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TIIVISTELMÄ
Tämä on raportti koko Keravan alueen ekosysteemipalveluselvityksestä. Työ liittyy Keravalla 2019 käynnistettyyn viherkaavatyöhön, jonka tueksi tämä ekosysteemipalveluselvitys on laadittu. Selvityksessä on luotu kokonaiskuva Keravan ekosysteemipalveluiden hyödynnetystä tarjonnasta. Lisäksi työssä nostetaan esiin
ekosysteemipalveluiden muodostamat hyödyt ja arvot. Analyysin tarkoituksena ei ole mitata määrällisesti
ekosysteemipalveluvirtoja tai -varastoja, vaan työssä on tunnistettu merkittävät alueelliset erot eri ekosysteemipalveluiden hyödynnetyssä tarjonnassa paikkatietoaineistoihin ja asiantuntija-arvioihin perustuen. Työ
kattaa koko Keravan kaupungin alueen kasvulliset osat ja vesistöt, ja tuotettua tietoa on tarkoitus hyödyntää
ensisijaisesti kaupunkirakenteen kehittämisessä ja täydennysrakentamisen ohjaamisessa. Erityisesti tätä varten on raportissa esitetty suunnitteluperiaatteita viherrakenteen ja kaupunkirakentamisen yhteensovittamiseen kahdella kohdealueella (keskusta, ml. Jaakkola ja tuleva asuntomessualue).
Selvityksen tuloksena voidaan todeta, että merkittävimpiä koko Keravan kaupunkia hyödyttäviä ekosysteemipalveluja tarjoavia moniarvokohteita ovat pohjoisen ja kaakon metsäalueet, sekä niitä yhdistävä Keravanjokilaakso, johon sijoittuvat ekosysteemipalvelunäkökulmasta monitoiminnalliset peltoalueet.
Päällekkäistarkastelut ja tarkemman mittakaavan analyysit osoittavat, että luontohyötyjä pystytään hyödyntämään melko hyvin koko kaupungin alueella. Tämä tukee asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisia
asumisolosuhteita. Tiivis keskusta-alue erottuu analyyseissä muita heikommin ekosysteemipalveluita tuottavana alueena. Keskustan olemassa olevien viherrakenteiden säilyttäminen ja uusien kehittäminen on kaupunkisuunnittelulle merkittävä tavoite etenkin ilmastonmuutoksen edetessä.
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TYÖRYHMÄ
Työn tilaajana on toiminut Keravan kaupungin kaupunkikehityspalvelut. Tilaajan työryhmää on vetänyt
kehittämiskoordinaattori Emmi Malin ja työryhmään ovat kuuluneet Ulla Eriksson ja Mari Kosonen.
Selvityksen on laatinut WSP Finland Oy, josta työhön ovat osallistuneet projektipäällikkö, maisema-arkkitehti Elisa Lähde sekä työryhmän jäseninä maisema-arkkitehti Daniela Rosqvist, maisema-arkkitehti
Paula Hurme, maisema-arkkitehti yo. Paula Piirainen sekä kaupunkianalyytikko Tuija Pakkanen.
Selvityksessä on hyödynnetty Espoon kaupungin vuosina 2015-2018 laatimaan ekosysteemipalveluselvitykseen luotua paikkatietopohjaista menetelmää, jota aiemmin on sovellettu myös Vantaan luontohyödyt -työssä. Soveltamisessa apuna ovat olleet Ilkka Niskanen melukysymysten asiantuntijana, biologi
Rauno Yrjölä alikonsulttina liittyen eläin- ja kasvipopulaatioihin ja elinympäristöihin ja HY:n kaupunkiekologian dosentti Vesa Yli-Pelkonen ympäristöhaittoihin liittyvien kysymysten alikonsulttina.
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1. EKOSYSTEEMIPALVELUT JA NIIDEN
ANALYSOINTI
Mitä ekosysteemipalvelut ovat?
Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä, jotka ovat edellytyksenä ihmisen ja yhteiskuntien hyvinvoinnille. Osa hyödyistä on suoria ja aineellisina helposti tunnistettavissa – kuten ravinto, puhdas vesi ja erilaiset raaka-aineet, joita saamme luonnosta. Myös epäsuorat ja aineettomat ekosysteemipalvelut ovat meille hyvin tärkeitä. Esimerkiksi ravinteiden ja veden kierto ylläpitävät ekologisia prosesseja ja
turvaavat ekosysteemien olemassaolon. Vaikka ekosysteemipalveluiden käsite on ihmislähtöinen (ihminen
hyödyntää ekosysteemien tarjoamia palveluita ja tuotteita), on tärkeää ymmärtää, että luonnon palveluja ei
kuitenkaan voida käyttää yli luonnon kestokyvyn.
Ekosysteemipalvelut luokitellaan Euroopassa nykyään yleisesti käytetyn CICES-luokitusjärjestelmän
(Common International Classification of Ecosystem Services) mukaan kolmeen eri kategoriaan. Tuotantopalveluihin kuuluvat mm. maataloudesta ja metsistä saatava ruoka, puutavara, riista, marjat, sienet ja muut
keräilytuotteet sekä biomassaan perustuvat energianlähteet. Säätely- ja ylläpitopalvelut ovat mm. hiilen
sidonta ja siten ilmastonmuutoksen torjunta, veden kierron säätely ja tulvasuojelu, hyönteisten pölytyspalvelut ja maaperän tuottokyvyn ylläpito. Ne kattavat ekosysteemien toimintaa sääteleviä tai toiminnan kannalta
välttämättömiä prosesseja ja luovat perustan muille ekosysteemipalveluille. Kulttuurisiksi ekosysteemipalveluiksi luetaan luonto virkistys- ja koulutusympäristönä, esteettisyys ja kulttuuriperintö sekä henkiset ja
hengelliset palvelut.
Ekosysteemipalveluiden tunnistamisella pyritään saamaan hyödyt tai niihin kohdistuvat riskitekijät paremmin sisällytettyä alueiden käytön suunnitteluun ja päätöksentekoon. Esimerkiksi kaupunkirakenteen tiivistyessä luonnon tarjoamat mahdollisuudet henkisen tai fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon, ilmaston säätelyyn
tai tulvien tasaamiseen heikkenee. Mikäli näitä prosesseja tai niiden arvoa ei tunnisteta, heikennetään paitsi
asukkaiden elämänlaatua myös ekologisten prosessien toimivuutta. Toisaalta ekologisten prosessien ja verkostojen toiminnan turvaaminen on varmin tapa luonnon tuottamien hyötyjen turvaamiseksi ja oikeilla toimenpiteillä ekosysteemipalveluiden tarjontaa voidaan tukea, ylläpitää ja jopa lisätä.
Ekosysteemipalveluanalyysiin sisältyy lähtökohtaisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden alueiden tunnistaminen ja luontoarvojen turvaaminen samoin kuin ekosysteemien tilan huomioon ottaminen.
Analyysin kautta voidaan nostaa esiin ja huomioida osana yleiskaavoitusta ekosysteemin prosesseihin, kestävyyteen ja sopeutumiskykyyn liittyvää tietoa, joka muuten olisi vaikeasti tavoitettavaa. Edelleen voidaan tunnistaa Keravan kaupunkirakenteesta ne kokonaisuudet ja pienemmät kohteet, jotka tuottavat paljon hyötyjä
ihmisille.
Niin sanotulla putousmallilla (Haines-Young & Potschin 2010) voidaan esittää ekosysteemipalveluiden muodostuminen. Niiden perustana on biologinen rakenne, esimerkiksi metsä tai kosteikko, sekä siinä tapahtuva
toiminto, esimerkiksi veden tai biomassan liike, jotka synnyttävät ekosysteemipalveluita. Ne tuottavat meille
hyötyjä, kuten hyvinvointia tai polttopuita, joille voidaan edelleen pyrkiä määrittämään arvo, kuten markkinahinta. Hyödyn- ja arvon määrityksen kautta ekosysteemipalveluiden tuotantoa voidaan pyrkiä ohjaamaan
ja huomioimaan päätöksenteossa esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, infrarakentamisen tai metsätalouden
prosesseissa (Spangenberg et al. 2014).
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Luonnon monimuotoisuuden merkitys
Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemien toiminnan perusta. Monimuotoisuutta eli biodiversiteettiä
on perinteisesti suojeltu itseisarvonsa takia, mutta sillä on myös yhteys ekosysteemipalveluiden tuotantoon ja ylläpitämiseen (Vermaat et al 2015). Luonnon monimuotoisuus itsessään ei ole ekosysteemipalvelu, mutta se toimii tuotannon pohjalla putousmallin mukaisesti.
Luonnon monimuotoisuudesta on merkittävää hyötyä, sillä se edesauttaa ekosysteemien toimintaa ja
monien ekosysteemipalveluiden tuotantoa. Lisäksi se myös pitkällä aikavälillä lisää ekosysteemien resilienssiä eli kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Mitä monipuolisempi ekologinen verkosto on ja
mitä monimuotoisemman lajikirjon se ylläpitää, sitä paremmin se pysyy tasapainossa, koska osa lajeista
voi olla sopeutuvaisempia ja muutostilanteessa korvata toisen lajin. On tärkeää huomata, että vaikkei
kaikkien ekosysteemipalveluiden tuotanto riipukaan välttämättä suoraan luonnon monimuotoisuudesta,
ei ole myöskään mahdollista määritellä luonnon monimuotoisuudelle sellaista minimitasoa, joka olisi
ekosysteemien toiminnan kannalta turvallinen.
Maankäytön suunnittelussa ekosysteemipalvelutarjonnan huomioiminen on tärkeää. Maankäytön muutoksilla vaikutetaan merkittävästi ekosysteemeihin, ekologisiin prosesseihin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Tärkeää onkin ymmärtää, mitä nämä vaikutukset ovat ja miten ei-toivottuja muutoksia voidaan
vähentää tai kompensoida uuden maankäytön kehittymisen myötä. Keinoja muutosten vähentämiseksi ja
kompensoimiseksi on esitetty tämän raportin kappaleessa 5. Suunnitteluperiaatteet.

Kaavio 1. Ekosysteemipalveluiden putousmalli. Tässä työssä on ekosysteemipalveluita analysoitu
etsimällä niitä viherrakenteita ja prosesseja, jotka muodostavat ekosysteemipalveluita.
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Ekosysteemipalveluiden analysointi
Luonnossa olevien rakenteiden ja prosessien tuottamien ekosysteemipalveluiden mittaaminen tai analysointi ei ole yksiselitteistä eikä yleispätevää, kaikkialle soveltuvaa menetelmää ei ole olemassa. Tässä työssä on
sovellettu Espoon kaupungin omana työnä kehittämää analyysimenetelmää. Se on osa Kudelma-työtä, jossa tarkastellaan koko Espoon elinkeinojen, asumisen, viher- ja virkistysalueiden, palvelujen, liikenteen sekä
energiatalouden teemoja vuonna 2050. Samaa menetelmää on käytetty myös Vantaan kaupungille laaditussa ekosystemipalveluanalyysissä (2019), koska kyseinen menetelmä koettiin helposti lähestyttäväksi ja
maankäytön suunnitteluun sovellettavaksi.
Tavoitteena työssä on ollut hyödynnetyn ekosysteemipalvelutarjonnan analysointi. Ekosysteemien toiminnan tuloksena syntyy ekosysteemipalveluiden potentiaalinen tarjonta (kuten edellisellä aukeammalla on
avattu). Potentiaalin toteutumiseen liittyy kuitenkin asukkaiden muodostama kysyntä ja käyttö. Hyödynnetty
ekosysteemipalvelutarjonta tapahtuu ainoastaan, mikäli potentiaalinen tarjonta ja kysyntä kohtaavat alueellisesti ja toiminnallisesti, kuten osoitettu kaaviossa 2.
Palvelujen kysyntä ja tarjonta voivat kohdata joko samalla alueella tai materiaalien, energian tai käyttäjien
virtojen tai liikkeen kautta. Esimerkkinä palvelun tarjonnan ja kysynnän kohtaamisesta samalla alueella on
omenapuu, joka asunnon pihamaalla tuottaa mm. ruokaa, paikallista ilman ja vedensäätelyä sekä esteettisiä
kokemuksia. Esimerkkinä käyttäjien virrasta on tilanne, jossa muualta Keravalta kuljetaan vaikkapa Keravanjoen rantaan virkistäytymään. Vastaavasti jokilaaksosta virtaava viilentävän ilman virtaus Keravan keskustan
suuntaan on esimerkki energiavirtojen liikkeestä.
Osassa analyyseistä kysynnän kohdentuminen potentiaaliseen tarjontaan on selkeää. Esimerkiksi vilkkaasti
liikennöityjen teiden ja katujen varsilla niiden reunoilla kasvava kasvillisuus puhdistaa liikennealueilta valuvia
hulevesiä. Analyysissä on kuitenkin myös paljon palveluita, joissa kysynnän on oletettu kohdistuvan koko
alueelle. Esimerkiksi luonnonkasvien tuottamien tuotteiden osalta on analyysissa otettu esiin kaikki Keravan
metsäalueet, vaikka osa niistä onkin suositumpia alueita vaikkapa marjastukseen kuin toiset.

Kaavio 2. Ekosysteemipalvelujen muodostuminen.
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Työssä on pyritty löytämään ja nostamaan esiin ekosysteemipalveluita merkittävästi tuottavat alueet. Edelleen tavoitteena on lisätä ymmärrystä Keravan kaupunkialueen siniviherrakenteen tuottamista hyödyistä
ottamalla tarkasteluun mukaan erikokoiset siniviherrakenteen elementit pihoista laajoihin viheralueisiin.
Analyysissä on käytetty 25m x 25m rasteria koko kaupungin alueella. Tämä tarkkuustaso koettiin riittävän
yleiseksi merkittävien tarjonnan potentiaalien löytämiseksi, mutta kuitenkin koko kaupungin tasolla tarpeeksi tarkaksi elementtien alueellisen tunnistettavuuden kannalta.
Erityyppisten siniviherrakenteen elementtien merkitys vaihtelee jossain määrin tarkasteltavien yksittäisten
palveluiden mukaan. Esimerkiksi pölytyksen kohdalla korostuu pientaloalueiden puutarhamaiset piha-alueet, kun taas alueellisessa ilmaston säätelyssä analyysi nostaa esiin metsät ja suuret vesistöt. Myös alueelliset ominaisuudet (eli paikalliset biologiset rakenteet) heijastuvat ekosysteemipalveluiden muodostumiseen
voimakkaasti putousmallin mukaisesti. Veden säätelyn potentiaaliin vaikuttavat maaperä ja topografia, populaatioiden ja elinympäristöjen ylläpidon potentiaali on yhteydessä luontotyyppeihin, kuten virtavesikohteisiin tai pähkinäpensaslehtoihin.
Analyysissä on tarkasteltu ekosysteemipalveluja yksittäisten palveluiden lisäksi myös kokonaisuuksina. Ekosysteemipalveluista on muodostettu luokittain päällekkäistarkastelut (kaikki tuotanto-, säätely- ja kulttuuriset
palvelut) ja lisäksi kaikki analysoidut palvelut on koottu yhdeksi koostekartaksi. Nämä päällekkäistarkastelut
huomioivat laajasti erilaiset ekosysteemipalvelut ja luovat kokonaisnäkemystä moniarvokohteista, jotka tuottavat useita hyötyjä yhtäaikaisesti. Olennaista on kuitenkin esimerkiksi täydennysrakentamisen suuntamisen
lähtötietona huomioida kokonaisnäkemyksen ohella yksittäiset palvelut ja niiden arvo.
25 metrin rasterin lisäksi analyysissä on tehty tarkennuksia Keravan keskusta-alueelle ja tulevalle asuntomessualueelle. 10m x 10m ruudukkoon tehtyjen tarkennusten tavoitteet ja periaatteet on esitetty tarkemmin
kappaleessa 3.
Tämän raportin toisessa osassa on esitetty vielä suunnitteluperiaatteita täydennys- ja uudisrakentamiseen.
Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan oheisen kuvan (Kaavio 2.) mukaisesti ekosysteemien rakenteeseen
ja toimintaa ja edelleen ekosysteemipalveluiden muodostumiseen. Oikeilla suunnitteluratkaisuilla olemassa
olevaa tarjontaa voidaan vaalia tai jopa vahvistaa.
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2. KERAVAN EKOSYSTEEMIPALVELUT
Ekosysteemipalveluiden tarjonta
Seuraavilla sivuilla on esitetty alla listattujen ekosysteemipalveluiden
tarjonta teemakartoilla.
Säätely- ja tukipalvelut
S1a Haitallisten aineiden biopuhdistus
S1b Puhdas ilma
S2 Melun torjunta
S3 Eroosion torjunta
S4a Veden kierron säätely
S4b Veden viivytys ja tulvasuojelu
S5 Ilmavirtausten säätely
S6 Pölytys ja siementen levitys
S7 Elinympäristöt
S8 Veden laadun ylläpito
S9 Globaalin ilmaston säätely
S10 Alueellisen ilmaston säätely
Tuotantopalvelut
T1 Viljeltävä ravinto
T2 Juoma- ja talousvesi
T3 Luonnon tuottama ravinto
T4 Käyttövesi
T5 Materiaalit
Kulttuuriset ekosysteemipalvelut
K1 Virkistys
K2 Luonto opetuksessa
K3 Esteettisyys ja kulttuuriperintö
K4 Luonnonarvo perintönä
Kaikki ekosysteemipalvelut
Kaikkien ekosysteemipalveluiden hyödynnetty tarjonta
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Teemakarttojen rinnalla avataan ekosysteemipalveluiden analysoinnissa käytettyjä aineistoja. Myös mahdolliset rajaukset, lähtöoletukset tai lähtöaineistossa ilmenneet puutteet on kirjoitettu esiin, jotta laaditut analyysit voidaan tarvittaessa toistaa tai niiden tarkoituksenmukaisuutta arvioida. Lisäksi avataan kunkin ekosysteemipalvelun tuottamaa hyötyä ja arvoa.

Ekosysteemipalveluiden arvo
Ekosysteemipalvelut voivat olla aineellisia tai aineettomia, niillä voi olla jo vakiintuneet markkinat tai ne voidaan luokitella julkishyödykkeiksi. Ekosysteemipalveluiden terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia ja itseisarvoja tunnistetaan jo, mutta alue vaatii edelleen lisää selvitystyötä. Monet ekosysteemipalvelut ovat ilmaiseksi
hyödynnettävissä, eikä niitä huomioida taloudellisissa laskelmissa. Esimerkiksi kaupunkimetsien tarjoamista
palveluista monet hyötyvät jopa tietämättään ja niillä on yhteiskunnan hyvinvoinnille merkittävä vaikutus.
Kuitenkin mikäli ekosysteemipalveluiden tuottaminen ei luo taloudellista hyötyä maanomistajalle, voidaan
olla tilanteessa, jossa maanomistajalla ei ole kannustimia palveluita tuottavien rakenteiden kehittämiseen.
Tämä liittyy keskeisesti myös maankäyttöön ja sen suunnitteluun.
Tuotantopalvelut ovat usein aineellisia hyödykkeitä, joiden taloudellinen arvo määräytyy markkinoilla (esim.
tukkipuun kuutiohinta). Säätely- ja ylläpitopalvelut sekä kulttuuripalvelut sen sijaan ovat usein aineettomia
ja niistä moni kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Kuitenkin usein on halvempaa säilyttää luonnon palveluita
kuten veden puhdistusta tai tulvatorjuntaa, kuin tuottaa niitä keinotekoisilla vaihtoehdoilla.
Ekosysteemipalveluiden arvot saattavat olla myös vastakkaisia. Esimerkiksi hoitamaton tai hoidettu metsä
luo erilaisia luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. Talousmetsien hoito tuottaa markkinoille raakapuuta, joiden
tuotantoketjut ja lopputuotemarkkinat vaikuttavat kansantalouteen. Hoitamaton metsä taas tyypillisesti on
monimuotoisempi ja sen virkistyskäyttöominaisuudet voidaan kokea suurempina. Merkittävät tuotetut arvot
tulisi aluekohtaisesti tunnistaa ja mahdolliset ristikkäiset arvot punnita.
Jotta tässä työssä tuotettua tietoa ekosysteemipalveluiden alueellisesta tarjonnasta voitaisiin kaupunkikehittämiseen liittyvässä päätöksenteossa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti huomioida, on jokaisen analysoidun ekosysteemipalvelun osalta esitetty sen tuottamia arvoja. Eri ekosysteemipalveluista on jonkun verran
saatavissa taloudellisia arvoja koko Suomen mittakaavassa ja lisäksi voidaan esittää sosiaalisia, terveydellisiä ja itseisarvoja. Tässä työssä esitetyt määrittelyt pohjautuvat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n julkaisuun (Ervola 2017) ja Ympäristöministeriön ylläpitämän Luonnontila.fi -sivuston tietoihin (ja
www.luonnontila.fi).
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SÄÄTELY- JA TUKIPALVELUT
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S1a HAITALLISTEN AINEIDEN BIOPUHDISTUS
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Jätteiden ja haitallisten aineiden biopuhdistus, suodatus, sidonta, varastointi ja kasautuminen.

Pienet purot, jotka saavat alkunsa hulevesistä, jotka tulevat teollisuusja kaupallisilta alueilta ja pääliikenneväyliltä. Otettu mukaan purot,
jotka sijaitsevat sellaisella osavaluma-alueella, jossa on laajoja alueita
kauppa- tai tehdaskiinteistöä tai muuta saastuttavaa toimintaa (lentokenttä, maanottamo, ylijäämämaiden vastaanotto tms.)

Vesistössä tapahtuvat puhdistusprosessit, kuten kiintoaineen laskeutumista
hitaamman virtauksen alueilla ja ravinteiden käyttöä biologisiin prosesseihin.
Teiden varsien kasvillisuusvyöhykkeiden
suorittama liikenneväylien hulevesien
puhdistaminen maaperän ja kasvillisuuden avulla

Teiden läheiset puustoiset alueet. Liikenneväylien ympärille luotu
liikennemäärän perusteella HSY:n ilmalaatuohjeiden mukaiset vyöhykkeet. Käytetty herkkien kohteiden suositusetäisyyksiä. Poimittu puusto
tämän vyöhykkeen sisällä.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Analyysi huomioi ensisijaisesti liikennealueilta (väylät, pysäköintialueet,
lastausalueet) tulevien hulevesien
puhdistumista.

Taloudellinen arvo: Saastunut maaperä aiheuttaa kustannuksia maanomistajille ja yrittäjille. Saastuneen maaperän kunnostus voi olla erittäin kallista ja vaikeaa, jos saasteet ovat valuneet syvälle maaperään.

Arvio liikennemääristä koottiin ja yhdistettiin Väylä.fi-tiedon, EMME-mallin ja
Keravan omien laskentatietojen pohjalle.

Terveydellinen arvo: Saastunut vesi tai pilaantunut maaperä heikentää
ekosysteemipalveluja huomattavasti ja ne voivat aiheuttaa vakavia
terveysongelmia.
Itseisarvo: Palvelu parantaa maaperän ja veden kuntoa poistamalla
epäpuhtauksia. Puhdas elinympäristö on itseisarvo.
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S1b PUHDAS ILMA
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Puut ja muu kasvillisuus sitovat ilman epäpuhtauksia ja
tuottavat happea yhteyttämisen kautta.

Metsämaat HSY:n määrittelemien liikenteen päästöihin
ja liikenteen määrään sidottujen ilmanlaatuvyöhykkeiden ulkopuolella.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Tarkasteluun on otettu mukaan ainoastaan metsämaat,
koska niissä on riittävästi biomassaa merkittävään palvelun tuottamiseen.

Taloudellinen arvo: Ilmanlaadun taloudellinen arvo
syntyy terveyteen liittyvien kulujen välttämisestä. Kuluja ovat muun muassa terveydenhuollon kulut sekä sairauspoissaolojen aiheuttamat epäsuorat kulut. Ilmansaasteet vahingoittavat myös rakennusten materiaaleja
ja muita ihmisen rakennelmia. Niiden kunnostaminen
voi olla kallista.

Kasvillisuuden vaikutus ilmansaasteisiin on kaksijakoinen. Vaikutus riippuu sekä ilmansaasteiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista (kaasu vai hiukkanen,
hiukkasten koko, koostumus jne.) että kasvillisuuden
ominaisuuksista (koko, tiiveys, lajit).
Kasvillisuuden puhdistava vaikutus liittyy ensisijaisesti
hiukkasten sitoutumiseen kasvillisuuden pintaan (tapahtuu myös muilla materiaaleilla). Osa saasteista voi
tämän jälkeen imeytyä.
Ilmanlaatu teiden varsien puustoisilla alueilla on tutkimuksissa todettu olevan ympäristöä huonompi, koska
saasteet jäävät jumiin latvuston alle eivätkä pääse
sekoittumaan ympäröivään ilmaan. Esimerkiksi typpidioksidipitoisuudet on havaittu olevan korkeimmat
puustoisilla alueilla kuin tuulettuvilla alueilla. Puuston
latvuksen muodolla on vaikutusta tuulettuvuuteen.

Terveydellinen arvo: Ilmanlaadun arvo perustuu
ennen kaikkea haittojen välttämiseen. Ilmansaasteiden
on havaittu aiheuttavan monia terveysongelmia, etenkin hengityselinsairauksia ja sydän- ja verisuonitauteja.
Ne lisäävät myös allergisuutta.
Itseisarvo: Ilmanlaadun itseisarvo perustuu siihen, että
ihmiset voivat luottaa välittömän ympäristönsä turvallisuuteen

17.

18.

S2 MELUN TORJUNTA
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Liikenneväylien melu- ja maisemahaittojen lieventäminen kasvillisuuden avulla

Puusto (korkeus ≥ 2m) päätiestön
ja kaduston varressa meluvyöhykkeillä 50-95 dB

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Kasvillisuuden vaikutus melun vaimentumiseen riippuu kasvillisuusvyöhykkeen leveydestä ja tiheydestä
sekä korkeudesta. Kasvillisuuden vaimentava vaikutus
on suurin korkeilla taajuuksilla. Kokonaismelutason
vaimentuminen on kuitenkin suhteellisen vähäistä. Korkea, monikerroksien kasvillisuus on melun vaimentamisen kannalta paras. Analyysiin otettiin mukaan myös
suhteellisen matala puusto, koska puusto kasvaa melko
nopeasti korkeutta.

Taloudellinen ja terveydellinen arvo: Melun vähentämisen taloudellinen arvo muodostuu pääsiassa siitä,
että terveydenhuollon kuluja voidaan välttää. Melualtistus vahingoittaa terveyttä monin tavoin ja saa aikaan
fysiologisia ja psykologisia oireita. Melua vähentämällä
voidaan välttää esimerkiksi laitoshoidon ja lääkityksen
(esim. unilääkkeet, mielialalääkkeet ja sydänlääkkeet)
aiheuttamia suoria kuluja. Lisäksi voidaan välttää epäsuoria kuluja, esimerkiksi sairauslomakuluja.

Maanpinnan ominaisuuksilla on merkittävä vaikutus
äänen etenemiseen. Pehmeä maanpinta absorboi
ääntä. Tämä johtuu sekä maan pinnassa olevasta
kasvillisuudesta, että juuriston vaikutuksesta maaperän
tiiveyteen. Kova pinnoitettu tai jäätynyt maanpinta tai
vesistö puolestaan heijastaa ääntä. Kasvillisuusvyöhykkeet vaikuttavat ilmavirtauksiin ja sitä kautta äänen
taipumiseen ja leviämiseen. Esimerkiksi tietä reunustava tiheä kasvillisuusvyöhyke saa ilmavirtauksen kääntymään väylän suuntaiseksi, jolloin ääniaaltojen taipumista kasvillisuusvyöhykkeen takana oleviin kohteisiin
vähenee.

Säästöjä syntyy myös siitä, ettei luonnollisia melua vaimentavia rakenteita (pääasiassa kasvillisuutta) tarvitse
korvata keinotekoisilla (esimerkiksi moottoriteiden
meluseinillä).
Itseisarvo: Hiljaisuus ja siitä nauttiminen ovat itseisarvoja.

Tuuli aiheuttaa kasvillisuudessa myönteiseksi koettua
ääntä, joka voi peittää esimerkiksi tieliikenteen aiheuttamaa melua. Näkyvä melun aiheuttaja koetaan voimakkaampana, jolloin peittävä kasvillisuus voi vähentää koettua haittaa.

19.
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S3 EROOSION TORJUNTA
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Kasvillisuus vakauttaa maaperää ja ehkäisee sen
kulumista. Etenkin kasvien juuret ja sienten rihmastot
pitävät pieniä maahiukkasia kiinni toisissaan. Ne myös
hillitsevät sadepisaroiden ja virtaavan veden aiheuttamaa kulutusta ja vähentävät maaveden määrää imemällä vettä itseensä.

Kiintoainekuormitusriski laskettu kaavalla, jossa on
kolme muuttujaa:
• maaperän erodoituvuus (maaperälajit jaettu neljään luokkaan ominaisuuksiensa, lähinnä karkeuden perusteella).
• Rinteen jyrkkyys (MML:n KM-10-korkeusmallin
perusteella analysoitu rinteiden jyrkkyys ja jaettu
viiteen luokkaan jyrkkyyden perusteella.
• Vesistötekijä (etäisyys vesistöstä jaettu kolmeen
luokkaan)
Kertoimet on kerrottu keskenään, jolloin tuloksena
saatiin potentiaalinen eroosioriski, mikäli maa olisi kasvipeitteetön. Eroosioriskialueiksi valittiin alueet, joilla
kerroin ylittää arvon 30 (edustaa 16% pinta-alasta).
Eroosioriskialueista poistettiin lopuksi pinnoitetut alueet ja paljas maa. Tällöin jäljelle jää eroosioriskialueet,
jossa kasvillisuus suorittaa eroosiosuojausta.
Menetelmä pohjautuu Aleksi Räsäsen (2010) pro gradu
tutkielmaan, joka puolestaan soveltuvilta osin perustui
Universal Soil Loss Equation -menetelmään.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Räsäsen analyysiissä eri maankäyttömuodoille annettavalla kertoimella tehtiin näkyväksi niiden väliset erot
eroosioalttiudessa. Pellot ovat erityisen alttiita eroosiolle maan muokkauksen johdosta.

Taloudellinen ja terveydellinen arvo: Eroosio on
ongelma etenkin maataloudessa. Eroosio aiheuttaa
viljelymaan köyhtymistä, joka haittaa ruoantuotantoa. Maa-aineksen mukana vesistöön päätyvät ravinteet puolestaan aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä.
Maataloudessa kuluja aiheuttavat lisälannoitteiden
käyttö (joka puolestaan entisestään kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä) ja eroosion keinotekoinen
estäminen. Eroosion vaikutukset vesiekosysteemeihin
aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnalle. Vesiekosysteemi rehevöityy, jolloin vedenpuhdistuksesta tulee
kalliimpaa tai pahimmassa tapauksessa mahdotonta.
Rehevöityminen sekä eroosion aiheuttama vesistöjen
samentuminen ja pohjan liettyminen haittaa kalastoa.
Rehevöitymisellä voi olla edelleen monia haitallisia terveysvaikutuksia esimerkiksi myrkylisten leväkukintojen
ja juomaveden laadun heikkenemisen vuoksi.

Tämän työn analyysissä haluttiin tunnistaa alueet, joilla
kasvillisuus suojaa eroosiolta, eli tuottaa ekosysteemipalvelua. Siksi jätettiin pois Räsäsen tarkasteluun sisältynyt maankäyttötekijä. Tällöin analyysissä korostuvat
pienvesistöjen varret.
Myös pelloilla saattaa olla tarvetta eroosionsuojaukselle. Tällä hetkellä luonto ei kuitenkaan tarjoa sellaista
ekosysteemipalvelua.

Itseisarvo: Eroosion luonnollinen estäminen on itseisarvoista, sillä se takaa maan kasvukunnon, vesiekosysteemien ja maisemien jatkuvuuden.

21.
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S4a VEDEN KIERRON SÄÄTELY
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Veden kierron säätely interseption (kasvillisuuden
ja puiden lehdille jäävä sade) ja maaperään imeytymisen kautta

Kasvipeitteiset alueet, joilla valuntakertoimen arvioidaan olevan korkeintaan 0,25:
• kaikki metsäalueet
• pienimmän kaltevuuden (alle 1 aste) matalan
kasvillisuuden alueet (perustuen MML:n korkeusmalliin 10 m)
• 1-4 asteen kaltevuuden matalan kasvillisuuden alueet maaperäluokissa sora, hiekka, turve ja moreeni
(ei savi, siltti, kallio)
Menetelmä noudattaa Helsingin Yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B48 (Kuusisto 2002).

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Keskustan ja asuntomessualueen tarkennuksiin MML:n
10m korkeusmalli on suhteellisen karkea, mutta analyysia ei voitu laskentakapasiteetin puutteen vuoksi
suorittaa tarkemmalle (2m) aineistolle. (Kappale 3.)

Taloudellinen arvo: Veden pidätys on arvokasta pääasiassa siksi, että se ehkäisee kustannuksia. Jos luonnolliset vedenpidätysmekanismit vahingoittuvat, tulvia
voi olla tarpeen ehkäistä joillain alueilla keinotekoisesti. Se aiheuttaa mittavia yhteiskunnallisia kustannuksia.
Tulvat voivat myös aiheuttaa kalliita vahinkoja rakennuksille, teille, silloille ja muulle infrastruktuurille.
Myös talousmetsät ja maatalousmaa kärsivät suurista
vesimassoista. Etenkin viljelymailta huuhtoutuu paljon
ravinteita ja orgaanisia yhdisteitä, sillä maa on yleensä
paljas kevättulvien aikaan ja eroosiota tapahtuu paljon.
Terveydellinen arvo: Tulvat aiheuttavat paljon suoria
ja epäsuoria terveysriskejä. Suoria ovat esimerkiksi
onnettomuuksista johtuvat loukkaantumiset. Epäsuoria riskejä aiheutuu esimerkiksi pilaantuneesta vedestä
ja homevaurioista.

23.
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S4b VEDEN VIIVYTYS JA TULVASUOJELU
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Kasvillisuus ja maaperä muodostavat veden valuntaa
viivyttäviä rakenteita, jotka tarjoavat tulvasuojeluhyötyjä.

Koko Keravan alueella tarkasteltiin jokilaakson tulvien
ehkäisyä. SYKE on tunnistanut Keravanjoen vesistötulvariskikohteiksi. Veden pidättäminen joen valumaalueella ennen kun se saavuttaa vesistön, on keskeistä
tulvimisen ehkäisemiseksi.
Koko Keravan alueella lähtökohdaksi otettiin kyseisen
vesistön valuma-alueet. Analyysi sisältää tulvariskivaluma-alueiden avosuot, järvet ja lammet. (Kosteikoita
Keravalla ei lähtötietoaineistojen mukaan ole.) Näiden
katsottiin olevan paikallisia tulvariskivesistöjä, joissa
viivytys tuottaa suoria tulvasuojeluhyötyjä. Näiden
lisäksi tunnistettiin paikkatietoanalyysina tulvariskivaluma-alueiden korkeimman Topographic Wetness
-indeksin alueet (ympäristöstään vettä keräävä tasainen alue) pinnoittamattomilla alueilla. Mukaan otettiin
alueet, jonka indeksiarvo on yli 10, mikä edustaa 58%
pinta-alasta.
Keskustassa ja asuntomessualueella tarkasteltiin
paikallisia hulevesitulvia, jolloin analyysia ei rajattu
jokilaaksojen valuma-alueille. (Ks. kappale 3).

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo
Taloudellinen arvo: Veden pidätys on arvokasta pääasiassa siksi, että se ehkäisee kustannuksia. Jos luonnolliset vedenpidätysmekanismit vahingoittuvat, tulvia
voi olla tarpeen ehkäistä joillain alueilla keinotekoisesti. Se aiheuttaa mittavia yhteiskunnallisia kustannuksia.
Tulvat voivat myös aiheuttaa kalliita vahinkoja rakennuksille, teille, silloille ja muulle infrastruktuurille.
Myös talousmetsät ja maatalousmaa kärsivät suurista
vesimassoista. Etenkin viljelymailta huuhtoutuu paljon
ravinteita ja orgaanisia yhdisteitä, sillä maa on yleensä
paljas kevättulvien aikaan ja eroosiota tapahtuu paljon.
Terveydellinen arvo: Tulvat aiheuttavat paljon suoria
ja epäsuoria terveysriskejä. Suoria ovat esimerkiksi
onnettomuuksista johtuvat loukkaantumiset. Epäsuoria riskejä aiheutuu esimerkiksi pilaantuneesta vedestä
ja homevaurioista.

25.
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S5 ILMAVIRTAUSTEN SÄÄTELY
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Etenkin puut ja muu kookas kasvillisuus ohjaavat ja
suuntaavat ilmavirtoja ja suojaa esimerkiksi myrskytuulilta.

Kaikki puusto 50 metriä asutuksen ja loma-asuntojen
ympärillä

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo
Taloudellinen ja terveydellinen arvo: Palvelun muodostama arvo perustuu ennen kaikkea kovien tuulien
aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisemiseen. Palvelu
voi vähentää myös lämmitystarvetta ja energiankulutusta.

27.
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S6 PÖLYTYS JA SIEMENTEN LEVITYS
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Mehiläisten ja muiden hyönteisten tekemä
pölytys sekä hyönteisten, lintujen ja muiden eläinten
tekemä siementen levitys.

Alueen palstaviljelmät ja siirtolapuutarhat, pientalojen pihat, puu- ja pensasviljelmät, perinnebiotoopit,
tuoreet kangasmetsät. Tarkasteluita varten pihoilta
poistettin rakennukset ja pinnoitetut alueet.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Pientalojen pihojen sisällyttäminen analyysin perustuu olettamukseen, että pientaloalueilla on suhteessa
kokonaispinta-alaan enemmän kukkivia kasveja kuin
muilla asuinalueilla.

Taloudellinen arvo: Pölytys on elintärkeä monille
Suomessa taloudellisesti merkittäville kasveille, kuten
rapsille, rypsille ja tomaatille sekä hedelmille ja marjoille. Taloudellisesti merkittävien kasvien pölytys on
monenlaisen maataloustoiminnan edellytys.
Terveydellinen arvo: Onnistuneella pölytyksellä on
terveydellistä arvoa, sillä se lisää saatavilla olevan ravinnon määrää. Pölytettävät kasvit ovat ihmisravinnon
osana esimerkiksi merkittäviä vitamiinien ja fytosterolin lähteitä. Fytosteroli pienentää veren kolesterolipitoisuutta. Pölytys vaikuttaa myös suosittuihin luonnon
virkistyskäyttötapoihin, kuten marjastukseen ja puutarhanhoitoon.
Itseisarvo: Pölytys on itseisarvoista jo olemassaolonsa
vuoksi sekä siksi, että monet kasvi- ja eläinkuntaan
kuuluvat lajit ovat siitä riippuvaisia.

29.
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S7 ELINYMPÄRISTÖT
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Elinympäristöt tarjoavat yksittäiselle kasville tai eläimelle suojaa ja ravintoa. Lajille ominaisten elinympäristöjen säilyminen on välttämätöntä lajin elinkaaren
kannalta.

Suojelualueet, yleiskaava 2007:n luo-alueet, Metsäkeskuksen ETE-kohteet, Uudenmaanliiton LAKU-kohteet,
harvinaisten kasvien ja eläinten lisääntymis-, ruokailuja suojapaikat, ekologiset käytävät.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Pistemäisenä saadun lajien havaintotiedon mukaan
määriteltiin harvinaisten lajien esiintymispaikat. Esiintymispaikkojen, lammen sekä ekologisten käytävien
ympärille määriteltiin asiantuntija-arviona säilytettävä
vyöhyke. Vyöhyke tulee säilyttää sellaisenaan luontoarvojen elinolojen turvaamiseksi.

Taloudellinen arvo: Lajien kantojen uusiutuminen
riippuu usein tietyistä erityisistä elinympäristöistä,
jotka tuhoamalla menetetään iso osa lajin lisääntymiskapasiteetista. Elinympäristöjen ennalistaminen on
kalliimpaa kuin niiden vaaliminen. Elinympäristöihin
liittyvä luonnon monimuotoisuus lisää resilienssiä
(mitä monipuolisempi ekologinen verkosto on, sitä
paremmin se pysyy tasapainossa, koska osa lajeista voi
korvata muutostilanteessa toisen lajin) ja on sidoksissa
esimerkiksi omavaraisuuteen.
Terveydellinen arvo: Biodiversiteettihypoteesin mukaan kosketus monimuotoiseen luontoon rikastuttaa
ihmiskehon mikrobiomia, vahvistaa immuunitasapainoa ja suojaa sairauksilta.
Itseisarvo: Elinympäristöt ylläpitävät lajiston monimuotoisuutta sekä suoraan että epäsuorasti rikkaan
ravintoketjuverkoston ja lajien välisten suhteiden
kautta. Itseisarvona pidetään sitä, että lajit jatkavat
lisääntymistä luonnollisissa elinympäristöissään.
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S8 VEDEN LAADUN YLLÄPITO
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Vesistössä tapahtuvat veden laadun puskurointi-ja ylläpitoprosessit (mm. nitrifikaatio, denitrifikaatio, fosforin
sitoutuminen).

Joet, purot, järvet ja puuttomat suot kuormittuneimmilla valuma-alueilla. Kuormittuneimmiksi valumaalueiksi katsottiin ne, missä on laajamittaisia kaupan
tai teollisuuden aluetta (tunnistettiin ajantasa-asemakaavan maankäyttömuodon perusteella).

Puhdistumista tapahtuu esim. seisovissa tai hitaasti virtaavissa vesistöissä kiintoaineen laskeutumisen myötä
sekä kasvien käyttäessä ravinteita.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Suurehko osa valumasta tulee suoraan hulevesiviemäreitä tai salaojia pitkin uomaan, jolloin itse vesistössä
tapahtuva puhdistuminen korostuu. Tämä lisäksi myös
uomien reunojen kasvillisuusvyöhykkeillä on merkitystä
valumavesien puhdistumisen kannalta.

Taloudellinen arvo: Ravinteiden pidätys parantaa
veden laatua ja vähentää raakaveden puhdistamisen
tarvetta. Koko maassa noin 39 % yhdyskuntavedestä
otetaan pintavedestä. Veden laadun paraneminen
vähentää vedenkäsittelyä eli säästää rahaa.
Terveydellinen arvo: Veden laadun parantumisella on
myös huomattavaa sosiaalista ja terveydellistä arvoa.
Kun vesi on hyvälaatuista, sitä voidaan paitsi juoda
myös käyttää virkistystarkoituksiin kuten uimiseen ja
kalastamiseen.

33.
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S9 GLOBAALIN ILMASTON SÄÄTELY
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Kasvit sekä muut organismit, jotka käyttävät fotosynteesiä sitovat hiiltä. Merkittävä osa hiilestä on sidottu
juuristoon ja maaperään sekä meriin. Näitä rakenteita
voidaan hyödyntää hiilinieluina ilmastomuutoksen
torjunnassa.

Merkittävimmät hiilinielut eli metsät ja suot.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Peltoalueiden hyödyntämistä hiilinieluina on tutkittu
Suomessa Carbon to Soil - tutkimushankkeessa. Muun
muassa biohiilen, maankalkitsemisen ja viljelykierron
avulla on pyritty sitomaan hiiltä maaperään. Menetelmien ja osaamisen lisääntyessä peltoalueita voisi
Keravallakin hyödyntää hiilensidonnassa.

Taloudellinen arvo: Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan suuria rakenteellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Sen hillintä on monikerroin edullisempaa kuin
siihen sopeutuminen.
Terveydellinen arvo: Ilmaston epäsuorat terveysvaikutukset voivat välittyä ekosysteemeissä ja niiden tuottamissa palveluissa, kuten veden, maaperän ja ilman
laadussa tapahtuvien muutosten kautta. Myös ihmisten käyttäytymisessä voi tapahtua muutoksia ilmastonmuutoksen myötä. Eliölajien populaatioissa tapahtuvat
muutokset sen sijaan vaikuttavat ravinnon saatavuuteen tai eläinvälitteisten tautien levinneisyyteen.

35.

36.

S10 ALUEELLISEN ILMASTON SÄÄTELY
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Suuret metsät ja vesistöt tasaavat alueellista ilmastoa
ja ehkäisevät lämpösaarekeilmiötä rakennetussa ympäristössä.

Koko Keravan osalta tarkasteltiin alueellisen ilmaston
säätelyä. Analyysi sisältää metsät maksimissaan 300
metrin päässä taajama-alueesta ja 20 ha suuremmat
vesistöt maksimissaan 500 metrin päässä taajamaalueesta.
Keskusta-alueiden tarkennuksien osalta (ks. kappale
3) tarkasteltiin paikallisen ilmaston säätelyä. Analyysi
sisältää puuston maksimissaan 300 metrin päässä
asutuksesta, >20 ha vesistöt maksimissaan 500 metrin
päässä asutuksesta sekä vesiuomat 15 m puskurivyöhykkeellä.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo
Taloudellinen arvo: Äärevien lämpötilojen tasaaminen
vähentää ilmastointiin käytettäviä kuluja.
Terveydellinen arvo: Suomessa lämpötilasta suoraan
johtuvia kuolemia on vähiten noin 14 ̊C asteessa ja
kuolevuus lisääntyy selkeästi kun vuorokauden keskilämpötila pysyttelee yli 20 ̊C asteessa 1-2 viikkoa.
Kasvillisuus varjostaa ja haihduttaa vettä ja voi rakennetussa ympäristössä viilentää paikallisilmastoa 2-8
astetta.

37.

SÄÄTELY- JA TUKIPALVELUIDEN HYÖDYNNETTY TARJONTA

38.

Säätely- ja tukipalveluiden hyödynnetty
tarjonta
Maankäytön tiivistämisen myötä ihmiset altistuvat yhä enemmän
esimerkiksi ilmansaasteille, liikennemelulle sekä korkeille keskilämpötiloille. Hyvin toimivat säätely- ja tukipalvelut kuten ravinteiden ja
veden kierto sekä maaperän muodostuminen mahdollistavat tiheän
kasvillisuuden, joka puolestaan voi hillitä kaupungin lämpösaarekeilmiötä, sitoa liikenteen aiheuttamia saasteita ja lieventää melusaastetta imeyttämällä, heijastamalla ja taittamalla ääniaaltoja. Niinpä osittain näkymättömät säätely- ja tukipalvelut ovat tärkeitä asukkaiden
hyvinvoinnille.
Säätely- ja ylläpitopalveluita tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että ne
muodostavat jalustan myös tuotanto- ja kulttuuristen ekosysteemipalveluiden muodostumiselle. Ihminen vaikuttaa toiminnallaan ekosysteemeihin ja tämä voi heijastua muutoksina ekosysteemipalvelujen
tarjontaan. Mikäli muutokset kohdistuvat säätely- ja ylläpitopalveluihin, ovat kerrannaisvaikutukset voimakkaat.
Kun edellä analysoituja erillisiä palveluita S1-S10 tarkastellaan päällekkäin, voidaan havaita, että säätely- ja ylläpitopalvelut sijoittuvat Keravalla pääasiallisesti Keravanjoen jokivarsilaaksoon ja sen ympärillä
oleville metsäalueille, erityisesti Haukkavuorelle. Tarkastelussa moniarvokohteina korostuu myös muut metsäalueet kaupungin pohjois- ja
kaakkoisreunalla sekä Myllypuron ja Nissinojan pintavesiuomat.
Ylläpito- ja säätelypalveluita tarjoavat moniarvokohteet ovat keskeisiä
yhteiskunnan turvallisuuden, terveellisyyden ja sopeutumiskyvyn kannalta. Keravalla hyödynnetyt säätelypalvelut liittyvät selkeästi muun
muassa veden kierron prosesseihin (veden imeytyminen, puhditus ja
pidättyminen), mutta tulevaisuudessa myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen todennäköisesti korostuu.
Edelleen tässä tunnistetut moniarvokohteet muodostavat luontohyötyjen muodostumisen näkökulmasta kaupungin keskeisen ekologisen
verkoston. Jatkossakin tulisi turvata tämän verkoston ekologinen toimivuus, johon liittyy keskeisesti myös kytkeytyneisyys luonnon monimuotoisuutta ylläpitäville laajemmille viheralueille erityisesti pohjoiseen ja itäänpäin. Kaupunkiympäristössä viheralueiden väheneminen,
pirstoutuminen ja eristyneisyys on uhka, joka vaikuttaa ekosysteemien
kykyyn sopeutua muutoksiin ja heikentää ekosysteemipalvelutuotantoa.

39.

TUOTANTOPALVELUT

40.

T1 VILJELTÄVÄ RAVINTO
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Viljeltävä ravinto kattaa kaiken nykyisen maankäytön
mukaisen maa- ja vesialueiden mahdollistaman ruuantuotannon. Maatalouden tuotannoksi luetaan viljat,
kasvikset, vihannekset, juurekset, marjat, hedelmät,
sienet, yrtit sekä liha- ja karjatalous. Vesiviljely kattaa
kalankasvatuksen.

Keravan kaupungin alueen pellot ja viljelypalstat sekä
pientalojen piha-alueet

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Keravalla ei harjoiteta vesiviljelyä, siksi vesistöjä ei ole
otettu mukaan analyysiin.

Taloudellinen arvo: Maatalouden tuotteille on olemassa selkeät markkinahinnat.

Pientalojen pihojen sisällyttäminen analyysin perustuu olettamukseen, että pientaloalueilla on suhteessa
kokonaispinta-alaan enemmän kukkivia kasveja kuin
muilla asuinalueilla.

Terveydellinen arvo: Kotimainen maatalous on terveyden kannalta erittäin arvokasta, sillä se tuottaa
turvallisia elintarvikkeita ja sen on noudatettava
ajantasaisia elintarvikehygieniasäännöksiä. Maatalous
voi myös vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Suomessa
lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja kasvintorjuntaaineiden määrää ja eläinten hyvinvointia seurataan
säännöllisesti.
Itseisarvo: Suomalainen maataloustuotanto on
Suomen elintarvikemarkkinoiden ja elintarviketurvan
perusta. Suomi on maataloustuotannon kannalta pääasiassa omavarainen.

41.

42.

T2 JUOMA- JA TALOUSVESI
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Hyvälaatuinen juomavetenä ja talousvetenä käytettävä
pohjavesi ja pintavesi

I ja II luokan pohjavesialueet
joiden tila on hyvä.
Laajamittaiseen talousveden ottoon käytetyt pintavedet.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Keravalaisten juoma- ja talousveden toimittaa KeskiUudenmaan Vesi -kuntayhtymä. Pumpatusta vedestä
pohjaveden osuus on n. 30 % ja luonnollisen kaltaisen
tekopohjaveden osuus on n. 70 %.

Taloudellinen arvo: Puhtaan veden taloudellinen arvo
muodostuu yhdyskuntaveden arvosta sekä vältetyistä
vedenpuhdistuskuluista.
Terveydellinen arvo: Puhtaan veden terveydellinen
arvo merkitsee sitä, että vettä on turvallista käyttää.
Itseisarvo: Puhdasta juomavettä voidaan pitää itseisarvoina.

43.

44.

T3 LUONNON TUOTTAMA RAVINTO
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Luonnon kasveista ja eläimistä saatavat tuotteet kattavat riistan, luonnonvaraiset kalat ja luonnonkasvien
tuottaman sadon

Keravan metsä-, suo- ja vesistöalueet

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo
Taloudellinen arvo: Luonnosta saatavalle ravinnolle
on olemassa selkeät markkinahinnat. Koko Suomessa
marjastuksen ja metsästyksen yhteenlaskettu taloudellinen arvo on 146 milj. euroa vuodessa.
Terveydellinen arvo: Marjat ja sienet vaikuttavat terveyteen kahdella tavalla. Niiden poiminta parantaa fyysistä kuntoa. Luonnossa oleskelu vaikuttaa positiivisesti
myös mielenterveyteen. Myös marjojen ja sienten
syömisellä on terveysvaikutuksia.
Itseisarvo: Marjoilla ja sienillä on tärkeä asema suomalaisessa ruokakulttuurissa ja kansanperinteessä.
Metsästyksen itseisarvo perustuu siihen, että se on
ollut oleellinen osa perinteistä suomalaista elämäntapaa, jossa metsästys, kalastus ja keräily ovat olleet
tärkeimpiä ravinnonlähteitä. Nykyään metsästyksen
sosiaalinen arvo on suurempi kuin sen ravitsemuksellinen arvo.

45.

46.

T4 KÄYTTÖVESI

Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Puhdas vesi, jota voidaan hyödyntää virkistäytymiseen,
mutta myös sammutusvedeksi ja ravinnon tuontantoon
kasteluvetenä.

Järvet, lammet, joet ja purot joiden rannalla asutusta
maksimissaan 100 metrin päässä.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Kaikki Keravan vesistöt ovat tarpeeksi hyvälaatuisia,
jotta kotitaloudet voivat hyödyntää niitä esimerkiksi
kasteluun.

Taloudellinen arvo: Puhtaan veden taloudellinen arvo
muodostuu yhdyskuntaveden arvosta sekä vältetyistä
vedenpuhdistuskuluista.
Terveydellinen arvo: Puhtaan veden terveydellinen
arvo merkitsee sitä, että vettä on turvallista käyttää.
Itseisarvo: Veden turvallista virkistyskäyttöä voidaan
pitää itseisarvoina.

47.

48.

T5 MATERIAALIT
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Materiaalit kattaa metsäalueiden tuottaman raakapuun
ja puukuidun.

Yksityiset metsät poislukien suojelualueet (Naturaalueet, luonnonsuojelualueet, yleiskaavan luo-alueet).
Mukaan on otettu seurakuntien omistuksessa olevat
metsät.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Kaupungin metsissä ei ole metsäntuotannollisia tavoitteita.

Taloudellinen arvo: Suomessa vuosittaiset puunmyyntitulot ovat 1990-luvun lopulta lähtien pysyneet
suhteellisen tasaisesti noin 1 700–1 800 miljoonassa
eurossa.

Metsäalueet tuottavat myös muita materiaaleja kuten
jäkälää tai kaarnaa, mutta näitä ei luettu mukaan merkittävään palvelun tuotantoon.

Itseisarvo: Suomalaisen puuntuotannon itseisarvo ja
merkitys käyvät ilmi esimerkiksi siitä, että Suomen ja
suomalaisten sanotaan elävän metsästä ja metsiä kutsutaan vihreäksi kullaksi. Metsät liittyvät suomalaiseen
identiteettiin, minkä vuoksi puuntuotantoa saatetaan
arvostaa jopa yli sen taloudellisen arvon. Tiivisti rakennetulla kaupunkialueella puuntuotannon itseisarvo on
kuitenkin pieni.

49.

TUOTANTOPALVELUIDEN HYÖDYNNETTY TARJONTA

50.

Tuotantopalveluiden hyödynnetty tarjonta
Kun edellä analysoituja erillisiä palveluita T1-T5 tarkastellaan päällekkäin, voidaan havaita, että tuotantopalveluja muodostuu melko
kattavasti koko kaupungin alueella lukuunottamatta tiiveintä keskustaa ja sen eteläpuoleisia teollisuusalueita. Tarkastelussa korostuvat
tuotantopalveluiden moniarvokohteet sijoittuvat Keravalla erityisesti
kaupungin pohjois- ja kaakkoisosien laajemmille metsäalueille. Metsät
tuottavat sekä materiaalia metsätalouden kautta, että ravintona mm.
marjoja ja sieniä. Lisäksi tarkastelussa erottuu Keravanjokilaakso viljellyn ravinnon, luonnon tuottaman ravinnon ja käyttöveden tuottajana.
Tuotantopalveluiden muodostumisen ja sitä kautta omavaraisuuden
kannalta Keravalla on kaksi merkittävää piirrettä: Keravanjokilaakson
peltoalueet sekä pienet pintavesiuomat, joiden veden laatu on riittävän hyvä hyödynnettäväksi esimerkiksi kasteluvetenä. Pintavesiuomat
ja ravinteikas maaperä mahdollistavat ruuan tuotannon ja pienviljelyn
melko tiiviissäkin kaupunkirakenteessa. Vaikka suurin osa ravinnosta ja
raaka-aineista tulee kaupunkeihin pääosin muualta, ruuan pienimuotoisen tuotannon hyödyt eivät perustu pelkästään lähellä tuotettuun
ruokaan, vaan myös yhteisöllisyyteen, oppimiseen ja luonnonkosketukseen.

51.

KULTTUURISET PALVELUT

52.

K1 VIRKISTYS
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Luonto tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia virkistyskäyttöön.

Koko Kerava:
Yli 1,5 ha kokoiset asemakaavojen viheralueet, 400m
säteellä asutuksesta (asutus, loma-asutus, hotellit),
piha-alueet ja frisbiigolfkentät.
Lisäksi olemassa olevasta ulkoilureitistä 400 metrin
säteellä olevat alueet, jotka kuuluvat:
• Yli 10 ha kokoiseen metsään tai suoalueeseen
• Peltoihin, niityihin ja muu avoin matalan kasvillisuuden alueisiin, jotka ovat >10ha tai osa >10ha
metsä- ja suokokonaisuutta.
• Yli 30 ha kokoisiin peltokokonaisuuksiin, joiden
laidalla on asutusta.
Tarkennusalueet:
• Yli 0,5 ha kokoiset asemakaavojen viheralueet,
300m säteellä asutuksesta.
• Yli 0,5 ha kokoiset metsä- tai suoalueet 300m
säteellä asutuksesta.
• Yli 5 ha kokoiset metsä- tai suoalueet, 500m säteellä asutuksesta.
• Yli 5 ha peltoalueet 500 m säteellä asutuksesta.
• Frisbeegolfkentät
• Piha-alueet

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Metsissä liikkuminen on mahdollista ilman rakennettuja reittejä. Pelloille sen sijaan ei voi kasvukaudella mennä vapaasti, vaan ulkoilureittien merkitys korostuu.
Laajojen peltoalueiden läpi menevät vähän liikennöidyt
tiet toimvat myös virkistysreitteinä.

Taloudellinen arvo: Luonnon virkistyskäytön taloudellinen arvo on useimmiten epäsuoraa, sillä jokamiehen
oikeuksien ansiosta kaikki voivat nauttia suomalaisesta
luonnosta ilmaiseksi. Suositut virkistyskohteet, kuten
kansallispuistot, tuottavat kuitenkin lähialueille huomattavaa taloudellista hyötyä. Luonnon virkistyskäytöllä on taloudellista arvoa myös siksi, että se vähentää
terveydenhuollon kuluja.

Rantavyöhykkeen leveydeksi on käytetty rakentamistapaohjeiden 100 metrin suositusetäisyyttä.
Keskusta-alueen virkistyksen osalta tulee tarkastella
tarkempaa karttaa jäljempänä raportissa.

Terveydellinen arvo: Luonnon virkistyskäyttö edistää tutkitusti sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.
Positiivisia terveysvaikutuksia ovat esimerkiksi verenpaineen ja stressihormonien lasku ja immuunijärjestelmän vahvistuminen. Psykologisia vaikutuksia ovat
esimerkiksi kielteisten tunteiden, kuten masennuksen,
vihan, uupumuksen ja levottomuuden väheneminen.

53.

54.

K2 LUONTO OPETUKSESSA
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Luonto voi toimia oppimisympäristönä ja tarjoaa
erilaisia mahdollisuuksia opetukseen.

Metsät 500 m säteellä peruskoulusta ja päiväkodista.

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo
Taloudellinen arvo: Koulutuksen taloudellista
arvoa yhteiskunnalle on vaikea mitata kattavasti, koska ne vaikuttavat laajasti yhteiskunnan eri tasoilla. Vaikutus on sekä suoraa että
epäsuoraa. Lähiympäristön hyödyntäminen
opetuksessa voi tuoda muuntojoustavuutta
kiinteisiin opetustiloihin ja luoda kustannussäästöjä.
Terveydellinen arvo: Lasten säännöllinen
luontokontakti edesauttaa immuunijärjestelmän vahvistumisessa.
Itseisarvo: Luonnon hyödyntäminen oppimisympäristönä lisää arvostusta sitä kohtaan.

Seuraavilla sivuilla on esitetty erillistarkastelut:
1) Luonto opetuksessa ekosysteemipalvelun hyödynnetty tarjonta suhteessa Keravan melualueisiin.
2) Luonto opetuksessa ekosysteemipalvelun hyödynnetty tarjonta opettajien osallisuuskyselyssä nimeämiin ulko-opetuksen suosikkipaikkoihin. Suosikkipaikoissa nousevat esille eniten Keskustan koulun ja
päiväkodin välitön lähiympäristö sekä Aurinkomäki. Muita paljon käytettyjä paikkoja osallisuuskyselyn
mukaan ovat Keravan kartanon ympäristö, Sompion pallokenttä ja Ahjon ulkoilualue.

55.

56.

57.

58.

K3 ESTEETTISYYS JA KULTTUURIPERINTÖ
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Luonnon ja kulttuurimaisemien esteettisyyden ja kulttuuriperinnön ihmiselle tuottama henkinen mielihyvä.

Yleisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi ja esteettisiksi arvioidut alueet:
• RKY alueiden kulttuurimaisemakohteet
• muinaisjäännökset
• maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kulttuurimaisemakohteet

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Kulttuuriperintö itsessään ei ole ekosysteemipalvelu.
Kulttuuriperintöä säilyy ja välittyy kuitenkin ihmisen
muokkaaman luonnon, eli kulttuurimaiseman avulla.
Muinaisjäännökset puolestaan säilyvät maaperässä,
jolloin kulttuuriperinnön säilyminen on maaperän,
elottoman ekosysteemin osan, ansiota.

Taloudellinen arvo: Luonnonkauniilla kohteilla ja
kulttuuriympäristöillä voi olla taloudellista arvoa, joka
muodostuu epäsuorasti asuinalueen houkuttelvuuden
ja matkailun kautta.

RKY-alueilta ja maakunnallisesti arvokkailta alueilta
analyysiin sisällytettiin sellaiset kohteet, joiden luonnolla tai kulttuurimaisemalla on merkittävä rooli. Luonteeltaan hyvin rakennetut kohteet rajattiin ulkopuolelle. Pistemäiset muinaisjäännöskohteet saatiin kartalle
luomalla niille 25 metrin etäisyysbuffer.
Keskusta-alueen tarkastelussa ovat mukana myös
hoidetut viheralueet, koska keskusta-alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä niiden hoidon katsottiin
pitävän varmasti sisällään esteettiset tavoitteet.

Terveydellinen arvo: Luonnonkauniilla kohteilla ja kulttuuriympäristöillä voidaan katsoa olevan jonkin verran
terveydellistä, etenkin psykologista arvoa. Se voi lisätä
ihmisen kokemusta merkittävyydestä ja jatkuvuudesta
sekä vähentää tyhjyyden, yksinäisyyden tai merkityksettömyyden kokemuksia.
Itseisarvo: Tunne kulttuurin jatkumisesta sekä luonnonperintökohteiden säilymisen voidaan katsoa olevan
itseisarvoja. Myös kulttuuriympäristöjen välittämällä
tiedolla voi katsoa olevan itseisarvoa.

59.

60.

K4 LUONNONARVO PERINTÖNÄ
Ekosysteemipalvelu

Käytetty mittari

Luonnon arvokohteet ja arvo perintönä seuraaville
sukupolville

Lainsäädännöllä suojellut alueet:
• luonnonsuojelualueet
• Natura-alueet
• erityisesti suojeltavat tai luontodirektiiviin sisältyvät eläinlajit
• erityisesti suojeltavat tai luontodirektiiviin sisältyvät kääpä-, sammal- ja sienilajit
• alkuperäisen taimenkannan omaavat vesistöt

Rajaukset ja huomiot

Palvelun tarjoamat hyödyt ja arvo

Analyysiin on otettu mukaan parhaimmat mahdolliset
havaintotiedot erityisesti suojeltavista tai luontodirektiiviin kuuluvista lajeista (Laji.fi, SYKE, ELY, Kerava).
Sienihavaintoja ei Keravalla ole rekisteröity.

Taloudellinen arvo: Luonnonkauniilla kohteilla ja
kulttuuriympäristöillä voi olla taloudellista arvoa, joka
muodostuu epäsuorasti asuinalueen houkuttelvuuden
ja matkailun kautta.

Keravalla ei ole Natura-alueita.

Terveydellinen arvo: Luonnonkauniilla kohteilla ja kulttuuriympäristöillä voidaan katsoa olevan jonkin verran
terveydellistä, etenkin psykologista arvoa. Se voi lisätä
ihmisen kokemusta merkittävyydestä ja jatkuvuudesta
sekä vähentää tyhjyyden, yksinäisyyden tai merkityksettömyyden kokemuksia.

Keravanjoki toimii mahdollisena vaelluskalavesistönä,
ja se otettiin mukaan analyysiin potentiaalisena taimenkannan kutupaikkojen vesistönä.

Itseisarvo: Tunne kulttuurin jatkumisesta sekä luonnonperintökohteiden säilymisen voidaan katsoa olevan
itseisarvoja. Myös kulttuuriympäristöjen välittämällä
tiedolla voi katsoa olevan itseisarvoa.

61.

KULTTUURISTEN PALVELUIDEN HYÖDYNNETTY TARJONTA

62.

Kulttuuristen palveluiden hyödynnetty tarjonta
Kulttuuristen palveluiden analysointi on aina jossain määrin tulkinnanvaraista, koska ekologisten prosessien lisäksi osallisena on kokeva ihminen. On kuitenkin olemassa laajasti tutkimusnäyttöä luonnon
psyykkisistä ja fyysistä terveysvaikutuksista, joihin nojautuen kulttuurisia ekosysteemipalveluita voidaan tunnistaa. Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan viheralueet vaikuttavat sekä suoraan
asukkaiden psyykkiseen terveydentilaan ja stressistä elpymiseen että
välillisesti kannustamalla liikkumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Kun edellä analysoituja erillisiä palveluita K1-K4 tarkastellaan päällekkäin, voidaan havaita, että hyödynnetyt kulttuuriset palvelut sijoittuvat erityisesti Keravanjokilaaksoon. Tarkastelussa korostuu myös Vironmäen, Niinikankaan ja Ahjon metsäalueet.
Kaupunkirakenteessa on olennaista turvata edellytykset virkistykselle
ja lähiluonnon saavutettavuudelle, sillä nämä vaikuttavat merkittävästi
asukkaiden hyvinvointiin ja luontosuhteen ylläpitoon, joka on tiiviisti
rakennetussa rakennetussa ympäristössäkin tärkeää.
Asukkaiden luontosuhteen vaalimiseen liittyy olennaisesti myös viheralueiden esteettisyys ja niiden varaan rakentuva paikallisidentiteetti
ja kulttuuriperintö. Maiseman ominaispiirteitä ja historiallista kerroksellisuutta tulee käyttää alueiden suunnittelun voimavarana. Laajojen
virkistysaluekokonaisuuksien rinnalla kokemukset helposti saavutettavasta lähiluonnosta ja yhteydet laajemmille viheralueille ovat tärkeitä.

63.

64.

Kaikkien ekosysteemipalveluiden hyödynnetty
tarjonta
Kun kaikki edellä esitellyt analyysit laitetaan päällekkäin, voidaan havaita, että monitoiminnallisia, useita erityyppisiä luontohyötyjä tuottavia alueita Keravalla ovat jo aiemmiinkin esiin noussut Keravanjokilaakso sekä sen ympärillä olevat laajemmat metsä- ja maatalousalueet
pohjoisessa ja kaakossa. Näistä etenkin Haukkavuori nousee esiin.
Kaupunkirakenne Keravalla on melko tiivis ja ero rakennettujen ja rakentamattomien alueiden välillä näyttäisi olevan ekosysteemipalvelutarjonnan suhteen suuri.
Merkittävää on myös, että “ekosysteemipalveluköyhiä” alueita ei Keravalla ole, mutta keskusta-alue ja sen eteläpuoliset teollisuus- ja logistiikka-alueet nousevat kuitenkin tarkastelussa esiin vaaleina eli niillä ei
hyödynnetä ekosysteemipalveluita kuin niukasti.
Jatkossa kaupunkirakennetta ja maankäyttö kehitettäessä tulisi pyrkiä
turvaamaan säätely- ja ylläpitopalveluiden toiminta koko kaupungin
alueella, koska ilman niitä ei muodostu tuotanto- ja kulttuurisia palveluita. Tähän vaikutetaan erityisesti turvaamalla luonnon monimuotoisuus, joka heijastuu edelleen ekosysteemipalveluiden tarjontaan
putousmallin mukaisesti. Runsaasti ekosysteemipalveluita tarjoavat
moniarvokohteet ovat luonnon ydinalueita, joiden prosessit tulee kaavoituksessa huomioida ja pyrkiä tarpeen mukaan korvaamaan. Myös
tiiviisti rakennetuilla alueilla ekosysteemipalvelutarjontaa voidaan
pyrkiä lisäämään, kuten tämän raportin kappaleessa 5 on osoitettu.

65.

66.

Yleiskaavan ja ekosysteemipalveluiden suhde
Keravan yleiskaavan 2035 mukaiset aluevaraukset ”uusista ja olennaisesti muuttuvista alueista” sekä
uudet asumisen aluevaraukset tulevat toteutuessaan vaikuttamaan tällä hetkellä hyödynnettyjen
ekosysteemipalveluiden tarjontaan.
Ekosysteemipalveluiden tarjonnan osalta paras ja kustannustehokkain vaihtoehto on olemassa olevien
biologisten rakenteiden ja prosessien vaaliminen. Maankäytön muuttuessa siihen ei kuitenkaan aina
pystytä ja silloin voidaan pohtia erilaisia kompensaatiotoimenpiteitä osana maankäytön suunnittelua.
Näitä kompensaatiotoimenpiteitä on kahta erityyppiä. Ensisijaisesti kannattaa miettiä ennallistamistoimenpiteitä eli heikentyneiden ekosysteemien kunnostamista. Esimerkki tästä voi olla putkitetun pintavesiuoman avaaminen ja puroekosysteemin ennallistaminen, puuston lisääminen ja kovien päällysteiden vaihtaminen läpäiseviin. Tällaisia toimenpiteita tulee tutkia esimerkiksi Ahjon uusien asuinalueiden
kohdalla. Alue on nykyisin pienteollisuuden käytössä ja kun sitä kehitetään asuinalueeksi, tulee viherrakenteitakin lisätä.

Vauhtitien kosteikko on rakennettu alueelle, jolla aiemmin oli pelkkää nurmikenttää ja puustoa.
Kosteikon myötä ekosysteemipalveluiden tarjonta on kasvanut:hulevesien hallinnan lisäksi alueella on uusia elinympäristöjä
ja enemmän virkistysarvoja.
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Toinen kompensaation vaihtoehto on kokonaan uusien ekosysteemien luominen esimerkiksi rakennuksiin ja katuihin integroitujen rakenteiden, kuten viherkattojen ja viherpainanteiden avulla. Jälkimmäinen vaihtoehto on usein kuitenkin kalliimpaa ja haastavampaa. Monitoiminnallisten viherrakenteiden
toteuttaminen vaatii selkeää näkemystä läpi suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessien. Tämä vaihtoehto soveltuukin parhaiten keskustamaisille alueille, jossa ympäristöön voidaan investoida enemmän
ja jotka ovat intensiivisen ylläpidon kohteena.

Esimerkki yliopistorakennuksen katolle rakennetusta niittybiotoopista Lontoon keskustassa.

Yleisesti kaupungin ekosysteemipalvelut turvataan parhaiten kehittämällä viheralueista ekosysteemipalvelutarjonnaltaan mahdollisimman monipuolisia alueiden erityispiirteet huomioiden sekä lisäämällä ekosysteemipalveluiden tarjontaa myös rakennetuilla alueilla, kuten kaduilla, pihoilla ja aukioilla.
Kun yleiskaavan mukaisia uusia alueita lähdetään kehittämään, tulisi niillä soveltaa seuraavia periaatteita:
•
Puiden ekosysteemipalvelupotentiaali on suuri eli ne tuottavat monia eri luontohyötyjä. Puustoa tulisi pyrkiä säilyttämään ja lisäämään mahdollisimman paljon sekä asuinalueilla että puistoissa.
•
Läpäisevien pintojen ja luonnontilaisen pintamaan säilyttäminen on tärkeää ekologisten prosessien turvaamiseksi. Veden, ravinteiden ja hiilen kierto maaperässä mahdollistaa ekosysteemipalveluiden muodostumiseen liittyvät toiminnot. Tiiviilläkin kaupunkialueilla näitä tarvitaan ympäristön
turvallisuuden ja terveellisyyden säilyttämiseksi.
•
Ekologisen verkoston elinvoimaisuus on merkittävä arvo. Eläinlajiston liikkumisen turvaamiseksi tulisi pyrkiä säilyttämään toimivat ekologiset yhteydet laikkujen ja luonnon tärkeiden ydinalueiden
välillä.
Käytännössä yllämainittujen periaatteiden soveltaminen Keravan pohjoisosien uusien asuinalueiden
osalta tarkoittaa riitävän leveiden viheryhteyksien varaamista etenkin Kytömaan alueella, jossa ekologisten yhteyksien turvaaminen Keravanjokilaaksosta kohti pohjoista on tärkeää. Tasaisen pientalomaton sijasta parempi vaihtoehto on pyrkiä luomaan tiiviitä asumisen korttelialueita ja niiden väliin
reiluja puustoisia viheryhteyksiä, jotka palvelevat myös asukkaiden virkistystarpeita.
Ylikeravalla peltoalueille rakentuvien aluieden osalta voidaan soveltaa asuntomessualueelle esitettyjä
68.

Yksittäisen puun tuottamia erilaisia ekosysteemipalveluita. Käytännössä eri puulajeilla on toisistaan poikkeavia
ominaisuuksia ja myös puun ikä, koko ja kunto vaikuttavat ekosysteemipalveluiden tarjontaan.

suunnitteluperiaatteita (kappale 5). Kytömaan ohella erityisesti Pihkaniityn ja Kaskelan alueella yleiskaavassa on merkitty uutta rakentamista metsäalueille. Näillä alueilla olemassa olevan puuston ja läpäisevien pintojen säilyttämisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota olemassa olevien virkistysalueiden
pienenemiseen. Nykyisten metsäalueiden määrä laskee ja jäljellä oleville alueille kohdistuu entistä
suurempi käyttöpaine asukasmäärän kasvaessa paikallisesti. Kulkua ohjaavien virkistysreittien määrään
ja laatuun tulee kiinnittää huomiota, sillä toimiva virkistysreittiverkosto säästää muuta luontoa ja sen
ekosysteemipalvelutarjontaa.
Keskustan eteläpuolelle Keravanjokilaaksoon sijoittuvien kaupallisten palveluiden ja työpaikka-alueiden
osalta tulevan maankäytön tarpeellisuutta ja volyymiä tulee tarkoin harkita. Erityisesti huomioitavia
seikkoja ovat ekologisten yhteyksien ja virkistysarvojen säilyttäminen. Myös hulevesien hallintaan tulee
kiinnittää huomiota. Alueelle määritetyt toiminnot saattavat lisätä merkittävästi läpäisemättömiä pintoja, joka lisää hulevesien määrää ja heikentää laatua. Koska Keravanjoki sijaitsee niin lähellä, saattavat
nämä muutokset biologissa rakenteissa ja prosesseissa heikentää paikallisesti ekosysteemipalveluista
esimerkiksi eroosion torjuntaa, haitallisten aineiden biopuhdistusta, veden viivytystä ja tulvasuojelua,
sekä tuotanto- ja kulttuurisia palveluita. Veden laadun ylläpitoon vaikutus voi olla jopa seudullinen.
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3. KESKUSTAN JA KARTANON ALUEIDEN HYÖDYNNETTY TARJONTA
Tässä kappaleessa käydään läpi hyödynnettyä ekosysteemipalveluiden tarjontaa Keravan keskusta-alueella
sekä tulevalla asuntomessualueella Keravan kartanon ympäristössä. Tarkastelu on tehty edellistä, koko kaupunkia koskevaa analyysiä tarkemmassa mittakaavassa 10m x 10m ruudukolla. Tavoitteena on tarkastella
ekosysteemipalveluiden hyödynnettyä tarjontaa tiiviiden rakennettujen alueiden sisällä ja välittömässä läheisyydessä. Tarkemman mittakaavan tarkasteluissa on pääsääntöisesti käytetty samoja mittareita kuin koko
Keravan tarkasteluissa. Jos mittarit poikkeavat toisistaan, on tämä selostettu koko Keravan tarkasteluiden
yhteydessä.
Nämä tarkemmat analyysit on laadittu, sillä koko kaupunkialueen tarkastelussa keskusta-alueen hyödynnetty tarjonta ei nouse erityisesti esiin, koska se muodostuu pääsääntöisesti niin pienipiirteisistä luonnonelementeistä. Paikallisessa mittakaavassa tällä sini-viherrakenteella on kuitenkin suuri merkitys esimerkiksi
asumisviihtyvyyden, hulevesien hallinnan tai ympäristöterveyden kannalta. Näitä palveluita ei voida tuottaa
kaupunkirakenteen ulkopuolella kaukana asutuksesta. Rakennetussa ympäristössä oleva siniviherrakenne
on tyypillisesti myös täydennysrakentamisuhan alla, joten maankäytönsuunnittelussa on tärkeää tunnistaa
paikallisiin luontohyötyihin liittyvät biologiset rakenteet ja arvot.
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Asuntomessualue

Keskusta-alue
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Keskusta

Asuntomessualue ja Keravan kartano
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Keskusta-alue
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Keskusta: Säätely- ja tukipalvelut

S1a Haitallisten aineiden biopuhdistus

S1b Puhdas ilma

S2 Melun torjunta

S3 Eroosion torjunta

S4a Veden kierron säätely

S4b Veden viivytys ja tulvasuojelu
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S5 Ilmavirtausten säätely

S6 Pölytys ja siementen levitys

S7 Elinympäristöt

S8 Veden laadun ylläpito

S9 Globaalin ilmaston säätely

S10 Paikallisen ilmaston säätely
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Keskusta: Tuotantopalvelut

T1 Viljeltävä ravinto

T2 Juoma- ja talousvesi

T4 Käyttövesi

T5 Materiaalit
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T3 Luonnon tuottama ravinto
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Keskusta: Kulttuuriset palvelut

K1 Virkistys

K2 Luonto opetuksessa

K4 Luonnonarvo perintönä
(Luottamuksellinen)
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K3 Esteettisyys ja kulttuuriperintö
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Keskustan kaikkien ekosysteemipalveluiden hyödynnetty
tarjonta
Analyysi osoittaa jopa hämmentävän selvästi, miten tiiviisti Keravan
keskusta on rakennettu. Siniviherrakenteelle ei ole jäänyt paljoa tilaa
ja ekosysteemipalveluiden tarjonta ympäristöön nähden on niukkaa.
Keravan keskusta-alueella tärkeitä moniarvokohteita ovat muutamat
kasvulliset alueet katujen, kuten Asematien ja Keskustan kehän ympärillä sekä kävelykadut, Aurinkomäki ja aseman itäpuolella Heikkilän
puistoalueet.
Huomioitavaa on, että analyysissä ei juurikaan nouse esiin yksittäisten katupuiden merkitys. Täysikokoisen (20 metriä) puun lehtien läpi
saattaa aurinkoisen päivänä virrata 36 000 kuutiota ilmaa samalla kun
se yhteyttää 18 kiloa hiilidioksidia ja haihduttaa jopa 400 litraa vettä
(die Grune Stadt). Katupuita on Keravalla melkein 6 000 kappaletta ja
yhdessä ne muodostavatkin merkittävän kasvullisen rakenteen, joka
tuottaa lukuisia ekosysteemipalveluita ja niiden merkitys etenkin keskustan alueella on merkittävä.
Olemassa olevien kasvullisten rakenteiden ja keskustan läpi kulkevien viheryhteyksien vaaliminen ja edelleen kehittäminen on tärkeää.
Tiiviissä kaupunkirakenteessa luontohyötyihin liittyvät turvallisuusja terveysaspektit korostuvat etenkin ilmastonmuutoksen edetessä.
Kaupunkivihreän lisääminen lisäisi myös viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaisuutta.
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Asuntomessualue: Säätely- ja tukipalvelut

S1a Haitallisten aineiden biopuhdistus

S1b Puhdas ilma

S2 Melun torjunta

S3 Eroosion torjunta

S4a Veden kierron säätely

S4b Veden viivytys ja tulvasuojelu
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S5 Ilmavirtausten säätely

S6 Pölytys ja siementen levitys

S7 Elinympäristöt

S8 Veden laadun ylläpito

S9 Globaalin ilmaston säätely

S10 Paikallisen ilmaston säätely
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Asuntomessualue: Tuotantopalvelut

T1 Viljeltävä ravinto

T2 Juoma- ja talousvesi

T4 Käyttövesi

T5 Materiaalit
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T3 Luonnon tuottama ravinto
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Asuntomessualue: Kulttuuriset palvelut

K1 Virkistys

K2 Luonto opetuksessa

K4 Luonnonarvo perintönä
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K3 Esteettisyys ja kulttuuriperintö
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Keravan kartanon kaikkien ekosysteemipalveluiden hyödynnetty tarjonta
Kaikkien hyödynnettyjen ekosysteemipalveluiden päällekkäistarkastelu osoittaa, että tilanne Keravan kartanon ympäristössä on nykyisellään varsin hyvä. Alue kuuluu Keravanjokilaaksoon ja kytkeytyy sekä
pohjois- että eteläreunasta laajemmille luontoalueille, jotka tarjoavat
monipuolisesti luontohyötyjä.
Tarkastelussa nousee erityisesti esiin Keravan kartanon alue, jokivarsi
sekä moottoritien puustoinen suojavyöhyke. Tulevan asuntomessualueen kannalta nämä kaikki tuottavat merkittäviä, alueen asumismukavuutta lisääviä ekosysteemipalveluita.
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4. ANALYYSIN JOHTOPÄÄTÖKSET
Moniarvokohteet
Tämän työn tavoitteena on ollut tunnistaa Keravan alueella merkittävät, paikallisesti tuotetut ja hyödynnetyt
ekosysteemipalvelut. Yleisellä tasolla kaupunkiseudut lähialueineen sekä tarjoavat että hyödyntävät monipuolisesti ekosysteemipalveluita. Kaupunkiviheralueiden ekosysteemipalveluiden erottaminen kaupunkeja
ympäröivien alueiden tarjoamista ekosysteemipalveluista ei ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollista,
sillä kaupungit muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden lähialueidensa kanssa. Kaupungit ovat riippuvaisia niitä ympäröivästä luonnosta, joka tarjoaa niille resursseja ja toisaalta ottaa vastaan kaupunkien aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Kaupunkiseutu muodostaakin usein jatkumon tiiviisti rakennetun keskusta-alueen, väljempien asuinalueiden ja laajojen rakentamattomien viheralueiden välille. Tämä analyysikokonaisuus
osoittaa, että näin on myös Keravalla.
Analyysin pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että koko Keravan kaupunkia hyödyttäviä ekosysteemipalveluja tarjoavia moniarvokohteita ovat pohjoisen ja kaakkoisosan laajat metsäalueet, kaupunkirakenteen sisällä
olevat puustoiset alueet sekä erityisesti Keravanjokilaakso. Näillä alueilla tärkeimpiä palveluja ovat erilaiset
säätely- ja ylläpitopalvelut sekä seudullinen virkistys. Lisäksi laajat yhtenäiset metsäalueet ja niiden väliset
yhteydet ovat elinehto luonnon ydinalueiden säilymisessä, koska suurilla laikuilla on enemmän lajeja kuin
pienillä ja eristyneemmillä laikuilla on vähemmän lajeja kuin lähempänä toisiaan olevilla.
Myös kaupungin laajat peltoalueet ovat erittäin monitoiminnallisia, sillä ne tuottavat erityyppisiä palveluita vedenpidätyksestä (säätelypalvelu) ruuantuotantoon (tuotantopalvelu) ja virkistysarvoihin (kulttuurinen
palvelu). Suomessa yleisestikin kaupunkiluonnon monimuotoisuus on korkeaa, koska kaupungit ovat alunalkaenkin sijoittuneet usein maisemarakenteen solmukohtiin, joihin liittyy myös laaja kirjo erilaisia elinympäristöjä. Maatalouden harjoittaminen on edelleen lisännyt luontoarvoja biodiversiteetin entisestään lisääntyessä. Näin on myös Keravalla ja viljavaan jokilaaksoon kytkeytyvät luonnon moniarvokohteet ovat erityisesti
vaalimisen arvoisia.
Keravalla on kaupunkirakenne, jossa keskusta on erittäin tiivis ja sen ympärille kiinnittyvät väljemmät asuinja työpaikka-alueet, joiden ympärillä sijaitsevat laajemmat luontoalueet. Keravanjokilaakso jakaa koko kaupungin kahteen osaan. Tämä periaatteessa tukee ekosysteemipalveluiden tarjontaa lähellä asukkaita, koska
matka viheralueelle ei mistään ole pitkä. Luonnon merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille opitaan koko ajan
lisää, mutta esimerkiksi biodiversiteettihypoteesin perusteella suora luontokontakti vahvistaa ihmisen immuniteettiä. Luontoon kytkeydytään biokemiallisesti syömällä, juomalla, hengittämällä ja koskettamalla. Luontokontaktin tulisikin olla osa päivittäistä elämää. Monien keravalaisten päivittäiset reitit kulkevat keskustan
aseman kautta, joten esimerkiksi nykyisten virkistysreittien ja ylläpito- ja säätelypalveluiden vaalimisen ohella keskusta-alueen monipuolinen viherrakenne ja ekosysteemipalvelutarjonta on merkittävä kehitettävä arvo
nykyisessä kaupunkirakenteessa.
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5. SUUNNITTELUPERIAATTEET
Ekosysteemipalveluanalyysiä voidaan käyttää lähtötietona
maankäytön kehittämiseen. Kun tunnetaan ekosysteemipalvelutarjonta, voidaan arvioida maankäytön muutoksen
vaikutukset siihen. Edelleen voidaan pyrkiä ennakoimaan
tulevia ekosysteemipalvelutarpeita. Tämän pohjalta voidaan laatia suosituksia suunnitteluratkaisuista ja
-periaatteista, joilla ekosysteemipalveluita voidaan ylläpitää
tai kompensoida ja maankäytön kehittämisen viherrakenteelle potentiaalisesti aiheuttamia haitallisia vaikutuksia
vähentää.
Tässä kappaleessa on esitetty erilaisia suunnitteluperiaatteita kahden kohdealueen, keskustan ja tulevan asuntomessualueen, ekosysteemipalveluiden vaalimiseksi ja
jopa lisäämiseksi. Suunnitteluperiaatteisiin tutustuessa on
hyvä pitää mielessä, että ekosysteemipalveluiden tarjonnan osalta paras ja kustannustehokkain vaihtoehto on aina
olemassa olevien biologisten rakenteiden ja prosessien
vaaliminen. Aina siihen ei kuitenkaan pystytä ja silloin
voidaan pohtia erilaisia kompensaatiotoimenpiteitä osana
maankäytön suunnittelua.
Kompensaation yleisiä periaatteita on esitelty kappaleessa
2 (Yleiskaavan ja ekosysteemipalveluiden suhde) ja näitä
periaatteita on tässä kappaleessa täsmennetty konkreettisemmiksi rakenneratkaisuiksi. Esitettyjen ratkaisuiden
osalta on esitetty myös niiden tuottamat ekosysteemipalveluhyödyt.
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Kiertotalous ja resurssiviisaus kulkevat käsi kädessä ekosysteemipalveluiden tarjonnan kanssa ja tulevalla asuntomessualueella voidaan tehdä
niiden osalta merkittäviä vahvistavia päätöksiä jo suunnitteluvaiheessa.

Tulevaisuudessa kehitettävä viheryhteys

niitty

Nykyinen viheryhteys
Hulevesiuoma
Keravanjoki
Alueellisesti merkittävä viheralue

Haukkavuori

Paikallisesti merkittävä viheralue
Rakennettava alue
Alikulku
Leikkausmerkintä, Leikkaus A-A

A

A
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Keravan kartanon ympäristö, tuleva asuntomessualue
Tuleva asuntomessualue kuuluu Keravanjokilaakson runsaasti erilaisia ekosysteemipalveluita tuottavaan
käytävään. Erityisesti asuntomessualueen maankäytön muutosalueella korostuvat säätely- ja ylläpitopalveluista vedenkierron säätely, veden viivytys, melun torjunta, elinympäristöjen tarjonta, ilmaston, ilman
laadun ja ilmavirtausten säätely. Lisäksi alueella on merkitystä ruuantuotannon ja kulttuuristen palveluiden
kannalta. Päällekäistarkastelussa nousee erityisesti esiin Keravan kartanon puustoinen ympäristö.
Kun aluetta lähdetään kehittämään asuntomessualueeksi, tullaan siellä todennäköisesti suorittamaan
massanvaihtoja rakennusten perustusten takia. Lisäksi kasvillisuuden määrä vähenee ja vähintään liikkumisen väylät muodostavat kovia pintoja, joissa hulevedet eivät imeydy. Alueen biologiset rakenteet ja niihin
liittyvät ekologiset prosessit siis muuttuvat ja ekosysteemipalveluiden tarjonta heikkenee. Näitä muutoksia
voidaan kuitenkin pyrkiä suunnittelun ja rakentamisen sekä myöhemmin ylläpidon prosesseissa minimoimaan ja ennaltaehkäisemään. Edellisen sivun kaaviossa on esitetty alueen kehittämisperiaatteita. Keskeistä on luoda kattava hulevesiverkosto tonteilta aina Keravanjoelle saakka. Keravan kartanon ympäristö on
paikallisesti merkittävin viheralue, jonka saavutettavuus on tärkeää. Samalla pitää huomioida koko alueen
merkitys osana laajempia pohjois-eteläsuuntaisia viher- ja virkistysyhteyksiä. Seuraavassa on täsmennetty
periaatetasoisia ratkaisuja, joilla ekosysteemipalveluiden tarjontaa voidaan jatkossakin alueella turvata.

Ruuantuontanto, maaperän vaaliminen ja ravinnekierto
Tavoitteena:
•
alueen kulttuurihistoriallisten perinteiden jatkaminen,
•
asukaiden hyvinvoinnin vahvistaminen elinympäristöjen, biologisen monimuotoisuuden ja maaperän säilyttämisellä,
•
viherrakenteiden hyödyntäminen luotaessa alueelle kiinnostava, globaaleihin ympäristöongelmiin
ratkaisuja tarjoava 2020-luvun identiteetti.
Nykyisin Keravan kartanon ympäristö on viljelysmaata. Alueen ruuantuotantopotentiaali perustuu viljavaan
maaperään ja toimivaan ravinnekiertoon, joka mahdollistaa kasvien kasvun. Kun Keravan kartanon ympärys muuttuu asuinalueeksi, tulisi asukkaita edelleen kannustaa pienviljelyyn omilla tonteillaan esimerkiksi
hyödyntämällä alueen kehittämisessä viherkerrointyökalua, jossa erilaisia ruuantuotantoon ja ravinnekiertoon liittyviä elementtejä painotetaan. Tällaisia voivat olla muun muassa kasvihuoneet ja pihakompostit.
Ruuantuotannon ohella näillä toimenpiteillä on terveysvaikutuksia, sillä monimuotoinen, elävä maaperä ja
asukkaiden aktiivinen kontakti siihen edesauttaa biodiversiteettihypoteesin mukaisesti immuunijärjestelmän kehityksessä. Elinympäristön mikrobit vaikuttavat omaan mikrobistoomme, joten riittävä hyödyllinen
mikrobialtistus elinympäristön ja ravinnon kautta tukee hyvinvointiamme etenkin kasvuiässä. Alkuperäinen
maaperä on aina tuotettuja kasvualustoja monimuotoisempaa, joten sen talteenotto ja kierrätys alueella
on resurssitehokasta ja ylläpitää ekosysteemipalvelutuotantoa. (Kierrätyskasvualustojen käyttöön on juuri
ilmestynyt uusi opas VYLiltä.)
Paikallinen ruuantuotanto tarjoaa asukkaille harrastus- ja kohtaamismahdollisuuksia ja parhaimmillaan
vähentää ruuan kuljetukseen kuluvaa energiaa. Se myös lisää omalta osaltaan kaupunkiluonnon monimuotoisuutta, tarjoaa ravintoa pölyttäjille, lisää viihtyisyyttä ja ymmärrystä luonnon prosesseista, ylläpitää
kotimaisia kantoja ravintokasveista sekä auttaa hulevesien hallinnassa. Keravan kartanon keskeistä sijaintia
voisi alueella korostaa kehittämällä siitä alueen ruokahubin, josta saisi lainaan työvälineitä puutarhaan. Sen
alueella voisi myös tarjota mahdollisuuksia yhteisölliseen kaupunkiviljelyyn tai mehiläisten ja siipikarjan
kasvatukseen. Kollektiivinen kompostointi ja ruokamullan käsittely sekä tilavuokraus taimien kasvatukseen
säästäisi resursseja ja olisi linjassa alueen mahdollisen kiertotalousbrändin kanssa. Erilaiset viljelykiertoon
liittyvät tapahtumat ja myyjäiset tarjoaisivat kulttuurista jatkumoa ja jopa liiketoimintamahdollisuuksia.
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Hulevedet ja Keravanjoki
Tavoittena:
•
monitoiminnallisen hulevesien hallinnan järjestelmä tonteilta Keravanjoelle asti
•
järjestelmän luominen ennen muuta rakentamista.
Keravan joen läheisyyden vuoksi veden viivytys, veden kierron ja veden laadun säätely sekä eroosion torjunta
ovat alueella tärkeitä ekosysteemipalveluita. Nämä palvelut perustuvat olemassa oleviin pintavesiuomiin eli
pelto-ojiin sekä läpäisevään, kasvillisuuspeitteiseen maaperään. Jatkossa näitä ekosysteemipalveluita voidaan
vaalia säilyttämällä niitä tuottavia biologisia rakenteita alueella. Pelto-ojien kehittäminen hulevesiuomiksi ja
esimerkiksi tulva- ja tasausaltaiden luominen jo ennen alueen rakentamista on tärkeä toimenpide. Sillä tavalla saadaan rakentamisen aikaiset vaikutukset vesien laatuun ja kiintoaineskuormat minimoitua. Asteittainen
muutos auttaa myös olemassa olevia vesiekosysteemejä säilymään alueella.
Maankäytön muutoksen ohella myös ilmastonmuutos vaikuttaa vesisuhteisiin. Tulevaisuudessa vettä sataa
todennäköisesti useammin ja kerralla enemmän. Tämä aiheuttaa kasvavan tulvariskin, etenkin jos kaupunkirakenne samalla tiivistyy tai pinnat muuttuvat läpäisemättömiksi. Hulevesiä voidaan kuitenkin viivyttää
ja käsitellä luonnonmukaisesti myös erilaisissa piha- ja katurakenteissa, jotka sivun 98 kaavioissa eivät näy.
Näistä piha- ja katualueille sijoitettavista viivytys-, imeytys- ja johdatusratkaisuista tulisi muodostaa yhdessä
isompien uomien kanssa hulevesien hallintaketjuja.
Puusto on myös tehokas tapa hallita hulevesiä. Esimerkiksi suuri koivu saattaa helteisenä kesäpäivänä imeä
500-1000 litraa eli kuution verran vettä, kun puun haihduttamis- ja yhteyttämisprosessit ovat vilkkaimmillaan.
Samalla puun juuristot auttavat pitämään maata kuohkeana, joka edesauttaa veden imeytymistä maahan.
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Keravan kartano

Maisemallisesti arvokas, avoimena
säilytettävä kulttuurimaisema

Elinympäristöt ja monimuotoisuus
Tavoitteena:
•
olemassa olevien elinympäristöjen säilyttäminen,
•
avainlajiston löytäminen,
•
pölyttäjähyönteisten vaaliminen ruuantuotannon tukena.
Keravan kartanoa ympäröivä puusto ja pellolla virtaavat pintavesiuomat tarjoavat tällä hetkellä runsaasti erilaisia elinympäristöjä hyönteisille, matelijoille, linnuille ja piennisäkkäille. Kun alueen maankäyttö muuttuu
ja asukasmäärä kasvaa, ovat alueen monimuotoisuus ja elinympäristöt uhattuna. Oikeilla toimenpiteillä niitä
voidaan kuitenkin pyrkiä vaalimaan.
Uudisrakennusten tonteilla voidaan kannustaa käyttämään mahdollisimman monimuotoista kasvillisuutta.
Pelto-ojien muuttaminen hulevesiuomiksi säilyttää ja ylläpitää nykyisiä vesiekosysteemejä. Myös kartanoa
ympäröivän puuston harventaminen esimerkiksi näkymien avaamiseksi tai uusien virkistysreittien luomiseksi voidaan tehdä nykyisiä elinympäristöjä säilyttäen. Olemassa olevan puuston säilyttäminen ja uuden
istuttaminen edesauttaa myös melun ja pienhiukkasten torjunnassa sekä ilmavirtausten säätelyssä.
Alueelle voidaan myös valita tiettyjä avainlajeja, joille tietoisesti luodaan niille soveltuvia elinympäristöjä.
Esimerkiksi Tukholman uuden Royal Seaportin alueella on tiiviiseen kaupunkirakenteeseen luotu ekologista
verkostoa ja elinympäristöjä sammakoille ja tammipuita suosiville hyönteisille. Keravan asuntomessualueen
mahdollista ruuantuotantoa tukemaan olisi hyödyllistä kehittää elinympäristöjä erilaisille pölyttäjille.
Maailmanlaajuisesti pölyttäjistä 16 % on uhanalaisia. Suomessa mesipistiäisistä noin 20 % ja perhosista 17 %
on arvioitu uhanalaisiksi. Lisäksi pölyttäjien määrä ylipäätään on laskenut hälyttävästi muun muassa elinympäristöjen tuhoutumisen ja pirstoutumisen, tehomaatalouden käytäntöjen ja ilmastonmuutoksen takia.
Pölyttäjiä voidaan kuitenkin suosia myös kaupunkiympäristössä tarjoamalla niille suotuisia elinympäristöjä
riittävän tiiviinä verkostona. Esimerkiksi pihaan voidaan rakentaa linnunpöntön kaveriksi hyönteishotelli ja
sen seuraaminen voi olla osa elämyksellistä arkea.
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Tulevan asuntomessualueen julkisten ja piha-alueiden ympäristörakentemisessa olisi hyvä soveltaa Kestävän
ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallia, joka auttaa määrittelemään millä tavalla ja kuinka sitovasti
tilaaja, suunnittelija, rakentaja ja kunnossapitäjä toimivat suhteessa kestävään kehitykseen. Toimintamalli
on Viherympäristöliiton luoma ja siihen liittyy erilaisia ohjeoppaita, tarkastuslistoja ja asiakirjamallipohjia.
Asuntomessualueen osalta etenkin paikan olosuhteiden vaalimiseen liittyvä ohjeistus toimintamallin
teemoissa 1 ja 2 on huomioon ottamisen arvoista. Myös viherkerroin on hyvä työkalu piharakentamisen
ohjaamiseen.
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A

Ratkaisuesimerkkejä hulevesien hallintaketjuista:
Yllä hulevesien hallintaketju kerrostalon pihassa Kööpenhaminassa, jossa varattu runsaasti tulvatilavuutta.
Keskellä kerrostalon piha Kuninkaantammessa Helsingissä sekä
omakotitalon piha Portlandissa.
Alla hulevesien hallintaa yleisillä alueilla Porin asuntomessualueella katurakenteessa sekä keskitetysti Eerolanpuron kosteikossa
Jyväskylässä.

102.

Ratkaisuesimerkkejä kaupunkiviljelyyn: kattopuutarha
Helsingin keskustassa, hyötykasvit aukiolla Zurichissa,
Sveitsissä ja vertikaalipuutarha Malmössä (yllä).
Ruuantuontantoon ja pölytykseen liittyvät rakenteet
voivat olla näkyvä alueellinen identiteettitekijä: esimerkkinä kanala, mehiläispesät ja hyönteishotellit (keskellä).
VYL tarjoaa ohjeistuista ekologisiin kotipihoihin, kuva
alla ”Kestävä kotipiha” -esitteestä, jossa ohjeita mm.
perhos-, laho- ja sadepuutarhan toteutukseen.
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Keskusta-alueella kaupunkivihreällä on ekologisia tehtäviä, mutta niitä enemmän korostuu asukkaiden hyvinvointi, turvallisuus ja kokemus
Pihkaniitty
miellyttävästä kaupunkiympäristöstä.
Tulevaisuudessa kehitettävä viheryhteys
Nykyinen viheryhteys
Vahvistettava katuvihreä
Hulevesiuoma
Hulevesien hallintarakenne
Alueellisesti merkittävä viheralue
Paikallisesti merkittävä viheralue
Rakennettava alue
Rakennettava viheralue
Alikulku
Aukio
Leikkausmerkintä, Leikkaus B-B ja C-C

Hallilan- ja
Jurvalanpel

B
C

B
C

Sompionpuisto
Kannistonmetsä

Esitettyjen hulevesien hallintarakenteiden paikka on tutkittu yleiskaavan
hulevesiselvityksen liitteenä olevan
valuma-aluemallinnuksen pohjalta
tulvaherkkiin kohteisiin.

104.

Keskusta-alue ja Jaakkola
Analyysi näyttää selvästi, miten Keravan keskusta-alueella ekosysteemipalveluiden toteutunut tarjonta on
selvästi ympäröiviä alueita vähäisempää. Tiiviissä kaupunkiympäristössä kaikki runsaamman kasvillisuuden
alueet nousevat esiin olivat ne sitten hoidettuja puistoja tai tienpientareita. Keskusta-alueen ja etenkin
asuinalueeksi kehitettävän Jaakkolan ekosysteemipalveluiden tarjonnan lisäämiseksi tarvitaan siis lisää
kasvullisia rakenteita. Olennaista on tunnistaa ne paikat, johon kasvillisuutta voidaan lisätä sekä, mikä vielä
tärkeämpää, millaisia hyötyjä ne tarjoavat. Hyöty- ja arvonäkökulma ovat tärkeitä, jotta tiiviissä kaupunkirakenteessa kasvillisuuden vaatimat suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon resurssit voidaan perustella.
Edellisellä sivulla olevassa kaaviossa on asetettu kehittämisen tavoitteita ydinkeskustan ja Jaakkolan alueelle. Kaaviossa osoitetut toimenpiteet pohjautuvat yleiskaavan 2035 hulevesiselvitykseen, keskustan rakennustapaohjeeseen (luonnos) sekä Jaakkolan strategiseen aluekehityskuvaan 2035. Viheryhteyksiä keskustan
ulkopuolisille viheralueille on luonteva kehittää osana katurakentamista. Etenkin Keskustan laajaa kävelykatuverkostoa tulisi vehreyttää. Aukioilta löytyy tilaa uudelle viherrakentamiselle, johon on mahdollista
yhdistää myös hulevesien hallintaa ja tulvasuojelua. Jaakkolaan tulisi katuviherrakentamisen ohella luoda
korttelialueet yhdistävä keskuspuisto, joka voi toimia myös hulevesien hallinnan keskeisenä rakenteena.
Hulevesien valumasuunta on etelään ja puiston eteläosaan sopisi luontevasti virtaamia tasaava alas- tai
kosteikkorakenne. Seuraavassa kappaleessa on tarkennettu periaatetasoisia ratkaisuja, joilla ekosysteemipalveluiden tarjontaa voidaan jatkossa kehittää keskustan alueella.

Vihreä ja elävä katutila
Tavoitteena:
•
katutilan vehreyttäminen,
•
hulevesien hallinta tiiviissä kaupunkirakenteessa,
•
viihtyisyyden, vetovoimaisuuden ja miellyttävien kaupunkitilojen lisääminen.
Katutila on usein asukkaiden eniten käyttämä arkiympäristö kaupungeissa ja siellä kasvillisuudella on
merkitystä sekä säätelypalveluihin, että esimerkiksi katuympäristön miellyttävyyteen, virikkeellisyyteen ja
kaupunkikuvalliseen kokemukseen. Tärkeimpiä tuotettujen ekosysteemipalveluita ovat veden viivytys, veden kierron ja veden laadun säätely, pienilmaston säätely, paikoitellen melun torjunta sekä edellä mainitut
kulttuuriset palvelut.
Katupuuston ja erilaisten muiden istutusten lisäksi katutilaan sopivat erilaiset hulevesirakenteet. Tyypillisesti kaupungissa pinnoitettu ja vettä läpäisemättömän maa-ala aiheuttaa ongelmia muun muassa hulevesien
määrän ja laadun, tulvien sekä kaupunkivaluma-alueiden alapuolisten vesistöjen vedenlaadun suhteen.
Hulevesiä voidaan katutilassa ohjata kasvillisuusrakenteisiin, kuten puiden juuristolle. Tukholmassa on
käytetty paljon yhtenäistä kantavaa kasvualustaa katupuille, jonka hulevesien hallintakapasiteettia on lisätty
biohiilen avulla ja tätä ratkaisua on päästy jo Keravallakin pilotoimaan. Myös erillisiä katutilaan integroitavia
hulevesirakenteita, kuten painanteita tai sadepuutarhoja voidaan hyödyntää sadeveden imeyttämisessä
sekä veden suodatuksessa ja puhdistuksessa. Katutilan viherpainanteita on kokeiltu Suomessa muun muassa Helsingissä Kuninkaantammessa ja Turussa Skanssin alueella.
Kasvillisuusrakenteet voivat elävöittää kaupunkitilaa monella tapaa. Kööpenhaminassa aiemmin pysäköintikäytössä olleelle katuaukiolle, Tåsinge platsille, rakennettiin hulevesien hallintaa varten pieni puistikko ja
sen yhteyteen oleskelutila. Aukio on nykyään suosittu kohtaamispaikka ja sen ympärille on tullut kahviloita
ja pikku putiikkeja. Jaakkolan osalta tarkemman hulevesien hallintasuunnitelman laatiminen osana muuta
maankäytön suunnittelua on vahvasti suositeltavaa, jotta edellytykset hulevesien hallinnalle ja niistä potentiaalisesti saatavien monitoiminnallisten hyötyjen saamiselle pystytään turvaamaan muun muassa katu- ja
puistoalueiden mitoituksessa.
105.

Korttelipihat ja keskuspuisto
Tavoitteena:
•
monimuotoinen kaupunkivihreä ja viheryhteyksien kehittäminen,
•
ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Kaupunkiympäristössä on tärkeää ylläpitää luonnoltaan mahdollisimman monimuotoisia elinympäristöjä
useista eri syistä. Kasvillisuuden monimuotoisuus itsessään on arvo, sillä eri kasveilla on erilaisia ominaisuuksia: jotkut kestävät hyvin vaihtelevia kosteusolosuhteita, jotkut taas ilman epäpuhtauksia, jotkut tarjoavat
elinympäristöjä tai auttavat toisia kasveja menestymään. Kaupunkiympäristöön erilaisia kasveja valitaan
usein esteettisin perustein, jotta luodaan vaihtelevia näkymiä tai inhimillistä mittakaavaa.
Ilmastonmuutoksen edetessä monimuotoisella kaupunkiluonnolla on merkitystä myös sopeutumisen kannalta, kun sään ääri-ilmiöiden riski kasvaa. Kaupunkiluonto voi auttaa sopeutumaan rankkasateisiin, myrskyihin
ja pitkiin hellejaksoihin, ja samalla se lisää alueellista resilienssiä eli joustokykyä ja turvallisuutta. Viherrakenteen monimuotoisuus sekä laaja lajistollinen ja mikrobitason biodiversiteetti lisäävät ympäristöterveyttä ja
vastustuskykyä vieraslajeja, tuholaisia tai kasvitauteja vastaan muuttuvassa ilmastossa.
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Korttelipihoilla ja kaduilla oleva kasvillisuus muodostaa ekologisia verkostoja, jotka mahdollistavat ekosysteemipalveluiden tarjontaa. Puistot ja laajemmat viheralueet ovat tämän verkoston tärkeitä solmukohtia. Niissä
kasveilla on maanvarainen kosketus ja runsaasti tilaa juuristolle. Puusto pääsee kehittymään kookkaammaksi, hulevesien hallintaa varten voidaan tehdä erilaisia elämyksellisiä hallintaketjuja ja erilaisille ekologisille
prosesseille on enemmän mahdollisuuksia. Puistot ovat tiiviillä kaupunkialueella ekosysteemipalveluiden
hotspotteja, joihin viherverkoston muut osat tukeutuvat. Erityisesti korttelipihojen ja puistoalueiden visuaalinen ja ekologinen yhteys on tärkeää asukkaiden hyvinvoinnille. Toisaalta uudet rakenteet ovat tärkeitä liittää
olemassa olevaan verkostoon, kuten Sibeliuksentien ja Keravantien viherkaistoihin ja pientareisin.
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Uusi korttelipiha

Pysäköintilaitokset vihreän infran alustana ja olohuoneina
Tavoitteena:
•
viherrakenteiden ja luonnon tuominen lähelle asukkaita myös keskusta-alueella,
•
rakennuksiin integroitavan vihreän hyödyntäminen tiiviissä kaupunkirakenteessa.
Jaakkolan alueen keskeisinä kohtaamispaikkoina kehitettävät pysäköintilaitokset tarjoavat mahdollisuuksia
myös ekosysteemipalveluiden tuottamiseen. Viherkatot pidättävät vettä ja tuovat muitakin hyötyjä: edesauttavat kaupunkiympäristön vihertämisessä, lisäävät monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä. Kaupunkiluonnolla on
tärkeä rooli asuinalueen terveellisyyden kannalta. Se elvyttää ja auttaa palautumaan stressistä: keskittymiskyky paranee, syke ja verenpaine madaltuvat. Vehreässä ulkotilassa liikkuminen edistää myös sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä: oleskelu ulkona mahdollistaa kohtaamisia, luontoelementit kohentavat mielialaa ja
suhtaudumme myönteisemmin muihin ihmisiin. Esimerkiksi kaupunkiviljelyalueet tai vehreät leikki- ja pelialueet sijoitettuna pysäköintilaitosten katoille mahdollistavat oleskelun katutason yläpuolella omassa rauhassa.
Pysäköintilaitoksiin soveltuvat viherseinät ja viherkatot tuottavat samoja ekosysteemipalveluita kuin muukin
kaupunkivihreä. Ne tasaavat lämpötilan vaihteluita ja loiventavat ilmastonmuutoksen tulevaisuudessa lisäämiä ääri-ilmiöitä. Talvella rakennuksiin integroitu kasvillisuus eristää ja vähentää lämmitystarvetta. Hellesäällä
kasvillisuus viilentää paikallisilmastoa ja kiinteistöjä haihdutuksen ja varjostuksen kautta. Rakennetussa ympäristössä viilentävä vaikutus voi paikallisesti olla jopa 8 astetta. Tällä voi olla merkittävä hyvinvointivaikutus
korkeista lämpötiloista helposti kärsiville riskiryhmille, kuten vanhuksille.
Olennaista on huomioida kasvillisuuden vaatimat rakenteet ja lujuusvaatimukset jo rakennusten suunnitteluvaiheessa. Lisäksi on hyvä ymmärtää, että rakennuksiin integroitu kasvillisuus vaatii enemmän ylläpidon
resursseja kuin maanvarainen kasvillisuus eikä se lyhyemmän elinikänsä takia tarjoa yhtä paljon ekosysteemipalveluita. Esimerkiksi puusto ei ehdi varttua kansipihoilla koskaan kovin kookkaaksi.
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Rakentuva korttelipiha

Alikeravantie

Ratkaisuesimerkkejä:
Monimuotoista ja lajirikasta kaupunkiluontoa viherkatolla Helsingissä, katurakenteessa Tukholmassa ja
aukiolla Oslossa (yllä) sekä liikenteenjakajassa Hampurissa (keskellä).
Alla liikenneympyrä ja sen lähiympäristö Kööpenhaminassa, jossa luotu edellytyksiä monimuotoisuudelle
runsaalla lajistolla, hulevesien hallinnalla pintarakenteissa sekä lisäämällä lahopuuta istutusalueelle.

108.

Ratkaisuesimerkkejä:
Yllä Oh boy- kortteli Malmössä, jonka sisäänkäynneissä ja sisäpiharatkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota monimuotoisuuteen ja runsaaseen kasvillisuuteen.
Alla vehreä kansipiha, joka liittyy saumattomasti puistoalueeseen Tukholmassa sekä
elementeistä koottu viherseinä Malmössä Ruotsissa.
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Ratkaisuesimerkkejä urbaaneista hulevesien hallintaketjuista ja niihin liittyvistä rakenteista:
Asuinkorttelien välissä oleva kuja Malmössa, Ruotsissa (yllä).
Läpäisevä päällyste Oslossa, sadepuutarha Portlandissa ja reunakivetön
istutuskaista Skanssi, Turku (keskellä).
Tåsinge plats Kööpenhaminassa (alla).
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Kävelytie

Kävelytie

Hulevesien pidätys ja suodatus

Ajoväylä

Pyörätie

Kävelytie

Kävelytie

Viherrakenne, jossa myös
hulevesien hallintaa

Ratkaisuesimerkkejä:
Periaatepoikkileikkaukset viherkadusta (yllä) ja vehreästä kävelykadusta (alla), vastaava ratkaisu Tukholmassa.
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