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1 Johdanto 

Suomessa kaupungistuminen kasvaa koko ajan kovaa vauhtia ja siinä samalla myös 

viheralueiden merkitys rakennetussa ympäristössä korostuu. On tutkittu, että jo lyhyetkin 

oleskelut viheralueilla vaikuttavat positiivisesti ihmisen henkiseen ja fyysiseen terveyteen. 

Tämän vuoksi myös viheralueiden kunnossapidolla on merkitystä, jotta esimerkiksi puistot 

pysyvät siisteinä ja kasvillisuus terveenä. (Viherympäristöliitto, 2017) 

Opinnäytetyön tilaajana on Liedon kunta, joka on noin 20 000 asukkaan kunta Varsinais-

Suomessa. Lieto on Turun vieressä oleva kasvava kunta, jossa on keskustassa tiheämpää 

taajama asutusta, sekä peltojen ja metsän ympäröimää haja-asutusta. (Wikipedia, n.d.) 

Liedon keskuspuisto, josta kuntokartoitus tehtiin, sijaitsee aivan Liedon keskustassa 

kunnantalon vieressä. Kuntokartoituksen ulkopuolelle rajattiin puiston vieressä sijaitseva 

Liikennepuisto, sekä kunnantalon parkkipaikan kasvillisuus. Työn tavoitteena oli saada tarkka 

ja kokonaisvaltainen kuva puiston kasvillisuudesta, sillä sellaista ei ole kyseiselle puistolle 

ennen tehty. Kolmen vuoden hoitosuunnitelmaa voidaan jatkossa hyödyntää myös muihin 

kunnan puistoalueisiin ja varsinkin ruusujen hoitoon saadaan oikeanlaiset ohjeet. 

Kuntokartoituksessa käydään jokainen kasvi yksitellen ja tarkasti läpi, jotta saadaan 

mahdollisimman tarkka kuva kasvin kunnosta. (Suomalainen, 2018) Tässä 

kuntokartoituksessa kartoitettiin vain alueen puuvartiset kasvit eli puut, pensaat ja ruusut. 

Julkisille viheralueille myös määritellään aina hoitoluokitus, minkä mukaan viheralueen hoito 

määräytyy. Hoitoluokitus antaa selkeät raamit koko alueen hoidolle ja miten kaikkia osa-

alueita puistossa hoidetaan. Tämän opinnäytetyön hoitosuunnitelma ja hoitoluokitus on 

tehty Viheralueiden hoito VHT’ 14 kirjan mukaan käyttäen poistuvaa ABC-luokitusta. Uutta 

RAMS 2020 kunnossapitoluokitusta ei tässä opinnäytetyössä käytetty, koska sitä ei 

opinnäytetyötä aloittaessa vielä ollut. (Viherympäristöliitto, 2019) 
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2 Kasvillisuuden kuntokartoitus 

Kasvillisuuden kuntokartoituksessa kartoitetaan rajatun alueen kasvillisuuden kunto. 

Jokainen puu tai kasvillisuusalue käydään yksitellen läpi, jotta saadaan mahdollisimman 

tarkka tieto puun tai alueen kunnosta. Silmämääräiset havainnot kirjataan ylös ja kirjoitetaan 

myöhemmin puhtaaksi kasvillisuuslistoihin. Puista kartoitetaan vikoja, jotka vaikuttavat puun 

kasvuun ja kuntoon. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi lahovauriot, oksien repeytymät tai 

tuholaisten aiheuttamat vauriot. Julkisilla alueilla myös puun vaarallisuuden arviointi on 

tärkeää. Lapset tykkäävät usein kiipeillä leikkipaikkojen lähellä olevissa puissa, joten niissä ei 

saa olla oksan repeytymisen tai puun kaatumisen riskiä. Lahovaurioituneet ja erittäin 

huonokuntoiset puut puistoalueelta olisi syytä poistaa mahdollisimman pian. Lahovaurioita 

ja oksien repeytymisiä puistoissa usein aiheuttavat ruohonleikkureiden tai aurojen osumat 

puun runkoon tai puun oksistoon ja ilkivalta. (Suomalainen, 2018) 

Pensaille tehdään hieman yleisempi kuntokartoitus, jossa kartoitetaan kokonaisen 

pensasalueen hyvinvointi. Pensaissa voi esiintyä tauteja tai tuholaisen aiheuttamia vauriota. 

Pensaiden järjestelmällinen alasleikkuu on myös yksi tärkeä osa pensaiden hyvinvointia. 

(Viherympäristöliitto ry, 2014, s. 39) 

Ruusujen kuntokartoituksia harvemmin tehdään, vaikka se olisi ruusujen hyvinvoinnin 

kannalta tärkeää. Ruusuissa esiintyy varsin usein tuholaisia tai tauteja, verrattuna esimerkiksi 

pensaisiin tai puihin. Lisäksi ruusujen hoito julkisilla viheralueilla jää yleensä liian vähäiseksi 

tai on vääränlaista, koska niiden hoidosta tiedetään yleisesti varsin vähän. (Suomela.fi, n.d.) 

2.1 Kuntokartoituskartat 

Rajatusta alueesta, esimerkiksi puistoalueesta, tehdään kuntokartoituskartta, jossa on eri 

väreillä ilmoitettu kasvillisuuden kunto. Kartan vieressä on selitelaatikko, missä kerrotaan 

mitä kuntoarviota mikäkin väri edustaa. Jokainen kasvi myös numeroidaan kasvillisuuslistaa 

varten. Jokaiselle kasvillisuudelle tehdään oma karttansa, jotta kartta olisi mahdollisimman 

helposti tulkittavissa. (Suomalainen, 2018) 
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2.2 Kasvillisuuslistat 

Kasvillisuuslistoissa on listattuna kartoitetun alueen joka ikinen kasvi. Kasvillisuudet jaetaan 

omiin listoihinsa eli esimerkiksi puilla on oma listansa, pensailla omansa, köynnöksillä 

omansa, jne. Listoissa tulee käydä ilmi kasvin suomenkielinen nimi, tieteellinen nimi, 

kuntoarvio ja lopussa selite, jossa on ilmaistu kasvissa havaitut mahdolliset viat, taudit, muut 

kasvin kasvua haittaavat tekijät tai jos kasvin kasvutapa on normaalista poikkeavaa. 

(Suomalainen, 2018) 

2.3 Hoitosuunnitelma 

Kuntokartoitukseen sisältyy myös kolmen vuoden hoitosuunnitelma, jotta saadaan 

huonokuntoiset kasvit poistettua ja mahdollisesti korvattua, sekä ylläpidettyä kasvillisuuden 

hyvinvointia. Hoitosuunnitelma tehdään alueen hoitoluokituksen mukaan. 

Hoitosuunnitelmasta tehdään yksilöllinen, jotta alueen hoidosta saadaan mahdollisimman 

tarkka ja lajikekohtainen. (Suomalainen, 2018) Lajikekohtaisella hoidolla tarkoitetaan tietyn 

kasvin ja kasvin lajikkeen mukaista hoitoa. Tarkalla hoidolla saadaan kasvillisuus pidettyä 

mahdollisimman hyvinvoivana pitkään.  

Kaikkia asioita ei hoitosuunnitelmassa pystytä ottamaan huomioon esimerkiksi ilkivalta, 

luonnonilmiöt tai uudet rakennusprojektit. Tällöin täytyy toimia olemassa olevien ohjeiden 

mukaisesti tai tarkistaa tarvittava hoitotoimenpide VHT ’14 kirjasta. 

 

3 Hoitoluokitukset viheralueilla ja hoitoluokituksen määräytyminen 

Julkisille viheralueille on aina määrätty oma hoitoluokituksensa, jonka mukaan alueen 

ylläpito määräytyy. Tässä opinnäytetyössä on käytetty vielä 2007 julkaistua Viheralueiden 

hoitoluokitusta eli niin kutsuttua ABC-luokitusta. Viherympäristöliitto on julkaissut uuden 

RAMS 2020 kunnossapitoluokituksen, joka tulee korvaamaan edellä mainitun ABC-

luokituksen. (Viherympäristöliitto, 2019) 
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Hoitoluokituksella on tarkoitus kartoittaa viheralueen hoito kustannustehokkaaksi, jotta 

hoito vastaa käyttötarkoitusta. Liedon keskuspuiston hoitoluokaksi on määrätty A2. Puistot 

kuuluvat aina pääluokkaan A eli rakennettuihin viheralueisiin. Rakennettuja viheralueita ovat 

myös esimerkiksi pyöräteiden ja ajokaistojen väliset viherkaistaleet. Rakennetut viheralueet 

jakautuvat vielä kolmeen alaluokkaan eli A1 edustusviheralue, A2 käyttöviheralue ja A3 

käyttö- ja suojaviheralue. (Häggman, 2007) 

Viheralueiden hoitoluokitukset päätetään jo alueen kaavoitus ja suunnitteluvaiheessa. 

Hoitoluokkaan vaikuttavat myös keskeisesti alueen sijainti, kaavailtu budjetti ja arvioitu 

käyttäjämäärä. Myös hoitoluokitukset rajat määräytyvät tarkalleen suunnitteluvaiheessa. 

Yhdellä alueella voi siis olla useampia eri hoitoluokituksia. Rakennusvaiheen jälkeen 

istutusalueet tarvitsevat hieman intensiivisempää hoitoa muutaman vuoden ajan. Tämän 

jälkeen hoito menee suunnitellun hoitoluokituksen mukaan ja alueen käyttö, sekä kulutus 

vaikuttavat kunnossapidon määrään. (Häggman, 2007) 

 

4 Kasvillisuus julkisilla viheralueilla 

Puistoilla on aina ollut merkitystä Suomen kaupungeissa ja nykyisen nopean 

kaupungistumisen, sekä ilmastonmuutoksen takia merkitys vain kasvaa. Puistojemme 

historia lähtee jo 1550-luvulta, jolloin ensimmäisiä viheralueita ja puita lisättiin katukuvaan. 

Varsinkin puut olivat kasvavassa katukuvissa ja kaupungeissa tärkeitä. Puistoilla on myös 

aina ollut sivistyksellinen merkitys, jonka vuoksi tänäkin päivänä on vielä kasvitieteellisiä 

puistoja, arboretumeita tai kasvikohtaisia puistoja esim. rosariumeita. Puistot ovat myös 

tärkeitä tapaamispaikkoja ihmisille ja niissä järjestetään myös paljon kulttuuritapahtumia 

esimerkiksi festareita. (Viherympäristöliitto, 2017) 

Viheralueet vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin, sekä ovat ilmastonmuutoksen näkökulmasta 

erittäin tärkeitä. Puistot toimivat ihmisten kohtaamispaikkoina tai ihan vain 

läpikulkureitteinä. Pelkästään jo lyhyt kävely tai pyöräily ulkona ja varsinkin viheralueella 

todistetusti vähentää stressiä, alentaa verenpainetta, sekä lisää vireyttä. Samaa vaikutusta 

antaa pelkästään ikkunanäkymä esimerkiksi puistoon. (Viherympäristöliitto, n.d.) 
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Nykyajan viheralueille tärkeitä ovat ekologiset näkökulmat, joilla saadaan ilmastonmuutosta 

hillittyä. Kaupungissa olevat puut tai puistot ovat päästöjen hiilinieluja, sekä ylläpitävät 

eliöstöjä myös rakennetuissa ympäristöissä. (Turku.fi, n.d.) Puistorakentamisessa etusijalla 

ovat viivyttävät rakenteet eli hulevesipainanteet/-altaat, sekä viherkatot. Läpäisevät 

rakenteet esimerkiksi golf-kivi ja nurmikivi ovat myös nykyajan viherrakentamisessa todella 

tärkeitä. (Rudus, n.d.) Näiden avulla kaikkea sadevettä ei tarvitse kerätä ja puhdistaa, vaan 

vesi kulkeutuu maaperään luonnollisesti tai se ohjataan esimerkiksi kasvillisuuden 

käytettäväksi. 

 

5 Julkisten viheralueiden kunnossapito 

Julkisten viheralueiden kunnossapidon intensiivisyys määräytyy alueen hoitoluokituksen 

mukaan. Samalla alueella voi olla useampia eri hoitoluokkia, jos niin on suunnitteluvaiheessa 

päätetty. (Suomalainen, 2018) Kunnossapidon tavoitteena on ylläpitää kohteen suunniteltu 

käyttötarkoitus ja laatutaso. Kunnan tai kaupungin viheralueiden ylläpidon suorittaa joko 

ulkopuolinen urakoitsija tai kunnan/kaupungin puistotyöntekijät. Esimerkiksi Liedon kunnalla 

suurimman osan ylläpidosta hoitaa kunnan oma Puistotoimi- yksikkö ja loput hoitaa 

ulkopuolinen urakoitsija. 

5.1 Puiden hoito julkisilla viheralueilla 

Puiden hoito julkisilla viheralueilla määräytyy puiden käyttötarkoituksen mukaan ja riippuu 

puu lajista, käyttötarkoituksesta ja kasvuympäristöstä. Käyttötarkoituksella tarkoitetaan 

puiden jakamista katupuihin, puistopuihin ja muotopuihin. (Viherympäristöliitto ry, 2014, s. 

49) 

Puiden erilaiset leikkaukset esimerkiksi rakenneleikkaukset, hoitoleikkaukset, sekä runko-, 

juuri- ja tyvivesojen poistot ovat yleisimpiä puiden hoitotoimenpiteitä. (Viherympäristöliitto 

ry, 2014, s. 49) Nuorille ja vastaistutetuille puille yleisimmät hoitotoimenpiteet ovat kastelu, 

tuentojen tarkistukset, sekä korjaukset, runkojen suojaus talveksi, juuristo alueen haketus, 

sekä hakealueen rikkakasvien torjunta. Nämä työt suorittaa aina puunhoitoon perehtynyt 
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ammattilainen. Jokaiselle puu lajille on myös oma leikkausajankohtansa, jolloin niitä voidaan 

leikata. (Hämeen Sanomat, 2014) 

5.2 Pensaiden hoito julkisilla viheralueilla 

Pensaiden hoito määräytyy hoitoluokituksen ja sijoituspaikan mukaan. Hoidon täytyy täyttää 

esteettiset ja etenkin toiminnalliset vaatimukset, ettei kasvusto ole esimerkiksi 

näkemäesteenä tai vaurioita kasvustollaan tai juuristollaan viereisiä rakenteita. Pensaiden 

laji ja lajikekohtaisella hoidolla pyritään saamaan kasvustolle mahdollisimman pitkä elinkaari. 

(Viherympäristöliitto ry, 2014, s. 39) 

5.3 Ruusujen hoito julkisilla viheralueilla 

Ruusuja hoidetaan koko kasvukauden ajan ja siten, että hoito on lajille, sekä lajikkeelle 

ominaista. Hoidon tarkoituksena on pitää ruusut elinvoimaisina, jotta niiden kukinta kestää 

mahdollisimman pitkään ja on runsasta. Ruusujen yleisimmät hoitotoimenpiteet ovat 

lannoitus, kalkitus, hoitoleikkaukset, rikkakasvien torjunta, kasvuston siistiminen, sekä 

kasvitautien ja tuholaisten torjunta. (Viherympäristöliitto ry, 2014, s. 27) Ruusujen hoidon 

laatuvaatimukset ovat selkeästi suppeammat kuin esimerkiksi nurmikoilla, puilla ja pensailla, 

koska A3-hoitoluokituksen ohjeita ei ruusuille ole. Tämä tarkoittaa sitä, että A3-

hoitoluokituksen alla olevissa puistoissa ei ruusu istutuksia ole tai jos on, niin niiden 

hoitoluokitus on vähintään A2. 

5.4 Nurmikoiden hoito julkisilla viheralueilla 

Nurmikoiden hoitoon julkisilla viheralueilla sisältyy paljon muutakin kuin nurmikon leikkuu 

itsessään. Kevät- ja syksykunnostus esimerkiksi ovat tärkeitä toimenpiteitä nurmikolle. 

Keväällä nurmikolta poistetaan hiekoitushiekat ja muut leikkuuta häiritsevät roskat ja 

syksyllä roskien lisäksi poistetaan lehtijäte. Nurmikoiden tarkoitus on aina näyttää 

yleisilmeeltään siistiltä ja hoidetulta, sekä täyttää hoitoluokan antamat kriteerit. Nurmikoita 

on vain rakennetuilla viheralueilla eli A-hoitoluokissa. (Viherympäristöliitto ry, 2014, s. 14) 
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6 Kasvillisuuden kuntokartoituksen prosessikuvaus ja tulokset 

Tässä osiossa kerron miten ja miksi tein oman kuntokartoitukseni Liedon keskuspuistoon. 

Jokainen vaihe on omana alaotsikkonaan. Alla prosessikaavio, jossa on järjestyksessä kaikki 

tehdyt työvaiheet. 

Kuva 1 Kasvillisuuden kuntokartoituksen prosessikaavio 

 

6.1 Dokumentointi 

Aloitin tämän opinnäytetyön dokumentoimalla vihkoon koko puiston kasvillisuuden. Tein 

puille oman listauksen, sekä pensas-/ruusualueille omansa. Kiersin puiston jokaisen puun 

yksitellen läpi, jotta sain mahdollisimman tarkan kuvan sen kunnosta. Saman tein myös 

pensas- ja ruusualueille. Kävin kaikki kasvit järjestyksessä läpi ja samalla numeroisin ne 

paperiseen karttaan. Saman numeron kirjasin vihkoon, jonne siis listasin puun tieteellisen 

nimen, suomenkielisen nimen, sen hetkisen silmämääräisen kunnon, sekä huomautuksia, jos 

niitä löytyi. Joistain huomautuksista ja vaurioista otin kuvia, kuten esimerkiksi alla oleva kuva 

pakkashalkeamasta. 
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Kuva 2 Pakkashalkeama Metsävaahterassa (Acer platanoides) 

 

Suurimman osan puiston kasveista tunnistin heti, mutta osa vaati hieman jälkityötä. Ne, joita 

en heti tunnistanut, kirjasin niistä oman arvioni ylös, jonka jälkeen käytin Googlea apuna. 

Nettisivuista käytin apuna vain luotettavia sivuja, kuten taimistojen, Mustilan Arboretumin ja 

Suomen Ruususeuran sivuja. Paikan päällä käytin myös välillä apuna PlantNet 

puhelinsovellusta, joka kameran avulla tunnistaa kasveja. Sovellus antaa listan 

vaihtoehdoista, joiksi se kasvin arvioi. Niistä vaihtoehdoista tunnistin kasvin tai sain vinkkiä 

oikean kasvin tunnistamiseen. Yhden puun kohdalla jouduin ottamaan yhteyttä 

Dendrologian seuraan, jotta sain tunnistettua puun lajikkeen oikein.  
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6.2 Kasvillisuuslistat 

Dokumentoinnin jälkeen kirjoitin puhtaaksi vihkoon kirjaamani kuntoarviot, sekä täydensin 

puuttuvat kasvit ja ne, joita en heti tunnistanut. Listat tein Excelillä. Listaan tuli kaikki kasvit 

samassa numerojärjestyksessä, kuin ne vihossa oli. Ensimmäisessä sarakkeessa on ilmoitettu 

kasvin numero kartalla, sitten kasvin tieteellinen nimi, suomenkielinen nimi, kasvin kunto ja 

viimeisenä ’huomioitavaa’ sarake. Viimeisessä sarakkeessa on kirjoitettu huomioita, jotka 

vaikuttavat kasvin kuntoon.  

Pensas- ja ruusualueiden listoihin kirjoitin kasvin nimi sarakkeiden kohdalle kaikki siinä 

istutusalueessa kasvavat kasvit. Merkitsin myös mukaan kappalemäärät yksittäisistä 

lajikkeista, jos ne oli mahdollista laskea. Isoista pensasalueista en määriä laskenut tai 

alueista, joissa oli vain yhtä samaa lajia. Valmiit kasvillisuuslistat löytyvät liitteistä 1 & 2. 

6.3 Kuntokartoituskartat 

Kartat piirsin Vectorworks nimisellä tietokoneohjelmalla. Käytin apunani esimieheltäni 

saamaa vanhaa Keskuspuiston kehittämissuunnitelmaa. Haastavaksi piirtämisestä teki sen, 

että osaa puista ei siinä suunnitelmassa ollut tai ne oli kaadettu. Kartan piirsin mittakaavaan 

1:500 ja tein puista, sekä pensas-/ruusualueista omat kartat. Molemmissa kartoissa on 

värein ilmaistu puun tai pensas-/ruusualueen kunto, sekä kartan vieressä vielä 

selitelaatikossa kerrottu mitä kuntoa mikäkin väri edustaa. Valmiit kuntokartoituskartat 

löytyvät liitteistä 3 & 4. 

6.4 Kolmen vuoden hoitosuunnitelma 

Hoitosuunnitelman runkona olen käyttänyt VHT ’14 viheralueiden hoito kirjan hoidon 

laatuvaatimuksia. Olen muokannut hoitosuunnitelman kuitenkin Liedon keskuspuiston 

kasvillisuuteen sopivaksi. Olen ottanut huomioon kasvit, joita puistosta löytyy ja hyödyntänyt 

omaa kokemustani viheralueiden kunnossapidosta. Myös nurmikon hoito on mukana, koska 

se on osa kunnossapitoa, jolla saadaan ylläpidettyä puiston A2-hoitoluokitusta. 
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Liedon keskuspuistolle tekemäni hoitosuunnitelma alkaa vuoden 2020 syksystä ja loppuu 

vuoden 2023 kesään. Jokaisen vuodenajan alla on alaotsikoina puut, pensaat, ryhmäruusut 

ja nurmikot. Näiden alaotsikoiden alle olen listannut hoitotoimenpiteitä, joita kyseisenä 

vuodenaikana tehdään. Kaikkien näiden kohdalla on huomioitu puistossa kasvavat puu-, 

pensas- ja ruusulajit ja dokumentoinnin aikana esiin tulleet hoidontarpeet. Valmis 

hoitosuunnitelma löytyy liitteestä 5. 

7 Johtopäätökset 

Opinnäytetyöni aihe oli minulle erityisen kiinnostava, mutta välillä koko prosessi tuntui 

junnaavan paikallaan. Erityisen haastavaksi koin koko opinnäytetyöprosessissa ruusujen 

tunnistamisen ja opinnäytetyön kirjallisen osuuden. Kaikkien näiden haasteiden jälkeen olen 

mielestäni kasvattanut osaamistani puuvartisissa kasveissa, sekä yleisesti viheralueiden 

kunnossapidossa. Erityisesti ruusujen tietämys kohentui huomattavasti, sillä aikaisemmin 

minulla ei ollut niistä juurikaan mitään tietoa. Apuakin oli aina saatavilla ja yhteistyö tilaajan, 

sekä opinnäytetyön ohjaajan kanssa oli mielestäni toimiva. 

Oma hieno hetkensä oli myös havaita puistossa vuosia Metsävaahterana (Acer platanoides) 

kasvanut Stollinvaahtera (Acer platanoides ’Stollii’). Haastattelin kunnassa 20-30 vuotta 

työskennelleitä puistotyöntekijöitä ja he kertoivat, että puut oli 90-luvulla taimistolta 

haettuja ja he olettivat niiden kaikkien olevan Metsävaahteroita. He kertoivat myös, että 

silloin niin heidän kuin taimistojenkin kasvitietämys oli täysin eri kuin nykyään. Esimiehenikin 

oli hämmästynyt löydöstä ja totesikin, että kyllä se lehti on erilainen kuin Metsävaahterassa. 

Alla kuva pari vierekkäin kasvavien vaahteroiden lehdistä, jossa näkyy lehtien erilaisuus. 
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Kuva 3 Metsävaahteran (Acer platanoides) lehti 

 

Kuva 4 Stollinvaahteran (Acer platanoides ’Stollii’) lehti 

 

”Millaista hoitoa Liedon keskuspuiston puuvartiset kasvit vaativat, jotta ne täyttävät A2-

hoitoluokituksen vaatimukset?” oli opinnäytetyöni tutkimuskysymys ja mielestäni siihen 
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saatiin vastaus. Ensinnäkin kartoitettiin sen hetkisen kasvillisuuden kunto, joka mielestäni ei 

täyttänyt hoitoluokituksen vaatimuksia. Yksityiskohtaisella hoitosuunnitelmalla ja sitä 

noudattamalla saadaan kasvillisuus varmasti täyttämään A2-hoitoluokituksen tavoitteet. Nyt 

myös ruusuille on selkeät ja oikeaoppiset ohjeet, sillä tilaajan mukaan niitä on vain jotenkin 

hoidettu, koska ei ole ollut oikeanlaista tietoa ruusujen hoidosta.  

Minun piti myös pohtia opinnäytetyössäni teknologian yhdistämistä opinnäytetyön 

aiheeseeni. Pohdin, että olisiko mahdollista viedä dokumentoimaani tietoa johonkin 

paikkatieto-järjestelmään? Paikkatiedolla tarkoitetaan sijaintitiedon ja ominaisuustiedon 

yhdistämistä. Sijaintitieto tarkoittaa paikan tai kohteen sijaintia esimerkiksi kohteen osoite, 

kaupunki tai koordinaatit. Ominaisuustiedolla tarkoitetaan paikan tai kohteen ominaisia 

tietoja esimerkiksi onko kohde esteetön, mitkä ovat paikan aukioloajat tai tässä tapauksessa 

mistä puusta on kyse ja missä kunnossa puu on. Liedon kunnalta löytyy oma 

paikkatietojärjestelmä Louhi, johon tiedot olisi mahdollista siirtää. Kunnan mittaustoimelta 

löytyy myös takymetri, jolla puut saataisiin oikeisiin koordinaatteihin kartalle. 

Ominaisuustietoihin voisi aluksi kirjata vain puun suomenkielisen ja tieteellisen nimen ja 

päivittää kuntotiedot tämän jälkeen ajan tasalle. Tässä olisi mielestäni hyvä aihe toiseksi 

opinnäytetyöksi. 
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