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Vaikka tehokkaan rakentamisen keskuksissa ajatellaan säästettävän
luontoalueita kauempana, asia ei ole näin yksinkertainen: kaupunkikeskustat
saattavat menettää useita niistä hyödyistä, joita kaupunkiluonto tarjoaa – kuten
äärimmäisten lämpötilaerojen tasaamisen tai hulevesien hallinnan ja sitä kautta
kaupunkitulvien torjunnan – samalla kun laajempia seudullisia luontoalueita
uhkaa pikemmin tehometsä– ja maatalous sekä viheryhteyksiä katkaisevat laajat
infrastruktuuri-investoinnit. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että maankäyttö on
yksi pahimpia luonnon monimuotoisuutta uhkaavia toimintoja, samalla kun
kaupunkeihin keskittyvä ja kaupungistumisen tukema kulutus tekee
ilmastonmuutoksen torjunnan vaikeaksi.
Kaupunkiluonnon merkitys on ollut viime vuosikymmeninä usean tutkimuksen kohteena –
eikä ihme, sillä tämän ajan keskeiset haasteet kuten ilmastonmuutos ja luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen liittyvät olennaisella tavalla kaupunkirakentamiseen ja
maankäyttöön (Dick et al., 2018; Saarikoski et al., 2018; di Marino & Niemelä & Lapintie 2018;
Davies et al., 2015; Kopperoinen & Itkonen & Niemelä 2014). Samalla kun kaupungit tiivistyvät
keskeltä – syrjäyttäen usein keskeisillä paikoilla sijaitsevia viheralueita – ne myös laajenevat
ottaen yhä uusia luonnonalueita tehokäyttöön. Puhutaan jo ”planetaarisesta urbanisaatiosta”
(Brenner & Schmidt 2012), jossa kaupungin vaikutuksia ei enää voida tarkastella millään
rajatulla alueella, ja jossa kaupungit myös hyödyntävät yhä laajempia periferioita myös
kansalliset rajat ylittäen.
Tutkimus on tuonut jatkuvasti uusia käsitteitä käyttöön, jotta kaupunkiluonnon
monipuoliset hyödyt saataisiin osaksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen suunnittelua ja
kehittämistä. Kestävän kehityksen lisäksi puhutaan vihreästä infrastruktuurista,
ekosysteemipalveluista ja luontoperustaisista ratkaisuista. Niiden tarkoitus on pitkälti sama:
lisätä ymmärrystä siitä, että luontoa ei tule nähdä eräänlaisena ”alustana”, jonka ”päälle”
perinteinen infrastruktuuri ja rakennukset sijoitetaan. Toisaalta luonnon tuottamat hyödyt –
ekosysteemipalvelut – olisi syytä nähdä yhtä keskeisinä osina toimivaa kaupunkiseutua kuin
muutkin palvelut.
Kaupunkisuunnittelussa tämä käsitteellinen muutos on kuitenkin ollut vaikea omaksua.
Funktionalismin perinteen mukaisesti viheralueet jaetaan yhä toisaalta virkistysalueisiin,
toisaalta suojelua kaipaaviin luontoalueisiin. Rakennettavat alueet puolestaan määritellään
yleensä pääkäyttötarkoituksena mukaisesti asumiseen, palveluihin, teolliseen toimintaan jne.
Kaupunkiluonnon monifunktionaalisuutta ja sen tuottamia muita ekosysteemipalveluita
nämä merkinnät tai kaavamääräykset eivät juurikaan tunnista. Esimerkiksi tuoreessa
Helsingin Kaupunkikaavassa viheralueet jaetaan kahteen osaan, jotka molemmat määritellään
lähinnä virkistyksen kautta (so. niitä kehitetään ”virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja
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kulttuurialueina”). Vaikka yleismääräyksenä todetaan, että ”ekosysteemipalveluita tulee
kehittää”, muita kuin kulttuurisia palveluja ei juuri tunnisteta (Helsingin yleiskaavan selostus
s. 46). Vihreän infrastruktuurin kannalta tämä on ongelmallista, sillä tuotanto-, ylläpito- ja
sääntelypalvelut ovat kestävän kaupunkikehityksen kannalta keskeisiä.

Kuva 29: Helsingin vihreä infrastruktuuri yleiskaavassa 2016 (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto).

Myös vihreään infrastruktuuriin olennaisesti kuuluva jatkuvuus edellyttäisi sen
monipuolisempaa ymmärrystä. Vaikka virkistyskäytössä jatkuvuus voidaan turvata
esimerkiksi kevyen liikenteen väylien, siltojen tai alikulkujen avulla, luonnon
monimuotoisuuden ja muiden ekosysteemipalvelujen kannalta tämä ei ole riittävää, vaan
lopputuloksena on usein yhteyden katkeaminen, mikä vaikuttaa suoraan myös jäljelle jääviin
viheralueisiin.
Kaupunkiluonnon käsitteellisen haltuunoton vaikeudet eivät luonnollisestikaan ole vain
suomalainen ilmiö, vaan niin käsitteet kuin niiden merkityksetkin vaihtelevat eri maissa ja
kaupungeissa suuresti (di Marino & Lapintie 2018). Suomen tilanteessa positiivisena voidaan
pitää sitä, että ongelma on tunnistettu, ja yliopistojen ja kaupunkien välinen yhteistyö on
monin paikoin käynnistynyt. BEMINE-hankkeessa tutkimme Uudenmaan maakunnan ja
Järvenpään kaupungin pyrkimyksiä kytkeä ekosysteemipalveluja maakunta- ja
yleiskaavoitukseen (di Marino & Tiitu & Lapintie & Viinikka & Kopperoinen 2019). Ongelmana
on, että kun kaavoitus on luonteeltaan staattista tietyllä aikavälillä (kaavat, kartat,
määräykset), ekosysteemipalvelut ovat luonteeltaan dynaamisia ja funktionaaliset rajat
ylittäviä. Toisaalta monofunktionaalisuuden perinne sekä ”kovan” kaupunkikehityksen eli
asunto- ja toimitilarakentamisen ja niitä yhdistävien teknisten verkostojen dominoiva rooli
paikallispolitiikassa on yhä keskeinen este vihreän infrastruktuurin ja ekosysteemipalvelujen
käsitteiden omaksumiselle.
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