Maisemanhoitokortti

Mitä ovat maisemanhoitotyöt?

Lisätietoa:

Maisemaraivaus
•esim. tienvarret, ranta-alueet, laitumet
l Niitty -ja laidunalueiden kunnostus ja hoitotyöt
•raivaus, harvennus, niitto ja laidunnus
l Viheralueiden hoito
l Taajamametsien hoito
l Ulkoilu- ja virkistysalueiden hoito ja ylläpito
l Muinaisjäännösalueiden hoito
l Maiseman kunnostus ja maisemointityöt
l Energiapuun korjuu maisemaraivauskohteilta
l Kosteikkojen perustaminen ja hoito
l Riistanhoitotyöt
l Vesikasvuston niitto ja ruoppaus
l Virtavesien kalataloudelliset kunnostukset
l Tienvarsien maisemanhoitotyöt
•tienliuskien raivaus ja niitto
l Vanhojen rakennusten ja rakennelmien kunnostus
l Perinneaidan rakentaminen
l Vieraslajien torjunta ja hävittäminen

Toimialatietoa
maaseutupolitiikka.fi/verkostot/luonto-_ja_maisemapalvelut/toimialatietoa

l

Maaseudun ja maatalouden ympäristön hoito
mmm.fi/fi/index/etusivu/
maaseudun_kehittaminen.html
Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja
tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tr34.pdf

Muista markkinoinnin tärkeys myös
maisemapalveluiden tarjoamisessa!
Yhteystietojen ja palvelukuvausten
kannattaa olla helposti löydettävissä
esim. omilla nettisivuilla tai
yritysrekisteripalvelussa.

Maisemanhoitokorttisarja koostuu 14 osasta. Kortit on laadittu
Mahdollisuutena maisema, MAMA-hankkeessa, joka on Euroopan
unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja EteläSavon sekä Keski-Suomen ELY-keskusten rahoittama.

Kuvat: Leena Lahdenvesi-Korhonen, Hanna Suominen, Ilona Helle
ja Paula Rantanen
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Maisemanraivaus metsurityönä
Maisemaraivaus eroaa metsätalousalueiden hoitoraivauksista. Maisemaa avartavien raivaustöiden
tavoitteena on monipuolinen puustorakenne ja
vaihteleva puuston väljyys. Maisemaraivaus on
yleensä metsurityönä tehtävää raivausta ja yksittäisten puiden kaatoa. Maisemaraivausalueilta on
myös syytä kuljettaa raivaustähteet pois. Tärkeää
maisemaraivauksessa on toimenpiteiden hyvä
etukäteissuunnittelu ja jatkohoidon turvaaminen.
Maisemaraivauspalvelun tilaajina voivat olla mm.
yksittäiset maanomistajat, yhdistykset, hoitohankkeet, Metsäkeskuksen luontopalvelut (OTSO),
Metsähallituksen luontopalvelut ja kunnat.

Perinteisen riukuaidan tai pisteaidan teko on taito, jota moni ei enää hallitse. Aidan rakentaminen vaatii
tuntemusta sopivista materiaaleista ja perinteisestä rakennustavasta, jossa mm. käytetään kuusennäreitä
riukujen sidontaan.

Kaivinkonetyöllä kosteikkojen
perustamistoimenpiteitä
Maatalouden monimuotoisuuskosteikkojen
perustamistyöhön soveltuvat parhaiten suuret ja
keskikokoiset telaketjukoneet, joissa on pitkä puomi. Kosteikon kaivuutyöt vaativat kaivinkonekuljettajalta ammattitaitoa usein hankalissa olosuhteissa
työskentelyyn ja hoitosuunnitelman mukaisen
monimuotoisen lopputuloksen aikaan saamiseen.
Perustamisen jälkeen kosteikot vaativat säännöllistä hoitoa, johon kuuluu mm. lietteen poistoa.
On muistettava, että kosteikkojen perustamis- ja
hoitotoimenpiteet vaativat hyvät suunnitelmat ja
luvat.

Eteläsavolaisella Matti
Partiolla on vuosikymmenten kokemus riukuaitojen tekemisestä. Partio
rakentaa aitaa tilaustöinä,
opastaa aitakursseilla ja
antaa työnäytöksiä aidan
rakentamisesta kesätapahtumissa.

