
 
 

Menettelytapaohjeita ympäristönhoidon suunnitteluun  
 
Maiseman arvokkaat piirteet ovat usein muodostuneet ihmisen toiminnan ja maankäytön tuloksena. 
Ihmistoiminnan päättyminen voi olla riski viljelymaiseman ja perinnebiotooppien säilymiselle. Maisemaa 
arvottaessa tulisi huomioida alueen elinvoimaisuus ja toimivuus, jotka ovat yhteydessä maiseman 
erityispiirteiden säilymiseen.  
 
Laiduntaminen piti aiemmin maalaismaiseman avoimena, jolloin tarvetta erillisiin hoitotoimenpiteisiin ei 
ollut. Maisemien umpeenkasvu voi hallitsemattomana johtaa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 
perinnebiotooppien arvon vähenemiseen tai jopa tuhoutumiseen. Maisemanhoitoon voi olla aihetta, 
mikäli katseella ei enää kunnolla tavoiteta rakennusryhmien selkeää luonnetta saati taivaanrannassa 
siintäviä kaukokohteita.  
 
Miten alkuun?  
Alueelliseen maakuntamuseoon ja Ely-keskukseen on oltava yhteydessä ennen suunnittelun aloittamista 
ja hoitokohteiden valintaa. Ely-keskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja 
kehittämistehtäviä, ja ne edistävät hyvän elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Ely-
keskuksille kuuluvat muun muassa ympäristön tilan seuranta sekä luonnonsuojeluasiat, ja ne valvovat 
yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa. Kyläkävelylle kutsutaan mukaan asiantuntijoita, sillä heillä on 
silmää arvioida kulttuurimaisemaan kohdistuvien toimenpiteiden tarpeellisuutta, laajuutta ja vaativuutta. 
Näin turhan työn ja maisemavahinkojen määrää voidaan vähentää, ja samalla saadaan lisätietoa muista 
yhteistyötahoista, rahoituksen hakukanavista ja kohteisiin liittyvistä suojelustatuksista.  
 

 tarvetta ja halua maisemanhoitoon ilmennyt  
 yhteys maakuntamuseoon ja Ely-keskukseen  

 
Maisemanäkymien avaamisen tarpeellisuus ja merkitys on paikasta riippuvainen. Laajoihin 
kunnostus- ja maisemanhoitoprojekteihin ei tule ryhtyä ilman ammattilaisen tekemää 
suunnitelmaa. Suunnitelma voi olla esimerkiksi kohteen tai laajemman kokonaisuuden 
hoito- ja käyttösuunnitelma tai varta vasten laadittava kunnostussuunnitelma. Kun 
kyseessä ovat umpeutuvat viljelyaukeat ja pihapiirit, hoitotoimenpiteiden suunnittelu ja 
toteuttaminen on helpompaa. Kannattaa arvioida jo etukäteen, mitä raivauksella 
saavutetaan ja onko sillä jatkuvuutta. Esimerkiksi vesistöjen varsille voi ”pusikoitumisen” 
myötä muodostua arvokkaita lehtomaisia alueita, joiden hoitoa tulee välttää. Arvokkaiden 
perinnebiotooppien hoidosta sovitaan alueellisen Ely-keskuksen kanssa.  

 
Kyläkävelylle  
Vanhoissa kylissä on yleensä olemassa enemmän tai vähemmän aktiivinen kyläyhdistys tai –toimikunta. 
Sen tehtävänä on kutsua kyläläiset koolle. Kyläkävelylle mennään kyläläisten ja kesäasukkaiden kesken. 
Kävelylle kutsutaan mukaan myös maakuntamuseon ja Ely-keskuksen asiantuntijoita. Samalla selviää 
ovatko kyläläisten ympäristönhoitosuunnitelmat ristiriidassa viranomaisten näkemysten kanssa. Kirjataan 
jo kävelyllä - tai viimeistään kylätalolla – paperille mitkä asiat lähiympäristössä askarruttavat. Kävelyreitti 
suunnitellaan etukäteen. Sitä voidaan toki muuttaa, jotta kaikki tarpeelliset kohteet tulee käytyä läpi.  
 

 järjestetään kyläkävely - paras aika on heinä-elokuu-syyskuussa, jolloin kasvustot 
ovat rehevimmillään  

 mukaan kutsutaan kyläläiset ja kesämökkiläiset sekä maakuntamuseon ja Ely-
keskuksen asiantuntijoita  

 kirjataan kävelyn aikana esille nousseita asioita: kehitysehdotuksia, mielipiteitä, 
toiveita, lähiympäristöön liittyviä hyviä/huonoja puolia, mahdollisia uhkakuvia  

 kirjataan talkoolaisten ja muiden ympäristönhoitoon osallistuvien yhteystietoja  
 

Kyläkävelyn jälkeen kokoonnutaan kirjaamaan esiin nousseita ajatuksia ylös  
Kirjataan KAIKKI ehdotukset. Myös sellaiset, jotka voivat aluksi tuntua mahdottomiltakin 
toteuttaa. Talkoolaisten yhteystietoja kannattaa jo nyt kirjata muistiin. Tämän jälkeen 
voidaan miettiä, mitä tavoitteita maisemanhoidolle asetetaan.  
 
Mitä hyvää kylämaisemassa nähtiin? Mitä voitaisiin kehittää? 
Miten kylää kehitetään niin, että sen perinteinen luonne säilyy? 
Mitkä asiat voivat tulevaisuudessa uhata kylämaisemaa? 
Paljonko ollaan valmiita käyttämään omaa rahaa ja talkootyötä? 
 



 
 
 
 
Maisemanhoidon tavoitteita ja miten niihin päästään  
Kyläkävelyn jälkeen, ennen kuin aletaan tankata raivaussahoja, istutaan alas ja mietitään,  
a) mitkä ovat maisemanhoidon tavoitteita omalla kylällä, 
b) onko kyläympäristössä sellaisia paikkoja ja erityiskohteita, joissa maisemaa tulisi hoitaa, 
c) ketkä ovat hoidettavien kohteiden maanomistajia,  
d) mikä on hoidettavan alueen kaavatilanne,  
e) mitkä tahot tulee ottaa mukaan valmisteluun ja mistä saadaan tekijöitä,  
f) mistä voidaan hakea rahoitusta hoitosuunnitelman ja –toimenpiteiden toteutukseen, ja  
g) miten pysytään sovitussa hoitosuunnitelmassa sekä  
h) onko olemassa mahdollisia muita tavoitteita.  
 
Maisemanhoidon tavoitteet nousevat esiin omasta kylämiljööstä sekä kyläläisten tarpeista, toiveista ja 
odotuksista. Tavoitteena voi olla kylänraitin tai kyläkeskustan maisemanäkymien avaaminen, kylän 
yhteisten rakennusten (kylätalo, nuorisoseurantalo, viljamakasiini, riihi, aitta) kunnostaminen, 
kyläkeskustan elävöittämistä laidunnuksella tai muiden maisemakohteiden, kuten maisemapuiden ja 
kallioalueiden esiinnostoa raivauksen avulla.  
 
Hoitokohteita voivat yllä mainittujen lisäksi olla kylässä keskeisellä paikalla olevien rakennusten 
lähiympäristöt, vanhat tieympäristöt, kivisillat ja –aidat ojanpientareineen, kylänraitin ja peltoaukeiden 
väliset vyöhykkeet, umpeenkasvaneet hakamaat, kedot ja entiset pellot sekä vieraskasvien (esim. 
jättipalsami, lupiini, kurtturuusu, jättiputki) valtaamat alueet. Hoitokohteet voivat sijaita valtakunnallisesti 
merkittävissä rakennettuissa kulttuuriympäristöissä tai muissa vanhoissa kylissä, joissa laidunnuksen ja 
viljelyn päättymisen vuoksi lähi- ja kaukomaisemat ovat umpeutuneet tai umpeutumassa.  
 

 kysytään ajoissa lisätietoa Pro Agriasta, Ely-keskuksesta, alueellisesta 
maakuntamuseosta ja tarvittaessa korjausrakentamiskeskuksesta  

 
Lisätietoja maisemanhoidon suunnittelusta saa mm. Pro Agriasta  ja Ely-keskuksesta  
Esimerkiksi Pro Agria Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten maisemasuunnittelija Sanna 
Seppälä on laatinut oppaan Vinkkejä kylän maisemanhoitoon, jossa kerrotaan mm. niityn 
perustamisesta ja hoidosta, vieraslajien hävittämisestä, aidannepensaista ja perennoista, 
rakennusten hoidosta sekä rahoituksen hakemisesta kulttuuriympäristöjen ja 
muinaisjäännösten hoitoon.  
www.proagria.fi  maisemanhoidon laidunpankki http://www.laidunpankki.fi/.  
 
VIKURI-hankkeessa kehitetään vieraskasvilajien torjuntaa Länsi-Suomen ja Keski-Suomen 
maatalousympäristöissä  http://www.ymparisto.fi/vikuri. Valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden ja maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi valmistuu v. 
2015.  www.rky.fi, http://www.maaseutumaisemat.fi/  

 
Maanomistajilta on saatava luvat ennen kuin hoitotoimenpiteitä voidaan toteuttaa. Samoin etukäteen 
ennen hoitotoimenpiteiden aloittamista on selvitettävä maanmittauslaitoksen kiinteistöjärjestelmästä, 
maanomistajilta tai muilla keinoin kiinteistöjen rajat.  
 
Kuntaan tulee olla yhteydessä jo suunnittelun alkuvaiheessa ja selvittää onko alueella voimassa olevia 
kaavamääräyksiä tai muita hoitotöiden tekoon vaikuttavia oikeusvaikutuksia. Asema-, yleis- ja 
osayleiskaava-alueilla on kysyttävä kunnan rakennusvalvonnasta mahdollisen maisematyöluvan tarve.  
 
Toteutuksen vastuutahoina ja toimijoina ovat kunnat, maakuntamuseot, ympäristötoimet, kuntien 
työpajat ja työllistämisyksiköt sekä kylien asukkaat (maanomistajat), kylätoimikunnat ja –yhdistykset, ja 
maisemanhoitohankkeissa myös hankehenkilökunta.  
 
Maisemanhoitoon voi hakea rahoitusta mm. kunnilta, maakuntaliitoilta, (Leader-)toimintaryhmiltä ja 
maaseuturahastosta sekä yksityisiltä rahoittajilta. Museovirastosta voi hakea hoitoavustusta 
muinaisjäännösalueiden hoitoon. Rekisteröidyt yhdistykset (esim. kyläyhdistykset) voivat hakea 
perinnebiotooppien hoitoa, monivaikutteisen kosteikon hoitoa ja luonnon monimuotoisuuden 
edistämistä koskevia ympäristötuen erityistukisopimuksia. On muistettava, että valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden hoidosta sekä muinaisjäännösalueiden hoidosta on ennen 
hoitosuunnittelun aloittamista oltava aina yhteydessä alueelliseen maakuntamuseoon.  
 

http://www.proagria.fi/
http://www.laidunpankki.fi/
http://www.ymparisto.fi/vikuri
http://www.maaseutumaisemat.fi/


Hoitosuunnitelmassa tulee pitäytyä. Tehdyt toimenpiteet kirjataan ylös. Mikäli kirjatusta 
hoitosuunnitelmasta poiketaan, tulee muutokset kirjata ylös heti. Muutokset voivat olla esimerkiksi 
aiemmin käytössä olleiden käytäntöjen muokkaamista toimivammiksi. Hoitosuunnitelmaan tehtyjen 
muutosten selvittäminen jälkikäteen on työlästä.  
 
 

Hoitosuunnitelman toteuttamiseen voi kuulua  
-suunnittelijoiden ja toimenpiteiden tekijöiden kartoitus (maakuntamuseo, arkeologi, 
muut viranomaiset, kyläyhdistys ja kyläläiset, ostopalveluna tehtävien toimenpiteiden 
osalta ko. alan yritykset)  
-kaava-alueilla mahdollisen maisematyöluvan tai muun luvan tarve (kunnan 
rakennusvalvonta/ympäristötoimisto)  
-toimenpiteiden hallinnointi ja budjetointi (kuka hoitaa hallinnoinnin ja laatii budjetin, 
toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, vakuutukset, ohjaako esim. ls-laki toimintaa, 
tiedotus, raportointi, jatkosuunnittelu)  
-hoitotoimenpiteiden suunnittelu, kirjaaminen ja aikataulutus (mitä tehdään, milloin, 
missä, millä väellä ja välineillä)  
-toimenpiteiden tekijät (talkooväki, ostopalvelut, maakuntamuseon esim. arkeologin 
palvelut)  
-työvälineiden hankkiminen tai vuokraaminen (kyläyhdistyksen omat välineet, 
ostopalveluyrityksellä omat)  
-kyläillat ja muut tapaamiset sekä tehtyjen toimenpiteiden julkistus (talkoot, 
kylätilaisuudet, julkistus/juhlat syksyllä esim. sadonkorjuujuhlan tms. yhteydessä)  
-hyvien käytäntöjen todentaminen ja niiden jakaminen muiden tahojen kanssa: mitkä 
asiat sujuivat siten, että niistä oli oikeasti hyötyä toiminnalle? Keksittiinkö uusia toimivia 
käytäntöjä? Parannettiinko muualta omaan toimintaan otettuja malleja ja käytäntöjä? 
Raportoinnin yhteydessä käytäntöjen kirjaus.  

 
Hoitotarpeen alaiseen ympäristöön mahdollisesti kohdistuvia uhkia  
Laidunnuksen loppuminen, lähi- ja kaukomaisemien umpeenkasvu, hallitsematon 
pusikoituminen ja metsittyminen 
Vieraskasvien (mm. jättipalsami, lupiini, jättiputki ja kurtturuusu) leviäminen 
Perinnekasvien häviäminen/peittyminen vieraskasvien vallatessa alaa  
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja perinnebiotooppien katoaminen  
Rakennusten rapistuminen  
Liian lähellä rakennuksia olevan kasvillisuuden aiheuttamat (kosteus)vahingot  
Tienpinnan nousun rakennuksille aiheuttamat ongelmat (lumi, sulamisvesi, suolaus)  
Vanhojen kiviholvisiltojen rapistuminen 
Keskeisellä paikalla olevien siirtolohkareiden ympäristöjen ja kallioalueiden umpeenkasvu  
 
Maisemanhoitoon voi kuulua  
Maiseman avaaminen: niitto, raivaus, laidunnus  
Monimuotoisuuden edistäminen: vieraskasvien hävittäminen, vanhojen perennojen 
suosiminen, entisten peltojen muuttaminen maisemapelloiksi (esim. hunajakukka, 
auringonkukka, pellava) tai köyhdyttäminen kedoiksi  
Rakennusten kunnossapito: vesikatto, perustukset, ulkovuoraus / suhde maisemaan  
Muinaisjäännösalueet: hoitosuunnittelu yhdessä Museoviraston ja/tai maakuntamuseon 
arkeologin kanssa  
Tienpientareiden ja metsäsaarekkeiden siivous ml. romujen poisvienti: ympäristönhoito  
(Nopeusrajoitusten alentaminen kylien keskustoissa ja esim. vanhojen kivisiltojen 
kohdalla)  
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