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Yksityispiha, Pyhtää
Suunnittelija Kairi Meos
Azalea Maisemasuunnittelu
Kuvaaja Jukka Koskinen

2 maisemasuunnittelijat

MAISEMASUUNNITTELIJAT RY on vuonna 1961
perustettu maisemasuunnittelijoiden yhteistyöjärjestö, joka
juhlii 60 v. juhlavuottaan vuonna 2021.
Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää suunnittelijoiden ammattitaitoa sekä kehittää ammattimaista maisemasuunnittelua. Yhdistys edistää yhteistoimintaa jäsenten välillä
sekä alan muiden järjestöjen ja yritysten kanssa. Jäsenet ovat
suunnitteluhortonomeja, rakennetun ympäristön hortonomeja,
miljöösuunnittelijoita tai vastaavan koulutuksen suorittaneita
henkilöitä. Jäsenyrityksissä työskentelee vähintään yksi koulutusvaatimuksen täyttävä suunnittelija, jolla on vähintään kahden
vuoden työkokemus ympäristön suunnittelusta.
Yhdistyksellä on noin 300 jäsentä eri puolelta Suomea.
Jäsenistä noin 50 on suunnitteluyrityksiä. Jäsenistömme tarjoaa
suunnittelupalveluja yksityispihoista laajoihin maisemasuunnittelukohteisiin. Jäsenet vastaavat ammattitaidollaan mm.
puistojen, kaupunkiympäristöjen, virkistysalueiden, kiinteistöjen,
taloyhtiöiden sekä yksityispihojen maisemasuunnittelutehtävistä. Suunnittelupalvelujen tilaajina on kuntia, kiinteistö- ja
taloyhtiöitä, rakennusliikkeitä, arkkitehtitoimistoja ja yksityisiä
talouksia. Yhdistyksen henkilöjäseniä toimii yksityisissä
suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, julkisen sektorin
suunnittelu-, tilaus- ja valvontatehtävissä, maaseutukeskuksissa,
kiinteistöhuoltoyhtiöissä, seurakunnissa sekä opettajina.
Suunnittelupalveluja tarjoavien jäsenyritysten
yhteystiedot löytyvät tämän esitteen lopusta. Kaikkien jäsenten
yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta
www.maisemasuunnittelijat.fi.
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Yhdistyksen toiminta ja tavoitteet
Suunnittelijoiden ammatillisen osaamisen edistäminen
• Yhdistys järjestää ammattia edistäviä koulutuksia, kursseja ja
seminaareja sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkoimaille.
• Yhteistyössä alan yritysten kanssa järjestetään tilaisuuksia,
jossa tutustutaan alan tuotevalikoimaan ja verkoistoidutaan.
Näyttely- ja tiedotustoiminta
• Yhdistys on edustettuna alan tärkeimmillä messuilla ja tapahtumissa
edistämässä maisemasuunnittelun ja suunnittelupalvelujen tunnettuvuutta
• Yhdistyksen nettisivuilla www.maisemasuunnittelijat.fi on tietoa
yhdistyksestä, ajankohtaisista asioista sekä jäsenten yhteystiedot.
• Jäsenet saavat sähköpostitse tiedotteita kumppaneilta, koulutuksista,
seminaareista, matkoista ja tapahtumista sekä esim. avoimista työpaikoista.
Yksi tiedote vuosikokouskutsuineen lähetetään vuosittain postissa.
• Jäsenet saavat Viherympäristöliiton tiedotteet ja ovat esillä alan yrityksiä
esittelevässä Vihreässä kirjassa.
• Yhdistys tiedottaa ja tekee ala tunnetuksi omissa sosiaalisen median
kanavissa facebookissa, instagramissa ja twitterissä.
Hallinto
• Yhdistyksen varsinainen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja
siihen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki
Maisemasuunnittelijat ry:n jäsenet.
• Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä jäsenet
kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan
• Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta.
• Yhdistyksellä on edustaja Viherympäristöliiton hallituksessa ja
eri työryhmissä.

Dynaaminen perennaistutus, Marketanpuisto, Espoo
Suunnittelija Lotta Mäkinen
Piha- ja vihersuunnittelu ViherForma
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Jäseneksi hakeminen
Jäsenhakemus lähetetään kotisivujen kautta
www.maisemasuunnittelijat.fi.
Henkilöjäsenyys
Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi hakea rakennetun
ympäristön hortonomin (aiemmin suunnitteluhortonomi)
tai vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö.
Yritysjäsenyys
Yritysjäseneksi voi hakea yritys, jonka palveluksessa
työskentelee vähintään yksi henkilöjäsenyyden ehdot
täyttävä henkilö, jolla on lisäksi vähintään kahden vuoden
työkokemus ympäristön suunnittelusta.
Opiskelijajäsenyys
Opiskelijajäseneksi voi hakea rakennetun ympäristön
hortonomi tutkintolinjalla opiskeleva henkilö.
Kumppaniyritykset
Kumppanuusyritykset ovat laadukkaita alan tuotteita
ja palvelujen tarjoavia yrityksiä tai yhteisöjä, jotka ovat
osaltaan tukemassa yhdistyksen tavoitteita ylläpitää ja
kehittää suunnittelijoiden ammattitaitoa.

Kiinteistöpiha, Riipuksenkatu, Tampere
Suunnittelija Elina Santos
Lännen Viherpalvelu
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Vihkosaaren uimaranta, Ii
Suunnittelija Meeri Alatalo
Carmenia Oy

Maisemasuunnittelu
Toimiva ja viihtyisä piha- ja asuinympäristö on tärkeä. Asuinympäristö
liittyy muihin elinympäristöihin, sillä puistot, leikkialueet, liikuntapalvelut
ja yleinen vehreys sitovat sen maisemaan ja viherverkostoon. Harkittu
jäsentely ja sopivien materiaalien käyttö luovat pihaan ja viheralueeseen
puitteet eri toiminnoille ja harrastamiseen. Vehreällä, esteettisellä ja
turvalliseksi koetulla ympäristöllä on monia myönteisiä vaikutuksia
viihtyisyyden lisäksi myös kiinteistön taloudelliseen lisäarvoon.
Taajamassa yhtenäinen ja helposti saavutettava viherverkosto sekä
viihtyisät väyläympäristöt edistävät muun muassa hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn mahdollisuuksia sekä hyvinvointia ja terveyttä.
8 maisemasuunnittelijat

Maisemasuunnittelun ammattilainen kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun
yleissuunnittelu- ja hankesuunnittelun alussa. Maisemasuunnittelija pystyy
hahmottamaan tontin tärkeät ja säilytettävät luontaiset arvot suunnittelun
lähtökohtina. Kaiken ei tarvitse olla rakennettua. Yhteistyön jatkuminen
suunnittelijan, tilaajatahon ja alueen muiden suunnittelijoiden kanssa on
tärkeää suunnitelman saamiseksi toteutus- ja urakkavaiheeseen. Yksityispihoissa pihasuunnittelija on monesti sekä viherasiantuntijana että toteutuksen
valvojana. Suunnittelun ammattilainen pystyy kertomaan asiakkaalle
erilaisista vaihtoehdoista. Huolellisella suunnittelulla ja määrälaskennalla sekä
yksityiskohtaisilla työselosteilla on myös mahdollista saada aikaan kustannussäästöjä rakennettaessa ja mahdollisuus kilpailuttaa työt vertailukelpoisesti.
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Suunnittelu kannattaa
– estetiikan jalanjäljillä
• hyvä ja selkeä suunnitelma on perusta toimivalle kaiken kokoiselle
pihalle, julkiselle rakennukselle, puistolle ja leikkialueelle
• suunnittelijalla on ammattitaito löytää toteutusratkaisut realiteettien
pohjalta, koska hän tuntee rakentamisen materiaalit, niiden
elinkaaren ja rakentamiskustannukset
• suunnittelija tuntee tyylit ja tietää minkälaiset materiaalit sopivat
rakennukseen ja sen ympäristöön pystyy hahmottamaan alueella
säilyttämisen arvoiset elementit uuteen kokonaisuuteen
• suunnittelija tuntee kasvit ja kasvupaikkavaatimukset
• suunnittelija tuntee leikkialueiden ja – kalusteiden turvallisuusvaatimukset ja asennusohjeet
• suunnitelma ratkaisee alueen kunnossapidettävyyden ja tulevien
hoitotöiden tarpeen ja vaikuttaa siten ratkaisevasti tulevien vuosien
hoitokustannuksiin (hoitoluokat julkisessa rakentamisessa)
• viherrakentaminen suunnitelman perusteella ja sen kilpailuttamiseen
tarvitaan vertailukelpoiset asiakirjat joita ovat kohdekohtaiset
määrälaskelmat, työselostus ja istutusten hoito-ohjeet

Yksityispiha, Jyväskylä
Suunnittelija Jarmo Väisänen
Viherteema Oy

Yksityispiha, Tuusulan asuntomessut 2020
Suunnittelija Hanna Vuori ja Taija Kalliola
Maisematehdas Osk.

Suunnitteluprosessi
• tarjouspyyntö suunnittelusta
• mahdollinen hankesuunnitelma
• taustatiedot, kartta-aineistot, määräykset ja tilaajan toteutuksen
kustannusrajoitteet
• suunnittelusopimus, jossa määritellään suunnittelutyön sisältö ja
laajuus sekä aikataulu
• aloitusneuvottelu
• suunnittelija laatii suunnitelmaluonnoksen
• luonnos esitellään asiakkaalle ja yhteistyötahoille sekä tehdään
tarvittavat muutokset ja lisäykset
• suunnittelija työstää pihasuunnitelma-asiakirjat, jotka käsittävät
piirustukset, työselostuksen ja määräluettelot
• maastokäynnit ja suunnittelukokoukset kuuluvat
suunnittelutehtävään ellei niitä ole erikseen sovittu laskutettaviksi.

10 maisemasuunnittelijat
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Määräyksiä ja ohjeita
• asemakaava ja asemapiirustus
• Suomen rakentamismääräyskokoelma, määräykset ja ohjeet
• kunnan rakennusjärjestys
• tontin luovutusehdot
• alueelle laaditut lähiympäristö- tai korttelisuunnitelmat
• viheralueiden hoitoluokitus (Viherympäristöliito, julkaisu 36)
• yleiset työselitykset
(esim. InfraRYL 2010, VRT’ 17 kohdekohtaisen työselityksen pohja)
• yleiset leikkialueita, kalusteita ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet
• kestävän ympäristörakentamisen (KESY) kriteerit

Suunnittelun lähtö- ja taustatiedot
• alueen kartat ja suunnitelmat
• hankesuunnitelma ja tilaajan muut toiveet kuten budjetti
• viranomaismääräykset ja ohjeet
• lupamenettely, asukaskuulemiset
• liittyvät suunnitelmat
(katusuunnitelmat, lähiympäristösuunnitelmat, suojelumääräykset)
• rakennuspaikan ominaisuudet
• pohjatutkimukset, korkoasema, puustokartoitukset
• alueen ja tontin hulevesijärjestelyt
• rakennuksen pääpiirustukset
• alueen tuleva hoito (hoitoluokka)
• muut mahdolliset lähtötiedot.

Keskuspuisto, perusparannus, Riihimäki
Suunnittelija Päivi Sundman
Maisemasuunnittelu Sundman

12 maisemasuunnittelijat
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Suunnitelman tekninen sisältö

Eerolanpuron kaupunkikosteikko, Jyväskylä.
Suunnittelija Henna Väisänen
Viherteema Oy

Suunnittelukohteen luonne ja laajuus vaikuttavat yksityiskohtien määrään, samoin onko kyseessä yleissuunnitelma
vai toteutussuunnitelma.
• eri toiminta-alueet kuten oleskelu-, leikki-, liikunta-,
huolto-, käytäväverkostot ja lumenkasausalueet
• nykyiset ja suunnitellut maastomuodot, korkeudet ja
luiskat, myös liittyminen muuhun ympäristöön
suunnittelualueen rajoilla
• säilytettävä kasvillisuus mittakaavassa
• istutettava kasvillisuus ja kasviluettelo kuten kasvilaji,
taimikoko, istutustiheys, menestymisvyöhyke,
kappale- ja neliömäärä
• nurmikko ja niitty
• pintamateriaalit, rakenteet, tarvittaessa omat
detaljisuunnitelmat
• asfaltti, kantavuusluokka/pohjaus, laatu
• betoni- ja luonnonkivet sekä puupäällysteiden malli,
koko, väri, pintakäsittely
• aitojen tyyppi, materiaali, korkeus, perustamistapa
• rakenteiden (luiskat, portaat, muurit, tukimuurit) tyyppi,
materiaali, asennusohjeet
• reunatukien materiaali, pintakäsittely, viisteet,
asennusohjeet
• kalusteet ja opasteet asennusohjeineen
• valaistusratkaisut
• leikkivälineiden tyyppi, putoamiskorkeus, iskua
vaimentava alusta, asennusohjeet
• kuivatusjärjestelyt, hulevesijärjestelyt
• hoitoluokkien määrittely
• kestävän ympäristörakentamisen toimintaperiaatteiden
huomioiminen kaikissa suunnitteluprosessin vaiheissa
Yksityispiha, Pyhtää
Suunnittelija Kairi Meos
Azalea Maisemasuunnittelu
Kuvaaja Jukka Koskinen
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maisemasuunnittelijat 15

Laivakankaan päiväkoti, Jääli
Suunnittelija Minna Hänninen
GreenDreams Oy

Villa Piiparin päiväkoti, Ainolan piha, peruskorjaus, Lahti
Suunnittelija Eeva Blomberg
Pihasuunnittelu Eeva Blomberg

Vihertyövalvonta
Vihertöiden valvonta on tärkeä osa ympäristörakentamista niin
yksityisissä kuin julkisissa suunnittelukohteissa. Maisemasuunnittelijoista löytyy Viherympäristöliiton auktorisoimia vihertyövalvojia.
Palvelutarjonta kattaa sekä luotettavan vihertyövalvonnan
että kokonaisvaltaiset rakennuttamispalvelut. Vihertyövalvojat
varmistavat, että vihertyöt ympäristö-rakentaminen tehdään
suunnitelma-asiakirjoja, annettuja ohjeita ja hyvää työtapaa
noudattaen.
Rakennuttamispalveluissa pyydetään tarjoukset viherrakentajilta ja valvotaan aina toimeksiantajan etuja rakennushankkeissa.
Lisäksi vastataan urakka-asiakirjoista ja urakkaneuvotteluista sekä
osallistutaan työmaakokouksiin vihertöiden valvojana.
16 maisemasuunnittelijat
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Ma i s em asu unnit t elijat r y
MAISEMASUUNNITTELIJAT ovat sitoutuneet kestävän
ympäristörakentamisen toimintaperiaatteiden noudattamiseen.
Kestävä ympäristörakentaminen (KESY)-hanke käsittää koko
viheralueita koskevan prosessin: tilaamisen, suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon sekä materiaalit ja tuotteet. Kestävän
ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja
kunnossapitää rakennettua ympäristöä niin, että vältetään,
lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia vaikutuksia.
Suunnittelijalla on keskeinen rooli kestävän kehityksen mukaisen
toiminnan edistämisessä.
Suunnittelija vaikuttaa tekemillään ratkaisuilla muun muassa
kohteen materiaalivalintoihin, toteutusmenetelmiin ja kunnossapidon intensiivisyyteen sekä kohteen koko elinkaaren aikaiseen
kestävyyteen ja kustannuksiin.

KESY-suunnitteluratkaisuilla edistetään kohteen:
• kytkeytymistä ympäröivään viherverkostoon sekä maisemalliseen ja
ekosysteemikokonaisuuteen
• ekosysteemipalveluiden toimintaa
• ekosysteemin palautumis- ja uudistumiskykyä eli resilienssiä
• luonnon monimuotoisuutta,alkuperäisen lajiston säilymistä ja
biotooppipohjaista kasvien käyttöä
• kasvi-, maaperä- ja vesiekosysteemien toimintaa ja hyvinvointia
• saavutettavuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta
• käyttäjien terveyttä, hyvinvointia ja luontosuhdetta
• ympärivuotista ja monipuolista käyttöä
• kulttuuriympäristön ja -arvojen tunnistamista, säilymistä ja hoitamista
• ekotehokasta ja resurssiviisasta rakentamista ja kunnossapitoa
• elinkaaren pituutta.
KESY-suunnitteluratkaisuilla vähennetään ja/tai vältetään muun muassa:
• kemikaalien käyttöä
• hyvälaatuisten pinta- ja pohjavesivarojen ja talousveden käyttöä
• synteettisten materiaalien ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä
• kohteen pölyhaittoja
• kohteen meluhaittoja
• energiankulutusta
• päästöjä ilmaan, vesistöihin ja maaperään
• jätteiden määrää
• intensiivisen kunnossapidon tarvetta.
Lisätietoa Viherympäristöliiton kesytietopankista:
www.vyl.fi/tietopankki/kesy/

Yksityispiha, Helsinki
Suunnittelija Rea Nääppä
ReanPuutarhajuhla tmi
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Esteetön musiikkileikkipikka Virtuoosi, Pori
Suunnitelija Tapani Söderberg,
Porin kaupunki
20 maisemasuunnittelijat
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Tekonurmi

- kulutusta kestävä päällyste
Laadukkaat tuotteet
Ainutlaatuinen valikoima
Ammattitaitoinen asennus

viherkattojen ansiosta!

Pihakivet ja -laatat
näyttävään
ympäristörakentamiseen!
www.hb-betoni.ﬁ

Viherkattoja on helppo toteuttaa myös
valmiilla Covamat siemeneroosiomatoilla!

GRITBIRD

www.eg-trading.fi

www.gritbird.com

Live to move. Move to live.
UNISPORT.COM

2021

2021

06 557 0700

Maiseman ystävä

LEIKKI
JA LIIKUNTAVÄLINEET
ULKOKALUSTEET
ALUSTAT

Leikkipuistoratkaisut
Ulkokuntoiluratkaisut
Puistokalusteet
Turva-alustat
Räätälöidyt ratkaisut
Maksuton suunnittelupalvelu
PIRESMA | piresmanet.fi | larslaj.fi
Leikki- ja liikuntavälineet | Puistokalusteet
piresma@piresma.fi | p.09 4390 200

Viheralueiden
Suunnittelu
Rakentaminen
Ylläpito
Valvonta

www.kompan.fi
020 734 1180 | myynti.asiakaspalvelu@kompan.com
@kompansuomi

Kokkolankatu 4
33300 Tampere
www.lkpalvelu.fi

Oy Haveno Ab | 09 805 6610 | haveno@haveno.fi

www.haveno.fi
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abau design
by

ABSENTUS

Suunnittelemme ja tuotamme kor kealaatuisia, kotimaisia ulkotilakalusteita vaativiin ympäristöihin asiakkaittemme toiveiden mukaan.
Laajat visuaalisesti yhtenäiset mallistomme vahvistavat ympäristön identiteettiä ja kokonaisvaltaista
kokemusta. Autamme teitä rakentamaan harmonisia
ympäristöjä.

Luonnollista kauneutta pihatiilillä

Padova ja Siena, 200x65x85 mm

abau-design.com
info@absentus.com
044-748 0600

Suunnittele kauniita ja toimivia pihoja!
Puuhalta saat kotimaiset leikki-, liikunta- ja
kuntoiluvälineet sekä ympäristökalusteet.
Keraamisilla pihatiilillä luot aitoa tunnelmaa. Ne kestävät
vuosikymmeniä patinoituen ajan mittaan kauniisti.

Puuha Group Oy • www.puuha.com • puuha@puuha.com

www.wienerberger.fi

24 maisemasuunnittelijat
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PALVELEVA
KAUPUNKIKALUSTAJA
Kotimainen suunnittelu ja valmistus vuodesta 1945.
Joko tunnet uudenlaisen modulaarisen
CubiQ -pyörätelineen?

Tutustu koko tuotevalikoimaan nettisivuillamme!

lehtovuori.fi | info@lehtovuori.fi | +358 3 7846 777

Leikin

26 maisemasuunnittelijat
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SUOMALAINEN KIVI SYDÄMELLÄ
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSKIVET
LISÄTIETOJA KOVAKIVI.FI

Tampereen Kovakivi Oy, Poikeluksentie 192 KURU, sales@kovakivi.fi

pro. torpanpiha.fi

Teetä sinäkin urakkasi
vastuullisella viherrakentajalla

Kasvualustat kaikkeen rakentamiseen
Vuosien kokemuksella ja perinteisillä resepteillä
valmistamme tutut Torpanpiha® kasvualustat.
Perustuotteiden lisäksi myös laadukkaat ja
tutkitut kasvualustaratkaisut mm. viherkatoille ja
hulevesien hallintaan
Muistathan ilmaisen konsultaatiopalvelumme? Autamme suunnittelemaan oikeanlaisen
kasvualustan kohteeseesi.

Uusi sähköinen palvelu
ammattilaisille - pro.torpanpiha.fi

Asiakkaanamme saat tunnukset palveluun,
jossa on aina ajantasaiset hinnastot ja
ladattavat tuotedokumentit käytössäsi. Lisäksi
tarjouspyynnöt ja tilaukset hoituvat helposti ja
nopeasti.

www.vyra.fi

Hyvinkään Tieluiska Oy | Torpanpiha® multa-asemat | kasvualustat@tieluiska.fi
Vantaa Länsisalmi, Puh. 020 759 0452 | Espoo Ämmässuo, Puh. 020 759 0455
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Valoa kaikille teill
RYTMI/Kerava

FORM&LIGHT
Tyyliä ja valoa maisemaan jo vuodesta 1979!
TILT/Savonlinna

Mahdollisuus kauniiseen ja turvalliseen

ympäristöön

Jätelain muuttuessa Molok mukautuu
• sopii pieniin ja isoihin kiinteistöihin
• 7 jätelajia pieneen tilaan
• lajittele useampi jäte myös puistoissa
Ota yhteyttä oman alueesi Molok-asiantuntijaan
www.molok.fi
Lue lisätietoa jätelaista:
www.molok.com/fi/blogi/ajantasainen-jatelaki

www.tehomet.com
www.woodenpoles.com
www.valmont.com

30 maisemasuunnittelijat
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Rudus Formento -maisematuotteet

Viihtyisän ja kestävän ympäristön rakentamiseen!

Ylästön koulun ja päiväkodin pihat
valaistiin Comet-valaisimilla.

Valaistuksen
kotimainen
edelläkävijä
Valaisinvalmistusta ja suunnittelua jo yli 15 vuoden ajan
Keski-Suomessa.
Kestävät valaisimet
ulko- ja sisätiloihin.
Tilausvalaisimet

Lisänä valikoimassa
modernit espanjalaiset
katu- ja puistovalaisimet sekä
kaupunkikalusteet.

uusiomateriaaleja
hyödyntäen

Kestävä kiven käyttö on vastuuta huomisesta
Pihakivet ja betonituotteet | Luonnonkivet ja graniittituotteet

m-light.fi
info@m-light.fi
0201 809 420

32 maisemasuunnittelijat

Uuma-kivi

www.rudus.fi
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Puutarha Tahvoset Oy | Taimitie 40, 10420 Pohjankuru
myynti@puutarhatahvoset.fi | 0207 424 570 | www.tahvoset.fi
Seuraa meitä somessa: Puutarha Tahvoset Oy | puutarhatahvoset
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www.loimaankivi.fi

Maisemasuunnittelua ja -rakennuttamista
yhteistyöllä ja ammattitaidolla

Ylamaa Massive Granite Oy
Laisniementie 15
49730 Muurikkala
Puh. 0500-883 935 Jukka Tielinen
Puh. 050-345 0982 Riku Johansson
www. ylamaamassivegranite.fi

Luonnollisesti
graniittia

ASENNUSNEUVONTA

KIVITOIMITUKSET

KUSTANNUSARVIOT

Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen
maisemasuunnittelija, puh. 050 528 1105

MALLIKIVET

SUUNNITTELUTUKI

LUONNONKIVEÄ KAIKISSA MUODOISSA

MODERNIT
PIHAKIVET
Pihakivet ja pihalaatat
– tutustu kattavaan valikoimaan
www.lakka.fi

Maisemasuunnittelu Arja Paula
maisemasuunnittelija, puh. 040 778 3074
Vihersuunnittelu Jokela Oy Jari Jokela
maisemasuunnittelija, maisemarakennuttaja RAP.
puh. 0400 304 081
etunimi.sukunimi@maisematiimi.fi
www.maisematiimi.fi

NÄYTTÄVYYTTÄ
JA KESTÄVYYTTÄ
YMPÄRIVUOTISIIN
ISTUTUSRATKAISUIHIN!
KUSTANNUSTEHOKKAAT HALLITUSTI
LIUKENEVAT OSMOCOTE-LANNOITTEET
JA MONA-ALTAKASTELUTANKIT
RUUKKUIHIN JA ISTUTUSALTAISIIN.

Runsaasti eri malleja,
myös mittatilaustuotteina.
Korkealaatuiset materiaalit
takaavat kestävyyden.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!
minna.kivisto@schetelig.com

www.schetelig.com • asiakaspalvelu@schetelig.com • p. 09 8520 6222
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www.berliner-seilfabrik.com
NUSSER

Sinus

Kattavin valikoima laadukkaita
verkkokiipeilytuotteita Saksasta.

Valitse ja yhdistä

kalusteet.elpac.fi
010 219 0716 | myynti@elpac.fi

www.norna-playgrounds.com

www.eurotramp.com

Luonnonmukaiset
leikkipaikat robinia puusta!

Trampoliinilta se
pienikin ponnistaa!

Ympäristösuunnittelun
ammattilainen.
www.carmenia.fi

Oulu

Ota yhteyttä

toimisto@carmenia.fi
puh. 045 321 0116

38 maisemasuunnittelijat

Tampere

J-Trading taitaa ympäristön kalustamisen yli 35-vuoden
kokemuksella. Voimme ylpeänä tarjota Suomen laajimman
ulkokaluste -ja leikkivälinevalikoiman.

www.j-trading.fi

maisemasuunnittelijat 39

Haluamme, että myös tuleville sukupolville
riittää luontoa, jossa leikkiä.
Siksi suosimme tuotteissamme puuta –
luonnonvaraista, uusiutuvaa ja ympäristöystävällistä
raaka-ainetta. Luodaan yhdessä vastuullisia leikin ja
liikunnan elämyksiä kaiken ikäisille.
www.lappset.fi myynti@lappset.com 020 775 0150
40 maisemasuunnittelijat
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tilaa kaikki

PIHAN
TARVIKKEET
yhdellä kertaa!

Tuomme suursäkeissä pihaasi
mullat, katteet, pihakivet ym.
Samalla viemme pois risut,
romut ja remonttijätteet.

www.siistipiha.fi
Puh. 010 323 5858

Meillä kasvatetaan Suomen
hienointa siirtonurmea!

Golfnurmi
kotipihasi
peleihin
vihervakka.fi

Buddy

piknik kalusteiden uusi
sukupolvi
Cor-Ten penkit

office@vitreo.fi

Merkitykselliselle, toimivalle ja
kestävälle ympäristölle
viheraitta.fi
info@viheraitta.fi

Pihakivetys lisää viihtyisyyttä ja parantaa turvallisuutta. Lammin
laadukkailla kotimaisilla piha- ja muurikivillä viimeistelet piha-alueiden
kulku- ja oleskelualueet ja rajaat ne harkituksi kokonaisuudeksi.
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MAS YRITYSJÄSENET
Maisemasuunnittelu
Arja Paula
www.maisematiimi.fi
Arja Paula
040 778 3074
arja.paula@maisematiimi.fi
Bulevardi 3 B 22
00120 HELSINKI

Rakennetaan yhdessä

kestävää
ympäRistöä

Kekkilän laadukkaat kasvualustat eri käyttökohteisiin
ja tarpeisiin ovat sijoitus tulevaisuuteen.
Ota yhteyttä, ja varmistetaan yhdessä parhaat ratkaisut
Hannu Saranko
Myyntipäällikkö, Etelä-Suomi
puh. 045 633 3022, hannu.saranko@kekkila.fi

Panu Kataja, Aluemyyntipäällikkö
Pääkaupunkiseutu, Turku, Kaakkois-Suomi
puh. 040 358 6862, panu.kataja@kekkila.fi

Mika Valkila
Aluemyyntipäällikkö, Länsi-, Keski- ja Itä-Suomi
puh. 0400 623 505, mika.valkila@kekkila.fi

Paulina Nyberg
Tekninen tuotepäällikkö, reseptiikka ja tuotetietous
puh. 040 502 2402, paulina.nyberg@kekkila.fi

Kekkilä Asiakaspalvelu, puh. 020 331 404, asiakaspalvelu@kekkila.fi

kekkila.fi/viherrakentaminen
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Piha- ja puistosuunnittelu
Hanna Hentinen
www.maisematiimi.fi
Hanna Hentinen
050 528 1105
hanna.hentinen@
maisematiimi.fi
Bulevardi 3 B 22
00120 HELSINKI
Viher- ja ympäristökonsultointi Vireo Oy
Kirsi Laatunen
040 764 5472
Tuula Uusitalo
040 764 5614
konsultointi@vireo.fi
Tehtaankatu 40 B 18
00150 HELSINKI
Piha- ja puistosuunnittelu
Pirttijärvi Oy
www.pihajapuistosuunnittelu.fi
Marko Pirttijärvi
040 562 5462
marko.pirttijarvi@
pihajapuisto.com
Jarmo Ruottinen
040 038 8447
jarmo.ruottinen@
pihajapuisto.com
Paulankatu 2 C LT 6
00240 HELSINKI

WSP Finland Oy
Maija Elo
040 194 4742
maija.elo@wsp.com
Katri Kannisto
katri.kannisto@wsp.com
044 491 4423
Salla Salovaara
020 786 4361
salla.salovaara@wsp.com
Pasilan asema-aukio, 13. krs
00520 HELSINKI
Eila Sihvola
eila.sihvola@wsp.com
Emmi Turkki
050 434 5166
emmi.turkki@gmail.com
Vallikatu 6 as 16
02650 ESPOO
Jari Usvajärvi
050 547 4348
jari.usvajarvi@wsp.com
Kelloportinkatu 1 D
33100 TAMPERE
Marjaana Kangas
040 480 8249
marjaana.kangas@wsp.com
Kympinkatu 3 B
40320 JYVÄSKYLÄ

FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy
www.fcg.fi
Else Kaloinen
050 312 0238
else.kaloinen@fcg.fi
Osmontie 34
00640 HELSINKI
Tiina Puska
050 420 1197
tiina.puska@fcg.fi
Satamakatu 22
20100 TURKU
Mari Lampinen
050 312 0390
mari.lampinen@fcg.fi
Ainonkatu 1
96200 ROVANIEMI

Harju-Soini
Maisema ja Ympäristö
www.harjusoini.fi
Soili Harju-Soini
040 075 4840
suunnittelu@harjusoini.fi
Timo Soini
045 125 0011
timo.soini@harjusoini.fi
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Vihersuunnittelu
Jokela Oy
www.maisematiimi.fi
Jari Jokela
040 030 4081
jari.jokela@maisematiimi.fi
Mäkikorventie 11
01860 PERTTULA

Ympäristösuunnittelu
Liisa Alanko Oy
Liisa Alanko
040 043 2233
liisa.alanko@
ymparistosuunnittelu.net
Metsäpurontie 26 C
00630 HELSINKI

MaisemasuunnitteluLandskapsplanering
LINDÉN Oy
www.puutarhasuunnitelma.fi
Karolina Lindén
040 529 4486
karolina.linden@
puutarhasuunnitelma.fi
Rubiinikehä 17 B
01700 VANTAA
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MAS YRITYSJÄSENET
Sitowise Oy
www.sitowise.com
Monica Elander-Heino
040 849 1370
monica.elander-heino@
sitowise.com
Annika Arminen
044 427 9441
annika.arminen@sitowise.com
Tuuli Heino
050 511 9695
tuuli-heini@sitowise.com
Teo Rinne
teo.rinne@sitowise.com
041 529 2334
Tuulikuja 2
Johanna Stigzelius
020 747 6098
johanna.stigzelius@
sitowise.com
02100 ESPOO
ViherKeskinen Oy
www.viherkeskinen.fi
Kerkko Keskinen
040 543 5631
kerkko.keskinen@
viherkeskinen.fi
Eteläinen Salmitie 1
02430 Masala
Ramboll Finland Oy
www.ramboll.fi
Matleena Hallikainen
0406647426
matleena.hallikainen@
ramboll.fi
Aino-Kaisa Nuotio
040 099 5217
aino-kaisa.nuotio@ramboll.fi
Jutta Juuti
jutta.juuti@ramboll.fi
040 503 3240
Jenni Kerava
jenni.kerava@ramboll.fi
050 544 5428
PL 25 (Otsehallintokuja 3)
02601 ESPOO

46 maisemasuunnittelijat

Maisemasuunnittelu
GardenLiving Oy
www.gardenliving.fi
Eva Wuite
040 551 3724
eva.wuite@gardenliving.fi
Sinimäentie 6
02630 ESPOO

Puutarhasuunnittelu
Puksipuu
www.puksipuu.fi
Sari Lampinen
050 331 6091
sari.lampinen@puksipuu.fi
Paloplaaninkuja 5
04300 TUUSULA

Puutarhasuunnittelu
Jonna Jansson
Jonna Jansson
040 572 5759
puutarhasuunnittelu.
jonnajansson@pp.inet.fi
Päitsipolku 1
13500 HÄMEENLINNA

Suunnittelu- ja
konsulttitoimisto
PihaPuutarhaksi Oy
www.pihapuutarhaksi.fi
Sanna Saari
040 551 9950
sanna.saari@pihapuutarhaksi.fi
33450 SIIVIKKALA

Vihersuunnittelu
Heljä Tolvanen
www.vihersuunnittelutolvanen.fi
Heljä Tolvanen
040 752 8475
helja.tolvanen@elisanet.fi
Ruottisenahokatu 8 A 3
80710 LEHMO

Maisema-aula Oy
www.maisema-aula.fi
Jaana Hakola
045 124 2220
jaana.hakola@maisema-aula.fi
Nummitie 19 B
02730 ESPOO

Piha- ja
maisemasuunnittelu
VG-Plan
www.vgplan.fi
Barbro Bergman-Robertz
040 502 4399
bbr@vgplan.fi
Rovastintie 2
06100 PORVOO

Pihasuunnittelu
Eeva Blomberg
www.pihasuunnittelu.net
Eeva Blomberg
040 577 2074
eeva.blomberg@
pihasuunnittelu.net
Sääskenkatu 9
15800 LAHTI

Vihersuunnittelu
Hanna Hakala
Hanna Hakala
040 736 1450
vshakala24@gmail.com
Riihipellonkatu 4 A 5
33530 TAMPERE

VSU
maisema-arkkitehdit Oy
www.vsu.fi
Outi Palosaari
040 718 8336
outi.palosaari@vsu.fi
Uusikatu 24 G 72
90100 OULU

Toivepiha Oy
www.toivepiha.fi
Sanna Moilanen
050 591 1234
sanna@toivepiha.fi
Särkijärventie 158 A
09120 KARJALOHJA

Puutarhapalvelu
Leena Veikkola Ky
www.dreamgarden.fi
Leena Veikkola
050 322 5360
leena.veikkola@
dreamgarden.fi
Leiniäntie 103
16900 LAMMI

Kontrasti Oy
www.kontrasti.fi
Jonna Jääskeläinen
040 509 9941
jonna@kontrasti.fi
Maarit Karjalainen
050 3252845
maarit@kontrasti.fi
Platinatie 8 A
02750 ESPOO
Piha- ja vihersuunnittelu
ViherForma
www.viherforma.fi
Lotta Mäkinen
040 528 1891
lotta@viherforma.fi
Pehtorinkuja 3
02940 ESPOO
Suniplan Systems Oy
www.suniplan.fi
Monica Äijälä
040 593 2600
monica.aijala@suniplan.fi
Bastnäsintie 244
04170 PAIPPINEN
Allium Oy
www.allium.fi
Salla Laukia
040 070 5123
salla.laukia@allium.fi
Päivölänrinne 11 G 25
04220 KERAVA

Maisemakonttori Oy
www.maisema.net
Anu Virtanen
050 541 3678
anu.virtanen@maisema.net
Riihipellonkatu 34
10320 RAASEPORI
Pihaus Oy
www.pihaus.fi
Jenna Pelttari
050 336 3400
Hämeenkatu 10
11100 RIIHIMÄKI
Maisemasuunnittelu
Tanja Nieminen
www.maisemasuunnittelu.fi
Tanja Nieminen
040 534 0723
tanja.nieminen@
maisemasuunnittelu.fi
Voimapiha 10 B
13110 HÄMEENLINNA

Entti Oy
www.entti.fi
Maiju Tynjälä
050 567 9099
maiju.tynjala@entti.fi
Kaanaantie 68
21120 RAISIO
Lännen Viherpalvelu
www.lkpalvelu.fi
Elina Santos
050 4327187
elina.santos@lkpalvelu.fi
Katriina Kudjoi
katriina.kudjoi@lkpalvelu.fi
050 375 2039
Kokkolankatu 4
33300 TAMPERE

Viherteema Oy
www.viherteema.fi
Jarmo Väisänen
050 064 4970
jarmo.vaisanen@viherteema.fi
Henna Väisänen
045 177 8650
henna.vaisanen@viherteema.fi
Alvettulanmutka 1
40520 JYVÄSKYLÄ
Vihersuunnittelu
Sarastus Oy
www.sarastusoy.fi
Raisa Heino
040 584 6994
raisa@sarastusoy.fi
Teeritie 2 as. 2
42300 JÄMSÄNKOSKI
Viherkuutio Oy
www.viherkuutio.fi
www.minnaharju.fi
Minna Harju
0400 906 156
maisemasuunnittelija@
minnaharju.fi
Korjaamontie 2
49400 HAMINA

GreenDreams Oy
Minna Hänninen
040 718 8870
minna@greendreams.fi
Puutarhakatu 17 as1
90130 Oulu
Carmenia Oy
www.carmenia.fi
Meeri Alatalo
045 321 0116
meeri.alatalo@carmenia.fi
Johanna Rahko
045 321 0117
johanna.rahko@carmenia.fi
Aila Taskila
aila.taskila@carmenia.fi
Hiltusentie 25 B 7
90620 OULU
Piha- ja Vihersuunnittelu
AnitaS
www.anitas.fi
Anita Simi
040 035 9205
anita.simi@pp.inet.fi
Sorosentie 138
91100 II
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Yksityispiha, Pyhtää
Suunnittelija Kairi Meos
Azalea Maisemasuunnittelu
Kuvaaja Jukka Koskinen

MAISEMASUUNNITTELIJAT RY
c/o Viherympäristöliitto
Viljatie 4 C, 00700 Helsinki
info@maisemasuunnittelijat.fi
www.maisemasuunnittelijat.fi

Maisemasuunnittelijat ry
maisemasuunnittelijat–ry
maisemasuunnitt
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