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1. Johdanto
Tässä maisemointisuunnitelmassa kehitetään

kaatopaikan maisemoinnin yhteydessä uuden-

laista kalkkivaikutteista elinympäristöä kasvilli-

suudelle. Kalkkivaikutukseen perustuvat luon-

totyypit ja ni iden laj isto ovat Suomessa yleensä

harvinaisia tai jopa uhanalaisia (Raunio ym.

2008; Rassi ym. 201 0). Esimerkiksi kalkkivaikut-

teisia kallioketoja arvioidaan olevan jäljellä vain

noin 25–40 hehtaaria (Raunio ym. 2008b, 408).

Sen lisäksi muun muassa kalkkikalliopaljastu-

mat ovat usein hyvin pienialaisia (Kontula ym.

2008a). Siten pienilläkin lisäyksillä ja uusien

kalkkivaikutteisten elinympäristöjen kehittämi-

sellä voi olla merkittäviä vaikutuksia luonnon

monimuotoisuuden suojelussa.

H ankkeessa maisemoitavalla kaatopaikalla ko-

keillaan korkeasti emäksisen teollisuudesta

saatavan sivutuotteen hyödyntämismahdolli-

suuksia kalkkivaikutteisen kasvualustan tuotta-

misessa. H ankkeen tavoitteena on kompensoi-

da erityisesti kalkkipitoisten elinympäristöjen

vähenemistä sekä ylläpitää ja lisätä näille eli-

nympäristöille tyypillistä laj istoa.

Maisemoitavaa kaatopaikan etelärinnettä kehi-

tetään uusympäristönä (Toimintasuunnitelma

uhanalaisten luontotyyppien tilan parantami-

seksi 201 1 ). Uusympäristöt eroavat alkuperäisis-

tä luontotyypeistä siten, että ne ovat muodos-

tuneet ihmistoiminnan vaikutuksesta.

Uusympäristöjä ovat esimerkiksi ketomaiset

tienpientareet, ratapenkereet ja sorakuopat.

Käytöstä poistetut kalkkilouhokset muodostavat

tärkeitä uusympäristöjä kalkkikallioiden harvi-

naiselle laj istolle (Rassi ym. 201 0, 93).

Uusympäristöt voivat siten toimia uhanalaistu-

neiden luontotyyppien laj iston turvapaikkoina.

Uusympäristöjen oikeanlaisella suunnittelulla ja

hoidolla voidaan edesauttaa uhanalaisten luon-

totyyppien laj iston säilymistä. Tässä hankkees-

sa kehitetään uusia toimintamalleja kaatopaik-

kojen maisemoinnin edistämiseksi , jotta ni i llä

olisi merkitystä luonnon monimuotoisuuden yl-

läpitämisessä. Uusympäristön rakenteen ja toi-

minnan ei ole välttämätöntä vastata alkupe-

räistä luontotyyppiä, mutta se voi silti toimia

turvapaikkana osalle uhanalaista ja harvinaista

laj istoa (Raunio ym. 2008a, 237).

HHeeiinnssuuoonn kkaaaattooppaaiikkaann mmaaiisseemmooiittaavvaa eetteelläärriinnnnee
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Käytöstä poistetut kalkkilouhokset ovat merkit-

täviä kalkkikallioiden laj iston ylläpitäj iä etenkin

Etelä-Suomessa, jossa luontaisia kalkkikallioita

on jäljellä hyvin vähän. Kalkkilaj istoa voi olla

myös kalkkilouhosten jätekentillä, joilla on

kalkkipitoista maata ja kiviä. N i in sanotuille

kalkkipölykallioille on vuosikymmenien aikana

levinnyt kalkkipölyä kalkki- ja sementtitehtaista,

minkä vuoksi n i i llä tavataan kalkkikallioiden ja

-ketojen kasvillisuutta.

Vanhat betoni- ja sementtirakenteet sekä muu-

rit ovat aitoja uusympäristöjä, joiden ekologiset

olot poikkeavat selvästi kalkkikallioista, mutta

ni illäkin tavataan kalkinvaati ja- ja -suosi jalaj is-

toa. N äitä ympäristöjä on paljon, mutta ne ovat

kooltaan pieniä. Laj isto on rikkainta vanhoissa,

suurikokoisissa ja aurinkoisilla paikoilla si jait-

sevissa rakenteissa. (Raunio ym. 2008a, 238).

Kotkan H einsuon kaatopaikalla on paahteisena

etelärinteenä, noin puolen hehtaarin laaju isena

alueena hyvä potentiaali biod iversiteetin kan-

nalta merkittävän kalkkivaikutteisen kasvualus-

tan kehittämiseen. Kulttuuriympäristöjen laj is-

toon li ittyvien tutkimustulosten pohjalta on

odotettavissa, että kalkkipitoisten elinympäris-

töjen lajeja leviää H einsuon maisemoitavalle

kaatopaikalle, sillä alkuperäisten kalkkivaikut-

teisten habitaattien laj it ovat löytäneet vaih-

toehtoisia kasvupaikkoja ihmistoiminnan tuot-

tamista ympäristöistä ja rakenteista (esim.

Ulvinen, Syrjänen & Anttila 2002).

Esimerkkejä keinotekoisten kalkkivaikutteisten

uusympäristöjen tarkoituksellisesta rakentami-

sesta on Suomessa vähän. Eräs esimerkki on

Vuosaaren maantäyttöalueelle rakennettu kalk-

kimaamaannosta jälj ittelevä elinympäristö.

Vuosaaressa kalkkivaikutus on tuotettu kierrä-

tetyn betonimurskeen avulla. Kohde on raken-

nettu kerrostamalla maansi irtokoneella rouhe-

aa kierrätysbetonimursketta ja

kangasmetsämaata. (N ieminen 201 5, 1 4).

2. Kohde
Alue si jaitsee Kotkassa H einsuolla (tila 285-1 9-

9908-1 9). Kohde si jaitsee moottoritien E1 8 var-

rella noin 1 3 kilometrin päässä Kotkan keskus-

tasta. Maisemoitavan alueen pinta-ala on noin

5 000 m 2 (noin puoli hehtaaria). Maisemoitava

kohde si jaitsee kaatopaikan etelärinteessä, mi-

kä muodostaa hyvät edellytykset paahteisten ja

kalkkivaikutteisten elinympäristöjen kallio- ja

ni ittylaj iston vaalimiseen. Kohteella ei ole ny-

kyisellään harvinaista tai uhanalaista eliölaj is-

toa tai luontotyyppejä.

KKeeiinnootteekkooiissttaa kkaallkkkkiimmaaaannnnoossttaa VVuuoossaaaarreenn mmaaaannttääyyttttööaalluueeeellllaa HHeellssiinnggiissssää
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3. Tavoite
Tämä maisemointisuunnitelma vastaa valtakun-

nallisi in haasteisi in kalkkivaikutteisten luonto-

tyyppien ja ni iden laj iston suojelemiseksi . Las-

sila & Tikanoja Oyj :n H einsuon kohteesta

perustetaan valtakunnallinen mallikohde, jolla

kokeillaan ja kehitetään uudenlaisia kalkkivai-

kutteisten uusympäristöjen suunnittelun, pe-

rustamisen ja hoidon tapoja.

H einsuon kaatopaikka-alue maisemoidaan

avoimeksi ja paahteiseksi kalkkiympäristöksi ,

jossa hyödynnetään teollisuuden sivutuotteiden

ja pilaantuneiden maa-aineksien käyttöä kalkki-

vaikutteisen kasvualustan muodostamisessa.

Siten kohteesta tulee merkittävä kehittämiskoh-

de, jossa kokeillaan uudenlaisia kierrättämisen

toimintatapoja. H anke lisää sivuvirtojen hyöty-

käyttöä, mikä on kestävän kehityksen tavoite.

4. Kasvualustat
H ankkeen tavoitteena on muodostaa käsitys

kasvualustaksi sopivista pilaantuneista maa-ai-

neksista, jotka tuottavat kasvualustaan kalkki-

vaikutuksen. H ankkeessa kartoitetaan, mitkä

kasvilaj it sopivat perustetu ille kasvualustoille.

Kasveja tuotetaan alueelle siemenkylvöillä ja is-

tuttamalla. H ankkeessa selvitetään myös, miten

kasvillisuus leviää perustetu ille kasvualustoille

omaehtoisesti .

Tässä maisemointihankkeessa tutkitaan ja ko-

keillaan uudella tavalla teollisuuden sivutuot-

teiden ja pilaantuneiden maiden kierrätys- ja

käyttömahdollisuuksia kalkkivaikutteisen kas-

vualustan perustamisessa. Maisemoitavalla

kohteella kokeillaan kolmea erilaista emäksistä

teollisuuden sivutuotetta siten, että jokaista ai-

nesta kokeillaan sekoitettuna kahdella eri taval-

la. Siten kohteelle muodostetaan kuusi erilaista

lohkoa, joilla jokaisella on erilainen kasvualus-

ta. Lohkoille kylvetään siemeninä ja istutetaan

taimina kalkkivaikutteisissa elinympäristöissä

vi ihtyvää kasvilaj istoa.

Lassila & Tikanojan H einsuon kaatopaikalla kas-

vualustassa hyödynnettäviä materiaaleja ovat:

betonimurske, betoniliete, pohjatuhka, lento-

tuhkat, kuorih iekka, kuorike, hake, meesajäte,

kalkki jäte, pastaliete, puhdistamoliete, h i i ltynyt

puu ja pysyvän jätteen tasoinen pilaantunut

maa. Kasvualustoja muodostaessa sekoitetaan

eri materiaaleja. Alueen pintakerroksen raken-

tamisessa kasvualustaksi tarkoitetun ylimmän

kerroksen paksuudeksi ri ittää 30–50 cm.

Kasvualustoja sekoittaessa huomioidaan kas-

vualustan fysikaalinen (mm. kantavuus, huokos-

tilavuus, vedenläpäisykyky), kemiallinen (mm.

pH , Ca-pitoisuus) ja biologinen laatu . Kasvua-

lustoja sekoittaessa huomioidaan epäorgaani-

sen kivennäismaan ja orgaanisen aineksen so-

piva suhde, jotta kasvualusta sopii sille

kylvettäville ja istutettaville kasvilajeille.

Kasvualustoja sekoitettaessa huomioitavat nä-

kökulmat ovat:

1. Kalkkivaikutus (betonimurske, betoniliete,

kalkki jäte, meesa)

2. Orgaaninen aines (kuorih iekka, h i i ltynyt puu)

3. Epäorgaaninen mineraalimaa (pysyvän jät-

teen kaatopaikkakelpoisuuden täyttävä pilaan-

tunut maa)

4. Rakenteen parantaminen ”kuohkeutus, liian

märkyyden estäminen” (kuorike, hake)

Kalkkivaikutuksen tuottaminen kasvualustoih in

toteutetaan betonimurskeen, betonilietteen,

kalkki jätteen tai meesan avulla. N äistä valitaan

saatavuuden mukaan kolme ainesta kasvualus-

takokeita varten. Kalkkivaikutuksen tuottavat

ainekset ovat emäksisiä, ja ni iden pH vaihtelee

1 1 ,2 ja 1 2,5 välillä. N e eivät sisällä kasvualustan

kannalta hyödynnettävää orgaanista ainesta,

joten sitä pitää lisätä alustaan sekoittamalla

kuorih iekkaa tai h i i ltynyttä puuta.

Kalkkivaikutuksen tuottavien aineksien märkyys

vaihtelee, mikä vaikuttaa si ihen, kuinka paljon

kasvualustan rakennetta kannattaa parantaa

kuorikkeen tai hakkeen avulla. Märempien ai-

neksien (betoniliete, meesa) kanssa kannattaa

sekoittaa rakeisuudeltaan karkeampaa pilaan-

tunutta maata.

Betonimurskeen käytössä seurataan erityisesti

sen li ikkeitä kasvualustassa, sillä pintakerrok-

seen sekoitettuna murske saattaa nousta pin-

Heinsuon kaatopaikan maisemointisuunnitelma – Villi vyöhyke 2016
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taan (Tuhkanen ym. 201 4, 24). H ankkeessa pe-

rustettavissa kasvualustoissa betonimurskeella

voidaan korvata epäorgaanisen mineraalimaan

osutta, jolloin betonimurskeen osuus voi olla

suurikin . Esimerkiksi H elsingin yliopiston ja Ra-

kennusbetoni- ja elementti Oy:n viherkattoko-

keessa H ollolassa on kokeiltu kahdenlaisia

seossuhteita, joissa on betonimurskaa 75 %,

kompostimultaa 20 % ja hapanta kuoriketta 5 %

sekä betonimurskaa 55 %, kompostimultaa 40 %

ja hapanta kuoriketta 5 % (Konsti & Kuoppamä-

ki 201 3). Betonilietettä tai meesaa käytettäessä

osuus ei ole näin suuri (suuntaa-antavasti 20-30

%). Kalkki jäte si joittuu sekoitettavalta osuudel-

taan betonimurskeen ja märempien aineksien

väli in ja sitä voidaan käyttää kasvualustaseok-

sissa 30-50 %, ri ippuen saatavilla olevan ainek-

sen ominaisuuksista.

Kasvualustoja perustaessa käytetään pääosin

kahta eri ainesta tuottamaan alustaan orgaani-

sen aineksen osuutta. N i istä kuorih iekka on

neutraalimpi (pH 7,7) ja hi i ltynyt puu emäksi-

sempi (pH 1 2,7). H i i ltyneen puun kanssa on se-

koitettava enemmän happamuusvaikutuksen

tuottavaa kuorikehaketta kuin kuorih iekkaa

käytettäessä. Koska hiilen osuus hiiltyneen

puussa on korkea (orgaanisen hiilen kokonais-

määrä TOC 84,7 %), kannattaa hiiltynyttä puuta

käyttää kuorih iekkaan verrattuna suhteessa vä-

hemmän. Kuorih iekan käytöstä on kokemuksia

ja sopii kasvualustaksi kalkkipitoisen ainekseen

sekoitettuna (Matilainen ym. 201 3, 32).

Epäorgaanisena mineraalimaana käytetään kas-

vualustoissa pysyvän jätteen kaatopaikkakel-

poisuuden täyttävää pilaantunutta maata. Kas-

vualustan rakennetta parannetaan li ian

märkyyden estämiseksi hakemuotoisella kuorik-

keella. Kuorike lisää samalla orgaanisen ainek-

sen osuutta kasvualustassa.

5. Kasvillisuus
H arvinaisia ja uhanalaisia kalkkivaikutteisten

elinympäristöjen kasvilajeja elää Suomessa

pääosin kallioilla, lehdoissa, kedoilla ja tuntu-

reilla. Tässä hankkeessa kokeillaan pääosin

kalkkivaikutteisilla kallioilla ja kedoilla vi ihtyviä

kasvilajeja. N i iden lisäksi hankkeessa kokeillaan

pienessä määrin myös sellaisia ravinteikkaiden

lehtojen lajeja, joiden tiedetään kasvavan myös

avoimissa ympäristöissä. Kaikille kuudelle kas-

vualustalohkolle kylvetään ja istutetaan samoja

kasvilajeja. Silloin seurannassa pystytään teke-

mään vertailevia päätelmiä si itä, miten kasvua-

lustojen ominaisuudet vaikuttavat kasvillisuu-

den kehittymiseen.

Alueelle siemeninä kylvettävien ja taimina istu-

tettavien kasvilaj ien lisäksi hankkeessa seura-

taan, mitä kasvilajeja alueelle leviää omaehtoi-

sesti . H ankkeessa voidaan mahdollisesti myös

kokeilla kasvualustojen sopivuutta putkilokas-

vien lisäksi jäkälille ja sammalille.

Aluelle kylvettäviä kasvilajeja

Ahdekaunokki (Centaurea jacea)

Ketokaunokki (Centaurea scabiosa)

Keltamatara (Galium verum)

Masmalo (Anthyllis vulneraria)

N eidonkieli (Echium vulgare)

Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)

Peurankello (Campanula glomerata)

Ukontulikukka (Verbascum thapsus)

Tummatulikukka (Verbascum nigrum)

Jänönapila (Trifolium arvense)

Mäkikuisma (Hypericum perforatum)

Sikoangervo (Filipendula vulgaris)

Valkomaksaruoho (Sedum album)

Mäkimeirami (Origanum vulgare)

N uokkukohokki (Silene nutans)

Ketokäenminttu (Satureja acinos)

Ruoholaukka (Allium schoenoprasum)

Puna-ailakki (Silene dioica)

Keltasauramo (Anthemis tinctoria)

Rohtovirmajuuri (Valeriana officinalis)

Kurjenkello (Campanula persicifolia)

Siankärsämö (Achillea millefolium)

Alueelle istutettavia kasvilajeja

Verikurjenpolvi (Geranium sanguineum)

Kevätesikko (Primula veris)

H ietaneilikka (Dianthus arenarius)

Keväthanhikki (Potentilla crantzii )

Heinsuon kaatopaikan maisemointisuunnitelma – Villi vyöhyke 2016
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Peurankello

Puna-ailakki

Kevätesikko

Jänönapila

Ahdekaunokki

Verikurjenpolvi
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Koska niittymäisten luonnonkukkien kasvusto-

jen kehittyminen on jokseenkin hidasta, kohde

maisemoidaan viiden vuoden aikana. Kohteen

maisemointi aloitetaan kylvämällä kahtena en-

simmäisenä syksynä (201 6 ja 201 7) oheiseen

luetteloon valikoitu jen kasvilaj ien siemeniä ni i-

den saatavuuden mukaan. Siementen kylvöjä

täydennetään taimien istutuksilla (200 kpl), jot-

ka toteutetaan ensimmäisenä keväänä (201 7)

maisemoinnin aloittamisesta. Kolmantena ja

neljäntenä vuotena (201 8 ja 201 9) maisemointia

jatketaan parhaiden kokemusten mukaisten

kohdennettu jen kasvilaj ien siementen kylvöillä.

6. Lahopuut
Maisemoitavan kohteen lähistöllä Kotkan kau-

pungin tontilla on runsaasti järeää kuollutta

puuainesta. N i itä käytetään kaatopaikan maise-

moinnissa mahdollisuuksien mukaan. Puiden

runkojen avulla maisemoitavaan rinteeseen

tehdään pystysuuntaisesti si joittuvat kahdet

portaat ja alueen keskellä poikittaisesti kulkeva

kapeasti pengerretty polku . Puut jakavat alueen

kasvualustojen mukaisi in lohkoihin siten, että

lohkojen rajat ovat näkyvillä.

Lahopuuta on mahdollista käyttää siten, että se

ei esimerkiksi häiritse koneellista ni ittoa myö-

hemmin. Lahopuuportaat helpottavat alueen

hoitoa ja virkistyskäyttöä. Maisemoinnissa käy-

tetyt lahopuut ovat arvokkaita pienelinympäris-

töjä, n i in sanottu ja mikrohabitaatteja, esimer-

kiksi kääville ja hyönteisille (H anski 2007).

Lisäksi ne lisäävät alueen maisemallista ki in-

nostavuutta.

7. Seuranta
Uraauurtavan ja kokeellisen luonteensa takia

seurannalla on merkittävä rooli hankkeessa.

Seurantaohjelmassa kerätyt tiedot arkistoidaan,

kootaan ja raportoidaan. Seurannan tuloksena

muodostetaan käsitys si itä, miten kalkkivaikut-

teisia kasvualustoja kannattaa perustaa teolli-

suuden sivuvirtojen avulla.

Seurantasuunnitelma sisältää seuraavat osiot:

Tehtyjen toimenpiteiden kuvaukset

Kasvualustojen perustaminen ja ni ih in käytetyt

materiaalit

Kasvualustalohkoille kylvetyt siemenet ja istu-

tetut kasvilaj it ja ni iden määrät

9

JJäärreeiittää ppuuuunnrruunnkkoojjaa vvooiiddaaaann hhyyööddyynnttääää mmaaiisseemmooiinnnniissssaa
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Koelohkojen sijoittuminen Heinsuon maisemoitavalle kaatopaikalle

Lohko 1

Lohko 2

Lohko 3

Lohko 4

Lohko 5

Lohko 6
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Kasvillisuuden seuranta:

- Kasvilaj iston laj imäärä lohkoilla

- Kasvilaj iston runsaudet lohkoilla

- Kasvilaj iston esi intymien kuvaukset

- Kasvilaj iston yksilöiden elinvoimaisuus

Kasvualustojen seuranta:

- Maaperäanalyysit kasvualustoista

Sosiaalisten vaikutusten seuranta:

- Aluetta käyttävien ulkoili joiden kokemukset

maisemoinnista

Seurantamenetelmät vaihtelevat. Kasvilli-

suuseurantaa voidaan tehdä esimerkiksi silmä-

määräisesti arvioiden, d igitaalisi in valokuviin

li ittyvillä tekniikoilla tai systemaattisi in otantoi-

hin perustuvilla menetelmillä. Kasvualustojen

seurantaan sopii maaperänäytteiden ottaminen

kokoomanäytteinä ja ni iden tarkastelu liukoi-

suustestien avulla.

Sosiaalisten vaikutusten seuranta voidaan to-

teuttaa haastattelemalla alueella kohdattu ja ul-

koili joita tai verkossa täytettävän kyselylomak-

keen avulla. Verkkokyselynä toteutettaessa on

kyselyn yhteyteen hyvä li ittää valokuvia koh-

teelta.
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