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4Dynaamiset istutukset - periaatteet

▪
Dynaaminen = jatkuvasti muuttuva.

▪
Mallina luonnon kasviyhdyskuntien rakenne ja toiminta.

▪
Suunniteltu kasviyhdyskunta, joka toimii Itsenäisesti, vähällä hoidolla. 

▪
Monilajinen, kerroksellinen sekaistutus sopeutuu joustavasti muutoksiin.

▪
Ekologisesti kestävää, esteettistä ja pitkällä aikavälillä kustannustehokasta.

Kuva Outi Tahvonen Kuva Outi Tahvonen Kuva Marja Mikkola
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STAATTINEN, ELI  TAVALLINEN 
VIHERALUEIDEN KASVILLISUUS

Suunniteltu, rakennettu ja 
intensiivisesti hoidettu 
kasvillisuus, jossa 

muutoksia kontrolloidaan voimakkaasti.

DESIGN

massaistutukset
yksilajiset istutuskuviot

perennapenkit

DYNAAMINEN KASVILLISUUS

Suunniteltu, rakennettu ja 
kevyesti ylläpidetty monilajinen 
ja kerroksellinen kasvillisuus, 
jossa sukkessiota ja 
muutosta  sallitaan ohjatusti.

DESIGN & EKOLOGIA

monilajiset, kerrokselliset

sekaistutukset

SPONTAANI KASVILLISUUS

Itsestään paikalle kehittynyt, 
(lähes) hoitamaton 
kasvillisuus, joka sukkession 
edetessä 
muuttuu vapaasti.

EKOLOGIA

niityt
ruderaatit

metsät
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Aino Karilas 2.4.2019

▪ Yksilajisiin istutuskuvioihin jää vapaata tilaa ja 
resursseja rikkakasveille. 

▪ Tarvitaan katteita ja toistuvaa kitkentää.

▪ Kerroksellinen sekaistutus on tiivis ja peittävä.
▪ Kitkentää tarvitaan ensimmäisinä kasvukausina.
▪ Myöhemmin vain tarvittaessa.

Monilajisen sekaistutuksen resilienssi eli muutoskestävyys



Kuva Outi Tahvonen

▪
Tavallisissa istutuksissa yhden kasvilajin taantuminen 
aiheuttaa suuren aukon ja paljon ylläpidon toimenpiteitä.

▪
Dynaamisessa kasvillisuudessa yhden kasvilajin taantuminen 
ei vaadi välttämättä mitään toimenpiteitä. 

Aino Karilas 17.11.2021

Monilajisen sekaistutuksen resilienssi eli muutoskestävyys
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Tavanomainen kasvukausi Kuiva ja kuuma kasvukausi Kostea ja viileä kasvukausi

Kuivuutta sietävät lajit

Kosteutta sietävät lajit

Monilajisen sekaistutuksen resilienssi eli muutoskestävyys



Hoitoon ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä.
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Kasvillisuuden kerroksellisuus

• puut, korkeat pensaat

• korkeimmat perennat ja heinät

• sitoo juuristollaan kasvualustaa

• ohjaa kokonaisuuden kasvivalintoja

• jakaa tilaa

• antaa istutukselle rakennetta ja ryhtiä

• keskikorkeat puu- ja ruohovartiset kasvit

• tuo sesonkien mukaista kausittaista vaihtelua ja 

”kukinta-aaltoja”

• Määrittelee kokonaisuuden ilmeen

• matalat maanpeittokasvit

• muodostaa maanpintaa suojaa ja pitää maanpinnan 

kosteana

→ ei tarvetta katteille

• Lisäksi täyttökerros esim. siemenkylvöillä



Mihin sopii?

▪ Soveltuu moneen tarpeeseen:

• Puistojen ja aukioiden istutusalueet

• Kansipihat ja kattopuutarhat

• Hulevesipainanteet

• Nurmikot niityiksi, esim. “grass-free-lawn”

• Metsäpuutarhat

• Katu- ja raideympäristöt

10

Aino Karilas 17.11.2021
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Dynaamiset istutukset 
- hoito

▪
Hoidon tavoitteena on itsenäisesti toimiva, monilajinen ja kerroksellinen 

kasviyhdyskunta - Mitä vähemmän hoidon toimenpiteitä, sen parempi!

▪
Hoitoon ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä.

▪
Hoidon tavoitteet ja ohjeistus määritellään kohdekohtaisesti suunnitelmassa.

▪
Suunnitelma ja istutus vain lähtökohta, kasvilajit saavat siirtyä, levitä tai taantua.

Aino Karilas 17.11.2021
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Dynaamiset istutukset 
- hoito

▪
Toimenpiteet valitaan seurannassa havaittujen tarpeiden mukaan.

▪
Muutoksia ohjataan hoidon keinoin vain tarvittaessa.

▪
Vain vähän toistuvia rutiinitoimenpiteitä, 

esim. alasleikkaaminen kevättalvella.

▪
Sekaistutus ja kasvien tunnistus hoidon haasteena.

▪
Seuranta ja hoito vaativat asiantuntemusta ja kasviosaamista.

▪
Seuranta ja tehdyt toimenpiteet kannattaa dokumentoida hyvin.

Aino Karilas 17.11.2021



Kuva Outi Tahvonen

▪
Dynaamisen kasvillisuuden hoito vaatii vain vähän resursseja, 
mutta selkeät tavoitteet, asiantuntevat tekijät ja pitkäjänteisyyttä.

Aino Karilas 17.11.2021
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Kasvivalinnat & hoito

▪
Kasvualustan ja kasvillisuuden suunnittelu yhdessä. 

• Kasvien valinta kasvualustan mukaan.

• Kasvualustan suunnittelu kasvien mukaan.

▪
Kasvilajien ominaisuuksien yhteensopivuus pitkällä aikavälillä.

▪
Erilaisilla elinkiertostrategioilla varustettujen kasvien yhdistäminen.

• Alkuvaiheen nopeasti leviävät kasvit.

• Hitaammin leviävät, mutta sitkeät kasvit.

• Eri aikaan kehittyvät ja kukkivat kasvit.

Aino Karilas 17.11.2021
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Kasvivalinnat & hoito 

▪
Allelopaattiset ja aggressiivisesti leviävät kasvit sopivat 

huonosti sekaistutukseen.

▪
Aggressiivisesti leviäviä lajeja voi kuitenkin käyttää 

keskenään samassa istutuksessa.

▪
Voimakkaasti leviävät lajit – rajoittaminen ja kitkentä 

tarvittaessa.

▪
Tavoitteena on välttää kasviyksilö- tai lajikohtaisia 

hoitotoimenpiteitä, kuten jakamista tai tukemista.

▪
Kun lajeja on paljon, voidaan myös kokeilla uusia lajeja.

▪
Häviäviä lajeja ei istuteta uudelleen. 

Aino Karilas 17.11.2021
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Istutustiheys & hoito 

▪
Periaatteessa: mitä suurempi istutustiheys, sitä nopeampi peittävyys ja helpompi hoito.

▪
Pelkkä tiheys ei riitä. Tarvitaan myös kerroksellisuutta.

▪
Ruohovartisten kasvien istutustiheys n. 10 – 15 kpl / m2.

▪
Vertaa istutusta esim. niittykasvillisuuteen, jossa voi olla n. 100 kasviyksilöä / m2.

▪
Lisäksi voidaan käyttää kylvettäviä lajeja täydennyksenä.

▪
Poikkeuksena esim. paahdeympäristöt, 

jossa osa karusta ja kuivasta maaperästä pysyy luontaisesti paljaana.

Aino Karilas 17.11.2021



17

Istutustiheys & hoito

▪
Tiheä istutus tuottaa paljon biomassaa.

▪
Tavoitteena on elävä, toimiva kasvualusta ja luontainen ravinteiden kierto.

▪
Mitä vähemmän kasvualustan toimintaan puututaan, sitä paremmin se toimii.

▪
Tarvittaessa ruohovartiset kasvit voidaan leikata alas kevättalvella.

▪
Jos kasvualusta halutaan pitää ravinneköyhänä, kuljetetaan leikkuujäte pois.

Aino Karilas 17.11.2021



Hoidon ohjeistus

▪
Kaikkia kasvillisuuden muutoksia ei voi ennakoida, 

mutta hoidon periaatteet voi määritellä:

• Missä määrin sukkession annetaan edetä?

• Onko istutettujen kasvien siementaimien leviäminen toivottavaa?

• Sallitaanko puuvartisten kasvien siementaimia?

• Sallitaanko alueen ulkopuolelta leviävät kasvit valikoivasti?

• Kuinka laajan alueen yksi kasvi saa valloittaa?

→ Jos näitä ei ole määritelty suunnitelma-asiakirjoissa tai hoito-ohjeissa, 

on niistä hyvä sopia tilaajan ja suunnittelijan kanssa.

Kuva Outi Tahvonen
Aino Karilas 17.11.2021
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Esimerkkikohteita

▪
Toteutettuja kohteita

• Meilahden arboretum, koeistutus

• Kannelmäen kiertoliittymä, koeistutus

• Ässäkeskuksen sisäpiha

• Munkkiniemen Town House etupiha

• Kaupunginpuutarhan koeistutus

▪
Työmaavaiheessa olevia kohteita

• Loviseholminpuisto

• Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja

▪
Suunnitteilla olevia kohteita

Aino Karilas 17.11.2021



Dynaaminen kasvillisuus– toteutuksia Helsingissä

Kannelmäen 
kiertoliittymä

suunnittelija: 
Lotta Mäkinen, 
ViherForma.
Istutettu 2013

Meilahden 
arboretum 

suunnittelija: 
Lotta Mäkinen, 
ViherForma.
Istutettu 2012

Ässäkeskuksen 

sisäpiha

suunnittelija: 

Aino Karilas, Sitowise

Istutettu 2019

Munkkiniemen Kone, 

Townhouse

suunnittelija: 

Aino Karilas, Sitowise

Istutettu 2019

suunnittelija: 

Kirsti Oksanen, Helsingin kaupunki

Istutettu 2020

Kaupunginpuutarhan 

koealue



21

Ässäkeskuksen sisäpiha

▪
Suunnittelija: Aino Karilas, Sitowise Oy.

▪
Sisäpiha Helsingin Vallilassa.

▪
Istutusalue 120 m2.

▪
Varjoisan ja suojaisan sisäpihan rinne.

▪
Istututettu 5/2019, Pihatyö Laatunen.

▪
Peittävä ja näyttävä jo 2 kk istuttamisesta. 

▪
Vaatinut vain vähän hoitoa takuuaikana.
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Loviseholminpuisto

▪
Suunnittelija Monica Elander-Heino, Sitowise Oy

▪
Vehreä keidas Sompasaaren tiiviin rakentamisen keskelle.

▪
Muurein korotetut dynaamiset istutusalueet.

▪
Työmaavaiheessa, istutukset tehty syksyllä 2021.

Aino Karilas 17.11.2021

Kuva Lotta Siltanen
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Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja

▪
Suunnittelijat: Jennica Tiainen, Elli Lehtomäki, Aino Karilas, Sitowise Oy

▪
Helsingin kaupungin uuden toimistorakennuksen piha-alue

▪
Puutarhamaista katutilaa paalulaatan päällä

▪
Istutusalueita 1300 m2

▪
24 erilaista lajiyhdistelmää

▪
Jokaisessa lajiyhdistelmässä 15‐20 kasvilajia

▪
Yhteensä 150 kasvilajia ja –lajiketta

▪
Työmaavaiheessa, istutustyöt 2022

▪
Rakentamisen jälkeen kasvillisuuden kehittymisen seuranta

Aino Karilas 17.11.2021
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Työpajanpiha ja Tukkutorinkuja – kasvillisuuden konsepti
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Erilaiset kasviyhdyskunnat

→ erilaiset kasvualustat

Kasvualustatyypit: 

▪
A: kuivahko, niukka-/keskiravinteinen, läpäisevä 

▪
B: tuore, keski-/runsasravinteinen 

▪
C: tuore, keski-/runsasravinteinen, hapan 

▪
D: läpäisevä rakennekasvualusta, 

jossa on vain vähän eloperäistä ainesta

▪
E: katupuiden kantava kasvualusta

Aino Karilas 17.11.2021



26

Kerroksellinen kasvualusta mukailee maaperän rakennetta. 

Mahdollistaa kaasujen ja veden liikkumisen 
sekä kasvien ja maaperän eliöstön menestymisen.

Edesauttaa luontaisen ravinnekierron toimintaa.

Humuskerros ja ruokamulta = ”tavallinen” kasvualusta

Huuhtoutumiskerros = rakennekasvualusta, jossa vain vähän humusta
Rikastumiskerros = pohjasaveus 
Peruskallio = paalulaatta

Aino Karilas 17.11.2021



Dynaaminen kasvillisuus

– suunnitteilla

Helsinki: Huopalahdenportti: puistojen, katujen ja aukioiden kasvillisuus

Helsinki: Nihti: katujen ja aukioiden kasvillisuus

Kuopio: Sammakkolammenpuisto (toteutus 2021-2022)

Tampere: Härmälänojan ennallistaminen

Tampere: Hiedanrannan katuvihreä 

Tampere: Sellupuisto

Espoo: Itäviitta, katuympäristö (toteutus 2021-2022)

Espoo: Mankkaanlaaksontien biosuodatuspainanteet

Vantaa: Rälssi ja Annefredinpuisto, hulevesipuiston kasvillisuus

Vantaa: Vantaan ratikka, raideympäristö

Lisäksi lukuisia pihojen ja viherkattojen suunnitelmia
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Aino Karilas 2.4.2019

Dynaamisen kasvillisuuden toteuttaminen vaatii kasviosaamista ja yhteistyötä.
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Yhteenveto
▪

Oikea kasviyhdyskunta oikealle paikalle.

▪
Istutustyössä ja hoidossa tarvitaan hyvää kasvien tuntemusta.

▪
Tiheät, kerrokselliset sekaistutukset tarvitsevat vähän, mutta asiantuntevaa hoitoa.

▪
Istutusten kehittymisen seuranta on tärkeää, sen pohjalta valitaan toimenpiteet. 

▪
Tarvitaan osaamisen kartuttamista ja yhteistyötä menetelmien kehittämiseksi.

▪
Tulossa lisätietoa, kun menetelmä yleistyy ja hoidosta saadaan kokemusta.

Aino Karilas 17.11.2021



Kiitos!

Aino Karilas
17.11.2021


