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Kaupunkien viheralueet ovat ihmisen rakentamaa kaupunkiluontoa. Kaupungeissa erilaisten aluei-
den väliset rajat ovat usein selkeitä ja suoralinjaisia, kuten kävelytien ja puiston välinen raja. Nämä 
rajat ovat riippuvaisia ihmistoiminnan jatkumisesta. Jos puistojen hoitaminen lopetettaisiin, sukkes-
sio pääsisi etenemään, maisema muuttuisi ja jyrkät rajat häviäisivät. 

4. Reunavaikutus ja biodiversiteetti 

Ekosysteemien väliset rajat ovat luonnonsuojelun kannalta erityisen tärkeitä, sillä ne ovat biodiver-
siteetiltään eli laji- ja yksilömäärältään runsaampia kuin yksittäiset ekosysteemit (kuva 5) 
[5]. Tätä ekosysteemien välisten rajavyöhykkeiden laji- ja yksilömäärien runsastumista kutsutaan 
reunavaikutukseksi [6]. 

Reunavaikutus voi ulottua niin pitkälle, että se pirstaloi ekosysteemin pieniin osiin, jolloin lajien 
elintila pienenee, ja ne voivat kadota alueelta kokonaan [7]. 

5. Luonnon rajan käsitteestä 

Käsittelimme edellä luonnossa olevia rajoja, mutta emme käyttäneet niistä nimitystä ’luonnon raja’. 
Sen sijaan puhuimme ekosysteemien ja maankäyttömuotojen välisistä rajoista. Tähän on syynä se, 
että rajatutkimuksessa luonnon rajoilla on oma erityinen merkityksensä. Ne ovat luonnonmaantie-
teellisiä elementtejä, kuten joki tai vuoristo, joille ihmiset ovat antaneet tarkoituksen toimia valta-
kuntien tai valtioiden välisenä rajana [8] [9]. 

Käsitteitä:  

Ekosysteemi = Ekosysteemi koostuu eliöistä, jotka elävät vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäris-
tön kanssa. Yleensä ekosysteemillä tarkoitetaan tiettyä rajattua osaa luonnosta, kuten pelto. Ekosys-
teemien, kuten pellon ja metsän välillä on rajavyöhyke, jossa on piirteitä molemmista ekosystee-
meistä. Tätä kutsutaan ekosysteemien väliseksi rajavyöhykkeeksi. 

Rajavyöhyke = Rajavyöhykkeellä voidaan tarkoittaa valtioiden välistä rajavyöhykettä tai vyöhy-
kettä luonnossa, jossa eri ekosysteemit (esimerkiksi metsä ja pelto) tai maankäyttömuodot kohtaa-
vat. 

Sukkessio (ekologinen sukkessio, seuraanto) = Tietyllä paikalla tapahtuva lajiston hidas muuttu-
minen, joka päättyy kliimaksivaiheeseen eli lähes muuttumattomaan lajistoon. Sukkessiota tapahtuu 
koska eliöyhteisön jäsenet itse muuttavat elinympäristöään. 

Primaarisukkessio: Eliöt valtaavat täysin uuden paikan, joka on syntynyt esimerkiksi maanko-
hoamisen seurauksena. Ensimmäisenä saapuvat pioneerilajit ja sukkessio jatkuu eli eliöyhteisö 
muuttuu kunnes se saavuttaa kliimaksin eli vakauden. 

Sekundaarisukkessio: Sukkessio alkaa alusta, kun olemassa ollut eliöyhteisö tuhoutuu esimerkiksi 
metsäpalon, metsähakkuun tai myrskyn seurauksesta. 

Maankohoaminen = on maan hidasta kohoamista. Suomessa maankohoaminen on seurausta vii-
meisestä jääkaudesta (Veiksel-jääkausi), jolloin useita kilometrejä paksu jää painoi maankuorta 
alaspäin. 
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Maankäyttö = tarkoittaa ihmisen tapaa hyödyntää maata eri tarkoituksiin. Maankäyttöä ohjaa kaa-
voitus. 

Maankäyttömuoto = Maakäyttömuoto tarkoittaa eri tapoja, joihin maata käytetään. Näitä ovat 
esimerkiksi maa- ja metsätalous (esim. viljely, puuntuotanto), teollisuus, energiantuotanto (esim. 
soiden turvetuotanto), asuminen, tiet ja puistot. 

Biodiversiteetti = Luonnon monimuotoisuus, joka kattaa seuraavat osa-alueet: (1) Lajin sisäinen 
monimuotoisuus: saman lajin yksilöt ovat (perimältään) keskenään erilaisia (2) Lajien monimuotoi-
suus: Mitä enemmän erilaisia lajeja, sitä suurempi lajien monimuotoisuus (3) Ekosysteemien mo-
nimuotoisuus: Erilaisten elinympäristöjen runsaus. 

Reunavaikutus = prosessi ekosysteemien välillä esimerkiksi metsän ja pellon välillä. Prosessin 
seurauksena reuna-alue on usein laji- ja yksilömäärältään monipuolisempi. Toisaalta reunavaikutus 
voi toisaalta vähentää tiettyjen lajien tiheyksiä tai aiheuttaa jonkin lajin siirtymisen kokonaan reu-
nan läheisyydestä toisaalle (esim. maankäyttömuotojen, kuten asumisen ja puistojen reuna-alueilla). 
Tärkeää on muistaa, että se miten reunavaikutus muttaa lajistoa on aina tapauskohtaista. 
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