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1. Johdanto 

Kaupungistuminen on globaali megatrendi, jonka voidaan nähdä saaneen 

ensisysäyksen teollistumisen myötä 1800-luvulla. Suomessa kaupungistumisen 

taustalla vaikuttaa erityisesti muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin – ja nopeimmin 

kasvavatkin koulutusta, työpaikkoja ja palveluita tarjoavat suuret kaupunkiseudut, 

kuten Helsingin seutu. Helsingin seudun odotetaankin yleiskaavan laskelmien 

(Helsingin kaupunki, 2016b) mukaan kasvavan noin 600 000 asukkaalla vuoteen 

2050 mennessä, ja kasvusta lähes puolet sijoittuu Helsingin hallinnollisten rajojen 

sisäpuolelle. 

Kaupungistuminen tuo usein mukanaan mahdollisuuksia taloudellisesti ja 

ekologisesti tehokkaammasta ympäristöstä. Toisaalta kaupungistuminen synnyttää 

myös haasteita muun muassa infrastruktuurin ja palveluiden kehittämisessä, jotta sen 

avulla voitaisiin vastata kasvavan asukasmäärän tarpeita. Helsingissä on erityisesti 

haasteena se, että etelässä vastassa on meri, ja muissa suunnissa naapurikuntien rajat, 

minkä takia kaupungin laajentumismahdollisuudet ovat rajalliset. 

Kaupungistumisen luomassa paineessa yksi aikamme merkittävimmistä tehtävistä on 

varmistaa kaupunkien kestävä kehitys. Kestävälle kaupungille ei oikeastaan ole yhtä 

yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Siitä huolimatta kaupunkien omissa 

kestävyystavoitteissa ja ohjelmissa nousee usein yhteisesti esiin muun muassa 

viheralueet, viheralueiden riittävä määrä asukasta kohden, julkiset puistot ja 

virkistysalueet, jotka kaikki nähdään asukkaiden kannalta elämänlaatua nostattavina 

tekijöinä (Chiesura, 2004). Toisaalta Chiesura (2004) mielestäni kyseenalaistaa 

osuvasti, että voiko kaupunki olla kestävä, jos se ei tavoita asukkaidensa tarpeita. 

Kaupunkiluonnon ja kaupunkien viheralueiden olemassaolo sekä niiden merkitys 

pääsee usein unohtumaan. Varsinkin kansainvälisessä keskustelussa luontoon ja 

ympäristönsuojeluun liittyen huomio kiinnittyy usein pääasiassa laajoihin 

monimuotoisiin ja pääosin koskemattomiin alueisiin sekä niiden säilyttämiseen tai 

yksittäisten vaarantuneiden tai uhanalaisten lajien suojeluun (Chiesura, 2004). 

Tieteellisessä ja poliittisessa keskustelussa tärkeää olisikin nostaa esiin juuri ihmisten 

arjessa vahvasti läsnä olevien lähiviheralueiden ja kaupunkivihreän merkitys 
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ihmisten hyvinvoinnille. Toisaalta Barbosan et al. (2007) ja Jamesin et al. (2009) 

mukaan lähiviheralueiden merkitys on huomioitu erilaisissa hallinnollisissa 

asiakirjoissa hyvin esimerkiksi viher- ja virkistysalueiden saavutettavuuteen 

liittyvien suositusten muodossa.  

Suomessakin on asetettu suosituksia viher- ja virkistysalueille. Esimerkiksi Helsingin 

yleiskaavan selostuksessa (Helsingin kaupunki, 2016b) linjataan, että kaupungin 

viheralueet pyritään säilyttämään mahdollisimman laajana ja yhtenäisenä verkostona. 

Kaupungistuminen tarkoittaa painetta tiivistää kaupunkirakennetta merkittävästi 

esimerkiksi asuntotuotannon tarpeisiin, jolloin osa kasvusta saattaa tapahtua 

nykyisten luontoalueiden kustannuksella. Jotta yleiskaavan mukaisesti kaupungin 

nykyinen verkostomainen viher- ja virkistysaluerakenne saadaan säilytettyä, tulee se 

ottaa mukaan tietoiseen suunnitteluun osana kaupunkirakenteen kehittämistä 

(Helsingin kaupunki, 2016a). 

Tähän tarkoitukseen luotiin yleiskaavan yhteydessä Helsingin viher- ja 

virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (myöh. VISTRA), joka ohjaa Helsingin 

julkisten ulkotilojen jatkosuunnittelua (Helsingin kaupunki, 2013). VISTRA 

keskittyy ennen kaikkea virkistys- ja viheralueiden sosiaalisiin hyötyihin, eli niiden 

merkitykseen virkistysalueina. Verkostomainen viheraluerakenne toimii kuitenkin 

myös ekologisena verkostona (Helsingin kaupunki, 2014a; Helsingin kaupunki, 

2016a) tukien Helsingin luonnon monimuotoisuutta. 

Tällainen kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen voidaan nähdä 

positiivisena voimavarana, jolla on myös muun muassa sosiaalisia ja taloudellisia 

etuja. Monipuoliset ekosysteemipalvelut voivat lisätä asukkaiden hyvinvointia, 

tarjoten esimerkiksi uudenlaisia luontokokemuksia (Helsingin kaupunki, 2014a). 

Väestönkasvun myötä viheralueiden käyttöpaine tulee kasvamaan, sillä esimerkiksi 

vuonna 2007 Helsingin asukkaista 97 % hyödynsivät kaupungin 

virkistysmahdollisuuksia, ja puolet asukkaista käyttivät niitä joko päivittäin tai joka 

toinen päivä (Neuvonen et al., 2007). Suunnittelussa virkistyskäyttöä tulee rajoittaa 

ja ohjata pois herkimmiltä biotoopeilta alueille, joissa käyttöpaine hyödyttää alueen 

lajistoa (Helsingin kaupunki, 2014a). Puistojen toimintoja ja kestävyyttä tulee myös 

parantaa, sekä rakentaa uusia puistoja (Helsingin kaupunki, 2016b).  
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VISTRA:n viherverkostorunko muodostuu vihersormista, viherlinjoista sekä 

merellisestä sinikämmenestä (Helsingin kaupunki, 2016a). Vihersormet, kuten 

Keskuspuisto, ovat jo pitkälti tunnettuja ja selkeitä alueita, jotka erottuvat 

kaupunkikuvasta laajoina ja yhtenäisinä viheralueina. Viherlinjat taas ovat verkostoa 

täydentäviä poikittaisia yhteyksiä, joiden nykytila ei ole yhtä vahvasti tiedossa. Tässä 

tutkielmassa pyrinkin selvittämään millaisessa ympäristössä viherlinjat tällä hetkellä 

kulkevat. 

Tämän tutkielman aluksi perehdyn hieman viher- ja virkistysalueiden merkitykseen 

kaupungeissa, ja selvitän niiden merkitystä ja hyötyjä niin yksittäisen 

kaupunkilaisen, kuin kaupungin hallinnon ja palvelutuotannon näkökulmasta. Tämän 

jälkeen tutustun tapausesimerkkinä yhteen VISTRA:n viherlinjoista, pyrkien 

selvittämään millaisessa ympäristössä viherlinja kulkee sekä millaisia 

virkistysmahdollisuuksia sen läheisyydessä sijaitsee. 

2. Viheralueet kirjallisuudessa 

2.1 Keskeisten käsitteiden määrittelyä 

Urbaanilla viheralueella tarkoitetaan kaupungissa sijaitsevaa julkista tai yksityistä, 

pääosin kasvillisuuden peitossa olevaa ulkotilaa, joka on joko suoraan tai epäsuoraan 

kaupungissa liikkuvien käytössä (Tuzin et al., 2002; SYKE, 2013). Vaikka käsite voi 

kattaa julkisten alueiden lisäksi myös yksityisiä alueita, kuten peltoja tai rantoja, se ei 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE 2013) mukaan viittaa pihojen kasvullisiin osiin, 

kuten omakotitalojen pihoihin. SYKE:n (2013) määritelmä jättää viheralueen 

ulkopuolelle myös ei-kasvulliset alueet, kuten pinnoitetut aukiot ja 

kasvipeitteettömänä ylläpidettävät pelikentät. VISTRA:n määritelmä viheralueelle on 

kuitenkin tulkintani mukaan löyhempi, ja sisältää osin ei-kasvullisia alueita, kuten 

pinnoitettuja liikuntapuistoja (Helsingin kaupunki, 2016a). Lisäksi VISTRA:ssa 

osaksi viher- ja virkistysverkostoa lasketaan myös piha-alueiden kasvulliset osat. 

Tässä työssä viheralueesta käytetään nimenomaan VISTRA:n määritelmää, joka 

sisältää niin alkuperäiset, kuin rakennetutkin viher- ja virkistysalueet. 

Kaupunkisuunnittelussa puhutaan usein viherrakenteesta, viherverkostosta tai 

ekologisesta verkostosta osana kaupunkirakennetta. Ekologinen verkosto on 
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kuitenkin SYKE:n (2013) mukaan suppeampi käsite, joka käsittää vain eliöiden ja 

eliöryhmien liikkumisen ja leviämisen tukena toimivat verkostomaiset yhteydet. 

Ekologisena yhteytenä toimiva hoitamaton, vaikeakulkuinen metsikkö ei välttämättä 

sovellu ihmisten virkistyskäyttöön (Toccolini et al., 2006). Sen sijaan suunnittelussa 

kannattaisi käyttää käsitettä viherrakenne tai viheralueverkosto, johon lukeutuvat 

yhteydet voivat palvella niin virkistyksellisiä, kuin ekologisiakin tarpeita (SYKE, 

2013). SYKE:n (2013) mukaan viherrakenteeseen lukeutuvat kaikki kaupungin 

kasvulliset osat, ja sen avulla voidaan tarkastella kasvullisten alueiden jakautumista 

kaupungissa sekä niiden välisiä yhteyksiä. Sen sijaan virkistyspalveluiden 

kokonaisuutta tarkastellessa kannattaa puhua virkistysrakenteesta (SYKE, 2013). 

VISTRA:n nimi mukaileekin tätä määritelmää, ja nimessä mainitaan viher- ja 

virkistysverkosto, koska suunnitelmaan lukeutuu viherrakenteen lisäksi myös 

esimerkiksi vesialueet ja muita virkistystä tukevia alueita (Helsingin kaupunki, 

2016a). 

Tämän tutkielman keskiössä ovat VISTRA:n viherlinjat eli viheryhteydet. 

Viheryhteyksistä on muissa yhteyksissä käytetty myös nimityksiä viherkäytävä, 

viherreitti ja viherväylä (Toccolini et al, 2006; SYKE, 2013). Viheryhteydellä 

tarkoitetaan usein jatkuvaa, esimerkiksi luonto- ja virkistyksellisiä arvoja sisältävää 

reittiä tai rakennetta, joka yhdistää laajempia viher- ja virkistysalueita palvellen niin 

ihmisten kuin eläinten ja kasvienkin liikkumista (Toccolini et al, 2006, SYKE, 2013). 

VISTRA:n viherlinjat ovat viher- ja virkistysverkoston pääviheryhteyksiä, jotka 

muodostavat yhdessä vihersormien kanssa verkoston rungon (Helsingin kaupunki, 

2016a). 

Viher- ja virkistysverkosto tarjoaa huomattavan määrän ekosysteemipalveluita 

(Chiesura, 2004; Haq, 2011; Arnberger, 2012). Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan 

luonnon tarjoamia aineellisia tai aineettomia hyötyjä ihmisille. Ekosysteemipalvelut 

luokitellaan VISTRA:ssa ja sen myötä myös tässä työssä ylläpito- (veden ja 

ravinteiden kierto), säätely- (hiilen sidonta) ja kulttuuripalveluihin (virkistys, 

luonnon kauneus, luonnossa liikkumisen tuottama hyvinvointi), joille voidaan tehdä 

esimerkiksi taloudellista arvottamista (Helsingin kaupunki, 2016a). 



 

7 

 

2.2 Viheralueiden merkitys yksittäisen kaupunkilaisen näkökulmasta 

Kaupunkien viheralueilla on tärkeä rooli ylläpito- ja säätelypalveluina esimerkiksi 

ilman ja veden puhdistajina sekä melu- ja tuulisuushaittojen pienentäjänä (Chiesura, 

2004; Haq, 2011). VISTRA:ssa huomio kiinnittyy kuitenkin ekosysteemipalveluista 

erityisesti kulttuuripalveluihin ja viheralueiden virkistyksellisiin ominaisuuksiin. 

Näihin lukeutuvat esimerkiksi Chiesuran (2004) korostamat sosiaaliset ja 

psykologiset palvelut, kuten stressin vähentäminen, rauhoittuminen sekä hiljaisuuden 

tavoittelu. Schroeder (1991) puolestaan on tuonut esille, että esimerkiksi 

kasvillisuutta ja vesielementtejä sisältävät luonnonympäristöt luovat ihmiselle 

rentoutuneemman ja vähemmän stressaavan olon kuin kaupunkimaiset näkymät, 

joissa kasvillisuutta ei ollut lainkaan. Luontoelementtien määrän kasvattaminen 

kaupunkiympäristöstä voisikin tehdä siitä vähemmän stressaavan. 

Useissa tutkimuksissa viheralueille hakeutumisen syyksi mainitaan nimenomaan 

”kaupungista pakeneminen” (Bishop et al., 2001; Chiesura, 2004), johon lukeutuu 

esimerkiksi tarve nähdä kaupunkiympäristöstä poikkeavia asioita. Chiesuran (2004) 

mukaan ensisijainen syy puistoissa vierailemiseen on rentoutuminen. Lisäksi ihmiset 

haluavat kokea luontokokemuksia, joihin liitetään paljon positiivisia tunteita, kuten 

tunne vapaudesta, yhteydestä luontoon, onnellisuutta ja hiljaisuudesta sekä luonnon 

kauneudesta nauttimista.  

Näillä positiivisilla tunteilla, rentoutumisella ja rutiinin rikkomisella on suora yhteys 

hyvinvointiin (Chiesura, 2004). Godbeyn et al. (1992) mukaan aktiivisesti viher- ja 

virkistysalueita hyödyntävät kuvaavatkin oman terveydentilansa usein satunnaisia 

käyttäjiä paremmaksi. Mikäli tällaisia virkistyspalveluita ei onnistuta tarjoamaan, voi 

sillä pitkällä aikavälillä olla suuria negatiivisia vaikutuksia asukkaiden ja väestön 

terveyteen (Thompson, 2002).  

Viheralueet tarjoavat myös mahdollisuuden sosiaalisiin kohtaamisiin. Yksi 

merkittävä syy viheralueiden käyttämiseen on sen takia juuri yhdessäolo, kuten 

esimerkiksi perheen yhteinen aika tai mahdollisuus tavata muita ihmisiä (Chiesura, 

2004). Viher- ja virkistysalueiden koetaan mahdollistavan muuta 

kaupunkiympäristöä turvallisemman tilan niin leikille kuin hengailullekin. On myös 
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huomattu, että lähiluonto kannustaa hyödyntämään ulkotiloja enemmän, sekä 

vuorovaikuttamaan naapureiden kanssa (Coley et al., 1997). 

Kääntöpuolena joissain tutkimuksissa Yhdysvalloissa on toisaalta noussut esiin 

asukkaiden pelko joutua rikoksen uhriksi esimerkiksi syrjäisimmillä tai 

eristyneimmillä viheralueilla, kuten metsissä (Bixler & Floyd, 1997). Kuitenkin 

huomattavasti enemmän on havaittu viheralueiden positiivisia vaikutuksia. 

Esimerkiksi Kuon ja Sullivanin (2001) mukaan ihmiset, joiden elinympäristöissä oli 

enemmän vihreää raportoivat itseasiassa vähemmän pelkoa tai epävakaista tai 

aggressiivista käytöstä.  

2.3 Viheralueiden merkitys taloudellisesta näkökulmasta  

Viheralueista voi olla myös taloudellista hyötyä. Luontoelementtien, kuten puiden ja 

vesistöjen, läheisyys ja sijainti tonteilla nostaa kiinteistöjen arvoa, sillä niiden 

koetaan lisäävän alueen esteettisyyttä ja miellyttävyyttä (Luttik, 2000; Haq, 2011). 

Myös esimerkiksi Tyrväinen et al. (1998) ovat tunnistaneet, että ihmiset ovat usein 

valmiita maksamaan enemmän viheralueiden läheisyydessä sijaitsevista 

kiinteistöistä, tulotasosta riippumatta. Tämä kielii siitä, että asukkaat kokevat 

viheralueet keskeisiksi ja jopa välttämättömäksi osaksi asuinympäristöään. 

Laajemmin tarkasteltuna vetovoimaiset virkistysmahdollisuudet esteettisine ja 

historiallisine arvoineen kasvattavat koko kaupungin vetovoimaa (Chiesura, 2004; 

Haq, 2011). Kaupunkiluonnon virkistykselliset ja rentouttavat edut houkuttelevat 

niin uusia asukkaita, kuin matkailijoitakin. Matkailun lisääntyminen luo uusia 

työpaikkoja ja tuo kaupunkiin myyntituottoja.  

Taloudellisia hyötyjä voidaan arvioida myös ekosysteemipalveluiden taloudellisen 

arvottamisen avulla (Helsingin kaupunki, 2016a). Esimerkiksi vältettyjen 

kustannusten menetelmällä voidaan laskea hintalappu haittavaikutuksille, joita olisi 

syntynyt ilman ekosysteemipalveluita (Matero et al., 2003). Vältettyjä kustannuksia 

voi syntyä esimerkiksi ilmanpuhdistustarpeen vähenemisestä katupuiden istuttamisen 

myötä (Chiesura, 2004). Ilmanlaadun parantamisen lisäksi Haq (2011) tuo esille, että 
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kaupunkiluonto voi vähentää energiakustannuksia rakennusten jäähdytystarpeen 

osalta, sillä kasvillisuus parantaa ilmankiertoa ja lisää varjoisuutta.  

2.4 Viheralueiden laatu ja määrä 

Kaupungin viher- ja virkistysalueiden määrä ja koko tulee suhteuttaa kysyntään, sillä 

alueen kova kulutus on joskus ekologisesti kestämätöntä, minkä lisäksi 

virkistysalueiden ruuhkautuminen laskee virkistysarvoa (Arnberger, 2012). Tämä voi 

johtua Bishop et al. (2001) mukaan esimerkiksi siitä, että ihmiset usein hakeutuvat 

viheralueille juuri paetakseen ruuhkaiseksi koettua kaupunkiympäristöä.  

Arnbergerin (2012) mukaan ruuhkautumisen seurauksena ihmiset saattavat viettää 

harvemmin ja lyhyempiä ajanjaksoja ulkoilemassa, mikä heijastuu negatiivisesti 

ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Toisaalta ihmiset saattavat siirtyä ulkoilemaan 

merkittyjen polkujen ulkopuolelle, mistä voi aiheutua haittaa ympäristölle. 

Leuvenissa Belgiassa on jopa huomattu muuttosyitä tutkittaessa, että saavutettavien, 

julkisten viheralueiden vähäinen määrä voi olla merkittävin syy alueelta pois 

muuttamiseen (Barbosa et al., 2007). Haqin (2011) mukaan suurin osa 

virkistystarpeista tyydytetään oman asuinalueen ympäristössä. Siksi viheralueiden 

tulisikin olla tasaisesti jakautunut joka puolelle kaupunkia, ja niiden määrän tulisi 

pystyä palvelemaan kaikkien kaupunkilaisten tarpeita. 

 

3. Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (VISTRA) 

3.1 Taustaa 

Viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma tukee viheralueverkoston 

suunnittelua ja kehittymistä osana tiivistyvää kaupunkirakennetta. VISTRA on jatkoa 

Yleiskaavan visio -vaiheessa vuonna 2013 julkaistulle Vihreä ja merellinen Helsinki 

2050 -suunnitelmalle (Helsingin kaupunki, 2016a). Suunnitelman tavoitteena on 

määritellä viher- ja virkistysverkoston osat ja tavoitetila sekä selkiyttää niiden 

keskinäistä hierarkiaa. Yleiskaavan (Helsingin kaupunki, 2016b) tavoitteen mukaan 

vuonna 2050 kaupungin maapinta-alasta 30 % on tasaisesti kaupunkimaisemaan 
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jakautuneita, monipuolisia viheralueita, jotka ovat verkostomaisesti yhteydessä 

toisiinsa. Suunnitelma on esitetty Helsingin tavoitteellisella viher- ja 

virkistysverkostokartalla (myöhemmin VISTRA-kartta). 

VISTRA-kartan pohjana on käytetty nykytilannetta laatimishetkellä vuonna 2016 

sekä ennakoitua tulevaisuuden tilannetta yleiskaavan maankäytön painopistealueiden 

kautta (Helsingin kaupunki, 2016a). Lisäksi sen suunnittelussa on huomioitu 

sektorikohtaisia viheralueverkoston kehitystä ohjaavat strategiat, kuten 

Hulevesiohjelma, Tulvastrategia ja Luonnonhoidon linjaus. Kartta toimii 

lähtökohtana, jota tarkennetaan jatkosuunnittelussa asemakaavoituksessa 

määrittelemällä esimerkiksi viheryhteyksien tarkemmat sijainnit tai puistojen 

rajaukset. 

Suunnitelman tavoitteena on vaalia ja kehittää julkisten ulkotilojen arvoja ja 

ominaispiirteitä, sekä määritellä kohteille hierarkia mittakaavan, laatutason ja 

investointitarpeiden kautta (Helsingin kaupunki, 2016a). Mittakaavan tarkentamisen 

tueksi verkosto on jaettu kolmeen osaan: 1) viherverkostorunkoon, 2) alueelliseen 

viherverkostoon ja 3) muuhun kaupunkivihreään (kuva 1).  

Viherverkostorunkoon kuuluvat laajat viheralueet, jotka palvelevat niin helsinkiläisiä 

kuin matkailijoitakin (Helsingin kaupunki, 2016a). Näitä alueita ovat vihersormet, 

merellinen sinikämmen sekä pääviheryhteydet eli viherlinjat. Runkoon kuuluvat 

myös paljon pinta-alaa vaativat virkistystoiminnot kuten liikuntapuistot ja 

siirtolapuutarhat, sekä luonnonsuojelualueet, ekologinen pääverkosto ja laajat 

kulttuuriympäristöt, kuten viljelymaisemat.  

Alueellinen viherverkosto koostuu kaupunginosien sisäisistä viheralueista ja 

asuinalueiden lähiviheralueista (Helsingin kaupunki, 2016a). Niiden pääpaino on 

monipuolisessa virkistystoimintatarjonnassa ja arkiympäristön laadussa sekä 

paikallista identiteettiä muodostavissa arvoympäristöissä eli luonto- ja/tai 

kulttuuriarvoja sisältävissä paikoissa. Muu kaupunkivihreä taas kattaa kaduilla, 

kortteleissa ja piha-alueilla sijaitsevan kaupunkivihreän (Helsingin kaupunki, 2016a). 

Tähän lukeutuvat esimerkiksi katupuut, hulevesireitit ja kalliopaljastumat. Muun 
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kaupunkivihreän tarkoituksena on lisätä rakennetun ympäristön viihtyisyyttä, 

vehreyttä ja luoda paikan luonnetta.  

VISTRA:ssa (Helsingin kaupunki, 2016a) keskiössä on viheralueiden sisällöllinen 

laatu, joka määritellään paikan monikäyttöisyyden, tarkoituksenmukaisuuden sekä 

ekosysteemipalvelu-käsitekokonaisuuden näkökulmasta tarkasteltavien arvojen, 

kuten virkistys-, maisema-, ja kulttuurihistoriallisten arvojen mukaan. Tavoitteena on 

tuottaa paikan ominaispiirteet huomioiden mahdollisimman monia erilaisia 

ekosysteemipalveluita. 

 

Kuva 1. Viherverkoston hierarkiatasot. Muokattu Helsingin kaupungin (2016a) 

materiaalista. 

3.2 Viherlinjat eli poikittaiset viheryhteydet 

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat VISTRA:n viherlinjat, ja tarkemmin 

Viherlinja III: Huipulta huipulle. Viherlinjat ovat poikittaisia viheryhteyksiä, jotka 

täydentävät kaupungin viheralueverkoston (Helsingin kaupunki, 2016a). Viherlinjat 

ovat puistojen, aukioiden ja katujen muodostama virkistysympäristö, jonka tarkoitus 

on monipuolistaa asuinympäristön virkistysmahdollisuuksia sekä vähentää 

kaupunginosien eroja niiden saavutettavuudessa (Helsingin kaupunki, 2016a). 

Viherlinjat ketjuttavat esimerkiksi puistoja, luontoalueita ja kävelyraitteja ja 

yhdistävät niiden avulla eri kaupunginosia toisiinsa ja lopulta vihersormiin. Tämän 

lisäksi niillä on rooli seudullisen virkistysympäristön kehittämisessä, ja niiden onkin 
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tarkoitus jatkua myös Helsingin rajojen yli. Asukkaat toivovat viherlinjoista aidosti 

vehreitä yhteyksiä. 

VISTRA:n viherlinjat on jaettu neljään kokonaisuuteen (Helsingin kaupunki, 2016a): 

kantakaupungin viherlinjat (viherlinja I A-C), Iso-Huopalahti – Strömsinlahti 

(viherlinja II), Malminkartanon huippu – Vuosaaren huippu (viherlinja III), 

Kuninkaantammi – Jakomäki (viherlinja IV) (ks. kuva 2). Valitsin tässä tutkielmassa 

tarkasteltavaksi viherlinjoista pisimmän, viherlinja III:n, joka kulkee vaihtelevassa 

ympäristössä Malminkartanon huipulta aina Vuosaaren huipulle asti kulkien kaikkien 

vihersormien kautta.  

 

Kuva 2. VISTRA:n viherlinjat esitettynä kartalla (aineisto: Helsingin kaupunki; 

kartan piirto: Kirsi Ylinen). 

Viherlinja III reitillä ympäristöön kuuluu niin laajoja metsäisiä luontoalueita, kuin 

keskusten aukioita. Sillä on myös merkittävä rooli ekologisena yhteytenä erityisesti 

Keskuspuiston ja Oulunkylän kohdalla (Helsingin kaupunki, 2016a). Lisäksi se tasaa 

kaupunginosien välisiä eroja ja mahdollistaa miellyttävässä ympäristössä kulkevan 

reitin aikaisemmin vaikeasti saavutettaviin kohteisiin.  
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VISTRA:n (Helsingin kaupunki, 2016a) mukaan viherlinjojen reitit ja puistot sekä 

opasteet ja virkistyspalvelut vaativat vielä kehittämistä. Viherlinjan varrelle on 

merkitty kaksi lisättävää kohtaa, joista toinen sijaitsee Patolan puiston, ja toinen 

Malmin lentokentän kohdalla. Patolan puistossa on jo Helsingin opaskartan 

(Helsingin karttapalvelu, kartta.hel.fi) mukaan olemassa kevyen liikenteen reittejä. 

Malmin lentokentälle taas ollaan kehittämästä väliaikaiskäyttöä palvelevaa 

virkistysreittiä 2020-luvun aikana, ja pysyvä reitti tarkentunee vasta alueen 

eteläosien rakennuttua 2020-luvulla (Helsingin kaupunki, 2019b). Malmin 

lentokentältä viherlinjan on tarkoitus jatkua Lahdenväylän yli itään (kuva 3). Tällä 

hetkellä lähin ylityspaikka on Tattarinsuonsilta, jonka jälkeen tulee vielä ylittää 

Porvoonväylä Kaivantokujan siltaa pitkin. Suunnitteilla on kuitenkin myös uusi 

kevyen liikenteen silta, jolloin reitti yhdistyy suoraan Kivikon ulkoilupuistoon. Myös 

Itäväylän kohdalle on suunnitteilla alikulku, joka parantaa reitin turvallisuutta ja 

toimivuutta.  

 

Kuva 3. Viherlinja III:n lisättävä viheryhteys Malmin lentokentän kohdalla (aineisto: 

Helsingin kaupunki, HSY; kartan piirto: Kirsi Ylinen). 
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4. Tapaustutkimus: Huipulta huipulle -viherlinjan nykytila (Viherlinja III) 

Tässä tutkielmassa perehdyn tarkemmin Huipulta huipulle -viherlinjaan ja sen 

ympäristöön. Valitsin tapaustutkimuksen tarkasteluun juuri tämän viherlinjan sen 

monipuolisen ympäristön vuoksi. Huipulta huipulle -viherlinja kulkee erilaisten 

alueiden läpi koko Helsingin halki, yhdistäen kaikki vihersormet sekä laajoja viher- 

ja virkistysalueita toisiinsa.  

4.1 Aineisto 

4.1.1 VISTRA:n paikkatietoaineisto 

VISTRA:n paikkatietoaineisto (VISTRA-kartta) on tuotettu havainnollistamaan 

viher- ja virkistysverkoston tavoitteita. Aineisto on julkaistu vuonna 2016 ja sen 

ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan Kaupunkitila- ja 

maisemasuunnittelupalvelu (taulukko 1). VISTRA-kartan kehittämisen tausta-

aineistona on käytetty kaupunkiluonnon ja kulttuurimaisemien arvotihentymäkarttoja 

(Helsingin kaupunki, 2016a). Luontoarvoina on paikannettu esimerkiksi rauhoitetut 

kohteet, Natura 2000-alueet, luonnonmuistomerkit ja metsäkohteet. Kulttuuriarvoiksi 

taas lukeutuvat esimerkiksi perinnemaisemat, maailmanperintökohteet sekä 

muinaisjäännökset. Esittämällä arvoalueet kartalla, on pystytty tutkimaan mitkä 

alueet korostuvat virkistyksellisten arvojen keskittyminä. 

Taulukko 1. Tapaustutkimuksessa käytetyt aineistot. 

Aineisto Tuotettu Tuottaja Ladattu 

Helsingin kaupungin 

yleisten alueiden rekisteri 

2014, 

päivitetty 

2019 

Helsingin 

kaupunkiympäristön 

toimiala, Rakennetun 

omaisuuden hallinta -

palvelu 

29.3.2021 

Helsingin tavoitteellinen 

viher- ja 

2016 Helsingin 

kaupunkiympäristön 

20.3.2021 
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virkistysverkosto kartta 

(VISTRA) 

toimiala, Kaupunkitila- ja 

maisemasuunnittelupalvelu 

Pääkaupunkiseudun 

maanpeiteaineisto 

2018 Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut  

16.11.2020 

 

Kuva 4. VISTRA-suunnitelman paikkatietoaineisto koostuu alue-, piste- ja 

viivakohteista. Kuva on muokattu Helsingin kaupungin (2016a) materiaalista. 

Jo näissä tarkasteluissa nousevat esiin muun muassa vihersormet, Helsinkipuisto ja 

Keskuspuisto sekä kaupungin rantavyöhyke. Koska VISTRA:n yhtenä tavoitteena on 

säilyttää maisemassa kerroksellisuutta eri aikakausilta, on yhtenä tausta-aineistona 

käytetty myös karttaa 1980-lukua edeltävän ajan keskeisistä maisemakohteista.  

Edellä mainittujen aineistojen, sekä tarkempien aluekohtaisten selvitysten pohjalta on 

laadittu VISTRA-kartta, jossa määritellään alue-, viiva- ja pistemäisinä kohteina 

Helsingin viher- ja virkistysverkosto (kuva 4). Olemassa olevien rakenteiden lisäksi 

kartalle on merkitty myös uudet tai täydennettävät viheryhteys- ja viheraluetarpeet. 

Kuvassa 5 esitetään VISTRA-karttaa Lauttasaaren alueelta. Lauttasaaren alueella ei 
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toki sijaitse kaikkia aineiston kattamia kohteita, vaan ainoastaan selitteessä 

mainittuja kohteita. Paikkatietoaineisto on katseltavissa ja ladattavissa Helsingin 

karttapalvelusta. 

Tässä tutkielmassa tarkastelen VISTRA:n Huipulta huipulle -viherlinjaa (kuva 4: 

Viherlinjayhteys) sekä sen kehitettäviä osia (kuva 4: Viherlinjan lisättävä yhteys), 

jotka on esitetty VISTRA-kartalla viivamaisina kohteina. Viherlinjoja peilataan 

HSY:n maanpeiteaineistoon sekä Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteriin.   

 

Kuva 5. VISTRA-kartta Lauttasaaren alueella (aineisto: Helsingin kaupunki; kartan 

piirto: Kirsi Ylinen). 

 

4.1.2 HSY:n maanpeiteaineisto 

HSY:n ja alueen kuntien tuottama seudullinen maanpeiteaineisto kattaa 

pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen. Aineisto on tuotettu väri-

infraortoilmakuvatulkinnan pohjalta, ja siinä on jaoteltu maanpeite 14 eri luokkaan. 

Maanpeiteaineisto päivitetään kahden vuoden välein. Se on saatavilla vektori- ja 

rasterimuodossa, mutta tässä tutkielmassa hyödynnettiin ainoastaan vektorimuotoista 
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viimeisintä maanpeiteaineistoa vuodelta 2018. Aluerajauksena on käytetty Helsingin 

kaupunkia. 

Aineiston metatietokuvauksessa (Pesonen, 2018) suositellaan käsittelemään aineiston 

Paljas maa -luokkaa ja Muu vettä läpäisemätön pinta -luokkaa yhdessä, sillä niiden 

erottaminen ilmakuvan pohjalta on haastavaa ja niitä ei ole välttämättä luotettavasti 

erotettu toisistaan. Lisäksi tätä tutkielmaa varten yleistin aineistoa hieman 

tarkasteltavalle viherlinjalle soveltuvaksi, ja päädyin yhdistelemään aineistoa, kunnes 

jäljellä jäi 8 luokkaa (taulukko 2). Maanpeiteaineiston avulla on tarkoitus selvittää 

millaisessa ympäristössä viherlinjat nykytilanteen mukaan kulkevat. 

Tapaustutkimuksesta syntyy tuloksena tämän tutkielman ohella QGIS-paikkatieto-

ohjelman työtila, jossa maanpeite on saatavilla myös alkuperäisten luokkien 

mukaisesti (ks. taulukko 2). Tällöin jatkokäsittelyssä on mahdollista tarkastella 

yksityiskohtaisemmin esimerkiksi puuston korkeutta tai erottaa pellot muusta 

avoimesta kasvillisuudesta.  

Taulukko 2. HSY:n maanpeiteaineiston luokittelu ja tutkielmaa varten yleistetty 

luokittelu. 

Alkuperäiset luokat Tutkielmassa käytetty luokka 

Rakennus Rakennus 

Puusto 2–10 m 

Puusto 10–15 m 

Puusto 15–20 m 

Puusto yli 20 m 

Puusto 

Vesi 

Merialue 

Vesialueet 

Pellot 

Muu avoin matala kasvillisuus 

Avoin kasvillisuus / pelto 
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Avokalliot Avokallio 

Paljas maa 

Muu vettä läpäisemätön pinta 

Paljas maa / vettä läpäisemätön pinta 

Päällystämätön tie Päällystämätön tie 

Päällystetty tie Päällystetty tie 

 

4.1.3 Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri (YLRE) 

Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri (YLRE) sisältää tietoa kaupungin 

katu- ja viheralueista (Helsingin kaupunki, 2019a). Aineistoa ylläpitää Helsingin 

kaupunkiympäristön toimialan Rakennetun omaisuuden hallinta -palvelu, ja se 

rekisteri päivittyy rajapintaan kerran vuorokaudessa. Kohteet pohjautuvat pääosin 

asemakaavamerkintöihin ja ilmakuviin, mutta niitä päivitetään myös 

aluesuunnitelmien, katu- ja puistosuunnitelmien sekä maastokartoitusten pohjalta. 

YLRE:n alueet on luokiteltu neljään eri karttatasoon: katualueet, viheralueet, 

katualueen osat ja viheralueen osat (Helsingin kaupunki, 2019a). Tässä tutkielmassa 

käytetään viheraluetasoja, jotka ovat laajempia alueita. Näihin lukeutuvat esimerkiksi 

koira-aitaukset, leikkipuistot ja uimarannat. Viheralueen osat taas voivat olla 

viivamaisia, pistemäisiä tai aluemaisia kohteita, jotka antavat yksityiskohtaisemman 

kuvauksen viheraluetasojen sisällöstä. Viheralueen osiin lukeutuvat esimerkiksi puu- 

ja pensasryhmät, jäteastiat ja valaisimet. 

Kuten maanpeiteaineistoa, myös YLRE:n viheralueaineistoa on hieman mukautettu 

vastaamaan paremmin tämän tutkielman tarpeita. Aineistossa oli esitetty esimerkiksi 

erikseen taso ”asemakaavoitetut viheralueet”, joka sisälsi kuitenkin kaavamerkinnän 

mukaan esimerkiksi urheilualueita, retkeily- ja ulkoilualueita sekä suojaviheralueita. 

Sen sijaan, että käsittelisin näitä vain yhtenä kokonaisuutena, halusin nostaa osan 

näistä alaluokista tarkasteluun. Toisaalta tein myös joitain yleistyksiä varten, ja esitin 

esimerkiksi liikenne-, erityis-, rautatie- tai raitiotie- sekä yhdyskuntateknistä huoltoa 

koskevat alueet kokonaisuutena. Asemakaavoitetut viheralueet ja Muut viheralueet -
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tasoille tehdyt yleistykset on esitetty taulukossa 2. YLRE:n viheralueaineiston avulla 

on tarkoitus selvittää, millaisia kaupungin tarjoamia virkistysmahdollisuuksia 

sijaitsee viherlinjan ympäristössä. 

Taulukko 3. Yleisten alueiden rekisterin (YLRE) alkuperäinen luokittelu sekä tässä 

tutkielmassa käytetty luokittelu. 

Alkuperäinen Tutkielmassa käytetty 

Retkeily- ja ulkoilualue Retkeily- ja ulkoilualue 

Lähivirkistysalue 

Huvi- ja viihdetarkoituksia palveleva 

korttelialue 

Lähivirkistysalue 

Puisto 

Puisto, alue jolla ympäristö säilytetään 

Puisto 

Ryhmäpuutarha-alue ja palstaviljelyalue Ryhmäpuutarha-alue ja palstaviljelyalue 

Suojelualue 

Muinaismuistoalue 

Suojelu- tai muinaismuistoalue 

Urheilu- ja virkistysalue 

Urheilualue 

Urheilutoimintaa palveleva rakennettu 

korttelialue 

Urheilu- ja virkistysalue  

Suojaviheralue 

Erityisalue 

Suojaviheralue 

Liikennealue 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva 

Rautatie- tai raitiotiealue 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva 

alue tai liikennealue 
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Maisemanhoitoalue Maisemanhoitoalue 

Hautausmaa-alue Hautausmaa-alue 

Julkisten palvelujen korttelialue Julkisten palvelujen korttelialue 

Loma- ja matkailualue Loma- ja matkailualue 

4.2 Menetelmät 

Aineistojen analysointimenetelmänä käytettiin paikkatietoanalyysia, joka toteutettiin 

QGIS- ja ArcGIS Pro -ohjelmistoilla. Viherlinjan leveydelle ei ole muuta 

määrittelyä, kuin katutilan leveys miniminä (Helsingin kaupunki, 2016a). Katutilan 

leveys kuitenkin vaihtelee muutamasta metristä kymmeniin metreihin riippuen kadun 

liikenneyksiköistä (Helsingin kaupunki, 2014a), ja koska viherlinja kulkee hyvin 

vaihtelevassa ympäristössä kapeista tonttikaduista avarampiin puistonäkymiin, 

valittiin tarkasteluun lopulta kaksi etäisyyttä: 50 m ja 500 m. Viherlinjan 

tutkimusalueet määritettiin Buffer-työkalun avulla. Laajemmasta eli 500 m bufferista 

leikattiin kuntarajan ylittävä alue pois, sillä lähtöaineistot olivat ainoastaan Helsingin 

alueelta.  

Tarkastelu 50 m etäisyydellä viherlinjasta kertoo millaisessa ympäristössä reittiä 

pitkin kulkeva kaupunkilainen tarkalleen liikkuu, ja miltä ympäristö näyttää reitiltä 

katsottuna. Esimerkiksi puuston ja kasvillisuuden avulla voidaan tutkia, toteutuuko 

asukkaiden toive aidosti vehreästä reitistä. Laajempi 500 m tarkastelu taas kertoo 

laajemmin viherlinjan ympäristöstä ja reitin varrelta nopeasti saavutettavissa olevista 

virkistyspalveluista.  
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Kuva 6. Maanpeiteaineiston esikäsittelyvaiheita, esimerkkinä vesialueet-luokka. 

Maanpeiteaineiston jokainen luokka oli omana karttatasonaan, ja luokan jokaisella 

kohteella oli oma geometriansa. Aineistosta leikattiin molempien tarkastelualueiden 

(50 m ja 500 m) kokoiset tasot, mutta sen lisäksi samaa maanpeitettä kuvaavat tasot 

yhdistettiin yhdeksi kohteeksi Dissolve-työkalulla, hyvin samantapaiset maanpeitteet 

yhdistettiin yhdeksi luokaksi (ks. taulukko 2) ja lopulta kaikki luokat yhdistettiin 

maanpeitetasoiksi. Aineiston esikäsittelyn työvaiheet toteutettiin automatisoidusti 

ArcGIS-ohjelman ModelBuilderilla ja työvaiheita on havainnollistettu vesialueet-

luokan kautta kuvassa 6. Aineiston valmistelun jälkeen maanpeiteluokille laskettiin 

pinta-alat ja niiden osuuksia alueen maanpeitteestä tarkasteltiin Excelissä, ja tulokset 

esitettiin ympyrädiagrammeina (kuva 7 ja 8). Lisäksi maanpeiteaineistoja 

tarkasteltiin visuaalisesti. Jatkokäsittelyä varten syntyi myös QGIS-paikkatieto-

ohjelman työtila, jossa tasot ovat valmiiksi visualisoituna.  

Helsingin yleisten alueiden rekisterin tietoihin peilaamisessa keskiössä oli 

virkistyspalveluiden, kuten puistojen ja koira-aitausten, saavutettavuus viherlinjasta. 

Siksi YLRE-aineiston leikkaamisen sijaan tarkasteltaviksi kohteeksi valittiin kaikki 

50 tai 500 metrin säteellä kokonaan tai osittain sijaitsevat kohteet. 

Maanpeiteaineiston tapaan myös YLRE:n luokat oli esitetty omina tasoinaan. Koska 

tasot ja kohteet eivät olleet yhtä yksityiskohtaisia kuin maanpeite, en kokenut 
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tarpeelliseksi yhdistää näitä yhdeksi tasoksi. Tarkastelussa keskityttiin 

virkistyspaikkojen määrään ja tyyppiin, ja tulokset esitettiin tilastoina sekä 

karttavisualisointeina. Myös YLRE-tarkastelun oheistuotteena syntyy QGIS-työtila 

jatkotyöskentelyä varten.  

4.3 Tapaustutkimuksen tulokset 

Maanpeiteaineiston tarkastelusta selvisi, että 50 m etäisyydellä Huipulta huipulle -

viherlinjasta suurin osa maanpeitteestä on puustoa (kuva 7). Tarkastelualueesta noin 

viidesosa taas on luokiteltu avoimeksi matalaksi kasvillisuudeksi tai pelloksi. 

Peltoalueiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin muun avoimen kasvillisuuden, 

vain noin 15 % niiden yhteenlasketusta pinta-alasta. Kolmanneksi suurin siivu 

maanpeitteestä menee paljaalle maalle tai vettä läpäisemättömälle pinnalle. Tähän 

luokkaan sisältyy ilmakuvan perusteella esimerkiksi hiekkakenttiä, rakennusten 

päällystettyjä pihoja, mutta osin myös nurmikkoalueita. Pienin osuus maanpeitteestä 

tällä alueella on avokalliolla.  

 

Kuva 7. Maanpeite 50 metrin etäisyydellä viherlinjasta III on pääosin puustoa. 

Laajemmalla 500 m etäisyydellä tarkasteltuna puuston ja avoimen matalan 

kasvillisuuden osuus hieman laskee, mutta ne muodostavat edelleen noin 55 % 

osuuden maanpeitteestä (kuva 8). Paljaan maan ja vettä läpäisemättömän pinnan 

osuus taas nousee, samoin kuin rakennusten, päällystettyjen teiden ja avokallioiden.  
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Kuva 8. 500 metrin etäisyydellä viherlinjasta III puusto ja muu kasvillisuus 

muodostaa noin 55 % maanpeitteestä. 

Yleisten alueiden rekisterin kohteita tarkastellessa ongelmaksi muodostuivat kohteet, 

joissa yksi alue oli jaettu useampiin geometrioihin. Yhden luokan kohteita sisältävien 

tasojen, kuten ”Leikkipuistot tai ”Luonnonsuojelualueet”, kohdalla ne oli helppo 

karsia puiston nimen ja silmämääräisen tarkistuksen perusteella. Päätin tätä työtä 

varten yleistää esimerkiksi vierekkäin sijaitsevat isoille ja pienille koirille suunnatut 

koira-aitaukset yhdeksi puistoksi. ”Asemakaavoitetut viheralueet” ja ”Muut alueet” -

tasojen kohdalla luokkien toisistaan erottelu ja yleistäminen osoittautui hieman 

työläämmäksi. Tutkimusalueella (500 m säteellä viherlinjasta) näihin tasoihin kuului 

lähes 600 kohdetta, jotka oli luokiteltu kahteenkymmeneen, osin samankaltaiseen, 

luokkaan. Esimerkiksi ”urheilualue” ja ”urheilu- ja virkistysalue” oli erotettu omiksi 

luokikseen. 

Omiksi tasoikseen erotetut luokat (ks. taulukko 3, luokat 1–7) olivat huomattavasti 

spesifimmin määritelty kuin tasot 8–9, joten käsittelen ne erillään. Taulukossa 4 on 

esitetty tasojen kohteiden lukumäärä 500 metrin ja 50 metrin tarkastelualueilla. 

YLRE:n aineiston mukaan 500 m säteellä viherlinjasta sijaitsee eniten leikkipaikkoja 

(27 kpl), koira-aitauksia (14 kpl) ja viljelypalstoja (14 kpl). Lisäksi alueella sijaitsee 
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yhdeksän leikkipuistoa, kaksi venesatamaa, kaksi siirtolapuutarhaa sekä 

luonnonsuojelualue.  

 

Kuva 9. Viherlinjan III ympäristössä sijaitsevat YLRE:n kohteet Itäisen suurpiirin 

alueella (aineisto: Helsingin kaupunki; kartan piirto: Kirsi Ylinen). 

”Asemakaavoitetut viheralueet” ja ”Muut alueet” -tasojen alla oli kohteita luokiteltu 

kaavamerkintöjen mukaan erilaisiin luokkiin, kuten urheilualueisiin, puistoihin ja 

muinaismuistoalueisiin. Lisäksi osasta puuttui kaavamerkintä kokonaan, ja osa 

geometrioista vaikutti olevan vain toisen kohteen jatkeita. Esimerkiksi yksi 

leikkikentäksi kaavamerkitty kohde oli aivan leikkipaikaksi merkityn kohteen 

vieressä, ja alue näytti ilmakuvan perusteella yhtenäiseltä.  

Molemmilla tarkastelualueilla asemakaavoitetuista viheralueista suurin osa oli 

kuitenkin puistoja ja lähivirkistysalueita. ”Muut alueet” -tason kohteista taas suurin 

osa oli tienvarsien suojaviheralueita. Kartalla (kuva 9) näiden tasojen kohteet on 

visualisoitu erikseen taulukon 2 mukaisesti.  
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Taulukko 4. Yleisten alueiden rekisterin kohteet viherlinja III ympäristössä. 

Tyyppi Määrä 500 metrin säteellä Määrä 50 metrin säteellä 

1: Koira-aitaus 14 5 

2: Leikkipuisto 9 0 

3: Leikkipaikka 27 4 

4: Luonnonsuojelualue 1 0 

5: Siirtolapuutarha 2 1 

6: Viljelypalsta 14 7 

7: Venesatama 2 0 

8: Asemakaavoitetut 

viheralueet 

238 69 

9: Muut viheralueet 42 18 

 

5. Tulosten pohdintaa ja jatkoehdotuksia  

Maanpeiteluokkien osuuksien tarkastelu ei kuitenkaan kerro ympäristöstä kaikkea. 

Esimerkiksi vesialueiden osuus on molemmilla tarkastelualueilla hyvin pieni, mutta 

niiden rooli ja vaikutus maisemaan on todennäköisesti hyvin suuri. Viherlinja III 

kulkee hetkittäin niin Mätäjoen, Longinojan kuin Vantaanjoenkin varsia, ja reitin 

itäosissa aukeaa merinäkymä Vartiokylänlahden kärjestä ja Vuosaaren huipulta. 

Tämän lisäksi maanpeiteaineistoon ei ole onnistuttu tunnistamaan aivan kaikkia 

vesialueita, esimerkiksi Varjakanpuiston halki Vartiokylänlahteen laskeva 

Mellunkylänpuro on todennäköisesti jäänyt ilmakuvassa osittain puuston latvuston 

alle piiloon, eikä erotu kokonaan aineistosta (kuva 10). Jatkotarkastelussa ympäristön 
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tarkastelun tueksi voisi maanpeiteaineiston ohelle ottaa esimerkiksi Helsingin 

Luontotietojärjestelmästä löytyvä puroaineisto. 

 

Kuva 10. Viherlinjan ympäristön tarkastelu Vartiokylänlahdella 500 metrin bufferilla 

(aineisto: Helsingin kaupunki, HSY; kartan piirto: Kirsi Ylinen). 

Luonteva seuraava askel olisi suorittaa analyysi myös muille viherlinjoille. Sitä 

ennen tulisi kuitenkin tarkastella maanpeiteaineiston paikkaansa pitävyyttä 

vesialueiden kohdalla. Mikäli ympäristöä halutaan tutkia vielä tarkemmin, voisi 

esimerkiksi eri puustoluokat esittää erikseen. Maanpeiteaineiston päällystämättömiä 

ja päällystettyjä teitä sen sijaan voisi tarkastella yhtenä luokkana, sillä 

maanpeiteaineistoon oli paikoin määritelty nykyiset luokat väärin. 

Kevyen liikenteen väylät voitaisiin myös ottaa tarkempaan käsittelyyn Yleisten 

alueiden rekisterin katualueista, ja tutkia onko reitti yhtenäinen ja kattaako se koko 

viherlinjan reitin. Kevyen liikenteen väylien hoitoluokista olisi myös mahdollista 

selvittää, onko reitillä talvikunnossapitoa eli onko reitti ympärivuotisessa käytössä. 
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Viherlinjojen ympäristön virkistysmahdollisuuksia tarkastellessa YLRE:n 

viheralueaineiston tueksi voisi ottaa myös kulttuuriympäristöt, kuten arvoympäristöt 

ja helsinkiläisen maisemakulttuurin kannalta tunnistetut kohteet. Myös Helsingin 

palvelukartan kulttuuriin, liikuntaan ja vapaa-aikaan sekä asumiseen ja 

kaupunkiympäristöön liittyvät palvelut voisivat olla mielenkiintoinen lisä ainakin 

pienempiä viherlinjan osia tarkastellessa. 

 
 

Kuva 11. Viherlinja III:n maanpeite Vantaanjoen ympäristössä (aineisto: Helsingin 

kaupunki; kartan piirto: Kirsi Ylinen). 
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6. Johtopäätökset 

Viher- ja virkistysalueet ovat kaupunkilaisille rentoutumisen ja rauhoittumisen 

paikkoja, joihin on mahdollista paeta ruuhkaista kaupunkia tai kiireistä arkea. Ne 

tarjoavat ekosysteemipalveluita, jotka vaikuttavat positiivisesti niin henkiseen kuin 

fyysiseenkin hyvinvointiin. Virkistysalueille hakeudutaan niin sosiaalisten, 

psykologisten kuin terveyteenkin liittyvien hyötyjen takia. Motivaationa voi olla 

esimerkiksi yhteinen aika perheen tai ystävien kanssa, liikunta, hakeutuminen 

turvallisempaan ja rauhallisempaan ympäristöön hengailua varten, tai tarve kokea 

yhteyttä luontoon.  

Myös kaupungin näkökulmasta viher- ja virkistysalueet ovat monin tavoin eduksi. 

Kaupunkivihreä parantaa ekosysteemipalveluna ilmanlaatua sekä vähentää 

esimerkiksi liikenteen meluhaittoja. Ekosysteemipalveluita vaalimalla voidaan saada 

jopa taloudellisia säästöjä, kun tarve ilmanpuhdistukselle tai rakennusten 

viilentämiselle vähenee. Luontoelementtien on myös havaittu nostattavan tonttien ja 

kiinteistöjen arvoa. Kattava viher- ja virkistysverkosto voi olla kaupungille 

parhaimmillaan vetovoimaa lisäävä valttikortti, joka houkuttelee niin uusia 

asukkaita, kuin matkailijoitakin. Sen lisäksi, että viheralueilla on runsaasti 

asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyötyjä, toimii viherverkosto samalla 

myös ekologisena verkostona. Huolellisesti suunnitellulla ja suojellulla viher- ja 

virkistysverkostolla suojellaan siis myös kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. 

Maankäytön suunnittelussa on tärkeää huomioida, että viher- ja virkistysalueiden 

laatu vastaa asukkaiden tarpeeseen. Lisäksi viheralueita tulisi olla asukasmäärään 

nähden riittävästi, sillä alueiden ruuhkautumisen on havaittu heikentävän niiden 

virkistyksellisiä arvoja. Kaupunkirakennetta ei tule tiivistää viher- ja 

virkistysalueiden kustannuksella. 

Helsingin kaupunki on ottanut kaupunkiluonnon tiiviisti mukaan muun maankäytön 

suunnitteluun. Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma tukee 

nykyisen viher- ja virkistysaluerakenteen säilymistä kasvavassa kaupungissa. 

VISTRA on laadittu osana vuoden 2016 yleiskaavaa (Helsingin kaupunki, 2016b), 

mikä osoittaa, että viheralueet nähdään tärkeänä osana suunnittelua. Viher- ja 

virkistysverkoston tavoitteellinen kartta on laadittu nykyisiä luonto-, kulttuuri- ja 
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maisema-arvoja vaalien. VISTRA:ssa on tunnistettu ja huomioitu hyvin tässä 

tutkielmassa esiin nousseita viher- ja virkistysalueiden suunnitteluun liittyviä 

muuttujia. Jo suunnitelmassa mainittu yhtenäinen ja verkostomainen rakenne on etu, 

kun pyritään parantamaan lähiviheralueiden saavutettavuutta tasapuolisesti kaikille 

kaupunkilaisille. 

Viherlinja III:n lähiympäristöstä 50 m säteellä 70 % maanpeitteestä on puustoa tai 

avointa matalaa kasvillisuutta. Rakennetummillakin alueilla (kuvat 10–11) viherlinja 

kulkee usein puustoista käytävää pitkin. Matkan varrella maisemassa näkyy 

esimerkiksi avokallioita, jokia, puroja ja isompia uomia, merta ja viljelypalstoja. 

Viherlinjan lähiympäristössä on myös helposti saavutettavissa useita 

virkistyspalveluita ja -mahdollisuuksia, kuten koira-aitauksia, leikkipaikkoja, 

liikuntapuistoja ja -paikkoja sekä useita puistoja ja muita lähivirkistysalueita. 

Viherlinja kulkee maanpeiteaineiston mukaan pääasiassa jo olemassa olevilla 

reiteillä, eikä todellista katkosta ole edes ”lisättävä viherlinjayhteys” -kohdissa, vaan 

pientä kiertoreittiä pitkin pääsee halutessaan jatkamaan reitillä. 

Toki kehitettävääkin on; mahdolliset väliaikaiset kiertoreitit tulee merkitä niin 

kaupungin karttapalveluun kuin maastoonkin. Reittien sujuvoittamiseksi ovat 

alueelliset tarkastelut ja yhteistyö asukkaiden kanssa paikallaan. Ympärivuotista 

käytettävyyttä on tarkasteltava niin reittien talvikunnossapidon kuin maisemankin 

näkökulmasta. VISTRA-kartan eteenpäin kehittäminen sekä virkistyspalveluista ja 

reiteistä tiedottaminen lisää myös viherlinjojen tunnettavuutta.   

Pääosin Huipulta huipulle -viherlinjan nykytila on kuitenkin varsin hyvä. 

Asukkaiden toive ”aidosti vehreästä reitistä” on tämän viherlinjan kohdalla 

toteutunut, ja kaupungin tavoitteiden mukaisesti viherlinjaa pitkin pääsee kulkemaan 

monipuolisten viher- ja virkistysalueiden äärelle. 
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