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Tiivistelmä 
Kasvi ja eläinlajeista joka neljättä uhkaa lajikato ja kaupungistuminen lisää paineita kaupunkien 
viheralueille. Kaupungit toimivat kuitenkin elinympäristönä monille eliöille, kuten linnuille, joten 
luonnon monimuotoisuuden huomioivan suunnittelun merkitys kasvaa. Suomessa vakituisesti 
pesivistä linnuista 86 on uhanalaisia. Näihin kuuluu monia tavalliseksi miellettyjä lintulajeja, 
kuten varpunen, viherpeippo ja räystäspääsky. Kandidaatintutkielma tutkii kirjallisuuskatsaukse-
na erilaisia keinoja, joilla maisema-arkkitehti voi parantaa kaupunkien viheralueiden laatua laulu-
lintujen elinympäristöjä ajatellen. 

Kandidaatintutkielman alussa avataan työn taustaa, pohditaan lintukantojen muutoksien syitä ja 
esitellään työn tarkempi rajaus.   

Linnut huomioivan viheraluesuunnittelun keinoista syvennytään kolmeen: kasvillisuuskerrok-
siin, kasvilajistoon ja viheryhteyksiin. Kasvillisuuskerrokset käsittelee puiden, pensaikon ja alus-
kasvillisuuden vaikutusta lintujen yksilö- ja lajimääriin kaupungeissa.  

Kasvilajisto syventyy etenkin koto- ja vierasperäisen kasvillisuuden käytöstä tehtyyn tutkimuk-
seen ja pohtii niiden tulosten soveltuvuutta Suomeen. Kasvilajistossa myös tarkastellaan monipuo-
lisen kasvillisuuden merkitystä ja vaikutuksia esimerkiksi hyönteissyöjiin.  

Viheryhteyksistä eritellään niiden ominaisuudet ja tarkastellaan reunavaikutusta. Viheryhteyk-
sien muoto, suuntautuneisuus ja kasvillisuus käsitellään. Viheryhteyksissä pohditaan myös reuna-
vaikutuksen ristiriitaista vaikutusta laululintuihin.  

Työssä käsitellään myös linnut huomioivan viheraluesuunnittelun ja virkistyskäytön ristiriitoja 
sekä niiden mahdollisia ratkaisuja.  

Kandidaatintutkielman yhteenvedossa kootaan ja arvioidaan kirjallisuuskatsauksen löydökset. 
Yhteenvedossa myös esitetään jatkotutkimusta vaativia osa-alueita.  
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1 Johdanto
Kansainvälinen luontopaneeli IPBES (2020) raportoi, että maailman kasvi- ja eläinlajeista jopa joka 
neljättä uhkaa sukupuutto ihmisen toiminnan vuoksi. Raportti peräänkuuluttaa muutoksia ihmisten 
käyttäytymiseen, jotta lajien häviäminen voitaisiin estää. IPBES (2020) ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi 
luontoarvot huomioivaa suunnittelua, joka tukisi luonnon monimuotoisuutta. 

Käynnissä on lajikadon lisäksi laaja kaupungistuminen. On arvioitu, että urbaanit alueet kol-
minkertaistuvat vuosien 2010 ja 2030 välillä (Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 
2012). Jatkuva kaupungistuminen lisää tarvetta kaupunkiluonnolle, jotta kaupunkien asukkailla 
säilyisi yhteys luontoon. Luontoyhteys lisää sekä ihmisten että luonnon hyvinvointia. Ihmiset, jotka 
altistuvat luontoelämyksille, saavat terveyshyötyjä, mutta myös ymmärtävät esimerkiksi luonnon-
suojelun tarpeen (Fontana, Sattler, Bontadina, Moretti. 2011).

Suunnittelijat voivat vaikuttaa siihen millaisiksi urbaanit ympäristöt muuttuvat kaupunkiluon-
non osalta. Tämä kandidaatintutkielma pyrkii selvittämään millaiset kaupunkien viheralueiden 
elementit vaikuttavat myönteisesti lintukantoihin. 

Suomalaisen maisema-arkkitehtuurin kentällä viherympäristöjen vaikutuksia lintukantoihin 
on huomioitu vähän, vaikka tutkimusta aiheesta on tehty laajalti. Kaupunkialueilla viihtyvät linnut 
lisäävät ihmisten luontokokemuksia, mutta lintujen viihtyminen on tärkeää myös lajien elinvoimai-
suuden kannalta. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Punainen kirja 
2019 kokoaa lintulajien uhanalaisuusarvioinnit ja toteaa arvioiduista Suomessa vakituisesti pesivistä 
244 lintulajista uhanalaisiksi 86 lajia (Lehikoinen, Jukarainen, Mikkola-Roos, Below, Lehtiniemi 
& Pessa ym. 2019). Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaupungit toimivat elinympäristöinä useille 
lintulajeille, joten linnut tulisi huomioida suunnittelussa.

Rajaan aiheen koskemaan laululintujen alalahkoa, vaikka kandidaatintutkielman lähteet käsitte-
levät myös muiden lahkojen lajeja. Siten tutkielman tulokset voivat hyödyttää muitakin lintulajeja 
kuin laululintuihin kuuluvia. Suomen laululintuihin kuuluu hyvin monenlaisia lintuja urbaaneissa 
ympäristöissä viihtyvistä lajeista metsäisiin lintulajeihin. Nämä lajit eroavat käytökseltään myös 
ravinnon ja pesimisen suhteen. Kandidaatintutkielmassa käsittelen lintujen tarpeita urbaaneissa ym-
päristöissä hyvin yleisellä tasolla, enkä pureudu vain uhanalaisten laululintulajien elinympäristöjen 
vaatimuksiin. 

Työ etenee johdannosta taustoittavaan teoriaosuuteen, jossa esittelen työn lähtökohdat ja lin-
tukantojen muutosten syitä sekä arvioin lähteitä. Luku sisältää myös aiheen tarkemman rajauksen. 
Taustoittavaa teoriaosuutta seuraa työn pääosuus: linnut ja viheralueet. Tässä osiossa esittelen 
löytämiäni keinoja, joilla maisema-arkkitehti voi huomioida kaupunkien viheraluesuunnittelussa 
lintukannat sekä ristiriidat, jotka voivat hankaloittaa linnut huomioivaa viheraluesuunnittelua. Tut-
kielman lopussa on yhteenveto, jossa kokoan työn lähtökohdat ja löydökset sekä arvioin niitä.
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2 Työn lähtökohdat
Olen lintuja harrastaessani huomannut joidenkin viheralueiden vetävän lintuja puoleensa enemmän 
kuin toisten. Tämä herätti kiinnostuksen tutkia mitkä tekijät tähän vaikuttavat ja millaista tieteellistä 
tutkimusta aiheesta on tehty. Siksi päädyin tekemään kandidaatintutkielmani kirjallisuuskatsauksena 
lintuja huomioivasta viheraluesuunnittelusta. 

Lintuharrastus on kasvattanut suosiotaan. Erilaiset tapahtumat, kuten BirdLifen Pihabongaus, 
ovat nostaneet kiinnostusta lintujen tarkkailuun. Suomessa oli myös käynnissä Ylen luonto-ohjel-
mien Miljoona linnunpönttöä -kampanja vuonna 2017, joka osaltaan on varmasti vaikuttanut lin-
tuharrastukseen. Esimerkiksi BirdLife Suomeen on liittynyt viime vuonna yli 2 500 uutta jäsentä 
(BirdLife Suomi. 2020). Kasvavat harrastajamäärät lisäävät painetta suosituille lintujentarkkailupai-
koille, joten olisi hyödyllistä suunnitella useampia lintuja houkuttelevia viheralueita. Näin voitai-
siin kenties välttää lintuharrastuksesta koituvia haitallisia ilmiöitä, kuten lintujen häiriintyminen ja 
ympäristön kuluminen. 

Ihmisten luontokokemukset vähenevät kaupungistumisen vuoksi.  Tiivistyvien kaupunkien 
viheralueet eivät välttämättä ole helposti saavutettavissa, riittävän kokoisia tai lajistoltaan moni-
muotoisia. Luontokokemusten on osoitettu parantavan ihmisten hyvinvointia useissa tutkimuksissa. 
Luontokokemukseksi voi riittää ikkunasta näkyvät puut, pihat ja puistot, mutta näiden viherympä-
ristöjen laadulla on myös merkitystä. Kasvilajistoltaan monipuolisemmat viheralueet koetaan vir-
kistävämmiksi kuin yksipuoliset viheralueet (Fuller, Irvine, Devine-Wright, Warren, Gaston. 2007). 
Myös lintujen vaikutusta ihmisten hyvinvointiin on tutkittu. Fuller ym. (2007) kehottaa huomioi-
maan viherympäristöjen laatua, sillä sekä kasvien, että lintulajien runsaus vaikuttavat positiivisesti 
ihmisten hyvinvointiin. 

Kuva 1: Viherpeippo kuuluu erittäin uhanalaisiin lintulajeihin (Lehikoinen ym. 2019).
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Kaupungistumista tapahtuu myös eläimillä. Lintuja on tutkittu jo pitkään ja johdonmukaisesti 
myös kaupungeissa. Urbaanien lintukantojen tutkiminen on ollut eturintamassa kaupungistuvan eli-
östön tutkimisessa. Osa lintulajeista sopeutuu kaupunkiympäristöön toisia paremmin, mutta niiden 
hyvinvoinnilla voi olla myös yhteisiä tekijöitä. Kaupunkien suunnitteleminen biologisesti moni-
muotoisemmiksi ei kuitenkaan poista tarvetta riittävän suurten luonnonsuojelualueiden säilyttämi-
sestä tai ympäristöä ennallistavista toimista (Bairlein. 2017). 

2.1 Lintukantojen muutos ja syyt

Kuten johdannossa mainittiin, jopa neljäsosaa maailman eliölajeista uhkaa sukupuutto ja tämä 
koskee myös lintulajeja. Punaisen kirjan (2019) listaamiin 86:een uhanalaiseen lajiin kuuluu monia 
tavalliseksi miellettyjä lajeja, kuten räystäspääsky, viherpeippo, varpunen ja hömötiainen (Lehikoi-
nen ym. 2019). Nämä lajit kuuluvat tutkielman rajauksessa mainittuihin laululintuihin. 

Yleisimmät uhanalaisuuden syyt Suomessa liittyvät maatalouden muutoksiin, metsätalouteen, 
pieneen populaatiokokoon, pyyntiin ja ulkomailla tapahtuviin uhkiin. Maatalouden muutoksia ovat 
esimerkiksi peltomaiden muutokset ja rantaniittyjen sulkeutuminen laidunnuksen puuttuessa. Karja-
talouden vähenemisen aiheuttama maatalousympäristön yksipuolistuminen on tehnyt uhanalaiseksi 
40% viljelymaita pesimisympäristönään käyttävistä lajeista. (Lehikoinen ym. 2019.)

 Myös metsätalouden hoitotoimet heikentävät lintulajien elinvoimaisuutta. Avohakkuut sekä 
vanhojen metsien ja lahopuun väheneminen aiheuttavat metsälintujen uhanalaisuutta. Metsätalous 
on vähentänyt luonnontilaisten kaltaisten, varttuneiden metsien määrää. Tämä on johtanut yhdeksän 
lajin uhanalaistumiseen ja kahdeksan lajin siirtymisen silmälläpidettäväksi. (Lehikoinen ym. 2019.)

Vaikka linnut ovat hyvin tutkittu eliölaji, kuitenkin jopa 30 lajin uhanalaisuuden syy on tunte-
maton. Lisätutkimus olisi näiden lajien kannalta erittäin tarpeellista. Ilmastonmuutos on toistaiseksi 
lisännyt Suomen lintulajistoa, vaikkakin tilanteen odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa, kun talveh-
timis-, muutto- ja pesimäalueiden elinympäristöt muuttuvat. (Lehikoinen ym. 2019.)
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2.2 Lähteet ja rajaus

Tämän kandidaatintutkielman lähdemateriaalina olen käyttänyt pääsääntöisesti vertaisarvioituja, 
tieteellisiä artikkeleja ja erilaisten järjestöjen raportteja. Useat artikkelit ovat biologian alalta, mutta 
osa myös kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin aloilta. Koska linnut ovat yksi parhaiten 
tutkituista eliölajeista, mahdollista lähdemateriaalia oli runsaasti. Olen kuitenkin pyrkinyt valitse-
maan usean tutkimuksen viittaamia alkuperäislähteitä mahdollisuuksien mukaan. Osa alan pioneeri- 
ja perusteoksista eivät olleet käytettävissäni, joten olen joutunut turvautumaan toisen käden läh-
teisiin. Lähes kaikki tutkielmassa käytetyt lähteet ovat verkkolähteitä, sillä suurin osa tieteellisistä 
artikkeleista julkaistaan verkossa.

Luonnontieteellisten tutkimusten aihe on usein hyvin rajattu, joten olen käyttänyt kandidaatin-
tutkielmassani useaa lähdettä, jotta saisin koostettua näistä yksittäisistä tutkimuksista laajemman 
kokonaisuuden. Jokaisesta lintuihin vaikuttavasta kaupunkivihreän elementistä olisi löytynyt katta-
vammin tietoa kuin mihin tämän tutkielman ohjepituus riittää. 

Viittaamieni tutkimusten maantieteellinen sijainti saattaa vaikuttaa työn tulosten uskottavuu-
teen. Suomessa harvinaistuneet lintulajit saattavat olla yleisiä muualla Euroopassa ja päinvastoin, 
vaikkakin osaan muuttolintukannoista vaikuttaa Suomen lisäksi muuttoreittien tai talvehtimismaan 
elinolosuhteiden muutokset. 

Tutkielmani yleistää lintujen perustarpeita sen sijaan, että pureutuisi yksittäisten lajien kannalta 
oleellisiin elinympäristön elementteihin. Rajaus laululintuihin on viitteellinen, sillä useat muutkin 
lintulahkot, kuten tikkalinnut, esiintyvät lähteissä ja voivat hyötyä käsittelemistäni elementeistä. 
Rannat, kosteikot ja vesialueet sekä niillä viihtyvät linnut rajaan kuitenkin täysin pois tutkielmasta. 
Näiden lajien perustarpeet poikkeavat laululinnuista niin suuresti, ettei niitä ole mahdollista tarkas-
tella samanaikaisesti muiden lintulajien ja viheralueiden kanssa. Kandidaatintutkielmassa käsittelen 
erilaisia viherympäristöjen elementtejä, jotka vaikuttavat lintujen viihtymiseen kaupungeissa posi-
tiivisesti. Tutkielmasta on rajattu pois kaupunkien negatiivisesti vaikuttavat tekijät, kuten korkeat 
lasirakennukset ja lemmikkieläinten vaikutus voidakseni keskittyä viherympäristöjen laadun tutki-
miseen.

Vaikka tutkielman taustana käsitellään lintujen uhanalaisuutta, tutkielman keskeisenä näkökul-
mana ei ole uhanalaisten lintujen suojeleminen kaupunkien viheralueilla. Kandidaatintutkielman 
taustalla on Birdlifen yksi toimintaperiaatteista: pidetään tavalliset linnut tavallisina. 
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3 Linnut ja viheralueet
Tiivistyvä kaupunki ei välttämättä ole kaikille linnuille paras mahdollinen elinympäristö, mutta 
kohtuullisen urbaani ympäristö, kuten asuinalue, voi olla lajistoltaan jopa hieman rikkaampi kuin 
rakentamaton, vaikkakin lajisto muuttuukin verrattaessa luonnonmukaisempaan ympäristöön. 
Kohtuullisesti rakennettu ympäristö voi tarjota linnuille enemmän resursseja. (Blair. 1996.) Erilaisia 
resursseja ovat esimerkiksi suoja, ravinto ja pesäpaikat.  

Blair (1996) ehdottaa, että voimakkaasti rakentunut kaupunki, kuten liikekeskittymät, tulisi 
rakentaa mahdollisimman tiiviisti, jotta ympäröivän luonnontilaisen ympäristön määrä olisi mahdol-
lisimman suuri. Linnut tulisi huomioida etenkin kohtuullisen urbaaneja ympäristöjä suunniteltaessa, 
sillä kaupunkien lintuystävällisyyteen vaikuttaa rakentamisen tiiveyden lisäksi viherympäristöjen 
laatu. 

Bairlein (2017) luettelee erilaisia yleisiä toimia parempien elinympäristöjen toteuttamiseksi. 
Näitä ovat esimerkiksi elinympäristöjen ennallistaminen, kotoperäisen kasvillisuuden lisääminen, 
häiritsemättömät sukkessioalueet, viherkäytävät ja alikulut. Barlein (2017) toteaa myös, että aluei-
den yhteenliittyminen keskenään kaupunkien sisällä sekä liittyminen kaupunkeja ympäröivään 
maaseutuun on erittäin tärkeää. Fontanan ym. (2011) tutkimuksessa puolestaan tarkastellaan kau-
punkivihreän hoitoa lintulajien monimuotoisuuden parantamiseksi. Tutkimus koostaa pohjatiedoksi 
lintupopulaatioita tukevia toimia, kuten ravinnon tarjoaminen, linnunpönttöjen lisäys, kasviraken-
teen monipuolisuus, kotoperäisten kasvien suosiminen, metsäisten alueiden säilyttäminen ja 
viheryhteyksien parantaminen. 

Kandidaatintutkielman edetessä päätin keskittyä näistä erilaisista elementeistä erityisesti kol-
meen: kasvirakenteiden monipuolisuuteen eli kasvillisuuskerroksiin, kasvilajistoon ja viheryhteyk-
siin. Nämä kolme keinoa ovat sellaisia, jotka selkeimmin sisältyvät maisemasuunnittelijan työkent-
tään. 

Kuva 2: Kasvillisuuskerroksia kaupungin viheralueella.
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Kasvillisuuskerroksilla tarkoitan erilaisten latvuskerrosten korkeutta kolmeen jaoteltuna: puut, 
pensaskerros ja aluskasvillisuus. Tämä jaottelu pohjautuu käyttämiini lähteisiin. Kasvilajistoa 
koostavassa luvussa käsittelen kasvien koto- tai vierasperäisyyden mahdollisia vaikutuksia lintuihin 
ja erilaisten kasvilajien hyödyntämistä lintujen ravinnoksi sekä tarkastelen eri puulajien eroja ja 
merkittävyyttä lintukannoille. Kolmanneksi käsittelen viheryhteyksiä: niiden muotoa, rakennetta ja 
suuntautuneisuutta. Viheryhteyksien yhteydessä tarkastelen myös lintuihin vaikuttavaa reunavaiku-
tusta. Viimeiseksi käsittelen linnut huomioivan viheraluesuunnittelun ristiriitoja, jossa tarkastelen 
viheralueita myös ihmisten näkökulmasta.

3.1 Kasvillisuuskerrokset

Useimmiten lintujen viihtyminen vaatii kasvillisuutta. Monimuotoinen kasvillisuus tarjoaa linnuille 
ravintoa, pesimispaikkoja ja suojaa (White, Antos, Fitzsimons, Palmer. 2005). Kasvillisuus on kool-
taa vaihtelevaa: puut muodostavat latvuskerroksen useiden, tai useiden kymmenien metrien korkeu-
teen, pensaat jäävät usein alle viiden metrin korkeuteen ja aluskasvillisuus peittää maanpintaa alle 
metrin korkeudelta. Tämä kokojen vaihtelu luo erilaisia kasvillisuuskerroksia.

Fontanan ym. (2011) tutkimus käsittelee eri tyyppisen kasvillisuuden, kuten yli 5 metriä kor-
kean puuston, alle 5 metriä korkean pensaikon ja aluskasvillisuuden, kuten korkean tai matalan 
heinän ja kotoperäisten kukkien,  ja lintulajimäärien suhdetta. Tutkimus toteutettiin kolmessa 
sveitsiläisessä kaupungissa: Zürichissä, Lucernessa ja Luganossa. Jokaisesta kaupungista valittiin 
32 mittauspistettä, läpimitaltaan 100 metriä. Mittauspisteet sijaitsivat erilaisilla urbaaneilla alueilla, 
kuten omakotitalojen ja kerrostalojen pihoilla, puistoissa ja teollisuusrakennuksien tonteilla. Mit-
tauspisteiden välillä oli vähintään 250 metriä. Tutkimusryhmä vieraili mittauspisteillä kuusi kertaa 
kahden pesimäkuukauden aikana ja laski sekä lintulajit että -yksilöt. 

Tutkimuksessa (Fontana ym. 2011) havaittiin, että suurin myönteinen vaikutus lintulajien mää-
rän kasvuun oli puustolla. Sekä pensaikko että aluskasvillisuus osoittivat kohtalaisen positiivisen 
vaikutuksen lintulajien määrään. Sen sijaan tutkimuksessa sekä rakennukset että päällystetyt alueet, 
kuten asfaltti, vaikuttivat lajimääriin negatiivisesti. 

Tarkasteltaessa sekä lajimäärää että yksilöiden runsautta, eli lajidiversiteettiä, puut vaikuttivat 
jälleen myönteisimmin. Pensaikko antoi kohtalaisen positiivisen korrelaation lintujen lajidiver-
siteettiin, kun taas aluskasvillisuus ja päällystetty maa eivät juurikaan vaikuttaneet lintulajien tai 
yksilöiden määrään. Fontanan ym. (2011) tutkimuksessa todetaan, että puuston lisääminen 20 % tuo 
alueelle noin kolme lintulajia lisää, kun taas 40 %:n lisäys päällystettyihin alueisiin vähentää kolme 
lintulajia alueelta. Tutkimuksessa ei eroteltu alueella pesiviä lintuja ja kävijöitä, mutta lasketuilla 
linnuilla oli yhteys kyseessä olevaan ympäristöön. 

Fontanan ym. (2011) tutkimus siis osoittaa, että suurimman vaikutuksen lintujen lajirunsauteen 
ja -määrään tekevät puut. Puusto lisää elinympäristön määrää ja avaa uusia ekologisia lokeroita 
linnuille. Tutkimuksen mukaan etenkin havupuiden lisääminen voi lisätä lintuja alueelle, mutta sekä 
havu- että lehtipuiden lisääminen kaupunkeihin runsastaisi lintukantoja. Fontanan ym. (2011) tutki-
muksessa myös painotetaan, että vaikutukset ovat suuria jo pienillä, alle hehtaarin kokoisilla alu-
eilla. Siksi pientenkin viheralueiden suunnittelu siten, että ne sisältävät runsaasti havu- ja lehtipuita 
sekä pensaikkoa on erittäin tärkeää lintujen elinympäristöjen kannalta. (Fontana ym. 2011.) Tämä 
antaa ajattelemisen aihetta esimerkiksi kompensaatiosta: jos uutta aluetta rakentaessa halutaan kom-
pensoida maan päällysteisyyttä, tulisi istuttaa etenkin lisää puustoa. 
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3.2 Kasvilajisto

Lintulajit hyödyntävät erilaisia kasveja eri tarkoituksiin: osa marja- ja heinäkasveista toimii ravinto-
na, pensaat ja puut suoja- ja pesimispaikkoina.  Laululinnut kattavat monenlaisia lintulajeja, joiden 
ravinto ja pesimiskäyttäytyminen vaihtelee suuresti. Linnut huomioivassa suunnittelussa tulisikin 
huomioida lintujen erilaiset ravinnot ja niiden elinympäristöt. 

Kasvivalinnat ovat tärkeitä keinoja vaikuttaa lintulajien määrään ja yksilöiden runsauteen. Kau-
punkiympäristössä tärkeintä on lisätä viheralueille puita, mutta myös pensailla ja aluskasvillisuudel-
la on myönteinen vaikutus lintulajien määrään ja elinympäristöön, kuten edellä totesin. Kasvivalin-
toja tarkastelen kuitenkin ensisijaisesti kasvien koto- tai vierasperäisyyden näkökulmasta, sillä tämä 
jaottelu korostui monessa lähteessä. Yksittäisien kasvilajien vaikutus laululintuihin vaatisi suurta 
perehtymistä aiheeseen, eikä se ole mielekästä tämän työn puitteissa. 

Kasvilajien koto- ja vierasperäisyyden ja lintulajien suhde on tuottanut tutkimuksissa ristiriitai-
sia tuloksia. Joissain tutkimuksissa painotetaan kotoperäisten kasvilajien suosimista, kun taas osassa 
tutkimuksia yhteyttä kasvien kotoperäisyydelle ja lintulajien viihtymiselle urbaanissa ympäristössä 
ei ole todettu. Esimerkiksi Fontanan ym. (2011) tutkimuksissa kotoperäisten kasvilajien ja lintula-
jien määrällä tai runsaudella ei ollut korrelaatiota, kun taas White ym. (2005) toteavat positiivisen 
vaikutussuhteen kotoperäisillä kasveilla ja lintulajien määrällä.

Fontanan ym. (2011) tutkimusalue sijoittui Sveitsiin, kun taas kotoperäisten lajien käyttöä 
puoltavat tutkimukset sijoittuvat Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan. Eteläisellä ja pohjoisella  pal-
lonpuoliskolla suoritetut tutkimukset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, sillä Australian kaupun-
gistuminen on ollut suhteellisen nopeaa Euroopan vanhoihin kaupunkeihin verrattuna (White ym. 
2005). Whiten ym. (2005) esittämä 200 vuoden kehitys on mielestäni kuitenkin verrattavissa Suo-
men kaupungistumiseen, joka myös ajoittuu viimeisen 100-200 vuoden ajalle.  

Kuva 3: Takiaisten siemenet ovat tärkeä ravinnonlähde linnuille syksyisin.
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Osa tutkimuksista kuitenkin puoltaa kotoperäisten kasvien käyttöä lintujen elinympäristöjen 
parantamiseksi. Esimerkiksi Whiten ym. (2005) tutkimuksessa todetaan, että kotoperäisten kasvila-
jien runsaudella ja lintulajien määrällä on vahva positiivinen korrelaatio. Whiten ym. (2005) tutki-
mus toteutettiin Melbournessa, Australiassa. Tutkimuskohteina olivat kaupunkien sisällä olevat eri 
kokoiset, metsäiset puistot, vanhat ja kotoperäisiä kasveja sisältävät kadunvarret, vanhat ja vieras-
peräisiä kasveja sisältävät kadunvarret sekä uudet, koto- tai vierasperäistä kasvillisuutta kasvavat 
kadunvarret. Tutkimuskohteita oli yhteensä 36 kappaletta. Tutkimuskohteissa vierailtiin yhteensä 
kolme kertaa pesimisajan ulkopuolella ja laskettiin lintujen laji- ja yksilömäärä. Tutkimuksessa 
kirjattiin alueiden kasvillisuus, puiden koko, kasvien latvuspeittävyys sekä maanpinnan laatu, eli 
aluskasvillisuus tai pintamateriaali. 

Tutkimuksessa (White ym. 2005) havaittiin, että lintulajien määrä vaihteli suuresti eri tutkimus-
kohteiden välillä. Eniten lajeja tavattiin puistoissa ja vanhoilla, kotoperäistä kasvillisuutta kasvavilla 
kadunvarsilla, ja vähiten vastaperustetuilla ja vierasperäisiä lajeja kasvavilla kadunvarsilla. White 
ym. (2005) huomauttaa, että suurimmat kasvien kotoperäisyydestä tai eksoottisuudesta johtuvat 
muutokset koskivat hyönteissyöjiä: ne vähenivät merkittävästi, kun kasvillisuus oli vierasperäistä 
tai uutta. Tutkimuksessa oletetaan tämän johtuvan siitä, etteivät eksoottiset kasvit ja vastaperustetut 
viheralueet houkuttele erilaisia hyönteisiä riittävästi tai tarjoa tarvittavaa suojaa. Kasvillisuus voi 
siis vaikuttaa myös epäsuorasti lintujen ravintoon. Hyönteisiä houkutteleva kasvillisuus tuo paikalle 
myös hyönteisiä syövät linnut. Suomen laululinnuista hyönteisiä syövät esimerkiksi hippiäiset ja 
kertut, joita molempia tavataan myös kaupungeissa. 

Linnut hyötyisivät myös siemeniä ja marjoja tuottavista kasveista kaupungeissa, sillä ne ovat 
monille linnuille tärkeä ravinnonlähde. Viheralueille lisätyt puut ja pensaat kuitenkin hyödyttävät 
vain osaa lintulajeista, joten kasvillisuuden monipuolisuus on erittäin tärkeää. Esimerkiksi erilaiset 
heinäkasvit ovat tärkeitä siemeniä syöville linnuille. Blair (1996) viittaa Root & McDanielin [1994] 
tutkimukseen, jossa todetaan heinistä siemeniä syövien lintujen väheneminen verrattuna marjapen-
saiden ja puiden siemeniä syöviin lintulajeihin. 

Suomen vuodenajat luovat myös erityiset haasteensa lintujen ravinnonhakuun. Kasvien moni-
puolisuudessa tulisi huomioida ravinnon riittävyys eri vuodenaikoina. Loppusyksyisin ja talvisin 
esimerkiksi erilaiset talventörröttäjät, eli talven yli kuolleena pystyssä säilyvät ruohovartiset kasvit, 
tarjoavat ravintoa monille Suomen linnuille (Huhta. 2016). Talventörröttäjien, kuten takiaisten, oh-
dakkeiden ja nokkosten siemenet ovat tärkeää ravintoa muiden ravinnonlähteiden kadotessa. 

Tutkielmaan valikoituneiden lähteiden perusteella kasvilajistosta suurimman vaikutuksen lintu-
jen lajirunsauteen tekevät kuitenkin puut. Fontanan ym. (2011) tutkimuksen mukaan lehti- ja havu-
puulajien suhde 1:1 lisäisi alueelle kuusi lintulajia verrattuna pelkkään lehtipuustoon. 
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3.3 Viheryhteydet

Kasvavat ja tiivistyvät kaupungit pienentävät lintujen luonnollisten elinympäristöjen määrää. Maan-
käytön muutokset sirpaloittavat elinympäristöjä pienemmiksi ja niiden välinen etäisyys kasvaa. 
Luonnonmukaisten alueiden hajoaminen pienemmiksi osa-alueiksi tarkoittaa kasvien ja eliölajien 
kannalta populaatioiden pienenemistä ja elinvoimaisuuden heikkenemistä, sekä mahdollisesti jopa 
vaarantumista. Lintulajien säilyttämiseksi olisikin tärkeää, että luonnonsuojelualueet pysyisivät 
mahdollisimman suurina. Elinympäristön koko on tärkein lajien elinvoimaisuuden ylläpitäjä, mutta 
joitain lajeja voi kuitenkin hyödyttää pienempien elinympäristöjen yhdistely luonnonkasvillisuutta 
kasvavilla viherkäytävillä tai ekologisilla yhteyksillä. (Collinge. 1996.)

Collinge (1996) toteaa yhdistettävien alueiden muodon ja suuntautumisen olevan tärkeää. 
Alueen muoto määrittelee muodostuvaa reunavaikutusta, eli sitä kuinka syvälle kyseistä aluetta ym-
päröivät häiriötekijät tunkeutuvat. Collinge (1996) jatkaa, että esimerkiksi metsien pirstaloituminen 
aiheuttaa uuden reunan muodostumista. Reunavyöhyke on erilainen ympäristö metsään verrattuna: 
tuuli, valo ja kosteusolosuhteet muuttuvat merkittävästi. Uusi metsänreuna voi vaikuttaa metsän 
sisälle jopa kahdeksan metrin matkalta. On siis huomioitava, että kapea, nauhamainen viherkäytävä 
on alttiimpi olosuhteita muuttavalle reunavaikutukselle, kuin esimerkiksi pyöreämpi viheryhteys. 

Kuva 5: 100 hehtaarin kokoisten elinympäristöjen muodon vaikutus reuna-alueeseen: neliönmuotoisen elinympäristön 
määrä 81% ja reunavaikutusta 19%, suorakulmaisen elinympäristön määrä 68% ja reunavaikutusta 32% (Collinge. 
1996).

Elinympäristö

Reunavaikutus

Kuva 4: Kookkaat puut muodostavat viheryhteyksien selkärangan.
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Yhdistettävien alueiden suuntautumisella voi olla merkitystä etenkin muuttolinnuille. Collinge 
(1996) viittaa Gutzwillerin ja Andersonin [1992] tutkimukseen, jonka mukaan muuttolinnut pesivät  
ellipsin muotoisiin ja muuttolinjan suuntaisesti asettuneisiin metsikköihin useammin kuin muutto-
linjan vastaisesti suuntautuneisiin, muuten soveltuviin metsikköihin. Mielestäni tämä kannattaisi 
huomioida etenkin tärkeille muuttoreiteille sijoittuvien kaupunkien viheryhteyksien suunnittelussa. 

Metsäisten alueiden koko on kuitenkin ratkaiseva tutkittaessa reunavaikutusta. Vaikka jotkin 
lintulajit esiintyvät reuna-alueilla, monet suomalaiset lintulajit, kuten vaarantuneet  hömö- ja töyh-
tötiainen, ovat metsälajeja. Tällaiset metsälajit kaipaavat mahdollisimman suurta yhtenäistä aluetta, 
sillä pienillä metsäalueilla reunavaikutus muuttaa metsän elinolosuhteita prosentuaalisesti suuresti. 
Collinge (1996) antaa esimerkin, jossa on laskettu kymmenen hehtaarin neliönmallisesta elinym-
päristöstä reunavaikutuksen alaiseksi 53 %, kun taas 100 hehtaarin alasta reunavaikutusta on enää 
19%. Reunavaikutus tulisi huomioida etenkin viheralueita suunnitellessa, mutta myös viheryhteyk-
sien luomisessa. Kaikki lajit eivät hyödy liian kapeista viheryhteyksistä, sillä reunavaikutusaluetta 
on liikaa, eivätkä nämä lajit siten käytä käytävää (Collinge. 1996). Liian kapea käytävä voi siis 
vesittää koko viheryhteyden merkityksen, etenkin jos tarkoituksena on tukea metsiä elinympäristö-
nään käyttäviä laululintuja. Collinge (1996) toteaa, että suurien luonnonmukaisten ja monimuotois-
ten alueiden säilyttäminen on tärkeämpää kuin pienien osien yhdistely. Parhaaseen lopputulokseen 
eliöiden kannalta päästäisiin, kun pienemmät elinympäristöt yhdistettäisiin yhteen suurempaan 
alueeseen.

Reunavaikutus ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti huono asia lintujen viihtymisen kannalta, vaan 
vaihtelee suuresti lintulajikohtaisesti. Metsän reuna on usein pioneerilajivaltaisempaa kuin sisäosat; 
reuna-alueilla kasvaa enemmän pensaita ja aluskasvillisuutta (Collinge. 1996). Kuten aiemmissa 
luvuissa on todettu, sekä pensaat että monimuotoinen aluskasvillisuus vaikuttavat myönteisesti lin-
tulaji- ja yksilömääriin. Collinge (1996) huomauttaakin, että lajimäärä on usein rikkaampi reunoilla, 
mutta hän viittaa Brothersin ja Spingarnin [1992] tutkimukseen, jossa runsaan lajimäärän syyksi 
arvellaan vierasperäisiä lajeja.

Viherkäytävien merkitys yhdistyy vahvasti myös lintujen taipumukseen käyttää metsien rehe-
viä reuna-alueita, joten viherkäytävän reuna-alue voi olla jopa merkityksellisempi kuin itse käytävä 
ja sen ominaisuudet. Siksi viherkäytäviä tulisi aina tutkia yhdessä sen reunavaikutuksen kanssa. 
(Levey, Bolker, Tewksbury, Sargent & Haddad. 2005.) Tämä ristiriita viherkäytävien suunnittelussa 
vaatisi tarkempaa perehtymistä kohdelajien käyttäytymiseen. Aiemmin mainitut metsälajit vaativat 
omanlaiset, leveämmät viherkäytävät verrattuna reuna-alueilla viihtyviin lintulajeihin, joille mah-
dollisesti kapeampi viheryhteys olisi riittävä. 

Kapeampia viheryhteyksiä voisi suunnitella myös kadunvarsien istutuksia hyödyntäen. Ka-
dunvarsikasvillisuus voi tukea monimuotoista lintulajistoa etenkin, jos katujen varsille istutetaan 
kotoperäistä puustoa ja kasvillisuutta. Kadunvarsikasvillisuus mahdollistaa liikkumisen urbaanin 
ympäristön läpi, tarjoaa elinympäristöä ja yhdistää eri puistoalueita. (White ym. 2005.) Suomen 
kaupungeissa kadunvarsien hyödyntämistä viheryhteyksinä voisi kenties tehostaa lisäämällä Whiten 
ym. (2005) suosittelemaa aluskasvillisuutta. 
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Suomea lähimmät tutkimukset viheryhteyksien merkityksestä harvinaisten lintulajien suoje-
lussa on tehty Ruotsissa, Tukholmassa. Mörtberg ja Wallentinus (2000) tutkivat Tukholman jäljellä 
olevien metsien ja niitä yhdistävien viherkäytävien ominaispiirteitä ja laatua, sekä arvioivat niiden 
merkitystä Ruotsin Punaisen listan metsälintulajeille. Heidän tavoitteenaan oli tehdä tutkimuksen 
pohjalta suosituksia viherkäytävien suunnitteluun. Tutkimukseen valittiin 67 eri tutkimuskohdetta 
ja niiltä he löysivät seitsemän pesivää Punaisella listalla olevaa lintulajia. Näitä lintulajeja käytettiin 
indikaattoreina ympäristön laadusta ja näiden lajien viihtymisen perusteella tehtiin johtopäätöksiä 
viherkäytävien suositeltavista ominaisuuksista.

Mörtberg ja Wallentinus (2000) havaitsivat, että vanhat, etenkin lehtipuuvaltaiset, metsät hou-
kuttelivat useimpia valituista indikaattorilajeista. He esittävät tutkimuksessaan, että yleisimmät uhat 
näille indikaattorilajeille ovat metsänhoidolliset toimenpiteet: avohakkuut, joita seuraa lehtipuiden 
korvaaminen havupuilla sekä vanhojen puiden poisto.  

Tutkimuksen indikaattorilintulajien kannalta tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Mörtberg ja Wal-
lentinus (2000) nimeävät metsäalueiden suuren koon, ravinteikkaan maaperän ja elinympäristö-
jen keskinäisen yhteenliittymisen. Tutkimuksessa myös havaittiin, että kaupunkialueiden metsien 
hoitamattomuus paransi elinympäristön laatua, sillä hoitamattomissa metsissä oli enemmän vanhoja 
ja lahoavia puita. He suosittelevatkin, että viherkäytävien suunnittelussa hyödynnettäisiin mahdol-
lisimman paljon olemassa olevaa: vanhoja ja maatuvia puita, kosteita lehtimetsiä, luontaista kas-
villisuutta ja alueiden muodostamaa verkostoa. Mörtberg ja Wallentinus (2000) kuitenkin lopuksi 
pohtivat, että viheryhteyksistä hyötyisivät vielä lintuja enemmän maata pitkin liikkuvat matelijat ja 
nisäkkäät.  

Kuva 6: Pajut ovat luontaista suomalaista kasvillisuutta, jota linnut hyödyntävät ravinnonhaussa ja suojana.
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3.4 Linnut huomioivan viheraluesuunnittelun ristiriidat

Kaupungeissa viheralueita ei kuitenkaan suunnitella ainoastaan lintukantoja ajatellen. Viheralueet 
toimivat kaupunkilaisille virkistysalueina ja ihmisten toiveet viheralueille voivat toisinaan olla risti-
riidassa linnut huomioivan viheraluesuunnittelunäkökulman kanssa. Näihin ristiriitoihin on onneksi 
haettu myös ratkaisuja.

Monipuolinen puusto ja pensaskerros havaittiin tutkimuksissa lintuja hyödyttäviksi. Linnut 
suosivat etenkin vanhempaa puustoa ja hyötyisivät myös havu- ja lehtipuiden yhdistelystä. Puuston 
lisääminen ja etenkin vanhojen puiden säilyttäminen kaupunkien viheralueilla voi kuitenkin aiheut-
taa asukkaille vaaratilanteita oksien tippumisen tai puiden kaatumisen muodossa. Kaupungeissa 
myös suositaan lehtipuita istutuksissa, sillä ne kestävät havupuita paremmin ilmansaasteita. Tämä 
voi johtaa siihen, että kaupungeissa havupuita suosivat lintulajit eivät menesty yhtä hyvin kuin leh-
tipuita suosivat lajit. (Sandström, Angelstam, Mikusinski. 2004.)

Myös pensaskerros havaittiin käsittelemissäni tutkimuksissa hyödylliseksi viheralueen elemen-
tiksi. Runsas pensaikko nähdään kuitenkin ongelmana kaupunkien viheralueiden käyttäjille, sillä 
sen koetaan luovan turvattomuuden tunnetta näkymien sulkeutuessa (Sandström ym. 2004). 

Sandström, Angelstam ja Mikusinski (2004) ehdottavat ratkaisuksi pienimittakaavaista vaihte-
lua puistojen sisälle: yhteen osaan runsas kasvillisuus pensaskerroksineen ja toiseen avoin nurmi-
pinta yksittäisine puineen hyvin valaistuna. Tällainen viheraluesuunnittelu mahdollistaisi alueiden 
turvallisen käytön, mutta tarjoaisi linnuille mahdollisuuden elinympäristöön.  

Kuva 7: Yhdistelmä runsasta kasvillisuutta ja avointa nurmipintaa.
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4 Yhteenveto
Tämän kandidaatintutkielman tavoite oli selvittää millaiset kaupunkien viheralueiden elementit vai-
kuttavat myönteisesti lintukantoihin. Rajasin työn käsittelemään etenkin kolmea tärkeää elementtiä: 
kasvillisuuskerroksia, kasvilajistoa ja viheryhteyksiä. 

Kasvillisuuskerroksista etenkin puuston ja pensaikon osuus nousi tärkeimpänä kaupunkivihreän 
elementtinä. Puuston määrä, laatu ja ikä nousivat näiden lähteiden pohjalta tärkeimmäksi yksittäi-
seksi tekijäksi lintujen viihtymiselle kaupungeissa. Lähteet olivat yksimielisiä puuston tärkeydestä, 
mutta laadusta oli myös erimielisyyttä: suosiako lehti- vai havupuita? Puutyypin valintaan vaikuttaa 
kuitenkin se, millaisia lintulajeja puustolla halutaan edesauttaa. Osa lintulajeista suosii lehtipuita ja 
osa havupuita. Oleellista kaikkien lähteiden mielestä olisi kuitenkin säilyttää mahdollisimman pal-
jon olemassa olevaa, vanhaa puustoa. Myös lahopuiden hyödyt linnuille nostettiin osassa lähteistä. 
Sandström ym. (2004) kuitenkin huomauttaa vanhojen puiden ongelmista kaupunkien viheralueilla. 

Pensaikolla havaittiin myös olevan puustoa vähäisempiä, mutta myönteisiä vaikutuksia lintula-
jien ja -yksilöiden määrään. Pensaikkojen hyödyllisiä ominaispiirteitä ei kuitenkaan eritelty lähteis-
sä tarkemmin. Runsaan pensaikon lisääminen kaupunkien viheralueille ei kuitenkaan ole ihmisten 
näkökulmasta ongelmatonta, joten Sandström, Angelstam ja Mikusinski (2004) ehdottavat ratkai-
suksi kasvillisuuden määrän ja näkymien avoimuuden vaihtelua viheralueiden sisällä.

Toiseksi tärkeimmäksi aiheeksi nousi viheralueiden yhteydet ja verkostot. Alueiden yhdisty-
minen keskenään sekä yhdistyminen kaupungin ulkopuolisiin, suurempiin viheraluisiin on tärkeää. 
Monet lähteet painottivat, etteivät kaupungeissa tehdyt muutokset riitä, vaan on tärkeää säilyttää 
suuria luonnonsuojelualueita. Viheryhteyksien laadussa riittävä leveys ja kookas puusto nähtiin 
oleelliseksi, mutta myös viheryhteyksien reunavyöhykkeillä nähtiin arvoa. Mielestäni viheryhteyk-
siä suunniteltaessa tulisikin huomioida alueella liikkuvien lajien elinympäristövaatimukset. Lajille 
sopivat viheryhteydet tarjoavat suojaa, mahdollisuuksia ravinnonhakuun ja levittäytymiseen uusille 
alueille.

Kuva 8: Puuston merkitys linnuille korostui monessa lähteessä. 
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Kasvilajiston osalta tutkimuksissa esiintyi eniten hajontaa. Eniten pohdintaa löytyi lehti- ja 
havupuiden välisistä eroista lintukannoille. Osa tutkimuksista, kuten Fontana ym. (2011) puolsi 
havupuiden lisäämistä ja suositteli havu- ja lehtipuiden istuttamista tai säästämistä tasasuhteisiksi 
sekaistutuksiksi. Mörtberg ja Wallentinus (2000) totesivat taas, että Tukholman alueen Punaisen 
listan lintulajit hyötyivät enemmän lehtipuiden säilyttämisestä. White ym. (2005) painotti puiden 
olevan erittäin hyödyllisiä, jos lajit ovat kotoperäisiä. Kaikki lähteet olivat yksimielisiä etenkin 
täysikasvuisten puiden tärkeydestä. Mörtberg ja Wallentinus (2000) suosittelivat myös lahopuiden 
säilyttämistä kaupunkialueilla, sillä metsätalousmetsistä ne puuttuvat. 

Lähteet olivat yksimielisiä siitä, että kasvilajien monipuolisuus on erittäin tärkeää laajan lintula-
jiston ylläpitämisessä. Tämä koski puiden ja pensaiden lisäksi myös aluskasvillisuutta, sillä maan-
pinnan päällystäminen esimerkiksi asfaltilla tai kiveyksellä vähensi lintujen määrää. En tarkastellut 
tarkempaa erottelua aluskasvillisuuden valinnasta, mutta lähteissä esiintyi sivuhuomioita esimerkik-
si siementävien heinäkasvien lisäämisen tärkeydestä. 

Mielestäni näitä yllämainittuja periaatteita noudattamalla voisi varmasti lisätä lintukantojen 
hyvinvointia kaupungeissa. Jos halutaan tukea esimerkiksi Suomen Punaisen listan lintulajeja, tulee 
huomioida lajikohtaiset tarpeet paremmin, jotta toimista olisi hyötyä. Näiden kolmen käsittelemäni 
viheralue-elementin tärkein hyöty linnuille voisikin olla, että ne auttaisivat pitämään yleiset lintula-
jimme yleisinä. Myös tavalliset lintulajit lisäävät kaupunkilaisten luontoyhteyttä, joten hyöty olisi 
kaksinkertainen. 

Kandidaatintutkielma onnistui raottamaan minulle lintuystävällisen ympäristön suunnittelua ja 
koen saaneeni kirjoittamisesta pohjaa tuleville suunnittelutöilleni. Arvioin, että tulokset ovat pää-
piirteittäin luotettavia, sillä nostin tähän kattavasti tutkittuja aiheita. 

Lintuja huomioiva viheraluesuunnittelu on ollut tutkijoiden aiheena jo vuosikymmeniä, mut-
ta teorian siirtyminen käytäntöön ei ole sujunut kovinkaan jouhevasti, vaan esimerkkejä edelleen 
kaivataan. Tutkimustulosten siirtyminen suunnittelutyöhön voi johtua kenties alojen eriytymisestä: 
esimerkiksi kaupunkiekologiaa ja biologiaa opetetaan Suomessa eri yliopistossa kuin maisemasuun-
nittelua, ja vuoropuhelu ammattilaisten välillä saattaa jäädä niukaksi. Kaupunkien suunnittelua oh-
jaavat poliittiset päätökset, joten myös viheralueiden suunnittelussa näkyy päättäjien arvovalinnat. 

Jatkotutkimuksen tarvetta olisi etenkin erilaisten vesielementtien parissa. Suomen harvinai-
sista lintulajeista useat ovat riippuvaisia vesistöistä, rantavyöhykkeestä ja kosteikoista, joten olisi 
kiinnostavaa tutkia esimerkiksi rantojen rakentamista lintuystävällisestä näkökulmasta. Rantoja 
rakennetaan nykyään voimakkaasti, joten aihe olisi ajankohtainen. Myös kaupunkien lisääntyvät 
hulevesialtaat ovat houkuttelevia vesilinnuille ja koen, että myös niiden suunnittelussa voisi olla 
potentiaalia huomioida linnut paremmin. 

Tutkimusta voisi myös syventää kasvilajiston osalta. Tarkempi selvitys etenkin pensaikon ja 
aluskasvillisuuden laadusta olisi tärkeää, sillä näillä oli merkitystä lintujen esiintyvyydelle. Pensaik-
koa ja aluskasvillisuutta voisi tutkia etenkin ravinnon ja vuodenaikojen näkökulmasta.

Lisäksi tutkimusta tulisi jatkaa vielä kaupunkien ulkopuoliseen suunnitteluun. Kuten todettua, 
maatalous- ja metsäympäristöjen muutokset ovat aiheuttaneet monen lajin uhanalaistumisen, joten 
näiden suunnitteluun tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
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