
LuonTo –projekti
- tarinasta käytäntöön

Tia Lähteenmäki
Ympäristöasiantuntija
Espoon ympäristökeskus



Lähtökohdat:
– Espoo tarina: Espoon tulee huolehtia kaupungin kasvaessa luontoarvojen ja 

luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. 
– Tavoite: tulevaisuudessa lähiympäristön luontohyödyt ja 

virkistäytymismahdollisuudet kasvavat, espoolaisten lähiympäristö on viihtyisä 
ja luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. 

– Valmisteltava: ”luonnonsuojelun toimenpiteet”, joiden avulla tuetaan 
olemassa olevia suojelukohteita ja selvitetään mahdollisuuksia täydentää 
luonnonsuojeluverkostoa alueellisesti ja laadullisesti. 

 Tukee myös ilmastotyötä, vesiensuojelua ja vuorovaikutteisuutta.

Toimijat:
– Ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelukeskus ja kaupunkitekniikan keskus.
– Eri vaiheissa mukana muita sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita 2

LuonTo = Espoon luonnonsuojelun 
toimenpiteet 2018-2021



Toimenpiteet muodostuvat kolmen kokonaisuuden 
alle:

1. Ekologisen verkoston nykytila –selvitys

2. Luonnonsuojelun toimenpideohjelma ja parhaat 
käytännöt –toimintamalli

3.   LUMO2020 –teemavuosi
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LuonTo -projektin osa-alueet



Ekologisen verkoston nykytila 
-selvitys

Metsät ja 
suot

Niityt ja 
avoimet 

ympäristöt

Vesialueet
visualisointi

• Paikkatietoanalyysi luontotyyppikokonaisuuksista, ja niiden 
kytkeytyneisyydestä, arvoista ja ydinalueista

• Luonnon monimuotoisuus on tuotu mukaan laatuaineistoilla 
(tunnetut luontoarvot, lajitiedot jne).

• Tuloksena on metsien ja soiden sekä avointen alueiden 
verkosto ja sen arvoalueet. Vesistöarvot on sisällytetty 
ympäröivien alueiden verkostoon

• Analyysin pohjalta työstetään ekologiset yhteysmerkinnät



Ekologisen verkoston nykytila –
selvitys
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Arvorasteri metsäverkostolla Arvokkaita alueita eri 
kriteereillä 

Potentiaalisia tpo-kohteita 
suojeluverkoston yhteyteen



Luonnonsuojelun toimenpideohjelma

• Kohdekohtainen toimenpideohjelma vuosille 2021-
2030.

• Yksittäisiä luontokohteita, ekologisia yhteyksiä, 
laajempia aluekokonaisuuksia

• Toimenpidevalikoima kohteiden turvaamiseksi on 
monipuolinen

30.10.2020 6



Parhaat käytännöt –toimintamalli
(monimuotoisuuslinjaus)

• Miten Espoossa toimitaan: yleisiä linjauksia 
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden 
huomioimisesta kaupungin / yksiköiden toiminnassa.

• Työstetään luontotyyppikokonaisuuksien kautta (mm. 
metsät ja suot, niityt ja avoimet ympäristöt)

• Nykyiset käytännöt ja tavoitteet sekä visiot
• Yhteistyössä kaupungin yksiköiden kanssa
• Linkitys myös mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 

sopeutumiseen
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LUMO2020 –teemavuosi

• Asukkaille suunnattu viestintäkampanja
• Luontoteot-vinkkipankki
• Somepostauksia, videoita, kilpailuja
• Blogitekstejä, lehtijuttuja
• Nettisivut
• Tapahtumien järjestäminen onnistui syksyllä: Elfvik, 

Haltia, Itämeripäivä, Espoo-päivä
• Elfvikin näyttelyt ja tapahtuma: Lähemmäksi luontoa
• Kaksi harjoittelijaa
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linkki

https://www.thinglink.com/card/1311209360248012802


LuonTo –projekti
- tarinasta käytäntöön

• Ekologisen verkoston nykytila –selvityksen ja toimenpideohjelman 
viimeiset työstöt käynnissä

• Kommenttikierrokset, työpajat
• Raporttien valmistuminen
• Hyväksymismenettely
• -> Toimenpiteiden toteuttamisen aloitus
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VEHREYTTÄ, LUONNON MONIMUOTOISUUTTA
JA VIIHTYISYYTTÄ KASVIKATOILLA

Taina Suonio
ympäristöbiologi, maisemasuunnittelija



KUVA: Sonja Lahtinen



’ÖTÖKKÄRETKET’
Opastetut, ilmaiset, 

luontoretket 
päiväkoti-, koulu-, 

vanhus- ja 
vammaisryhmille 

KUVA: Sonja Lahtinen



Vantaan lähiluontokohteista 
kertovia videoita:
https://www.vantaa.fi/vapaa-
aika/luonto_
ulkoilu/retkeily/lahiluontovideot

Kuva: Sonja Lahtinen

KUVAT: SONJA 
LAHTINEN

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vantaa.fi%2Fvapaa-aika%2Fluonto_ja_ulkoilu%2Fretkeily%2Flahiluontovideot&data=04%7C01%7Ctaina.suonio%40vantaa.fi%7C798a6c185ac647306c1808d874ecafe6%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637387907201076340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJ542WhIuYqCoL%2F2FGXC9ksWKuRVgKQ2oYSPdjm7Kts%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vantaa.fi%2Fvapaa-aika%2Fluonto_ja_ulkoilu%2Fretkeily%2Flahiluontovideot&data=04%7C01%7Ctaina.suonio%40vantaa.fi%7C798a6c185ac647306c1808d874ecafe6%7Cdad5d62c98304db09c1589befcc5cf3e%7C0%7C0%7C637387907201076340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJ542WhIuYqCoL%2F2FGXC9ksWKuRVgKQ2oYSPdjm7Kts%3D&reserved=0


JÄTTIPALSAMITALKOOT

KUVAT: Sonja Lahtinen



YMPÄRISTÖKASVATUS

KUVAT: Sonja Lahtinen 





ÖTÖKKÄYSTÄVÄLLINEN PIHA TAI PARVEKE KILPAILU

1. OUTI TUOMIVAARA, 2. KRISTIINA VARTTINEN
JA 3. TARJA KOUSA
60 PIHAA TAI PARVEKETTA MUKANA

YHTEISTYÖSSÄ KEKKILÄ OY:N KANSSA KUVA: OUTI TUOMIVAARA



VEHREYTTÄ,
LUONNON
MONIMUO-
TOISUUTTA JA
VIIHTYVYYTTÄ
KASVIKATOILLA





KASVIKATOILLA eli viherkatolla tarkoitetaan 
kattoa, jolla on kasvillisuutta ja jossa on 
kasvillisuuden menestymiselle 
tarkoituksenmukaiset tekniset alusrakenteet 
Kasvikatot luokitellaan yleisesti rakenteellisten 
ratkaisujen ja kasvillisuuden mukaisesti hyvin 
ohuista ja keveistä kasvikatoista reheviin 
kattopuutarhoihin. Kasvualustan paksuus on 
merkityksellinen kasvilajiston menestymiselle.

OHJAUSKEINOJA (policy instruments) eli erilaisia
normeja, lakeja, säädöksiä ja kannustimia
käytetään kasvikattojen suunnittelussa, 
rakentamisessa ja kunnossapidossa.



VANTAAN KASVIKATTOLINJAUS



HSY RUSKEASANTA







KUKKAISKIITOS!
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