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Metsät ovat lähes koko Suomessa tärkein maisemaelementti, ja metsätalous onkin 

maassamme yksi maisemiin eniten vaikuttavista tekijöistä. Usein ihmiset arvioivat 

metsätaloustoimintaa juuri maisemavaikutusten perusteella. Maiseman voivat kaikki 

nähdä ja sen perusteella he muodostavat mielikuvaansa ja mielipiteitä metsästä sekä 

metsätaloudesta. Esimerkiksi laaja avohakkuu vaaran laella näkyy kauas ja raju 

maanmuokkaus koetaan negatiiviseksi nimenomaan sen maisemavaikutuksen takia. 

Maisema-asiat tulisikin aina huomioida metsätaloudessa. 

Tämä materiaali käsittelee maisemanhoitoa ensisijaisesti metsätalouden 

näkökulmasta, mutta mukana on myös luonto- ja ympäristöalan sekä 

maatalousalan opiskelijoille suunnattua materiaalia.

Lähteinä on käytetty seuraavia teoksia:

- Antikainen, M.(1993): Metsämaiseman hoidon tutkimus. – Julkaisussa: Sulonen, S. 

& Kangas, J. (toim.): Näkökohtia metsien monikäyttöön. Metsäntutkimuslaitoksen 

tiedonantoja 488. 

- Karjalainen, E. & Sievänen, T. (2001, toim.): Metsien maisemalliset arvot. - 

Teoksessa: Kangas, J. & Kokko, A. (2001, toim.): Metsän eri käyttömuotojen 

arvottaminen ja yhteensovittaminen. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800, 

2001, s. 161-200.

- Komulainen, M. (1995): Taajamametsien hoito. Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, 

Jyväskylä.

- Metsämaiseman hoito. - Metsätehon ja Tapion opas, 1998.

- Parkkari, A. (1998): Suomen Luonnonsuojeluliiton lähiluonto-ohjelma. Suomen 

Luonnonsuojeluliitto.

- Rihtniemi, A. (1995): Taajamametsien kasvustotilat ja metsäkuvatyypit. – 

Helsingin yliopiston Metsäekologian laitoksen julkaisuja 13. Vammala.
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Jokapäiväisessä kielenkäytössä maisema miltei itsestään selvä käsite: (kaunis) näkymä, näköala joka 

avautuu esimerkiksi järven rannasta. Toisaalta maisema – käsitteen kattava määrittely on sangen 

hankalaa, koska kyse on hyvin moniulotteisesta asiasta. 

Tiivistettynä maiseman käsitettä voisi jäsentää seuraavasti: 

1) Maisema on ympäristökokonaisuus, eli se on ekosysteemi (linkki ekologian sanastoon) tai 

ekosysteemien joukko (esimerkiksi koivumetsän ekosysteemi, pellon ekosysteemi ja järviekosysteemi). 

Maisemaan lasketaan tässä mielessä kuuluvaksi myös ihmisen toiminta. Toisaalta maisema ei ole 

puhtaasti fyysinen kokonaisuus, vaan:

2) Maisema ’syntyy’ vasta kun ihminen kokee sen. Maisemaa ei ole siis olemassa ilman ihmistä – 

maisema on fyysinen ja henkinen kokemus, joka syntyy kun ihminen havainnoi ympäristöään ja 

muodostaa sen perusteella mielikuvia. Voisikin sanoa että viime kädessä maisema syntyy vasta ihmisen 

päässä ! Mielikuvien syntyyn vaikuttavat keskeisesti aikaisemmat elämänkokemukset, arvot, koulutus, 

ammatti, mielentila, vuodenaika jne. è ihmisillä on erilaisia maisema-arvostuksia ja eri ihmisillä syntyy 

eri ajankohtina erilaisia maisemakokemuksia. Tästä johtuen myöskin maisemanhoidon lähtökohtana 

on aina se millaisia maisemia ihmiset arvostavat. 

3) Maiseman kokeminen tapahtuu valtaosin näköaistin välityksellä eli maisema on enimmäkseen 

visuaalinen kokemus. Myös muilla aisteilla (kuulo, haju…) sekä maiseman kulkukelpoisuudella on 

vaikutusta maisemakokemukseen. Voidaan puhua esimerkiksi äänimaisemista ! 
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Maisemaa voidaan tarkastella myös eri tieteenalojen näkökulmasta. Otetaan esimerkiksi männikköinen 

harjualue. 

1. Maiseman geologisessa tarkastelussa painottuisi tällöin harjujen syntyhistoria mannerjäätikön 

sulamisvesivirtojen tuloksena. 

2. Ekologinen tarkastelu painottaisi vastaavasti harjujen eliölajistoa, esimerkiksi kasvillisuutta. 

3. Historiallisesti harjut ovat usein vanhoja kulkureittejä, joita polut ja vanhat tienpohjat noudattelevat. 

Harjuilla voi sijaita myös muinaisia esihistoriallisia peuranpyyntikuoppia. 

4. Tämän päivän ihmiselle harjut ovat tärkeää ulkoilumaastoa, jossa käydään ulkoilemassa ja 

rentoutumassa. Luonnossa liikkujalle harjumaisema voi olla tällöin erilaisten esteettisten elämysten 

lähde ja sillä voi olla psykologista merkitystä: miten ihminen kokee ympäristönsä. Esimerkiksi 

metsässä kulkeminen rauhoittaa kaiken kiireen keskellä. 

5. Alueella voidaan järjestää myös jokin ulkoilutapahtuma, jolloin harjumetsällämme on myös 

sosiaalista merkitystä. Metsien virkistyskäyttöön liittyvät sosiopsykologiset näkökulmat painottuvat 

erityisesti ulkoilureittien lähimetsissä ja taajamien lähistöjen ulkoilualueilla. 
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Edellä kuvattu voidaan ilmaista myös siten, että 

maisemaan sisältyy erilaisia arvokerrostumia

- geologisia arvoja (harjut itsessään)

- ekologisia arvoja (harjujen kasvillisuus) 

- kulttuurillisia arvoja (rakennukset ja muut rakenteet, 

maisemaan liittyvät taiteelliset arvot)

- henkisiä arvoja (esteettiset arvot, psykologinen 

merkitys)

- sosiaalisia arvoja (ulkoilualueen merkitys 

kohtauspaikkana) 

 
Harjumetsä, Kitee 

Voidaan ajatella, että maisema on sitä arvokkaampi, 

mitä useampia arvokerrostumia siihen sisältyy. 

Kerrostumat painottuvat erilaisilla kohteilla eri tavoin. 

  

 
Harjumetsä, Ilomantsi 

jatka tästä kohtaan Harjoituksia 1
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Kirjoita lyhyt vapaamuotoinen vastaus. Maksimipituus 2 sivua per tehtävä. 

1. Mieti mikä on juuri sinun maisemasi ? Miksi juuri se on sinulle tärkeä? 

2. Miten mielentila vaikuttaa maisemakokemukseen ? Kuvittele ykköstehtävän 

maisemaa a) väsyneenä ja masentuneena, b) iloisena, c) vihaisena ? 

3. Millainen äänimaisema on a) alkukesän aamuna pellon laidalla, b) ostoskeskuksen 

pysäköintialueella ruuhka-aikaan, c) talvisessa metsässä ? 

4. Keksi esimerkki siitä, miten metsän kulkukelpoisuus vaikuttaa 

maisemakokemukseen ?

jatka tästä kohtaan Maiseman peruskäsitteitä
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Laikku 

Fyysisesti maisema koostuu siis erilaisista ekosysteemeistä. Yksittäinenkin ekosysteemi voi muodostaa 

’koko’ maiseman – esimerkiksi tiheä kuusimetsä. Useammat maisemat koostuvat kuitenkin useista 

ekosysteemeistä: maisema voisi muodostua esimerkiksi kuusivaltaisesta metsikkökuviosta, 

koivuvaltaisesta metsikkökuviosta, järvenlahdesta ja pienestä peltoalueesta.  Katso piirroskuva! 

Maisemanhoidon käsitteistössä käytetään (metsikkö) kuvion ohella sanaa (maisema) laikku, joka 

tarkoittaa yksittäistä maiseman osakuviota. Maisema koostuu eri laatuisista, suuruisista ja muotoisista 

laikuista. Laikkujen välillä on rajapintoja eli reunavyöhykkeitä (kts. myös metsäekologia: ekotoni), 

joiden laadulla voi olla huomattava merkitys maisemakokemukselle. Esimerkiksi luonnontilaisen suon 

ja metsän rajapinta on loiva: neva muuttuu asteittain rämeeksi ja edelleen mäntykankaaksi. Vastaavasti 

vanhan kuusimetsän ja uudistusalan välinen rajapinta on jyrkkä. 

  

Avoin maisematila 

Avoin maisematila avautuu esimerkiksi korkealta 

vaaran laelta, suuren avosuon laidalta tai järven 

rannasta. Horisontti on kaukana ja suurin osa näkyvästä 

maisemasta on kaukomaisemaa. Avoimen maiseman 

kenties arvostetuin tyyppi on panoraamamaisema, jolla 

tarkoitetaan hyvin laajaa näkymää, jollainen avautuu 

esimerkiksi Kolin päältä.  

  

Puoliavoin maisematila 

Avoimen ja suljetun maisematilan välimuoto. 

Esimerkiksi tiheähkö siemenpuuasento tai hakamaa.
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Suljettu maisematila 

Avoimen maisemantilan vastakohta. 

Tyypillisimmillään näkymä metsän sisältä: puusto rajaa 

näkyvyyttä. Valtaosa maisemasta on lähimaisemaa. 

  

 
 

Kaukomaisema 

Karkeasti ottaen yli 100 metriä katsojasta oleva 

näkymä. 

  

 
 

Siivilöityvä näkymä 

Näkymä esimerkiksi harvasta harjumänniköstä järvelle. 

Katsoja on (osittain) suljetun maisematilan sisällä 

mutta hän voi nähdä osan avoimesta maisematilasta. 

Arvostettu maisematyyppi, joka on tyypillinen 

harjualueillemme. Metsänhoidolla voidaan…  
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Lähimaisema  

Karkeasti ottaen alle 100 metrin etäisyydellä katsojasta 

oleva näkymä. 

  

 Katso piirroskuva!  

  

Näkymäakseli 

Näkymä kohdistuu avoimen tai puoliavoimen maisematilan läpi johonkin maisemasta selkeästi 

erottuvaan kiinnekohtaan, esimerkiksi vaaran lakeen, kirkontorniin tai muuhun kookkaaseen 

rakennukseen. 

  

jatka tästä kohtaan Luonnonmaisema ja kulttuurimaisema 
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Maisemia voidaan luokitella mm. sen perusteella, miten ihminen on niihin vaikuttanut. Karkeasti ottaen 

päätyypit ovat luonnonmaisema ja kulttuurimaisema. Näiden väliltä voidaan erotella erilaisia 

välityyppejä. 

  

Luonnonmaisemia ovat esimerkiksi metsämaisemat, 

suomaisemat ja tunturimaisemat. Eli luonnonmaisemassa 

luonto on enemmän esillä maiseman rakenteessa kuin 

ihmisen toiminta. Täysin luonnontilaisia maisemia – eli 

sellaisia joissa ihmisen toiminta ei juurikaan näy – on 

meillä varsin vähän. Esimerkkinä voitaisiin ajatella 

luonnonsuojelualueella sijaitsevaa metsä- tai 

suomaisemaa.

  

Suomen luonnonsuojelualueista löydät paljon tietoa Metsähallituksen Luonnonsuojelun internet-sivuilta: 

http://www.metsa.fi/luo/kpuistot/index.htm 

  

Kulttuurimaisemia ovat puolestaan esimerkiksi 

maatalousmaisemat, perinnemaisemat ja taajamien 

kulttuurimaisemat. Kulttuurimaisemassa ihmisen toiminta 

on hallitsevaa, mikä näkyy esimerkiksi peltoina, 

rakennuksina ja teinä. Kulttuurimaisemat keskittyvät 

maamme eteläosiin. 

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/luonnonmaisema.htm (1 of 3) [14.6.2002 12:11:37]

javascript:history.back()
http://www.metsa.fi/luo/kpuistot/index.htm


Maisemanhoito - luonnonmaisema ja kulttuurimaisema

  
 
  
 
  
 
  

 

  

 

  

  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

  

 

Erityisen arvokkaita maassamme ovat historialliset, pitkäaikaisen ihmistoiminnan tuloksena syntyneet 

maaseudun ja taajamien kulttuurimaisemat – esimerkiksi vanhat yhtenäiset puutaloalueet, laajat 

yhtenäiset peltomaisemat sekä linnoitukset ja muut historialliset kohteet. 

  

Maaseudun kulttuurimaisema voidaan jakaa nykyiseen maatalouden tuotantomaisemaan (pellot, 

laitumet, tuotantorakennukset) sekä vanhan maatalouden tuloksena syntyneisiin perinnemaisemiin.

Kulttuurimaiseman tai kulttuuriympäristön olennainen osa on rakennettu ympäristö. Rakennetun 

ympäristön vaaliminen korostuu varsinkin taajama-alueiden yleiskaavoituksessa.

Hyvä perusmateriaali rakennetusta ympäristöstä / kulttuuriympäristöstä on seuraava ympäristöministeriön 

laatima Kulttuuriympäristö yleiskaavoituksessa - kalvosarja:

1) Kulttuuriympäristö yleiskaavoituksessa

http://www.vyh.fi/palvelut/kalvot/kultymp/kalvot1.pdf  

2) Rakennettu ympäristö 

http://www.vyh.fi/palvelut/kalvot/kultymp/kalvot2.pdf  

3) Maisemanhoito

http://www.vyh.fi/palvelut/kalvot/kultymp/kalvot3.pdf  

4) Muinaisjäännökset 

http://www.vyh.fi/palvelut/kalvot/kultymp/kalvot4.pdf  

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulon (1999) jälkeen maassamme on ryhdytty kiinnittämään 

huomiota erityisesti vanhan rakennuskannan eli rakennusperinnön kartoittamiseen ja suojeluun. Katso 

tästä esimerkiksi: 

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt 
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http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/pka/kultymp.htm 

Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa - hanke 

http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/pka/rperproj.htm 

Suomen Tammi-projektin sivut (mm. hyvä kirjallisuusluettelo kulttuuriperinnöstä, jossa rakennettua 

ympäristöä käsittelevää materiaalia)

http://www.edu.fi/projektit/tammi/ 
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Nykyaikaiseen maatalouden tuotantomaisemaan kuuluvat hoidetut pellot, laitumet ja 

tuotantorakennukset. Hoidettu tuotantomaisema on tärkeä osa yksittäisen tilan ja koko maaseudun 

imagoa. Maisemahoidolla voidaankin vaikuttaa ratkaisevasti, millaisen kuvan kuluttajat saavat 

maaseudusta.  

Esimerkiksi laiduntavat eläimet ja hyvin hoidetut 

tuotantorakennukset ovat omiaan luomaan positiivista 

kuvaa maaseudusta ja maataloudesta. Peltojen laidoilla 

ruostuvilla vanhoilla koneenromuilla ja rappeutuvilla 

rakennuksilla voi puolestaan olla päinvastainen 

vaikutus.

 

Maatalouden tuotantomaiseman hoidossa keskeisiä 

seikkoja ovat:

1) Pellon piennaralueitten hoito (säännöllinen niitto ja 

tarvittaessa pusikoiden raivaus)

2) Peltojen reunametsien hoito

3) Maisemapuiden, näyttävien rakennusten ja muiden 

maisemallisesti tärkeiden kohteiden esiin tuominen 

4) Tuotantorakennusten sulautuminen maisemaan 

- rakennusten muoto ja sijainti

- pintamateriaali

- maalipinta

- tarvittaessa maisemointi esimerkiksi istutuksilla tai 

aidoilla (esim. lietesäiliö)

5) Koneiden asianmukainen varastointi

6) Jätehuolto ja yleinen siisteys
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Rahoitusmahdollisuuksia maaseudun kulttuurimaisemien hoitoon tarjoavat mm. maatalouden 

ympäristötuki sekä hanketoiminta. Hyvää perustietoa aiheesta löydät mm. alueellisista 

ympäristökeskuksista, maaseutukeskuksista sekä seuraavista internet-osoitteista:

- Maatalouden ympäristötuki 

http://www.mmm.fi/tuet/  

- Viljelijän ympäristötietous-paketti http://www.vyh.fi/palvelut/maaseutu/maaseutu.htm 

- Maisemansuojelun rahoitus 

http://www.vyh.fi/luosuo/maisema/rahoitus.htm 

Uusia rahoitusmahdollisuuksia maiseman- ja ympäristönhoidolle selvitetään mm. Pohjois-Karjalan 

ympäristökeskuksen ja Pohjois-Karjalan maaseutukeskuksen yhteisessä hankkeessa Ympäristönhoito 

maatilojen uutena ansiomahdollisuuksina, katso tarkemmin: http://www.vyh.fi/hoito/euhanke/ 

pka/maatila/hoitoaloi.html 
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Perinnemaisemilla tarkoitetaan vanhan maatalouden 

eli erityisesti 1800-1900 lukujen vaihteen maatalouden 

muovaamia maisemia. Keskeisimmät 

perinnemaisemien syntyyn vaikuttaneet 

maankäyttömuodot ovat olleet laajamittainen 

niittytalouteen ja luonnonlaitumien käyttöön 

perustuva karjanhoito, sekä etenkin Itä-Suomessa 

kaskiviljely.

   

Perinnemaisemat jaotellaan:

1) Avoimiin 

- kuivat niityt eli kedot

- tuoreet niityt 

- kosteat niityt

2) Puustoisiin

- hakamaat

- lehdesniityt

- kaskimetsät

- metsälaitumet 

 

Perinnemaisemat ovat harvinaistuneet suuresti 

maatalouden muutoksen myötä. Niiden mukana uhkaa 

kadota paitsi merkittävä osa suomalaista 

perinnekulttuuria, niin myös suuri joukko eläin- ja 
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kasvilajeja. 

  

 

Perinnemaisemat ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta eräitä kaikkein tärkeimpiä 

elinympäristöjämme. Eräät perinnemaisematyypit ovatkin luonnonsuojelulain nojalla suojeltavia 

tärkeitä luontotyyppejä http://www.vyh.fi/luosuo/tyypit/luontyyp.htm 

Linkkejä:

Pohjois-Karjalan arvokkaiden vaaramaisemien inventointihanke 

http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/pka/vaarakar/vaarakar.htm  

Kolin kansallispuisto

http://www.metla.fi/koli/ 

Pohjois-Savon perinnemaisemat 

http://www.vyh.fi/hoito/maisema/psa/perinne/aloitus.htm 

Kulttuuriympäristöt ja maisemanhoito, Metsähallituksen materiaalia 

http://www.metsa.fi/kulttuuriperinto/index.htm 
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MAISEMANHOITO Pohjois-Karjalan maisemat
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Maatilan 
maisemanhoito

 Perinne maisemat

 Pohjois-Karjalan 
maisemat

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  

Ovat pitkälti metsien, soiden, vaarojen ja järvien luonnehtimia harvaan asuttuja luonnonmaisemia, 

joissa voimakkaammin maisemaan vaikuttava ihmistoiminnan muoto on metsätalous. Tämän vuoksi 

maisema-asioiden huomioiminen on metsätaloudessa erityisen tärkeää. Erityisesti maakunnan itä- ja 

pohjoisosissa luonnonmaisemat ovat vallitseva maisematyyppi.  

Toisaalta Pohjois-Karjalan maisemille on ominaista 

historiallinen kulttuurivaikutus, erityisesti pitkälle 1800-

luvulle jatkunut metsien kaskeaminen. Tänä päivänä 

laajamittaisen kaski- ja karjatalouden ajoista kertovat 

maakuntamme perinnemaisemat: kaskimetsät, ahot, 

niityt, metsälaitumet sekä hakamaat. Perinnemaisemat 

ovat pienimuotoisinakin arvokkaita kohteita, joissa 

yhdistyvät ekologiset, kulttuurilliset ja esteettiset arvot. 

Pohjois-Karjalassa tyypillinen maaseudun kulttuurimaisema on vaara-asutusta. Valtakunnallisesti 

arvokkaisiin maisema-alueisiin lukeutuvia kulttuurimaisemakohteita on mm. Ilomantsissa ja Kolilla. 

Näistä kohteista löydät lisätietoa linkistä http://www.vyh.fi/luosuo/maisema/ valtakun.htm.

Laajoja peltojen luonnehtimia kulttuurimaisemakokonaisuuksia löytyy mm. Liperistä, Kiteeltä ja 

Tohmajärveltä. Hyvän yleiskäsityksen Pohjois-Karjalan kulttuurimaisemista, erityisesti rakennetuista 

ympäristöistä saat tutustumalla oheiseen artikkelisarjaan: http://www.vyh.fi/aluekayt/kulttymp/ 

pka/artikk.htm.
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MAISEMANHOITO Talousmetsien maisemanhoito
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Millaisia metsiä 
ihmiset arvostavat 

 Maisemallinen 
herkkyys 

 Reuna- vyöhykkeet 

 Uudistusalan 
rajaaminen 

 Puulajin valinta ja 
maisemapuut 

 Töiden toteutus 

Maisemanhoidolla tarkoitetaan kaikkia tietoisia 

toimenpiteitä, joilla pyritään ylläpitämään tai 

parantamaan haluttua maisemakuvaa. Maisemanhoidon 

lähtökohtana ovat siis aina ensisijaisesti ihmisten 

maisema-arvostukset. Usein maisemanhoito on myös 

elinympäristön hoitoa: kaunis, vuosittain niitettävä 

kukkaketo on paitsi maisemallisesti arvokas, niin myös 

tärkeä elinympäristö monille kasvi- ja eläinlajeille. 

kunnostavat toimenpiteet. Metsäympäristöissä 

elinympäristöjen hoitoa ovat mm. metsälain 

tarkoittamien arvokkaitten elinympäristöjen 

huomioiminen sekä kuusettumisen estäminen lehdoissa. 

   

Maisemanhoidon toimenpiteitä voidaan ryhmitellä 

seuraavasti:

1. Ylläpitävät toimenpiteet, esimerkiksi siivilöityvän 

järvinäkymän ylläpitäminen säännöllisillä 

harvennushakkuilla, niityn vuosittainen niitto tai 

laidunnus.

2. Kunnostavat / entisöivät / ennallistavat 

toimenpiteet, jotka liittyvät ennen kaikkea rakennettuun 

ympäristöön. Esimerkiksi vanhan rakennuksen 

peruskorjaus tai maalipinnan uusiminen. Metsittymässä 

oleva niitty voidaan kunnostaa. 
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 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

  

 

3. Elävöittävät toimenpiteet, joilla monipuolistetaan maiseman rakennetta. Esimerkiksi lehtipuiden 

suosiminen, vaaran päältä avautuvan näkymän avaaminen harvennushakkuulla.

Maisemanhoito on tärkeä osa metsätalouden suunnittelua ja käytäntöä sekä tavallisissa talousmetsissä 

että varsinkin ulkoilumetsissä ja maanteiden sekä retkeilyreittien lähistöllä. Yleisesti ottaen mitä 

enemmän ihmisiä paikalla käy, sitä tärkeämpää on maisemanhoito. 

Erityisen tärkeää maisema-asioista on huolehtia metsänuudistamisen yhteydessä. Toisaalta hyvin 

suunnatut raivaukset harvennukset ovat usein tavallisimpia maisemanhoitotöitä. Olennaista on siis 

huomioida maisema-asiat normaalissa metsänhoidossa. Maisemanhoito voidaan kytkeä järkevästi 

energiapuun korjuuseen, sillä näkymien avaamiseen tähtäävät maisemanhoitotoimenpiteet ovat 

tavallisesti pienikokoisen puuston ja pensaikon raivaamista esim. tienvarsilla.

Karkeina yleissääntöinä metsätalouden maisemanhoidossa voidaan pitää:

- vältetään suorakulmaisia kuviorajauksia ja liian rajuja käsittelyvaihtoehtoja

- pyritään pitämään maisemakuva ’luonnollisen kaltaisena’ > mutkittelevat rajaukset ym.

- talousmetsissä kaukomaiseman osuus korostuu

- ulkoilumetsissä myös lähimaisemalla on tärkeä rooli 

Helsingin yliopiston Metsätieteellisen tiedekunnan harjoitustyö

Hyviä, havainnollisia valokuvia !

http://honeybee.helsinki.fi/HYYTIALA/asema/ MH7/MAISEMA.html 

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |  
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MAISEMANHOITO Taajama- ja ulkoilumetsät
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 

Taajama- ja ulkoilumetsien hoito eroaa ratkaisevasti talousmetsien hoidosta, sillä ulkoilu on niissä 

yleensä puuntuotantoa tärkeämpi metsien käyttömuoto. Tämän vuoksi maisema- ja luontoarvojen 

vaaliminen on taajamametsien hoidossa korostetussa asemassa. On tärkeää, että ulkoilumetsissä 

ylläpidetään maisemallista vaihtelua käyttämällä monipuolista, kohteeseen luontaisesti soveltuvaa 

puulajivalikoimaa sekä sopivaa ikäjakautumaa. 

Taajama- ja ulkoilumetsiä voidaan tyypitellä esimerkiksi seuraavasti:

 

1. Puistot ovat voimakkaasti hoidettuja viheralueita, 

joille ovat ominaisia esim. nurmikentät, kukka- ja 

pensasistutukset, hoidetut puuyksilöt, leikkikentät ja 

valaistut kulkureitit. Maisemanhoidon kannalta 

keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. käytettävien 

kasvilajien ja pintamateriaalien valinta. 

  

2. Puistometsät ovat taajamassa sijaitsevia, 

kevyemmin hoidettuja alueita, joissa voi olla 

hoidollisesti erilaisia osia: puistomaisia osia, kevyesti 

hoidettuja alueita ja lähes luonnontilaisia alueita. 

Alueella voi olla esimerkiksi kevyen liikenteen 

kulkureittejä ja latuverkostoja. Puistometsäalueen 

hoidossa olennainen kysymys on aina luonnon arvojen, 

kulttuuriarvojen sekä alueen eri käyttömuotojen 

yhteensovittaminen.
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Maisemanhoidollisesti tärkeitä seikkoja ovat näkymien avaaminen, metsäisyyden säilyttäminen, 

harvennukset jne. Vilkkaiden kevyen liikenteen väylien ja pururatojen / latujen varsilla 

turvallisuustekijöiden merkitys korostuu: erityisesti näkyvyys risteysalueilla ja mahdollinen tiheikköjen 

poistaminen ovat keskeisiä seikkoja.  

Toisaalta puistometsät ovat myös luonnon monimuotoisuuden 

kannalta tärkeitä taajamien ’viherkeitaita’, jolloin on olennaista 

jättää myös vähemmän hoidettuja ja hoitamattomiakin alueita. 

Tällaisia ’hallitun hoitamattomuuden’ kohteita voidaan jättää 

esimerkiksi puistometsäalueen sisäosiin, vesistöjen varsille ja 

kosteikkoalueille. 

 

3. Ulkoilumetsät / -alueet sijaitsevat taajamassa tai sen laidalla. 

Myös ulkoilumetsässä on usein hoidollisesti erilaisia osia. Hoito voi 

olla voimakkaampaa kuin puistometsissä. Alueella on ulkoilureittejä 

(polku- ja latureittejä, luontopolkuja ym.) ja niihin liittyviä 

rakennelmia. 

 

4. Suojaviheralueet ovat mahdollisimman tiheinä kasvatettavia metsäalueita, joiden tehtävänä on 

esimerkiksi toimia liikenteen melun ja saasteiden vaimentajina tien ja asutuksen välissä. 

Suojaviheralueita voidaan käyttää myös maisemointiin jolloin niillä peitetään esimerkiksi 

epäesteettisen näköisiä teollisuusrakennuksia ja / tai –alueita. Sekä havu- että lehtipuiden käyttäminen 

antaa maksimaalisen suojan ympäri vuoden.

Taajamametsien hoidon keskeisiä piirteitä

Taajamametsien hoidon vaativuutta kuvaa hyvin seuraava paradoksi: ’alueita pitää hoitaa, mutta niin 

että ulkoilija ei sitä huomaa’. Ongelmana on siis arvonäkemysten (Millaisia metsiä ihmiset 

arvostavat) yhteensovittamista luonnon olosuhteiden ja hoidon realiteettien kanssa. 
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Käytännössä olennaisia kysymyksiä ovat:

Millainen alueen kulutuskestävyys on ?

Millainen metsikön tavoiteltava rakenne on ? 

- pilaristo (tiheä / väljä)

- monikerroksellinen metsä (esim. kuusialikasvos + mäntyvaltapuusto)

- tiheikkö

- lehväkäytävä (esim. ulkoilureitti kulkee ’käytävässä’)

- puoliavoin, hakamainen rakenne

Millaisia ovat uudistusalat ? 

- pienikokoiset aukeat voivat toimia lähimaisemaa rikastavina tekijöinä

Millaisia ovat puulajisuhteet ja puuston ikäjakauma ?

Mitä kulttuurikohteita alueella sijaitsee ?

Mitkä ovat alueen käyttömuodot ja mitä ulkoilureitistöjä siellä on ? Kuinka merkittävä 

ulkoilukohde alue on ?

Millainen korjuukalusto alueelle soveltuu ? Useimmiten manuaalinen hakkuu on koneellista hakkuuta 

suositeltavampi vaihtoehto. Karkeasti ottaen mitä tärkeämpi ulkoilualue on niin sitä tarkemmin 

kalustokysymystä on pohdittava. Viime aikoina on keskusteltu myös hevosen käytöstä taajamametsien 

puunkorjuussa ! 

Korjataanko hakkuutähteet pois vai jätetäänkö ne metsään ?

Lisätietoa taajama- ja ulkoilumetsien hoidosta löydät mm. seuraavista lähteistä: 

- Komulainen, M. (1995): Taajamametsien hoito. - Kustannusosakeyhtiö Metsälehti, Jyväskylä.

- Suomen luonnonsuojeluliiton lähiluonto-ohjelma: http://www.sll.fi/lahiluonto/ 
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- Lähiluonto-ohjelman taustamateriaali: http://www.sll.fi/lahiluonto/paketti.html 

- Helsingin sanomien artikkelista: http://www.helsinginsanomat.fi/uutisarkisto/ 

19991018/koti/991018ko05.html 

- Esimerkki kyselystä jollaista hyödynnetään taajamametsien hoidon suunnittelussa (Hämeenlinnan 

kaupunki): http://www.htk.fi/hml/luhoto/kyselylomakkeet/ nettikysely.html 

- Jyväskylän kaupungin puisto-osaston sivusto: http://www.jkl.fi/tekpa/kapu/puistoalasivu.html 

- Viheralueiden hoidossa käytettävä luokitus (Jyväskylän kaupunki):  

http://www.jkl.fi/tekpa/kapu/pdf/puisto/viherluokitus.pdf 

- Tampereen kaupungin puistoyksikön sivut: http://www.tampere.fi/ytoteto/puisto/ 

- Turun kaupungin Viheryksikön sivut: http://www.turku.fi/krt/kuntevih/ 
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MAISEMANHOITO Maisemanhoitosuunnitelma
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 

Maisemanhoitosuunnitelma on hoitoa ohjaava asiakirja, johon sisältyy tavallisesti valokuvia ja alueen 

karttoja. Suunnitelman teossa olennaista on määritellä maiseman nykytila ja tavoitetila, johon 

hoitotoimenpiteillä pyritään. Tavoitetilan saavuttaminen vaatii yleensä pitkäjänteistä hoitoa, jolloin 

suunnittelussa on olennaista miettiä:

- Mitkä maisemakohteet ovat keskeisimpiä ?

- Mitä hoitotoimenpiteitä kohteissa tehdään ?

- Mitkä maisemakohteet ja hoitotoimenpiteet ovat kiireellisimpiä ?

- Miten hoitotoimenpiteet jaksotetaan eri vuosille ?

- Miten hoito rahoitetaan ?

Hoitosuunnitelma sisältää aina myös kustannusarvion tarvittavista materiaaleista, työvälineistä sekä 

työmäärästä. 

Maisemanhoitosuunnitelmia voidaan laatia hyvin eri tyyppisille ja eri suuruisille alueille. Voidaan 

tehdä esim. kyläkohtainen maisemanhoitosuunnitelma, tilakohtainen suunnitelma tai suppeampi 

pihasuunnitelma. Yhteistä erilaisten suunnitelmien laadinnalle ovat:

1) Maisema-analyysi, jossa arvioidaan maiseman nykyinen tila ja maisemaan sisältyvät arvot. 

Keskeisiä analysoitavia asioita ovat mm. näkymäsuunnat, reunavyöhykkeet sekä erilaiset arvokohteet. 

Hyvin usein kohteita joudutaan arvottamaan sen mukaan mitkä kohteet ovat maisemallisesti tärkeimpiä 

ja kiireellisimpiä hoidettavia. Analyysin pohjana kannattaa käyttää suurimittakaavaista karttakopiota 

alueesta sekä valokuvausta. Tarvittaessa analyysiin voidaan sisällyttää mm. historiallinen selvitys 

alueen käytöstä vanhojen valokuvien, karttojen sekä haastattelutietojen perusteella.

2) Kuviointi. Tarkoituksenmukainen maisemanhoidon kuvio voi olla metsätaloussuunnitelman kuvio, 

osa kuviosta (esim. reunametsä) tai useiden metsätalouskuvioiden yhdistelmä. Kuvioinnin 

tarkoituksena on jakaa alue maisemanhoidon kannalta mielekkäisiin kokonaisuuksiin. 

Metsäsuunnitelma on tässä yhteydessä hyvä perustyökalu.
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Esimerkkejä maisemanhoitotöistä Kiteen oppimiskeskuksessa ja Pohjois-Karjalan 

ammattikorkeakoulussa 

  

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Kiteen 

oppimiskeskuksen opiskelijat ovat osallistuneet Kolin 

kansallispuiston arvokkaitten perinnemaisemien 

hoitoon ja kunnostukseen yhdessä 

Metsäntutkimuslaitoksen, Pohjois-Karjalan 

ympäristökeskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton 

kanssa. Maisemanhoidon kenttäkursseilla on tehty mm. 

niittyjen hoitotöitä, kaskenpolttoa sekä reunojen 

raivausta.  
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--------------------------------------------------------------------------- 

Toinen tärkeä hoitokohteemme on Tohmajärven Kirkkoniemi, jossa toimimme yhteistyössä 

Tohmajärven evankelis-luterilaisen seurakunnan sekä Metsäkeskus Pohjois-Karjalan kanssa. 

Kirkkoniemessä tavoitteena on kulttuurimaiseman ennallistaminen. Keväällä 2001 

ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian sekä maaseutuelinkeinojen opiskelijat laativat alueelle 

hoitosuunnitelmat. 

Hoitotoimenpiteinä alueella ovat kulotus / 

kaskenpoltto, raivaus ja laidunnus. Hoidon 

toteutukseen ovat osallistuneet ammattikorkeakoulun 

sekä luonto- ja ympäristöalan opiskelijat yhdessä 

paikallisten yhteistyötahojen ja talkooväen kanssa. 

Alueella seurataan lisäksi kasvillisuuden ja 

maisemarakenteen muutosta. 

  
 

Keväällä 2002 Kirkkoniemen kulttuurimaiseman hoidosta tehtiin Leader + - rahoitteinen hanke, jota 

hallinnoi Tohmajärvi – Värtsilän Luonnonystävät ry.

--------------------------------------------------------------------------- 

Kiteen Maaseutuopiston koulutilan alueelle on 

perustettu tai suunnitteilla erilaisia maisemanhoidollisia 

kohteita. Lisäksi opiskelijamme ovat tehneet erilaisia 

hoitosuunnitelmia ja/tai hoitotöitä useille pienialaisille 

kohteille eri puolilla Pohjois-Karjalaa.  
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Kaukomaisemaa Kontiolahdelta, Vaara-Karjala. Tätä maisemaa voitaisiin pitää lähes luonnontilaisena, 

sillä ihmisen vaikutus rajoittuu muutamiin uudistusaloihin.  

  

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/kaukomaisema.htm (1 of 2) [14.6.2002 12:11:44]

javascript:history.back()


Maisemanhoito

MAISEMANHOITO Kulttuurimaisema
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

  

  

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/kulttuurimaisema.htm (1 of 2) [14.6.2002 12:11:45]

javascript:history.back()


Maisemanhoito - Copyright

MAISEMANHOITO Copyright
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 

Oppimateriaali on tuotettu Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle, Virtuoosi 

hankkeen puitteissa. Kaikki tekijänoikeudet ovat materiaalin tuottajilla ja Pohjois-

Karjalan koulutuskuntayhtymällä.

 

Teksti:

- Jani Lemmetyinen, Kiteen maaseutuopisto

 

Kuvat: 

- Jani Lemmetyinen, Kiteen maaseutuopisto

- Tiina Sallinen (piirroskuvat)

 

Www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kuvankäsittely:

Seppo Kainulainen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 
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Maaseudun kulttuurimaisemassa vuorottelevat viljelysmaat sekä metsäalueet. Itäinen Järvi-Suomi, 

Kitee. 
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Maaseudun kulttuurimaisemat ovat avoimia - hallitsevin maisemaelementti on pelto. 

Muita tärkeitä elementtejä ovat talot ja tuotantorakennukset, tiet, aidat, maisemapuut sekä 

metsäsaarekkeet. Kuvien etualalla laiduntamalla hoidettua perinnemaisemaa. Huomaa kuvan 

maisemapuut: etualalla vasemmalla 2 harmaaleppää sekä takana oikealla pihapiirin kuuset. Paltamo.  
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Maaseudun kulttuurimaisemat ovat avoimia - hallitsevin maisemaelementti on pelto. 

Muita tärkeitä elementtejä ovat talot ja tuotantorakennukset, tiet, aidat, maisemapuut sekä 

metsäsaarekkeet. Kuvien etualalla laiduntamalla hoidettua perinnemaisemaa. . Paltamo.  
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Perinnemaisemat muodostuvat tavallisesti avointen ja puoliavointen maisematilojen yhdistelmistä. 

Kuvan etualalla on perinnemaisemille tyypillinen puoliavoin, hakamainen reuna koivikon ja niityn 

välillä. Tämän tyyppiset reunat ovat syntyneet aikoinaan metsälaidunnuksen tuloksena: niittyä on 

käytetty heinämaana, kun taas karja on laiduntanut vapaasti metsän puolella. Niityn ja metsän reunasta 

voikin löytää usein kivi- ja/tai riukuaidan jäänteitä. Aitojen tarkoitus oli pitää eläimet niityn 

ulkopuolella, ei sisäpuolella ! Laajamittaisen metsälaidunnuksen loputtua hakamaiset reunat ovat 

muiden perinnemaisemien tavoin käyneet harvinaisiksi. Paras puoliavoimen reunan hoitomuoto on 

luonnollisestikin laidunnus. Mikäli laiduntamista ei pystytä järjestämään, voidaan reunaa hoitaa 

harventamalla, raivaamalla ja niittämällä. Niittoon ja raivaukseen paras työkalu on leikkaavalla 

kolmioterällä varustettu raivaussaha.  
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Kolin kaskiahot ovat Pohjois-Karjalan perinnemaisemista arvokkaimpia. Täällä yhdistyvät biologiset, 

kulttuurilliset ja esteettiset arvot. Ahoja hoidetaan vuosittaisella niitolla. 
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Metsälaidunta. Sortavala. 
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Maamme eri alueiden maisemat ovat syntyneet luonnon ja ihmisen yhteisvaikutuksesta historiallisen 

kehityksen tuloksena. Suomi voidaan jakaa maisemamaakuntiin, joista voit katsoa tarkemmin oheisesta 

linkistä: http://www.vyh.fi/luosuo/maisema/ maakunta.htm. Pohjois-Karjalan etelä- ja länsiosat 

kuuluvat Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, jolle on tyypillistä vesistöjen runsaus, kumpuileva 

metsäinen maasto ja maaseudun kulttuurimaisema. Itä- ja pohjoisosat kuuluvat puolestaan Vaara-

Karjalan maisemamaakuntaan. Siellä tyypillisiä maiseman elementtejä ovat suuret korkeuserot, laajat 

metsäalueet, suot ja vaaroille keskittynyt asutus. Kulttuurivaikutus on pienempää kuin Järvi-Suomessa. 

Kuvassa on Kontiolahden kirkonkylän lähimaastoa, joka sijaitsee näiden kahden alueen rajalla. 

Maisemasta löytyykin molempien maisemamaakuntien piirteitä. 
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Lähde: Karjalainen & Sievänen 2001

Ihmisten maisema-arvostuksiin vaikuttavat sekä perityt että kulttuurin kautta opitut mieltymykset. 

Ihmisen geeneissä on synnynnäinen esteettinen herkkyys (= kauneuden arvostaminen) joka ilmenee eri 

kulttuureissa eri tavalla. Kulttuuritaustan lisäksi ihmisten maisema-arvostuksiin vaikuttavat mm. 

ympäristön tuttuus / vieraus, asuuko maalla vai kaupungissa, koulutus, ammatti sekä persoonallisuus. 

Useimpien ihmisten mielestä luonnonmaisemat ovat rauhoittavampia kuin kaupunkien maisemat ja 

niillä on siten elvyttävää merkitystä esimerkiksi stressin poistossa.

Ihmisten metsämaisema-arvostuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. puuston ikä/koko, näkyvyys, 

aluskasvillisuuden määrä ja luonnontilaisuus. Myös metsänhoitotavalla, pääpuulajilla, puuston 

elinvoimaisuudella ja metsikön kulkukelpoisuudella on huomattavaa merkitystä. Toisten tutkimusten 

mukaan hoidettuja metsiä arvostetaan enemmän kuin luonnontilaisia, mutta myös päinvastaisia tuloksia 

on saatu. 

Keskeisin näistä eri tekijöistä on metsän ikä: suurin osa suomalaisista ihmisistä pitää varttuneista 

metsistä enemmän kuin nuorista taimikoista. Toisaalta vanhan metsän tiheys ja runsas kuolleen 

puuaineksen määrä koetaan negatiivisina tekijöinä. Yleisesti ottaen avaria metsiä, joissa on hyvä 

näköala, pidetään kauniimpina kuin tiheitä metsiä. Toisaalta matalasta aluskasvillisuudesta ja pensaista 

pidetään, mikäli ne eivät muodostu näköesteeksi. Metsän kulkukelpoisuus ja näköala ovat siis 

keskeisiä maisemakokemukseen vaikuttavia tekijöitä.
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Kaikkein pidetyimpiä ovat avarat ja väljät metsiköt, 

joiden puusto on kookasta, joissa on hyvä näkyvyys 

mutta kuitenkin runsaasti kasvillisuutta ja vaihtelua. 

Vähiten arvostetaan nuoria, tiheitä metsiä ja taimikoita. 

Erilaisten metsiköitten vaihtelulla on ratkaiseva 

merkitys ulkoilijoiden maisemakokemukselle, ne 

monipuolistavat maisemaa. 

  

Hakkuutähteet ja maanmuokkaus koetaan 

maisemallisesti häiritsevinä tekijöinä. Nuorissa 

metsissä metsänhoidolla (esim. harvennus, 

hakkuutähteiden korjaus pois) voidaan parantaa metsän 

arvostusta. 
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Metsiä voidaan ryhmitellä niiden maisemallisen 

herkkyyden mukaan. Tällä tarkoitetaan mm. rinteen 

jyrkkyydestä sekä kohteen sijainnista aiheutuvaa 

kohteen näkyvyyttä. Esimerkiksi kauas näkyvät vaaran 

lakiosat ovat maisemallisesti herkkiä kohteita. 

Olennainen peruskäsite on vaaran selkälinja eli vaaran 

korkein lakiosa, joka muodostaa kaukomaisemassa 

horisonttiviivan.  
 

  

Taulukko. Erilaisten metsäkohteiden maisemallinen herkkyys. + -merkit ilmaisevat kohteen 

maisemallista herkkyyttä. - = kohde ei maisemallisesti herkkä. Lähteenä käytetty mm. Antikaista 

(1993).

Kohteen sijainti Herkkyys Huomiointi metsätaloudessa

Vaaran tai vaaraselänteen 
lakimetsä 

 

+ + +, näkyy kauas.
 Vältettävä vaaran selkälinjan 

rikkomista korkeuskäyriä 
leikkaavilla ja/tai kulmikkailla 

uudistusaloilla. Lakiosaan 
tehtävien siemen- puuasentojen 
oltava kylliksi tiheitä. Rajataan 

uudistusalat kapeiksi, 
epäsäännöllisen muotoisiksi ja 
korkeuskäyrien suuntaisesti. 
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Uudistetaan vaaran lakiosa 
vaiheittain aloittaen joko rinteestä 

tai laelta.

Rinnemetsä  

+ + +, näkyy kauas. Mitä 
jyrkempi rinne sitä herkempi 
kohde.  

 Piirroskuva 

Rantametsä  

+ +, näkyy kauas. 
Vesistönsuojelulliset asiat 
huomioitava. 

 Piirroskuva Jätetään rajaukseltaan 
luonnollinen ja/tai vaihtelevan 
levyinen suojavyöhyke. Vältetään 
kaavamaisia ’kulissimetsiä’. 
Maisemapuiden suosiminen. 
Harkituilla hakkuilla voidaan 
elävöittää yksitoikkoisia 
tienvarsimaisemia.

Tienvarsimetsä  

++ , erityisesti mikäli tiellä on 
esimerkiksi huomattavaa 
matkailullista käyttöä. 
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Pellon reunametsä 

+, erityisesti laajoja peltoaukeita 
kehystävät metsät

Kuten edellä. Metsänreunan 
rikastaminen esim. maisemapuita 
suosimalla.

Pellon keskellä oleva 
metsäsaareke 

 

+ +, on tärkeä maisemallinen 
elementti peltomaisemassa, 
etenkin jos saareke on kallioinen 
ja/tai korkea. 

 Vältettävä koko saarekkeen 
uudistamista kerralla. Uudistetaan 
vaiheittain. Metsänreunan 
rikastaminen esim. maisemapuita 
suosimalla.

Laaksometsä, tasainen (mänty) 
kangasalue 

- Lähimaiseman osuus korostuu

Lähimaiseman rikastaminen. 
Uudistusalat voivat jopa 
elävöittää muuten yksitoikkoista 
maisemaa.
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Ulkoilumetsä tai ulkoilureitin 
lähimetsä 

+ + +

Lähimaiseman yksityiskohtien 
korostaminen (esim. 
siirtolohkare). Jätetään 
tarvittaessa suojavyöhykkeitä.
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Kahden maisemalaikun välinen reuna on merkittävä maisemakokemukseen vaikuttava tekijä. 

Reunat voivat olla 

- loivia: luonnontilaisen suon ja metsän reuna

- jyrkkiä: järveen putoava jyrkänne, uudistusalan reuna

- mutkittelevia: järven ranta 

- suorakulmaisia: pellon reuna

  

              

Yleisesti reunametsissä pitäisi pyrkiä mahdollisimman luonnolliseen vaikutelmaan. Reunametsän 

hoidossa voi olla joko maisemallinen painotus tai suojavyöhykepainotus. Maisemallisesti hyvä 

reuna sallii siivilöityvän näköalan esimerkiksi maantieltä järvelle tai niityltä metsän sisään. Tällöin 

metsä on syytä pitää riittävän harvana. Reunametsällä voi olla myös suojaava tehtävä (= 

suojaviheralue), jolloin se on järkevää pitää mahdollisimman tiheänä:

- meluvalli ja liikenteen saasteiden suodattaja (tienvarsimetsä asutulla alueella)

- ravinteiden sitoja (pellon ja vesistön välillä)

- maisemoidaan esimerkiksi kookkaita teollisuusrakennuksia (taajaman teollisuusalue)

Maisemallisesti tärkeimmät reunavyöhykkeet ja niiden hoidolliset erityispiirteet:
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1. Rantametsät

- vesistönsuojelun huomioiminen (pellon reunukset)

- luonnollisen oloinen suojavyöhyke, jonka leveys voi vaihdella

- kalliot

- maisemapuut: mänty, tervaleppä

2. Pellonreunametsät

- pyrkimys joko puoliavoimeen hakamaiseen reunaan tai sulkeutuneeseen, pyöreään reunaan jossa 

pensasvyöhyke

- maisemapuut: vanhat männyt, tuomet, pihlajat

- vanhat kiviaidat

- ladot

3. Tienvarsimetsät

- tärkeää pyrkiä vaihtelun ylläpitämiseen / lisäämiseen

- metsän käsittelyllä voidaan avata kaukonäkymiä esim. järvelle

- yksitoikkoisilla tieosuuksilla harkituilla hakkuilla voidaan elävöittää maisemaa

- monipuolinen puulajivalikoima

- kulissimetsän vaikutelmaa vältettävä

- hirvivaara

- suojavaikutukset vilkkaiden teiden varsilla

- uudistusalan rajaus

- jättöpuuryhmät

- maisemapuut

- kujanteet kulttuurimaisemassa

4. Vaarojen rinteiden ja lakialueiden metsät

- vältettävä vaaran selkälinjan rikkomista korkeuskäyriä leikkaavilla ja/tai kulmikkailla uudistusaloilla 

- lakiosaan tehtävien siemenpuuasentojen oltava kylliksi tiheitä
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- rajataan uudistusalat kapeiksi, epäsäännöllisen muotoisiksi ja korkeuskäyrien suuntaisesti

- uudistetaan vaiheittain aloittaen joko rinteestä tai laelta

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |  

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/reunavyohykkeet.htm (3 of 3) [14.6.2002 12:11:55]

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/oppimateriaali/index.htm
http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/index.htm


Maisemanhoito - talousmetsien maisemanhoito

MAISEMANHOITO Uudistusalan rajaaminen
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
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Uudistusalan maisemallisesti onnistuneessa rajauksessa tärkein periaate on pyrkiä noudattelemaan 

mahdollisimman paljon luonnollisia muotoja. Seuraavassa kaavamaisia esimerkkejä keinotekoisista ja 

luonnollisista muodoista:

  

Seuraavaan taulukkoon on koottu maisemallisesti hyviä ja huonoja perusratkaisuja uudistusalan 

suunnittelussa: 

  

Maisemallisesti hyvä ratkaisu Maisemallisesti huono ratkaisu

Mutkitteleva / polveileva / epäsäännöllinen rajaus. Kulmikas, kaavamainen rajaus.

Maaston mukaisesti (~ korkeuskäyrien 
suuntaisesti) rajattu alue.

Maaston piirteitä ei huomioitu, rajaus on leikkaa 
korkeuskäyriä (esim. kaistalehakkuu vaaran laelta 
alas asti).

Monta pientä uudistusalaa (erityisesti 
lähimaisema).

Yksi iso uudistusala.

Luonnonmukainen ja/tai vaihtelevan levyinen 
suojavyöhyke esim. vesistön rannassa tai tien 
varressa. Välillä uudistusala voi näkyä järvelle / 
tielle.

Tasalevyinen ja/tai liian kapea suojavyöhyke 
’kulissimetsä’.

Vaaran laella tiheä siemenpuuasento. Harva siemenpuuasento.

Siemen- ja säästöpuut sijoitettu alueelle 
vaihtelevasti, voivat olla puuryhminä tai 
yksitellen.

Siemen- ja säästöpuut sijoitettu alueelle 
kaavamaisesti, tasaisin välimatkoin.
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Yleisesti ottaen suositaan sitä puulajia, joka alueelle luontaisesti sopii. Asutuksen 

lähellä ja perinnemaisemakohteissa suositaan lehtipuita. Rantametsissä 

maisemallisesti suosittavia puulajeja ovat esimerkiksi mänty ja tervaleppä.

Maisemapuu voi olla mikä hyvänsä kookas ja/tai erikoisen muotoinen / erikoinen 

puulaji, joka on näkyvällä paikalla esimerkiksi pellon reunassa. Meillä ehkä 

tavallisin maisemapuu on vanha mänty pellon reunassa, pellon keskellä tai 

pihapiirissä. Myös rauduskoivuja ja kuusia (ns. ’kotikuusi’) näkee usein 

pihapiireissä. Maisemapuut voivat muodostaa kujanteen tien varteen. Myös pihlaja, 

raita ja tuomi ovat yleisiä maisemapuita viljelysmaisemassa. Etelä-Suomessa jalojen 

lehtipuiden merkitys maisemapuina on suuri. Monia maisemapuita on jo vanhastaan 

rauhoitettu luonnonmuistomerkkeinä, nykyään maisemapuu voi olla 

luonnonsuojelulain tarkoittama arvokas luontotyyppi: avointa maisemaa hallitseva 

yksittäinen puu tai puuryhmä.
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Uudistaminen ja uudistusalan maanmuokkaus

Metsänuudistamisen ja maanmuokkauksen menetelmiä valittaessa kannattaa maisema-asioihin 

kiinnittää huomiota maisemallisesti herkillä kohteilla. Maanmuokkauksessa maisemallisesti paras 

ratkaisu on useimmiten kaivurilaikutus. Taimien istutuksessa suorat puurivit ovat huono ratkaisu, sillä 

ne ovat omiaan luomaan ’puupellon’ vaikutelmaa. Istuttamalla samalle alueelle eri puulajeja 

vaihtelevan suuruisiin puuryhmiin voidaan lisätä maiseman monimuotoisuutta.

  

Taimikonhoito ja kasvatushakkuut 

Normaaleilla metsänhoitotöillä voidaan usein parantaa 

alueen maisemallisia arvoja esimerkiksi avaamalla 

kaukonäkymiä. Korjuujälki on aina maisemallisesti 

olennainen asia – esimerkiksi hakkuutähteiden 

sijoittamisella voidaan vaikuttaa paljon. Monipuolinen 

puulajivalikoima on usein myös maisemallisesti hyvä 

ratkaisu. Maisemapuiden suosiminen on tärkeää 

varsinkin reuna-alueilla. 
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Metsätien rakentaminen

Tien rakentamisessa päästään tavallisesti hyvään maisemalliseen tulokseen, kun tie linjataan pehmeästi 

maaston muotoja mukaillen. Vastaavasti suorat, maaston kohtia rikkovat linjaukset ovat tavallisesti 

huonoja ratkaisuja. Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää harjualueiden leikkauksiin sekä tieltä 

avautuviin kaukonäkymiin (esim. vesistöt). Hyvä metsäautotie tuo esiin maiseman parhaita puolia, ei 

riko niitä !

Siisteys ja jätehuolto

Itse metsänhoitotöiden lisäksi on tärkeää kiinnittää huomio yleiseen siisteyteen. Metsässä lojuvat tyhjät 

öljy- ym. pakkaukset tai muoviset taimisäkit eivät anna kovin hyvää kuvaa metsätaloudesta. Jätteet 

tulee aina käsitellä asianmukaisesti ohjeiden mukaan.

  

Erityiskohteet  

Arvokkaat elinympäristöt 
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Pellonmetsitys 

Pellonmetsitys sulkee maaseudun kulttuurimaisemia (viljelymaisema), joita on muutenkin vain 8 % 

maamme maisemista. Parhaiten metsitettäviksi soveltuvat pienet, metsän sisällä olevat peltoalueet. 

Huonoimpia metsityskohteita ovat laajat, pitkään viljelyskäytössä olleet peltoaukeat. 

  

Mikäli peltoja joudutaan metsittämään, on syytä pyrkiä mahdollisimman luontaisen kaltaiseen 

metsikkövaihteluun ja metsäkuvaan. Yhtenäisten, yhden puulajin ’puupeltojen’ vaikutelmaa tulee 

välttää, kuten myös suoria istutusrivejä. Pellonmetsitys ei saisi katkaista tärkeitä näkymäakseleita. 

Puulajivalinnassa suositaan lehtipuita erityisesti reuna-alueilla ja asutuksen lähellä. Kuusta voidaan 

istuttaa pienille metsän keskellä oleville peltoalueille sekä isompien metsitettävien alueitten sisäosiin.  
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Voitaisiinko metsänhoidolla parantaa tämän kohteen maisemallisia arvoja ?

Vastaus!   

  

Tohmajärvi.  
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Kevyen liikenteen väylää vesistön varrella, lehtipuukujanne. Latvusten alainen kujannenäkymä sekä 

siivilöityvä vesistönäkymä ovat keskeisiä maisemallisia tekijöitä. Kohteen hoidon keskeisiä seikkoja 

ovat siivilöityvän vesistönäkymän säilyttäminen (reitin vasen puoli) sekä tunnelimaisen 

lehtipuukujanteen säilyttäminen ja korostaminen. Hoidon keskeinen toimenpide on riittävän usein 

tehtävä pensaikon raivaus sekä tarvittaessa puuston harvennus. Kujanteen puusto tulee uudistaa 

vähitellen siten etteivät keskeiset maisematekijät muutu olennaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa 

varovaista uudistamista, esim. lyhyissä pätkissä tai joka toinen puu kerrallaan. Loput puut uudistetaan 

vasta kun uudet puuyksilöt ovat kasvaneet riittävän kookkaiksi. 
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Taajamien puistoalueiden olennainen osa ovat hoidetut, avoimet maisematilat. Tavallisesti ne ovat 

nurmikenttiä kukka- ja pensasistutuksineen, mutta myös perinnemaisemat (niityt) soveltuvat 

puistoalueen osaksi. Avoimeen maisematilaan kuuluvat myös maisemapuut. Niiden esiin tuominen, 

hoito ja tarvittaessa uudistaminen onkin yksi taajama-alueiden metsänhoidon keskeisiä seikkoja. 

Kevyen liikenteen väylien varsilla sekä ranta-alueilla on tärkeää huolehtia näkymien säilyttämisestä. 

Kohteen sijainti kaupunkirakenteessa ja puistoalueen käyttömuodot ovat keskeisiä valintakriteereitä 

maisemanhoidollisille ratkaisuille. Mieti miltä esim. kuvan vasemmassa alalaidassa oleva ranta 

näyttäisi ilman säännöllistä hoitoa ? 
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Lisää kuvia  

Puiden välistä siivilöityvä järvinäköala lisää kevyen liikenteen väylän viihtyisyyttä. Hoidon keskeisiä 

piirteitä ovat harvennusvaiheessa tehtävä kasvatettavien puuyksilöiden ja puuryhmien valinta sekä 

näkymän säilyttäminen säännöllisillä raivauksilla ja harvennuksilla. 
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Perinnemaisemiin kuuluvat olennaisena osana perinneaidat. Tätä hakamaa- ja niittyaluetta hoidetaan 

laiduntamalla (lammas, kyyttölehmät). Kolin kansallispuisto. 
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Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijoita kulottamassa 

kunnostettavaa kulttuurimaisemakohdetta Tohmajärven Kirkkoniemessä toukokuussa 2001. Huomaa 

maisemapuiksi jätetyt lehtikuuset ja koivu. 
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Maisemallista harvennushakkuuta ja raivausta. Maisemahakkuussa suositaan erikoisen muotoisia, 

kookkaita ja/tai muuten näyttäviä puita ja puuryhmiä. Näkymien avaaminen ja arvokohteiden esiin 

tuominen on keskeisimpiä seikkoja. Kaavamaista jälkeä tulisi välttää.  

Hakkuutähteet kannattaa hyödyntää energiapuuna, mikäli mahdollista. Mikäli hakkuutähteille ei löydy 

käyttöä, ne on syytä hävittää polttamalla tai kasata siisteiksi kasoiksi näkemäalueen ulkopuolelle. 

Huomaa kuvan oikeassa laidassa oleva vanha kiviaita, joka on raivattu esiin ja jonka kunnostamien on 

aloitettu. Kuvan oikeassa yläkulmassa maisemapuu, vanha kuusi. Kitee. 

  

| Oppimateriaali | Copyright | MetsäVerkko |  

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/harvennushakkuu.htm (2 of 2) [14.6.2002 12:12:06]

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/oppimateriaali/index.htm
http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/index.htm


Maisemanhoito

MAISEMANHOITO Vesistö
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

  

  

http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/vesisto.htm (1 of 2) [14.6.2002 12:12:07]

javascript:history.back()


http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/harjumaisema.htm

MAISEMANHOITO Harjumaisema
takaisin

 Maisemanhoito

 Mikä on maisema?

 Luonnonmaisema ja 
kulttuurimaisema

 Talousmetsien 
maisemanhoito  

 Taajama- ja 
ulkoilumetsät 

 Maisemanhoito- 
suunnitelma 

 Esimerkkitapauksia 

   

  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/harjumaisema.htm (1 of 2) [14.6.2002 12:12:08]

javascript:history.back()


http://kiteeok.pkky.fi/metsaverkko/Maisemanhoito/Kuvasivut/harjumaisema.htm

 

  

 

Useimmat suomalaiset arvostavat helppokulkuisia, valoisia, varttuneita mäntymetsiä. Vanhat männyt, 

harjumaiseman korkeuserot sekä vesistöjen läheisyys lisäävät usein maiseman arvostusta. Miten 

huomioisit nämä erityispiirteet metsänhoidossa, jos oletetaan että alue on erityisen arvokas ulkoilualue 

?

Vastaus!   
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Katso lähikuva --> 

Kuvan takaosassa vaaran rinteessä ja laella suoritettu uudistushakkuu on aiheuttanut vaaran selkälinjan 

rikkoutumisen eli ’pykälän’ horisonttiin. Tätä ratkaisua on pyrittävä välttämään erityisesti matkailun 

kannalta merkittävillä vaara-alueilla. Kontiolahti. 
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Lähikuva --> 

Rinteisiin tehdyt laaja-alaiset, kaavamaisesti rajatut uudistusalat rikkovat pahasti vaaramaisemaa. 

Pudasjärvi. 
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Talvella uudistusalat erottuvat maisemasta kaikista selvimmin. Huomaa, että uudistusala ei riko vaaran 

selkälinjaa (’pykälä’), vaan se on rajattu pitkälti korkeuskäyrien suuntaisesti. Mitä mieltä sinä olet 

näistä rajauksista – ovatko ne onnistuneita ? Kontiolahti. 
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Lisää kuvia -->

Lisää kuvia -->
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Pieni metsälampi ja sitä ympäröivä vähäpuustoinen, karu suo ovat paitsi metsälakikohteita niin myös 

maisemallisesti arvokkaita. Lammen / suon reunametsien uudistamisessa on syytä kiinnittää huomiota 

vesistönsuojeluun (suojavyöhykkeet ja maanmuokkausmenetelmän valinta) sekä uudistusalan 

maisemallisesti onnistuneeseen rajaamiseen. Erityisen hyvin tämä pätee kuvan etualalla, jossa harjun 

rinne viettää jyrkkänä suolle. Jättöpuiksi kannattaa tällaisella kohteella valita kookkaita, 

maisemallisesti näyttäviä puita, mikäli mahdollista. Mikäli kohde sijaitsee ulkoilualueella tai 

ulkoilureitin varrella, voidaan mäntyjen välistä siivilöityvää lampinäköalaa korostaa / ylläpitää 

sopivilla poimintahakkuilla, harvennuksilla ja raivauksilla. 
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Uudistusalan rajaaminen kapeana tien suuntaisesti on yleensä maisemallisesti hyvä ratkaisu, ja sitä 

voidaan vielä parantaa sopivalla jättöpuuryhmien käytöllä. Kontiolahti. 
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Ulkoilureitin lähimetsää. Punkaharju. 
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Harjumetsät ovat maisemallisesti herkkiä, sillä ne ovat usein sekä lakimetsiä että rantametsiä. Harjujen 

maisemallista merkitystä lisää monesti niiden suosio retkeily- ja ulkoilualueina. Harjumaiseman 

korkeuserot sekä vesistöjen läheisyys lisäävät usein maiseman arvostusta. Kitee 
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Harjumetsät ovat maisemallisesti herkkiä, sillä ne ovat usein sekä lakimetsiä että rantametsiä. Harjujen 

maisemallista merkitystä lisää monesti niiden suosio retkeily- ja ulkoilualueina. Harjumaiseman 

korkeuserot sekä vesistöjen läheisyys lisäävät usein maiseman arvostusta. Ilomantsi 
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Harjualueelle tehty uudistusala on rajattu korkeuskäyrien suuntaisesti: aukko on pitkä mutta kapea. Itse 

harjun lakiosa on uudistettu tiheään siemenpuuasentoon. Harva siemenpuuasento on vaaran tai harjun 

laella maisemallisesti huono ratkaisu ja lisäksi puut ovat alttiita tuulituhoille. Kitee. 
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Talvella uudistusalat erottuvat maisemasta kaikista selvimmin. Huomaa, että yksikään uudistusala ei 

riko vaaran selkälinjaa (’pykälä’), vaan ne on rajattu pitkälti korkeuskäyrien suuntaisesti. Mitä mieltä 

sinä olet näistä rajauksista – ovatko ne onnistuneita ? Kontiolahti. 
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Talvella uudistusalat erottuvat maisemasta kaikista selvimmin. Huomaa, että yksikään uudistusala ei 

riko vaaran selkälinjaa (’pykälä’), vaan ne on rajattu pitkälti korkeuskäyrien suuntaisesti. Mitä mieltä 

sinä olet näistä rajauksista – ovatko ne onnistuneita ? Kontiolahti. 
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Mitä mieltä sinä olet tämän uudistusalan koosta ja rajausta ? 
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Maastonmuotojen mukaan rajattua uudistusalan reunaa. Kontiolahti. 
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Metsälain tarkoittamat arvokkaat elinympäristöt ovat toisinaan myös maisemallisesti arvokkaita. Tällä 

jyrkänne- ja rotkoalueella painottuvat maiseman geologiset arvot. Jämsä.  
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Tyypillinen suljettu maisematila: vanhan kuusimetsän sisäosa (Lieksa). Kaikki kuvassa näkyvä on 

lähimaisemaa. Katsojan huomio kiinnittyy metsän pieniin yksityiskohtiin, esimerkiksi kiviin, kantoihin, 

puihin ja pintakasvillisuuteen. Miten huomioisit lähimaiseman metsänhoidossa, jos hoidettava alue on 

esimerkiksi kaupungin läheinen ulkoilumetsä ? 

Vastaus: esimerkiksi säästämällä harvennushakkuissa erikoisen muotoiset ja/tai kookkaita puut sekä 

säilyttämällä monipuolisen puulajivalikoiman.  
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Siivilöityvä näkymä harjutieltä järvelle. Tienvarsimetsien hoitoon tulee tällaisilla alueilla

kiinnittää erityistä huomiota. Hoidon keskeinen lähtökohta on siivilöityvän näkymän ylläpitäminen 

harvennuksilla ja raivauksilla. Puuston uudistaminen tapahtuu varovaisina, yksittäisiin puihin tai 

puuryhmiin kohdistuvia poimintahakkuina. Punkaharjun kansallismaisemaa.  
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Tässä kuvassa on sekä lähimaisemaa (kuvan etualan metsä) että kaukomaisemaa (takaosassa oleva 

vaaran rinne).Koli. 
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Rinteisiin tehdyt laaja-alaiset, kaavamaisesti rajatut uudistusalat rikkovat pahasti vaaramaisemaa. 

Pudasjärvi. 
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Rantametsä on aina maisemallisesti tärkeä kohde, etenkin jos se sijaitsee ulkoilualueella tai tien tai 

retkeilyreitin varrella. Nurmes.  
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Rantametsä on aina maisemallisesti tärkeä kohde, etenkin jos se sijaitsee ulkoilualueella tai tien tai 

retkeilyreitin varrella. Nurmes.  
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Suomalaisen maiseman peruselementtejä ovat metsät, vesistöt ja maaseudun kulttuurimaisema. 

Vuokatti. 
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