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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 Uudenkartanon maisemanhoitosuunnitelma on yksi hankkeen aikana kylille tehdyistä 

raporteista. Hanketta rahoittaa Varsin Hyvä ry. Suunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa 

alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa. Yhteyshenkilönä on Uudenkartanon kyläyhdis-

tys ry:n puolesta toiminut Eija Eloranta. 

Suunnitelman on laatinut maisemasuunnittelija, metsätalousinsinööri ja suunnitteluhortono-

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

Uudenkartanon maisemanhoitosuunnitelman tavoit-

teena oli tuottaa tietoa alueen maiseman arvoista ja 

ongelmista, ja laatia niiden pohjalta sekä yksityiskoh-

taisempiin kehittämissuunnitelmiin että käytännön 

hoitotöihin ohjaava hoitosuunnitelma.  

Suunnittelu käynnistettiin alkuvuodesta 2013. Hankkeen puitteissa pidettiin kyläilta tammi-

kuussa 2013. Heinäkuussa 2013 järjestettiin kyläkävely, jossa oli 40 osallistujaa. Kyläkävelyllä 

tutustuttiin Lystmettään sekä käytiin katsomassa Himolankoskea ja Yläneenjoen varrella ole-

vaa laavua. Lisäksi keskusteltiin mm. vieraslajeista ja melontareitistä. Maastoon 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 Uudenkartanon kyläyhdistyksen toiminta-alue, eli Uusikartano, Ran-

nanmäki ja Korkeakoski. Alue sijaitsee entisessä Yläneen kunnassa, joka liitettiin Pöytyään 

tammikuussa 2009. Ennen yhdistymistä Yläneen naapurikunnat olivat Alastaro, Aura, Eura, 

Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Pöytyä, Säkylä, Turku ja Vahto. Maisemasuunnitelma ei koske-

ta yksityiskohtaisesti yksityisten omistamia 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 edustajien kanssa kyläkävelyn suunnitte-

lun yhteydessä sekä melontareitin suunnittelun yhteydessä. Alueesta on kerätty maastotöiden 

yhteydessä runsas valokuva-aineisto eri vuodenaikoina. Kylän historiasta on myös kuultu 

maastokäyntien yhteydessä. 
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3.1. SUUNNITTELUTILANNE JA KAAVOITUS 

 

Uusikartano sijaitsee Pöytyällä lähellä Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajaa. Se on määritet-

ty kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. 

Uudenkartanon kyläkeskuksen alueelle on lisäksi laadittu osayleiskaava vuonna 1988.  

Uudenkartanon kyläyhdistyksen toiminta-alueelta on löytynyt useita muinaisjäännöksiä. 

Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muistoja menneistä sukupolvista. Ne 

kertovat elämisestä, asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen ja uskonnon harjoittamisesta se-

kä kuolleiden hautaamisesta ja ovat siten tärkeitä elementtejä kulttuurimaisemassa. Muinais-

jäännösten säilyminen on tärkeää, eikä niitä saakaan kaivaa, peittää, muuttaa, vahingoittaa tai 

poistaa. Jos muinaisjäännöksiä haluaa hoitaa, on oltava yhteydessä maakuntamuseoon tai Mu-

seovirastoon. Uudenkartanon, Rannanmäen ja Korkeakosken alueella on useampi kivikauti-

nen asuinpaikka: Koivulassa, Kalliomäellä, Ylistalossa, Ali-Jokelassa, Haverissa, Kärrilässä, 

Pouru-Rantalassa, Särkissä, Umpiaidassa ja Kujanpäässä. Lisäksi Nokkalassa on historiallinen 

asuinpaikka ja Joukolan tilalla sekä kivikautinen että rautakautinen asuinpaikka ja mahdolli-

sesti rautakautinen kalmisto. Myös Anivehmaanmäellä on rautakautinen hautapaikka ja Uu-

dessakartanossa muinaisjäännöksiin lukeutuva Sahlbergien sukuhauta. Vimpanmäellä on vie-

lä mahdollinen varhaiskeskiaikainen kirkkopaikka.  

Uudessakartanossa kaavamerkintöinä ovat M = maa- ja metsätalousvaltainen alue, Pv = tärkeä 

tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja ○○○○○○ on ohjeellinen ulkoilureitti. Lisäksi 

kartassa näkyvät punainen alue = erityisalue, S = suojelualue tai Natura 2000 -verkoston suo-

jelualue, tv = tuulivoimaloiden alue ja sininen nuoli on maakaasuverkon yhteystarve. 

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. 

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. 

 

4. ALUEEN YMPÄRISTÖ 

4.1. LUONNONYMPÄRISTÖ 

4.1.1. Kasvuolosuhteet ja elollinen luonto 

 

Alueen kasvuolosuhteisiin ja näin ollen elolliseen luon-

toon vaikuttavat erityisesti kallioperä sekä kasvilli-

suusvyöhyke. Kallioperä määrittää ihmissilmin hel-

posti havaittavat alueen korkeusvaihtelut ja maiseman 

perusmuodon. Samalla se kuitenkin vaikuttaa myös 

kasvillisuuteen. Osa kivilajeista on happamia ja hei-

kosti rapautuvia, jolloin niistä irtoaa vähän ravinteita 

maahan, kun taas toiset ovat emäksisiä ja helposti ra-

pautuvia. Suomen kallioperä koostuu pääasiallisesti 

happamista kivilajeista. Happamat kivilajit rakoilevat 

runsaasti, mikä aikaansaa muun muassa runsaita poh-

javesiesiintymiä. 

Varsinais-Suomen kallioperä on 1500–1900 milj. vuot-

ta vanha. Varsinais-Suomi alkoi vapautua jääpeitteen 

alta noin kymmenentuhatta vuotta sitten. Veden alta 
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Pöytyän seutu nousi noin 7500–9000 vuotta sitten, ja merenranta loittoni sieltä 2000–3000 

vuotta myöhemmin. Nykyään Uudessakartanossa ei ole paljasta kallioperää juurikaan näky-

vissä, sillä jokilaaksoissa sitä peittää jopa 60 metrinen savikkomaa ja kallioselänteillä jääkau-

den muodostama pohjamoreeni.  

Varsinais-Suomen mantereinen osa kuuluu ilmastoltaan kohtuullisen suotuisaan eteläboreaa-

liseen kasvillisuusvyöhykkeen eli pohjoisen havumetsävyöhykkeen eteläisimpään alueeseen. 

Kasvukausi on pitkä, 173 vuorokautta, ja metsät yleisesti tuoreita mustikka- ja käenkaali-

mustikkatyypin kuusikoita. Puulajeista yleisin onkin kuusi, mutta myös mäntyä esiintyy ensi-

sijaisesti alueilla, joissa kuusi ei viihdy. Lehtipuista yleisimmät ovat koivu ja haapa. Myös leh-

toja ja lehtomaisia metsiä esiintyy Varsinais-Suomen mantereisissa osissa jonkin verran. 

Varsinais-Suomi on vähäjärvinen ja melko vähäsoinen maakunta. Uudenkartanon ympäristö 

länteen päin tekee tässä kuitenkin poikkeuksen olemalla hyvin soista aluetta. Rämeet eli 

puustoiset kuivahkot suot ovat Varsinais-Suomessa yleisin suotyyppi. Puuttomia nevoja esiin-

tyy myös sekä laajemmilla suoalueilla että pienialaisina kallioiden välisissä. Uudenkartanon 

tärkein vesielementti on kuitenkin joki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Vesistöt 

 

Uudenkartanon luonnonympäristöä hallitsee Yläneenjoki. 23,5 km pitkä Yläneenjoki laskee 

Pyhäjärveen, jonka valumavesistä 51 % tulee Yläneenjoesta. Yläneenjoen valuma-alueesta 22 

% on peltoa. Pyhäjärven kunto on heikentynyt viime vuosikymmeninä rehevöitymisen takia, 

vaikka sen vedenlaatu onkin ollut 2000-luvulla hyvä. Järven auttamiseksi on käynnissä laaja 

suojeluprojekti, jonka aikana rakennetaan kosteikkoja, laskeutusaltaita, suojavyöhykkeitä ja 

erilaisia suodattimia mm. Yläneenjokeen ja sen valuma-alueeseen. Niiden tarkoituksena on 

vähentää Pyhäjärveen kulkeutuvaa ravinnekuormaa. Järven kunnon säilyminen on tärkeää, 

sillä sen pesimälinnusto on monipuolinen ja kalakanta suuri. Se kuuluukin Natura 2000            

-verkkoon. Pohjanlahteen Pyhäjärven vedet virtaavat Eurajokea pitkin. Yläneenjoen erikoinen 
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muoto syntyy muinaisista kallioperän siirroksista ja murroslinjoista. Esimerkiksi Uudessakar-

tanossa joki kääntyy hyvin voimakkaasti luoteeseen. 

 

4.1.3. Paikallisilmasto 

 

Uudenkartanon paikallisilmastoon vaikuttaa ensisijaisesti Yläneenjoki. Se tasaa lämpötilaero-

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

vapauttavat lämpöä ympäristöön. Alkukesäisin taas vesistöjen lähellä on viileämpää suhtees-

sa muihin alueisiin. Vesistöt ja suot vähentävät myös hallan esiintymistä lämmönvarausky-

kynsä takia ja pidentävät kasvukautta. 

Uudenkartanon maisema muodostuu tasaisista joenvarren pelloista ja niitä reunustavista 

metsistä. Peltojen tuoma avoimuus vaikuttaa voimakkaasti Uudenkartanon paikallisilmas-

toon. 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 kasvil-

lisuus ehkäisee ulossäteilyä. Aukeilla paikoilla ja meren lähellä myös tuulee helposti. Kesällä 

tuuli aiheuttaa lämpötilan laskua, kun taas talvella tuuli estää paikallisesti kovien pakkasten ja 

hallan muodostumista. 

 

4.1.4. Luontokohteet 

 

Himolankoski on 1800–1900-lukujen vaihteessa 

Yläneenjokeen kivistä rakennettu myllypato, joka 

toimii myös maantiesiltana. Itse mylly on tuhoutu-

nut tulipalossa vuonna 1956, mutta sen rauniot 

ovat vielä paikallaan. Himolankoskella on toiminut 

myös tanssi-/teatterilava, mutta sen siirryttyä uu-

siin tiloihin Lystmettään koski on jäänyt unholaan. 

Himolankosken hieno maisema oli ehtinyt peittyä 

kasvillisuuden taakse, mutta nyt kyläläiset ovat 

raivanneet sitä talkoovoimin esiin.  

Kuhankuonon reitistö on Etelä-Suomessa risteilevä vaelluspolkujen sarja. Sen yksi patikka-

osuus lähtee Uudenkartanon kyläyhdistyksen alueelta Turuntien varrelta kohti Luolakalliota 

ja Pirunkirkkoa. Tämä osuus on kuitenkin pusikoitunut pahasti, eikä reitin kulkemista suosi-

tella. Luolakalliolle ja Pirunkirkolle täytyykin tällä hetkellä vaeltaa reitin toisesta päästä eli 

Soikeroisista lähtien. 
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Kyläyhdistys on rakentanut Yläneenjoen varrelle 

Lystmettän lähelle Pikkukosken laavun, jota ky-

läyhdistys myös ylläpitää. Laavu on vapaasti retkei-

lijöiden käytössä, ja sinne pääsee niin kävellen kuin 

meloenkin. 

Ruusinrahka on arvokas luontokohde, joka sijait-

see Rannanmäen kylän eteläosissa. Tämän pieneh-

kön valtaosin luonnontilaisen kohosuon laidoilla on 

isovarpuista rämettä ja keskellä nevamaista aluetta. 

Suon kasvillisuuteen kuuluvat mm. suopursu, muu-

rain, vaivaiskoivu ja suokukka. 

Uudenkartanon alueella kasvaa lisäksi luonnonmuistomerkkinä rauhoitettuja puita: Uu-

denkartanon käärmekuusi sekä Uudenkartanon Taurun männyt, jotka kyläläiset tuntevat ni-

mellä Mättään männyt. Käärmekuusi on luonnosta löytynyt harvinainen muunnos, jota esim. 

taimitarhat voivat käyttää hyödykseen jalostuksessa. Koska muunnokset ovat harvinaisia, on 

niiden suojelu ja esiintuominen kylteillä mielekästä. 
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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 Uudessakartanossa vanhimmat pellot olivat pie-

niä jokivarteen raivattuja tilkkuja ojitustekniikan alkeellisuuden takia. Nykyiset suuret pelto-

aukeat ovat syntyneet vuosisatoja kestäneen raivaustyön seurauksena. Varsinais-Suomi on 

Suomen peltoisin maakunta. Sen maapinta-alasta maatalousmaata on 30 %. 

Perinteiseen maalaismaisemaan kuuluivat tiheään rakennetut kylät, mutta Uusikartano on 

rakennettu varsin hajalleen. Uudenkartanon torpat rakennettiin laajalle alueelle, kun taas ky-

läkeskus syntyi kartanon rakennuksista Imponojan varteen. Vanhin asutus hakeutuikin pelto-

jen mukana vesireittien varsille viljavien alueiden tuntumaan. Varsinais-Suomi on nykykäsi-

tyksen mukaan maamme vanhinta pysyvästi asutettua seutua. Pöytyän seudulle asutus on 

syntynyt 1200-luvulla, mutta liikkuvasta asutuksesta on viitteitä aina kivikaudelta asti. Myös 

Uudestakartanosta on löytynyt kivikautisien asuinpaikkojen jäännöksiä. Anivehmaan rikas 

kalmisto taas kertoo Yläneenjokilaaksossa olleen vauras maatalousyhteisö jo 700–1000-

luvulla.  

Yläne mainitaan ensimmäisen kerran pitäjänä vuonna 1392, ja Pöytyän kappeliseurakuntana 

vuonna 1432. Kappeliseurakuntana se toimikin vuoteen 1879 asti, jolloin siitä tuli oma seura-

kunta. Kuntaliitoksen myötä Pöytyän ja Yläneen seurakunnat yhdistyivät jälleen. 

Yläneen kartano muodosti keskiajalla seudun suurimman ja merkittävimmän kartanoläänin, 

ja suurin osa Yläneestä kuului sen alusmaihin. 1800-luvun alussa kartanolla oli maita 25 000 

hehtaaria. Vuonna 1807 Yläneen kartano jakautui kahtia Yläneen Vanhaksikartanoksi ja Uu-

deksikartanoksi. Uudenkartanon kylä on rakentunut Uudenkartanon ympärille. Tällöin Uu-

denkartanon päätilan muodosti Niemen keskiaikainen tila, jonka lisäksi yhdeksän Yläneenkar-

tanon vanhaa rajapiiritilaa ja Osan rälssitila torppineen siirtyivät Uudenkartanon puolelle. 

Uudenkartanon isäntänä toimi aluksi Sahlbergin suku, mutta vuonna 1892 se myytiin Frans 

Fredrik Björnille. Samalla aatelisomistus alueella päättyi. Björni uudisti kylää reippaasti ra-

kentaen teitä ja kehittäen terveydenhuoltoa. Lisäksi kylälle perustettiin kansakoulu vuonna 

1892, ja muutamaa vuotta myöhemmin kirjasto. Valtion omistukseen Uudenkartanon maat 

tulivat vuonna 1909, jolloin myös monesta torpparista tuli vähitellen itsenäinen tilallinen. Itse 

Uudenkartanon tila myytiin valtiolle vuonna 1929. Valtio perusti rakennukseen kunnallisko-

din, mutta vuonna 1938 se poltettiin. Kartanorakennuksista on enää jäljellä vanha meijeri, 

joka toimii nykyään mm. kyläyhdistyksen näytelmäpiirin pukuvarastona.  

Perinteisen maatalouden aikaansaamat perinneympäristöt ovat osa kunkin maakunnan oma-

leimaista kulttuuriperintöä, jota tulee vaalia. Perinneympäristöillä tarkoitetaan esimerkiksi 
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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.  

 

4.2.1. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia 

 

Sahlbergien sukukalmisto sijaitsee entisen Uudenkartanon, nykyisen vanhainkodin, lähellä. 

Sinne on haudattu kartanon kolmas ja neljäs sukupolvi, eli Reinhold Ferdinand Sahlberg vai-

moineen ja lapsineen. Lisäksi yhden lapsista, Valter Reinholdin, vaimo on haudattu sinne. Yh-

teensä kalmistossa on siis kuusi vainajaa, jotka on haudattu sinne vuosien 1856 ja 1929 välil-

lä. Suurin osa hautauksista on tehty 1800-luvulla, jolloin kartano ja sen puisto olivat vielä 

Sahlbergien omistuksessa. Hautapaikka on pensasaidan ympäröimä, ja haudoilla on hautaki-

vet, joiden lisäksi alueella on muistolaatta. Puisto kuuluu nykyään Pöytyän kunnalle, mutta 

kyläyhdistys huolehtii sen hoidosta.  

Kuralan kartanotila toimii tällä hetkellä matkailutilana tarjoten mm. majoitusta ja juhlatilo-

ja. Sillä on pitkä historia, sillä se mainitaan Yläneenkartanon lampuotitilana ensimmäisen ker-

ran noin vuonna 1620. Yksinäistilana se on toiminut vuodesta 1769 lähtien, ja nykyinen pää-

rakennus on valmistunut vuonna 1830. Historian aikana tilaa on isännöinyt niin Vanhankar-

tanon omistanut Jägerhornien aatelissuku kuin Uudenkartanon omistanut Björni. Matkailu-

toiminta alkoi Kuralan kartanosta sivuelinkeinona Heikki ja Ritva Majurin toimesta vuonna 

1987. Nykyisille omistajille, Laura ja Matti Koivistolle, tila on siirtynyt vuonna 2009. 

Lystmettä toimii kyläläisten vapaa-ajan viettopaikkana. Sieltä löytyvät kesäteatteri, tanssila-

va, kioski ja saunarakennus. Alue kuuluu Yläneenjoen retkeilyreitistöön. Kyläyhdistys vuokra-

si paikan ensin kunnalta vuonna 1993 ja osti sen sitten itselleen ja kesäteatterille vuonna 

1998. Himolanteatteri esittää Lystmetässä joka kesä näytelmän, jota ihmiset tulevat katso-

maan kauempaakin. Lystmettä on myös osa historiaa, sillä siellä herrasväki on aikoinaan ul-

koillut.  

Lisäksi Uudenkartanon alueella on säilynyt paljon vanhoja rakennuksia. Nämä talot ja kou-

lut kertovat tarinoita vanhoista ajoista, ja niistä ja niiden pihapiireistä voi nähdä historian 

kulun. 
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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 

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. 

Uudenkartanon lähitiestönä on seututie 204, joka kulkee kylän läpi. 70 km pitkä tie kulkee 

välillä Lieto – Eura. Lisäksi Uudestakartanosta ei ole pitkä matka isommalle kantatie 41-tielle, 

johon Kuusistontien ja Pöytäsuontien risteyksestä on matkaa noin 10 km. Kantatie 41 kulkee 

välillä Aura – Huittinen ollen 62 km pitkä. Tieosuus oli vanhalla linjauksella vuonna 1938 osa 

valtatie 9:ä. Nykyinen tie ja linjaus on rakennettu 1960-luvulla, ja samalla sen numerointi 

muuttui kantatie 41:ksi. Vielä vuonna 1996 tietä lyhennettiin kun Huittisten ja Tampereen 

välinen osuus muuttui valtatie 12:ksi. 
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5. UUDENKARTANON 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. 

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. 

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 
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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 

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

kunnostamalla vanhat rakennukset, maisemoimalla ne piiloon tai purkamalla ne. 

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

harvinaista koko Suomea ajatellen. Maisemat tieltä maalaismaisemiin ovat umpeutuneet, sa-

moin rantamaisema. Yksi syy pusikoitumi-

sen ja umpeenkasvun lisääntymiseen on 

karjan laidunnuksen väheneminen. Ennen 

metsissäkin laiduntaneet maatalouseläimet 

pitivät maisemat avoimina syöden ruohon 

lisäksi myös puiden taimia. Samoin pien-

polttopuuta tarvittiin ennen enemmän hel-

lojen ja kamiinoiden lämmittämiseen, joten 

raivaustakin tehtiin enemmän. Nämä muu-

tokset on korjattavissa säännöllisellä rai-

vauksella ja alueesta riippuen laidunnuk-

sella. Paras keino Uudenkartanon maise-

man hoitoon onkin maatalouden jatkumi-

nen. 

 

6. MAISEMAN KEHITTÄMISALUEET 
 

Uudenkartanon maisemassa nousee selkeästi esiin muutama tarkempaa suunnittelua ja kehit-

tämistä kaipaava alue. Maiseman kehittämisalueita ja teemoja ovat etenkin Lystmettän vie-

rasmökin ranta, Himolankoski, polku laavulle, melontareitti ja rantojen umpeutuminen. Lisäk-

si tuotteistamista voisi kehittää. 

Uudenkartanon maisemassa on tiettyjä näkymiä, joista katsottuna maisema on parhaimmil-

laan. Näkymät voivat olla tärkeitä maisemakuvan kokonaisuuden hahmottamisen kannalta, 

niissä yhdistyvien erilaisten maisemaelementtien takia tai ne voivat olla historiallisesti mer-

kittäviä. Erityisesti näiden näkymien pitäminen avoimena on olennaisinta ja vaikuttavinta 

maisemanhoitoa. 
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7. MAISEMANHOITO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

7.1. LYSTMETTÄN VIERASMÖKIN RANTA 

 

Lystmetän vierasmökin pihalta aukeaa näkymät Yläneenjoelle. Mökki sijaitsee rinteen päällä 

ja sieltä on portaat/polku rannalle. Yläneenjoen keväisin tulviessa mökin ranta on veden alla. 

Suunnitelmalla pyritään ehkäisemään tulvavedestä aiheutuvia haittoja niin mökille kuin piha-

alueen käytöllekin.  

Toimenpidesuositus: 
Pihalle rakennetaan tukimuureja, joilla maata pengerretään. Pengerryksillä estetään maamas-

sojen valuminen jokeen ja toisaalta taas estetään joen tulvavesien nouseminen rakennuksen 

lähelle. Pengerrysten päälle istutetaan perennoja, pensaita ja puita. Muuten piha-alue voi olla 

niittyä, jota niitetään kerranakaksi kesässä. 

Tämän raportin lopussa on tarkempi pihasuunnitelma Lystmetän vierasmökin pihasta, jossa 

on myös havainnekuvin esitetty tukimuurien rakentaminen. 
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7.2. HIMOLANKOSKI 

 

Himolankosken alue on aikojen saatossa ja hoidon 

puutteessa pusikoitunut ja peittynyt kasvillisuuden 

alle. Kyläläiset aloittivat keväällä 2014 alueen kunnos-

tuksen raivaamalla huonokuntoisia puita rannoilta 

pois, sekä harventamalla rantapuustoa. Myös padon 

lähellä sijaitsevista saarekkeista raivattiin ylimääräiset sekä kaatuneet puut pois. Raivauksen 

jälkeen vanhan myllyn kivet tulivat esille ja näkymät pidemmälle Yläneenjokea avautuivat.  

Toimenpidesuositus: 
Kyläläiset jatkavat rannoilla alkanutta hoitoa raivaamalla ja niittämällä rantoja aluksi vuosit-

tain ja myöhemmin noin kahden-kolmen vuoden välein. Rannalle voidaan jättää kasvamaan 

muutamia uusia puita, jolle annetaan tilaa kasvaa kaatamalla ympärillä olevat vesakot pois. 

Matonpesupaikan kohdalta kaadetaan myös vielä isompia puita pois. Metsänhoitotöissä pitää 

kuitenkin huolehtia, että pysytään kyläyhdistyksen omistaman tontin rajojen sisäpuolella.  
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7.3. PIKKUKOSKEN LAAVU 

 

Kyläyhdistyksen ylläpitämä laavu sijaitsee lähellä Lystmettää, Kuusistontien toisella puolella, 

aivan Yläneenjoen rannassa. Laavu on vapaasti kaikkien retkeilijöiden käytössä. Laavun edes-

sä joenrannassa on matalaa kalliota ja laavun toimii tule-

vaisuudessa melontareitin alku- tai päätepisteenä. Ran-

tautumista varten rannan puusto on raivattava ja ranta 

on pidettävä avoimena. Laavulle kulkeva polku kulkee 

nykyään Yläneenjoen rannassa ja on tulva-aikaan veden 

alla. Tulevaisuudessa polun linjauksen voisi tehdä rin-

teen yläosaan, pellon ja metsän rajalle, jolloin laavulle 

pääsisi kävellen myös märkään aikaan. Polun linjaukses-

ta tulee keskustella maanomistajan kanssa.  

 

7.4 MELONTAREITTI 

 

Yläneenjoen erikoinen muoto on syntynyt aikoinaan kallioperän siirroksista ja murroslinjois-

ta. Uudenkartanon kylän kohdalla joki tekee jyrkän mutkan luoteeseen kohti Pyhäjärveä. Mai-

semallisesti Yläneenjoki kuuluu tärkeänä elementtinä Yläneen länsiosien maaseudulle ja sen 

varressa on säilynyt rehevää ja lehtomaista metsää peltojen raivaukselta.  

Melontareitti vaatii kunnostusta jokeen kaatuneiden puiden vuoksi. Paras aika puiden kaata-

miseen on talvella jään päältä. Maanomistajien kanssa kannattaa olla puheissa puiden kaados-

ta, vaikka tarkoituksena onkin kaataa vain selkeästi melontaa haittaavat kaatuneet puut sekä 

kaatumassa olevat puut.  

 

7.5 TUOTTEISTAMINEN 

 

Uudenkartanon alueella on kävijöitä tuhansia vuosittain, kiitos aktiivisen kesäteatterin. Kesä-

teatterin oheen olisi hyvä miettiä myös muuta tarjontaa kylältä, jotta matkailijat käyttäisivät 

enemmän aikaa kylällä. Kaikkien edellisten kohteiden kunnostaminen, eli Lystmetän vieras-

mökin pihasuunnitelman toteutus, Himolankosken raivausten jatkaminen, Pikkukosken laa-

vun ja rantautumispaikan markkinointi ja melontareitin kunnostus tukee kylän tuotteistamis-

ta. Uudenkartanon kylällä kohteet, etenkin luonto- ja maisemakohteet ovat jo olemassa. Näi-

den kohteiden kunnostaminen sekä hoitaminen nostaa kylän imagoa sekä parantaa viihtyi-

syyttä. Yhtenäisten ja näkyvien kylttien suunnittelu taas helpottaa matkailijan liikkumista, 

sekä opastaa luontokohteisiin, jotka eivät välttämättä päätielle asti näkyisikään.  
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Melontareitin osalta kannattaa katsoa muutamia vuosia, miten kävijöitä riittää. Jos kävijöitä 

on tarpeeksi, voi kyläyhdistys miettiä myös muutaman kanootin ostamista sekä niiden vuok-

raamista.  

 

7.6. PELTOMAISEMA 

 

Avoimet, viljelykäytössä olevat pellot alkavat olla keskustaajamissa harvinaisia. 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 mai-

semaan että luonnon monimuotoisuuteen. 

Toimenpidesuositus:  

Parasta hoitoa peltomaisemalle on peltojen pitäminen viljelyksessä, jolloin ne pysyvät luon-

nollisesti avoimina ja hoidettuina. Reunavyöhykkeiden puustoa ja vesakkoa voidaan harven-

taa sektoreittain välttäen kaavamaisuutta ja pyrkien monilajisuuteen. 

 

7.7. TIENVARSIMAISEMANHOITO 

 

Teiden varsilla kasvaa monin paikoin niin paljon pieniä 

puita ja pensaita, ettei ympärillä olevaa maisemaa pysty 

näkemään. Pusikoituminen on myös turvallisuusriski. 

Kun näkyvyys on huono, voi esimerkiksi hirvi yllättää 

autoilijan. 

Toimenpidesuositus: 

Vesakko raivataan harkitusti avaamalla maisemaan sel-

keitä sektoreita. Tarvittaessa talousmetsän luonne huo-

mioidaan, mutta maisemakuva kehittyisi nykyistä selke-

ästi viihtyisämmäksi, jos raivauksissa noudatettaisiin 

maisemaraivausperiaatteita ja pyrittäisiin maiseman ja 

luonnon osittaiseen monimuotoisuuteen. Tämä voidaan 

tehdä säästämällä ryhmissä myös osa lehtipuiden vesois-

ta sekä välttämällä kaavamaisuutta raivauksessa. 

Puustoisuuden suositus on 25–30 %.  
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7.8. YLÄNEENJOKI JA RANTAMAISEMAT 

 

Yläneenjoki on kasvanut pahasti umpeen rehevöitymisen seurauksena. Sen valuma-alueesta 

22 % on peltoa. Ranta-alueet ovat päässeet paikoitellen myös peittymään vesakon taakse ja 

niitä on saatettu metsittää, kun niillä aikaisemmin harjoitettu maatalouseläinten laidunnus on 

loppunut. 

Toimenpidesuositus:  

Joenrantamaisemia voidaan hoitaa samoin periaattein kuin tienvarsiakin kunhan luonnon 

monimuotoisuustekijät otetaan myös huomioon. Koska rantametsät ja -heinikot toimivat 

usein tärkeinä elinympäristöinä monille lajeille, niiden käsittelyssä tulisi noudattaa erityistä 

varovaisuutta. Joenvarsia kannattaakin hoitaa niin, että vähemmän puustoisille alueille lähde-

tään muodostamaan avoimia niittyjä ja taas enemmän puustoisille hakamaita. Tällöin saavu-

tettava ympäristö on todennäköisesti myös lähimpänä historiallista tilaa. Jos taas pelto ylettyy 

tällä hetkellä Yläneenjokeen asti, voisi ranta-alueelle perustaa suojavyöhykkeen vähentämään 

joen ravinnekuormitusta. Joenvarsien laidunnukseen soveltuvat niin lehmät, lampaat kuin 

hevosetkin alueen koosta riippuen. Hoitotoimenpiteet tulee joka tapauksessa suunnitella etu-

käteen huolella, ja niiden tavoitteena tulee olla sekä perinnemaisemien että niiden eliölajiston 

palauttaminen ja ylläpitäminen.  

Yläneenjoen kunnostukseen voisi miettiä jatkossa yhteistyötä joenvarren muiden kyläyhdis-

tyksien ja yritysten kanssa. Uudellekartanolle suunnitellun melontareitin voisi ulottaa alka-

maan jo Tourulan kylän alueelta, jolloin melontareittiä voisi markkinoida yhteistyössä mui-

den kanssa. Pyhäjärvi-instituuttiin kannattaa myös olla yhteydessä kunnostusta mietittäessä. 

 

8. VINKKEJÄ KYLÄN JA KOTIYMPÄRISTÖN MAISEMANHOITOON 

8.1. KUJANTEET 

 

Lehtipuuvaltaiset kujanteet paahteisten peltojen reunoilla ja avoimessa tiemaisemassa ovat 

sekä maisema- että luonnon monimuotoisuuskohteita. Puukujanteet tarjoavat monille lajeille 

niin elinympäristöjä kuin suojapaikkojakin. Kujanne myös muuttaa avoimen alueen pienil-

mastoa haihduttaen vettä, suojaten auringon 

paahteelta ja pienentäen tuulen ja tuiskun vaiku-

tuksia. Talvisin kujanne voi estää lumen kinos-

tumisen tielle. Puukujanteet kuuluvat vanhaan 

kulttuurimaisemaamme ja niillä on tärkeä mai-

semallinen merkitys, etenkin seuduilla, joissa 

maisema on tasaista sekä vailla yksittäispuita ja 

metsäsaarekkeita. Lisäksi mm. koivukujanne 
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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. 

 

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 hoitotoimenpiteet saattavat vaurioittaa aitaa ja 

tien mahdollinen oikaisu ja leventäminen ovat uhka aidalle. 

Toimenpidesuositus: 

Kuusiaitaa ei voi uudistaa vähitellen, vaan huonokuntoinen kuu-

siaita on aina uudistettava kerralla. Uuden kuusiaidan perusta-

minen aloitetaan kaatamalla vanhat aitapuut ja pilkkomalla 

kannot ja kuljettamalla ne pois. Taimiryhmälle kaivetaan yhte-

näinen alue, ei erillisiä kuoppia kullekin taimelle. Havupensaat 

suosivat hapanta maata (pH 5-5.5). Kova pohjamaan pinta riko-

taan ennen istutusmullan lisäämistä. Jos pohjamaa on kuivahkoa 

kivennäismaata, sekoitetaan siihen kolmannes turvemultaa ja 

kolmannes savimultaa. Istutusmullaksi sopii myös pelkkä puu-

tarhamulta. 

Kuusiaitataimia (esim. metsäkuusi ja serbian kuusi) on tarjolla 

erityyppiä. Astiataimia voidaan istuttaa melkein koko kesän 

ajan, tosin toukokuuta ja elokuuta pidetään parhaimpina istutusaikoina. Paakkutaimia käyte-

tään vain kevät ja syksy istutuksissa. Taimien istutusväli on noin 35 cm eli 3 kpl metrille. Tai-



UUDENKARTANON MAISEMANHOITOSUUNNITELMA 26 
 

met istutetaan muutaman sentin taimen kasvatussyvyyttä, taimistosyvyyttä syvempään. Tai-

mistosyvyys 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 taimet istutetaan. Juur-

ten on tultava luonnolliseen asentoon ja multa tiivistetään taimien juurille. Juuren niskaa ei 

saa kuitenkaan vahingoittaa. Istutuksen jälkeen kasvualusta kastellaan perusteellisesti ja kas-

telua jatketaan kerran viikossa, kunnes taimet ovat juurtuneet ja alkaneet kasvaa kunnolla. 

Lannoitusta ei tarvita istutuskesänä, mutta myöhemmin voi lannoittaa varovasti keväisin kas-

vun alettua.  

Kuusiaidan alle ei kylvetä ruohoa, vaan alusta 

katetaan, pidetään mulloksella tai siihen istute-

taan peitekasveja. Isojen taimien hoitoleikkauk-

set voi aloittaa vuoden kuluttua istutuksesta. En-

simmäisellä kerralla leikataan oksat hyvin läheltä 

runkoa. Pian oksien uinuvat silmut alkavat kas-

vaa ja aita tuuheutuu yleensä jo kesän puoliväliin 

mennessä. Joka vuosi aidan sivustoille jätetään 

uutta kasvua vain pari senttiä. Oksia ei saa kui-

tenkaan leikata vanhaan vuosikasvuun saakka, 

koska vanhasta oksasta ei puhkea uusia silmuja. 

Latvoja ei leikata ennen kuin on saavutettu halut-

tu lopullinen korkeus. Tästä eteenpäin aitaa lei-

kataan vuosittain sekä päältä että sivuilta. Sopiva leikkuuajankohta on syksyllä kasvun päätyt-

tyä 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 pääsääntöisesti seurata 

maastonmuotoja. Jos tontilla on aidan kohdalla vain vähän epätasaisuutta, leikataan aita ylä-

osastaan suoraksi. Hyvän näkösuojan antaa 150–200 cm korkea aita. Yli 200 cm korkean ai-

dan leikkaaminen 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.  
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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. Sie-

menet jaetaan kahtia ja ne kylvetään pintaan 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. Niitty-

kasvillisuus voidaan kylvää keväällä, kesällä tai syksyllä. Usein myöhäissyksyn kylvö on niit-

tykasveille erityisen suotuisa. Syksyllä kylvetyille niityille tulee myös selvästi vähemmän yk-

sivuotisia 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-

http://www.suomenniittysiemen.fi/
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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 ko-

ettuja näkymiä esim. vesistöihin, pelloille tai rakennuksiin. Metsän- ja teidenreunojen raivaus 

hyödyttää lisäksi alueen lajistoa. Tällaiset reunavyöhykkeet ovat lajistoltaan maamme rik-

kaimpia alueita. Koska kerran aloitettua raivausta on jatkettava säännöllisesti vähintään muu-

tamien 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 poistaen vaan vali-

koiden raivataan valituilta muutamien metrien mit-

taisilta näkymäsektoreilta kasvillisuutta pois siten, 

että jäävä puusto on monenikäistä, muotoista ja lajis-

ta. Kaunismuotoiset, erikoiset puuyksilöt otetaan 

harvennuksissa esiin. Luonnon monimuotoisuuden 

kannalta on tärkeää, että pysty- ja maalahot säilyte-

tään ja suositaan marjovia lajeja (katajat, pihlajat, 

tuomet, paatsamat). 

 

8.5. SUOJAISTUTUKSET JA KESTÄVÄT KASVIVALINNAT 

 

Tärkeimmät kriteerit monivuotisen kasvillisuuden valinnassa ovat talvenkestävyys ja valon-

tarve. Suomi on jaettu kahdeksaan kasvillisuusvyöhykkeeseen. Vyöhykkeet muodostuvat tal-

ven kylmyyden sekä kasvukauden pituuden ja lämpimyyden mukaan. Kasveille annetut vyö-

hykesuositukset kertovat, miten pohjoisessa ne todennäköisesti menestyvät. Uusikartano si-

joittuu II-vyöhykkeelle. Kasvillisuusvyöhyke ei yksin kerro kasvin menestymismahdollisuuk-

sista. Samalla 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. 
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Kylmiä ja epäedullisia kasvupaikkoja ovat; pohjoisrin-

teet 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 maanpintaa ja estävät rikkakasvien itämistä. 

Tiheät istutukset suojaavat myös ainavihantia kasveja kevät auringolta. Kasvillisuusryhmiä ja 

niihin istutettavien kasvien määriä suunniteltaessa kannattaa pohjana käyttää kasvien arvioi-

tua kokoa muutaman vuoden kuluttua istutuksesta ja aina huomioida lajikohtaiset suositukset 

istutussyvyydestä ja etäisyyksistä.  

Rikkakasvien torjunnassa on apua myös, kun kasvil-

lisuus alueet rajataan selkeästi eroon mm. nurmikos-

ta, käytetään suodatinkangasta ja istutuksissa vain 

rikkakasvivapaata puhdasta kasvualustaa, ei kos-

kaan peltomultaa ja istutukset katetaan esim. kuori-

katteella, maanpeitekasveilla tai katekankaalla ja 

koristesoralla tai hiekalla. Rikkakasvien 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 
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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 

Istutuksissa on hyvä ottaa huomioon joidenkin kasvien 

hyvä leviämiskyky. Etenkin massaistutuksissa ja luon-

nontilaisten alueiden lähelle tehdyissä istutuksissa pitää 

varoa lajien leviämistä ympäröivään luontoon. Jos leviämistä tapahtuu, tulee karanneet yksi-

löt torjua. Tällöin vältytään uusilta vieraslajiongelmilta. Puutarhajätteen mukana puutarhasta 

ovat monet haitallisista vieraslajeista päätyneet luontoon. Puutarhajätteen osalta luontoon 

kuljettaminen on kiellettyä vaikka jäte olisikin maatuvaa. Puutarhajäte sisältää siemeniä, juu-

renkappaleita ja varsia ja tarjoaa vierasperäiselle kasville leviämisreitin. Lisäksi puutarhajäte 

rehevöittää karuja elinympäristöjä. 
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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 vieraslaje-

ja.   

Lupiinin voittokulkua on mahdoton enää koko-

naan pysäyttää, mutta sen leviämisen hillitsemi-

selle on hyvät perusteet. Pitkään ajateltiin, että 

lupiini pysyy tienpientareilla ja pihoissa eikä 

kykenisi leviämään luontoon. Merkkejä luon-

toon levittäytymisestä havaittiin kuitenkin jo 

vuosia sitten eikä ole mitään syytä epäillä, ettei 

laji leviäisi myös niityille ja lehtoihin. Lajia on 

havaittu useilta uhanalaisten niittykasvien kas-

vupaikoilta. 

Eikä leviäminen tienvarsillakaan ole ongelma-

tonta. 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-
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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 viljel-

tiin aluksi vain kasvitieteellisissä puutarhoissa. Vuosien varrella 

jättipalsamia on tuotu puutarhakasviksi monesta eri maasta ja 

nykyään sitä tapaa laajalti myös luonnossa. Jättipalsami on 

useissa Euroopan maissa luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, 

jonka leviämistä luonnossa tulee rajoittaa. Monissa maissa käy-

tetään 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 pystyssä oleva terttu. Kukat ovat useimmiten vaa-

leanpunaisia, "rentunruusun" värisiä. Suomessa on tavattu useita värimuotoja tummanpunai-

sista 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 siemeniä.   

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

korkeudelta aina puurajalle noin 4 000 metriin saakka. Vuoristoalueilla jättipalsami esiintyy 

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 
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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 sinkou-

tuvat ympäristöön aina seitsemän metrin päähän, kun kasvin kodat ovat kypsät. Siemenet 

leviävät uusille kasvupaikoille usein ihmisten, kas-

vinosien siirron tai eläinten välityksellä. Monet 

kasvustot ovat saaneet alkunsa kun puutarhajättei-

tä on kuljetettu luontoon tonttien ulkopuolelle. 

Vaikka siemenet eivät kellu, ne leviävät helposti 

veden välityksellä uusille kasvupaikoille. Siksi on 

oltava erityisen tarkka, ettei kasvi levittäydy vesis-

töjen läheisyyteen. 

Jättipalsamin siemenet ovat kuitenkin lyhytikäisiä, 

ja suurin osa niistä itää heti seuraavana vuonna. 

Koska jättipalsami uudistuu vain siemenistä, perus-

tuu kasvustojenkin hävittäminen siihen, että este-

tään uusien siementen muodostuminen. Pienet (muutamien neliömetrien laajuiset) jättipal-

samikasvustot on helppo hävittää kitkemällä kasvit yksitellen pois mahdollisimman varhain, 

mielellään viimeistään kukinta-aikana, ennen siementen kypsymistä. Hentojuuriset versot 

irtoavat maasta helposti, eikä erityisiä suojavarusteita tarvita. Kitkemisen teho voidaan var-

mistaa seuraavana vuonna. Jos siementäviä yksilöitä ei päästetä syntymään, häviää kasvi pai-

kalta hyvinkin nopeasti. Kasvin pienet siemenet kulkeutuvat helposti mullan ja kenkien mu-

kana uusille kasvupaikoille, joten siemeniä sisältäviä kasvinosia on käsiteltävä varoen. Laajat 

kasvustot ovat ongelmallisempia. Niiden hävittämistä kannattaa kokeilla niittämällä kasvit 

mahdollisimman alhaalta. Niiton jälkeen on varmistettava, ettei paikalle jää pienikokoisia 

kukkivia yksilöitä. Laajojen esiintymien hävittämisestä on niukasti kokemuksia. Vastaan-

otamme mielellämme tietoja sekä onnistuneista että epäonnistuneista yrityksistä. Kokemus-

ten karttuessa myös hävittämisohjeita voidaan täsmentää. 

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

kotitalousnaiset 

 

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. 
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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 rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea samoja 

ympäristösopimuksia, eikä ympäristökorvaukseen sitoutuminen ole enää edellytys niiden 

hakemiselle ja saamiselle. Sopimukset ovat 5-vuotisia, ja hoidettavan kohteen tulee olla vähin-

tään 0,05 ha ja koko sopimusalueen vähintään 0,3 ha. Kohteelle pitää tehdä hoitosuunnitelma. 

Sopimuksia haetaan samassa 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 tukitasoihin. Kosteikkojen 

hoitosopimuksessa korvaus on 450 €/ha/vuosi ja kurki-, 

hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa 600 €/ha/vuosi. 

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoi-

tosopimuksen osalta tukitasot arvokkaille perinne-

biotoopeille 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. 
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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 ol-

tava tehtynä hoitosuunnitelma kohteelle, ja tehtävistä 

toimista tulee pitää hoitopäiväkirjaa. Investointituissa 

on lisäksi säilytetty kustannusperusteisuus eli tuki 

määräytyy aiheutuneista kuluista ja tulonmenetyksis-

tä. Kosteikkoinvestoinneissa enimmäistukitaso on 

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

katto on 3225 €/kohde. Perinnebiotooppien ja luon-

nonlaidunten osalta tukikatot ovat alle 3 ha:n kohteil-

la 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 

 

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.  
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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 elinympäristö-

jen sekä muiden arvokkaiden elinympäristöjen 

säilyttämiseen. Ensisijaisia kohteita ovat rehevät 

lehto- ja korpikohteet sekä pienvesien lähiympä-

ristöt. Metsälain mukaan erityisen tärkeiden 

elinympäristöjen ominaispiirteet tulee säilyttää. 

Ympäristötuella voidaan korvata metsänomistajal-

le metsän biologisen monimuotoisuuden tai erityi-

sen tärkeän elinympäristön säilyttämisestä tai 

muusta luonnonhoidosta aiheutuvia lisäkustan-

nuksia tai tulonmenetyksiä. Saatava tuki riippuu alueen pinta-alasta, sen puustosta ja metsä-

omistajan saman kunnan alueella olevien metsien välittömistä hakkuumahdollisuuksista. Uu-

della lakikaudella myös hankkeiden suunnittelu ja toteutusselvitys sisältyvät kokonaiskus-

tannuksiin.   

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 metsiensuojeluohjelma, jota ohjaavat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalous-

ministeriö. METSO:n tavoitteena on auttaa maanomistajia suojelemaan metsien monimuotoi-

suutta ja hidastamaan luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Ohjelmalla pyritään suoje-

lemaan monimuotoisuudeltaan erityisen arvokkaita metsäisiä elinympäristöjä, joita ovat leh-

dot, lahopuustoiset metsät, pienvesien lähimetsät, suot, metsäluhdat ja tulvametsät, harjujen 

paahdeympäristöt, maankohoamisrannikko, perinneympäristöt, kalkkikalliot sekä muut kalli-

ot, jyrkänteet ja louhikot. Ohjelman toimenpidevaihtoehtoina ovat pysyvä suojelu, määräai-

kainen suojelu ja metsäluonnonhoito. METSO-kohteissa aktiivinen luonnonhoito suunnitel-

laan 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 

Tukea EI myönnetä rakennuksen siirtämiseen, samannäköistämiseen, koristemaalausten 

kunnostamiseen, käyttömukavuuden lisäämiseen, väliaikaisiin toimenpiteisiin tai toistuva-
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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 muutoin 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 

 

 

 

 

 

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

Lisätietoa: www.laidunpankki.fi 
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