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Miksi?
• IPCC-raportti > lämpeneminen 

pysäytettävä 1,5 asteeseen
• Kuudes sukupuuttoaalto 

meneillään
• Selkärankaisten lukumäärä 

huvennut keskimäärin 60 %
• Monimuotoisuuden heikkeneminen 

sitouduttu pysäyttämään
• Humuskerros hupenee
• Ihmisten mikrobiomi köyhtyy

Andrey Lysikov



Village Nature, Pariisi, Kukkala-blogi, Sanna Rasku

Monimuotoisuus on 
ELÄMÄN EDELLYTYS



Mitä paremmin 
luonto voi, 
sitä paremmin 
voi ihminen.



Mitä on monimuotoisuus?
• lajien monimuotoisuutta, myös maassa
 > mikrobit, maaperäeliöt, sienet, 
 hyönteiset, matelijat, linnut, nisäkkäät... 
 > se tulee kasvien monimuotoisuudesta
• elinympäristöjen monimuotoisuutta
 > aurinkoa, varjoa, kuivaa, kosteaa...
 > vesiä, rantoja, niittyjä, soita, pusikkoja, 
 metsiä – puita, puistoja, vihreäävihreää...
• geneettistä monimuotoisuutta
 >  lajirunsautta ja siemenlisättyjä kasveja



Nykyiset 
viheralueet
Keskimäärin 
tylsääkin tylsempiä
Tuntuu, ettei meillä 
osata käyttää kasveja
Kerroksellisesta 
kasvillisuudesta on 
puhuttu 30 vuotta!
Pihat pelkkää kiveä, asvalttia, terassia, 
puistoissa yksilajisia massaistutuksia, 
yksittäisiä puita ja pensaryhmiä...

Töölönlahden väliaikainen puisto



Porin Asuntomessut 2018



Porin Asuntomessut 2018



Porin Asuntomessut 2018



Tuodaan luonto
kaupunkeihin!



vyl.fi > KESY, kestävä ympäristörakentaminen
mutta sekin on vielä aika kesy, yhä liikaa standardeja



Monimuotoisuus lähtee maaperästä, 
siellä oma huikea ekosysteeminsä.
LUONNOLLINEN MIKROBISTO!

Vanhan pesulan tontti Käpylässä, 
kolmisen vuotta omillaan, 
juhannusviikolla 2018



Naapuritontti, 
viitisen vuotta omillaan

Maa kasvattaa sitä, mitä se tarvitsee. 
Luonto ottaa tilansa, 
kunhan sille annetaan tilaisuus.



Monimuotoinen viheralue on
• helppo
 hoitaa lähes itse itsensä, ja muuntuu 

tilanteen mukaan, antaa anteeksi 
virheitä ja muuttuvia olosuhteita

• halpa
 ei vaadi raskasta rakentamista tai 

ylläpitoa, ei kalliita rakenteita eikä 
järjestelmiä

• terveellinen
 tuottaa monia ekosysteemipalveluita, 

on hyvä mikrobiston lähde



Keinoja monimuotoisuuteen 
• Kerroksellinen kasvillisuus > puita, köynnöksiä, 

pensaita, maanpeitekasveja
• Maan pintaa ei näkyvissä lainkaan, ei 

keinotekoisia katteita, istutus tiheään



Muista kasvivalinnoissa 
• kukkia maaliskuulta marraskuulle 
• luonnonkasvit, luonnonkasviyhdyskunnat
• marjovat ja hedelmiä tuottavat kasvit
• talventörröttäjät, heinät, havut, ainavihannat
• tiheitä kasvistoja, avoimia alueita



Niittyjä, leikkaamattomia alueita
• usein riittäävät niitetyt käytävät kulkemiseen
• puiden alustat, reuna-alueet voi jättää leikkaamatta
• avoimia alueita eri tyyppisiin kohteisiin, 
 myös kuivia, paahteisia alueita



Pienvedet, hulevedet käyttöön
• niiden avulla runsaasti uusia elinympäristöjä
• luonnollisia rantoja vaalittava
• luonnonkasveja, mallia luonnosta rantojen ja 

lampien käsittelyyn



Laidunelämiä kaupunkeihin
• niiden avulla runsaasti uusia elinympäristöjä,   

tuovat esimerkiksi hyönteisiä, ja ne lintuja
• hyviä maisemanhoitajia, kiinnostavat ihmisiä
• mallia Ruotsista



Kuva Viherhattutäti

Pori, Kirjurinluoto

Hämeenlinna, Kaurialanpuisto

Lahoa puistoon, ei tarvi viedä pois



Eliöhotelleja ja pönttöjä puistoon



Suojelualueet 
tärkeitä – ja kaikki 
vihreät alueet – 
ja varsinkin niiden 
VÄLISET YHTEYDET.
Voisiko tavallisia 
puistoja, rantoja, 
kallioita, suojella?



”Uusia” keinoja vihreyden vahtimiseen
• viherkertoimien laskeminen
• luontopohjaiset ratkaisut – aina ensimmäiseksi
• resurssiviisat ratkaisut = fiksut keinot
• ekologinen kompensaatio, viherala esimerkkinä?



Meidän on vain muutettava näkökulmaa 
– ehkä myös standardeja, 
ON AJATELTAVA TOISIN



Kaikki sanottu 
on tuttua, 
te jo tiedätte 
kaiken tämän.
Puheitten aika 
on ohi.
NYT ON AIKA 
TEHDÄ.



TEHDÄÄN VIHERALUEISTA UPEITA TAAS. 
Eikä vain 
koristeellisia, 
vaan kauniita, 
terveellisiä, 
viilentäviä, 
suodattavia,
puhdistavia,
ruokkivia...







Nigel Dunnet











• www.puutarhakauppa.fi
• Facebook
• Puutarha-alan uutis- ja
ammattilehti
• 20 numeroa vuodessa
• Kaikki ei löydy googlesta!



www.myllypellontaimet.fi
Facebook ja Instagram

Tomaatteja, yrttejä ja 
muita hyötykasvitaimia 

Riiskiläntie 69, Ohkola, Mäntsälä
Hortonomi Elina Vuori 0400 400 714
Hortonomi Matti Vuori 0404 123 365


