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1. TAUSTAA 

Orisuon kylän maisemanhoitosuunnitelman tavoit-
teena oli tuottaa tietoa alueen maiseman arvoista, 
ongelmista ja laatia niiden pohjalta sekä yksityis-
kohtaisempiin kehittämissuunnitelmiin, mutta myös 
käytännön hoitotöihin ohjaava hoitosuunnitelma. 
 
Suunnittelu käynnistettiin keväällä 2011 pitämällä 
maisemailta Orisuon kerhotuvalla. Kesällä pidettiin 
kyläilta ja järjestettiin kyläkävely sekä retkipäivä 
läheiselle Leppisuolle. Maastoon on tutustuttu kylä-
läisten kanssa kesällä ja syksyllä 2011. 
 
Orisuon maisemasuunnitelma on osa Varsinais-
Suomen maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgria 
Farman ”Kylämaisema kuntoon” -hanketta. Han-
ketta rahoittaa Varsinais-Suomen Jokivarsikump-
panit ry. Suunnitelma on laadittu vuorovaikutuk- 
sessa alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Yhteyshenkilöinä ovat Orisuon 
Pienviljelijöiden puolesta toimineet Tarja Kiviniemi ja Tapani Pekkola. Maisema-
suunnitelman on laatinut maisemasuunnittelija, metsätalousinsinööri Katri Salmi-
nen Varsinais-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksesta, ProAgria Farmas-
ta.  
 
 
2. SUUNNITTELUALUE JA AINEISTO 

 
Suunnittelualueena on Orisuon kylä Loimaalla. Alue rajautuu Pori-Helsinki-tiehen, Ja-
lasjoentiehen, Ääritiehen ja Kiertolantiehen. Yksityiskohtainen suunnittelu ei kosketa 
yksityisten omistamia kiinteistöjä tai piha-alueita. Suunnitelmassa on kuitenkin nostet-
tu esiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti huomionarvoisia, myös yksityisessä 
omistuksessa olevia kohteita. 
 
Työssä on käytetty tausta-aineistona aluetta koskevia karttoja, valokuvia ja kirjalli-
suutta. Aineistona on myös käytetty asukkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa, asu-
kaskyselyssä ja yleisötilaisuuksissa esiin tulleita asioita.  
 
Alueeseen on tutustuttu yhteensä kuutena maastopäivänä, eri vuodenaikoina. Pääosan 
maastokäynneistä suunnittelija on tehnyt yksin. Alueeseen on tutustuttu myös yhdessä 
kylän edustajien Tarja Kiviniemen, Tapani Pekkolan ja Liisa Mäkelän kanssa. Keväällä 
2011 kylän alueeseen tutustuttiin myös Loimaan Vihreän kolmion edustajan Ulla Kaski-
luodon kanssa. Alueesta on kerätty maastotöiden yhteydessä runsas valokuva-aineisto 
eri vuodenaikoina. Kylän historiasta on myös kuultu maastokäyntien yhteydessä.  
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2.1. Suunnittelutilanne ja kaavoitus 

 
Orisuo on määritelty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi Varsinais-Suomen maa-
kuntakaavassa. Orisuon alueella on myös soita, jotka on kaavoitettu suojelualueiksi. 
Niistä osa kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Orisuolla on lisäksi pohjavesialueita. 
 
Ympäristöministeriö vahvisti 20.3.2013 maakuntavaltuuston 10.12.2010 hyväksymät 
Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, Turunmaan ja Vakka-Suomen maakunta-
kaavat. Vahvistuspäätökset ovat linjassa Varsinais-Suomen aiempien maakuntakaavojen 
vahvistuspäätösten kanssa. Kaavat muodostavat yhdessä Turun kaupunkiseudun (vah-
vistuspäätös 23.8.2004), Salon seudun (12.11.2008) maakuntakaavojen ja Salo-Lohja -
oikoradan vaihemaakuntakaavan (4.12.2012) kanssa Varsinais-Suomen kokonaismaa-
kuntakaavan. 
 
Orisuolla kaavamerkintöinä ovat M = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, S = Suojelu- ja 
Natura-alueet, r201 = Retkeily ja matkailutoimintojen alue, Pv = tärkeä tai vedenhan-
kintaan soveltuva pohjavesialue ja ○○○○○○ on ohjeellinen ulkoilureitti.  
 
Suomen maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) perustuva alueidenkäytön suunnittelujär-
jestelmä on kolmitasoinen (4 §).  Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta, 
maakuntien liitot maakuntakaavoituksesta: maakuntakaavan laatimisesta, sen pitämi-
sestä ajan tasalla ja kehittämisestä. Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma 
alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteista sekä maakunnan kehittämisen 
kannalta tarpeellisten alueiden käytöstä. Maakuntakaava voidaan laatia koko maakun-
nan kattavana kokonaiskaavana tai teema- tai osa-aluekohtaisena vaihekaavana. 
 
 
 
Kuva: Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä 
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2.2. Maanomistaja- ja asukaskysely 

 
Suunnittelutyön alussa järjestettiin kysely asukkaiden ja maanomistajien maisema-
suunnitteluun kohdistuvien toiveiden kuulemiseksi. Kysely toteutettiin ensimmäisessä 
kyläillassa 29.5.2011 vastaamalla kysymyksiin suullisesti. Paikalla kyläillassa oli 11 
henkilöä. 
 
”Mikä omassa kylässä on kaunista ja arvokasta?” -vastauksissa korostuivat kylän Natura-
alueet: Leppijärven ranta ja vesialue, Leppisaari, Leppisuo ja Telkunsuo. Lisäksi mai-
nittiin tuulimylly ja Orisuon entinen koulu ja sen arboretum. 
 
”Mitkä piirteet ovat mielestäsi olennaisia ja tärkeitä juuri sinun ympäristössäsi?”          
-kysymykseen vastattiin Leppijärvi, suot, kylänraitti sekä maalaismaisema. 
 
”Mitkä paikat, rakennukset tai muut kohteet ovat merkittäviä kylän kannalta, esimer-
kiksi tärkeiden tapahtumien tai henkilöhistorian vuoksi?” kysymykseen vastattiin 
Orisuon koulu, Leppishalli, rukoushuone sekä kerhotupa. 
 
”Mitkä kohteet omassa kylässä kaipaavat parannusta?”     
-kysymykseen vastattiin erityisesti näkymien huonontumi-
nen. Järvelle haluttaisiin nähdä paremmin, sillä tällä het-
kellä se on täysin piilossa puustoin takana. Samoin tieltä 
maisemaan näkymiä tulisi avata, sillä niitä ei nyt ole. Li-
säksi kunnan uimaranta kaipaisi parannusta monellakin 
tapaa. Kunnostusehdotuksina annettiin raivaus ja isompi-
en puiden kaato, sepelin vaihtaminen hiekkaan, homeisen 
rakennuksen hävitys ja rantaveden vesiletku upottaminen 
painolla pohjaan. Lisäksi kyläläiset kaipasivat rannalle 
roskapönttöä ja Emman pirttiin parannusta. 
 
”Kylällä tapahtuneita myönteisiä muutoksia?” -vastauksissa korostuivat mökkeihin liit-
tyvät asiat. Niiden korjausta ja kunnostusta, myyntiä sekä käyttöastetta kehuttiin. 
Lisäksi Leppijärven motellin tansseja pidettiin myönteisenä asiana. 
 
”Kylällä tapahtuneita kielteisiä muutoksia?” -kysymykseen vastattiin vain Leppijärven 
motellin tyhjillään olo. 
 
 
3. ALUEEN YMPÄRISTÖ 

3.1. Luonnonympäristö 

3.1.1. Kasvuolosuhteet ja elollinen luonto 

Alueen kasvuolosuhteisiin ja näin ollen elolliseen luontoon vaikuttavat erityisesti kal-
lioperä sekä kasvillisuusvyöhyke. Kallioperä määrittää ihmissilmin helposti havaittavat 
alueen korkeusvaihtelut ja maiseman perusmuodon. Samalla se kuitenkin vaikuttaa 
myös kasvillisuuteen. 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. 
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Varsinais-Suomen kallioperä on 1500–1900 milj. vuotta vanha. Loimaan seutu alkoi va-
pautua jääpeitteen alta noin kymmenentuhatta vuotta sitten, ja se oli vapautunut ve-
den, Ancylusjärven, alta 9000–7500 vuotta sitten. Nykyään paljasta kallioperää ei Loi-
maan seudulla ole juurikaan näkyvissä, sillä jokilaaksoissa sitä peittää jopa 60 metri-
nen savikkomaa ja kallioselänteillä jääkauden muodostama pohjamoreeni. 

 
Varsinais-Suomen mantereinen osa kuu-
luu ilmastoltaan kohtuullisen suo-
tuisaan eteläboreaaliseen kasvillisuus-
vyöhykkeen eli pohjoisen havumetsä-
vyöhykkeen eteläisimpään alueeseen. 
Kasvukausi on pitkä, ja metsät yleisesti 
tuoreita mustikka- ja käenkaali-
mustikkatyypin kuusikoita. Puulajeista 
yleisin onkin kuusi, mutta myös mäntyä 
esiintyy ensisijaisesti alueilla, joissa 
kuusi ei viihdy. Lehtipuista yleisimmät 
ovat koivu ja haapa. Myös lehtoja sekä 
lehtomaisia metsiä esiintyy Varsinais-
Suomen mantereisissa osissa jonkin 
verran.  
 
Varsinais-Suomi on vähäjärvinen ja 
melko vähäsoinen maakunta. Orisuo 
tekee tässä kuitenkin poikkeuksen ole-
malla hyvin soista aluetta. Rämeet eli 
puustoiset kuivahkot suot ovat Varsi-
nais-Suomessa yleisin suotyyppi. Puut-
tomia nevoja esiintyy myös sekä laa-
jemmilla suoalueilla että pienialaisina 
kallioiden välisissä. 
 

 
3.1.2. Vesistöt 

Orisuon alueella on kaksi suurempaa järveä, Leppijärvet. Lisäksi aluetta halkoo kolme 
jokea, Lammasoja, Lupunoja ja Lavanoja. Kaikki joet virtaavat poispäin Orisuon järvis-
tä ja soista. Orisuolla on myös pohjavesialueita.  
 
 
3.1.3. Paikallisilmasto 

Orisuon paikallisilmastoon vaikuttaa voimakkaasti sen avoimuus. Aukeille paikoille au-
rinko pääsee paistamaan suoraan, jolloin päivän keskilämpötilat nousevat huomatta-
vasti 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. Yö-
lämpötilat sen sijaan pysyvät korkeampina kasvillisuuden peittämillä alueilla, koska 
kasvillisuus ehkäisee ulossäteilyä. Aukeilla paikoilla myös tuulee helposti. Kesällä tuuli 
aiheuttaa lämpötilan laskua, kun taas talvella tuuli estää paikallisesti kovien pakkasten 
ja hallan muodostumista. 
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Orisuon paikallisilmastoon vaikuttavat suuresti myös alueen suot. Ne tasaavat vesistö-
jen tapaan lämpötilaeroja. Vesi lämpenee maata hitaammin, mutta myös viilenee hi-
taammin. Kun maa on jo viilennyt, vesistö edelleen vapauttaa lämpöä ympäristöön. 
Vesistöt ja suot vähentävät myös hallan esiintymistä lämmönvarauskykynsä takia ja 
pidentävät kasvukautta. 
 
 
3.1.4. Luonnonsuojelu- ja erityiskohteet 

Natura suot 
Orisuon kylän vieressä sijaitsee Telkunsuon alue, johon kuuluu neljä Natura 2000 -
ohjelmalla suojeltua suota: Telkunsuo, Pikku-Telkku, Leppisuo ja Järvensuo. Suojeltua 
aluetta on yhteensä lähes 1800 hehtaaria. Nämä suot muodostavat arvokkaan kokonai-
suuden niin maisemallisesti kuin biologisestikin. Erityisesti linnusto on alueella moni-
muotoista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telkunsuo, Pikku-Telkku ja Leppisuo ovat lähes kokonaan luonnontilaisia, kun taas Jär-
vensuon rannat ovat osittain rakennettuja. Kaikki ovat keidassoita eli kohosoita, joissa 
suon keskiosa on korkeammalla kuin sen reunat ja ympäröivä kivennäismaa. Keidassuot 
on suojeltu Euroopan unionin luontodirektiivillä, joka pohjautuu Yhdistyneiden kansa-
kuntien (YK) vuonna 1992 solmimaan biodiversiteetti- eli luonnon monimuotoisuusso-
pimukseen. Luontodirektiivin tavoitteena on suojella uhanalaisia elinympäristöjä ja 
lajeja, jotta niiden väheneminen saataisiin pysähtymään. Natura 2000 -ohjelma on yksi 
direktiivin keino alueiden suojeluun. Orisuon suot ovat suurimmaksi osaksi rämeitä, 
mutta niissä on myös nevaosia. Osa Telkunsuosta onkin muuta suota alempana olevaa 
ruohoista rimpinevaa, jonka kasvilajisto on ainutlaatuista Koillis-Varsinais-Suomessa ja 
Kaakkois-Satakunnassa. 
 
Linnusto 
Linnustoltaan koko Telkunsuon alue, erityisesti itse Telkunsuo, on rikas ja monipuoli-
nen. Siellä esiintyi useita lintudirektiivin lajeja, jotka vaativat erityistä suojelua. Lin-
tudirektiivi on kuin luontodirektiivi, mutta linnuille. Tällä listalla olevien lajien tappa-
minen, pyydystäminen, pesien ja munien tuhoaminen sekä tarkoituksellinen pesinnän 
ja poikastenhoidon häirintä on kiellettyä direktiivin nojalla. 
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Alueen tärkeään lajistoon kuuluvat useimmat keidassoille tyypilliset lajit kuten kurki, 
isokuovi, töyhtöhyyppä, keltavästäräkki ja taivaanvuohi. Alueella tavataan myös useita 
pöllö- ja haukkalajeja kuten helmipöllö, varpuspöllö, huuhkaja, suopöllö, mehiläis-
haukka ja varpushaukka. Myös metso ja pyy voidaan nähdä alueella. Allikoissa ja Leppi-
järvellä pesivät sinisorsa, tavi, telkkä ja tukkasotka. Alueella tavataan myös liito-
orava. 
 
 
3.2. Kulttuurimaiseman kehitys 

 
Kulttuurimaisemasta voidaan nähdä, kuinka ihminen on pyrkinyt toimillaan sopeutu-
maan luontoon ja käyttämään hyödyksi sen mahdollisuuksia, kuten ilmastoa ja maape-
rää. Rakentaminen, tienteko, teollinen toiminta ja maatalous ovat muokanneet mai-
semaa niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessakin. Kulttuurimaisema ja -ympäristö 
ovatkin jatkuvan ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen tulosta. 
 
Keskiajalta lähtien Loimaan seutu on ollut vakaata maanviljelysaluetta. Pääelinkeinona 
peltoviljely syrjäytti kaskenpolton jo keskiajalla, joskin kaskia raivattiin vielä 1700-
luvun lopulle asti. Vanhimmat pellot olivat pieniä jokivarteen raivattuja tilkkuja ojitus-
tekniikan alkeellisuuden takia. Nykyiset suuret peltoaukeat ovat syntyneet vuosisatoja 
kestäneen raivaustyön seurauksena. Aina 1800-luvulle asti Loimaa pysyi talonpoikaise-
na maanviljelysalueena, jossa ei ollut juurikaan muita elinkeinoja tai teollisuutta. Var-
sinais-Suomessa peltojen osuus maa-alasta onkin nykyään maan suurinta. 
 
Perinteiseen maalaismaisemaan kuuluivat tiheään rakennetut kylät. Varsinais-Suomi 
onkin nykykäsityksen mukaan maamme vanhinta pysyvästi asutettua seutua. Loimaa 
kuitenkin historiallisen maakuntansa Satakunnan reuna-alueena asutettiin suhteellisen 
myöhään. Vaikka pysyvä asutus on syntynyt myöhään, on Loimaalta silti löytynyt kivi-
kautisiakin asuinpaikkoja. Varsinais-Suomelle tyypillistä ovat lähes kiinni toisiinsa ra-
kennetut talot. Vanhin asutus hakeutui peltojen mukana vesireittien varsille viljavien 
alueiden tuntumaan. Orisuo edustaakin peltojen reunavyöhykkeille kasvanutta nauha-
kylää, joka on pysynyt sellaisena iso- ja uusjaoista huolimatta. 
 
Perinteisen maatalouden aikaansaamat perinneympäristöt ovat osa kunkin maakunnan 
omaleimaista kulttuuriperintöä jota tulee vaalia. Perinneympäristöillä tarkoitetaan 
esimerkiksi vanhoja hakamaita ja niittyjä. Ne ovat myös luonnon monimuotoisuuden 
kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Perinneympäristöjä ei voi suojella perinteisillä luon-
nonsuojeluohjelmilla tai museotoimien 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 perinneym-
päristötyyppejä, joiden hoitoon ja säilyttämiseen tulee erityisesti Varsinais-Suomessa 
panostaa. 
 
 
3.2.1. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia 

Orisuon rukoushuoneella on tärkeä maisemallinen arvo alu-
eelle. Rukoushuone on Suomen Luterilaisen evankeliumiyh-
distyksen omistuksessa, eikä sitä käytetä tällä hetkellä kuin 
muutaman kerran vuodessa. Olisi tärkeää miettiä rukoushuo-
neen markkinointia, jotta käyttöä saataisiin lisättyä.  
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Orisuon kerhotupa on kyläläisille keskeinen yh-
teinen tapaamispaikka. Kerhotuvan pihasuunni-
telman avulla pystytään ohjaamaan pihan eri toi-
minnot eri paikoille ja piha-aluetta selkeytetään. 
 
 
 

 
Orisuon entinen koulu ja erityisesti sen pihalla oleva 
arboretum kuuluvat myös Orisuon merkittäviin kulttuu-
rihistoriallisiin kohteisiin. Entinen koulu on nykyään 
yksityisomistuksessa, ja aikaisemmin siellä on asunut 
muun muassa Rauni ”Molle” Mollberg. 
 
 
 
3.2.2. 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 hel-
pommin kuljettaville paikoille: harjujen ja selänteiden korkeimmille kohdille sekä ala-
vassa maastossa tasaiselle penkereelle. Vanhat kujat ja tiet ovat tärkeä osa kulttuuri-
maisemaa. Ne kertovat, miten yhteys kylien ja tilojen välillä on muodostunut. 
 
Merkittäviä vaiheita teiden historiassa yleensä ovat olleet vakituisten ratsureittien syn-
tyminen 1500-luvulla, pääreittien kunnostaminen kärryteiksi 1700-luvulla ja 1900-luvun 
moottoriliikenteelle ja muun muassa maatalouden raskaalle kalustolle soveltuneiden 
teiden rakentamisen 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 
säännösten mukaan maantien oli oltava aluksi kymmenen kyynärää eli noin kuusi met-
riä leveä ja 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 ulkoreunasta. Käytännössä lakia ei aina noudatettu ja tiet ovat 
saattaneet olla tuolloin määräyksiä kapeampia. 
 
Orisuon tärkein teiden kehittymiseen liittyvä seikka on vierestä menevän Pori-Helsinki-
tien valmistuminen 1950- ja 1960-luvuilla. Tätä ennen valtatie 2 kulki Loimaan läpi 
vuodesta 1938 alkaen. Orisuon paikallistiet sen sijaan ovat olleet paikallaan huomatta-
vasti pidempään. 
 
 
4. ORISUON MAISEMAN MUUTOS 

Kulttuurimaiseman kehityksessä on useita alueen maisemakuvaan eri aikoina keskeises-
ti vaikuttaneita vaiheita. Maiseman muutosten arviointi on laadittu maisemasuunnitte-
lun toimenpide-ehdotusten pohjaksi. 
 
Kulttuurimaiseman muutos on arvioitu kolmijakoluokituksella: positiivinen muutos, 
nolla muutos tai negatiivinen muutos. Nykymaisemakuvan negatiivisia maisemamuutok-
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sia on taas arvioitu kolmijakoluokituksella: vähäiset muutokset, korjattavissa olevat 
muutokset ja peruuttamattomat muutokset. 
 
Vähäiset muutokset liittyvät yleensä tilapäisiin olosuhteisiin maisemassa. Tällaisia ovat 
rakentamisen aiheuttama tilapäinen epäsiisteys ja maakasat, erilaiset maahan kaivet-
tavat linjat (ellei hävitetä samalla esim. vanhaa kivijalkaa), yksityinen roskanpoltto-
paikka tien varressa sekä ränsistyvät rakennukset. Näihin muutoksiin voidaan vaikuttaa 
joko yhteisesti tai yksityisesti 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 pitempivai-
kutteisia. Taloudellisesti seikat saattavat tehdä niistä lähes peruuttamattomia (esim. 
pellon metsitys). Metsänreunojen hakkuu kylän keskeisellä näkymäalueella korjautuu 
ihmisen aikajänteellä hitaasti, vaikka peruuttamatonta muutosta ei tapahtuisikaan. 
Samoin ympäristöön sopimaton rakennusmuoto tai väri on korjattavissa, joskin silloin 
pitää yleensä olla riittävä toiminnallinen syy. Korjattaviin muutoksiin voidaan vaikuttaa 
hyvällä ennakkosuunnittelulla. Korjattavissa oleviin muutoksiin on erityisesti keskitytty 
suunnitelman kohdekohtaisissa hoitosuosituksissa. 
 
Peruuttamattomat muutokset maisemassa liittyvät yleisemmin rakentamiseen. Maan-
pinnan muokkaaminen ja maamassojen siirto, uusien tielinjojen rakentaminen ja vesis-
töjen pirstaloituminen sekä rakennusten ja kiviaitojen purkaminen ovat esimerkkejä 
peruuttamattomista muutoksista. Vaikka muutos olisi peruuttamaton, ei sen silti tar-
vitse olla silmiinpistävä. Tietyn ylimenovaiheen jälkeen muutos saattaa hyvinkin so-
peutua ympäristöönsä. Kielteisiä peruuttamattomia muutoksia ovat esimerkiksi laajas-
sa mitassa tapahtunut peltojen ottaminen rakennuskäyttöön, vanhojen rakennettujen 
ympäristöjen muuttaminen niihin sopimattomilla rakennuksilla sekä teiden korotukset 
vanhoissa miljöissä. Peruuttamattomiin maisemamuutoksiinkin voidaan usein kuitenkin 
vaikuttaa maisemakuvaa korjaavasti. Jos ei itse muutokseen tai häiriöön voida vaikut-
taa, voidaan sen lähiympäristössä tehdä toimenpiteitä, jotka vähentävät ja pehmentä-
vät negatiivisen vaikutuksen määrää. Myös näihin on kiinnitetty huomioita kohdekoh-
taisissa hoitosuosituksissa. 
 
Peruuttamattomasti Orisuon maisemaan on vaikuttanut uuden kakkostie rakentaminen 
1950- ja 1960-luvuilla. Samalla kun maisema muuttui, uusi tie toi Orisuolle myös uutta 
elämää. Ennen eristyksissä ollut kylä olikin nyt valtakunnallisesti merkittävän tien var-
rella. 
 
Maatalouden muutos yhä tuottavampaan suuntaan on aiheuttanut talouskeskusten kas-
vua. Orisuolla ei vielä ole valtavia maatilakeskuksia, mutta niiden jatkuva kasvu on 
hyvin todennäköistä. Maatilojen kasvu aiheuttaa muutoksia maisemaan suurten maata-
lousrakennusten ja laajenevien peltoaukeiden muodossa ja esim. avo-ojia saatetaan 
yhä muuttaa salaojiksi. Samalla moni pieni tila ei pysty enää kannattavasti jatkamaan 
maanviljelyä, jolloin riskinä on peltojen metsitys ja avoimen maiseman menetys. Maa-
talouden muutos on aiheuttanut myös ränsistyneiden tönöjen ilmestymisen maisemaan 
yksityisten maille. Kun vanhoja rakennuksia ei ole enää tarvittu, ei niitä ole myöskään 
kannattanut korjata. Tämä maisemamuutos on korjattavissa kunnostamalla vanhat 
rakennukset tai maisemoimalla ne piiloon. 
 
Orisuon maisema on monin paikoin kasvanut umpeen ja pusikoitunut, mikä ei ole har-
vinaista koko Suomea ajatellen. Maisemat tieltä maalaismaisemiin ovat umpeutuneet, 
samoin rantamaisema. Yksi syy pusikoitumisen ja umpeenkasvun lisääntymiseen on 
karjan laidunnuksen väheneminen. Ennen metsissäkin laiduntaneet maatalouseläimet 
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pitivät maisemat avoimina syöden ruohon lisäksi myös puiden taimia. Samoin pienpolt-
topuuta tarvittiin ennen enemmän hellojen ja kamiinoiden lämmittämiseen, joten rai-
vaustakin tehtiin enemmän. Nämä muutokset on korjattavissa säännöllisellä raivauksel-
la ja alueesta riippuen laidunnuksella. 
 
 
5. MAISEMAN KEHITTÄMISALUEET 

Orisuon maisemassa nousevat esiin 
muutamat tarkempaa suunnittelua ja 
kehittämistä odottavat alueet. Maise-
man kehittämisalueita ovat kerhotuvan 
ympäristö (A), sulkeutuneiden näkymien 
avaaminen tiealueilla (B) ja uimarannan 
alue (C).  
 
 
 
 
 
 
6. MAISEMANHOITO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

6.1. Orisuon kerhotuvan pihasuunnitelma 

 
Kerhotupa on keskeisellä ja näkyvällä paikalla Orisuon kylällä. Tällä hetkellä kerhotupa 
on myös melko vähäisellä käytöllä. Tavoitteena olisi jatkossa markkinoida kerhotupaa 
myös ulkopuolisille kokous- ja juhlakäyttöön. Kerhotuvan piha-alue on laaja ja avoin, 
eikä tällä hetkellä kovin houkuttelevan näköinen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimenpidesuositus: Piha-alueelle on 
laadittu pihasuunnitelma, jossa pihan eri 
alueet ja toiminnot on jaettu omille alu-
eilleen. Parkkialueet on eroteltu selkeästi 
tontin reunalle, grillipaikka on suunniteltu 
keskeisellä alueella ja pintamateriaalit 
tuovat ilmettä pihalle. Suunnitelmassa on 
myös lasten leikkialue, joka toimii juhla-
vieraiden lasten leikkialueena sekä kylä-
läisten leikkipuistona.  
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6.2. Kuntopolkusuunnitelma 

 
Orisuon alueella Leppijärven rannassa sijaitsee kunnan uimaranta. Uimarannalle käynti 
tapahtuu 2-tietä pitkin entisen motelli Leppijärven pihan kautta. Tämä on kyläläisille 
hankalaa ja osin vaarallistakin 2-tien liikennemääristä johtuen. Uimaranta on myös 
vähäisellä käytöllä huonoista kulkuyhteyksistä johtuen ja on kärsinyt ilkivallasta vähäi-
sen käytön vuoksi. 

 
Toimenpidesuositus: Metsäalueelle Jalasjoen-
tieltä Leppijärven rantaan on suunniteltu kun-
topolku. Kuntopolkua voi käyttää kesällä kävel-
len tai pyörällä ja talvella myös hiihtäen. Kun-
topolkua pitkin kyläläiset pääsevät turvallisesti 
uimarannalle ja rannan käyttöaste paranee 
helpon kulkemisen johdosta. Kuntopolkua voi 
käyttää myös ulkoiluun. Sen pituus Jalasjoen-
tieltä, kerhotuvan kohdalta, rannalle on noin 1 
km. Lisäksi tehdään rengasreitti, jonka pituus 
on noin 1,2 km. Maanomistajilta on kysytty lupa 
kuntopolun rakentamiseen ja syksyllä 2011 käy-
tiin kyläläisten kanssa jo merkitsemässä polku 
maastoon. Samalla merkittiin myös kuntopolun 
tieltä kaadettavat puut. Kuntopolkusuunnitelma 
on liitteenä mukana.  

 
6.3. Uimarannan kunnostaminen 

 
Uimarannan alue on kärsinyt ilkivallasta, koska alue on 
vähällä käytöllä. Kuntopolun rakentamisen jälkeen uima-
rannan käyttöaste kasvaa ja ilkivaltakin alueella vähenee. 
Uimarannalla kasvaa isoja puita rannassa, rannassa on ki-
vituhkaa joka on ikävä kulkea paljain jaloin. Uimarannan 
lähellä on myös vanhoja yöpymismökkejä, jotka ovat jo 
todella huonokuntoisia ja vaarallisia.  
 

Toimenpidesuositus: Uimarannalta kaadetaan osa 
isommista puista, jotta ranta on aurinkoisempi ja avoi-
mempi. Rannan paju jätetään kuitenkin rauhaan puiden 
kaadon yhteydessä. Yöpymismökit puretaan ja viedään 
pois alueelta. Alueelle tuodaan uimarantahiekkaa, jotta 
alue olisi käyttäjäystävällisempi.  
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6.4. Rukoushuone 

 
Rukoushuone on kerhotuvan ohella hyvin vähäisellä käytöllä. 
Rukoushuoneen markkinointia lisätään, jotta käyttöastetta 
saadaan nostettua. Rukoushuoneen viereinen metsikkö on 
kaadettu, joten rakennus tulee paremmin esiin maisemassa. 
Myös rukoushuoneen tontilla, ojan varressa kasvavia puita voi-
daan harventaa jotta rakennus erottuu paremmin. Kaikkia 
puita ei ole tarkoitus kaataa, vaan ainoastaan harventaa.  
 
 
6.5. Orisuon vanha koulu 

 
Orisuon vanha koulu on nykyään yksityiskäytössä, mutta sijaitsee keskeisellä ja näky-
vällä paikalla kylällä. Koulun pihalla on vanha arboretum, jonka entinen opettaja on 
pihalle istuttanut. Puille voisi suunnitella opaskyltit, joissa olisi mainittu puun nimi 
sekä perustietoa, esim. 
 
 

 
 
 
 
 
6.6. Peltomaisema 

 
Avoimet, viljelykäytössä olevat pellot ovat keskustaajamissa jo harvinaisuuksia. Niillä 
on jo avoimuutensa ja eri kasvukauden kiertonsa takia usein tärkeä maisemallinen 
merkitys, mutta myös niiden puustoisilla ja usein osin paahteisilla reunavyöhykkeillä on 
merkitystä sekä maisemaan että luonnon monimuotoisuuteen. 
 
Reunavyöhykkeiden puustoa ja vesakkoa harvennetaan sektoreittain välttäen kaava-
maisuutta ja pyrkien monilajisuuteen. Erityisesti suositaan ja säästetään marjovia laje-
ja (pihlaja, kataja, tuomi). Pientareet niitetään kerran tai kahdesti kesässä ja luoko 
kerätään pois. 
 
Rahoitusmahdollisuus: Maatalouden ympäristötuen erityistuet: Luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen.  
 
 
6.7. Kujanteet 

 
Puukujanteet tarjoavat elinympäristöjä ja suojapaikkoja. Kujanne myös muuttaa avoi-
men alueen pienilmastoa haihduttaen vettä, suojaten auringon paahteelta ja pienen-
täen tuulen ja tuiskun vaikutuksia. Lehtipuuvaltaiset ja paahteiset pellon reuna-
vyöhykkeet keskeisellä ja avoimessa tiemaisemassa ovat sekä maisema- että luonnon 
monimuotoisuuskohteita.  
 
 
 

siperianpihta 
Abies sibiriaca 
Puu on suhteellisen syväjuurinen ja kestää siten 
hyvin tuulta. Siperianpihtaa on istutettu Suomessa 
1800-luvulta lähtien. 
Käyttö:  yksittäin, ryhmissä, kujanteena.  
I–VI  15–20 m x 4–5 m A–V  
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Koivukujan uudistaminen 
Onnistunein koivukuja syntyy, kun kujan puut uudistetaan kaikki yhtä aikaa. Vanhat 
puut kaadetaan aikaisin keväällä, kannot pilkotaan ja poistetaan. Vanhat kujat ovat 
usein liian ahtaita nykyaikaisia kulkuvälineitä ajatellen, siksi uudet puut on syytä istut-
taa hieman etäämmälle tien keskilinjasta. Istutuksia ei kuitenkaan pidä sijoittaa ojan 
pohjalle. Puu on hyvä myös istuttaa hieman eri kohtaan, kuin missä aikaisempi on si-
jainnut ja istutustiheyttä on usein syytä entisestä harventaa. Sopiva puiden istutusti-
heys on koivulla yleensä viidestä kymmeneen metriä.  
 
Kevät on paras aika istuttaa koivuja, tosin astiataimia voidaan istuttaa koko sulan 
maan ajan. Taimia käsiteltäessä huolehditaan siitä, että puiden juuret ja juuripaakku 
eivät kuivu missään vaiheessa.  Maa paakun ympärillä tiivistetään ja kasvualusta kas-
tellaan hyvin. Koivut tuetaan kahdella tukiseipäällä rungon vastakkaisilta puolilta istu-
tuksen yhteydessä. Tukiseipäät laitetaan syvälle istutuskuopan alapuoliseen pohjamaa-
han samalla varoen, etteivät ne pääse hankaamaan puun runkoa ja oksia. Puun runko 
sidotaan  
vähintään kahdesta kohdasta muovinauhalla tai sidontamuovilla. Siteen on oltava tiuk-
ka, että se tukee puuta.  Liian kireä sidonta kuristaa runkoa ja häiritsee kasvua. Tu-
kiseipäät poistetaan parin vuoden kuluttua, kun puu on juurtunut paikalleen. Istutuksia 
tulee kastella alussa runsaasti. Kujannepuiden hoidoksi riittää vioittuneiden, kuivien ja 
sairaitten oksien säännöllinen poisto. 
 
 
6.8. Tienvarsimaisemanhoito 

 
Toimenpidesuositus: Vesakko raivataan har-
kitusti avaamalla maisemaan selkeitä sekto-
reita. Tarvittaessa talousmetsän luonne huo-
mioidaan, mutta maisemakuva kehittyisi ny-
kyistä selkeästi viihtyisämmäksi, jos raivauk-
sissa noudatettaisiin maisemaraivausperiaat-
teita ja pyrittäisiin maiseman ja luonnon osit-
taiseen monimuotoisuuteen. Tämä voidaan 
tehdä säästämällä ryhmissä myös osa lehti-
puiden vesoista sekä välttämällä kaavamai-
suutta raivauksessa. Puustoisuuden suositus 
25–30 %. 
 

 
6.9. Kuusiaita 

 
Kulkua ohjaava ja pihapiiriä rajaava kuusiaita on aina tiealueen keskeinen ja näkyvä  
maisemaelementti. Liikenteen läheisyys ja tien hoitotoimenpiteet saattavat vaurioit-
taa aitaa ja tien mahdollinen oikaisu ja leventäminen ovat uhka aidalle. 
 
Kuusiaidan uudistaminen 
Kuusiaitaa ei voi uudistaa vähitellen, vaan huonokuntoinen kuusiaita on aina uudistet-
tava kerralla. Uuden kuusiaidan perustaminen aloitetaan kaatamalla vanhat aitapuut 
ja pilkkomalla kannot ja kuljettamalla ne pois. Taimiryhmälle kaivetaan yhtenäinen 
alue, ei erillisiä kuoppia kullekin taimelle. Havupensaat suosivat hapanta maata (pH 5-
5.5). Kova pohjamaan pinta rikotaan ennen istutusmullan lisäämistä. Jos pohjamaa on 
kuivahkoa kivennäismaata, sekoitetaan siihen kolmannes turvemultaa ja kolmannes 
savimultaa. Istutusmullaksi sopii myös pelkkä puutarhamulta.  
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Kuusiaitataimia (esim. metsäkuusi ja serbian kuusi) on tarjolla erityyppiä. Astiataimia 
voidaan istuttaa melkein koko kesän ajan, tosin toukokuuta ja elokuuta pidetään par-
haimpina istutusaikoina. Paakkutaimia käytetään vain kevät ja syksy istutuksissa. Tai-
mien istutusväli on noin 35 cm eli 3 kpl metrille, mutta mitä isompi taimi sitä suurempi 
on myös istutusväli. Taimet istutetaan muutaman sentin taimen kasvatussyvyyttä, tai-
mistosyvyyttä syvempään. Taimistosyvyys 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 huolellisesti ennen istutusta. Istutettavasta 
taimirivistä saa suoran pingottamalla tulevan aidan kohdalle narun, jonka viereen tai-
met istutetaan. Juurten on tultava luonnolliseen asentoon ja multa tiivistetään taimien 
juurille. 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 
myöhemmin voi lannoittaa varovasti keväisin kasvun alettua.  
 
Kuusiaidan alle ei kylvetä ruohoa, vaan alusta kate-
taan, pidetään mulloksella tai siihen istutetaan peite-
kasveja. Isojen taimien hoitoleikkaukset voi aloittaa 
vuoden kuluttua istutuksesta. Ensimmäisellä kerralla 
leikataan oksat hyvin läheltä runkoa. Pian oksien uinu-
vat silmut alkavat kasvaa ja aita tuuheutuu yleensä jo 
kesän puoliväliin mennessä. Joka vuosi aidan sivustoille 
jätetään uutta kasvua vain pari senttiä. Oksia ei saa 
kuitenkaan leikata vanhaan vuosikasvuun 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 leikattaessa jäässä. Kilpalatvan voi 
poistaa kesälläkin ja kuivat oksat saa poistaa milloin vain. 
 
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 pää-
sääntöisesti seurata maastonmuotoja. Jos tontilla on aidan kohdalla vain vähän epäta-
saisuutta, leikataan aita yläosastaan suoraksi. Hyvän näkösuojan antaa 150–200 cm 
korkea aita. Yli 200 cm korkean aidan leikkaaminen on jo hankalaa. 
 
 
7. VINKKEJÄ KYLÄN JA KOTIYMPÄRISTÖN MAISEMANHOITOON 

7.1. 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 kärsi-
vällisyyttä. 
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Niityn kasvillisuuden annetaan mahdollisimman pitkälle kehittyä luonnolliseen suun-
taansa. Kehityksen suuntaan vaikuttavat kasvupaikan olosuhteet ja kasvukaudet, mutta 
myös ympäröivien alueiden maankäyttö ja kasvillisuus. Luonnonkasvit ovat hyvin tark-
koja kasvupaikan suhteen. Ne häviävät pian, ellei paikka ole niille sopiva. On myös 
hyvä muistaa, etteivät niittykasvit kestä kulutusta samalla tavalla kuin nurmikko, joten 
kävelyväylälle sitä ei kannata perustaa. 

 
Paikan kosteus- ja valoisuusolosuhteet määräävät, 
millä kasvillisuudella niitty kulloinkin peruste-
taan. Tarjolla on valmiita niittysiemenseoksia 
hyvin monen tyyppisiille kasvupaikoille. Niittyä 
perustettaessa kasvillisuudeksi on hyvä valita vain 
kotimaista alkuperää olevaa materiaalia. Kotimai-
sia valmiita niittysiemenseoksia monille erityyppi-
sille kasvupaikoille voi tilata mm. Suomen niitty-
siemen Oy:ltä. www.suomenniittysiemen.fi 
 

Niittykasvillisuus voidaan kylvää keväällä, kesällä tai syksyllä. Usein myöhäissyksyn 
kylvö on niittykasveille erityisen suotuisa. Syksyllä kylvetyille niityille tulee myös sel-
västi vähemmän yksivuotisia peltorikkakasveja kuin keväällä tai kesän aikana kylvetyil-
le alueille. 
 
Niittykasvit kylvetään pintaan eikä kylvöstä yleensä peitetä. Niittykasvin siemeniä kyl-
vetään noin 30–60 g aarille, eli 3–6 kg hehtaarille. Valmiissa siemenseoksissa ilmoite-
taan seosmäärän riittävyys.  
 
Pihanurmikon muuttamisen niityksi voi aloittaa jättämällä ruohonleikkaamisen alku-
kesästä kokonaan ja katsomalla, mitä paikalla alkaa kasvaa. Aluetta ei lannoiteta ol-
lenkaan ja se niitetään vuosittain heinä-elokuulla. Nurmikon muuttaminen niityksi kes-
tää vuosia. 
 
Niiton oikea ajoittaminen on tärkeää. Kukkakasvien annetaan kukkia ja siementen tu-
leentua, ennen kuin tartutaan viikatteeseen. Niitetty heinä voi olla muutaman päivän 
paikallaan, jotta siemenet ennättävät varista. Niittotähteet korjataan pois, jotta maan 
ravinteisuutta saadaan vähennettyä. 
 
Niityn luontaista kehitystä voi auttaa lisäkylvöllä. Kukkavalikoimaa lisätään mm. tuo-
malla 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 kyl-
vetään suoraan paikalle tehtyihin laikkuihin loppukesällä tai syksyllä, sillä monien laji-
en siemen vaatii itääkseen kylmän jakson. Kellokukat kannattaa kylvää varhain kevääl-
lä tai myöhään syksyllä. Siemenseos on niin hienoa, että se on hyvä sekoittaa esim. 
hienoon hiekkaan kylvön helpottamiseksi. 
 
Siemenet jaetaan kahtia ja ne kylvetään kahteen kertaan ristiin, jolloin saadaan tasai-
sempi 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. 
 
Muistathan, että kerätessäsi kasveja tai siemeniä luonnosta jätät aina osan kasvamaan 
alkuperäiselle paikalleen. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet sekä lajien rauhoi-
tusmääräykset on myös syytä muistaa. 
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Niityn hoito rajoittuu lähinnä niittoon, joka tehdään kukkimisen ja siemenien kypsymi-
sen jälkeen heinä-syyskuussa, kukkivista lajeista riippuen. Niitetyn luokon annetaan 
kuivua paikallaan muutaman päivän ajan, jotta loputkin siemenet ehtivät varista. Sen 
jälkeen luoko haravoidaan pois, jotta maaperän ravinteikkuus ei lisäänny. Jos ravin-
teikkuus lisääntyy, voimakaskasvuiset kasvit valtaavat elintilan muilta kasveilta. Täl-
löin on apua niittokertojen lisäämisestä siten, että niitty niitetään jopa kolme kertaa 
kesässä, ensimmäisen kerran jo kesäkuussa. Myös laidunnus on mitä parhainta niityn 
hoitoa. 
 
 
7.2. Maiseman avaaminen raivaamalla 

 
Maiseman avaamisen raivaamalla tarkoituksena on paljastaa jokin tai joitakin keskei-
seksi ja tärkeiksi koettuja näkymiä esim. vesistöihin, pelloille tai rakennuksiin. Metsän- 
ja teidenreunojen raivaus hyödyttää lisäksi alueen lajistoa. Tällaiset reunavyöhykkeet 
ovat lajistoltaan maamme rikkaimpia alueita. Koska kerran aloitettua raivausta on jat-
kettava 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 tasavä-
lein, aina samanikäisiä ja samanlajisia poistaen 
vaan valikoiden raivataan valituilta muutamien 
metrien mittaisilta näkymäsektoreilta kasvilli-
suutta pois siten, että jäävä puusto on mo-
nenikäistä, muotoista ja lajista. Kaunismuotoi-
set, erikoiset puuyksilöt otetaan harvennuksissa 
esiin. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on 
tärkeää, että pysty- ja maalahot säilytetään ja 
suositaan marjovia lajeja (katajat, pihlajat, 
tuomet, paatsamat).  
 
 
7.3. Suojaistutukset ja kestävät kasvivalinnat 

 
Tärkeimmät kriteerit monivuotisen kasvillisuuden valinnassa ovat talvenkestävyys ja 
valontarve. Suomi on jaettu kahdeksaan kasvillisuusvyöhykkeeseen. Vyöhykkeet muo-
dostuvat talven kylmyyden sekä kasvukauden pituuden ja lämpimyyden mukaan. Kas-
veille annetut vyöhykesuositukset kertovat, miten pohjoisessa ne todennäköisesti me-
nestyvät. Orisuo sijoittuu III-vyöhykkeelle. Kasvillisuusvyöhyke ei yksin kerro kasvin 
menestymismahdollisuuksista. Samalla tontillakin voi olla toisistaan poikkeavia olosuh-
teita.  
 
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 hiesu-
maat, alavat alueet ja suoalueet ja pohjoistuulelle alttiit alueet. Näille alueille on 
syytä istuttaa vain vyöhykesuositusten mukaan. 
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7.3.1. Yhtenäiset kasvillisuusalueet 

Rehevät, riittävän tiheät kasvustot varjostavat maan-
pintaa ja estävät rikkakasvien itämistä. Tiheät istutuk-
set suojaavat myös ainavihantia kasveja kevät auringol-
ta. Kasvillisuusryhmiä ja niihin istutettavien kasvien 
määriä suunniteltaessa kannattaa pohjana käyttää kas-
vien arvioitua kokoa muutaman vuoden kuluttua istu-
tuksesta ja aina huomioida lajikohtaiset suositukset is-
tutussyvyydestä ja etäisyyksistä.  

 
Rikkakasvien torjunnassa on apua myös, kun kasvillisuus alueet rajataan selkeästi 
eroon mm. nurmikosta, käytetään suodatinkangasta ja istutuksissa vain rikkakasviva-
paata puhdasta kasvualustaa, ei koskaan peltomultaa ja istutukset katetaan esim. kuo-
rikatteella, maanpeitekasveilla tai katekankaalla ja koristesoralla tai hiekalla. Rikka-
kasvien siemeniä leviää istutusalueille aina paljon myös ympäristöstä, ulkoisesti, joten 
alueita pitää yleensä ainakin vähän myös kitkeä.  
 
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 
 
 
7.3.2. 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 
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Nopeasti maata peittäviä matalia pensaita ja maanpeiteperennoja 
- kangasajuruoho  
- ketohanhikki  
- lamoherukka  
- lamohietakirsikka  
- maahumala   
- sinivatukka 
- suikeroalpi  
- säleikkövilliviini  

 
 
7.4. Vieraslajit ja niiden torjunta 

 
Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levin-
neet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Suomessa on tavattu 
yli 600 vieraslajia, joista suurin osa on kasveja. Ne on tuotu alun perin koristekasveiksi, 
mutta pihapiireistä ne ovat päässeet leviämään läheiseen luontoon. Vieraslajeilla ei 
usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten luontoon levi-
tessään ne helposti valtaavat elinympäristöjä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. Pa-
himmillaan vieraslajit muuttavat kokonaisen eliöyhteisön rakennetta. Vieraslajit voivat 
myös tuoda mukanaan tauteja ja aiheuttaa tuhoa mm. maa- ja metsätaloudelle. Jotkut 
vieraslajit, kuten jättiputki, ovat lisäksi haitallisia ihmisen terveydelle. 
 
Vieraslajien leviämiskyvystä huolimatta niitä voi toki edelleen kasvattaa rajatuissa 
istutusryhmissä, mutta on pidettävä huolta, etteivät ne pääse leviämään luontoon. 
Luontoon levinneet kasvit tulisi pyrkiä poistamaan juurineen. Laajaksi levinneeseen 
esim. jättipalsami tai komealupiini kasvustoon tehoaa myös useita kertoja kesässä ta-
pahtuva niitto ja niittojätteen poltto. 
 
Suomalaiseen luontoon kuulumattomia, helposti leviäviä kasveja:  

- etelänruttojuuri Petasites hybridus 
- idänkannukka Cornus alba 
- isopiisku Solidago gigantea 
- isosorsimo Glyceria maxima 
- isotuomipihlaja Amelanchier spicata 
- japaninruttojuuri Petasites japonicus ssp.giganteus 
- japanintatar Fallobia japonica 
- jättipalsami Impatiens glandulifera (kuva vieressä) 
- jättitatar Fallobia sachalinensis 
- kanadanpiisku Solidago canadensis 
- kaukasianjättiputki Heracleum mantegazzianum 
- keltamajanvankaali Lysichiton americanus 
- kiiltotuhkapensas Cotoneaster lucidus 
- komealupiini Lupinus polyphyllus (kuva vieressä) 
- korkeapiisku Solidago altissima 
- kurtturuusu Rosa rugosa 
- pajuasteri Aster x salignus 
- persianjättiputki Heracleum persicum 
- pilvikirsikka Prunus pensylvanica 
- punakarhunköynnös (elämänlanka) Calystegia sepium ssp. spectabilis 
- punalehtiruusu Rosa glauca 
- rehuvuohenherne Galega orientalis 
- rohtoraunioyrtti Symphytum officinale 
- ruotsinraunioyrtti Symphytum x upilandicum 
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- terttuselja Sambucus racemosa 
- vuorivaahtera Acer pseudoplatanus 

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

7.5.1. Rakenteiden kunto 

Ympäristön näkyvin kehys muodostuu rakennuksista sekä muista rakenteista ja komein 
kehys hyväkuntoisista ja hoidetuista rakennuksista. Rakennuksen säilymisen perusedel-
lytyksenä on säännöllinen hoito ja kunnossapito. Hoidon laiminlyöminen ja rappeutumi-
sen salliminen aiheuttavat sekä taloudellisia että kulttuuriarvoihin liittyviä menetyksiä.  
 
Säännöllinen hoito ja oikea-aikaiset korjaukset kuuluvat rakennuksen normaaliin ylläpi-
toon. Hoitotoimenpiteillä voidaan vaikuttaa asumiskustannuksiin sekä siirtää korjaus-
tarpeen syntymistä. 
 
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, 

etteivät rakennuksen alimmat puuosat vaurioidu 
- kasvillisuuden poisto vähintään 0,5 m etäisyydellä rakennuksista 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
7.5.2. Värimaailma 

Maaseutumaisema oli rakenteiden ja rakennusten osaltaan pitkään hyvin harmaa, sillä 
rakennuksia alettiin maalata yleisemmin vasta talojen ulkovuorauksen yleistyessä 
1900-luvulla, ensin tiilen väriä jäljittelevällä punamullalla, sitten kartanoista ja pappi-
loista tutuilla keltaisella ja valkoisella.  
 
Rakennusten värimaailma on keskeinen tekijä niin kylän miellyttävää kauko- kuin lähi-
maisemaakin ajatellen. Harmoninen ja onnistunut väritys tasapainottaa maisemaa, kun 
taas voimakkaat ja usein ns. traditiosta poikkeavat sävyt ovat kuin maiseman huuto-
merkkejä. 
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Turvallista on sitoutua rakennusten ulkovärityksessä perinteeseen; vain poikkeustapa-
uksessa 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 väritys ja tyyli. Kokonaisuus on aina nähtävä osana laajempaa 
ympäristöä. Pienestä lapusta valittu väri näyttää talon kokoisena aina paljon tum-
memmalta ja voimakkaammalta! 
 
 
8. RAHOITUSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOON 

8.1. Maatalouden ympäristötuen erityistuki 

 
Maatalouden ympäristötuen erityistuet ovat maatalous-
ympäristöjen luonnon monimuotoisuuskohteiden hoidon 
pääasiallinen rahoitusmuoto. Erityistukia voi hakea viljeli-
jä, joka on sitoutunut ympäristötukijärjestelmän perus- ja 
lisätoimenpiteiden noudattamiseen. Tuki voi olla 5- tai 
10-vuotinen ja se määräytyy hoitotyöstä aiheutuneista 
kuluista ja tulonmenetyksistä. Useimmissa sopimustyy-
peissä tukitasot nousevat päättyvään tukikauteen verrat-
tuna. 
 
Perinnebiotooppien peruskunnostukseen ja monivaikutteisen kosteikkojen perustami-
seen on nyt myös mahdollista hakea Ei-tuotannollisten investointien tukea. Perinne-
biotooppien ja monivaikutteisen kosteikkojen hoitoon suunnattuja erityistukia ja Ei-
tuotannollisten investointien tukea voivat hakea viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt 
yhdistykset Leader -toimintatavan kautta. 
 
Ohjelmakaudella 2007–2013 ovat haettavana seuraavat maisemanhoitoon liittyvät eri-
tyistukisopimukset: 

- Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito  
- Monivaikutteisen kosteikon hoito  
- Perinnebiotooppien hoito  
- Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 

 
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuen avulla voidaan hoitaa 
luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta tärkeitä ympäristöjä. Erityistuen 
tavoitteena on myös lisätä viljelymaiseman avoimuutta sekä säilyttää ja parantaa his-
toriallisesti ja kulttuurisesti arvokkaita kohteita. 
Hoidettavia kohteita voivat olla esimerkiksi monipuoliset peltojen metsäsaarekkeet ja 
reunavyöhykkeet, pientareet, kosteikot, vanhat ladot, puukujanteet ja kiviaidat ympä-
ristöineen. Ns. tavallisilla viljelykasveilla viljellyille maisemapelloille tästä sopimus-
tyypistä ei ole mahdollista saada enää tukea.  
 
Uusi ohjelmakausi vuodesta 2014 eteenpäin on tällä hetkellä valmisteilla. Vaikka eri-
tyisympäristötukiin voi tulla muutoksia, maatalousluonnon monimuotoisuutta sillä luul-
tavammin pyritään jatkossakin edistämään. 
 
Nyt myös yhdistyksillä on mahdollisuus hakea sopimusta perinnebiotooppien kun-
nostamiseen ja hoitoon sekä monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja hoi-
toon. Uusien perinnebiotooppien alkuraivaus sekä kosteikkojen perustaminen siirtyvät 
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Ei-tuotannolliseksi investoinniksi. Ei-tuotannolliset investoinnit tulevat hakuun ensim-
mäisen kerran v. 2008. Ei-tuotannollinen investointi edellyttää jatkossa hoitosopimuk-
sen hakemista (Perinnebiotoopin hoito 5v., Monivaikutteisen kosteikon hoito 5 tai      
10 v.). 
 
Hyvä muistaa, kun hakijana on yhdistys  

- Yhteyshenkilöllä, allekirjoittaneella, on oltava nimenkirjoitusoikeus 
- Hakemuksen liitteeksi kopio sen kokouksen pöytäkirjasta, missä asiasta on pää-

tetty 
- Sopimusalue oltava hallinnassa yhdistyksellä koko sopimuskauden, liitteeksi so-

pimuskauden kattava vuokrasopimus 
 
Hakuaika päättyy kaikissa maatalouden ympäristötuen erityistuissa, myös Leader -
toimitavan kautta haettavissa, 30.4. Hakemukset toimitetaan TE -keskuksen maaseu-
tuosastolle kahtena kappaleena, liitteet mukaan lukien. Myös suunnitelmaa vaativien 
sopimustyyppien hakemuksissa tulee suunnitelma liittää jo hakemuksen mukaan. Jat-
kosopimusta hakevilta tarvitaan liitteisiin mukaan nyt myös kopiot päättyvän kauden 
hoitopäiväkirjoista.  

 
Erityistukien hakuun suunnatut oppaat löytyvät Maaseutuviras-
ton sivuilta www.mavi.fi ja erityistukien hakulomakkeet taas 
Valtionkonttorin ylläpitämiltä sivuilta www.suomi.fi.  

- Leader -toimitavalla on omat hakukaavakkeet 
 
Lisätietoa: Katri Salminen p. 050 66474, ProAgria Länsi-
Suomi / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset   
 
 
 

 
8.2. Rakennussuojeluavustus 

 
Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaille rakennuksille, jotka on suojeltu asema- tai rakennuskaavan suojelumerkinnällä 
tai jotka sisältyvät luetteloon kunnan arvokkaasta rakennetusta ympäristöstä. Lisäksi 
avustusta voidaan myöntää rakennusten, joiden rakennushistoriallisesta arvosta mu-
seoviranomainen on antanut myönteisen lausunnon, hoitoon. Avustuksia myönnetään 
korjauksiin, joilla edistetään rakennusten säilymistä. Avustuksia käytetään yleensä 
rakennusten ulkovaippojen korjauksiin - esimerkiksi vesikaton, ulkoseinien, ikkunoit-
ten, ulko-ovien, perustusten ja kantavien rakenteitten korjauksiin, mutta myös kohtei-
den säilyttämisen edellyttämät selvitykset voivat olla avustusten kohteina. 
 
Tukea voi 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, alkupe-

räisin tai niitä vastaavin materiaalein 
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Tukea EI myönnetä rakennuksen siirtämiseen, samannäköistämiseen, koristemaalaus-
ten kunnostamiseen, käyttömukavuuden lisäämiseen, väliaikaisiin toimenpiteisiin tai 
toistuvaluonteisiin 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 
 
 
8.3. Museoviraston entistämisavustus 

 
Tukea voi hakea 

- yksityiset ja yhteisöt 
- kunnat vain jos kohde on rakennussuojelulailla (60/1985) suojeltu 

 
Mihin kohteisiin tukea myönnetään 

- rakennussuojelulain (60/1985) nojalla suojeltuihin rakennuksiin  
- autiokirkkoihin tai niihin verrattaviin rakennuksiin 
- muihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin  

 
Mihin työhön tukea myönnetään 

- entistämiseen  
- rakennuksen konservointiin, kunnostamiseen tai historiallisen asun palauttami-

seen  
 
Tukea EI myönnetä perusparannukseen (lisälämmöneristys, vesijohto, viemäri, sähkö, 
kylpyhuone tms.). Avustuksen määrä harkitaan tapauskohtaisesti. 
 
Tuen myöntämistä koskevia ehtoja 

- rakennuksen tai alueen ominaisluonteen ja historiallisen aitouden säilyminen  
- korjattaessa vain mahdollisimman pienet muutokset sallitaan  
- rakennuksen käyttö sopeutetaan oleviin tiloihin ja työ tehdään perinteisin me-

netelmin ja rakenteellisin ratkaisuin, alkuperäisin tai niitä vastaavin materiaa-
lein 

- hakuaika on vuosittain lokakuun loppuun mennessä 
 

Museoviraston päätös perustuu yhteistyöhön opetusministeriön, Museoviraston museo-
toimen kehittäminen -yksikön, maakuntamuseoiden, ympäristökeskusten, Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen, Suomen ortodoksisen kirkollishallituk-
sen ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Museovirasto voi harkintansa mu-
kaan siirtää hakemuksen yllämainitun viranomaisen käsiteltäväksi, jos kohde ja hanke 
on ensisijaisesti muuhun hallinnonalaan kuuluva. 
 
Lisätietoa: Museovirasto, www.museovirasto.fi  
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9. LAIDUNPANKKI 

Laidunpankki on internetissä toimiva palvelusivusto, joka auttaa maisemanhoidosta 
kiinnostuneita nautojen, lampaiden ja hevosten omistajia sekä laidunmaan omistajia 
kohtaamaan toisensa. Sivuilta löytyy tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttami-
sesta käytännössä. 
 
Laidunpankin hakupalveluun voi jättää oman ilmoituksen, jolla voi tarjota maata lai-
dunnettavaksi tai eläimiä maisemanhoitajiksi. Hakupalvelun kautta voi myös etsiä 
eläimiä ja laidunalueita paikkakunnittain. 
 
Lisätietoja: www.laidunpankki.fi  
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