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Tässä suunnitelmassa kuvataan maise-

moinnin menetelmiä, joiden avulla Kuis-

malan louhosalueen luontoa kehitetään.

Yleensä louhokset aiheuttavat etenkin

niiden toiminta-aikana ongelmall isiksi

koettuja asioita, kuten esimerkiksi melua

ja vilkasta kuorma-autoli ikennettä.

Ottamisalueen maisemoinnin tarkoitukse-

na on vähentää haital l isia ympäristövai-

kutuksia. Tässä suunnitelmassa ei tyydytä

tavanomaiseen maisemointi in, vaan esi-

tel lään uudenlaisia menetelmiä, joi l la voi-

daan aktiivisesti tuottaa arvokasta

luontoa louhosalueelle.

Suunnitelmall isesti louhosalueelle voi-

daan saada aikaan uusia ja merkittäviä

luontoarvoja, jotka tukevat luonnonsuo-

jelun maakunnall isia ja valtakunnall isia ta-

voitteita. Maisemointi ja luonnonhoito

parantavat myös ottamisalueen maisema-

kuvaa. Yleensä louhokset maisemoidaan

muotoilemalla louhoksien reunat kalte-

vuuden 1 :3 luiskamaisiksi louheella ja eri-

laisi l la pintamail la. Louhoksien

maisemoinnissa luiskat metsitetään istut-

tamalla nii l le männyntaimia. Se ei kuiten-

kaan ole luonnon monimuotoisuuden

kannalta paras ratkaisu.

Viime vuosina louhosalueiden jälkikäyttöä

on pyritty kehittämään, mutta uudet eh-

dotukset ovat painottuneet louhosaluei-

den muuhun käyttöön kuin luonnon

monimuotoisuuteen. Tosin louhoksien so-

veltuvuus paahdeympäristöil le sopivan

kasvi- ja hyönteislaj iston vaalimiseen mai-

nitaan toisinaan1 .
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1 . Johdanto

1 Lintukangas, Maijasti ina & Suihkonen, Anne.

201 0. Luonnonkivi louhimoiden jälkikäyttö.

Tekninen tiedote nro 3. Kiviteoll isuusl i itto ry.

Helsinki 201 0.

Perinteisesti louhokset maisemoidaan metsätalouskäyttöön

istuttamalla niille puiden taimia. Luonnon monimuotoisuuden

näkökulmasta niitä kannattaisi sen sijaan kehittää avoimina

elinympäristöinä.



Koska Kuismalan ottoalueen maisemointi

ja luonnonhoito aloitetaan louhosalueella

sen toiminnan ollessa yhä käynnissä, ei

alueelle ole tarkoitus houkutella retkeil i-

jöitä. Siksi suunnitelman painopiste on

louhoksen luonnon monimuotoisuuden

rikastamisessa, eikä kaupunkilaisten toi-

minnall isten mahdoll isuuksien kehittämi-

sessä. Kuismalan louhos on lähellä

Vattulan luonnonsuojelualuetta sekä tule-

vaisuudessa perustettavaa laajaa Kintu-

lammen suojelualuetta, mikä tukee sen

merkitystä luonnon monimuotoisuuden

kehittämiskohteena2.

Louhosalueelle on louhostoiminnan lisäk-

si tekeil lä kierrätyslaitos, jossa käsitel lään

rakennus- ja maarakennusjätettä. Kierrä-

tyslaitoksessa vastaanotetaan ja jaloste-

taan ensisi jaisesti betonia, kiviaineksia,

kaivumaita ja puutarhajätettä. Kierrätys-

laitoksesta saatavaa materiaal ia käyte-

tään jossain määrin alueen

maisemoinnissa ja luonnonhoidossa.

Suunnitelman mukaan Kuismalan louho-

salueella kokeil laan, tutkitaan ja kehite-

tään eri laisia maisemoinnin ja

luonnonhoidon tapoja, joiden perusteella

monimuotoista luontoa voidaan tulevai-

suudessa kehittää myös muil la louhosa-

lueil la.
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2 Tampereen kaupungin

luonnonsuojeluohjelma 2012-2020.

Tampereen kaupunki. Ympäristönsuojelun

julkaisuja 1 /2013.

Kuismalan louhoksen sijainti.



Havainnekuva Kuismalan louhoksen maisemoinnista.
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Suunnitelma-alue sijaitsee Tampereen

kaupungin Vattulan kylässä ti lal la Kuisma-

la (kiinteistötunnus 837-721 -21 -0) osoit-

teessa Katusuontie 84.

Alueella louhitaan ja murskataan kall ioki-

viainesta voimassa olevien maa-aines- ja

ympäristölupien mukaisesti. Ympäristölu-

van muutoksen myötä alueelle on suunni-

teltu uutena toimintana muualta

tuotavan kierrätyskiviaineksen käsittelyä.

Alueella varaudutaan vastaanottamaan

maarakentamisessa syntyvää puhdasta

yli jäämämaata, yl i jäämälouhetta ja beto-

nia.
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3. Maisemoinnin periaatteet ja alueet

Maisemoinnin vyöhykeet havainnekuvassa. Näkymä on 6-

vyöhykkeen rajalta maisemoitavan alueen pohjoisosasta kohti

etelää.

Suunnitelman paino on maisemoinnin ja

luonnonhoidon menetelmil lä, jotka kehit-

tävät louhosta avoimena elinympäristö-

nä. El inympäristöjen umpeenkasvu on

yleinen uhka luonnon monimuotoisuudel-

le, eikä valmiiksi avoimia alueita kannata

siten metsittää. Avoimuus mahdoll istaa

valoisten, lämpimien ja paahteisten eli-

nympäristöjen kehittämisen. Luontoa ei

ole välttämätöntä kehittää samaan suun-

taan kuin se on kyseisel lä paikal la ollut

joskus aiemmin. Louhoksen kehittäminen

avoimena ympäristönä tuottaa luonnolle

nopeammin hyötyjä, kuin jos sitä ryhdyt-

täisi in kehittämään esimerkiksi monimuo-

toiseksi metsäksi.

Toinen suuntalinja louhoksen maisemoin-

ti in ja luonnonhoitoon on alueen kehittä-

minen mosaiikkimaisesti. Siten

louhosalueelle rakennetaan useita eri lai-

sia pienempiä kohteita eli moduleita, joi-

den luontoa kehitetään eri tavoin.

Luontoa kehitetään alueen erilaisten

osien ja maisemointi in saatavil la olevien

materiaal ien edellytyksien mukaan.

Modulien kehittämistä Tulikatti lassa

suuntaa loukoksen jakaminen erilaisi in

osa-alueisi in. Tulikatti lan eri osa-alueita
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3 Raunio, Anne, Schulman, Anna & Kontula,

Tytti. 2008 Suomen luontotyyppien

uhanalaisuus. Suomen ympäristö 8/2008.

Suomen ympäristökeskus.

4 Hobbs, Richard, Higgs, Eric & Carol, Hall . 2013.

Novel Ecosystems, Intervening in the New

Ecological World Order. Wiley-Blackwell .

kehitetään erilaisten suuntali jojen mu-

kaan, ja nii l lä painottuvat eri modulit. Eri

alueiden ominaisuudet vaihtelevat kos-

teuden, maisemoinnissa käytettävän

maa-aineksen ja alueil la kehitettävän kas-

vi l l isuuden mukaan.

Louhoksen maisemointi ja luonnonhoito

suunnitel laan siten, että alueen luonnon

hoitaminen on tulevaisuudessa mahdoll i-

simman helppoa toteuttaa. Siksi alueen

luonnonhoito suunnitel laan pääosin si-

ten, että alue voidaan polttaa hall itusti

eri osissa tarpeen mukaan ja toistuvasti.

Tul i on alueen luonnonhoidon tärkein

työväline tulevaisuudessa.

Alueen maisemoinnissa ja luonnonhoi-

dossa mukail laan suomalaisen luonnon

omia avoimia luontotyyppejä3. Monet

Suomessa uhanalaiset luontotyypit ovat

pienialaisia, ja siten louhosalueelle kehi-

tettävällä luonnolla voi tulevaisuudessa

olla luonnonsuojelul l ista merkitystä. Li-

säksi alueelle suunnitel laan uudenlaisia

keinotekoisia ekosysteemejä (novel eco-

systems4), joita ei esi inny luonnossa alun-

perin, mutta jotka si lti rikastavat

suomalaisen luonnon monimuotoisuutta

ja monipuolisuutta merkityksell isel lä ta-

val la.

Jos kierrätyslaitokseen saadaan maa-ai-

nesta kiinnostavilta ja tunnetuilta kasvia-

lueilta, voidaan maa-aineksesta

muodostaa kohde, jol la kasvil l isuutta ke-

hitetään maaperän mukana kulkeutu-

neen siemenpankin mukaan.

El inympäristöjä perustaessa voidaan esi-

merkiksi hyödyntää maa-aineksia NCC:n

rakentamilta tonteilta, jos niiden siemen-

pankki todetaan kiinnostavaksi.

Vaikka maisemoinnin suuntalinjat ja mo-

dulit ovat pääosin ennalta päätettyjä, ol-

laan maisemoinnin aikana valmiita

havainnoimaan luonnon omaehtoista ke-

hittymistä. Jos alueelle i lmaantuu esimer-

kiksi ki innostavaa kasvilaj istoa, voi se

suunnata kyseisen osa-alueen maisemoin-

tia uudella tavalla. Kuismalan louhoksen

maisemointi toteutetaan adaptiivisena

prosessina, jossa luonnon käyttäytymistä

alueella opitaan tunnistamaan, seuraa-

maan ja suuntaamaan. Siten luonnon

muodostumista louhosalueelle ei voi täy-

sin ennakoida tässä suunnitelmassa. Lisäk-

si materiaal ien (maa-ainekset, kasvit)

toimittaj ien tarjoamat mahdoll isuudet tu-

levaisuudessa vaikuttavat maisemoinnin

muotoon ennakoimattomalla tavalla.

Havainnekuva Kuismalan louhoksen maisemoinnista.

Louhos ennen maisemointia.



Jotta louhosalueelle kehitetyt luontotyy-

pit pysyvät avoimina eivätkä umpeenkas-

va, tulee niitä hoitaa tulevaisuudessa

toistuvasti. Tässä suunnitelmassa alueen

luonnonhoito toteutetaan pitkällä aikavä-

l i l lä kulottamalla alue säännöll isesti . Tul i

estää alueen umpeenkasvua, minkä lisäk-

si se kehittää aluetta suotuisammaksi ni it-

ty- ja ketokasveil le. Suomessa ei ole

aiemmin rakennettu luonnonhoidon

alueita lähtökohtaisesti sel laisiksi, että ne

kulotettaisi in tarkoituksell isesti . Siten

Kuismalan louhoksesta tulee pilottita-

paus, jonka luonnonhoito suunnitel laan

kulotuksen varaan.

Hall itun, turvall isen ja kustannustehok-

kaan kulotuksen mahdoll istavat alueelle

rakennettavat palokujat, jotka rajaavat

kulotettavat alueet lohkoihin. Palokujat

rakennetaan karkeammasta kivimateriaa-

l ista ja ne ovat 5-6 metriä leveitä. Paloku-

jat rakennetaan siten, että ne ristei levät

verkostoina suunniteltujen polttolohkojen

saumoissa. Palokujat mahdoll istavat alu-

een kulotuksen luonnonhoidon tarpeiden

mukaan eri osissa ja eri vaiheissa. Louhok-

sen ollessa vielä käytössä, palokujia voi-

daan käyttää tiealueina, jotka käytön

loputtua maisemoidaan palokujiksi. Palo-

kujat muodostetaan siten, että nii l le levi-

tetään karkeaa kiviainesta, jol le

kasvil l isuus leviää mahdoll isimman hitaas-

ti . Jos kasvil l isuus tulevaisuudessa leviää

palokuji l le ja heikentää niiden käyttöä,

voidaan palokujia hoitaa ja yl läpitää polt-

tamalla nii l le levinnyt kasvil l isuus.

Louhoksen osa-alueiden kulottamista ko-

keil laan jo louhoksen ollessa toiminnassa,

mutta polttamisesta tulee maisemoidun

louhosalueen hoidon pääasial l inen tapa

vasta tulevaisuudessa noin 1 0-20 vuoden

päästä louhos- ja kierrätystoiminnan lo-

puttua.

Kulotuksen tarve arvioidaan tulevaisuu-

dessa alueen luonnon kasvun ja tarpeen

mukaan. Kulotus suunnitel laan aina en-

nen toteuttamista yksityiskohtaisesti,

huomioiden muun muassa sääti la, turval-

l isuus ja jälkivartiointi. Kulottaminen to-

teutetaan tulevaisuudessa keväisin tai

syksyisin siten, että kulloinkin poltettavan

alueen kasvil l isuus ei pala täydell isesti .

Kulottamisen eräänä tarkoituksena on pi-

tää maan pinta paikoitel len vapaana kas-

vipeitteestä, jotta se hyödyttäisi alueelle

leviävää harjukasvil l isuutta ja hyönteisiä.
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4. Tuli luonnonhoidon menetelmänä



Kuismalan louhoksen maisemointi- ja

luonnonhoito toteutetaan modulaarises-

ti . Siten maisemointi ja luonnonhoito voi-

daan aloittaa, vaikka louhos- ja

kierrätystoiminta alueella jatkuisi . Toimin-

nan sivuun jää eri vaiheissa eri laisia paik-

koja, joi l la maisemointi- ja luonnonhoito

aloitetaan. Tässä suunnitelmassa kuvatut

maisemoinnin ja luonnonhoidon modulit

muodostavat sen valikoiman, jol la luon-

toa louhosalueella kehitetään eri vaiheis-

sa ja eri osa-alueil la.

Eri modulit edustavat eri laista luontoa, jo-

ta alueelle kehitetään. Modulien toteu-

tukseen vaikuttaa rakennettava paikka,

saatavil la olevat maa-ainekset, työtavat ja

resurssit sekä eri laiset mahdoll isuudet ke-

hittää kasvil l isuutta, kuten siementen saa-

tavuus kylvöä varten.

Tässä suunnitelmassa esitetyt modulit

ovat pohjustavia suuntalinjoja louhoksen

luonnon kehittämiseen. Koska luonnon

kehittymistä ei voi täysin ennakoida, on

kaikkien modulien kehittämistavoite jos-

sain määrin auki. Koska louhoksien maise-

moinnista on vähän kokemuksia,

kokeil laan Kuismalan alueella eri osissa ja

eri aikoina, mil laiset toimenpiteet sopivat

alueelle parhaiten. Kokemuksien kart-

tuessa moduleita kehitetään paremmiksi

ja siten ne täsmentyvät myöhemmin yksi-

tyiskohtaisemmiksi si itä, miten ne on esi-

tetty tässä suunnitelmassa.

Modulien rakentamista ja nii l lä toteutet-

tua luonnonhoitoa seurataan ja doku-

mentoidaan ja kerättyjä tietoja käytetään

moduleiden kehittämiseen jatkossa.

Tulikattila 1 0
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Alueella on paljon edellytyksiä eri laisien

ketojen ja niittyjen perustamiseen Aluet-

ta maisemoitaessa kedoil le ja niityi l le ra-

kennetaan vaihtelevia pinnanmuotoja,

kuten matalia kumpuja, kumpareita, not-

kelmia ja tasaisia alustoja. Kulloinkin ra-

kentamiseen saatavil la olevat

maa-aineksetratkaisevat, mil laista kasvil l i -

suutta kedoil le ja niityi l le ryhdytään kehit-

tämään.

Louhosalueelle perustettavat kedot ja nii-

tyt tarjoavat elinympäristöjä kasvien lisäk-

si monil le perhosil le ja muil le hyönteisi l le.

Kall iosta louhitun soran ravinteikkuutta

voidaan lisätä sekoittamalla si ihen kierrä-

tyslaitokselta saatavia orgaanisia maa-ai-

neksia. Orgaanisia aineksia käyttämällä

muodostetaan ravinteikkaampia ketoja.

Pinnanmuodoiltaan ylempänä sijaitsevat

kedot ovat kosteusolosuhteiltaan kuivem-

pia kuin alemmissa osissa si jaitsevat tuo-

reemmat niityt.

Ketoja ja niittyjä perustaessa kasvilaj ien

annetaan levitä kohteelle omaehtoisesti,

mutta osal le ketoja ja niittyjä kylvetään

valittujen ja sopivien kasvilaj ien siemeniä.

Joil lekin kohteil le voidaan siirtää kasvilaje-

ja, jos si ihen ilmaantuu sopivia mahdoll i-

suuksia. Kedoil le ja niityi l le sopivien

kasvilaj ien siemeniä on saatavil la runsaas-

ti ja niiden valikoima on laaja. Yksityis-

kohtaisemmat valinnat toteutetaan sen

jälkeen, kun maa-ainekset on saatu muo-

toiltua valmiiksi.

Kuivemmil le kedoil le mahdoll isesti kylvet-

täviä kasvilaj ien siemeniä ovat esimerkiksi

mäkitervakko, pikkutervakko, nuokkuko-

hokki, päivänkakkara, kangasajuruoho,

ukontulikukka, neidonkiel i , kissankello,

kissankäpälä, isomaksaruoho, ahdekau-

nokki, peurankello ja ruusuruoho.

Tuoreemmil le niityi l le voidaan kyvää pu-

na-ai lakkia, ni ittyhumalaa, käenkukkaa,

kelta-apilaa, hirvenkelloa, peurankelloa,

päivänkakkaraa, metsänätkelmää, metsä-

virnaa ja purtojuurta.

Kedoil la ja niityi l lä voidaan käyttää puun-

runkoja, hirsiä ja vastaava puumateriaal ia.

Se poltetaan pääsääntöisesti. Näin saa-

daan tuotettua kohteelle luonnolle arvo-

kasta palanutta puuainesta, joka tarjoaa

suojaa alueen hyönteisi l le.

Ketojen ja niittyjen maisemoinnissa käyte-

tään jonkin verran kivenlohkareita ja -mu-

rikoita.

5.1 . Kedot ja niityt

Perinnebiotoopiksi luokiteltava kuiva keto Tampereen

Vuohenojalla.

Tulikattila 1 1

Keinotekoisesti rakennettu keto Vuosaaren täyttömäellä.



5.2. Kivikot ja louhikot

Nykyistä louhikkoa suunnitelma-alueella

Pirunpeltoa Lauhanvuoren kansallispuistossa

Tulikattila 1 2

Louhikkokedon perustamisessa mukail-

laan suomalaisten luontotyyppien kall io-

ketoja ja louhikoita. Louhikkoketo

perustetaan asettelemalla kohteelle suu-

rempia lohkareita, joiden väli in levitetään

hienojakoisempaa maa-ainesta. Louhikko-

kedot perustetaan pääsääntöisesti niuk-

karavinteisiksi. Louhikkoketo voidaan

rakentaa myös kierrätetystä betoniraken-

nusjätteestä, jol loin pyritään mukaile-

maan kalkkivaikutteisia alueita.

Louhikkokedon voi perustaa laakeaksi,

kumpareiseksi tai rinnemäiseksi kohteek-

si.

Louhikkokedolle sopivat kasvilaj it ri ippu-

vat käytetystä maa-aineksesta. Näin ollen

kedoil le sopivaa kasvil l isuutta tutkitaan ja

kokeil laan louhikkoketoja perustaessa.

Osan kasvil l isuudesta annetaan levitä

kohteelle itse. Louhikkokedon kasvil l isuus

luultavasti kulottuu itsestään kuumina ja

kuivina kesinä, eikä sitä ole välttämättä

tarpeell ista kulottaa tiheästi.

5.3. Louhikkoketo

Alueelle jätetään karkeammasta kivima-

teriaal ista eri laisia louhikoita, kivikoita ja

lohkareikkoja muistuttavia el inympäristö-

jä, eräänlaisia keinotekoisia pirunpeltoja.

Ne voivat olla pinnanmuodoiltaan tasai-

sia, kaltevia tai jyrkkiä. Louhikoiden ja ki-

vikoiden kasvil l isuuden annetaan

pääsääntöisesti kehittyä omaehtoisesti.

Louhikot voidaan toteuttaa myös kierrä-

tyslaitokselle saapuneesta materiaal ista

kuten betonista.

Soraikot muodostetaan karkeammasta

murskeesta ja ne ovat alueen karuimpia

elinympäristöjä. Soraikkoja rakennetaan

laakeiksi, loiviksi ja jyrkiksi kentiksi sekä

kumpumaisiksi muodostumiksi. Soraikko-

jen maa-aines on louhikkoja hienojakoi-

sempaa, ja siten nii l le odotettavasti leviää

putkilokasveja. Soraikoil le voidaan myös

kylvää sopivia kasveja, kuten neidonkiel iä

ja tul ikukkia.



Louhokselle perustetaan erilaisia num-

mia, si l loin kun saatavil la on hiekkaa vas-

taavaa maa-ainesta maisemoinnin

pintamaaksi. Nummi voi ol la myös

hiekkamaata ravinteikkaampi, jos maa-ai-

nekseen sekoitetaan orgaanista ainesta

kierrätysasemalta.

Nummien rakentamiseen käytetään jon-

kin verran myös soraa tai moreenia muis-

tuttavaa laj ittelematonta maa-ainesta.

Keinotekoisen sisämaan nummen kehittä-

misessä mukail laan nummi- ja kangaske-

tojen luontotyyppejä. Nummet

perustetaan pääosin tasaisel le tai l ievästi

loival le maalle, jonka lisäksi louhosalueel-

le perustetaan loivia nummikumpuja.

Nummien kasvil l isuus pyritään saamaan

kanervavaltaiseksi, mutta sen lisäksi num-

mella kasvaa varpukasveja, kuten puolu-

koita ja variksenmarjoja. Nummil le

kasvatetaan varpujen sekaan poron- ja

torvijäkäliä sirottelemalla nummelle murs-

kattuja, muualta kerättyjä jäkäliä. Num-

melle voidaan siirtää tai istuttaa jonkin

verran katajia.

Nummella voidaan kasvattaa myös muita

kasvilajeja ja niiden annetaan levitä sinne

itse. Niitä ovat esimerkiksi metsälauha,

keto-orvokki, kielo, kultapiisku, kurjenpol-

vet, maksaruohot, mäkitervakko, kohokit

ja viherjäsenruoho. Nummikummulle kyl-

vetään tai si irretään jäkkiä, huopakelta-

noa, lampaannataa ja kissankäpäliä.

Lisäksi nummimaisel le kangaskummulle

voidaan kylvää esimerkiksi siankärsämöä,

hiirenvirnaa ja kultapiiskua.

Nummen perustamisessa voidaan käyttää

varpu- ja kanervakunttaa, louhoksen poh-

joispuoleisi lta alueilta. Kuntta kaavitaan

kall ioperän päältä pois ennen uusien

alueiden louhimista, ja se si irretään num-

miksi kehitettävil le kohteil le.

Keinotekoiset nummet kulotetaan ajoit-

tain sen jälkeen, kun kasvil l isuus on pää-

osin peittänyt pintamaan. Nummet

kulotetaan siten, että kanervat ja muu

varpukasvil l isuus eivät pala l i ian

voimakkaasti.

5.4. Keinotekoiset nummet

Keinotekoista nummea Porin metsässä lentokentän kiitoratojen

laidalla
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Louhosalueelle rakennetaan betoniketoja

sen mukaan, mil laista betonipohjaista

materiaal ia kierrätyslaitokselta on saata-

vissa. Betonikedoil la mukail laan kalkkivai-

kutteisten kall ioiden, ketojen ja niittyjen

luontotyyppejä. Betonin odotetaan

muodostavan kalkkivaikutus. Alueelle

rakennetaan kalkkiketoja muistuttavia

keinotekoisia el inympäristöjä kierrätetys-

tä ja murskatusta betonista.

Alueelle rakennetaan myös suuremmista

ja karkeammista betonilohkareista koos-

tuva betonilohkareikko. Hienojakoisem-

man betonimurskeen ja -lohkareiden

yhdistelmät betonikedoissa ovat mahdol-

l isia. Näin mukail laan kalkkikal l ioiden olo-

suhteita. Betonimurskeen lisäksi

betonikedon ja -louhikon pintamaahan

sekoitetaan osittain muitakin maa-ainek-

sia.

Erityisesti kalkkilaj it ovat Suomessa harvi-

naistuneita tai uhanalaisia, koska suurin

osa alkuperäisistä kalkkiympäristöistä on

hävitetty, pääosin maanparannusaineeksi

pelloi l le. Näin ollen uusien kalkkikiviym-

päristöjen kehittäminen on tärkeää, jotta

harvinaiset ja uhanalaiset laj it löytävät

uusia leviämisalueita. Esimerkiksi kalk-

kikal l ioiden monet harvinaistuneet sam-

mallaj it ovat löytäneet uusia ja

vaihtoehtoisia kasvupaikkoja rakennusten

kalkkipitoisista betonirakenteista5.

Uudenlaisista betonikedoista on hyvin

odotettavasti aidosti hyötyä monien la-

j ien leviämisen ja säilymisen kannalta.

Useimpia kalkkikal l ioiden luontotyyppejä

esi intyy Suomessa erittäin vähän ja ne

ovat usein pienialaisia, jopa alle aarin ko-

koisia6.

Kuismalan alueelle perustettavien betoni-

ketojen kasvil l isuuden annetaan pääosin

levitä ja kehittyä omaehtoisesti, mutta

nii l le voidaan myös kasvien saatavuuden

mukaan kylvää tai si irtää kalkkivaikuttei-

sissa elinympäristöissä viihtyviä lajeja, ku-

ten esimerkiksi ni ittyräpelöä,

l innunruohoja, nuokkukohokkia, heinära-

tamoa, hanhikeita, ahdekaunokkia, si-

koangervoa, papelorikkoa, mäkihärkkiä,

mäkimeiramia, verikurjenpolvea tai mäki-

l itukkaa. Betonikedoil le leviää mahdoll i-

sesti myös kiinnostavia kalkkikal l ioi l la

vi ihtyviä sammal- ja jäkälälajeja.

5.5. Betoniketo
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5 Ulvinen, T, Syrjänen K & Antti la S (toim.). 2002. Suomen sammalet –

levinneisyys, ekologia ja uhanalaisuus. Suomen ympäristö 560, luonto

ja luonnonvarat. 354 s.

6 Raunio A., Schulman A. & Kontula T. 2008. Suomen luontotyyppien

uhanalaisuus. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus.

Keto Vuosaaren täyttömäellä, jonka rakentamisessa on käytetty

kierrätettyä betonimateriaalia. Vuosaaren kedolla betonikappaleet

on ladottu hiekkamaan alle, mutta Tulikattilan alueella betoniaines

sekoitetaan muihin maa-aineksiin sekaisin.



Suppa rakennetaan pyöreäksi kuopaksi,

jonka reunat ovat melko loivat. Suppa

kaivetaan hiekka- tai sora-alueelle, jol la

on maavettä. Supan pohjaosa rakenne-

taan siten, että vesi vaikuttaa sen kasvil l i -

suuden kehittymiseen. Pohja saa olla

ajoittain melko kosteakin. Supan pohjal le

si irretään tai kylvetään näyttäviä häränsi l-

miä.

Supan reunat jätetään pinnaltaan rikko-

naisiksi ja joihinkin kohtiin kylvetään tai

si irretään kangasajuruohoa sekä eksootti-

sen näköistä kangaskortetta. Muun kas-

vi l l isuuden annetaan levitä supan pohjal le

ja reunoil le omaehtoisesti. Keinotekoiset

supat on tarkoitus kulottaa ajoittain.

Suppia perustetaan Tulikatti lan alueelle

osaksi nummia, niittyjä ja ketoja. Supat

muodostavat alueelle maisemall isesti ki in-

nostavaa vaihtelua.

5.7. Keinotekoinen suppa

Kasvillisuudeltaan raivattu suppa Nokian Pinsiössä
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Puutarhajäte mahdollistaa yllätyksellisiä suuntia luonnon

kehittämiseen. Karkulaisena levinnyt rohtosuopayrtti Vuosaaren

täyttömäellä.

Vil l ini itty rakennetaan kierrätyslaitokselle

saapuneesta puutarhajätteestä. Jos alu-

eelle saadaan maa-ainesta tuntematto-

milta tai sekalaisi lta viher- tai

puutarha-alueita, voidaan niiden avulla

perustaa alueelle vil lejä kohteita.

Vaikka puutarhajätteen ja si ihen li ittyvän

kasvil l isuuden alkuperää ei tiedetä, levite-

tään sitä kohteelle paksuhko kerros (30-

40 cm) pintamaaksi. Vil l ini itty voidaan ra-

kentaa kosteaksi tai tuoreeksi siten, että

vesi keräytyy si l le tai vi ipyy siel lä. Vil l ini i-

tyn kasvil l isuuden kehittymistä ei voida

ennakoida, vaan sen annetaan kehittyä

siemenpankin mukaan. Jos kohteelle kas-

vaa haital l isia vieraslajeja, ne torjutaan.

Vil l ini ityn laj it eivät odotettavasti leviä

pääosalle louhoksen muita kohteita, kos-

ka ne ovat niukkaravinteisempia kuin

puutarhajätteestä rakennettu niitty.

5.6. Villini itty



Tummaverkkoperhoselle soveltuvaa elinympäristöä Etelä-

Teiskossa. Punertavakukkaiset kasvit ovat lehtovirmajuuria.
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5.8. Tummaverkkoperhosen elinympäristöt
Kosteisi in osi in perustetaan tummaverk-

koperhosen elinympäristöksi soveltuvia

tuoreita niittyjä. Tummaverkkoperhonen

on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu laj i

Suomessa. Teiskon ja lähialueiden lisäksi

tummaverkkoperhosta on Suomessa vain

Pohjanmaan rannikolla. Perhosen touk-

kien ainoa ravintokasvi on lehtovirmajuu-

ri , joka viihtyy kosteil la ja ravinteisi l la

paikoil la.

Louhosalueen lähiseudulla on paljon tum-

maverkkoperhosen populaatioita ja el i-

nympäristöjä. Siten on todennäköistä,

että jos louhosalueelle kehitetään lehto-

virmajuurini ittyjä, leviää perhonen alueel-

le. Tummaverkkoperhosniityt perustetaan

levittämällä pohjamaaksi mursketta ja

pintamaaksi ravinteikkaampaa ja hienoja-

koisempaa maa-ainesta. Kosteita tumma-

verkkoperhosniittyjä ei polteta vaan niitä

hoidetaan mekaanisesti.

Tummaverkkoperhosniityi l lä veden vaiku-

tus pintamaassa ainakin ajoittain on vält-

tämätöntä. Tummaverkkoperhosniityi l le

kylvetään lehtovirmajuuren siemeniä.



5.9. Kosteikko, puro ja vetiset alueet
Louhosalueelle kerääntyy jatkuvasti

jossain määrin vettä. Veden li ikkeitä

ohjataan ja maata muokataan siten, että

maisemoitavan louhosalueen keskiosi in

kehitetään erilaisia kosteita

elinympäristöjä. Niitä ovat kosteikkoa

muistuttavat elinympäristöt ja tuoreet

niityt.

Alueen keskiosi in kehitetään myös

alueita, jotka ovat varsinaista kosteikkoa.

Veden virtaamista viivytetään

muotoilemalla alueen syvimmän osan

maa-aineksista kolme matalaa

terassimaista porrasta. Portaat viivyttävät

vettä eri vaiheissa sen virratessa

louhosalueen läpi.

Jos vettä kerääntyy tarpeeksi, alueen

keskiosi in kehitetään myös virtaavaan

veteen perustuva viipyilevä ja

mutkitteleva serpentiinipuro. Puro virtaa

alueen poikki siten, että kosteimmat

elinympäristöt ovat puron keskivaiheil la.

Puro maisemoidaan ja si l le annetaan

levitä kasvil l isuutta omaehtoisesti sekä

siemeniä kylvämällä.

Kosteil le ja veden vaivaamil le alueil le

annetaan kasvil l isuuden muodostua

omaehtoisesti, jonka lisäksi sopivi l le

kohteil le kylvetään siemeniä.

Kosteimmil le alueil le kylvetään siemeniä

saatavuuden mukaan. Kylvettäviä kasveja

ovat muun muassa rantakukka,

kurjenmiekka, rantatädyke, ranta-alpi,

kul lero, luhtalemmikki ja purtojuuri.

Osal le alueista perustetaan

lehtovirmajuurini ittyjä kylvämällä nii l le

lehtovirmajuuren siemeniä. Niiden

toivotaan houkuttelevan alueelle

tummaverkkoperhosia.

Koska kosteita alueita ei voi välttämättä

hoitaa polttamalla. Kosteiden alueiden

hoidon toimenpiteet tarkentuvat sen

mukaan, kuinka luonto kehittyy nii l lä.
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Louhos- ja kierrätysalueelle vaaditaan ym-

päristöluvassa meluvalleja ehkäisemään

melun kantautuminen Kintulammin ret-

keilyalueelle.

Meluvall it toteutetaan vall iketoina siten,

että meluvall it tukevat harju- ja ketokas-

vi l l isuutta. Vall ikedoil le kasvil l isuuden an-

netaan kehittyä omaehtoisesti ja

siemeniä kylvämällä. Kylvettävät kasvilaj it

val itaan käytettävien maa-aineksien mu-

kaan. Vall ikedoil le voidaan valita ja kylvää

esimerkiksi jänönapilaa ja kangasajuruo-

hoa.

5.1 1 . Vallikedot

5.1 0. Puusto
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Koska maisemoitava alue on laaja, sinne

kehitetään pienessä määrin pensasmaisia

tai puustoisia kohteita, i lman että alueen

luonne avoimena elinympäristönä kärsi i .

Puustoiset ja pensasmaiset kohteet l isää-

vät alueen mosaiikkimaisuutta ja maise-

mall ista kiinnostavuutta. Esimerkiksi

kedoil le tyypil l iset katajaryhmät sopivat

alueelle.

Mahdoll isuuksien mukaan alueelle voi-

daan istuttaa myös muita puulajeja tai

antaa sinne omaehtoisesti levinneiden

puiden taimien kasvaa.

Puusto suojataan kulotuksissa poistamal-

la kasvil l isuus niiden ympäriltä ennen

polttoa.

Istutettuja katajia Vuosaaren täyttömäellä.
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6. Luonnonhoidon seuranta
Maisemoitavalla louhokselle muodostet-

tavia alueita ja moduleita seurataan nii-

den perustamisen jälkeen. Koska

hankkeen tuloksi l la on erityistä uutuusar-

voa ja merkitystä louhoksien maisemoin-

nin tulevaisuuden kannalta, kestää

seuranta vähintään kymmenen vuotta

Kuismalan ottoalueen viimeisen osan mai-

semoinnin valmistuttua. Käytännössä seu-

ranta kestää myös kymmenen vuoden

jälkeen, koska toistuvien kulottamiseen

li ittyvien hoitotoimenpiteiden suunnittelu

vaati i kasvil l isuuden jatkuvaa seurantaa.

Kaikki alueet ja modulit arvioidaan ja do-

kumentoidaan vähintään kerran vuodes-

sa. Kasvil l isuuden ja muun laj iston kehitys

dokumentoidaan joka vuosi si lmämääräi-

sesti ja valokuvien avulla. Alui lta ja modu-

lei lta inventoidaan joka vuosi kasvilaj ien

määrä. Kasvilaj ien esi intymisestä eri

alueil la ja modulei l la pidetään laj i l istaa,

jotta laj iston muutoksia voidaan seurata.

Peittävyydet dokumentoidaan ja arvioi-

daan valokuvin ja sanall isin kuvauksin.

Seurannasta laaditaan vuosittain kirjal l i -

nen raportti.

Alueella toteutetaan harvemmin kuin ker-

ran vuodessa valittuihin eliöryhmiin l i itty-

vää systemaattista seurantaa. Eri vuosina

seurataan esimerkiksi kasvil l isuutta, l intu-

ja tai hyönteisiä val ituista yksityiskohtai-

semmista näkökulmista.

Seurannassa ennakoidaan luonnon odot-

tamatonta ilmaantumista. Jos alueelle le-

viää harvinaisia, uhanalaisia tai muutoin

erityistä laj istoa, laaditaan si l le oma yksi-

tyiskohtaisempi seuranta- ja hoitosuunni-

telma.

Riippuen hankkeen jatkon tieteell isestä

painoarvosta, tarvittaessa alueelle perus-

tetaan pysyviä kasviruutuja. Kasviruuduil-

ta seurataan muun muassa kasvilaj ien

frekvenssejä ja runsauksia valitui l la modu-

lei l la ja alueil la. Pysyviä kasviruutuja voi-

daan perustaa myös kulotuksen

vaikutuksien seurantaa varten. Kasviruu-

dut merkitään pysyvästi maastoon metal-

l isi l la tai puisi l la kepeil lä tai muil la

merkeil lä.

Alueelta kerätään seurantatietoa poltta-

misesta avointen elinympäristöjen hoito-

menetelmänä, sekä seurataan palokujien

toimintaa. Palokujien toimintaa testataan

aluksi pienellä alueella testipoltoil la, jol-

loin määritel lään sopivaa palokuormaa ja

kerätään kokemuksia tulenkäytöstä. Palo-

kuji l le tehdään kulotussuunnitelma ennen

kulotusta ja kulotuksesta ilmoitetaan Pir-

kanmaan pelastuslaitokselle.
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