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1. JOHDANTO 
 

Maaseudun kulttuuriympäristö koostuu monesta osasesta. Siihen kuuluvat maatalouden 

muovaamat maisemat, rakennukset ja rakenteet, muinaismuistot sekä perinnemaisemat. 

Vanhakantaisen maatalouden muovaamat perinnemaisemien luontotyypit – kedot, niityt, ha-

kamaat ja metsälaitumet – ovat monimuotoisimpia luonnonympäristöjämme. Näiden perin-

nebiotooppien lajirikkaus perustuu jatkuvaan hoitoon, laidunnukseen tai niittoon. Laidunnus 

säilyttää maisemat avoimina sekä on hyödyksi monenlaisille luontotyypeille. 

Matka kylämaisemaan -hankkeen maisemasuunnitelmissa on huomioitu luonnon monimuo-

toisuuden edistäminen kylissä sekä kylien ulkopuolisten asiakkaiden odotukset matkailun 

näkökulmasta. Maisema, kulttuuriperintö ja luontomielikuva ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä 

myös matkailussa ja maaseutualueiden markkinoinnissa. Paikallisuus kutoo maisemaan ta-

rinansa, joka kiinnostaa matkailijoita ja lisää asuinviihtyvyyttä maaseudulla. 

Tämä Lemun maisemanhoitosuunnitelma on yksi hankkeen aikana kylille tehdyistä raporteis-

ta. Hanketta rahoittaa Varsin Hyvä ry. Suunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa alueen 

asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Yhteyshenkilönä on Lemun Kempit ry:n puolesta toi-

minut Tauno Linkoranta. 

Suunnitelman on laatinut maisemasuunnittelija, metsätalousinsinööri ja suunnitteluhortono-

mi Katri Salminen Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista / ProAgria Länsi-Suomesta. 
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2. SUUNNITTELUMENETELMÄT 
 

Lemun maisemanhoitosuunnitelman tavoitteena oli tuot-

taa tietoa alueen maiseman arvoista ja ongelmista, ja laa-

tia niiden pohjalta sekä yksityiskohtaisempiin kehittä-

missuunnitelmiin että käytännön hoitotöihin ohjaava hoitosuunnitelma.  

Suunnittelu käynnistettiin syksyllä 2012. Hankkeen puitteissa pidettiin kyläilta lokakuussa 

2012. Huhtikuussa 2014 järjestettiin kyläkävely, jossa oli 11 osallistujaa. Kyläkävelyllä tutus-

tuttiin Lemun kirkkoon ja yhdistysten taloon, käytiin katsomassa Mäntylän kotiseutukeskusta, 

Lemun ensimmäistä koulua, talouskauppaa, Kaivosten kauppaa sekä rukoushuonetta. Lisäksi 

keskusteltiin mm. uudesta torista, merkittävästä kulttuuriympäristöstä ja vieraslajeista. Maas-

toon on tutustuttu keväällä ennen kyläkävelyä kylän edustajan kanssa. 

Suunnittelun tausta-aineisto muodostuu olemassa olevista suunnitelmista, kaava-aineistoista, 

kartoista, maisemaa ja luontoa koskevista inventoinneista, arvotuksista ja julkaisuista, voi-

massa olevista erityistukisopimuksista, muinaisjäännösrekisteristä, Natura 2000 -alue rekis-

teristä, kirjallisuudesta, maastotöiden yhteydessä kerätystä valokuva-aineistoista sekä asuk-

kaiden kanssa käydyistä keskusteluista ja yleisötilaisuuksissa esiin tulleista asioista. Lisäksi 

suunnitelman maisema-analyysikartassa on osoitettu alueen maisemallisesti merkittävät pel-

toalueet ja metsänreunat, kaukomaisemassa tärkeät metsälakialueet sekä tärkeät näkymät. 

 

3. SUUNNITTELUALUE JA -AINEISTO 
 

Suunnittelualueena on Lemun entinen kunta, joka liitettiin Askaisten kunnan kanssa Maskuun 

tammikuussa 2009. Ennen yhdistymistä Lemun naapurikunnat olivat Askainen, Masku, Mie-

toinen ja Nousiainen. Maisemasuunnitelma ei kosketa yksityiskohtaisesti yksityisten omista-

mia kiinteistöjä tai piha-alueita. Suunnitelmassa on kuitenkin nostettu esiin maisemallisesti ja 

kulttuurihistoriallisesti huomionarvoisia, myös yksityisessä omistuksessa olevia kohteita. 

Alueeseen on tutustuttu eri vuodenaikoina. Pääosan maastokäynneistä suunnittelija on tehnyt 

yksin. Alueeseen on tutustuttu myös yhdessä kylän edustajan Tauno Linkorannan kanssa ky-

läkävelyn suunnittelun yhteydessä. Alueesta on kerätty maastotöiden yhteydessä runsas va-

lokuva-aineisto eri vuodenaikoina. Kylän historiasta on myös kuultu maastokäyntien yhtey-

dessä. 
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3.1. SUUNNITTELUTILANNE JA KAAVOITUS 

 

Lemu sijaitsee Maskussa, Nousiaisten lähellä. Se on määritetty käytännössä kokonaan maa- ja 

metsätalous-, retkeily- sekä virkistysalueeksi Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Iso osa 

Lemusta on myös varattu taajamatoiminnoille. Lisäksi Lemussa on useampi Natura 2000 -

verkkoon kuuluva suojelualue. Jos Natura-alueita lähdetään hoitamaan, tulee siihen tehdä 

erillinen kulttuurimaiseman huomioiva suunnitelma. Etelä-Lemusta alkaa maakunnallisesti 

arvokas maisema-alue, joka ulottuu Nousiaisten keskustaajamasta vielä vähän matkaa koilli-

seen. 

Lemun alueelta on löytynyt muutamia muinaisjäännöksiä. Muinaisjäännökset ovat maassa tai 

vedessä säilyneitä muistoja menneistä sukupolvista. Ne kertovat elämisestä, asumisesta, liik-

kumisesta, elinkeinojen ja uskonnon harjoittamisesta sekä kuolleiden hautaamisesta ja ovat 

siten tärkeitä elementtejä kulttuurimaisemassa. Muinaisjäännösten säilyminen on tärkeää, 

eikä niitä saakaan kaivaa, peittää, muuttaa, vahingoittaa tai poistaa. Jos muinaisjäännöksiä 

haluaa hoitaa, on oltava yhteydessä maakuntamuseoon tai Museovirastoon. Alastalolla on 

keskiaikainen hautapaikka, josta on löytynyt mm. musta lasihelmi ja veitsi. Helmen epäillään 

olevan rautakautinen. Isovuorella ja Valpperissa on pronssi- tai rautakautisia kiviröykkiöitä ja 

Kuuvanvuorella rautakautinen linna ja esilinna, joista on jäljellä erikokoisia valleja. Lisäksi 

Alistalolla on kivikautinen asuinpaikka ja toinen mahdollinen kivikautinen asuinpaikka, jol-

lainen löytyy myös Pihlajamäeltä. 

Lemussa kaavamerkintöinä ovat MRV = maa- ja metsätalous-/retkeily-/virkistysalue, M = 

maa- ja metsätalousvaltainen alue, S = Natura 2000 -verkoston suojelualue ja A = taajamatoi-

mintojen alue. Viivoitettu ala taas on kulttuurimaiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue. 

Kuva: Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä 
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Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston joulukuussa 2010 hyväksymät 

Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavat. 

Vahvistuspäätökset ovat linjassa Varsinais-Suomen aiempien maakuntakaavojen vahvistus-

päätösten kanssa. Kaavat muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun (vahvistuspäätös 

23.8.2004) ja Salon seudun (12.11.2008) maakuntakaavojen sekä Salo-Lohja -oikoradan vai-

hemaakuntakaavan (4.12.2012) kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaakuntakaavan. 

Entiseen Lemun kuntaan on tehty osayleiskaava vuonna 2003. Yleiskaavassa Lemu on määri-

tetty pitkälti maatalous- sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kaavalla on esitetty 

alueet mm. erillispientalojen, maatilojen talouskeskuksien ja kunnallisten tilojen rakentami-

selle. Myös virkistys- ja ulkoilualueille on määrätty omat paikkansa. Lemun alueella on myös 

määritetty maisemallisesti arvokkaita alueita: Lemun kirkkomiljöö, Nyynäisten kartano ja 

kulttuurimaisema sekä Mannerjärven Yli- ja Alitalon alueet. Näillä alueilla rakennettaessa tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota rakennuksen sovittamiseen maisemaan ja ympäristöön. 

Myöskään peltoaukeisiin rajoittuvia reunavyöhykkeitä ei saa rikkoa. Lemussa on näiden lisäk-

si muitakin alueita, rakennuksia tai rakennuskokonaisuuksia, joissa uudiskohteita suunnitel-

taessa tulee ottaa huomioon paikallinen rakennusperinne ja rakennusten sopiminen arvok-

kaaseen kulttuuriympäristöön. Lisäksi yleiskaavassa on merkitty muutama luonnonsuojelu- ja 

muinaismuistoalue. Lemun keskustaajaman asemakaavassa on määritetty vielä tarkemmin 

osayleiskaavassa olevia alueita. Siihen kuuluvat alueet ovat lähinnä erillispientalojen ja rivita-

lojen korttelialueita, puistoja ja lähivirkistysalueita sekä opetustoimintaa ja sosiaalitointa pal-

velevien rakennusten korttelialueita. 

Suomen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) perustuva alueidenkäytön suunnittelujärjes-

telmä on kolmitasoinen (4 §).  Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta, maakuntien 

liitot maakuntakaavoituksesta eli maakuntakaavan laatimisesta, sen pitämisestä ajan tasalla ja 

kehittämisestä. Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma alueiden käytön ja yhdyskun-

tarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisten alueiden käy-

töstä. Maakuntakaava voidaan laatia koko maakunnan kattavana kokonaiskaavana tai teema- 

tai osa-aluekohtaisena vaihekaavana. Yleiskaavalla taas ohjataan kunnan tai sen osan 

(osayleiskaava) maan-käyttöä yleispiirteisesti ja sovitetaan toimintoja yhteen. Asemakaava 

sen sijaan on tarkka toimintasuunnitelma alueelle. Siinä määritetään, minkälaista rakentamis-

ta hyväksytään minnekin. Yleiskaava, maakuntakaava ja valtakunnalliset alueidenkäyttöta-

voitteet on otettava huomioon asemakaavaa laadittaessa. 
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4. ALUEEN YMPÄRISTÖ 

4.1. LUONNONYMPÄRISTÖ 

4.1.1. Kasvuolosuhteet ja elollinen luonto 
 

Alueen kasvuolosuhteisiin ja näin ollen elolliseen luontoon vaikuttavat erityisesti kallioperä 

sekä kasvillisuusvyöhyke. Kallioperä määrittää ihmissilmin helposti havaittavat alueen kor-

keusvaihtelut ja maiseman perusmuodon. Samalla se kuitenkin vaikuttaa myös kasvillisuu-

teen. Osa kivilajeista on happamia ja heikosti rapautuvia, jolloin niistä irtoaa vähän ravinteita 

maahan, kun taas toiset ovat emäksisiä ja helposti rapautuvia. Suomen kallioperä koostuu 

pääasiallisesti happamista kivilajeista. Happamat kivilajit rakoilevat runsaasti, mikä aikaansaa 

muun muassa runsaita pohjavesiesiintymiä. Maskun alueella kallioperä on pääosin hapanta 

graniittia, eikä ravinteikkaita kivilajeja ole lainkaan. 

Varsinais-Suomen kallioperä on 1500–1900 milj. vuotta vanha. Var-

sinais-Suomi alkoi vapautua jääpeitteen alta noin kymmenentuhat-

ta vuotta sitten. Vielä noin 7500 vuotta sitten mannerranta oli Au-

rassa eli Lemu oli vielä silloin veden alla. Nykyiset Lemun korke-

ammat metsäalueet ovatkin entisiä saaria, joihin tasaiset savikkoi-

set peltoalueet rajoittuvat. 

Varsinais-Suomen rannikkoinen osa kuuluu ilmastoltaan suo-

tuisaan hemiboreaaliseen eli lauhkean vyöhykkeen sekametsä alu-

eeseen. Kasvukausi on pitkä, jopa yli 185 vuorokautta. Metsissä 

kasvaa paljon havupuita, mutta myös jaloja lehtipuita kasvavia leh-

tokeskuksia esiintyy useammin kuin eteläboreaalisella vyöhykkeel-

lä. Hemiboreaaliselle vyöhykkeelle tyypillisiä luontotyyppejä ovat 

juuri tammilehdot ja lehtoniityt, mutta ne on raivattu viljelysmaiksi 

usein jo satoja vuosia sitten. Jäljelle jääneet lehdot sijaitsevat 

enimmäkseen mäkisillä ja kallioisilla alueilla, joilla viljely olisi vai-

keaa. Havupuista yleisin on kuusi, mutta karummilla paikoilla esiintyy myös mäntyä ja kata-

jaa. Lemussa mänty onkin yleinen kallioisilla mäenkumpareilla. 

Varsinais-Suomi on vähäjärvinen ja melko vähäsoinen maakunta, eikä Lemu tee tässä poikke-

usta. Rämeet eli puustoiset kuivahkot suot ovat Varsinais-Suomessa yleisin suotyyppi. Puut-

tomia nevoja esiintyy myös sekä laajemmilla suoalueilla että pienialaisina kallioiden välisissä. 

Lemussa tärkeimmät vesielementti ovat meri ja joet. 
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4.1.2. Vesistöt 

 

Lemun maisemaa hallitsee voimakkaasti meri, sillä se sijaitsee meren rannalla. Lemussa kul-

kevat Kuuvajoki ja Hirvijoki, jotka laskevat Lemun eteläosissa mereen. Lisäksi siellä risteilee 

paljon pienempiä mereen tai jokiin laskevia ojia. Lemun pohjoisosissa on pieni noin 1,8 heh-

taarin Mannerjärvi, joka on osittain umpeenkasvanut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Paikallisilmasto 

 

Lemun maisema muodostuu tasaisista pelloista ja niitä reunustavista usein korkeammista 

metsäalueista. Lemun keskustaajaman ympärillä on laajempi muuta seutua korkeampi metsä-

alue. Meren läheisyys vaikuttaa ensisijaisesti Lemun paikallisilmastoon. Se tasaa lämpötila-

eroja, sillä vesi lämpenee ja viilenee maata hitaammin. Kun maa on jo viilennyt, meri edelleen 

vapauttaa lämpöä ympäristöön. Alkukesäisin taas vesistöjen lähellä on viileämpää suhteessa 

muihin alueisiin. Vesistöt ja suot vähentävät myös hallan esiintymistä lämmönvarauskykynsä 

takia ja pidentävät kasvukautta. 

Myös alueen avoimuus vaikuttaa voimakkaasti Lemun paikallisilmastoon. Aukeille paikoille 

aurinko pääsee paistamaan suoraan, jolloin päivän keskilämpötilat nousevat huomattavasti 

korkeammiksi kuin varjoisammalla alueella. Aukeiden pohjois- ja itäreunat, joita reunustavat 

havupuut, ovat erityisen lämpimiä. Tiheä kasvillisuus kuitenkin myös estää auringonsäteilyn 

pääsyn lähelle maanpintaa, jolloin ilma ei lämpene niin paljon. Yölämpötilat sen sijaan pysyvät 

korkeampina kasvillisuuden peittämillä alueilla, koska kasvillisuus ehkäisee ulossäteilyä. Au-

keilla paikoilla ja meren lähellä myös tuulee helposti. Kesällä tuuli aiheuttaa lämpötilan las-

kua, kun taas talvella tuuli estää paikallisesti kovien pakkasten ja hallan muodostumista. 
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4.1.4. Luonnonsuojelu- ja erityiskohteet 

 

Lemun lehdot koostuvat useista pienistä lehtoalueista, joiden yhteiskoko on 26 hehtaaria. Ne 

ovat Suomessa harvinaisia hemiboreaalisia jalopuuvaltaisia lehtoja, ja ne on suojeltu Natura 

2000 -ohjelmalla. Alueen suojelualueet ovat Luodonmaan tammimäet, jossa kallioisilla paikoil-

la kasvaa yli tuhat tammea, toistasataa lehmusta ja hieman pähkinäpensasta, Miilumäen tam-

mihaka, vanhoja tammia ja lehtopensaita kasvava entinen hakamaa, Nyynäisten tammilehto 

(luonnonhoitometsä), tammea ja lehmusta kasvava kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan hyvin 

monipuolinen Varsinais-Suomen liiton Raukkaan kulttuurimaisemareittiin kuuluva rinneleh-

to, Ohensaaren lehto, rinnelehtomainen pähkinä-tammilehto, Laulaisten lehto, tammea, kuusta 

ja mäntyä kasvava kuivahko kallionalusrinne, Portaanpään lehto, pieni kuivahko tammilehto 

peltosaarekkeessa, sekä Päivärinteen lehto, enimmäkseen tammea, koivua ja pähkinäpensasta 

kasvava kuivahko lehtorinne peltosaarekkeessa.  

Lemun lehdot on suojeltu luonnonsuojelulailla, joka on Suomen luonnonsuojelulainsäädän-

nön päälaki. Sen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, maisema-arvojen 

vaaliminen, luonnonvarojen kestävän käytön tukeminen, luontotutkimuksen edistäminen se-

kä luonnontuntemuksen ja -harrastuksen lisääminen. Sen yksi toteuttamismuoto on Euroopan 

unionin luontodirektiivi, joka pohjautuu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vuonna 1992 sol-

mimaan biodiversiteetti- eli luonnon monimuotoisuussopimukseen. Luontodirektiivin tavoit-

teena on suojella uhanalaisia elinympäristöjä ja lajeja, jotta niiden väheneminen saataisiin 

pysähtymään. Lemun lehdoista luontodirektiivillä suojeltavia luontotyyppejä ovat jalopuu-

metsät sekä hakamaat ja kaskilaitumet. Vaikka alueita ei ole suojeltu lintudirektiivin perus-

teella, joka myös pohjautuu biodiversiteettisopimukseen, siellä pesii direktiivin lajeista palo-

kärki, harmaapäätikka, pikkulepinkäinen ja pyy. Lintudirektiivin tavoitteena on suojella, hoi-

taa ja säilyttää luonnonvaraisia lintulajeja. Tällä listalla olevien lajien tappaminen, pyydystä-

minen, pesien ja munien tuhoaminen sekä tarkoituksellinen pesinnän ja poikastenhoidon häi-

rintä on kiellettyä direktiivin nojalla. 

Oukkulanlahti on useammasta lahdesta koostuva 

noin 900 hehtaarin kokonaisuus, josta suurin osa kuu-

luu Lemuun. Se on Lounais-Suomen suurin ja yhtenäi-

sin merenlahtien kokonaisuus, joka on suojeltu Natu-

ra 2000 -ohjelmalla. Suojelualue on yleispiirteeltään 

matala ja ruovikoituva, ja siellä on laidunnuksessa yhä 

laajoja rantaniittyjä. Oukkulanlahden pesivä linnusto 

on monipuolista ja edustavaa, ja muuttoaikana siellä 

myös levähtää ja ruokailee moni lintulaji. Alue onkin 

suojeltu lintudirektiivin perusteella. 

Oukkulanlahdella direktiivin lajeista pe-

sii mm. huuhkaja, kaulushaikara, laulu-

joutsen, teeri ja ruskosuohaukka. Oukku-

lanlahdelle Lemun alueelle on rakennet-
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tu Kosteikko-Life hankkeen toimesta lintutorni ja luontopolku, jotka on avattu virallisesti 

käyttöön keväällä 2004. Retkeilyalueella on tärkeää pysyä poluilla, siellä ei saa esim. tehdä 

tulta tai poimia kasveja, eikä suojeltujen rantaniittyjen alueella saa liikkua 15.4.–15.7. välisenä 

aikana.  

Kolkkapolku on rakennettu talkoovoimin erinäisten lemulaisten yhdistysten toimesta vuosi-

na 2003–2004, ja se on yhteydessä Mietoisten alueen retkeilyreittiin. Kolkkapolku on yhteen-

sä 20 kilometrin pituinen retkeilyreitti, jonka voi kulkea jalan tai pyörällä. Reitti menee pää-

osin talousmetsissä ja teillä, eikä Oukkulanlahden suojelualue kuulu siihen. Kolkkapolku alkaa 

Lemun entiseltä kunnantalolta, jonne voi myös pysäköidä auton. Siellä on opastaulu reitistä. 

Kolkkapolku kiertää mm. Iso- ja Mannuistenvuorella. Reitin varrella on kaksi laavua ja kaksi 

näköalapaikkaa, ja se on merkitty maalitäplillä. 
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4.2. KULTTUURIMAISEMAN KEHITYS 

 

Kulttuurimaisemasta voidaan nähdä, kuinka ihminen on pyrkinyt toimillaan sopeutumaan 

luontoon ja käyttämään hyödyksi sen mahdollisuuksia, kuten ilmastoa ja maaperää. Rakenta-

minen, tienteko, teollinen toiminta ja maatalous ovat muokanneet maisemaa niin menneisyy-

dessä kuin tulevaisuudessakin. Kulttuurimaisema ja -ympäristö ovatkin jatkuvan ihmisen ja 

luonnon välisen vuorovaikutuksen tulosta. 

Kuten muuallakin Varsinais-Suomessa, myös Lemussa vanhimmat pellot olivat pieniä jokivar-

teen raivattuja tilkkuja ojitustekniikan alkeellisuuden takia. Peltojen koko on vuosien kulues-

sa kasvanut, mutta Lemussa maisema on pysynyt mosaiikkimaisena peltojen ollessa kalliois-

ten mäkien välissä. Varsinais-Suomi on Suomen peltoisin maakunta. Sen maapinta-alasta maa-

talousmaata on 30 %. 

Perinteiseen maalaismaisemaan kuuluivat tiheään rakennetut kylät. Varsinais-Suomi onkin 

nykykäsityksen mukaan maamme vanhinta pysyvästi asutettua seutua. Voisi luulla, että me-

reisen sijaintinsa takia Lemussa ei olisi ollut kauaa asutusta, mutta sieltä on löytynyt viitteitä 

kivikautisesta asutuksesta silloisilta meren saarilta. Pysyvästi Lemu on kuitenkin asutettu 

vasta varhaiskeskiajalla. Varsinais-Suomelle on myös tyypillistä lähes kiinni toisiinsa rakenne-

tut talot, mutta Lemussa ne korvautuvat metsäsaarekkeiden ja reunaselänteiden rinteille ra-

kennetuilla taloilla. Tästä syntynyt kyläjako, joka on muodostunut vanhimmillaan jo 1200-

luvulla, on pysynyt lähes samanlaisena tähän päivään saakka. 

Ensimmäinen maininta Lemusta on kirkkopitäjänä vuonna 1380, jolloin se kuului Nousiaisten 

Pyhän Maarian seurakuntaan. Omana seurakuntana Lemusta kirjoitetaan 1404, joihin aikoi-

hin myös Lemun ensimmäinen kirkko on valmistunut. Lemun kirkkopitäjään kuului myös 

kappeliseurakuntana Askainen, joka mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1592. Todennä-

köisesti Askainen on kuitenkin tätä vanhempi. Oman kirkon Askainen sai 1653, mutta se jäi 

silti osaksi Lemun seurakuntaa. Lemun ja Askaisten seurakunnat toimivat erillisinä vuodesta 

1919 vuoteen 1959, jonka jälkeen ne yhdistettiin Lemu-Askainen seurakunnaksi. Kuntaliitok-

sen myötä tämä seurakunta liitettiin osaksi Maskun seurakuntaa. Lemun kunta on perustettu 

virallisesti vuonna 1869. 

Perinteisen maatalouden aikaansaamat perinneympäristöt ovat osa kunkin maakunnan oma-

leimaista kulttuuriperintöä, jota tulee vaalia. Perinneympäristöillä tarkoitetaan esimerkiksi 

vanhoja hakamaita ja niittyjä. Ne ovat myös luonnon monimuotoisuuden kannalta ensiarvoi-

sen tärkeitä. Perinneympäristöjä ei voi suojella perinteisillä luonnonsuojeluohjelmilla tai mu-

seotoimien yhteydessä, sillä ne tarvitsevat säilyäkseen säännöllistä hoitoa. Maanviljelijät ovat 

tärkein perinneympäristöjä hoitava ryhmä, sillä heillä on niin hoitoon tarvittava taito kuin 

työkalut ja laiduntavat eläimetkin. Viljelijät voivat lisäksi hakea perinneympäristöjen hoitoon 

tarkoitettuja maataloustukia. Kedot, saariston nummet, lehdesniityt, jalopuuhaat sekä tuoreet 

niityt ovat niitä perinneympäristötyyppejä, joiden hoitoon ja säilyttämiseen tulee erityisesti 

Varsinais-Suomessa panostaa. Lemussa rantalaitumet ovat tärkeä hoidon kohde. Rannat ovat 
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päässeet paikoin pahasti ruovikoitumaan ja kasvamaan umpeen, mihin tehokkain hoitokeino 

on nautojen laidunnus alueella. 

 

4.2.1. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia 
 

Lemun kirkko on yksi Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriym-

päristöistä, ja se on suojeltu kirkkolailla. Kirkkolaki velvoittaa suojelemaan kaikki ennen vuot-

ta 1917 rakennetut kirkot kiinteine sisustuksineen ja taideteoksineen. Suojelun tarkoituksena 

on huolehtia lähinnä asianmukaisesta hoidosta.  

Lemun ensimmäinen kirkko rakennettiin 1300- ja 

1400-luvun vaihteessa. Kivikirkon rakentamista ruvet-

tiin suunnittelemaan kuitenkin melkein heti ensimmäi-

sen kirkon teon jälkeen ja uusi kirkko valmistui 1400-

luvun loppupuolella. Kolmilaivaisen kirkkosalin keski-

laivassa on tähtiholvit ja sivulaivoissa ristiholvit. Kir-

kon vanhin osa on asehuone, sillä se on rakennettu en-

simmäisen kirkon kivisakastiksi. Uuden kirkon sakasti 

valmistui 1600-luvulla, ja puulattia kirkkoon tuli vasta 

1816. Samalla tyhjennettiin lattianalaiset haudat. Sen 

jälkeen kirkkoa on korjattu vuosina 1950, 1958, 1971 

ja viimeisimpänä 1990-luvun lopulla. Lemun kirkon saarnatuoli on lahjoitettu kirkolle vuonna 

1644 Maskun Ohensaaren omistajan Lauri Stjernkorsin toimesta, ja siellä on myös paljon 

muuta vanhaa esineistöä, kuten kastemalja ja krusifiksi 1200-luvulta. Kirkon kellotapuli on 

rakennettu vuonna 1812 kirkon viereiselle kalliolle. Se on muodoltaan uusklassillinen, ja siinä 

on kaksi kelloa: toinen 1570-luvulta ja toinen 1660-luvulta. 

Kemppien tupa on vanhaan lainamakasiiniin perus-

tettu kotiseutumuseo. Tupa sijaitsee aivan kirkon 

vieressä. Lainamakasiini on rakennettu vuonna 1858 

silloisten talollisten toimesta. He toimittivat tarvitta-

vat rakennusaineet määrättyjen osuuksien mukaan ja 

myös rakensivat talon pääosin talkoilla. Kaksikerrok-

sinen makasiini on rakennettu kiviperustukselle kak-

sinkertaisilla hirsiseinillä, mutta vuonna 1952 teh-

dyssä remontissa sisempi hirsikerta purettiin. Vuon-

na 1873 valmistuneet massiiviset kiviraput ovat vielä 

paikallaan. Makasiinin tarkoituksena oli hyvinä sato-

vuosina talletetun viljan lainaaminen siemeneksi ja syöntiin huonoina vuosina sitä tarvitsevil-

le. Makasiini toimi viljalainaamona vielä 1930-luvulla, mutta maatalouden yhä kehittyessä, 

sen käyttö väheni. 40- ja 50-lukujen vaihteessa myytiin varaston viimeiset viljat. Lemun Kem-

pit ry sai lainamakasiinin käyttönsä heti yhdistyksen perustamisvuonna 1951. Ja se muokat-
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tiin museokäyttöön heti seuraavan vuoden aikana. Kemppien omistukseen makasiini siirtyi 

1976. Museo on nykyään avoinna kesäaikaan sunnuntaisin klo 11–14 ja muulloin sopimuksen 

mukaan.  

Nyynäisten kartano ja sen maisema kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin 

kulttuuriympäristöihin. Kartano sijaitsee mäenkumpareella keskellä tasaista ja avointa vilje-

lysmaisemaa. Se oli keksiajalla yksi Suomen merkittävimmistä kartanoista, ja ensimmäinen 

tiedossa oleva omistaja on 1400-luvun alusta. Kartanon vanhimmat yhä jäljellä olevat osat 

ovat 1500-luvulla rakennetut entisen kivilinnan kellarit. Muu kivilinna paloi vuonna 1527. 

Nyynäisten kartano määrättiin everstiluutnantin virkataloksi kruunun toimesta vuonna 1681. 

Nykyinen päärakennus on todennäköisesti rakennettu hänen käyttöönsä 1700-luvulla ja siir-

retty nykyiselle paikalle 1800-luvun alussa. Virkatalona se ei kuitenkaan toiminut kauaa, sillä 

tilaa alettiin vuokrata jo vuonna 1791. Kartanon muita rakennuksia ovat 1870-luvulla valmis-

tunut navetta, vuoden 1884 härkätalli, 1920 rakennettu meijeri ja vuosien 1938–1939 välillä 

tehty verstas- ja asuinrakennus. Kruunulta Nyynäisten kartano ostettiin 1946.   

Mäntylän kotiseutukeskus sijaitsee Lemun kirkon vie-

ressä valtakunnallisesti merkittävällä kulttuurihistorialli-

sella alueella. Mäntylä on ollut toimiva pientila, jossa on 

ollut sekä viljelyä että karjanhoitoa. Tilan päärakennus ja 

navetta ovat säilyneet, vaikka tila ehti olla tyhjillään noin 

20 vuotta ennen kuin Lemun Kempit ry lunasti sen. Aluet-

ta on niitetty Kemppien toimesta ensimmäisen kerran 

vuonna 2007. Sen jälkeen siellä on ollut sekä hevosia että 

lampaita laiduntamassa. Alueelle haettiin ympäristötukea 

vuonna 2013.  

 

4.2.2. Tiestön kehittyminen 

 

Tiet ovat vanhastaan kulkeneet pihojen kautta. Alkuun saattoi olla vain polku, joka sitten kului 

ja leveni tieksi. Maastoesteet kierrettiin ja tie hakeutui luonnostaan helpommin kuljettaville 

paikoille: harjujen ja selänteiden korkeimmille kohdille sekä alavassa maastossa tasaiselle 

penkereelle. Vanhat kujat ja tiet ovat tärkeä osa kulttuurimaisemaa. Ne kertovat, miten yhteys 

kylien ja tilojen välillä on muodostunut. 

Merkittäviä vaiheita teiden historiassa yleensä ovat olleet vakituisten ratsureittien syntymi-

nen 1500-luvulla, pääreittien kunnostaminen kärryteiksi 1700-luvulla ja 1900-luvun mootto-

riliikenteelle ja muun muassa maatalouden raskaalle kalustolle soveltuneiden teiden raken-

tamisen alkaminen. Tiet olivat mutkaisia ja luonnonmaaston muotoja myötäileviä aina 1960-

luvulle saakka. Vanhoille teille antoivat oman leimansa myös sadat portit ja veräjät. 

Päätiet ovat olleet jo varhain huomattavia avoimia väyliä, sillä keskiajalta periytyvien sään-

nösten mukaan maantien oli oltava aluksi kymmenen kyynärää eli noin kuusi metriä leveä ja 
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jo vuonna 1883 leveydeksi määrättiin 12 kyynärää eli seitsemän metriä. Samalla määrättiin, 

että tien varsilta tuli raivata pensaikkoa pois kolmen kyynärän (n. 1,8 m) leveydeltä ojien ul-

koreunasta. Käytännössä lakia ei aina noudatettu ja tiet ovat saattaneet olla tuolloin määräyk-

siä kapeampia. 

Lemu on tiestöllisesti hyvässä paikassa, vaikka isompia teitä ei ympärillä paljon menekään. 

Lemun sijaitsee käytännössä seututie 192:n varrella ja valtatie 8:lle on matkaa Lemun keskus-

tasta reilu 7 km. Turun keskustaankin Lemusta on matkaa vain noin 20 km. Lähitiestönä ovat 

Lemun läpi kulkeva yhdystie 1900 ja Lemuun tuova yhdystie 1912. 

Vuoteen 1996 asti yhdystie 1900 on ollut seututie, mutta liikenteellisen merkityksen vähen-

tymisen takia sen numerointia muutettiin. Yhdystie 1900 kulkee välillä Askainen – Lemu ja on 

7 km pitkä. Kun yhdystie 1900 kohtaa seututie 192:n, se muuttuu yhdystie 1912:si, joka vie 

Lemusta Nousiaisiin. 

Seututie 192 eli Kustavintie kulkee välillä Raisio – Kustavi ja sen pituus on 71 km. Kustavin-

tien rakentaminen on aloitettu vuonna 1948, ja sen viimeiset osat valmistuivat 1960-luvun 

alussa. Kustavintien valitseminen on yksi vaihtoehto Saariston rengastien kiertämiseen. 

Valtatie 8 on saanut nykyisen numeronsa jo vuonna 1938, eikä tien linjaus ole sen jälkeen juu-

rikaan muuttunut. Tieosuudella Turku – Mynämäki on kuitenkin vielä paljon vanhempi histo-

ria, sillä tie tunnettiin aikaisemmin Suurena Postitienä. Tällöin historiallinen maantie kulki 

Turusta Tukholmaan. Varhaisimmat kirjalliset tiedot tieosuudelta ovat 1500-luvun alusta, 

mutta todennäköisesti sitä on käytetty jo 1300-luvulla. Postin kuljetukseen tie valjastettiin 

vuonna 1638, ja se säilyi meripostin kuljetusväylänä vuoteen 1910 saakka. Tällöin Suomen ja 

Ruotsin välillä alkoi säännöllinen laivaliikenne. Kun Suuri Postitie vuonna 1938 otettiin osaksi 

valtatie 8:a, sen pahimpia mutkia oiottiin autoliikenteen helpottamiseksi. Tällä hetkellä valta-

tien leventämiseksi ja parantamiseksi on valmisteilla useampia hankkeita, joista ensimmäi-

nen, Raision ja Maskun välinen moottoritieosuus, on käynnistynyt helmikuussa 2014. 

 

5. LEMUN MAISEMAN MUUTOS 
 

Kulttuurimaiseman kehityksessä on useita alueen maisemakuvaan eri aikoina keskeisesti vai-

kuttaneita vaiheita. Maiseman muutosten arviointi on laadittu maisemasuunnittelun toimen-

pide-ehdotusten pohjaksi. 

Kulttuurimaiseman muutos on arvioitu kolmijakoluokituksella: positiivinen muutos, nolla 

muutos tai negatiivinen muutos. Nykymaisemakuvan negatiivisia maisemamuutoksia on taas 

arvioitu kolmijakoluokituksella: vähäiset muutokset, korjattavissa olevat muutokset ja pe-

ruuttamattomat muutokset. 
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Vähäiset muutokset liittyvät yleensä tilapäisiin olosuhteisiin maisemassa. Tällaisia ovat ra-

kentamisen aiheuttama tilapäinen epäsiisteys ja maakasat, erilaiset maahan kaivettavat linjat 

(ellei hävitetä samalla esim. vanhaa kivijalkaa), yksityinen roskanpolttopaikka tien varressa 

sekä ränsistyvät rakennukset. Näihin muutoksiin voidaan vaikuttaa joko yhteisesti tai yksityi-

sesti ja saattaa tilanne kuntoon siivoamalla, maalaamalla ja kunnostamalla, tasoittamalla 

maakasat tai purkamalla. Vähäisten muutosten hallinnan avuksi suunnitelmaan on koottu 

yleisiä maisemanhoidon suosituksia ja ohjeita. 

Korjattavissa olevat muutokset ovat vähäisiä muutoksia suuritöisempiä tai pitempivaikuttei-

sia. Taloudellisesti seikat saattavat tehdä niistä lähes peruuttamattomia (esim. pellon metsi-

tys). Metsänreunojen hakkuu kylän keskeisellä näkymäalueella korjautuu ihmisen aikajän-

teellä hitaasti, vaikka peruuttamatonta muutosta ei tapahtuisikaan. Samoin ympäristöön so-

pimaton rakennusmuoto tai väri on korjattavissa, joskin silloin pitää yleensä olla riittävä toi-

minnallinen syy. Korjattaviin muutoksiin voidaan vaikuttaa hyvällä ennakkosuunnittelulla. 

Korjattavissa oleviin muutoksiin on erityisesti keskitytty suunnitelman kohdekohtaisissa hoi-

tosuosituksissa. 

Peruuttamattomat muutokset maisemassa liittyvät yleisemmin rakentamiseen. Maanpinnan 

muokkaaminen ja maamassojen siirto, uusien tielinjojen rakentaminen ja vesistöjen pirstaloi-

tuminen sekä rakennusten ja kiviaitojen purkaminen ovat esimerkkejä peruuttamattomista 

muutoksista. Vaikka muutos olisi peruuttamaton, ei sen silti tarvitse olla silmiinpistävä. Tie-

tyn ylimenovaiheen jälkeen muutos saattaa hyvinkin sopeutua ympäristöönsä. Kielteisiä pe-

ruuttamattomia muutoksia ovat esimerkiksi laajassa mitassa tapahtunut peltojen ottaminen 

rakennuskäyttöön, vanhojen rakennettujen ympäristöjen muuttaminen niihin sopimattomilla 

rakennuksilla sekä teiden korotukset vanhoissa miljöissä. Peruuttamattomiin maisemamuu-

toksiinkin voidaan usein kuitenkin vaikuttaa maisemakuvaa korjaavasti. Jos ei itse muutok-

seen tai häiriöön voida vaikuttaa, voidaan sen lähiympäristössä tehdä toimenpiteitä, jotka 

vähentävät ja pehmentävät negatiivisen vaikutuksen määrää. Myös näihin on kiinnitetty 

huomioita kohdekohtaisissa hoitosuosituksissa. 

Suurimmat paineet Lemun maiseman muutokseen tulevat rakentamisesta. Uusia taloja on jo 

rakennettu ja lisää on varmasti tulossa, koska Lemu sijaitsee niin lähellä Turkua. Jo nyt pääosa 

Lemun keskustaajaman rakennuskannasta on uutta. Samalla Lemussa on myös paljon vanhaa 

rakennuskantaa ja vanha kylärakenne keskustaajaman ulkopuolella. Suotavaa onkin, että 

vanhaa rakennuskantaa säilyy myös jatkossa ja että uusista taloista rakennettaisiin maise-

maan sopivia. 

Maatalouden muutos yhä tuottavampaan suuntaan on aiheuttanut talouskeskusten kasvua. 

Maatilojen kasvu aiheuttaa muutoksia maisemaan suurten maatalousrakennusten ja laajene-

vien peltoaukeiden muodossa ja esim. avo-ojia saatetaan yhä muuttaa salaojiksi. Samalla moni 

pieni tila ei pysty enää kannattavasti jatkamaan maanviljelyä, jolloin riskinä on peltojen met-

sitys ja avoimen maiseman menetys. Maatalouden muutos on aiheuttanut myös ränsistynei-

den tönöjen ilmestymisen maisemaan yksityisten maille. Kun vanhoja rakennuksia ei ole enää 



LEMUN MAISEMANHOITOSUUNNITELMA  20 
 

tarvittu, ei niitä ole myöskään kannattanut korjata. Tämä maisemamuutos on korjattavissa 

kunnostamalla vanhat rakennukset, maisemoimalla ne piiloon tai purkamalla ne. 

Lemun maisema on monin paikoin kasvanut umpeen ja pusikoitunut, mikä ei ole harvinaista 

koko Suomea ajatellen. Maisemat tieltä maalaismaisemiin ovat umpeutuneet, samoin ranta-

maisema. Yksi syy pusikoitumisen ja umpeenkasvun lisääntymiseen on karjan laidunnuksen 

väheneminen. Ennen metsissäkin laiduntaneet maatalouseläimet pitivät maisemat avoimina 

syöden ruohon lisäksi myös puiden taimia. Samoin pienpolttopuuta tarvittiin ennen enemmän 

hellojen ja kamiinoiden lämmittämiseen, joten raivaustakin tehtiin enemmän. Nämä muutok-

set on korjattavissa säännöllisellä raivauksella ja alueesta riippuen laidunnuksella. Paras kei-

no Lemun maiseman hoitoon onkin maatalouden jatkuminen. 

 

6. MAISEMAN KEHITTÄMISALUEET 
 

Lemun maisemassa nousee selkeästi esiin muutama tarkempaa suunnittelua ja kehittämistä 

kaipaava alue. Maiseman kehittämisalueita ja teemoja ovat etenkin Kotiseutukeskus Mäntylän 

ja yhdistysten talon pihapiirit, Lemun kirkon ympäristö, opasteet, ilmoitustaulu, toripaikka ja 

Oukkulanlahden pitkospuut. 

Lemun maisemassa on tiettyjä näkymiä, joista katsottuna maisema on parhaimmillaan. Nä-

kymät voivat olla tärkeitä maisemakuvan kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, niissä yh-

distyvien erilaisten maisemaelementtien takia tai ne voivat olla historiallisesti merkittäviä. 

Erityisesti näiden näkymien pitäminen avoimena on olennaisinta ja vaikuttavinta maiseman-

hoitoa. 
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7. MAISEMANHOITO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

7.1. KOTISEUTUKESKUS MÄNTYLÄ 

 

Mäntylän tila on alun perin ollut pientila, jossa on ollut 

pienimuotoista viljelyä sekä karjanhoitoa. Tila oli tyhjil-

lään noin 20 vuotta, kunnes Kotiseutuyhdistys Lemun 

Kempit lunastivat tilan, joten ennen laidunnetut alueet 

ovat päässeet villiintymään. Lemun Kempit niittivät alu-

etta ensimmäisen kerran vuonna 2007, ja vuonna 2012 

alueella oli hevosia laiduntamassa. 

Toimenpidesuositus: 

Tilalle haettiin vuonna 2013 maatalouden erityisympä-

ristötukea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoi-

toon. Alueelle laadittu hoitosuunnitelma on viisivuotinen 

ja hoidon tavoitteena on siistiä ja hoitaa aluetta, jotta 

pientilan käytettävyys säilyy. Hoitona alueella käytetään 

laidunnusta, niittoa ja raivausta. Raivaus suoritetaan 

suosien katajia, lehtipuita sekä näyttäviä ja kookkaita 

yksittäisiä maisemapuita. Pääasiallinen hoitomuoto alu-

eella on laidunnus. Lampaat eivät kuitenkaan syö kaikkia 

kasveja, joten aluetta niitetään tarpeen vaatiessa. Niittojäte tulee muistaa kerätä pois alueelta. 

Hoitosopimus täytyy uusia keväällä 2015 maatalouden tukikauden vaihtumisen takia. Koh-

teelle haetaan maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito -

ympäristösopimusta. 

 

7.2. YHDISTYSTEN TALO 

 

Yhdistysten talo sijaitsee keskeisellä paikalla Lemun keskustassa. Tontti on rinnetontti, jossa 

on tällä hetkellä lasten leikkipaikka, sekä kulkuväylät talolle. Pihasta saa epäsiistin kuvan hoi-

tamattomien pensasaidanteiden ja maankulumisen vuoksi. Suurien korkeuserojen takia pihaa 

on hankala käyttää lastenvaunujen kanssa ja pintamaa on kulkeutunut kulkuväyliltä rinteiden 

alaosaan. Myös pihan korot ja pintavesien ohjaukset ovat toimimattomat. 
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Toimenpidesuositus: 

Pihalle laaditaan Matka kylämaisemaan – hankkeen yhteydessä pihasuunnitelma, jossa on 

otettu huomioon piha-alueen kaikki käyttäjäryhmät. Pihaa ehostetaan siistimällä rajaavat 

pensasaidanteet, sijoittamalla istuskelualue pihalle ja uusimalla lasten leikkipaikka. Myös kul-

kuväylien sijainti mietitään uusiksi ja pintavesien valunta otetaan huomioon. Pihasuunnitelma 

alueesta on liitteenä. 

 

7.3. LEMUN KIRKON YMPÄRISTÖ 
 

Lemun kirkkomäki on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, joka on säilynyt al-

kuperäisenä. Nyt kirkko uhkaa peittyä kasvavan puuston taakse. 

Toimenpidesuositus: 

Kirkon ja Kirkkotien väliin jäävän puistoalueen hoidon tavoitteena tulee olla näkymien lisää-

minen tieltä kirkolle samalla kookkaita ja vanhoja puita säästäen. Aluetta lähdetään hoita-

maan poistamalla aluskasvillisuutta ja toisiaan hankaavia puita sekä oksia. Sen jälkeen siirry-

tään harvennukseen ja raivaukseen, jolloin puiden latvuksille syntyy tilaa kasvaa leveiksi ja 

tuuheiksi. Harvennuksen ei pidä olla tasavälistä, vaan tarkoituksena on luoda metsään vaihte-

levia maisemia. Voimakkaat raivaukset tai koko pensaskerroksen poisto voivat aiheuttaa 

myös ongelmia: kun pihlajat ja pajut alkavat vesoa rajusti, vesakonraivaus on edessä usein. On 

hyvä muistaa, että elämyksellinen metsä syntyy eri-ikäisten ja -lajisten puiden ja pensaiden 

vaihtelusta! 

 



LEMUN MAISEMANHOITOSUUNNITELMA  24 
 

Ennen harvennuksen aloittamista on hyvä tehdä suunnitelma ja ottaa siinä huomioon 

· metsän sijainti maisemassa ja visuaaliset tekijät 

· metsämaisematyypit 

· näkymät – minne metsä näkyy ja mistä 

· metsäkuviot metsätyypin, puuston ja iän mukaan 

· yksityiskohdat, reitit, hakamaat, maisemapuut, kivet, kosteikot 

Lisäksi tulee selvittää ja ottaa huomioon 

· yleiskaava-alueella tarvitaan kunnan rakennusviranomaiselta maisematyölupa 

· onko alueella voimassa metsälaki, onko alueelle asetettu metsänkäsittelyn rajoituksia 

· maanomistus 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. OPASTEET 
 

Kylän kohteisiin kaivataan opasteita. 

Toimenpidesuositus:  

Etenkin Mäntylän kotiseutukeskukselle kaivataan kylttiä. Kyltin voisi sijoittaa lintutornin kyl-

tin yhteyteen Askaistentien varteen, sekä tilan kohdalle. 

On hyvä muistaa, että maantien varteen pystytettävään opasteeseen tarvitaan aina lupa elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus). Katuverkolla luvanmyöntäjä on kunta 

ja yksityisteillä tien omistaja. Kohde voidaan viitoittaa joko sinisin tai ruskein palvelukohteen 

opastustauluin tai ruskealla palvelukohteen osoiteviitalla ja palvelukohteen osoiteviitan en-

nakkomerkeillä. Kun kyseessä ei ole palvelukohde, käytetään mustaa osoiteviittaa ja osoitevii-

tan ennakkomerkkiä. Lupaa haetaan paikalliselta ELY-keskukselta. Hakemukseen pitää aina 

liittää kartta, josta käy ilmi opastettavan kohteen sijainti sekä osoiteviittojen sijoituspaikat. 

Raportin lopussa on liitteenä lupalomake. 
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7.5. ILMOITUSTAULU 
 

Hankkeen aikana on mietitty ilmoitustaulun rakentamista kylälle. Erityisesti ajatus maitolai-

turista on saanut kannatusta. Laiturin voi rakentaa joko ovellisena tai ovettomana, mutta täs-

sä tapauksessa ovet olisivat paikallaan. Näin sisällä olevat ilmoitukset pysyvät hyvässä kun-

nossa säällä kuin säällä. Maitolaiturissa voisi olla ilmoitustaulun lisäksi esim. tietoa kylästä ja 

sen historiasta.  

 

7.6. TORIPAIKKA 
 

Lemun keskustassa sijaitsee tyhjä nurmipohjainen 

tontti, jota reunustavat vuorimännyt Kirkkotien ja 

Askaistentien puolelta. Kyläläiset ovat miettineet 

alueelle toritoimintaa sen keskeisen sijainnin takia. 

Toritoiminta kannattaa aloittaa pienessä mittakaa-

vassa ja vasta toritoiminnan lähdettyä kunnolle liik-

keelle, voidaan toritoimintaa laajentaa vaikka koko 

alueelle. 

Toimenpidesuositus: 

Torin suunnitelmassa otetaan huomioon näkymät 

tieltä ja kaupalta päin sekä maanpinnan kulutuksen 

kesto. Tien varressa kasvavat vuorimännyt toimivat 

alueen rajaajina, mutta estävät näkymän torille. Al-

kuaikana tori tarvitsee markkinointia sekä näky-

vyyttä, joten aluetta ei voida rajaamalla sulkea ko-

konaan. Vuorimäntyjen tilalla toimisivat paremmin 

kapeat pilaripuut tai matala pensasaidanne. 

 

7.7. OUKKULANLAHDEN PITKOSPUUT 
 

Lintutornille vievät pitkospuut ovat huonossa kunnossa. Lintutorni ja pitkospuut ovat Metsä-

hallituksen ylläpitämiä. 

Toimenpidesuositus: 

Pitkospuut pitäisi uusia, jotta niillä olisi turvallista retkeillä. Samalla kannattaisi tarkistaa lin-

tutornin kunto. Koska kohde on Metsähallituksen ylläpitämä, tulisi sinne olla yhteydessä ja 

tiedustella, miten pitkospuut voitaisiin saada kuntoon. 
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7.8. PELTOMAISEMA JA TIENVARSIMAISEMANHOITO 

 

Avoimet, viljelykäytössä olevat pellot alkavat olla 

keskustaajamissa harvinaisia. Niillä on jo avoimuu-

tensa ja eri kasvukauden kiertonsa takia usein tärkeä 

maisemallinen merkitys, mutta myös niiden puustoi-

silla ja usein osin paahteisilla reunavyöhykkeillä on 

merkitystä sekä maisemaan että luonnon monimuo-

toisuuteen. Parasta hoitoa peltomaisemalle on pelto-

jen pitäminen viljelyksessä, jolloin ne pysyvät luon-

nollisesti avoimina ja hoidettuina. Reunavyöhykkei-

den puustoa ja vesakkoa voidaan harventaa sektoreit-

tain välttäen kaavamaisuutta ja pyrkien monilajisuu-

teen. 

Teiden varsilla kasvaa monin paikoin niin paljon pie-

niä puita ja pensaita, ettei ympärillä olevaa maisemaa 

pysty näkemään. Pusikoituminen on myös turvalli-

suusriski. Kun näkyvyys on huono, voi esimerkiksi 

hirvi yllättää autoilijan. Tienvarren vesakkoa raiva-

taan harkitusti avaamalla maisemaan selkeitä sekto-

reita. Tarvittaessa talousmetsän luonne huomioidaan, 

mutta maisemakuva kehittyisi nykyistä selkeästi viih-

tyisämmäksi, jos raivauksissa noudatettaisiin maise-

maraivausperiaatteita ja pyrittäisiin maiseman ja luonnon osittaiseen monimuotoisuuteen. 

Tämä voidaan tehdä säästämällä ryhmissä myös osa lehtipuiden vesoista sekä välttämällä 

kaavamaisuutta raivauksessa. Puustoisuuden suositus on 25–30 %.  

 

7.9. RANTAMAISEMAT 

 

Kuten teiden varret, myös rannat ovat päässeet yleisesti pusikoitumaan. Samoin rantojen 

ruovikoituminen on yhä suurempi ongelma. Varsinais-Suomessa onkin 16 kertaa enemmän 

rantaruovikoita kuin rantaniittyjä. Rantaniityt ovat aikaisemmin olleet maatalouseläinten lai-

dunnuksessa. 

Toimenpidesuositus:  

Rantamaisemia voidaan hoitaa samoin periaattein kuin tienvarsiakin kunhan luonnon moni-

muotoisuustekijät otetaan myös huomioon. Koska rantametsät toimivat usein tärkeinä 

elinympäristöinä monille lajeille, niiden käsittelyssä tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta. 

Myös ruovikot ovat tärkeitä elinympäristöjä varsinkin monille linnuille. Ruovikkoa voidaan 

poistaa niittämällä, mutta lopputulos vastaa parhaiten rantaniittyä, jos hoitona on käytetty 
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laidunnusta. Erityisesti lehmät soveltuvat ranta-alueille. Hoitotoimenpiteet tulee joka tapauk-

sessa suunnitella etukäteen huolella, ja niiden tavoitteena tulee olla sekä avointen perinne-

maisema niittyjen että niiden eliölajiston palauttaminen ja ylläpitäminen. 

 

8. VINKKEJÄ KYLÄN JA KOTIYMPÄRISTÖN MAISEMANHOITOON 

8.1. KUJANTEET 
 

Lehtipuuvaltaiset kujanteet paahteisten peltojen reu-

noilla ja avoimessa tiemaisemassa ovat sekä maisema- 

että luonnon monimuotoisuuskohteita. Puukujanteet 

tarjoavat monille lajeille niin elinympäristöjä kuin suo-

japaikkojakin. Kujanne myös muuttaa avoimen alueen 

pienilmastoa haihduttaen vettä, suojaten auringon 

paahteelta ja pienentäen tuulen ja tuiskun vaikutuksia. 

Talvisin kujanne voi estää lumen kinostumisen tielle. 

Puukujanteet kuuluvat vanhaan kulttuurimaisemaamme ja niillä on tärkeä maisemallinen 

merkitys etenkin seuduilla, joissa maisema on tasaista sekä vailla yksittäispuita ja metsäsaa-

rekkeita. Lisäksi mm. koivukujanne pitää haihduttamalla tienpohjan kuivana sekä kantavana. 

Puukujanteet ovat yleensä olleet päätieltä taloon johtavan tien tai kylätien varrella, ja ne ovat 

yleensä samaa puulajia.  

Toimenpidesuositus: 

Puurivejä hoidetaan pitämällä niiden alusta siistinä vuosittain niittämällä. Puukujanteen tul-

lessa uusimisikään kannattaa uusiminen tehdä samaa puulajia käyttäen. Puurivi uusitaan ko-

konaan kerralla, sillä väleihin istutetut täydennystaimet eivät pääse kunnolla kehittymään 

isompien puiden varjossa. Kaksirivisissä kujanteissa voidaan ensin uusia kujanteen toinen 

puoli ja muutaman vuoden kuluttua toinen. Uusia puukujanteita ja -rivejä kannattaa perustaa 

harkiten pitäen mielessä perinne, jonka mukaan puurivistöt osoittavat maisemassa erityisen 

merkittävän paikan. Puukujanteissa on usein käytetty koivua. Muita tuttuja kujanteiden puu-

lajeja ovat pihlaja, kuusi, mänty sekä Etelä- ja Lounais-Suomessa jalot lehtipuut, kuten tammi, 

saarni ja vaahtera. Puukujanteita uudistettaessa tai perustettaessa kannattaa ottaa huomioon, 

että puut istutetaan tarpeeksi kauas tien reunasta, jotta tiellä liikennöinti ja tien hoito sujuu 

isoillakin ajoneuvoilla myös puiden kasvettua isoiksi. Puita ei kuitenkaan pidä istuttaa ojan 

pohjalle, eikä samaan kohtaan kaadetun puun kanssa. Koivulla hyvä istutustiheys on viidestä 

kymmeneen metriin.  
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8.2. KUUSIAITA 
 

Perinteisesti pihapiirejä ei ole aidattu. Mikäli tontti halutaan rajata tiukasti, sopii tarkoituk-

seen pensasaita tai vaikkapa kiviaita. Kulkua ohjaava ja pihapiiriä rajaava kuusiaita on aina 

tiealueen keskeinen ja näkyvä maisemaelementti. Liikenteen läheisyys ja tien hoitotoimenpi-

teet saattavat vaurioittaa aitaa ja tien mahdollinen oikaisu ja leventäminen ovat uhka aidalle. 

Toimenpidesuositus: 

Kuusiaitaa ei voi uudistaa vähitellen, vaan huonokuntoinen kuusiaita on aina uudistettava 

kerralla. Uuden kuusiaidan perustaminen aloitetaan kaatamalla vanhat aitapuut ja pilkkomal-

la kannot ja kuljettamalla ne pois. Taimiryhmälle kaivetaan yhtenäinen alue, ei erillisiä kuop-

pia kullekin taimelle. Havupensaat suosivat hapanta maata (pH 5-5.5). Kova pohjamaan pinta 

rikotaan ennen istutusmullan lisäämistä. Jos pohjamaa on kuivahkoa kivennäismaata, sekoite-

taan siihen kolmannes turve-multaa ja kolmannes savimultaa. Istutusmullaksi sopii myös 

pelkkä puutarhamulta. 

Kuusiaitataimia (esim. metsäkuusi ja serbian kuusi) on tarjolla eri-

tyyppiä. Astiataimia voidaan istuttaa melkein koko kesän ajan, tosin 

toukokuuta ja elokuuta pidetään parhaimpina istutusaikoina. Paakku-

taimia käytetään vain kevät ja syksy istutuksissa. Taimien istutusväli 

on noin 35 cm eli 3 kpl metrille. Taimet istutetaan muutaman sentin 

taimen kasvatussyvyyttä, taimistosyvyyttä syvempään. Taimis-

tosyvyys näkyy rungon kuoressa vaalean ja tumman kohdan rajana.  

Aitataimia ei yleensä leikata istutuksen yhteydessä, mutta kuivat tai 

vioittuneet oksat voi poistaa. Juuripaakut on syytä kastella huolellises-

ti ennen istutusta. Istutettavasta taimirivistä saa suoran pingottamalla 

tulevan aidan kohdalle narun, jonka viereen taimet istutetaan. Juurten 

on tultava luonnolliseen asentoon ja multa tiivistetään taimien juuril-

le. Juuren niskaa ei saa kuitenkaan vahingoittaa. Istutuksen jälkeen 

kasvualusta kastellaan perusteellisesti ja kastelua jatketaan kerran viikossa, kunnes taimet 

ovat juurtuneet ja alkaneet kasvaa kunnolla. Lannoitusta ei tarvita istutuskesänä, mutta myö-

hemmin voi lannoittaa varovasti keväisin kasvun alettua. 

Kuusiaidan alle ei kylvetä ruohoa, vaan alusta katetaan, pidetään mulloksella tai siihen istute-

taan peitekasveja. Isojen taimien hoitoleikkaukset voi aloittaa vuoden kuluttua istutuksesta. 

Ensimmäisellä kerralla leikataan oksat hyvin läheltä runkoa. Pian oksien uinuvat silmut alka-

vat kasvaa ja aita tuuheutuu yleensä jo kesän puoliväliin mennessä. Joka vuosi aidan sivustoil-

le jätetään uutta kasvua vain pari senttiä. Oksia ei saa kuitenkaan leikata vanhaan vuosikas-

vuun saakka, koska vanhasta oksasta ei puhkea uusia silmuja. Latvoja ei leikata ennen kuin on 

saavutettu haluttu lopullinen korkeus. Tästä eteenpäin aitaa leikataan vuosittain sekä päältä 

että sivuilta. Sopiva leikkuuajankohta on syksyllä kasvun päätyttyä tai vielä suositellummin 

keväällä maalis-huhtikuussa, ennen kasvukauden alkua. Oksat eivät saa olla kuitenkaan lei-

kattaessa jäässä. Kilpalatvan voi poistaa kesälläkin ja kuivat oksat saa poistaa milloin vain. 
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Hyvänmuotoinen kuusiaita on ylöspäin kapeneva ja 

teräväkärkinen. Leveä kuusiaita kerää runsaasti lunta, 

jolloin aidan muoto ei pysy ja oksat murtuvat helposti. 

Lisäksi leveän aidan sisäosien neulaset varisevat valon 

puutteessa. Aidan korkeuden tulee pääsääntöisesti seu-

rata maastonmuotoja. Jos tontilla on aidan kohdalla 

vain vähän epätasaisuutta, leikataan aita yläosastaan 

suoraksi. Hyvän näkösuojan antaa 150–200 cm korkea aita. Yli 200 cm korkean aidan leik-

kaaminen on jo hankalaa. 

 

8.3. NIITYN KEHITTÄMINEN JA HOITO 

 

Kotipihan kuivalle ja aurinkoiselle paikalle voi kehittää omaa kukkaketoa. Vastaavasti tuore- 

ja reheväpohjaiselle paikalle saadaan syntymään toisenlaisia kasveja kasvava niitty. Niityn 

perustaminen on mielenkiintoista ja hauskaa, mutta se vaatii myös kärsivällisyyttä.  

Niityn kasvillisuuden annetaan mahdollisimman pitkälle kehittyä luonnolliseen suuntaansa. 

Kehityksen suuntaan vaikuttavat kasvupaikan olosuhteet ja kasvukaudet, mutta myös ympä-

röivien alueiden maankäyttö ja kasvillisuus. Luonnonkasvit ovat hyvin tarkkoja kasvupaikan 

suhteen. Ne häviävät pian, ellei paikka ole niille sopiva. On myös hyvä muistaa, etteivät niitty-

kasvit kestä kulutusta samalla tavalla kuin nurmikko, joten kävelyväylälle sitä ei kannata pe-

rustaa.  

Paikan kosteus- ja valoisuusolosuhteet määräävät, millä 

kasvillisuudella niitty kulloinkin perustetaan. Tarjolla on 

valmiita niittysiemenseoksia hyvin monen tyyppisiille 

kasvupaikoille. Niittyä perustettaessa kasvillisuudeksi on 

hyvä valita vain kotimaista alkuperää olevaa materiaalia. 

Kotimaisia valmiita niittysiemenseoksia monille erityyp-

pisille kasvupaikoille voi tilata mm. Suomen niittysiemen 

Oy:ltä. www.suomenniittysiemen.fi 

Niittykasvin siemeniä kylvetään noin 30–60 g aarille, eli 

3–6 kg hehtaarille. Valmiissa siemenseoksissa ilmoitetaan 

seosmäärän riittävyys. Siemenseos on niin hienoa, että se on hyvä sekoittaa esim. hienoon 

hiekkaan kylvön helpottamiseksi. Siemenet jaetaan kahtia ja ne kylvetään pintaan kahteen 

kertaan ristiin, jolloin saadaan tasaisempi kylvös. Tämän jälkeen alue voidaan vielä haravoida 

ja jyrätä, mutta siemeniä ei peitetä. Kaikki siemenet eivät idä ensimmäisenä vuonna, vaan 

saattavat nousta esiin vasta seuraavina vuosina, jopa vasta 3-5 vuoden päästä, kun oikeat 

otolliset olosuhteet on saavutettu. Niittykasvillisuus voidaan kylvää keväällä, kesällä tai syk-

syllä. Usein myöhäissyksyn kylvö on niittykasveille erityisen suotuisa. Syksyllä kylvetyille nii-
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tyille tulee myös selvästi vähemmän yksivuotisia peltorikkakasveja kuin keväällä tai kesän 

aikana kylvetyille alueille. 

Pihanurmikon muuttamisen niityksi voi aloittaa jättämällä ruohonleikkaamisen alkukesästä 

kokonaan ja katsomalla, mitä paikalla alkaa kasvaa. Aluetta ei lannoiteta ollenkaan ja se niite-

tään vuosittain heinä-elokuulla. Nurmikon muuttaminen niityksi kestää vuosia. 

Niityn luontaista kehitystä voi auttaa lisäkylvöllä. Kukkavalikoimaa lisätään mm. tuomalla 

paikalle niittoheinää läheiseltä niityltä. Siementen annetaan varista muutaman päivän ajan, ja 

sen jälkeen kasvijätteet kerätään pois, jottei maaperän ravinteisuus lisäänny. Pohjakasviksi 

valitaan heinä, esim. nurmirölli tai lampaannata. Siemenet kylvetään suoraan paikalle tehtyi-

hin laikkuihin loppukesällä tai syksyllä, sillä monien lajien siemen vaatii itääkseen kylmän 

jakson. Kellokukat kannattaa kylvää varhain keväällä tai myöhään syksyllä. Muistathan, että 

kerätessäsi kasveja tai siemeniä luonnosta jätät aina osan kasvamaan alkuperäiselle paikal-

leen. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä lajien rauhoitusmääräykset on myös syytä 

muistaa. 

Niityn hoito rajoittuu lähinnä niittoon, joka tehdään kukkimisen ja siemenien kypsymisen jäl-

keen heinä-syyskuussa, kukkivista lajeista riippuen. Niitetyn luokon annetaan kuivua paikal-

laan muutaman päivän ajan, jotta loputkin siemenet ehtivät varista. Sen jälkeen luoko hara-

voidaan pois, jotta maaperän ravinteikkuus ei lisäänny. Jos ravinteikkuus lisääntyy, voima-

kaskasvuiset kasvit valtaavat elintilan muilta kasveilta. Tällöin on apua niittokertojen lisäämi-

sestä siten, että niitty niitetään jopa kolme kertaa kesässä, ensimmäisen kerran jo kesäkuussa. 

Myös laidunnus on mitä parhainta niityn hoitoa. 

 

8.4. MAISEMAN AVAAMINEN RAIVAAMALLA 

 

Maiseman avaamisen tarkoituksena on paljastaa jokin tai 

joitakin keskeiseksi ja tärkeiksi koettuja näkymiä esim. 

vesistöihin, pelloille tai rakennuksiin. Metsän- ja teiden-

reunojen raivaus hyödyttää lisäksi alueen lajistoa. Tällaiset 

reunavyöhykkeet ovat lajistoltaan maamme rikkaimpia 

alueita. Koska kerran aloitettua raivausta on jatkettava 

säännöllisesti vähintään muutamien vuosien välein, on 

tärkeää tarkoin harkita, mitä alueita otetaan hoidon piiriin 

ja mitä näkymiä todella halutaan avata.  

Raivauksia ei tule tehdä monotonisesti ja tasavälein, aina samanikäisiä ja samanlajisia poista-

en vaan valikoiden raivataan valituilta muutamien metrien mittaisilta näkymäsektoreilta kas-

villisuutta pois siten, että jäävä puusto on monenikäistä, muotoista ja lajista. Kaunismuotoiset, 

erikoiset puuyksilöt otetaan harvennuksissa esiin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on 

tärkeää, että pysty- ja maalahot säilytetään ja suositaan marjovia lajeja (katajat, pihlajat, tuo-

met, paatsamat). 
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8.5. SUOJAISTUTUKSET JA KESTÄVÄT KASVIVALINNAT 

 

Tärkeimmät kriteerit monivuotisen kasvillisuuden valin-

nassa ovat talvenkestävyys ja valontarve. Suomi on jaettu 

kahdeksaan kasvillisuusvyöhykkeeseen. Vyöhykkeet muo-

dostuvat talven kylmyyden sekä kasvukauden pituuden ja 

lämpimyyden mukaan. Kasveille annetut vyöhykesuosituk-

set kertovat, miten pohjoisessa ne todennäköisesti menes-

tyvät. Lemu sijoittuu Ib-vyöhykkeelle. Kasvillisuusvyöhyke 

ei yksin kerro kasvin menestymismahdollisuuksista. Sa-

malla tontillakin voi olla toisistaan poikkeavia olosuhteita. 

Lämpimiä ja edullisia kasvupaikkoja ovat; rinteiden yläosat ja erityisesti etelärinteet, hiekka- 

ja hietamaat, vesistöjen rannat, runsaspuustoiset seudut ja pohjoistuulilta suojatut alueet. 

Lämpimillä alueilla voi kokeilla myös hieman arempia kasveja, joiden vyöhykesuositus ei 

muuten ole alueelle sopiva. 

Kylmiä ja epäedullisia kasvupaikkoja ovat; pohjoisrinteet ja notkelmat, savi- ja hiesumaat, 

alavat alueet ja suoalueet ja pohjoistuulelle alttiit alueet. Näille alueille on syytä istuttaa vain 

vyöhykesuositusten mukaan. 

 

8.5.1. Yhtenäiset kasvillisuusalueet 

 

Rehevät, riittävän tiheät kasvustot varjostavat maan-

pintaa ja estävät rikkakasvien itämistä. Tiheät istu-

tukset suojaavat myös ainavihantia kasveja kevät au-

ringolta. Kasvillisuusryhmiä ja niihin istutettavien 

kasvien määriä suunniteltaessa kannattaa pohjana 

käyttää kasvien arvioitua kokoa muutaman vuoden 

kuluttua istutuksesta ja aina huomioida lajikohtaiset 

suositukset istutussyvyydestä ja etäisyyksistä.  

Rikkakasvien torjunnassa on apua myös, kun kasvillisuus alueet rajataan selkeästi eroon mm. 

nurmikosta, käytetään suodatinkangasta ja istutuksissa vain rikkakasvivapaata puhdasta kas-

vualustaa, ei koskaan peltomultaa ja istutukset katetaan esim. kuorikatteella, maanpeitekas-

veilla tai katekankaalla ja koristesoralla tai hiekalla. Rikkakasvien siemeniä leviää istutusalu-

eille aina paljon myös ympäristöstä, ulkoisesti, joten alueita pitää yleensä ainakin vähän myös 

kitkeä. 
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Hyvä muistaa istutuksissa: 

• kunnosta maa ja kasvualusta ennen istutusta 

• käytä vain rikkakasvivapaata kasvualustaa 

• käytä suodatinkankaita, katekankaita ja katteita rikkakasvitorjunnassa märillä savi- ja 

hiesumailla salaojita tai istuta harjuun 

• kastele ennen istutusta, istutuksen päätteeksi sekä tarvittaessa kerran viikossa 

• kastele runsaasti kerralla, pensaille 20 litraa, puille jopa 30–40 litraa 

• tue puut istutuksen yhteydessä tukikepeillä; lehtipuut kahdella ja havupuut kolmella 

sekä huolla tukisidoksia säännöllisesti 

8.5.2. Kestäviä kasvivalintoja 
 

Kestäviä aita ja aidannepensaita 

• idänvirpiangervo, korkeus 150 cm 

• koivuangervo, korkeus 50–80 cm 

• koristearonia, korkeus 150–200 cm 

• kuusi 

• kääpiöpunapaju, korkeus 50–100 cm 

• rinneangervo, korkeus 100 cm 

• rusopajuangervo, korkeus 150 cm 

• ruusuangervo, korkeus 50–100 cm 

• sinikuusama, korkeus 100–150 cm 

• taikinamarja, korkeus 50–150 cm 

• virpiangervo, korkeus 100–150 cm 

• verhoangervo, korkeus 30–40 cm 

Kookkaita perennoja ja pensaita ongelmakohtien maisemointiin 

• kilpiangervo, korkeus 100–150 cm 

• pihlaja-angervo, korkeus 150–200 cm 

• röyhytatar, korkeus 100–150 cm 

• suomentatar, korkeus 150–200 cm 

• tuoksuvatukka, korkeus 200 cm 

• viiruhelpi, korkeus 80–100 cm 

Nopeasti maata peittäviä matalia pensaita ja maanpeiteperennoja 

• kangasajuruoho 

• ketohanhikki 

• lamoherukka 

• lamohietakirsikka 

• maahumala 

• sinivatukka 

• suikeroalpi 

• säleikkövilliviini  
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Istutuksissa on hyvä ottaa huomioon joidenkin kasvien hyvä leviämiskyky. Etenkin massaistu-

tuksissa ja luonnontilaisten alueiden lähelle tehdyissä istutuksissa pitää varoa lajien leviämis-

tä ympäröivään luontoon. Jos leviämistä tapahtuu, tulee karanneet yksilöt torjua. Tällöin väl-

tytään uusilta vieraslajiongelmilta. Puutarhajätteen mukana puutarhasta ovat monet haitalli-

sista vieraslajeista päätyneet luontoon. Puutarhajätteen osalta luontoon kuljettaminen on 

kiellettyä vaikka jäte olisikin maatuvaa. Puutarhajäte sisältää siemeniä, juurenkappaleita ja 

varsia ja tarjoaa vierasperäiselle kasville leviämisreitin. Lisäksi puutarhajäte rehevöittää ka-

ruja elinympäristöjä. 

 

8.6. VIERASLAJIT JA NIIDEN TORJUNTA 

 

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maa-

hamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Suomessa on tavattu yli 600 vierasla-

jia, joista suurin osa on kasveja. Haitallisia vieraskasvilajeja on 24 kappaletta, joista pahimpia 

ovat komealupiini, jättipalsami, jättiputki sekä kurtturuusu. Vieraslajit on tuotu alun perin 

koristekasveiksi, mutta pihapiireistä ne ovat päässeet leviämään läheiseen luontoon. Vierasla-

jeilla ei usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten luontoon levi-

tessään ne helposti valtaavat elinympäristöjä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. Pahimmillaan 

vieraslajit muuttavat kokonaisen eliöyhteisön rakennetta. Vieraslajit voivat myös tuoda mu-

kanaan tauteja ja aiheuttaa tuhoa mm. maa- ja metsätaloudelle. Jotkut vieraslajit, kuten jätti-

putki, ovat lisäksi haitallisia ihmisen terveydelle. 

Vieraslajien leviämiskyvystä huolimatta niitä voi toki edelleen kasvattaa rajatuissa istutus-

ryhmissä, mutta on pidettävä huolta, etteivät ne pääse leviämään luontoon. Luontoon levin-

neet kasvit tulisi pyrkiä poistamaan juurineen. Laajaksi levinneeseen esim. jättipalsami tai 

komealupiini kasvustoon tehoaa myös useita kertoja kesässä tapahtuva niitto ja niittojätteen 

poltto. 

 

8.6.1. Komealupiini (Lupinus polyphyllus) 

 

Komealupiini tuotiin Pohjois-Amerikasta koriste- ja rehukasviksi Eurooppaan 1800-luvun 

alkupuolella. Suomessa sitä on käytetty lähinnä koristekasvina. Helposti siemenistä lisättävää 

kasvia on levitetty ahkerasti puutarhoihin ja mökeille, joista se on edelleen karkaillut pitkin 

tienvarsia lisääntyen räjähdysmäisesti. Kaikki Suomessa 

esiintyvät lupiinit ovatkin vieraslajeja.   

Lupiinin voittokulkua on mahdoton enää kokonaan py-

säyttää, mutta sen leviämisen hillitsemiselle on hyvät 

perusteet. Pitkään ajateltiin, että lupiini pysyy tienpien-

tareilla ja pihoissa eikä kykenisi leviämään luontoon. 
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Merkkejä luontoon levittäytymisestä havaittiin kuitenkin jo vuosia sitten eikä ole mitään syy-

tä epäillä, ettei laji leviäisi myös niityille ja lehtoihin. Lajia on havaittu useilta uhanalaisten 

niittykasvien kasvupaikoilta. 

Eikä leviäminen tienvarsillakaan ole ongelmatonta. Perinteiseen maatalouteen kuuluneiden 

niitto- ja laidunnustapojen loppumisen myötä lukuisat niittyjen ja laitumien kasvit ja hyöntei-

set ovat tulleet uhanalaisiksi. Huomattava osa niistä on löytänyt turvapaikan avoimilta, kuivil-

ta ja niukkaravinteisilta tienvarsikedoilta. Lisäksi lupiini sitoo ilmasta typpeä rehevöittäen 

kasvupaikkaansa. Ravinteikkaalla kasvupaikalla menestyvät voimakaskasvuiset lajit, jolloin 

niittykasvit ja niillä elävät hyönteiset joutuvat väistymään pientareilta. 

Kuten muidenkin hankalien vieraslajien, myös lupiinin hävittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. 

Lajia voi olla vaikea saada kokonaan hävitettyä kasvupaikalta, mutta sen leviämisen estämi-

nen on ensimmäinen askel. Katkaisemalla kukinnot ennen siementen kypsymistä voidaan jo 

hillitä kasvin levittäytymistä uusille paikoille. Monivuotisella lupiinilla on pystyjuurakko, eikä 

se leviä kasvullisesti rönsyjen avulla. Silloin kun lupiineja on vielä vähän, kannattaa nähdä 

vaivaa ja kaivaa ne juurineen ylös maasta. Laajalle levinneitä lupiinikasvustoja voi kurittaa 

niittämällä. Niittojäte tulee aina korjata pois kasvualustan liiallisen rehevöitymisen välttämi-

seksi. Torjuntatyötä on jatkettava useiden vuosien ajan, sillä maaperän siemenvarastosta itää 

uusia lupiininalkuja vuosienkin jälkeen. 

 

8.6.2. Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 

 

Jättipalsami saapui Suomeen 1800-luvun lopulla. Kasvia viljeltiin 

aluksi vain kasvitieteellisissä puutarhoissa. Vuosien varrella jättipal-

samia on tuotu puutarhakasviksi monesta eri maasta ja nykyään sitä 

tapaa laajalti myös luonnossa. Jättipalsami on useissa Euroopan 

maissa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, jonka leviämistä luon-

nossa tulee rajoittaa. Monissa maissa käytetään vuosittain suuria 

rahasummia jättipalsamin kasvustojen hävittämiseen.   

Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho. Kasvin lehdet 

ovat muodoltaan suikeita ja tiheästi hammaslaitaisia. Kasvilla on 

suuret, jopa 40 mm kokoiset kaksineuvoiset kukat. Kukinto on pys-

tyssä oleva terttu. Kukat ovat useimmiten vaaleanpunaisia, "rentunruusun" värisiä. Suomessa 

on tavattu useita värimuotoja tummanpunaisista valkoisiin. Kasvin hedelmä on litumainen 

kota, ja se repeää kypsänä herkästi singoten siemenet lähiympäristöön. Kuten nimikin kertoo, 

jättipalsamiyksilöt voivat olla suuria, jopa yli kolmemetrisiä. Kasvien keskimitta jää kuitenkin 

yleensä noin 1,5 metriin. Jopa pienet, alle 10 cm korkeat yksilöt kukkivat ja muodostavat sie-

meniä.   

Jättipalsami on kotoisin Himalajan vuoristoalueilta Intiasta, jossa sitä tavataan 1 800 metrin 

korkeudelta aina puurajalle noin 4 000 metriin saakka. Vuoristoalueilla jättipalsami esiintyy 
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jokien ja purojen varsilla ja laidunmailla. Suomessa jättipalsami kasvaa usein asutuksen lähei-

syydessä, koska se on yleensä alun perin tuotu koristeeksi ja mehiläiskasviksi puutarhoihin. 

Se on levinnyt ihmisten avustuksella eripuolille maata jo Perä-Pohjolaa ja Koillismaata myö-

ten. Pihoilta se kulkeutuu edelleen sopiviin kasvupaikkoihin, mm. tunkioille, rannoille, ruovi-

koihin ja pellonlaiteille. Se leviää helposti joki- ja puronvarsia myöten, ja erityisen hyvin se 

viihtyykin rehevissä elinympäristöissä. Kuivuutta se ei siedä ja kasvaakin huonosti karuilla 

kasvupaikoilla. Jättipalsamilla ei ole Suomessa luontaisia vihollisia, jotka rajoittaisivat sen 

leviämistä luontoon. 

Jättipalsami uudistuu vain siemenistä. Yksi yksilö voi 

tuottaa jopa 800 siementä, jotka sinkoutuvat ympäris-

töön aina seitsemän metrin päähän, kun kasvin kodat 

ovat kypsät. Siemenet leviävät uusille kasvupaikoille 

usein ihmisten, kasvinosien siirron tai eläinten välityk-

sellä. Monet kasvustot ovat saaneet alkunsa kun puu-

tarhajätteitä on kuljetettu luontoon tonttien ulkopuolel-

le. Vaikka siemenet eivät kellu, ne leviävät helposti ve-

den välityksellä uusille kasvupaikoille. Siksi on oltava 

erityisen tarkka, ettei kasvi levittäydy vesistöjen lähei-

syyteen. 

Jättipalsamin siemenet ovat kuitenkin lyhytikäisiä, ja suurin osa niistä itää heti seuraavana 

vuonna. Koska jättipalsami uudistuu vain siemenistä, perustuu kasvustojenkin hävittäminen 

siihen, että estetään uusien siementen muodostuminen. Pienet (muutamien neliömetrien laa-

juiset) jättipalsamikasvustot on helppo hävittää kitkemällä kasvit yksitellen pois mahdolli-

simman varhain, mielellään viimeistään kukinta-aikana, ennen siementen kypsymistä. Hento-

juuriset versot irtoavat maasta helposti, eikä erityisiä suojavarusteita tarvita. Kitkemisen teho 

voidaan varmistaa seuraavana vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä syntymään, hävi-

ää kasvi paikalta hyvinkin nopeasti. Kasvin pienet siemenet kulkeutuvat helposti mullan ja 

kenkien mukana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä kasvinosia on käsiteltävä 

varoen. Laajat kasvustot ovat ongelmallisempia. Niiden hävittämistä kannattaa kokeilla niit-

tämällä kasvit mahdollisimman alhaalta. Niiton jälkeen on varmistettava, ettei paikalle jää 

pienikokoisia kukkivia yksilöitä. Laajojen esiintymien hävittämisestä on niukasti kokemuksia. 

Vastaanotamme mielellämme tietoja sekä onnistuneista että epäonnistuneista yrityksistä. 

Kokemusten karttuessa myös hävittämisohjeita voidaan täsmentää. 

Lisätietoa: Katri Salminen p. 050 66474, ProAgria Länsi-Suomi / Länsi-Suomen maa- ja 

kotitalousnaiset 
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8.7. RAKENNUKSET 

8.7.1. Rakenteiden kunto 

 

Ympäristön näkyvin kehys muodostuu rakennuksista sekä muista rakenteista ja komein ke-

hys hyväkuntoisista ja hoidetuista rakennuksista. Rakennuksen säilymisen perusedellytykse-

nä on säännöllinen hoito ja kunnossapito. Hoidon laiminlyöminen ja rappeutumisen sallimi-

nen aiheuttavat sekä taloudellisia että kulttuuriarvoihin liittyviä menetyksiä. 

Säännöllinen hoito ja oikea-aikaiset korjaukset kuuluvat rakennuksen normaaliin ylläpitoon. 

Hoitotoimenpiteillä voidaan vaikuttaa asumiskustannuksiin sekä siirtää korjaustarpeen syn-

tymistä. 

Rakennusten keskeiset hoitotoimenpiteet 

• vesikaton kunnon ylläpito ja huolto 

• vesikourujen puhdistus 

• ikkunoiden ja ulko-ovien riittävä tiivistäminen 

• lämmityslaitteiston huolto, puhdistus ja säätö, hormien nuohous 

• alapohjan tuuletusaukkojen aukipitäminen home- ja lahovaurioiden estämiseksi 

• rakennusten nosto tai maanpinnan poistaminen puurakenteiden läheisyydestä, ettei-

vät rakennuksen alimmat puuosat vaurioidu 

• kasvillisuuden poisto vähintään 0,5 m etäisyydellä rakennuksista 

 

8.7.2. Värimaailma 

 

Maaseutumaisema oli rakenteiden ja rakennusten osaltaan pitkään hyvin harmaa, sillä raken-

nuksia alettiin maalata yleisemmin vasta talojen ulkovuorauksen yleistyessä 1900-luvulla, 

ensin tiilen väriä jäljittelevällä punamullalla, sitten kartanoista ja pappiloista tutuilla keltaisel-

la ja valkoisella. 

Rakennusten värimaailma on keskeinen tekijä niin kylän miellyttävää kauko- kuin lähimaise-

maakin ajatellen. Harmoninen ja onnistunut väritys tasapainottaa maisemaa, kun taas voi-

makkaat ja usein ns. traditiosta poikkeavat sävyt ovat kuin maiseman huutomerkkejä. 

Turvallista on sitoutua rakennusten ulkovärityksessä perinteeseen; vain poikkeustapauksessa 

kannattaa tavoitella uutta ja ennen näkemätöntä värivaikutelmaa. Varsinkin vanhoja taloja 

maalatessa on parasta turvautua tuttuihin ja luotettaviin ratkaisuihin. Uudisrakennustenkin 

on syytä ottaa huomioon ympäristönsä ja läheisyydessä sijaitsevat rakennukset ja niiden väri-

tys ja tyyli. Kokonaisuus on aina nähtävä osana laajempaa ympäristöä. Pienestä lapusta valittu 

väri näyttää talon kokoisena aina paljon tummemmalta ja voimakkaammalta!  
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9. RAHOITUSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOON 

9.1. MAATALOUDEN YMPÄRISTÖSOPIMUKSET 

 

Maatalouden tuet ovat muuttumassa vuonna 2015. Tällöin mm. nykyinen maatalouden ympä-

ristötuki muuttuu ympäristökorvaukseksi ja sen alla ollut erityisympäristötuki ympäristöso-

pimukseksi. Lopullisia päätöksiä tuista ei ole vielä tehty, mutta tähän on koottu tämän hetken 

tilanne maisemanhoitoon liittyvien ympäristösopimusten 

osalta.   

Uudella ohjelmakaudella sekä viljelijät että rekisteröity-

neet yhdistykset voivat hakea samoja ympäristösopimuk-

sia, eikä ympäristökorvaukseen sitoutuminen ole enää 

edellytys niiden hakemiselle ja saamiselle. Sopimukset 

ovat 5-vuotisia, ja hoidettavan kohteen tulee olla vähintään 

0,05 ha ja koko sopimusalueen vähintään 0,3 ha. Kohteelle 

pitää tehdä hoitosuunnitelma. Sopimuksia haetaan samas-

sa yhteydessä päätukihaun kanssa 30.4. mennessä. 

Uudella kaudella ympäristösopimusta voi hakea seuraaviin maisemanhoitoon liittyviin toi-

miin: 

• kosteikkojen hoito 

• maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sis. perinnebiotoopit, luon-

nonlaitumet ja reunavyöhykkeet 

• kurki-, hanhi- ja joutsenpellot 

Kustannusperusteisuudesta on uudella ohjelmakaudella luovuttu ja siirrytty kiinteisiin tuki-

tasoihin. Kosteikkojen hoitosopimuksessa korvaus on 450 €/ha/vuosi ja kurki-, hanhi- ja 

joutsenpeltosopimuksissa 600 €/ha/vuosi. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maise-
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man hoitosopimuksen osalta tukitasot arvokkaille perinnebiotoopeille tulevat olemaan 600 

€/ha/vuosi ja muille kohteille 450 €/ha/vuosi. 

Sopimusalueiden hoidon pitää perustua etukäteen tehtyyn suunnitelmaan, ja sen tavoitteena 

tulee olla mm. luonnon monimuotoisuuden edistäminen, maiseman parantaminen, ravinne-

kulkeuman vähentäminen sekä alueiden luontoarvojen lisääminen ja säilyttäminen. Tehtävis-

tä toimista tulee pitää hoitopäiväkirjaa. Kosteikkosopimuksissa hoitona käytetään mm. liet-

teen poistoa, reuna-alueiden kasvillisuuden niittoa tai laidunnusta sekä patojen ja uomien 

korjausta. Hoitotoimina maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuk-

sissa käytetään enimmäkseen laidunnusta, niittoa, raivausta, vieraslajien poistoa ja lehdestys-

tä. Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa valittu peltoala kylvetään keskeltä nurmelle, 

sen ympäriltä ohralle ja uloimpana kauralle. Nurmikasvusto, jonka saa käyttää hyödyksi, tulee 

niittää vuosittain viimeistään elokuun loppuun mennessä. Ohrakasvusto puidaan ennen tu-

leentumista siten, että osa viljasta johdetaan maahan, ja kaura puidaan normaaliin aikaa tu-

leentuneena. 

Ennen ympäristösopimukseen liittymistä voi hakea ei-tuotannollisten investointien korvausta 

hoidon aloittamiseen. Sitä voi hakea kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja 

luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Kumpaakin tukimuodoista voivat hakea 

viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset ja kosteikkotukea lisäksi vesioikeudelliset yhteisöt.  

Investointituissa on ympäristösopimusten tavoin oltava tehtynä hoitosuunnitelma kohteelle, 

ja tehtävistä toimista tulee pitää hoitopäiväkirjaa. Investointituissa on lisäksi säilytetty kus-

tannusperusteisuus eli tuki määräytyy aiheutuneista kuluista ja tulonmenetyksistä. Kosteik-

koinvestoinneissa enimmäistukitaso on 11669 €/ha, ja jos kohde on kooltaan 0,3-0,5 ha, tuki-

katto on 3225 €/kohde. Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten osalta tukikatot ovat alle 3 

ha:n kohteilla 1862 €/ha, 3-10 ha:n kohteilla 1108 €/ha ja yli 10 ha:n kohteilla 754 €/ha. 

Hyvä muistaa, kun hakijana on yhdistys 

• Yhteyshenkilöllä, allekirjoittaneella, on oltava nimenkirjoitusoikeus 

• Hakemuksen liitteeksi kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä asiasta on päätetty 

• Sopimusalue oltava yhdistyksen hallinnassa koko sopimuskauden, liitteeksi sopimus-

kauden kattava vuokrasopimus 

Uutuutena seuraavalle tukikaudelle on tulossa Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmä. 

Sen puitteissa tarjotaan viljelijöille ja ympäristösopimukseen sitoutuneille muille maankäyttä-

jille ilmaista neuvontaa. Neuvontaan on varattu yhtä viljelijää kohden 3500€/tukikausi. Vilje-

lijän ei siis tarvitse maksaa neuvonnasta, vaan sen tekee Maaseutuvirasto viljelijän ilmoitusta 

vastaan. Kaikki hyväksytyt neuvojat kootaan alueittain listoille, josta viljelijä voi valita tarvit-

semansa neuvonnan aihealueen ja itse neuvojan. 

Lisätietoa: Katri Salminen p. 050 66474, ProAgria Länsi-

Suomi / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 
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9.2. KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN RAHOITUSLAKI (KEMERA) 

 

Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran tarkoituksena on rahoittaa valtion varoista 

metsänhoito- ja -parannustöitä, jotka turvaavat puuntuotantoa, mutta ovat huonosti kannat-

tavia tai tuottavat hyötyä vasta vuosikymmenien kuluttua. Myös luonnontuhoista aiheutunei-

siin metsän uudistamiskuluihin sekä biologista monimuotoisuutta yläpitäviin toimiin voi saa-

da rahoitusta Kemerasta.  

Kemeraa uudistetaan parhaillaan, ja uusi laki yritetään saada voimaan heinäkuussa 2015. Se 

on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Vanhan lain alla tehtyjen sopimusten maksatusta voi-

daan kuitenkin jatkaa vuoteen 2019. Kemera-laki pysyy pitkälti samanlaisena kuin tähänkin 

asti, mutta jatkossa rahoitettavista toimenpiteistä on tehtävä hakemus ennen työn aloittamis-

ta. Jos tukea haluaa hakea nykyisen lain puitteissa, tulee rahoitushakemus toimittaa metsä-

keskukselle 20.3.2015 mennessä. Kuten vanhassa laissa, myös uudessa on mahdollista hakea 

arvokkaille metsäkohteille ympäristötukea ja metsäluonnon hoidon tukea. Kummassakin tu-

kimuodossa tehdään 10 vuoden määräaikainen sopimus metsäkeskuksen ja metsänomistajan 

välillä.   

Ympäristötukea metsäluonnon säilyttämiseen voi saada metsälain erityisen tärkeiden 

elinympäristöjen sekä muiden arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämiseen. Ensisijaisia koh-

teita ovat rehevät lehto- ja korpikohteet sekä pienvesien lähiympäristöt. Metsälain mukaan 

erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteet tulee säilyttää. Ympäristötuella voidaan 

korvata metsänomistajalle metsän biologisen monimuotoisuuden tai erityisen tärkeän 

elinympäristön säilyttämisestä tai muusta luonnonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia tai 

tulonmenetyksiä. Saatava tuki riippuu alueen pinta-alasta, sen puustosta ja metsäomistajan 

saman kunnan alueella olevien metsien välittömistä hakkuumahdollisuuksista. Uudella laki-

kaudella myös hankkeiden suunnittelu ja toteutusselvitys sisältyvät kokonaiskustannuksiin. 

Metsäkeskus voi myöntää ympäristötukea käytettävissä olevien määrärahojen mukaan myös 

muihin kohteisiin. Muita metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ovat metsälaissa luetellut 

elinympäristöt, jotka eivät täytä ominaispiirteiltään lain vaatimuksia, sekä vanhat luonnon-

suojelullisesti arvokkaat metsiköt, harjujen paisterinteet, supat, ruohoiset suot, perinnemai-

semien hakamaat ja metsäniityt.  

Metsäluonnon hoidon rahoitusta voivat saada alueellisesti merkittävät, usean tilan alueelle 

ulottuvat hoito- ja kunnostustyöt, jotka liittyvät esim. maisemanhoitoon, vesistöhaittojen es-

tämiseen, arvokkaiden elinympäristöjen hoitoon tai ennallistamiseen. Metsäluonnonhoito-

hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan Metsäkeskuksen toimesta tai sen valvonnassa. Rahoitus 

määräytyy hankekohtaisesti. 

Lisätietoa: Rahoitus- ja tarkastuspalveluiden päällikkö Aki Hostikka p. 029 432 5405, 

Suomen metsäkeskus 
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9.2.1. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) 
 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 

(METSO) on vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluoh-

jelma, jota ohjaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsäta-

lous-ministeriö. METSO:n tavoitteena on auttaa maanomista-

jia suojelemaan metsien monimuotoisuutta ja hidastamaan 

luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Ohjelmalla pyri-

tään suojelemaan monimuotoisuudeltaan erityisen arvokkai-

ta metsäisiä elinympäristöjä, joita ovat lehdot, lahopuustoiset 

metsät, pienvesien lähimetsät, suot, metsäluhdat ja tulvamet-

sät, harjujen paahdeympäristöt, maankohoamisrannikko, perinneympäristöt, kalkkikalliot 

sekä muut kalliot, jyrkänteet ja louhikot. Ohjelman toimenpidevaihtoehtoina ovat pysyvä suo-

jelu, määräaikainen suojelu ja metsäluonnonhoito. METSO-kohteissa aktiivinen luonnonhoito 

suunnitellaan ja toteutetaan luonnonhoitohankkeena, josta ei koidu metsänomistajalle kuluja. 

Lisätietoa: Projektipäällikkö Kimmo Syrjänen p. 0295 251 666, Suomen ympäristökes-

kus 

 

9.3. RAKENNUSSUOJELUAVUSTUS 

 

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaille 

rakennuksille, jotka on suojeltu asema- tai rakennuskaavan suojelumerkinnällä tai jotka sisäl-

tyvät luetteloon kunnan arvokkaasta rakennetusta ympäristöstä. Lisäksi avustusta voidaan 

myöntää rakennusten, joiden rakennushistoriallisesta arvosta museoviranomainen on anta-

nut myönteisen lausunnon, hoitoon. Avustuksia myönnetään korjauksiin, joilla edistetään ra-

kennusten säilymistä. Avustuksia käytetään yleensä rakennusten ulkovaippojen korjauksiin - 

esimerkiksi vesikaton, ulkoseinien, ikkunoitten, ulko-ovien, perustusten ja kantavien raken-

teitten korjauksiin, mutta myös kohteiden säilyttämisen edellyttämät selvitykset voivat olla 

avustusten kohteina. 

Tukea voivat hakea 

• kunnat ja kuntayhtymät 

• yksityiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen omistajat 

• rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt 

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja 

• rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden tulee säilyä 

• korjattaessa sallitaan vain mahdollisimman pienet muutokset 

• rakennuksen käyttö on sopeutettava oleviin tiloihin 

• työ tulee tehdä perinteisin työmenetelmin ja rakenteellisin ratkaisuin, alkuperäisin tai 

niitä vastaavin materiaalein 
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Tukea EI myönnetä rakennuksen siirtämiseen, samannäköistämiseen, koristemaalausten 

kunnostamiseen, käyttömukavuuden lisäämiseen, väliaikaisiin toimenpiteisiin tai toistuva-

luonteisiin ylläpitokorjauksiin, eikä muihin ei-antikvaarisiin korjauksiin. Tukea voidaan 

myöntää enintään 50 % kustannuksista. 

Hakuaika on vuosittain lokakuun loppuun mennessä. 

Lisätietoa: arkkitehti Anna-Leena Seppälä p. 050 4339910, Varsinais-Suomen Ely-

keskus ja ympäristöministeriö www.ymparisto.fi 

 

9.4. MUSEOVIRASTON RAKENNUSTEN ENTISTÄMISAVUSTUS JA TUKI MUINAIS-

JÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON 

 

Tukea voi hakea 

• yksityiset ja yhteisöt 

• kunnat vain, jos kohde on suojeltu rakennussuojelulailla (60/1985) tai lailla rakennus-

perinnön suojelemisesta (498/2010) tai muinaismuistolailla (295/1963) 

Mihin kohteisiin tukea myönnetään 

• lain nojalla suojeltuihin rakennuksiin 

• autiokirkkoihin tai niihin verrattaviin rakennuksiin 

• muihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin 

• muinaismuistolailla rauhoitettuihin kiinteisiin muinaisjäännöksiin 

Mihin työhön tukea myönnetään 

• entistämiseen 

• rakennuksen konservointiin, kunnostamiseen tai historiallisen asun palauttamiseen 

• muinaisjäännösten säilymistä parantaviin toimenpiteisiin, kuten kasvillisuuden ja 

puuston käsittelyyn 

Tukea EI myönnetä esimerkiksi perusparannukseen (lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, 

sähkö, kylpyhuone tms.) tai muinaisjäännösalueiden kaivaustutkimuksiin. Avustuksen määrä 

harkitaan tapauskohtaisesti. 

Tuen myöntämistä koskevia ehtoja 

• avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin tai aloitettuihin töihin 

• rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden säilyminen 

• korjattaessa vain mahdollisimman pienet muutokset sallitaan 

• rakennuksen käyttö sopeutetaan oleviin tiloihin ja työ tehdään perinteisin menetelmin 

ja rakenteellisin ratkaisuin, alkuperäisin tai niitä vastaavin materiaalein 

• muinaisjäännöksiä ei saa kaivaa, peittää, muuttaa, vahingoittaa, poistaa tai muuten ka-

jota, ellei Museovirasto ole toimintaa hyväksynyt avustuspäätöksessä 

Hakuaika on vuosittain lokakuun loppuun mennessä 
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Museoviraston päätös perustuu yhteistyöhön opetusministeriön, Museoviraston museotoi-

men kehittäminen -yksikön, maakuntamuseoiden, ympäristökeskusten, Suomen evankelislu-

terilaisen kirkon Kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen ja tarvittaessa 

muiden asiantuntijoiden kanssa. Museovirasto voi harkintansa mukaan siirtää hakemuksen 

yllämainitun viranomaisen käsiteltäväksi, jos kohde ja hanke on ensisijaisesti muuhun hallin-

nonalaan kuuluva. 

Lisätietoa: Museovirasto, 

http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset 

 

9.5. LEADER-RAHOITUS 

 

Leaderin periaatteena on tuoda EU:n, valtion ja kuntien rahoitus esim. yksityisten toimijoiden 

ja yhdistysten saataville. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkee-

seen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen, ja sillä voidaan tukea mm. kylien elin-

voimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia sekä yritysten perustamista tai kehittämistä. Toimien 

tarkoituksena tulee olla maaseudun mahdollisuuksien ja vetovoiman lisääminen. Suomessa 

on 56 Leader-ryhmää, jotka toimivat paikallisesti ja muodostavat omat ohjelmansa ja valitse-

vat rahoitettavat hankkeet. Varsinais-Suomen alueella toimivat Varsin Hyvä, Varsinais-

Suomen jokivarsikumppanit, Ykkösakseli ja I samma båt. 

Leader-rahoituksen uudella ohjelmakaudella 2014–2020 tulevat hakuun teemahankkeet. Nii-

den perusajatuksena on, että Leader-ryhmä tekee hankesuunnitelman, hakee tuen ja hoitaa 

hallinnointiin liittyvät työt. Näin toimenpiteiden toteuttajien byrokratiataakka keventyy, jol-

loin yhteisöjen mahdollisuudet hyödyntää ohjelman rahoitusta helpottuvat. Leader-ryhmän 

hakema teemahanke on eräänlainen sateenvarjohanke, jonka alle mahtuu teeman sisällä ole-

vat käytännön toimenpiteet.  Toimenpiteitä tehdään siis rajatun teeman sekä haku- ja toteu-

tusajan sisällä. Hanketyypin avulla voidaan edistää Leader-ryhmän paikallisen strategian to-

teuttamista. Teemahankkeiden aiheita ei ole vielä päätetty, mutta ne tarkentuvat kunhan oh-

jelmakauden lainsäädäntö valmistuu. 

Lisätietoa: http://leadersuomi.fi/fi 
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10. LAIDUNPANKKI 
 

Laidunpankki on internetissä toimiva palvelusivusto, joka auttaa maisemanhoidosta kiinnos-

tuneita nautojen, lampaiden ja hevosten omistajia sekä laidunmaan haltijoita kohtaamaan 

toisensa. Sivuilta löytyy tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä. 

Laidunpankin hakupalveluun voi jättää oman ilmoituksen, jolla voi tarjota maata laidunnetta-

vaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi. Hakupalvelun kautta voi myös etsiä eläimiä ja laidunalu-

eita paikkakunnittain. 

Lisätietoja: www.laidunpankki.fi 
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HAKEMUS  

   

Osoiteviitan luvan hakeminen 

Hakijan yhteystiedot 
Hakija Y-tunnus 

            
Yhteyshenkilön nimi Puhelin Sähköpostiosoite 

                  
Hakijan lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                  
Laskutusosoite (ellei sama kuin hakijan) Postinumero Postitoimipaikka 

                  

Opastettava kohde 
Kohteen nimi Tienumero Kunta 

                  
Lähiosoite (jos eri kuin hakijan osoite) Postinumero Postitoimipaikka 

                  
Kohteen internet-osoite (jos kohteesta on olemassa internet-sivut) 

http://      

Tiedot haettavasta osoiteviitasta ja osoiteviitan ennakkomerkistä (mustapohjaiset) 
- Mustapohjaista osoiteviittaa ei käytetä matkailuun tarkoitettujen palvelukohteiden osoittami-

seen. Matkailukohteen opasteita haetaan "Palvelukohteen opastelupahakemuksella". 
- Valitse, haetko lupaa osoiteviitalle vai osoiteviitalle ja ennakkomerkille. 

644 osoiteviitta   644 a Osoiteviitan ennakkomerkki

Viittaan tuleva teksti 
Ennakkomerkkiin tuleva teksti on sama kuin 
osoiteviittaan tuleva teksti. 

Mahdollinen tunnus 
Mustapohjaiseen ennakkomerkkiin ei ole 
mahdollista saada tunnusta.

Paikka Hakijan allekirjoitus 

       

Aika Nimen selvennys 

            



HAKEMUS  

   

Lupapäätös on maksullinen. 

LIITÄ HAKEMUKSEEN KARTTALIITE, josta käy ilmi opastettavan kohteen sijainti sekä osoite-
viitan ja mahdollisten ennakkomerkkien ehdotetut sijoituspaikat. 

Karttaliitteen mittakaavan tulisi olla 1 : 80 000 tai tarkempi. 

Karttaliitteen voi tulostaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kansalaisen Karttapaikasta: 
http://kansalaisen.karttapaikka.fi

Kansalaisen karttapaikan käyttöehtojen mukaisesti käyttäjällä on lupa tulostaa yksittäistä käyt-
töä varten yksittäisiä karttoja. Kansalaisen karttapaikan käyttöehdot löytyvät osoitteesta: 
https://www.karttapaikka.fi/Karttapaikka/default.asp?id=784


