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1. JOHDANTO 
 

Ilmastonmuutos on aikamme suuri haaste, joka uhkaa sekä ihmisen että muun luonnon elinmahdollisuuksia. 

Vuonna 2016 sovittu ensimmäinen oikeudellisesti sitova Pariisin ilmastosopimus pyrkii pysäyttämään 

maailman keskilämpötilan nousun selvästi alle kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. 

Lisäksi sopimus velvoittaa pyrkimään toimiin, joilla lämpötilan nousu saataisiin rajattua 1,5 asteeseen (YM 

2018b). Tavoitteisiin pääseminen edellyttää voimakasta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kaikilla 

sektoreilla.  

Maankäyttösektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä luontaiset ekosysteemit sitovat 

ja varastoivat hiiltä ja toimivat näin hiilinieluina vähentäen ilmakehässä olevaa hiilidioksidia. Arvioiden mukaan 

kasvullisten alueiden hiilensidonta vastaa jopa kolmannesta ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä (IPCC 

2019). Hiilinielulla tarkoitetaan tilannetta, jossa ekosysteemin hiilivarasto karttuu eli hiiltä sitoutuu 

kasvillisuuteen ja maaperään enemmän kuin sitä hengityksessä, lahoamisessa tai ihmistoiminnan myötä 

poistuu; esimerkiksi metsä muuttuu päästölähteeksi silloin, kun puusto hakataan (Seppälä ym. 2019). 

Toisaalta ihmiskunnan maankäyttö, kuten maa- ja metsätalous, aiheuttaa yli viidenneksen kaikista ihmisen 

tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä (IPCC 2019). Ilmastonmuutoksen hillintää voidaan 

maankäyttösektorilla siten edistää sekä vahvistamalla ekosysteemien hiilivarastoja- ja nieluja että toisaalta 

vähentämällä maankäytöstä aiheutuvia päästöjä. Lisäksi biopohjaiset materiaalit ja polttoaineet voivat auttaa 

korvaamaan fossiilisia.  

Ekosysteemien rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä on noussut yhä vahvemmin julkiseen keskusteluun 

erityisesti sen jälkeen, kun hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) julkaisi maankäyttösektoria koskevan erikoisraportin vuonna 2019. Raportin mukaan 

maankäyttösektorilla on keskeinen rooli paitsi ilmastonmuutoksen kannalta, myös muiden globaalien 

haasteiden ratkaisemisessa (IPCC 2019). Suomessa keskustelu on lisääntynyt erityisesti sen jälkeen, kun 

maankäyttösektori liitettiin vuonna 2018 osaksi EU:n 2030 ilmasto- ja energiapakettia niin kutsuttuna LULUCF 

(Land-use, Land-use Change and Forestry) – asetuksena (2018/841). Päätöksen seurauksena jäsenmaiden 

tulee raportoida maankäytöstä ja maankäytön muutoksista johtuvat hiilidioksidipäästöt ja -poistot vuodesta 

2021 lähtien.  

Ilmastonmuutoksen ohella toinen globaali kriisi on luonnon monimuotoisuuden häviäminen, jota ei 

kansainvälisistä tavoitteista ja velvoitteista huolimatta ole pystytty estämään (CBD 2020). Luonnon 

monimuotoisuus on jossain määrin jäänyt taka-alalle ilmastonmuutokseen verrattuna ja lisäksi poliittinen 

päätöksenteko ja sen implementointi on myös hyvin jakautunut erikseen ilmastopolitiikkaan ja 

biodiversiteettipolitiikkaan (Seddon ym. 2019), vaikka ongelmat ovat vahvasti toisiinsa sidoksissa;  luonnon 

monimuotoisuus on osa ekosysteemien rakenteita ja prosesseja ja siten luo pohjan niin hiilen sidonnalle kuin 

muille luonnosta saataville ekosysteemipalveluille (Cardinale ym. 2012, Haines-Young & Potschin 2010). 

Luonnon monimuotoisuus ja hiilensidonta linkittyvät toisiinsa maankäyttösektorilla, jossa maankäyttö 

vaikuttaa sekä elinympäristöihin että kasvihuonekaasujen sitoutumiseen ja vapautumiseen ekosysteemeistä. 

Keskeistä olisi löytää keinoja, jotka samalla tukevat sekä ilmastonmuutoksen hillintää että luonnon 

monimuotoisuutta ja muita ekosysteemipalveluita. Monimutkaisten ja toisiinsa kytkeytyneiden 

ympäristöongelmien sekä toisaalta monitoiminnallisten, erilaisia hyötyjä tuottavien ratkaisujen tavoittelu 

edellyttävät systeemistä ajattelua ja eri sektorit läpäisevää käsittelyä siiloutuneiden sektorikohtaisten 
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ratkaisujen sijaan. Keskustelu synergioista on lisääntynyt viime aikoina ja myös Suomessa on peräänkuulutettu 

tarvetta käsitellä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta tasavertaisemmin ja yhtenäisemmin (esim. 

Ympäristötiedon foorumi 2019).  

Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttävät toimia kaikilta 

toimijoilta kaikilla hallinnollisilla tasoilla. Kansainvälisen ja kansallisten tason lisäksi kaupungit ovat viime 

vuosien aikana monin paikoin ottaneet edelläkävijän roolin ilmastotyössä ja sitoutuneet kunnianhimoisiin 

päästövähennystavoitteisiin (Järvelä & Turunen 2019). Kaupungeissa päästöjen vähentämiseen voidaan 

vaikuttaa paljon mm. liikenteen ja energiaratkaisujen kautta sekä tiivistämällä kaupunkirakennetta. Myös 

kaupunkien viheralueilla ja maankäytöllä on oma roolinsa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.       

Vaikka kaupungeilla on jo varsin pitkä kokemus yleisesti ekosysteemipalveluiden kartoittamisesta ja 

huomioimisesta, on hiilinielujen ja -varastojen huomiointi osana ilmastotyötä ja maankäytön suunnittelua 

todennäköisesti vielä aiheena jokseenkin uusi, sillä keskustelu ylipäänsä hiilinieluista on lisääntynyt vasta viime 

vuosina. Lisäksi mahdollisuudet tunnistaa oikeat työkalut hiilinielujen ja -varastojen huomioimiseen ovat 

rajalliset, sillä maankäytön suunnitteluun osallistuvien ihmisten osaamiseen eivät välttämättä kuulu 

ekosysteemipalvelut, luontopohjaiset ratkaisut ja muut uudet käsitteet, jotka vaativat useiden hyötyjen ja 

näkökulmien tunnistamista ja hallintaa.  

Tässä työssä tarkastelen kaupunkien maankäytön suunnittelua hiilinielujen ja -varastojen näkökulmasta. 

Tavoitteena on selvittää, millä tavalla hiilinielut ja -varastot ilmenevät kaupungin keskustelussa ja tavoitteissa 

ja miten kaupunkien maankäytön suunnittelussa ja viheralueiden hoidossa voidaan edistää hiilen sitoutumista 

ja varastoitumista. Lisäksi tutkin, kuinka luonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan linkkejä hahmotetaan 

suunnittelussa. Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

    

1. Miten hiilinielut ja -varastot tunnistetaan ja ymmärretään kaupungissa? Mitä haasteita 

aiheeseen liittyy? 

 

2. Miten hiilinieluja voidaan edistää maankäytön suunnittelussa? Mitä ohjauskeinoja hiilinielujen  

huomioimisen edistämiseksi tunnistetaan?  

 

3. Miten luonnon monimuotoisuus hahmotetaan suhteessa hiilensidontaan ja muihin 

ekosysteemipalveluihin? Voidaanko suunnittelussa samanaikaisesti tukea luonnon 

monimuotoisuutta ja hiilinieluja? 

 

Tutkimuksen taustaosiossa kuvataan tutkielman kannalta keskeiset teemat ilmastopolitiikkaan, 

ekosysteemipalveluihin sekä kaupunkien maankäytön suunnitteluun liittyen. Teoreettinen viitekehys 

käsittelee ohjauskeinoja, jotka toimivat työn jäsentämisessä ja ymmärtämisessä. Tavoitteena on tunnistaa, 

millaisia hiilinieluja ohjaavia tai tukevia ohjauskeinoja kaupungeilla on käytössä, miten niitä voitaisiin kehittää 

tai mitä uusia ohjauskeinoja tulisi ottaa käyttöön, jotta hiilinielut ja -varastot huomioitaisiin paremmin 

maankäytön suunnittelussa. Koska olen kiinnostunut myös hiilensidonnan ja luonnon monimuotoisuuden 

välisistä yhteyksistä sekä siitä, miten luonnon monimuotoisuuden rooli laajemmassa ekosysteemipalvelujen 

tuotannon kontekstissa ymmärretään, työn toisena viitekehyksenä käytän ekosysteemipalveluiden 

putousmallia, joka ilmentää ekosysteemipalveluiden riippuvuutta ekologisista prosesseista ja rakenteista ja 
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luonnon monimuotoisuudesta. Putousmalli toimii näin kokonaisvaltaisena viitekehyksenä näiden yhteyksien ja 

hahmottamisessa.  

Tutkimus on laadullinen ja sen aineistona ovat maankäytön suunnittelun ja ympäristöasioiden asiantuntijoiden 

haastattelut, joiden analysoinnissa hyödynnetään laadullista sisällönanalyysiä. Haastateltavat edustavat suuria 

kaupunkeja, Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Turkua. Lisäksi yksi haastateltavista edusti Helsingin seudun 

ympäristöpalveluita (HSY). Työn loppuosassa on kuvattu tutkimuksen tulokset ja sidottu ne osaksi kirjallisuutta. 

Työ tarkastelee kaupunkien viheralueita ja muita kasvullisia alueita, jolloin voidaan puhua myös 

viherrakenteesta tai vihreästä infrastruktuurista viherrakenteen ollessa strategisen suunnittelun kohteena. 

Työ sisältää sekä kaupungin omistamien maiden että yksityisten maa-alueiden tarkastelun. Työssä keskitytään 

ekosysteemien hiilensidontaan ja -varastointiin ja maankäytöstä johtuvien päästöjen vähentämiseen. Sen 

sijaan puurakentaminen sekä mahdolliset tulevaisuuden keinot, hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmakehästä 

tai bioenergian poltosta ja hiilidioksidin varastointi (DACCS ja BECCS), on rajattu työn ulkopuolelle. 

 

 

2. TAUSTA 
 

Taustan  ensimmäisessä osiossa esitellään kansainvälistä ja kansallista ilmastopolitiikkaa sekä 

maankäyttösektorin roolia osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Osio tuo työhön globaalin tason näkökulman 

ja auttaa hahmottamaan aiheen merkitystä laajemmin. Lisäksi osiossa kuvataan kaupunkien hiilinieluja ja -

varastoja. Tausta-osion toinen kappale keskittyy ensin ekosysteemipalveluihin, jonka jälkeen kuvataan luonnon 

monimuotoisuuden roolia osana ekosysteemipalveluita ja yhteyksiä ekosysteemin hiileen.  

 

 

2.1 ILMASTOPOLITIIKKA JA MAANKÄYTTÖSEKTORI 

2.1.1 Kansainvälinen ilmastopolitiikka  

 

Ilmastopolitiikalla tarkoitetaan päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan maapallon ilmaston 

vakauteen ja pysäyttämään ilmaston lämpeneminen. Lisäksi ilmastopolitiikka kattaa toimet 

ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ilmastopolitiikkaa tehdään kaikilla tasoilla globaalilta paikalliselle 

tasolle. Kansainvälisellä tasolla keskeisiä ilmastopoliittisia sopimuksia ovat vuonna 1992 hyväksytty YK:n 

ilmastosopimus, Kioton pöytäkirja ja Pariisin ilmastosopimus (Ilmasto-opas 2019). YK:n ilmastosopimuksessa 

sovittiin ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuden vakauttamisen vaarattomalle tasolle (Ilmasto-opas 2019). 

YK:n ilmastosopimusta täydennettiin Kioton pöytäkirjalla vuonna 1997, jossa teollisuusmaille määritettiin 

oikeudellisesti sitovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen määrälliset tavoitteet (YM 2019).  

YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja jättivät kuitenkin puutteita ilmastopolitiikan vaikuttavuuteen ja suuri 

edistysaskel ilmastopolitiikassa tapahtui vuonna 2015, kun Pariisissa sovittiin uudesta, kattavasta ja 

oikeudellisesti sitovasta ilmastosopimuksesta. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maailman 

keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna sekä pyrkiä rajaamaan 
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nousu 1,5 asteeseen (YM 2018b). Jotta 1,5 asteen tavoite saavutettaisiin, tulisi ihmisperäisten 

hiilidioksidipäästöjen vähentyä 45 % vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä, ja vuosisadan loppuun mennessä 

tulisi saavuttaa globaali hiilineutraalisuus, jossa hiilidioksidipäästöt ja poistumat ovat yhtä suuret (IPCC 2018). 

Sopimus koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa ja sen on ratifioinut tähän mennessä 189 valtiota (UNFCCC 2020). 

Sopimus ei velvoita tiettyihin päästövähennyksiin, vaan valtiot sitoutuvat siinä itse määrittelemiin 

päästövähennystavoitteisiin eli kansallisiin panoksiin. Lisäksi osapuolten tulee julkaista viiden vuoden välein 

uudet, aiempaa kunnianhimoisemmat päästövähennystavoitteet. EU:n ilmoittama panos Pariisin 

ilmastosopimukseen on ilmasto- ja energiapaketti 2030, jonka mukaan päästöjä vähennetään vähintään 40 % 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä (Ilmasto-opas 2020). 

Kansainväliset sopimukset heijastuvat ja ohjaavat suoraan Euroopan unionin ilmastopolitiikkaaa. EU:n sisällä 

ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka ilmasto- ja energiapaketti, jonka mukaan EU:n 

päästövähennystavoite vuoteen 2020 saakka on 20 prosenttia vuoden 1990 päästöjen tasosta. EU:n 

ilmastopolitiikassa tavoitteet ja niihin liittyvä sääntely on jäsennelty sektoreittain ns. päästökauppasektoriin, 

taakanjakosektoriin ja maankäyttösektoriin (LULUCF). Päästökauppaan kuuluvat suuret teollisuuslaitokset, 

sähkön- ja kaukolämmöntuotanto ja lentoliikenne. Taakanjakosektoriin kuuluvat osa maatalouden päästöistä, 

liikenne, rakennusten erillislämmitys ja jätehuolto (Ilmasto-opas 2020). Maankäyttösektorin (LULUCF) 

päästöjä, nieluja ja velvoitteita seurataan vuoteen 2020 asti Kioton pöytäkirjan alla kansainvälisessä seuranta- 

ja tilinpitojärjestelmässä (Valtioneuvoston selonteko… 2017b). Vuodesta 2021 lähtien jäsenmaiden tulee 

raportoida maankäytöstä ja maankäytön muutoksista johtuvat hiilidioksidipäästöt ja -poistot vuonna 2018 

hyväksytyn LULUCF-asetuksen mukaisesti (2018/841). Asetuksen perusperiaate on, että maankäyttösektori ei 

saa olla nettopäästöjen lähde, eli sektorilta saa tulla vain sen verran kasvihuonekaasupäästöjä kuin 

ekosysteemeihin sitoutuu.  

Pitkällä tähtäimellä EU on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraalisuuden vuoteen 2050 mennessä ja tehnyt 

suunnitelman tavoitteesta, kuten Pariisin sopimus velvoittaa. Tavoite on sidottu uuteen Vihreän kehityksen 

ohjelmaan (Green Deal), jolla tavoitellaan kestävää taloutta. Ilmastotoimien vahvistamiseksi EU valmistelee 

eurooppalaista ilmastolakia, jolla tavoite saadaan kirjattua lainsäädäntöön ja siten kaikki EU:n politiikat 

tukemaan ilmastoneutraaliustavoitetta (Euroopan komissio 2019). Päätös hiilineutraalisuudesta saavutettiin 

vuoden 2019 lopussa ja sen pohjana toimi Euroopan komission vuonna 2018  julkaisema pitkän aikavälin visio 

A Clean Planet for All (European Union 2020), jossa esitetään perusteellisten analyysien pohjalta, miten Pariisin 

ilmastosopimuksen mukaiset tavoitteet ja ilmastoneutraalius on mahdollista saavuttaa EU:ssa 2050 mennessä 

(Euroopan komissio 2018). EU:n ilmastopolitiikkaan liittyvät olennaisesti myös uusiutuvan energian ja 

energiatehokkuuden tavoitteet, joiden mukaan energian käyttöä tehostetaan vähintään 32,5 prosenttia ja 

uusiutuvan energian osuus nostetaan 32 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (YM 2020). 

Pariisin sopimuksen tavoitteena on, että päästöhuippu saavutettaisiin mahdollisimman pian (YM 2018b). 

Tähän mennessä päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan ole toteutunut tavoitteiden mukaisesti, vaan globaalit 

päästöt jatkavat nousuaan (UNEP 2019), eivätkä annetut päästövähennyssitoumukset riitä siihen, että 

ilmaston lämpeneminen pysähtyisi kriittisenä rajana pidettyyn 1,5 asteeseen. YK:n ympäristöohjelman 

UNEP:in mukaan vuonna 2020 maiden kansalliset panokset tulisi kolminkertaistaa, jotta voitaisiin pysyä alle 

kahden asteen tavoitteessa, ja yli viisinkertaistaa 1,5 -asteen tavoitteeseen (UNEP 2019).  
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2.1.2 Kansallinen ja alueellinen ilmastopolitiikka 

 

Kansainväliset ilmastosopimukset ja EU:n yhteinen ilmastopolitiikka luovat puitteet Suomen kansalliselle 

ilmastopolitiikalle. Suomen ilmastolaki (605/2015) astui voimaan vuonna 2015. Laissa on asetettu pitkän 

aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä 

verrattuna vuoden 1990 päästötasoon. Ilmastolaissa säädetään myös ilmastopolitiikan 

suunnittelujärjestelmästä ja ilmastotavoitteiden toteutumisen seurannasta. Suunnittelujärjestelmään 

kuuluvat keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä pidemmän aikavälin pitkän aikavälin 

ilmastopolitiikan suunnitelma ja ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma (YM 2017). Lisäksi 

hallitukset laativat energia- ja ilmastopoliittiset strategiat, jotka kattavat sekä päästökauppa-, taakanjako- että 

maankäyttösektorin (YM 2020).  

Ilmastolaki on keskeinen ilmastonmuutoksen hillintää ohjaava laki. Ilmastonmuutosta koskeva 

yksityiskohtainen sääntely sisältyy kuitenkin eri sektoreiden erityislainsäädäntöön. Esimerkiksi maankäytön 

muutosten ja siihen liittyvän metsäalan vähenemisen näkökulmasta keskeisimmät ovat alueidenkäytön 

lainsäädäntö ja metsälainsäädäntö (Timonen 2020). 

Suomen hiilineutraalisuustavoitetta on kiristetty ja nykyisen hallituksen tavoitteena on hiilineutraalisuus eli 

päästöjen ja poistojen tasapaino vuonna 2035 ja hiilinegatiivisuus tämän jälkeen. Tällä hetkellä ilmastolakia 

uudistetaan, jotta Suomen tavoite hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Samalla 

uudistetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat sekä valmistellaan maankäyttösektorin 

ilmasto-ohjelma (Ilmastolain uudistus 2020). Maankäyttösektorin toimet (niin sanottu LULUCF-sektori) ovat 

näin ollen tulossa entistä laajemmin kansallisen ohjauksen alaiseksi ilmastopolitiikkaan (Suomen Kuntaliitto 

2020).  

Päästöjen vähentämisen velvoite on kansallinen eivätkä ilmastonmuutoksen hillintää koskevat tavoitteet 

juridisesti velvoita kuntia ja kaupunkeja. Monissa kaupungeissa on siitä huolimatta asetettu hyvinkin 

kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita, joita toteutetaan esimerkiksi kaupunkien omien ilmasto-

ohjelmien ja -strategioiden avulla (Järvelä & Turunen 2019). Päästövähennystavoitteet voivat olla jopa 

kansallisia tavoitteita tiukempia (Järvelä & Turunen 2019). Näin ollen kaupungit ja muut alueelliset toimijat 

voivat näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös kuntien ja maakuntien järjestäytyminen 

ilmastoasioissa on lisääntynyt viime vuosien aikana. Keskeinen verkosto Suomessa on Hiilineutraalit kunnat 

(Hinku) -verkosto, johon kuuluu jo yli 70 kuntaa ja kaupunkia. Verkosto kokoaa yhteen kunnianhimoisiin 

päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia ja maakuntia, joiden tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 

2030 mennessä vuoden 2007 tasosta (Suomen ympäristökeskus 2019).  

Kuntien merkitys on tunnistettu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa, jonka mukaan kunnissa tehdään 

kansalliseen päästökehitykseen merkittävästi vaikuttavia päätöksiä koskien mm. energiatuotantoa ja -käyttöä, 

liikennesuunnitteluja ja maankäyttöä sekä palveluja, elinkeinopolitiikkaa ja hankintoja (YM 2017). 

Ilmastotavoitteita sidotaan monin tavoin kuntien työhön ja tavoitteena on saada mukaan myös yrityksiä ja 

yksityisiä toimijoita. Ilmastonmuutoksen hillintä voidaan sitoa esimerkiksi resurssitehokkuuteen ja 

kiertotalouteen liittyviin suunnitelmiin ja ohjelmiin (YM 2017). Joissain kunnissa ilmastoasioita on myös liitetty 

osaksi kuntastrategiaa, mikä sitouttaa päätöksentekijöitä ja varmistaa eri toimialojen osallistumista 

ilmastotyöhön (YM 2017).  
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2.2 Maankäyttösektori ilmastonmuutoksen hillinnässä 

 

Maankäyttösektorilla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ekosysteemien kasvillisuus sitoo 

yhteyttäessään hiiltä ja sitä varastoituu puustoon ja maaperään. Tällä hetkellä tämä hiilen luontainen keino on 

ainoa todellinen vaihtoehto hiilen poistamiseen ilmakehästä, joskin uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti. 

On arvioitu, että maaekosysteemien kasvillisuus ja maaperä sitovat kolmanneksen vuotuisesta ihmiskunnan 

aiheuttamasta kasvihuonekaasujen päästömäärästä (IPCC 2019).  

Hiilidioksidin sitoutumisen lisäksi maankäyttösektorilta kuitenkin myös aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. 

Osa päästöistä syntyy luontaisesti esimerkiksi metsäpalojen seurauksena tai kosteikkoalueiden 

metaanipäästöinä, mutta suurin osa johtuu ihmistoiminnasta. IPCC:n mukaan, maa- ja metsätaloudesta ja 

muusta maankäytöstä (AFOLU) aiheutetut päästöt kattavat noin 23 % kaikista ihmiskunnan aiheuttamista 

vuotuisista kasvihuonekaasupäästöistä (IPCC 2019). Suurimpia päästölähteitä ovat metsäkato ja metsien 

raivaaminen, karjankasvatus, riisinviljely sekä typpilannoitus.  

Kun ihmisperäiset tietyn maantieteellisen alueen päästöt ja poistot ovat tasapainossa eli ne ovat yhtä suuret, 

puhutaan yleisesti hiilineutraalisuudesta. Koska ekosysteemit poistavat hiilidioksidia, on maankäyttösektori 

näin ollen keskeinen tekijä tämän tasapainotilan saavuttamisessa, joskin ensisijaista on aina ensin pyrkimys 

vähentää päästöjä (Seppälä ym. 2019). EU:n pitkän aikavälin ilmastovision mukaan hiilinieluilla on yhtä suuri 

merkitys kuin päästöjen vähentämisellä. Luontaisten nielujen säilyttäminen ja kasvattaminen nähdään 

keskeisenä, sillä nielujen avulla voidaan kumota jäljelle jäävät päästöt niillä aloilla, joilla hiilestä irtautuminen 

on kaikkein haastavinta (Euroopan komissio 2018). 

Koska maankäyttösektorilla aiheutuu ja poistuu hiilidioksidipäästöjä johtuen sekä luontaisista että 

ihmisperäisistä tekijöistä, voi ihmisperäistä vaikutusta olla vaikea erottaa luontaisesta (IPCC 2019). 

Hiilineutraalisuuden määritelmissä onkin eroja sekä kansainvälisellä että kansallisella tasolla mm. sen suhteen, 

huomioidaanko vain ihmisperäiset päästöt ja nielut vai myös luontaiset (Seppälä ym. 2019). Hallitustenvälisen 

kansainvälisen ilmastopaneelin (IPPC) määritelmässä LULUCF-sektorin päästöt ja nielut liittyvät vain 

ihmisperäisiin päästöihin ja nieluihin eli siinä huomioidaan vain ihmistoiminnalla aikaansaadut poistumat 

(Fuglestvedt ym. 2018). Tasapainotilalla tarkoitetaan tässä siten tilaa, jossa ihmistoiminnan seurauksena 

syntyy vain sen verran päästöjä kuin ihmistoimin poistetaan ilmakehästä (Grassi ym. 2018). Euroopan komissio 

taas määrittelee hiilineutraalisuuden tilaksi, ”jossa ihmistoiminnan synnyttämät kasvihuonekaasujen lähteet ja 

kasvihuonekaasuja poistavat nielut ovat yhtä suuret määrätyllä ajanjaksolla”. Tässä nieluilla tarkoitetaan mitä 

tahansa LULUCF-sektorin tai ihmistoiminnan piiriin kuuluvaa prosessia, toimintaa tai mekanismia, joka sitoo 

ilmakehästä kasvihuonekaasuja (EU 2018a; Seppälä ym. 2019). Määritelmä kattaa siten myös 

maankäyttösektorilla tapahtuvat luontaiset nielut ja poikkeaa tässä IPCC:n määritelmästä (Seppälä ym. 2019).  

Kuten edellä on kuvattu, ovat päästöjen vähentäminen ja nielujen vahvistaminen keskeisiä toimia 

maankäyttösektorilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa kestävämpää 

maankäyttöä eli globaalilla tasolla mm. metsäkadon vähentämistä ja metsittämistä, maan hiilivarastoja ja 

viljavuutta parantavia viljelymenetelmiä sekä ilmastoviisasta metsänhoitoa (IPCC 2019). Näitä keinoja voidaan 

kutsua myös luontopohjaisiksi ilmastoratkaisuiksi, joiden potentiaalia Griscon ym. (2017) selvittivät 

tutkimuksessaan. He tarkastelivat 20 luontopohjaisen ilmastoratkaisun maksimaalista potentiaalia ottaen 

huomioon rajoitteet koskien ruokaturvaa, kuitujen saatavuutta ja monimuotoisuuden suojelua. 

Luontopohjaisilla ilmastoratkaisuilla tarkoitetaan tutkimuksessa sellaisia maankäyttöön liittyviä toimia, jotka 

lisäävät hiilen varastoja ja/tai joilla voidaan välttää kasvihuonekaasupäästöjä ekosysteemeistä. Näitä ovat mm. 
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metsien ja luontaisten niittyalueiden häviämisen ehkäisy, uudelleenmetsitys, parempi metsänhoito ja 

viljelymenetelmät, biohiilen käyttö ja soiden ja muiden kosteikkojen häviämisen ehkäisy ja ennallistaminen. 

Heidän mukaansa luontopohjaiset ilmastoratkaisut tarjoavat jopa yli kolmanneksen siitä 

päästövähennystarpeesta, joka tarvitaan 2030 mennessä estämään lämpötilan nousua kahdella asteella. 

Tämän jälkeen ratkaisujen kokonaismitigaatiopotentiaali laskee, sillä ajan myötä niiden kapasiteetti saturoituu 

ja fossiilisten päästöjen vähennystarve kasvaa (Griscom ym. 2017). Griscom ym. (2017) huomauttavat, että 

vaikka maankäyttösektorin ratkaisujen merkitys korostuu lyhyellä tähtäimellä, ei niiden painottaminen saisi 

vähentää huomiota ja toimia fossiilisten päästöjen vähentämisessä ja negatiivisten päästöteknologioiden 

kehittämisessä. 

Maapallon viherryttäminen suojelun, ennallistamisen ja parempien viljelysmaiden ja metsien hoitokäytäntöjen 

avulla on välttämätöntä ilmaston tasapainon ja hiilineutraalin talouden saavuttamisessa (Griscom ym. 2017). 

Maankäyttöön liittyvilla ratkaisukeinoilla voi myös olla useita synergistisiä hyötyjä erilaisten haasteiden 

ratkaisemisessa (IPCC 2019). On kuitenkin hyvä huomioida, että ilmastonmuutoksen hillinnässä ensisijaista on 

kuitenkin vähentää päästöjä. Mikäli päästöjä ei saada laskuun riittävän nopeasti, se luo paineita kasvattaa 

hiilidioksidin poistamista ilmakehästä, jotta ilmastotavoitteissa voitaisiin pysyä. Tämä voi johtaa siihen, että 

joudutaan turvautumaan intensiivisiin maankäytön ratkaisuihin, joilla voi olla kielteisiä sivuvaikutuksia 

esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja luonnon monimuotoisuuteen (IPCC 2019).  

Suomessa maankäyttösektori on kokonaisuudessaan nettonielu eli sektori sitoo vuodessa enemmän 

hiilidioksidia kuin sitä pääsee ilmakehään. Näin ollen myös Suomessa maankäyttösektorilla on suuri merkitys 

koko maan päästö- ja nielutaseille; maa- ja metsätalousministeriön mukaan maankäyttösektori vastaa 

suuruudeltaan noin 20–50 prosenttia muiden sektoreiden vuosittaisista päästöistä (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2019).  

Nieluvaikutus perustuu valtaosin metsiin, sillä Suomen laajat metsäalueet sitovat ja varastoivat hiiltä enemmän 

kuin sitä poistuu, ja muutokset metsämaan maankäyttöluokassa määrittävät pitkälti koko sektorin nettonielun 

suuruutta. Käytännössä muutokset tarkoittavat metsien hakkuita, metsäpinta-alan muutoksia sekä puuston 

kasvua. Nielun koko vaihtelee vuosittain etenkin hakkuumäärien mukaan, sillä puun korjuu metsästä pienentää 

välittömästi metsän hiilinielua ja -varastoa. Viime vuosien voimakkaat hakkuut ovat pienentäneet nettonielua 

(SVT 2018); esimerkiksi vuonna 2018 LULUCF -sektorin nettonielu oli 30 prosenttia pienempi kuin edeltävänä 

vuonna, mikä johtui valtaosin kasvaneista teollisuuspuun hakkuista (SVT 2018). Kestävillä 

metsänhoitomenetelmillä voidaan kuitenkin ylläpitää puuston kasvua ja samalla varjella hiilivarastoja. Keinoja 

ovat esimerkiksi kasvatettavan puuston kiertoajan pidentäminen sekä jatkuvapeitteinen metsänhoito.  

Metsien raivaus esimerkiksi pelloiksi tai rakentamiseen hävittää kokonaan metsän hiilivaraston. Metsäkadosta 

aiheutuvat päästöt vastaavat suuruusluokaltaan noin kuutta prosenttia Suomen kokonaispäästöistä 

(Luonnonvarakeskus 2019). Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsää on otettu muuhun käyttöön 

vuosittain noin 19 000 hehtaaria vuodessa ja noin puolet on aiheutunut rakentamisesta ja infrastruktuurin 

kehittämisestä (Kärkkäinen ym. 2019). Metsäkadon ehkäiseminen on tehokas ja nopea keino 

ilmastonmuutoksen hillintään, sillä se vähentää samantien päästöjen syntymistä (Luonnonvarakeskus 2019). 

Muut maankäyttöluokat ovat sen sijaan päästölähteitä eli niiden päästöt ylittävät hiilen poistuman 

ilmakehästä. Valtaosa päästöistä aiheutuu viljelysmaiden turvepohjaisilta pelloilta, kun taas muiden 

maankäyttöluokkien päästöjen osuus LULUCF-sektorin päästöistä ja poistumista on pieni (SVT 2018). 
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2.2 Hiilinielut ja -varastot kaupungissa  

 

Kuten kansallisella tasolla, myös kaupungeissa viheralueet sitovat ja varastoivat hiiltä ja edistävät siten 

hiilidioksidin poistamista ilmakehästä. Hiilensidonta on korostunut viime vuosien aikana ja kiinnostus luontaisia 

hiilinieluja ja -varastoja kohtaan on kasvanut asetettujen ilmastotavoitteiden myötä. Koska hiilinielut ja -

varastot ovat käytännössä yksi vihreän infrastruktuurin ominaisuus eikä hiiltä voida irrottaa muusta 

ekologisesta rakenteesta, voidaan hiilinielujen osalta puhua myös laajemmin kaupunkien viheralueiden, 

viherrakenteen tai vihreän infrastruktuurin suunnittelusta. 

Kaupunkien hiilinieluina voivat toimia kaikki kasvulliset alueet, kuten viheralueet, metsät, niityt, puistot ja 

katupuut. Metsät ovat merkittävimpiä hiilivarastoja, sillä alueen kyky sitoa hiiltä on suhteessa kasvillisuuden 

määrään. Kasvillisuuteen sitoutuneen hiilen lisäksi maaperällä on suuri merkitys hiilivarastona; esimerkiksi 

Helsingissä puistojen maaperän hiilivarastot on todettu moninkertaisiksi puuston hiilimäärään verrattuna 

(Linden ym. 2020). Kaupunkiympäristössä monet tekijät, kuten maankäytön muutokset, maan pinnoittaminen 

ja vieraslajit muuttavat maaperän olosuhteita vaikuttaen siten hiilen määrään ja sitoutumiseen (Lindén ym. 

2020). Kaupunkien hiilivarastojen määrä riippuu kaiken kaikkiaan alueen viherrakenteesta; kuinka paljon ja 

missä suhteessa alueella on metsiä, peltoja sekä muita viheralueita. Koska suurin potentiaali liittyy laajoihin 

metsiin, metsäisissä kunnissa ja kaupungeissa niiden merkitys voi olla huomattava, kun taas tiiviissä 

kaupunkirakenteessa maankäytön muutosten rooli hiilitaseessa on vähäinen (Seppälä ym. 2014).  

Suomessa kaupunkien hiilinielujen ja -varastojen kokoa on arvioitu mm. osana Ilmastonkestävä kaupunki -

hanketta (ILKKA-hanke), jonka tavoitteena oli edistää ilmaston kannalta kestävää kaupunkisuunnittelua. 

Laskenta kattoi kaikki kaupungissa sijaitsevat alueet, minkä lisäksi mukaan sisällytettiin osin kaupunkien 

omistuksessa olevat rajojen ulkopuolella sijaitsevat metsäalueet (Rasinmäki & Känkänen 2014a). Laskentaa 

ohjaavana luokittelevana tietona käytettiin viheralueiden hoitoluokitusta, sillä kasvillisuuden määrä että 

hoidon intensiteetti vaihtelevat hoitoluokittain ja ne molemmat vaikuttavat suoraan myös maaperän 

hiilivarastoon (Rasinmäki & Känkänen 2014a). Ilkka-hankkeen mukaan kaupungin hiilivarastot ovat sitä 

suuremmat, mitä enemmän alueella on metsiä, peltoja ja muita viheralueita, kuten rakennettuja puistoja 

(tässä järjestyksessä). Tulosten mukaan esimerkiksi Helsingissä hiilivarastojen kokonaismääräksi arvioitiin 

1 246 207 tonnia, josta 64 % oli sitoutuneena maaperään ja 36 % kasvillisuuteen, ja vuotuisen hiilensidonnan 

määräksi  eli hiilivaraston vuotuiseksi kasvuksi laskettiin 35 395 tonnia (Rasinmäki & Känkänen 2014a). Onkin 

hyvä huomata, että hiilen sitoutumisen määrä vuodessa voi olla verrattaen pieni verrattuna ekosysteemeihin 

varastoituneeseen hiileen.    

Kaupunkien vihreän infrastruktuurin hiilivarastojen arviointi on pitkälti pohjautunut metsien inventointeihin, 

ja tarkemmista viheralueiden hiilivarannoista ei ole ollut juurikaan tietoa (Linden ym. 2020). 

Kaupunkirakenteen sisällä on kuitenkin paljon erilaisia viherympäristöjä, jotka tulisi ottaa huomioon 

kokonaishiilivarastoa selvitettäessä, jotta päästäisiin lähemmäs todellista hiilen määrää. Esimerkiksi Englannin 

Leicesterissä tehdyssä hiilivaraston arvioinnissa päästiin lähes kymmenkertaiseen hiilen määrään kansalliseen 

arviointiin verrattuna, sillä siinä huomioitiin tarkemmin kaikki viherympäristöt myös esim. rakennetuilla alueilla 

(Davies ym. 2011). Suomessa hiilivaraston kokoa on erikseen arvioitu Helsingissä rakennettujen puistojen 

osalta, joissa on todettu olevan hiiltä keskimäärin 130 tonnia hehtarilla. Siitä valtaosa on sitoutuneena 

maaperään (Lindén ym. 2020).   

Hiilinielut ja -varastot kytkeytyvat vahvasti kuntien hiilineutraalisuustavoitteisiin. Yleisin tavoite kunnissa on 

pyrkimys 80 prosentin päästövähennyksiin kunnan omilla toimilla vuoden 1990 tasoon verrattuna ja 
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kompensointi lopuille 20 prosentille päästöistä (Deloitte 2018). Kompensaation määrä kuitenkin vaihtelee 20 

ja 40 prosentin välillä ja myös perusvuodet vaihtelevat. Lisäksi osa kunnista sisällyttää oman alueen hiilinielut 

päästökompensaatioon (Deloitte 2018). Esimerkiksi Tampereen kaupunki on linjannut, että kaupunki on 

hiilineutraali vuonna 2030. Tuolloin Tampereen hiilinielut kattaisivat 20 prosenttia vuoden 1990 päästöistä. 

Mikäli nielut eivät riitä kompensoimaan päästöjä, toteutetaan kompensointi lisätoimilla (Tampereen kaupunki 

2020). 

Hiilinielut on yleisesti tunnistettu osaksi ilmastonmuutoksen hillintää, mutta hiilinieluihin liittyvää varsinaista 

ohjausta ei vielä ole olemassa. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen hillintä 

kytketään yhä selvemmin osaksi esimerkiksi kaavoitusta, sillä valmisteilla olevassa maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksessa yhtenä tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta (Ympäristöministeriö 2020). Tällöin myös tarve 

hiilivarastojen vaalimiselle voi kasvaa.  

Käytännössä hiilinielujen ja -varastojen huomioiminen tarkoittaa niiden säilyttämistä, ylläpitämistä tai 

lisäämistä. Tässä esiteltyjen keinojen täsmentämisessä on hyödynnetty pääosin Rasinmäen ja Känkäsen 

(2014b) laatimaa Kuntien hiilitasekartoitusta ja siinä esitettyjä käytännön toimia. Tärkein ja 

kustannustehokkain keino hiilinielujen kannalta on kasvullisten alueiden, erityisesti metsien, säilyttäminen, 

sillä kun alue otetaan pysyvästi muuhun käyttöön, menetetään kasvillisuuden hiilensidontapotentiaali ja 

samalla yleensä myös maaperään sitoutunut hiilivarasto (Rasinmäki & Känkänen 2014b). Käytännössä se 

tarkoittaa, että uutta rakentamista ohjataan jo rakennetuille tai muuten muuttuneille alueille. 

Maankäytön muutoksia voidaan toisaalta ohjata hiilivarastojen kasvupotentiaalin kannalta heikoimmille 

alueille, sillä niiden hiilivaraston koko on pienempi kuin rehevien kasvupaikkojen metsissä (Rasinmäki & 

Känkänen 2014b). Koska suuret ja yhtenäiset metsäalueet ovat tärkeimpiä hiilinieluja ja -varastoja, vaikutetaan 

hiilinielujen tunnistamiseen ja niiden säilymiseen erityisesti yleispiirteisessä kaavoituksessa, jossa olennaista 

on eheän yhdyskuntarakenteen tukeminen ja haja-asutuksen leviämisen estäminen. Yleiskaavoituksessa on 

näin ollen suuret mahdollisuudet vaikuttaa metsäalan vähenemisestä aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin 

(Lylykangas ym. 2013). 

Jos viheralue rakennetaan ja hiilivarasto sen myötä häviää tai pienenee, voidaan alueen kehittämisessä pyrkiä 

jättämään mahdollisimman paljon luonnontilaisia elementtejä ja maaperää ja toisaalta lisätä alueelle 

mahdollisimman paljon uutta viherpintaa ja puustoa. Lisäksi menetettyä hiilivarastoa voidaan pyrkiä 

kompensoimaan esimerkiksi suojelemalla jokin alue muualta tai luomalla tai ennallistamalla uusi hiilivarasto 

muualle.   

Kaupungissa voidaan mahdollisuuksien mukaan myös luoda uusia hiilinieluja, esimerkiksi metsittämällä 

käyttämättömäksi jääneitä pelto- ja rakennusalueita, laajentaa nykyisiä viheralueita tai ennallistaa muussa 

käytössä olleita tai laadultaan heikentyneitä viheralueita. Rakennetussa ympäristössä myös katupuiden, 

viherkattojen ja muun kaupunkivihreän lisääminen sekä pinnoitettujen alueiden välttäminen ovat 

hiilensidontaa edistäviä keinoja.  

Maankäytön suunnittelussa voidaan myös ylläpitää olemassa olevia hiilivarastoja hoitamalla metsiä, peltoja, 

puistoja ja muita viheralueita ja viherelementtejä niin, että optimoidaan kasvillisuuden ja maaperän hiiltä ja 

sen sitoutumista. Metsissä voidaan mm. suosia pidempiä kiertoaikoja, jatkuvapeitteistä kasvatusta ja kantojen 

ja hakkuutähteiden säilyttämistä. Maanviljelyssä keinoja ovat mm. viljelyn monipuolistaminen ja viljelykierto, 

maanmuokkauksen välttäminen sekä turvepeltojen käytöstä luopuminen. Käytännössä monilla kaupungeilla 

ei ole puuntuotannollisia vaatimuksia ja siten hakkuut ovat pääosin maltillisia, mikä säilyttää hiilivarastoa.  
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3. EKOSYSTEEMIPALVELUT JA LUONNON MONIMUOTOISUUS 

3.1 Ekosysteemipalveluiden määrittely 

 

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon tuottamia hyötyjä, jotka syntyvät ekosysteemien rakenteiden ja 

prosessien myötä ja jotka muodostavat perustan ihmiskunnan hyvinvoinnille (MEA 2005).  

Ekosysteemipalvelu -käsitettä on käytetty tieteessä jo melko pitkään, mutta laajempaan tietoisuuteen se nousi 

vuonna 2005 julkaistun Millenium Ecosystemi Assessment -raportin myötä (MEA 2005, de Groot ym. 2010). 

MEA -raportti oli ensimmäinen maailmanlaajuinen arvio ihmisen vaikutuksesta ekosysteemeihin ja luonnossa 

tapahtuvien muutosten seurauksista ihmiskunnan hyvinvoinnille. Arvioinnissa ekosysteemipalvelut jaettiin 

neljään luokkaan: tuotanto- (provisioning), säätely- (regulating), kulttuuri- (cultural) ja ylläpitäviin (supporting) 

palveluihin. Ylläpitopalveluiksi määriteltiin ekosysteemien prosessit, jotka ovat välttämättömiä muiden 

ekosysteemipalvelujen tuotannon kannalta. Näitä ovat mm. ravinteiden kierto ja primäärituotanto (MEA 

2003).  

MEA:n jälkeen ekosysteemipalveluiden luokittelua kehitettiin TEEB -hankkeessa (The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity). TEEB -luokittelussa ylläpitopalvelut eivät esiinny omana luokkanaan, vaan ne nähdään osana 

ekosysteemien prosesseja (Kuva 1). Lisäksi habitaattipalvelut on tunnistettu omaksi 

ekosysteemipalveluluokakseen, millä halutaan korostaa ekosysteemien merkitystä habitaattien tarjonnan ja 

geneettisen tiedon säilymisen kannalta (TEEB 2010). Habitaattipalvelujen tarjonta on suoraan riippuvainen 

habitaatin laadusta. 

CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) on MEA- ja TEEB -luokituksiin perustuva, 

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) kehittämä ekosysteemipalveluiden luokittelujärjestelmä, jonka 

ensimmäinen varsinainen versio julkaistiin vuonna 2013. CICES -luokittelun taustalla oli tarve yhdenmukaistaa 

luokitteluja ja tehdä eri lähestymistavoista vertailukelpoisia (Haines-Young ym. 2016). CICES -luokittelussa 

ekosysteemipalvelut jaetaan kolmeen luokkaan: tuotantopalveluihin, säätely- ja ylläpitopalveluihin ja 

kulttuuripalveluihin. Tukipalvelut (myös välipalvelut, ‘intermediate services’) on rajattu CICES -luokittelun 

ulkopuolelle, sillä rajauksella haluttiin korostaa ekosysteemien ja yhteiskuntien välistä rajaa, jossa 

ekosysteemin tuotokset muuttuvat lopullisiksi hyödyiksi (Haines-Young & Potchin 2012). Lisäksi koska 

ekosysteemipalveluiden taustalla oleva biofyysinen ympäristö on hyvin monimutkainen ja jokainen 

ekosysteemipalvelu on riippuvainen joukosta päällekkäisiä ja limittäisiä prosesseja ja toimintoja, ne on parempi 

sisällyttää osaksi ekologisia toimintoja ja prosesseja (Haines-Young & Potchin 2012). CICES -jaottelua on 

sittemmin kehitetty eteenpäin ja sitä on käytetty laajasti ekosysteemipalvelututkimuksessa ja 

ekosysteemipalveluiden kartoittamisessa, arvottamisessa ja indikaattorien kehittämisessä. Euroopassa CICES 

toimii pohjana EU:n biodiversiteettistrategiaa tukevassa MAES -ohjelmassa (Haines-Young ym. 2016). 

Edellä mainittujen lisäksi ekosysteemipalveluita on luokiteltu Hallitustenvälisen luonnon monimuotoisuus- ja 

ekosysteemipalvelupaneelin IPBES:n toimesta (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services). IPBES käyttää kuitenkin ekosysteemipalvelu -termin sijaan laajempaa käsitettä ’luonnon 

hyödyt ihmiselle’ (Nature Contributions to People). Tällä halutaan korostaa kulttuurien merkitystä siinä, miten 

luonnosta saatavat hyödyt määritellään ja miten eri tavoin luontoa ja ihmisen ja luonnon välistä suhdetta 

konseptualisoidaan (IPBES 2019, Diaz ym. 2018). Käsitteellä halutaan myös tuoda esille sitä, että hyödyt 

muodostuvat usein ekologisten ja sosio-ekonomisten järjestelmien yhteistuloksena eivätkä pelkästään 

ekologisten prosessien aikaansaamina. Ekosysteemipalvelut nähdään tässä viitekehyksessä osana luonnon 

tuottamia hyötyjä (Diaz ym. 2018).    
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Kuva 1. Ekosysteemipalveluiden luokittelu MEA-arvioinnissa (Millenium Ecosystem Assessment 2005) 

 

Suomessa ekosysteemipalveluiden määrittelyssä käytetään yleisesti CICES -jaottelua. Suomen 

ympäristökeskus on tuottanut listauksen Suomen tärkeimmistä ekosysteemipalveluista ja niiden 

indikaattoreista perustuen asiantuntijoiden näkemyksiin (Mononen ym. 2014). 

Ekosysteemipalveluihin liittyy myös muita keskeisiä käsitteitä. Vihreä infrastruktuuri on viime 

vuosikymmenellä yleistynyt käsite, jota käytetään ohjaamaan maankäyttöä kestävään suuntaan (Mazza ym. 

2012, Tzoulas ym. 2007). Euroopan komission mukaan vihreä infrastruktuuri on ”strategisesti suunniteltu 

verkosto, jossa on luonnontilassa olevia alueita, osaksi luonnontilassa olevia alueita ja muita ympäristöön 

liittyviä tekijöitä, jotka on suunniteltu tuottamaan useita erilaisia ekosysteemipalveluita ja jota hoidetaan tässä 

tarkoituksessa. Siihen sisältyy viheralueita (tai sinisiä alueita, jos kyseessä ovat vesiekosysteemit) sekä muita 

fyysisiä elementtejä maa-alueilla (myös rannikkoalueilla) ja merialueilla. Maa-alueilla vihreää infrastruktuuria 

on maaseudulla ja kaupunkiympäristössä.” (Euroopan komissio 2013). 

Vihreä infrastruktuuri voidaan nähdä harmaan infrastruktuurin ohella yhtenä infrastruktuurina ja se sisältää 

fyysisen viherrakenteen lisäksi strategisen suunnittelun elementin (ViherKARA 2013). Vihreä infrastruktuuri 

voidaankin mieltää kokonaisvaltaiseksi lähestymistavaksi viheraluesuunnitteluun (Hansen & Pauleit 2014). 

Laajuuden etuna on myös, että se ilmentää kaikkien sektoreiden liittymistä siihen eikä koske vain 

luonnonsuojelua (Mazza ym. 2011). Vihreän infrastruktuurin käsitteen ydinelementit ovat monitoiminnallisuus 

ja kytkeytyneisyys (Hansen & Pauleit 2014, Similä ym. 2017). Monitoiminnallisuus tarkoittaa, että vihreä 

infrastruktuuri tuottaa samanaikaisesti useita hyötyjä. Vihreän infrastruktuurin suunnittelun keskeinen tavoite 

on näiden synergioiden ja siten hyötyjen lisääminen ja siten sosiaalisen hyvinvoinnin optimoiminen (Hansen & 

Pauleit 2014, Similä ym. 2017).  

Toinen viime vuosina yleistynyt käsite on luontopohjaiset ratkaisut, joka pyrkii tuomaan esille luonnon 

moninaisia hyötyjä, jotka auttavat vastaamaan yhteiskunnan haasteisiini. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto 

(International Union for Conservation of Nature, IUCN) määrittelee luontopohjaiset ratkaisut ”toimenpiteiksi, 

jotka tähtäävät luonnontilaisten ja muokattujen ekosysteemien suojeluun, kestävään käyttöön ja 
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palauttamiseen, ja vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin tehokkaasti ja joustavasti, luoden samalla hyötyä 

ihmisen hyvinvoinnille sekä luonnon monimuotoisuudelle” (IUCN 2018). Hyvä esimerkki luontopohjaisesta 

ratkaisusta kaupungissa on luonnonmukainen hulevesikosteikko, joka veden pidättämisen ja puhdistamisen 

lisäksi tarjoaa mm. virkistystä ja elinympäristöjä lajistolle. Kaupunkivihreä voidaan myös kokonaisuudessaan 

nähdä yhtenä ratkaisuna niin ilmastonmuutoksen hillintään kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle.  

Vihreän infrastruktuurin ja luontopohjaisten ratkaisujen käsitteet pohjautuvat ekosysteemipalveluiden 

käsitteeseen, mutta ne on mukautettu valtavirtaistamaaan biodiversiteetin ja ekosysteemien arvoja tietyille 

sektoreille (Maes ym. 2018). Esimerkiksi vihreän infrastruktuurin käsite liittyy vahvasti maankäytön 

suunnitteluun.   

 

3.2 Ekosysteemipalvelujen ja luonnon monimuotoisuuden suhde  

 

Luonnon monimuotoisuudella, eli kaikella elollisen luonnon vaihtelulla, on keskeinen merkitys ekosysteemien 

toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta. Monimuotoisuus tukee ekosysteemin toimintojen vakautta ja 

monimuotoiset ekosysteemit ovat yksinkertaisia systeemejä tuottavampia (Cardinale ym. 2012). Edelleen, 

monimuotoisuuden häviäminen heikentää ekosysteemien keskeisten prosessien toimintakykyä (Cardinale ym. 

2012).   

Koska ekosysteemipalvelut syntyvät elävien organismien tuottamista rakenteista ja prosesseista ja niiden 

vuorovaikutuksesta abioottisen luonnon kanssa, on luonnon monimuotoisuudella elimellinen rooli siten myös 

ekosysteemipalveluiden tuotannossa (Haines-Young & Potschin 2010). Tutkimusten mukaan luonnon 

monimuotoisuus on yhteydessä useiden ekosysteemipalveluiden kanssa joko vaikuttaen niihin suoraan tai 

korreloimalla niiden kanssa voimakkaasti koskien joitakin ylläpito- ja saatelypalveluita sekä tuotantopalveluita. 

Monimuotoisuus esimerkiksi lisää biomassan tuottavuutta erilaisissa systeemeissä (Cardinale ym. 2012).   

Monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan suhdetta on tutkittu pitkään. Haines-Young & Potschin (2010) 

tiivistävät ennen vuotta 2010 julkaistuja tutkimuksia aiheesta ja muokkasivat kuvaajaa, joka on peräisin 

aiemmasta (Schwartz ym. 2000) artikkelista (Kuva 2). Kuvaaja ilmentää mahdollisia vuorovaikutussuhteita 

luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan välillä. Käyrä A kuvaa tilannetta, jossa ekosysteemin 

toiminta on hyvin herkkä muutoksille biodiversiteetissä eli toiminnallisuuden ja monimuotoisuuden välillä on 

positiivinen lineaarinen korrelaatio. Käyrä B ilmentää tilannetta, jossa biodiversiteetin lisäämisen vaikutus 

ekosysteemin toimintaan ensin kasvaa nopeasti ja sitten saturoituu. Tämä tarkoittaisi, että ekosysteemit voivat 

menettää suuren osan biodiversiteetistään ennen kuin vaikutukset toiminnallisuuteen ilmenevät (Schwartz 

ym. 2000).  

Haines-Youngin & Potschin (2010) lisäsivat kolmannen käyrän C, joka ilmentää tilannetta, jossa 

monimuotoisuuden suuri määrä lisää myös huomattavasti ekosysteemin toimintaa. Tällöin yhden tai pienen 

biodiversiteetin osan poistaminen voi aiheuttaa suuria vaikutuksia ekosysteemille. Ilmiön taustalla on 

keskustelu toiminnallisen biodiversiteetin merkityksestä ja käyrä kuvaa sitä, että samalla, kun lajien runsaus 

saattaa olla tärkeä tekijä ylläpitämään ekosysteemin toimintaa, ei tiettyjen avainlajien tai tiettyjä toiminnallisia 

piirteitä omaavien lajiryhmien roolia voi jättää huomiotta (Haines-Young & Potschin 2010). Haines-Young ja 

Potschin (2010) korostavat, että vuorovaikutussuhteiden määrittäminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, sillä 

ekosysteemien toiminta on hyvin monimutkainen ilmiö. Yleisesti vaikuttaa kuitenkin siltä, että ekosysteemin 

toiminnan eri mittareilla ja monimuotoisuuden eri mittareilla on positiivinen yhteys (Balvanera ym. 2006). 
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Kuva 2. Biodiversiteetin ja ekosysteemin toiminnan väliset mahdolliset suhteet (Haines-Young & Potschin 2010, 

alkuperäinen Schwartz ym. 2000). 

 

Monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan osalta monet tutkimukset ovat keskittyneet luonnon 

monimuotoisuuden ja ekosysteemin tuottavuuden suhteeseen (Balvanera ym. 2006). Tuottavuus on tärkeä 

ekosysteemin toiminto, sillä se on yhteydessä moniin ekosysteemipalveluihin. Esimerkiksi tuottava metsämaa 

tukee suurempaa puuntuotantoa ja siten auttaa paremmin tulva- tai ilmastosäätelyssä (Haines-Young & 

Potschin 2010). Richmond ym. (2007) ovat ehdottaneet, että terrestistä nettotuotantoa voidaan käyttää 

monien ekosysteemipalvelujen kuvaajana. Monimuotoisuuden ja ekosysteemin toimivuuden välillä on yhteys 

myös maaperässä, jossa monimuotoisuus on yhteydessä mm. parempaan tuottavuuteen (Lavelle ym. 2006). 

Monimuotoisuudella on myös monia muita tärkeitä merkityksiä ekosysteemin toiminnan kannalta. Monilajiset 

ympäristöt ovat esimerkiksi kestävämpiä ja resilienttejä kuin yksinkertaiset ekosysteemit (Bengtsson ym. 

2002). 

Globaalilla tasolla on vahvoja viitteitä synergioista hiilen ja biodiversiteetin välillä. Tuoreen tutkimuksen 

mukaan suojelemalla 35 % maapallon pinta-alasta ja kohdistamalla suojelu monimuotoisuudeltaan ja 

hiilensidonnan kannalta tärkeimpiin alueisiin voitaisiin taata monimuotoisuuden säilyminen ja hidastaa 

ilmastonmuutosta (Dinerstain ym. 2020). Vastaavasti Strassburgin ym. (2010) mukaan biomassan hiilivaraston 

ja lajistollisen runsauden välillä on voimakas yhteys. Tutkijoiden mukaan tällaiset alueet ovat kuitenkin 

epätasaisesti jakautuneet ja vaikka monet biodiversiteetiltään rikkaat alueet olisi mahdollista suojella hiilen 

perusteella, toisilla alueilla hiili ei ole merkittävä tekijä ja tällöin tarvitaan muita toimia (Strassburg ym. 2010). 

Euroopassa Maes ym. (2010) selvittivät kymmenen ekosysteemipalvelun tarjontaa ja kolmea luonnon 

monimuotoisuutta kuvaavaa indikaattoria (lajien keskimääräinen runsaus, puulajien määrä ja Natura-alueiden 

suhteellinen määrä). Tulosten mukaan monimuotoisuus ja ekosysteemipalveluiden joukko korreloivat 

keskenään. 

Monimuotoisuudella ja hiilellä näyttäisi olevan yhteys myös maaperässä. Eisenhauer ym. (2010) tutkivat 

Saksassa viljelyalueen kasvilajiston monimuotoisuuden vaikutusta ja totesivat, että lajiston monimuotoisuuden 

kasvaessa myös maan mikrobiomin, etenkin sienten monimuotoisuus kasvoi. Kasvilajiston runsastuessa myös 

hiiltä sitoutui maahan enemmän kuin sieltä poistui (Eisenhauer ym. 2010). Maaperässä hiili on osa maan 
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orgaanista ainesta, kuten kasvijätteitä, mutta uusien tutkimusten mukaan hiiltä on sitoutunut myös myös 

kuolleeseen mikrobibiomassaan (Liang ym. 2017).  

Hiilensidonta ja -varastoituminen on ilmastonmuutoksen hillinnän vuoksi korostunut yhtenä keskeisenä 

ekosysteemipalveluna. Monimuotoisuus ja hiili linkittyvät toisiinsa vahvasti maankäyttösektorilla, jossa 

ekosysteemien hiilensidontaa ja -varastointia tarvitaan ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Koska maankäytön 

muutos vaikuttaa ekosysteemin laajuuteen ja yhtenäisyyteen ja toisaalta hoitotavat vaikuttavat ekosysteemin 

ekologiseen laatuun ja hyvinvointiin, on selvää, että ne toimenpiteet, joilla hiilensidontaa tai varastoja 

optimoidaan, vaikuttavat samalla monimuotoisuuteen ja ekosysteemin muihin ominaisuuksiin. Kaikki 

ilmastonmuutosta ehkäisevät toimenpiteet eivät ole välttämättä hyödyllisiä monimuotoisuudelle vaan voivat 

jopa heikentää sitä. Esimerkiksi pelkän hiilensidonnan näkökulmasta yksipuolinen energiakasvien tuotanto on 

toivottu lopputulos, mutta monimuotoisuuden kannalta tilanne on negatiivinen, erityisesti jos alkuperäistä 

ekosysteemiä häviää uuden viljelyalueen tieltä (IPCC 2019). Myös metsittäminen luontaisilla niityillä tai muilla 

ruohikkomailla on ristiriitaista luonnon monimuotoisuuden kannalta (IPCC 2019). Toisaalta edellä esitettyjen 

tutkimusten valossa hiilen määrä vaikuttaa olevan sidoksissa monimuotoisuuteen, joten ilmastonmuutoksen 

hillintä sitomalla ja varastoimalla hiiltä ekosysteemeihin mahdollistaa synergioita monimuotoisuuden kanssa.  

 

 

4. ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 

4.1 Ohjauskeinot ja maankäytön suunnittelu 

 

4.1.1 Ohjauskeinot 

 

Ohjauskeinoilla tarkoitetaan yleisesti erilaisia keinoja, kuten kannustimia, rajoitteita, ohjeita tai toimintatapoja, 

joilla yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaa ohjataan tiettyyn suuntaan ja se voi olla joko tiettyä 

toimintaa estävää tai sitä estävää. Ohjauskeinojen ohella käytetään myös muita termejä, kuten 

politiikkainstrumentit ja ohjausmekanismit.  

Ohjauskeinoista on esitetty useita luokituksia. Usein käytetty ja yksinkertaisin jaottelu perustuu Evert Vedungin 

määritelmään, jonka mukaan ohjauskeinot voidaan luokitella oikeudellis-hallinnolliseen ohjaukseen, 

taloudelliseen ohjaukseen sekä informaatio-ohjaukseen (Vedung 1998). Vedung perustelee jakoa sillä, että 

kyseisten kolmen luokan voidaan katsoa kattavan kaikki erilaiset ohjauskeinot. Suomessa Sairinen (2000) on 

tutkinut julkisen ohjauksen uudistumista ja uusien ohjauskeinojen roolia Suomen ympäristöpolitiikassa. Hänen 

mukaansa ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen valikoima on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä ja 

kolmeen perinteisen luokan lisäksi voidaan nykyisin puhua suunnitteluohjauksesta, neuvotteluohjauksesta 

sekä itseohjauksesta (Sairinen 2000).  

Tässä työssä käytetään Vedungin (1998) mukaista jaottelua hallinnollis-oikeudelliseen (regulation), 

taloudelliseen (economic means) ja informaatioon perustuvaan (information) ohjaukseen. Tutkimuksessa 

keskitytään erityisesti kaupunkien maankäytön suunnitteluun ja luonnonhoitoon liittyviin ohjauskeinoihin sekä 

tarkastellaan niiden käyttöä ja kehittämismahdollisuuksia. 
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Hallinnollis-oikeudellinen ohjaus tarkoittaa hallinnollisia päätöksiä ja sääntelyä, jotka velvoittavat 

kohderyhmää toimimaan tietyllä tavalla (Vedung 1998). Ohjaaminen perustuu valtiovallan määräysvaltaan ja 

siitä voidaan käyttää myös termejä normiohjaus, sääntely tai lainsäädännöllinen ohjaus. Lainsäädäntö on 

julkisen vallan hyödyntämä keskeisin hallinnollis-oikeudellinen ohjausmuoto. Lainsäädännössä voidaan 

tehokkaasti ja suunnitelmallisesti ohjata yhteiskunnon toimintoja haluttuun suuntaan. Lainsäädännön lisäksi 

hallinnollis-oikeudelliset ohjauskeinot tarkoittavat erilaisia rajoitteita, ilmoitus- ja lupakäytäntöjä tai kieltoja. 

Niiden avulla julkinen toimija velvoittaa toimimaan tietyllä tavalla, mitä voidaan edellyttää laissa tai esimerkiksi 

lupakäytännön tai kaavan avulla. Sääntelyn noudattamista seurataan ja tarvittaessa niiden toteutumista 

tehostetaan käyttämällä pakkokeinoinoja ja rangaistuksia (Vedung 1998).  

Taloudellinen ohjaus ohjaa yksilöitä ja toimijoita tiettyyn suuntaan kannustamalla taloudellisten kannusteiden 

tai estämällä toimintaa kustannusten avulla (Vedung 1998). Ohjaus perustuu siis siihen, että toiminnan hinta 

muuttuu, mikä ohjaa käytöstä hallinnon määrittelemään suuntaan. Toisin kuin sääntelyohjauksessa, 

taloudellisessa ohjauksessa toimintaa ei sinänsä kielletä ja siitä rangaista vaan toimija vain kärsii kasvaneista 

kustannuksista ja menetyksistä valitessaan vaihtoehdon, joka ei ole hallinnon toiveiden mukainen (Vedung 

1998). Taloudellisia ohjauskeinoja ovat mm. hallinnon asettamat verot ja maksut sekä toisaalta erilaiset 

kannusteet, kuten verotuet, avustukset, rahoitus ja muut tukimuodot yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. 

Informaatio-ohjauksella tarkoitetaan hallinnon tekemää ohjausta, jossa kannustetaan tai estetään tiettyä 

toimintaa tarjoamalla tietoa käyttäytymisen vaikutuksista (Vedung 1998). Informaatio-ohjauksessa lopullinen 

päätös toiminnasta on yksilöllä ja oletuksena on, että ihmiset toimivat oikeasuuntaisesti silloin, kun heillä on 

tarvittava tieto päätöksentekoa varten. Ohjauskeinon toimimisen kannalta on näin ollen olennaista, että tietoa 

on olemassa ja että se välittyy oikeille toimijoille. Informaatio-ohjauksen haasteena onkin, että tieto on harvoin 

täysin kattavaa ja esimerkiksi monimutkaisten ympäristökysymysten kohdalla voi olla vaikea hallita kaikkea 

aiheeseen liittyvää tietoa.  

Informaatio-ohjaukseen voidaan lukea muun muassa tiedottaminen ja tiedon jakaminen, ohjeistaminen, 

argumentointi ja moraaliin vetoaminen (Vedung 1998). Esimerkiksi ympäristönsuojeluun voidaan vaikuttaa 

pyrkimällä muuttamaan toimijan asenteita ympäristöasioita kohtaan informaatio-ohjauksen keinoin (Mickwitz 

2003). Informaatio-ohjausta on myös se, että kohderyhmälle kerrotaan hyödyistä, joita oikein toimiminen 

tuottaisi (Vedung 1998). Myös erilaiset koulutukset, seminaarit, raportoinnit, julkiset asiakirjat voidaan katsoa 

kuuluvan informaatio-ohjauksen piiriin (Gunningham ym. 1999).  

Parhaimmassa tapauksessa informaatio-ohjaus vaikuttaa halutusti ja vähentää oikeudellisen sääntelyn 

tarvetta. Informaatio-ohjaus ei kuitenkaan velvoita toimimaan tietyllä tavalla ja siksi se ei välttämättä ole 

tehokas. Informaatio-ohjaus sopiikin käytettäväksi muiden ohjauskeinojen tukena (Gunningham ym. 1999). 

Tiedon lisääminen voi myös lisätä muiden ohjauskeinojen hyväksyttävyyttä. 

 

4.1.2 Maankäytön suunnittelu ja viherrakenteen ohjaus 

 

Kunnat vastaavat alueensa maankäytön suunnittelusta, joka on keskeisessä roolissa hiilinielujen ja -varastojen 

huomioimisen kannalta, ja siihen vaikutetaan erityisesti alueiden rakentamisen sijoittumisen ja niiden 

käyttötarkoituksen ohjauksella (Rasinmäki & Känkänen 2014b).  

Maankäytön suuntaviivoja ja tavoitteita määritellään osin jo kaupungin omassa strategiassa. Näitä tavoitteita 

ja linjauksia pyritään saavuttamaan kaupungin maankäyttöpolitiikan avulla, joka kattaa sekä kaavoituspolitiikan 
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että maapolitiikan. Kunnan maapolitiikalla tarkoitetaan mm. maan hankintaan ja kunnan maaomaisuuden 

hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Kaupunkien keinot vaikuttaa alueen ominaisuuksiin riippuvat siitä, onko maa-

alue kaupungin vai yksityisessä omistuksessa. Kaavoitus kattaa koko hallinnollisen alueen, mutta yksityisillä 

mailla maanomistaja päättää maansa käytöstä. 

Maankäytön suunnittelun perustan muodostaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen 

suunnittelujärjestelmä, joka ohjaa kaupunkien maankäyttöä ja kaavoitusta ja kuuluu hallinnollis-oikeudellisen 

ohjauksen piiriin. Suunnittelujärjestelmän perusperiaate on ylhäältä alaspäin tarkentuva hierarkkinen 

suunnittelu; koko maata koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat ohjeena laadittaessa 

maakuntakaavaa, joka edelleen jalkautuu kaupunkien yleiskaavoitukseen. Yleiskaava taas ohjaa 

yksityiskohtaisempaa asemakaavaa. Yleiskaava on yleispiirteinen ja siinä osoitetaan alueiden käytön 

pääpiirteet (MRL 35§). Asemakaavassa taas osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen 

järjestäminen (MRL 50§). Kunnan voivat laatia myös yhteisiä yleiskaavoja muiden kuntien kanssa. Seudullista 

ohjausta edustavat niiden maankäytön, liikenteen ja asumisen aiesopimukset (MAL).  

Viherrakennetta ja sitä kautta hiilinielujen ja -varastojen huomioimista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain 

pykälät, joissa edellytetään luonnonympäristön vaalimista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”lain 

tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle 

elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä” 

(MRL 1§). Edelleen suunnittelun tavoitteena on muiden tavoitteiden ohella edistää luonnon 

monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilymistä sekä ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen 

ehkäisemistä (MRL 5§). Lisäksi eri kaavatasoja koskevat sisältövaatimukset edellyttävät huomioimaan 

luontoarvoja ja ekologisuutta. Ilmastonmuutosta laissa ei suoraan mainita, mutta siihen viitataan selvästi 

maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (895/1999), jossa edellytetään selvittämään ilmastoon kohdistuvat 

vaikutukset osana kaavan vaikutustenarviointia. Laki ei edellytä laskennallista tarkastelua, mutta viime vuosina 

on kehitetty työkaluja hiilitaseen selvittämiseen, ja niitä käytetään jossain määrin (Timonen 2020). 

Kaavojen lisäksi alueiden viherrakennetta ohjaavat kaavamääräykset, joilla määritellään alueen tarkempia 

ominaisuuksia. Ne voivat koskea muun ohella maankäytön ja rakentamisen erityistä ohjausta tietyllä alueella 

sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista (MRL 41§, 57§). Lisäksi voidaan asettaa 

erityisiä suojelumääräyksiä esimerkiksi maiseman tai luonnonarvojen kannalta tärkeille alueille. Merkittävien 

haitallisten ympäristövaikutusten voidaan Lylykankaan ym. (2013) mukaan ymmärtää nykytiedon valossa 

tarkoittavan kasvihuonekaasupäästöjä. Silloin, kun on kyse alueesta, jonka erityisesti tavoitteeksi on asetettu 

vähäpäästöisyys, voitaisiin tämän perusteella käyttää yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä (Lylykangas ym. 2013). 

Hiilensidonta- ja varastoituminen ei sellaisenaan ole mainittu MRL:ssa eikä se ole peruste alueiden käytön 

muutoksen estymiselle. Myöskään laajemmin ilmastonmuutoksen hillintä ei tällä hetkellä ole maankäyttö- ja 

rakennuslain mukainen peruste estää viheralueen muuttamista rakentamiseen, vaan kyse on tällöin 

esimerkiksi virkistys- tai luontoarvojen kannalta merkittävästä alueesta (Timonen 2020). Maankäyttö- ja 

rakennuslain uudistus on parhaillaan valmistelussa, jossa harkitaan ohjauskeinoksi metsien raivaamista 

ehkäisevää maankäyttömaksua. Ympäristöministeriön selvityksen mukaan samaan vaikuttavuuteen voitaisiin 

kuitenkin päästä vahvistamalla esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa ja muissa rakentamista ohjaavissa 

laeissa olevaa ohjausta, jolloin ei tarvittaisi uutta ja lisätyötä edellyttävää maksujärjestelmää (Timonen 2020). 

Kaavojen ohella viherrakennetta ohjataan monilla muilla tavoilla. Kaupunkien omat viheralueohjelmat ja muut 

strategisen tason suunnitelmat ohjaavat viherrakenteen suunnittelua, ylläpitoa ja kehittämistä. Strategisen 

tason instrumentit, kuten kunnan viherpolitiikka tai viheraluestrategia sitouttaa päättäjiä ja toimijoita tiettyyn 
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tahtotilaan viheralueiden kehittämiseksi (Viherympäristöliitto 2015). Yleissuunnittelu tarkoittaa 

asemakaavoituksen yhteydessä tai jälkeen tehtäviä yleispiirteisiä katu- ja viheralueita koskevia suunnitelmia 

(Viherympäristöliitto 2015). Näitä kutsutaan eri kunnissa mm. yleissuunnitelmiksi, katu- ja 

viheraluesuunnitelmiksi ja aluesuunnitelmiksi. Näistä erityisesti luonnon- ja metsänhoitoa linjaavat 

suunnitelmat ovat keskeisiä viherrakenteen ja sen hiilinielujen ja -varastojen kannalta. Hiilensidonta ja 

hiilivarastojen vaaliminen on suunnitelmissa jo osittain huomioitu. Esimerkiksi Turun uuden 

metsäsuunnitelman hakkuutaso määriteltiin hiilensidonnan ja hiilivarastojen kannalta optimaaliseksi (Turun 

kaupunki 2019).  

Edelleen tarkempi tontti- ja kohdekohtainen suunnittelu sisältää oikeusvaikutteiset rakennuslupakuvat sekä 

mm. tontinluovutusehdot, pihasuunnitelmat ja hoidon toteutussuunnitelmat (Viherympäristöliitto 2015). 

Tarkemmassa suunnittelussa myös kunnan rakennusjärjestys ohjaa osaltaan viherrakennetta. Se sisältää 

kunnan määrittelemiä, paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, jotka käsittelevät esimerkiksi rakennuspaikkaa, 

rakentamistapaa, istutuksia ja muita paikallista rakentamista koskevia seikkoja (MRL 14 §). 

Rakennusjärjestyksen avulla voidaan edistää myös kunnan kestävän kehityksen tavoitteita, kuten ympäristön 

laadun ja paikallisten arvojen huomioon ottamista (Kuntaliitto 2020). Rakentamista ohjataan myös 

rakentamistapaohjeilla, joilla ei kuitenkaan ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia (Ympäristöministeriö 2003). 

Kunta voi ohjata maankäyttöä myös maapolitiikkaan kuuluvilla tontin luovutussopimuksilla tai 

maankäyttösopimuksilla (Ympäristöministeriö 2003).  

Kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun avuksi on luotu erilaisia työkaluja, jotka auttavat 

viherrakenteen suunnittelussa tarvittavan tiedon hallinnassa ja suunnitteluratkaisujen perustelussa. Näitä ovat 

mm. Ilkka-hankkeen hiilitaselaskuri (Rasinmäki & Känkänen 2014b) sekä melko laajasti käytössä oleva 

viherkerroin-työkalu.  

Viherrakennetta ja sen arvoja ohjataan maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi myös luonnonsuojelulaissa, jossa 

määritellään suojeltavat luontoarvot. Luonnonsuojelulaki ohjaa kaupungin kaavoitusta, jossa luontoarvot tulee 

turvata. Suunnittelussa ei kuitenkaan välttämättä tunnisteta luonnon arvoja laajemmin vaan huomio on usein 

tiukasti suojelluissa ja lakisääteisesti turvattavissa lajeissa ja ympäristöissä. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa 

havaittiin, että kaupunkisuunnittelijoilla on yleisesti halua ja kiinnostusta monimuotoisuuden suojeluun, mutta 

tiedonpuute, rajoittunut osaaminen sekä kaupunkien vähäiset resurssit siihen estävät monimuotoisuuden 

parempaa huomioimista (Sandström ym. 2006). Myös ympäristöministeriön selvityksen mukaan vihreän 

infrastruktuurin turvaamisen ohjauskeinot käsittävät lähinnä tiettyjä luontoarvoja eikä yleisempien 

luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden kannalta keskeisten rakenteiden ja prosessien huomioon ottaminen 

ole nykyisellä lainsäädännöllä mahdollista (Similä ym. 2017).  

Edelleen Similä ym. (2017) toteavat, että viherrakennetta ohjataan Suomessa hajautuneesti monen eri 

lainsäädännön ja sektorikohtaisten keinojen kautta ja kokonaisvaltainen vihreän infrastruktuurin 

ohjausjärjestelmä puuttuu. Vihreän infrastruktuurin ohjausta voidaan kuitenkin tehostaa ja parantaa 

nykyjärjestelmässä vahvistamalla informaatio-ohjausta, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, tietopohja ja seurantaa. 

Esimerkiksi kaavoituksessa on mahdollista turvata vihreää infrastruktuuria ja sen arvoja jo nykyisen 

lainsäädännön puitteissa (Similä ym. 2017). Myös Di Marino ym. (2019) toteavat, että ekosysteemipalveluiden 

ja vihreän infastruktuurin parempi huomiointi edellyttää nykyisen ohjausjärjestelmän ja työkalujen 

kehittämistä. 

Edellä esitettyjen viherrakenteen ohjaamisen keinojen lisäksi on selvää, että suunnitteluun ja viherrakenteen 

ja sen arvojen huomioimiseen vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten tiedon saatavuus, osaaminen tai 
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ammatti- ja henkilökohtaiset traditiot ja intressit. Kirjallisuudessa puhutaan esimerkiksi muutosagenteista, 

joilla tarkoitetaan pientä joukkoa edelläkävijöitä ja jotka voivat vaikuttaa muutoksen alkamiseen ja suuntaan 

omalla osaamisella ja tietotaidolla tai vallan ja resurssien kautta (Dunn ym. 2017). Tässä yhteydessä voidaan 

myös viitata monitasoisen muutoksen malliin perustuvaan transitioteoriaan, jossa paikallisen tason 

innovaatiot voivat sopivissa tilanteissa vaikuttaa uuden laajemman kehityspolun syntyyn (Geels & Schot 2007). 

Käytännön suunnittelutyössä tulee huomioida ja yhteensovittaa hyvinkin erilaisia arvoja ja tavoitteita. 

Suunnittelussa tulee hyödyntää näin ollen monenlaista tietoa erilaisilta aloilta itse suunnittelussa tuotetun 

tieton lisäksi. On todettu, että uuden tiedon tai viitekehysten hyödyntäminen ja sulautuminen käytäntöihin 

edellyttää aikaa ja sitoutumista ja on usein vaikeaa modernissa suunnitteluympäristössä (Di Marino ym. 2019).  

Koska hiilensidonta ja -varastoituminen on yksi viherrakenteen ominaisuus ja ekosysteemipalvelu, käytetään 

tässä työssä myös viherrakennetta kuvaamaan hiilinielujen ja -varastojen esiintymistä. Myös lainsäädännössä 

ja muussa ohjauksessa ei erotella hiiltä muista arvoista vaan kyse on laajemmin kaupunkien viherrakenteen 

suunnittelusta ja turvaamisesta osana maankäyttöä. Maankäytön suunnittelulla taas tarkoitetaan tässä työssä 

koko suunnittelujärjestelmää, joka kaavojen ja muiden välineiden lisäksi sisältää suunnitteluun liittyviä 

instrumentteja, kuten ohjelmia ja linjauksia, yleis- ja hoitosuunnitelmia ja rakennustapaohjeita ja muita 

tarkemman tason välineitä. Myös kaavoitusta ja suunnittelua tukevat työkalut katsotaan osaksi 

suunnittelujärjestelmää.   

 

4.2 Ekosysteemipalveluiden putousmalli 

 

Ekosysteemipalveluiden putousmalli kuvaa ekosysteemipalveluiden muodostumista ja niihin liittyviä keskeisiä 

tekijöitä. Se esitettiin esimmäisen kerran vuonna 2010 (Haines-Young & Potschin 2010), ja edellä kuvatut 

ekosysteemipalveluiden CICES- että TEEB -luokittelut perustuvat siihen (Haines-Young & Potschin 2018, TEEB 

2010, Potschin & Haines-Youngin 2011).  

Putousmallissa ekosysteemipalvelut on esitetty ns. tuotantoketjuna, joka yhdistää ekologiset ja biofyysiset 

rakenteet ja prosessit ihmisen hyvinvoinnin tekijöihin. Kokonaisuudessaan putousmalli ilmentää siten sitä, että 

ekosysteemien prosessit ja toiminnot ovat lähtökohta ekosysteemipalvelujen syntymiselle ja siten näiden 

luonnon perusrakenteiden ja toimintojen hyvinvoinnilla ja laadulla on suuri merkitys. Hyvinvoivat ja toimivat 

ekosysteemit pystyvät tuottamaan enemmän ja monipuolisemmin ekosysteemipalveluita (Costanza ym. 1998, 

Lu & Li 2003). 

Putousmalli koostuu monista eri vaiheista (Kuva x). Kaavion vasen puoli kuvaa ekosysteemejä ja luonnon 

monimuotoisuutta eli ekologista systeemiä, joka muodostaa perustan seuraaville vaiheille; ekosysteemin 

rakenteet ja prosessit ja niiden vuorovaikutuksessa syntyvät toiminnot ovat ekosysteemipalveluiden 

muodostumisen lähtökohta. Toiminnot voivat olla fyysisiä (esim. veden suodattuminen), kemiallisia (esim. 

hapetusreaktio) tai biologisia (esim. fotosynteesi) (TEEB 2010), ja niillä tarkoitetaan ekosysteemin kykyä tehdä 

jotain sellaista, joka potentiaalisesti on hyödyllistä ihmiselle (Potschin & Haines-Youngin 2011).   

Ekosysteemin toiminnot ovat suoraan pohjana ekosysteemipalveluiden syntymiselle, jotka taas voidaan kuvata 

ekologisen ja sosiaalisen systeemin rajapintana. Välitasolla olevien ekosysteemien rakenteiden ja toimintojen 

ja lopullisten palvelujen erottaminen toisistaan on perusteltua, sillä ekosysteemipalvelu -paradigman 

perusajatuksen mukaisesti palvelu syntyy vain silloin, kun hyöty ihmiselle on tunnistettavissa ja sille on 

kysyntää (Fisher ym. 2009, Potschin & Haines-Young 2011).  
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Putousmallin oikea puoli muodostuu sosio-ekonomisesta systeemistä. Siinä mallin kolmas vaihe kuvaa 

ihmisten kokemaa hyötyä ja neljäs hyödyn arvoa (Kuva 3). De Groot ym. (2010) tarkensivat alkuperäistä 

putousmallia erottamalla hyödyt arvoista, sillä hyötyjen arvottaminen voi vaihdella riippuen ihmisryhmästä, 

ajasta ja paikasta.  

Putousmallissa on esitetty myös sosio-ekonomisesta systeemistä tulevat paineet luonnonympäristölle. Nämä 

paineet johtavat ekologisten palveluiden tai toimintojen määrän ja laadun heikkenemiseen. Paineita voidaan 

hallita lieventämällä niitä tai kohdistamalla uudelleensijoituksia luonnon pääomaan, jotta 

ekosysteemipalveluiden saatavuus voidaan taata (Potschin & Haines-Young 2011). Tällaiset 

uudelleenpanostukset tulevat ajankohtaisiksi silloin, kun jonkin ekosysteemipalvelun tai 

ekosysteemipalvelujoukon tarjonta heikentyy. Investointi tai panostus voi tarkoittaa monia erilaisia 

ylläpidollisia tai hoidollisia keinoja tai esimerkiksi luonnonsuojelua ja ennallistamista. Se voi tarkoittaa myös 

abstraktimpia keinoja, kuten tietyn luonnon pääoman käytöstä pidättäytymistä, jotta ekosysteemin kyky 

uusiutua ja ylläpitää itseään säilyy (Potschin & Haines-Young 2011). Toisin sanoen, ekosysteemien 

säilyttäminen ja niiden ennallistaminen ovat keskeisiä keinoja, joilla voidaan ehkäistä ekosysteemipalveluiden 

heikkenemistä, lisätä uusien ekosysteemipalveluiden tuotantoa sekä parantaa joidenkin olemassa olevien 

ekosysteemipalveluiden tuotantoa (Mazza ym. 2011).  

 

 

Kuva 3. Ekosysteemipalveluiden putousmalli (muokattu: Potschin & Haines-Young 2011, Hansen & Pauleit 2014). 

 

Monimuotoisuus nähdään putousmallissa osaksi ekologista systeemiä, mikä ilmenee myös 

ekosysteemipalveluiden MEA-luokittelussa, jossa luonnon monimuotoisuus on asetettu kaikkien 

ekosysteemipalvelujen pohjaksi (MEA 2003, 2005). Monimuotoisuutta ei kuitenkaan pääosin ole sellaisenaan 

esitetty luokitteluissa ekosysteemipalveluna, joskin joidenkin määritelmien mukaan habitaatit nähdään omana 

ekosysteemipalveluluokkana. Esimerkiksi De Groot ym. (2002) jaottelevat habitaattitoiminnot yhdeksi neljästä 

ekosysteemien toiminnan luokista ja myös TEEB -luokittelussa habitaatit erotetaan erikseen (De Groot ym. 

2002, TEEB 2010). Tätä voidaan perustella sillä, että koska suurin osa ekosysteemien toiminnoista riippuu 

lajeista ja niiden roolista ekosysteemeissä, on hyvinvoivien habitaattien ylläpito edellytys kaikkien muiden 

ekosysteemipalveluiden tuotolle suoraan tai epäsuoraan (De Groot ym. 2002). Monimuotoisuuden ja 

ekosysteemipalveluiden yhteyksiä on kuvattu tarkemmin edellä olevassa kirjallisuusosiossa.  
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Koska putousmalli yhdistää sosio-ekonomisen systeemin ja ekologisen systeemin toisiinsa, kuvaa putousmalli 

kokonaisuudessaan siten sosio-ekologista systeemiä. Sosio-ekologisella systeemillä tarkoitetaan 

sosioekonomisen järjestelmän ja luonnonjärjestelmän toisiinsa kytkeytynyttä kokonaisuutta, jossa systeemin 

kummassa tahansa osapuolessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat toiseen puoleen (Gunderson & Holling 

2003). Sosio-ekologiset systeemit ovat kompleksisia, mutta adaptiivia systeemejä, joissa kestävän kehityksen 

toteutuminen edellyttää keinoja hallita sosio-ekologista kokonaisuutta ja sen toimintaa kaikilla tasoilla (Folke 

2016).  

Putousmallin eri vaiheista ja niiden nimistä on käyty keskustelua ja siihen on esitetty erilaisia luokitteluja. 

Erilaisista näkemyksistä huolimatta keskeistä on ymmärtää niitä mekanismeja, jotka liittävät ekologiset 

systeemit ihmisen hyvinvointiin (Potschin & Haines-Young 2011). Putousmallin eri vaiheita tai osia ei tulisi 

myöskään tarkastella erikseen vaan olennaista on monitieteellinen tai jopa poikkitieteellinen lähestymistapa 

(Potschin & Haines-Young 2011). Sosiaalis-ekologisen systeemin rakenteiden ja dynamiikan ja siihen liittyvien 

ekosysteemipalveluiden tarkastelu paikkasidonnaisesti ja eri mittakaavoissa on myös tärkeää, sillä systeemi 

vaihtelee riippuen paikasta, ajasta ja hyödynsaajista (Potschin & Haines-Young 2011). 

Edellä esitetyn perusteella myös kaupunki voidaan ymmärtää sosio-ekologisena systeeminä, jossa kaupungin 

viherrakenne toimii pohjana ekosysteemipalveluiden tuotannolle. Kaupungissa luonnon systeemiin 

kohdistuvia paineita voivat olla esimerkiksi yhdyskuntarakenteen leviäminen tai hulevesien aiheuttama 

kuormitus, joita voidaan lieventää esimerkiksi luontopohjaisilla ratkaisuilla, kuten luontaisten 

hulevesikosteikkojen rakentamisella, tai esimerkiksi vaikuttamalla rakentamisen ohjaamiseen. Panostukset 

voivat olla myös esimerkiksi investointeja suunnitteluun ja viheralueiden hoitoon.  

Kaupunkiluonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat samoja kuin kaupunkeja ympäröivillä alueilla, mutta 

kaupungeissa korostuvat usein tietyt ekosysteemipalvelut ja niistä saatavat hyödyt. Erityisesti kulttuuripalvelut 

ja tietyt ylläpito- ja säätelypalvelut korostuvat tuotantopalveluiden ollessa pienemmässä roolissa (Primmer ym. 

2012). Keskeisiksi ekosysteemipalveluiksi on nähty etenkin virkitys ja hulevesien hallinta (Primmer ym. 2012). 

On myös todettu, että vaikka ekosysteemipalvelut on käsitteenä ollut jo pitkään käytössä, jäävät säätely- ja 

ylläpitopalvelut sekä kulttuuripalvelut maankäytön suunnittelussa jossain määrin taka-alalle, sillä ne ovat 

abstraktimpia ja vaikeammin tunnistettavissa ja selvitettävissä (Jäppinen & Heliölä 2015).  

 

 

4.3 Viitekehysten hyödyntäminen  

 

Tutkimuskysymyksiin vastataan hyödyntäen sekä aineistosta nousevia teemoja että edellä esitettyjä 

teoreettisia viitekehyksiä. Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee hiilinielujen ja -varastojen hahmottamista ja 

tunnistamista kaupungissa. Kysymys on muita käytännönläheisempi ja sen tarkoituksena on kartoittaa aiheen 

tunnistamista ja merkitystä yleisesti kaupungeissa ja luoda käsitys nykytilanteesta – siitä, mitä näkemyksiä, 

havaintoja ja haasteita hiilinieluihin ja -varastoihin liitetään.  

Toisen tutkimyskysymyksen tavoitteena on selvittää hiilinielujen ja -varastojen huomioimista edistäviä keinoja. 

Tarkastelussa keskitytään maankäytön suunnitteluun ja sen ohjaamiseen. Maankäytön suunnittelu 

määritellään tässä työssä laajasti, käsittäen kaavoitusjärjestelmän, maankäytön suunnitteluun liittyvät muut 
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suunnitelmat ja niitä tukevat välineet sekä erilaiset toimintatavat, kaupungin strategiset linjaukset sekä 

valtiontason ohjauksen.  

Tutkimuskysymystä lähestytään teoriaohjaavasti ja siinä hyödynnetään ohjauskeinojen teoriaa viitekehyksenä. 

Haastatteluista pyritään tunnistamaan ohjauskeinoja ja luokittelemaan niitä Vedungin (1998) jaottelun 

mukaan informaatio-ohjaukseen, hallinnollis-lainsäädännölliseen ohjaukseen ja taloudelliseen ohjaukseen. 

Tarkastelu ei kuitenkaan rajaudu pelkästään kolmeen ohjauskeinoluokkaan, sillä työssä haluttiin tutkia uutta 

aihetta, joka on vasta jalkautumassa suunnitteluun ja siksi katsottiin tarkoituksenmukaiseksi selvittää myös 

laajemmin mahdollisia edistämistä tukevia keinoja. Analyysitapa on myös linjassa teoriaohjaavan 

tutkimusotteen kanssa, sillä se antaa mahdollisuuden tarkastella myös aineistosta esiinnousevia teemoja.  

Käytännössä työssä tarkastellaan ohjauskeinoja, jotka liittyvät viherrakenteen ja sen hiilinielujen ja -varastojen 

huomioimiseen kaupungissa. Tässä työssä sääntelyksi määritellään valtiotason ohjauksen lisäksi muun muassa 

oikeusvaikutteiset kaavat ja lupaprosessit sekä tilanteet, joissa kaupunki esimerkiksi velvoittaa käyttämään 

tiettyä menetelmää tai työkalua osana suunnittelua. Taloudellisen ohjauksen osalta mahdollisia keinoja voivat 

olla esimerkiksi yksityiseen maanomistukseen vaikuttaminen tukien tai maksujen avulla. Informaatio-

ohjaukseen luokitellaan tässä työssä tiedottamisen ja muun tietopohjaisen ohjauksen lisäksi myös tiedon 

tuottaminen, kaupunkien ohjelmat sekä tiedon välittymistä tukeva muu yhteistyö ja vuorovaikutus.     

Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena on selvittää, miten hiilinielujen ja -varastojen yhteydet suhteessa 

luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin ymmärretään ja voidaanko monimuotoisuutta ja 

hiilinieluja ja -varastoja edistää samanaikaisesti. Aineiston analyysissä ja tulosten pohdinnassa hyödynnetään 

ekosysteemipalveluiden putousmallia, joka liittää hiilinieluja ja -varastoja koskevat tulokset osaksi laajempaa 

ekosysteemipalveluiden ja luonnon monimuotoisuuden kontekstia. 

 

 

5. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

5.1 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

 

Haastattelut voivat olla avoimia, puolistrukturoituja tai strukturoituja riippuen siitä, kuinka tarkasti kysymyksiä 

esitetään eli käytännössä, kuinka tarkasti rajoittuen ilmiöstä tietoa tarvitaan. Tässä työssä valitsin 

puolistrukturoidun lähestymistavan, joka antaa mahdollisuuden kartoittaa tietoa valitusta aiheesta ilman, että 

rajaudutaan kuitenkaan täysin tarkkoihin kysymyksenasetteluihin.    

Kirjallisuudessa käytetään sekä termiä teemahaastattelu että puolistrukturoitu haastattelu, jotka voidaan 

myös ymmärtää samaksi menetelmäksi (Saaranen-Kauppinen & Puustniekka 2006). Teemahaastattelulla 

tarkoitetaan yleisesti haastattelua, joka ei etene tarkkojen kysymysten mukaan vaan etukäteen määriteltyjen 

teemojen pohjalta keskustelunomaisesti. Teemahaastattelu sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa kartoitetaan 

tietoa uusista ilmiöistä ja asioista, joista ei vielä ole juuri käsitystä (Saaranen-Kauppinen & Puustniekka 2006). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, sillä siinä 

olennaista on, että haastattelu noudattaa samaa rakennetta kaikissa haastatteluissa keskittyen 

tutkimuskysymyksen kannalta keskeisiin kokonaisuuksiin eli teemoihin.  
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Tässä työssä tavoitteena oli saada vastauksia tarkempiin, eri teemoja koskeviin kysymyksiin, jolloin siis voidaan 

puhua myös puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastatteluja varten tutustuin tutkimuksen aiheeseen 

ja sitä kautta tunnistin etukäteen teemat, jotka ovat olennaisia tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Teemojen 

osalta koostin tarkempia kysymyksiä haastattelurungoksi.  

 

5.2 Haastattelujen toteutus 

 

Toteutin työssä yhteensä seitsemän haastattelua, ja ideat mahdollisista haastateltavista syntyivät 

keskusteluista ohjaajani kanssa. Tavoitteena oli löytää Suomen suurimmista kaupungeista keskeisiä 

asiantuntijoita, jotka omassa työssään ovat tekemisisssä maankäytön ja hiilensidonnan aihepiiirien kanssa. 

Kaupungeiksi valikoituivat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku. Nämä ovat laajoja kaupunkialueita, joiden 

väestömäärä on viime vuosina kasvanut ja joiden maankäytön suunnittelussa joudutaan yhteensovittamaan 

monia eri intressejä esimerkiksi viherrakenteen ja täydennysrakentamisen osalta. Lisäksi yksi haastateltavista 

edusti Helsingin seudun ympäristöpalveluita (HSY), jolla on rooli seudullisissa ilmastokysymyksissä, kuten 

hiilinielujen laskennassa.  

Haastattelurunko laadittiin etukäteen, mutta sitä muokattiin hieman jokaiseen haastatteluun vastaamaan 

jokaista organisaatiota ja haastateltavan henkilön ammattia. Haastattelut kattoivat samat teemat, joita olivat 

hiilinielujen huomiointi nykyisin organisaatiossa, mahdollisuudet kehittää hiilinielujen edistämistä sekä 

monimuotoisuuden ja muiden ekosysteemipalveluiden suhde hiilinieluihin. Haastattelurunko on esitetty 

liitteessä x.  

Haastattelut toteutettiin 10.3.2020 – 40.4.2020 välisenä ajanjaksona. Kaksi haastattelua järjestettiin 

kasvokkain ja viisi etänä vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen. Haastattelujen kesto vaihteli 55 minuutista 

puoleentoista tuntiin. Keskimäärin haastattelut kestivät yhden tunnin. Kaikille haastateltaville lähetettiin 

etukäteen tietoa haastatteluun kuuluvista teemoista. Haastateltavien kanssa sovittiin toimittavan niin, ettei 

henkilöitä pystytä tunnistamaan työstä. Tästä syystä haastateltaviin viitataan tässä työssä pelkillä koodeilla, 

mutta haastateltavien ammattialat on kuitenkin kerrottu. Haastateltaviin liitetyt koodit on esitetty liitteessä 1.  

Haastattelut litteroitiin yksityiskohtaisesti, mutta mukaan ei sisällytetty keskustelun vivahteita, kuten taukoja, 

huokauksia tai muita ääniä, sillä ne eivät ole sisällönanalyysin kannalta merkityksellisiä. Näin tarkka litterointi 

olisi ollut perusteltu, mikäli tutkimuksen keskiössä olisi asiasisällön sijaan ymmärtää keskustelun taustalla 

olevia merkityksiä (Alastalo & Åkerman 2010). 

 

5.3 Laadullinen sisällönanalyysi   

 

Käytin haastatteluaineiston analysointiin laadullista sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla 

voidaan analysoida tekstimuotoisia dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tavoitteena on 

muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka liittää tulokset laajempaan kontekstiin ja aiempiin 

tutkimuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018). Laadullisen sisällönanalyysin etenemisen perusperiaate on, että aluksi 

aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta kiinnostavat asiat, jotka koodataan eli pilkotaan ja pelkistetään 

osiin. Tämän jälkeen aineisto luokitellaan, teemoitetaan tai tyypitellään ja jäsennetään lopuksi uudeksi 

kokonaisuudeksi (Tuomi & Sarajärvi 2018).  
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Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Lähestymistapoja 

erottaa se, miten sidoksissa analyysi ja luokittelu ovat aineistoon ja teoreettiseen viitekehykseen nähden 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Teorialähtöisessä tutkimuksessa analyysia ohjaa olemassa oleva, valmis teoria tai 

malli, jota usein testataan uudessa yhteydessä. Tällöin kiinnostavat käsitteet ja analyysiyksiköt määritellään 

teoriaan pohjautuen, jolloin analyysissa aikaisempi tieto ohjaa näin aineiston analyysiä. Teorialähtöinen 

analyysitapa on tyypillinen luonnontieteellisissä tutkimuksissa ja sitä luonnehtii deduktiivinen, yleisestä 

yksityiseen tarkentuva analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2018). Aineistolähtöinen analyysi lähtee taas liikkeelle 

aineistosta käsin niin, että analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja kysymysasettelun 

mukaisesti, jolloin aikaisemmilla tiedoilla ja teorioilla ei oleteta olevan tekemistä analyysin kanssa (Tuomi & 

Sarajärvi 2018). Aineistolähtöiseen lähestymistapaan liittyy kuitenkin perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, 

pystytäänkö ylipäänsä löytämään puhtaita ja objektiivisia havaintoja, joihin tutkijan ennakkotiedot eivät olisi 

vaikuttaneet (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Tässä tutkimuksessa aineistoa lähestytään teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissä aineisto liitetään teorialähtöisen analyysin tavoin teoreettisiin käsitteisiin, eli teoriasta 

nousevat teemat ovat jo etukäteen tiedossa, mutta analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 

2018). Analyysistä on tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, mutta tarkoituksena ei ole testata 

olemassa olevaa teoriaa vaan pikemmin luoda uusiakin ajattelun tapoja (Tuomi & Sarajärvi 2018).  

Teoriaohjaavassa prosessissa tutkija yhdistää aineistolähtöisyyttä ja valmiita teorioita, jolloin voidaan puhua 

abduktiivisesta päättelystä. Teoriaohjaava analyysi voidaan nähdä myös joko osana induktiivista tai 

deduktiivista analyysitapaa ja molempiin löytyy perusteluja (Tuomi & Sarajärvi 2018). Se, missä vaiheessa 

teoriaa hyödynnetään, vaihtelee tutkimuksen ja tutkijan mukaan. Mitä nopeammin teoria liitetään aineistoon, 

sitä enemmän on kyse deduktiivisesta päättelystä (Tuomi & Sarajärvi 2018). 

Teoriaohjaava analyysitapa sopi tutkimukseen parhaiten, sillä olin tutustunut aiheeseen liittyviin teorioihin jo 

etukäteen, mutta toisaalta aihe on melko uusi ja siksi analyysissä oli hyvä jättää joustavuutta aineistosta 

nouseville mahdollisille uusille teemoille.  

Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytin teemoittelua, jossa korostuu se, mitä kustakin teemasta 

on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2018). Teemoittelussa aineisto pilkotaan ja ryhmitellään teemojen mukaan, ja 

sen ideana on etsiä aineistosta tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Teemoittelu tehtiin pääosin aineistosta 

lähtöisin, mutta jäsentämisessä hyödynnettiin myös ohjauskeinojen ja ekosysteemipalveluiden putousmallin 

viitekehyksiä.   

 

 

6. TULOKSET 
 

Tässä luvussa kuvataan aineiston analysoidut tulokset. Ensimmäinen kappale tarkastelee haastatteluissa esiin 

nousseita näkökulmia koskien hiilinielujen tunnistamista ja merkittävyyttä sekä peilautumista kaupungin 

hiilineutraalisuus- ja muihin tavoitteisiin. Toinen kappale käsittelee hiilinielujen edistämisen keinoja 

maankäytön suunnittelussa sekä tiedon lisäämisen ja tiedottamisen ja henkilökohtaisten arvojen ja intressien 

roolia. Kolmas kappale kuvaa näkemyksiä koskien hiilinielujen, ekosysteemipalveluiden ja luonnon 

monimuotoisuuden yhteyksiä.   
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Tulokset keskittyvät kaupungin viherrakenteeseen hiilinieluna ja -varastona. Haastatteluissa esiintyi myös 

joitakin näkemyksiä koskien puurakentamista, mutta niitä ei ole sisällytetty tähän tarkasteluun. Tulosten 

raportoinnissa on käytetty väliotsikoita jäsentämään tekstiä ja parantamaan luettavuutta.  

 

6.1 Hiilinielujen tunnistaminen ja merkitys 

 

Yleinen suhtautuminen ja aiheen merkitys  

Haastatteluista kävi ilmi, että hiilinielut ja hiilivarastot on aiheena vielä melko uusi kaupunkien maankäytön 

suunnittelijoiden ja muiden kaupungin toimijoiden keskuudessa. Näkökulma kuitenkin yleisesti tiedostetaan ja 

osittain nähtiin, että aihe on jo tavoittanut sekä päätöksentekijät että suunnittelijat, joskin hiilinieluihin liittyvää 

tietoisempaa suunnittelua vasta pohditaan eikä hiilinieluja huomioida esimerkiksi kaavoituksen vaikutusten 

arvioinnissa.  

Aiheeseen suhtauduttiin yleisesti positiivisesti ja koettiin, ettei hiilinielujen edistämiselle sinänsä ole 

vastustusta. Toisaalta se nähtiin myös jossain määrin vaikeaksi ja sekavaksi, jonka syyksi arveltiin osaltaan 

vaikuttaneen tieteellisen ja kansallisen tason keskustelussa ilmenneet epäjohdonmukaisuudet:   

”(…) kun ymmärrys lisääntyy niin aika yksmielistä tuntuu olevan ainakin täällä meillä, et asiaa 

kyllä halutaan edistää. Et asia koetaan kaikin puolin tärkeänä ja positiivisena.” (H7) 

 

”Sit se keskustelu Suomessa on ollu tosi mielenkiintosta mut se on myöski ollu varmaan tosi 

sekottavaa. On niinku väitelty tämmösestä et onko taimikko parempi kuin vanha metsä ja niin 

edelleen (…) Et ehkä tän tieteellisen keskustelun täytyy jatkua vielä jonkin aikaa ja sit siitä pitää 

tulla sellanen kohtuullisen selkee, tai siis Suomen pitää lakata vastustamasta niinku EU:n ja 

IPCC:n juttuja.” (H1) 

 

Hiilinielujen katsottiin olevan osa ylipäänsä monipuolistunutta ilmastonmuutosta koskevaa keskustelua. 

Hiilineutraalisuustavoitteiden katsottiin olevan keskeinen syy aiheen esiin nousemiseen yleisessä 

keskustelussa. Kaupungin metsät ja muut viheralueet ovat yksi keino, jolla päästöjenvähentämisen jälkeen 

jääviä loppupäästöjä voidaan sitoa eli kompensoida. Haastateltavat totesivat, että aihe on noussut osaksi 

laajempaa keskustelua nimenomaan siksi, että hiilineutraalisuus edellyttää loppupäästöjen kompensoimista, 

ja siinä metsillä ja muulla viherrakenteella on merkitystä.  

 

”Joo no oikeestaan mä luulen et se isoin, tai tavallaan et millä tuotiin ehkä voimakkaimmin nää 

hiilinielut niinku kysymykseks kaupunkiin oli se hiilineutraalisuussuunnitelma. Ja 

hiilineutraalisuussuunnitelma tuotiin niinku systemaattisesti, kaikki kaupungit toi sen 

kompensaatiokysymyksenä; millä tavalla sä kompensoit niitä loppuja päästöjä.” (H5) 

Eräs haastateltava totesi, että ekosysteemit ovat tällä hetkellä ainoa laajamittaisesti hyödynnettävissä oleva 

keino hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä. Tuotiin myös esille, että mikäli luontaisten hiilivarastojen koko 

pienenee, se kasvattaa muun kompensoimisen tarvetta. Lisäksi hiilinielujen käyttö kompensaatiossa nähtiin 

kustannustehokkaana, mikä on vaikuttanut osaltaan päätöksenteossa.  

 

”Et sit kun kerrottiin (…) et meil on vaihtoehtoja: ostaa niitä kompensointeja tai parantaa tätä 

meidän hiilinielua, ja tää hiilinielujen parantaminen ei niinku maksa mitään (…). Niin se on ollu 
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yks ihan selvä, et ne on tullu näiden hiilineutraalisuussuunnitemien kautta niinku näkyväksi se.” 

(H5) 

Haastatateltavat katsoivat hiilinielut tärkeäksi näkökulmaksi ilmastonmuutoksen hillintään ja laajemmin 

viherrakenteeseen. Hiilineutraalisuustavoitteista ja kompensaation tarpeesta huolimatta haastatteluissa 

pohdittiin kuitenkin myös kriittisesti hiilinielujen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnän kokonaiskuvassa. 

Osa haastateltavista arveli, että niillä on melko pieni merkitys ja katsoi, ettei kaupunkien hiilinieluilla ja -

varastoilla juurikaan ole roolia kokonaisuuden kannalta. Muutamassa haastattelussa todettiin, että huomion 

tulisi olla muissa, vaikuttavammissa ilmastonmuutosta hillitsevissä toimenpiteissä, mikä edellyttää 

toimenpiteiden priorisointia.  

 

”Varmasti mietitään kaupunkisuunnittelussa, että mikä on kaupungin merkitys hiilinielujen 

kannalta loppujen lopuks, tää on pieni maa-alue. Että mitäs vaikka meil ei olis mitään. Ei kukaan 

sellasta oo sanonut, se on vaan mun oma tulkintani.” (H1)  

”(…) sillä kieltämättä on joku vaikutus, mutta se on vähän niinku samaa tasoa kuin joku, 

minkäköhän mä nyt keksisin tähän niinku vaikuttavuudeltaan, vaikka jonkun ulkovalaistuksen, 

niinku joku siihen liittyvät jotkut.. minkälaisia polttimoita käytetään. Et tavallaan vaikutusta on 

ja se asia pitää tehdä ja huomioida, mutta silti se ei oo se painoarvoltaan suurin tai edes 

suurimpien joukossa oleva.” (H6) 

Haastatteluissa pohdittiin myös ristiriitaa rakentamisen ja hiilinielujen säilyttämisen välillä. Haastateltavat 

totesivat, että hiilinielujen huomioiminen kaupungissa on ylipäänsä vaikeaa ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun 

osalta katsottiin, että rakentamisen edetessä vaikuttaa siltä, ettei merkittäviä hiilinieluja pystytä luomaan tai 

ylläpitämään ilman uusia innovaatioita. Rakentamisen yhteydessä viitattiin laajemmin tarpeeseen luoda 

kestävään ja ilmastoystävällistä kaupunkirakennetta. Tähän liittyen osa haastateltavista totesi, että päästöjen 

vähentäminen ja kestävyyden huomioiminen edellyttää yhdyskuntarakenteen suunnittelua niin, että 

rakentamista ohjataan esimerkiksi liikenteellisesti otollisiin paikkoihin, ja tällöin hiilinielujen säilyttäminen voi 

olla vaikeaa ja toissijaista. Haastatteluissa pohdittiin myös, onko hiilinieluja välttämättä järkevää edes suojella 

kaupungissa, kun kaupungilla on muita tehtäviä ja vastuita liittyen esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin ja 

kaupungistumiskehitykseen vastaamiseen ja asuntojen hintojen hallintaan. Useassa haastattelussa tuotiin 

ylipäänsä esille kaupunkien rakentamistavoitteet ja haasteet yhteensovittamisessa muiden tavoitteiden 

kanssa. Eräs haastattelija viittasi yleisesti taloudellisten intressien ja kasvutavoitteiden korostumiseen 

maankäytön ohjauksessa.    

 

”No näähän on ihan suoraan tällasia et meillä on asema ja sen ympärillä olevat maat halutaan 

rakentaa jotta asemaa voidaan käyttää ja siinä on tällä hetkellä metsää joka menee sit nurin 

kun rakennetaan. Et ne on sit käytännön tasolla just tollasia ne kysymykset et joissa niinku hyvät 

tavoitteet voi vetää vähän eri suuntiin.” (H2) 

”Et mäkään en oo varma et pitääks meidän suojella hiiinieluja juuri [kaupungissa x] esimerkiks 

(…) Et kyllä kaavoitusporukassa on nyt sellainen ajatus ilmeisesti vallalla että varsinki jos 

puhutaan [kaupungista x], että on parempi kaavottaa tehokkaasti silloin kun kavotetaan uutta 

rakennuskantaa sellasille hyville liikenteen solmukohtiin.” (H6) 

”Et meillä on tavallaan kestävyystavoite joka ohjaa rakentamaan metsään, joka on tietyl tapaa 

vähän niinkun paradoksaalinen jo niinkun lähtökohtaisesti.” (H6) 
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Toisaalta osa haastateltavista katsoi, että kunnianhimoiset ilmastotavoitteet nimenomaan edellyttävät 

kaikkien keinojen huomioimista ja käyttöönottoa. Muutamassa haastattelussa viitattiin siihen, että hiilinielujen 

merkitys korostuu silloin, mikäli päästöjen vähentäminen osoittautuu vaikeaksi. Erään haastateltavan mukaan, 

vaikka kaupungin hiilinielut voivat tällä hetkellä olla pieni osa kokonaispäästöjä, hiilinielujen merkittävyys 

kasvaa tulevaisuudessa, koska tällöin niiden osuus tavoitteena olevasta päästötasosta on suurempi.  

 

Haastatteluista ilmeni, ettei aiheeseen kaiken kaikkiaan ole vielä kovin selvää kantaa. Eräs haastattelija totesi, 

että on olemassa linjausongelma siinä, että hiilinielut on määritelty osaksi ilmastotavoitteita ja ne tulisi siksi 

jollain tavalla huomioida, mutta samalla aihe ei olemassa olevan tiedon valossa vaikuta olevan valtavan tärkeä. 

Myös toinen haastateltava viittasi siihen, ettei aihe ole vielä täsmentynyt kaupungissa:   

 

”Et se on vähän vaikee, täs on paljon näit kysymyksiä et ei oo varmaan sellasta yhtä ainoota 

oikeeta tarkastelunäkökulmaa eikä oikeestaan asetettu sellasia tiettyjä raameja välttämättä 

vielä et se on niinku keskustelun alla.” (H3)       

 

 

Hiilinielut ja niiden huomiointi käytännössä  

 

Haastatteluista ilmeni, että konkreettiset hiilinielut ja -varastot ja niiden turvaamiseen liittyvät käytännön 

keinot tunnistetaan kaupungeissa yleisellä tasolla hyvin. Kaikki haastateltavat tunnistivat hiilinieluiksi ja 

hiilivarastoiksi kaupungin viheralueet, metsät ja muut kasvulliset alueet, joiden säilyminen tai niiden 

lisääminen edistää samalla hiilinieluja ja -varastoja.  

 

”Aina kun sä teet vihreetä ympäristöä niin aina sä parannat sitä hiilinielua et se on niinku aika 

selkee. Et jos sä teet asvalttia niin no. Ja siihen päin nyt on kyl tosi paljon mennään et kaavottajat 

haluaa tehdä vihreää ympäristöä enstistä enemmän, et se on ihan selvä et sitä niinku halutaan 

parantaa.” (H5)  

Erityisesti metsien merkitys korostui haastatteluissa ja niiden säilyttämisen todettiin monessa haastattelussa 

olevan keskeistä. Haastatteluissa viitattiin myös kansalliseen tasoon ja todettiin, että kansallisesti hiilinieluja ja 

varastoja pienentävät sekä hakkuut että rakentamisesta johtuva metsäkato, ja katsottiin, että kaupungissa 

metsien hoito on usein maltillista, jolloin olennaiseksi tekijäksi jää rakentaminen.    

 

”(…) se kaikist pahin vaihtoehto on se kun sä meet kaatamaan sitä metsää ja kaadat metsän 

putsaat pois.. et varmaan se suurin kysymys siinä on tällasen neitseellisen metsäsen alueen 

kaataminen et sieltähän se poistuu kaikista eniten se hiilivarasto.” (H5) 

Myös kaupungin viheralueiden hoito ja ylläpito nähtiin keskeisenä. Metsänhoitoperiaatteiden valinta vaikuttaa 

hakkuisiin ja niiden toteutustapaan ja siten suoraan hiilivarastoon ja -nieluihin. Haastatteluissa kaiken kaikkiaan 

tuotiin selvästi esille, että luonto- ja virkistysarvoja korostava metsänhoito on hiilen kannalta parempia ja 

poistuminen talousmetsäajattelusta nähtiin ensimmäisenä etappina. Lisäksi haastattelijat toivat esille 

käytännön keinoina jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen ja hakkuutason alentamisen. Metsänhoidon osalta 

esitettiin myös, että hiilinieluja voisi kasvattaa kaupunkien omistamilla alueilla, jotka sijaitsevat hallinnollisten 

rajojen ulkopuolella, joskin siihen liittyy haasteita sen osalta, mille taholle syntyvä kompensointi lasketaan. 
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Muiden viheralueiden hiilen lisääminen nähtiin myös mahdollisena ja kiinnostavana, joskaan ei välttämättä 

kovin merkittävänä keinona hiilen kannalta. Toisaalta hiilen optimoinnin nähtiin tuovan kaupunkiluonnon 

laatua koskevaan keskusteluun mahdollisesti jotain uutta.     

 

”No toi on ehkä asia erikseen toi hoitopuoli vielä. Et kuinka hoidettua puistoa vaikka pidetään 

yllä. Ja se itse asiassa ihan kiinnostavasti liittyy niinkun ihan tollasiin talousnäkökulmiin ja siihen 

et millaseen hoitoon milläkin alueella on varaa. Et tää hiilinielukeskustelu saattaa tuoda siihen 

vielä oman sellasen mausteen siihen keskusteluun et mikä on jotenkin toivottavakaan niinkun 

kaupunkiluonnon laatu. (…) Mut et ehkä jollain keinoil voi ajatella et näille puistoalueilleki vois 

sitä nielua pyrkiä lisäämään, mut kyl se niinkun näitten lukujen perusteella mitä on jotenkin 

päässy hahmottaa niin tuntuu melkoselta niinku melko pieneltä se merkitys. Jos nyt aattelee et 

mitä puistoissa ois tehtävissä.” (H6) 

 

Myös hiilinielujen lisääminen esimerkiksi peltoja metsittämällä tunnistettiin yhdeksi teoreettiseksi keinoksi. 

Metsittämistä ei kuitenkaan nähty kovin järkevänä, sillä avoimiin alueisiin liittyy usein paljon muitakin arvoja 

koskien mm. kulttuuriympäristöä ja maisemaa. Todettiin myös, että viheralueilla on hyvä vaalia erilaisia 

ympäristöjä muiden ekosysteemipalveuiden ja monimuotoisuuden vuoksi. Näin ollen kyse on pitkälti siitä, mitä 

halutaan optimoida.  

 

”On sitä heitetty jossain vaihees et onks täs mitään järkeä et meil on peltoja kun eiks nää pitäis 

metsittää kaikki, siis esimerkiks. Ja sitte tietenkin on vaakakupissa moni asia siinä ja niinkun tällä 

hetkellä tuntuu siltä et en mä voi tällasta ehdottaa jonnekin meidän maisemasuunnittelijoille, 

ne söis mut elävältä siinä kohtaa. Mut sit just et mitä kautta asioita optimoidaan niin täs on 

pitkälti siitä kysymys.” (H6) 

 

Maankäyttöä muuttavassa rakentamisessa ja toisaalta jo rakennetuilla alueilla katsottiin olevan joitakin 

mahdollisuuksia huomioida hiilitasetta. Rakentamisen osalta keskeisenä haasteena tunnistettiin käytännöt, 

joissa olemassa oleva viherrakenne yleensä poistetaan uuden maankäytön tieltä, mikä hävittää alueen 

hiilivarastot ja -nielut. Rakentamisen menetelmien todettiin toisaalta vaihtelevan sen mukaan, minkä tyyppistä 

aluetta ollaan rakentamassa; asuinalueilla nähtiin mahdollisuuksia säilyttää puita ja sovittaa rakentamista 

ympäristöön.  

 

”No siis varmaan niinku rakentamisen menetelmät, nyt on semmonen et isot koneet mennään 

sinne kaikki pois, puut kaikki, niin se on niinku ehkä helpompi rakentaa, noin yleensä. (…) Et 

edelleenhän maaperä hävitetään kun rakennetaan uutta, se olemassaoleva maaperä viedään 

sieltä pois.” (H1) 

 

”Ja se on hirmu vaikeeta kun sä teet uuden alueen et oikeesti sä pystyisit pitää ne puut hengissä 

siellä. (…) Et sit se menee siihen et kaikki pois ja sinne tuodaan uudet mullat ja istutetaan uudet 

puut. (…) Oikeestihan se on aika vaikea kysymys, kun sä teet varsinki jonkun uuden alueen niin 

kyllä se vaan niinku putsataan kalliot sieltä näkyviin, tai riippuu minkälainen savikko se nyt 

onkaan.” (H5) 

  

Maaperä nousi haastatteluissa esille keskeisenä hiilinieluna ja -varastona, mutta haasteena nähtiin, ettei sen 

merkitys hiilinieluna ole levinnyt vielä laajempaan tietoisuuteen. Erään haastateltavan mukaan vasta vähitellen 
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on alettu ymmärtää, että maaperä on elävä organismi, mutta rooli hiilinieluna on vielä täysin tuntematon 

näkökulma. Maaperän osalta nostettiin esille myös massatasapaino ja sen kehittämisen mahdollisuudet.   

 

Jo rakennetuilla alueilla mahdollisuudet lisätä hiilinieluja ovat rajalliset. Viherkatot ja muut rakennetun vihreän 

elementit mainittiin haastatteluissa, mutta niiden merkitys hiilinieluna on todennäköisesti pieni. Enemmän 

mahdollisuuksia katsottiin liittyvän tilanteeseen, jossa jo rakennettu alue muutetaan uudenlaiseksi, esimerkiksi 

teollisuusalueesta asuinalueeksi. Tällöin hiilitasetta voi olla mahdollista jopa parantaa.  

  

”Ja sit tietysti jos aatellaan olemassa olevaa jo rakennettua aluetta niin (…) joillain tietyillä 

alueilla sä jopa parannat sitä. Et se ei oo aina et sä niinku heikennät sitä luonnon 

monimuotoisuutta ja hiilivarastoja ja nieluja. Jos sä niinku ajattelet (…) et siin on asvalttikenttä 

ja sä muutat sen sitte asumiseen joka tehdään vaik viherkertoimen avulla ne tontit hyvinki niinku 

vihreiks niin se kasvaa siellä.” (H5)  

Rakentamiseen liittyen tuotiin esille myös menetetyn hiilinielun kompensoiminen esimerkiksi ostamalla metsiä 

kaupungin ulkopuolelta tai suojelemalla metsäalueita kaupungin sisällä.     

 

 

Tietopuutteet 

 

Vaikka hiilinielut yleisesti tunnistetaan hyvin, liittyy aiheeseen paljon tietopuutteita. Hiilinielujen ja -varastojen 

määrällisen merkityksen katsottiin olevan kaupunkikontekstissa vielä epäselvä, sillä hiilinieluihin ja -varastoihin 

liittyviä suuruusluokkia ja määriä ei pystytä tällä hetkellä määrittämään ja aiheeseen liittyy epävarmuutta. 

Erään haastateltavan mukaan kaavottajat kyllä tunnistavat käytännön keinot hiilinielujen huomioimiseen, 

mutta haaste on nimenomaan tarkemman tiedon puute:  

 

”Toki kaavottajat tietää ja ymmärtää sen et miten se tehdään, et säilyttämällä puustoa et ei se 

nyt oikeestaan sen vaikeempaa oo, ja maaperää. Niin, tai tietysti jos sulla on vaan jotain 

maaperää se on tyyliin jotain asvalttikenttää jota vaihdetaan niin voi olla et se paranee jopa. 

Mut et jos sä poistat sen puuston niin sä yleensä poistat sen maaperänki sillon. Et nää on niinku 

ne keinot millä sitä voi suojella. Mut et ei oo sellasta niinku laskennallista tietoa siitä asiasta. Ja 

et mentäis niinku yksityiskohtasempaan suunnitteluun, kuinka sä suunnittelet sitä kaavaa tai 

alueita sillä taval et mahdollisimman paljon säästyy sitä.” (H5) 

Kaupungin viherrakenteen hiilitaseesta ja siten sen merkityksestä ja roolista ei ole tarkempaa tietoa. Tiedon 

katsottiin olevan pääosin valtakunnantasoista ja koskevan lähinnä metsiä. Haastatteluissa viitattiin 

kaupungissa tehtyihin kartoituksiin, mutta todettiin, että niissäkin tieto on pohjautunut 

metsävarainventointeihin, jolloin rakennetut alueet jäävät huomioimatta tarkemmin. Haastatteluissa 

todettiin, ettei kukaan ole todennäköisesti laskenut kaupunkimetsiä, puistoja ja muita viherrakenteita ja että 

laskeminen vaikuttaa haastavalta.  

”(…) ja meil ei oo oikeestaan tietoo. Et millä tasolla ne on, mitä ne on. (…) Musta tuntuu et meillä 

kaikilla on nyt se ongelma, et kukaan ei pysty laskemaan niitä nieluja tai niit varastoja. Se 

näyttää nyt tosi vaikeelta.” (H1) 

Kaupunkiympäristön osalta nähtiin, että tietoa puuttuu rakennetun alueen sisäisistä hiilinieluista ja -

varastoista; tietoa kaivattiin siitä, missä hiili oikeasti sijaitsee ja mikä on olennaista kokonaisuuden kannalta; 
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onko olennaista esimerkiksi luontainen maaperä vai onko kasvillisuus keskeinen tekijä. Lisäksi nähtiin, että 

tietoa tarvittaisiin aluetyyppien välisistä eroista, erityisesti erilaisten rakennettujen alueiden osalta. 

”(…) ehkä mun näkemys on just et niissäkin on eroja ja se olis tärkeetä, ehkä maankäytön 

suunnittelun näkökulmasta just saada sitä tietoa et mitkä ne erot myös niiden rakennettujen 

alueiden välillä on.” (H3) 

Kokonaiskuvan ollessa epäselvä, tiedon jalkautumisessa suunnitteluun katsottiin olevan haasteita.   

 

”Niin siis mun tuntuma on tällä hetkellä nyt sellanen vähän että joo se jalkautuu osittain kyllä 

sinne suunnitteluprosessiin mut se jalkautuu myös vähän sellasena mutuna siinä mielessä et ei 

se kauheen silleen niinku tiedostettu just se et kuinka merkittävä se asia on (…)” (H6) 

 

 

6.2 Hiilinielujen huomioimisen edistäminen  

6.2.1 Maankäytön suunnittelun keinot 

 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus 

 

Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus eri tasoilla määrittelee vahvasti viherrakenteen ja siten hiilinielujen ja -

varastojen sijoittumista ja sen ominaisuuksia. Maankäyttö ja kaavoitus nähtiin isossa asemassa, sillä kaupunki 

kaavoittaa koko hallinnollisen alueensa. Toisaalta myös maapolitiikalla katsottiin olevan suuri painoarvo niissä 

kaupungeissa, joissa maanomistus ei ole keskittynyt kaupungille.  

 

Haastatteluissa todettiin, ettei kaavoituksessa suinkaan ratkaista kaikkea vaan olennaista on myös se, kuinka 

suunnittelu konkretisoituu pitkässä ja eri vaiheita sisältävässä kaavaprosessissa lopulta käytännön 

toteutukseen. Haastateltavat korostivat, että hiilinieluaiheen, kuten minkä tahansa toisen vastaavan teeman, 

tulisi läpäistä kaikki suunnittelutasot ollakseen tehokas: strategisen suunnittelun linjaukset eivät vaikuta, jos 

asiaa ei huomioida jatkosuunnittelussa ja toisaalta, mikäli isoja linjoja ei aluksi aseteta, voi aiheen käsittely 

jäädä loppuvaiheessa riittämättömäksi, vaikka aihe olisikin siellä tunnistettu. Tiedonkulun parantaminen 

suunnittelutasoilla nähtiinkin tärkeänä. Maankäytön suunnittelujärjestelmän ohjausta, jossa asiat määritellään 

maakuntakaavoituksesta asti jalkautuen yleis- asema- ja korttelitasolle, pidettiin ylipäänsä tehokkaana.    

 

”Sit kaupungin tasolla jos mietitään miten se halutaan ottaa huomioon niin sit varmaan 

tavallaan siinä on toinen näkökulma se että samalla tavalla kuin mikä tahansa kestävyys tai 

ilmastoajattelu niin kyl se tietyl tapaa pitää mennä sit kaikkien suunnittelutasojen läpi. (…) 

periaatteellisel tasolla se menis sinne et maakuntatasolla määrätään tietyt asiat ja sitte 

yleiskaavatasolla edelleen jatketaan sen asian kehittämistä ja tulkitaan siihen kaupunkitasolle 

ja sit vielä sinne asemakaavatasolle tai tyyliin korttelitasollekin asti. Et kyl mä uskon et sellanen 

malli on ylipäätään sellanen tehokkain.” (H6) 

 

Kuten aiemmin esiteltiin, olemassa olevan viherrakenteen säilyttäminen tunnistettiin olennaiseksi käytännön 

keinoksi hiilinielujen vaalimisessa. Strategisen tason kaavat nähtiin merkityksellisempinä, erityisesti 

maakuntakaavaa pidettiin tärkeänä, mutta kaupungin sisällä yleiskaavoilla on merkittävä ohjausvaikutus 
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viheralueiden säilyttämisessä. Yleiskaavatasolla määritellään rakentamisen sijoittamista ja se nähtiin 

vaikutuksiltaan suurimpana tekijänä yhtenäisten viheralueiden hiilinielujen turvaamisessa. Asemakaavatasolla 

taas määritellään kaupunkirakenteen sisäisiä hiilinieluja. Eräs haastateltava totesi, että maankäytön 

suunnittelussa tulisi edellyttää säilyttämistä aina, kun se on mahdollista ja että se olisi keskeinen keino asian 

edistämiseksi. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan tarkemmin määritelty, miten ja minne vaatimus tulisi toteuttaa. 

Säilyttämiseen voidaan osaltaan vaikuttaa kaavamääräyksillä. Yleiskaavatasolla määräykset ovat kuitenkin 

varsin yleispiirteisiä.   

 

”Ja sit toki meillä nyt on kaavamääräyksiä ja muita missä puhutaan viherrakenteen 

säilyttämisestä myös rakennettujen alueiden sisällä et se on semmosel vähän yleisemmällä et ei 

voida esittää tiettyä määräystä.” (H3) 

 

Säilyttämisen ohella myös hiilinielujen lisääminen on yksi käytännön keino. Kaavoituksessa nähtiin olevan 

mahdollisuuksia selvittää ja punnita metsittämiseen sopivia kohteita ja katsottiin, ettei kaavoissa ja niiden 

määräyksissä tulisi ainakaan luoda tarpeettomia esteitä esimerkiksi peltojen metsittämiselle.  

 

Haastatteluissa todettiin, että jonkinlaisen kompensaatiokäytännön luominen osaksi kaavoitusta ja sen 

edellyttäminen olisi tarpeellista. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että esimerkiksi yleiskaavassa 

rakentamiseen osoitettu alue voitaisiin kompensoida kaavan sisällä esimerkiksi suojelemalla toinen alue. 

Tarkempaa määrittelyä tai ideaa kompensaation toteuttamiseksi kaavassa ei esitetty vaan todettiin, että 

kompensaatiomalleja on mahdollista rakentaa monenlaisia. Toisaalta todettiin myös, että tämän tyyppinen 

maankäytön kompensaatio viherrakenteen lisäämiseksi voisi olla vaikea juridisesti toteuttaa.   

 

(…) nehän voi olla jotain tällasta viherrakenteen lisäämistä. En ihan tarkkaan osaa sanoa et 

miten se kaavalla ainakaan niinku lakisääteisesti tai oikeusvaikutteisesti sit niinku onnistuis et 

se pitäis ehkä ennemmin olla semmosta vapaaehtoista (…) niinku jos ne toimenpiteet pitäis 

tapahtua kaava-alueen sisällä niin sit ne on kuitenki aika pieniä ne kaava-alueet missä se vaan 

niinku fyysisesti ei oo mahdollista (...) Ja sit me ei voida oikeesti määrätä toiselle alueelle niinku 

niitä toimenpiteitä. (H3) 

 

Kaupungin päästöjen kompensaation keinoina pohdittiin myös metsien ostamista muualta sekä kaupungin 

toimia, jotka edistävät  yksityisten maiden suojelua. Kompensoinnin osalta keskusteltiin myös 

mahdollisuuksista yksityisillä mailla, mikä katsottiin samalla keskeisimmäksi keinoksi, jolla yksityisessä 

omistuksessa olevia hiilinieluja ja -varastoja voitaisiin huomioida ja edistää, sillä kaupungilla on rajalliset keinot 

vaikuttaa esimerkiksi metsien ja peltojen hoitokäytäntöihin. Ylipäänsä taloudelliset tuet yksityisen maan 

hiilinielujen kehittämiseksi katsottiin keskeisiksi. Yksi haastateltavista kuvasi kehitettävää paikallisen 

kompensoinnin mallia, jossa olisi mukana yksityisiä maanomistajia ja jonka myötä voitaisiin esimerkiksi 

metsittää sopivia alueita.      

 

(…) No varsinkin siinä tapauksessa et jos asia ei ole kaupungin käsissä et jos kyse on yksityisestä 

maasta niin kaikki taloudelliset ohjauskeinot on tärkeitä. (…) Niin joo, kyl varmaan tällaset tuet 

maanomistajille metsien ja peltojen käsittelyyn olis ihan keskeisessä roolissa. (H2) 

 

(…) ajatus on tällanen paikallisen kompensaation malli, joka alotettais sit kaupunkikonsernista 

et konserniyhtiöt tulis tähän mukaan ja lähinnä matkustuksen päästöt kompensoitaisiin niin, 
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että näitä kaupungin omia alueita ja siitä tehtäis tällanen malli johon haettais ulkopuolista 

operaattoria ja silleen et siihen vois liittyä sitten sekä kuntalaiset että paikalliset yritykset. Ja 

sitten yksityiset maanomistajat vois liittyä tähän tuomaan näitä alueita mukaan jolloin siitä sais 

tällasen taloudellisen kannusteen näiden hiilinielujen lisäämiseen” (…) ja sillä tavalla sitten jos 

tällaisen paikallisen markkinan saa toimimaan hyvin niin sillä sais sitten yksityisiä 

maanomistajia kiinnostumaan, jos heillä on parhaassa tapauksessa mahdollista saada jopa 

parempi tuotto alueesta, sitten muuttamalla toimintatapoja että se sitoo enemmän 

hiilidioksidia.” (H6) 

    

 

Työkalut ja muut tukevat välineet  

 

Erilaiset suunnittelua tukevat työkalut, kuten laskurit, mallit, kertoimet ja esimerkkilaskelmat, katsottiin 

viherrakenteen ja sen hiilinieluja ja -varastoja edistäviksi välineiksi ja tukevan aiheen integroimista osaksi 

suunnittelua. Työkalujen avulla pystytään tekemään vertailuja erilaisten suunnitteluratkaisujen ja tavoitteiden 

välillä ja ne tuovat näkyväksi eri suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksia, kuten esimerkiksi sitä, kuinka paljon 

hiilivarastoa ja -nielua eri tilanteissa häviää.  

 

Haastatteluissa pohdittiin suunnittelutilannetta ja todettiin, että kaavoituksessa joudutaan selvittämään ja 

yhteensovittamaan hyvin monia erilaisia asioita, ja tällöin uusien asioiden selvittäminen voidaan kokea 

rasitteena. Työkalujen helppokäyttöisyys korostuikin monessa haastattelussa. Kuten eräs haastateltava totesi, 

työkaluja tulisikin lähteä kehittämään kaavoittajalähtöisesti, heidän tarpeitaan kuunnellen.  

 

Haastateltavat katsoivat, että työkalun tulosten tulee olla yhteismitallisia ja vertailtavissa muista työkaluista 

saataviin arvioihin ja muuhun tietoon ilmastovaikutuksista. Mahdollisena nähtiin myös, että hiilinäkökulma 

sisällytettäisiin jo olemassa oleviin työkaluihin, sillä monen työkalun käyttö osana kaavoitusta on hankalaa ja 

työlästä ja usein erillisten työkalujen käyttö voi jäädä vähäiseksi. Esimerkiksi Ilkka-hankkeen hiilitaselaskuria ei 

haastatteluiden perusteella juurikaan ole hyödynnetty kaupungeissa. Hiilinielunäkökulman katsottiin 

sisältyvän jo tällä hetkellä esimerkiksi viherkertoimeen, mutta erillisen hiilinieluosion lisääminen katsottiin 

yhdeksi kehityssuunnaksi. Viherkertoimen vaikuttavuuden kannalta todettiin, että on olennaista, että eri 

tyyppisille alueille löydetään oikeat tavoitetasot, jotka ovat riittävän kunnianhimoisia. Työkalujen tulisi myös 

sisältää tietoa mm. kaupunkirakenteeltaan erilaisten alueiden hiilitaseista. Vaikka viherkertoimeen ja sen 

etuihin viitattiin haastatteluissa usein, pohdittiin myös ylipäänsä tarvetta viherkertoimelle. 

 

”Asemakaavassa voidaan toki viherkertoimia ja muita käyttää (…) Se on vähän semmosta 

taiteilua siinä että annetaanko semmonen kerroin vai pyritäänkö sitten ne keskeisimmät asiat 

ihan oikeesti ohjaamaan kaavamääräyksillä. (…) Mut tottakai se on se et sillä ehkä saatais sinne 

kortteleille ja ylipäätään myös ihan katutilaan sitä viherrakennetta ylipäätäänsä niin tai niinku 

kaupunkivihreän lisääminen on tietty se keino, mut et mikä se käytännössä tai konkreettisesti 

sitte se tapa sitä edistää niin on varmaan vielä vähän niinku auki et ei oo mitään semmosta 

selvää keinoa et miten se ois paras tai miten sen vois varmasti tehdä.” (H3) 

 

Työkalujen osalta haastavana todettiin arvottamisen vaikeus ja työkalujen rajallisuus sen suhteen.   
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 ”(…) mut sit samaan aikaan mä tunnistan itte työkaluiks paketoitujen asioiden silleen niinku 

rajallisuuden ja sen et miten vaikeeta on näitten.. just sen arvopohjan rakentaminen. Et mulle ei 

suoraan sanottuna ole sen vuosikausia kestäneen kehitystyön jälkeenkään juuri parantunutta 

käsitystä siitä et miten sellanen niinku saatais oikeesti rakennettua silleen et sitä ei joka kerta 

kun joku sitä käyttää niin et sil ois mahdollisuutta kyseenalaistaa sitä tehtyä painoarvotyötä. (…) 

Niin siis siinä ei ole tähän päivään mennessä kyetty siihen et olis arvotettu esimerkiks suorii 

ilmastopäästöjä ja biodiversiteettivaikutuksia. Mikä kun sanoo tälleen näin niin ymmärtää kyl et 

miksi ei ole osattu, koska se on niin sairaan vaikee lyödä tällasia asioita vastakkain.” (H5) 

Haastatteluissa todettiin, että yhtenä edistämiskeinona olisi työkalun käytön tai tietyn tavoitetason 

edellyttäminen, mikä käytännössä vaatisi poliittista päätöstä asiasta. Eräs haastattelija kuitenkin totesi, ettei 

käyttöä voida edellyttää ennen kuin tietopohja aiheesta on kunnossa. Toisaalta työkaluilla nähtiin itsessään 

informatiivista merkitystä ja nähtiin, että vaikka työkalun käyttöä ei varsinaisesti edellytettäisi, sitä 

todennäköisesti käytettäisiin ja sillä olisi osaltaan vaikutusta. 

 

”Niin sitte ihmiset, vaikka se ei ookaan mikään velvollisuus, niin silti ne varmaan käyttäis sitä ja 

pyrkis myöskin sitten parantaa sitä.” (H1) 

 

Muiksi esimerkeiksi mainittiin mm. alueellisten, ilmastoviisautta tukevien suunnitteluperiaatteiden laatiminen, 

joissa määritellään eri tyyppisille alueille sopivat käytännöt. Tällaisissa katsottiin olevan mahdollisuus ohjata 

myös hiilinieluja – ja varastoja. Haastateltavan mukaan ohjeelliset suunnitteluperiaatteet olisivat osa 

kaavaprosessia, mutta niillä ei olisi varsinaista sitovuutta. Myös maisematyölupa, jossa otetaan kantaa 

esimerkiksi metsänhakkuisiin, nähtiin hiilinieluja tukevina. Yhtenä välineenä mainittiin myös puunkaatoluvat 

yksityisillä tonteilla.   

 

 

Valtiontason ohjaus  

 

Haastateltavat katsoivat, että kaupungin oman päätöksenteon ja ilmastoasioita edistävien toimien lisäksi 

tarvitaan lisää valtiontasoista ohjausta. Aiheeseen liittyvää kansallista ohjeistusta ja linjauksia katsottiin kyllä 

olevan, mutta hiilinielujen – ja varastojen huomioimisen ei todettu varsinaisesti sisältyvän mihinkään nykyiseen 

sääntelyyn. Esiin nostettiin myös ylipäänsä sääntelyn merkitys osana muita ohjauskeinoja.      

   

”Et sitte tietenkin valtiontasolla tehdään sit kaikenlaista muuta linjausta tähän asiaan liittyen ja 

kytkeytyy vaikka mihin, verotukseen varmaan ja vaikka mihin. Ja joka on varmaan vähintään 

yhtä merkittävää.” (H6) 

 

”Mut se lainsäädäntö on kyl kans ihan yks, kun se ei oo missään mikään velvoite.” (H1) 

 

”Sit toki, ei voi yhtään väheksyä sitä et jos valtiovalta ja toisaalta ihan EU-tasolta nää asiat 

lähettäis vahvemmin ohjaamaan. Et kyl mä oon sitä mieltä et keppiä ja porkkanaa sopivassa 

suhteessa. Et vaikka yhteistyöllä ja verkostotyöllä ja lausunnoilla ja tällasella vaikuttamisella on 

oma roolinsa niin loppupeleissä niiden pitäis kaikkien johtaa sellaseen selkeeseen regulaatioon.” 

(H4) 
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Yhtenä keskeisenä edistävänä tekijänä viitattiin maankäyttö- ja rakennuslain sisältöön, jossa hiilinielujen 

huomioimisen tulisi olla mukana tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Samoin nähtiin, että hiilinielujen arviointi tulisi 

kuulua kaavojen vaikutustenarviointiin, joskin toisessa haastattelussa todettiin, että arvioinnissa lähinnä 

tuotetaan tietoa päätöksentekoon.    

 

”Mut siel pitäis olla selkeemmin sanottu et millä tavalla ne pitää ottaa huomioon. Et jos siel on 

maininta et hiilinielut tai luonnon monimuotoisuus pitää ottaa kaavoituksen arvioinnissa 

huomioon niin huomioon ottamista voi olla se että kaavoittaja lukee paperin ja toteaa et okei, 

no, nää ei oo relevantteja mulle, mut mä oon ottanu nää huomioon. Et tavallaan pitäis olla 

jotenkin vaatimuksena et se pitää dokumentoida et mikä se vaikutus on tai mitkä on vaikka 

tämän kaavan toteuttamisen hiilinieluvaikutukset, ihan tonnia Co2. Ja sekin tietysti määriteltynä 

että millä aikavälillä.” (H4) 

 

Haastatteluissa viitattiin myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen, jonka osalta pohdittiin suunnitteilla 

olevaa maankäytön muutosmaksua valtiotason keinona. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että maaperä ja kasvillisuus 

huomioidaan lakiuudistukseen liittyvässä rakentamisen elinkaaren päästöjen vähentämisessä. 

 

 

6.2.2 Informaatio hiilinielujen edistäjänä  

 

Tiedon tuottaminen ja lisääminen  

 

Kuten edellisessä luvussa kuvattiin, kaupunkien hiilinieluihin liittyy vielä tietopuutteita. Tiedon lisääminen 

nähtiin ylipäänsä keskeisenä edellytyksenä sille, että hiilinieluja ja niiden huomioinnin kehittämistä voidaan 

parantaa. Tietoa tarvitaan yleisen päästökehityksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden seurannan tueksi, mutta 

myös maankäytön suunnittelussa erityisesti kaavoituksen suunnitteluratkaisujen punnintaan ja vaikutusten 

arviointiin. Tiedon lisääminen katsottiin lisäksi olennaiseksi, jotta voidaan ylipäänsä lähteä keskustelemaan 

kompensaation mahdollisuuksista ja muista tavoista hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.  

 

”Ja niin kauan kun meillä ei oo täysin yksiselitteistä laskentamenetelmää, millä tavalla se 

lasketaan (…) niin tota on oikeestaan aika vaikeeta vaatiakaan tällasta arviointia ihan 

vaatimustasolla (…) Et kyl nää laskentajärjestelmät ja määrittelyt täytyy olla kunnossa, jotta 

päästään sellasiin arvioihin joita voidaan verrata keskenään, koska sehän siinä on se ajatus että 

täytyis olla eri kaavoitusvaihtoehdoilla mahdollisuus verrata niitä ympäristövaikutuksia.”  (H4)      

Tieto hiilinielujen ja -varastojen koosta ja siitä, mitä ne oikeasti ovat, auttaisi jo itsessään suunnittelua, sillä 

tällöin tiedettäisiin esimerkiksi, kuinka paljon hiiltä häviää esimerkiksi erilaisissa rakennustapavaihtoehdoissa. 

Lisäksi tällöin pystyttäisiin oikeasti arvoimaan, onko nieluilla merkitystä päästöjen kokonaiskuvassa. Lisätietoa 

tarvitaan, jotta toimenpiteitä pystytään kohdentamaan oikein ja siten lisäämään vaikuttavuutta.  

Tietoa tarvitaan myös hiilitaseen muutoksen seurantaan. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla toteutetaan 

uutta laskelmaa ja se tehdään samoilla laskentaperiaatteilla, jotta menetelmät ovat vertailukelpoiset ja 

pystyttään havaitsemaan maankäytön aiheuttama muutos. Tietoa tarvitaan niin ikään erilaisten kaavoitusta ja 

muuta maankäyttöä tukevien työkalujen kehittämiseen, mikä nähtiin yhdeksi keskeiseksi kehitystarpeeksi ja 

edistäväksi tekijäksi.  
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Hiileen katsottiin liittyvän potentiaalisesti innovaatioita, joita kannattaisi selvittää. Kaupungin viherrakenteen  

hiilinielujen ja -varastojen osalta esitettiin ajatus siitä, että kaupunki voisi tukea uusia ideioita esimerkiksi 

ideakilpailun kautta. Haastattelijat toivat esille myös muita hiilensidontaan liittyviä selvityskohteita mm. 

koskien merialueita ja lietteen käyttöä.  

 

Sitte voitais tietysti kannustaa siihen. Nythän pormestari antaa miljoonan energiaratkaisuihin 

(…) tai sitte mikä olis tosi kiva niin olis tämmösii innovatiivisia säilytä olemassa oleva 

luontokohteita ja rakenna silti. Niin olis siis kyl tosi hyviä. Ne olis oikeesti tosi innovatiivisia, eihän 

nää muut enää niin kauheen innovatiivisia ole. Jos olis jotain todella uutta. (H1)  

 

Myös hanketyöllä katsottiin olevan oma roolinsa edistämisessä, sillä hankkeiden kautta voidaan selvittää uusia 

aiheita ja usein hankkeilla on käytössään ulkopuolista rahoitusta, joka ylipäänsä mahdollistaa hanketyötä. 

Esimerkiksi Ilmastoviisas kaupunkisuunnittelu -hankkeella koettiin olleen herättävä vaikutus hiilinielujen 

merkitykseen sekä siihen, että metsät ovat suoraan kaupungin ohjauksessa. Hankkeista tiedottamisen avulla 

uutta tietoa katsottiin olevan mahdollista nostaa laajemmin keskusteluun ja viedä eteenpäin. Erään 

haastatateltavan kuvauksen mukaan hankkeesta saatuja tietoja oli myös hyödynnetty suoraan kaavoituksessa. 

 

(…) [yleiskaavassa] muun muassa hyödynnettiin tätä aineistoa ja vertailtiin että miten nämä 

erilaiset mallit vaikuttaa tai paljonko hiilivarastoista joutuisi pahimmassa tapauksessa 

rakentamisen alle. Niin se oli siellä taustana. Ja nyt ehdotusvaiheeseen valittiin tämmönen 

vaihtoehto, jossa lisärakentaminen tapahtuu pääosin joukkoliikennereittien varsille ja todettiin 

että se on myös näiden hiilinielujen osalta hyvä malli. (H7) 

 

 

Strategiset linjaukset ohjaavina ja sitouttavina keinoina  

 

Kaupunkien omat ilmasto-ohjelmat ja muut hiilineutraalisuutta toteuttavat linjaukset katsottiin yleisesti 

tärkeiksi kaikkea toimintaa ohjaaviksi ja kehityksen suuntaa luotsaaviksi keinoiksi. Haastatteluissa korostui 

ohjelmatyön sitouttava ja yhteistä tahtotilaa lisäävä vaikutus. Ohjelmien todettiin olleen laajassa valmistelussa 

ja nähtiin, että vaikka kaikki asiat eivät ole kaupungin päätäntävallassa ja päätöksenteko on mutkikasta 

nykyaikaisessa kaupunkiorganisaatiossa, ovat strategiset ohjelmat selkeitä yhteisiä viestejä kehityksen 

suunnasta. 

(…) et sen takia ilmastosuunnitelman tapainen asia on tämmöinen selkeä yhteinen viestittävä, 

johon.. et kun kaikki ymmärtää et tämä on se tulevaisuus, et meillä ei ole muuta tulevaisuutta 

ku tämä hiilineutraali ja sen jälkeen ilmastonegatiivinen [kaupunki x]. (H7)  

Lisäksi katsottiin, että kun ohjelma on hyväksytty, sitä ei enää kyseenalaisteta vaan se sitoo ja oikeasti jalkautuu 

toimintaan. Esimerkiksi vastaavanlaisesti strategisesta ohjelmasta nostettiin hulevesiohjelma, jonka nähtiin 

vaikuttaneen siihen, että hulevesiaihe on jalkautunut suunnitteluun ja läpäissyt keskustelun. Eräs haastattelija 

piti kaupunkien strategioita ja sitoumuksia hyvin selkeänä ohjauskeinona viitaten sen sitouttavaan 

vaikutukseen ja konkreetiaan mm. henkilöstön resursoinnin kannalta. 

”No kyl mä näkisin tän strategiatyön, kaupunkien ohjelmat ja kaupunkien sitoumukset hyvin 

selkeenä ohjauskeinona. (…) Et kyl tällanen näkyväksi tekeminen strategiatyön, ohjelmatyön ja 

sitouttamisen kautta on ihan tosi tärkeetä. Et se että jossain lainsäädännössä on sanottu että 
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pitää ottaa huomioon niin se on ihan eri asia kuin se, että meillä lukee [kaupungin x ohjelmassa] 

että kaikista kaavoista tehdään hiilinieluarviot. Ja sit siel on vastuuhenkilö, joka sitä edistää. Ja 

sitte raportoidaan tän ohjelman etenemisestä, et miten nää toimenpiteet on edenny ja jos ne ei 

oo edenny niin mistä se johtuu.” (H4) 

Ilmasto-ohjelmat nähtiin sateenvarjona kaikelle kaupungin toiminnalle. Joissakin ohjelmissa hiilinielut on 

mainittu omana toimenpiteenään tai osionaan, mikä edistää aiheen huomioimista.  Ohjelmatyön kautta aiheen 

katsottiin myös nousseen enemmän keskusteluun. Eräs haastateltava toi esille konkreettisia esimerkkejä siitä, 

miten ohjelmat ovat suoraan vaikuttaneet ja jalkautuneet suunnitteluun. Ilmasto-ohjelma on vaikuttanut mm. 

metsäsuunnitteluun ja hakkuutason määrittelyyn sekä viherkertoimen käyttöön kaavoituksessa. Hiilinielujen 

osalta ohjelmalla on ollut hyvin selkeä vaikutus niiden huomiointiin hiilinielutavoitteen asettamisen kautta. 

”Meillä kaiken kaikkiaan näitä ilmastosuunnitelman asioita on pyritty sisällyttämään tähän 

kaupungin strategiseen johtamiseen, eli meillä on esimerkiks kaupunkiympäristötoimialan 

strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen sisällytettynä näitä asioita ja siellä on sitten ihan 

kilotonneina määritelty tavoitetaso hiilinieluille.” (H7) 

Eräs haastattelija myös totesi, että vaikka hiilinieluja ei erikseen mainita kaupungin ilmasto-ohjelmassa, 

viherrakenteeseen ja kaavoitukseen liittyy monia toimenpiteitä, jotka osaltaan koskevat myös hiilinieluja.  

Ilmasto-ohjelmat ja niiden hyväksyminen liittyy vahvasti poliittiseen päätöksentekoon. Vahva poliittinen tuki 

katsottiin tärkeäksi, jotta erilaisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä teemoja pystytään viemään eteenpäin 

ja käytäntöön kaupunkiorganisaatiossa. Eräs haastateltava katsoi, että yleinen mielipide ilmastoasioita 

kohtaan muodostuu poliittisten päätöksentekijöiden keskuudessa usein positiiviseksi.   

Ja nyt tää ilmastosuunnitelma on erityisesti tämmönen joka on tosiaan valtuuston yksimielisesti 

hyväksymä suunnitelma ja sikäli sillä on sen toteutukselle niin vahva mandaatti kuin ylipäänsä 

kaupungissa voi saada. (…) Eli silleen tähän kaupunki on nyt halunnut panostaa ja se näkyy sitten 

tuloksissakin toki. (H7) 

 

Yhteistyö ja tiedon välittäminen 

 

Tiedon tuottamisen lisäksi on paljolti kyse tiedon välittämisestä suunnittelijoiden, päätöksentekijöiden, 

urakoitsijoiden ja muiden maankäytön suunnitteluun liittyvien toimijoiden välillä. Yhteistyö eri toimijoiden ja 

eri sektoreiden välillä nähtiin yhtenä vaikuttavana tekijänä tiedon välittämisessä ja jalkauttamisessa. 

Esimerkiksi ilmasto-ohjelmien laadinnan osalta mainittiin, että taustalla on laaja-alainen yhteistyö, jossa on 

ollut mukana sekä kaavoituksen että ympäristöasioiden asiantuntijoita ja siten ohjelman valmistelu on 

mahdollistanut tieton lisäämisen ja ymmärryksen yli sektorirajojen. Haastatteluissa kuvattiin, että ohjelmatyön 

kautta eri aiheita pystytään nostamaan yhteiseen keskusteluun ja todettiin, että ohjelmien arvo on 

nimenomaan niiden tietoa lisäävässä ja sitoutavassa vaikutuksessa. Myös lausunnot nähtiin keinona vaikuttaa 

kaupunkien toimintaan. Haastatteluissa viitattiin lisäksi kaupungin sisäiseen toimintatapoihin ja 

yhteishenkeen, joka lisää vuorovaikutusta ja tietojen vaihtoa.  

 

”Et se on vahvasti tämmöstä, miten sen nyt sanois, strategista vaikuttamistyötä.” (H4) 

 

”Me tehdään tosi tiiviisti just yhdessä. Me toimitaan niinku asiantuntijoina sinne kaavottajille ja 

mm. noi suunnitteluperiaatteet niin me työstetään ensin ja ne kommentoi sitten. Ja ne ihan 
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toivoo että meiltä tulis se asiantuntemus. (…) tääl ehkä koetaan enemmän sitä et me ollaan 

kaikki tääl [kaupungissa x] töissä. Ei me olla niinku töissä niinkään jossain kaavotuspuolella tai 

jossain ympäristöpuolella. Me tehdään sitä samaa, hyvää ympäristöä. Siitä se niinku lähtee.” 

(H5) 

 

Myös ihmisten välinen muun vuorovaikutuksen ilmeni edistäneen hiilinielujen huomioimista. Eräs 

haastateltava kuvasi, kuinka oli sattumalta keskustellut kollegan kanssa, joka oli juuri ollut ulkomailla, ja 

keskustelusta virisi uuden työkalun kehittämisen alku.  

 

”Et se oli silleen sellanen puhdas sattuma siinä hankkeen valmistelussa juuri. Kollega oli käyny 

Tukholmassa ja hän kerto käytävällä et siel oli käytössä tällanen grön factor. Ja sit mä olin et 

aijaa no toihan kuulostaa hienolta ja mäpäs kirjotan sen saman tien tohon hankesuunnitelmaan. 

Et se oli just semmonen niinku oikee momentum just siinä.” (H5) 

 

Haastatteluissa katsottiin, että tiedon tulisi läpäistä koko suunnitteluketju aina toteutukseen asti. Myös tiedon 

välittäminen päätöksentekoon ja suunnitteluratkaisujen ja niiden takana olevien tietojen ja 

vastakkainasettelujen mahdollisimman todenmukainen avaaminen päätöksentekijöille katsottiin yhdeksi 

tekijäksi, joka voi edistää ympäristöarvojen tunnettuutta ja parempaa ja läpinäkyvämpää päätöksentekoa.    

”Mut onhan se niinkun siinä mielessä edistämiskeino et ite ainakin oon sitä koulukuntaa et on 

sit mikä tahansa ympäristövaikutus niin meidän niinkun kaavoittajien vastuulla on kertoa ne 

mahdollisimman totuudenmukaisesti ja parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen ne 

vaikutukset. Ja sit se on päätöksentekijöiden ikään kuin tuskalla niinkun se asian ymmärtäminen 

ja hyväksyminen ja suhteuttaminen toisiinsa. (…) se on ehkä just sellasta suunnittelijakunnankin 

osaamista, jossa on aika paljon puutteita, et näitä pitäis pystyä niinku sitte niihin 

suunnitteludokumentteihin ja sit ennen kaikkea niihin päätöksentekotilanteisiin lataamaan sitä 

niinku semmosta ymmärrystä. Ja laittaa sit ehkä päättäjätkin vähän kovemmille mitä on totuttu 

siinä mielessä et nyt muuten on tämmönen tilanne et tääl on nää tällaset ja tällaset arvot tosi 

vahvasti vastakkain et mitäs tehdään. (H6)  

Kaiken kaikkiaan viestintä ja tietoisuuden lisääminen katsottiin tärkeäksi edistämiskeinoksi. Eräs haastateltava 

kuvasi asiaa näin:  

 

(…) tuntuu että melkein tärkeintä tässä on ollut tämä viestintäpuoli ja tietoisuuden lisääminen. 

Et se sitten kuitenkin, kun kyse on tällasesta systeemistä missä on monia toimijoita eri rooleissa 

niin se on ehkä kuitenkin paras vaikutuskeino ollut että jokainen ymmärtää oman roolinsa, asian 

tärkeyden ja vaikutusmahdollisuudet.” (H7)  

 

6.2.3 Arvot, intressit ja traditiot 

 

Haastateltavat kuvasivat paikoin näkökulmia liittyen henkilö- ja ammattikohtaisiin intresseihin ja osaamiseen 

sekä arvoasetelmiin ja vakiintuneisiin toimintamalleihin. Yhtenä edistävänä tekijänä nousi esille kaupungin 

toimijoiden henkilökohtainen kiinnostus tiettyä teemaa kohtaan. Haastateltavat kuvasit, että oma kiinnostus 

oli johtanut työskentelemään hiilinieluaiheen parissa ja lisäksi kuvattiin myös muiden toiminnan taustalla 
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ollutta kiinnostusta ja osaamista. Lisäksi esitettiin, että suunnitteluperinteessä on paljon merkitystä 

toimijoiden omista prioriteeteista.   

 

”Hiilinielut tuli oikeastaan sitä kautta, että mä oon ite niistä kiinnostunut vaan semmosena 

aiheena (…)” (H1)  

 

”Ja tota meillä suoraan sanoen yks suurimpia drivereita on meidän tulosalueen johtaja (…) jolla 

on kaavoittajatausta. (…) Ja hänellä on hyvin tämmönen kaavoituksen ote tässä ilmastotyössä 

ja hän kovasti niinkun osaa tavallaan nähdä ne näkökulmat, missä meidän kannattaisi 

vaikuttaa.” (H4) 

 

”(…) suunnittelutraditiossa on aika paljon merkitystä sillä et mitkä on kenenkin suunnittelijan 

henk koht tavallaan prioriteetit.” (H6) 

 

Myös johtavien virkamiesten roolista keskusteltiin haastatteluissa. Myös heidän osaltaan taustalla voidaan 

nähdä henkilökohtaiset lähtökohdat, jotka vaikuttavat siihen, mitkä asiat otetaan käsittelyyn. Johtavien 

virkamiesten esittelyvallan mainittiin myös olevan suuri, mikä korostaa henkilökohtaisten prioriteettien 

merkitystä. Lisäksi esitettiin joitakin näkemyksiä siitä, etteivät ympäristöteemat ole päättävillä virkamiehillä 

välttämättä kovin suuressa painoarvossa, ja että virkamieskunnalla voi olla vakiintuneita toimintatapoja, jotka 

jarruttavat muutosta. 

 

”Mut mulle on tässä vuosien varrella vasta oikeestaan valjennut et kuinka valtavan vahva rooli 

on näillä johtavilla virkamiehillä. Se on täysin virkamiehestä kiinni et miten ne sitä asiaa 

valmistelee, ottaako ne sitä asiaa edes valmisteluun ja sitten vielä mitä he esittelevät 

lautakunnalle. (…) Portinvartijoista puhutaan, ja nää päättävät virkamiehet ja johtavat 

virkamiehet on niitä portinvartijoita. Et heidän näkemyksensä, niillä on suuri merkitys.” (…) 

virkamiestasolla en usko että nää teemat on vielä päättävillä virkamiehillä kovin suuressa 

painoarvossa.” (H4) 

 

”Eikä siit oo kovin kauaa aikaa, kymmenen vuotta, kun tääl johtava virkamies, muutamaki sanoi, 

ettei ilmastonmuutosta oo olemassa. Joo, iso muutos on tapahtunut. Mut kun ne nyt sanois 

saman, et luonnon katoaminen.. Kun tällä hetkellä ne ei välitä siitä, et kun ne rupeis kaikki 

johtavat virkamiehet välittää siitä niinku sydänverellä, niin sitte oltais tosi pitkällä.” (H1) 

 

Haastatteluissa viitattiin myös muuten ammattikuntien vakiintuneisiin ajattelutapoihin ja käytänteisiin. 

Haastatteluissa esitettiin muun muassa näkemyksiä ympäristöteemojen kuulumisesta kaavoittajien ja 

suunnittelijoiden ammattikuvaan. Edelleen kuvattiin suunnittelutraditiota toteamalla, että vallalla on 

perinteisesti ollut näkemys, jossa uutta rakentamista suunnitellaan mieluummin neitseelliselle maalle kuin jo 

rakennettuun ympäristöön, sillä tällöin tilanne on suunnitteluun liittyvän keskustelun kannalta helpompaa.   

 

”(…) ja nää vihreät arvot on asioita mitä siellä mietitään ja varsinki hiilinielut on varmaan 

semmonen et siitä on kuultu keskusteltavan ja joo tiedetään et lähimetsiä ei saa kaataa mut sit 

samaan aikaan nähdään että ne on niinku kysymyksiä jotka joku muu hoitaa ja meidän nyt vaan 

täytyy tehdä nämä kaavat, meidän täytyy kaavoittaa.” (H4) 
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”Ja sit se on ehkä ajateltu et mun homma maankäytön suunnittelijana on tää suunnittelu et sit 

on tää ympäristöväki joka sit sanoo niinku nää jutut.” (H1) 

 

”(…) täs niinku suunnittelutradition puolessa siihen liittyy tällasia asetelmia ihan sen 

hyväksyttävyyden saavuttamisen kautta et ollaan vähän totuttu siihen et on helpompi 

keskustella, vaikka keskustelut voi olla tosi vaikeita nekin, mut tietyl tapaa 

luonnonympäristöllähän ei oo niinku siinä määrin primääriä keskustelukumppania tarjota kuin 

se että sä alat kaavottaa jonkun taloyhtiön parkkipaikalle. Niin vaikkakin niinkun metsillä on 

usein puolustajansa ja hyvä niin. Mut silti se liittyy siihen suunnitelutraditioon ylipäänsä se että 

hirveen mielellään tehään niinku uus projektialue jonnekin muualle kuin niinkun olemassa 

olevaan kaupunkirakenteeseen.” (H6) 

 

6.3 Hiilinielut, monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut 

 

Haastateltavat näkivät ekosysteemien hiilen ja luonnon monimuotoisuuden välillä useita synergistisiä 

kytkentöjä ja katsoivat niiden osin palvelevan ja tukevan toisiaan. Haastatteluissa tuotiin selvästi esille, että 

kyseessä ovat osittain viherrakenteen eri puolet ja että niitä tulisikin tarkastella yhdessä. Toisaalta, vaikka 

haastateltavat puhuivat monimuotoisuuden ja hiilinielujen ja -varastojen yhteyksistä, vaikutti aiheiden 

liittäminen toisiinsa olevan kuitenkin jokseenkin uudenlainen tulokulma. Haastatteluissa myös esitettiin, ettei 

yhteyksiä ymmärretä laajemmin ja että ilmasto- ja monimuotoisuusasiat käsitellään usein erillisinä teemoina.  

”Aika harvassa kyllä on ne ihmiset, jotka näitä yhteyksiä ymmärtää. Et hiukan eri tonteilla ne on 

(…) tuskin vielä yleisö osaa niitä niin suoraan linkittää toisiinsä et tässäkin on viestinnällä vielä 

aika paljon tekemistä.” (H7) 

Hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden samanaikaista edistämistä pidettiin yleisesti mahdollisena, mutta 

hiilen ja monimuotoisuuden esiintyminen ei aina ole yhteneväistä. Haastatteluissa todettiin, että tietyt alueet 

voivat tukea molempia arvoja, mutta toisaalta nähtiin, että on myös alueita, joissa molemmat arvot eivät 

samanaikaisesti korostu. Esimerkiksi karut kasvupaikat voivat monimuotoisuuden kannalta olla tärkeitä, mutta 

niillä hiilen määrä ja nieluvaikutus on pieni. Toisaalta voimakkaasti kasvavan metsän, jossa hiilensidonta on 

mahdollisimman suurta, ei välttämättä katsottu olevan monimuotoisuuden kannalta aina optimaalisin. 

Monimuotoisuuden katsottiin liittyvän hiilen määrään ekosysteemissä. Ainakin metsien osalta kyse onkin 

enemmän hiilivarastosta ja metsien ominaispiirteistä, joihin monimuotoisuus on sidoksissa.  

”No kyllähän ne tietysti liittyy toisiinsa. Et tokihan ne voi jollakin tavalla erottaakin. Mut et 

käytännössä ne on sitä samaa. Et monimuotoinen luonto on sitte myös semmonen missä on 

varastoitunu paljon. Siel on niinku paljon lahopuita ja tämmösiä niinku, maaperään on jo 

varastoitunu paljon. Mitä enemmän sitä hiiltä siel on siinä maastossa niin sitä monimuotoisempi 

se yleensä on. Toki jos mennään täysin vanhaan metsään. Mut et aika pitkälle ne kävelee käsi 

kädessä.” (H5) 

”Mut niissä on paljon yhteneväisyyksiä. Et tottakai ne pitäis koplata yhteen. Et näitä 

yhtymäpintoja pitäis niinkun katsoa et missä kohtaa ne on yhteneväisiä, mut et ne ei oo aina 

yhteneväisiä että.. (…) Luonnon monimuotoisuudessa tietysti se että on mahdollisimman iso 

hiilinielu siinä metsässä niin se ei aina ole luonnon monimuotoisuuden kannalta ihanteellisin 

tilanne.” (H4) 
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Monimuotoisuus nähtiin ylipäänsä enemmän paikkaan sidottuna kuin hiili; monimuotoisuuden kannalta tietyt 

lajit ja elinympäristöt korostuvat, mutta hiilen sitoutumisen ja varastoitumisen kannalta sijainnilla ei katsottu 

olevan yhtä kriittistä merkitystä.    

”Mut et hiilinielut ei sit ehkä globaalisti niinku sen ilmastonmuutoksen kannalta ne ei oo niinku 

paikkasidonnaisia samalla tavalla kuin luonnon monimuotoisuus et se on kuitenki ne tietyt 

alueet ja sit yritetään saada niitä yhteyksiä niiden eri alueiden välille et se on niinku tietyl taval 

semmosta niinku selkeemmin tietyt alueet toimii siellä.” (H3)  

Monimuotoisuus nähtiin keinona edistää samalla hiilinieluja ja -varastoja. Nykyiset luonnon suojeluun ja 

turvaamiseen liittyvät ohjauskäytännöt, joissa monimuotoisuutta ohjataan vahvasti lainsäädännöstä käsin 

voidaan katsoa tukevan samalla hiilinieluja ja -varastoja. Hiilinielut nähtiin monimuotoisuuden vaalimisen 

sivutuotteena ja todettiin, että vaikka nielut olisivat merkitykseltään pienet, ne saattavat vahvistua suojelun 

myötä. Lisäksi haastatteluissa viitattiin monimuotoisuutta tukeviin hoitotapoihin, jotka edistävät usein samalla 

kasvillisuuden ja maaperän hiilivaraston säilymistä.  

”Et se on ehkä niinku semmonen ohessa tuleva hyöty et ne hiilinielut sitte myös.. niinku niitä 

voidaan edistää siinä.” (H3)  

”(…) Nehän [suojeltavat luontoarvot] toisaalta sitte taas suojelee sitte sitä omalla tavallaan sitä 

maankäyttöö, ei sitä pystytäkään kaavottamaan samalla tavalla.” (H5) 

”Et se monimuotoisuuden vaaliminen niin siinä tulee vähän niinku sidekickinä se että ne nielutkin 

vaikka merkitykseltään pienet olkoon vaikka niin, niin sitten saattaa vahvistua.” (H6) 

Toisaalta esitettiin myös ajatuksia siitä, että hiilinieluja edistämällä voidaan osaltaan jalkauttaa luonnon 

monimuotoisuuden esillä oloa ja painoarvoa keskustelussa. Taustana todettiin muun muassa, että hiilinielut 

ovat muun ilmastoteeman kanssa yleisesti hyväksytty ja kannatettava teema, mikä siten voisi samalla 

edesauttaa myös monimuotoisuuden huomiointia.  

”Mä oon aatellut, että hiilinielut olis semmonen hyvä tapa edistää luonnon monimuotoisuutta, 

koska hiilinieluja ja ilmastonmuutoksen hillintää nyt ei enää kukaan oikeen vastusta. (…) jos 

sanoo, että sillä on hiilinielumerkitys niin se pystyy ehkä sitä kautta pystyy viemään niitäkin 

asioita eteenpäin” (H1) 

Haastatteluissa pohdittiin myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden roolia ja hahmottamista maankäytön 

suunnittelussa. Luontoarvojen ja monimuotoisuuden turvaamisen ohjausvaikutusta pidettiin voimakkaana, ja 

vaikka se samalla tukee hiilinielujen säilymistä ja muita hyötyjä, haastateltavat katsoivat, että käytännössä 

monimuotoisuuden tarkastelu jää usein melko kapeaksi keskittyen lähinnä laissa määriteltyihin suojeltaviin 

luontoarvoihin. Niiden katsottiin myös pitkälti ohjaavan viheralueita koskevaa suunnittelua.    

”Mut sit jos aattelee luonnon monimuotoisuutta niin sehän on aika suppeesti rajattu silleen et 

mitkä ne on ne tietyt direktiivilajit. Et eihän ne muut lajit siellä niinku merkitse mitään 

käytännössä.” (H5) 

”Sielt [lainsäädännöstä] tulee niin paljon niitä rajoitteita et täytyy sanoo et se on aika usein 

suunnittelussa sitte että.. että se ehkä vähän harmittaa siinä mielessä et esimerkiks virkistystä 

tai muuta niin ei pysty sit välttämättä, et se on nää lakisääteiset luontoarvot jotka määrittää 

missä niitä viheralueita on.” (H3) 
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Laajempi monimuotoisuuden huomiointi ja tarkastelu, joka koskisi myös muita kuin suojeltuja luontoarvoja, 

koettiin kiinnostavaksi, mutta vaikeaksi, sillä aihe on monimutkainen ja sille ei ole määritelty selkeitä raameja 

tai tavoitteita. Näkökulma myös nähtiin ylipäänsä hankalaksi lähtökohdaksi maankäytön suunnittelulle ja 

todettiin, että laajempi monimuotoisuuden huomiointi on pitkälti riippuvainen henkilökohtaisesta panoksesta.  

”Mut tämmönen laajempi luonnon monimuotoisuuden keskustelu niin mä koen et siinä on 

vähän semmost enempi.. et onks semmonenkin mahdollista, ettei lähettäis silleen jotenkin niin 

laji- ja yksittäisen arvon näkökulmasta vaan että jokainen tyyliin vanha puu on merkittävä ja 

sillä sipuli. Niinku semmosella näkökulmalla. Ja se on sit taas paljon vaikeempi pureskeltava nyt 

vaikka kaupunkiorganisaatiolle. (…) Mut se monimuotoisuus on siis sinänsä niinku kyllä hankala 

ja sinänsä kyl hyvinkin kiinnostava et just se et miten se niinku otetaan huomioon. (…) sehän 

tarkottaa vähän niinku sitä et ikään kuin luonto kaikkinensa pitäisi ohjata sitä suunnittelua ja se 

on niinku hirveen haasteellinen lähtökohta kaupunkisuunnittelulle noin niinku ylipäätään.” (H6) 

”(…) et mä ehkä nään et siin on tilaa tämmöselle suunnittelijakohtaisellekin argumentaatiolle 

varmaan. Just sen monimuotoisuuden osalta. (…) se jää aikalailla suunnittelijan harteille et 

miten se asia paketoidaan.” (H6) 

Monimuotoisuuden koettiin ylipäänsä jäävän hieman sivuosaan muusta keskustelusta ja todettiin, että 

ilmastoasiat korostuvat monimuotoisuuden ohi. Syynä nähtiin ilmastonmuutoksen hillinnän liittyminen 

yleisesti arvostettuihin teknisiin näkökantoihin, kun taas monimuotoisuus nähdään vähemmän innostavana 

aiheena.  

”Ja ilmasto on sellanen, joka nyt on jo sellasta niinku sisäsiistiä, siitä voi puhua kaikkialla, se on 

jo ihan salonkikelpoinen aihe. Luonnon monimuotoisuus nyt on aina vähän semmonen, 

huovuttaja-hippi, jos siit puhutaan. Ja sit ilmasto menee sinne energiaan ja teknisiin ratkasuihin 

ja sit sinne, vaikka sekinhän on niinku, et siinäki vaaditaan humanismia ja käyttäytymisen 

muutosta ja toisenlaista. (…) Luonnon monimuotoisuus kaupungissa on vähän edelleenkin 

vaikee asia, et siihen ei oikein innostuta tälleen laajemmin oikeesti niin.” (H1) 

Hiilinielut ja -varastot nähtiin yhtenä osana laajempaa ekosysteemipalvelujen kontekstia, ja siinä 

monimuotoisuus osittain nähtiin osaksi ekosysteemien toimintaa ja prosesseja ja lähtökohdaksi 

ekosysteemipalveluiden tuotannolle. Esimerkiksi luontaisen, runsaasti hiiltä sisältävän maaperän katsottiin 

tukevan kasvillisuutta ja siten auttavan esimerkiksi virkistyshyötyjen tuotannossa. Haastatteluissa mainittiin 

myös alueiden jättämisen enemmän luonnontilaan tukevan luonnon prosesseja ja toimintoja ja olevan usein 

samalla toimivuudeltaan parempi kuin rakennettu ratkaisu. Toisaalta haastatteluissa ei kovin selkeästi kuvattu 

hiilen ja monimuotoisuuden sekä muiden ekosysteemien suhdetta ja aihe vaikutti osin olevan kompleksinen.  

”No luonnon monimuotoisuus on ennemmin lähtökohta ekosysteemipalveluiden tuotannolle.” 

(H2)  

”No joo se on tietysti vähän vaikee et miten se niinku nähdään se luonnon monimuotoisuus. Et 

tottakai se on niinku lähtökohta.. (…) et toki se nyt on niinku tunnistettu et ylipäätään se luonnon 

monimuotoisuus et ehkä se luonnon prosessien ylläpito lähtee kuitenki sit niinku sellasest 

tietystä luonnonmukaisuudesta ja myös siitä niinkun ettei tavallaan niinkun hyvin rakennetuilla 

ratkaisuilla välttämättä pysty sit aina kaikkee sillä samalla tavalla se ei niinku samalla tavalla 

tue niinku sitä luonnon monimuotoisuutta.” (H3) 
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Haastattelijat korostivat, että kyse on paljolti viherrakenteen monien hyötyjen huomioimisesta kuin pelkästään 

hiilen optimoinnista. Monien hyötyjen tuottamisen ja optimoinnin katsottiin olevan keskeistä ja se nähtiin 

lähtökohdaksi viheralueiden suunnittelulle. Tiettyjen hyötyjen, kuten virkistyksen, kuitenkin katsottiin 

korostuvan kaupungissa. Haastateltavat kuvasivat, että monihyötyisyys on korostunut esimerkiksi 

kaupungeissa tehtyjen ekosysteemipalveluselvitysten myötä, ja ylipäänsä koko ekosysteemipalvelu-käsite on 

laajentanut kuvaa kaupunkiluonnon ja viherrakenteen tuottamista hyödyistä.  

 

” (…) et se pitäis kuitenki olla niinku kaikessa suunnittelussa mikä koskee viheralueita niin 

semmonen niinku lähtökohta. Et pitäis pyrkiä niinku mahdollisimman suuria erilaisia hyötyjä 

sitte saamaan siitä.” (H3) 

”Et jos lähdetään hakemaan parasta mahdollista hiilinielua niin päädytään helposti sellaseen 

vaihtoehtoon joka ei sitten kaupunkimetsänä esimerkiksi ole ehkä ihan paras mahdollinen. Et 

niinku jos mietitään kaupunkimetsiä niin siel on myös nää virkistyskäyttöteemat. Ja hiilinielu. Ja 

monimuotoisuus.” (H4) 

Yleisesti hiilinielujen ja muiden ekosysteemipalveluiden tarjonnan ja huomioinnin osalta nähtiin haasteina eri 

hyötyjen optimointi sekä yhteensovittaminen rakentamistavoitteiden kanssa. Kaupungissa on useita erilaisia 

tavoitteita ja kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun todettiin olevan näiden tavoitteiden 

yhteensovittamista. Haastateltavien mukaan taloudelliset tavoitteet ovat kaupungissa usein painavimpia ja ne 

koskevat kaupungin kasvua. Esimerkiksi kaupunkia vahvasti ohjaavan yleiskaavan rakentamistavoitteiden 

nähtiin haittaavan muiden tavoitteiden toteutumista ja olevan myös ajallisesti haastava monimuotoisuuden ja 

muiden ympäristöarvojen huomioinnin ja selvittämisen kannalta. Myös MAL-sopimukset mainittiin tässä 

yhteydessä.    

”Ehkä luulen et ne ongelmat tietoisuuden lisäks meillä on kyl sit myös ihan siinä, et on oikeesti 

tosi vaikeesti yhteensovitettavia tavoitteita. Et se ei oo niinku, vaikka se tiedostettais niin se ei 

välttämättä se ei johda siihen, että hiilinielut hirveen paljon paremmin säästyis. Et sit täytyy 

vaan kattoo sitä kokonaisuutta tavallaan et se täytyy..” (H3) 

 

”Et valitettavasti maankäytön ohjauksessa niin kyllä siellä on aika konservatiivisia näkökulmia 

et kyl siellä edelleen mennään vielä aikalailla MAL-sopimuksen rakentamistavoitteiden ja 

kasvuennusteiden, kasvutavoitteiden mukaisesti ja tota on paljon sellasia näkökulmia jotka on 

taloudellisesti niinku painavia.” (H4) 

 

Toisaalta haastatteluissa pohdittiin, että monihyötyisyys toimii perusteena viherrakenteen huomioimiselle ja 

edistää eri arvojen yhteistä arviointia. Hiilinielukysymys nähtiin osana laajaa ja moninaista ”perustelupakettia”.  

”Et asia saadaan paremmin menemään läpi kun otetaan useampi näkökulma huomioon.” (H2)  
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7. POHDINTA 
 

Tässä luvussa käsittelen työn tuloksia ja pyrin peilaamaan niitä aikaisempaan kirjallisuuteen sekä analyyttisiin 

viitekehyksiin. Lopussa arvioin tutkimuksen onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 1) miten hiilinielut ja -varastot hahmotetaan ja tunnistetaan kaupungissa 

ja mitä haasteita aiheeseen liittyy sekä 2) miten hiilinielujen ja -varastojen huomioimista voidaan edistää 

maankäytön suunnittelussa ja mitä ohjauskeinoja siihen liittyen tunnistetaan, sekä 3) miten hiilinielujen ja -

varastojen yhteydet suhteessa luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin ymmärretään ja 

voidaanko monimuotoisuutta ja hiilinieluja ja -varastoja edistää samanaikaisesti. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys on käytännönläheisempi ja sen tarkoituksena on kartoittaa aiheen 

tunnistamista ja merkitystä yleisesti kaupungeissa ja luoda käsitys nykytilanteesta – siitä, mitä näkemyksiä, 

havaintoja ja haasteita hiilinieluihin ja -varastoihin liitetään. Toinen tutkimyskysymyksen tavoitteena on ollut 

selvittää hiilinielujen ja -varastojen huomioimista edistäviä keinoja. Tarkastelussa keskitytään maankäytön 

suunnitteluun ja sen ohjaamiseen. Maankäytön suunnittelu määritellään tässä työssä laajasti, käsittäen 

kaavoitusjärjestelmän, maankäytön suunnitteluun liittyvät muut suunnitelmat ja niitä tukevat välineet sekä 

erilaiset toimintatavat, kaupungin strategiset linjaukset sekä valtiontason ohjauksen. Tutkimuskysymystä on 

lähestytty teoriaohjaavasti ja siinä on hyödynnetty ohjauskeinojen teoriaa viitekehyksenä. Haastatteluiden 

tulokset ja niissä mainitut ohjauskeinot on luokiteltu Vedungin (1998) jaottelun mukaan informaatio-

ohjaukseen, hallinnollis-lainsäädännölliseen ohjaukseen ja taloudelliseen ohjaukseen. Niiden lisäksi käsitellään 

muita edistäviä tekijöitä.   

Kolmannen tutkimuskysymyksen tulokset ja niiden käsittely liittävät hiilinielujen ja -varastojen teeman osaksi 

laajempaa kontekstia – ekosysteemipalveluita ja niiden taustalla olevaa monimuotoisuutta. Aiheen käsittelyssä 

hyödynnetään ekosysteemipalveluiden putousmallia, joka havainnollistaa aiheiden välisiä yhteyksiä.   

Pohdinnan ensimmäinen osio kattaa kaksi ensimmäistä tutkimuskysymystä ja toinen osio tarkastelee 

kysymystä kolme. 

 

7.1 Hiilinielujen huomioiminen ja edistäminen kaupungissa 

 

Haastattelujen mukaan hiilinielut ja -varastot ja niitä turvaavat käytännön toimenpiteet tiedostetaan ja 

tunnistetaan yleisellä tasolla hyvin. Aihe mainittiin kuitenkin vielä uudeksi eikä sen tarkasteluun ja ohjaamiseen 

ole kaikissa kaupungeissa vielä selkeitä raameja.  

Kaupungin metsät, viheralueet ja muut kasvulliset alueet tunnistettiin hiilinieluiksi ja -varastoiksi yleisellä 

tasolla kattavasti. Haastatteluissa mainittiin myös keskeiset hiilinielujen turvaamista tukevat käytännön keinot, 

kuten viheralueiden säilyttäminen, hoito ja kompensaatio, jotka on todettu myös kuntien 

hiilitasekartoituksessa (Rasinmäki & Känkänen 2014b). Viherrakenteen, erityisesti metsien säilyttäminen ja 

toisaalta viheralueiden hoito nähtiin tärkeinä. Myös esimerkiksi metsittämisen mahdollisuuksia pohdittiin.  

Hiilinielujen tarkempaan määrittelyyn ja hiilen määriin erilaisissa ympäristöissä liittyy kuitenkin epävarmuutta 

ja tietopuutteita. Viherrakenteen ja sen eri elementtien hiilinielujen ja -varastojen suuruusluokkien lisäksi 

tiedon tarpeet koskevat erilaisten, erityisesti rakennettujen alueiden hiilitaseiden välisiä eroja. Myös Lindenin 
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ym. (2020) mukaan kaupunkien vihreän infrastruktuurin hiilivarastojen arviointi on pitkälti pohjautunut 

metsien inventointeihin ja tarkemmista viheralueiden hiilivarannoista ei ole ollut juurikaan tietoa (Linden ym. 

2020). Haasteeksi tunnistettiin myös hiilinielujen huomioiminen kasvavassa kaupungissa. Hiilinielujen 

vaalimisen katsottiin myös toisinaan olevan ristiriidassa kestävän kaupunkikehittämisen kanssa, sillä 

rakentamisen ohjaaminen esimerkiksi joukkoliikenteen kannalta otollisiin paikkoihin vaikuttaa olevan ilmaston 

kannalta keskeinen toimenpide ja tässä kontekstissa viheraluieden säilyttämistä hiilen perusteella ei 

nykytiedon valossa mielletty yhtä merkitykselliseksi. 

Aiheen merkityksen katsottiin nousevan erityisesti kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteista, joissa 

viherrakenteen hiilensidontakykyä ja hiilen varastoitumista ekosysteemeihin voidaan käyttää kompensoimaan 

niitä päästöjä, joiden vähentäminen ei ole mahdollista. Hiilinielujen ja -varastojen merkitys osana 

ilmastonmuutoksen hillintää nähtiin kuitenkin hieman eri tavoilla; osaltaan hiilinieluja ja -varastoja ei pidetty 

kovin merkityksellisinä hillinnän kokonaiskuvassa, jossa ne ovat melko vähäpätöisiä verrattuna vaikuttavampiin 

päästöjä vähentäviin toimenpiteisiin. Toisaalta nielut ja varastot miellettiin nimenomaan keskeiseksi osaksi 

sitä, että kunnianhimoisiin hiilineutraalisuustavoitteisiin voidaan ylipäänsä päästä. Jälkimmäistä näkemystä 

voidaan perustella sillä, että hiilidioksidin sitomista ilmakehästä ekosysteemeihin tarvitaan sitä enemmän, mitä 

hitaammin päästöjä vähennetään, ja vastaavasti, mitä vähemmän nojataan hiilinieluihin, sitä nopeampia 

vähennystoimia on tehtävä muilla sektoreilla. Näin ollen myös kaupungissa olisi tärkeää huomioida 

hiilensidonnan ja varastoitumisen tuottama nieluvaikutus.  

Vaikka hiilinielujen ja -varastojen säilyttäminen ja lisääminen voivat isossa kuvassa olla pienessä roolissa 

verrattuna kaupungin muihin ilmastotoimiin, on rakentamisen aiheuttama metsäkato määritelty Suomessa 

keskeiseksi tekijäksi, joka lisää maankäyttösektorin päästöjä (Luonnonvarakeskus 2019). Metsäkato tapahtuu 

useimmiten kaupungeissa, joten on tärkeää, että sen ohjaamista kehitetään tai että aihe vähintään nousee 

enemmän keskusteluun.  

Hiilinielujen ja -varastojen edistämiseen maankäytön suunnittelussa nähtiin useita keinoja painottuen pääosin 

kaavoitusta koskeviin sääntelykeinoihin ja menettelyihin sekä toisaalta informaatio-ohjaukseen, joka sisälsi 

monenlaisia tietoa lisääviä ja sen välittymistä edistäviä toimia. Haastatteluista nousi myös joitakin huomioita 

koskien taloudellista ohjausta.   

 

Hallinnollis-lainsäädännöllinen ohjaus  

Hallinnollis-oikeudellinen ohjaus tarkoittaa hallinnollisia päätöksiä ja sääntelyä, jotka velvoittavat 

kohderyhmää toimimaan tietyllä tavalla (Vedung 1998). Haastatteluista nousi esille useita keinoja, jotka 

voidaan luokitella kyseisen kategorian alle.  

Hiilinielujen ja -varastojen huomioimiseen kaupungissa ei tällä hetkellä ole suoraan lainsäädännöllistä 

velvoitetta, vaan aihe liittyy useisiin sektorikohtaisiin lakeihin, joista maankäytön suunnittelun kannalta 

keskeisimmät ovat maankäyttö- ja rakennuslaki ja luonnonsuojelulaki. Maankäytön suunnittelujärjestelmään 

kuuluvat oikeusvaikutteiset kaavat ja kaavamääräykset ovat osa sääntelyohjausta ja siten niiden vaikuttavuus 

on suuri. Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa kaavoille vaatimuksia, mutta kaupunki vastaa muuten itse oman 

alueensa kaavoittamista ja sen tavoitteista ja voi näin vaikuttaa ja ohjata alueensa kehitystä.  

Maankäytön suunnittelu ja siihen liittyvä päätöksenteko nähtiin haastatteluissa yleisesti keskeisessä roolissa 

kaupungin viherverkoston hiilen huomioimisen osalta ja maankäytön suunnittelujärjestelmän hierarkista 

ohjausta pidettiin tehokkaana. Erityisesti strategisen tason kaavat, eli kaupungissa yleiskaavat, tunnistettiin 
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merkittävimmiksi tekijöiksi viherakenteen ohjaamisen kannalta. Koska suuret ja yhtenäiset metsäalueet ovat 

tärkeimpiä hiilinieluja ja -varastoja, vaikutetaan hiilinielujen tunnistamiseen ja niiden säilymiseen erityisesti 

yleispiirteisessä kaavoituksessa (Lylykangas 2013). Myös asemakaavoissa nähtiin mahdollisuuksia tukea 

kaupunkirakenteen sisäistä viherrakennetta. Haastatteluissa todettiin, että hiilinieluja- ja varastoja voitaisiin 

edistää paljon, mikäli viheralueiden säilyttämistä edellytettäisiin kaavoissa aina, kun se on mahdollista. Myös 

kaavamääräykset nähtiin yhtenä edistämiskeinona.  

Maankäytön suunnittelua tukevat työkalut katsottiin hiilinieluja ja -varastoja edistäviksi välineiksi ja auttavan 

aiheen integroimista osaksi suunnittelua. Yhtenä edistämiskeinona nähtiin työkalujen käytön tai tietyn 

tavoitetason edellyttäminen osana kaavoitusta. Lisäksi kompensaatiokäytännön luomista kaavoitukseen ja 

kompensaation edellyttämistä pidettiin mahdollisena kehitettävänä asiana. Sääntelyohjauksen piiriin voidaan 

lukea myös luonnonsuojelualueiden perustaminen, mikä katsottiin yhdeksi keinoksi kompensoida kaupungin 

päästöjä. Haastatteluissa nähtiin, että myös toimet, joilla edistetään yksityisen maan suojelua, voitaisiin lukea 

kompensaatioksi. Muita hiilinieluihin ja -varastoihin liittyviä ja sääntelyohjaukseksi määriteltäviä välineitä 

mainittiin olevan maapolitiikan keinot, maisematyölupa ja puunkaatoluvat.  

Kaavoitukseen liittyvien kaupunkitason sääntelykeinojen lisäksi valtiontason ohjaus ja sääntely katsottiin 

olennaiseksi. Haastateltavien mukaan laissa voisi linjata selkeämmin hiilinielujen huomioimisesta sekä myös 

hiilinielujen arvioinnista osana kaavojen vaikutustenarviointa. Haastatteluissa viitattiin myös maankäyttö- ja 

rakennuslain uudistamiseen, jonka puitteissa selvitetään maankäytön muutosmaksua. Lisäksi katsottiin, että 

maaperän ja kasvillisuuden huomioimista tulisi ohjata paremmin, jotta se toteutuisi rakentamisessa. 

Haastatteluista ilmeni selvästi, ettei olemassa olevaa maaperää ja viherrakennetta oteta vielä kovin hyvin 

huomioon toteuttamisvaiheessa.   

 

Informaatio-ohjaus 

Informaatio-ohjauksella tarkoitetaan hallinnon tekemää ohjausta, jossa kannustetaan tai estetään tiettyä 

toimintaa tarjoamalla tietoa käyttäytymisen vaikutuksista (Vedung 1998). Informaatio-ohjaukseen voidaan 

lukea muun muassa tiedottaminen ja tiedon jakaminen, ohjeistaminen, argumentointi ja moraaliin 

vetoaminen sekä vakuuttaminen toiminnan myötä saatavista hyödyistä (Vedung 1998).  

Viestintä, tietoisuuden lisääminen ja yhteistyö nousivat haastatteluiden valossa tärkeiksi edistämiskeinoiksi. 

Tiedon lisääminen todettiin ylipäänsä edellytyksenä sille, että hiilinieluja ja niiden huomioinnin kehittämistä 

voidaan parantaa. Tietoa tarvitaan yleisen päästökehityksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden seurannan tueksi, 

mutta maankäytön suunnittelun kannalta myös erityisesti kaavoituksen suunnitteluratkaisujen punnintaan ja 

vaikutusten arviointiin. Lisää tietoa tarvitaan myös suunnittelua tukevien työkalujen kehittämiseen. 

Haastatteluissa todettiin myös, ettei esimerkiksi hiilinielujen huomioimista osana kaavojen 

vaikutustenarviointia voida edellyttää ilman hyvää tietopohjaa.  

Kaupunkien ilmasto-ohjelmat ja muut hiilineutraalisuutta toteuttavat linjaukset voidaan luokitella informaatio-

ohjauksen alle. Ilmasto-ohjelmat edistävät tiedon välittämistä ja jalkauttamista ja ovat olennaisia kaupungin 

toimintaa ohjaavia keinoja. Haastatteluissa korostui ohjelmatyön sitouttava ja yhteistä tahtotilaa lisäävä 

vaikutus ja ohjelmien toimiminen sateenvarjona kaikelle toiminnalle. Ohjelmatyön kautta hiilinielu-aiheen 

katsottiin myös nousseen laajemmin keskusteluun. Ylipäänsä vahva poliittinen tuki katsottiin tärkeäksi, jotta 

erilaisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä teemoja pystytään viemään eteenpäin ja käytäntöön 

kaupunkiorganisaatiossa.  
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Haastatteluissa katsottiin, että tiedon tulisi läpäistä koko suunnitteluketju aina toteutukseen asti. Myös tiedon 

välittäminen päätöksentekoon ja eri suunnitteluratkaisujen mahdollisimman todenmukainen avaaminen 

päättäjille mainittin vaikuttavana tekijänä. Yhteistyön osalta esimerkiksi ilmasto-ohjelmia on laadittu laajassa, 

sektorirajat ylittävässä yhteistyössä, mikä on mahdollistanut tiedon lisäämisen ja välittymisen. Haastatteluissa 

viitattiin myös kaupungin sisäisiin toimintatapoihin ja yhteishenkeen sekä ihmisten väliseen muuhun 

vuorovaikutukseen. Muita informaation lisäämiseen ja hiilinielujen mahdolliseen edistämiseen liittyviä keinoja 

olivat aineiston mukaan innovaatioiden ja ideoiden tukeminen sekä erilliset kehittämishankkeet. 

Kaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa keskeisiä informaatio-ohjauksen välineitä ovat erilaiset 

oikeusvaikutuksettomat suunnitelmat, linjaukset ja periaatteet. Haastatteluissa tuotiin esille esimerkiksi 

kaavoitusta tukevien ja ilmastoneutraalisuustavoitteita tukevien alueellisten suunnitteluperiaatteiden käyttö 

osana kaavoitusta. Myös metsien ja viheralueiden hoito ja sen ohjaus nähtiin keskeisenä. Kaavoituksessa 

voitaisiin myös selvittää metsittämiseen mahdollisesti sopivia kohteita ja katsottiin, ettei kaavoissa ja niiden 

määräyksissä tulisi ainakaan luoda tarpeettomia esteitä metsittämiselle. 

 

Taloudellinen ohjaus 

Taloudellinen ohjaus ohjaa toimintaa tiettyyn suuntaan kannustamalla taloudellisten kannusteiden tai 

estämällä kustannusten avulla (Vedung 1998). Ohjauksen idea perustuu näin ollen toiminnan hintaan. 

Haastatteluissa viitattiin joihinkin taloudellisiin instrumentteihin, mutta pääosin aihe ei korostunut 

keskusteluissa. Yhtenä selkeänä ohjauskeinona haastatteluissa nostettiin esiin valtion suunnittelema 

maankäytön muutosmaksu, jolla olisi tarkoitus ehkäistä rakentamisesta johtuvaa metsäkatoa. Tämä voisi 

ohjata rakentamispäätöksiä niin, että hiilinieluja säilyisi enemmän. Toisaalta, kyse ei ole velvoittavasta 

välineestä vaan päätöksenteko jää toimijalle itselleen. Maksun ohjausvaikutuksen onkin arvioitu jäävän 

menetelmässä hyvin vähäiseksi (Timonen 2020).  

Kaupunki vastaa itse omien alueiden hallinnasta ja hoidosta ja siten ohjaa suoraan myös hiilinielujen ja -

varastojen kehitystä. Sen vuoksi taloudellisen ohjauksen kannalta yksityinen maa on keskeisemmässä 

asemassa. Yksityisen maan maan hiilinielujen edistämisessä taloudelliset ohjauskeinot nähtiin hyvin tärkeinä.  

Haastattelussa kuvattiin eräässä kaupungissa kehitteillä olevaa paikallisen kompensoinnin mallia, johon on 

tarkoitus houkutella yksityisiä maanomistajia ja jonka myötä voitaisiin esimerkiksi metsittää sopivia alueita. 

Hiilineutraalisuustavoitteiden valossa on todennäköistä, että vastaavanlaiset taloudellisen kompensaation 

keinot tulevat kehittymään tulevaisuudessa.        

 

Muut edistävät tekijät 

Yhtenä vaikuttavana taustatekijänä aineistosta voidaan tunnistaa henkilö- ja ammattikohtaiset intressit ja 

osaaminen sekä arvoasetelmat ja vakiintuneet toimintamallit. Haastatteluista kävi ilmi, että toimijoiden 

henkilökohtainen kiinnostus tiettyä teemaa kohtaan on vaikuttanut aiheen edistämiseen. Myös 

ammattikuntien vakiintuneiden ajattelutapojen ja käytäntöjen katsottiin yleisesti vaikuttavan työnteon 

tapoihin ja rooleihin. Yleisesti suunnitteluperinteessä mainittiin olevan paljon merkitystä toimijoiden omilla 

prioriteeteilla. Myös johtavien virkamiesten osalta nähtiin, henkilökohtaiset arvostukset ja painotukset 

osaltaan vaikuttavat asioiden käsittelyyn.   
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Työkalujen kehittämisen osalta esitettiin useita näkemyksiä ja tarpeita mm. käytettävyyteen liittyen. 

Haastavana todettiin mm. monien eri työkalujen käyttö suunnittelussa sekä työkalujen rakentamisessa 

tarvittavan arvottamisen vaikeus.  

 

 

7.2 Hiilen, monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden yhteydet  

 

Hiilinielujen ja -varastojen ja monimuotoisuuden liittymistä toisiinsa voidaan tarkastella 

ekosysteemipalveluiden putousmallin avulla. Putousmalli kuvaa ekologisen systeemin ja ihmisten sosio-

kulttuurisen systeemin muodostamaa kokonaisuutta, jossa ekosysteemien biofyysiset rakenteet ja prosessit 

ovat lähtökohtana ekosysteemin toiminnoille, jotka taas muodostuvat ekosysteemipalveluiksi silloin, kun 

toiminnoista on hyötyä ihmisen hyvinvoinnille. Koetut hyödyt ja hyödyistä saatava arvo määritellään osaksi 

sosio-kulttuurista systeemiä (Potschin & Haines-Young 2011, Hansen & Pauleit 2014).  

Hiilen sitoutuminen ja varastoituminen ekosysteemeihin on yksi ekologinen toiminto ja ekosysteemipalvelu, 

joka on korostunut ilmastonmuutoksen hillinnän tarpeen kautta. Putousmallin valossa monimuotoisuuden ja 

hiilen yhdistäminen toisiinsa on perusteltua, sillä monimuotoisuus on osa ekologisia prosesseja, rakenteita ja 

toimintoja ja siten se on myös yhteydessä hiilensidontaan ja -varastoitumiseen. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan monimuotoisuudella on merkitystä esimerkiksi ekosysteemin tuottavuuden kannalta (Balvanera ym. 

2006, Lavelle ym. 2006), mikä taas suoraan vaikuttaa kasvilisuuden kasvukykyyn ja siten hiilen sitoutumiseen.    

Haastatteluissa monimuotoisuus ja hiili nähtiin saman asian eri puolina – sekä monimuotoisuus että hiilen 

sitoutuminen ja varastoituminen osat osa viherrakennetta. Lisäksi monimuotoisuuden tunnistettiin olevan 

pohjana ekosysteemipalveluiden tuotannolle, mikä vastaa putousmallin sisältöä ja on linjassa tutkimusten 

kanssa (Haines-Young & Potschin 2010, De Groot ym. 2002). Toisaalta hiilen, monimuotoisuuden ja 

ekosysteempalveluiden yhteyksistä ei kovin paljon esitetty tarkkoja näkemyksiä ja osaltaan aihe vaikutti 

haastavalta.  

Koska monimuotoisuus ja hiili nähtiin liittyvän toisiinsa, katsottiin myös hiilen ja monimuotoisuuden 

samanaikaiselle edistämiselle olevan mahdollisuuksia. Haastatteluissa tuotiin esille, että hiilinielut ja -varastot 

ovat osittain samoja alueita kuin monimuotoisuudeltaan tärkeät alueet. Tällöin viitattiin erityisesti hiilen 

määrään eli hiilivarastoihin. Toisaalta todettiin myös, etteivät hiilen ja monimuotoisuuden optimointi aina kulje 

käsi kädessä kaikilla alueilla, jolloin viitattiin esimerkiksi siihen, ettei hiilen optimointi ole välttämättä 

monimuotoisuuden kannalta paras vaihtoehto silloin, kun tavoitellaan suurinta hiilensidontaa. Myös 

tutkimuksissa biomassan hiilivaraston ja lajistollisen monimuotoisuuden välillä on todettu voimakas yhteys, 

mutta toisaalta joillakin monimuotoisuuden kannalta tärkeillä alueilla hiili ei ole merkittävä tekijä (Strassburg 

ym. 2010). Suomessa olennainen esimerkki synergioista on vanhojen metsien suojelu, joka tukee sekä metsän 

hiilivaraston että sen monimuotoisuuden säilymistä. Tutkimusten mukaan monimuotoisuudella näyttäisi 

olevan vaikutusta hiilen määrään myös maaperässä (Eisenhauer ym. 2010). Näin ollen luontainen ja kasvullinen 

maaperä olisi tärkeää tunnistaa yhdeksi tekijäksi kaupunkien maankäytössä. Haastatteluissa nousi kuitenkin 

esille näkemys siitä, ettei maaperän merkitystä hiilinieluna ja -varastona laajemmin vielä tunnisteta.  

Vihreän infrastruktuurin suunnittelun keskeinen tavoite on monitoiminnallisuuden eli monien eri 

ekosysteemipalveluiden lisääminen ja siten sosiaalisen hyvinvoinnin optimoiminen (Hansen & Pauleit 2014, 

Similä ym. 2017). Myös haastatteluissa korostettiin kaupungin viherrakenteen merkitystä monien eri 



51 
 

ekosysteemipalveluiden tuotannossa ja todettiin sen olevan tärkeä lähtökohta suunnittelussa. Hiili nähtiin 

tässä kontekstissa yhtenä osana laajempaa ekosysteemipalveluiden joukkoa. Edelleen luonnon 

monimuotoisuudella on elimellinen rooli ekosysteemipalveluiden tuotannossa ja hyvinvoivat elinympäristöt 

ovat edellytys kaikkien muiden ekosysteemipalveluiden tuotolle suoraan tai epäsuoraan (Haines-Young & 

Potschin 2010, De Groot ym. 2002). Monimuotoisuuden rooli tunnistettiin myös haastatteluissa yleisellä 

tasolla.  

Vaikka monimuotoisuus nähtiin ekosysteemipalveluiden tuotannon pohjaksi, haastatteluissa ilmeni kuitenkin 

melko vahvasti, ettei monimuotoisuuden laajempi huomioiminen ole nykyjärjestelmässä juurikaan 

mahdollista, vaan monimuotoisuuden nähtiin kilpistyvän helposti vain lakisääteisiin luontoarvoihin. Koska 

kaupunkien viherrakenteen suunnittelun tavoitteena nähtiin monien ekosysteemipalveluiden tuotanto, tukisi 

monimuotoisuuden laajempi huomioiminen tutkimustiedon valossa tätä tavoitetta. Kuten Similä ym. (2017) 

ovat todenneet, puuttuu Suomesta kokonaisvaltainen vihreän infrastruktuurin ohjausjärjestelmä, mikä 

todennäköisesti osaltaan vaikuttaa siihen, ettei luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemien prosesseja ja 

rakenteita pystytä laajemmin sisällyttämään suunnitteluun. 

Haastatteluissa viitattiin siihen, että monimuotoisuus on jäänyt ilmastokeskustelun varjoon ja toisaalta siihen, 

että aiheita käsitellään jokseenkin erillisinä. Myös Seddon ym. (2019) ovat todenneet, että poliittinen 

päätöksenteko ja sen implementointi on edelleen hyvin jakautunut erikseen ilmastopolitiikkaan ja 

biodiversiteettipolitiikkaan. Putousmallin sekä hiiltä, ekosysteemipalveluja ja monimuotoisuutta koskevan 

tutkimustiedon valossa hiili ja monimuotoisuus ovat monin tavoin linkittyneet toisiinsa, minkä vuoksi 

ilmastonmuutoksen hillinnän ja monimuotoisuuden turvaamisen tarkastelu yhdessä olisi perusteltua.  

 

 

7.3. Tutkimuksen arviointi 

 

Kokonaisuudessaan työ oli aiheeltaan varsin laaja ja kiinnostava ja mikäli aikaa olisi ollut enemmän, olisin 

pystynyt todennäköisesti tarkastelemaan sitä syvällisemmin ja johdonmukaisemmin. Toisaalta aiheen olisi 

myös voinut rajata kapeammaksi, mutta halusin nimenomaan ottaa mukaan monimuotoisuuden ja 

ekosysteemipalveluiden kehikon, joiden koin tuovan keskeistä lisäarvoa. Lisäksi se toi aiheeseen tiettyä 

lisähaastetta sekä holistisemman näkökulman, jonka näen ylipäänsä tarpeellisena, jotta kompleksisia haasteita 

voitaisiin paremmin ratkaista.  

Ohjauskeinojen teoria antoi mielestäni hyvät raamit tulosten jäsentämiselle. Koin kuitenkin haasteellisena 

ohjauskeinojen teorian ja maankäytön suunnittelujärjestelmän peilaamisen toisiinsa. Tavoitteenani oli käyttää 

teoriaa selkeämmin ja ohjaavammin, mutta teorian yhdistäminen maankäytön suunnitteluun osoittautui 

jokseenkin hankalaksi, sillä maankäytön suunnittelu sisältää hyvin monenlaisia erilaisia vapaaehtoisia ja 

lakisääteisiä ohjausvälineitä ja erilaisia linjauksia ja työkaluja. Toisaalta teoriaohjaavuus oli nimenomaan hyvä 

valinta, koska halusin selvittää laajemmin edistämisen keinoja enkä rajata tarkastelu pelkästään 

ohjauskeinoihin. Siten sain haastatteluista poimittua mukaan myös esimerkiksi arvojen ja intressien 

vaikutuksen. Ohjauskeinojen lisäksi vaihtoehtoina mietin etukäteen myös monitasohallinnan mallia sekä 

jossain määrin myös transitioteoriaa. Ekosysteemipalveluiden putousmalli sopi mielestäni tutkimukseen myös 

hyvin ja sain mielestäni sidottua sillä teemoja toisiinsa.   
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Haastattelujen osalta huomasin, että kasvokkain toteutetut keskustelut olivat luontevampia ja mahdollisesti 

hieman rikkaampia, sillä mukana oli myös sanatonta viestintää. Etähaastattelutkin onnistuivat, mutta jotain 

olennaista tuntui jäävän puuttumaan. Jälkikäteen litteroidessani huomasin, etten ollut täysin muistanut 

noudattaa haastattelun pelisääntöjä ja antaa kunnolla tilaa vastata, vaan saatoin liian nopeasti esittää 

jatkokysymyksen tai lisähuomion, mikäli haastateltava ei heti aloittanut vastaamaan. Haastattelut olivat melko 

pitkiä ja näin ollen myös litteroitua tekstiaineistoa kertyi paljon ja sen jäsentäminen ja analysointi oli työläs. 

Teemat kuitenkin selkiytyivät melko kivuttomasti. Teemojen jäsentäminen on kuitenkin jo tulosten tulkintaa ja 

on selvää, että objektiivisesta ja tieteellisestä analyysistä huolimatta laadullisessa tutkimuksessa tutkijan oma 

näkemys vaikuttaa myös tulosten tulkintaan.        

Hiilinielut on melko vakiintunut termi yleisessä keskustelussa. Käsitteiden käyttöön olisi kuitenkin hyvä 

kiinnittää enemmän huomiota, sillä nieluista saatetaan puhua osin sekaisin hiilivaraston kanssa, mikä voi 

vaikeuttaa oikeiden asioiden hahmottamista ja sekoittaa keskustelua hiilineutraalisuustavoitteiden ja 

monimuotoisuuden suhteesta. Aiheen tekee myös haastavaksi ajallinen ulottuvuus – esimerkiksi runsaan 

hiilivarastojen kehittyminen voi viedä hyvinkin kauan. Tässä työssä oli tarkoituksenmukaista käyttää molempia 

termejä, mutta niiden selkeämpi käyttö olisi voinut parantaa työn informatiivisuutta.  

 

 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Viherrakenne tuottaa kaupungissa useita erilaisia ekosysteemipalveluita. Hiilen sitoutuminen ja sen 

varastoituminen ekosysteemeihin on yksi keskeinen arvo, joka on korostunut viime vuosina kaupunkien omien 

hiilineutraalisuustavoitteiden ja ilmasto-ohjelmien myötä. Vaikka hiilinielujen ja -varastojen merkitys 

kompensoinnissa tunnistetaan ja sitä pidetään tärkeänä, nähdään hiilinielujen ja -varastojen merkitys osin 

myös melko pienenä kaupungin laajemmassa ilmastotyössä. Tutkimuksessa tunnistettujen tietopuutteiden 

korjaaminen onkin tärkeää, jotta tilannekuva aiheesta täsmentyy ja jotta hiilinieluja voidaan ylipäänsä 

johdonmukaisesti huomioida maankäytön suunnittelussa ja päätöksenteossa.  

Maankäytön suunnittelu ohjaa voimakkaasti kaupungin viherrakennetta. Kaavoituksella ja siihen liittyvillä 

välineillä sekä informaatio-ohjauksella voidaan parhaiten edistää viherrakenteen huomioimista ja hiilinielujen 

ja -varastojen säilyttämistä ja ylläpitoa. Kaupunkikehityksen yleisenä haasteena on kuitenkin se, kuinka 

kaupunkien kasvu yhteensovitetaan ekosysteemipalveluita tuottavan viherrakenteen kanssa. Ristiriita eri 

tavoitteiden välillä liittyy kaupunkien kasvutavoitteisiin ja samalla laajemmin arvoasetelmiin ja arvottamisen 

vaikeuteen; mitkä ovat ne reunaehdot, joissa suunnittelua tulisi tehdä? Minkälaista kaupunkiympäristöä 

halutaan vaalia ja painottaa? Mikä nähdään tärkeimpänä? Tämän tutkimuksen mukaan arvoasetelmilla ja 

intresseillä sekä suunnittelijoiden, virkamiesten ja muiden toimijoiden näkemyksillä voi toisinaan olla hyvinkin 

merkittävä rooli tiettyjen aiheiden esiin nousemisessa tai jalkauttamisessa eteenpäin. Hiilinielujen osalta tämä 

korostuu, sillä aihetta ei ohjata ainakaan vielä valtion tasolta, jolloin kyse on pitkälti kaupunkien omista 

lähtökohdista ja tavoitteista. 

Vaikka kaupungin hiilinielujen ja -varastojen määrällinen merkitys olisi pieni, voi niiden huomioimisella olla 

kuitenkin muita hyötyjä. Esimerkiksi tietoisuuden lisääminen lähivihreän merkityksestä hiilensidonnan 

kannalta voi osaltaan tuoda näkyväksi ilmastonmuutoksen hillinnän tarvetta ja tuoda ilmastoasioita 

konkreettisemmin lähemmäs asukkaita.  
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Monimuotoisuus tuo hiilinielu-keskusteluun uuden tulokulman ja liittää hiilen osaksi ekosysteemien prosesseja 

ja toimintoja sekä muita ekosysteemipalveluita. Monimuotoisuus tunnistettiin perustaksi moninaisten 

ekosysteemipalveluiden tuotannolle, mutta samalla maankäytön suunnittelussa on vaikeaa huomioida 

monimuotoisuutta yleisesti vaan se koskee helposti vain tiettyjä luontoarvoja. Koska kaupunkien 

viherrakenteen suunnittelun keskeisenä tavoitteena nähtiin monien ekosysteemipalveluiden tuotanto, tukisi 

monimuotoisuuden laajempi huomioiminen tutkimustiedon valossa tätä tavoitetta.  

Hiilinielujen ja -varastojen ja monimuotoisuuden edistäminen tukevat osin toisiaan. Koska monimuotoisuus on 

usein yhteydessä hiilen määrään, voi hiilen lisääminen soveltuville alueille edistää samalla monimuotoisuutta. 

Tämä voisi osaltaan tukea laajemmin luonnon monimuotoisuuden huomioimista, joka tässä työssä 

tunnistettiin haasteelliseksi suunnittelun kontekstissa. Globaalilla tasolla on tunnistettu, että 

ilmastonmuutoksen hillintää ja monimuotoisuuden hupenemista tulee lähestyä samanaikaisesti; voisiko tämä 

olla myös mahdollinen tulokulma kaupungissa? On kuitenkin selvää, etteivät hiilen ja monimuotoisuuden 

yhteydet ole kuitenkaan aina optimaaliset molempien kannalta. Lisäksi kaupungissa myös muut 

ekosysteemipalvelut, kuten virkistys- ja maisema-arvot, ovat tärkeitä ja tulee huomioida suunnittelussa. Kyse 

onkin pitkälti monien arvojen samanaikaisesta tuottamisesta, jossa luonnon monimuotoisuus toimii pohjana. 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että pelkän hiilensidonnan ja -varastoitumisen tarkastelu ja niiden 

edistäminen on melko selkeä aihe ja myös mitattavissa ja laskettavissa. Kun keskustelu laajennetaan muihin 

ekosysteemipalveluihin ja luonnon monimuotoisuuteen, tulee kokonaisuudesta kompleksinen ja se sisältää 

monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Tätä kokonaisuutta on vaikeampi hallita ja huomioida osana nykyistä 

funktionaalista suunnittelujärjestelmää, jossa kaavoitus perustuu alueille määriteltäville käyttötarkoituksille. 

Tässä järjestelmässä tiettyjen luontoarvojen ja ominaisuuksien huomioiminen onnistuu paremmin, mutta 

laajempien, toisiinsa liittyneiden ja ajan ja paikan suhteen vaihtelevien luonnon prossessien ja rakenteiden 

ymmärtäminen ja hallinta on vaikeaa. Kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta edellyttää poikkitieteellistä ja 

moniarvoista lähestymistapaa, joka ei aina toteudu sektorikohtaisessa organisaatiossa. Tässä tutkimuksessa 

yhdeksi edistämiskeinoksi osana informaatio-ohjausta tunnistettiin yhteistyö ja vuorovaikutus, jotka osaltaan 

auttavat lisäämään sektorien välistä ymmärrystä.  

Työn pohjalta nousi esille erityisesti tiedon lisäämisen tarve koskien kaupunkirakenteen hiilinieluja ja -

varastoja. Tarkempi asian selvittäminen sekä myös työkaluihin liittyvien haasteiden ratkaiseminen edistäisi 

käytännön työtä hiilen huomioimiseksi. Tutkimuksellisesti olisi kiinnostavaa tarkastella syvemmin hiilen ja 

monimuotoisuuden synergioita ja esimerkiksi sitä, lisäisikö hiilen määrän ja monimuotoisuuden optimoiminen 

yhdessä parhaiten kaikkia hyötyjä, eli toisin sanoen voiko hiilinielujen ja -varastojen ja monimuotoisuuden 

samanaikainen optimointi taata parhaiten monihyötyjä. Myös syvällisempi, pelkästään hiilen ja 

monimuotoisuuden suhteiden hahmottamista tarkasteleva tutkimus koskien maankäytön suunnittelua voisi 

tuoda uusia avauksia ja osaltaan edistää aiheiden systemaattista käsittelyä.  
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Liite 1. Haastattelurunko ja haastateltavien koodaus  
 

Taustatietoja 

• Kertoisitko työstäsi? Millaisten kaupunkiluontoa ja ilmastoasioita koskevien tehtävien kanssa olet 

tekemisissä?  

• Millä tavalla hiilinielut ja -varastot liittyvät työhösi?  

 

Hiilinielujen ja -varastojen huomiointi ja edistäminen  

• Miten hiilinielut huomioidaan ja tunnistetaan nykyisin? Mitä hiilinielut ja -varastot ovat ja miten niitä 

voidaan käytännössä vaalia? 

• Miten aiheeseen suhtaudutaan ja mitä haasteita siihen liittyy? 

 

Hiilinielujen edistämiskeinot 

• Mitkä ovat keskeiset keinot hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi? 

• Miten hiilinielujen ja -varastojen huomiointia voisi edistää kaupungissa? 

• Mitä esteitä tai haasteita siihen liittyy? 

• Minkälaisia ohjauskeinoja tarvittaisiin hiilinielujen huomioimiseksi?  

 

Linkit hiilinielujen ja -varastojen ja luonnon monimuotoisuuden välillä 

• Miten luonnon monimuotoisuus liittyy hiilinieluihin ja -varastoihin? Onko näitä aiheita mielestäsi 

tärkeää lähestyä integroidusti? 

• Voidaanko hiilinieluja ylläpitämällä ja edistämällä samalla tukea luonnon monimuotoisuutta ja 

ekosysteemipalveluita? Entä tukeeko monimuotoisuus hiilinieluja ja -varastoja? 

 

 

Haastateltavien koodaus 

 

H1 Ympäristösuunnittelija  

H2 Johtava maisema-arkkitehti 

H3 Suunnittelupäällikkö 

H4 Ilmastoyksikön päällikkö 

H5 Ympäristöpäällikkö 

H6 Yleiskaavasuunnittelija 

H7 Erityisasiantuntija 

 


