LUONNOSTA HYVINVOINTIA JA RATKAISUJA
KAUPUNKISUUNNITTELUUN
Puheenvuoroja Ympäristötiedon foorumin tilaisuudesta 5/2018

Kunnilla on monia mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta, sopeutua muuttuvaan ilmastoon, sekä edistää
luonnon monimuotoisuutta ja samanaikaisesti asukkaiden
terveyttä.

TASAPELI-hankkeen tavoitteena on luoda arviointityökaluja ja toimintamalli tukemaan luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä nykyistä
laajemmin suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Samalla voidaan tehostaa resurssien käyttöä
kuntien ja maakuntien suunnittelukäytännöissä.
TASAPELI-hanke on osa valtioneuvoston selvitysja tutkimustoimintaa.

Kedot, kosteikot, kaupunkimetsät ja rakennetut viheralueet auttavat kuntia hulevesien hallinnassa, lämmönsäätelyssä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Monimuotoinen läheltä löytyvä kaupunkiluonto myös vahvistaa
immuniteettiamme ja tukee hyvinvointiamme.
Nämä ovat esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista
suunnittelussa - ratkaisuista, jotka tukeutuvat luontoon tai
inspiroituvat siitä.
Kuntaliiton, Ympäristötiedon foorumin ja TASAPELI-hankkeen seminaarissa perehdyttiin luontopohjaisten ratkaisujen tarjoamiin mahdollisuuksiin maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.
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ELINYMPÄRISTÖJEN HEIKKENEMINEN UHKAA
MYÖS KUNTIA

KAUPUNKIYMPÄRISTÖJEN MUUTOKSET
HEIJASTUVAT TERVEYTEEN

Kiihtyvä kaupungistuminen ja kasvava kulutus luovat paineita elinympäristöille ja luonnonvarojen käytölle. Maankäyttö, kuten maatalous, rakentaminen ja metsätalous,
aiheuttavat elinympäristöjen pirstoutumista, tuhoutumista ja heikkenemistä. Jotta lajit ja populaatiot pysyisivät
elinvoimaisina, tarvitsevat ne yhtenäisiä ja monimuotoisia
elinympäristöjä.1

Kaupungeissa ja taajamissa maankäytön muutosten vaikutukset eivät kohdistu ainoastaan ympäröivään luontoon.
Myös ihminen on jatkuvassa yhteydessä luontoon, ja
monimuotoisen lähiluonnon on tutkitusti todettu
edistävän terveyttä ja hyvinvointia. Mitä rikkaampi
luontoympäristö, sitä rikkaampi on ihmisen mikrobisto ja
vahvempi vastustuskyky. Jos taas luonto köyhtyy, heikkenee ihmisenkin mikrobiomi. Tällöin immuniteettimme
ei osaa tunnistaa oikeita taudinaiheuttajia ja altistumme
todennäköisemmin allergioille sekä autoimmunisairauksille, kuten diabetekselle.2

Kaupungeissa ja taajamissa elinympäristöjen pirstoutumisen ja heikentymisen vaikutukset ovat usein merkittäviä, mikä on johtanut monien lajien uhanalaistumiseen.
Monet kaupungit ja taajamat on rakennettu luonto- ja
maisema-arvoiltaan tärkeiden elinympäristöjen kuten
lehtojen, ranta-alueiden ja jokisuistojen tuntumaan.
Siksi kaupunkien luonto on usein luonnontilaisena hyvin
monimuotoista. Vanhat kaupunkiympäristöihin syntyneet
perinnemaisemat kuten niityt, kedot ja metsälaitumet
ovat osaltaan myös lisänneet kaupunkien luontokohteiden monimuotoisuutta, mutta maiseman pirstoutuminen
uhkaa nykyään myös niitä.

Luonnolla on myös positiivinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Luonnossa liikkuminen vähentää stressiä ja luo
mahdollisuuksia myös sosiaaliseen yhdessäoloon. Luonnon mahdollistama monimuotoinen mikrobiomi voi myös
edistää mielenterveyttä.

MONIMUOTOINEN
LÄHILUONTO EDISTÄÄ
TUTKITUSTI TERVEYTTÄ
JA HYVINVOINTIA
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Kuva 1. Ihmisen genomi kytkeytyy ”toisen genominsa” eli
mikrobiomin avulla ympäristön metagenomiin.
Genomien vuorovaikutus määrittää selviytymistä.2

LUONTOPOHJAISISTA RATKAISUISTA HYÖTYJÄ
TERVEYDELLE, YMPÄRISTÖLLE JA TALOUDELLE
Luontopohjaiset ratkaisut perustuvat luonnon ekosysteemien toimintaan ja niiden tuottamiin ekosysteemipalveluihin, joilla pyritään ratkaisemaan erilaisia yhteiskunnallisia
ongelmia. Ratkaisuissa yhdistyvät niin biodiversiteetti-,
vesistö-, ilmasto- kuin terveyshyödyt, ja usein ne ovat
myös taloudellisesti kannattavia.
Ympäristöä luontopohjaiset ratkaisut hyödyttävät esimerkiksi lisäämällä luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa sekä vähentämällä vesistöjen ravinne- kiintoaine-,

raskasmetalli- ja muuta haitta-ainekuormitusta. Samaan
aikaan ne tarjoavat erilaisia sosiokulttuurisia hyötyjä kuten
virkistysmahdollisuuksia sekä lisäävät maisema-arvoja ja
terveyshyötyjä.
Luontopohjaisten ratkaisujen hyödyt näkyvät myös taloudessa terveys- ja ympäristöhuollon kustannusten vähenemisenä. Esimerkiksi lisäämällä katujen vettä läpäiseviä
pintoja, voidaan vähentää asuinalueisiin kohdistuvia tulvahaittoja. Lisäämällä monipuolista kasvillisuutta ja luontoa varhaiskasvatuksen yhteyteen voidaan jo aikaisessa
vaiheessa ennaltaehkäistä terveysongelmia, mikä näkyy
myöhemmin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannussäästöinä. Lisäksi luontoelementit ja viheralueet voivat
kasvattaa kiinteistöjen arvoa sekä kaupunkien vetovoimaisuutta. Vehreä ja viihtyisä kunta, joka tarjoaa monipuolisia luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia ja luontoon
kytkeytyneitä palveluita, houkuttelee matkailijoita.

Taulukko 1: Esimerkkejä kaupunkiympäristössä
toteutettavien luontopohjaisten ratkaisujen hyödyistä:
Luontopohjaisissa ratkaisuissa turvataan
olemassa olevaa luontoa sekä luodaan uusia,
hyötyjä tuottavia ekosysteemejä. Ratkaisuissa

elinympäristöjä myös muokataan monimuotoisemmiksi
ja ennallistetaan. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi kaupunkimetsiä, puistoja, maaperän hiilensidonnan parantamista, korttelialueiden viherelementtejä, viherkattoja,
leikkipuistojen viherratkaisuja, kaupunkiviljelmiä tai
hulevesien hallintaan rakennettuja kosteikkoja.

Esimerkkejä luontopohjaisista ratkaisuista
1) Espoon ja Helsingin seudun viherkehä
Helsingin seudun yhtenäiset viheralueet muodostavat
ainutlaatuisen ja monipuolisen viherkehän. Viherkehä
lisää Helsingin seudun virkistys, liikunta- ja hyvinvointimahdollisuuksia, luonnon monimuotoisuutta sekä
kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa matkailussa.

2) Helsinki: Kuninkaantammen viherkatot
Helsingin Kuninkaantammi on suunniteltu ilmastoviisaaksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, että
luontopohjaisten ratkaisujen resilienssiä painottaen.
Alueelle rakennetaan mm. sadepuutarhoja, hulevesialtaita ja viherkattoja sekä pilotoidaan Helsingin viherkerroin-työkalua korttelipihojen vihertehokkuuden
lisäämiseksi.

3) Lahti: Kivipuron kosteikko
Lahdessa sijaitseva Kivipuron kosteikko ympäröivine
viheralueineen puhdistaa ja viivyttää Kariston alueen
hulevesiä ja toimii lisäksi asukkaiden lähivirkistysalueena

4) Jyväskylä: puutarhakadun havainnekuva
Puutarhakadulle Jyväskylään ollaan rakentamassa
Green Street –pilottia, jossa katutilaan lisätään hulevesiä viivyttäviä viherpainanteita. Läpäisevän pinnoitteen
kautta vesi ohjautuu maanalaiseen viivyttävään rakenteeseen.

5) Jyväskylä: Kankaan hulevesikanava
Kankaan alueelle valmistunut hulevesikanava viivyttää ja
puhdistaa vesiä ennen niiden päätymistä Tourujokeen.
Hulevesien virtaamaa hidastetaan uoman muodoilla
ja rakenteella, pohjakynnyksillä sekä istutetulla kasvillisuudella. Näin syntynyt kosteikkoympäristö myös sitoo
hulevesissä olevia ravinteita ja haitta-aineita.

6) Helsinki: Kuninkaantammen Sadepuutarha
Kuninkaantammessa tonteille on rakennettava hulevesiä
viivyttävä sadepuutarha, jonka rakentamiseen on käytettävä tontilla syntynyttä louhekiveä.

LUONTOPOHJAISET RATKAISUT TARVITSEVAT
TUEKSEEN STRATEGIOITA JA SUUNNITTELUA
Luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseen tarvitaan
vahvaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa tieto kulkee eri toimijoille. Perustutkimus ympäristöhaasteista ja
niiden hallinnasta toimii yhteistyön ja ratkaisujen edellytyksenä.
Ratkaisujen käyttöönoton apuna voivat toimia niin lainsäädäntö, maakunnat, kunnat kuin yksittäiset asukkaat
ja hankkeet. Luontoarvojen tulisi olla yksi lähtökohdista
alueidenkäytön suunnittelussa.
Lainsäädännön avulla voidaan edistää tehokkaasti luontopohjaisia ratkaisuja - tukemalla niiden valitsemista osaksi
maankäytön suunnittelua. Luontopohjaisten ratkaisujen
edistämismahdollisuuksia tulisi tarkastella monipuolisesti
esimerkiksi parhaillaan uudistuksen alla olevassa
maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL). MRL:ssa
edellytetään alueiden elinvoiman kehittämistä sekä
kestävän kehityksen ja hyvien elinympäristöjen
edellytysten huomioimista. MRL-uudistuksessa

myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ovat
keskeisssä osassa. Kaikki nämä ovat keskeisiä päämääriä
myös luontopohjaisissa ratkaisuissa.
Luontopohjaisten ratkaisujen valtavirtaistuminen
edellyttää linjauksia ja tavoitteita maakuntien ja kuntien
strategioissa. Etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla olisi
tarpeen huomioida viheralueiden monipuoliset hyödyt ja
turvata niiden edellytykset tekemällä tiivistä yhteistyötä
viherrakenteen kokonaisuuden suunnittelussa.
Kokonaisuuden suunnittelussa olisi tarpeen myös
varmistaa viher- ja suojelualueiden kytkeytyneisyys.

Kaavoituksella viedään suunnitelmat konkretiaan.
Maakunta- ja yleiskaavatasolla ratkaisuja voidaan edistää
varmistamalla monipuoliset ja kytkeytyneet viheralueet ja
läheltä löytyvät virkistysmahdollisuudet yhdyskuntarakenteissa. Asemakaavatasolla ratkaisut voidaan liittää osaksi
kortteleita viherympäristöjen istutuksina, julkisivujen ja
pihojen luontoelementteinä sekä luontoon tukeutuvana
hulevesien hallintana. Viherelementtien käyttöönoton
tukena voidaan hyödyntää esimerkiksi viherkerrointa, jolla
voidaan kuvata, kuinka paljon alueella on kasvillisuutta ja
vettä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa alueen kokoon.

LUONTOPOHJAISTEN RATKAISUJEN
EDISTÄMINEN MAANKÄYTÖN
SUUNNITTELUSSA
• Strateginen taso: maakuntakaava, yleiskaava,
ohjelmat, strategiat, linjaukset, hoito- ja käyttösuunnitelmat.
• Operatiivinen taso: asemakaava, laaja-alaiset
maisemasuunnitelmat, hulevesisuunnitelmat
• Toteutuksen ja hoidon taso: toteutussuunnittelu, hoito-ohjelmat.

Rakentamisen pitkän aikajänteen vuoksi on tärkeää saada
ekosysteemipalveluja heikentävät käytännöt uudistettua
nopeasti luontohyötyjä tukevaan suuntaan. Tässä yhtenä
mahdollisuutena on rakentamisen vaiheistaminen niin, että
viheralueiden kokonaisuuden laatu säilyy pidempään ja
on aikaa etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja tai viimeisenä
keinona kompensoida väistämättömät heikennykset viherrakenteessa.
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LUONTOPOHJAISTEN RATKAISUJEN
REUNAEHDOT
Jotta luontopohjaisista ratkaisuista saadaan riittävät
hyödyt, tulisi suunnitelmien olla kokonaisvaltaisia ja
täsmällisiä, huomioiden myös muuttuvan ympäristön
haasteet. Esimerkiksi kaupunkien viheralueiden on
oltava riittävän monimuotoisia ja laajoja, jotta ne
voisivat edistää lajien sopeutumista muuttuvaan
ilmastoon.

TOIMIVAT LUONTOPOHJAISET
RATKAISUT SAAVUTETAAN
YHTEISTYÖLLÄ JA HUOLELLISELLA
SUUNNITTELULLA

Valtaosa lajeista vaatii elääkseen riittävän suuren ja
monimuotoisen alueen, joten myös luontokohteita
ympäröivällä maankäytöllä on vaikutusta lajeihin. Mitä
pidempi etäisyys elinympäristöjen välillä on, sitä vaikeampi lajien on hyödyntää niitä. Luontoalueet tulisikin
sijoittaa huomioiden ympäröivä luonto niin, että lajien
on mahdollista liikkua eri alueiden välillä.
Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää,
kuinka paljon ja millaista luontoa kohtaamme jokapäiväisessä elämässämme. Tarvitsemme monimuotoista
kaupunkiluontoa ja eri tyyppisiä luontoelementtejä
arkireiteillemme.
Luontopohjaisissa ratkaisuissa on suuri potentiaali ja
mahdollisuudet saavuttaa useita samanaikaisia hyötyjä.
Monien kuntien onnistuneet esimerkit osoittavat jo
nyt, että huolellisella suunnittelulla ratkaisut voivat olla
todellinen menestys.
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SUOSITUKSIA
• Varmistetaan rahoitus luontopohjaisten ratkaisujen
mahdollisuuksia ja käyttöä edistävälle tutkimukselle.

Osallistetaan oikeat toimijat kuten julkinen liikenne,
koulut ja yritykset luomaan palveluita ja toimintaa, joilla
edistetään viheralueiden käyttöä - samalla varmistaen
toiminnan kestävyys.

•Huomioidaan luonto, maisema-arvot sekä virkistysmahdollisuudet kaikessa maankäytössä. Varmistetaan
kaavoituksessa, että suojelu- ja virkistysalueet ovat
riittävän laajoja ja kytkeytyneitä.

•Y
 lläpidetään viher- ja virkistysalueiden monimuotoisuutta
välttämällä rakentamista arvokkaille luontoalueille, laajoja
hakkuita kaupunkimetsissä ja muita elinympäristöjä heikentäviä toimenpiteitä. Ylläpidetään monipuolista lajistoa
ns. hallitulla hoitamattomuudella ja vältetään vain yhden
puu- tai kasvilajin istutuksia.

• Lisätään viherelementtien käyttöä asemakaavoituksissa ja kortteleiden suunnittelussa esimerkiksi hyödyntäen viherkerrointa.
•Lisätään viherratkaisuja, joilla vähennetään vesistöihin
kohdistuvaa kuormitusta ja vähennetään tulvavahinkoja. Pidätetään hule- sekä puhdistuslaitosten vesiä
lammikoissa, kosteikoissa ja muissa niihin tarkoitetuissa luontoratkaisuissa. Kunnostetaan puroja niin,
että veden virtaama viivytetään tulvahuippujen leikkaamiseksi. Lisätään kaupungeissa vettä läpäiseviä ja
pidättäviä pintoja kuten sadepuutarhoja ja viherkattoja.

•H
 oidetaan ja ennallistetaan heikentyneitä elinympäristöjä
ja pyritään kompensoimaan maankäytön aiheuttamat
ekologiset haitat. Kunnissa, maakunnissa ja lainsäädännössä on syytä selvittää myös ekologisen kompensoinnin
käyttöönoton mahdollisuuksia.
• Lisätään eri toimijoiden kuten sosiaali- ja terveyssektorin,
maankäyttö-, ympäristö- ja rakennustoimien välistä
yhteistyötä luontopohjaisten ratkaisujen edistämisessä.

• S uunnitellaan viher- ja sinirakennetta niin, että luontokohteet ovat helposti käytettävissä ja houkuttelevia.
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Julkaisu on koostettu Kuntaliiton, Ympäristötiedon foorumin ja
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(Kuntaliitto), Panu Halme (Jyväskylän yliopisto), Tari Haahtela
(emeritusprofessori), Antti Irjala (Ympäristöministeriö), Riikka
Paloniemi (SYKE), Laura Höijer (Baltic Sea Action Group) sekä
Anni Sinnemäki (Helsingin apulaispormestari).
Luontopohjaisten ratkaisujen case-esimerkkejä kunnista
esittelevät Juhani Järveläinen (Lahden kaupunki), Mervi
Vallinkoski (Jyväskylän kaupunki), Suvi Tyynilä (Helsingin
kaupunki) sekä Silja Aalto (Espoon kaupunki).
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