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Puheenvuoro perustuu keväällä 2022 
hyväksyttyyn maisterin opinnäytteeseen: 
Kaupunkiniityt ovat rantautuneet 
suomalaisiin kaupunkeihin: tarkastelu 
kuinka niitä esteettisesti ja ekogisesti 
arvostetaan 

Emmi Turkki FM, Hortonomi (AMK)

WSP Finland Oy

Kaupunkiniittyjen esteettinen 

arvottaminen ekologisten arvojen 

rinnalla
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Ratkaisu löytyi ympäristöestetiikan tieteenalalta

- Ympäristön esteettistä arvottamista ja kokemista voidaan tutkia myös 
objektiivisesta näkökulmasta 

- Kokemusta, jonka ympäristö kokijassa saa aikaan, kutsutaan 
ympäristöesteettiseksi kokemukseksi

- Kokemuksiin vaikuttaa kokijan tausta (ikä, koulutus jne.)
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Toimenpideohjelmista sisällönanalyysillä tunnistetut aihepiirit

EKOLOGINEN KATEROGIA ESTEETTINEN KATEGORIA

Tilan 

kokeminen

Konkreettiset 

ilmenemis-

muodot

Biologisen 

monimuotoisuuden 

periaatteet
Ekosysteemin 

tuottamat hyödyt

ekologinen 

verkosto

kasvupaikkatekijät

ekosysteemin 

ekologia

maisema

eletty tila

Ympäristö-

esteettinen 

kokemus

paikka / 

paikallisuus

tunnelma

arkipäiväisyys

koko / muoto

sijainti

esteettinen 

monimuotoisuus

ARVOTTAMISEN KATEGORIA

luontoarvot

kulttuuriarvot

virkistysarvot

maisema-

arvot

luonnollinen 

aika

topografia

Elottomat 

olosuhde-

tekijät

Tiedon 

lisääminen

kulttuurihistoria

Arvot

Käyttäjien 

tietämyksen 

lisääminen

Viran-

haltijoiden 

tietämyksen 

lisääminen

Ekosysteemi

ajalliset prosessit

niittytyypit
hyödyt ihmisille / 

yhteiskunnalle

Moniarvoi-

suus

luonnon 

monimuotoisuus

Suhtautuminen 

niittyihin

hoitotason 

vaikuttavuus

arvottaminen

hyödyt eliöstölle ekosysteemiprosessit

ekologiset 

vuorovaikutukset 

ulkonäkö
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kulttuurihistoria

paikka / 

paikallisuus
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luonnon 

monimuotoisuus

maisemakokemus
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historiallinen 

sijainti
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ajalliset / 

ekosysteemi-

prosessit

maiseman 

vaihtelevuus 

(esteettinen 

monimuotoisuus)
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käyttäjien 

tietämyksen 

lisääminen

hoitotason 

vaikuttavuus
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ihmisille ja 

yhteiskunnalle 

tuotetut hyödyt

eletty tila
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Ympäristöesteettiset diskurssit

Niityt porttina 

historiaan

Niityt 

ristiriitaisina 

tulokkaina

Niityt 

kokemukselli-

sina tiloina

kulttuuri-

historia

luonnon 

monimuotisuus

eletty tila
hoitotason 

vaikuttavuus

ajalliset / ekosysteemi-

prosessit

käyttäjien 

tietämyksen 

lisääminen
maisema

virkistyskäyttö

(ihmisille tuotettu 

hyöty)

esteettinen 

monimuotoisuus

historiallinen 

sijainti

paikka / 

paikallisuus

virkistyskäyttö

(ihmisille tuotettu 

hyöty)
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Mitä meiltä jää huomioimatta?
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Tieto on perusta ympäristöesteettiselle  
kokemukselle

Ekologisista arvoista puhumisella 
saadaan aikaan asennemuutoksia myös 
esteettisen arvottamisen puolella

Tilassa oleminen ja liikkuminen synnyttää 
ympäristöesteettisiä kokemuksia

Ihmisten välittömät kokemukset tilassa, 
ilman että niihin vaikutetaan ulkopuolelta, 
synnyttävät tilan käyttäjässä 
ympäristöesteettisiä kokemuksia

Mikä ympäristön kokemiseen vaikuttaa?
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villeys

esteettinen 
monimuotoisuus

Arkiympäristön synnyttämä 
yllätyksellisyyden ja ”vierauden” 

tuntu

3. Niittyjen kokemuksellisuus ei perustu vain 
virkistyskäyttöön
( virkistysarvo ≠ esteettinen arvo )

1. Myös tulokasniityillä on esteettistä arvoa

2. Estetiikka ei ole vain makuasioita
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Ekologiset ja esteettiset arvot voivat kulkea käsi kädessä

Kun ammattilaiset tunnistavat paremmin erilaisten ympäristöjen esteettisen arvon, 

on niiden toteuttaminen kaupunkiympäristöön helpommin perusteltavissa.

KIITOS!


