puistojen ja viheralueiden
hoitoluokitukset
Porissa kunnossapito perustuu valtakunnalliseen Viherympäristöliiton hoitoluokitusmalliin

rakennetut viheralueet
A1 Edustusviheralue
Edustusviheralueet ovat keskeisellä paikalla olevia kaupunkipuistoja tai julkisten rakennusten
pihoja. Alueet rakennetaan ja ylläpidetään erittäin korkeatasoisesti. Edustusviheralueita katsellaan
ja kulku on ohjattu käytäville.
Hoidon tavoitteena on paikan omaleimaisen arkkitehtonisen, historiallisen, puutarhataiteellisen
tms. ilmeen ylläpitäminen jatkuvasti edustuskelpoisena. Hoitotoimenpiteitä tehdään alueella
päivittäin.
A1 luokkaan kuuluu Raatihuoneenpuisto, Sankarihaudat ja kaupungintalon piha.
A2 Käyttöviheralue
Käyttöviheralueet ovat keskustassa sijaitsevia puistoja ja liikenneviheralueita sekä rakennetussa
ympäristössä olevia leikkipuistoja. Käyttöviheralueet on tarkoitettu oleskeluun, leikkimiseen tai
pienimuotoiseen pelaamiseen. Alueilla on yleensä runsaasti istutettua kasvillisuutta, nurmikkoa
sekä erilaisia rakenteita.
Hoidon tavoitteena on monipuolinen, viihtyisä, siisti ja turvallinen viheralue. Alueen kasvillisuutta,
siisteyttä, rakenteita ja laitteiden turvallisuutta tarkkaillaan säännöllisesti. Turvallisuutta vaarantavat
vauriot korjataan välittömästi.
A2 luokkaan kuuluu lähes kaikki ydinkeskustan puistot ja liikenneviheralueet sekä leikkipaikat koko
kaupungin alueella.
A3 Käyttö ja suojaviheralue
Käyttö- ja suojaviheralueet ovat ydinkeskustan ulkopuolella rakennetussa ympäristössä sijaitsevia
puistoja ja katuviheralueita. Alueilla on usein istutuksia ja suojakasvillisuutta sekä nurmikkoa.
Viheralueita käytetään ulkoiluun, oleskeluun, liikuntaan ja pelaamiseen. Hoidon tavoitteena on
kasvillisuuden, kulkuväylien, turvallisuuden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen sekä turvallisten ja
kunnossa olevien rakenteiden ja laitteiden ylläpito.
A3 puistoja ovat lähes kaikki ydinkeskustan ulkopuoliset rakennetut puistoalueet ja katuvihreät.

avoimet viheralueet
B1 Maisemapelto

Puistoksi kaavoitetut avoimet viheralueet on luokiteltu käyttötarkoituksen ja hoitotavan mukaan
maisemapelloiksi, käyttö- tai maisemaniityiksi. Luokitus perustuu valtakunnalliseen viheralueiden
hoitoluokitukseen. Niittyinä ja maisemapeltoina hoidetaan yhteensä noin 118 ha, mikä on 27 %
rakennettujen viheralueiden alasta. Maisemapelloilla viljellään erilaisia kukkivia
maisemointikasveja, kuten auringonkukkaa ja hunajakukkaa. Kukkapellot on tarkoitettu kaikkien
kaupunkilaisten iloksi ja kukkia saa kerätä omaan käyttöön.
B2 Käyttöniitty
Käyttöniityt ovat avoimia tai puoliavoimia viheralueita asuinalueilla tai niiden läheisyydessä.
Niittyjen kasvillisuus koostuu pääosin niittyheinistä ja puista. Niityt tarjoavat erilaisia
mahdollisuuksia ulkoiluun, liikkuminen on ohjattu käytäville ja poluille.
Hoidon tavoitteena on säilyttää alue avoimena ja hoidettuna sekä mahdollistaa alueen
virkistyskäyttö. Alueet ajetaan murskaimella kaksi kertaa kasvukauden aikana. Polkujen varsia
voidaan leikata useammin.
B2 luokaan kuuluvia isompia niittyalueita ovat mm. Itä-Porissa Impolanpuisto, Kainuunpuisto,
Metallipuisto, Sääksenpuisto ja keskustassa Presidentinpuiston koira-aitauksen ympäristö. Porin
pohjoispuolella Toejoenpuisto, Pylpyränpuisto, Äyskärinpuisto ja osa Messipojanpuistoa Kolijuovan
varrella. Länsi-Porissa Lattomerenojanpuisto II ja Metsäkuusenpuisto Viikinäisissä sekä osa
Suruttomienpuistoa uudella Tuorsniemen alueella.
B3 Maisemaniitty ja laidunalue
Maisemaniityt ovat taajama-alueen viheralueita, jotka sijaitsevat usein teiden tai ulkoilureittien
varrella. Monet kapeat kaistaleet kuten tien pientareet ja meluvallit hoidetaan maisemaniittyinä.
Maisemaniittyjen tarkoitus on säilyttää maisema avoimena tai puoliavoimena. Kasvillisuus koostuu
yleensä ruohovartisista luonnonkasveista sekä yksittäisistä puista tai puuryhmistä. Kulku on ohjattu
niittypoluille tai käytäville.
Hoidon tavoitteena on ylläpitää avointa niittymaisemaa siten että alueen ominaispiirteet säilyvät.
Alueet ajetaan murskaimella kerran kasvukaudessa. Niittypolkuja ja käytävien varsia voidaan
leikata useammin. Murskauksella estetään myös pujon ja muiden ei-toivottujen kasvien leviämistä
sekä alueiden vesakoitumista.
B3 Maisemaniittyjä ovat mm. Länsi-Porissa Lattomerenojanpuisto I, Tuorsniemen uudella
asuinalueella osa Suruttomienpuistoa ja Vierupuistoa. Itä-Porissa Mustajuovanpuisto, osa
Ulvilantien varren viheralueista, Aisakellontien viheralueet sekä Jokitörmän viljelykäytöstä
poistuneet peltoalueet Harmaalinnassa sekä Lotskerin alueella osa Turilaanpuistoa.
Maisemaniittyjä hoidetaan myös laiduntamalla. Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta sekä
antaa elämyksiä alueen asukkaille ja ohikulkijoille. Laidunalueet on sijoitettu asutuksen
läheisyyteen. Laiduneläimistä huolehtivat ja vastaavat niiden omistajat.
Laidunalueita on Harmaalinnassa, Pormestarinluodossa ja Pihlavassa.
B4 Avoimet alueet ja näkymät
Avoimet tai puoliavoimet viheralueet sijaitsevat yleensä taajaman reuna-alueilla. Avoimia alueita
ovat tuloväylien varret, viljelykäytöstä poistuneet pellot, sähkölinjojen alustat sekä avoimet
näkymät.

Hoidon tavoitteena on estää alueiden umpeenkasvu murskaamalla tai raivaamalla 2 - 5 vuoden
välein. Raivausjäte kerätään tarvittaessa.
B5 Arvoniitty
Arvoniityt ovat tärkeitä kulttuuriperinteen, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta. Hoito
perustuu aina kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan.
Tavoitteena arvokkaan lajiston elinolosuhteiden turvaaminen ja merkittävän kohteen säilyttäminen.
Porissa arvoniityiksi on luokiteltu Reposaaren painolastikasviniityt.

taajamametsät
C1 Lähimetsä
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä
Ulkoilu- ja virkistysmetsät sijaitsevat asutuksen lähialueilla. Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet on
huomioitu polku- ja latuverkostoilla sekä erilaisilla rakenteilla.
Hoidossa tavoitteena on puuston elinvoimaisuuden, maisema- ja luonnonmonimuotoisuusarvojen
säilyttäminen sekä turvallinen kulkuverkosto.
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsiä ovat mm. Porin metsä, Koiviston ulkoilupuisto, Musan metsikkö ja
Polsanluoto.
C3 Suojametsä
Suojametsät sijaitsevat liikenteen ja teollisuuden sekä asutuksen välillä suojavyöhykkeinä. Metsien
tarkoitus on suojata liikenteen pöly- ja meluhaitoilta sekä toimia tuuli- ja näkösuojana asutuksen
suuntaan.
Hoidon tavoitteena on monikerroksellinen, peittävä ja elinvoimainen kasvillisuus, jolla saavutetaan
mahdollisimman hyvä suojavaikutus.
C3 Suojametsiä ovat asutuksen ja liikenneväylien väliset puistometsät sekä puistoihin näkö- ja
tuulisuojiksi istutetut metsäpuuryhmät.
C4 Talousmetsät
Asemakaavoitetulle alueelle ei ole luokiteltu talousmetsiä.
C5 Arvometsä
Arvometsä on taajamassa maiseman, kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden
ominaispiirteiden vuoksi tärkeä metsäkohde.
Arvometsiä hoidetaan erillisen kohteen erityisarvojen mukaan laaditun hoitosuunnitelman mukaan.
C5 Arvometsiä ovat mm. muinaismuistoalueet ja Reposaaren linnakepuisto.

