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1 JOHDANTO
Kangasala on kuuluisa kauniista maisemistaan. Maiseman tunnuspiirteitä ovat laajat järvialueet
sekä niitä halkova harjujakso, jolta avautuvat hienot näkymät vaihteleviin järvi-, viljely- ja metsämaisemiin. Alueelle tyypillisiä ovat myös lukuisat kulttuurimaisemat, joihin kuuluvat mm. laajat
peltoaukeat, perinnebiotoopit ja puukujanteet.
Kangasalan keskusta sijaitsee harjukannaksella kahden järven välissä. Keskustan alueella avoimet
kulttuurimaisemat ovat varsin pirstaleisia sekä maisemarakenteesta että rakentamisesta johtuen.
Pellot ja niityt kertovat alueiden varhaisemmasta, jopa satoja vuosia jatkuneesta viljelytoiminnasta. Jäljellä olevat avoimet maisemat ovat tästä syystä merkittävä osa rakennettua ympäristöä.
Niityt ja pellot ovat tärkeitä myös luonnon monimuotoisuuden, viihtyisyyden sekä virkistyskäytön
kannalta.
Tässä kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi kaupungin omistamat asemakaavoitetut niityt ja
pellot sekä soveltuvin osin käyttö- ja suojaviheralueita. Kohteet sijaitsevat keskustan, Ruutana-Havisevan ja Sahalahden alueilla. Avoimien viheralueiden yhteispinta-ala on noin 52 hehtaaria. Kohteet ovat pääosin avoimia tai puoliavoimia peltoja ja niittyjä, ja niihin liittyviä reunavyöhykkeitä.
Avoimia viheralueita koskevan kehittämissuunnitelman avulla on saatu kokonaiskuva Kangasalan
kaupungin omistamista avoimista viheralueista. Sen avulla alueiden hoitoa voidaan tarkastella
entistä suunnitelmallisemmin. Työn tavoitteena on kehittää peltojen ja niittyjen kunnossapitoa,
sekä mahdollistaa siten monipuoliset luontokokemukset ja virkistysmahdollisuudet asukkaille.
On myös tarpeen lisätä tietoa avoimien viheralueiden arvoista ja merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.
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2 AVOIMIEN VIHERALUEIDEN KEHITTÄMISTYÖ
2.1

Työn kuvaus ja tavoitteet

Kehittämissuunnitelma on laadittu konsulttityönä. Tilaajana on Kangasalan kaupungin rakentamisen palvelualue, jossa projektista on vastannut kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen. Työryhmässä
on ollut mukana neljä kaupungin edustajaa. Kaupunginarkkitehti Mari Seppä vastasi maankäytön
muutos -kokonaisuudesta. Konsulttina toimi ProAgria Etelä-Suomen MKN Maisemapalvelut, jossa projektista on vastannut maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki. Työryhmässä on ollut mukana
myös maisema-asiantuntija Katriina Koski.
Työssä käsitellään pääasiassa asemakaavoitettuja avoimia viheralueita, niiden kunnossapitoa ja
kehittämismahdollisuuksia. Joissakin kohteissa rajausta on laajennettu esimerkiksi rakentamattomille tonteille tai suojaviheralueille, kun se on ollut perusteltua alueiden kunnossapidon kannalta. Lisäksi mukana tarkastelussa oli vuoden 2007 ABC-hoitoluokituksen mukaisia A3-hoitoluokan
käyttö- ja suojaviheralueita, joista soveltuvat kohteet on siirretty avoimiin viheralueisiin. Työn
lähtöaineistona käytettiin kaupungin Viheralueiden nykytilan selvitys -raporttia vuodelta 2011.
Karttarajaukset olivat vain paperilla, tässä työssä kohteet asemoitiin paikkatietoon.
Avoimista viheralueista on laadittu yhteensä 41 kohdekorttia. Näistä 30 kohdetta sijaitsee keskustassa, viisi Ruutana-Havisevan alueella ja kuusi Sahalahdessa. Moni kohde koostuu useammasta
osa-alueesta, alueet ovat usein pirstaleisia. Kohdekortissa esitetään kuvaus alueen nykytilasta,
sen hoitoluokka sekä hoidon tavoitteet. Lisäksi kartoitettiin mahdollinen peruskunnostustarve
puuston raivauksen osalta.
Tässä kehittämissuunnitelmassa kaupungin pellot ja niityt on luokiteltu vastaamaan Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020 mukaista luokitusta, jossa on viisi luokkaa A1-A5. Alueiden nykytilanteen kuvaus, hoitoluokan valinta sekä kunnossapidon toimenpide-ehdotukset on
tehty 1-2 maastokäynnin sekä tilaajan palautteiden perusteella.
Maastokäynnit toteutettiin kasvukauden 2019 aikana. Maastokäynneillä pyrittiin tunnistamaan
kohteiden arvokkaat ominaispiirteet sekä muodostamaan yhteiset kunnossapidon periaatteet ja
toimintatavat alueiden kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Monissa kohteissa hoidon kehittämiselle on useita mahdollisuuksia, joten jatkossa myös kohdekohtainen suunnittelu on tarpeen.
Yksi tärkeä maastokäynnin tehtävä oli myös tarkistaa kohteiden aluerajaukset, ja rajauksiin tulikin
runsaasti muutoksia. Lisäksi kohteet valokuvattiin.
Kohteiden kasvillisuutta kartoitettiin hoidon näkökulmasta eikä alueilla tehty systemaattista
kasvillisuusinventointia. Joitakin kasviryhmiä on käsitelty kasvien sukutasolla, koska lajien määrittäminen vaatisi enemmän resursseja eikä ole tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista. Kohdekortteihin kirjattiin myös maastokäynnillä havaitut vieraslajit, mutta tämä ei ole kattava vieraslajikartoitus.
Esitettyjen kehittämistavoitteiden saavuttaminen vaatinee kaupungilta lisäresursseja mm. työntekijöiden perehdytykseen, kunnossapidon laadunvalvontaan, arvoniittyjen hoitosuunnitelmiin
ja maisemapeltojen viljelysuunnitelmiin. Avoimien alueiden kehittyminen on jatkuva prosessi,
ja kehittämissuunnitelmaa onkin tarpeen seurata ja tarvittaessa tarkistaa. Tavoitteena on tehdä
suunnitelman ja kohdekorttien tarkistus noin viiden vuoden välein, sillä avoimet viheralueet ovat
muutosherkkiä alueita. Hoitoluokkiin kohdistuvat muutokset ovat todennäköisiä, sillä alueiden
maankäyttö saattaa muuttua, tai hoidon laiminlyönnit voivat aiheuttaa esimerkiksi vieraslajien
lisääntymistä tai alueiden metsittymistä.
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Kaupungin organisaatio

Avoimien viheralueiden kunnossapidosta Kangasalla vastaa Teknisen keskuksen Rakentamisen
palvelualue.

Kaavio 1: Kaupungin Rakentamisen palvelualueen organisaatio
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3 AVOIMET VIHERALUEET SUOMESSA
3.1

Yleistä

Avoimet viheralueet ovat pääasiassa peltoja sekä käytön ja hoidon myötä erilaisiksi muodostuneita niittyjä. Pellot ovat muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla kasvatetaan hyöty- tai maisemakasveja. Niittyjä ovat maatalouden synnyttämät niityt ja laitumet, aktiivisesta viljelykäytöstä
poistuneet pellot, heinittyneet nurmikkoalueet, perustetut uusniityt sekä vanhojen viljelyalueiden jäänteet ja luonnonniityt. Niityt ovat avoimia ja valoisia kasvupaikkoja ja elinympäristöjä,
joissa on omanlaisensa kasvi- ja eläinlajisto. Ne tarjoavat asukkaille luontoelämyksiä sekä mahdollisuuden perinteisestä maisemasta nauttimiseen.
Kulttuurimaisemat peltoineen ovat merkittävä osa kaupunkien viherverkostoja. Avoimet laajat
maisematilat tuovat rauhallisuutta muutoin kaupunkien yksityiskohtaiseen ja monimuotoiseen
maisemaan. Kulttuurimaisemassa ihmisen toiminta on hallitsevaa, mikä näkyy esimerkiksi peltoina, rakennuksina ja tieverkostoina.
Perinnemaisemalla tarkoitetaan perinteistä kulttuurimaisemaa, joka jaetaan perinnebiotooppeihin ja rakennettuun perinnemaisemaan. Perinnebiotooppeja ovat mm. vanhat hakamaat ja
metsälaitumet sekä erilaiset niityt ja kedot. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisimpia luontotyyppejämme. Nykyisin noin kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinneympäristöissä. Koska perinnebiotoopit ja niiden lajisto ovat vähentyneet voimakkaasti, kannattaa pieniäkin alueita
hoitaa. Rakennetulla perinnemaisemalla tarkoitetaan ihmisen rakentamaa maisemaa, kuten esimerkiksi aitoja, rakennuksia pihapiireineen, vanhoja liikenneväyliä tai muinaismuistoalueita. Perinnemaisemien säilyminen on tärkeää sekä kulttuuriperinnön että luonnon monimuotoisuuden
kannalta.
Avoimet ranta-alueet ovat tärkeitä sekä maisemallisesti että luonnon monimuotoisuuden kannalta. Rannat ovat usein linnuston tärkeitä pesimä- ja elinalueita. Taajamissa rantoihin kohdistuu
odotuksia myös virkistyskäytön näkökulmasta. Hoidon suunnitelmallisuus onkin erityisen tärkeää, jotta eri näkökohdat tulevat huomioiduiksi. Avoimien rantanäkymien säilyttäminen raivaamalla on usein työlästä, toistuvaa ja kallista käsityötä, ja ehkä siksi jääkin usein tekemättä. Hyvin
toteutettuna tulos on kuitenkin palkitseva ja ranta-alueen ilme voi parantua merkittävästi.
Luonnonmukaiset viheralueet ja asemakaavamuutosta tai rakentamista odottavat alueet unohtuvat helposti joutomaiksi, joita ei hoideta. Hoidettuina nämä alueet lisäisivät viihtyisyyttä merkittävästi ja niitä kannattaisikin käsitellä edes niittämällä. Alueet saattavat olla vailla varsinaista
käyttöä hyvinkin pitkään, joten esimerkiksi maisemaniitty voi antaa paikalle aivan uudenlaisen
arvon.
Vieraslajit ovat lisääntyneet Suomessa viime vuosina, ja ne esiintyvät usein myös niityillä, pelloilla
ja pientareilla. Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana. Jotkin näistä lajeista menestyvät niin hyvin, että ne muodostavat
uhkan aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa esimerkiksi alkuperäislajeille ja ekosysteemille. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa myös vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen. (Kansallinen vieraslajistrategia 2012.)
Johtoaukeat raivataan 5-8 vuoden välein linjan omistajan toimesta. Johtoalueiden reunat käsitellään 10-25 vuoden välein, mutta jatkuvasti huolehditaan siitä, ettei puu kaatuessaan ylety linjalle.
Sähkölinjoista ei tutkimusten mukaan ole haittaa mahdollisten laiduneläinten terveydelle. Alueet
soveltuvatkin hyvin laidunnukseen, vaikka nykyisin niitä hyödynnetään varsin vähän laidunkäytössä. (Kantaverkkoyhtiö Fingridin internetsivut.)
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Franssilantie
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3.2

Avoimien viheralueiden tuottamat ekosysteemipalvelut

Viheralueisiin kohdistuu usein monenlaisia odotuksia ja muutospaineita. Ekosysteemipalvelunäkökulma auttaa tunnistamaan viheralueisiin liittyviä arvoja, ja sitä kautta ohjaamaan viheralueiden hoitoa niin, että turvataan monipuolisesti viheralueiden asukkaille tuottamat hyödyt.
Erilaisia tarpeita yhteen sovitettaessa joudutaan tekemään myös kompromisseja. Tunnistamalla
tärkeimmät ekosysteemipalvelut ja niiden käyttäjät voidaan löytää ratkaisuja, jotka palvelevat
parhaiten eri tahoja.
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon ihmisille tarjoamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Näitä ovat luonnosta saatavat tuotteet ja hyödylliset luonnon prosessit, kuten puuaines tai
veden kiertokulku. Joidenkin hyötyjen tuottamisessa ihmisen toiminta on merkittävässä osassa,
kuten esimerkiksi rakennettujen viheralueiden tarjoamissa virkistysmahdollisuuksissa. Monet
ekosysteemipalvelut ovat ihmisen kannalta välttämättömiä, vaikeasti korvattavia ja elämän laatua parantavia. Palveluiden merkitystä yksittäiselle ihmiselle ei kuitenkaan yleensä tiedosteta.
Suomessa parhaiten tiedostettu tapa hyödyntää ekosysteemipalveluja on luonnon virkistyskäyttö
monissa eri muodoissaan.
Nykyisin ekosysteemipalveluiden luokittelussa suositaan CICES-luokitusta (Common International Classification of Ecosystem Services 2013), jossa ekosysteemipalvelut jaetaan kolmeen luokkaan: tuki- ja säätelypalvelut, tuotantopalvelut sekä kulttuuripalvelut.
Taulukko 1: Ekosysteemipalvelut
Maataloustuotanto
Luonnon kasvit ja eläimet sekä niistä saadut tuotteet

Tuotantopalvelut

Juomavesi (pinta‐ ja pohjavesi)
Muu käyttövesi kuin juomavesi (pinta‐ ja pohjavesi)
Kasveista, levistä ja eläimistä saadut materiaalit ja geenivarannot
Kasvit ja eläimet energialähteinä
Jätteiden tai haitallisten aineiden biopuhdistus, suodatus, sidonta, varastointi ja kasautuminen
Melu‐, haju‐ ja maisemahaittojen lieventäminen
Massaliikuntojen säätely ja eroosiontorjunta
Vedenkierron säätely ja tulvasuojelu
Ilmavirtausten säätely

Säätely‐ ja ylläpitopalvelut

Pölytys, siementen levitys
Lisääntymiskelpoisten populaatioiden ja suojaelinympäristöjen ylläpito
Tuholaisten ja sairauksien säätely
Maaperän muodostuminen sekä rakenne ja koostumus
Vedenlaadun ylläpito
Maapallon ilmaston säätely
Paikallis‐ ja alueellisen ilmaston säätely
Luonto virkistysympäristönä
Luonto tieteen ja opetuksen lähdemateriaalina ja paikkana

Kulttuuripalvelut

Esteettisyys ja kulttuuriperintö
Luonnon henkinen, pyhä, symbolinen tai tunnuskuvallinen merkitys
Luonnon itseisarvo ja arvo perintönä seuraaville sukupolville

Lähde: Ekosysteemipalvelut ja viherrakenne Tampereella, Evita-hankkeen loppuraportti. Tampereen kaupunki / SYKE. 2014.
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Avoimet viheralueet eli niityt ja pellot ovat merkittäviä ekosysteemipalveluiden tuottajia. Tarkemmin tarkasteltuna voidaan tunnistaa runsaasti erilaisia viheralueiden tuottamia hyötyjä. Kaupungin avoimet viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa ulkoiluun, luonnon tarkkailuun,
opetukseen, valokuvaukseen, esteettiseen maisemaan, marjastukseen, sienestykseen, palstaviljelyyn ja moniin muihin toimintoihin. Viheralueet ylläpitävät monin tavoin ihmisten henkistä ja
fyysistä hyvinvointia. Osa ekosysteemipalveluista hyödyttää ihmisiä välillisesti, koska ne auttavat
ylläpitämään ja säätelemään tärkeitä ekosysteemien toimintoja kuten ravinteiden kiertoa ja valumavesien hallintaa.
Monet ekosysteemipalveluiden tuottamista hyödyistä ovat aineettomia, mutta niillä on myös
taloudellista merkitystä. Luonnon tuottamille aineellisille hyödykkeille, kuten puuainekselle,
on helppo laskea hinta. Myös viheralueiden tuottamilla terveysvaikutuksilla on todennäköisesti
huomattava taloudellinen merkitys, mutta nykyisen tietämyksen pohjalta sitä on vaikea laskea.
Näiden hyötyjen tiedostaminen auttaa kuitenkin osaltaan huolehtimaan esimerkiksi lähivirkistysalueiden turvaamisesta.
Luonnon monimuotoisuutta pidetään keskeisenä ekosysteemipalveluja ylläpitävänä voimavarana. Monimuotoisuus tukee ekosysteemien toimivuutta ja palautumiskykyä, esimerkiksi kykyä
sietää äkillisiä muutoksia, kuten äärimmäisiä sääilmiöitä, luonnonvarojen liikakäyttöä ja vieraslajien aiheuttamaa uhkaa. Mikrobitasolla monimuotoisuuden on todettu vähentävän ihmisten
taipumusta erilaisiin allergioihin. Monimuotoisuuden suojelu, hoito ja kestävä hyödyntäminen
mahdollistavat myös uusien luonnosta saatavien tuotteiden ja palveluiden tuottamisen tulevaisuudessa.

Pikkolanpuisto

15

3.3

Viheralueiden kunnossapitoluokitus

Viheralueiden kunnossapito Suomessa perustuu valtakunnallisesti käytössä olevaan viheralueiden kunnossapitoluokitukseen (RAMS). Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020 korvaa vuoden 2007 viheralueiden ABC-hoitoluokituksen. Uuden kunnossapitoluokituksen myötä
viheralueiden luokitus muuttuu arvopohjaiseksi. Muutoksella halutaan tuoda esille erilaisten
viheralueiden tyypillisiä luonto-, kulttuuri-, virkistys-, käyttö- ja toiminnallisia sekä maisemallisia
arvoja tasa-arvoisesti ihmisen sekä luonnon kannalta.
Avoimet viheralueet (A) ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä tai reuna-alueilla olevia luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja peltoja. Avoimissa viheralueissa on edelleen
viisi luokkaa (A1-A5), mutta luokituksen sisältö on muuttunut jonkin verran.
Luokituksen uudistustyön yhteydessä niityille ja maisemapelloille on laadittu kunnossapidon työohjeet. Viherympäristöliiton julkaiseman Niityt ja maisemapellot - Kunnossapidon yleiset työohjeet -oppaan tavoitteena on määrittää yhteiset laatuvaatimukset ja täten selkiyttää kunnossapidon tavoitteita ja käytäntöjä.
Taulukko 2: Viheralueiden luokitus

R Rakennetut viheralueet

R1 Rakennettu arvoviheralue
R2 Toimintaviheralue
R3 Käyttöviheralue
R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue

A Avoimet viheralueet

A1 Arvoniitty
A2 Käyttöniitty
A3 Maisemaniitty
A4 Avoin alue
A5 Maisemapelto

M Metsät

M1 Arvometsä
M2 Lähimetsä
M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä
M4 Suojametsä

Lähde: Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS
2020.
Viherympäristöliitto ry.
M5
Talousmetsä
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A1 Arvoniitty
Arvoniityt ovat niittyjä, jotka ovat erityisen tärkeitä ja arvokkaita maiseman, kulttuuriperinteen,
luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden maanomistajan määrittämien erityisten ominaispiirteiden vuoksi tai ne ovat muuten käyttäjille merkittäviä niittyjä. Arvoniittyjä voivat olla erilaiset perinnebiotoopit sekä rakennetut elinympäristöt, jotka jäljittelevät luontaisia kasvupaikkoja.
Arvoniityksi luokittaminen edellyttää erityisen arvon nimeämistä ja sen perustelua.
Arvoniittyjen hoito perustuu aina kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan. Kohteet tarvitsevat
suunnitelmallista hoitoa, jotta alueen eliölajisto tai muut arvotekijät säilyvät ja kehittyvät. Niittyjä
voidaan myös ennallistaa tai kehittää laadukkaalla hoidolla arvoniityiksi.

A2 Käyttöniitty

Franssilantie A1

Käyttöniityt ovat osa virkistysaluetta, puistoa, pihaa, kulttuuri- tai perinnemaisemaa. Niiden kasvillisuus on usein runsaasta käytöstä johtuvaa matalaa niittylajistoa ja niityllä voi olla puita ja
pensaita. Myös nurmikosta kehittynyt niitty voi olla käyttöniitty. Käyttöniityillä voi olla luonnonmukaisia hulevesirakenteita, kuten avo-ojia, purouomia, hulevesi- ja imeytyspainanteita, imeytyskenttiä, kosteikkoja ja lammikoita.
Käyttöniityt ovat asukkaiden ulko-olohuoneita, jotka tarjoavat mahdollisuuden ulkoiluun, oleskeluun, viihtymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Käyttöniityt lisäävät vaihtelua ja monimuotoisuutta viheralueilla. Liikkuminen ohjataan käytäville ja poluille. Ulkoilu ja muu toiminta
ohjataan sitä varten tarkoitetuille alueille. Käyttöniityt voivat olla osa virkistysaluetta, puistoa tai
pihaa. Ne voivat olla myös osa tärkeää kulttuuri- tai perinnemaisemaa.
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A3 Maisemaniitty

Rinkelipuisto A2

Maisemaniityt ovat osa virkistysaluetta, puistoa, liikenneviheraluetta, kulttuuri- tai perinnemaisemaa. Ne sijaitsevat joko taajamissa tai haja-asutusalueilla, usein teiden tai ulkoilureittien varrella ja tien pientareilla. Niitä hoidetaan avoimen kulttuurimaiseman säilyttämiseksi. Kasvipeite
muodostuu pääosin ruohovartisista luonnonkasveista. Maisemaniityillä voi olla luonnonmukaisia
hulevesirakenteita, kuten avo-ojia, purouomia, hulevesi- ja imeytyspainanteita, imeytyskenttiä,
kosteikkoja ja lammikoita. Maisemaniitylle ei kohdistu käytöstä aiheutuvaa kulutusta. Kulku voidaan ohjata rakennetuille kulkuväylille ja leikatuille niittypoluille.
Maisemaniittyjen hoidon tavoitteena on monipuolinen, luonnon arvoiltaan monimuotoinen,
avoin, elinvoimainen, viihtyisä, maisemallisesti edustava ja toimiva niittyalue ja kulttuurimaisema. Maisemaniityt ovat luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuurimaiseman säilymisen kannalta tärkeitä alueita.

A4 Avoin alue
Avoimet alueet ovat esimerkiksi viljelykäytöstä poistuneet pellot, aukeat alat metsässä ja sähkölinjojen alustat sekä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden reunavyöhykkeet. Avoimia alueita
ovat myös näkymien vuoksi näköalapaikoilla, perinnemaisemassa, joki- tai järvimaisemassa ja
merkittävässä luonto- ja maisemakohteessa avoimena pidettävät alueet. Lisäksi luokkaan kuuluvat luonnonniityt, tulvaniityt, rantaniityt ja ruovikot, joita ei hoideta tai hoito on pelkkää vesakon
poistoa.
Avointen alueiden virkistyskäyttö on vähäistä. Avoimien alueiden hoidon tavoitteena on estää
alueiden umpeenkasvu suunnitellusti. Ympäristö on viihtyisämpi ja se koetaan turvallisemmaksi.
Merkittävät alueet ja kohteet tulevat esille maisemassa, ja alueiden kasvillisuus ja eläimistö säilyvät. Katujen ja teiden turvallisuutta pidetään yllä mm. maiseman avoimuudella.
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Savikontie A3

Hilda Pihlajamäki A3
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A5 Maisemapelto
Maisemapellot ovat osa virkistysaluetta, puistoa tai viljelymaisemaa. Maisemapellot ovat muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla kasvatetaan yksi- tai monimuotisia hyöty- ja maisemakasveja. Maisemapeltoihin kuuluvat myös peltojen reunavyöhykkeet ja saarekkeet. Maisemapeltoja
ovat myös palsta- ja kaupunkiviljelyalueet, joita muokataan vuosittain peltoviljelyn menetelmin.
Maisemapelloilla voi olla luonnonmukaisia hulevesirakenteita, kuten avo-ojia, purouomia ja kosteikoita. Luonnon monimuotoisuutta edistetään muun muassa maisemakasveilla, mesikasveilla
ja riistapelloilla. Kulku ohjataan rakennetuille kulkuväylille ja poluille, kuten pellon reunalla oleville kevyen liikenteen väylille, vesistön suojavyöhykkeille tai pellon halki meneville poluille.
Maisemapelto tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille ja rikastuttaa taajaman maisemakuvaa. Pellolla
näkymät vaihtelevat vuodenaikojen sekä viljeltävien kasvien mukaan ja asukkaat voivat seurata
maanviljelyä käytännössä. Peltoja viljelemällä säilytetään viljelymaiseman avoimuus sekä peltoluonnon ja pellon reunavyöhykkeiden monimuotoisuus. Peltojen avulla säilytetään myös kosketus oman alueen viljelykulttuuriin. Virkistyskäyttö turvataan ylläpitämällä käytävä- ja polkuverkoston kuntoa ja siisteyttä.

3.4

Kunnossapidon menetelmät

Kohteen kunnossapito määräytyy viheralueen arvon, käyttötarkoituksen ja kunnossapidon rahoituksen mukaan. Rakentamattomilla tonteilla ja johtoalueilla hoidon tavoitteena voi olla maiseman avoimena pito ja metsittymisen estäminen. Kaavoitetuilla viheralueilla sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkailla alueilla hoidon tason tulee olla korkeampi.
Avoimien viheralueiden yleisimmät hoitomenetelmät ovat niitto, viljely, raivaus ja laidunnus. Näihin toimenpiteisiin liittyy usein myös niittojätteen keruu ja kuljetus sekä raivausjätteen keruu,
kuljetus ja mahdollinen haketus. Erityiskohteissa toteutettavia hoitotoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi puiden poisto, pusikoituneen pellon jyrsintä tai vesikasvien niitto ja keruu.

3.4.1 Peruskunnostus
Hoitamatta jääneet kohteet ovat peruskunnostuksen tarpeessa. Peruskunnostuksen taso vaihtelee kohteen arvojen mukaan. Osa voidaan kunnostaa täysin avoimiksi, osaan jätetään kivi- ja
puustosaarekkeita. Kunnostus tulee tehdä kuitenkin niin hyvin, että aluetta pystyy hoitamaan
maatalous-/puistonhoitokalustolla.
Peruskunnostus voidaan toteuttaa perinteisesti raivaus- ja kaivinkonekalustolla. Puusto kaadetaan ja kuljetetaan pois alueelta, ja kannot, kivet ym. esteet poistetaan ja maa tasoitetaan. Sama
työ voidaan monessa kohteessa toteuttaa vaihtoehtoisesti traktorikäyttöisellä raivaus eli murskausjyrsimellä, joka silppuaa pystyvesakon ja sekoittaa sen maahan.
Kunnostukseen liittyy useimmiten myös alueen peruskuivaus. Ojien on oltava kunnossa, jotta
alue ei ole liian märkä koneella työskentelyyn. Ojien varsien pensaikot raivataan ja ojat kaivetaan
auki. Tässä yhteydessä huomioidaan myös kaivumaiden sijoittaminen. Joissakin kohteessa kaivumaiden läjittäminen alueelle on mahdollista, mutta ainakin arvokohteilta maat on kuljetettava
pois.
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Luottamusmiehentie A4

Liisanniitty A5
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3.4.2 Peltoviljely
Peltoja viljelemällä säilytetään maiseman avoimuus. Pelloilla vaihtuvat kasvilajit elävöittävät ympäristöä eri vuosina ja eri vuodenaikoina. Maisemapeltoja hoidetaan maatalouden menetelmin.
Työvaiheina ovat esimerkiksi kyntö, äestys, kylvö ja niitto. Maisemapelloilla voidaan viljellä viljakasveja, nurmikasveja, kukkivia maisemakasveja, hyötykasveja tai näiden seoksia. Kasvilajien
valinta ja niiden vuorottelu suunnitellaan viljavuusanalyysin pohjalta viideksi vuodeksi kerrallaan,
jotta päästään tavoiteltuun lopputulokseen.

3.4.3 Niitto
Niittämällä on perinteisesti hoidettu niittyjä, mutta se on tärkeä hoitomuoto myös pientareiden,
joutomaiden, rantojen sekä erilaisten perinnemaisemien hoidossa. Niittämisen tavoitteena on
avoimuuden säilyttäminen ja yleisilmeen pitäminen siistinä. Tavoitteena voi olla myös vieraslajien
vähentäminen. Niittäminen hyödyttää myös luonnon monimuotoisuutta säilyttämällä avoimien
alueiden kasvillisuutta ja lisäämällä harvinaistuvan niittylajiston elinmahdollisuuksia.
Esiintyviin lajeihin ja hoitotulokseen vaikuttavat niittomenetelmät, välineet, niittoajankohta sekä
niittokertojen lukumäärä. Mikäli kasvillisuus on monilajista niittykasvillisuutta, se niitetään kerran
loppukesästä kasvien kukinnan ja siementen valmistumisen jälkeen. Mikäli kasvillisuus on rehevää ja ei-toivottua (esim. vieraslajit), se niitetään ennen kasvien siementämistä ja mielellään kaksi
kertaa kasvukauden aikana.
Käyttöniityillä ja osalla maisemaniityistä ensimmäinen niitto tehdään lintujen pesintäaikaan. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota maapesintäisten lintujen pesiin ja niittotekniikkaan. On tärkeää niittää alueita keskeltä reunoille riittävän hitaasti, jotta linnut pääsevät kasvillisuuden suojissa niittoa karkuun.
Niittojätteen keruulla pystytään vähentämään maaperän ravinteiden määrää, mikä vaikuttaa positiivisesti niittylajiston monimuotoisuuteen. Niittojätteen keruu ja kuljetus ovat osa arvoniittyjen
hoitoa, ja myös monilajiset maisemaniityt hyötyvät tästä hoidosta. Niittyjen puusto asettaa omat
rajoitteensa niittojätteen keruulle, sillä konetyö vaatii runsaasti tilaa. Avoimilla alueilla paalaus
onnistuu hyvin. Haasteena on löytää heinäpaaleille hyötykäyttöä, sillä kotieläintilat eivät yleensä ota vastaan kaupunkiniittyjen paaleja. Tällä hetkellä kompostointi lienee yleisin tapa käsitellä
niittojäte.

3.4.4 Laidunnus
Laiduntaminen on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa hoitaa avointa maisemaa. Laiduntavat
eläimet soveltuvat myös taajamien viheralueiden hoitajiksi, vaikkakin alueiden valintaan liittyy
tiettyjä reunaehtoja. Esimerkkejä onnistuneista maisemalaidunnuskohteista löytyy jo monesta
kunnasta kuten Tampereelta, Nokialta, Pirkkalasta ja Lempäälästä. Parhaimmillaan eläimet ovat
kivisillä, kaltevilla ja kosteilla alueilla, joita on koneellisesti usein vaikea hoitaa. Laiduntamista
puoltavat usein kohteen maisema- ja luontoarvot sekä elämysten tuottaminen asukkaille.
Jotta laidunnus tuottaa toivottua tulosta, on laidunnus toteutettava suunnitelmallisesti. Laidunnuksen suunnittelu ja tiedotus ovat oleellinen osa maisemalaidunnuksen toteutusta. Yhteistyöstä
karjanomistajan kanssa tulee tehdä kirjallinen sopimus, jotta pelisäännöt ovat kaikille osapuolille
selvillä. Eläimille tulee järjestää esimerkiksi valvonta ja puhdas juomavesi. Laidunnukseen liittyy
myös erilaisten rakenteiden kuten aitauksen ja katoksen rakentaminen ja ylläpito. Laidunnuksen
sopimusmallit ja eläinten hakupalvelu löytyy verkkopalvelusta www.laidunpankki.fi.
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3.4.5 Raivaus
Raivaamalla avataan maisemaa, lisätään valoisuutta ja poistetaan alueelta ei-toivottuja puuyksilöitä tai -lajeja. Raivauksen tavoitteena on avoin ja siisti ympäristö. Jos raivattavaa on alueella
paljon, kannattaa raivaus suorittaa useamman vuoden aikana, sillä kaadettujen puiden juuret
hajoavat maahan ja aiheuttavat maaperän rehevöitymistä. Myös valoisuuden äkillisellä lisääntymisellä saattaa olla ei-toivottuja vaikutuksia. Pioneerikasvit kuten vadelma ja maitohorsma saattavat ainakin tilapäisesti lisääntyä voimakkaasti.
Lahopuu on arvokasta luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kuolleiden puiden poistoa tehdään
vain siltä osin, kun niistä aiheutuu vaaraa viheralueiden käyttäjille. Puiden poiston yhteydessä
alueelle voidaan jättää yksittäisiä, paksuja lehtipuiden runkoja lahoaviksi maapuiksi. Linnuston
monipuolistamiseksi voidaan myös lisätä linnunpönttöjen määrää, ja raivauksissa säästetään
puut, joihin on kiinnitetty linnunpönttöjä.
Puuston käsittely tehdään lintujen pesintäajan ulkopuolella, 1.8. – 31.3. välisenä aikana. Otollisin
aika raivauksille on elo-syyskuussa puun ollessa lehdessä. Tällöin juuristoon jää vähiten energiaa
uusien vesojen kasvattamiseen. Vesakoinnin ja kunnossapitoraivauksen tarve kannattaa huomioida työmenetelmiä ja -ajankohtia valittaessa. Mikäli vesomisesta halutaan kokonaan eroon, voidaan tehdä kantojen jyrsintä.
Raivaukseen liittyy usein raivausjätteen keruu, kuljetus tai haketus. Raivausjätteet on hyvä kerätä
alueelta pois, sillä maatuessaan ne palauttavat ravinteensa maahan ja vähentävät alueen maisema- ja virkistysarvoja. Raivausjäte hankaloittaa alueella liikkumista ja maisema näyttää melko
pitkään epäsiistiltä. Hoidon tavoitteesta riippuen raivausjäte voidaan jättää myös maatumaan
paikalleen.

4 KANGASALAN AVOIMET VIHERALUEET
4.1

Avoimet viheralueet maankäytön suunnittelussa

Kangasalan kannalta ajankohtaisin maankäyttöön vaikuttava trendi on kaupungistuminen. Kangasala kasvaa Tampereen imussa, ja kasvuun vastataan sekä kaavoittamalla kokonaan uusia alueita
että täydentämällä olemassa olevaa taajamaa. Perusperiaatteena maankäytön kehittämisessä on
nojata mahdollisimman paljon olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, jolloin asukasluvun kasvulla tuetaan lähipalveluita ja vältytään rakentamasta turhaa uutta kallista kunnallistekniikkaa.
Kaupunkirakenteen tiivistämisen yhteydessä on myös lähtökohtaisesti aina samalla tavoitteena
parantaa alueella jo asuvien elinympäristöä.
Avoimet, ehkäpä hieman joutokäytöllä olevat alueet nousevat usein ensimmäisinä täydennysrakentamisen ja parantamisen paikkoina esiin. Taajamien avoimet alueet muuttuvat asuinkortteleiksi ja puistoiksi siellä missä siihen on edellytyksiä. Näistä esimerkkejä ovat entiset nauhataajaman soranottoalueet, jotka yksi kerrallaan täyttyvät asumisella ja muilla taajamatoiminnoilla.
Kaupunki tiivistyy ja elinympäristön laatu sekä virkistyspalvelut kohenevat.
Kaupunkisuunnittelun kannalta on oleellista tunnistaa paikat, joissa avoin ympäristö tuo ekosysteemipalveluiden kautta arvoa kaupunkirakenteelle. Kehittäminen ei ole näissä paikoissa aina
poissuljettua. Esimerkiksi hulevesien hallinta tai luonnon monimuotoisuuden tukeminen voidaan
nostaa keskeisenä tavoitteena osaksi rakentamishanketta. Onnistuneessa lopputuloksessa avoin,
ehkäpä kevyestikin hoidettava alue nivoutuu luontevasti uudistuvaan rakennettuun ympäristöön
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muodostaen eheän, miellyttävästi jatkuvan kokonaisuuden. Myös alueiden hoitotavan valinnalla
on suuri merkitys elämyksellisyyteen. Esimerkiksi valtateiden varsilla käytetty alueiden hoitotapa
vaikuttaa merkittävästi koko kaupungista syntyvään mielikuvaan.
Kaupunkikuvallisten ja teknisten näkökulmien rinnalla erittäin tärkeää on myös tunnistaa ne
paikat, jotka ovat näennäisestä joutilaisuudestaan huolimatta äärimmäisen tärkeitä jollekin asukasryhmälle, kuten alueen lapsille tai vaikkapa koiranomistajille. Kaupunkisuunnittelijan keinoja
tähän ovat jalkautuminen paikan päälle maastoon sekä monenlainen kuuleminen ja osallistaminen, vaikkapa kyselyt, joita Kangasalla onkin viime aikoina toteutettu erilaisten teemojen osalta.
Tällaisissa kohteissa tärkeää on paitsi tukea alueen säilymistä, myös varmistaa alueelle johtavien
kulkuyhteyksien toimivuus ja turvallisuus. Joskus alueisiin kohdistuu ristiriitaisia tavoitteita, ja silloin erilaisia intressejä on soviteltava yhteen. Tämä on yksi kaavoituksen keskeisistä tehtävistä.
Kehittämissuunnitelman kohdekorteissa on käyty systemaattisesti läpi Kangasalan taajamien nykyisten avointen alueiden arvot ja ominaispiirteet. Kaavoitusviranomaisen kannalta on hienoa,
että työ on tehty laajamittaisesti koko kaupungin alueelta. Näin jokainen kohde asettuu luontevasti kontekstiinsa ja keskeiset, usein monessakin eri kohteessa esille nousevat ilmiöt on helpompi tunnistaa. Yli neljänkymmenen kohteen joukkoon lukeutuu kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti hyvin monenlaisia paikkoja.

4.2

Nykytila

Kangasalla on avoimia viheralueita yhteensä 41 kohdetta. Alueiden yhteispinta-ala on noin 52
hehtaaria. Alueet ovat pääosin pienialaisia niittyjä ja peltoja, mutta mukana on myös muutamia
laajempia kohteita. Asemakaavoitettuna viheralueena on vain muutamia peltoja, ja ne on pääosin vuokrattu. Lisäksi osa Hilda Pihlajamäen puistosta on vuokrattu lampurille laidunkäyttöön.
Kaupunki on itse viljellyt joinakin vuosina maisemakasveja Vanamontie EV pellolla keskustan terveyskeskuksen läheisyydessä.
Kehittämistyön käynnistyessä Kangasalla olivat käytössä ABC-hoitoluokituksen viisi hoitoluokkaa
B1-B5. Työn edetessä kävi kuitenkin ilmi, että kohteiden kunnossapito ei vastannut luokitusta.
Osaa alueista hoidettiin nurmikkona, osaa niittyinä ja osa oli kokonaan hoidotta. Osa hoidetuista
nurmikoista on siirretty käyttö- tai maisemaniityiksi. Muutamia selvästi metsittyneitä kohteita on
siirretty hoidettavaksi metsinä M-hoitoluokkiin, ja osa nurmikoista jää R-hoitoluokkiin.
Taulukko 3: Avoimien viheralueiden määrä luokittain Kangasalla vuonna 2019
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vuonna 2011

vuonna 2019

A1 Arvoniitty

0,58

4,35

A2 Käyttöniitty

7,49

2,27

A3 Maisemaniitty

5,31
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A4 Avoin alue

19,24

11,84

A5 Maisemapelto

10,94

13,97

Pinta-ala yhteensä

43,56 ha

52,43 ha
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Muutamat umpeen kasvaneet kohteet voidaan palauttaa avoimiksi niityiksi kohtuullisin kustannuksin. Hoitamattomat, pusikoituvat alueet ovat epäsiistejä maisemassa, ja ne ovat asukkaiden
kannalta myös turvattomia. Vuosittainen niitto on tärkeää alueiden avoimuuden säilyttämiseksi.
Kunnossapidosta tinkiminen kostautuu tulevina vuosina suurempana työmääränä, kun joudutaan tekemään myös raivauksia ja raivausjätteen poistoa.
Vieraslajeista torjutaan erityisesti jättiputkea, lisäksi kaupunki on järjestänyt jättipalsamitalkoita.
Jättiputken torjunta on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, torjuntakohteita on noin 50. Vieraslajien torjuntaa ei tällä hetkellä juurikaan huomioida esimerkiksi niittoajankohdissa.
Joissakin niittykohteissa ilmenee luvatonta käyttöä naapurikiinteistöjen omistajien toimesta. Osa
puistosta on ”vallattu” asukkaan omaan käyttöön ja alueelle on tehty esimerkiksi istutuksia, nurmikkoa ja piharakenteita. Toinen ongelma on se, että niityille kärrätään puutarhajätettä, mitä
kautta niityille leviää vieraslajeja ja puutarhakarkulaisia. Molemmat ongelmat korostuvat hoitamattomilla alueilla.
Niittyjen kunnossapidon haasteita Kangasalla
• kohdealueista ei ole olemassa kattavaa, ajantasaista kartta-aineistoa
• yhteiset hoidon periaatteet puuttuvat ja hoidon taso vaihtelee erittäin paljon
• intensiivinen hoito vähentää monimuotoisuutta
• puutteellinen hoito aiheuttaa alueiden pusikoitumista ja metsittymistä
• hoitamattomien alueiden luvaton käyttö
• avoimien viheralueiden heikko arvostus

4.3

Kunnossapidon järjestäminen

Avoimien viheralueiden kunnossapidosta Kangasalla vastaa Teknisen keskuksen Rakentamisen
palvelualue. Avoimet viheralueet sijoittuvat keskustan, nauhataajaman, Ruutana-Havisevan ja
Sahalahden alueille. Kuhmalahdella ei ole avoimia asemakaavoitettuja viheralueita. Kaupungin
yleisten alueiden hoidosta huolehtii Rakentamisen palvelualueen Ulkoalueiden ylläpito. Sahalahdella on voimassa yleisten alueiden alueurakka, mikä käsittää kadut, kevytväylät, viheralueet,
ulkoliikuntapaikat ja muut ulkoalueet sekä kaupungin kiinteistöjen pihat.
Kaupungin peltoja ja laidunalueita vuokrataan yksityiseen käyttöön. Viljeltävät pellot ja laidunalueet vuokrataan määräajaksi. Vuokrasopimuksista ja -käytännöistä vastaa kaupungin Maankäytön palvelualue.

4.4

Kunnossapidon kustannukset

Avoimia viheralueita on Kangasalla kunnossapidetty vuosien ajan murskaamalla kahdesti kasvukauden aikana. Kustannukset muodostuvat miestyöstä, koneiden ja laitteiden ylläpidosta sekä
polttoainekuluista. Sahalahden yleiset alueet on urakoitu kiinteällä vuosihinnalla.
Ulkoalueiden ylläpidon käyttötalouteen on avoimien alueiden kunnossapitoon varattu vuosittain
noin 30 000 €.
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5 KANGASALAN AVOIMIEN VIHERALUEIDEN KEHITTÄMINEN
5.1

TAVOITETILA

Kangasalan viheralueohjelma 2008-2030 on laadittu ohjaamaan viheralueiden kehittämistä,
suunnittelua, rakentamista ja hoitoa. Avoimia viheralueita ei ole ohjelmassa erikseen käsitelty,
mutta ohjelman keskeisimmistä kehittämistavoitteista moni liittyy myös avoimiin viheralueisiin:

Yleiset
•
•
•
•
•

Laadun kohottaminen määrää tärkeämmäksi suunnittelussa ja hoidossa.
Saavutettavuuden parantaminen.
Puistojen vetovoimaisuuden lisääminen ja markkinointi.
Resurssien optimointi.
Arvokkaan kasvillisuuden ja eläimistön erityispiirteiden huomioon ottaminen.

Suojaviheralueet, liikenneympäristö
•
•
•

Sisääntuloväylien viheralueiden parantaminen.
Maisemien avaaminen.
Kuntaimagon kannalta tärkeiden näkymien esiintuominen.

Kulttuurimaisema
•

Kulttuurimaiseman hoidon käynnistäminen laiduneläimillä.

Niityt ja pellot ovat olennainen osa kaupungin viherverkostoa. Viheralueista tulee muodostua
jatkuva, toisiinsa kytkeytynyt verkosto, jotta se tuottaa monipuolisia ekosysteemipalveluja. Avoimet viheralueet toimivat verkoston osana mm. asukkaiden virkistysalueina ja eliöiden ekologisina käytävinä. Avoimien viheralueiden kunnossapidon tavoitteena on kehittää maisemaltaan ja
luonnoltaan monimuotoisia alueita kaikkiin A-luokkiin. Kunnossapidossa pyritään huomioimaan
ja vahvistamaan alueiden ominaispiirteitä, ja tätä kautta tuottamaan asukkaille monimuotoisia viheralueita. Alueiden avoimena säilyttämisessä säännöllisen niittotyön lisäksi keskeinen tekijä on
reuna-alueiden hoito. Mikäli puustoisia reunavyöhykkeitä ja ojanvarsia ei hoideta säännöllisesti
raivaamalla, avoimen alueen niittotyö vaikeutuu merkittävästi tai muuttuu jopa mahdottomaksi.
Monimuotoisia niittyjä kannattaa hyödyntää myös osana reitistöjä. Reitistöt ovat useimmiten rakennettuja ulkoilureittejä ja latuja. Niitä voidaan täydentää esimerkiksi leikatuilla niittypoluilla.
Reittien varteen kannattaa sijoittaa penkkejä virkistymistä ja hiljentymistä varten. Infotauluilla
lisätään asukkaiden tietoisuutta niittyjen ja peltojen arvoista ja ekosysteemipalveluista. Reitti ja
siihen liittyvä info voidaan toteuttaa myös mobiilireittinä, jolloin se on helppo ylläpitää. Esimerkiksi Ranta-Koiviston alueelle on keskittynyt runsaasti erilaisia vetovoimatekijöitä.
Kehittämissuunnitelman päätavoitteena on kohteiden säilyttäminen avoimena suunnitelmallisen
kunnossapidon myötä. Osassa niittykohteita tämä tarkoittaa peruskunnostusta avoimuuden palauttamiseksi. Kunnostettavat kohteet ovat maisemallisesti keskeisiä alueita, jotka voidaan vielä
kohtuullisin kustannuksin ennallistaa avoimiksi.
Umpeenkasvaneista alueista selkeästi metsittyneet kohteet sekä pienialaiset kohteet on siirretty M-hoitoluokkaan (taajamametsät). Joidenkin kohteiden luokaksi on jo vakiintunut R2, R3 tai
R4 (käyttöviheralue tai käyttö- ja suojaviheralue). Kunnossapitoluokituksen päivityksessä R- ja
M-luokkiin jäävät kohteet on esitetty liitteessä 2. Alueiden yhteispinta-ala on noin 10 hehtaaria.
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Alavat, kosteat niittyalueet toimivat hulevesiä keräävinä, viivyttävinä ja johtavina reitteinä. Myös
muut kaupunkiympäristön rakentamattomat alueet, kuten niityt ja pellot, toimivat imeyttävinä
ja viivyttävinä alueina ja tasaavat hulevesivirtaamia. Nämä viheralueet tarjoavat mahdollisuuksia
uusien hulevesirakenteiden sijoittamiseen, kuten tulvaniittyihin ja kosteikkopainanteisiin. Hulevesirakenteet voivat olla maisemallisesti varsin huomaamattomia, kuten matalia painanteita,
jolloin viheralueet voivat säilyttää maisemallisesti tutun luonteensa, mutta muodostaa silti hulevesien hallinnan kannalta merkittävän kokonaisuuden.
Luokituksen mukaisen kunnossapidon tuottaminen vaatii aktiivista tiedonjakoa ja perehdytystä
työnjohdolle, työntekijöille ja urakoitsijoille. Tavoitteena on saada kaikki kohteet kunnossapitoluokan mukaiseen hoitoon. Tämä voi tarkoittaa niittokertojen lisäämistä tai vähentämistä kohteesta riippuen. Muutos nykyiseen on merkittävä, koska murskaamalla hoidettuja alueita on nyt
verrattain vähän. Leikatuilla nurmialueilla hoidon tasoa lasketaan hallitusti, ja hoitamattomilla
kohteilla taso puolestaan nousee. Lopputuloksena saadaan hoidettua, monimuotoista maisemaa. Samalla pyritään kehittämään yhtenäisiä työtapoja sekä toteuttamaan laadun seurantaa.
Tarvittaessa kunnossapidossa reagoidaan myös muuttuviin olosuhteisiin, kuten vieraslajien leviämiseen.
Uudet toimintatavat kehittyvät vähitellen. Onkin tärkeää ylläpitää aktiivista keskustelua ja arvioida
alueiden kunnossapitoa esimerkiksi yhteisillä maastokatselmuksilla. Käytännön työn toteuttajilta
tulee saada tietoa mahdollisista muuttuneista olosuhteista, jotta tulevien vuosien kunnossapito
olisi tarkoituksenmukaista. Niityt ovat muutosherkkiä alueita esimerkiksi vieraslajien, alueiden
luvattoman käytön tai pusikoitumisen suhteen.

5.1.1 Ekosysteemipalvelut
Kaupungilla on merkittävä rooli ekosysteemipalvelujen mahdollistaman hyvinvoinnin edistämisessä asukkaiden ja luonnon parhaaksi. Tavoitteena on ekosysteemipalvelunäkökulman avulla
löytää kokonaisvaikutuksiltaan parhaita ratkaisuja. Viheralueiden järkevällä hoidolla voidaan sekä
lisätä alueiden luonnon monimuotoisuutta että mahdollistaa alueiden monipuolinen virkistyskäyttö. Resurssien kohdentaminen hoitoluokan mukaisesti on tässä keskeinen tekijä. Kunnossapidon avulla alue voidaan saada tuottamaan sellaisia ekosysteemipalveluja, joita se ei nykyisellään
vielä tuota. Hyvänä esimerkkinä tästä on Franssilantien niitty. Peruskunnostuksen ja säännöllisen
kunnossapidon myötä niitty tuottaa uusina palveluina runsaasti kulttuuripalveluita, ja luonnon
monimuotoisuus alueilla lisääntyy.
ESIMERKKEJÄ PELTOJEN JA NIITTYJEN TUOTTAMISTA EKOSYSTEEMIPALVELUISTA KAUPUNKIYMPÄRISTÖSSÄ:
SÄÄTELY- JA YLLÄPITOPALVELUT
Hapen tuotto
Veden kierto
Hiilen sidonta
Ravinnekierto
Jätteiden hajotus
Maaperän muodostus
Kasvien pölytys
Biologinen torjunta
Sään ääriolosuhteiden tasaaminen
Hulevesien hallinta
Melun torjunta

TUOTANTOPALVELUT
Ravinto (vain pellot)
Juomavesi (vain niityt)
Geenivarat
KULTTUURIPALVELUT
Virkistys, ulkoilu, elpyminen
Kulttuuriperintö
Maisema, luonnonkauneus, estetiikka
Viihtyisyys, virikkeet, inspiraatio
Opetus, tutkimus, ympäristökasvatus
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5.1.2 Vieraslajien torjunta
Avoimilla viheralueilla esiintyvät haitalliset vieraslajit EU:ssa ovat armenian-, kaukasian- ja persianjättiputket sekä jättipalsami. Suomen kansallisen luettelon haitallisia vieraslajeja avoimilla
alueilla ovat komealupiini, kurtturuusu, japanintatar, sahalinintatar ja tarhatatar. EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon sisältyvien haitallisten vieraslajien maahantuonti, myynti, hallussapito, kasvattaminen, luontoon päästäminen tai siirtäminen on kielletty. Vieraslajeista aiheutuvien
riskien hallinnasta säädetään laissa 1709/2015 ja valtioneuvoston asetuksessa vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 704/2019. Lajikohtaiset torjuntaohjeet löytyvät www.vieraslajit.fi
-vieraslajiportaalista.
Kangasalan avoimilla viheralueilla tehdään suunnitelmallista vieraslajin torjuntaa jättiputkien
osalta. Kaikissa kunnossapitoluokissa A4 avoimia alueita lukuun ottamatta hoitotoimissa kuten
niittoajankohdissa pyritään huomioimaan haitallisten vieraslajien torjunta, lähinnä jättipalsamin
ja lupiinin osalta, joita esiintyy merkittävissä määrin. Lisäksi vieraslajikohteissa tehdään valikoivaa
niittoa esimerkiksi niin, että kesäkuussa niitetään pelkät lupiinit ja koko alue niitetään vasta elokuussa. Kesäkuun niitto ajoitetaan hyvissä ajoin ennen lupiinien siementen valmistumista. Tällöin
rajoitetaan vieraslajin leviämistä, mutta luonnonkasvit saavat kukkia ja siementää. Kohdekortteihin vieraslajien torjunta on kirjattu hoidon tavoitteeksi haitallisten vieraslajien osalta. Avoimia
alueita hoidetaan raivaamalla, joten niillä alueilla vieraslajien mekaanista torjuntaa ei tehdä.
Kaupungin omistamille niityille on levinnyt vieraslajeja erityisesti puutarhajätteen tai maamassojen tuonnin mukana. Yleisimmin jätteen mukana niityille on kulkeutunut jättipalsami ja komealupiini. Muita havaittuja vieraslajeja ovat esimerkiksi karhunköynnös, raunioyrtti, japanintatar ja
terttuselja. Asukkaille onkin tarpeen tiedottaa puutarhajätteen kierrätyksestä omalla pihalla esimerkiksi kompostoimalla, hakettamalla ja katteena. Vieraslajien juurakot, maavarret, kukinnot ja
siemenet eivät kuitenkaan sovi kompostoitaviksi, vaan ne hävitetään sekajätteen mukana. Laissa
vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta (1709/2015) kielletään sen 3 §:ssä vieraslajin kasvattaminen, istuttaminen, kylväminen tai käsittely niin, että se voi levitä ympäristöön. Tämä on
edelleen melko huonosti tunnettu asia, erityisesti lupiinin osalta.
Tämän työn tavoitteena on ollut osaltaan huomioida vieraslajien rajoittaminen ja torjunta. Mikäli
kuitenkin halutaan systemaattisesti rajoittaa vieraslajeja, pitäisi kaupungin alueita tarkastella kokonaisuutena ja ottaa käyttöön myös muita menetelmiä. Esimerkiksi jättipalsami leviää vesireittejä pitkin, joten torjunta olisi aloitettava suunnitelmallisesti vesialueen latvaosilta. Vieraslajien
torjuntaan tarvittaisiin laaja erillinen yleissuunnitelma, jossa oleellisena osana olisi myös asukkaiden osallistaminen.

5.1.3 Asukasyhteistyö ja viestintä
Kunnossapitoluokituksen uudistamisesta on tarpeen tiedottaa runsaasti, monissa eri kanavissa.
Tämä on erityisen tärkeää siksi, että asukkaat ymmärtäisivät perusteet kunnossapidon muutoksille. Yhtenä tiedotusmuotona kokeillaan opaskylttejä, joissa kerrotaan niittyjen arvoista ja kunnossapidon tavoitteista.
Niittyjen hoidossa jatketaan asukasyhteistyötä jättipalsamitalkoiden muodossa. Asukkaita aktivoidaan vuosittain järjestämään vieraslajitalkoita jättipalsamin ja lupiinin torjumiseksi. Lisäksi
kaupunki voisi itse järjestää vuosittain yhdet talkoot, joiden kautta vieraslajitietoutta ja talkootyön tärkeyttä nostettaisiin esiin mediassa.
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Niittotyöt kukkivilla maisemaniityillä aiheuttavat usein vastustusta asukkaissa. Onkin tärkeää tiedottaa niiton merkityksestä luonnon monimuotoisuuden ja avoimen maisematilan ylläpitäjänä.
Niitto auttaa myös vieraslajien ja tuholaisten, kuten lehtokotiloiden torjunnassa, mitä asukkaat
eivät useinkaan tule ajatelleiksi.
Yksi mahdollisuus lisätä asukasyhteistyötä on niittyjen hoidon kummitoiminta. Erityisesti asuinalueiden pienet maisemaniityt soveltuvat yhdistysten kummikohteiksi. Tällöin hoidon taso on
mahdollista saada tavanomaista korkeammaksi ja asukkaille mieluisaksi. Hoidosta laaditaan kirjallinen sopimus, jossa määritellään hoitotoimenpiteet ja sopimusaika. Luontevia tahoja kummitoimintaan ovat esimerkiksi asukasyhdistykset ja ympäristöyhdistykset. Yhdistyksestä nimetään
vastuuhenkilö, joka vastaa hoidon järjestämisestä ja myös raportoi tehdystä työstä kaupungille.

Rantakoivistonpuisto
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5.2

Arvoniityt A1

Arvoniittyjä on säilynyt Kangasalla neljä kappaletta. Arvoniittyjä ei ole Satusedäntietä lukuun ottamatta aiemmin tunnistettu omina kohteinaan, ja tästä johtuen niiden erityinen hoito on ollut
vähäistä. Satusedäntien kohteessa hoidon taso on nykyisellään liian korkea. Suunnitelmallisen
kunnossapidon myötä on vähitellen odotettavissa niittylajiston elpyminen ja monipuolistuminen.
Arvoniityt sijoittuvat seuraaville kohteille:
•
•
•
•

Franssilantie
Luotosenmäki
Pikkuharjunpuisto
Satusedäntie

Tavoitteena on, että kaikki arvoniityt tulevat suunnitelmallisen hoidon piiriin eli jokaiselle kohteelle laaditaan oma hoitosuunnitelma. Yleisimmät hoitotavat näillä alueilla ovat niitto ja niittojätteen keruu sekä laidunnus. Säännölliset kunnossapitotoimenpiteet edistävät alueiden luonnon
ja maiseman monimuotoisuutta. Kunnossapidon vaikutusta arvoniittyihin seurataan vuosittaisilla
laatuarviointikatselmuksilla.
Arvoniittyjä voidaan mahdollisesti vielä löytää karttatarkastelujen pohjalta. Niittyjen maankäytön
historiaa voidaan tutkia paikkatietoon sidottujen vanhojen karttojen avulla (esim. 1800-luvun
pitäjänkartat ja 1950-luvun peruskartat). Tulevaisuudessa maisemaniityistä, joita laidunnetaan
tai joilta niittojäte kerätään pois, voi muodostua uusia arvoniittyjä. (ks. 5.4 Maisemaniityt A3).

5.3

Käyttöniityt A2

Käyttöniityt palvelevat ympäristöä ja käyttäjiään varsin kustannustehokkaasti tarjoamalla paikan
esimerkiksi eväsretkelle tai pallopelille. Tavoitteena on ottaa Kangasalla hoitoon viisi kappaletta
käyttöniittyjä. Määrää voi olla jatkossa mahdollista lisätä esimerkiksi muuttamalla R4-luokan soveltuvia kohteita käyttöniityiksi. Lisäksi uusilla viheralueilla otetaan käyttöniittyjen perustamismahdollisuudet huomioon maisema- ja vihersuunnitelmissa.

5.4

Maisemaniityt A3

Suurin osa kohteista sijoittuu luokkaan maisemaniityt ja laidunalueet. Niitä on yhteensä 26 kappaletta. Kunnossapitoluokassa on varsin erilaisia kohteita. Valtaosalle niityistä kunnossapidoksi
sopii niittomurskaus 1–2 kertaa kesässä. Alueilla, jossa on runsaasti luonnonkasvillisuutta, niittomurskaus tehdään vain kerran, jotta kasvit ehtivät kukkia ja siementää sekä tarjota ravintoa
hyönteisille. Kosteilla niityillä niitto ajoitetaan keskikesän kuivaan aikaan. Lajistoltaan monimuotoisia niittyjä hoidetaan niittämällä ja keräämällä niittojäte pois loppukesästä. Näistä kohteista
voi tulevaisuudessa kehittyä arvoniittyjä, kuten Kottilantie, Koulutie ja Myllystenpohjan puisto.
Kunnossapidon hoitotoimenpiteillä pyritään hillitsemään vieraslajien leviämistä, vaikkakaan se ei
ole työn päätarkoitus. Ongelmallisimmissa kohteissa niittomurskaus tehdään kaksi kertaa vieraslajien osalta, kesäkuussa ja elokuussa, jotta kasvien siementäminen ainakin osittain estyisi. Erityistä huomiota kiinnitetään kohteisiin, jossa vieraslajeja on vielä vähän, ja ne pyritään kitkemään
alueilta mahdollisuuksien mukaan kokonaan.
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Pikkuharjunpuisto A1

Korpipuisto A2

Rantakoivistonpuisto A3
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Kangasalan erityispiirteisiin kuuluvat harjujen vanhat soranottoalueet. Nämä kohteet soveltuvat
erityisen hyvin uusniittyjen perustamiseen, ja ne ovat erittäin tärkeitä alueita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Niittyjen perustaminen voi muissakin kohteissa olla perusteltua, mutta kannattaa muistaa, että usein vanhan niityn hoito ja kunnostaminen tuottaa selvästi nopeammin ja
pienemmällä panostuksella tuloksia, kuin perustettava uusniitty.
Kangasalla on nykyisin yksi laidunalue Hilda Pihlajamäenpuistossa, joka on vuokrattu lampurille. Tavoitteena on jatkaa tätä yhteistyötä, ja kehittää yhteistyötapoja alueen monimuotoisuuden
lisäämiseksi. Luonnonlaitumien hoitoon laaditaan yleinen ohje, joka liitetään jatkossa vuokrasopimukseen.
Lisäksi tavoitteena on saada 1-2 kpl uusia maisemaniittyjä laidunnuksen piiriin lähivuosien aikana. Potentiaalisia alueita on useita, mutta niistä valitaan kohteet, joissa ilkivaltariski on pieni ja
laidunnus tuottaa eniten lisäarvoa. Laidunnus on erinomainen keino myös vieraslajien torjuntaan, esimerkiksi lupiinin ja jättipalsamin osalta. Soveltuvia laidunalueita ovat esimerkiksi Kankaanmaanpuisto, Koulutie ja Puinostenpuisto. Lopullinen alueiden valinta vaatii lisätarkastelua
ja suunnittelua.

5.5

Avoimet alueet A4

Avoimiin viheralueisiin kuuluvat avoimet alueet. Valtaosa tämän kunnossapitoluokan kohteista
on johtoalueita, joiden kunnossapidosta vastaavat verkkoyhtiöt. Lisäksi luokkaan kuuluu
yksittäisiä kosteita niittyjä ja maisemanhoidollisia näkymäalueita.
Alueet säilytetään avoimina tai puoliavoimina säännöllisin raivauksin. Raivauskierroksi otetaan
kolme vuotta, jolloin raivausjätettä kertyy sen verran vähän, että se voidaan useimmissa kohteissa
jättää maastoon maatumaan. Maisemallisesti keskeisillä alueilla tai virkistyskäyttöä omaavissa
kohteissa raivausjätteen keruu voi olla tarpeen.

Lentolantie itä A4
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Avoimiin alueisiin kuuluu myös joitakin sorapintaisia alueita Lentolan teollisuusalueella. Nämä
alueet sijoittuvat kohteisiin Lentolantie itä ja Pynnönkannonpuisto länsi. Kohteet ovat erittäin potentiaalisia monimuotoisuuden kannalta, sillä ne tarjoavat lämpimän ja karun kasvupaikan harvinaisellekin lajistolle. Sijaintinsa vuoksi niiden kunnossapidon kehittäminen vaatii lisäselvityksiä.
Alueiden kehittämiseen voisi ottaa mukaan myös alueen yritykset sekä käyttäjät, sillä alueilla on
tallattuja polkuja.

5.6

Maisemapellot A5

Maisemapelloista pääosa sijoittuu keskustan alueelle, lisäksi Ruutana-Havisevassa on kaksi kohdetta ja Sahalahdessa on yksi kohde. Pelloista moni on nykyisellään vuokrattu, mutta tavoitteena
olisi jatkossa saada kuusi kohdetta mukaan maisemakasvien viljelykiertoon:
•
•
•
•
•
•

Kirkkojärven pellot
Liisanniitty
Pikkolan ulkoilupuisto
Puinostenpuisto
Valamontie EV
Vanhan paloaseman pelto

Peltojen viljely tarjoaa monia mahdollisuuksia muun muassa monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisäämiseen. Maisemakasvien valikoima on laaja, lisäksi pelloilla voidaan viljellä syötäviä
kasveja kuten hernettä. Peltoja kannattaa käyttää myös ympäristötaiteen ja ympäristökasvatuksen tarkoituksiin. Vuosittain vaihtuva pellon kasvusto on ehtymätön resurssi. Maisemakasveja
voidaan hyödyntää myös kaistoina, ei välttämättä vuosittain koko peltolohkon mittakaavassa. Ja
isommat peltolohkot kannattaa jakaa kahteen eri lohkoon. Asukkaat voivat hyödyntää maisemapeltojen kasveja kaupungin antaman ohjeistuksen mukaisesti.
Maisemapeltojen viljelyn onnistumiseksi on tärkeää suunnitella monipuolinen, toimiva viljelykierto viideksi vuodeksi kerrallaan. Kasvipeitteiset viherkesannot ovat vuoden ympäri tärkeitä
luonnon monimuotoisuuden, kuten linnuston, kannalta. Kosteilla peltolohkoilla kuten Saappaanpohjantiellä ja osalla Kirkkojärven pelloista on suositeltavaa edelleen säilyttää vanha nurmi.

Huutijärvenpuisto A5
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6 KUNNOSSAPIDON KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN

6.1

Kunnossapidon toimenpiteiden ajoittaminen

Avoimien viheralueiden kunnossapidon ohjeistus on esitetty liitteessä 1. Liitteen toimenpidetaulukkoon on merkitty alueittain ja kohteittain kunnossapitoluokka, kunnossapitotyöt ja niiden ajankohta, mahdollinen raivaustarve sekä vieraslajien esiintyminen.
Tässä yhteydessä raivaustarpeella tarkoitetaan niittotyön lisäksi tehtävää puuston raivausta ja poistoa. Kunnossapitoluokka on määritelty yksittäisen maastokäynnin perusteella. Hoidon tavoitteeseen vaikuttavat myös ympäröivä kaupunkirakenne ja viheralueen
toiminnot. Ympäristön muutosten myötä luokitusta on tarpeen mukaan tarkistettava.
Kunnossapidon ajankohdat on määritelty kuukausitasolla tai tietyllä aikavälillä. Raivaus
on tehokkainta toteuttaa elokuussa, sillä se vähentää seuraavien vuosien vesomista.
Niittotöissä arvokkaammille kohteille ja ongelmallisimmille vieraslajikohteille on määritetty tietyt kuukaudet. Osassa vieraslajikohteita tavoitteena on tehdä valikoivaa niittoa
alkukesästä, jolloin niittomurskataan vain vieraslajit. Tällöin muu osa niitystä saa kukkia
ja tarjota ravintoa pölyttäjille loppukesään asti.
Käytännön haasteena ovat vuosittaiset sääolosuhteiden vaihtelut, tarkkoja päivämääriä
ei voida ennakkoon lyödä lukkoon. Kaupungin toimesta niittoajankohtia pyritään ohjaamaan kasvukauden mukaisesti, mutta aikatauluihin vaikuttavat myös käytössä olevat
henkilöstö- ja kalustoresurssit. Osa kohteista niitetään 1–2 kertaa kesässä, jolloin ajankohdat voivat sijoittua porrastetusti kesä-syyskuun ajalle.
Pesimälinnusto pyritään huomioimaan aikatauluissa ja niittotekniikassa, mutta niittoja
joudutaan tekemään luokituksen mukaisesti myös kesä- ja heinäkuussa. Mikäli tietoon
saadaan niittykohteita, joissa maapesintää on vuosittain suurella todennäköisyydellä,
pyritään näiden alueiden niitto ajoittamaan vasta heinäkuulle.
Maisemapelloille laaditaan viljelykiertosuunnitelma viideksi vuodeksi kerrallaan. Viljelyssä hyödynnetään luomutuotannolle ominaista monimuotoista viljelykiertoa. Rikkakasvien hallinnan vuoksi viljelykierrossa pidetään mukana runsaasti nurmea sekä viljakasveja. Tämä on tarpeen, jotta kukkivat maisemakasvit menestyvät omalla ”vuorollaan”.
Saman kasvin viljely vuodesta toiseen samalla pellolla ei käytännössä onnistu. Vuosittain
maisemapelloille laaditaan lohkokohtainen viljelysuunnitelma.

6.2

Kunnossapidon urakointi

Laaditut kohdekortit selkeyttävät alueiden hoidon tavoitteita ja toimenpiteitä. Kunnossapidon
muutosvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työsuorituksen tekijä tietää, miten ja milloin työ tulee tehdä. Kohdekortit ja toimenpidetaulukko ovat käytännön työkaluja, joita
kannattaa käyttää myös kunnossapidon seurantaan.
Kunnossapidon urakoinnissa on ongelmana resurssin riittämättömyys niittotöihin sekä töiden
oikeaan ajoittamiseen esimerkiksi kasvien kukinnan suhteen. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja
yhteistyöverkostoja hoidon toteuttamiseen. Tavoitteena on löytää toimiva ja kustannustehokas
yhteistyömalli, jossa huomioidaan myös puustoiset reuna-alueet.
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Suuri osa kohteista soveltuu hyvin maatalouskalustolla hoidettavaksi. Tällöin kunnossapidon
ulkoistaminen esimerkiksi maaseutuyrittäjälle on varteenotettava vaihtoehto. Yrittäjä voi maatalouskalustolla hoitaa esimerkiksi maisemapeltoja ja erityyppisiä niittyjä. Kunnossapidon voi
urakoida yksittäiselle kohteelle tai tehdä laajemman hoitourakan esimerkiksi maisemaniittyjen
hoidosta. Yrittäjän kanssa tehty sopimus voi kattaa alueen koneellisen niiton ja kohteesta riippuen myös paalauksen ja poiskuljetuksen. Myös puustoisten reuna-alueiden hoito tulee liittää
sopimukseen, mikäli hoitoa ei järjestetä muulla tavoin.

6.3

Vaikutukset kustannuksiin

Avoimien viheralueiden hoito on edullista verrattuna rakennettuihin viheralueisiin. Haasteena
on se, että niittyjen ja maisemapeltojen hoidossa ei Kangasalla vielä ole vakiintuneita käytäntöjä.
Kehittämissuunnitelman kartoitusten perusteella avoimien viheralueiden hoidon taso on ollut
erittäin vaihteleva. Kun tavoitteena on säilyttää ja ylläpitää avoimien alueiden ominaispiirteitä,
on myös kunnossapidon kustannuksiin investoitava aiempaa enemmän.
Niittyjen kunnossapidon ja maisemapeltojen viljelyn vuosittaiset kustannukset nousevat hieman
muun muassa laidunnuksen ja niittojätteen keruun myötä. Kehittämiskohteista syntyvät kustannukset riippuvat toteutettavien kohteiden määrästä ja laajuudesta. Hoitokohteiden määrä lisääntyy hieman, koska osa alueista on ollut hoidotta. Toisaalta monissa kohteissa kunnossapidon
laatu on selvästi vaadittua kunnossapitoluokkaa korkeampi. Säästöä syntyy myös siitä, että osa
R4-luokan nurmikoista siirtyy käyttö- ja maisemaniityiksi.

Lentolantie itä
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7 YHTEENVETO
Kangasalla on nykyisin noin 52 hehtaaria A-kunnossapitoluokan avoimia viheralueita. Niityt ja
pellot tarjoavat asukkaille maisemallisia elämyksiä, monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja elvyttäviä luontokokemuksia. Alueet ovat myös maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja ekologisesti arvokkaita.
Kehittämissuunnitelman tavoitteena on saada aikaan hoidettu, monimuotoinen niittyjen ja peltojen verkosto, jonka asukkaat tuntevat. Niittyalueita on hoidettu varsin vaihtelevasti, osaa turhankin tehokkaasti ja osaa ei juuri lainkaan. Alueilla on myös peruskunnostustarpeita puuston
raivauksen suhteen kuudessa kohteessa. Viheralueet ovat monin paikoin varsin hajanaisia ja pieniä alueita asutuksen väleissä. Tällöin niiden hoito on haasteellisempaa kuin yhtenäisempien,
laajojen kokonaisuuksien.
Kunnossapitoluokituksen myötä Kangasalta löydettiin neljä arvoniittyä, viisi käyttöniittyä ja tavoitteena on aloittaa maisemakasvien viljely viidessä kohteessa. Uutena menetelmänä otetaan käyttöön laidunnus, ja tavoitteena on saada toimimaan myös niittojätteen keruu yksittäisillä kohteilla.
Tätä kautta saadaan parannettua alueiden niittylajiston menestymisen edellytyksiä. Suhteellisen
pienellä taloudellisella panostuksella voidaan saada aikaan uudenlaisia, monimuotoisia viheralueita.
Kunnossapitoluokituksen ja kohdekorttien avulla kohteiden hoito pystytään toteuttamaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Käytössä olevat resurssit kohdentuvat tällöin tarkoituksenmukaisesti, eikä tuoteta yli- tai alilaatua. Tavoitteena onkin aloittaa niittyjen kunnossapidon laadun
valvonta kesällä 2020. Kokemusten mukaan valvonnan avulla kunnossapidon laatu saadaan lähemmäksi tavoitetasoa, ja hoidotta jääneiden kohteiden määrä vähenee.
Kangasalan avoimien viheralueiden hoidon kehittämistavoitteet
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoidetut niityt ja viljellyt pellot luovat maisemiltaan ja luonnoltaan monimuotoisen viherverkon.
Avoimia viheralueita kehitetään niiden ominaispiirteet säilyttäen.
Niittyjen kunnossapidon ja peltoviljelyn käytännöt ovat vakiintuneet kehittämissuunnitelman mukaisiksi.
Lisätään monipuolisesti kunnossapidon työntekijöiden sekä asukkaiden tietoutta avoimista
viheralueista ja niiden tuottamista ekosysteemipalveluista.
Alueiden hoidon suunnitteluun, peruskunnostuksiin sekä uusiin kunnossapidon menetelmiin on varattu riittävät resurssit.
Kunnossapidon seurantaa tehdään säännöllisesti ja toimenpiteitä sopeutetaan tarvittaessa
muuttuneisiin olosuhteisiin.
Avoimet viheralueet tarjoavat asukkaille monipuolisia virkistysmahdollisuuksia.
Talkootoiminta ja asukasyhteistyö on suunnitelmallista ja ohjattua.

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaupungilta lisäresursseja mm. työntekijöiden perehdytykseen, kunnossapidon laadunvalvontaan, peruskunnostusten toteutukseen, arvoniittyjen hoitosuunnitelmiin ja asukasyhteistyön kehittämiseen. Kohdekorttien tarkistus tehdään noin viiden
vuoden välein, sillä avoimet viheralueet ovat muutosherkkiä alueita ja kunnossapitoluokkaan voi
tulla myös kokonaan uusia alueita. Tavoitteena on, että avoimet alueet eivät vähene puutteellisen
tai ylimitoitetun hoidon vuoksi. Tämä vaatii uutta ajattelua, jotta niityt ja pellot nähdään keskeisenä osana kaupungin viherverkkoa rakennettujen viheralueiden rinnalla.
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1. ESIMERKKIKORTTI
A-kunnossapitoluokituksen
kuvaus kohdassa 3.3

Luokka

A3

Pinta-ala

xxxx m2

Kaavamerkintä

VP

ESIMERKKIKORTTI

Esimerkki A-kunnossapitoluokan kohdekortista

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot

Mahdolliset ekologiset yhteydet, muinaisjäännökset, luonnonsuojeluohjelman kohde
sekä harvinainen kasvi- ja eläinlajisto.

Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Yleiskuvaus alueesta ja sen kasvillisuudesta.

Nykytila

Hoidon tavoite
Kunnossapito

Toimenpiteet ja niiden ajoittaminen. Ajankohtaa ei ole mainittu, mikäli sillä ei ole
mainittavaa merkitystä alueen kasvilajiston kannalta.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Kangasalan A-kunnossapitoluokat 2019
RAMS 2020 -luokituksen mukaisesti

Kohdekartta, johon on merkattu A-kunnossapitoluokat eri väreillä, mittakaava
vaihtelee.

A1
A2
A3
A4
A5
Kangasalan hoitoluokat 2011
ABC-luokituksen mukaisesti

A3

Kyseisen kohdekortin alueet
merkitty kunnossapitoluokkien
tunnuksilla (A1-A5)

Pohjakarttana Kangasalan kaupungin kantakartta
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Pikkuharjunpuisto
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KESKUSTA

1. AAKKULANTIE
Luokka

A3

Pinta-ala

1596 m2

Kaavamerkintä

PL

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Tallattu polku alueen poikki.
On mahdollista, että alueella nousee tontinjakohankkeen kautta esille tarvetta tutkia
täydennysrakentamisen mahdollisuutta. Silloin punnitaan kokonaisuutena avoimen
alueen arvot ja vaalittavat ominaispiirteet.

Nykytila

Aakkulantien varressa sijaitseva niitty, jossa kasvaa iäkästä puustoa. Alueen puustona
pääasiassa mäntyjä ja koivuja. Pohjakasvillisuutena mm. harakankello, hiirenvirna,
koiranputki, rönsyleinikki, särmäkuisma, valkoapila, pelto-ohdake, voikukka ja vuohenputki. Vieraslajeista alueella esiintyy raunioyrttiä luoteiskulmassa, sähkökaapin
vieressä. Lisäksi puutarhakarkulaisia kuten suikeroalpi ja syysasteri.

Hoidon tavoite

Puoliavoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

802 m2

Kaavamerkintä

VP

KESKUSTA

2. ALATIEN PUISTO

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alue on näkyvällä paikalla keskeisellä väylällä. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta
kehittämismahdollisuuksia ovat maisemanhoitoon nykyistä merkittävämpi panostaminen tai alueen täydennysrakentaminen.

Nykytila

Sahalahdentien ja Alatien risteyksessä sijaitseva avoin niittyalue, joka on maastoltaan
tasainen, yksi iso kivi. Alueella on uusi puistomuuntamo, ja alue on pääosin mulloksella. Uusi liittymä tehty alueelle. Vieraslajeista alueella esiintyy lupiini.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A3
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3. HAMPUNMETSÄ
Luokka

A4

Pinta-ala

15 526 m2

Kaavamerkintä

VR, pp

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alueilla on merkitystä hulevesien hallinnan sekä työpaikka-alueen viihtyisyyden ja
jäsentyvyyden kannalta. Alueet tuottavat ympäristöönsä ekosysteemipalveluita. Alueisiin ei kohdistu maankäytön muutospaineita.

Nykytila

Kalliontien ja Hampuntien teollisuusalueella sijaitsevat uomat ja niiden reuna-alueet.
Uomat ovat jyrkkäreunaisia, ja kivilohkarepintaisia. Kasvillisuutena nuorta puustoa ja
pensaikkoa. Eteläisillä alueilla kevyen liikenteen väylät alueiden reunassa.

Hoidon tavoite

Estää alueen metsittyminen.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A4
A4

A4

44

Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma 2019

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A2 ja A3

Pinta-ala

8 797 m2, 19 491 m2

Kaavamerkintä

VP, VL, LP, P

KESKUSTA

4. HILDA PIHLAJAMÄEN PUISTO

Avoin ja puoliavoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

A2: Frisbeegolf, käytävät, penkit, roska-astiat. A3 laidunalue: Polut, silta, lampaat,
epävirallinen koirapuisto.

Maankäytön muutos

Aluetta on luontevaa kehittää jatkossakin virkistyspaikkana.

Nykytila

Hoidon tavoite

Kunnossapito

Kirkkojärven luoteispuolella sijaitseva niittyalue, jonka läpi virtaa Supanoja. Alueen
itäosa on pääosin leikattua nurmikkoa. Alueella kasvaa yksittäisiä puita ja puuryhmiä, pääasiassa koivua ja pajuja. Maasto viettää Supanojaa kohti. Alueen länsiosa on
kasvanut pitkälti umpeen. Ojan pohjoispuoli on laitumena, rehevän niityn lajistona
mm. huopaohdake, metsäkurjenpolvi, niittyleinikki, nokkonen, ojakellukka, voikukka
ja vuohenputki. Kosteilla kohdin mesiangervoa ja rentukkaa. Puusto on lehtipuuvaltaista. Laitumen pohjoispuolella pihaa on laajennettu puiston puolelle, mm. puutarhakomposti. Ojan eteläpuolen niityllä kasvaa runsaasti puustoa, mm. koivua, leppää,
vaahteraa, pajua ja mäntyjä. Vieraslajeista alueella esiintyy jättipalsami, raunioyrtti ja
terttuselja.
A2: Avoimuuden säilyttäminen. A3: Avoimuuden lisääminen ja säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Jättipalsamin torjunta ojan varressa molemmilla alueilla.
A2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. A3: Laidunnus tai niitto ja niittojätteen keruu.
Peruskunnostusraivaus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Länsiosa on lampurin hallinnassa, ojan pohjoispuoli on laidunnuksessa, eteläosa niitetään ja heinä kerätään. Jättipalsamia on torjuttu usean vuoden ajan laiduntamalla ja
talkoilla. Lampurille ohje luonnonlaitumien hoidosta.

Kuivatuksen nykytilanne

Ojan varsi on kosteapohjaista tulvaniittyä. Laidunalueella vanhat sarkaojat.

A3
A3

A2
A2
A2
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KESKUSTA

5. HUUTIJÄRVENPUISTO
Luokka

A5

Pinta-ala

2 161 m2

Kaavamerkintä

VP-1, sm-1

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä RKY.
Rajautuu muinaisjäännösalueeseen.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alueen kehittäminen ja jopa muuttaminen on mahdollista, mikäli sillä tuetaan arvokasta kulttuuriympäristöä. Avoimen alueen hoitoon on kaupunkikuvallisesta näkökulmasta suotavaa kiinnittää erityistä huomiota.

Nykytila

Pelto rajautuu Laiska-Jaakontiehen ja Sepänjärventiehen. Pelto on avoin ja maastoltaan tasainen, nyt nurmella.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Pellon viljely. Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Vuokrattu.

Kuivatuksen nykytilanne

A5
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

17 661 m2

Kaavamerkintä

VL, VP-1, pp

KESKUSTA

6. KANKAANMAANPUISTO

Avoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Sorapolut. Vieressä lähiliikunta- ja skeittipuisto sekä koulu.

Maankäytön muutos

Sijaintinsa puolesta potentiaalinen täydennysrakentamisen kohde. Kehittäminen
on mahdollista huomioiden virkistys- ja luontoarvot. Kehittäminen voisi vaikuttaa
kaupunkikuvaan ja alueen käyttöön positiivisesti. Toistaiseksi kuitenkin kehitetään
avoimena virkistysalueena.

Nykytila

Hoidon tavoite
Kunnossapito

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Junatien ja harjun välissä sijaitseva vanha soranottoalue. Maasto on loivasti kumpuilevaa, maasto nousee erityisesti kohti itää ja etelää. Pohjoispäässä maakasoja ja
epätasaista maastoa, samoin länsipäässä. Alueella kasvaa runsaasti lupiinia. Niityn
keskiosassa on vielä monilajista niittyä, jonka lajeina mm. harakankello, hiirenvirna,
metsäapila, paimenmatara, päivänkakkara ja siankärsämö. Rehevimmillä paikoilla
kasvaa mm. pietaryrttiä, maitohorsmaa, pujoa, vadelmaa, voikukkaa ja vuohenputkea. Jonkin verran nuoria puun taimia ja vesoja, pääasiassa koivua, pajua, leppää ja
mäntyä. Rakennusten läheisyydessä leikattua nurmikkoa.
Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajin torjunta.
Lupiinien niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Muun kasvuston
niittomurskaus vain elokuussa. Vaihtoehtoisesti laidunnus. Kunnossapitoraivaus: suurin osa puuntaimista ja vesoista poistetaan, jätetään yksittäisiä puita ja puuryhmiä.
Kohteeseen on olemassa erillinen maisemasuunnitelma. Maastokäynnillä alueella
esiintyi runsaasti päiväperhosia.

Kuivatuksen nykytilanne

A3
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7. KIRKKOJÄRVEN PELLOT
Luokka

A5

Pinta-ala

53 848 m2

Kaavamerkintä

M, VL

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Rajautuu Natura 2000-alueeseen,
Kirkkojärven luonnonsuojelualueeseen sekä maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku.

Maankäytön muutos

Pitkällä tähtäimellä mahdollinen kehittämispaikka, jonka suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota maisemaan ja luontoarvoihin sekä meluntorjuntaan. Kehittämistä
rajoittaa todennäköisesti maaperän heikko rakennettavuus.

Nykytila

Lahdentien ja Kirkkojärven välissä sijaitseva peltoalue, jossa kolme lohkoa. Keskellä
sijaitseva iso peltolohko on aktiiviviljelyssä, ja pellolla on iso mainoskyltti. Länsi- ja
itäosan lohkot ovat vanhaa monilajista nurmea. Supanojan varressa jättipalsamia,
myös pellon puolella.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Maiseman monipuolistaminen. Jättipalsamin torjunta.

Kunnossapito

Peltojen viljely. Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde. Ojanvarsien raivaus näkymien avaamiseksi, säästetään yksittäisiä maisemapuita.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Vuokrattu.

Kuivatuksen nykytilanne

Länsiosan lohko on kosteapohjainen, useita kosteikkopainanteita.

A5

A5
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8. KONKKALANKUJA
Luokka

A3

Pinta-ala

1 244 m2

Kaavamerkintä

p

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alue on asemakaavassa osittain rakentamaton kerrostalotontti, joten sen käyttömuutos on mahdollinen.

Nykytila

Avoin, matalaksi leikattu nurmialue Konkkalankujan läheisyydessä. Rajautuu
kevyen liikenteen väylään, pysäköintialueeseen ja asutukseen. Alue on maastoltaan tasainen.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A3
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9. KORPIPUISTO

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A2

Pinta-ala

3 002 m2

Kaavamerkintä

PL

Avoin ja puoliavoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Kevyen liikenteen väylä. Tallattu polku.
Alue on potentiaalista kehittämisaluetta, jossa pääpaino jatkossakin tulee olla virkistäytymisellä. Mahdollinen tulevan koirapuiston tai muun vastaavantyyppisen virkistystoiminnon sijainti.

Nykytila

Kuokkatien läheisyydessä sijaitseva niittykokonaisuus. Alueen kasvillisuutena mm. hiirenvirna, kultapiisku, maitohorsma, pietaryrtti, särmäkuisma, valkoapila ja vadelma.
Alueella kasvaa myös puustoa ja pensaikkoa. Osa alueesta on otettu pihakäyttöön,
myös joitakin istutuksia. Vieraslajeista jättipalsamia alueen eteläosassa.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. Puuston harvennus alueen eteläosassa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A2
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10. KORPITIE, KISÄLLINKUJA
Luokka

A3

Pinta-ala

890 m2

Kaavamerkintä

VL, VP

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Mahdollisia tulevaisuuden muutoskohteita, joiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon merkitys hulevesiverkon osana ja mahdollisesti myös paikallisena virkistyspaikkana.

Nykytila

Korpitien varressa sijaitseva avoin, loivasti viettävä nurmialue. Kisällinkujan päässä
sijaitseva pieni niittyalue. Pohjakasvillisuutena mm. rönsyleinikki, pihatähtimö, nokkonen, valkoapila, pihasaunio ja sammalet. Alueella kasvaa iso kuusi, jonka juurella
punaherukka- ja karviaispensas. Lisäksi röyhytatar.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Korpitien niityllä hulevesirakenteita.

A3
A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

4 773 m2

Kaavamerkintä

VP-1

KESKUSTA

11. KOULUTIE

Puoliavoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Mahdollinen kehittämispaikka, jossa voi olla monenlaista toimintaa. Käyttötavoitteita
olisi syytä tarkastella samalla, kun laaditaan kehittämissuunnitelmia tai kaavoja Tapulinmäen alueelle ja Kirkkoharjun ympäristöön.
Koulutien varressa sijaitseva niittyalue, joka on kasvamassa umpeen. Maasto on lähes
tasaista. Alueella on monilajista kasvillisuutta, joista osa on luonnonkasveja ja osa
puutarhakasveja. Niittylajistoon kuuluvat mm. ahomatara, aitovirna, harakankello,
keltamo, metsäapila, metsäkurjenpolvi, metsämansikka, mäkitervakko ja poimulehti. Rehevillä paikoilla mm. maitohorsmaa, nokkosta, pujoa, vadelmaa, voikukkaa ja
vuohenputkea. Pienialaiset esiintymät lupiinia ja jättipalsamia alueen pohjoisreunalla.
Runsaasti puustoa ja pensaikkoa, esim. ruusut, syreenit, taikinamarja ja terttuselja.
Monilajista puustoa kuten haapa, koivu, kuusi, mänty, tammi ja vaahtera.

Hoidon tavoite

Avoimuuden palauttaminen ja säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajien torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus kerran kesässä elokuussa tai vaihtoehtoisesti laidunnus. Peruskunnostusraivaus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Alueen pohjoisosa on työmaavarastona. Alueesta voisi hyvällä hoidolla kehittyä
arvoniitty.

Kuivatuksen nykytilanne

A3
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12. LENTOLANTIE ETELÄ
Luokka

A4

Pinta-ala

34 243 m2

Kaavamerkintä

VL, et, TT-4, EV, T

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alueelle on tuotu penkki. Roskia maassa.
Voimajohdot rajoittavat merkittävästi alueen maankäytön mahdollisuuksia. Alueelle
ei voi rakentaa rakennuksia. On mahdollista, että motocross-toimintaa ja radan ympäristöä halutaan tulevaisuudessa kehittää.

Nykytila

Lahdentien, Mäkirinteentien ja Lentolantien välissä sijaitseva voimajohtoalue. Pohjoisosassa kasvaa korkeaa maitohorsmaa, ohdaketta ja pajukkoa. Keskiosassa kauniita
kallioita, joiden koloissa vesilämpäreitä. Myös läjitettyä täytemaata. Keski- ja eteläosan kasvillisuus pääosin vesakkoa.

Hoidon tavoite

Estää alueen metsittyminen.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Vuokrattu teollisuustontti.

Kuivatuksen nykytilanne

A4
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A4

Pinta-ala

10 677 m2

Kaavamerkintä

VL, EV

KESKUSTA

13. LENTOLANTIE ITÄ

Avoin ja puoliavoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku alueen eteläosassa.

Maankäytön muutos

Voimajohdot rajoittavat merkittävästi alueen maankäytön mahdollisuuksia. Alueelle
ei voi osoittaa rakentamista. Alueen sijoittuu valtatien varrelle näkyvään paikkaan,
minkä vuoksi alueen luonnonhoitoon tulee kiinnittää erityistä huomioita. Jos alueen
toiminnallisuutta osana teollisuustoimintaa halutaan kehittää, tulee niin ikään kiinnittää erityistä huomiota maisemavaikutuksiin.

Nykytila

Lentolantien läheisyydessä sijaitseva johtoalue, joka koostuu neljästä alueesta.
Alueen keski- ja pohjoisosat ovat tasaista, avointa niittyä, paikoin jopa pelkkää sorapintaa. Alueella kasvaa monilajista niittyä, lajistona mm. harmio, hiirenvirna, kannusruoho, metsäapila, niittyleinikki, poimulehti, särmäkuisma, päivänkakkara ja ukontulikukka. Lisäksi kulttuurikarkulaisia kuten akileija, mäkimeirami ja palavarakkaus.
Yksittäisiä lupiineja. Alueella on varastoituna puutavaraa ja maa-aineskasoja. Alueen
eteläosa on rehevää, lupiinivaltaista niittyä, jossa kasvaa melko runsaasti pensaikkoa. Aivan eteläisimmässä osassa on vaihtelevat maastonmuodot, alueelle on tehty
BMX-rataa.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajin torjunta keski- ja pohjoisosassa.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Alueen keski- ja pohjoisosa omaavat monimuotoisuusarvoja, joita kannattaisi edistää.
Toistaiseksi alueella on vain vähän lupiinia.

Kuivatuksen nykytilanne

A4
A4
A4
A4
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14. LENTOLANTIE POHJOINEN
Luokka

A4

Pinta-ala

34 458 m2

Kaavamerkintä

VL, EV, E

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Eteläosassa Lentolan motocross -rata ja radan opastaulu.

Maankäytön muutos

Voimajohdot rajoittavat merkittävästi alueen maankäytön mahdollisuuksia. Alueelle
ei voi osoittaa rakentamista.

Nykytila

Lahdentien, Lentolantien ja Mäkirinteentien läheisyydessä sijaitseva voimajohtoalue.
Osittain vesakkoa, osittain niittykasvillisuutta, lajistona mm. hiirenvirna, kultapiisku,
puna-apila, siankärsämö, valkomesikkä, paimenmatara, pietaryrtti, maitohorsma,
nokkonen ja vadelma. Pohjoisosassa kallioista, kasvaa myös katajia ja vesakkoa.
Pohjoisessa myös lumenkaatopaikka, sekä iso uoma. Vieraslajeista esiintyy lupiinia,
jättipalsamia ja ruttojuurta.

Hoidon tavoite

Estää alueen metsittyminen. Vieraslajien torjunta.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A4
A4
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A1

Pinta-ala

11 476 m2

Kaavamerkintä

VP-3

KESKUSTA

15. LUOTOSENMÄKI

Avoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä, leikkipuisto alueen keskellä.

Maankäytön muutos

Alue on täydennysrakentamiselle potentiaalista sijaintinsa vuoksi, joten on mahdollista, että muutospaineita tulevaisuudessa nousee. Virkistyskäyttö sekä maiseman ja
luonnon arvot tulee kuitenkin huomioida mahdollista käyttötarkoituksen muutosta
pohdittaessa.

Nykytila

Venttiväylän varressa, asuinalueen keskellä sijaitseva kumpareinen niitty. Rajautuu
Kuohunharjuun. Monilajisen niityn kasvillisuutena mm. keltamo, kultapiisku, niittynätkelmä, siankärsämö, kangasajuruoho, ketoneilikka, mäkitervakko, voikukka, pietaryrtti. Vieraslajeista alueella esiintyy lupiinia. Istutettua puustoa; mm. nuoria koivuja,
mäntyjä ja kuusia.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajin
torjunta.

Kunnossapito

Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Asukaspalaute: toivomus, että alue niittomurskataan kaksi kertaa kesässä.

Kuivatuksen nykytilanne

A1
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16. LUOTTAMUSMIEHENTIE
Luokka

A4

Pinta-ala

9 585 m2

Kaavamerkintä

VP

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alueella saattaa nousta esille pienteollisuusrakentamisen laajenemistarpeita. Sähkölinjat, maaperän rakennettavuus ja maisemakysymykset rajoittavat todennäköisesti
maankäytön muutoksia.

Nykytila

Luottamusmiehentien pohjoispuolella sijaitsevat johtoalueet sekä kosteapohjainen
niitty. Johtoalueilla kasvaa runsaasti pensaikkoa, paikoin pienialaisia niittyaukkoja.
Kasvillisuus on heinävaltaista. Alueella kasvaa lupiinia. Johtoalueen pohjoispuolella on
avoin, kosteapohjainen niitty. Kasvillisuus on pääosin mesiangervoa.

Hoidon tavoite

Johtoalueella estää alueen metsittyminen. Kostealla niityllä avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Johtoalueen pohjoispuolella oleva niitty on kosteapohjainen.

A4
A4

58

Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma 2019

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

5 329 m2

Kaavamerkintä

P, YS-1

KESKUSTA

17. MYLLYSTENPOHJAN PUISTO

Avoin ja puoliavoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Kevyen liikenteen väylä, penkit. Tallattu polku.
Alue on erittäin potentiaalista maankäytön muutosaluetta sijaintinsa vuoksi. Haasteena muutokselle saattaa olla maaperän rakennettavuus ja kosteusolosuhteet. Mikäli
aluetta kehitetään tulevaisuudessa asuin- tai työpaikkarakentamiseen, voi arvoniitty
kuitenkin säilyä osana korttelia.
Terveyskeskuksen vieressä oleva niitty. Niityn kasvillisuutena mm. heinät, harakankello, keltamatara, ojakärsämö, puna-ailakki, puna-apila, siankärsämö, valkoapila,
virmajuuri, päivänkakkara, niittysuolaheinä, koiranputki, maitohorsma, nokkonen,
pelto-ohdake, pujo, rantakukka, mesiangervo ja vadelma. Vieraslajeista esiintyy lupiinia ja jättipalsamia. Maasto paikoin kivikkoista. Pohjoisosassa visakoivuja ja pajukkoa,
alueen poikki kulkee tallattu polku.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Vieraslajien torjunta.

Kunnossapito

Lupiinien niittomurskaus kesäkuussa, koko alueen niittomurskaus elokuussa. Pajujen
raivaus ja visakoivujen harvennus. Alue soveltuu laidunnukseen.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Alueesta voisi hyvällä hoidolla kehittyä arvoniitty.

Kuivatuksen nykytilanne

Alueen halki kulkee avo-oja, jonka varressa kasvaa jättipalsamia.
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18. OJAPUISTO
Luokka

A3

Pinta-ala

3 543 m2

Kaavamerkintä

VP

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattuja polkuja.

Maankäytön muutos

Alueiden kehittäminen saattaa nousta tontinjakohankkeen kautta ajankohtaiseksi.

Nykytila

Kirvunkujan, Sakkolankujan ja Ritakujan läheisyydessä sijaitsevat pienet niittyalueet.
Pääosin avoimia, itäosan niityn reunoilla lehtipuustoa, pääosin koivua sekä kataja.
Niityn lajistona mm. heinät, apilat, hiirenvirna, niittynätkelmä, voikukka, maitohorsma
ja pujo. Myös tuoksuvatukkaa. Vieraslajeista esiintyy länsiosassa jättipalsamia.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Itäosan niityn eteläpäästä lähtee tallattu polku, joka myöhemmin muuttuu leikatuksi
niittypoluksi.

Kuivatuksen nykytilanne

A3

A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3 ja A5

Pinta-ala

13 114 m2, 17 906 m2

Kaavamerkintä

VP

KESKUSTA

19. PIKKOLAN ULKOILUPUISTO

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väyliä, penkit. Vieressä urheilukenttä.

Maankäytön muutos

Alue on sijaintinsa vuoksi erittäin potentiaalista kehittämisaluetta. Haasteita käytölle muodostavat maaperän rakennettavuus sekä valtatien melu. Valtatie katkaisee
alueelta luontaisen yhteyden Kirkkojärvelle. Valtatien mahdollisen melusuojauksen
toteuttaminen muuttaisi alueen luonnetta ja mahdollistaisi monipuolisemman kehittämisen. Pohjoisosassa olevaan pysäköintialueeseen on ajateltu pientä laajentamista,
kuitenkin hulevesien hallinnan tavoitteet huomioon ottaen.

Nykytila

Lahdentien ja Kangasalantien välissä sijaitseva avoin niittyalue. Maasto on pääosin
tasaista, pohjoisosassa epätasaista rinnemaastoa. Kasvilajeja mm. harakankello,
hiirenvirna, keltamo, niittynätkelmä, poimulehdet, puna- ja valkoapila, rönsyleinikki,
siankärsämö, peltolemmikki, pillike, päivänkakkara, peltokorte, savikka, peltotaskuruoho, osmankäämi, maitohorsma, pelto-ohdake, pietaryrtti, pujo ja voikukka. Eteläreunalla istutettua syreeniä. Vieraslajeista lupiini esiintyy erityisesti pohjoisosassa,
mutta myös etelässä. Eteläosan vanhan pellon kasvukunto vaikuttaa heikolta, kasvillisuus aukkoista.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

A3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. A5: Pellon viljely.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Eteläosan pelto voi soveltua maisemakasvien viljelyyn, maankäytön historiasta
riippuen.

Kuivatuksen nykytilanne

Eteläosan pellon poikki kulkee avo-oja. Keski- ja pohjoisosassa hulevesiuomia.

A3
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20. PIKKOLANPUISTO
Luokka

A3

Pinta-ala

14 538 m2

Kaavamerkintä

LPA, pp/t, EV

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät.

Maankäytön muutos

Maisemanhoidolla on kohteessa erityistä merkitystä, sillä Pikkolan alue ylipäänsä on
kehittymässä aktiivisesti. Avoimille hoidettaville alueille ei ole tiedossa maankäytön
kehittämiseen liittyviä hankkeita. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua tulevaisuudessa.

Nykytila

Lahdentien ja Finnentien välissä sijaitsevat niittykaista. Alueella kasvaa yksittäisiä
puita ja pensaikkoa. Niityn lajistona mm. hiirenvirna, niittynätkelmä, piharatamo, puna-apila, siankärsämö, valkomesikkä, koiranputki, maitohorsma, nokkonen, pietaryrtti
ja pujo. Kohteessa esiintyy lupiinia.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Puuston ja pensaikon
raivaus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A1

Pinta-ala

2 760 m2

Kaavamerkintä

VP

KESKUSTA

21. PIKKUHARJUNPUISTO

Avoin maisematila. Luonnon monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Urheilukenttä.
Alueelle on valmistunut 2019 asemakaava, jossa on osoitettu täydennysrakentamista
sekä urheilukentän pienentäminen. Hoitosuunnitelmassa tulee huomioida nykytilan
lisäksi rakennusaikainen ja rakentamisen jälkeinen tilanne.
Urheilutien kenttää ympäröivät niittyvallit ja -rinteet. Etelä- ja itäosat ovat lajistoltaan
monimuotoisimpia ja kaltevuudeltaan jyrkimpiä rinteitä. Niityn lajistona mm. ahopukinjuuri, harmio, koiranputki, kyläkellukka, metsäapila, metsämansikka, mäkitervakko,
niittynätkelmä, paimenmatara, poimulehti, puna-ailakki, päivänkakkara, siankärsämö,
ja särmäkuisma. Pohjoisosa on matalaa maavallia, jonka kasvillisuus on heinävaltaista
ja rehevää. Luoteiskulmassa kasvaa lupiinia, ja itäsosassa tyräkkiä, joka on kulttuurikarkulainen. Alueella kasvaa myös nuoria puita ja pensaita sekä vadelmaa.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A1
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22. PILLIPUISTO
Luokka

A2

Pinta-ala

2 681 m2

Kaavamerkintä

VP, me-3, et

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Sijaintinsa puolesta potentiaalinen täydennysrakentamisen paikka, jossa kuitenkin
tulee huomioida alueen virkistyksellinen arvo.

Nykytila

Finnentien ja Lahdentien välissä sijaitseva alue. Kerrostalojen keskellä oleva matalaksi
leikattu tasainen, avoin viheralue. Niityllä kasvaa yksittäisiä puita. Eteläpäässä meluvalli, jossa kasvaa yksittäisiä puita.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Niityn keskellä pieni kostea painanne.

A2
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

920 m2

Kaavamerkintä

VP

KESKUSTA

23. POHJOLANTIE

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Luonnon monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä.

Maankäytön muutos

Alueelle voi tulla kehittämispainetta tontinjakohankkeen kautta.

Nykytila

Pohjolantien päässä sijaitseva pieni niittyalue. Alue on tasainen ja pääosin avoin,
länsireunassa yksittäisiä puita. Alueella kasvaa monilajista niittykasvillisuutta kuten
huopakeltano, kannusruoho, puna-ailakki, siankärsämö, särmäkuisma ja ukontulikukka. Lupiini on kuitenkin vallannut suuren osan alueesta.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajin
torjunta.

Kunnossapito

Lupiinien niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Muu kasvusto
niittomurskataan vain elokuussa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A3
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24. PYNNÖNKANNONPUISTO LÄNSI
Luokka

A4

Pinta-ala

5 172 m2

Kaavamerkintä

PL

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Avoin paahderinne.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku.

Maankäytön muutos

Sähkölinja ja maaston muodot rajoittavat alueen kehittämispotentiaalia.

Nykytila

Tuotantolinjakadun pohjoispuolella sijaitseva jyrkkä paahderinne ja sen yläpuolinen
niitty johtoalueella. Osa alueesta on pelkkää sorapintaa. Rinteen lajistoa ovat mm.
huopakeltano, hopeahanhikki, harakankello, niittysuolaheinä, päivänkakkara, keltamo, nokkonen, pietaryrtti, pujo ja vuohenputki. Alueella kasvaa yksittäisiä puita ja
pensaita, alarinteessä kaksi terttuseljaa. Rinteen yläpuolinen alue muuttuu vähitellen
metsänpohjaksi, lajistona myös kielo, sananjalka, kanerva ja katajat.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Vuokrattu.

Kuivatuksen nykytilanne

A4

66

Kangasalan avoimien viheralueiden kehittämissuunnitelma 2019

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A2, A3

Pinta-ala

3 288 m2, 27 707 m2

Kaavamerkintä

P, UL, VP, VL, I-1

KESKUSTA

25. RANTAKOIVISTONPUISTO

Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Näkymä Kirkkojärvelle.
Rantaniitty luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde. Rajautuu maakunnallisesti
arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kirkkojärven luonto- ja kulttuuripolku, opastaulu, käytävät, tallatut polut. Vieressä leikkipuisto ja jalkapallokenttä.

Maankäytön muutos

Aluetta on luontevaa jatkossakin kehittää virkistyspaikkana.

Nykytila

Kirkkojärven länsipuolella, Lehtikuusentien läheisyydessä sijaitsevat niittyalueet. Rannan läheisyydessä olevalla laajalla niittyalueella kasvaa paikoitellen puustoa. Maasto
viettää loivasti rantaa kohti. Niityn lajistona mm. aitovirna, maitohorsma, metsäapila,
niittyhumala, niittyleinikki, paimenmatara, poimulehti, päivänkakkara, valkoapila,
koiranputki, voikukka ja vuohenputki. Kosteilla paikoilla mesiangervoa. Asutuksen
läheisyydessä vieraslajeja, lupiineja myös laajemmalla alueella. Eteläpäässä kulkee
sähkölinja, alueella myös kookkaita katajia sekä istutettua puustoa. Kaarina Maununtyttärentien varren niityillä kasvaa yksittäisiä puita. Eteläosan niityllä on kumpare,
jossa kasvaa koivu, mänty ja vaahteroita.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajien
torjunta.

Kunnossapito

A2: Niittomurskaus 3-4 krt kesässä. A3: Niittomurskaus 1-2 krt kesässä. Puuston peruskunnostusraivaus. Niittypolkujen leikkaus 1 krt / kk.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Rantaniityn puissa linnunpönttöjä.
Kirkkojärven rannan niityn pohjoisosa on erittäin kosteapohjaista. Kaarina Maununtyttärentien varressa sarkaoja eteläisen niityn keskellä.

A2
A3

A3
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26. RINKELIPUISTO
Luokka

A2

Pinta-ala

4 745 m2

Kaavamerkintä

P

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattuja polkuja.

Maankäytön muutos

Aluetta on luontevaa jatkossakin kehittää puistona.

Nykytila

Nuolikujan läheisyydessä sijaitsevat kapeat viheralueet. Rajautuu omakotiasutukseen.
Maasto on tasaista, pohjoisosassa istutettu pensasryhmä. Lisäksi yksittäisiä puita:
mäntyjä, kuusia ja koivuja. Kasvillisuutena mm. keltamo, piharatamo, valkoapila ja
voikukka. Leikattu matalaksi nurmikoksi.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Asukaspalaute: nurmikko ajettu usein myös kuivana kesänä, vaikka ei tarvetta. Puiden
rungot ja juuristo kärsivät. Muutamia puita voisi karsia, tiputtavat oksia.

Kuivatuksen nykytilanne

Matala ojapainanne.

A2

A2
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

14 872 m2

Kaavamerkintä

VL, et, ra

KESKUSTA

27. SEPARAATTORIPUISTO

Avoin maisematila. Rajautuu maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Itäreunalla kevyen liikenteen väylä. Myös osa ratsastusreittiä.

Maankäytön muutos

Aluetta on luontevaa jatkossakin kehittää pääosin virkistysalueena. Pohjoisosiin saattaa joskus tulevaisuudessa kohdistua muutospaineita.

Nykytila

Kumpuileva niittyalue Karjakonkaaren ja asutuksen läheisyydessä. Alueella sijaitsee
kaksi hulevesiallasta. Luoteisosassa koristepensaita, joista suurin osa on kuolleita.
Kasvillisuutena mm. harakankello, hiirenvirna, ojakärsämö, piharatamo, poimulehdet,
puna-apila, siankärsämö, päivänkakkara, silmäruoho, pujo, syysmaitiainen ja voikukka. Pohjoisosan rinteillä kasvaa koivuja, lisäksi yksittäisiä puita niityllä. Hulevesialtaiden reunoilla pajuja sekä yksittäisiä puita. Vieraslajeista alueella esiintyy runsaasti
lupiinia.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajin
torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Lisäksi leikataan niittypolut
1 krt/kk. Altaiden ympäristön pajujen raivaus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Alueella kaksi hulevesiallasta.

A3
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28. TUULENTIE ITÄ
Luokka

A4

Pinta-ala

8 764 m2

KaavamerkintäM

M

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Alueelle ei sähkölinjoista johtuen ole muutospaineita. Pitkällä tähtäimellä läheisyyteen on suunniteltu kakkoskehäväylän rakenteita, mikä saattaa vaikuttaa alueen
ympäristöön.
Tuulentien varressa sijaitseva johtoalue, joka on pääosin kosteapohjaista niittyä.
Niityllä kasvaa mm. mesiangervoa, hiirenporrasta, niittyleinikkiä, koiranputkea,
maitohorsmaa, nokkosta, vadelmaa ja vuohenputkea. Lisäksi lehtipuita ja pensaita
kuten tervaleppää, koivua ja pajuja. Alueen pohjoispuolella on korkea kallioseinämä,
alueella voimakkaat korkeuserot.

Hoidon tavoite

Estää alueen metsittyminen.

Kunnossapito

Raivaus kolmen vuoden välein.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Alue on kosteapohjaista, alueella useita avo-ojia.

A4
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A5

Pinta-ala

8 815 m2

Kaavamerkintä

EV

KESKUSTA

29. VALAMONTIE EV

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alueelle voi pitkällä tähtäimellä kohdistua muutospaineita riippuen valtatien parantamistoimenpiteistä ja terveyskeskuksen kehittymisestä. Toistaiseksi alueella on kuitenkin merkitystä suojaviheralueena, joka sijoittuu näkyvään maisemapaikkaan.

Nykytila

Pelto rajautuu Valamontiehen, Herttualantiehen ja Lahdentiehen. Pelto ei ole tällä
hetkellä aktiiviviljelyssä. Alueen pohjoisosassa soritettu alue. Tasaisen pellon reunamilla kasvaa useita puita ja puuryhmiä, pääosin koivuja ja mäntyjä. Loivat reuna-alueet ja pientareet, pellon pinta tietä alempana. Lupiinia lohkon reunoilla.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Maiseman monipuolistaminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Pellon viljely. Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde. Puuston
harvennus, jätetään vain yksittäisiä maisemapuita.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A5
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30. VANHAN PALOASEMAN PELTO
Luokka

A3 ja A5

Pinta-ala

5 330 m2, 5 072 m2

Kaavamerkintä

VP, et

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Alue on potentiaalista täydennysrakentamisaluetta ja alueella on myös yksi toteutumaton asemakaavan mukainen pientalotontti. Keskiosiin on luonteva muodostua
jatkossakin pohjois-eteläsuuntainen viherkäytävä, jolla voi olla myös hulevesien hallinnan kannalta merkitystä.
Aakkulantien ja paloaseman välissä sijaitseva pelto- ja niittyalue. Eteläosa on aktiiviviljelyssä oleva tasainen pelto (mukana myös AO tontti). Alueen pohjoisosa on tuoretta
niittyä, jonka lajistona mm. hiirenvirna, metsäapila, niittyleinikki, ojakellukka, paimenmatara, poimulehti, rönsyleinikki, siankärsämö, voikukka ja vuohenputki. Niityn
eteläosaan on läjitetty maata loivaksi kumpareeksi. Alueella kasvaa runsaasti lupiinia.
Niityn pohjoisosassa kasvaa tiheää havupuustoa.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

A3: Lupiinin osalta niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Muu osa
niitystä niittomurskataan vain elokuussa. A5: Peltojen viljely. Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Pelto vuokrattu.

Kuivatuksen nykytilanne

Avo-oja pellon ja niityn välissä.

A3

A5
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RUUTANA-HAVISEVA

31. FRANSSILANTIE
Luokka

A1 ja A3

Pinta-ala

3 398 m2, 6 669 m2

Kaavamerkintä

VL

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin ja puoliavoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde.
Valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku.

Maankäytön muutos

Alueelle saattaa kohdistua tulevaisuudessa rakentamispaineita. Ruutanan osayleiskaavoitus valmistuu lähivuosina.

Nykytila

Hoidon tavoite
Kunnossapito

Franssilantien pohjoispuolella sijaitseva niittykokonaisuus. Länsiosassa laaja, monimuotoinen niittyalue. Maastonmuodot vaihtelevia, alava luoteisosa on kosteaa
mesiangervoniittyä. Maasto on monin paikoin epätasaista. Alueella kasvaa jonkin
verran puustoa ja pensaikkoa, jotka sulkevat osittain näkymiä. Niityn lajistona mm.
ahomatara, hiirenvirna, metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, ojakellukka, poimulehti, virmajuuri, huopaohdake, koiranputki, karhunputki, vuohenputki ja vadelma. Asukas on
istuttanut alueelle muutamia tammia. Alueella on risukasoja ja rakennusjätettä sekä
leikattua nurmikkoa. Eteläosassa lupiinia. Itäosan niittyalueella kasvaa jonkin verran
puustoa ja pensaikkoa. Maasto on kivikkoista. Alue on rehevää heinävaltaista niittyä,
vieraslajeista alueella kasvaa lupiinia, tatarta ja terttuseljaa.
Avoimuuden palauttaminen ja säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajien torjunta.
A1: Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. Soveltuu laidunnukseen. Peruskunnostusraivaus osalle alueesta. A3: Niittomurskaus kerran kesässä, vieraslajien osalta niitto
myös kesäkuussa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Isompi niittyalue on vanhaa lammaslaidunta. Aminoffinkujan läheisyydessä mehiläispönttöjä.

Kuivatuksen nykytilanne

Länsiosassa vanhoja sarkaojia. Kostea niittyalue luoteisosassa.

A1

A3
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Luokka

A5

Pinta-ala

12 970 m2

Kaavamerkintä

VL, EV

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot

Jussilantien toisella puolella sijaitsee tummaverkkoperhosniitty nro 18 (Ruutanan
osayleiskaavan selvitys 2009).

RUUTANA-HAVISEVA

32. LIISANNIITTY

Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Alueelle saattaa kohdistua tulevaisuudessa rakentamispaineita. Käynnistyvässä Ruutanan osayleiskaavoituksessa tarkastellaan mm. 2-kehän mahdollinen sijoittuminen
maastoon.
Jussilantien länsipuolella sijaitseva vanha nurmipelto sekä aktiiviviljelyssä oleva peltolohko. Aluetta reunustaa osittain vanha sähköaita. Maasto viettää ojaa kohti. Vanhan
nurmipellon kasvillisuus on heinävaltaista ja melko yksipuolista. Joitakin niittylajeja
kuten nurmitädyke, koiranputki, rönsyleinikki ja siankärsämö. Kosteilla kohdin mesiangervoa.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Peltojen viljely. Kukkivien maisemakasvien viljelykiertoon soveltuva kohde.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Vuokrattu.

Kuivatuksen nykytilanne

Peltojen välissä avo-oja, lisäksi vanhoja sarkaojia, joiden ympärillä kosteikkopainanteita.

A5
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33. SAAPPAANPOHJANTIE
Luokka

A3 ja A5

Pinta-ala

15 135 m2, 2 929 m2

Kaavamerkintä

VP, VU, p, t-2

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin ja puoliavoin maisematila. Valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Vieressä uimaranta ja koulu. Soratie pellon halki.

Maankäytön muutos

Alueelle saattaa kohdistua tulevaisuudessa rakentamispaineita. Ruutanan osayleiskaavoitus valmistuu lähivuosina.

Nykytila

Ruutanan uimarannan pohjoispuolella sijaitseva pelto- ja niittyalue. Pellot ovat
tasaisia, ja monin paikoin kosteapohjaisia. Pellolla kasvaa monilajista kasvillisuutta,
kuten hiirenvirna, metsäapila, niittyleinikki, poimulehti, siankärsämö, särmäkuisma,
koiranputki, karhunputki ja mesiangervo. Lisäksi nuoria puun vesoja. Yksittäinen lehtipuusaareke. Niitty on kasvamassa umpeen. Niityn lajistoa hallitsee lupiini.

Hoidon tavoite

Avoimuuden palauttaminen ja säilyttäminen.

Kunnossapito

A3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Lisäksi leikataan niittypolku 1 krt/kk. Peruskunnostusraivaus. A5: Nurmen säilyttäminen, ei sovellu aktiiviviljelyyn.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Pelto vuokrattu. Asemakaavassa: Ruutanan koulun ranta, tavoitteena aiemman avoimen maisemakuvan palauttaminen.

Kuivatuksen nykytilanne

Pellolla useita sarkaojia.

A5

A3
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Luokka

A1 ja A3

Pinta-ala

2 120 m2, 4 045 m2

Kaavamerkintä

VL, pp

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Luonnon ja maiseman
monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot

A1 alueella sijaitsee tummatulikukan kasvupaikka nro 25. A3 alue rajautuu tummaverkkoperhosniittyyn nro 88 (Ruutanan osayleiskaavan selvitys 2009).

Virkistyskäyttö

Leikkipuisto itäisen niityn vieressä.

Maankäytön muutos

Alue on luontevaa pitää jatkossakin virkistys- ja pyöräilykäytössä.

Nykytila

RUUTANA-HAVISEVA

34. SATUSEDÄNTIE

Satusedäntien läheisyydessä sijaitsevat kolme niittyaluetta. Eteläosan niitty on
monilajinen, mutta se on leikattu matalaksi, joten lajiston kartoitus on puutteellinen.
Alueella kasvaa mm. huopakeltano, ahopukinjuuri, poimulehti, niittysuolaheinä,
nurmitädyke, paimenmatara ja siankärsämö. Lisäksi puita, pensaita ja kiviä. Pohjoinen
niitty on rehevä ja osittain kosteapohjainen, lajistona mm, koiranputki, maitohorsma, mesiangervo ja vadelma. Yksittäisiä puun taimia. Maasto viettää kohti pohjoista.
Pohjoisosan niitylle on tuotu puutarhajätettä. Tiehen rajautuva niittykaista on leikattu
nurmikkona, ja alueella on trampoliini. Leikkipuiston niitty on loivasti mäkinen, etelään viettävä alue. Lajistona mm. ahopukinjuuri, kalliokielo, ahomatara, hiirenvirna,
kultapiisku, metsäapila, metsäkurjenpolvi, poimulehti ja särmäkuisma. Lisäksi katajia
ja kauniita maisemapuita.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Maiseman monipuolistaminen.

Kunnossapito

A1: Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. A3: Niittomurskaus kerran kesässä, elokuussa. Avataan näkymä tien päästä niitylle.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Rajauksen ulkopuolelle Korvenperäntien varteen jää entinen arvoniitty, jota nykyisin
hoidetaan nurmikkona ja pelikenttänä. Arvokasta kasvilajistoa ei ollut havaittavissa
intensiivisestä hoidosta johtuen.

Kuivatuksen nykytilanne

Pohjoisosan niityn pohjoisin osa on kosteapohjaista.

A3
A1

A1
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RUUTANA-HAVISEVA

35. SAVIKONTIE
Luokka

A3

Pinta-ala

1 840 m2

Kaavamerkintä

VL

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Itäosa rajautuu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Potentiaalinen täydennysrakentamisen paikka.

Nykytila

Savikontien varressa sijaitseva niittyalue. Pohjoisosan niityllä kasvaa runsaasti lupiinia,
muuta lajistoa ovat mm. metsäapila, niittynätkelmä, nurmitädyke, ojakellukka, siankärsämö, koiranputki, pujo, vadelma, voikukka ja vuohenputki. Niityn keskellä pieni,
kivikkoinen saareke, jossa kasvaa puustoa. Maasto on tasaista, alueelle on kipattu
jätemaata. Eteläinen niitty on käytännössä kokonaan pihakäytössä.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Asukkaiden aktivointi lupiinin torjuntaan.

Kuivatuksen nykytilanne

Pohjoisen niityn keskellä avo-oja.

A3
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Kottilantie
Paatialantie
Paatialantie pohjoinen
Puinostenpuisto
Sallinpuisto
Sokanpuisto
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SAHALAHTI

36. KOTTILANTIE
Luokka

A3

Pinta-ala

10 795 m2

Kaavamerkintä

EV, VL

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Vieressä kevyen liikenteen väylä. Tallattu polku alueen poikki.

Maankäytön muutos

Mahdollinen täydennysrakentamisen paikka arvot huomioiden.

Nykytila

Niittyalueet sijaitsevat Sahalandentien ja Kottilantiehen kulmauksessa. Itäreunassa
puustoinen saareke. Lisäksi tonttien rajalle istutettu pihlajaa ja koivua, osa puista
kuolleita. Kasvillisuutena mm. ahdekaunokki, harakankello, hiirenvirna, paimenmatara, puna-apila, siankärsämö, särmäkuisma, päivänkakkara, koiranputki, maitohorsma,
pietarytti, sarjakeltano ja voikukka. Kottilantien varressa yksi jättiputki ja ruttojuurta.
Vähän lupiinia. Kottilantien pohjoispuolella rehevää niittyä, paikoin kivikkoista maastoa. Alueella kasvaa vanhaa pensaikkoa, itäreunalla matala maavalli.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Vieraslajien
torjunta.

Kunnossapito

Eteläosa: Niitto ja niittojätteen keruu elo-syyskuussa. Lisäksi vieraslajien torjunta kesäkuussa. Pohjoisosa: Niittomurskaus 1 kerta kesässä, ja kunnossapitoraivaus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Eteläosasta voisi hyvällä hoidolla kehittyä arvoniitty.

Kuivatuksen nykytilanne

Muutamia vanhoja sarkaojia.

A3
A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3

Pinta-ala

7 419 m2

Kaavamerkintä

VL, EV

SAHALAHTI

37. PAATIALANTIE

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Alue on luontevaa pitää jatkossakin virkistyskäytössä ja suojaviheralueena. Maaston
muodot voivat rajoittaa mahdollista täydennysrakentamista.
Kuhmalahdentien pohjoispuolella sijaitseva niittyalue. Vieressä rivitaloasutusta. Osa
alueesta tasaista avointa niittyä, osa puustoista rinnemaastoa. Eteläosassa avokalliota ja katajia. Pääosa alueesta on puoliavointa maitohorsmavaltaista niittyä. Alueen
muuta lajistoa ovat mm. hiirenvirna, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, juolavehnä, kielo,
koiranputki, särmäkuisma, nokkonen, pelto-ohdake, pujo ja vuohenputki. Puustona
haapa, harmaaleppä, hieskoivu, pajut ja pihlaja. Vieraslajeista alueella esiintyy lupiinia.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Puuston ja pensaikon kunnossapitoraivaus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Maa-ampiaisten pesä kalliolla.

Kuivatuksen nykytilanne

A3
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SAHALAHTI

38. PAATIALANTIE POHJOINEN
Luokka

A3

Pinta-ala

1 705 m2

Kaavamerkintä

VP

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Alue voi olla luontevaa pitää jatkossakin asuinalueen sisäisenä viherrakenteena.
Sähkölinja saattaa rajoittaa kehittämistä.
Suorannantiehen rajautuva pieni johtoalue. Vieressä rivitaloasutusta. Länsiosassa tehty maansiirtotöitä ja rakennettu puistomuuntamo, maa mulloksella. Tuija-aita alueen
itäpäässä, lisäksi reunoilla jonkin verran puustoa. Alueella leikattua nurmikkoa. Kasvilajeina mm. ojakärsämö, siankärsämö, puna-apila, rönsyleinikki, maahumala, juolavehnä, nokkonen, pelto-ohdake, pujo, syysmaitiainen, voikukka ja vuohenputki.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A3 ja A5

Pinta-ala

10 112 m2, 11 742 m2

Kaavamerkintä

VP, pp

SAHALAHTI

39. PUINOSTENPUISTO

Avoin ja puoliavoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Alue saattaa olla potentiaalista maankäytön muutosaluetta riippuen osin Sahalahdelle tulevaisuudessa kohdentuvasta rakentamispaineen kehityksestä.
Loivasti kumpuileva niittyalue Kuhmalahdentien varressa. Keskiosassa puustoinen
alue. Alueen kasvillisuus on mosaiikkimaista, paikoin rehevää, paikoin matalaa kasvillisuutta. Kasvilajeja mm. hiirenvirna, niittyleinikki, oja- ja siankärsämö, puna- ja
valkoapila, rönsyleinikki, kirjopillike, hevonhierakka, nurmitatar, pihatädyke, nokkonen, pelto-ohdake, peltovalvatti, pujo, sarjakeltano, saunio, voikukka ja vuohenputki.
Puusto on koivuvaltaista, lisäksi kataja, pajuja, mäntyjä ja omenapuita. Muutamia
isoja kiviä. Terveyskeskuksen eteläpuolella istutettuja havuja, maisemamänty ja katajia. Rinnemaasto.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Maiseman
monipuolistaminen.

Kunnossapito

A3: Laidunnus tai niittomurskaus kerran kesässä. Peruskunnostusraivaus. A5: Kukkivien maisemakasvien viljely osana monipuolista viljelykiertoa.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Avo-oja alueen halki.

A3
A5
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SAHALAHTI

40. SALLINPUISTO
Luokka

A3

Pinta-ala

21 781 m2

Kaavamerkintä

P, VP, M

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä. Tallattuja polkuja. Keinut.

Maankäytön muutos

Alue on luontevaa pitää jatkossakin asuinalueen sisäisenä viherrakenteena. Vähäinen
täydennysrakentaminen puiston suuntaan saattaa olla mahdollista.

Nykytila

Kapumäentien itäpuolella sijaitseva laaja niittyalue, joka rajautuu asutukseen. Alueen
halki kulkee sähkölinja. Alueelle on rakennettu puistomuuntamo, jonka ympäristö on
kylvetty. Osa alueesta on mulloksella. Länsiosa heinävaltainen. Niityn lajistoa mm.
ahdekaunokki, tummarusokki, harakankello, hiirenvirna, kultapiisku, nurmitädyke,
poimulehdet, siankärsämö, valkoapila, syysmaitiainen, mesiangervo ja maitohorsma.
Ojan varressa kasvaa pajukkoa. Alueen reunoilla kasvaa puustoa, koivu, kuusi, mänty
ja pihlaja. Vieraslajeista esiintyy karhunköynnös, jättipalsami ja lupiini. Osa alueesta
pihakäytössä, lisäksi puutarhajätettä tuotu alueelle.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Vieraslajien torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus kerran kesässä. Niittypolkujen leikkaus 1 krt/kk. Itäosan puuston
harvennus.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito
Kuivatuksen nykytilanne

Matala avo-oja.

A3
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Luokka

A5

Pinta-ala

18 249 m2

Kaavamerkintä

VP

SAHALAHTI

41. SOKANPUISTO

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Alue saattaa olla potentiaalista maankäytön muutosaluetta riippuen Sahalahdelle
tulevaisuudessa kohdentuvasta rakentamispaineen kehityksestä.

Nykytila

Kärkkääntiehen rajautuva peltoalue. Alue on tasaista peltoa, aktiiviviljelyssä. Yksittäisiä kivisaarekkeita. Pellon poikki kulkee sähkölinja. Itäosassa on lato ja yksittäisiä
puita.

Hoidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Peltojen viljely.

Muuta huomioitavaa
Kunnossapito

Vuokrattu.

Kuivatuksen nykytilanne

Avo-oja alueen halki.

A5

85

86

1,55

2,83

0,22

1,76

5,38

0,12

3,45

1,15

0,35

3,10

1,45

Hampunmetsä

Hilda Pihlajamäen puisto

Huutijärvenpuisto

Kankaanmaanpuisto

Kirkkojärven pellot

Konkkalankuja

Korpipuisto

Korpitie, Kisällinkuja

Koulutie
Lentolantie etelä

Lentolantie itä

Lentolantie pohjoinen

Luotosenmäki

Luottamusmiehentie

Myllystenpohjan puisto

Ojapuisto

Pikkolan ulkoilupuisto

Pikkolanpuisto

Pikkuharjunpuisto

Pillipuisto

Pohjolantie

Pynnönkannonpuisto länsi

3

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6

5
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0,52

0,09

0,27

0,28

0,53

0,96

1,07

0,48
3,42

0,09

0,30

0,08

Alatien puisto

2

4

0,16

1

A4

A3

A2

A1

A3

A3 ja A5

A3

A3

A4

A1

A4

A4

A3
A4

A3

A2

A3

A5

A3

A5

A2 ja A3

A4

A3

A3

Pinta-ala ha Luokka

Viheralueen nimi

ALUE: KESKUSTA
Aakkulantie

Nro

Raivaus kolmen vuoden välein.

Niittomurskaus 2 krt vieraslajien osalta, muutoin 1 krt.

Niittomurskaus 3-4 krt.

Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.

Niittomurskaus 2 krt.

A3: Niittomurskaus 2 krt. A5: Pellon viljely.

Niittomurskaus 2 krt vieraslajien osalta, muutoin 1 krt.
Vaihtoehtoisesti laidunnus.
Niittomurskaus 1-2 krt.

Raivaus kolmen vuoden välein.

Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman.

Raivaus kolmen vuoden välein.

Raivaus kolmen vuoden välein.

Niittomurskaus 1 krt tai vaihtoehtoisesti laidunnus.
Raivaus kolmen vuoden välein.

Niittomurskaus 2 krt.

Niittomurskaus 3-4 krt.

Niittomurskaus 1-2 krt.

Niittomurskaus 2 krt vieraslajien osalta, muutoin 1 krt.
Vaihtoehtoisesti laidunnus.
Peltojen viljely.

A2: Niittomurskaus 3-4 krt. A3: Laidunnus tai niitto ja
niittojätteen keruu.
Pellon viljely.

Raivaus kolmen vuoden välein.

Niittomurskaus 2 krt.

Niittomurskaus 2 krt.

Kunnossapito

Kesäkuu-syyskuu.

Kesäkuu ja elokuu.

Kesäkuu-syyskuu.

Kesäkuu ja elokuu.

Kesäkuu ja elokuu.

Kesäkuu-syyskuu.

Kesäkuu ja elokuu.

Elokuu.

Elokuu.

Elokuu.

Elokuu.
Elokuu.

Kesä-syyskuu.

Kesä-syyskuu.

Kesäkuu ja elokuu.

Kesä-syyskuu.

Elokuu.

Kesäkuu ja elokuu.

Kesä-syyskuu.

Ajankohta

x

x

x

x

x

x

x

Raivaus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haitalliset vieraslajit

LIITE 1. Toimenpidetaulukko
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Rinkelipuisto

Separaattoripuisto

Tuulentie itä

Valamontie EV

Vanhan paloaseman pelto

26

27

28

29

30

0,62

Saappaanpohjantie

Satusedäntie

Savikontie

33

34

35

2,19

2,18

1,82

Paatialantie

Paatialantie pohjoinen

Puinostenpuisto

Sallinpuisto

Sokanpuisto

37

38

39

40

41

0,17

0,74

Kottilantie

1,08

0,18

36

ALUE: SAHALAHTI

1,81

Liisanniitty

32

1,30

Franssilantie

2,87

1,04

0,88

0,88

1,49

0,47

3,10

31

ALUE: RUUTANA-HAVISEVA

Rantakoivistonpuisto

25

A5

A3

A3 ja A5

A3

A3

A3

A3

A1 ja A3

A3 ja A5

A5

A1 ja A3

A3 ja A5

A5

A4

A3

A2

A2 ja A3

Kesäkuu ja elokuu.

A3: Kesäkuu ja elokuu. Kesäkuusyyskuu.
A3: Elokuu.

A3: Kesäkuu ja elokuu

Kesäkuu ja elokuu.

Kesäkuu ja elokuu. Kesäkuusyyskuu.
Elokuu.

Kesäkuu-syyskuu.

Kesäkuu-syyskuu.

Kesäkuu ja elokuu.

A3: Laidunnus tai niittomurskaus kerran kesässä. A5: Pellon Kesäkuu-syyskuu.
viljely.
Niittomurskaus kerran kesässä. Niittypolkujen leikkaus 1
Kesäkuu-syyskuu.
krt/kk.
Peltojen viljely.

Niittomurskaus 2 krt.

Eteläosa: Niitto ja niittojätteen keruu elo-syyskuussa. Lisäksi Kesäkuu ja elo-syyskuu.
vieraslajien torjunta kesäkuussa. Pohjoisosa: Niittomurskaus
1 kerta kesässä.
Niittomurskaus 2 krt.
Kesäkuu ja elokuu.

A3: Niittomurskaus 2 krt. Lisäksi leikataan niittypolku 1
krt/kk. A5: Nurmen säilyttäminen.
A1: Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. A3:
Niittomurskaus 1 krt.
Niittomurskaus 2 krt.

A1: Tarvitsee erillisen hoitosuunnitelman. Leikattavat
niittypolut. Soveltuu laidunnukseen. A3: Niittomurskaus 2
krt vieraslajien osalta, muutoin 1 krt.
Peltojen viljely.

A3: Niittomurskaus 2 krt vieraslajien osalta, muutoin 1 krt.
A5: Peltojen viljely.

Pellon viljely.

Raivaus kolmen vuoden välein.

Niittomurskaus 2 krt. Lisäksi leikataan niittypolut 1 krt/kk.

Niittomurskaus 3-4 krt.

A2: Niittomurskaus 3-4 krt. A3: Niittomurskaus 1-2 krt.
Niittypolkujen leikkaus 1 krt / kk.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

LIITE 2. Kunnossapitoluokituksen päivityksessä mukana olleet R- ja M-luokkien kohteet
Liite 2. Hoitoluokituksen päivityksessä mukana olleet A- ja C-luokkien kohteet
Viheralueen nimi

Pinta-ala (ha)

Vanha luokka
(ABC)

Uusi luokka
(RAMS 2020)

1. Anders Thulen puisto

0,19

A3

R-luokka

2. Harjunsalonpuisto

0,12

A3

3. Hattarantie

0,86

A3

M-luokka

Metsäinen alue

4. Hevossillantie

0,20

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

5. Holvastintie

0,30

A3

R-luokka

Pysäköintialue ja puistoalue

6. Irja Sepän puisto

0,30

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

7. Kiertotie

0,06

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

8. Kummelinkujan puisto

0,80

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

9. Kyötikkäläntie

0,24

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

10. Latojantie

0,04

A3

11. Latoniitynpuisto

0,30

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

12. Lepokoti

1,31

A3 ja B2

R-luokka

Hoidetaan puistona

13. Liutunpuisto

0,03

A3

14. Myllystenpohjanpuisto länsi

1,29

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

15. Naavakuja

0,10

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

16. Puutteenmäentie

0,08

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

17. Pynnönkannonpuisto

0,55

A3

R-luokka

Metsäinen alue

18. Rataniityntie

0,04

A3

R-luokka

Hoidetaan puistona

19. Sammalkuja

0,20

A3

R- ja M-luokat

Puistoalue ja metsäinen alue

20. Sillansalmenpuisto

0,14

A3

M- ja E-luokat

Metsäinen alue ja veneranta

21. Tupatie

0,08

A3

22. Tuulentie länsi

1,56

B1

23. Urheilutie LPA

0,05

A3

24. Vahelanraitti

0,09

A3

25. Vatialanpiha

0,24

A3

26. Vällinpuisto

0,42

A3

M-luokka

Pysäköintialue ja metsäinen alue

27. Vääränkalliontie

0,65

A3

M-luokka

Pysäköintialue ja metsäinen alue

88

Perustelut
Hoidetaan puistona
Pysäköintialue

Pysäköintialue

Pysäköintialue

Pysäköintialue
M-luokka
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