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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia maisemointisuunnitelma Vimpelin Lakeahar-
julle rakennetun uuden hiihtolatuverkoston alueelle. Latuverkosto kulkee kolmen 
eri metsätilan alueella ja metsäpinta-alaa on noin 35 hehtaaria. Uuden latuverkos-
ton rakentamisesta vastaa Sport Center Lakis ry:n hallinnoima hanke. Hankkeen 
tavoitteena on rakentaa alueelle kansainväliset kriteerit täyttävä talvilajien harjoit-
telu- ja kilpailukeskus. 

Opinnäytetyössä otettiin huomioon hankkeessa mukana olleiden henkilöiden mie-
lipiteitä ja toiveita maisemointia koskien. Haastattelujen ja oman suunnittelun poh-
jalta valmistui maisemointisuunnitelma, joka kattaa latuverkoston lähialueen met-
sät. Suunnitelma sisältää kuviokohtaiset toimenpide-ehdotukset tuleville vuosille. 
Suunnittelun päätavoitteena oli saada Lakeaharjun rinteiltä avautuva Lappajärvi 
mahdollisimman hyvin esille alueen käyttäjille. 

Opinnäytetyön aihe saatiin Sport Center Lakis ry:ltä. Yhteistyössä opinnäytetyön 
eri vaiheissa toimi myös Metsänhoitoyhdistys JärviLakia. Metsänhoitoyhdistys vas-
tasi alueen metsien hakkaamisesta. Metsätöiden toteutuksessa tärkeässä roolissa 
olivat myös aktiiviset talkoolaiset. 

Suunnittelussa mukana olleet metsäalueet olivat ennen hanketta koskemattomia 
ja paikoitellen huonosti hoidettuja. Tämän vuoksi maisemointisuunnitelman teke-
minen alueelle oli tärkeää. 
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The purpose of this thesis was to draw up a landscape plan for the forest area of 
Lakeaharju which is located in Vimpeli. There is an ongoing project to build a new 
winter sports training and competition center in the area. The Sport Center Lakis ry 
manages the project.  

The thesis includes interviews with the people that are part of this project. The in-
terview results were used to make the landscape plan. Other plan was based on 
good forest management recommendations. The plan includes the next ten years 
of logging and forest management work suggestions. The main objective of the 
plan was to improve the view of the Lappajärvi Lake.  

The topic of the thesis came from the Sport Center Lakis ry. JärviLakia forest 
management association has played an important role in this project. JärviLakia 
forest management association used the landscaping plan in operation. They have 
been responsible for the logging action in the forest area. Many volunteer workers 
have played an important role during the project. They have made most of the 
clearing work in forest area. 

The Lakeaharju Forest was in poor health before this work, that’s why the land-
scaping plan will be important for this area. Well-kept landscape is an important 
attraction for the area. 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Kuntoreitti Kuntoreitit ovat jokapäiväiseen kuntoiluun, arkiliikuntaan 

ja urheiluun tarkoitettuja kunnossapidettäviä reittejä taa-

jamissa tai niiden läheisyydessä 

Lakeaharju Lakeaharju sijaitsee Vimpelin kunnan alueella Lappajär-

ven itäpuolella. Harjun korkeusero on 90m. Alueella sijait-

see hiihtokeskus ja parhaillaan rakennettava talvilajien 

harjoittelu ja kilpailukeskus. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laatia maisemointisuunnitelma Vimpelin 

Lakeaharjun alueelle rakennetun hiihtolatuverkoston yhteyteen. Lakeaharjulla on 

meneillään hanke, jossa rakennetaan kansainväliset kriteerit täyttävä ampumahiih-

toon soveltuva talvilajien kilpailu- ja harjoittelukeskus. Tämän hankkeen yhteydes-

sä on rakennettu Lakeaharjun maisemaan noin viisi kilometriä uutta latuverkostoa. 

Opinnäytetyössä laaditaan suunnitelma kyseisen latuverkoston välisen metsän 

maisemoinnista. Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa tavoitteena oli ottaa mukaan 

mahdollisimman monen tahon mielipiteet ja toiveet maisemointia koskien. Järjes-

tettyihin maastokäynteihin osallistui hankkeessa mukana olevia henkilöitä. Suun-

nittelussa ja muussa työssä apuna oli lisäksi Metsänhoitoyhdistys JärviLakian 

Vimpelin toimiston metsänhoidonneuvoja Kaija Hänninen. 

Hankkeessa rakennettu hiihtolatuverkosto ulottuu kolmen eri metsänomistajan 

tilan alueelle. Suunnittelualueen metsät ovat puustoltaan vaihtelevia ja pääosin 

hoitamattomia tai vähän hoidettuja. Alueella esiintyy monipuolisesti eri puulajeja ja 

kehitysluokkia. Lakeaharjun alueella on suuria korkeusvaihteluita ja kauniit näky-

mät suoraan Lappajärvelle. Yksi työn päätavoitteista onkin saada Lakeaharjun 

vieressä sijaitseva Lappajärvi komeasti esille latuverkoston käyttäjille. 

Lakeaharjun metsien maisemointi on erittäin tarpeellista. Puusto on lähtökohdil-

taan hoitamatonta ja tukkoista koko reitin varrelta. Suurin osa alueen metsistä tu-

lee muuttumaan merkittävästi jo pelkällä raivaussahatyöllä. Raivauksen lisäksi 

metsiin tullaan suorittamaan koneellista hakkuuta. Se, mitä puita mistäkin kohdin 

hakataan pois, riippuu pääasiassa niiden maisemallisesta sijainnista.  Alueen met-

sissä on monia voimakkaita maisematekijöitä, joita hakkuissa pyritään korosta-

maan. Järvi on alueen voimakkain maisematekijä. Muita tärkeitä tekijöitä ovat kal-

liot, vanhat puut sekä lahopuut.  

Alueen käyttäjien ja hankkeessa mukana olevien henkilöiden yleinen mielipide on, 

että maisemointisuunnitelma on tarpeellinen. Hakkuiden ja metsänhoitotöiden 

avulla alueesta saadaan miellyttävämpi sen käyttäjille. Tämä opinnäytetyö on 

avuksi alueen hakkuiden toteutuksessa ja hyödyksi myös tulevia hakkuita suunni-

teltaessa. Hankkeen lähtökohtana on saada Lakeaharju suuren yleisön tietoisuu-
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teen, minkä jälkeen erilaisten tapahtumien järjestäminen olisi mahdollista. Kaunis 

maisema voi olla yksi alueen vetovoimatekijöistä, jonka avulla alueelle saadaan 

lisää käyttäjiä. 
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2 TYÖN TAUSTAT JA TAVOITTEET 

2.1 Lakeaharju 

Lakeaharju sijaitsee Lappajärven itäpuolella Vimpelin kunnan alueella. Harjun kor-

keusero on 90 metriä. Lakeaharju tunnetaan erityisesti laskettelukeskuksestaan, 

joka on Etelä-Pohjanmaan mittapuulla mitattuna merkittävän kokoinen. Hiihtokes-

kuksen kävijämäärä on vuosittain 30000 asiakkaan luokkaa. Laskettelutoiminnan 

lisäksi alueella kiertää laaja hiihtolatuverkosto, joka ulottuu sekä Vimpelin että Ala-

järven kuntien alueelle. Uusi rakennettava latuverkosto tulee osittain hyödyntä-

mään tätä vanhaa latureittiä. Lakeaharjun rinteille on tällä hetkellä rakennettuna 

noin 50 mökkiä. Tämän lisäksi alueelle on kaavoitettu 150 uutta mökkitonttia joilla 

suurimmalla osalla ei ole vielä rakennuksia. (Lakeaharju [Viitattu 25.10.2014].) 

2.2 Sport Center Lakis ry 

Sport Center Lakis ry on yhdistys, joka perustettiin hallinnoimaan talvilajien kilpai-

lu- ja harjoittelukeskuksen rakentamista Vimpelin Lakeaharjulle. Yhdistys sai al-

kunsa sen jälkeen, kun vuonna 2011 aloitettua hanketta koskeva esiselvitys saa-

tiin päätökseen. Hankkeen rahoituksesta ovat vastanneet Ely-keskus, Vimpelin 

kunta, Alajärven kaupunki, Lappajärven kunta ja Soinin kunta sekä yritykset ja yk-

sityiset tahot. (Sport Center Lakis ry [Viitattu 25.10.2014].) 

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lakeaharjulle kansainväliset mitat ja kriteerit 

täyttävä talvilajien harjoittelu- ja kilpailukeskus. Suorituspaikat on tarkoitettu sekä 

kilpaurheilijoille että lajien harrastajille. Harjoittelu- ja kilpailukeskuksen rakentami-

nen vaikuttaa merkittävästi alueen valtakunnalliseen ja mahdollisesti myös kan-

sainväliseen näkyvyyteen. Hankkeen kohderyhminä ovat ampumahiihdon, maas-

tohiihdon, suunnistuksen, maastopyöräilyn ja mahdollisten muiden lajien kilpaur-

heilijat ja harrastajat. Yhteistyötahoina hankkeella on Suomen ampumahiihtoliitto, 

Suomen hiihtoliitto, Suomen maastohiihto ry, kansainvälinen hiihtoliitto FIS ja lähi-

alueiden urheiluseurat. 
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Hankkeen aikataulu on edennyt suunnitelmien mukaan. Vuonna 2013 rakennettiin 

noin viiden kilometrin matkalle uutta latuverkostoa. Saman vuoden aikana saatiin 

myös ampumarata käyttökuntoon. Vuodelle 2014 jääneet asfaltointi- ja viimeistely-

työt tullaan myös toteuttamaan vuoden loppuun mennessä. 

2.3 Opinnäytetyön tavoitteena hoidettu maisemakokonaisuus 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia hiihtolatuverkostojen metsäalueelle maise-

mointisuunnitelma, jota hyödyntämällä alueen maisemasta saadaan esiin sen par-

haat puolet. Lakeaharjun päältä katsottuna keskeisin maisemakohta on edessä 

siintävä Lappajärvi. Työn tavoitteena on saada järvimaisema mahdollisimman hy-

vin esille. Uuden hiihtolatuverkoston metsä on monelta osin käsittelemätöntä, joten 

toinen työn keskeinen tavoite on laatia alueelle hakkuu- ja hoitosuunnitelma. Ta-

voitteena on ottaa huomioon hankkeessa mukana olleiden henkilöiden mielipiteet 

ja toiveet maiseman muutosten suunnittelussa sekä toteutuksessa. 
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3 KUNTOREITIN MAISEMOINTI 

3.1 Kuntoreitti 

Kuntoreitit ovat jokapäiväiseen kuntoiluun, arkiliikuntaan ja urheiluun tarkoitettuja 

kunnossapidettäviä reittejä taajamissa tai niiden läheisyydessä. Samalla alueella 

voi olla useita eri tarkoitukseen soveltuvia kuntoreittejä. Mikäli samalla alueella on 

useampia reittejä, tulisi ne erottaa selkeästi toisistaan. Kuntoreitit tulee suunnitella 

käyttötarkoituksiin sopiviksi ja harrastettavan lajin mukaiseksi. Lisäarvoa tuo, että 

reittejä voi käyttää sekä kesällä että talvella. Reitityksen hyvä suunnittelu ja niiden 

yhdistäminen muihin ulkoilureitteihin ja palveluihin monipuolistaa alueen käyttöä. 

(Rautiainen 2013.) Myös tämän hankkeen yhteydessä tulisi huomioida, että muut 

lähialueen ulkoilureitit ovat helposti saavutettavissa. 

3.2 Kuntoreittien luokitus 

Kuntoreitit luokitellaan eri vaativuusluokkiin niiden haastavuuden perusteella. On 

olemassa helppoja, keskitasoisia ja vaativia kuntoreittejä. Näistä luokitusasteista 

vaativin soveltuu ainoastaan fyysisesti hyvin rasittavaa liikuntaa harrastaville. Hel-

pot ja keskitasoiset reitit sen sijaan soveltuvat kaikkien ulkoilijoiden käyttöön. La-

jien kirjo on sitä laajempi mitä helpommasta kuntoreitistä on kyse. Reitin tulisi sijai-

ta sitä lähempänä taajamaa tai asutuskeskusta mitä helpommasta reitistä on kyse. 

(Rautiainen 2013.) 

Lakeaharjulle rakennettavan latuverkoston vaativuusluokka täyttää vaativan kunto-

reitin kriteerit. Vaativan ulkoilureitin suunnittelu on tehtävä harkiten ja esimerkiksi 

oheispalvelujen tarve on mietittävä tarkkaan. Mikäli taajamassa tai lähialueella 

asuu yli 8000 ihmistä, on vaativalla ulkoilureitillä jo selvä tarve. Vaativalla ulkoilu-

reitillä yleensä harrastettavia ulkoilulajeja ovat hiihto, juoksu, kävely ja pyöräily. 

Reitiltä vaadittavat jyrkät korkeusvaihtelut karsivat lajivalikoimaa selvästi pienem-

mäksi verrattuna helpompiin reitteihin. Jyrkät laskut ja nousut myös pakottavat 

talvisaikaisissa lajeissa ainoastaan yhden kiertosuunnan käyttämistä, jolloin reitti 

suunnitellaan rengasmaiseksi. Kesäaikaisissa lajeissa kiertosuunnalla ei ole vält-
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tämättä niin suurta merkitystä. On myös mahdollista yhdistää eri vaativuusluokkiin 

kuuluvia ulkoilureittejä toisiinsa. Näin saadaan entistä monipuolisempia reittikoko-

naisuuksia sekä entistä enemmän kuntoilijoita samalle alueelle. Kuntoreittien käyt-

täminen kilpailutoimintaan lisääntyy sitä mukaan, mitä vaativammasta reitistä on 

kysymys. (Rautiainen 2013.) 

3.3 Maisema 

Maiseman eri osia ovat mm. maaston muodot, maa- ja kallioperä, kasvillisuus, 

vesistöt ja rakennettu ympäristö. Mitä enemmän näitä eri elementtejä löytyy, sitä 

monipuolisempi on myös maisema. Erityisen voimakkaat maisematekijät tekevät 

alueesta samalla miellyttävän ja mielenkiintoisen. Ulkoilija lähtee yleensä etsimään 

juuri näitä kokemuksia. Luonnosta haetaan vastapainoa tavalliselle arkiympäristöl-

le. Maiseman avaamisella saadaan lisättyä alueen viihtyisyyttä ja virkistysarvoa. 

Mikäli samassa avatussa maisemassa on lisäksi mielenkiintoisia yksityiskohtia, 

kuten vanhoja puita, virkistysarvo vielä moninkertaistuu. (Pouta & Heikkilä 1998.) 

Jokaisen ihmisen maisemakokemus on yksilöllinen, mutta silti ympäristöstä löytyy 

ominaisuuksia, jotka vetoavat samalla tavalla jokaiseen käyttäjään. Tällaisia omi-

naisuuksia ovat esimerkiksi maiseman salaperäisyys sekä monimuotoisuus. Mo-

nimuotoiseen maisemaan sisältyy monia osasia, joita ovat esimerkiksi laajat toi-

mintamahdollisuudet, mielenkiinnon kohteet sekä virikkeiden määrä. Maisema ei 

saa kuitenkaan olla liian monimutkainen, sillä tällöin sen käyttäjä ei saa muodos-

tettua siitä selkeää mielikuvaa. Maiseman tulisi sisältää myös hieman salaperäi-

syyttä. Tällä tarkoitetaan sitä, että maiseman sisälle mentäessä, siellä odottaa jo-

takin mitä ei alun perin ollut nähtävissä. (Karjalainen & Verhe 1995, 47.) 

Kun arvioidaan virkistysalueen maisemaa ja sen hyviä sekä huonoja puolia, tulee 

alue kiertää läpikotaisin. Karttapohjille tulee merkata maisemallisesti tärkeimmät 

kohdat kuten näköalapaikat, vesistöt ja kalliot. Myös maisemaa haittaavat tekijät, 

kuten voimalinjat ja soranottopaikat, tulee ottaa suunnitteluvaiheessa huomioon. 

Virkistysalueella saattaa olla myös kohtia, joissa maisemaa on mahdollista avata 

alueen sisällä eikä ainoastaan ulkopuolella. (Pouta & Heikkilä 1998.) 
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Puuston merkitystä ei pidä yliarvioida suunnitteluvaiheessa. Puusto muuttuu jatku-

vasti, joten se ei saa olla virkistysalueen maisemaa arvioitaessa liian korostetussa 

asemassa. Esimerkiksi nuori taimikko kasvaa ajan myötä ja peittää maiseman. 

Samalla tavalla vanha puusto alkaa lahota ja kuolla pois jolloin myös sen maise-

mallinen merkitys alkaa vähentyä. (Karjalainen & Verhe 1995.) 

 

3.4 Erilaiset maisematilat 

Luonnonmaisemassa esiintyy erilaisia maisematiloja. Ne on jaettu kolmeen luo-

kaan jotka ovat: avoin, puoliavoin ja suljettu. Avoin maisematila on esimerkiksi pel-

to tai vesistö. Puoliavoin maisematila on harva metsä tai puustoinen suo. Suljetulla 

maisemalla tarkoitetaan tavallista metsää, jossa näkyvyys ei ulotu pitkälle. Hyvä 

ulkoilureitti sisältää erilaisten maisematilojen vaihtelua. Tällöin ulkoilija pystyy jat-

kuvasti kokemaan uusia elämyksiä. Maisematilojen liiallinen vaihtelukaan ei ole 

aina hyväksi, koska tämä voi johtaa käyttäjän silmissä liian sekavaan lopputulok-

seen. On tärkeätä, että maisema on alueelle luonteenomainen ja, että se sisältää 

juuri kyseisen alueen ainutlaatuisia piirteitä. (Karjalainen & Verhe 1995.) 

3.5 Maisemallinen metsänhoito 

Suomessa on käytössä jokamiehenoikeudet, jotka takaavat vapaan liikkumisen 

metsissä. Tästä johtuen suomalaiset ovat omaksuneet metsät tärkeimmäksi ulkoi-

luympäristökseen. Suurimmassa käytössä suomalaisille metsässä liikkujille ovat 

kuitenkin kaupunkien ja asutuskeskusten lähialueiden metsät. Kyseiset metsät 

ovat monesti kaupungin tai kunnan omistamia. Pääperiaate näiden metsien hoi-

dossa voi olla puuntuotannollinen, mutta on otettava huomioon myös alueen asuk-

kaat ja sen käyttäjät. Alueen käyttötarkoitus määrittelee hyvin pitkälle sen, miten 

alueen metsää ja ympäristöä hoidetaan. Metsänhoidolla voidaan vaikuttaa erittäin 

paljon alueen maisemakuvaan. Voidaan esimerkiksi avata näkymiä sekä luoda 

rakenteellista ja lajistollista vaihtelua alueen sisällä. Tavoitteena voi olla myös eri-

koisten yksityiskohtien korostaminen. Tällaisiksi luokitellaan esimerkiksi iäkkäät, 
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erikoisenmuotoiset tai harvinaiset puut sekä erilaiset pensaslajit. (Pouta & Heikkilä 

1998.) 

3.6 Maisema käyttäjien silmin 

Ihanteellisimmassa tapauksessa maisema ja sen ominaispiirteet antavat alueen 

käyttäjälle todella hyvälaatuisen ulkoilukokemuksen. Tämä pätee myös toisin päin. 

Epämiellyttävä maisema voi laskea käyttäjän viihtyvyyttä ja tätä kautta alue ei pal-

vele käyttäjiään tarkoituksenmukaisesti. Alueen viihtyisäksi kokeminen riippuu 

käyttäjien odotuksista ja taustoista. Taustatekijöitä ovat esimerkiksi arvot, asen-

teet, aiemmat kokemukset, tiedot, koulutustausta, kulttuuripiirit ja tunnetilat. Ko-

kemukseen vaikuttavat lisäksi maisemaan kohdistuvat odotukset, toiveet ja tar-

peet, ympäristön tuttuus ja sen mukana tuomat tunnesiteet. (Karjalainen & Verhe 

1995.) 

Jokainen käyttäjä kokee maiseman kauneuden omalla tavallaan. Hyvänä esimerk-

kinä on luonnontilainen vanha metsä, jossa on paljon lahopuuta. Käyttäjä, joka 

tietää paljon luonnosta, ymmärtää lahopuun merkityksen ja tärkeyden metsän mo-

nimuotoisuudelle. Luontoasioista vähän tietävä puolestaan saattaa kokea laho-

puun esteettisesti epämiellyttäväksi seikaksi luonnon keskellä. Kaunista maisemaa 

ei voida kuitenkaan koskaan määritellä yksiselitteisesti johtuen käyttäjien erilai-

suudesta. Kaikki ulkoilijat eivät välttämättä koe maisemaa yhtä tärkeänä seikkana. 

Esimerkkinä ulkoilija, joka käyttää ulkoiluun paljon omia lähireittejään. Hänelle 

maisemaa tärkeämpiä seikkoja saattaa olla esimerkiksi hyvän fyysisen kunnon 

ylläpito. (Karjalainen & Verhe 1995.) 

Sekä maisema että sen tarkastelija muuttuvat jatkuvasti. Metsän kasvaminen, tuu-

lenkaadot, metsäpalot ja metsänhoitotoimet muokkaavat näkymiä. Suomessa on 

neljä eri vuodenaikaa, joista jokainen muokkaa maisemaa oman näköiseksi. Myös 

yksittäinen vuorokausi auringon nousuineen ja laskuineen tarjoaa joka päivä uusia 

elämyksiä. Sää, valo, veden liikkeet ja äkkinäiset luonnon tapahtumat luovat het-

kellisiä maisematilanteita. Jopa pieni tuulenvire tai auringonsäde voi muuttaa mai-

semaa paljon. Ihmisen oma mieliala voi myös vaikuttaa siihen kuinka hän kokee 

maiseman kunakin hetkenä. (Karjalainen & Verhe 1995.) 
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Maiseman kokeminen riippuu myös paljon siitä mitä ympäristössä ollaan tekemäs-

sä. Erilaisissa liikkumismuodoissa saadaan erilaisia maisemakokemuksia. Ratkai-

seva seikka on kulkuvauhti. Nopeasti etenevissä lajeissa, kuten hiihdossa pyöräi-

lyssä ja juoksussa, näkökenttä kapenee joten maisemaa ei kerkeä havainnoimaan 

kunnolla. Hidasvauhtisessa liikkumisessa, kuten kävelyssä, maisemaan kohdistu-

via havaintoja pystyy tekemään jatkuvasti. (Karjalainen & Verhe 1995.) 

3.7 Luonnonmukaisuuden korostaminen 

Yleisesti koetaan, että maisemallisesti kauniissa metsässä vaalitaan luonnonmu-

kaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että metsänhoidossa pyritään välttämään kaava-

maisuutta ja selviä rajoja. Metsänhoitotoimien jäljet eivät myöskään saisi näkyä 

luonnonmaisemassa. Jotta puusto olisi kaunista, olisi sen myös oltava elinvoimais-

ta.  Varsinkin asutusten lähimetsät joutuvat jatkuvasti kovan rasituksen alle, joten 

niiden elinvoimaisena pitäminen edellyttää aika ajoin myös avohakkuita ja metsän 

uudistamista. (Pouta & Heikkilä 1998.) 

Virkistysalueiden metsät ovat usein maisemallisesti erityisillä paikoilla, joten niiden 

hoitaminen vaatii myös erityiskäsittelyä. Normaalit hakkuutavat eivät välttämättä 

sovellu näille herkille alueille, joten monessa kohteessa on sovellettava metsänkä-

sittelytapaa. Erityisesti mäkien laet ja rantojen läheisyydet ovat maisemallisesti 

arkoja kohtia. (Pouta & Heikkilä 1998.) 

Metsän lähimaiseman avoimuuteen ja sulkeutuneisuuteen voidaan vaikuttaa kiin-

nittämällä huomiota metsän tiheyteen, puulajeihin, ikään sekä kerroksellisuuteen. 

Seikat vaikuttavat alueen valaistukseen ja yleiseen tunnelmaan. Ulkoilumetsissä 

on hyvä olla avattuja näkymiä ja reittien ja polkujen varsien metsänhoito vaikuttaa 

ratkaisevasti lähimaisemaan. (Pouta & Heikkilä 1998.) 

Moni ulkoilija käyttää aikaa luonnon tarkkailuun ja erityispiirteiden havainnointiin. 

Tämän vuoksi onkin tärkeää pyrkiä turvaamaan luonnon monimuotoisuus. Erityi-

sesti harvinaiset elinympäristöt sekä mahdollisimman monipuolinen kasvi- ja eläin-

lajien kirjo antavat ulkoilijoille mahdollisuuden kokea luonto ja sen antimet täydes-

sä kukoistuksessaan. (Pouta & Heikkilä 1998.) 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT  

4.1 Aineisto 

Opinnäytetyön aineistonkeruu tehtiin haastattelututkimuksen avulla. Haastateltavat 

henkilöt valittiin hankkeessa mukana olijoista. Tutkimuslomakkeen (liite 1) avulla 

haastateltiin kolmea yksityishenkilöä sekä yhtä kahdeksan hengen ryhmää. Yksi-

tyishenkilöistä kaksi henkilöä oli metsäalan ammattilaisia. Heidät haluttiin ottaa 

mukaan tutkimukseen, jotta opinnäytetyöhön saataisiin myös ammatillista näke-

mystä. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin mukaan hankkeen johtoryhmää sekä muita 

aktiivisia hankehenkilöitä.  

Haastattelut järjestettiin Lakeaharjun maastossa. Kuljettava reitti ja pysähdyskoh-

dat oli mietitty valmiiksi. Reitti kulki latuverkostoa pitkin ja pysähdyskohdiksi valit-

tiin maisemallisesti tärkeimmät kohteet. Pysähdyskohtia kertyi kolme kappaletta ja 

niistä jokainen edusti puustoltaan ja maisemaltaan omaa kategoriaansa. Kaikkien 

haastateltavien kanssa pysähdyttiin samoissa maastonkohdissa. Jokaisessa 

maastonkohdassa esitettiin kysymyksiä koskien maisemaa ja sitä, millaiseksi se 

tulisi muuttaa. Esiin tulleet ajatukset ja mielipiteet kirjattiin ylös tutkimuslomakkeel-

le. Koko haastattelun ajan haastateltavilla oli lisäksi mahdollisuus vapaaseen poh-

dintaan ja kommentointiin. Haastattelun aikana pyrittiin kartoittamaan haastatelta-

vien mielipiteet yleisesti tätä hanketta koskien. Esille tulleet ajatukset otettiin huo-

mioon maisemointisuunnitelmaan koottaessa.  

Maisemointisuunnitelma on pyritty tekemään haastattelujen ja sieltä saatujen tieto-

jen pohjalta. Lisäksi aiheeseen liittyvää kirjallista teoriatietoa on pyritty hyödyntä-

mään. Haastateltavat ovat olleet merkittävä apu opinnäytetyössä, sillä haastatelta-

vista lähes kaikki työskentelevät tiiviisti tämän hankkeen parissa.  

4.2 Haastattelututkimus menetelmänä 

Haastattelututkimuksessa tutkija esittää tutkimuksen kysymykset vastaajalle joko 

puhelimitse tai kasvotusten. Haastattelulomake vastaa kyselylomaketta, mutta 
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erona on se, että haastattelija toimii vastaajan apuna. Haastattelututkimuksessa 

on syytä kiinnittää huomiota epävarmuustekijöihin: onko tutkimuksen perusjoukko 

rajattu oikein, saadaanko tarpeeksi vastauksia ja ovatko kysymykset esitetty jokai-

selle vastaajalle neutraalisti, ovatko kysymykset kohdistettu tarpeeksi tarkasti tut-

kittaviin asioihin, onko haastattelun ajankohta valittu oikein ja niin edelleen. (Veh-

kalahti 2014.) Haastattelu lomakkeen avulla sopii parhaiten tutkimusmenetelmäksi 

silloin, kun sekä aihe että tutkimusongelma on tarkoin rajattu. Useimmiten haastat-

telu on hyvin informoitu. Eli tutkija selvittää haastateltaville tutkimuksen aihetta 

sekä sen tarkoitusta ja tavoitteita. (Vilkka 2007.) 

4.3 Aineiston kokoaminen 

Maisemointisuunnitelma alkoi alueeseen tutustumisella ja tärkeimpien kohteiden 

valokuvaamisella. Tämän jälkeen alettiin kartoittaa haastateltavia henkilöitä. Näi-

den haastateltavien näkökulmat on otettu huomioon maisemointisuunnitelmassa ja 

ne ovat toimineet tukena työn rakentamisessa. Haastattelujen jälkeen aloitettiin 

maastotyöt, joissa laadittiin alueesta kuviokohtainen suunnitelma. Suunnitelman 

perustana käytettiin tavallista metsäsuunnitelman pohjaa. Suunnitelma sisältää 

tavallisen metsäsuunnitelman tavoin kuviokohtaiset puustotiedot sekä tulevien 

vuosien toimenpide-ehdotukset. Kuviotietojen tekstikohtaan on lisätty mahdollisia 

lisätietoja kuvion käsittelyä koskien. Haastatteluissa esille tulleita mielipiteitä on 

myös kirjoitettu haastattelussa lähemmässä tarkastelussa olleille kuvioille. Kuvio-

luettelon lisäksi tuloksissa esitetään kuviokohtainen hakkuu- ja hoitotyöt sisältävä 

työmaakartta.  
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5 MAISEMOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 

5.1 Neljä metsätilaa 

Sport Center Lakis ry:n hankkeessa rakennettava hiihtouraverkosto sijoittuu koko-

naisuudessaan Lakeaharjun laskettelukeskuksen välittömään läheisyyteen. Latu-

urat tulevat kulkemaan kolmen eri metsätilan alueella. (liite 2). Maisemointisuunni-

telma tulee ulottumaan neljän eri metsätilan alueelle ja jokaisen tilan puusto on 

maisemallisesti merkittävässä roolissa. Alueen koko on noin 35 hehtaaria. Näistä 

tiloista kolme on yksityishenkilöiden omistuksessa ja yhdellä tiloista on monta 

omistajaa. Tämä tuo merkittäviä rajoituksia puuston hakkuu- ja hoitotöiden toteu-

tukseen sillä kaikki tilanomistajat eivät halua tehdä merkittäviä muutoksia tilansa 

metsiin.  

Pinta-alaltaan suurimman metsätilan omistavat yksityiset henkilöt, jotka ovat anta-

neet hankkeelle luvan käyttää aluetta vapaasti. Suurin osa hiihtourista tulee kul-

kemaan juuri tämän tilan alueella, joten puuston käsittely ja maisemanhoito tulee 

onnistumaan rajoituksetta. Alueen länsiosan kaksi yksityistilaa eivät ole halukkaita 

metsänhoitotoimenpiteisiin. Toisella tiloista kasvaa vanha hakkaamaton ikikuusik-

ko ja tilanomistaja ei halua tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä. Tämä on ymmärret-

tävää, koska alueella on varmasti myös suojeluarvoa. Hiihtoura kulkee läntisim-

missä osissaan erään yksityisen tilan vieressä, ja tämä tila voidaan lukea myös 

suunnitelmaan mukaan. Tila on tästä kohdasta hoitamatonta taimikkoa, ja se on 

tällä hetkellä käsittelemätöntä. Tämä alue vaikuttaa omalta osaltaan maisemako-

kemukseen. 

5.2  Puuston nykytila 

Lakeaharjun alueen metsät kasvavat pääasiassa keskikarkeilla tai karkeilla kan-

gasmailla. Myös kallioisia alueita löytyy muutamista kohdista. Puusto koostuu 

pääasiassa mäntyvaltaisista metsistä mutta monessa kohdassa esiintyy selkeää 

sekametsärakennetta. Rauduskoivu sekä haapa ovat alueen yleisimpiä lehtipuita. 

Alueen metsiä ei ole hakattu tai hoidettu kovinkaan merkittävästi viimeisten vuosi-
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kymmenien aikana. Tästä johtuen metsä on hyvinkin luonnontilaisen kaltaista suu-

rimmalla osalla aluetta. Suurin osa alueen metsistä on nuoria tai varttuneita kasva-

tusmetsiköitä. Metsille on tyypillistä myös kehitysluokkien vaihtelu pienien alueiden 

sisällä. Monessa kohdassa puuston vallitseva jakso saattaa olla reilusti yli sata-

vuotiasta ja alla kasvaa selkeästi nuorempaa puustoa. Tällaiset merkit kertovat 

siitä, kuinka vähän alueen metsissä on suoritettu hakkuita viimeisten vuosikym-

menten aikana. Suurimman tilan metsissä on suoritettu avohakkuita muutama 

kymmenen vuotta sitten, sillä tällä hetkellä näissä kohdissa kasvaa noin viiden 

metrin mittainen taimikko. Taimikot ovat hoitamattomia mutta kuitenkin edelleen 

kehityskelpoisia. 

Merkittävin Lakeaharjun alueen monista maisematekijöistä on Lappajärvi, joka on 

rinteeltä katsottuna lähes koko ajan jollain tavoin näkyvissä. Muita maisematekijöi-

tä ovat maastossa esiintyvät kalliot ja louhikot, jotka muodostavat paikoitellen to-

della erikoisen muotoisia kokonaisuuksia. Maisematekijöiksi luetaan myös alueen 

vanha puusto. Yhdellä alueen tiloista kasvaa yli satavuotias kuusikko, jota ei ole 

hakattu koskaan. Tätä koko tilaa voidaan pitää jo sinällään merkittävänä maisema-

tekijänä.  

5.3 Huomioon otettavat seikat 

Lähtökohdat suunnitelman teossa olivat seuraavat: Alueen metsiin tuli laatia hak-

kuu- ja hoitosuunnitelma, joka perustuisi aiemmin haastatteluissa kerättyihin mieli-

piteisiin ja toiveisiin. Haastattelut koskivat kuitenkin ainoastaan maisemallisesti 

merkittävimpiä kohtia, joten ne kattoivat vain pienen osan metsien pinta-alasta. 

Haastattelun ulkopuolisen alueen hakkuuehdotuksen sisältävän maisemointisuun-

nitelman tekeminen perustui koulusta saatuihin oppeihin ja omaan mielipiteeseen. 

Yleisohjeena suunnitelman teossa toimi järvimaiseman korostaminen kohdissa, 

joissa se oli mahdollista, sekä hyvän metsänhoidon suositukset maisemallisesti 

vähempiarvoisimmilla alueilla. 

Koska kyseessä on hiihtoreitti, on urien viereinen puusto merkittävässä roolissa 

monellakin tapaa. Hiihtouran viereen olisi hyvä jättää muutaman metrin levyinen 

puuton alue, jotta tila ei tuntuisi käyttäjästä liian ahtaalta. Tällöin myöskään puut 
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eivätkä tiputtaisi havujaan, lehtiään eikä oksiaan hiihtoladuille ja asfaltille. Tämä 

toimenpide helpottaa latujen kunnossapitoa ja on myös turvallisuutta parantava 

tekijä. Hiihtoreitti on haastava ja pitää sisällään voimakkaita korkeuseroja. Vauhti 

kasvaa laskuissa kovaksi ja aiheuttaa mutkissa vaikeuksia. Tällöin mutkakohdissa 

olevan puuston rooli korostuu ja turvallisuustekijät on otettava huomioon. Puusto 

tulisi olla harvaa ja sen läpi pitäisi pystyä näkemään. Isoimmat puut mutkakohdista 

tulisi poistaa. 

Lakeaharju on tuulinen paikka ja mahdollisiin tuulituhoihin on syytä varautua. Tuu-

lituhojen riskiä kasvattaa myös kallioinen maaperä sekä metsien hoitamattomuus. 

Kivinen ja kallioinen maaperä tarkoittaa sitä, että puiden juuret eivät pääse syvälle 

maahan. Puusto on aina kasvanut tiiviisti lähellä toisiaan, joten yksittäiset puut ja 

niiden juuristot eivät ole tottuneet tuuleen. Hakkuun jälkeiset vuodet sisältävät suu-

rimman tuhoriskin, sillä puustolla vie vuosia aikaa tottua suuriin muutoksiin. Var-

sinkin maisemallisesti tärkeimmät paikat olisi syytä hakata tuulituhoriskin huomioi-

den. Hakkuissa olisi järkevää jättää myös jonkin verran särkymävaraa puustoon, 

jolloin pienet yksittäiset tuhot eivät suuremmin vaikuttaisi metsän kokonaiskuvaan. 

Suunnitelmaa laadittaessa oli selvää, että koko alue kannattaa käydä jollain hak-

kuu- tai hoitotavalla läpi. Joka tilalla tämä ei tietysti ollut edes lähtökohtaisesti 

mahdollista, mutta suurimmalle osalle alueen metsiä näin voitiin alustavasti ajatel-

la. On selvää, että metsä kasvaa jatkuvasti ja maisema muuttaa muotoaan vuo-

sien saatossa. Olisi järkevää harventaa ja hoitaa alueen metsät nyt niin hyvään 

kuntoon, että koneitten ei tarvitsisi tulla paikalle joka vuosi. Alueella olisi järkevä 

suorittaa hakkuita seuraavan kerran 5-10 vuoden kuluttua. Tuolloin ajankohtaisia 

olisivat ainakin muutamat ensiharvennuskuviot. Koska kyseessä on urheilu- ja lii-

kuntapaikka, on niiden lähialueista syytä pitää hyvää huolta vuosittain. Tämä tar-

koittaa käytännössä raivaussahalla tehtävää siistimistyötä. Tavoitteeksi voisi ottaa 

latu-urien läheisten metsien alustan raivaamisen vuosittain. Tämä tulisi lisäämään 

alueen viihtyvyyttä ja maisema pysyisi hoidettuna. 
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6 MAISEMOINTISUUNNITELMA 

6.1 Töiden toteutus 

Hankkeessa on ollut koko ajan mukana suuri määrä vapaaehtoisia. Töitä on tehty 

hyvässä talkoohengessä. Myös metsätöiden toteutuksessa talkoolaisten panos oli 

korvaamaton. Metsän hakkuu- ja hoitotöissä pääajatus oli saada ensin valmiiksi 

maisemallisesti merkittävimmät kohdat. Tämä tarkoitti sitä, että ampumarata-

alueen metsät ja sen lähialueet otettiin ensin työn alle. Töiden tuli olla valmiina 

niin, että osalle latu-urista saataisiin asfaltointi lokakuun 2014 aikana. Tämä tar-

koitti sitä, että tämän alueen lähimetsät tulisi olla hakattuina ja hoidettuina ennen 

sitä. Hakkuissa ja puutavaran lähikuljetuksessa hyödynnettiin hiihtouria.  

Metsätöiden toteutus alkoi kesäkuussa 2014. Työt aloitettiin raivaus- ja moottori-

sahoin. Aluksi työt kohdistuivat taimikoihin sekä hakkuualueiden ennakkoraivauk-

seen. Suunnitelmissa oli, että koko päätilan metsä mentäisiin joillain tapaa läpi. 

Tämä johtui siitä, että metsät olivat alun perin hyvin huonosti hoidettuja sekä mai-

semallisesti ei niin kauniita. Monessa kohdassa pelkkä ennakkoraivaaminen tai 

alustanraivaaminen riitti, jotta metsästä saatiin hoidetun näköinen. Puustoisimpiin 

kohtiin suoritettiin koneellinen hakkuu, josta vastasi paikallisen Metsänhoitoyhdis-

tyksen urakoitsija. Hakkuut saadaan päätökseen koko alueella vuoden 2014 aika-

na. 

6.2 Maisemallisesti tärkeimmät alueet 

Maisemallisesti tärkeimmät alueet käsiteltiin erityisellä tarkkuudella. Metsäsuunni-

telman kuvio numero viisi oli maisemallisesti koko alueen merkittävin kuvio. Haas-

tatteluissa mukana olleet henkilöt painottivat erityisesti tämän kuvion käsittelyä. 

Kuvio oli ennen hakkuita puustoltaan vanhaa havumetsää (kuva 1). 
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Kuva 1. Metsäsuunnitelman kuvio numero 5 ennen hakkuita 
 

Kuuset muodostivat merkittävimmän esteen suoralle näköyhteydelle järven suun-

taan. Alueen käsittely lähti liikkeelle ennakkoraivaamisella, jota seurasi koneellinen 

harvennus. Lopputuloksena kuviolle suoritettiin voimakas harvennus, jossa kaikki 

kuvion kuuset kaadettiin pois. Kuvion jäljelle jäävä puusto muodostuu vanhoista 

männyistä. Puuston läpi pystyy nyt näkemään koko kuvion latu-uran alueelta (kuva 

2).  

 

Kuva 2. Metsäsuunnitelman kuvio numero 5 hakkuiden jälkeen 
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Toinen maisemallisesti merkittävä alue sijaitsi kuviolla numero seitsemän. Kuvion 

puusto muodostui muutamasta suuresta männystä sekä pienemmästä lehtipuus-

tosta (kuva 3).  

 

Kuva 3. Metsäsuunnitelman kuvio numero 7 ennen toimenpiteitä 
 

Haastatteluissa tuli esille ehdotus, jossa kaikki kuvion etualan lehtipuut hakataan 

pois. Lehtipuiden läsnäolo ei haittaa talvella, mutta kesällä lehtipuut peittävät nä-

kymän järvelle. Kuvio käsiteltiin suunnitelmien mukaan ja lopputuloksena maisema 

pysyy avoimena ympäri vuoden (kuva 4). 

 

Kuva 4. Metsäsuunnitelman kuvio numero 7 hakkuiden jälkeen 
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7 POHDINTAA 

Opinnäytetyö viivästyi alkuperäisestä aikataulusta noin puolella vuodella. Itse 

opinnäytetyön kannalta viivästys ei ollut huono asia, sillä nyt oli mahdollista esittää 

myös varsinaisia maisemanhoidon tuloksia. Kuvat ovat hyvä havainnollistamisväli-

ne tämänkaltaisessa opinnäytetöissä. Tämänkin työn kohdalla kuvat osoittavat 

konkreettisesti merkittävän muutoksen lähtötilanteesta valmiiseen toteutukseen. 

Työn tulokset näkyvät laaditussa metsäsuunnitelmassa. Laadittu metsäsuunnitel-

ma poikkeaa joissakin määrin varsinaisesta toteutuksesta. Pääpiirteet ovat kuiten-

kin hyvin samanlaiset. Erot johtuvat siitä, että Lakeaharjun alueen metsien hak-

kuista vastasivat Metsänhoitoyhdistys JärviLakian urakoitsijat. Urakoitsijoita puo-

lestaan ohjasi Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvoja. Metsäneuvoja oli opinnäyte-

työn haastatteluissa mukana, joten hänen mielipiteensä tulee myös työn tuloksissa 

esille. 

Metsätalousinsinöörin koulutus ei suoraan valmista maisemasuunnittelijaksi. Kou-

lutuksessa saaduilla tiedoilla saa kuitenkin hyvän pohjan maisemasuunnitelmaa 

tehtäessä. Hyvä maisemasuunnitelma perustuu siihen, että kerätään mahdolli-

simman paljon ulkopuolisten mielipiteitä ja toiveita suunnitteluvaiheessa. Kun mie-

lipiteet otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa, niin lopputulos on to-

dennäköisesti onnistunut. Maisemasuunnittelu on siinä mielessä hankalaa, että 

jokainen ihminen kokee maiseman eri tavalla.  

Opinnäytetyön maastotyöt tehtiin perinteisen metsäsuunnitelman periaatteella. 

Piirtovaiheessa hyödynnettiin Metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnitelmaohjelmia. 

Työtä tehdessä havaittiin, että tämä ei ole paras tapa tehdä maisemointisuunni-

telmaa. Metsäsuunnitelmaohjelmat ovat toimivia perinteisen metsätalouden pii-

reissä mutta maisemointisuunnitelmaa tehdessä ne ovat liian suurpiirteisiä. Mai-

semointisuunnitelman tulisi sisältää huomattavasti yksityiskohtaisempaa tietoa 

puustosta ja muista metsän tärkeistä elementeistä. 

Aiheesta olisi saanut todella paljon laajemman ja isomman kokonaisuuden niin 

halutessaan. Haastatteluihin olisi voinut kutsua laajemmin varsinkin eri urheilula-

jien edustajia. Yksityiskohtaisempi suunnitelma olisi puolestaan edellyttänyt mai-
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semointiin paremmin soveltuvien ohjelmistojen käyttämistä. Opinnäytetyö on nyt 

rajattu melko selvästi koskemaan vain oleellisimpia maisemointiin liittyviä seikkoja.  

Lakeaharjun metsien maisemointi onnistui mielestäni hyvin. Lähtökohdiltaan met-

sät olivat todella huonosti hoidettuja sekä tiheitä. Maiseman kauniit yksityiskohdat 

eivät päässeet esille. Hakkuiden ja muiden metsänhoitotöiden jäljiltä alueen met-

sät ovat todella muuttuneet. Maisemassa on nyt esillä kaikki ne elementit mitä läh-

tökohtaisesti pyrittiin korostamaan. 
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LIITE 1.  Opinnäytetyön haastattelulomake 

 

Opinnäytetyön haastatteluosuus 

 

1. Kysymyksiä haastateltavan taustasta 

 

Nimi____________________________ Ikä_____ 

 

 Minkä alan ammattilainen/työntekijä olet? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Miten tulet käyttämään aluetta? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Minkälaisen yleisilmeen alueen metsämaisema sinulle antaa? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Kumpaa arvostat enemmän: hyvin hoidettua metsää vai luonnontilais-

ta metsää? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Mitä mieltä olet tästä metsämaisemasta? Mikä tekee siitä miellyttävän 

tai epämiellyttävän? (Kierrätän muutamassa merkittävässä kohdassa) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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LIITE 2. Peruskartta alueesta 
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LIITE 3. Kuviokartta alueesta 
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LIITE 4. Hakkuuehdotukset kartalla 
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LIITE 5. Metsänhoitotyöt  kartalla 
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LIITE 6. Kuvioluettelo 
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