
Viherrakenne on 
viher- ja vesialueiden ja 

niiden välisten yhteyksien 
muodostama verkosto. Siihen 
kuuluu erilaisia ympäristöjä 

koskemattomista luontoalueista 
aina kaupunkipihoihin ja 

viherkattoihin. Nämä kaikki 
tuottavat ekosysteemi-

palveluita.

• Ekosysteemit tarjoavat ihmisille ravin-
toa, raaka-aineita, virkistystä, tulva-
vesien hallintaa ja monia muita hyö-
tyjä. Hyvinvointimme perustuu näihin 
luonnosta saataviin ekosysteemipalve-
luihin. Viher- ja vesialueiden terveet ja 
toimivat ekosysteemit turvaavat myös 
luonnon monimuotoisuutta.

• Toimivat ekosysteemit voivat tarjota 
luontoon perustuvia ratkaisuja yhdys-
kuntien toiminnoille. Esimerkiksi luon-
non prosessien hyödyntäminen vaikka-
pa sadevesien imeytyksessä on usein 
kestävämpi ja jopa edullisempi vaihto-
ehto kuin niiden korvaaminen teknisillä 
järjestelmillä. 

• Viher- ja vesialueiden tarjoamat 
ekosysteemipalvelut on tärkeää ottaa 
huomioon maankäytön suunnittelussa. 
Hyvä kaavoitus tukee toimivan viherra-
kenteen säilymistä ja kestävää käyttöä.

• Ekosysteemipalveluiden arvioimiseen 
ja eri kaavavaihtoehtojen vertailuun on 
olemassa työkaluja, jotka auttavat toi-
mivan viherrakenteen suunnittelussa.

Suunnittele 
maakunnalle  
toimiva 
viherrakenne
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Arvokas ihmisille, yhteiskunnalle ja luonnolle

Viher- ja vesialueet edistävät ihmisten hyvinvointia lisäämällä asuinympäristön viihtyisyyttä ja 
terveellisyyttä sekä tarjoamalla virkistäytymispaikkoja. Ekosysteemit tuottavat myös puuta ja 
ruokaa, pidättävät ja puhdistavat hule- ja tulvavesiä sekä toimivat monella tapaa kulttuurimme 
perustana.

Oikeanlainen viherrakenne ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. Eläin- ja kasvilajit tarvitsevat 
riittävän suuria viheralueita ja niiden välisiä ekologisia yhteyksiä. Pelkät suojelualueet eivät 
yksinään takaa lajien säilymistä ja toimivia ekosysteemeitä. Maankäyttöä suunniteltaessa on 
tärkeää varmistaa, että tehtävät ratkaisut tukevat olemassa olevan viherrakenteen säilymistä 
ja tarvittaessa myös parantavat sitä.

Rakentaminen on suurin uhka viherrakenteen yhtenäisyydelle ja monikäyttöisyydelle. Vaki-
nainen ja vapaa-ajan asutus, rantarakentaminen ja yhdyskuntien infrastruktuuri, kuten liiken-
neväylät ja sähkölinjat, pirstovat viheralueita. Myös luonnonvarojen käyttö, kuten metsätalous 
ja energiantuotanto, voivat muuttaa haitallisesti viherrakennetta ja sen toimivuutta.

ekosysteemipalveluita tuottavat alueet selville kaavaa laadittaessa

Viherrakenteen suunnittelu on tärkeää aloittaa seudulliselta tasolta. Yksittäisillä lupamenettelyillä 
ja paikallisilla hankkeilla ei voida kattavasti turvata suuremman alueen toimivaa viherrakennetta.

Maakuntakaava on keskeinen viherrakenteen suunnitteluväline, sillä sen avulla voidaan huo-
lehtia laajemmista viheralueista ja viherkäytävistä, jotka muodostavat kunta- ja maakuntarajat 
ylittävän verkoston. Maakuntakaavan merkitystä korostaa myös se, että oikeusvaikutteisia 
yleis- ja asemakaavoja ei laadita kaikille alueille.

Maakuntakaavan ratkaisuilla ja linjanvedoilla on suuri merkitys alempien, yleis- ja asemakaa-
vatason ratkaisuihin ja siten myös viherrakenteeseen. I Kaavoituksella vaikutetaan esimerkiksi 
hiilinieluihin, hule- ja tulvavesien hallintaan sekä virkistysmahdollisuuksia tarjoavien viher-
alueiden riittävyyteen.

      Kulttuuriset  
ekosysteemipalvelut
• Luonto virkistys- 
   ympäristönä
• Koulutus ja kasvatus
• Esteettisyys ja  
    kulttuurperintö
• Inspiraation lähde
• Luonnon perintöarvo

    Säätely- ja  
ylläpitopalvelut
• Ilmaston säätely
• Veden puhdistus
• Tulvasuojelu
• Melun ja maisema- 
    haittojen torjunta
• Pölytys
• Tuholaisten torjunta

tuotantopalvelut
• Maataloustuotteet
• Puu
• Bioenergia
• Marjat, sienet, jäkälät
• Riistaeläimet
• Puhdas vesi
• Geenivarannot

Esimerkkejä viherrakenteen tarjoamista ekosysteemipalveluista
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VIHERRaKENNETTa VoIdaaN aRVIoIda SEN PERuSTEELLa, MILLaISET EdELLyTyKSET ERI aLuEILLa oN 
TuoTTaa EKoSySTEEMIPaLVELuITa. KuVaN ESIMERKKIKaRTTa oN yLEISTETTy yHTEENVETo uudEN-
MaaN 4. VaIHEMaaKuNTaKaaVaN yHTEydESSä TEHdyN GREENFRaME-aNaLyySIN TuLoKSISTa. MITä 
TuMMEMMaLLa SäVyLLä aLuE oN ESITETTy, SITä PaREMMaT ja MoNIPuoLISEMMaT MaHdoLLISuudET 
SILLä oN TaRjoTa uSEITa ERILaISIa EKoSySTEEMIPaLVELuITa SuHTEESSa MaaKuNNaN MuIHIN aLuEISIIN. 
aNaLyySIT PERuSTuVaT yLI KaHTEENKyMMENEEN PaIKKaTIEToaINEISTooN ja aSIaNTuNTIja-aRVIoIHIN.

Viherrakenteen analysointiin on kehitetty paikkatietopohjaisia menetelmiä, joita on jo sovel-
lettu kaupunkien ja maakuntien kaavoitustyössä. Esimerkiksi kaupunkiseutujen kestävyyttä 
kuvaavien Seutukeke-mittareiden avulla voidaan arvioida kaavojen ekologista, sosiaalista ja 
taloudellista kestävyyttä ja vertailla kaavavaihtoehtojen vaikutuksia viherrakenteeseen.II  Mit-
tareita on sovellettu muun muassa Lahden ja Tampereen kaupunkien yleiskaavoituksessa sekä 
useiden maakuntakaavojen arvioinnissa.

GreenFrame-menetelmällä analysoidaan viherrakennetta 
ekosysteemipalveluiden tuotantoedellytysten näkökulmasta.III  
Menetelmän avulla voidaan tunnistaa viherrakenteen avain-
alueita ja suunnitella viheralueet siten, että ne sijoittuvat 
optimaalisesti ottaen huomioon ekosysteemipalveluihin 
kohdistuvan kysynnän ja väestöpaineen. Asukkailta 
saatava kokemuksellinen tieto on tärkeää kaavoituksessa, 
kun halutaan varmistaa viihtyisä ja monenlaisia arvoja 
sisältävä elinympäristö.

MaaNKäyTöN 
SuuNNITTELuN TuLISI 

PERuSTua TuTKITTuuN 
TIETooN SIITä, MILLaINEN 

VIHERRaKENNE yLLäPITää ja 
PaRaNTaa EKoSySTEEMIEN 

ToIMINTaa SEKä ToIMII 
IHMISTEN ja yHdySKuNTIEN 

HyVINVoINNIN  
LäHTEENä.
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maakuntakaavoittajan muistilista

• tunnista viherrakenne ja sen hyödyt 
Tunnista, millaisista alueista viherrakenne vesistöt mukaan lukien koostuu. Suojelualueet ovat 
viherrakenteen ydintä. analysoi eri alueiden edellytykset tuottaa ekosysteemipalveluita. Keskity 
erityisesti monia palveluita tuottaviin ”keitaisiin” ja toisaalta alueisiin, joilla on tehtävä valintoja 
eri ekosysteemipalveluiden tuottamisen välillä. Käytä analysoinnissa tutkimustietoon perustuvia 
menetelmiä.

• tunnista ekosysteemipalveluiden kysyntä 
arvioi, millainen kysyntä viherrakenteen tuottamiin ekosysteemipalveluihin kohdistuu sekä 
maakunnasta että sen ulkopuolelta (esimerkiksi luontomatkailu). Ruoka ja puhdas juomavesi 
ovat perustarpeita, mutta muista myös yhdyskuntien tarve tulvasuojelulle tai paikallisilmaston 
säätelylle.

• Selvitä ihmisten tarpeet ja osallista 
Viher- ja vesialueiden todellisia merkityksiä ihmisille ei voi tietää kysymättä. Käytä osallistavan 
suunnittelun eri menetelmiä ja alueen asukkaille suunnattuja karttakyselyitä.

• muista yhteistyö eri hallinnonalojen välillä 
Viherrakenteen suunnittelu vaatii eri hallinnonalojen ja asiantuntijoiden yhteistyötä. 
Luonnonmukainen tulvasuojelu edellyttää eri asiantuntemusta kuin kestävä ruuantuotanto tai 
ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia tukevan elinympäristön suunnittelu.

• Säilytä tärkeät viheralueet ja niiden väliset yhteydet 
Suunnittele maankäyttö niin, että ekosysteemit säilyvät elinvoimaisina ja toimintakykyisinä. 
Kaavan strategisilla linjauksilla sekä kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä voidaan tukea 
viherrakenteen ja ekosysteemipalvelujen säilymistä.

• Arvioi kaavan vaikutukset ekosysteemipalveluihin 
Varmista kaavan onnistuneisuus arvioimalla sen vaikutukset ekosysteemipalveluihin ennen 
kaavan hyväksymistä. Tunnista vaihtoehtoiset ratkaisut sekä tavat lieventää sellaisia haittoja, 
joita ei voi välttää.

• Seuraa maakuntakaavan toteutumista 
jotta maakuntakaava turvaisi toimivan viherrakenteen ja ekosysteemipalvelut, on siinä 
tehtyjen strategisten linjausten säilyttävä kuntien yleis- ja asemakaavojen 
maankäytön ratkaisuissa. Huolehdi siitä, että kuntiin siirtyy ymmärrys 
maakuntakaavoituksessa esitetyn viherrakenteen perusteluista. Varmista, 
että tarkemman tason kaavoituksessa keskeinen viherrakenne säilyy 
ehjänä ja jatkuvana.
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