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Tämä diplomityö käsittelee viherrakenteen kehittä-
misen mahdollisuuksia osana Kangasalan kaupun-
kisuunnittelua. Viherrakenne on erottamaton osa 
kaupunkien arkkitehtuuria ja sillä on yhä merkittä-
vämpi rooli ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen 
ilmiöiden voimistuessa. Viherrakenne voi tuottaa 
yhdyskunnalle monia hyötyjä, joiden mahdollis-
tamisessa kaupunkisuunnittelulla on keskeinen 
tehtävä. Hyvää, vetovoimaista ja hyvinvointia tukevaa 
arkkitehtuuria synnytetään paitsi rakennusten, myös 
ympäristön suunnittelulla. Kangasalla viherrakenteen 
suunnittelua on toteutettu sekä kaavoituksessa että 
ohjelmatyössä. Lisää keinoja kuitenkin tarvitaan, sillä 
kaupunkirakenteen tiivistäminen lisää paineita 
viherympäristöjen vähentämiseen entisestään.

Työssä vastattiin kahteen kysymykseen: siihen mil-
lainen on Kangasalan viherrakenne ja miten toisaalta 
ylläpitää ja kehittää viherrakennetta tiivistyvässä 
Kangasalan kaupunkiympäristössä. Työ jakaantui 
teoreettiseen, analysoivaan ja suunnitelmaosuuteen. 

Teoreettisessa osuudessa perehdyttiin viimeaikaisen 
kirjallisuuden ja esimerkkien avulla työn kontekstiin, 
viherrakenteen merkitykseen ja toteutusmahdolli-
suuksiin kaupunkisuunnittelussa.  Analyysissa tarkas-
teltiin Kangasalan viherrakenteen ominaispiirteitä 
yleisön osallistamisen, paikkatietotarkastelujen, maas-
totöiden sekä kirjallisen materiaalin avulla.  Lopuksi 
teoreettisen ja analysoivan tarkastelun perusteella 
laadittiin suunnitelma Kangasalan viherrakenteen 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi keskustaan painot-
tuen. 

Kangasala on pirkanmaalainen reilun 31 000 asuk-
kaan kaupunki ja se on tunnettu kauniista harju- ja 
järvimaisemistaan. Viherrakenne onkin vaikuttanut 
keskeisesti kunnan identiteettiin. Tässä diplomityössä 
keskeisimpiä johtopäätöksiä olivat: Kangasalan viher-
rakennetta on tärkeää kehittää etenkin keskustassa. 
Keskustan läpi harjulta harjulle jatkuvalla viherra-
kenteella vaikutetaan paitsi seudullisesti tärkeisiin 
ekologisiin yhteyksiin, myös kaupungin tiheimmin 
asuttuun elinympäristöön. Keskustassa harjumetsien 
ja järvien läheisyys havaittiin rikkaudeksi ja mah-
dollisuudeksi, mutta samalla niiden koettavuudessa 
esiintyi haasteita. Lisäksi keskustan viherympäristöjen 
määrässä ja laadussa huomattiin kehittämispotentiaa-
lia. 

Suunnitelman konseptina olikin viherrakenteen 
koettavuuden, määrän ja laadun kehittäminen. Myös 

pihat nähtiin tiiviisti rakennetun ympäristön kannalta 
oleelliseksi osaksi viherrakennetta. Suunnitelmassa  
visioitiin viher- ja pihatypologioihin perustuvia 
yleistettäviä keinoja, mutta myös kohdekohtaisia 
viitesuunnitelmia täydennysrakentaminen mukaan 
lukien. Tarkimman viitesuunnittelun kohteena oli 
torialue. Jatkosuunnittelua ja monialaista määrätietoi-
suutta kuitenkin tarvitaan, jotta viherrakenne ja sen 
tuottamat ekosysteemipalvelut tulisivat huomioitua 
kaupunkisuunnittelun eri vaiheissa.  

Avainsanat: rakennettu ympäristö, vihreä infrastruktuuri, kaavoitus, yhdyskuntasuunnittelu, ekosysteemipalvelut, dynaaminen luonnonsuojelu
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Abstract
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for developing green structure in urban planning
Master`s thesis
Tampere University 
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This master’s thesis studies the possibilities of 
improving green structure as part of urban planning 
in the town of Kangasala. Green structure is an 
integral part of urban architecture and is playing an 
increasingly important role amid climate change and 
urbanization. Green structure generates many benefits 
to society, and urban planning has a key role to play 
in enabling it. Functional and attractive architecture 
is created not only by the design of buildings, but 
also by the environment. In Kangasala, the plans for 
the green structure has been implemented in both 
land use planning and programming. However more 
means are needed as the urbanization emphasizes the 
pressure to further reduce green spaces. 

The thesis answered two questions: what is the green 
structure of the town of Kangasala and how, on 
the other hand, to maintain and develop the green 
structure in the condensing urban fabric. The work 
was divided into theoretical, analytical and plan 
part. In the theoretical part, the significance and 

implementation possibilities of green structure in 
urban planning were studied according to literature 
and recent examples. The analysis examined the 
characteristics of the green structure of Kangasala 
by means of public involvement, fieldwork, spatial 
data and literature review. Finally, on the basis of a 
theoretical and analytical outcomes, a plan was drawn 
up to maintain and develop the green structure of 
Kangasala with an emphasis on the city center.

Kangasala is a town in the region of Pirkanmaa, with 
more than 31,000 inhabitants. The town is known 
for its beautiful ridge and lake landscapes. The green 
structure has been important and had a key effect on 
the municipality’s identity. The main conclusions of 
this thesis were: It is particularly important to improve 
the green structure in the downtown. Especially, 
because the continuous green structure affects not 
only regionally important ecological connections, 
but also the most densely populated habitat in the 
town. Also the proximity of ridge forests and lakes was 
perceived as a strength and an opportunity. However, 
at the same time there were recognized challenges in 
experiencing the ridges and lakes in the downtown. In 
addition, the potential for development was noted in 
the quantity and quality of green structure in the city 
center.

The concept of the plan was to develop the quantity, 
quality and the opportunities to experience the 
green structure in the downtown. In addition to 
public green spaces, the courtyards were seen as 
an integral part of the green structure. The plan 
envisioned generalizable means based on green and 
yard typologies, but also direct reference plans with 
complementary construction in mind. The most 
accurate reference design was for the market area. 
However, further planning and multidisciplinary 
determination are needed to ensure that the green 
structure and the ecosystem services it provides are 
taken into account in ongoing urban planning.

Keywords: built environment, green infrastructure, zoning, community planning, ecosystem services, dynamic nature conservation 

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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Tämä diplomityö sai alkunsa omasta innostuksesta-
ni ja diplomityöaiheen ehdottamisesta Kangasalan 
kaavoitusarkkitehti Markku Lahtiselle. Luonto ja 
kaupunki sekä luonnon tuottamien monien hyöty-
jen lisääminen kaupungissa ovatkin työn keskeisiä 
teemoja. Minusta aiheen käsittely vaati sekä koko 
kunnan kattavan aluetason tarkastelua, että paikoin 
yksityiskohtaisemmalle viitesuunnittelutasolle me-
nevien keinojen pohdintaa. Kaupunkisuunnittelu on 
kokonaisvaltaista ympäristön suunnittelua ja suunni-
telmien toteutumismahdollisuuksiin vaikuttamista. 
Siksi haluan tässä työssä tarjota näkökulmia viherra-
kenteen kehittämiseen kaavatasoista riippumatta.  

Aloitin arkkitehtiopinnot halusta tehdä luovaa työtä 
ja suunnitella hyvää luonnonläheistä elinympäristöä. 
Ajatus kypsyi metsäekologian alan tutkintoni ja luon-
nonsuojeluun ja metsäntutkimukseen painottuneen 
työelämävaiheen jälkeen. Olin tehnyt muun muassa 
luontokartoitusta ja suunnitellut luonnonsuojelualuei-
den ja virkistysmetsien hoitoa ja käyttöä. 

Usein puhutaan rakennetusta ympäristöstä ja ark-
kitehtuurista Suomen suurimpana kansallisvaralli-
suutena. Sen rinnalle nostaisin kuitenkin luonnon. 
Maastotöitä luonnossa tehdessäni koin päivittäin 
pakahtumisen tunteita havaitessani miten kauniita 
näkymiä, asetelmia ja muotoja kasvillisuus, vesi, maa-
perä ja ekosysteemit pystyivät synnyttämään. 

Huomaan olevani ympäristöä herkästi aistiva, mutta 
samalla kaupunki-ihminen. Kaipaan ja etsin jatkuvasti 
ympäristöstä luontoa sekä sen abstraktioita - element-
tejä, jotka muistuttavat luonnon vuorovaikutuksesta 
syntyneitä muotoja, niiden täsmällisiä tarkoituksen-
mukaisuuksia, materiaaleja ja tunnelmia. Ne ovat 
minulle hyvän, laadukkaan ja kauniin ympäristön 
tekijöitä - ja sellaisessa haluaisin elää ja siihen myötä-
vaikuttaa. 

Arkkitehti pääsee työssään suunnittelemaan asuin- ja 
elinympäristöä. Se on vastuullinen ja haasteellinen 
tehtävä, jossa samaistumisen taito erilaisten ihmisten 
asemaan on hyvin tärkeää. Pöytä ei myöskään ole kos-
kaan puhdas. Paineita ja tavoitteita satelee. On osat-
tava lähes kaikkea maan ja taivaan väliltä, sekä luovia 
suunnitelmaa eteenpäin yhteisen hyvän, kauneuden,  
käytännöllisyyden, kestävyyden ja asukkaan edun 
mukaisesti. Haasteita siis riittää, mutta siitä huolimat-
ta, tai juuri siksi, niin houkuttelevaa. 

Arkkitehtuurin ja luonnon rajapinta kiehtoo minua.
Olenkin hyvin kiitollinen Kangasalan kaupungille ja 
etenkin kaupunginarkkitehti Mari Sepälle sekä häntä 
edeltäneelle kaavoitusarkkitehti Markku Lahtiselle 
arvokkaasta yhteistyöstä sekä tämän diplomityön 
mahdollistamisesta. Kiitän lämpimästi Tampereen 
yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan 
professori Juho Rajaniemeä ja yliopisto-opettaja Laura 
Uimosta asiantuntevasta ja avuliaasta ohjauksesta. 
Perheen ja ystävien tuki on myös ollut hyvin tärkeää, 
joten suuri kiitos heille. 

Aluksi
Käsitteitä

Aluksi selitän eräiden käsitteiden merkitystä tässä 
diplomityössä.  Määrittelyissä on tukeuduttu Suo-
men Ympäristökeskuksen (2013) kaupunkiseutujen 
vihreän infrastruktuurin käsitteistöön sekä Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston kaupunkiekologiseen 
tutkimusraporttiin (Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto 2014). Joidenkin käsitteiden tarkempiin sisältöi-
hin palataan myös myöhemmin tässä työssä.

Ekosysteemi – Elottoman ja elollisen luonnon muo-
dostama kokonaisuus, joka tuottaa suljetun ravinto-
kierron.  

Ekosysteemipalvelut – Luonnon lajiston, ekosys-
teemien ja niiden prosessien tuottamia aineellisia ja 
aineettomia hyötyjä ihmiselle. Tässä työssä käsitteen 
synonyyminä käytetään toisinaan myös kuvailevam-
paa luontohyödyt -termiä.

Kytkeytyneisyys – Elinympäristöjen ja viherympäris-
töjen välisten fyysisten yhteyksien taso, joka mahdol-
listaa eliölajiston liikkumisen ja ekosysteemien välisen 
vuorovaikutuksen. 

Luontotyyppi – Maa tai vesialue, jolla on maaperän 
ominaisuuksista, kosteus- ja ilmasto-oloista johtuvat 
luonteenomaiset piirteet. 

Viheryhteys – Viherympäristöjen kokonaisuus yhte-
näisenpien luontoalueiden välillä, jonka kautta eliöla-
jien on mahdollista liikkua ja levitä alueelta toiselle. 
 
Viherrakenne – Luonnon ja ihmisen tuottamista 
kasvullisista alueista koostuva ja kaupunkirakentee-
seen kytkeytyvä verkosto. Viherrakenteeseen liittyvät 
toiminnallisesti myös sen sisältämät pienvedet ja 
ympäröivä vesiluonto. Viherrakenne mahdollistaa 
ekosysteemien toimintaa ja luonnon monimuotoi-
suutta sekä tuottaa ihmiselle ekosysteemipalveluita. 

Viherympäristö – Julkinen tai yksityinen kasvullinen 
alue, joka on luonnon tai ihmisen aikaansaama. 
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1.1  Lähtökohdat
Viherympäristöt muodostavat kaupunkien raken-
teessa oman mittakaavaltaan vaihtelevan kudelmansa 
– viherrakenteen. Tässä diplomityössä tarkastellaan 
Kangasalan kaupunkiympäristöä ja sen kehittämis-
mahdollisuuksia tämän vihreän kudelman näkökul-
masta.

Kaupunkien vetovoima, identiteetti ja viihtyisyys 
ovat suoraan kytköksissä kaupunkien toiminnalliseen 
kontekstiin, jossa rakennetulla ympäristöllä ja viherra-
kenteella on suuri merkitys. Viherrakenteella on kau-
punkimaisessa arkiympäristössämme myös lukemat-
tomia muita merkityksiä ja yhteyksiä, joita ei helposti 
tule ajatelleeksi. Pyrkimyksissä hiilineutraaliuteen, 
kiertotalouteen, biodiversiteettikriisin ratkaisuun ja 
resurssiviisauteen, kaupunkien viherrakenteella on 
oma merkittävä roolinsa.

Yksittäiselle kaupunkilaiselle merkityksellisintä on 
usein kuitenkin se minkä voi itse arkisessa ympäristös-
sään kokea.  Suomen ympäristökeskus toteutti vuonna 
2016 neljättä kertaa asukasbarometri-seurantatut-
kimuksen suomalaisten asuinympäristöjen laadusta 
ja asumistoiveista yli 10 000 asukkaan taajamissa 
(Strandell 2017). Sen tuloksista kävi ilmi, että neljän 
tärkeimmän asuinalueiden viihtyvyystekijän joukossa 
olivat (1) sijainti ja liikenneyhteydet, (2) rauhallisuus, 
(3) luonnonympäristö sekä (4) ulkoilumahdollisuu-
det. Näistä jokaisen voi ajatella liittyvän viherympäris-
töön, mutta ilmeistä se on kolmen viimeksi mainitun 
yhteydessä. Suomalaiset kaupunkilaiset kokevat siis 
luonnon arkiympäristössään hyvin tärkeäksi. 

Luonto ja viherympäristö ovat olleet myös suoma-
laisille arkkitehdeille keskeisiä inspiraation lähteitä.  
Muun muassa Alvar Aallon suunnittelemassa Paimion 
parantolassa vuodelta 1933, ympäröivällä mäntykan-
kaalla oli keskeinen rooli rakennuksen tarkoituksen-
mukaisuudessa – osana parantavaa ympäristöä (Eylers 
ym. 2016). Myös muun muassa Reima Pietilän, Aarne 
Ervin ja Ilmari Tapiovaaran tuotannossa kiinnostus 
luontoon on vahvasti läsnä (Uimonen, 2020). Suo-
malaisessa kaupunkisuunnittelussa luontosuhde on 
tullut näkyväksi etenkin kansainvälisten vaikutteiden, 
Camillo Sitten luonnon elementtien sommittelun, 
Ebenezer Howardin puutarhakaupunkiperiaatteen ja 
Lewis Mumfordin luontoa ihailevan kaupunkikult-
tuurin kautta (Uimonen, 2020).  

Tämän työn keskiössä on Kangasala. Kangasala on 
verrattain vihreä kaupunki, jossa asemakaavoitet-
tua viheraluetta on noin 180 m2 asukasta kohden 
(Kangasalan kunta 2011).  Kangasalan identiteettiä 
ovat muodostaneet vahvasti toisaalta harjut ja vesistöt, 
toisaalta maaseutu ja ruoka. Tunnettu Sakari To-
peliuksen sanoittama laulu, joka alkaa sanoin ”Mä 
oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen”, nostattaa 
elävästi esiin kuvan kuuluisasta luonnonmaisemasta. 
Visiossaan Kangasala on: ”Hyvinvoiva ja kehittyvä 
kesäpäivän kulttuurikaupunki” (Kangasalan kaupunki 
2018).  

Kunta perustettiin vuonna 1865 ja siitä tuli kaupunki 
vuonna 2018 (Kangasalan kaupunki 2019a). Asutusta 
seudulla on ollut kuitenkin jo yli 8000 vuotta, tiettä-
västi kivikaudelta lähtien (Raitio 2017). Nykyään eri-
tyisenä piirteenä on taajaman keskittyminen kapealle 
nauhamaiselle vyöhykkeelle etenkin harjujatkumon 
etelärinteeseen, Kangasalantien varteen. Myös nauha-
taajamaa ympäröivät vesistöt, Vesijärvi, Kirkkojärvi, 

Längelmävesi ja Roine asettavat sille maantieteellisiä 
reunaehtoja. Lisäksi valtatiet 12 ja E63 sekä raidelii-
kenne asettavat yhteydellisiä rajoja. Kunnan maan-
omistus on yksityispainotteista, sillä kokonaispinta-
alasta (871 km2) vain 5,7 % on kaupungin omistamaa 
(Kangasalan kaupunki 2019b). 

Kunnan väkiluku on ollut 1960-luvulta saakka 
tasaisesti kasvava, ollen vuonna 2018, 31 676 asukasta 
(Kangasalan kaupunki 2019b). Kangasala lukeutuu-
kin väkiluvun suhteen suurimpaan viidennekseen 
suomalaisten kuntien joukossa (Tilastokeskus 2019).  
Ikäjakaumassa on havaittavissa ikääntyneiden lisään-
tymisen ja toisaalta työikäisten vähenemisen trendit 
(Kangasalan kaupunki 2019b). Erityisesti keskustas-
sa näkyy poikkeuksellisen suuri, yli 50 % osuus, yli 
65-vuotiaiden ikäryhmässä (Tampereen kaupunki-
seutu 2020). 

Kuten muissakin kasvavissa kaupungeissa, väkiluvun, 
elinkeinoelämän, rakentamisen ja liikenteen lisään-
tyminen, aiheuttaa paineita viher- ja luontoalueille 
Kangasalla.  Tahtoa viherympäristöstä huolehtimiseen 
kuitenkin on. Kangasalan kaupunkistrategiassa on 
esitetty 12 keskeistä tavoitetta (Kangasalan kaupunki 
2018), joista suureen osaan liittyy suorasti tai epäsuo-
rasti myös viherympäristö. Vuonna 2019 Kangasala 
käynnisti ympäristö- ja taideohjelman (Kangasalan 
kaupunki 2020) sekä liittyi ilmastonmuutoksen hillin-
nän edelläkävijöiden HINKU-verkostoon (Suomen 
ympäristökeskus 2019a). Tavoitteiden toteuttamiseksi 
tarvitaan kuitenkin myös jalkautusta. Tässä työssä 
tuodaankin esiin näkökulmia ja keinoja viherraken-
teen kehittämiseksi Kangasalan kaupunkisuunnitte-
lussa. 

Kuva	1.	Kangasalan	ja	sen	keskustan	sijainti	suhteessa	
Suomeen	ja	Pirkanmaahan.	Sisältää	Maanmittauslai-
toksen	taustakartta-	ja	rinnevarjostusaineistoa	02/2020.
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1.2 Tavoite ja rajaus
Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tuoda esiin 
Kangasalan viherrakenteen nykytilaa ja kehittämis-
kohtia sekä esittää keinoja viherrakenteen lisäämiseksi 
kaupunkisuunnittelussa. Työ jakaantuu viiteen osaan, 
joista ensimmäinen esittelee työn lähtökohdat, toinen 
työn teoreettisen kontekstin, kolmas analysoivan ja 
neljäs suunnitelmallisen osuuden. Työn yhteenveto 
on viimeisenä. Työn rajauksen kannalta pidin tärkeä-
nä etsiä vastausta kahteen kysymykseen:

1) Millainen on Kangasalan viherrakenne? 

2) Miten ylläpitää ja kehittää viherrakennetta tiivisty-
vässä Kangasalan kaupunkiympäristössä?

Vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen analyy-
siosassa ja tukeudun siinä kontekstiosuuteen, paik-
katieto- ja karttatarkasteluun sekä osallistamisella ja 
maastotöillä hankittuun tietoon. Toiseen tutkimusky-
symykseen olen etsinyt vastausta puolestaan etenkin 
suunnitelmaosassa. Suunnitelmaosuus perustuu ana-
lyysin ja kontekstiosan päätelmiin ja siinä esitetään 
konsepti ja sen mukainen kehittämisehdotus keskus-
tan yleisten sekä piha-alueiden viherrakenteelle. 

1.4  Aineistot ja menetelmät
Lähestymistapa

Valitsemaani työn lähestymistapaan ovat vaikutta-
neet muun muassa Galanin (2018) sekä Ariluoma ja 
Mikolan (2017) kaupunkien vihreän infrastruktuurin 
analyysi- ja kehittämismenetelmät. Galanin menetel-
män mukaisesti vihreän infrastruktuurin kehittämi-
sessä on tärkeää hahmottaa ja analysoida sen piirteitä 
laajemmalla tasolla sekä edetä asteittain tarkemman 
suunnittelun tasolle. 

Kuten tässä työssä myöhemmin tuodaan ilmi, 
viherrakenteen arvoa kaupunkien ja arkkitehtuurin 
osana määrittävät viherrakenteen tuottamat ekosys-
teemipalvelut. Tärkeänä osana työtäni onkin ollut 
ekosysteemipalvelunäkökulman nostaminen esiin 
viherrakenteen ylläpidossa ja kehittämisessä. Suoma-
laisen kaupunkiluonnon merkitystä ekosysteemipal-
velujen tuottamisessa ovat useissa tutkimuksissaan 
nostaneet esille muun muassa Tyrväinen ja Niemelä 
(esimerkiksi Niemelä ym. 2010 ja Tyrväinen ym. 
2014). Ariluoma ja Mikola (2017) ovat puolestaan ha-
vainneet typologisen tarkastelun tärkeäksi työkaluksi 
ekosysteemipalvelujen alueellisessa kehittämisessä.

Tämän työn lähestymistavassa olen kuitenkin 
halunnut keskittyä erityisesti kaupunkisuunnittelun 
näkökulmaan. Olenkin soveltanut edellä kuvattuja 
menettelyjä Kangasalan kontekstiin yleisemmällä ja 
yksityiskohtaisemmalla tasolla, sekä ulottanut typo-
logista tarkastelua vihertypologioiden lisäksi kaavoi-
tuksessa tärkeille kaupunkirakenteen typologioille 
– pihatypologioille. 

Kirjallisuus ja paikkatietotarkastelut

Työn teoreettisen kontekstin tarkastelun pohjana 
olen käyttänyt pääosin viimeaikaista kirjallisuutta, 
verkkolähteitä ja maankäytön suunnitelma-asiakirjoja. 
Konteksti- ja analyysivaiheiden tukena olivat myös 
selainpohjaisen paikkatietoikkuna-palvelun kautta 
Suomen ympäristökeskuksen tuottamat suojelu-
tilanne- ja pohjavesiaineistot, Tilastokeskuksen 
väestömääräaineistot sekä Maanmittauslaitoksen 
ortoilmakuvat.

Paikkatietotarkastelussa tutkin puolestaan koko 
Kangasalan viherrakenteen kytkeytyneisyyden kan-
nalta tärkeimpiä jatkuvuussuuntia sekä toisaalta sen 
solmukohtia.  Johtoajatuksena tarkastelussa oli etsiä 
viherrakenteen tärkeimpiä ekologisia yhteystarpeita 
karkealla tasolla, koko kunnan ja edelleen naapuri-
kuntiin kytkeytymisen kannalta. 

Käytin paikkatietotarkastelussa keskeisimmiksi 
valitsemiani aineistoja: Tampereen kaupunkiseudun 
viherrakenneanalyysin tulosaineistoa (Tampereen 
kaupunkiseutu 2019), Suomen ympäristökeskuksen 
tuottamia Corine 2018 -maanpeiteaineistoa ja Zona-
tion 2018 -aineistoa metsien monimuotoisuuspoten-
tiaalista (Suomen ympäristökeskus 2019b). Lisäksi 
apuna olivat Maanmittauslaitoksen yleiskartta- ja 
ortoilmakuva-aineistot (Maanmittauslaitos 2019). 
Monimuotoisuuspotentiaaliaineisto on rasterimuo-
toista, koostuen kahdestatoista metsien monimuotoi-
suusarvoja kuvaavasta Zonation-analyysituloskartasta. 
Corine-maanpeiteaineisto puolestaan kuvaa Suomen 
maankäytön ja maanpeitteen laatua 20 x 20 m ruu-
dukkotasolla paikkatietoaineistoihin sekä satelliitti-
kuvatulkintaan perustuen. Myös tästä aineistosta hyö-
dynnettiin kansallisen tason rasterimuotoista tietoa. 

Tampereen kaupunkiseudun viherrakenneanalyysissä 
pohjana on monipuolinen luontotietoaineisto sisäl-
täen muun muassa edellä mainitun Zonation 2018 
aineiston sekä luontokohde- ja lajistotietoja (Tampe-
reen kaupunkiseutu 2019). 

Paikkatieto-ohjelmana käytin Qgis-ohjelmistoa, 
jonka avulla pystyin tarkastelemaan edellä mainit-
tuja aineistoja ja niiden kohdentumista toisiinsa 
nähden. Ensin tarkastelin viherverkoston yhteys-
mahdollisuuksia vesistöesteet ja toisaalta Corine 
2018 -maanpeiteaineiston metsäiset alueet huomi-
oiden. Tämän jälkeen lisäsin tarkasteluun Zonation 
2018 -aineiston metsien monimuotoisuuspoten-
tiaalin kannalta tärkeimmät keskittymät. Lopuksi 
otin mukaan myös Tampereen kaupunkiseudun 
viherrakenneanalyysin tulokset, jotka ulottuvat Kan-
gasalan länsiosiin.

Maastotyöt

Maastossa havainnoin ja valokuvasin kaupunki- ja vi-
herrakenteen yhtymäkohtia, jatkuvuutta, virkistysreit-
tejä sekä viherympäristöjen luonnetta, niiden lajistoa 
ja tarjoutuvia ekosysteemipalveluita. Tärkeimpänä 
seikkana oli kuitenkin selvittää, millaisia viherraken-
teen tyyppejä – viher- ja pihatypologioita – keskus-
tasta löytyy, niin pihoilta kuin niiden ympäristöstäkin.  
Toteutin maastohavainnoinnin pääosin ajanjaksoilla 
26.-28.6., 2.-3.9. sekä 19.-20.11.2019 ja kohdensin ne 
paikkatietotarkastelussa tärkeäksi osoittautuneelle 
Kangasalan keskustan alueelle. 

Yksityisten pihojen osalta tarkastelin niiden viher-
rakenteen ominaisuuksia ulkopuolelta käsin. Pihoja 
ryhmittäväksi tekijöiksi olin valinnut ennakkoon 

Kuva	2.	Diplomityön	prosessikaavio.

1.3  Työn vaiheet 
Aloitin diplomityön suunnittelun ja aiheeseen pereh-
tymisen syksyllä 2018. Varsinaisesti diplomityöproses-
si käynnistyi kuitenkin kesällä 2019 työn tarkemmalla 
suunnittelulla, sopivien paikkatietoaineistojen kartoi-
tuksella ja niiden tarkastelulla, asukkaiden osallistami-
sella ja maastotöillä. 

Tätä seurasivat kirjallisuuteen ja kerättyyn aineistoon 
pohjautuva analyysi, täydentävät maastotyöt ja kirjalli-
sen työn päävaiheet.  Suunnittelu- ja visiointiosuuden 
sekä niihin liittyvän kuvallisen ja kirjallisen työn 
toteutin viimeiseksi. Työprosessiini on kuulunut myös 

kaupungin kaavoituksesta, liikennesuunnittelusta ja 
viherympäristöstä vastaavien henkilöiden konsultoin-
tia.

Diplomityön aihepiiri liittyi keskeisesti Kangasalla 
vastikään käynnistyneeseen Ympäristö- ja taideoh-
jelmaan. Tämän vuoksi diplomityön tuloksia otettiin 
huomioon ohjelman valmistelussa. Ympäristö- ja 
taideohjelman raportti (Kangasalan kaupunki 2020a) 
sisältääkin pieniä poimintoja diplomityön konteksti-
osasta sekä kuvan 23. 

Kirjallisuus-
tarkastelu

ANALYYSI
”Millainen on Kangasalan 

viherrakenne”

SUUNNITELMA

”Miten ylläpitää ja 
kehittää viherrakennetta 
tiivistyvässä Kangasalan 
kaupunkiympäristössä?”

KonseptiAsukkaiden 
osallistaminen: 

työpajat
kysely

         
Maastotyöt

Paikkatieto-
tarkastelut



18 19

kaavoituksen kannalta tärkeät kaupunkirakenteen 
ominaispiirteet: rakennusten käyttötarkoituksen, 
tyypin ja aluetehokkuuden. Ryhmiksi keskustassa 
olivat muodostuneet tässä vaiheessa pientaloval-
tainen, kerros- ja rivitalovaltainen sekä julkisten tai 
sekoittuneiden toimintojen rakennetyypit. Jatkoin 
tyypittelyä edelleen maastohavainnoinnin sekä kartta- 
ja kaavatarkastelun avulla tärkeiden viheryhteysaluei-
den määrittämiseksi. 

 
Osallistaminen

Osana diplomityön analyysiä ja aineiston hankintaa 
oli asukkaiden mielipiteiden, näkemysten ja ideoiden 
kerääminen kyselyllä ja työpajoilla. Näillä osallis-
tamistavoilla kertyikin arvokkaita tietoja. Kysely 
toteutettiin Maptionnaire-sovelluksella ja työpajoja 
pidettiin kaikkiaan kolme.  Kysely ja työpajat olivat 
osa Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman osallis-
tamisvaihetta, mutta samalla ne tukivat diplomityön 
tietotarpeita. Osallistuin kyselyn ja työpajojen sisältö-
jen suunnitteluun sekä kahden ensimmäisen työpajan 
toteutukseen.  

Kyselystä ja yleisölle järjestettävästä työpajasta 
tiedotettiin Kangasalan kaupungin nettisivuilla sekä 
lehtijutulla Kangasalan Sanomissa. Samoin kyselyn 
vastauslinkkiä jaettiin Kangasalan yhdistysten ja 
koulujen yhteyshenkilöille. Paikkatietopohjainen 
kysely oli avoinna 8.8. - 18.9.2019 välisenä aikana ja 
siihen oli mahdollista vastata myös paperilomakkeilla 
Kangasalan kirjastossa ja kaupungin palvelupisteessä 
Prismassa. Vastauksia kertyi 545 kappaletta, mikä oli 
ilahduttavan suuri määrä.

Kyselyn otsikkona oli ”Kangasalan tarinat” ja siinä 
vastaajia pyydettiin merkitsemään paikkatietona ja 
kuvailuina Kangasalan elinympäristöön liittyviä eri 
teemaisia positiivisia paikkoja sekä toisaalta kehittä-
misen kohteita. Yhtenä teemana oli diplomityöhön 
liittyen viherympäristön näkökulma. 

Työpajoja järjestettiin kaikkiaan kolme: kaupungin 
monialaiselle hyvinvointityöryhmälle (19.8.2019), 
yleisölle (3.9.2019, kuvat 3-5) ja nuorisovaltuustolle 
(18.9.2019). Näissä osallistujilta kerättiin mielipiteitä 
Kangasalan ympäristöstä, sen hyvistä ja huonoista 
puolista sekä pyydettiin ideoimaan kehittämisen 
kohteita. Työpajoissa työskenneltiin kolmen teeman 
alla, joista yksi oli diplomityöhön liittyen ”unelmien 
viherympäristö”.  

Aluksi työpajalaisia inspiroitiin ideointiin ja ryhmä-
työskentelyyn yleisöltä ennakkoon saatujen ja työ-
pajan järjestäjien koostamien ideakuvien avulla sekä 
lyhyillä esitelmillä aiheista. Tämän jälkeen osallistujat 
jakaantuivat kolmeen ryhmään ja kiersivät sitten 
ryhmänä teemapöydästä toiseen. Toimin viherym-
päristöteeman vetäjänä, jossa rohkaisin osallistujia 
miettimään teemaan liittyviä Kangasalan vahvuuksia 
ja heikkouksia sekä kehittämisideoita. Keskustelun ja 
mietinnän apuna olivat ilmakuvat ja kartat. Huomiot 
ja ideat pyydettiin kirjaamaan karttaan kiinnitettäville 
tarralapuille. 

Työpajoihin osallistui kuhunkin kymmenkunta 
ihmistä, mikä vaikutti aluksi vaatimattomalta, mutta 
osoittautuikin hyväksi määräksi. Ideointi oli vilkasta ja 
keskustelulle sekä työskentelylle oli hyvin aikaa.  Osal-
listamisen tuloksena kertyi tietoa etenkin keskustan 
alueen viherympäristön nykytilanteesta, että siihen 
liittyvistä toiveista.

 Kuva	6.	Kangasalatalon	(oikea	laita)	ja	muun	kes-
kustan	ympäristö	inspiroivat	ideointiin	kyselyssä	ja	
työpajoissa.	   

Kuvat	3	-	5.	Yleisötyöpajassa	Kangasalan	
kirjastolla	3.9.2019	ideoitiin	mm.	unelmien	vihe-
rympäristöä.	
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2.1 Mitä viherrakenne on ja 
mihin sitä tarvitaan 
kaupungeissa?
Viherympäristöt ovat oleellinen osa kaupunkia ja 
hyödymme niistä monin tavoin. Juuri nämä luonto-
hyödyt, eli niin kutsutut ekosysteemipalvelut, tekevät 
kasvulliset ympäristöt meille tarpeelliseksi. Mitä lähei-
semmin pääsemme arjessamme nauttimaan luonnon 
elementeistä, sitä merkityksellisempiä ne meille ovat. 
Voimme kehittää ja vaalia viherympäristöä lisäämällä 
sen määrää, yhteyksiä, laatua sekä pysyvyyttä. 

Kaupunkien viherympäristöön liittyy monenlaista 
käsitteistöä, joita on osin selitetty jo tämän työn 
alussa. Näistä viherrakenne on tämän työn kannalta 
keskeisin. Se käsittää yhdyskuntarakenteen julkiset ja 
yksityiset kasvulliset alueet sekä niihin toiminnallises-
ti liittyvät vesialueet ja näiden muodostaman verkos-
ton (Suomen ympäristökeskus 2013). Kaupunkien 
viher- ja vesiluontoympäristöä voidaan kutsua myös 
vihreäksi tai sinivihreäksi infrastruktuuriksi (green 
infrastructure, GI tai green-blue infrastructure, GBI). 
Vihreällä infrastruktuurilla kuitenkin viitataan sen 
strategiseen luonteeseen. Tällöin viher- ja vesiluon-
toympäristö muodostaa strategisesti suunnitellun 
verkoston, jonka keskeisiä piirteitä ovat alueiden 
monikäyttöisyys ja kytkeytyneisyys (Suomen ympä-
ristökeskus 2013). Kirjallisuudessa viherrakenne ja 
vihreä infrastruktuuri ovat kuitenkin usein toistensa 
synonyymejä. Tässä työssä on päädytty käyttämään 
pääsääntöisesti viherrakenne-käsitettä, sillä se on 
vihreää infrastruktuuria yleistajuisempi termi.  

Rakennetut viheralueet sekä luonnontilaisemmat 
viherympäristöt hyödyttävät ihmisiä tuottamalla 

ja ylläpitämällä ekosysteemipalveluita, edistämällä 
ekosysteemien terveyttä ja joustavuutta, sekä auttavat 
suojelemaan luonnon monimuotoisuutta (Euroopan 
komissio 2013a). Investoinnit vihreään infrastruk-
tuuriin on havaittu tuottavuudeltaan korkeiksi ja 
työpaikkoja luoviksi ratkaisuiksi (Euroopan komissio 
2013b). Lisäksi luontopohjaiset ratkaisut ovat usein 
muuta infrastruktuuria halvempia ja kestävämpiä kei-
noja (Euroopan komissio 2013a). Näin ollen, vihreä 
infrastruktuuri voi toimia kaupunkien kestävämmän 
metabolian eli aineiden ja energian kierron ja resurssi-
viisauden välineenä. 

Ekosysteemipalveluilla (engl. ecoystem services, ESS) 
tarkoitetaan luontoympäristöjen ja niiden ekologisten 
prosessien tuottamia suoria ja välillisiä, aineellisia ja 
aineettomia hyötyjä ihmiselle (MEA 2005). Eko-
systeemipalveluihin liittyy erottamattomasti myös 
luonnon biologinen monimuotoisuus toisiaan mah-
dollistavina tekijöinä (Schwarz ym. 2017). Ajatuksella 
ekosysteemien palveluista onkin juurensa jo vuonna 
1992 Rio de Janeirossa hyväksytyssä biologista mo-
nimuotoisuutta koskevassa YK:n yleissopimuksessa 
(Yhdistyneet kansakunnat 1992), jossa määriteltiin 
muun muassa tavoitteita biologisen monimuotoisuu-
den säilyttämiseksi. 

Euroopan ympäristökeskuksen CICES- luokituksen 
(Common International Classification of Ecosystem 
Services, Haines-Young ja Potschin 2018) mukaan 
ekosysteemipalvelut voidaan jakaa kolmeen luok-
kaan: tuotantopalveluihin, säätely- ja ylläpitopalvelui-
hin sekä kulttuuripalveluihin. Tuotantopalveluihin on 
luokituksessa määritetty muun muassa ekosysteemeis-
tä saatava ravinto, raaka-aineet sekä energian lähteet. 
Säätely- ja ylläpitopalveluihin on puolestaan luokiteltu 
ne ekologiset prosessit, jotka ylläpitävät ja säätelevät 

ihmisen elinympäristöä, kuten hiilen sidonta, sade- ja 
sulamisvesien hallinta ja veden puhdistumisproses-
sit.  Kulttuuripalveluihin lukeutuvat ekosysteemien 
aineettomat hyödyt, jotka tarjoavat mahdollisuuden 
muun muassa virkistykseen, henkiseen ja fyysiseen 
hyvinvointiin, sekä luonnon esteettisten arvojen 
kokemiseen. Kaupunkien viherympäristö voi siis 
tarjota monia hyvän ympäristön ja elämän laatuteki-
jöitä sekä auttaa ratkaisemaan urbaanin ympäristön ja 
ilmastonmuutoksen haasteita.

Juuri ekosysteemipalvelut tekevät kaupunkiluonnosta 
oleellisen laadukkaan elinympäristön tekijän (Nieme-
lä ym. 2010). Kaupunkien kestävässä suunnittelussa 
ja rakentamisessa viherrakenne on näin tärkeässä 
roolissa. Ekosysteemipalveluja voidaan erotella hyvin 
suuri määrä (Haines-Young ja Potschin 2018). Tämän 
työn jatkovaiheiden kannalta oli syytä valikoida 
näistä kuitenkin urbaaniin kontekstiin suhteutettuna 
tärkeimpiä. Suomalaisten kaupunkiseutujen tuottamia 
ekosysteemipalveluja on aikaisemmin käsitelty muun 
muassa Saarelan ja Södermanin (2008) raportissa 
sekä Ariluoman (2012) diplomityössä. Viereisessä 
kuvassa on esitetty nämä tässä työssä erityisesti esiin 
nostamani ekosysteemipalvelut. Erityisesti niistä 
voisi mainita virkistys- ja hyvinvointihyödyt, hule- ja 
tulvavesien hallinnan, pienilmastoa tasaavat vaikutuk-
set, luonnon monimuotoisuuden ylläpidon, puhtaan 
veden tuotannon sekä maaperän toiminnan epäpuh-
tauksien käsittelyssä ja ravinteiden kierrossa.  

URBAANIT EKOSYSTEEMIPALVELUT

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalveluttuotantopalveluttuotantopalvelut

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalvelut

Kuva	7.	Kaupunkien	viherympäristön	tarjoamia	
ekosysteemipalveluita.	Kuvan	sisältö	perustuu	CICES–	
luokitukseen	ekosysteemipalveluista	(Haines-Young	ja	
Potschin	2018),	josta	kuvitettu	sekä	mukailtu	edelleen	
urbaaniin	kontekstiin.	Taustan	valokuvassa	Rantakoi-
viston	puisto.
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Urbaaneilla kaupunkialueilla korostuvat luonnon 
tuottamat kulttuuriset palvelut. Etenkin lähiluonto 
on suomalaisille hyvin tärkeä. Tämä käy ilmi muun 
muassa asukasbarometrista (Strandell 2017). Suoma-
laiset harrastavat lähiulkoilua varsin aktiivisesti, jopa 
95 % suomalaisista harrastaa ulkoilua lähiluonnossa 
tai -virkistysalueella ja valtaosa heistä jopa useasti 
viikossa (Luonnonvarakeskus 2010). 

Sen sijaan luonnon ekosysteemien tuotanto- sekä 
säätely- ja ylläpitopalvelut (kuva 7) jäävät usein 
kaupungeissa puutteellisemmin hyödynnetyiksi. 
Esimerkiksi Pirkanmaan maakuntakaavan yhteydessä 
laadittu ekosysteemipalveluiden selvitys määritti eko-
systeemipalveluiden tuotannon alueita maakunnassa 
(Pirkanmaan liitto 2015). Selvityksen mukaan kult-
tuuripalveluihin lukeutuvien ekosysteemipalvelujen 
merkittävimmät keskittymät sijoittuvat sinne missä 
viherympäristöjä oli läsnä ja minne suurimmat käyttä-
jäkunnat ja ihmisvirrat ohjautuvat, ollen näin suurinta 
urbaaneilla alueilla. Huomionarvoista oli myös, ettei 
tuotanto- sekä säätely- ja ylläpitopalveluja kuvattu 
syntyvän Pirkanmaan urbaanilla kaupunkialueella 
juurikaan. Potentiaalia voi siis olla etenkin viimeksi 
mainittujen palvelujen tuottamisessa, mutta toki myös 
luonnon kulttuuristen palvelujen lisäämisessä, joiden 
kysyntä on suuri. 

2.2 Kaupungistumisen haaste 
Ihmiset ovat riippuvaisia ekosysteemien tarjoamista 
hyödyistä, vaikka saatammekin pitää niitä itsestään 
selvinä (Pirkanmaan liitto 2015). Merkittävim-
pänä yleisenä ekosysteemipalveluna onkin koko 
biosfäärimme tasapaino.  Tätä tasapainoa ylläpitäviin 
ekologisiin prosesseihin kytkeytyy erottamattomasti 
nopeasti muuttuva ilmasto, maailman väkiluvun 
kasvu ja kaupungistuvan maailman haasteet. YK:n 
taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto (Yhdistyneet 
kansakunnat 2018) on arvioinut, että nykyisin jo 55 
% maailman väestöstä asuu kaupungeissa, kun tilanne 
1950-luvulla oli 30 %. Vuonna 2050 kaupungeissa 
asuvan väestön osuudeksi on arvioitu jo 68 % (Yhdis-
tyneet kansakunnat 2018). 

Kaupungistuminen vähentää etenkin metsien ja 
luonnonympäristöjen määrää (McDonald ym. 2013). 
Kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä levittäytymi-
nen ovat uhkia eliölajiston leviämiselle, ekosystee-
mien vuorovaikutukselle ja siten ekosysteemipalve-
lujen tuotolle. Kääntäen voi todeta, että kaupunkien 
viherrakenteella on myös yhä suurempi merkitys.  
Samalla kun kaupungit laajenevat ja tiivistyvät on 
ihmisten hyvinvoinnille välttämätöntä, että lähiym-
päristön luonnon elementtejä ylläpidetään. Ilmaston-
muutoksen myötä kaupungit joutuvat vastaamaan 
yhä toistuvampiin sään ääri-ilmiöihin. Kaupunkien 
viherrakenteella on kuitenkin laajasti tunnettu kyky 
puskuroida näitä haittavaikutuksia. 

Vaikka luonto pyrkii käyttämään kaikki tarjoutuvat 
tilaisuudet esiintymiseensä kaupungissa, on sillä 
useimmiten hyvin rajalliset mahdollisuudet. Mielestä-
ni kaupungit voitaisiinkin nähdä vahvempana osana 
luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää ja ekosys-
teemipalveluja tarjoavaa kokonaisuutta. Luonnolle 
voitaisiin tässä mielessä tarjota nykyistä enemmän 
tietoisia ja innovatiivisia mahdollisuuksia menestyä ja 
monipuolistua rakennetussa ympäristössä. 

Kuva	8.	Luonto	käyttää	tilaisuuttaan	torin	reunalla.
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Keskustojen läheiset viheralueet ovat usein uhatussa 
asemassa lisääntyvän rakentamispaineen vuoksi, 
mihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota maankäytön 
suunnittelussa (Pirkanmaan liitto 2015). Havaintojeni 
mukaan viherrakenteen säilyttäminen tai raken-
taminen saattavat myös jäädä vaikuttavuudeltaan 
vähäisiksi tai tulla kestämättömästi tuotetuiksi. Näin 
voi käydä, mikäli viherrakennetta ja sen hoitoa ei 
suunnitella kestävyys ja hyödyt huomioiden, vaan 
tyydytään niin sanottuun ”viherpesuun”. Tällöin kas-
villisuutta voidaan lisätä kaupunkikuvaan esimerkiksi 
kertakäyttöperiaatteella, jolloin puut ja muu kasvil-
lisuus saatetaan istuttaa sopimattomaan paikkaan tai 
kausittain uusittaviin istutusruukkuihin. 

Kansipihat tarjoavat kaupunkisuunnittelussa hou-
kuttelevan autopaikoituksen järjestämistavan: piha 
vapautuu sosiaaliseen käyttöön, kasvillisuudesta on 
iloa ja autopaikat eivät vie tilaa. Kansiratkaisuissa on 
kuitenkin huomioitava vedeneristyksen ja rakentei-
den uusimis- tai huoltoväli, mikä on näiden materiaa-
lien elinkaaren mukainen. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on arvioi-
nut pihan alaisen autohallin kannen vesieristeiden 
uusimisväliksi 20-30 vuotta (Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto 2010). Tämän jälkeen vesieristys 
on uusittava ja piharakenne sitä varten avattava, mikä 
lienee varsin kallista. Samalla mahdollinen päälle 
tuotettu ja kasvatettu kasvillisuus sekä istutusallasra-
kenteet on ymmärrettävästi purettava, mikäli niitä ei 
ole rakennettu siirreltäviksi. 

Vaikka siis kansipihat saattavat tarjota joitakin 
luontohyötyjä ja olla sosiaalisesti kestäviä, on mie-
lestäni niiden ekologinen ja taloudellinen kestävyys 
kyseenalainen. Arviointia toki muuttaa se, mikäli 

2.3  Miten turvata kestävä 
urbaani viherrakenne ja kaupun-
kiluonnon monimuotoisuus?
Kysymys on nousemassa myös Suomessa yhä ajan-
kohtaisemmaksi maankäytön suunnittelussa. Ilman 
määrätietoista strategiaa, viherrakenne voi kuitenkin 
jäädä toissijaiseen asemaan kaupunkisuunnittelussa. 

Helsingin yleiskaavaa varten laaditussa kaupun-
kiekologisessa raportissa havaittiin kirjallisuuteen 
pohjautuen, että kaupunkien viherrakennetta ja 
ekologista tilaa voidaan ylläpitää huolehtimalla niiden 
puustoisesta kytkeytyneisyydestä sekä säilyttämällä, 
rakentamalla ja ennallistamalla ekosysteemipalveluja 
tuottavia ympäristöjä (Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto 2014). Lisäksi raportissa pääteltiin kes-
keisimmiksi urbaanin luonnon monimuotoisuuden 
mahdollistajiksi metsien vaaliminen, niiden kytkeyty-
neisyyden säilyminen sekä ylläpidettävän viherraken-
teen ekologinen laadukkuus. Eri lajiryhmillä todettiin 
kuitenkin olevan hyvin erilaisia vaatimuksia elinym-
päristön pinta-alan, laadun ja kytkeytyneisyyden 
suhteen. Raportin johtopäätösten mukaisesti kaupun-
kialueiden metsien tulisi kuitenkin mieluiten olla yli 
kolmen hehtaarin suuruisia ja haitallisen reunavai-
kutuksen vähentämiseksi mahdollisimman pyöreitä. 
Lisäksi niiden välisissä ekologisissa käytävissä olisi 
hyvä pyrkiä puustoisuuteen ja mieluiten noin 250 m 
leveyteen. Viherympäristöjen ekologiseen laatuun 
vaikutetaan raportin päätelmien mukaisesti etenkin 
kookkaalla puustolla, kerroksittaisella kasvillisuudella 
ja pienvesistöillä.

Ekosysteemipalvelujen tuottamiseen tarvitaan lajien 
toiminnan lisäksi luonnon elottomia fysikaaliskemi-

allisia prosesseja, kuten kappaleessa 2.1 kuvattiin. On 
myös tunnustettua, että lajien toiminta ja monimuo-
toisuus on vaarassa ilman luonnonalueiden kytkey-
tyneisyyttä ja sen avulla syntyvää liikkumismahdol-
lisuutta (Taylor ym. 1993). Lisäksi ekosysteemien 
fysikaaliset prosessit tarvitsevat toimiakseen vuoro-
vaikutusta ympäristönsä kanssa (Crooks & Sanjayan 
2006). 

Maankäytössä, kuten Valtioneuvoston alueidenkäyt-
tötavoitteissakin (Valtioneuvosto 2017), mainitaan 
usein ekologisten yhteyksien säilyttäminen. Tämä 
käsite ei ole aivan yksiselitteinen, mikä lienee tarkoi-
tuksenmukaista maankäytön tilanteiden vaihdellessa. 
Ekologisena kytkeytyneisyytenä pidetään toisaalta 
lajien liikkeen mahdollistavaa, toisaalta maisematason 
luonnonalueita yhdistävää, sekä kolmantena paitsi 
lajien liikkeen, myös ekosysteemien prosessit mah-
dollistavaa kytkeytyneisyyttä (Salomaa 2013). Olen 

huomannut, että toisinaan ekologisten yhteyksien ja 
näihin hieman väljemmin vertautuvien viheryhteyk-
sien suunnittelu perustuu tiettyjen erityisten lajien, 
kuten liito-oravan liikkumisen huomioimiseen.  

Menemättä sen syvemmälle tässä monitahoisessa kyt-
keytyneisyyden määrittelyssä, pitäydyin tämän työn 
analyysissä karttatarkasteluin mitattavassa viherym-
päristöjen rakenteellisessa kytkeytymisessä. Lisäksi 
painotin tarkastelussa puustoisten alueiden merkitystä 
ja metsien monimuotoisuuspotentiaalin keskittymiä.  
Tämä kytkeytyneisyyden määritys on mielestäni 
riittävä yleistasoisessa tarkastelussa ja ekosysteemipal-
velujen tuoton näkökulmasta. Myös Salomaa (2013) 
on huomannut, että ekosysteemipalveluiden yhtey-
dessä ja maankäytössä käytetään usein väljää kytkey-
tyneisyyden määritelmää.

Kuva 8. Havainnollistus urbaanin viherrakenteen monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kuva pohjautuu Helsingin yleis-
kaavatyön kaupunkiekologisen raportin (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014) päätelmiin. 

Kuva 9. Jyväskylän Lutakon asuinalueella kansipihat ovat yleisiä.

kansiratkaisulla mahdollistetaan lähimetsän säily-
minen pysyvästi tai pihakansien rakenneratkaisut 
kehittyvät.

Viherkatot voivat sen sijaan nähdäkseni tuottaa 
luontohyötyjä ja olla sosiaalisesti, ekologisesti ja 
taloudellisesti kestäviä. Yksittäinen viherkatto voi 
pidättää hulevesiä, lisätä esteettisiä arvoja, mahdollis-
taa kaupunkiviljelyä ja kaupunkiluonnon monimuo-
toisuutta (Oberndorfer ym. 2007). Ne voivat vaikuttaa 
myös kaupungin lämpösaarekeilmiön vähentämiseen, 
kattorakenteiden eristävyyteen ja sitä kautta raken-
nuksen lämmitys- ja jäähdytysenergian säästöön, 
sekä pidentää katon elinkaarta (Laurila ym. 2014).  
Toki rakenteiden riittävä kantavuus saattaa vaatia 
huomiointia.

Mielestäni viherkattojen rakentaminen ei kuitenkaan 
vaadi mittavia maansiirtotöitä ja materiaalit voidaan 
valita lähituotettuina ja kierrätettävinä. Lisäksi 
viherkattojen kasvillisuus voi kehittyä ihmisten sitä 
kuluttamatta, ja lajivalinnoissa voidaan huomioida 
monimuotoisuuden lisääminen. Viherkattojen moni-
puoliset hyödyt eivät kuitenkaan usein ole niiden ra-
kentamiskustannuksista vastaavien tahojen tiedossa, 
joten kannustimille olisi tarvetta (Laurila ym. 2014). 
Myös normien ja kaavamerkintöjen kehityksestä olisi 
hyötyä viherkattojen yleistymiselle (Laurila ym. 2014).
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2.4  Dynaamisen 
luonnonsuojelun mahdollisuus
Perinteisessä luonnonsuojelussa suojellaan luonto-
tyyppejä ja lajeja pääsääntöisesti staattisesti niiden 
luonnontilaisen kaltaisissa ympäristöissä urbaanien 
ympäristöjen ulkopuolella. Luonnonsuojelua on 
toteutettu Suomessa luonnonsuojelu- ja metsälailla 
sekä yksityisillä että valtion omistamilla mailla. Lisäksi 
harvinaistuvia luontotyyppejä on suojeltu esimerkiksi 
Natura 2000-suojeluohjelmalla Euroopan laajuisesti 
(Airaksinen ja Karttunen 2001). Sen lisäksi kansalliset 
luontotyyppien ja uhanalaisten lajien arvioinnit sekä 
hoito- ja ennallistamistoimet ovat edistäneet luonnon-
suojelun seurantaa ja tilaa. 

Entä voisivatko urbaanit ympäristöt myös osallis-
tua luonnonsuojeluun? Ratkaisu tähän voi löytyä 
dynaamisesta luonnonsuojelusta, eli toiminnallisesta 
ja aktiivisesta monimuotoisuuden edesauttamisesta 
myös kaupungeissa. Näkökulma on verrattain uusi, 
mutta aihetta ovat Suomessa nostaneet esiin muun 
muassa Asikainen ja Jokinen (2009) sekä Santaoja 
(2013). Myös aikaisempi luontotyyppikartoitustaus-
tani on johdatellut ja inspiroinut havainnoimaan 
kaupungeissa ja arkkitehtuurin osana tarjoutuvia 
monimuotoisen luonnon ilmenemismahdollisuuksia. 

Monet erittäin ja äärimmäisen uhanalaisista luon-
totyypeistä edellyttävät avoimuutta, valoisuutta ja 
voimakkaasti vaihtelevia pienilmasto-olosuhteita 
(Raunio ym. 2008). Nähdäkseni, esimerkiksi Suomes-
sa uhanalaisilla paahteisilla harjurinteillä, kedoilla 
sekä niityillä (Raunio ym. 2008) voisi olla hyvät mah-
dollisuudet menestymiseen kaupungeissa. Näiden 
luontotyyppien vaatimat olosuhdetekijät saattavat olla 

monesti suoraan vallitsevia rakennetussa ympäristös-
sä, kuten viherkatoilla sekä nurmi- ja piennaralueilla.  
Samoin avoimet tai puustoiset kosteikkoluontotyypit, 
jotka ovat harvinaistuvia ja monimuotoisuudelle 
erittäin tärkeitä (Raunio ym. 2008), voisivat toimia 
mallina hulevesien luonnonmukaisemmassa hallin-
nassa. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi 
hieskoivu- ja leppäluhdat. 

Päättelyni mukaisesti harvinaistuvien luontotyyppien 
imitoimisella voi tarjoutua erityisiä mahdollisuuksia 
osallistua luonnonsuojeluun myös kaupungeissa. 
Näiden lisäksi toki yleisempienkin luontotyyppien 
matkiminen tukee paikallisen luonnon monimuotoi-
suutta ja viheryhteyksien säilymistä.

Kaupunkisuunnittelussa ja arkkitehtuurissa koroste-
taan usein paikan hengen ja identiteetin merkitystä. 
Nähdäkseni rakennettu viherympäristö voisi olla 
tukemassa myös tätä. Luontotyyppien matkimisen 
lisäksi dynaamisella luonnonsuojelulla voitaisiin tukea 
urbaania rakennetta edeltäneen tai paikalle ominaisen 
luonnon palauttamista. Voidaan tutkia ja ottaa mallia 
niistä luontotyypeistä, joita paikalla on ollut tai joita 
lähistöllä esiintyy. 

Kangasalan keskustassa, harjukannaksella, luon-
nollinen identiteetin lisääjä olisikin esimerkiksi 
harjuluontotyyppien ilmentäminen. Luontotyypin 
matkimisessa oleellista on, että sille tyypillinen maa-
perä, maanpeitekasvillisuus ja puusto perustetaan. 
Mahdollisuuksien mukaan ne voidaan siirtää myös 
joltakin rakentamisen alle jäävältä alueelta. Esimerkik-
si Helsingin Vuosaaren täyttömäen siirretty lehto on 
tästä elävä esimerkki (Lambe ym 2019). Mikäli kohde-
paikka ja sen olosuhteet ovat havaittu mallia otetta-
valle luontotyypille otollisiksi on oletettavaa, ettei sen 
hoito vaadi myöhemmin merkittävää ylläpitoa – aivan 
kuin ei luonnossakaan.

Luontaisesti kehittyneet kasviyhdyskunnat ovat usein 
lisäksi esteettisesti vertaansa vailla. Luontotyyppien 
piirteitä matkien saavutettaisiin siis samalla elämyk-
sellistä ympäristöä. Puutarhasuunnittelussa kasvilli-
suuden kestävyyttä, kauneutta ja monimuotoisuutta 
on pystytty lisäämään käyttämällä luonnonvaraisia 
kasvillisuustyyppejä inspiraationa (Kingsbury 2009). 
Tämä olisi varmasti sovellettavissa myös kaupunkiym-
päristön skaalaan.

Toki pienipiirteinen suunnittelu voi olla kallista. 
Alkuinvestoinnin jälkeen on tavoitteena, että matkittu 
luontotyyppi alkaa toimia aidon tapaan ja hoito on 
edullista. Jos kasvillisuus on paikallista luontaista alku-
perää, sen kestävyys on myös erittäin hyvä. Hoito-oh-
jeita ja menetelmiä voidaan myös kehittää. Arvioni 
mukaan dynaaminen luonnonsuojelu voi siis pitkällä 
aikavälillä olla jopa nykyistä perinteistä kaupunki-
vihreän hoitoa edullisempaa ja ekosysteemipalveluja 
tuottavampaa. 

Lajikirjon lisäämistoimia ja edellä kuvattua dynaamis-
ta luonnonsuojelua voisi olla hyödyllistä kohdentaa 
etenkin rakenteeltaan yksinkertaisiin ja vähäisiä 
ekosysteemipalveluja tarjoaviin viherympäristöihin. 
Toisaalta dynaaminen luonnonsuojelu voi olla myös 
johtoajatus uusien viherrakenteiden synnyttämisessä. 
Helsingin yleiskaavatyössä (Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto 2014) asiantuntijat pisteyttivät kaupun-
gissa ilmenevien 54 kaupunkibiotooppien joukosta 
lajistoltaan köyhimmiksi (pisteitä alle 7/30), avo- ja 
liikennenurmet, umpikorttelien ja vanhojen kerrosta-
lolähiöiden pihat. Myös viherseinät ja -katot arvioitiin 
lajiköyhiksi nykyisellään ja yllättäen myös lähteet, 
mitä toisaalta selitti asiantuntijoiden kokemuksien 
puute näistä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
2014). 

Viherrakenne voi  osallistua paitsi
 dynaamisesti luonnonsuojeluun, myös
 kaupungin identiteetin vahvistamiseen.

Kuva	10.	Harjuluonto	on	osa	Kangasalan	identiteettiä	
ja	siitä	voisi	ottaa	kaupungin	viherrakenteessa	mallia.		
Harjujen	kuivahkon	kankaan	tunnusomaisia	varpu-
ja	ovat	puolukka,	mustikka,	kanerva,	sianpuolukka	
ja	variksenmarja.	Varpujen	seassa	kukkivat	muun	
muassa	oravanmarja,	kangasajuruoho	ja	keltamaite.	
Puulajeina	esiintyy	pääasiassa	mäntyä	ja	kuusta	sekä	
niiden	seassa	koivuja,	haapaa	ja	pihlajaa.		
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2.5  Ekosysteemipalveluiden ja 
viherrakenteen huomiointi kau-
punkisuunnittelussa
Suomessa maankäytön nykyinen, mutta kehittä-
mistyön alla oleva, suunnittelujärjestelmä perustuu 
maakunta-, yleis- ja asemakaavoihin. Myös valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät luonno-
nympäristön huomioimista ja merkitystä alueiden 
käytössä (Valtioneuvosto 2017). Ne esittävät muun 
muassa edistämään ekologisten yhteyksien, luonnon-
arvojen ja virkistysalueiden sekä -yhteyksien säilymis-
tä läpi suunnittelujärjestelmän. 

Maakuntakaava sisältää maakunnan yleispiirteisen 
suunnitelman, yleiskaava osoittaa kunnan alueiden 
käytön pääpiirteet ja asemakaavalla ohjataan kunnan 
osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestämistä 
(MRL 4§). Jokainen kaavataso vaikuttaa siis osaltaan 
myös kaupunkien viherrakenteeseen ja ekosysteemi-
palvelujen syntymismahdollisuuksiin. Tarkimmat reu-
naehdot viherrakenteen ylläpidolle asetetaan asema-
kaavoissa. Niiden osoittamat merkinnät ja määräykset 
määrittävät suoraan ja epäsuorasti viherrakennetta. 

Pihojen viherrakenteen hoidolle ja ylläpidolle sekä 
suhteelle ympäristöön nähden voidaan myös antaa 
suosituksia asemakaavoja täydentävissä rakentamis-
tapaohjeissa. Lisäksi kunnan rakennusjärjestyksellä 
voidaan rakentamisen hyvän elinympäristön toteutu-
misen ja säilyttämisen kannalta ohjata myös luonnon-
arvojen huomioon ottamista (MRL 14§). 

Maankäytön suunnittelu on jatkuvassa muutoksessa 
ja näin myös kunnat ja maakunnat ovat Suomessa 
käsitelleet viherympäristön teemoja suunnittelussaan 

eri tavoin. Keinoja on kuitenkin pyritty etsimään ja 
esimerkiksi valtakunnallista viherkerrointyökalua 
on kehitetty ”Ilmastonkestävä kaupunki (ILKKA) – 
työkaluja suunnitteluun” -hankkeen osana Helsingissä 
(Inkiläinen ym. 2014). Työkalu mahdollistaa tonttien 
viherpinta-alan arvioinnin ja ohjaa rakentamisessa 
menetetyn viherpinta-alan kompensoimiseen. Viher-
kerroin on suunniteltu sisällytettäväksi joko asema-
kaavamääräyksiin ja siitä edelleen tarkistettavaksi 
rakennusluvan haun yhteydessä tai sen perusteella 
voidaan esimerkiksi antaa helpotuksia rakennuslu-
paprosessissa (Inkiläinen ym. 2014). 

Suomessa viherkertoimen käyttöönottoa on aloiteltu 
muutamissa kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä, 
Lahdessa, Vantaalla ja Tampereella. Vastaavia viher-
kerroinmenetelmiä on hyödynnetty menestyksel-
lisesti muun muassa Berliinin, Malmön, Seattlen ja 
Toronton kaupungeissa viherrakenteen ekologisten 
ja sosiaalisten hyötyjen säilyttämisessä ja lisäämisessä 
(Inkiläinen ym. 2014) ja kuten seuraavassa tapaustar-
kastelussa käy ilmi, myös Tukholmassa (Stadsled-
ningskontoret 2017). 

Viherkertoimella voidaan siis asettaa vaatimuksia 
suunnitelman toteutukselle sen alkuvaiheessa. Sillä 
määritetään taso kasvillisuuden ja vesiä viivyttävien 
ratkaisujen määrälle suhteessa tontin pinta-alaan (In-
kiläinen ym. 2014). Samoin perinteisemmillä asema-
kaavamääräyksillä (kuva 11), rakentamistapaohjeilla 
ja rakennusjärjestyksellä voidaan vaikuttaa näihin.  

Kansainväliset ja kansalliset ympäristösertifikaatit, 
kuten LEED, BREEAM ja RTS-ympäristöluokitus 
ovat keinoja todentaa rakennushankkeiden ja kiin-
teistöjen ympäristöystävällisyys (GBC 2020). Joiltakin 
osin myös näitä on mahdollista hyödyntää kaupun-

kisuunnittelussa esimerkiksi alueiden käytön ehtoina 
tontinluovutustilanteissa. 

Edellä mainituilla keinoilla ei kuitenkaan juuri 
vaikuteta vanhojen tonttien viherrakenteen laatuun 
tai luoda kannustimia sen kehittämiseen. Näin ollen, 
on etsittävä myös muita keinoja. Mielestäni ihmisistä 
itsestään lähtevällä halulla voi tässä olla avainasema ja 
kaupunkisuunnittelu voi osallistua tarjoamalla tähän 
kannustimia ja tukea. Välineinä voivat olla esimerkiksi 
innostavan opastuksen, kampanjoiden, huomionosoi-
tusten ja vaikkapa kaupungin oman pihasertifikaatin 
kehitys.  Tonttikohtainen pihasertifikaatti voisi olla 
portinpielen ylpeydenaihe, nostaa kiinteistön arvoa 
ja toimia myyntivalttina yhä ympäristötietoisemmille 
ostajille. 

Esimerkeistä Suomesta ja maailmalta voidaan huoma-
ta, että viherrakenteen huomioiminen maankäytön 
suunnittelussa nähdään yhä tärkeämpänä. Keinot ja 
intensiteetti kuitenkin vaihtelevat. Lähempään tapaus-
tarkasteluun olen poiminut vihreän infrastruktuurin 
suunnitelmallisesta kehittämisestä tunnetut Lahden ja 
Jyväskylän sekä Tukholman kaupungit. Tarkastelu on 
rajattu yleiskaavatasoon ja sitä tarkempaan suunnitte-
luun. 

Kuva	11.	Ote	asemakaavoissa	käytetyistä	viherraken-
netta	ja	luonnonympäristöä	määrittävistä	merkin-
nöistä.	Lisäksi	voidaan	käyttää	muita	määräyksiä.	
(Kuvalähde	1.)

Asukkaita voitaisiin kannustaa 
tonttiensa kaupunkiluonnon kehittämiseen 
pihasertifikaatilla. Sertifikaatin pääviestinä 
voisi olla: ”Tällä tontilla on edistetty moni-

muotoista kaupunkiluontoa”.

Virkistysalue.

Puisto.

Lähivirkistysalue.

Leikkipuisto.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alue.

Retkeily- ja ulkoilualue.

Uimaranta-alue.

Siirtolapuutarha-/palstavilje-
lyalue.

Suojaviheralue.

Suojelualue.

Luonnonsuojelualue.

Alue, jolla ympäristö säilyte-
tään.

Maa- ja metsätalousalue.

Maatalousalue.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Maatalousalue.
Maa- ja metsätalousalue, jolla on 
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Maa- ja metsätalousalue, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja.

Luku osoittaa kuinka suuren osan 
alueesta tai rakennusalasta saa 
käyttää rakentamiseen.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Säilytettävä/istutettava puurivi.

Suojeltava alueen osa.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnon-
suojelulain mukainen luonnonsuo-
jelualue tai -kohde.

Suojeltava puu.

Kansallinen kaupunkipuisto.

Kaupunki- ja kyläkuvallisesti tärkeä 
alue tai alueen osa.

Maisemallisesti arvokas peltoalue.

Maisemallisesti arvokas alue.

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai 
ehdotettu alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta 
erityisen tärkeä alue.
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Lahden tapauksessa ovat ekosysteemipalvelut 
huomioituina yleiskaavatasolla ja siitä edelleen 
toteutusohjelman kautta myös asemakaavatasolla, 
rakentamistapaohjeissa, erilaisissa selvityksissä ja 
viherkertoimen kokeilussa. Jyväskylässä erityispiir-
teenä ovat kaupungin viherympäristöjen koettavuu-
den kehittäminen sekä niiden osallistavan ylläpidon 
aktiiviset menetelmät. Tukholma puolestaan tarjoaa 
esimerkin yleiskaavaan liittyvästä viherohjelmasta, 
jossa toteutus- ja rahoitussuunnitelma mahdollistavat 
strategian toteuttamisen suorina projekteina. 

Lahti

Lahti on ollut edelläkävijä Suomessa ekosysteemi-
palvelujen huomioinnissa yleiskaavatyössä. Lahden 
jatkuvasti päivittyvän yleiskaavan 2025 vaikutus-
ten arvioinnissa ekosysteemipalvelut esiintyivät jo 
vuonna 2012 (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 
2014). Yleiskaavaselostuksen mukaisesti kaupunki on 
vuonna 2025 120 000 asukkaan elinvoimainen ympä-
ristökaupunki, jossa on yli 50 000 työpaikkaa (Lahden 
kaupunki 2019). Kaupungistuminen on kuitenkin 
todettu haasteeksi luonnonympäristön monimuotoi-
suudelle ja ekosysteemipalveluille, joten yleiskaavan 
tavoitteena on, että kaupungin rakentamattomat 
alueet ja rakennettujen alueiden kaupunkiluonto 
tuottavat kaupungin tarvitsemia ekosysteemipalvelui-
ta; virkistysmahdollisuuksia, puhdasta ilmaa ja vettä. 
Myös ekosysteemipalvelujen taloudellista merkitystä 
on yleiskaavatyössä arvioitu matkailun, lähiruoan ja 
puhtaan pohjaveden tuotannon kautta. 

Ekosysteemipalvelut on siis nostettu Lahden yleiskaa-
vatyössä yhdeksi näkökulmaksi muiden maankäyttö- 
ja rakennuslaissa selvitettäväksi määrättyjen asioiden 

kanssa (Lahden kaupunki 2019). Perusteluna nostolle 
on, että ekosysteemipalvelujen katsotaan olevan niin 
tärkeitä ihmisen olemassaololle ja toiminnalle, että 
lopulta kaikkien vaikutuksien katsotaan kytkeytyvän 
ekosysteemiin ja sen kykyyn tuottaa palveluja. Vai-
kutusten arvioinnissa ekosysteemipalvelut jaettiin 
kolmeen luokkaan: tuotantopalveluihin, sääteleviin 
palveluihin ja kulttuurisiin palveluihin. 
 
Ekosysteemipalvelujen arvioinnin myötä yleiskaa-
vaa täsmennettiin muun muassa seuraavin toimin: 
pohjavettä ja hulevettä koskevia määräyksiä ja 
suunnitteluohjeita täsmennettiin, viheralueiden 
monitoiminnallista ja ympäristön esteettistä merki-
tystä korostettiin, kaupunkiluontoa monipuolistettiin 
varaamalla siirtolapuutarhalle alaa ja nostettiin melun 
torjuntaa esille osana hiljaisten paikkojen luontia 
(Lahden kaupunki 2019). Lisäksi ekosysteemipalve-
lujen huomiointiin liittyen yleiskaavan toteutusoh-
jelmassa (Lahden kaupunki 2017) on listattu useita 
keinoja, kuten luonnonsuojelualueverkoston täyden-
tämistä ja kaupungin omistamien rantojen rakenta-
matta jättämistä. 

Yleiskaavatyön yhteydessä laaditussa toteutusohjel-
massa 2017-2020 (Lahden kaupunki 2017) laadittiin 
myös suunnitelma ekosysteemipalvelujen huomioi-
misesta asemakaavatasolla. Sen mukaisesti säilytetään 
riittävän suuret yhtenäiset metsä- ja virkistysalueet, 
huolehditaan alueiden hulevesien hallinnasta huleve-
siohjelman ja sen prioriteettijärjestelmän mukaisesti, 
laaditaan pohjavesialueilla pohjavesiselvitykset, edis-
tetään vettä läpäisevien materiaalien ja viherkattojen 
käyttöä rakentamistapaohjeissa ja testataan valtakun-
nallisen viherkerrointyökalun käyttöä pohjavesialu-
eilla. 

Jyväskylä

Jyväskylän yleiskaavassa ei ole otettu varsinaista 
ekosysteemipalvelunäkökulmaa, mutta kolme sen 
seitsemästä oikeusvaikutteisesta teemakartasta 
käsittelee viherrakenteen huomioimista (Jyväskylän 
kaupunki 2016). Viherrakenteen halutaan olevan 
keskeisesti läsnä jyväskyläläisten arjessa ja elinym-
päristössä (Jyväskylän kaupunki 2020). Kaupungissa 
onkin kunnianhimoisesti kehitetty juuri viheralueiden 
koettavuutta virkistysreittien ja erilaisten sosiaalisten 
toimintojen, taiteen ja tapahtumien kautta (Sinkkilä 
ym. 2019).

Erityisestä huomioitavaa viherrakenteen kunnianhi-
moisen suunnitelmallisuuden lisäksi on sen ylläpidon 
ja hoidon saavuttamiseksi tehty järjestelmä. Maankäy-
tön suunnitteluun liittyvän osallistamisen lisäksi myös 
viheralueiden toteutus on suunniteltu tapahtuvaksi 
yhdessä halukkaiden asukkaiden ja yhteisöjen kanssa 
(Jyväskylän kaupunki 2019). Toteutuskeinoina kau-
punki onkin haastanut asukkaat mukaan vieraslajien 
hävittämiseen tarjoten muun muassa työhanskoja, 
kutsunut asukkaat mukaan viheralueiden suunnitte-
luun sekä tehnyt tiettyjen viheralueiden hoitovastuun 
siirtämisen vapaaehtoisille tahoille helpoksi.  

Asukasyhteistyö saattaakin olla avain monipuolisesti 
kestävään viherrakenteen ylläpitoon myös Kangasalaa 
silmällä pitäen. Samalla kun yhteistyöllä kasvatetaan 
mielekkäästi hoidettujen viheralueiden määrää, 
tuotetaan mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja ympä-
ristökasvatuksen lisäämiseksi. Suomen ikääntyvässä 
väestötrendissä ja digitalisoituvassa elämässä asukas-
yhteistyön lisäämisellä saattaa olla myös taloudellisia 
etuja sekä yllättävän hyödyllisiä vaikutuksia sosiaalise-
na viherterapeuttisena konseptina. 

Tukholma

Tukholma valittiin vuonna 2010 ensimmäiseksi 
vihreäksi eurooppalaiseksi pääkaupungiksi (City 
of Stockholm 2015). Perusteluina valinnalle olivat 
kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa pitkään 
sovelletut vihreät arvot ja kunnianhimoiset tavoitteet.  
Tukholma varautuu voimakkaaseen väestön kasvuun, 
ja yleiskaava vuodelta 2010 – ”The walkable city” 
kuvaa strategisella tasolla tiivistämisen, energiatehok-
kuuden ja julkisen liikenteen suuntaviivoja (Stock-
holm City council 2010). Yleiskaavassa ei suoraan 
mainita ekosysteemipalveluja, mutta esitetään kaksi 
niihin liittyvää tavoitetta: (1) virkistysalueiden ja hil-
jaisten viheralueiden saavutettavuuden turvaaminen 
– etenkin lasten ja nuorten elinympäristöissä, sekä 
(2) vihreän infrastruktuurin suojeleminen ja paranta-
minen. 

Yleiskaavaan liittynyt Tukholman viheraluestrategia 
"Den Gröna Promenadstaden” korvautui vuon-
na 2017 ”Grönare Stockholm” -viherohjelmalla 
(Stadsledningskontoret 2017). Se syventää yleiskaa-
van tavoitteita ja toteutuskeinoja viherrakenteeseen 
liittyen. Viherohjelmassa on keskeisenä käsitteenä 
ekosysteemipalvelut, jotka aiotaan nostaa kaupunki-
kehityksen välineeksi.

Ekosysteemipalveluja aiotaan tuottaa erityisesti 
yleiskaavan mukaisten ja jopa kuntarajat ylit-
tävien niin kutsuttujen viherkiilojen alueilla 
(Stadsledningskontoret 2017). Lisäksi viherohjelman 
mukaisesti pyritään ylläpitämään elinkelpoista ja 
lajistollisesti monimuotoista viherrakennetta vähen-
tämällä viheralueiden välisiä esteitä. Tavoitteena on 
myös virkistyksellisten puisto- ja luonnonalueiden 
saavutettavuuden lisääminen, ekosysteemipalveluiden 

integroiminen rakennettuun ympäristöön ja mene-
tettyjen ekologisten arvojen sekä viherpinta-alan 
kompensoiminen uudisrakentamisessa.

Yleiskaavaan liittyvän viherohjelman toimeenpa-
nemiseksi vahvistettiin vuonna 2018 kolmiosainen 
toteutus- ja rahoitussuunnitelma (Stockholms stad 
2018). Sen ensimmäisessä ja toisessa osassa päätettiin 
toteutettavista rakennetun ympäristön viherraken-
teen parantamisprojekteista ja kolmannessa osassa 
kaupungin ekosysteemipalveluiden kehittämistöistä 
vuosina 2019-2022. Kolmannen vaiheen toimina ovat 
kosteikkoyhteyksien parantaminen järvien ja metsien 
välillä sekä tammivaltaisten metsien luonnonhoito ja 
niiden kytkeytyneisyyden lisääminen. 

Suomen suunnittelujärjestelmään verrattuna on 
Tukholmassa näin ollen siirrytty yleiskaavan tasolta 
suoraan yksityiskohtaisten projekti-ideoiden to-
teuttamiseen. Näiden lisäksi uusien rakennushank-
keiden yhteydessä on käytössä viherkerrointyökalu 
(grönytefaktor), jolla pystytään lisäämään tonttien 
sosiaalisia ja biologisia arvoja sekä ilmastonmuutok-
seen sopeutumista (Stadsledningskontoret 2017).  

Kuvat	12-15.	Jyväskylässä	rannat,	metsät	ja	puistot	
ovat	keskeisesti	läsnä	kaupunkilaisten	arjessa	ja	
elinympäristössä	-	myös	marraskuussa.	Niiden	koet-
tavuutta	on	kehitetty	opasteiden,	sujuvien	kävely-	ja	
pyöräilyreittien	ja	valaistuksen	avulla.	Myös	taide	ja	
kulttuuritapahtumat	ovat	osa	viherympäristöjä.
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2.6  Kangasalan 
vihertavoitteet ja -ohjelmat
 
 Kangasalan kaupunkistrategian tavoitteista (Kan-
gasalan kaupunki 2018) suureen osaan liittyy suorasti 
tai epäsuorasti viherympäristö ja ulkoilureitit. Keskei-
simmin viherympäristöä koskevia tavoitteita ja arvoja 
on tuotu esiin strategian kohdassa: ”Arvostamme 
historiaamme, ympäristöämme ja vapaa-ajanmah-
dollisuuksia”. Tähän liittyen ympäristön vahvuuksina 
pidetään harjuja, järviä ja lintuvesiä, ja tavoitteena 
ympäristöstä ja sen vetovoimaisuudesta huolehtimista. 

Kangasalan viherrakennetta on huomioitu eri kaava-
tasoilla, joita käsitellään tämän työn luvuissa 3.3 ja 3.5. 
Viherkerrointa ei kaavoituksessa ole vielä kokeiltu. 
Kaupungissa on laadittu viheralueohjelma 2008-
2030 (Kangasalan kunta 2008), jonka tarkoituksena 
oli määrittää viheralueiden kehittämistavoitteet sekä 
niiden perustelut kunnan omistamille viheralueille. 
Ohjelma kohdistuu Kangasalan puistoihin, liiken-
neviheralueisiin, leikkipaikkoihin, metsiin, uima- ja 
venerantoihin, kulttuuriympäristöihin, ulkoliikunta-
paikkoihin ja ulkoilureitteihin. 

Viheralueohjelman työryhmän havaitsemina vihe-
ralueiden heikkouksina mainittiin muun muassa 
viheralueiden rikkonaisuus, rantojen heikko saavutet-
tavuus sekä viheryhteyksien ja ulkoilureittien katko-
naisuus. Lisäksi uhkina nähtiin esimerkiksi yhdyskun-
tarakenteen tiivistyminen ja ulkoilun vaatimustason 
nousu. Keskeisiä ohjelman mukaisia viherympäristön 
kehittämistavoitteita on listattu viereisessä taulukossa. 

0. Yleiset
Laadun kohottaminen määrää tärkeämmäksi 
suunnittelussa ja hoidossa. Saavutettavuuden, 
valaistuksen ja esteettömyyden parantaminen. 
Puistojen vetovoimaisuuden lisääminen ja 
markkinointi. Vuorovaikutteisuuden lisääminen 
suunnittelussa. Arvokkaan lajiston erityispiirteiden 
huomioon ottaminen.

1. Puistot
Kunnanosakohtaiset hoidetut puistot (5-10 ha), 
jotka palvelevat eri ikäryhmiä ja aktiviteetteja. 
Yksi edustuspuisto (keskusta). Ympäristötaiteen 
lisääminen.

2. Tori ja julkiset rakennukset 
Torin, virasto- ja kulttuuritilojen lähiympäristön 
kohentaminen. Lähiliikuntapaikkojen 
rakentaminen koulupihojen yhteyteen. 
Päiväkodeista turvataan pääsy laajemmille 
viheralueille.

3. Leikkikentät 
Yksi leikkikenttä 1000 asukasta kohti. Yksi suurehko 
teemaleikkipuisto koko kuntaan.

4. Suojaviheralueet, liikenneympäristö 
Sisääntuloväylien viheralueiden parantaminen. 
Maisemien avaaminen. Kuntaimagon kannalta 
tärkeiden näkymien esiintuominen.

5. Puistometsät 
Harjumaiseman vaaliminen. Luonnonvaraisten 
alueiden säilyttäminen koulujen läheisyydessä 
opetustarkoituksiin.

6. Erityisviheralueet 
Ryhmäpuutarha-alueen kehittäminen myös 
monivuotisten viljelijöiden alueeksi. Kyötikkälän 
viljelypalstojen muuttaminen yksivuotisviljelyyn.

7. Koirapuisto
Kuntaan rakennetaan koirapuisto.

8. Luonnonsuojelualueet 
Kirkkojärven luontopolun hoito ja markkinointi. 
Kunnan maalla olevien luonnonsuojelualueiden 
hoitaminen hoito-suunnitelmien mukaan. 

9. Kulttuurimaisema 
Kulttuurimaiseman hoidon käynnistäminen 
laiduneläimillä.

10. Maisemavauriot 
Kunnan maalla sijaitsevien soramonttujen 
rintauksien maisemointi.

11. Urheilu- ja pallokentät
Kaksi pienkenttää kunnanosaa kohti. 1,5 
jäädytettävää kenttää kunnanosaa kohti. Yksi 
urheilukeskus koko kunnassa. Turvataan kenttien 
säilyminen koulujen yhteydessä.

12. Ulkoilureitistö 
Keskeisen ulkoilureitistön valaiseminen, 
ympärivuotinen ylläpito ja saavutettavuus. 
Kaarinanpolun linjaaminen Ruutanasta 
Haralanharjun kautta Lihasulaan ja sen kulku-
kelpoisuuden turvaaminen.

13. Uimarannat 
Yksi uimaranta kunnanosaa kohti, lisäksi 
uimapaikkoja kyläalueilla. Uimarantojen 
perusvarustetason parantaminen. Mobilian, 
Vesaniemen ja Liutun rantojen kehittäminen 
ympärivuotisesti monitoimisemmiksi. 

14. Venerannat 
Laituripaikkojen lisääminen, maallevetopaikkojen 
parantaminen ja talvisäilytyspaikan osoittaminen. 
Mobilian venesataman kehittäminen.

Taulukko	1.	Viheralueohjelman	keskeisimmät	kehittämistavoitteet	(Kangasalan	kunta	2008)	taulukoituna.	Kehit-
tämistavoitteita	on	taulukkoa	varten	tiivistetty	vähäisin	osin,	varsinaiseen	sisältöön	kuitenkaan	puuttumatta.

Viheralueohjelman lisäksi on Kangasalla laadittu 
myös selvitys viheralueiden nykytilasta (Kangasalan 
kunta 2011) sekä viheralueiden toteutusohjelma 
ulottuen vuoteen 2020 (Kangasalan kunta 2013). 
Viheralueiden nykytilan selvityksessä (Kangasalan 
kunta 2011) tuotiin esiin asemakaavoitettujen vihe-
ralueiden merkitystä ja esitettiin niiden kehittämisen 
suuntaviivoja yleisellä tasolla. Selvityksen mukaisesti 
viherverkoston tulisi olla jatkuva, jotta se toimisi 
maisemakuvallisesti, virkistyksellisesti ja toiminnalli-
sesti.  Keskeisenä kehittämiskohteena tässä havaittiin 
harjurungon jatkuvuuden parantaminen, vähintään 
reitityksen osalta. Tässä epäjatkuvuuksina mainittiin 
Kirkkoharjulta Kuohunharjulle ja toisaalta Kirkko-
harjulta Kaukajärven ja Niihaman suuntaan olevat 
yhteydet.

Kangasalan viheralueiden toteutusohjelmassa (Kan-
gasalan kunta 2013) on esitetty resurssien kohdentu-
minen sekä tulevat ylläpitotoimenpiteet viheralueille. 
Painopisteinä ovat erityisesti nuorten ja ikäihmisten 
sekä keskustojen ja aluekeskustojen huomiointi 
viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen toteutuksessa. 
Uusia virkistysreittejä ei ohjelmaan sisältynyt, mutta 
esimerkiksi Kirkkojärven luonto- ja kulttuurireitin 
(niin kutsuttu Kirkkojärven luontopolku) sekä 
Kirkkoharjun reittien kunnostustoimet sisältyivät 
toteutusohjelmaan.

Ohjelmatyön puitteissa onkin saavutettu hyviä tulok-
sia (kuva 16), mutta työ viherrakenteen kehittämiseksi 
on jatkuvaa kuten tässä diplomityössä tuodaan esiin.  
Toteutusten jatkon kannalta olisi perusteltua ulottaa 
ekosysteemipalvelujen kehittämisen näkökulma yhä 
kiinteämmäksi osaksi Kangasalan viheralueiden 
hoitoa ja ylläpitoa sekä muuta kaupunkisuunnittelua. 
Tuoreimpana viherrakenteen kehittämiseen liittyvänä 

ohjelmana on Kangasalla käynnistynyt ympäristö- ja 
taideohjelma. Sen tavoitteena on edistää ympäristön 
elämyksellisyyttä sekä tuoda taide ja kulttuuri osaksi 
asumista, julkisia palveluita, liikkumisympäristöä ja 
ympäristörakenteita (Kangasalan kaupunki 2020a). 
Myös kaupungin avointen viheralueiden arvojen 
kartoitus tuovat arvokasta tietoa ja kehittävät mahdol-
lisuuksia luonnon hyötyjen lisäämiseen kaupungissa 
(Kangasalan kaupunki 2019c).

Kuva	16.	Kuohunlahden	rannassa	kulkevasta	
Kirkkojärven	luotopolkuosuudesta	on	raken-
nettu	esteetön	ja	houkutteleva.
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OSA III: ANALYYSI
 ”Millainen on Kangasalan viherrakenne? ”

3.1 Maiseman ja viherrakenteen yleispiirteet       
3.2 Viherrakenteen kytkeytyneisyys        
3.3 Viherrakenne maakuntakaavassa ja strategisessa yleiskaavassa     
3.4 Yleisön mielipiteet ja ideat keskustan viherrakenteesta      
3.5 Keskustan viherrakenne        
  Vesiolot ja maaperä        
  Suojelu-, melu- ja kaavatilanne      
  Viher- ja pihatypologiat
  Ekosysteemipalveluiden arviointi 
3.6 Kangasalan viherrakenteen vahvuudet ja kehittämiskohteet
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3.1  Maiseman ja 
viherrakenteen yleispiirteet
Kangasalan viherrakenne on keskeinen osa kaupun-
gin identiteettiä. Historiallisesti ja maantieteellisesti 
merkittäviä ja tunnusomaisia maisematekijöitä ovat 
olleet runsaat vesistöt sekä kunnan läpi kulkeva 
harjujono, jolta avautuvat hienot näkymät. Myös 
kulttuurimaisemat, kuten pellot ja niityt kuuluvat 
olennaisesti Kangasalan maisemaan. Kangasala 
onkin väestön kasvusta ja kaupunkistatuksestaan 
huolimatta edelleen eläväinen maaseutukunta, jossa 
maa- ja metsätalous ja muun muassa hevosten pito on 
nykyäänkin yleistä. 

Kuntaa halkova harjujono on osa jääkauden synnyt-
tämää ja Lahden Salpausseliltä alkavaa muodostumaa. 
Kangasalan harjujen luontotyyppinä on omien ha-
vaintojeni mukaan pääasiassa mäntyvaltaiset kuivah-
kot harjumetsät, mutta alarinteiltä löytyy rehevämpiä 
luontotyyppejä aina lehtoihin saakka. Harjujono 
jatkuu myös harjukannaksella sijaitsevan keskus-
ta-alueen läpi länteen Kirkkoharjuna ja itään Kuo-
hunharjuna, jatkuen siitä edelleen Keisarinharjuna ja 
Vehoniemenharjuna.  Monia jaksoja tästä Kangasalan 
harjumuodostumasta on määritelty Pirkanmaan 
maakuntakaavassa 2040 (Pirkanmaan liitto 2017) 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi 
harjualueiksi. 

Kangasalan vesistöjen runsautta kuvaa hyvin se, että 
jo yksistään Kangasalan kirkolta kilometrin säteellä 
sijaitsee kolme järveä. Näihin lukeutuu pienikokoinen 
ja kirkasvetinen Ukkijärvi, luonnonhiekkarantoja 
käsittävä suuri Vesijärvi ja erityisenä lintukohteena 
tunnettu matala ja rehevä Kirkkojärvi Kuohunlahti-

neen. Suurimman vesistökokonaisuuden muodostavat 
kuitenkin Längelmävesi, joka Kaivannon kanavan 
kautta laskee edelleen Roineeseen. 

Maastohavaintojeni perusteella Kangasalan keskus-
tassa esiintyy suomalaisittain melko tavanomaista 
ja puutarhalajikkein synnytettyä viherrakennetta. 
Lyhyeksi leikatut nurmikot, pensasryhmät ja pienta-
reiden uusniityt ovat yleisiä. Katupuina on suosittu 
muun muassa puistolehmuksia, koivuja, pilvikirsikkaa 
ja ruotsinpihlajaa. Myös haitallinen vieraslaji komea-
lupiini on paikoin runsastunut. Lisäksi maastotöissä 
huomiota herätti julkisten puistojen vähyys. 

Keskustan viherrakenteen arvokkaimpina erityis-
piirteinä voisi nostaa esille sen, että osa piha- ja 
katualueiden puustosta on merkillepantavan vanhaa 
ja maisemallista (kuva 20). Lisäksi rakentamattomat 
harju- ja rantametsäalueet ilmentävät yhä hyvin 
niille ominaisia luontotyyppejä, mikä on huomattu 
myös keskustan osayleiskaavan luontoselvityksessä 
(Kangasalan kunta 2009).  Pientareilla ja avoimemmil-
la alueilla pilkahtelee siellä täällä monipuolista vanhan 
maatalouskulttuurin ja kulkureittien kasvilajistoa. 
Näitä ovat esimerkiksi ketoneilikka, ahopukinjuuri, 
kyläkellukka, metsämansikka, harmio, keltasauramo 
ja mäkitervakko. 

Kuvat	17	-	19.	Maastotöissä	Lahdentien	pientareelta	
löytyi	muun	muassa	ketoneilikkaa	(ylinnä)	ja	kelta-
sauramoa	(alinna)	sekä	Kuohunpuiston	puistometsäs-
tä	harmiota	(keskellä).

Kuva	20	(viereisellä	sivulla).	Myllystenpohjantietä	
reunustavat	vanhat	maisemalliset	männyt.	
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3.2  Viherrakenteen 
kytkeytyneisyys
Kytkeytyneisyys on viherrakenteen ekologisen 
toiminnan kannalta välttämätön perusominaisuus 
kuten luvussa 2.3 esitettiin, ja toisaalta hyvin toimiva 
viherrakenne tuottaa laadukkaita ekosysteemipal-
veluita. Tämän päättelyketjun mukaisesti rakenne-
tun ympäristön viherrakenne synnyttää enemmän 
luontohyötyjä, kun se on hyvin kytkeytynyttä. Näin 
ollen, analyysini tärkeänä lähtökohtana oli tarkastella 
viherrakenteen kytkeytyneisyyttä – koko kunnassa ja 
naapurikuntiin liittyen.  Toisaalta etsin tarkastelussa 
myös viherrakenteen epäjatkuvuuksia. Paitsi että 
kokonaisuuden hahmotus on maankäytön suunnit-
telussa tärkeää, tavoitteena oli samalla myös löytää 
kehittämissuunnitelmalle perusteltu kohde.  

Elinympäristöjen yhteyksien avulla lajisto ja eko-
systeemit pääsevät vuorovaikutukseen, liikkumaan, 
uudistumaan ja sopeutumaan muuttuvissa oloissa. 
Muuttuvien olosuhteiden, kuten ilmastonmuutoksen 
ja kaupungistumisen vuoksi, viherverkoston jatkumi-
nen kaupunkikeskustojen läpi on yhä merkittäväm-
pää. Hillitseehän viherrakenne monia ilmastonmuu-
toksen haittavaikutuksia, edistää lajien liikkumista ja 
lisää virkistys ja terveyshyötyjä kasvavalle väestölle 
(luku 2.1). Toki lajistolla on erilaisia vaatimuksia elin-
ympäristöjensä suhteen, mutta päästään jo pitkälle, 
mikäli puustoiset alueet muodostavat verrattain 
jatkuvan verkoston. Oma arvokas lisänsä ovat sitten 
avointen viherympäristöjen verkosto sekä vesialuei-
den kokonaisuus. 

Kangasala kuuluu eteläboreaaliseen metsäkasvil-
lisuusvyöhykkeeseen (Suomen ympäristökeskus 
2019b), joka on edullinen havu- ja sekametsien 
kasvuvyöhyke. Tämän ansiosta avoimista alueista 
kehittyy verrattain luontaisesti puustoisia, mikäli 
niille annetaan aikaa ja tilaa. Maaperään kohdistuneet 
häiriöt heijastuvat kuitenkin edelleen kasvillisuuteen, 
minä vuoksi pitkäjänteisyys viherrakenteen ylläpidos-
sa on tärkeää.  

Kangasalan viherrakenteen kytkeytyneisyyden tar-
kastelussa (seuraavalla aukeamalla) käytettiin luvussa 
1.4 kuvattuja aineistoja ja menetelmiä sekä konteks-
tiosuuden luvussa 2.3 perusteltua kytkeytyneisyyden 
määritelmää. Sen mukaisesti pitäydyin karttatarkaste-
luin mitattavassa viherympäristöjen rakenteellisessa 
kytkeytymisessä. Lisäksi painotin tarkastelussa puus-
toisia alueita ja metsien monimuotoisuuspotentiaalin 
keskittymiä. 

Kuva	21.	Kangasalan	keskustan	harjukannaksella	
viherrakenteen	jatkuvuus	on	haasteen	edessä	tiivistä-
mistavoitteiden	ja	väkiluvun	kasvun	myötä.	Viis-
toilmakuva	vuodelta	2015	(Kangasalan	kaupunki	/
Lentokuva	Vallas	Oy,	kuvalähde	2).
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 1. Metsäisten yhteyksien tärkeimmät suunnat

Kangasalan	viherrakenteen	kytkeytyneisyyden	paikkatietotarkastelu	ja	kaaviot.	Menetelmää	on	kuvattu	tarkemmin	menetelmäluvussa	(s.17).		

2. Korkean monimuotoisuuspoten-
tiaalin omaavat metsäkeskittymät

3. Viherrakenteen metsäekologisen 
verkoston pääsuunnat

Corine Land cover 2018 (Suuomen ympäristökeskus 2019)
Yleiskartta-aineisto (Maanmittauslaitos 2019)

Zonation 2018 -aineisto (Suomen ympäristökeskus 2019b).
Yleiskartta-aineisto (Maanmittauslaitos 2019)

Tampereen kaupunkiseudun viherrakenne-aineisto (Tampereen kaupunki-
seutu 2019). Yleiskartta-aineisto (Maanmittauslaitos 2019)

0             10 km 0             10 km 0             10 km 

seliteote
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Paikkatietotarkastelujeni perusteella selvisi ekologisen 
kytkeytyneisyyden ja ekosysteemipalvelujen tuoton 
kannalta viherrakenteen keskeisimmät jatkuvuus-
suunnat karkealla tasolla. Nämä ovat harjun suun-
taisesti kulkeva poikittainen sekä kolme sen kanssa 
risteävää jatkuvuussuuntaa. 

Tärkeimmäksi viherrakenteen jatkuvuuden suun-
naksi päättelin näistä edelleen poikittaisen jatkuvuus-
suunnan, sillä se on ekologisesti erityisessä asemassa 
yhdistäessään muut viherrakenteen jatkuvuussuunnat. 
Kyseinen suunta sijoittuu myös pääosin pohjavesien 
muodostumisalueelle, sekä maisemallisesti tärkeälle 
harjujonolle. 

Tarkastelussa havaittiin myös, että huomattavimmat 
viherrakenteen epäjatkuvuudet sijaitsevat keskus-
tan sekä Vatiala-Lentolan alueella.  Näissä kohdin 
viherrakenteessa on huomattavia katkoksia, joissa 
jatkuvuuden kehittäminen olisi tärkeää. Erityisen pai-
neistetuksi alueeksi pääteltiin näistä edelleen keskusta, 
sen nykyisen rakenteen, tiivistämistavoitteiden ja kas-
vavan asukasmäärän takia.  Näin ollen diplomityön ja 
analyysin jatkovaiheet päätettiin keskittää keskustan 
alueelle.

Kangasalan viherrakenteen ja ekologisten yhteyksien tärkeimmät 
jatkuvuussuunnat edellä esitettyyn paikkatietotarkasteluun perustuen.

Metsäisten yhteyksien tärkeimmät suunnat. 

 Lähtökohtana Corine land cover 2018 -aineisto 
 (Suomen ympäristökeskus 2019b).

Korkean monimuotoisuuspotentiaalin omaavat metsäkeskittymät. 

 Lähtökohtana Zonation 2018 -aineisto 
 (Suomen ympäristökeskus 2019b).

Viherrakenteen metsäekologisen verkoston pääsuunnat. 

 Lähtökohtana Tampereen kaupunkiseudun viherrakenne-aineisto  
 (Tampereen kaupunkiseutu 2019).Kuva	23	(viereisellä	sivulla).		Paikkatietotarkastelun	

kooste.	Harjujonon	suuntainen	viherrakenteen	jatku-
vuus	on	erityisen	tärkeää,	sillä	sen	kautta	yhdistyvät	
myös	muut	jatkuvuussuunnat.	Kuva	julkaistu	myös	
Kangasalan	Ympäristö-	ja	taideohjelman	raportissa	
(Kangasalan	kaupunki	2020a).

                                                                          Yleiskartta-aineisto (Maanmittauslaitos 2019)                                                                          Yleiskartta-aineisto (Maanmittauslaitos 2019)

Kuva	22.	Paikkatietotarkastelun	yhteenvetokaavio.

Metsäiset yhteydet

+ metsien monimuotoisuuspotentiaali

+ metsäekologinen verkosto

= tärkeimmät viherrakenteen 
jatkuvuussuunnat 

Merkittävimmät
viherrakenteen
epäjatkuvuuskohdat

keskusta
Lentola

Tärkein jatkuvuussuunta
harjujonon suuntaisesti
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3.3 Viherrakenne 
maakuntakaavassa ja 
strategisessa yleiskaavassa 
Kytkeytyneisyyden tarkastelussa havaittu harju-
jonon suuntainen, sekä lännen puoleisin risteävä 
jatkuvuussuunta ovat hahmotettavissa myös Pirkan-
maan maakuntakaavassa 2040 (Pirkanmaan liitto 
2017) sekä Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 
2040 (Kangasalan kunta 2017). 

Pirkanmaan maakuntakaavassa (Pirkanmaan liitto 
2017) harjujonon suuntaiselle linjalle on osoitettu vir-
kistyksen, ulkoilureittien sekä luonnonsuojelun alue-
varauksien jatkumo (kuva 24).  Samoin lännen puolei-
simmalle risteävälle jatkuvuussuunnalle on osoitettu 
joitakin viheryhteys- ja ulkoilureittivarauksia. Vas-
taavasti myös Kangasalan strategisessa yleiskaavassa 
on osoitettuna keskeisiä ulkoilureittiyhteystavoitteita 
mainituille kahdelle jatkuvuussuunnalle (kuva 25). 

23

V

VR

RM

23

V

VR

RM

23

V

VR

RM

Kuva	24.	Kaava-	ja	merkintäote	Pirkanmaan	maa-
kuntakaavasta	2040	(Pirkanmaan	liitto	2017).

Kuva	25.	Kaava-	ja	merkintäote	Kangasalan	strategi-
sesta	yleiskaavasta	(Kangasalan	kunta	2017).
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3.4  Yleisön mielipiteet ja ideat 
keskustan viherrakenteesta 
Kaupungin asukkaiden ja muun yleisön aktiivinen 
osallistuminen verkkokyselyyn ja työpajoihin kerrytti 
arvokasta tietoa niin koko kunnan alueelta kuin 
keskustastakin. Mielipiteitä saatiin yleisellä, koko 
kaupunkia koskevalla tasolla, sekä keskustaan ja 
toisaalta myös muihin ympäröiviin kaupungin osiin 
keskittyen.  Kuten edellä perusteltiin, osallistamisen-
kin tuloksien tarkastelussa tuodaan seuraavana esiin 
keskustaa koskevat sekä yleiset huomiot ja kehittämi-
sideat. 

Yleisötyöpajoissa nähtiin keskustan ja Kangasalan 
yleisinä vahvuuksina muun muassa harjujen tarjoa-
mat näkymä- ja liikuntamahdollisuudet sekä Vesanie-
men uimaranta keskustan tuntumassa. Heikkouksina 
nostettiin useimmiten esiin keskustan viherympäris-
tön vähäisyys ja viihtyisyyden puute.  Kehitysideoina 
olivat etenkin viher- ja vesielementtien sekä puis-
tomaisten oleskelupaikkojen ja kaupunkiviljelyn 
lisäys, sekä näkymien ja virkistysreittien parantami-
nen. Kaupunkiin tarvittaisiin myös koirapuisto. 

Paikkatietopohjaisella kyselyllä saadut tulokset olivat 
samansuuntaisia. Kangasalan elinympäristön vah-
vuuksina nousivat esiin yleisimmin luonto, metsät, 

kauneus sekä järvet ja harjut. Hienoiksi ja elämyksel-
lisiksi näkymiksi tai paikoiksi koettiin etenkin rannat 
ja harjut. Kohtaamispaikkana nimettiin useimmiten 
ydinkeskustan paikkoja torin ympäristöstä ja erikseen 
nimettyinä olivat pääosin sisätilat. Kehityskohteena 
puolestaan niin uusien kohtaamisen, elämyksellisen 
viherympäristön, peli- ja leikkialueiden kuin virkisty-
misen paikkojenkin osalta nähtiin myös ydinkeskusta. 

Talulukko 3. Työpajojen tulokset unelmien viherympäristö 
-teemaan ja keskustaan liittyen: vahvuuksia, heikkouksia ja 
kehittämisideoita. 

Talulukko 2. Paikkatietopohjaisen yleisökyselyn tuloksia. 
Kangasalan keskustan viherympäristön ja ulkoalueiden 
vahvuuksia ja kehittämisideoita.

Keskustaan osoitetut kehittämisideat

Luonto- ja pyöräilyreitit keskustaan.

Virkistysreitti keskustan läpi ja reitille useita kohtaamis-
paikkoja.

Kirkkojärven luontopolun parempi opastus.

Talvipuutarha torille; sisätila, jossa vihreää.

Vesielementti keskustaan - ehkä hulevesistä.

Suihkulähde kesällä torille, joka talvella toimisi valais-
tuna lyhtynä.

Vesiveistoksia, jotka äänellä varustettuja. Esimerkiksi 
Kuohunlahden puistoon. 

Hieno nuotiopaikka keskustaan (esimerkkiä Kausti-
nen).

Ikäihmisille viihtyisä ulkokuntolaitteiden/kohtaamisen 
puisto keskustaan sekä mielellään myös muita ympäri 
kaupunkia. Näissä mahdollisesti kioski ja katos.

Uuden torin laidalla sijaitsevan keltaisen aso-asunto-
rakennuksen maalaus tai viherseinäratkaisu. Kontrasti 
Kirkkopuistoon suuri. 

Kasvipalstoja kaupungin keskelle.

Vahvuuksia (keskusta ja yleisesti)

Paikat  Huhmari
  Mäyrävuori
Näkymät  Peltomaisema Sorolaan on hieno.
  Kuohun- ja kirkkoharjun näkymät.
Kasvillisuus Puistopuut
  Kukkaset
  Luonto
  Kukka-amppelit valopylväissä.
Rannat  Vesaniemi on hieno uimaranta.
Liikuntapaikat Keskuskenttä
Virkistysreitit Kirkkojärven luontopolku
  Kirkkoharjun lenkkipolut
  Kirkkoharjun harjun ladut ja kuntotelineet.
  Latu suoraan keskustasta metsän keskelle
  (Kirkkoharju).

Heikkouksia (keskusta ja yleisesti)

Ylläpito  Kirkkojärven luontopolulla on välillä vaikea   
  kulkea.

  Kirkkoharjulta poistettu puita liikaa

Näkymät  Näkymät eivät avaudu varsinkaan järville esim.  
  Lahdentieltä Kirkkojärvelle. Pusikoita ja pujoa   
  paljon.  

  Kuohunharjulta näkymän avartaminen.

Viihtyisyys Torin seutu on ankea ja liian tiiviisti rakennettu.

  Keskusta, liian ahtaasti rakennettu.

  Liian vähän penkkejä.

  Isot parkkialueet

  Puistot puuttuvat keskustasta.

  Liikkeet hiljentyneet keskustassa.

Tiealueet  Ellintien alue ei viihtyisä, kaipaa selkeytystä.

  Lahdentie

Yksittäisteemat:

museot ja taide 
kasvillisuus 
rannat 
uimarannat 
kartanot
vanhat rakennukset 
yleinen ilmapiiri
jäähalli
kehittyvä keskusta
harrastusmahdollisuudet
kaikki
näkötornit 
tarpeellinen on lähellä
rohkeus
tapahtumapaikat 
kahvilat ja tunnelma 
bussiyhteydet 
pienet koulut 

Elinympäristön vahvuuksia (keskusta ja yleisesti)*

Yleiset teemat (vastauksia):

luonto (18)
metsät (14)
kauneus (13)
järvet (8)
harjut (7)
luonnonläheisyys (5)
maisemat ja näköalat (5)
puistot (4)
puut (3)
rauhallisuus (3)
lenkkimaastot ja ulkoilureitit (3)
mukava/kiva paikka (3)
uimahalli (2)

Uusi leikki- tai 
pelipaikka (2):

keskusta
leikkipaikka torille

Kehittämisen paikat (määrä jos vastauksia alle 5)**

Uusi kohtaamis- tai 
istuskelupaikka:

keskusta
tori
kaupungintalon puisto
Tapulinmäki
Ukkijärven ranta

Uusi elämyksellinen 
viherympäristö (4):

keskusta
tori
Pikkolan puisto
Tapulinmäki

Uusi virkistymisen 
paikka (2):

keskusta
Kuohunlahti

Nykyiset  paikat (5 yleisintä kohdetta)**

Hieno paikka, maisema 
tai näköala: 

Vesi-, Ukki- ja Kirkkojärven 
rannat
Kuohunharju
Kirkkoharju ja näkötorni
keskusta
Tapulinmäki ja kirkkomaisema

Kohtaamispaikka:

keskusta
tori
kirjasto
uimahalli
Vesaniemen uimaranta

Luontoelämys:

Kirkkojärven ranta
Ukinkannas
Kirkkoharju
Vesijärvi
Kuohunlahti

*Vastaukset on poimittu asiallisista kirjallisista vastauksista
**Vastaukset on poimittu paikkatietona merkityistä sekä nimetyistä paikoista
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3.5 Keskustan viherrakenne 
Vesiolot ja maaperä 

Viherrakenteen mahdollisuuksiin tuottaa hyöty-
jä ihmisille ja rakennetulle ympäristölle vaikuttaa 
keskeisesti myös paikan maaperä- ja vesiolosuhteet. 
Kangasalan keskusta on Kirkkoharju – Keisarin-
harjun pohjavesialueella (luokka 2), joka soveltuu 
yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvesikäyt-
töön (Suomen ympäristökeskus 2019b). Tällä alueella 
puhtaan pohjaveden muodostumisen mahdollis-
taminen on erityisen tärkeää ja viherrakenteella ja 
läpäisevällä maaperällä on siinä keskeinen merkitys. 
Maaperä onkin sora- ja hiekkamaata harjujonon 
alueella, muuttuen sen lievealueilla tiiviimmäksi hie-
ta-, hiesu- ja savimaaksi (Geologian tutkimuskeskus 
2019, kuva 26).

Kangasalan keskustan hulevesistä tehdyn selvityk-
sen mukaan (Kangasalan kunta 2009b) hulevesien, 
eli sade- ja sulamisvesien osalta keskustassa ei ole 
tulvimisongelmia ja hulevesiä johdetaan osin hule-
vesiviemäröinnin kautta (kuva 27) ja osin pintava-
luntana järviin sekä maastoon. Selvityksen mukaan 
hulevedet aiheuttavat kuitenkin riskin erityisesti 
Kuohunlahdelle, mutta myös Kirkko- ja Ukkijärvelle. 
Kuohunlahdella syiksi mainitaan laaja valuma-alue, 
pieni vesitilavuus sekä veden vähäinen vaihtuvuus. 
Kirkkojärvellä puolestaan on Kuohunlahteen verrat-
tuna parempi sietokyky suuremman vesitilavuuden ja 
veden vaihtuvuuden ansiosta. Ukkijärven valuma-alue 
taas on kohtalaisen pieni, minkä lisäksi hulevesien 
suora johtaminen on pyritty kieltämään. Alueen keski-
määräinen vuosisade vertailukaudella 1981-2010 oli 
600 - 650 mm (Ilmatieteen laitos 2020).

Keskustan kaupunkirakenne ei siis ole nykyisin 
laajemmin vaarassa kärsiä tulvavahingoista. Tätä 
tukee myös alueen monin paikoin rinteinen topogra-
fia. Alttiimpia ovat lähinnä hienojakoisille ja alaville 
paikoille sijoittuvat rakennukset. 

Tilanne voi toisaalta muuttua, kun ilmastonmuutos 
lisää rankkasateita. Vettä suodattavien ja puhdistavien 
viherrakenteen ratkaisuiden lisäämisestä voisi kui-
tenkin olla tulvahaittojen puskuroinnin lisäksi paljon 
muutakin hyötyä. Niillä voidaan vaikuttaa keskustan 
lähivesien laatuun ja vähentää niille koituvia riskejä 
sekä vaikuttaa suotuisasti pohjavesien muodostu-
miseen. Samalla nämä hyödyt heijastuisivat yhdys-
kuntaan monin tavoin ja varautuminen ilmaston 
muutokseen paranisi. Esimerkiksi kasvillisuuden ja 
suodattavan maakerroksen mekanismeihin perustu-
vat biosuodatusratkaisut ovat osoittautuneet erittäin 
lupaaviksi hulevesien puhdistuskeinoiksi (Kasvio ym. 
2016). Lisäksi suodattavaan maaperään lisättävällä 
biohiilellä voidaan tehostaa eritysesti fosforin ja typen 
pidättymistä (Tuhkanen ym. 2019).  

Suojelu-, melu- ja kaavatilanne

Ajantasaisessa asemakaavayhdistelmässä (1.2.2020, 
Kangasalan kaupunki 2020b) ovat keskustan asema-
kaavoitetut viheralueet painottuneet toisaalta harjuille 
ja toisaalta valtatien varteen. Kuvassa 28 on nähtä-
vissä nämä asemakaavojen viheralueet (hautausmaat 
mukaan lukien) sekä Ukinkannaksen yksityisen 
luonnonsuojelualueen ja Kirkkojärven Natura-alueen 
(FI0316005) rajaukset. Näillä luonnonsuojelualueilla 
on erityisiä luontoarvoja, mutta ne soveltuvat samalla 
luonnonsuojelulain ehdoin virkistykseen. 

Lisäksi kuvassa 28 on esitettynä Valtatien 12 paranta-
misselvitykseen liittyvän melumallinnuksen (Pirkan-
maan ELY-keskus 2018) mukaiset voimakkaimmat 
päiväajan keskiäänitasojen vyöhykkeet (55-60 dB sekä 
60-70 dB) vuoden 2040 ennustetilanteen ja suunnitel-
tujen meluesteiden mukaisina. Melumallinnuksessa 
huomiota herättävää on useiden keskustan julkisten 
viheralueiden sijoittuminen valtatien varteen, missä 
melutasojen ohjearvot (Valtioneuvosto 1992) ylittyvät 
sekä nykyisin että ennustetilanteessa. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksenä on, että taajamien asumis- ja vir-
kistyskäyttöön tarkoitetuilla ulkoalueilla melutaso ei 
saisi päivisin (klo 7-22) ylittää 55 dB:n eikä öisin (klo 
22-7) 50 dB:n tai uusien alueiden 45 dB:n ohjearvoa.

Parantamisselvityksen melumallinnuksissa (Pirkan-
maan ELY-keskus 2018) ei ole otettu huomioon lii-
kennenopeuksien mahdollisesta laskemisesta syntyviä 
vaikutuksia melutasoihin. Kyseisellä tieosuudella 
yleisen 100 km/h nopeusrajoituksen laskemisesta 
60 km/h nopeuteen voitaisiin saavuttaa arviolta 5-6 
dB alenema melutasoon (Tiehallinto 2006). Tämä 
huomioiden arvioinkin, että monilla valtatien varren 
viheralueilla olisi saavutettavissa suositusten mukai-
nen päiväajan melutaso (<55 dB). Kuvaan kyseistä 
vyöhykettä karttatarkastelussa (kuva 28) keltaisella 
korostuksella. Jos nopeutta laskettaisiin ydinkeskustan 
kohdalla 2 km matkalla, pidentäisi se ohittavan liiken-
teen matka-aikaa vain reilun minuutin.  

1000 m

2020-01-14

Kuva	26.	Kangasalan	keskustan	maaperätiedot	värirasteroinnein	sekä	
pohjavesialue	mustin	rajauksin.	(Paikkatietoikkuna-palvelun	tuloste	2019,	
kuvalähde	3.)

Kuva	27.	Karttaote	hulevesiviemäröinnin	toiminta-alueesta.	Kangasalan	
keskustassa	hulevesiviemäröinti	kattaa	osan	alueesta.	(Kangasalan	vesi	2016,	
kuvalähde	4.)
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Kangasalan keskustan osayleiskaavassa (Kangasalan 
kunta 2010) on viherrakenteen kannalta erityistä 
useiden viheryhteystarpeiden osoittaminen (kuva 
29). Näitä tarpeita on osoitettu muun muassa harju-
jonon suuntaisesti keskustan yksityisten pihapiirien 
läpi, sekä Kirkkoharjulta hautausmaan ja VT12 
liittymän kautta Kirkkojärvelle. Perusteluja näille 
viheryhteyksille on esitetty osayleiskaavan luontosel-
vityksessä (Kangasalan kunta 2009). Näissä kohdin 
puustoisten latvusyhteyksien havaittiin olevan siinä 
määrin merkittäviä, että ne mahdollistivat tiettyjen 
lajiryhmien liikkumista alueilta toiselle. 

Tarkasteltuani osayleiskaavan osoittamia viheryh-
teystarpeita maastossa ja asemakaavojen avulla ha-
vaitsin, että nämä edellyttäisivät paikoin kehittämistä.  
Erityisesti kehittämistä löytyi harjujonon suuntaisesta 
yhteystarpeesta. Havainto tuki myös viherrakenteen 
kytkeytyneisyystarkastelun tuloksia (luku 3.2). 
Diplomityön suunnitelmaosuudessa olenkin kiin-
nittänyt huomiota erityisesti harjujonon suuntaiselle 
viheryhteystarpeelle. Lisäksi tämän tueksi hahmotin 
uuden viheryhteysmahdollisuuden Kirkkoharjun ja 
Kirkkojärven rannan välillä, jota tuon myös pihatypo-
logioiden tarkastelussa esiin.

Kuva	29.	Kangasalan	keskustan	osayleiskaavan	kartta-	ja	merkintäote	(Kangasalan	kunta	2010).	Määräykset	ovat	
lyhennettyjä.	Diplomityön	suunnitelmaosassa	huomiota	kiinnitetään	etenkin	harjulta	harjulle	osoitettuun	vihe-
ryhteystarpeeseen	sekä	Kirkkoharjun	ja	Kirkkojärven	väliseen	viheryhteysmahdollisuuteen.

Kuva	28	(viereisellä	sivulla).	Asemakaavoitettujen	
viheralueiden,	suojelualueiden	sekä	melumallinnusten	
havainnollistus.	Useat	viher-	ja	luonnonsuojelualueet	
sijoittuvat	ohjearvot	ylittävälle	alueelle,	mutta	ajono-
peuden	laskulla	olisi	kartan	keltaisilla	alueilla	saavu-
tettavissa	suositusten	mukainen	päiväajan	melutaso.

Viheryheystarve

Suojaviheralue

Suojaviheralue 
Aluetta hoidettava maisemapuistona.

Lähivbirkistysalue

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

Virkistysalue

Kevyen liikenteen reitti

Kevyen liikenteen yhteystarve

Ulkoilureitti

Ulkoilureitti yhteystarve

Seudullisesti merkittävä ulkoilureitti

Valtatie 12
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Viher- ja pihatypologiat 

Keskustan viher- ja pihatypologioiden määrityksen 
tarkoituksena oli tarkastella Kangasalan keskustan 
viherrakenteen nykytilaa. Lisäksi typologisen tarkas-
telun avulla tarjoutui keino tuotettujen luontohyöty-
jen arviointiin sekä kehittämiseen.  Pihoja sekä niiden 
ulkopuolisia viherympäristöjä voi näin tarkastella 
typologian mukaisina kokonaisuuksina ja tehostaa 
suunnittelua kuhunkin typologiaan kohdistetuin 
kehittämistoimin. Valitun lähestymistavan taustalla 
vaikuttivat Ariluoman ja Mikolan (2017) menettelyt 
ekosysteemipalvelujen huomioimisesta aluesuunnit-
telussa. 

Tyypittelin keskustan viherrakennetta maastoha-
vaintojeni avulla ja samalla arvioin niiden laatua, 
toiminnallisuutta ja koettavuutta. Pihojen ulkopuo-
listen viherympäristöjen tyypittely johti kahdeksaan 
erilaiseen vihertypologiaan (kuva 31): metsät, puisto-
metsät, puistot, avoimet alueet, pellot, hautausmaat, 
hiekka-alueet ja väliaikaiset viheralueet. Nykyisten 
viherympäristöjen alueita on tyypittelykartassa 
supistettu paikoin asemakaavatilanteen (Kangasalan 
kaupunki 2020b) mukaisiksi. Myös rakennusten 
osalta on huomioitu ja esitetty ajantasaisen asemakaa-
vayhdistelmän osoittamat rakennusten sijainnit.

Keskustan pihamaisten alueiden tyypittely johti 
puolestaan viiteen eri pihatypologiaan (kuva 30). Tein 
tyypittelyn kaupunkirakenteen ominaisuuksien sekä 
ekologisen merkityksen mukaan. Ekologisella mer-
kityksellä tässä tarkoitetaan mahdollista sijoittumista 
tärkeäksi havaitsemalleni viheryhteysalueelle. Typo-
logioiksi eroteltiin: pientalovaltainen sekä vastaava 
tärkeällä viheryhteysalueella, kerros- ja rivitalovaltai-
nen sekä vastaava tärkeällä viheryhteysalueella sekä  
julkisten ja sekoittuneiden toimintojen pihatypologia.  

Kuva	30	(yllä).		Kangasalan	keskustan	pihatypologiat.	
Tarkastelussa	on	huomioitu	ajantasaisen	asemakaa-
voituksen	(1.2.2020	Kangasalan	kaupunki	2020b)	
tilanne	rakennusten	sijoittelun	osalta.		

Kuva	31	(viereisellä	sivulla).		Kangasalan	keskustan	
vihertypologiat.	Tarkastelussa	on	huomioitu	asema-
kaavayhdistelmän	(1.2.2020,	Kangasalan	kaupunki	
2020b)	tilanne	rakennusten	ja	viheralueiden	rajausten	
osalta.

terveyskeskus
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Puistometsä

Metsä

Puisto

Avoin	alue

Metsä

Metsiksi	tyypiteltiin	puustoiset	alueet,	joilla	aluskas-
villisuus	ilmensi	metsien	luontotyypeille	tyypillistä	
lajistoa.	Tyypillisiä	kohteita	olivat	kuivahkot	kangas-
metsät	harjuilla	ja	toisaalta	rehevät	rantametsät.	

Puistometsä	

Puistometsiksi	tyypiteltiin	ne	metsät,	joiden	aluskas-
villisuus	oli	voimakkaan	kulttuurivaikutuksen	vuoksi	
muuttunut	niitty-	ja	puutarhakasvilajivaltaiseksi.	
Tyypillisiä	kohteita	olivat	pihapiirien	läheiset	metsä-
laikut,	joissa	puustoa	oli	saatettu	pitää	melko	avoime-
na	ja	pihapiirin	lajisto	oli	levinnyt	metsään.	Toisaalta	
myös	metsittymässä	olevat	niittyalueet	luokiteltiin	
tähän	typologiaan.

Avoin	alue

Avoimet	niitty-	ja	nurmialueet,	joilla	puustoa	ei	juuri	
esiinny	tai	se	on	satunnaista.	Tyypillisinä	kohteina	
tienvarsien	pientareet	ja	entiset	peltoalueet.

Pelto

Viljelykäytössä	oleva	puuton	alue.	Näitä	alueita	on	
keskustan	laitamilla.

Puisto

Puistoiksi	luokiteltiin	ne	intensiivisesti	hoidetut	alueet,	
joissa	nurmi-	tai	niittykasvillisuuden	lisäksi	ylläpidet-
tiin	harvaa	puustoa,	pensaita	sekä	mahdollisesti	kuk-
kaistutuksia.	Tyyppikohteina	vilkkaassa	virkistyskäy-
tössä	olevat	ranta-alueet	ja	toisaalta	jotkin	tienvarsien	
esteettisesti	tärkeät	alueet.	

Hiekka
Merkittävä	hiekkapintainen	ja	melko	kasviton	alue.	
Keskustan	läheiset	urheilukentät	ovat	hiekka-alueita.	
Nämä	alueet	päätettiin	lukea	mukaan	viherrakentee-
seen,	sillä	ne	tuottavat	joitakin	ekosysteemipalveluja	
pääasiassa	läpäisevän	maaperän	ansiosta.	

Hautausmaa	

Kangasalan	keskustan	hautausmaat	ovat	puustoisia	ja	
puistomaisia	alueita.

Väliaikainen	viher

Kasvillisuudeltaan	vaihteleva	ja	merkittävä	olemas-
sa	oleva	viherympäristö.	Alueelle	on	asemakaavan	
mukaisesti	mahdollista	rakentaa,	mutta	rakentamisen	
sijoittelua	ei	ole	kaavassa	tarkemmin	osoitettu.	

Vihertypologioiden ominaisuudet

Pelto

Hautausmaa

Hiekka

Väliaikainen	viher
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Kerros-	ja	rivitalovaltainen

Kerros-	ja	rivitalovaltaisilla	pihatypologioilla	
kasvillisuudessa	on	runsaasti	vaihtelua.	Asema-
kaavatarkastelun	ja	maastohavaintojen	mukaan	
tärkeäksi	arvioidulla	viheryhteysalueella	raken-
tamattoman	pihan	osuus	on	hieman	suurempi,	
keskimäärin	noin	80	%	kuin	muilla	vastaavilla	
(75	%).	Tärkeän	viheryhteysalueen	sekä	muiden	
kerros-	ja	rivitalovaltaisten		pihojen	luonteessa	
on	merkittävä	ero.	

Tärkeiksi	viheryhteysalueiksi	arvioiduilla	alueil-
la	rakentaminen	on	suurelta	osin	vasta	suunnit-
teilla	tai	käynnissä.	Näillä	harjun	eteläpuolisilla	
alueilla	päätyyppinä	on	avoin	alue	ja	harjun	
pohjoispuolella	on	alueen	metsä	ja	muu	kasvil-
lisuus	hiljattain	raivattu	maan	muotoilun	tieltä.	
Näiden	tärkeiden	viheryhteysalueiden	ekologi-
sessa	laadussa	on	siis	runsaasti	parannettavaa.	

Muilla	kerros-	ja	rivitalovaltaisilla	alueilla	
pihakasvillisuus	on	hyvin	vaihtelevaa.	Osassa	
on	metsäisiä	osuuksia,	osassa	puistomaisuutta	
ja	osassa	kasvillisuus	on	niukkaa.	Kookkaita	ja	
vanhoja	puita	esiintyy	kuitenkin	kohtalaisen	ylei-
sesti	etenkin	toriseudun	itä-	ja	kaakkoispuolilla.	
Pihatiet	ja	parkkialueet	ovat	pääasiassa	asfaltti-
pintaisia.	Viherkattoja,	viherseiniä	tai	kaupun-
kiviljelyä	ei	maastohavainnoissa	löytynyt.	Myös	
hedelmäpuita	havaittiin	vain	yksittäisiä.	Huleve-
sien	hallintaa	varten	perustettuja	painanteita	ei	
tonteilla	havaittu	tai	ne	rajoittuivat	avo-ojiin.	

					Julkiset	ja	sekoittuneet	toiminnot

Julkisten	ja	sekoittuneiden	toimintojen	pihatypo-
logioihin	kuuluu	keskustan	julkiset	ja	yksityiset	
ulkoalueet	puistoja	ja	teitä	lukuun	ottamatta.	
Näin	ollen	siihen	lukeutuu	myös	Kangasalan	
tori.	Näillä	alueilla	rakentamattoman	ulko-
alueen	osuus	on	keskimäärin	arviolta	60	%	
tonttien	pinta-alasta,	josta	noin	puolet	asfaltoitua	
tai	lähes	läpäisemättömästi	pinnoitettua.	
Näillä	alueilla	esiintyy	melko	vaatimattomasti	
kasvillisuutta	terveyskeskuksen	ympäristöä	lu-
kuun	ottamatta	(kuva	30,	erillinen	alue	ydinkes-
kustan	kaakkoispuolella).	

Tyypillistä	kaupunkivihreää	ovat	harvakseltaan	
istutetut	katupuut,	pienet	nurmi-	ja	pensaslaikut	
sekä	sesongin	mukaan	vaihtuvat	ruukkuistutuk-
set.	Katupuulajeina	on	muun	muassa	puistoleh-
muksia,	ruotsinpihlajaa,	pilvikirsikkaa,	visa-
koivuja	sekä	vanhempaa	perua	olevia	mäntyjä.	
Osa	puista	on	huonokuntoisia.	Kasvillisuuden	
kohokohtana	on	torin	etelälaidan	maisemallinen	
mäntyryhmä.		Alueilla	ei	havaittu	viherkattoja,	
kaupunkiviljelyä	tai	mainittavia	viherseiniä.	
Hulevesien	hallinta	perustuu	pääosin	viemäröin-
tiin.

Pihatypologioiden ominaisuudet

Pientalovaltainen

Keskustan läheiset pientaloalueet ovat puistomai-
sia ja pihojen pinta-alasta asemakaavatarkaste-
lun ja maastohavaintojen mukaan on arviolta 
75 % rakentamatonta. Tärkeän viheryhteysalueen 
sekä muiden pientaloalueiden pihojen luonteessa 
ei havaittu eroja. 

Suurin osa keskustan pientaloaueiden rakennus-
kannasta on 1960 - 80 -luvuilta, mutta joukossa 
on tätä uudenpia ja vanhempia pientaloja ja 
pientalokokonaisuuksia. Tonttien koot ovat kes-
kimäärin noin 1000 m2 ja niiden kasvillisuus on 
suurimmaksi osaksi puutarhamaista. Kookkaita 
puita (yli 10 m korkuisia) esiintyy yleisesti. Piha-
tiet ovat pääasiassa hiekkapintaisia. Viherkattoja 
ei maastohavainnoissa löytynyt, mutta joitakin 
köynnöskasvien valtaamia seiniä kylläkin. Ra-
vintokasvien viljelyä esiintyi valtaosalla pihoista. 
Hulevesien hallinnassa avo-ojia on käytössä 
yleisesti, mutta varsinaisia hulevesien viivytyspai-
nanteita ei havaittu. 

Kuvat	36-37.	Julkisten	ja	sekoittuneiden	toimintojen	
pihatypologioita.	Yläkuvassa	torin	reunalla	on	
rivi	vanhoja	ruotsinpihlajoita.	Alhaalla	näkymä	
Kangasalantieltä	kaupunginvirastolle	päin.	

Kuvat	32-33.	Pientalovaltaisilla	pihatypologioilla	on	
yleisesti	kookkaita	puita.	Yläkuvassa	vasemmalla	
näkymä	Toivontieltä	ja	sen	alla	Huhmarin	alueelta	
Kuohuntieltä.	

Kuvat	34-35.	Kerros-	ja	rivitalovaltaisia	pihatypolo-
gioita.	Yläkuva	oikealla	potentiaaliselta	viheryhteys-
alueelta	Tapulintieltä	ja	alakuvassa	Myllystenpohjan-
tien	eräällä	pihalla	on	vanhan	puiston	piirteitä.
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Ekosysteemipalveluiden arviointi

Taulukko	5.	Pihatypologioilla	esiintyvät	vihertypologioiden	osuudet	(%)	rakentamattoman	tontin	alasta	sekä	niiden	perusteella	lasketut	
ekosysteemipalveluiden	tuotot,	asteikolla	0-5	(ei	lainkaan	-	hyvin	paljon).	Laskelmat	liittyvät	viereisessä	taulukossa	ilmoitettujen	
ekosysteemipalveluiden	tuottojen	keskiarvoihin.

Typologioiden määrityksen ohella arvioin maastossa 
myös niiden tuottamia ekosysteemipalveluja. Käytin 
arvioinnissa kriteereinä kontekstiosuudessa tärkeim-
miksi arvioimiani urbaanin ympäristön ekosysteemi-
palveluja (luku 2.1) sekä subjektiivista kirjallisuuteen 
pohjautuvaa näkemystä. 

Taulukoin kriteerit ja pisteytin kunkin vihertypo-
logian niiden mukaisesti asteikolla 0-5 sen mukaan 
tuottaako kyseinen typologia mielestäni lainkaan vai 
jopa hyvin paljon kyseistä hyötyä. Näiden keskiarvoi-
na syntyi käsitys typologioiden nykyisistä tuotanto-, 
kulttuuri- sekä säätely- ja ylläpitopalveluista (taulukko 
4).  Arvioidessani pihatypologioilla syntyviä ekosys-
teemipalveluita, otin huomioon rakentamattomilla 
tai rakentamattomaksi aiotuilla pihaosuuksilla (55-80 
%) esiintyvien vihertypologioiden suhteessa syntyvät 
ekosysteemipalveluiden tuotot (taulukko 5). 

Ekosysteemipalveluiden arvioinnista huomataan, 
että metsät ja puistometsät tuottavat selkeästi eniten 
tuotanto-, ja toisaalta myös säätely- ja ylläpitopalve-
luita. Kulttuuripalveluiden osalta metsä on edelleen 
selvästi tuottavin, mutta toisaalta puistometsät, 
puistot, avoimet alueet ja pellot synnyttävät toistensa 
kanssa verrattain saman verran ekosysteemipalveluita. 
Vähiten ekosysteemipalveluita arvioitiin syntyvän 
hiekka-alueilla, mutta samalla näiden lukeutuminen 
viherrakenteeseen on kyseenalainen. Pihatypologioi-
den osalta erot eivät ole huomattavia. Pientalotypolo-
gioilla on hieman korkeampi tuoton aste ja sekoittu-
neiden toimintojen alueella puolestaan vähäisin. 
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kulttuuripalveluttuotantopalveluttuotantopalvelut
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kulttuuripalvelut
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URBAANIT EKOSYSTEEMIPALVELUT

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalveluttuotantopalveluttuotantopalvelut

säätely- ja ylläpitopalvelut
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URBAANIT EKOSYSTEEMIPALVELUT

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalveluttuotantopalveluttuotantopalvelut

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalvelut
Pientalovaltainen Pientalovaltainen,

viheryhteysalue
Kerros- ja rivitalovaltainen Kerros- ja rivitalovaltainen,

viheryhteysalue
Julkiset ja sekoittuneet

toiminnot

metsä 2 5 5 5 0
puistometsä 8 10 10 0 10
puisto 30 30 20 20 20
avoin alue 40 35 40 50 20
hiekka 10 10 5 5 5
muu 10 10 20 20 45

rakentamaton osuus (75) (75) (75) (80) (60)

Tuotantopalvelut
1,2 1,4 1,2 0,6 0,5

Kulttuuripalvelut
2,2 2,1 1,5 1,0 0,6

Säätely- ja
ylläpitopalvelut 1,9 1,8 1,6 0,9 0,8

Ekosysteemipalveluiden
kokonaistuotto 1,7 1,7 1,4 0,8 0,6

Pihatypologioilla esiintyvät vihertypologioiden osuudet (%) ja niiden perusteella laskettu ekosysteemipalveluiden tuotto,
asteikko: 0-5 (ei lainkaan - hyvin paljon)

Pientalovaltainen Pientalovaltainen,
viheryhteysalue

Kerros- ja rivitalovaltainen Kerros- ja rivitalovaltainen,
viheryhteysalue

Julkiset ja sekoittuneet
toiminnot

metsä 2 5 5 5 0
puistometsä 8 10 10 0 10
puisto 30 30 20 20 20
avoin alue 40 35 40 50 20
hiekka 10 10 5 5 5
muu 10 10 20 20 45

rakentamaton osuus (75) (75) (75) (80) (60)

Tuotantopalvelut
1,2 1,4 1,2 0,6 0,5

Kulttuuripalvelut
2,2 2,1 1,5 1,0 0,6

Säätely- ja
ylläpitopalvelut 1,9 1,8 1,6 0,9 0,8

Ekosysteemipalveluiden
kokonaistuotto 1,7 1,7 1,4 0,8 0,6

Pihatypologioilla esiintyvät vihertypologioiden osuudet (%) ja niiden perusteella laskettu ekosysteemipalveluiden tuotto,
asteikko: 0-5 (ei lainkaan - hyvin paljon)

Taulukko	4.	Vihertypologioiden	tuottamien	ekosysteemipalveluiden	arviointitalukko.	Arviointi	perustuu	maasto-
töiden	tuloksiin	sekä	kirjallisuuteen	pohjautuvaan	subjektiiviseen	näkemykseen.
Arviointitaulukko vihertypologioiden tuottamista ekosysteemipalveluista, asteikko: 0-5 (ei lainkaan - hyvin paljon)

Tuotantopalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
puhdas vesi 5 4 2 2 1 3 2 3
biomassa 5 3 2 2 1 3 0 3
marjat ja sienet 5 3 1 1 0 0 0 1
viljelykasvit 0 0 0 0 5 0 0 0
ravintoeläimet 0 0 0 0 2 0 0 0
ravinteet 3 3 1 1 0 2 0 1
eliöstö 4 3 1 3 1 3 1 3
geneettinen varanto 3 2 1 3 3 2 0 0

keskiarvo 3,1 2,3 1,0 1,5 1,6 1,6 0,4 1,4

Kulttuuripalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
virkistyminen 4 3 4 3 3 2 3 2
maisema-arvot 4 3 3 3 3 2 0 2
kulttuuriperintö 3 1 2 3 3 4 0 0
tiede- ja opetusresurssi 5 3 3 3 2 0 3 2
luontotaide ja esteettisyysarvo 4 2 3 3 3 2 0 2
hyvinvointi 5 3 3 2 1 3 2 2
luontomatkailu ja vetovoima 4 2 2 1 1 0 0 0
identiteettitekijä 5 1 1 2 3 0 0 0

keskiarvo 4,3 2,3 2,6 2,5 2,4 1,6 1,0 1,3

Säätely- ja ylläpitopalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
pölytys 4 4 2 5 3 2 1 3
hiilen sidonta ja kierto 4 3 1 2 3 3 1 2
ravinteiden pidätys ja kierto 4 3 1 3 1 2 0 3
haitta-aineiden pidätys ja hajotus 4 3 2 3 1 2 0 2
vesien suodatus 4 3 2 3 2 2 1 3
pienilmaston säätely 4 3 2 1 1 4 0 2
lajiston suojelu 4 3 1 3 2 3 1 0
ilmanlaadun säätely 4 3 2 1 1 3 0 1
melun torjunta 4 3 2 1 1 3 0 2
hulevesien hallinta 5 4 2 4 1 1 2 2
sääilmiöiden puskurointi 5 4 3 0 0 3 0 2

keskiarvo 4,2 3,3 1,8 2,4 1,5 2,5 0,5 2,0

Ekosysteemipalveluiden
kokonaistuotto 3,9 2,6 1,8 2,1 1,8 1,9 0,6 1,5

Arviointitaulukko vihertypologioiden tuottamista ekosysteemipalveluista, asteikko: 0-5 (ei lainkaan - hyvin paljon)

Tuotantopalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
puhdas vesi 5 4 2 2 1 3 2 3
biomassa 5 3 2 2 1 3 0 3
marjat ja sienet 5 3 1 1 0 0 0 1
viljelykasvit 0 0 0 0 5 0 0 0
ravintoeläimet 0 0 0 0 2 0 0 0
ravinteet 3 3 1 1 0 2 0 1
eliöstö 4 3 1 3 1 3 1 3
geneettinen varanto 3 2 1 3 3 2 0 0

keskiarvo 3,1 2,3 1,0 1,5 1,6 1,6 0,4 1,4

Kulttuuripalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
virkistyminen 4 3 4 3 3 2 3 2
maisema-arvot 4 3 3 3 3 2 0 2
kulttuuriperintö 3 1 2 3 3 4 0 0
tiede- ja opetusresurssi 5 3 3 3 2 0 3 2
luontotaide ja esteettisyysarvo 4 2 3 3 3 2 0 2
hyvinvointi 5 3 3 2 1 3 2 2
luontomatkailu ja vetovoima 4 2 2 1 1 0 0 0
identiteettitekijä 5 1 1 2 3 0 0 0

keskiarvo 4,3 2,3 2,6 2,5 2,4 1,6 1,0 1,3

Säätely- ja ylläpitopalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
pölytys 4 4 2 5 3 2 1 3
hiilen sidonta ja kierto 4 3 1 2 3 3 1 2
ravinteiden pidätys ja kierto 4 3 1 3 1 2 0 3
haitta-aineiden pidätys ja hajotus 4 3 2 3 1 2 0 2
vesien suodatus 4 3 2 3 2 2 1 3
pienilmaston säätely 4 3 2 1 1 4 0 2
lajiston suojelu 4 3 1 3 2 3 1 0
ilmanlaadun säätely 4 3 2 1 1 3 0 1
melun torjunta 4 3 2 1 1 3 0 2
hulevesien hallinta 5 4 2 4 1 1 2 2
sääilmiöiden puskurointi 5 4 3 0 0 3 0 2

keskiarvo 4,2 3,3 1,8 2,4 1,5 2,5 0,5 2,0

Ekosysteemipalveluiden
kokonaistuotto 3,9 2,6 1,8 2,1 1,8 1,9 0,6 1,5

Arviointitaulukko vihertypologioiden tuottamista ekosysteemipalveluista, asteikko: 0-5 (ei lainkaan - hyvin paljon)

Tuotantopalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
puhdas vesi 5 4 2 2 1 3 2 3
biomassa 5 3 2 2 1 3 0 3
marjat ja sienet 5 3 1 1 0 0 0 1
viljelykasvit 0 0 0 0 5 0 0 0
ravintoeläimet 0 0 0 0 2 0 0 0
ravinteet 3 3 1 1 0 2 0 1
eliöstö 4 3 1 3 1 3 1 3
geneettinen varanto 3 2 1 3 3 2 0 0

keskiarvo 3,1 2,3 1,0 1,5 1,6 1,6 0,4 1,4

Kulttuuripalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
virkistyminen 4 3 4 3 3 2 3 2
maisema-arvot 4 3 3 3 3 2 0 2
kulttuuriperintö 3 1 2 3 3 4 0 0
tiede- ja opetusresurssi 5 3 3 3 2 0 3 2
luontotaide ja esteettisyysarvo 4 2 3 3 3 2 0 2
hyvinvointi 5 3 3 2 1 3 2 2
luontomatkailu ja vetovoima 4 2 2 1 1 0 0 0
identiteettitekijä 5 1 1 2 3 0 0 0

keskiarvo 4,3 2,3 2,6 2,5 2,4 1,6 1,0 1,3

Säätely- ja ylläpitopalvelut metsä puistometsä puisto avoin alue pelto hautausmaa hiekka väliaikainen viher
pölytys 4 4 2 5 3 2 1 3
hiilen sidonta ja kierto 4 3 1 2 3 3 1 2
ravinteiden pidätys ja kierto 4 3 1 3 1 2 0 3
haitta-aineiden pidätys ja hajotus 4 3 2 3 1 2 0 2
vesien suodatus 4 3 2 3 2 2 1 3
pienilmaston säätely 4 3 2 1 1 4 0 2
lajiston suojelu 4 3 1 3 2 3 1 0
ilmanlaadun säätely 4 3 2 1 1 3 0 1
melun torjunta 4 3 2 1 1 3 0 2
hulevesien hallinta 5 4 2 4 1 1 2 2
sääilmiöiden puskurointi 5 4 3 0 0 3 0 2

keskiarvo 4,2 3,3 1,8 2,4 1,5 2,5 0,5 2,0

Ekosysteemipalveluiden
kokonaistuotto 3,9 2,6 1,8 2,1 1,8 1,9 0,6 1,5

Tuotantopalvelut
Kulttuuripalvelut
Säätely- ja ylläpitopalvelut

URBAANIT EKOSYSTEEMIPALVELUT

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalveluttuotantopalveluttuotantopalvelut

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalvelut

URBAANIT EKOSYSTEEMIPALVELUT

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalveluttuotantopalveluttuotantopalvelut

säätely- ja ylläpitopalvelut

kulttuuripalvelut
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3.6 Kangasalan viherrakenteen 
vahvuudet ja kehittämiskohteet  
Kangasalan viherrakenteen vahvuutena ovat niin asuk-
kaiden ja muun yleisön mielipiteiden kuin tämän työn 
kirjallisuus-, maasto- ja paikkatietotarkastelujenkin perus-
teella metsäinen harjujatkumo, kulttuurimaisemat sekä 
näihin kytkeytyvät vesistöt.  Viherrakenteen suurimpana 
kehittämiskohteena voidaan taas nähdä sen jatkuvuuden, 
koettavuuden ja laadun ylläpito. 

Konkreettisilla viherympäristöjen kytköksillä edistetään 
paitsi ekologisia yhteyksiä myös mahdollisuuksia niihin 
liittyviin kävely- ja pyöräilyreitteihin, viher- ja vesistöym-
päristön koettavuuteen ja kaupunkilaisten hiilijalanjäljen 
vähentämiseen. Paikkatietotarkastelussa havaitsemieni 
kaupungin viherrakenteen tärkeimpien jatkuvuussuuntien 
(kuva 23) alueilla tämä on erityisen tärkeää ja korostuu 
edelleen tiiviimmin rakennetulla ja paineistetuimmalla 
keskustan alueella. 

Keskustassa viherrakenteen merkityksellisyyttä lisää edel-
leen se, että sen tuottamat hyödyt ovat välittömästi suuren 
yleisön hyödynnettävissä. Tämä näkyy myös työpaja- ja 
yleisökyselyjen tuloksissa, joissa sekä vahvuuksina pidettyjä 
ominaisuuksia että kehittämisideoita kertyi runsaasti kes-
kustan alueelle. Kysely- ja työpajatuloksista sekä maasto- ja 
karttatarkasteluista havaitsemiani ympäristön vahvuuksia 
ja kehittämiskohteita sekä tietoja nykyisistä virkistykselli-
sistä ulkoilureiteistä on koottu yhteen viereisessä kuvassa. 
Harjumetsien ja järvien läheisyys on rikkaus ja mahdol-
lisuus, mutta niiden koettavuudessa ja kytkeytyneisyy-
dessä huomattiin haasteita. Nämä havainnot saavat lisäksi 
tukea aikaisemmasta Kangasalan viheralueohjelmatyöstä 
(Kangasalan kunta 2008), jossa heikkouksina on todettu 
muun muassa maisemien sulkeutuminen, viheralueiden 
rikkonaisuus sekä rantojen heikko saavutettavuus ja vapaan 
rannan puute.

1

2

3

4

5

6

7

8

Harjujen koettavuus ja näkymät. Näkö- ja kulkuyhtey-
det keskustasta harjuille sekä harjujen välillä                                                                                                          
puutteelliset. Näkymät harjuilta paikoin liiaksi sulkeutu-
neet. Luonto-opasteille ja levähdyspaikoille tarvetta.
Vesistöjen koettavuus. Julkinen pääsy rannoille ja 
näkymät vesistöihin rajoittuneet. Mm. Lahdentie kes-
kustan eteläpuolella on esteenä. 
Kirkkojärven luontopolun llinjaus keskustassa. Polun 
reitti keskustassa paikoin epävirkistyksellinen ja heikosti 
havaittavissa.
Lahdentien melu. Melu haittaa virkistäytymistä keskus-
tassa ja etenkin useilla tien läheisyydessä sijaitsevilla 
puisto- ja virkistysalueilla.
Pyöräilyn ja kävelyn reitti Lahdentien vieritse lisäisi mer-
kittävästi keskustan virkistysyhteyksiä ja Kuohunlahden 
koettavuutta. 
Ekologiset viheryhteydet harjujen ja vesistöjen välillä 
heikot.
Keskustassa koetaan tarvetta pienpuistoille, levähdys- 
ja kohtaamispaikoille, virkistykselliselle reitille, vesiele-
mentille, koirapuistolle sekä kaupunkiviljelylle. 
Alikulut ovat huomaamattomat, matalat ja epäviih-
tyisät.

1  Metsäiset harjut
2  Linturikas ja rehevä Kirkkojärvi (Natura 2000)
3  Ukkijärvi
4  Vesijärvi
5  Monitoiminnallinen uimaranta.
6  Kirkkojärven kiertävä luontopolku
7  Avoimet kulttuurimaisemat
8  Maisemalliset vanhat katupuut
9  Kostea lehto   

Selitteet

Kuva	38.	Kysely-	ja	työpajatuloksien	sekä	maasto-	ja	karttatarkasteluiden	perusteella	havaittuja	päähuomioita	
Kangasalan	keskustan	viherrakenteesta	ja	ympäristön	koettavuudesta.		
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OSA IV: SUUNNITELMA
 ”Miten ylläpitää ja kehittää viherrakennetta tiivistyvässä 
Kangasalan kaupunkiympäristössä?” 

4.1 Suunnitelman tavoite         
4.2 Konsepti                                                                    
4.3 Koettavuus                                                   
 Järvirinki   
 Maisemarinki 
4.4 Määrä      
 Finnentien viherkadun viitesuunnitelma
 Torin viitesuunnitelma  
4.5 Laatu    
 Kohdekohtaiset kehitysideat
 Vihertypologioiden kehitys
 Pihatypologioiden kehitys 



66 67

4.2  Konsepti
Haastavimpana ja toisaalta suurimman viherraken-
teen kehityspotentiaalin paikkana on analyysissä esiin 
nousseiden johtopäätösten mukaisesti Kangasalan 
keskusta. Suunnitelmassa visioinkin keinoja keskus-
tan viherrakenteen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, 
sekä samalla sen vetovoimaisuuden, ekologisuuden 
ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Samalla osa 
keinoista on sovellettavissa myös muualla Kangasalla.

Suunnitelman konsepti nivoutuu kolmen teeman 
ympärille: koettavuuden, määrän ja laadun. Koetta-
vuuden teemassa paneudun keinoihin, joilla etenkin 
harjut ja vesistöt olisivat paremmin koettavissa ja läsnä 
kaupunkilaisten arki- ja vapaa-aikana.

Määrän teemassa ideoin viherrakenteen lisäämisen 
paikkoja ja kohteita. Näin myös ydinkeskustassa pääs-
tään paremmin nauttimaan ekosysteemipalveluista, 
kuten viihtyisyyden lisääntymisestä. 

Laatuteemassa keskityn olemassa olevien viherympä-
ristöjen ekologisen, ekonomisen ja sosiaalisen arvon 
kasvattamiseen. Kun ympäristöä kehitetään siten, että 
se houkuttelee paitsi ihmisiä myös eliöstöä, ja samalla 
lisää vaikkapa rakennusten energiatehokkuutta tai 
estää kosteusvaurioita, on laadukkuutta onnistuttu 
hienosti nostamaan. 

Teemojen keinot limittyvät myös toisiinsa. Niinpä 
sekä viherrakenteen koettavuuden, määrän että laa-
dun keinovalikoimat yhdessä lisäävät toinen toistensa 
hyötyjä ihmiselle. Ja toisaalta määrän ja laadun yhteis-
vaikutuksesta eliölajistolla on paremmat mahdollisuu-
det liikkua keskustan läpi, esimerkiksi Kirkkoharjulta 
Kuohunharjulle. 

4.1  Suunnitelman tavoite
Suunnitelman tavoitteena on ideoida viherrakenteen 
ylläpitoa ja kehittämistä osana Kangasalan kaupun-
kiympäristöä. Kaupunkiympäristöä muodostavat 
myös merkittävässä määrin yksityiset pihat ja alueet, 
joten suunnitelmassa on esitetty keinoja myös yksi-
tyismaille. Toisaalta viherrakenteen ylläpito on myös 
ajallinen jatkumo, joten myös tätä näköseikkaa on 
otettu huomioon.

Kangasalan viherrakenteen ylläpidossa ja kehittä-
misessä on konteksti- ja analyysiluvuissa esitettyjen 
näkökulmien valossa tärkeintä: 1) turvata seututason 
ekologiset yhteydet, 2) lisätä ihmisten mahdollisuuk-
sia nauttia viherympäristöstään sekä 3) kasvattaa 
viherrakenteen ekosysteemipalvelujen tuottoa. Sekä 
viherrakenteen koettavuuden, määrän että laadun 
kehitys lisää syntyviä luontohyötyjä.

Esitänkin suunnitelmassa keinoja havaittujen viher- ja 
pihatypologioiden viherrakenteen ylläpitoon ja kehit-
tämiseen, sekä viitetasoisia suunnitelmia valikoiduista 
kohdista. Myös kaupungin viite- tai asemakaavasuun-
nittelussa oleviin täydennysrakentamisen kohteisiin 
sekä liikennejärjestelyihin olen ehdottanut vaihtoeh-
toja.  Täydennysrakentamisen osalta olen ehdottanut 
ratkaisuja niiden massoitteluun ja sijoitteluun suhtees-
sa ympäristöönsä. 

Kuva	39.	Suunnitelman	konseptikaavio.	Konsepti	
nivoutuu	kolmen	teeman	ympärille:	koettavuuden,	
määrän	ja	laadun.

Koettavuus

Määrä

Laatu

Keskustan viherrakenteen kehittäminen
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4.3  Koettavuus
Tässä suunnitelman osuudessa esitän keinoja vihe-
rympäristöjen – etenkin harjujen ja vesistöjen – koet-
tavuuden parantamiseksi. Koettavuuden lisäämisessä 
keinoina ovat ulkoilureittien ja niiden palvelutason 
kehitys, Kirkkojärven ranta-alueen käytön mahdol-
listaminen sekä meluhaitan vähentäminen valtatien 
läheisiltä alueilta. Monet viherrakenteen tarjoamista 
ekosysteemipalveluista toteutuvat vasta kun ihmiset 
käyttävät ja kokevat näitä ympäristöjä.  Tarvitaan siis 
selkeästi hahmottuvia reittejä, houkuttelevuutta ja 
miellyttävyyttä nauttia näistä paikoista.  

Koettavuuden lisäämisessä pidin tärkeänä ulkoilureit-
tien kehittämistä sellaisiksi, että ne palvelisivat sekä 
arjen, että vapaa-ajan liikkumisen mahdollisuuksia 
sekä matkailijoita. Suunnitelmani sisältääkin kaksi 
eri teemaista reittiä, ”Järviringin” ja ”Maisemaringin”, 
joilla on erilainen tarina kerrottavanaan. 

Ulkoilureitit muodostavat kehiä ja niissä on esteettö-
miä osuuksia, joista voi valita tarpeisiinsa sopivan. 
Ulkoilureittien aloituspiste on Kangasalan torilla, 
mistä reittien laadukkuus houkuttelee matkaan.  
Reiteillä on selkeästi teemoitetut opasteet, valaistus 
sekä omintakeisiksi suunnitellut veikeät penkit. Reitit 
on suunniteltu kiertämään myös monien viher- ja 
rantaympäristöjen kautta, joiden kehittämistä käsi-
tellään edelleen tämän suunnitelman laatu- ja määrä 
teemojen alla. Valtatien ali johtavat rummut avarre-
taan houkutteleviksi ja turvallisiksi. 

Reittisuunnitelmiin kuuluvat visiot Kuohunlahden 
kannaksen yhteyteen rakennettavasta kävelyn ja 
pyöräilyn levikkeestä sekä keskustan valtatieliittymän 
uudesta järjestelystä. Liittymäsillalle on tässä suun-
nitelmassa osoitettu kevyen liikenteen ylitys sekä 
ajoneuvorampin uudelleen muotoilu. Näin Kirkkojär-
ven rantaan muodostuu yleistä oleskelualuetta, jonne 
pääsee suoraan keskustasta. 

Kuohunlahti on upea lintu- ja lehtokohde ja suunni-
telman myötä sen kiertäminen mahdollistuu. Uudet 
näköalat järvi- ja lehtomaisemiin tarjoavat hienon 
elämyksen aivan keskustan sekä terveyskeskuksen 
läheisyydessä. Kuohunlahden ylityksellä mahdollis-
tetaan myös tulevan Herttualan asuinalueen nopea 
pyöräily-yhteys keskustaan. 

Valtatien 12 perusparannussuunnitelmassa (Pirkan-
maan ELY-keskus 2018) on valtatien molemmin 
puolin suunniteltu meluesteitä. Ne ulottuvat lähes 
koko keskustan osuudelle. Melusuojaukset eivät 
melumallinnusten (Pirkanmaan ELY-keskus 2018) 
mukaan kuitenkaan alenna valtatien läheisyydessä 
olevien viherympäristöjen melutasoja Valtioneuvos-
ton (1992) ohjeistamalle tasolle. Tässä suunnitelmassa 
ehdotankin ajonopeuksien laskemista keskustan 
kohdalla nopeuteen 60 km tunnissa. Se on nopeasti 
vaikuttava keino ja alentaa melutasoa 5-6 dB ver-
rattuna nykyiseen hyvän kelin nopeuteen, 100 km 
tunnissa. Tällä tavalla saavutetaan merkittävä vihe-
rympäristöjen ja rantojen mielekkään koettavuuden 
lisääntyminen. Samalla ajoaika keskustan ohi (2 km 
matka) pitenee vain reilun minuutin.

Kuva	40.	Havainnekuva	suunnitelman	mukaiselta	
Kuohunlahden	ylittävältä	reitiltä,	jolta	avautuu	hie-
not	näkymät	lahdelle.	Kaiteen	luonnollisesti	har-
maantuva	rimoitus	maisemoi	reitin	Natura-	alueelle	
päin.	



70 71

Järvirinki

Kangasalan keskustan läpi ja Kirkkojärven ympäri 
kiertää nykyisin niin kutsuttu Kirkkojärven luonto-
polku. Tämä reitti on runkona nyt esitetylle Järvirin-
ki-reitille, mutta polun vanhaa linjausta keskustassa 
on suunniteltu muutettavaksi. Sen linjauksessa on 
huomioitu järvenrantojen koettavuus, reitin selkeys ja 
vehreiden kohtaamispaikkojen runsaus.

Suunniteltu reitti on koko keskustan osuudelta topo-
grafialtaan esteetön ja suunniteltu pyöräilyyn hyvin 
sopivaksi. Levähdyspenkkejä ja kohtaamisen paikkoja 
on vähintään 300 metrin välein. Torilta on reittiä 
seuraillen mahdollista päästä nopeasti niin Kuohun-
lahden, Ukkijärven kuin Kirkkojärvenkin rantamai-
semiin. Reitti kiertää myös kahden palvelukodin, 
keskustan liikkeiden sekä terveyskeskuksen kautta, 
mahdollistaen viherrakenteen koettavuutta ja hyvin-
vointivaikutuksia isolle käyttäjäkunnalle. Terveysvai-
kutuksia ajatellen Kuohunlahden kiertävällä osuudella 
olisi erityisiä edellytyksiä myös 1,5 km mittaiseksi 
kuntoutumis- ja hyvinvointipoluksi.

Suunnitellut keinot: 

-reitin pyöräiltävyyden ja esteettömyy-
den parantaminen 

-reitin opasteiden ja penkkien toteutus

-uuden esteettömän pitkospuuosuuden 
rakentaminen Kuohunlahden itäpuolen 
lehtoon

-Kuohunlahden ylittävän siltamaisen 
levikkeen toteutus

Kuva 42. Järvirinki johdattelee Torin ja Kangasala-talon 
kautta esteettömiä ja mielenkiintoisia reittejä pitkin Kuohun-
lahden, Ukkijärven ja Kirkkojärven maisemiin

Kuva	41.	Järviringin	esteettömällä	reitillä	voi	Kuohunlahden	
maisemissa	seurailla	vaikka	nokikanojen	touhuja.

Valtatie 12
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Maisemarinki

Maisemaringin teemana on tarjota runsaasti näkö-
aloja. Reittiä seuraillen on mahdollista kokea niin 
harjujen, järvien kuin viljelysmaidenkin maisemia. 
Näistä maisemista Kangasala tunnetaan. Tällä hetkellä 
niiden kokeminen on vaatinut kuitenkin erityistä 
harrastuneisuutta. 

Maisemarinki-reitti alkaa ja loppuu torille ja sen 
kokonaispituus on 9 km. Reitin varrella sijaitsee myös 
Kirkkoharjun alakoulu. Reittiä voisi näin luontevasti 
hyödyntää myös opetuksessa tai koulumatkoissa. Osa 
reitistä on esteetöntä ja osa reitistä on suunniteltu 
jäävän polkumaiseksi. Reitti olisi näin kokonaisuu-
dessaan kävelijän tai maastohenkisen pyöräilijän 
koettavissa. Opasteissa kiinnitetään huomiota myös 
esteettömien reittiosuuksien erottumiseen.  

Suunnitellut keinot: 

-reitin pyöräiltävyyden ja paikoittainen 
esteettömyyden parantaminen

-reitin opasteiden ja penkkien toteutus, 
esteettömän pitkospuuosuuden rakenta-
minen Kuohunlahden itäpuolelle

-Kuohunlahden ylittävän siltamaisen 
levikkeen toteutus 

-kahden valtatien alikulun parantaminen 

-keskustan liittymäalueen kehitys ja kevy-
en liikenteen yhteyden muodostaminen 
liittymän yli rantaan

koettavissa oleva 
yleinen ranta

melusuojaus

ehdotus 
täydennysrakentamiseksi

purettava rakennus

Kirkkojärvi
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melusuojaus
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täydennysrakentamiseksi

purettava rakennus
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Kuva	43.	Liittymän	tiivistämisellä	ja	kävely-	ja	pyöräily-yhteydellä	avautuu	
keskustalle	uusi	ulottuvuus	Kirkkojärven	rantaan.	

Kuva 44. Maisemarinki vie Kangasalan identiteetin 
kannalta tärkeimpien elementtien äärelle. Reitiltä 
avautuu näköaloja keskustan arkkitehtuurin lisäksi, 
harjuille, järville ja viljelymaille.  	
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Koettavuus - 
suunnitelman pääkohdat

- Järvi- ja Maisemarinkien  toteutus ja 
ylläpito

- houkuttelevat ja veikeät reittiopasteet 
ja levähdyspenkit

-reittien valaistus -> käytettävyys 

-valtatien alikulkujen avartaminen -> 
turvallisuus

-valtatien liikennenopeuden lasku -> 
virkistyksellisten alueiden lisääntyminen, 
melun vähentyminen

-kävely- ja pyöräilysillat Kuohunlahden ja 
keskustan liittymän yli

-keskustan liittymän tiivistäminen -> 
Kirkkojärven ranta osaksi keskustaa

Kuva 45. Järvirinki- ja Maisemarinkireiteille houkuttelevat 
veikeät levähdyspenkit.

Kuva	46.	Maisemaringin	reitille	osuu	nykyisin	
vähän	käytettyjä	hienoja	maisemaosuuksia,	kuten	
kuvan	näkymä	harju-	ja	kaupunkiympäristöön.		
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4.4  Määrä
Tiiviissä kaupunkikeskustassa - kuten Kangasalla - 
vapaata tilaa viherpinta-alan lisäämiseksi ei valmiiksi 
juuri ole. Olen suunnitelmassa kuitenkin löytänyt 
mahdollisuuksia myös viherrakenteen määrän 
lisäämiseen. Erityistavoitteena suunnittelussa on 
ollut vehreämmän ja viihtyisämmän kaupunkikuvan 
kehittämisen lisäksi tukea harjujonon suuntaista 
viheryhteystarvetta. 

Tiiviissä ympäristössä olemassa olevien viherympäris-
töjen ja elävän maaperän laikkujen säilyttäminen on 
ensiarvoista. Se tukee kestävyyttä monin tavoin, eikä 
alkuperäistä maaperää saa takaisin. Kasvillisuuden 
ja puuston uudelleen rakentaminen kuluttaa luon-
nonvaroja ja kestää jopa vuosikymmeniä - ellei satoja 
- ennen kuin niiden hyödyt toteutuvat täysimääräi-
sesti. Viherrakentamisen kestävyyden edellytys onkin 
ymmärrettävästi se, että ylläpito on pitkäjänteistä ja 
sitoutunutta. 

Kangasalan keskustassa näen mahdollisuuksia lisätä 
viherrakenteen määrää etenkin toriympäristön kehi-
tyksen yhteydessä sekä viherkatujen ja rakennuksiin 
integroitujen ratkaisujen avulla. Myös paikoitukselta 
vapautuvaa tilaa voidaan hyödyntää kaivattujen vihe-
rympäristöjen synnyttämiseen esimerkiksi kaupun-
gintalon pihalla. 

Esitän suunnitelmassani viitetasoisen ehdotuksen 
toriympäristön kehittämiseksi viherrakenteen ja toi-
minnallisuuden näkökulmasta. Lisäksi esitän periaa-
teratkaisun kadun muuttamisesta viherkaduksi. Tässä 
esimerkkinä käytän Finnentietä, jossa viherkadun 
lisäksi synnytetään laadukkaan pyöräilyn mahdollis-
tava reitti. Tuon myös yleisempiä keinoja esiin. Viher-
rakenteen määrän kehitys kytkeytyy monin tavoin 
myös sen laadun kehittämiseen, johon keskitytään 
seuraavassa luvussa.

Kuvassa	48.	Suunnitelmakartta	viherrakenteen	mää-
rän	ja	laadun	kehittämisen	kohteista.

Kuva	47.	Keskustan	bussikatoksiin	integroitavat	heinäkatot	luovat	omintakeista	ilmettä	ja	kannustavat	julkisen	
liikenteen	käyttöön.	

Määrä - 
suunnitelman pääkohdat

- läpäisevän ja kasvipeitteisen 
  maanpinnan lisäys katualueilla

 -hulevesien biosuodatusratkaisut 
 -katupuut ja latvusyhteydet 
 -nurmikivetty ja eri 
 kulkumuodoille yhteinen katutila 

- parkkipaikkojen muuttaminen 
  kasvullisiksi

 -läpäisevät nurmikiviratkaisut
 -korvaaminen puistoilla 

- viherkattojen ja –seinien perustaminen

 -omintakeiset viherkattoiset 
 bussikatokset
 -viherkattoja ja seiniä julkisiin   
 rakennushankkeisiin
 -kannustimet yksityisille 
 rakennuttajille

-ruukkuistutusten korvaaminen maanva-
raisilla istutuksilla

 -monivuotiset lajit ja puut

Pääkeino: Pitkäjänteisten strategisten, 
mutta riittävän yksityiskohtaisten tavoittei-
den määrittely yli suunnittelualarajojen 

Valtatie 12
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Perusratkaisusta viherkaduksi

Finnentien kadun muuttamisessa viherkaduksi sovelletaan

hulevesien hallintaa katualueilla viherrakenteen, läpäisevien

materiaalien ja biosuodatuksen keinoin. Läpäisevien

pinnoitteiden ja viherpainanteiden kohdalla vesi ohjautuu

maanalaiseen viivyttävään ja suodattavaan rakenteeseen

jotka osaltaan vähentävät  suodattamattomien vesien

kulkeutumista Kirkkojärveen tai hulevesiviemäröinnin tarvetta.

Lisäksi katutilaan lisätään polkupyöräilyn ja jalankulun

erotetut kaistat, jotka lisäävät kävely- ja pyöräily-ympäristön

laatua.

Ajoneuvojen kaistoitusta jaksotetaan siten, että paikoin

toisella kaistalla on pysäköinnin ja puuistutusten

muodostamia noin 30 m jaksoja, jotka rauhoittavat

liikennettä. Samalla suunnitelma mahdollistaa katupuiden ja

kasvillisuuden lisäämisen keskusta-alueella. Istutuksissa

suositaan paikallista luontaista lajistoa.

Pintamateriaalit ja valaistus

Ajoradan pintamateriaalina on asfaltti ja pysäköintitaskuissa

käytetään hulevettä läpäiseviä betoninurmikiviä, joiden

tyyppi varioi taskuista toiseen. Polkupyöräilyn ja jalankulun

väylillä pinnoituksena on vettä läpäisevä asfaltti. Luiskaukset

kivetään seulanpääkivistä.

Valaistus uusitaan energiaa säästäviksi led valaisimiksi ja

suojateille asennetaan matalat huomiovalot.
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Finnentien viherkadun viitesuunnitelma

Keskustan viherjatkumon kehittämisessä huomi-
oin katujen viherryttämisen potentiaalia. Tiiviissä 
kaupunkirakenteessa kadut muodostavat merkittävän 
osan pinta-alasta. Hiili ei kuitenkaan sitoudu maape-
rään, mikäli maanpinta on pinnoitettu läpäisemättö-
mäksi. Myöskään katupuusto ei menesty esimerkiksi 
ilman riittävää juuristotilaa sekä veden ja ravinteiden 
saatavuutta. Katujen suunnittelu viheralan lisäämisen, 
hulevesien hallinnan ja maaperän eliöstön toiminnan 
mahdollistamiseksi voikin olla monelta näkökannalta 
hyvä ratkaisu. 

Tässä suunnitelmassa esitän yhtenä viherrakenteen 
määrän lisäämisen keinona katujen viherryttämis-
tä.  Esimerkkikohteeksi valitsin Finnentien ja sen 
suunnitteluperiaatteiden taustalla on USA:ssa laadittu 
ohjeisto sekä Jyväskylän Puutarhakatu-hanke (EPA 
2009, Ramboll 2018). Samaa periaatetta on nähdäk-
seni mahdollista soveltaa myös muilla päällystetyillä 
alueilla. 

Finnentien kadun muuttamisessa viherkaduksi lisään 
paitsi viherrakenteen määrää myös hulevesien hal-
lintaa kasvillisuusalueiden, läpäisevien pinnoitteiden 
ja biosuodatuksen keinoin. Läpäisevien pintojen ja 
viherpainanteiden kohdilla vesi ohjautuu maanalai-
seen viivyttävään ja suodattavaan rakenteeseen. Tämä 
osaltaan vähentää suodattamattomien vesien kul-
keutumista Kirkkojärveen tai hulevesiviemäröinnin 
tarvetta.  Myös viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyvät 
liikenteen rauhoittuessa ja vehreyden lisääntyessä. 
Lisäksi suunnittelin katutilaan polkupyöräilyn ja 
jalankulun erotetut kaistat, jotka lisäävät kävely- ja 
pyöräily-ympäristön laatua.

Ajoneuvojen kaistoja olen jaksottanut siten, että pai-
koin toisella kaistalla on pysäköinnin ja puuistutusten 
muodostamia noin 30 m jaksoja, jotka rauhoittavat 
liikennettä. Samalla suunnitelma mahdollistaa katu-
puiden ja kasvillisuuden lisäämisen keskusta-alueella. 
Istutuksissa suositaan paikallista luontaista lajistoa ja 
puina mäntyjä. 

Pintamateriaaleilla luodaan myös mielenkiintoista 
ilmettä. Ajoradan asfaltin lisäksi pysäköintilevikkeillä 
käytetään vaihtelevaa nurmikiveystä. Polkupyöräi-
lyn ja jalankulun väylillä pinta on vettä läpäisevää ja 
värivarioitua asfalttia. Reunakiveyksissä on luonnon-
kiviä. Valaistuksessa panostetaan energian säästöön ja 
suojateiden mataliin huomiovaloihin. 

2.5 

Kuva	50.	Yläprojektio	viherkaturatkaisusta	leikkauskohtaan	A-A	liittyen.

Kuva	52.	Leikkauksen	A-A	asema.

Kuva	49.	Havainnollistus	viherkaturatkaisusta.

Kuva	51.	Finnentien	viherkatusuunnitelman	katuleikkaus	A-A.

2.5 
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vettä läpäisevä asfaltti nurmikivi / kasvillisuus
biosuodatusrakenne

sarat ja vihvilät
biosuodatusrakenne

asfaltti
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Torin viitesuunnitelma

Kangasalan torialue on kehittymässä. Uudet asuin-
kerrostalot ovat nousemassa entisen linja-autoaseman 
tilalle ja kehitteillä on osallistavaa ja elämyksellistä 
toimintaa tarjoava kauppahalli.  Lisäksi torin etelä-
puolelle on suunnitteilla nykyisen liikekiinteistön 
tilalle asumisen ja toimistotilojen yhteiskortteli. Tässä 
viitesuunnitelmassa esitän viherrakenteen kehittämi-
seen keskittyvän ja toria elävöittävän ehdotuksen. 

Viitesuunnitelmalla havainnollistan viherrakenteen 
määrällisen lisäämisen ratkaisuja sekä esitän mas-
soitteluehdotuksen nykyisen liikekiinteistön korvaa-
valle täydennysrakentamiselle. Kauppahalli on tässä 
suunnitelmassa huomioitu hankkeen nykysuunnitel-
man mukaisena. Torin nykyisestä kasvillisuudesta ei 
ole sen kunnon ja kauppahallin rakentamisen vuoksi 
mahdollista säilyttää kuin kaakkoiskulman maisemal-
linen mäntyryhmä. 

Torisuunnitelman inspiraationa on harjumetsä.  
Olenkin suunnitelmalla halunnut vahvistaa Kangas-
alan keskustan identiteettiä synnyttämällä osan harjua 
torille. Harjujen hiekkaista ja hyvin vettä läpäisevää 
maaperää jäljitellään puuston ja kasvillisuusistutusten 
kasvualustoissa. Se tuottaa myös luontevia hulevesien 
biosuodatuksen alueita torille. Harjuluontotyyppien 
pintakasvillisuudesta poimitaan käyttöön kestäviä, 
peittäviä ja ikivihreitä lajeja: kanerva, variksenmarja 
ja sianpuolukka. Lisäksi kanervien loppukesän kukka-
loistoa täydentää alkukesällä kukkiva ja harvinaistunut 
harjukasvi, kangasajuruoho. Puulajeina on sekä torilla 
vuosikymmeniä ihastuttaneet ruotsinpihlajat, että 
harjujen puulajit mänty, rauduskoivu ja haapa.

Kuva	54	(viereisellä	sivulla).		Havainnekuva	suunnitelman	mukaiselta	”Kuohu-
naukiolta”	torin	suuntaan.	Harjukasvillisuus	luo	omintakeisen	ilmeen	Kangasa-
lan	toriympäristölle.

Kuva	53.	Valokuva	torilta	loppukesällä	2019.	Taka-alalla	keltainen	uusi	asuinker-
rostalo.
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Tori yhdistyy iloisen punaisen kivetyksen ja harju-
kasvillisuuden polveilevasti johdattamana suunnitel-
massani syntyvälle ”Kuohunaukiolle”. Tästä punainen 
kivetys ja kasvillisuus vie edelleen alikulun kautta ke-
hittyvän kauppakeskuksen alueelle. Torin viherraken-
neratkaisuina ovat kohotetut pienoisharjuja imitoivat 
puuistutukset, hulevettä biosuodattavat sorapintaiset 
alueet ja nurmikivetyksellä pinnoitetut parkkipaik-
kojen ja jaetun liikenteen katualueet.  Lisäksi osana 
omintakeista tori-ilmettä ja vetovoimaa ovat bussika-
toksien ja kauppahallin niittykatot. 

Torin toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä kehitin lukui-
silla muillakin keinoilla: istuskeluun houkuttelevilla 
reunaratkaisuilla, parkour-liikuntaan inspiroivilla 
luonnonkivisommitelmilla, skeittaukseen ja skuut-
taukseen soveltuvalla betonipainanteella, kyläkeinul-
la, kiinteällä esiintymiskorokkeella sekä taiteellisella 
vesielementillä, joka talvella toimii myös joulukuusen 
tukevana pystytyspaikkana. 
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Nykytilanne

Suunnitelma

”Kuohunaukio”

Tori

Kauppahalli
-hanke suunnitteilla

Asuintalo rakenteilla

Tähän suunnitelmaan liittyvä 
täydennysrakentamisen 
korttelin ehdotus:

- 10100 k-m2, III-VIII krs
- asuntoja, ja aukion 
  puolella toimistotiloja
- maanvarainen piha etelään

Tori

”Kuohunaukio”

Kuva	55.	Aksonometrinen	havainnollistus	toriympä-
ristön	kehityksestä.

Kuva 56. Asemapiirros toriympäristön viitesuunnitelmasta.
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4.5 Laatu
Viherrakenteen laatuun liittyy niin ekologinen 
sosiaalinen kuin taloudellinenkin ulottuvuus. Pää-
paino suunnitelmassani on kuitenkin viherrakenteen 
ekologisten ominaisuuksien kehittämisessä, joiden 
kautta ekosysteemipalvelut edelleen mahdollistavat 
sosiaalista ja taloudellistakin kestävyyttä.
 
Viherrakenteen laatua kehittäessä vaikutetaan 
suoraan olemassa olevien viherympäristöjen eko-
systeemipalveluja mahdollistaviin ominaisuuksiin.  
Kangasalan keskustan viherrakenne koostuu paitsi 
yleisistä ympäristöistä, myös suurelta osin yksityisistä 
piha-alueista.  Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta 
voidaankin tarttua sekä yleisten, että myös yksityisem-
pien alueiden viherympäristöjen kehittämiseen. 

Lähestyn suunnitelmassa viherrakenteen laadun lisää-
mistä yleisesti vihertypologioiden ja pihatypologioi-
den kautta. Nämä yleiset keinot ovatkin sovellettavissa 
myös muille vastaaville alueille. Lisäksi esitän keskus-
tan viherympäristöille karttatarkastelussa osoitettuja 
(kuva 58) kohdekohtaisia kehittämisideoita. 

Osa suunnitelmassa esitetyistä keinoista liittyy 
suoraan alueiden ylläpidon ja hoidon muutoksien ja 
osa kaavoituksen ja kannustimien visiointiin. Näin 
ollen, otan suunnitelmallani samalla kantaa yleisen 
viherstrategian sisältöön, joka ulottuisi kaupunki-
suunnittelun eri tasoille ja toimialoille.  

Laatu - 
suunnitelman pääkohdat

- puiden ja kerroksellisen kasvillisuuden 
lisääminen -> luonnon monimuotoisuus, 
hiilensidonta ja suojavaikutus

 - täydennysistutukset

- julkisuuden tunnun kehittäminen

 -reittien ja kasvillisuuden hoito

- luonnollisen kehityskulun salliminen 
 
 -uudet luonnonsuojelualueet
 -hoitamattomat alueet

-leikkimahdollisuuksien lisääminen

-uusien kohtaamispaikkojen tekeminen

-kaupunkiviljelyn mahdollistaminen

-lajiston monipuolistaminen ja dynaami-
nen luonnonsuojelu 

-maisema-arvojen lisäys esteettisesti kau-
niilla kasvillisuudella

-hulevesien hallinnan luontoperusteiset 
ratkaisut

-merkittävien kaupunkipuiden inventointi 
ja suojelu (puurekisteri) 

-viher- ja pihatypologiakohtaiset keinot 
(kuvaukset tarkemmin jäljenpänä)

Kuva	57	(viereisellä	sivulla).	Havainnekuva	kehitty-
västä	Pillipuistosta.	Rakennettu	leppäluhtaluontotyyp-
piä	matkiva	hulevesipainanne	lisää	kaupunkiluonnon	
monimuotoisuutta	sekä	virkistyshyötyjä	ja	hulevesien	
hallintaa.	

Pillipuiston nykytilanne
- vettyvä nurmi
- ei ulkoilureittiä



86 87

Kohdekohtaiset kehitysideat

Keskustan viherrakenteen laadun kehittämisen 
kannalta havaitsin kuvassa 58 osoitettuja yleisten 
viherympäristöjen kehityskohteita. Kehityskohteiden 
selitteinä ovat: 

   Kunnantalon piha – kehitys edustuspuis-
toksi. Puisto on rinkireittien varrella. Kehitysideat: 
ystävyysteema ja ystävyydenpuita sekä vesiaihe ja 
levähdyspenkit.

 Pikkolan urheilupuisto – kehitys moni-
puoliseksi puistoksi. Kehitysideat: vajaakäyttöisen 
parkkipaikan muuttaminen leikkipuistoksi, jossa 
nuotiopaikka, viljelypenkkejä koululaisille, vesipiste ja 
huoltorakennus.

 Pikkolan puisto – kehitys koirapuistoksi ja 
maisemapelloksi. Kehitysideat: Länsipäähän mai-
semapelto, keskelle hulevesikosteikko ja itäpäähän 
koirapuisto. Hulevesikosteikon maamassat käytetään 
koirapuiston kumpareiden muotoiluun. Kumpareille 
puustoa ja alueelle levähdyspenkkejä. 

 Pillipuisto – kehitys kaupunkiviljelyn ja 
dynaamisen luonnonsuojelun kohteena. Kehitysideat: 
polun ja levähdyspenkkien toteutus, leppäluhdan 
imitointi hulevesien hallinnassa, vesipiste ja kaupun-
kiviljelyn laatikkopaikat ja minipalstat.

 Ukkijärven rantametsä – kehitys puustoi-
seksi rantapuistoksi. Kehitysideat: rannan muotoilu 
hiekkapoukamaksi, puistometsän kehitys puoliavoi-
meksi mäntyhaaksi, jossa kuivan niityn lajistoa.  

 Tapulin rinne – kehitys näköalarinteenä. 
Kehitysideat: mäntyjen eri-ikäisyyden vaaliminen ja 
maisemallisten yksilöiden esiin tuonti, portaiden ja 
Vesijärvelle suuntautuvan näköalatasanteen rakennus.

 Kirkkojärven ranta – kehitys yleiseksi ran-
ta-alueeksi. Kehitysideat: polun ja levähdyspenkkien 
toteutus, puuston kehitys luonnontilaisena.

 Koulutien puisto – kehitys luonnonmukai-
sen leikkipuiston teemalla. Kehitysideat: eri suunnista 
tulevien reittien toteutus, pienen peliaukion ja luon-
toaiheisten leikkivälineiden sijoitus, puistometsän 
hoito hakamaisena. 

 Ukkijärven luoteisranta – kehitys julkisena 
ranta-alueena. Kehitysideat: polun ja levähdyspenk-
kien toteutus, nurmialueiden hoito niittyinä.

 Kirkkoharjun pohjoisrinne – suojelualueen 
perustaminen. Harjumetsäalueen luontaisen kehityk-
sen mahdollistaminen suojelualueena.

 Pikkolan suojaviheralue – kehitys valtatien 
suojapuustoalueena koirapuistolle ja urheilupuistolle. 
Kehitysideat: kerroksellisen suojaavan puuston 
kehitys, mäntyjen istutus luontaisesti kehittyneen 
lehtipuutaimikon sekaan.

 Kirkkojärven ranta – kehitys julkisena 
ulkoilureittinä. Kehitysideat: polun ja paikoittaisten 
pitkospuiden rakentaminen, rantametsän luontainen 
kehitys. 

 Kauppakeskuksen edusta – kehitys suoja-
puustoalueena. Kehitysideat: suojaavan ja näyttävän 
puuston kehitys, lajeina sembramänty, vuorimänty ja 
haapa.

 Liittymän avoin reuna – kehitys maise-
maniittynä. Kehitysideat: niityn hoito, vieraslajien 
torjunta ja Kangasalan nimikkolajin, tummatulikukan 
sekä päivänkakkaran ja ruiskukan kylvö. 

 Kuohunlahden lehto – suojelualueen 
perustaminen. Kehitysideat: rantalehdon luontainen 
kehitys ja vesitalouden ennallistaminen, pitkospuurei-
tin rakentaminen.

 Hautausmaan reuna – kehitys julkisena 
reittiyhteytenä. Kehitysideat: polun rakentaminen ja 
niittyreunojen perustaminen.

 Urkutehtaan puisto - kehitys julkisena 
puistona. Kehitysideat: penkkiryhmän perustaminen 
rinteeseen ja ulkoilureitin rakentaminen kaartaen 
alueen läpi.

Kuva	58.	Suunnitelmakartta	viherrakenteen	laadun	
kehittämisen	kohteista	ja	keinoista.
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Vihertypologioiden kehitys

Vihertypologioiden kehittäminen ja ylläpito on mo-
nialaista yhteistyötä. Viherympäristön hoidon lisäksi 
myös maankäytön suunnittelijat voivat osallistua 
vihertypologioiden laadun kehittymisen mahdolli-
suuksiin luoden niille edellytyksiä ja ollen mukana 
yhteistyön kehittämisessä. Yhteistyötahoja ovat muun 
muassa yhdistykset, koulut, päiväkodit sekä kiinnos-
tuneet kaupunkilaiset. 

Nähdäkseni viherympäristön hoito osana ympäristö-
kasvatusta tai terapeuttista toimintaa ovat merkittäviä 
ja monin tavoin hyödyllisiä mahdollisuuksia. Olen 
visioinut vihertypologioille oheisessa taulukossa kei-
noja, joilla niitä voidaan yleisemmällä tasolla kehittää 
niin keskustan suunnittelualueella kuin muuallakin. 
Taulukossa on myös tukeuduttu luvussa 3.5 esitettyyn 
arviointiin ekosysteemipalveluiden tuotosta, minkä 
lisäksi esitän arvion niiden potentiaalisesta tasosta 
laadun kehittämisen myötä. 

Taulukko	6.	Vihertypologioiden	kehittämisen	keinot	sekä	niiden	tuottamien	ekosysteemipalveluiden	arviointi	
Kangasalan	keskustan	nykytilanteen	ja	kehittämispotentiaalin	osalta.	Arviointi	perustuu	analyysissa	esitettyihin	
laskelmiin.	
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- esteettiset kukkijat- esteettiset kukkijat
- puu- ja pensasryhmät
- kaupunkiviljely ja mehiläistalous

- hoidetut reitit vieritse
- viljelyvuorottelu, kesannot ja väripellot 
- pinnalliset hulevesielementit

- osaksi ulkoilureittiä
- matalat aidat, näköyhteydet- matalat aidat, näköyhteydet
- niittyreunat
- pesäpöntöt ja maalahopuu

- niittyreunat
- reunapuusto
- suodattava maaperä 
- hulevesipainanteet

- väliaikaisalueen ilmoituspalsta- väliaikaisalueen ilmoituspalsta
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Kuva	59.	Viitekartta	vihertypologioiden	sijainneista.
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Pihatypologioiden kehitys

Pihatypologioiden viherrakenteen kehittämiseen ja 
ylläpitoon vaikuttavat keskeisesti kaavoitus ja kiinteis-
tön omistajat. Olen esittänyt viherrakenteen laadun 
ja määrän lisäämiseksi kunkin typologian kohdalla 
tulevan kaavoituksen mahdollisuuksia, vapaaehtoi-
sia keinoja sekä kannustimia (taulukko xx). Kuten 
vihertypologioidenkin osalta ekosysteemipalvelujen 
arvioinnissa viittaan työn analyysiin lukuun 3.5 sekä 
esittänyt arvion niiden potentiaalisesta tasosta laadun 
kehittämisen myötä. 

Monialaista yhteistyötä kuitenkin tarvitaan, jotta 
kannustimien ja vapaaehtoisuuden kautta saavutetta-
vat hyödyt toteutuvat. Kannustimena on keinovalikoi-
massa nostettu esiin pihasertifikaatti. Lisäksi vuo-
sittainen tunnustus esimerkiksi Kangasalan vuoden 
rakennushanke -palkinnon yhteydessä nostaisi esiin 
viherympäristön hoidon arvostusta. Myös pihatypo-
logioiden kehittämisessä erilaiset yhteistyömahdolli-
suudet muun muassa yhdistysten ja koulujen kanssa 
ovat arvokas mahdollisuus. 
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pientalovaltainen, 
tärkeä viheryhteysalue

julkiset ja sekoittunet
toiminnot

pientalovaltainen kerros- ja rivitalovaltainen,
tärkeä viheryhteysalue

kerros- ja rivitalovaltainen
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pientalovaltainen, 
tärkeä viheryhteysalue

Tulevan kaavoituksen keinot: 

- kasvullisen alueen määritys,  
esim. 50 % alasta
- puiden ylläpito, esim. 1/150 m2 
- hulevesien imeytys ja pidätys
- tontin jaoissa säilytetään kas    
vullisen alueen määrä
-ulkoilureittien jatkuminen harjuil-
le ja vesistöjen ääreen

Muut keinot: 

- vapaaehtoinen vihersertifiointi
- koulutus ja viestintä
- viherratkaisut: 
dynaaminen luonnonsuojelu, 
mm. niityt nurmikoiden sijaan,
hulevesipainanteet ja monimuo-
toinen kasvillisuus niissä, 
puustoisuus, pesäpaikat (hotellit, 
tekopesät ja pöntöt), 
lahopuiden säästö ja käyttö 
rajauksissa sekä penkkeinä, 
kattoniityt, haitallisten lajien 
torjunta

kerros- ja rivitalovaltainen

Tulevan kaavoituksen keinot: 

- puuston ylläpito ja sijainti suoja-
na (melulta, tuulelta, auringolta)
- läpäisevän maan määrä
- hulevesien imeytys ja pidätys
- ulkoilureittien jatkuminen harjuil-
le ja vesistöjen ääreen
- kaupunkiviljelylle tila
- parkkipaikka-alan vähentämi-
nen

Muut keinot: 

- vapaaehtoinen vihersertifiointi
- koulutus ja viestintä
- viherratkaisut: 
dynaaminen luonnonsuojelu, 
mm. niityt nurmikoiden sijaan, 
monimuotoiset hulevesipai-
nanteet, lahopuiden säästö ja 
käyttö rajauksissa sekä penkkei-
nä, kattoniityt, hedelmäpuut, 
yhteisöviljely, haitallisten lajien 
torjunta

kerros- ja rivitalovaltainen, 
tärkeä viheryhteysalue

Tulevan kaavoituksen keinot: 

- kasvullisen ja puustoisen vyö-
hykkeen säilytys läpi alueen
- alkuperäisen kasvillisuuden 
säilytys
- läpäisevän maan määrä
- hulevesien imeytys ja pidätys
- ulkoilureittien jatkuminen harjuil-
le ja vesistöjen ääreen
- kaupunkiviljelylle tila
- parkkipaikka-alan vähentämi-
nen

Muut keinot: 

- vapaaehtoinen vihersertifiointi
- koulutus ja viestintä
- viherratkaisut: 
dynaaminen luonnonsuojelu, 
mm. niityt nurmikoiden sijaan, 
monimuotoiset hulevesipai-
nanteet, lahopuiden säästö ja 
käyttö rajauksissa sekä penkkei-
nä, kattoniityt, hedelmäpuut, 
yhteisöviljely, haitallisten lajien 
torjunta

julkiset ja sekoittuneet
toiminnot

Tulevan kaavoituksen keinot: 

- julkisten puistojen ja kasvullisen 
alan lisäys ja säilytys
- viherseinät ja -katot
- arvokkaiden puiden määritys 
- koulujen ja hoitoalan viherym-
päristön erityishuomiointi
- hulevesien imeytys ja pidätys
- parkkipaikka-alan vähentämi-
nen 
- ulkoilureittien jatkuminen harjuil-
le ja vesistöjen ääreen

Muut keinot: 

-vapaaehtoinen vihersertifiointi
-koulutus ja viestintä
-viherratkaisut: 
kaupungin identiteetin esiin 
kasvillisuusvalinnoissa, dynaami-
nen luonnonsuojelu, mm. niityt 
nurmikoiden sijaan, kaupunki-
puurekisteri, läpäisevän maan-
pinnan lisäys, hulevesipainanteet 
ja monimuotoinen kasvillisuus 
niissä, pesäpaikat, yhteisöviljely, 
haitallisten lajien torjunta

pientalovaltainen

Tulevan kaavoituksen keinot: 

- kasvullisen alueen määritys,        
esim. 30 % alasta 
- puiden ylläpito, esim. 1/200 m2
- hulevesien imeytys ja pidätys
- ulkoilureittien jatkuminen harjuil  
le ja vesistöjen ääreen

Muut keinot: 

- vapaaehtoinen sertifiointi
- koulutus ja viestintä
- viherratkaisut: 
dynaaminen luonnonsuojelu, 
mm. niityt nurmikoiden sijaan, 
hulevesipainanteet ja moni-
muotoinen kasvillisuus niissä, 
puustoisuus, pesäpaikat (hotellit, 
tekopesät ja pöntöt), lahopui-
den säästö ja käyttö rajauksissa 
sekä penkkeinä, kattoniityt, 
haitallisten lajien torjunta

Taulukko	7.	Pihatypologioiden	kehittämisen	keinot	sekä	niiden	tuottamien	ekosysteemipalveluiden	arviointi	Kangasalan	keskustan	nykytilanteen	ja	kehittämispotentiaalin	
osalta.	Arviointi	perustuu	analyysissa	esitettyihin	laskelmiin.	

Kuva	61.	Viitekartta	pihatypologioiden	sijainneista.

Kuva	60.	Pientalojen	pihoilla	voidaan	kannustaa	muun	muassa	niittylaikkujen,	
viherkattojen	ja	hulevesipainanteiden	tekoon.	
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5. Yhteenveto 
Viherrakenteen ylläpito ja kehittäminen sekä sen 
tuottamien ekosysteemipalvelujen hyödyntämismah-
dollisuuksien käyttäminen ovat investointeja kestävän 
sekä resurssi- ja ilmastoviisaan kaupungin luomisessa. 
Viherympäristöllä onkin tärkeä rooli laadukkaan, 
viihtyisän ja vetovoimaisemman kaupunkiympäristön 
synnyttämisessä, näistä syntyvistä kaupunkitaloudelli-
sista hyödyistä puhumattakaan. 

Tällä työllä olen tuonut esiin viherrakenteen
merkitystä ja tärkeyttä kaupunkisuunnittelun osa-
na. Viherrakenteen muodot, yhteydet ja verkostot 
määräytyvät yhdyskuntasuunnittelussa ja niitä on 
vaikeampi synnyttää jälkikäteen hitaasti muuttuvassa 
kaupunkirakenteessa kuin ennakoivassa tilanteessa.  
Viherrakennetta ei voida siis ajatella yhdyskunta-
suunnittelusta erillisenä tai sitä seuraavana suunnit-
telun osa-alueena, vaan se on huomioitava jatkuvasti 
vallitsevien ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen 
megatrendien maailmassa. 

Tartuin aiheeseen tarkastelemalla sekä koko 
Kangasalan kunnan ekologisia pääyhteyksiä, että 
paneuduin tärkeimmäksi havaittuun viherrakenteen 
epäjatkuvuuskohtaan – keskustaan. Tarkastelun 
ulottaminen aluksi koko kunnan aluetasolle osoit-
tautuikin erittäin hyväksi lähtökohdaksi. Sen avulla 
hahmottui Kangasalan keskustan viherrakenteen 
kytkeytyneisyyden säilyttämisen erityinen merkitys. 

Keskeisinä tarkastelua rajaavina kysymyksinä olivat: 
Millainen on Kangasalan viherrakenne? Ja, miten 
ylläpitää ja kehittää viherrakennetta tiivistyvässä 
Kangasalan kaupunkiympäristössä? Suunnittelun 
pohjana käytettiin monipuolista analyysiä ja ajankoh-

taista suunnittelutilannetta. Tiivistyvässä keskustassa 
viherrakenteen kehittämiselle löytyi yllättävän paljon 
potentiaalia. 

Työn kontekstiosassa käsittelin kaupunkien viherym-
päristön merkitystä, sen tuottamia ekosysteemipalve-
luita sekä kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen 
haasteita. Tämän jälkeen tarkastelin maankäytön 
suunnittelun mahdollisuuksia vaikuttaa viherraken-
teeseen. Havaitsin että tärkeässä roolissa on strategia, 
joka ohjaa viherrakenteen suunnittelua ja huomioin-
tia monialaisesti sen kestävyys ja hyödyt huomioiden. 
Mielestäni kaupunkisuunnittelijalla on myös erityi-
nen vastuu ja mahdollisuus tämän strategian edistämi-
sessä ja viherrakenteen kestävässä suunnittelussa.  

Viherrakenteen ylläpidossa ja kehittämisessä on 
tärkeää tiedostaa keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. 
Viherrakenteen kehittämisen keinoja ovat strategiat, 
maakunta- ja yleiskaavatasot sekä asemakaavat 
mahdollisine rakentamistapaohjeineen ja viher-
kerroinvaatimuksineen. Osallistamisella on myös 
monihyödyllisiä mahdollisuuksia. Valotin erilaisten 
keinojen sovellutuksia esimerkein Lahden, Jyväsky-
län ja Tukholman tapausten kautta. Lisäksi nostin 
työssä esille erityisenä mahdollisuutena dynaamisen 
luonnonsuojelun. Sen osalta ideoin mahdollisuutta 
imitoida harvinaisia luontotyyppejä ja vahvistaa kau-
pungin identiteettiä. Kokemuksista karttuvaa tietoa 
kuitenkin tarvitaan.

Kangasalla viherrakenteen ylläpitoon ja kehittämi-
seen on otettu hienovaraisesti kantaa kaupunkistra-
tegiassa. Tämän lisäksi viheralueiden tavoitteiden 
asettelua ja hoitoa ohjaavat viheralueohjelma ja 
siihen liittyvä toteutusohjelma. Maankäytön osalta 
viherrakennetta on suunniteltu eri kaavatasoilla ja 

rakentamistapaohjeissa. Varsinaista viherstrategiaa, 
joka asettaisi tavoitteita viherrakenteen ylläpidolle ja 
kehittämiselle kaupungin suunnittelutasoista ja -alois-
ta riippumatta, ei kuitenkaan vielä ole. 

Työn analyysiosassa vastasin siihen, millainen on 
Kangasalan viherrakenne. Työmenetelminä olivat 
paikkatieto- kirjallisuus- ja maastotarkastelut. Lisäksi 
kerättiin tietoja yleisölle teetetyllä kyselyllä ja työpa-
joilla. Ensin toin esiin maiseman ja viherrakenteen 
yleispiirteitä ja tätä seurasi viherrakenneverkoston 
kytkeytyneisyyden tarkastelu. Siinä päätelminä 
hahmottuivat harjun suuntaisesti kulkeva sekä kolme 
sen kanssa risteävää tärkeää viherrakenteen jatku-
vuussuuntaa. Näistä määritin tärkeimmäksi harjujo-
non suuntaisen yhteyden, mutta samalla huomasin 
haasteita sen jatkuvuudessa erityisesti Kangasalan 
keskustan kohdalla.  

Yleisölle laaditusta kyselystä ja toteutetuista työpa-
joista keräsin tietoa Kangasalan keskustan viherym-
päristön vahvuuksista ja heikkouksia sekä kehittä-
mismahdollisuuksista. Päällimmäisenä syntyi käsitys, 
että asukkaat kokevat viherympäristön tärkeäksi 
osaksi kaupunkia, mutta sen kehittämisessä on paljon 
tehtävää. 

Kangasalan keskusta sijaitsee pohjavesialueella ja sen 
eteläpuolitse kulkee vilkasliikenteinen valtatie 12. 
Näiden osalta havaitsin, että hulevesien hallinnalla ja 
valtatien ajonopeuteen vaikuttamalla, voidaan lisätä 
virkistyksellisiä ulkoalueita ja parantaa vesiluonnon 
tilaa. 

Analysoin Kangasalan keskustan viherrakennetta 
myös typologisella tarkastelulla ja arvioin näiden 
eri typologioiden tuottamia ekosysteemipalveluita. 

Ulotin viherrakenteen typologisen tarkastelun myös 
erilaisille keskustan pihatypologioille. Näin tarjoutui 
mahdollisuus niiden luontohyötyjen kehittämisen 
suunnitteluun asemakaavoituksen näkökulmasta. 

Kokonaisuutena Kangasalan viherrakenteen 
ylläpidossa ja kehittämisessä havaitsin konteksti- ja 
analyysiluvuissa tärkeimmiksi: 1) turvata seututason 
ekologiset yhteydet, 2) lisätä ihmisten mahdollisuuk-
sia nauttia viherympäristöstään sekä 3) kasvattaa 
viherrakenteen ekosysteemipalvelujen tuottoa.  Näillä 
toimilla edistetään paitsi ekologisia yhteyksiä, myös 
mahdollisuuksia niihin liittyviin kävely- ja pyöräi-
lyreitteihin. Lisäksi niillä vaikutetaan kaupungin 
viher- ja vesistöympäristön koettavuuteen, ekosys-
teemipalvelujen tuottamiseen ja sitä myöten esimer-
kiksi vetovoimaan, viihtyisyyteen ja kaupunkilaisten 
hiilijalanjäljen vähentämiseen. 

Analyysin perusteella kohdensin työn suunnitelma-
osuuden Kangasalan keskustan alueelle ja sen konsep-
tiksi muodostin viherrakenteen koettavuuden, määrän 
ja laadun kehittämisen. Vastasin etenkin suunni-
telman kautta myös toiseen tarkastelua rajaavaan 
kysymykseeni: miten ylläpitää ja kehittää viherraken-
netta tiivistyvässä Kangasalan kaupunkiympäristössä? 
Pyrin visioimaan viherrakenteen mahdollisuuksia 
ennakkoluulottomasti ja etsien luovia keinoja sen 
kehittämiseksi. Osa esittämistäni keinoista on yleistet-
täviä ja osa kohdekohtaisia tuottaakseni esimerkkejä 
viherrakenteen suunnittelun moniulotteisuudesta. 

Koettavuuden kehittämisessä pääkeinoina olivat 
ulkoilureittien ja niiden palvelutason kehitys, Kirk-
kojärven ranta-alueen käytön mahdollistaminen 
liittymä-, alikulku- ja levikeratkaisuilla sekä valtatien 
meluhaitan vähentäminen. Ulkoilureiteiksi esitin 

kaksi eri teemaista ja eri käyttäjäryhmät huomioivaa 
reittiä, ”Järviringin” ja ”Maisemaringin”. 

Viherrakenteen määrän kehittämisessä keskityin 
kasvullisten ympäristöjen pinta-alan lisäämiseen ja 
harjujonon suuntaisen ekologisen yhteyden paran-
tamiseen.  Osoitin suunnitelmassa karttatarkastelun 
avulla viherrakenteen määrän lisäämisen kohteita. 
Lisäksi otin tarkemmissa viitesuunnitelmissa kantaa 
toriympäristön kehittämiseen ja Finnentien esimerkin 
kautta viherkaturatkaisuun. Keskustassa on käynnissä 
myös täydennysrakentamisen suunnittelua. Tarkaste-
luissa otin kantaa myös niihin, esittämällä ehdotuk-
siani viherrakenteen ja laadukkaan elinympäristön 
huomioivista ratkaisuista. 

Laadun kehittämisessä pyrin olemassa olevan viher-
rakenteen ekosysteemipalvelujen tuoton lisäämiseen. 
Ulotin kehittämisen ideointia paitsi yleisille myös 
yksityisille alueille, sillä nähdäkseni kaupunkisuunnit-
telijalla on mahdollisuuksia vaikuttaa molempiin. Suu-
ri osa Kangasalan keskustan alueista on yksityistä ja 
näin ollen niiden ekosysteemipalveluilla ja tuottamilla 
viheryhteyksillä on suuri merkitys. Ideoin keskustan 
yleisille alueille kohdekohtaisia kehittämisideoita ja 
lisäksi vihertypologioille ja pihatypologioille yleisiä 
kehittämiskeinoja. Osa suunnitelmista liittyi suoraan 
alueiden ylläpitoon ja hoitoon ja osa kaavoituksen ja 
kannustimien visiointiin. Näin ollen, otin suunnitel-
malla samalla kantaa yleisen viherstrategian sisältöön, 
joka ulottuisi kaupunkisuunnittelun eri tasoille ja 
toimialoille.
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Lopuksi

Kangasalan keskustaan kohdistuu muiden suoma-
laisten kaupunkikeskustojen tavoin luonnollisesti 
valtavasti erilaisia tavoitteita, ja kiinteistöjen sekä 
maan omistustilanteet vaihtelevat. Uskoakseni 
visioilla ja tahtotilalla on kuitenkin suuri merkitys 
myös näiden haasteiden ylittämisessä, jotta viherra-
kennetta voidaan kehittää. Viherrakenteen kestävä 
kehitys ja ylläpito vaativat pitkäjänteistä työtä ja 
strategiaa yli suunnittelurajojen.

Tämä arkkitehtuurin diplomityö syntyi halusta tutkia 
kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia vaikuttaa 
viherrakenteeseen ja edistää sen hyötyjä. Näenkin 
viherrakenteen välttämättömänä osana laadukasta 
elinympäristöä ja sen suunnittelua, johon arkkiteh-
dilla on visionäärinä mahdollisuus vaikuttaa. Se on 
myös suunnittelun osa-alue, jossa suunnittelijalla voi 
olla yllättävänkin vapaat kädet. Vaikka arkkitehtien 
tehtäväkenttä ja osaamisen vaatimukset ovat jo nykyi-
sellään laajat, on heillä aitiopaikka myös luonnonlä-
heisen ja ekosysteemipalveluja lisäävän ympäristön 
suunnittelussa.

Työ johdatti myös huomaamaan, että viherrakenne 
liittyy kaupungin toimintaan moniulotteisesti ja 
elinvoimaisuuteen vaikuttavasti. Sain mahdollisuuden 
perehtyä Kangasalaan, mikä osoittautui monin tavoin 
oivalliseksi kohteeksi muun muassa kokonsa, haas-
teidensa ja vahvan maisemaan tukeutuvan identiteet-
tinsä myötä. Kangasala oli myös siinä mielessä osuva 
kohde, että olen saanut perehtyä sen ympäristöön ja 
kaupunkisuunnitteluun työskennellessäni kaupungin 
kaavoituksessa. Aihetta olisi voinut kuitenkin lähestyä 
myös monelta muulta näkökannalta tai syventymällä 
tarkemmin yksityiskohtiin. Kiinnostavaa olisi ollut 

myös esimerkiksi reflektoida Suomessa ja maailmalla 
tuotettuja viherympäristöä huomioivia rakennetun 
ympäristön suunnitelmia ja niiden toteutuksia. Työ 
tuotti mielestäni kuitenkin tavoittelemani monitasoi-
sen katsauksen Kangasalan vihreään kaupunkikudel-
maan ja sen kehittämismahdollisuuksiin kaupunki-
suunnittelussa. 

Toivon työni palvelevan Kangasalaa matkalla kohti 
viihtyisämpää ja kestävämpää kaupunkia sekä tarjoa-
van näkökulmia ja keinoja viherrakenteen kehittämi-
seksi kaupunkisuunnittelussa. Ilahduttavia ovatkin 
olleet diplomityön pohjalta otetut pienet askeleet jo 
sen tekeillä ollessa. Polkua on nyt avattu – tehdään 
siitä vehreä. 
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