
Vuoden maisemateko 2021
- pieniä suuria tekoja luonnon 

hyväksi



ETELÄ-KARJALA
Yhteisöpuutarha Plantis



Yhteisöpuutarha Plantis

Sijainti: Lappeenranta
Kohteet: Yhteisöpuutarhan perustaminen 
Lappeenrantaan
Toimijat: Uus Kulttuuri ry / Yhteisöpuutarha Plantis

Kuvaus: 
• Keväällä 2021 Lappeenrantaan perustettiin 

ensimmäinen yhteisöpuutarha, joka myöhemmin 
sai nimekseen Yhteisöpuutarha Plantis. 

• Puutarha perustettiin Rakuunanmäen 
kaupunginosassa sijaitsevalle niitylle. 

• Puutarhan taustalla toimii Uus Kulttuuri ry, joka 
on Lappeenrantalainen uusi yleishyödyllinen 
yhdistys, joka kehittää ekologisesti kestävämpää 
kaupunkikulttuuria. 

• Toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin.



Yhteisöpuutarha Plantis

Kuvaus: 
• Lappeenrannan kaupungin Greenleaf hankkeelta on saatu rahoitus. 

Kaupunginpuutarhuri osallistunut alueenkehittämiseen aktiivisesti. Noin 15 
hengen viljelytoiminnasta kiinnostuneiden vapaaehtoisten porukka, joka ei 
entuudestaan tuntenut toisiaan.

• Alueelle tuotiin 33 viljelylaatikkoa, joihin kylvettiin ja istutettiin monille 
tuttuja kasveja kurpitsoista herneisiin ja näiden ei niin tunnettuja eri 
muotoisia ja värisiä lajikkeita. Kaupungin toimesta sinne myös tuotiin suuri 
lehmuksen runko, joka kaadettiin kevyentienväylän laajennuksen tieltä 
jatkamaan elämäänsä lahopuuna ja istuimena.

• Puutarha on saanut paljon positiivista palautetta paikalla vierailleilta.
• Puutarhalla voi tutustua kaupunkiviljelyyn. Puutarhalla pyritään jakamaan 

tietoa ruoan tuotannon menetelmistä ja syventämään luontosuhdetta.
• Avoin julkinen tila, jossa voi kokoontua ja viettää aikaa rauhoittavassa 

ympäristössä. Puutarhalla voidaan järjestää myös pieniä tapahtumia. 
Järjestimme VieKas-life hankkeeseen perehdyttävän kasvikierroksen alueella 
elokuussa 2021.

• Puutarha on kohentanut ja elävöittänyt entisen varuskunta-alueen 
(Rakuunamäen) kaupunginosan ilmettä ja tehnyt osaltaan kaupunginosasta 
helposti lähestyttävämmän.

• Viljelmän kasvillisuus houkuttelee myös pölyttäjiä ja näin lisää alueen 
monimuotoisuutta.



Yhteisöpuutarha Plantis

Kuvaus: 
• Vuoden 2021 painotus oli viljelytoiminnan 

käynnistämisessä 
• Vuonna 2022 puutarhalla tullaan keskittymään 

tapahtumatoiminnan ja ekologisesti 
kestävämmän kaupunkikulttuurin edistämiseen 
ja kehittämiseen. Tavoitteena on innostaa 
kaupunkilaisia kaupunkiviljelyyn ja madaltaa 
aloittamisen kynnystä niin oman, kuin 
yhteisöllisen viljelytoiminnan aloittamiseen, ja 
omaehtoisen kaupunkikulttuurin tekemiseen.

• Pyritään lisäämään vierailijoiden tietoisuutta 
ekologisista kriiseistä ja niihin vastaamisesta.

• Alueelle suunnitellaan ja toteutetaan keväällä 
2022 Aalto yliopiston opiskelijoiden 
kiertotalousperiaatteita noudattavat kalusteet, 
jotka toimivat samalla katsomona 
tapahtumissamme ja yleisinä oleskelu tiloina.

• Alueelle perustetaan hyönteishotelleja, sekä 
selvitetään muita keinoja, joilla puutarha voisi 
edistää ympäröivän luonnon hyvinvointia. 
Jatkona on myös toiminnan vakiinnuttaminen. 



Yhteisöpuutarha Plantis

Perustelut: 

• Kansalaislähtöinen hanke, jolla on merkitystä kaupunkiluonnolle ja 
yhteisöllisyydelle.

• Yhteisöpuutarha mahdollistaa viljelykokemuksen niillekin, joilla ei ole 
mahdollisuutta omaan puutarhaan tai palstaan. 

• Kasvien kasvuprosessiin tutustuminen lisää ymmärrystä luonnosta ja ruoan 
alkuperästä.

• Toiminta synnytti kaupunkiin täysin uuden tilan, kun entisestä joutomaasta 
tulikin kiinnostava vierailukohde kaupunkilaisille ja harrastustoiminnan 
paikka yhteisömme jäsenille.

• Lappeenrannan kaupunki on rohkeasti lähtenyt mukaan toimintaan ja 
kokeilee mieluusti alueella myös itselleen uusia ratkaisuja.

• Yhteisöpuutarha Plantis on fyysistä kokoaan suurempi, sillä se pyrkii 
aktiivisesti edistämään kestävää kaupunkikulttuuria ja toimii hyvänä alustana 
toimintaan tutustumiseen ja inspiraatio kohteena myös muille toimijoille.

• Viljelmän kasvillisuus houkuttelee myös pölyttäjiä ja näin lisää alueen 
monimuotoisuutta.

• Yhteisöpuutarha Plantiksen ympärille on syntynyt uusi yhteisö, jossa 
samanhenkiset ovat voineet tutustua toisiinsa.



KUNNIAMAININTA
Etelä-Karjala



Etelä-Karjala – Kangaskosken 
voimalaitospadon purkaminen ja kosken 
ennallistus

Toimijat: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Kuvaus: 
Kangaskoski on Hiitolanjoen alin koski Suomen puolella 
noin kilometrin päässä Venäjän rajasta. Tehty työ on 
Kangaskosken voimalaitospadon purkaminen ja kosken 
ennallistus. Nyt vedet kuohuvat jälleen alkuperäisessä 
uomassa muodostaen luonnonmukaisen kosken, jossa 
vaelluskalat pääsevät nousemaan ylävesille ja ihmiset 
pääsevät rentoutumaan ja retkeilemään vapaana 
kuohuvan kosken äärelle.
Hiitolanjoen Kangaskosken ennallistus on 
valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävä 
teko. Se on Suomen vapaiden virtavesien puolesta tehty 
avaus, josta jo nyt otetaan mallia muissa vastaavissa 
kohteissa.



KANTA-HÄME
Kylätalon maalaus talkoilla



Nummenkylän 100-vuotiaan kylätalon maalaus 
talkoilla

Sijainti: Renko, Hämeenlinna
Kohteet: Nummenkylän 100-vuotiaan kylätalon maalaus 
talkoilla
Toimijat: Nummenkylä ry

Kuvaus: 
• Talkoilla maalattiin satavuotias hirsitalo, joka on 

toiminut kouluna vuoteen 2012 saakka ja siitä eteenpäin 
kylätalona.

• Rakennus on vuokrattu vuonna 2013 kyläyhdistykselle 
Hämeenlinnan kaupungilta 20 vuoden 
vuokrasopimuksella.

• Rakennus sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla 
maisema-alueella ja valtakunnallisesti merkittävässä 
kulttuuriympäristössä Hämeen Härkätien varressa.



Nummenkylän 100-vuotiaan kylätalon maalaus talkoilla

Kuvaus: 
• Kylätalon maalipinta oli pahoin hilseillyt ja se näytti perin 

ikävältä Hämeen Härkätien varrella. 
• Kiinteistön omistava Hämeenlinnan kaupunki ei osallistu 

kunnossapitoon. 
• Kyläyhdistys haki tukea maaleihin sekä lahokorjauksiin 

tarvittavan puutavaran hankintoihin Rengon 
Säästöpankkisäätiöltä. 

• Työ toteutettiin kyläläisten toimesta talkoovoimin kahden 
kesän aikana (2019-2020), koska huolettavaa pinta-alaa oli 
500 neliötä. 

• Tavoitteena on pitää kiinteistö hyvässä kunnossa, jotta siitä 
on iloa sekä kyläisille että Härkätien kulkijoille. 

• Vuokratulot ovat tärkeä apu kiinteistön ylläpitokustannuksiin 
ja huollettu rakennus on houkuttelevampi kohde juhlille tms. 

• Kesällä kylätalolla pidetään kahvilaa paikallisten nuorten 
voimin.

• Jatkohoitosuunnitelmiin sisältyy mm. tontilla sijaitsevan 
pihasaunan kunnostaminen, rannan raivaaminen ja 
maisemien avaaminen Härkätieltä katsottuna, 
piharakennusten punamultaus. 



Nummenkylän 100-vuotiaan kylätalon maalaus talkoilla

Perustelut: 

• Kylätaloprojekti ylläpitää talkooperinnettä ja 
muistuttaa arkisen perustyön merkityksestä 
kulttuuriympäristölle.

• Runsaasti kylätalon ympäristön jatkosuunnitelmia, 
talkootyöt jatkuvat kylällä. 

• Yhteisöllisyys!
• Kyläläisten voimanponnistus yhteiseksi hyväksi ja 

kylämaiseman kauneuden eteen valtakunnallisesti 
arvokkaalla maisema-alueella. 

• Talkoissa oli mukana paljon väkeä, mikä kertoo siitä, 
että rakennuksella on iso arvo kyläläisille.



KYMENLAAKSO
Syötävä metsäpuutarhapolku



Syötävä metsäpuutarhapolku

Sijainti: Huhdasjärvi, Kouvola
Kohteet: Syötävä metsäpuutarhapolku 
Toimijat: Huhdasjärven kyläyhdistys ry / Suvi Autio

Huhdasjärven kylän sydämenä toimivan Kylätalon 
ympäristöön on talkoovoimin rakennettu ja kunnostettu 
syötävä metsäpuutarhapolku rauhaisine 
telttapaikkoineen. Polun varrella on myös lumoava 
jokilehto melontamahdollisuuksineen. Kylätalo on 
aikaisemmin toiminut kylän kouluna lähes sadan 
vuoden ajan. Nyt kylätaloa ylläpitää sen ylläpitoa varten 
perustettu, yleishyödyllinen Huhdasjärven
Kyläosuuskunta



Syötävä metsäpuutarhapolku

Kuvaus: 
• "Puolivilli metsäpuutarha houkuttelee 

kävijöitä erilaisilla aistielämyksillä. Kuuntele 
eläinten ääniä, haistele, maistele, näe ja koe 
ihastuttavan syötävä jokilehtomaisema. 
Olemme muutaman vuoden aikana 
istuttaneet satoja erilaisia taimia polun 
varsille. Puutarha kasvaa ja kehittyy joka 
vuosi. Kohopenkit tekeytyvät pikkuhiljaa 
lahottajaeläinten avustuksella ravinteikkaiksi 
kasvualustoiksi uusille taimille.” Näillä 
sanoilla kutsutaan kävijät tervetulleiksi 
puutarhapolulle, joka on tänä kesänä liitetty 
myös osaksi Ruokamaisemissa -mobiilireittiä.

• Tämä Vuoden maisemateon arvoinen työ on 
yhdistelmä rakenteiden ja luontopolun 
kunnostusta, niityn hoitoa, maiseman hoitoa 
ja raivausta, ranta-alueen kunnostusta ja 
ympäristönäyttelyn laadintaa ja toteuttamista.

• Polulla on tänä kesänä käynyt yli 500 
henkilöä.



Syötävä metsäpuutarhapolku

Kuvaus: 
• Vapaaehtoiset ovat tänä vuonna tehneet kymmeniä ellei 

satoja talkootunteja luodakseen lumorikkaan 
tutustumiskohteen. Pörriäisten aita tarjoaa kodin 
lukemattomille hyönteisille, syötävästä puutarhasta voit 
matkan varrella maistella muutaman marjan tai yrtin 
lehden, oikeisiin paikkoihin sijoitetut penkit tarjoavat 
aistittavaa monin tavoin, puron solinaa, haavan havinaa, 
kimalaisten pörinää.

• Vanhasta pihapiiristä ja metsiköstä on tehty luonnon 
monimuotoisuuden aarreaitta. Syötävä 
metsäpuutarhapolku tarjoaa opastetusti elämyksiä ja 
oppimista moniaistisesti. 

• Kohteessa on runsaasti kävijöitä vuosittain ja polkua 
uudistetaan joka vuosi. Talkootyöllä ja pitkäjänteisellä 
sitoutumisella ollaan saatu ja saadaan jatkossakin 
ylläpidettyä luonnon monimuotoisuutta ja tuodaan siitä 
tietoa kaikille kiinnostuneille.

• Talkootyöt jatkuvat tulevinakin vuosina ja pihapiirin 
annetaan kehittyä monimuotoiseksi.



Syötävä metsäpuutarhapolku

Perustelut: 
• Kyläyhdistyksen talkoohanke toteuttaa 

luontosuhteen hoitoa ja kylätoiminnan 
elävöittämistä samaan aikaan. 

• Vahvaa sitoutuneisuuttaa ja valtava määrä 
vapaaehtoistyötä.

• Tässä kohteessa yhdistyvät monet pienet suuret 
teot luonnon hyväksi, mm. luontopolun 
perustaminen, luonnon monimuotoisuuden 
ylläpito, ympäristökasvatus, maiseman raivaus, 
pörriäisaita, ekologinen elämäntapa. Ne olisivat 
jo jokainen erikseen maisematekopalkinnon 
arvoisia. 

• Tämä on jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus, jota 
viedään eteenpäin ajatuksella ja luontoa 
kunnioittaen.



PIRKANMAA
Kiviaidan pelastaminen raivauksella ja 
maiseman avaus



Kiviaidan pelastaminen raivauksella ja maiseman avaus

Sijainti: Mouhijärvi, Sastamala
Kohteet: Kiviaidan pelastaminen raivauksella
Toimijat: Mouhijärvi-seura / yhteyshenkilö Esa Piippo

Kuvaus: 
• Maiseman raivaus. 
• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kiviaidan pelastaminen 

puskittumiselta ja sitä kautta myös rakenteiden 
rikkoutumiselta. 

• Lisäksi näkymä vanhalle puukoululle avautui ja piha-alueesta 
tuli avarampi.

• Yhteistyössä mukana Sastamalan kaupunki, paikallisia 
yrittäjiä ja yhdistyksiä



Kiviaidan pelastaminen raivauksella ja maiseman avaus

Kuvaus: 
• Vuonna 1879 rakennetun puukoulun ja tonttia osittain 

ympäröivän kiviaidan (joka myös yli 140 vuotias) esille tulo 
puuston ja pensaikon raivauksella.

• Piha-alueella on talkoiltu kesän aikana jo yli 140 tuntia. 
• Puukoulu on Sastamalan kaupungin omistama. Se toimii 

harrastetilana ja Mouhijärven yhteiskoulun 
puukäsityöluokkatilana. 

• Etupihalla on kaupungin ylläpitämä leikkipaikka ja vieressä 
kirjasto. 

• Paikka on hyvin keskeinen ja kunnostettuna pihassa vallitsee 
hyvin puistomainen tunnelma.

• Siellä voi jatkossa järjestää mm. ulkoilmakonsertteja ja 
kyläläisten yhteisiä tapahtumia. Kuumana kesäpäivänä isojen 
puiden varjossa on mukava nauttia piknik-eväät. 

• Tulevaa on jo suunniteltu: Jatketaan yhdistyksen ja kaupungin 
yhteistyötä ja suunnitteilla on perustaa koulun etupihalle 
ränsistyneen orapihlaja-aidan tilalle perinneperennamaa, johon 
paikallinen 4H-kerho ja koululuokat voivat syksyllä istuttaa 
kukkasipuleita. Tulevina vuosina alueelle istutetaan myös uusia 
puita. Ja muutakin alueen asukkaiden osallistamista on myös 
suunnitteilla.



Kiviaidan pelastaminen raivauksella ja maiseman avaus

Perustelut: 

• Mouhijärvi-seura on oivaltavasti yhdistänyt 
kulttuuriympäristön hoidon ja yhteisöllisyyden ylläpitämisen. 
Työn tuloksena kylämaisemassa on jälleen nähtävillä yksi sen 
merkittävistä elementeistä, vanha kiviaita. Ja tietenkin sen 
takana sijaitseva vanha puukoulu, joka on merkittävä osa 
kylän maisemaa. 

• Puukoulu kauniine yksityiskohtineen tulee nyt hyvin esille 
monesta suunnasta.

• Yhteisöllinen kulttuurimaiseman hoito jatkuu tulevina 
vuosina.

• ”Mielestäni talkooväen teko ansaitsee palkinnon. Porukka on 
tehnyt valtavan työmäärän ja saanut paljon näkyvää 
aikaiseksi. Olin jo projektin alkuvaiheessa mykistynyt siitä, 
että nykyään löytyy vielä tuollaista pyyteetöntä talkoohenkeä.” 
kirjoittaa Sastamalan kaupunginpuutarhuri Suvi Isosävi, joka 
neuvotteli yhdessä Mouhijärvi-seuran edustajien kanssa työn 
toteutuksesta.



KUNNIAMAININTA
Pirkanmaa



Pirkanmaa – Heinäntekoperinteen elvyttäminen
Toimijat: Halkivahan mms:n naisosasto

Kuvaus: Halkivahan maamiesseuran naisosasto järjesti 
heinäntekotalkoot, joissa kunnostettiin ja luotiin 
perinnemaisemaa. Perinneasut, puuvartiset heinäharavat ja 
heinähangot sekä lopulta seipäillä kuivuva heinä kertovat 
tarinaa entisajan perinteistä. Talkoot ja heinäntekoperinteen 
elvyttäminen jatkuvat taas ensi vuonna. 



PÄIJÄT-HÄME
Hyönteishotellityöpaja



Hyönteishotellityöpaja

Sijainti: Hämeenkoski, Hollola
Kohteet: Järjestettiin hyönteishotellityöpajan koko perheelle 
ja tapahtuma oli osana Lahden Ympäristöpääkaupunkivuoden
toimintaa. Ajankohta oli 20.7.2021 ja sillä viikolla juhlistettiin 
samalla Kosken VPK:n 125-vuotista taivalta.
Toimijat: Hämeenkosken Maa- ja Kotitalousseura ry, 
yhteyshenkilö Heidi Hiidenheimo

Kuvaus: 
• Hyönteishotellityöpajan järjestäminen 
• Yhteistyössä Kosken VPK (tilat) ja Koski-Seura ry.



Hyönteishotellityöpaja

Kuvaus: 
• Paikalle saapuneet henkilöt rakensivat 

seuramme hankkimista tarvikkeista 
hyönteishotelleja itsellensä / perheellensä.

• Saimme osallistuneilta henkilöiltä positiivista 
palautetta.

• Tapahtuma oli niin suosittu, että voisimme 
järjestää vastaavanlaisia tapahtumia 
toistekin.

• Saimme tapahtumalla liikkeelle monenikäisiä
henkilöitä ja innostuneisuuden ilmapiiri oli 
käsin kosketeltavissa.

• Paikalla oli ikäihmisiä sekä nuoria 
lapsiperheitä.

• Tapahtuma sai monet pohtimaan hyönteisten 
vähentynyttä määrää ja keskustelemaan, 
kuinka tärkeää on vaalia luonnon 
monimuotoisuutta.



Hyönteishotellityöpaja

Perustelut: 
• Yhteisöllinen tapahtuma tavoitti 

laajan osallistujajoukon, 
”vauvasta vaariin”

• Tapahtuma kiinnittää huomiota 
luonnon monimuotoisuuden 
vaalimiseen ja tarjoaa jokaiselle 
mahdollisuuden osallistua 
yhteiseen tehtävään. 

• Yhteisöllisyys ja yhdessä 
tekeminen

• Ajankohtainen aihe, tärkeä jakaa 
tietoa tästä



UUSIMAA
Espanjansiruetanan hävitys asuinalueelta



Espanjansiruetanan hävitys asuinalueelta

Sijainti: Routio, Lohja
Kohteet: Espanjansiruetanan hävitys Roution 
asuinalueelta
Toimijat: Routioseura ry

Kuvaus: 
• Routioseura on 2020-21 talkoilla tehnyt työtä 

espanjansiruetanoiden hävittämiseksi 
asuinalueeltamme.

Kuva: Pekka Malinen, CC-BY-NC-4.0

Espanjansiruetana on säädetty 
kansallisesti haitalliseksi 
vieraslajiksi. 



Espanjansiruetanan hävitys asuinalueelta

Kuvaus: 
• Viime vuonna keräys aloitettiin loppukesästä. Tälle vuodelle saimme 

hankerahan ELY-keskukselta ja olimmekin heti keväästä liikkeellä. 
• Rahalla on hankittu torjunta-ainetta sekä etanoiden hävittämiseen 

tarkoitettuja roskiksia kaikkien käyttöön. 
• Etanantorjunta-ainetta on talkoin levitetty pahimmille alueille sekä jaettu 

asukkaille omia pihoja varten. 
• Torjuntatoimet ovat kohdistuneet niin yhteisiin julkisiin alueisiin kuin 

asukkaiden omiin pihoihin. 
• Meillä on talkoot 1 x viikossa, niihin osallistunut n.15 henkilöä joka kerta. 
• Jokaiseen kotitalouteen jaettiin toukokuussa painettu infolehtinen sekä 

talkootuntien keräyslista. 
• Keräysmäärät ovat olleet 1000- 7000 etanaa kerta!
• Hanke jatkuu ainakin talkoin myös ensi vuonna. Lisäksi olemme nyt tehneet 

jonkin verran kaupungin kanssa yhteistyötä ja toiveemme onkin, että kaupunki 
ottaisi aktiivisemman roolin. Vastaavia alueita on ympäri Lohjaa. Esim. 
roskikset olisi hyvä kaupungin toimi.

• Yritämme hakea myös lisää rahoitusta, sillä tämä ongelma on aika pitkä taisto. 
• Tiedottaminen on tärkeää. Vaikka jaoimme tämän vuoden lehtisen kaikkiin 

talouksiin voisi vieläkin parantaa. Päivittäin tulee vastaan tilanteita, ettei joku 
ole koskaan kuullutkaan koko etanasta.



Espanjansiruetanan hävitys asuinalueelta

Perustelut: 

• Routioseura on rohkeasti tarttunut haasteeseen 
espanjansiruetanan torjumiseksi asuinalueellaan. 

• Työhön on osallistunut suuri joukko alueen 
asukkaita. Torjunta on suunnitelmallista ja 
pitkäkestoista. 

• Vieraslajien torjunnassa menestytään vain 
kansalaisaktiivisuudella ja perinteisellä 
talkootyöllä.

• Haluamme kannustaa muitakin Routioseuran
tavoin osallistumaan. 

• Tiedottamisen tärkeys huomioitu. 
• Erittäin tärkeää asukaslähtöistä työtä asuinalueen 

hyväksi!



KUNNIAMAININTA
Uusimaa



Uusimaa – Backan tilan vanhan 
päärakennuksen kunnostus
Toimijat: Tarja Lahtinen

Kuvaus: Maatilan päärakennus on peräisin 
1700-luvulta ja tyyliltään harvinainen tällä 
seudulla. Se sijaitsee valtakunnallisesti 
arvokkaalla maisemanhoitoalueella (Skärlandet). 
Pitkään tyhjillään ollut rakennus on kohonnut 
jälleen karjatilan keskiöön. 
Museovirasto ja Ely-keskus ovat tukeneet 
kunnostusta perinteisin menetelmin.
60-luvulta tyhjillään ja kylmillään ollut tilan 
vanha päärakennus raivattiin esille ja sen runko 
sekä perustukset korjattiin. 
Talon omaleimaisuus kertoo sen ajan 
saaristolaiselämästä, joka oli yllättävänkin 
vaurasta ja värikästä, ottaen huomioon 
olosuhteet. 
Kunnostustyöt jatkuvat edelleen sisäosissa.
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