
Viheraluekokonaisuuden suunnittelu kunnissa
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MKN Maisemapalvelut



MKN Maisemapalvelut

• Tarjoamme maaseudun ja taajamien 
maiseman- ja ympäristönhoitoon liittyviä palveluja 

• Teemme suunnitelmia, kartoituksia ja 
selvityksiä maatalousalueille, viheralueille, 
kyläympäristöihin, virkistysalueille, vesistöihin, 
rannoille ja pihoille. 

• Valikoimaamme kuuluvat myös konsultointikäynnit, 
kyläkävelyt, retket, työpajat, luennot ja kurssit   

• Toteutamme erilaisia kehittämishankkeita monien 
yhteistyökumppanien kanssa 

• Toimimme osana ProAgria Länsi-Suomea Varsinais-
Suomessa ja Satakunnassa

• lansi-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/mkn-
maisemapalvelut

http://lansi-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/palvelut/mkn-maisemapalvelut


Viheralueista monia hyötyjä 

Viheralue = luonnonmukaisia tai rakennettuja, hoidettuja tai aktiivisen 

hoidon ulkopuolisia, monipuolista kasvillisuutta kasvavia alueita. 

Metsä, pelto, leikkikenttä, puisto, niitty jne.



Vaihteleva ja harmoninen maisema lisää 
asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä

Ulkoilu ja virkistys ylläpitävät 
fyysistä ja henkistä hyvinvointia



Monimuotoisuuden ylläpito ja vesiensuojelu ovat 
keskeisiä viheralueiden tehtäviä

Monimuotoinen luonto ja puhdas ympäristö antaa 
kestävän pohjan muille käyttömuodoille 
-> ekosysteemipalvelut ja puskurointikyky



Viheralueet ovat monipuolisia oppimis- ja 
leikkimisympäristöjä

Ne tarjoavat elämyksiä ja vahvistavat 
luontosuhdetta 



Kulttuuriympäristöt tuovat historian osaksi 
nykypäivää ja tukevat asukkaiden 
paikallisidentiteettiä



Viheralueet tuottavat 
turvallisuus- ja 

suojavaikutuksia: 
melu, pöly,

tuuli, näkösuoja, 
erottelevat liikenneväyliä.



Ilmastonmuutokseen varautuminen
• Rankkasateiden ja hulevesien hallinta

• Suojaa auringon paahteelta

• Ulkoilumahdollisuudet lähellä kotia ja mielekkäät kevyen 
liikenteen yhteydet vähentävät liikenteen päästöjä

• Hiilen 
sidonta
maaperään ja 
kasvillisuu-
teen

Biohiili katualueen 
kasvualustoissa
tehostaa veden ja 
ravinteiden 
pidätystä, lisää 

ilmavuutta ja luo 

pysyvän hiilinielun.

Piirros: Carbons Finland, 
Tukholman kaupunki



Taloudelliset hyödyt 
 asuinalueen kiinnostus ja arvostus, 
säästöt terveys- ja sosiaalihuollossa, 
ei tehdä ylirakentamista tai –hoitoa, 
puunmyyntitulot



Viheralueiden hoitoluokitus 



Viheralueiden hoitoluokitus

• Nykyinen hoitoluokitus vuodelta 2007

• Luokitus on keino kartoittaa 
asuinympäristön, virkistyskäytön, 
luonnon monimuotoisuuden ja 
maiseman kannalta tärkeät viheralueet

• Hoitoluokitus määrittelee laatutason, 
jonka mukaisena alue hoidetaan
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Ympäristötekijät

Käyttötarkoitus

Rakentamisaste

Hoidon intensiivisyys 
ja tavoite

Kustannukset

Käyttäjät
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Viheralueohjelma

• Viheralueohjelma on vapaaehtoinen toimintasuunnitelma, joka 
ohjaa viheralueiden ylläpitoa ja viherpalvelujen tuottamista. 

• Nostaa vihertoimen imagoa, parantaa yhteistyötä viheralueista 
vastaavien tahojen kanssa, selkeyttää toimintaa ja parantaa 
viheralueiden laatua. 

• Laaditaan toteutettavaksi pitkällä aikavälillä, yleensä 10 vuotta. 

• Viheralueohjelmassa esitetään tavoitteet ja toimenpiteet niiden 
saavuttamiseksi suunniteltaessa, rakennettaessa ja ylläpidettäessä 
yleisiä viheralueita.



Hoitoluokituksen hyödyt

• Ylläpitokustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten hyvällä 
suunnittelulla sekä asiantuntevalla ja huolellisella 
rakentamisella. Suunnittelu- ja rakentamiskustannukset ovat 
hyvin pieni osa alueen tulevista ylläpitokustannuksista.

• Hoitoluokka (A, B tai C) kuvaa viheralueen yleisilmettä, 
käyttöä ja laatutasoa. 

• Hoitoluokituksen avulla viheralueet saadaan yleisilmeen, 
laadun ja kustannustekijöiden puolesta vertailukelpoisiksi. 



Rakennetut viheralueet eli A-hoitoluokka

• Alueiden tarkoitus on kestää käyttöä ja siitä aiheutuvaa 
kulutusta. 

• Rakennetut viheralueet rakennetaan tarkasti suunnitelmien 
mukaisiksi. 

• Alueiden säännöllinen ylläpitäminen ja hoitaminen tärkeää. 

• Rakennetuilla viheralueilla ylläpidon ja rakentamisen 
kustannukset ovat korkeimmat muihin hoitoluokkiin 
verrattuna. 



A1 Edustusviheralueet

Sijaitsevat keskeisesti kaupunkirakenteessa. Ne ovat korkeatasoisia 
"katselupuistoja". Hoidon tavoitteena on ilmeen säilyttäminen jatkuvasti 
edustuskelpoisena. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää puiston päivittäistä 
hoitoa.

A2 Käyttöviheralueet

Sijaitsevat keskeisesti rakennetussa ympäristössä. Ne ovat oleskeluun, 
leikkiin ja pienimuotoiseen pelaamiseen tarkoitettuja monipuolisia puistoja. 
Kasvillisuuden, rakenteiden ja laitteiden turvallisuutta ja alueen siisteyttä 
tarkkaillaan säännöllisesti.

A3 Käyttö- ja suojaviheralueet

Sijaitsevat asutuksen läheisyydessä. Aluetta käytetään ulkoiluun, liikuntaan 
ja pelaamiseen, kasvillisuus muodostuu pääosin luonnonkasvillisuudesta. 
Hoidon tavoite on kasvillisuuden monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden 
turvaaminen sekä kulkureittien turvallisuuden ylläpito.

Lähde: Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36 Helsinki 2007

Kuvat: Leena Lahdenvesi-Korhonen



Avoimet viheralueet eli B-hoitoluokka

• Avoimet viheralueet eli niityt ja maisemapellot ovat 
asukkaiden suosiossa. 

• Avoimien viheralueiden hoito on edullista verrattuna A-
hoitoluokkien hoidon kustannuksiin, jotka ovat 
keskimäärin 1,10 €/m²/vuosi, kun taas B-hoitoluokkien 
kustannukset ovat noin 0,05 €/m²/vuosi. 

• Keskimääräinen kustannus asukasta kohden A-
hoitoluokassa on 13 € ja B-hoitoluokassa 0,50 €. 

Lähde: Niityt ja maisemapellot, hoidon kriteerit ja työohjeet 2012



B1 Maisemapellot
Sijaitsevat yleensä asutuksen reuna-alueilla tai haja-asutusalueella. Viljellään viljelykasveja tai kukkivia 
maisemapeltokasveja. Tavoitteena avoimen kulttuurimaiseman ylläpitäminen, taajamakuvan 
rikastuttaminen ja pellon reunavyöhykkeiden monimuotoisuuden ylläpitäminen. Käytävä- ja 
polkuverkosto virkistyskäyttöä varten.
B2 Käyttöniityt
Sijaitsevat asuinalueilla tai niiden läheisyydessä, ja ovat usein osana laajempaa viheraluetta. Käyttöniityt 
ovat avoimia tai puoliavoimia, kasvillisuus koostuu pääosin niittyheinistä ja ruohovartisista kasveista. 
Hoidon tavoitteena on säilyttää alue avoimena ja hoidettuna sekä mahdollistaa ulkoilu- ja virkistyskäyttö. 
B3 Maisemaniitty ja laidunalue
Sijaitsevat taajamissa tai haja-asutusalueilla, usein ulkoilureittien varsilla tai teiden pientareilla. Avoimia 
tai puoliavoimia, kasvillisuus koostuu pääasiassa ruohovartisista luonnonkasveista. 
Laidunalueet ovat niittyjä tai muita puoliavoimia alueita. Sijoittuvat asutuksen läheisyyteen, reittien 
varsille ja osaksi toiminnallista viheraluetta. Laidunalueen hoito perustuu hoitosuunnitelmaan.
B4 Avoimet alueet ja näkymät
Sijaitsevat taajamien reuna-alueilla. Myös näkymät järvimaisemaan, rantaniityt ja ruovikot, 
perinnemaisemat ja näkymät näköalapaikoilla. Hoidon tavoitteena on estää alueiden ja näkymien 
umpeenkasvu sekä alueen kasvillisuuden säilyminen. Myös sähkölinjojen sekä teiden varsilla sijaitsevat 
avoimina pidettävät näkemä- ja suoja-alueet. 
B5 Arvoniitty
Niittyjä, jotka määritellään tärkeiksi kulttuuriperinteen, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tai ne ovat asukkaille muuten merkittäviä niittyjä. Arvoniittyjen hoito perustuu aina 
kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan.

Kuvat: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Lähde: Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36 Helsinki 2007



Taajamametsät eli C-hoitoluokka
• Taajametsät ovat puuston peittämiä alueita, joille tunnusomaista on 

luonnonvarainen pensas- ja aluskasvillisuus

• Taajamametsiä on yli 70 prosenttia taajamien viheralueiden pinta-alasta

• Hoito on pienipiirteisempää, kevyempää ja useammin toistuvaa kuin 
talousmetsissä

• Käsittely tehdään kuviokohtaisesti. Hoitotavoite määräytyy sijainnin, käytön, 
maiseman ja luonnonarvojen perusteella

• Metsän elinvoimaisuus ja puuston uusiutumiskyky ovat keskeisiä tavoitteita, 
avohakkuita vältetään ja puusto pyritään saamaan rakenteeltaan vaihtelevaksi ja 
pitkäikäiseksi

• Aktiivisen virkistyskäytön erityispiirteenä kulumisen ehkäisy ja vaarallisten 
puiden poisto

• Hoitoluokan mukaan taajamametsillä voi myös olla taloudellisia 
puuntuotantotavoitteita



C1 Lähimetsät
Lähimetsät sijaitsevat asutuksen 
läheisyydessä, metsissä on hyvät käytävä-
ja polkuverkostot päivittäiseen ulkoiluun. 
Hoidon tavoitteena on maisemaltaan 
edustava metsäkasvillisuus, paikoin 
puistomaisuus, ulkoilumahdollisuuksien 
turvaaminen ja luontoarvojen huomioon 
ottaminen. 

Lähimetsissä huolehditaan puuston 
elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta, 
kulutuskestävyydestä sekä reittien ja 
varusteiden kunnosta. Lähimetsien 
siisteydestä ja turvallisuudesta 
huolehditaan. Niitä hoidetaan 
vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden 
kanssa.

Lähde: Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 36 Helsinki 2007



C2 Ulkoilu- ja 
virkistysmetsät

Ulkoilu- ja virkistysmetsät sijaitsevat 
kaupungissa asuinalueiden välisillä 
alueilla tai metsäkokonaisuuksina 
kauempana taajamista. 

Ulkoilu- ja virkistysmetsiä käytetään 
monin eri tavoin ulkoiluun ja 
retkeilyyn. Metsän hoidossa 
painotetaan puuston 
elinvoimaisuutta ja uudistumista 
sekä maisema- ja luonnon 
monimuotoisuusarvoja. 
Ulkoilureittien ja latuverkostojen 
turvallisuudesta huolehditaan. 



C3 Suojametsät

Suojametsät sijaitsevat asutuksen sekä 
erilaisten häiriötä aiheuttavien 
toimintojen, kuten liikenneväylien ja 
teollisuuslaitosten välillä. 

Suojametsä antaa näkösuojan ja suojaa 
pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta. 
Suojametsän hoidolla pyritään 
edistämään suojavaikutuksia ja 
reunavyöhykkeiden maisemanhoitoa. 
Hoidon tavoitteena on puuston ja 
muun kasvillisuuden elinvoimaisuuden 
ja kerroksellisuuden säilyttäminen. 
Suojametsien virkistyskäyttö on 
vähäistä, alueella ei yleensä ole 
ulkoiluun tarkoitettuja reittejä tai 
rakenteita



C4 Talousmetsät

Talousmetsät sijaitsevat 
kaupunkirakenteen 
ulkopuolella. 

Hoidon tavoitteena on 
taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävä 
talousmetsän hoito ottaen 
huomioon luonnon 
monimuotoisuus, maisemalliset 
arvot ja metsän monikäyttö.



C5 Arvometsä

Arvometsä on erityinen metsäalue taajamassa tai sen ulkopuolella. Luokkaan 
kuuluvat maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuuden tai muiden 
ominaisuuksien kannalta erityisen tärkeät ja arvokkaat kohteet. 

Hoidon tavoitteena on näiden erityisarvojen ja ominaispiirteiden säilyttäminen 
ja korostaminen. Arvometsille voidaan tarvittaessa laatia erillinen hoito- tai 
ennallistamissuunnitelma



Kuvat: Leena Lahdenvesi-Korhonen

Kulttuuriympäristöä voi hoitaa laiduntamalla

• Laitumet toimivat eläinten elinympäristön lisäksi tehokkaina hiilinieluina

• Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta

• Linnut, hyönteiset ja sienet hyötyvät

• Laidunnus vähentää ranta-alueen ravinteikkuutta ja ruovikoituminen vähenee

• Alueiden niitto- ja raivaustarve vähenee

• Laidunnuksella voidaan torjua vieraslajeja

• Eläinten seuraaminen rauhoittaa ja vähentää stressiä

• Lisääntyvä luonnon monimuotoisuus vahvistaa immuunijärjestelmää

• https://www.youtube.com/watch?v=dZuC8IShlaY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=dZuC8IShlaY&t=1s


Viestintä ja vuorovaikutteinen suunnittelu 



Asukkaiden ja eri sidosryhmien 
tiedotus ja osallistaminen 
kaikissa viheralueiden 
suunnittelun ja hoidon vaiheissa 

-> kriisiviestinnästä 
suunnitelmalliseen vuoro-
vaikutukseen

-> eri käyttömuotojen ja 
tavoitteiden yhteensovittaminen
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Strategia

Kaavoitus

Viheralueohjelmat, 
yleissuunnitelmat

Operatiivinen 
suunnittelu

Rakentaminen, 
hoito- ja kunnostus

Ylläpito ja seuranta



Piirros: Valonia/Niina Ruuska 



Vuorovaikutteinen suunnittelu lisää: 

• avoimuutta ja asukastyytyväisyyttä

• käyttäjillä olevan tiedon ja kokemusten hyödyntämistä

• ymmärrystä ja hyväksyttävyyttä hoitotoimien 
perusteluille

– erityisesti puuston uudistumiskyky ja elinvoimaisuus

• toimenpiteiden kohdentamista tarpeiden mukaan

– esim. virkistyskäytön ohjaus ja rakenteet, huonokuntoiset puut 

• viestintä- ja suunnitteluresurssien tehokasta käyttöä ja 
ennustettavuutta

• myönteistä julkisuutta ja kunnan imagoa



Viestintä- ja osallistamissuunnitelma

• Tavoitteet suunnittelutason 
perusteella

• Kohderyhmät

– Asukkaat, maanomistajat, yhdistykset, 
yritykset, luottamushenkilöt, 
muut viranomaiset, media

• Roolit ja vastuut

– kunnan eri osastot, konsultit, 
urakoitsijat, töiden toteuttajat

• Aikataulu ja resurssit

• Suunnitelmavaihtoehtojen 
visualisointi ja havainnollistaminen

• Toimenpiteet ja kanavat 
tavoitteen ja tilanteen mukaan
- Some, kuulutukset ja tiedotteet
- Kyselyt ja sähköiset 

palautekanavat, lausunnot
- Yleisötilaisuudet, 

suunnitteluryhmät
- Infokävelyt, maastoluennot, 

työnäytökset, talkoot
- Maastotiedotteet ja –opasteet

• Hyödynnetään palaute 
seuraavissa suunnittelu-
prosesseissa



Maastossa tavoitteet ja menetelmät 

konkretisoituvat ja terminologia avautuu  



Vuoden maisemateko 

-kilpailu
Suuret suomalaiset vieraslajitalkoot

Vuoden maisemateko kilpailu järjestetään nyt jo 
viidettä kertaa. Vuoden 2019 teemalla haluamme 
kannustaa yhdistyksiä ja yksittäisiä toimijoita 
laajaan yhteistyöhön vieraslajien torjunnassa, 
Suomen luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi.

Lisätietoa kilpailuista ja ilmoittautuminen 
kilpailuun: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko

Lisätietoa vieraslajeista: 
www.maajakotitalousnaiset.fi/vieraslajit

http://www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
http://www.maajakotitalousnaiset.fi/vieraslajit


Tiedota ja kannusta 

torjumaan vieraslajeja



Yhteystiedot
TERHI AJOSENPÄÄ

terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi

043 825 1221

KATRI SALMINEN

katri.salminen@maajakotitalousnaiset.fi

050 664 74

maajakotitalousnaiset.fi/lansi

@maajakotitalous
facebook.com/maajakotitalousnaisetlansi/

@maajakotitalousnaiset

@Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

KIITOS
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https://www.youtube.com/channel/UC_3aJWhbX3weMs0E8mYQpOA?view_as=subscriber
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