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Ohje PowerPoint-esityspohjan käyttäjälle

• Tätä PowerPoint-esityspohjaa voi hyödyntää muun muassa:
üviheralueiden kunnossapitoluokituksen esittelyyn yleisesti
ükunnan viheralueiden kunnossapitoluokituksen esittelyyn.

§ Valitse esityspohjasta vain ne diat, jotka ovat esityksen kannalta oleellisia.

§ Voit myös vaihtaa tarvittaessa diojen järjestystä.

§ Halutessasi voit täydentää diojen sisältöä oman organisaatiosi tiedoilla ja lisätä tai 
vaihtaa tilalle organisaatiosi kuvamateriaalia. 

§ Tässä esityspohjassa käytettyä kuvamateriaalia EI SAA KÄYTTÄÄ muissa yhteyksissä. 
Kuvien käyttöoikeus koskee vain Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -
esittelymateriaaleja. 



Sisältö

• Mitä viheralueet ovat?

• Viheralueiden tuottamat arvot ja palvelut

• Mikä on RAMS?

• RAMSin käyttö

• RAMS-luokat

• RAMS-luokkien kustannukset

• RAMS Xkunnassa

KUVAT: Hanna Tajakka, paitsi erikseen nimetyt.



Mitä viheralueet ovat?

• Viheralueita ovat puistot, ulkoiluun ja urheiluun liittyvät 
viheralueet, virkistysalueet, avoimet tai puoliavoimet niityt, 
pellot, asuinalueiden metsät, suojaviheralueet, liikennealueilla 
olevat viheralueet, hulevesien luonnonmukaiset käsittelyalueet, 
kortteleiden pihat, kiinteistöjen ulkoalueet, kansi- ja 
kattopuutarhat sekä viherkatot. 

• Lisäksi viheralueisiin kuuluvat telttailuun, leirintään, 
siirtolapuutarha- ja palstaviljelytoimintaan varatut alueet, 
hautausmaat ja sekä luonnontilassa olevat muut alueet. 

• Viheralueita ovat myös taajaman ulkopuolella olevat retkeily- ja 
ulkoilualueet sekä edellä esitetyistä käytön ja hoidon kannalta 
poikkeavat suojelualueet, joita ovat luonnonsuojelualueet ja 
muinaismuistoalueet. 



Viheralueiden arvo 
omistajalle
• Omistajilleen viheralueet tuottavat imagollista arvoa ja nostavat 

kiinteistön ja/tai kohteen taloudellista arvoa. 

• Laadukkailla suuria puita tai vaativia taitorakenteita sisältävillä 
viheralueilla on myös yleensä pinta-alaansa nähden suuri 
omaisuusarvo. 

• Viheralueiden avulla alueen omistaja voi edistää ennakoivaa 
terveydenhoitoa, ulkoliikuntaa, yleistä hyvinvointia, 
asumisviihtyisyyttä sekä ekosysteemipalveluiden toimintaa 
kaupunki- ja taajamarakenteessa.

• Viheralueet tarjoavat myös mahdollisuuksia erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen ja yhteisölliseen toimintaan.

• Viheralueiden kunnossapitoon sijoitettu pääomaa tuottaa 
moninkertaisesti sekä taloudellista että fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia viheralueiden omistajille ja käyttäjille. 



Viheralueiden arvo 
käyttäjälle

• Viheralueet tuottavat käyttäjilleen viihtyisää 
arkiympäristöä, joka tarjoaa mahdollisuuden 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja luontokokemuksiin 
vahvistaen luontosuhdetta. 

• Lisäksi ne tuottavat hyvinvointia ja mahdollistavat 
yhteisöllisyyden ja osallisuuden.



Viheralueiden 
yhteiskunnalliset arvot
• Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna viheralueet edistävät 

arkkitehtuuri-, puutarhakulttuuri- ja puutarhataideperinnön 
säilymistä ja siirtymistä sukupolvelta toiselle. 

• Ne tuovat esiin paikallista kulttuurihistoriaa ja auttavat siten 
ymmärtämään paremmin nykyisyyteen vaikuttavaa historiaa. 

• Lisäksi ne vahvistavat myönteistä käsitystä paikkakunnasta, 
asuinalueesta tai kiinteistöstä. 

• Viheralueet edistävät päästötöntä liikkumista ja kansanterveyttä. 

• Niiden avulla voidaan edistää uhanalaisten eliölajien ja 
elinympäristöjen säilymistä sekä tuottaa suojaa erilaisia haittoja 
ja häiriötekijöitä vastaan.



Viheralueiden arvot pähkinänkuoressa
Ekologiset arvot (luonnon monimuotoisuus, luontokokemukset, luontoarvot)

Esteettiset arvot (visuaalisuus, kauneus, harmonia, taide, tuoksut, ympärivuotisuus)

Hyvinvointiarvot (terveys, mielihyvä, ilo, nautinto, viihtyisyys, elämyksellisyys)

Kulttuuriset arvot (arkkitehtuuri-, kulttuuri- ja taideperintö)

Sosiaaliset arvot (osallisuus, vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus, turvallisuus)

Taloudelliset arvot (ekosysteemipalvelut, ennakoiva terveydenhoito, omaisuudenhallinta, 
omaisuusarvo, jälleenhankinta-arvo, imagoarvo)

Tiedolliset arvot (oppiminen, ympäristötieto)



Viheralueiden tuottamat 
ekosysteemipalvelut

• Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan luonnon ilmaiseksi tarjoamia, 
elämää ylläpitäviä aineellisia ja aineettomia palveluita, jotka ovat 
korvaamattomia, ihmiselle välttämättömiä ja ihmisen hyvinvointia 
lisääviä. 

• Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa: 
ütuotantopalveluihin (esimerkiksi energia, makea vesi, ravinto, 

raaka-aineet, geenivarat)
üsäätelypalveluihin (esimerkiksi ilmaston säätely, pölyttäminen, 

veden puhdistus ja pidätys, hiilenkierto, typen sidonta, 
ravinteiden ja veden kierto, yhteyttäminen, eroosion torjunta, 
haitallisten aineiden käsittely) 

ükulttuuripalveluihin (esimerkiksi virkistys, luonnonmaisema, 
luontomatkailu, koulutus ja kasvatus, kulttuuriperintö). 



Mikä on RAMS?

• Suomessa viheralueiden kunnossapito perustuu 
valtakunnallisesti käytössä olevaan viheralueiden 
kunnossapitoluokitukseen (RAMS). 

• Kunnossapitoluokituksen avulla viheralueet saadaan 
yleisilmeen, käytön, laadun ja kustannustekijöiden 
puolesta keskenään vertailukelpoisiksi. 

• Viheralueiden kunnossapitoluokitusta sovelletaan julkisten 
ja yksityisten viheralueiden luokitukseen. 

• Kunnossapitoluokitus sisältää hoidon lisäksi tavoitteet 
kunnossapitohankeen tilaamiselle, suunnittelulle, 
valvonnalle ja omaisuudenhallinnalle sekä laatua 
ylläpitävälle korjaustyölle ja käyttöjärjestelmien hoidolle ja 
käytölle. 



RAMSin käyttö

• Viheralueen omistaja määrittää, mikä viheralueen 
kunnossapitoluokka on tai sisältääkö viheralue useita eri 
kunnossapitoluokkiin kuuluvia alueita.

• Kunnossapitoluokka voi muuttua viheralueen kehittymisen ja sen 
elinkaaren mukaan. Viheralueen valmistumisen jälkeen 
takuuaikana voidaan esimerkiksi noudattaa intensiivisempää 
kunnossapitoa edellyttävää kunnossapitoluokkaa ja takuuajan 
jälkeen muuttaa kunnossapitoluokka vähemmän intensiivistä 
kunnossapitoa vaativaan luokkaan. 

• Kunnossapitoluokkien muutoksella voidaan myös kehittää ja ohjata 
alueen kehittymistä esimerkiksi rakennetusta 
luonnonmukaisempaan tai avoimesta metsäisempään. 

• Monipuolinen kunnossapitoluokkien käyttö mahdollistaa 
monimuotoiseen kaupunkiympäristön.



RAMS: Pääluokat



RAMS: Täydentävät luokat



RAMS-luokat: Rakennetut 
viheralueet (R)
• Rakennetut viheralueet (R) ovat kaupunki- ja 

taajamarakenteen sisällä olevia erilaisia puistoja, 
puistoaukioita, kiinteistöjen ulkoalueita, hautausmaita, 
katto- ja kansipuutarhoja, liikenneviheralueita sekä 
liikuntaan, leikkiin ja muuhun erityiseen toimintaan 
tarkoitettuja viheralueita. 

• Kunnossapidon tavoitteena on joko pitää alue 
alkuperäisen suunnitelman mukaisena tai kehittää sitä 
kohdekohtaisen suunnitelman mukaisesti.



RAMS-luokat: Rakennetut viheralueet (R)
RAKENNETTU 
ARVOVIHERALUE R1

TOIMINTAVIHERALUE 
R2

KÄYTTÖVIHERALUE R3 SUOJA- JA VAIHETTUMIS-
VIHERALUE R4

Erityisen arvokkaita 
puutarhakulttuuria, 
puutarhataidetta, 
kulttuuriperintöä, 
arkkitehtuuria tai muita 
maanomistajan 
määrittämiä erityisiä 
ominaispiirteitä 
edustavia puistoja, 
aukioita tai julkisten 
rakennusten ulkoalueita 
tai niiden osia.

Jalankulun ja pyöräilyn 
reittiyhteyksiin sekä 
liikuntaan, leikkiin ja 
erityistoimintoihin 
varattuja viheralueiden 
osia.

Oleskeluun, 
viihtymiseen ja 
virkistäytymiseen 
tarkoitettuja kaupunki-
ja taajamaviheralueita, 
joissa voi olla 
monipuolista 
kasvillisuutta ja 
rakenteita.

Rakennetun ja 
luonnonympäristön 
vaihettumisalueita.



R1 R2 R3 R4
- erityisen arvokkaat 

kaupunkipuistot, aukiot ja 
liikenneviheralueet

- historiallisesti arvokkaat 
ympäristöt 

- julkisiin tai yksityisiin 
edustusrakennuksiin 
liittyvät istutukset, pihat ja 
sisäänkäynnit

- sankarihautausmaat.

- leikkipaikat ja leikkikentät
- puistokentät
- puistojääkentät
- kuntoilupaikat
- lähiliikuntapaikat
- uimarannat ja uimapaikat
- matonpesupaikat
- koirapuistot
- hautausmaat 
- JNE... 

- kaupunkipuistot/ -aukiot
- torialueiden kasvillisuus- ja 

oleskelualueet  
- katupuuistutukset 
- pihojen kasvillisuus- ja 

oleskelualueet  
- istutusaltaat
- intensiivistä hoitoa vaativat 

luonnonmukaiset 
hulevesirakenteet.

- suojavyöhykkeet
- reunavyöhykkeet
- luonnonmukaiset hulevesien 

käsittelyn alueet, kuten avo-
ojat, purouomat, kosteikot ja 
lammikot.



RAMS-luokat: Avoimet 
viheralueet (A)

• Avoimet viheralueet (A) ovat kaupunki- ja 
taajamarakenteen sisällä tai reuna-alueilla olevia 
luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja 
peltoja. 

• Kunnossapidon tavoitteena on edistää niiden lajiston 
monimuotoisuutta ja säilyttää alueiden avoin ilme sekä 
varmistaa, että ne kestävät käytöstä aiheutuvan 
kulumisen.
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RAMS-luokat: Avoimet viheralueet (A)
ARVONIITTY A1 KÄYTTÖNIITTY A2 MAISEMANIITTY A3 AVOIN ALUE A4 MAISEMAPELTO A5

Erityisen arvokasta 
maisemaa, 
kulttuuriperinnettä, 
luonnon moni-
muotoisuusarvoja tai 
muita maanomistajan 
määrittämiä erityisiä 
ominaispiirteitä 
edustavia niittyjä tai 
niiden osia. 

Ulkoiluun ja 
harrastamiseen 
varattuja avoimia tai 
puoliavoimia niittyjä 
tai niiden osia.  

Avoimen 
kulttuurimaiseman ja  
ruohovartisen 
luonnon-
kasvillisuuden  
säilyttämiseen 
varattuja avoimia tai 
puoliavoimia niittyjä 
tai niiden osia. 

Näkymien ja 
avoimuuden 
säilyttämiseen 
varattuja avoimia 
alueita sekä 
luonnonniittyjä, -
ranta-alueita ja 
ruovikoita, joita ei 
hoideta tai hoito on 
pelkkää vesakon 
poistoa.

Muokattuja ja 
kylvettyjä maa-
alueita, joilla 
kasvatetaan yksi- tai 
monimuotisia hyöty-
ja maisemakasveja 
sekä niihin liittyviä 
reunavyöhykkeitä ja 
saarekkeita.  



A1 A2 A3 A4 A5
- arvokkaat avoimet 

kulttuurimaisemat
- erilaiset 

perinnebiotoopit
- rakennetut 

elinympäristöt, jotka 
jäljittelevät 
luontaisia 
kasvupaikkoja.

- ulkoiluun tarkoitetut 
niittyalueet

- harrastuskäyttöön 
tarkoitetut niittyalueet, 
kuten:
§ piknikalueet
§ pelailualueet
§ agilityradat
§ frisbegolfradat. 

- niittyalueet, joissa 
kulku ohjattu poluille

- tienpientareet
- katseltavat 

(kukka)niityt .

- viljelykäytöstä 
poistuneet pellot

- metsäaukeat
- sähkölinjojen alustat
- näkymäalueet
- tulva- ja rantaniityt
- ruovikot.

- riistapellot
- mesikasvikasvustot
- pellon reuna-

vyöhykkeet ja 
saarekkeet

- palsta- ja kaupunki-
viljelyalueet, joita 
muokataan vuosittain 
peltoviljelymene-
telmin.
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RAMS-luokat: Metsät (M)

• Metsät (M) ovat kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä, 
reuna-alueilla tai etäämmällä olevia puuston peittämiä 
alueita, joille tunnusomaista on luonnonvarainen 
pensas- ja aluskasvillisuus, joka vaihtelee metsätyypin 
ja kasvupaikan olosuhteiden mukaan. 

• Metsien hoidon tavoitteena on varmistaa puuston, 
muun metsäkasvillisuuden ja maaperän elinvoimaisuus, 
kasvukunto, uusiutumiskyky, monimuotoisuus ja 
kasvinterveys sekä omistajan metsälle asettamat 
tavoitteet.



RAMS-luokat: Metsät (M)
ARVOMETSÄ M1 LÄHIMETSÄ M2 ULKOILU- JA 

VIRKISTYSMETSÄ M3
SUOJAMETSÄ M4 TALOUSMETSÄ M5

Erityisen arvokasta 
maisemaa, 
kulttuuriperinnettä, 
luonnon moni-
muotoisuusarvoja 
tai muita 
maanomistajan 
määrittämiä erityisiä 
ominaispiirteitä 
edustavia 
metsäalueita tai 
niiden osia 
taajamassa tai sen 
ulkopuolella. 

Oleskeluun, leikkiin, 
kauttakulkuun, 
ulkoiluun, liikuntaan ja 
sosiaaliseen 
kanssakäymiseen 
varattuja 
asuinalueiden 
välittömässä 
läheisyydessä 
sijaitsevia metsiä, 
joiden käyttö on 
päivittäistä. 

Ulkoiluun, retkeilyyn, 
liikuntaan, 
marjastukseen, 
sienestykseen ja 
virkistäytymiseen 
varattuja 
asuinalueiden 
läheisyydessä tai 
hieman etäämmällä 
sijaitsevia metsiä.

Suojaamiseen, 
terveyden ja 
turvallisuuden 
edistämiseen 
varattuja  
asuinalueiden ja 
muun rakennetun 
ympäristön sekä 
erilaisten häiriötä 
aiheuttavien 
toimintojen, kuten 
liikenneväylien ja 
teollisuuslaitosten 
välissä sijaitsevia 
metsiä.

Talouskäytössä olevia 
metsiä, joita lisäksi 
hyödynnetään 
virkistyskäytössä. 



M1 M2 M3 M4 M5
- asemakaava-alueen 

metsälain tärkeät 
elinympäristöt (§ 10)

- maisemallisesti 
arvokkaat 
rantametsät

- istutetut 
jalopuumetsät

- metsäarboretumit ja 
puulajipuistot JNE…

- lähimetsät
- puistometsät
- metsähautausmaat.

- ulkoilumetsät
- retkeilymetsät.

- Metsät, joiden avulla 
tuotetaan
§ pöly- ja pien-

hiukkassuojaa
§ näkösuojaa
§ melusuojaa.

- talouskäytössä olevat 
metsät.
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RAMS-luokat: Suojelualueet (S)

• Suojelualueet (S) ovat laissa, asetuksessa tai valtioneuvoston, 
ministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-
keskus) tai muun viranomaisen päätöksessä määrättyjä alueita, 
joilla on suojeltuja luontokohteita. Suojelualueena pidetään 
myös aluetta, jolla on muinaismuistolain nojalla suojeltuja 
rakennelmia tai niiden jäännöksiä sekä rauhoitetut kiinteät 
muinaisjäännökset, jos niitä voidaan pitää aluemaisina kohteina. 
Suojelualue voi olla myös maanomistajan omalla päätöksellä tai 
muulla päätöksellä suojeltu alue. 

• Kunnossapidon tavoitteena on turvata lajiston ja 
luontotyyppien monimuotoisuutta sekä huolehtia 
kansallismaiseman, kulttuuriperinnön, virkistys- ja 
retkeilyalueiden tai muun erityisen ja suojeltavan arvon 
säilymistä.  



RAMS-luokat: Maankäytön 
muutosalueet (x)

• Maankäytön muutosalueet (x) ovat yleis- tai 
asemakaavassa rakentamiseen tai rakentamisen 
vaikutuspiiriin osoitettuja alueita.

• Kunnossapidon tavoitteena on valmentaa 
kasvillisuutta tulevaa käyttöä varten, niin että alueen 
säilytettävä kasvillisuus on elinvoimainen myös 
rakentamisen aiheuttaman muutoksen jälkeen.



RAMS-LUOKAT: 
VIHERALUEIDEN 
PUHTAANAPITO-

LUOKITUS (P)

Viheralueiden puhtaanapitoluokituksen 
avulla määritetään puhtaanapidon 
intensiivisyys ja siisteystaso, johon 

pyritään. Tavoitteena on, että viheralueet 
pysyvät puhtaudeltaan kunnossapito-

luokan edellyttämässä kunnossa. 



RAMS-LUOKAT: 
VIHERALUEIDEN 
PUHTAANAPITO-

LUOKITUS (P) 
jatkuu…

Puhtaanapidon intensiivisyyteen 
vaikuttavat kunnossapitoluokan lisäksi 

viheralueen käyttäjien määrä ja kohteen 
sijainti taajamarakenteessa. 

Viheralueiden puhtaanapitoluokitus 
toimii itsenäisenä luokituksena. 



RAMS-LUOKKIEN 
ESITTÄMINEN

Kunnossapitoluokat esitetään 
karttapohjalla väripintoina:
‒R Rakennetut viheralueet: punainen 
‒A Avoimet viheralueet: keltainen 
‒M Metsät: vihreä
‒S Suojelualueet: vaalea violetti 
‒x Maankäytön muutosalueet: harmaa.

Puhtaanapitoluokka voidaan merkitä 
kirjainkoodilla tai rasterimerkinnällä.
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RAMS-luokkien kustannuksista
• Viheralueen kunnossapitoluokka vaikuttaa rakentamis- ja 

kunnossapitokustannuksiin. Rakentamisen ja kunnossapidon 
kustannukset ovat korkeimmat rakennetuilla viheralueilla (R) ja 
edullisimmat avoimilla viheralueilla (A) ja metsissä (M). 

• Samankin pääluokan sisällä kustannukset voivat vaihdella 
käytettävistä materiaaleista ja alueen pienipiirteisyydestä johtuen. 
Esimerkiksi päällystetyt alueet ovat yleensä kalliita rakentaa, 
mutta laajoina alueina edullisia kunnossapidettäviä. 

• Viheralueiden kunnossapidon kustannuksiin vaikuttavat myös 
käyttäjien määrä ja alueen käyttöaste. Mitä enemmän alueella on 
käyttöä ja kulumista sitä enemmän vaaditaan kunnossapitoa ja 
resursseja.

• Jotta viheralueen perustamiseen käytetyt investoinnit eivät valuisi 
hukkaan, on tärkeää, että viheralueen kunnossapidon 
suunnittelussa varataan kullekin viheralueelle riittävät 
kunnossapitoresurssit sekä varmistetaan kunnossapitotöitä 
tekevien ammattiosaaminen.



Kustannukset: Rakennetut 
viheralueet (R)
• Rakennetuilla arvoviheralueilla (R1) on pinta-alaan nähden suuri omaisuusarvo. 

Niillä voi olla kalliita rakenteita ja kulttuuriperinnön kannalta arvokkaita alueita ja 
rakenteita. Näiden kunnossapito edellyttää keskimääräistä enemmän joko 
tehostettua tai erityistä kunnossapitoa. 

• Toimintaviheralueilla (R2) on kalliita toiminnallisia rakenteita, varusteita ja 
kalusteita, jotka vaativat muista kunnossapitoluokista poikkeavaa säännöllistä ja 
tehokasta kunnossapitoa käytettävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. 
Esimerkiksi leikkipaikkojen rakentamis- ja kunnossapitokustannukset voivat olla 
lähellä rakennettujen arvoviheralueiden kustannuksia. Niissä on pinta-alaan nähden 
suuri omaisuusarvo.

• Käyttöviheralueilla (R3) kunnossapidon kustannukset muodostuvat pääsääntöisesti 
koko kasvukauden läpi tehdystä säännöllisestä nurmikon leikkuusta, rikkakasvien 
torjunnasta ja päällysteiden hoidosta. Vilkkaasti käytössä olevilla käyttöviheralueilla 
usein tehtävä puhtaanapito ja talvikunnossapidettävien alueiden talvihoito nostavat 
kustannuksia. 

• Suoja- ja vaihettumisviheralueilla (R4) kunnossapidon kustannukset muodostuvat 
lähinnä säännöllisestä tehdystä nurmikon leikkuusta ja ajoittain tehdyistä 
pensaskasvillisuuden ja puiden hoitotöistä. 



Kustannukset: Avoimet 
viheralueet (A)
• Avoimien viheralueiden (A) kunnossapidon kustannuksetkin vaihtelevat sen 

mukaan, missä vaiheessa alueen elinkaarta ollaan. Alkuvaiheessa edellytetään 
tehokkaampaa ja säännöllisempää hoitoa kuin kasvustoltaan jo vakiintuneen 
avoimen viheralueen kunnossapidossa. Haitallisten vieraslajien torjunta lisää 
avointen viheralueiden kunnossapitokustannuksia. 

• Arvoniittyjen (A1) kunnossapitokustannukset riippuvat kohdekohtaisten 
hoitosuunnitelmien edellyttämistä hoitotoimenpiteistä.  

• Käyttöniittyjen (A2) ja maisemaniittyjen (A3) kunnossapidon kustannukset 
koostuvat niiton, murskaamisen tai raivaamisen sekä laidunnuksen vuosittaisista 
kustannuksista. Lisäksi mahdollinen niittojätteen poisto ja jälkikäsittely nostavat 
käyttö- ja maisemaniittyjen kunnossapitokustannuksia. 

• Avoimien alueiden (A4) kunnossapidon kustannukset muodostuvat määräajoin 
tehtävien niiton, murskaamisen tai raivaamisen sekä laidunnuksen kustannuksista. 

• Maisemapeltojen (A5) viljelyn kustannukset ovat yleensä edulliset, sillä 
maisemapellot sijoittuvat useimmiten jo oleville ja viljellyille peltoalueille. 
Lisäkustannuksia voi syntyä alueelle rakennettavasta käytäväverkostosta ja 
opasteista. Kunnossapito edellyttää säännöllisesti tehtäviä viljelytoimia, kuten 
muokkaamista ja kylvämistä. 



Kustannukset: Metsät(M)
• Arvometsien (M1) hoitokustannukset riippuvat kohdekohtaisten 

hoitosuunnitelmien edellyttämistä hoitotoimenpiteistä.  

• Lähimetsien (M2) säilyttäminen elinvoimaisina ja kestävinä 
ympäristöolosuhteiltaan vaativassa kaupunkiympäristössä edellyttää huolellista 
suunnittelua ja asukasyhteistyötä, usein toistuvia pienimuotoisia toimenpiteitä ja 
hakkuu- ja raivausjätteen keruuta. Työmaiden turvallisuuden varmistaminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Lähimetsien hoidon kustannukset ovat normaaleja 
metsänhoidon kustannuksia korkeammat.

• Ulkoilu- ja virkistysmetsissä (M3) työmaiden turvallisuuteen ja siisteyteen 
panostetaan työn aikaisella kulun ohjaamisella ja tarvittaessa hakkuu- ja 
raivausjätteiden siivouksella. Hoidon kustannuksissa korostuvat lisäksi erityisesti 
polkuverkostojen ja retkeilyä tukevien rakenteiden, kuten tulipaikkojen ja laavujen, 
rakentaminen ja hoito sekä turvallisuuden varmistaminen ja opasteet.  

• Suojametsien (M4) suurimmat kustannukset syntyvät perustamisvaiheessa, kun 
metsää kasvatetaan parhaimman suojavaikutuksen saavuttamiseksi. Kun 
suojavaikutus on saavutettu hoitokustannukset ovat vähäiset.

• Talousmetsien (M5) hoitokustannukset muodostuvat uudistamiskustannuksista ja 
kasvatusvaiheen kustannuksista. Metsätalouden kannattavuudelle välttämättömät 
perusasiat, kuten toimivan tieverkon rakentaminen ja kunnossapitäminen 
aiheuttavat lisäkustannuksia.
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RAMS Xkunnassa: Pinta-alat ja kustannukset

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKKA PINTA-ALA (ha) KUSTANNUKSET (€/ha VAI 
/m2 VAI /vuosi)

RAKENNETUT VIHERALUEET (R) YHTEENSÄ

R1 Rakennettu arvoviheralue

R2 Toimintaviheralue

R3 Käyttöviheralue

R4 Suoja- ja vaihettumisviheralue



RAMS Xkunnassa: Pinta-alat ja kustannukset

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKKA PINTA-ALA (ha) KUSTANNUKSET (€/ha VAI 
/m2 VAI /vuosi)

AVOIMET VIHERALUEET (A) YHTEENSÄ

A1 Arvoniitty 

A2 Käyttöniitty

A3 Maisemaniitty

A4 Avoin alue

A5 Maisemapelto



RAMS Xkunnassa: Pinta-alat ja kustannukset

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKKA PINTA-ALA (ha) KUSTANNUKSET (€/ha VAI 
/m2 VAI /vuosi)

METSÄT (M) YHTEENSÄ

M1 Arvometsä 

M2 Lähimetsä 

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 

M4 Suojametsä

M5 Talousmetsä



RAMS Xkunnassa: Pinta-alat ja kustannukset

VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKKA PINTA-ALA (ha) KUSTANNUKSET (€/ha VAI 
/m2 VAI /vuosi)

SUOJELUALUEET (S) YHTEENSÄ

MAANKÄYTÖN MUUTOSALUEET (x) YHTEENSÄ

Rx Muutosalue, jota kunnossapidetään 
rakennetun viheralueen mukaisessa ulkoasussa 

Ax Muutosalue, jota kunnossapidetään 
avoimen viheralueen mukaisessa ulkoasussa

Mx Muutosalue, jota kunnossapidetään 
metsän mukaisessa ulkoasussa



RAMS Xkunnassa: Pinta-alat ja kustannukset
VIHERALUEIDEN PUHTAANAPITOLUOKKA PINTA-ALA (ha) KUSTANNUKSET (€/ha VAI 

/m2 VAI /vuosi)

P1 Päivittäin (ma‒la)

P2 Työpäivinä (ma‒pe)

P3 Viikoittain (3 krt/vk)

P4 Viikoittain (2 krt/vk)

P5 Viikoittain (1 krt/vk)

P6 Kuukausittain

P7 Vuosittain

PUHTAANAPITO YHTEENSÄ



Lisätietoja RAMSista

• Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020. Viherympäristöliitto ry:n julkaisu 
67. 2020.

• Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -verkkosivu, 
https://www.vyl.fi/ohjeet/kunnossapitoluokitus/. 

• Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020 -video, 
https://www.youtube.com/watch?v=bzHO85WcWXA. 

• Xkunnan yhteyshenkilön yhteystiedot:

https://www.vyl.fi/ohjeet/kunnossapitoluokitus/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=bzHO85WcWXA

