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Johdanto
Nälkämäen maisemoitava kiviainesalue sijaitsee Mänttä-Vilppulan kunnassa Orivedentien
varrella. Alueen louhiminen lopetetaan vuoden
2017 loppuun mennessä. Kiviainesten ottaminen on ollut Nälkämäen alueella pienimuotoista 1990-luvulle saakka. Vanhojen peruskarttojen mukaan 1970-luvulla aluetta oli
louhittu sen pohjoisosista vain hieman, louhitun seinämän ollessa alle 50 metriä. 1980-luvun loppuun mennessä seinämän pituus oli
noin 200 metriä, mutta Nälkämäen mäki oli
pääosin tuolloin vielä paikoillaan. Alueen
omistaa nykyään Destia Oy, joka on viime vuosina ollut toimija kiviainesten otossa. Voimassa
olevan maa-ainesluvan haltijana Destia Oy
vastaa myös alueen maisemoinnista ja jälkihoidosta.

Prosessinäkökulma maisemointiin
Nälkämäen kiviainesten ottoalueen maisemoinnissa luonnon kehitys on hallittua ja ennakoitua. Kivisen ja karun elinympäristön vahvuudeksi muodostetaan ekologisen sukkession
eli lajiston muuttumisen hitaus ja omaehtoisuus. Kasvilajien omaehtoinen leviäminen jyrkänteille, sepelistä muodostettujen kasvualustojen kolonisaatio ja mäntyjen kasvu kivisessä
rinteessä tapahtuvat hitaasti. Nopeinta kasvillisuuden muutos on nykyisissä harmaaleppä-
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kasvustoissa, joita vaalitaan alueella. Maisemoinnin vaikutuksien seurannassa
omaksutaan herkkyys havaita luonnon omia
muutoksia ja mahdollisia yllätyksiä.
Alueen hoidon ja tulevaisuuden ennakointia
toteutetaan maisemoinnissa myös sidosryhmien osalta. Seurataan, miten trial-harrastajat
ja pelastusharjoitukset vaikuttavat alueen
luontoon. Trial-alue voi todennäköisesti tarjota uusia mahdollisuuksia ketokasvien kasvattamiseen. Alueen maisemoinnissa varaudutaan
myös siihen, että se voi kiinnostaa uusia ih-

misryhmiä myöhemmin. Alueen kasvillisuuden
kehittämiseksi suunnitellut toimenpiteet ovat
sellaisia, että ne kestävät alueen käyttöä.
Nälkämäen käytöstä poistetun kiviainesalueen
maiseman kehittyminen kestää useita vuosia
ja jopa vuosikymmeniä. Alussa ihmisen toimenpiteet ovat aktiivisempia, jotta luonnon
kehittyminen saadaan ohjattua tavoitellulla
tavalla. Myöhemmin luonto kehittyy omaehtoisemmin ja alueen voi jopa antaa villiintyä,
jos sille ei 20-30 vuoden päästä tilannetta uudelleen arvioitaessa keksitä muuta käyttöä.

Maisemoinnissa tuotetaan ekosysteemipalveluita
Nälkämäen kiviainesalueen maisemoinnin tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa alueen
tuottamia ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalvelut ovat luonnonympäristön tuottamia
hyötyjä ihmisille ja luonnolle. Kiviainesten ottaminen on ollut alueen pääasiallinen hyöty
muutaman vuosikymmenen ajan. Kiviainesten
ottaminen on yksipuolistanut muita alueen
tuottamia hyötyjä luonnolle ja ihmisille. Sen
jälkeen kun kiviainesten ottaminen on lopetettu alueella, voidaan sitä kehittää uusista lähtökohdista.
Maisemoinnissa lisätään luonnon kehittymisen
edellytyksiä alueella. Tulevaisuudessa aluetta
ei kehitetä vain ihmisten käyttöön, vaan myös
luonto sinänsä on osa aluetta. Maisemoinnin
keskeinen teema on luonnon omien kehityskulkujen käynnistäminen esimerkiksi kasvualustoja muodostamalla tai siemeniä kylvämällä. Siten Nälkämäen alueen maisemointi
rinnastuu aktiiviseen luonnonhoitoon ja viherrakentamiseen.
Nälkämäen louhoksen maisemoinnin tavoitteena on parantaa maisemaa. Louhinnan jäljet
alueella ovat esteettisesti rujot, mutta jälkien
karkeus voidaan kääntää maisemoinnissa hyödyksi. Alueelle on mahdollista muodostaa jylhiä ja kanjonimaisia piirteitä. Kiviaines tarjoaa
monenlaisia elinympäristöjä luonnolle.
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Kasvillisuuden kehittyminen muodostaa edellytyksiä myös eläinten läsnäololle alueella. Ketokasvit tuottavat ravintoa etenkin hyönteisille,
ja alueesta voi tulevaisuudessa kehittyä kiinnostava hyönteiskohde. Louhosalueen kasvillisuuden kehittämisessä huomioidaan maisemallisuuden lisäksi biodiversiteettiin ja
luonnonsuojeluun liittyvät näkökulmat. Tavoitteena on, että alueesta kehkeytyy lajistoltaan
monimuotoinen ja kiinnostava kohde.
Luonnon lisäksi Nälkämäen alueella tuotetaan
ekosysteemipalveluita ihmisille. Aluetta muovataan pienimuotoiseksi, piirteiltään tiheäksi
virkistysalueeksi, joka on turvallinen ja helposti saavutettava. Maisemoinnin kiinnostavuutta
lisätään ympäristötaiteella. Nälkämäen kiviainesalueesta kehitetään tulevaisuudessa niin
kiinnostava kohde, että sinne kannattaa poiketa alueen ohi kulkevalta maantieltä. Maisemoinnissa huomioidaan alueen käyttö mahdollisessa harrastustoiminnassa, kuten
moottoriurheilussa. Alueen jyrkänteet mahdollistavat esimerkiksi pelastustoiminnan harjoittelun.
Kiviainesten ottoalueiden maisemointeja on
Suomessa yleensä tehty luiskaamalla jyrkänteet maa-aineksilla ja istuttamalla niille puiden taimia metsätaloudellisiin tarkoituksiin.
Koska luontoa rikastavaan ja ihmisten toimin-

toja lisäävään maisemointiin ei ole Suomessa
vielä vakiintuneita tapoja (Nieminen 2015), on
Nälkämäen kiviainesalueen maisemointi kokeellista ja uutta luotaavaa. Siten alueen maisemointi tuottaa myös yleistä näkemystä siitä,
miten kiviainesalueiden jälkihoitoa voidaan
toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Nälkämäen
louhoksen maisemointi on oppimisprosessi,
jonka hyväksi havaittuja tekniikoita voidaan
tulevaisuudessa toteuttaa muillakin kiviainesalueilla.
Luonnonkukkien siemeniä on heikosti saatavilla Suomessa. Se on merkittävä pullonkaula
uudenlaisten maisemointitapojen edistämisessä. Nälkämäen kiviainesalueesta muodostuu tulevaisuudessa pienialainen ketokasvien
siementen tuotantoalue. Kun karulle sepelille
kylvetyt kasvilajit kehittyvät Nälkämäen alueella, voi kasveista kerätä siemeniä muiden kiviainesalueiden maisemointiin. Alueelle kylvetään harvinaisten kasvilajien siemeniä, joita ei
ole yleisesti saatavilla Suomessa.

Nieminen, J. 2015. Luonnonsuojelun uudet

mahdollisuudet Pirkanmaalla. Pirkanmaan LUMOohjelman 1. vaiheen loppuraportti. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 30/2015.

Uudenlaiset ekosysteemit ja funktiot
Ekosysteemipalveluita ylläpitävät ekosysteemien toiminnot eli funktiot. Funktiot perustuvat ekosysteemin rakenteisiin ja prosesseihin.
Nälkämäen kiviainesalueella ekosysteemipalvelut tuotetaan muokkaamalla luontoa maisemoinnissa. Alueesta tehdään konkreettisesti
sellainen, että se tuottaa tavoitellut hyödyt ihmisille ja luonnolle.
Nälkämäen kiviainesalueen maisemoinnissa
ekosysteemin funktioita tuottavat luonnon elementit hahmotetaan uudenlaisten ekosysteemien näkökulmasta ( novel ecosystems, Hobbs
ym. 2013). Uudenlaiset ekosysteemit ovat hybridejä, jotka ovat yhdistelmä alkuperäistä
luontoa ja ihmisen tuottamaa luontoa. Uudenlaisissa ekosysteemeissä hoidon tavoitteena ei
välttämättä ole palauttaa ympäristöä alkuperäiseen tilaan, kuten luonnon ennallistamisessa, vaan sillä voi olla myös muita tavoitteita.
(Erona niin sanottuihin uusympäristöihin tai
korvaaviin elinympäristöihin uudenlaisissa
ekosysteemeissä on se, että) Uudenlaiset ekosysteemit tuotetaan aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ja siinä ne eroavat niin sanotuista
uusympäristöistä tai korvaavista elinympäristöistä. Uusympäristöt, kuten esimerkiksi niittymäiset teiden pientareet ja voimajohtoaukiot,
muodostuvat yleensä ihmistoiminnan tarkoituksettomana sivuvaikutuksena.
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Nälkämäen louhoksen maisemoinnissa uudenlaisten ekosysteemien perustamisessa huomioidaan alueen ominaispiirteet. Alueella olevat jyrkänteet ja kiviainekset muodostavat
perustan maisemoinnille. Myös kiviainestoiminnan lomassa jo kehittyneet puustoiset paikat kytketään uudenlaisten ekosysteemien perustamiseen. Louhosalueella ja sen läheisellä
maantiellä on haitallisia vieraslajeja, jotka on
syytä huomioida luontoa kehittäessä. Käytössä
olevat resurssit, kuten esimerkiksi saatavilla
olevat kasvien siemenet, linjaavat luonnon tekemistä.
Kun luontoa kehitetään suunnitelmallisesti, on
varmaa mukailla jossain määrin luonnon omia
luontotyyppejä (Raunio ym. 2008) ja käyttää
niitä maisemoinnin malleina. Luonnon omat
luontotyypit, kuten kalliojyrkänteet ja lohkareikot, on tunnistettu merkittäviksi luonnon ilmentymiksi. Niitä voidaan tehdä myös tarkoituksellisesti, vaikka lopputuloksessa olisikin
ihmistoiminnan jäljet tunnistettavissa. Esimerkiksi kallioiden ja louhikoiden alkuperäisistä
luontotyypeistä löytyy aiheita, joita voidaan
mukailla Nälkämäen louhoksen maisemoinnissa.
Alkuperäisten luontotyyppien lisäksi uudenlaisten ekosysteemien perustamisessa voidaan
hyödyntää kokemuksia uusympäristöistä. Esi-

merkiksi karulla kiviaineksella kasvavia kotimaisia ketokasveja löytyy muilta louhoksilta,
ratapihoilta, varastoalueilta ja painolastiniityiltä. Niiltä löytyvää kasvien valikoimaa voidaan hyödyntää perustaessa uudenlaista sepeliketoa Nälkämäen alueelle. Kun uudenlaisia
ekosysteemejä tehdään tarkoituksellisesti,
voidaan niitä suunnitella tiettyjen tavoiteltavien palveluiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi
maisemallisuus, taide ja virkistys ovat Nälkämäen alueella sellaisia palveluita, joita halu-

H a rj u lta lo u h o kse lle levi ttäytyn e i tä
tu n tu ri ku rj e n h e rn e i tä Pä lkä n e e llä
Hobbs, Richard J., Higgs Eric S. & Hall, Carol M.
(toim.). 2013. Novel Ecosystems. Intervening in the

New Ecological World Order. Wiley-Blackwell. A John
Wiley & Sons, Ltd., Publication.

Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.). 2008.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö
8/2008. Osat 1 ja 2. 264 + 572 s.
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Kalliojyrkänteet ja jyrkänteiden aluslohkareikot
Valojyrkänteet: 130 metriä
Varjojyrkänteet: 344 metriä
Toimenpiteet:
- Kalliojyrkänteiden luonnonmukainen muotoilu
- Kalliohyllyjen ja mahdollisten terassien tekeminen
- Valojyrkänteiden edustalle mäntyjen istututukset: 10 kpl (1,5-2 m pitkiä)
- Varjojyrkänteiden edustalle koivujen, kuusien tai
harmaaleppien istutukset: 20 kappaletta (1,5-2 m
pitkiä)
Ekologisen sukkession ennakointi: Kasvillisuuden
odotaan leviävän jyrkänteille omaehtoisesti, istutetut puut kehittyvät varttuneiksi puiksi. Varjojyrkänteen edustalle kasvava puusto edesauttaa
kasvillisuuden leviämistä

Jyrkänteet
Alueelle jätetään kiviainesten louhinnassa
muodostuneet seinämät turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Jyrkänteet aidataan siten,
että ihmiset tai eläimet eivät pääse putoamaan. Maisemoinnissa varmistetaan, että seinämiltä ei pääse putoamaan myöskään vaarallisia kivenlohkareita.
Korkeat seinämät maisemoidaan Suomen alkuperäisten luontotyyppien kalliojyrkänteitä mukaillen. Maisemoinnissa tavoitellaan luonnon
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N ä lkä m ä e n a lu e e n j yrkä n te e t ova t j ylh i ä j a li sä ävä t m a i se m a n ki i n n o stavu u tta
jyrkänteille ominaisia piirteitä, kuten muotoja
ja kasvillisuutta. Jyrkänteet muotoillaan siten,
että ne ovat maisemallisesti jylhiä ja vaikuttavia. Kiviainesten louhinnan vaikutuksesta Nälkämäen alueelle on tulossa enemmän kalliojyrkänteitä kuin siellä oli ennen louhinnan
aloittamista vuosikymmeniä sitten.

Maisemoitavalle alueelle muodostuu ilmansuuntiin nähden kahdenlaisia kalliojyrkänteitä,
joilla on erilaiset edellytykset kasvillisuuden
kehittymiselle. Etelän ja ja lounaan suuntaisesti syntyy valoisia, karuja ja paahteisia jyrkänteitä. Varjoisia kalliojyrkänteitä muodostuu
pohjoiseen ja itään suuntautuneilla osilla
maisemoitavaa aluetta.

Jyrkänteiden kasvillisuuden kehittyminen kestää kymmeniä vuosia (vrt. Kontula ym. 2008,
350). Muotoilun jälkeen kasvillisuuden annetaan kehittyä kalliojyrkänteillä luontaisesti.
Varjoisat kalliojyrkänteet kehittynevät sammaleisemmiksi ja kasvillisuudeltaan runsaammiksi kuin valoisat jyrkänteet (Kontula ym. 2008,
349), joiden kasvillisuus jää luontaisesti karummaksi. Jos varjoisille seinille saadaan louhoksen jälkihoidossa aikaan valuvetisiä kohtia,
se lisää vaihtelua kasvillisuuteen (Kontula ym.
2008, 349).
Kalliojyrkänteiden muotoiltavuus kasvualustoiksi selviää vasta kun niitä käsitellään käytännössä. Esimerkiksi terassien ja kalliohyllyjen tekeminen ratkeaa vasta käytännön
muotoilua toteutettaessa koneiden avulla. Monipuolisen kasvillisuuden kehittämisen kannalta on parempi, jos jyrkänteet eivät laske yhtenäisinä pintoina laelta tyvelle, vaan niiden
jyrkkiä pintoja katkaisevat erilaiset hyllyt ja terassit (Kontula ym. 2008, 348). Etenkin kosteille ja varjoisille jyrkänteille kannattaa kokeilla
muodostaa erilaisia tasoja, terasseja ja hyllyjä,
jotta niille voi levitä jyrkänteille tyypillistä kasvilajistoa, kuten sammalia, ruohoja ja heiniä.
Paahteisilla jyrkänteillä hyllyille kertyvällä humuksella voi kasvaa monenlaisia kuivuutta
kestäviä ruohoja ja varpuja. Jos hyllyjen tekeminen varjoisille kalliojyrkänteille onnistuu hyvin, voidaan niille perustaa ravinteikkaita maaaineksia kasaamalla multavia lehtohyllyjä (vrt.
Kontula ym. 2008, 360).
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J yrkä n te i d e n a lle m u o d o ste tu t lo u h i ko t lu ova t lu o n n o n m u ka i se n
tu n n e lm a n j a m u o d o stava t ka svu a lu sta n p u i lle
Suojattomilla paahdejyrkänteillä kasvillisuus
on yleensä niukempaa kuin suojaisemmilla
paikoilla (Kontula ym. 2008, 348). Valoisien jyrkänteiden kannalta on parempi, että niiden
eteen ei kehity tiheää puustoa. Siten ne pysyvät paahteisina. Maisemoinnissa istutetaan valojyrkänteiden eteen kymmenen mäntyä (1,5-2
m pitkiä) tuomaan luonnollista maisemaa alueelle.

Kontula, T., Teeriaho, J., Alapassi, M., Halonen, P.,
Husa, J., Jäkäläniemi, A., Parnela, A., Pykälä, J., Sipilä,
P., & Syrjänen, K. 2008. Kalliot ja kivikot. Julkaisussa:
Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.).
Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1:
Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen
ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö
8/2008. Sivut 75 –109.

Varjoisten kalliojyrkänteiden kasvillisuuden
kannalta on parempi, että niiden eteen kehittyy varjostusta ja kosteuden säilymistä ylläpitävää puustoa. Siten varjoisten kalliojyrkänteiden eteen voidaan kasata alueen
maisemoinnissa rehevämpiä maa-aineksia
kuin karujen kalliojyrkänteiden eteen. Rehevät
maa-ainekset edesauttavat puuston, kuten
kuusien, koivujen ja harmaaleppien taimien
kasvua. Varjojyrkänteiden eteen istutetaan 20
koivua, kuusta tai harmaaleppää (1,5-2 m pitkiä). Varjoisten kalliojyrkänteiden laatu on
Suomessa heikentynyt Etelä-Suomessa 1950luvun jälkeen, koska liian lähelle jyrkännettä
ulottuvat metsänhakkuut ovat muuttaneet pienilmastoa kuivemmaksi ja äärevämmäksi (Kontula ym. 2008, 350).

Jyrkänteiden aluslohkareikot
Jyrkänteiden aluslohkareikot ovat Suomessa
luonnolliseksi jäsennettävä luontotyyppi (Kontula ym. 2008, 384). Nälkämäen alueella voidaan mukailla luontoa tuottamalla jyrkänteiden alle lohkareikkoja. Aluslohkareikko
pehmentää kalliojyrkänteen ja tasaisen sepelikentän välistä rajaa maisemallisesti. Aluslohkareikkojen avulla tuotetaan alueelle luonnollisen maiseman tuntua.
Jyrkänteiden aluslohkareilla on luontaisesti
niille tyypillisiä kasvilajeja. Nälkämäen alueella
kasvillisuuden annetaan kehittyä aluslohka-
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Lo u h i tu lle se i n ä m ä lle ke h i ttyn yttä ka svi lli su u tta N ä lkä m ä e n a lu e e lla
reilla omaehtoisesti. Lohkareikot sopivat valoisien ja varjoisien kalliojyrkänteiden alle. Luonnollisesti paahteisemmille lohkareikoille
kehittyy niukempaa kasvillisuutta kuin varjoisille aluslohkareikoille. Kasvillisuus aluslohkareikoilla kehittyy hitaasti, mutta vuosikymmenien kuluttua niille voi kehittyä karikkeen
kertymisen myötä jopa metsää.

Vieraslajipalomuurit
Vieraslajipalomuurit: 255 metriä
Toimenpiteet:
- Perustetaan 2-3 metriä leveät, 1-1,5 metriä
korkeat muurit kartassa osoitettuihin kohtiin
- Käytetään muurin perustamisessa karkeita
kivenlohkareita, jotta niiden väliin jäisi
mahdollisimman paljon rakoja
Ekologisen sukkession ennakointi: Muurien
odotetaan estävän lupiinin leviäminen alueella

Maisemoitavalle alueelle on levinnyt maa-ainesten siirtojen mukana hieman komealupiinia
( Lupinus polyphyllus) ja jättipalsamia ( Impatiens glandulifera ). Haitallisten vieraslajien
kasvustot hävitetään ennen kuin alueelle kylvetään uusien kasvilajien siemeniä. Nälkämäen
kiviainesalueen viereisellä kantatie 58:lla kasvaa tienpientareilla lupiinia lähellä maisemoitavaa aluetta. Lupiinin todennäköistä leviämistä maisemoitavalle alueelle ennakoidaan
rakentamalla alueen ja kantatien väliin kivenlohkareista palomuuri.
Palomuurin toiminta perustuu siihen, että vieraslajien siemenet eivät pääse itämään syvällä
pimeässä, kun ne putoavat suurehkojen kivenlohkareiden rakojen väliin. Esimerkiksi Nieminen ja Rantanen (2012, 30) toteavat, että varjoinen kasvupaikka heikentää lupiinin taimien
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kehittymistä. Lohkareiden välissä on erittäin
huonot olosuhteet siementen itämiselle ja taimien kasvulle.
Kantatien ja louhosalueen väliselle tielle perustettava vieraslajipalomuuri rakennetaan siten, että tien molemmille puolille tehdään pitkät, noin kaksi metriä leveät kivimuurit. Tien
ulkopuolelta kivimuurit rajautuvat tiheään kasvillisuuteen, eivätkä haitalliset vieraslajit pysty
kiertämään muureja. Nieminen ja Rantanen
(2012) totesivat tutkimuksessaan, että lupiinin
siemenet levittäytyvät korkeintaan kahden
metrin päähän siemeniä tuottavista kasveista.
Sen mukaan tien varteen rakennettavien palomuurien tulisi varmuuden vuoksi olla ainakin
3-4 metriä pitkiä tien suuntaisesti sen molemmilla puolilla. Samalla vieraslajipalomuuri
muodostaa tunnistettavan portin maisemoitavalle Nälkämäen kiviainesalueelle. Toinen pidempi vieraslajien leviämisen estävä palomuuri rakennetaan alueen sisälle,
toiminnallisemman harrastuksille varatun alueen ja sepelikedoksi perustettavan alueen väliin.
Komealupiinilla siemenkodan rakenne on sellainen, että siemenet ponnahtavat ulos, kun
kota tuleentuu ja kiertyy korkkiruuvimaisesti
ympäri. Vieraslajipalomuurit estävät kasvilajien

omaehtoisen aktiivisen lisääntymisen mutta ei
passiivista, ulkopuoliseen voimaan liittyvää
levittäytymistä. Lupiinin siemeniä voi levitä
maisemoitavalle alueelle esimerkiksi myös
ajoneuvojen mukana. Siksi alueen vieraslajitilannetta seurataan tulevaisuudessa. Pienellä
tiellä autot tosin kulkevat hitaasti, eivätkä ilmavirtaukset luultavasti riitä nostattamaan lupiinin painavia siemeniä.
Riittävä muurien korkeus siementen itämisen
estämiseksi on noin 1 metri, jotta kivien väliin
jäävät raot pystyvät suodattamaan auringon
valon kulkeutumisen pohjalle. Lepotilaan
menneet siemenet eivät pääse palomuurin
alta kulkeutumaan muualle eikä palomuurin
alle muodostunut siemenpankki muodostu
uhaksi. Jos vieraslajipalomuurien perustaminen onnistuu Nälkämäen alueen kokeellisessa
maisemoinnissa, voi niillä olla laajempaa merkitystä vieraslajien torjunnassa Suomessa.

Nieminen, A. & Rantanen, P. 2012. Komealupiinin

( Lupinus polyphyllus) levittäytymiskyky ja taimien
kasvuun vaikuttavat tekijät. Pro Gradu -tutkielma.
Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Jyväskylän
yliopisto.

Sepeliketo
Pinta-ala: noin 2,1 hehtaaria
Toimenpiteet:
- Perustetaan kasvualusta tasaiseksi
sepelikentäksi
- Hävitetään nykyiset lupiinit ja jättipalsamit
alueelta.
- Kylvetään kasvualustalle valikoitujen ketokasvien
siemeniä kolmena vuotena
- Varaudutaan mahdollisen sammalkasvuston
kalkitsemiseen noin 5 vuoden välein
- Niitetään kasvillisuutta 3-5 vuoden välein.
- Aloitetaan siementen kerääminen 3-5 vuoden
päästä.
Ekologisen sukkession ennakointi: Sepelikedon
kasvillisuus kehittyy hitaasti.
Varaudutaan arvioimaan kedon tilanne uudestaan
20-30 vuoden jälkeen.

Maisemoinnissa kokeillaan alueelle jo levitetyn
sepelin käyttöä kasvualustana. Sepelille kylvetään kasvilajeja, joita esiintyy vastaavilla kasvualustoilla jälkihoitamattomilla louhoksilla,
ratapihoilla, varastoalueilla, kallioilla ja painolastiniityillä. Maisemoinnissa käytetään kotimaisia luonnonkukkia, jotka myös tuottavat ravintoa hyönteisille. Sepelillä kokeillaan noin 20
eri kasvilajin siementen kylvöjä.
Odotettavasti kylvetyt kasvilajit kasvavat sepelillä hitaasti, joten hoitotoimenpiteitä toteutetaan 3-5 vuoden välein. Kasvualustan mahdol-
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liseen sammaloitumiseen varaudutaan
kalkitsemalla maapohja tarvittaessa, arvioilta
noin viiden vuoden välein. Kivisten rakenteiden ansiosta alueen hoito voidaan tulevaisuudessa toteuttaa mahdollisesti helposti kulottamalla. Varaudutaan arvioimaan sepelikedon
tilanne 20-30 vuoden päästä uudestaan. Jos
orgaanista aienesta on kerääntynyt alueelle
niin paljon, että kedon ylläpitäminen on työlästä, voidaan alueen antaa metsittyä.
Tavoitteena on kokeilla ja löytää sepelillä viihtyvien kasvilajien kokoelma, jota voidaan käyttää teollisten alueiden maisemoinnissa myös
muualla. Sepelipintaisia kasvualustoja voitaisiin kehittää louhosten lisäksi esimerkiksi teollisuusalueiden viheralueilla. Sepelikedot voisivat olla tulevaisuudessa kustannustehokkaita,
hoidoltaan helppoja, biodiversiteetiltään rikkaita ja omaleimaisia viherrakenteita verrattuna esimerkiksi nurmialueisiin.
Sepelikedon tuottamana ekosysteemipalveluna ovat myös luonnonkukkien siemenet, joita
voidaan kerätä kedolta sen jälkeen, kun kasvustot ovat kehittynyt runsaasti. Siemeniä voidaan käyttää vastaavien sepelipohjaisten kasvualustojen perustamiseen toisaalla. Siemeniä
voidaan kerätä 3-5 vuoden päästä kylvöjen
aloittamisesta ja keruuta voidaan jatkaa niin
kauan kuin kedon kasvillisuus pysyy elinvoi-

maisena. Jos kylvettyjen kasvilajien sekaan
kasvaa paljon muita, luonnollisesti leviäviä
kasvilajeja, ne voivat häiritä siementen keräämistä. Sepelikedolta kerättyjä siemeniä voi
kylvää myös tria-harrastukseen sekä pysäköintiin ja varastointiin varatulle alueille, jos
ne käytön aloitettua vaikuttavat kylvöille sopivilta alueilta.

M e tsä n ä tke lm i ä H ä m e e n li n n a n ra ta p i h a lla

Ke lta - a p i la a Ta m p e re e n ra ta p i h a lla

Sepelikedolle kylvettäviä kasvilajeja:
Tummatulikukka ( Verbascum nigrum )
Ukontulikukka ( Verbascum thapsus)
Neidonkieli ( Echium vulgare)
Harmio ( Berteroa incana )
Kelta-apila ( Trifolium aureum )
Metsävirna ( Vicia sylvatica )

N u o kku ka rh i a i si a ti e n p i e n ta re e lla
Ta m p e re e lla

M a sm a lo i ta lo u h o kse lla Pä lkä n e e llä

M e tsä a p i lo i ta ti e n p i e n ta re e lla Ta m p e re e lla

N e i d o n ki e li ä H ä m e e n li n n a n ra ta p i h a lla

Pe u ra n ke llo j a Ta m p e re e n ra ta p i h a lla

M ä ki te rva ko i ta Ta m p e re e n ra ta p i h a lla

Keltasauramo ( Anthemis tinctoria )
Metsänätkelmä ( Lathyrus sylvestris)
Mäkitervakko ( Silene viscaria )
Masmalo ( Anthyllis vulneraria )
Tunturikurjenherne ( Astralagus alpinus)
Päivänkakkara ( Leucanthemum vulgare)
Puna-ailakki ( Silene dioica )
Nuokkukarhiainen ( Carduus nutans)
Peurankello ( Campanula glomerata )
Nurmikohokki ( Silene vulgaris)
Isomaksaruoho ( Hyletelephium telephium )
Keltamaksaruoho ( Sedum acre)
Metsäapila ( Trifolium medium )
Huopakeltano ( Pilosella officinarum )
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Kalliomänniköt ja harmaaleppäkorvet
Pinta-ala, Kalliomänniköt: 0,65 ha
Harmaaleppäkorvet: 0,77 ha
Toimenpiteet: Harvennetaan puustoa
kertaluonteisesti (pääosin koivuja).
Ekologisen sukkession ennakointi: Annetaan
puuston kehittyä omaehtoisesti. Arvioidaan
tilanne uudestaan 20-30 vuoden kuluttua.

Nälkämäen maisemoitavalle alueelle on kehittynyt jonkin verran puustoisia kohtia. Alavimmilla kosteahkoilla paikoilla on elinvoimaisia
harmaaleppiä ja korkeammilla kivisillä rinteillä
kasvaa mäntyjä. Puusto on saanut kasvaa osalla louhosaluetta toiminnan lopettamisen jälkeen vapaasti, jonka seurauksena se on paikoitellen tiheää. Harmaaleppien ja jonkin verran
myös mäntyjen seassa kasvaa nuoria koivuja ja
koivun taimia.
Puustoisia alueita kehitetään puistomaisemmiksi ja maisemaan paremmin sopiviksi. Sitä
varten puustoisia alueita harvennetaan kertaluonteisesti maisemoinnin alkuvaiheessa.
Myöhempien harvennuksien tarve arvioidaan
erikseen. Harvennuksissa pyritään poistamaan
erityisesti koivuja. Puustoa ei harvenneta tasaikäiseksi, vaan kaikenikäisiä ja –kokoisia puita säästetään harvennuksissa. Puuston har-
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vennuksissa pyritään alueelliseen
vaihtelevuuteen ja tiheämpiä puustoisia alueita voi jäädä jonkin verran.
Mäntyjen annetaan kehittyä omaehtoisesti. Ne
tuovat alueen maisemaan erämaan tuntua.
Harvennuksen jälkeen alueen männyt kehittynevät hidaskasvuisiksi kalliomännyiksi, jotka
sopivat alueen kanjonimaiseen maisemaan.
Tiheitä harmaalepiköitä ei ole välttämätöntä
harventaa muutoin kuin poistaa niistä koivun
taimet. Harmaalepät kasvavat näyttäviksi lähellä toisiaan. Harmaaleppien muodostamat
metsiköt todennäköisesti keräävät jossain
määrin vettä, jonka seurauksena niiden kasvillisuus muodostuu tulevaisuudessa reheväksi.
Maisemoitavan alueen voidaan ajatella tuottavan uudenlaisia harmaaleppiin perustuvia ympäristöjä. Harmaaleppäkorpi toisin kuin tervaleppäkorpi ei ole Suomessa luontainen
luontotyyppi. Rehevät harmaaleppäkorvet voivat myöhemmin levitä Nälkämäen alueella laajemmalle, jos louhoksen pohjalle kerääntyy
kosteutta ja orgaanista ainesta. Jos sepeliketoa
ei kehitetä enää noin 20 vuoden jälkeen, voi
harmaalepästä kehittyä koko louhoksen maisemaa ilmentävä piirre.

Ko i vu n ta i m e t ka svava t p a i ko i te lle n ti h e ä sti

H a rm a a le p p i ä va a li ta a n a lu e e lla

Ympäristötaide
Pituus:
Kivenlohkareilla reunustettu polku: Yhteensä 530
metriä kivinauhaa.
Sisäkkäiset kivikehät (4 kpl): yhteensä 650 metriä
kivinauhaa.
Toimenpiteet: Ladotaan kivenlohkareet polun
reunoiksi ja kivikehiksi
Ekologisen sukkession ennakointi: Kivien
annetaan maisemoitua kasvillisuuden sekaan.
Polkua raivataan tarvittaessa.

Ympäristötaide on vakiintunut kansainvälisesti
osaksi kiviainesalueiden ja kaivosten maisemointeja. Myös Nälkämäen louhoksen maisemoinnin kiinnostavuutta lisätään ympäristötaiteen avulla. Ympäristötaiteessa hyödynnetään
kivenlohkareita, joita Nälkämäen alueelta on
saatavissa. Ympäristötaidetta varten alueelle
ei tarvitse tuoda uusia materiaaleja. Ympäristötaiteelliset elementit ovat sisäkkäiset kivikehät, kivenlohkareilla reunustettu polku ja vieraslajipalomuuri sinänsä.
Maisemoitavalle alueelle houkutellaan kävijöitä tutustumaan kivenlohkareilla reunustettua
polkua pitkin. Polun pituus pysäköintipaikalta
kivikehälle on 265 metriä. Edestakaisin reitti on
siis reilu puoli kilometriä. Polku rakennetaan
esteettömäksi. Jos sepelikedolle kylvettävät
kasvit leviävät kivenlohkareiden rajaamalle po-
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lulle, voidaan kasvillisuutta niittää tai raivata
polulta sen avoimena pysymiseksi. Polun varteen on myöhemmin mahdollista perustaa
luontopolku, jossa kerrotaan esimerkiksi alueella kasvavista kasvilajeista ja maisemoinnista. Polun suuaukolle vieraslajipalomuurin kohdalle on mahdollista rakentaa kivistä porttia
muistuttava rakenne.
Sisäkkäiset kivikehät louhoksen etelä-kaakkoisosassa paljastuvat niille kävijöille, jotka kulkevat sinne sepeliketoa pitkin kivenlohkareilla
reunustettua polkua pitkin. Kivien muodot näkyvät yläperspektiivistä esimerkiksi jyrkänteelle mahdollisesti tehtävältä maisemapaikalta,
jos se on turvallisesti toteutettavissa. Samaa
paikkaa voidaan käyttää pelastuslaitoksen
harjoittelupaikkana.
Vaikka vieraslajipalomuuri perustetaan funktionaalisista syistä, on se korkeahkona kivimuurina louhoksen maisemassa hyvin erottuva
rakenne, joka sinänsä on jossain määrin myös
taiteellinen teos. Nälkämäen alueella kivenlohkareet pyritään asettelemaan siten, että ne
eivät hallitse maisemaa liikaa, jotta kokonaisuus muodostuu luonnon omia muotoja kunnioittavaksi.

Ym p ä ri stö ta i te e ssa h yö d yn n e tä ä n
a lu e e n ki ve n lo h ka re i ta

Ym p ä ri stö ta i d e tta ka lkki lo u h o kse lla
M a lm ö ssä Ru o tsi ssa

Yltä j a Alta - ym p ä ri stö ta i d e te o s Ylö j ä rve llä

Toimenpiteet ja aikataulu
Maisemoinnin alkuvaiheessa 2017-2020
Kalliojyrkänteet ja aluslohkareikot

Sepeliketo

Vieraslajipalomuuri

Luonnonmukainen muotoilu
Kalliohyllyjen ja mahdollisten terassien tekeminen
Valojyrkänteiden edustalle mäntyjen istututukset: 10 kpl (1,5-2
m pitkiä)
Varjojyrkänteiden edustalle koivujen, kuusien tai harmaaleppien
istutukset: 20 kappaletta (1,5-2 m pitkiä)

Huolehditaan jyrkänteiden turvallisuudesta.
Seurataan kasvillisuuden kehittymistä.

Perustetaan kasvualusta tasaiseksi sepelikentäksi
Hävitetään nykyiset lupiinit ja jättipalsamit alueelta.
Kylvetään kasvualustalle valikoitujen ketokasvien siemeniä
kolmena peräkkäisenä vuotena

Tehdään tarvittaessa täydennyskylvöjä.

Perustetaan 2-3 metriä leveät, 1-1,5 metriä korkeat muurit
Käytetään muurin perustamisessa karkeita kivenlohkareita,
jotta niiden väliin jäisi mahdollisimman paljon rakoja

Seurataan ja arvioidaan vieraslajipalomuurin toimivuutta
Tarvittaessa hävitetään haitalliset vieraslajit alueelta

Kalliomänniköt ja harmaaleppäkorvet

Harvennetaan puustoa kertaluonteisesti.
Poistetaan pääosin koivuja.

Ympäristötaide ja muut toiminnat alueella

Perustetaan rakenteet kivenlohkareista
Ylläpidetään esteetöntä reittiä kivikehille pysäköintialueelta
Kylvetään mahdollisuuksien mukaan ketokasvien siemeniä
trial- ja pysäköintialueelle
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Myöhemmin tai toistuvasti

Jos istutetut puut kuolevat, istutetaan uudet taimet tilalle.

Varaudutaan mahdollisen sammalkasvuston kalkitsemiseen
noin 5 vuoden välein
Niitetään kasvillisuutta 3-5 vuoden välein.
Aloitetaan siementen kerääminen 3-5 vuoden päästä.

Annetaan puuston kehittyä omaehtoisesti.
Arvioidaan puuston hoito uudestaan 20-30 vuoden päästä.

Huomioidaan uudet mahdolliset intressiryhmät
tulevaisuudessa ja tarjotaan heille mahdollisuus osallistua
alueen käyttöön tai maisemointiin
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(Viimeisen sivun kuva: Masmalon ja
tunturikurjenherneen kasvustoja sepelillä
louhoksella Pälkäneellä)

