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Voimajohdot kulkevat paikoin maisemallisesti merkittävillä paikoilla. Tällaisilla paikoilla voi alueista kehitellä 

katseenvangitsijoita perustamalla niille maisemapellon. Jos voimajohdot kulkevat läheltä asuinalueita, voi niille 

perustaa vuokrattavia viljelypalstoja tai viljelmiä. Vuokraviljelystä kiinnostuneita yhdistyksiä ja muita toimijoita on 

tänä päivänä yhä enemmän. 

Maisemapellot ovat viime vuosina lisänneet suosiotaan taajamien tuntumassa ja maaseutumaisemissa. Niiden 

tarkoitus on lisätä vaihtelevuutta ja tuoda väriä maisemaan. Kukkivat kasvustot myös tarjoavat hyvän elinympäristön 

pölyttäjähyönteisille. Ruoan tuottaminen huvina ja hyötynä on lisääntyvä harrastus ja siihen soveltuvat paikat 

kannattaa hyödyntää. 

Maisemapellon tai viljelmät voi perustaa mille tahansa avoimelle paikalle, johon on maanomistajan lupa ja 

soveltuva paikka. Mikäli pelto sijaitsee tukikelpoisella maatalousmaalla, on noudatettava voimassa olevia tukiehtoja. 

Viljellen herkkuja tai silmäniloa
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Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Tavoitteena on saada aikaan kylvöalusta, joka on vapaa ennen 
kaikkea monivuotisista rikkakasveista kuten juolavehnästä, 
pelto-ohdakkeesta ja valvatista. Tämän toimenpiteen voi 
tehdä esimerkiksi kesannoimalla.
 
Kylvämisen voi suorittaa koneella tai pienillä aloilla käsin. 
Koneellinen kylvö onnistuu tavanomaisilla piensiementen 
kylvämiseen tarkoitetuilla laitteilla. 
  
Jos kasvustoa pidetään useampi vuosi samalla paikalla, on 
järkevää toteuttaa viljelykiertoa. Monipuolinen viljelykierto on 
tärkeää rikkakasvien ja kasvitautien kurissa pitämiseksi. Se lisää 
myös peltoluonnon monimuotoisuutta. 
  
Maisemapelto perustetaan useimmiten yksivuotiseksi. Rikka-
kasvien kurissapito on helpointa näin toimien. Maisemapellon 
siemenseos kannattaa räätälöidä kohteen kasvuolosuhteiden 
eli maalajin, valoisuuden, ravinteikkuuden ja vesitalouden 
mukaan. 

Pelloilla voi kasvattaa myös syötäviä kasveja kuten hernettä, 
härkäpapua, mansikkaa, perunaa ja yrttejä.

Ota huomioon 

Ilmoita viljelmästä Fingridille. Tällöin saat myös lisäohjeistusta 
liittyen esimerkiksi maanmuokkaukseen ja koneilla työskentelyyn 
voimajohtoalueella.

Hyviä lajeja yksivuotiseen seokseen ovat hunajakukka,  

auringonkukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini,  

ruisvirna, ruiskaunokki, malva, kehäkukka, silkkiunikko sekä 

valko- ja keltamesikkä. Nurmiheinän siemeniä kannattaa  

laittaa mukaan, sopivia ovat nurmirölli, lampaannata, jäyk-

känata ja punanata. Markkinoilla on myös tarjolla erilaisia 

valmiita seoksia eri käyttötarkoituksiin. 

Maisemapeltojen suunnittelu ja neuvonta, ProAgrian MKN 

Maisemapalvelut: maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Tietoa maatalouden tukijärjestelmästä: mavi.fi

Tietoa maisema- ja luonnonhoitopelloista: jarki.fi

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset:  

Fingrid > Verkkohankkeet > Luvat ja lausunnot

Siemenvalinnat maisemapeltoihin 
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