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Paradoksi: 

ihminen on aiheuttanut kuudennen

sukupuuttoallon ja luontokadon, 

mutta sopiva määrä ihmisvaikutusta rikastaa

luonnon monimuotoisuutta

Kaupungeissa ympäristöä on pakko muokata

ilmastokestävällä tavalla

→ maksimoidaan samalla mahdollisuudet

kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle

Ekologisen 

maisemasuunnittelun tiimi



EU:n biodiversiteettistrategia vuoteen 2030 – nostoja tavoitteista

• Kaupungeilla, joissa on vähintään 20 000 asukasta, 

on kunnianhimoinen kaupunkien viherryttämissuunnitelma.

• Niiden punaisella listalla olevien lajien määrä, 

joita haitalliset vieraslajit uhkaavat, on vähentynyt 50 prosenttia.

• Pölyttäjien väheneminen saadaan pysäytettyä.

Ajankohtaista!
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YM vetää kansallisen 
pölyttäjästrategian laadintaa.



Maankäyttö- ja rakennuslaki

Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, 

luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, 

rakentamisen laadun parantaminen 

sekä digitalisaation edistäminen.

(Lausuntopalvelussa 7.12.2021 asti)

Ajankohtaista!
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Luonnonsuojelulaki

Uudistukseen kuuluu kolme rinnakkaista hanketta:

• Luonnonsuojelulain ja -asetuksen päivittäminen

• Uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

• Ekologisen kompensaation kehittäminen

(Oli lausuntokierroksella 6.9.2021 asti, esitys

uudeksi luonnonsuojelulaiksi tulossa syksyllä 2021)

Ajankohtaista!
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Mitä on 

kaupunkiluonnon 

monimuotoisuus?
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Kaupunkiluonto = kaikki elollinen kaupungissa

Monimuotoisuus ei koske vain luonnontilaisia alueita vaan 

myös rakennettua ympäristöä. 

Monimuotoisuus 

• Elinympäristöt

• Eliölajit

• Lajien sisäinen, geneettinen monimuotoisuus

Monimuotoisuutta voi tukea suunnittelulla. 

Rakennetussa ympäristössä voidaan auttaa myös uhanalaisia lajeja.



• Luonnon monimuotoisuuden arvokohteiden ja 

tiivistymien tunnistaminen ja turvaaminen.

• Ekologisten verkostojen jatkuvuuden 

varmistaminen myös maankäytön muuttuessa. 

• Heikentyvien yhteyksien ohjaaminen ennakoivasti 

uudelle reitille kompensoivilla toimilla.

• Ekologisten verkostojen tasolta yksittäisten 

kohteiden toteutukseen.

Ennakointi ja 

kompensointi
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LUMO-katsaus tarjoaa kunnille
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1. Tietopaketin kansainvälisestä ja kansallisesta 

luonnonmonimuotoisuuden työstä.

2. Karttapohjaisen analyysin kunnan alueella sijaitsevista 

luontotyypeistä, niiden pinta-aloista ja kehityssuunnasta.

3. Kattavan indikaattoripaketin luonnon monimuotisuuden tilan 

ja sen kehityksen arvioimiseksi ja seuraamiseksi kunnassa.

4. Toimenpide-ehdotuksia, joilla luonnon monimuotoisuutta 

voidaan ylläpitää ja kehittää kunnan alueella.

5. Lisäksi tarjoamme tukea luonnonmonimuotoisuustyön 

suunnitteluun ja toteutukseen.
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Strategiatasolta 

käytännön ratkaisuihin
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Metsäverkosto ja liito-oravayhteydet
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Helsingin 
metsä- ja 

puustoinen 
verkosto, nykytila 

ja suunnitelma

Helsingin 
liito-oravaverkosto 

2019

Hanke-ehdotukset 
ja 

neuvottelukohteet

Hankeohjelmat ja 
yleissuunnitelmat

Tyyppiratkaisujen 
kooste
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Niittyverkosto ja kaupunkiniityt
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Siniverkosto 

ja kaupunkipurot
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Rakennetun ympäristön 

luontopohjaiset ratkaisut 
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• Dynaaminen kasvillisuus tukee kaupunkiluonnon

monimuotoisuutta.

• Metsäpuutarhat ovat tästä hyvä esimerkki: 

monilajinen kasvillisuus →

monilajinen hyönteistö → monilajinen linnusto

• Katu- ja raideympäristöissä on paljon LUMO-potentiaalia: 

nurmikot niityiksi, piennarkedot kunniaan ja viherkaistat

hulevesipainanteiksi. 

• Kaupunkipurot ja rantavyöhykkeet ovat usein tärkeitä

ekologisia yhteyksiä, niiden suunnitelmalliseen

kunnostukseen kannattaa panostaa.
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