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Jänhiälän kiviainesalueen
maisemointivisio

Kohde

Alue si jaitsee Lappeenrannassa Jänhiälän kyläs-

sä (tilat Kallioharju 405-536-2-54, Kivilä 405-536-

2-66). Maisemoitavan alueen pinta-ala on noin

8,5 hehtaaria. Kohteelta on noin 8 km matka

Imatran keskustaan ja noin 28 km Lappeenran-

taan.

Kohteella ei ole nykyisellään harvinaista tai

uhanalaista eliölaj istoa tai luontotyyppejä. Koh-

de si jaitsee Salpausselkien harju jatkumon alu-

eella.

Johdanto

Harjumetsien paahdeympäristöt ovat harvinai-

sia ja suojeltavia elinympäristöjä. Harjumetsien

eliölaj iston tila on selvästi heikentynyt vi ime ai-

koina. Harjumetsien lajeista suurin osa on avoi-

mien tai harvapuustoisten, paahdeympäristöjen

lajeja. Harjumetsien laj iston harvinaistumisen

syinä ja uhkatekijöinä ovat maa-ainesten otto

sekä avoimien harjurinteiden metsittyminen ja

umpeenkasvu (Rassi ym. (toim.) Suomen laj ien

uhanalaisuus – Punainen kirja 2010).

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suomen

luonnonmonimuotoisuuden suojelun ja kestä-

vän käytön strategiasta vuosiksi 2012-2020

(Luonnon puolesta – ihmisen hyväksi) todetaan,

että uusympäristöjen kuten louhoksien ja sora-

kuoppien oikeanlaisella hoidolla voidaan eh-

käistä harvinaistuvien elinympäristöjen hupe-

nemista. Tässä maisemointivisiossa hahmoteltu

luonnonhoidon tapa vastaa valtakunnallisi in

haasteisi in harjuluonnon suojelemiseksi . Lisäksi

hankkeessa edistetään luonnonsuojelua kehit-

tämällä uudenlaisia harjuluonnon suojelutapo-

ja, joissa kansalaiset osallistuvat luonnonhoi-

toon vuorovaikutteisella tavalla.

Maisemointivisio

NCC:n Jänhiälän kiviainesten ottopaikka maise-

moidaan avoimien harjurinteiden eliölaj istolle

soveltuvaksi paahdeympäristöksi . Alueen muo-

toilussa mukaillaan harjurinteitä tuottamalla

alueelle keinotekoisia pienoisharju ja. N i i llä

vaalitaan harju ille tyypillistä kasvilaj istoa.

NCC:n Jänhiälän kohteesta kehitetään valtakun-

nallinen mallikohde harjumaiseman uudenlai-

Jänhiälän kiviainesalueen maisemointivisio, Villi vyöhyke 2016

KKeeiinnootteekkooiinneenn hhaarrjjuurriinnnnee VVuuoossaaaarreenn mmaaaannttääyyttttööaalluueeeellllaa HHeellssiinnggiissssää



3

Havainnekuva Jänhiälän kiviainesalueen maisemoinnin tavoitetilasta



seen hoitoon. Kohteen harjuluontoa rikastava

maisemointi osoittaa, että maa-ainesten otta-

minen voidaan yhdistää luonnon monimuotoi-

suuden vaalimiseen.

Pinnanmuodot

Kohteen pintamuodoista muotoillaan pääosin

jyrkkiä keinoharju ja, joiden tavoiteltu kaltevuus

on 1 :2 – 1 :15. Harju jen pintamaana käytetään

hiekkaa ja soraa sekä alueelta kuorittu ja pinta-

maita tai näiden sekoitusta. Alueen pohjoispuo-

lella olevaa meluvallia käytetään pitkän länsi-

itä suuntaisen harjun perustana. Alueelle

muotoillaan mutkittelevia pienoisharju ja, jotka

risteilevät meluvalli lta etelän ja idän suuntaan.

Kasvillisuus

Alueella vaalitaan avoimille harjurinteille tyypil-

listä kasvilaj istoa. Kasvillisuus perustetaan kei-

noharju jen rinteisi in hyödyntämällä si irreltäviä

luontokasetteja, sekä kylvämällä harjukasvien

siemeniä ja istuttamalla taimia. Aluetta kehite-

tään avoimena elinympäristönä mutta sinne

annetaan kasvaa joitain mäntyjä maisemapuik-

si . Välillisesti maisemointi tuottaa hyviä edelly-

tyksiä harjurinteille tyypilliselle hyönteislaj is-

tolle.

Alueen varjoiseen lounaisnurkkaan perustetaan

metsäisempi pähkinälehto, joka perustetaan is-

tuttamalla alueelle (euroopan)pähkinäpensaita.

Kohteen pintamaa on rehevämpää kuin muualla

alueella. I stutettavien pähkinäpensaiden taimia

valmennetaan ennen maisemointia luontoka-

settien avulla.

Harjupuutarha

Alueelle perustetaan harjupuutarha, johon kyl-

vetään ja istutetaan 20-30 erilaista harju ille

tyypillistä kasvilaj ia. Harjupuutarhan perusta-

misessa hyödynnetään kiviä, joilla rajataan ja

terassoidaan eri kasvilajeille varatut paikat.

Kalkkilampi

Alueelle muodostuvaa vettä hyödynnetään

muodostamalla harju jen keskelle, alueen luo-

teiskulmaan lampi, jonka pohjarakenteissa

hyödynnetään kalkkipitoista kiviainesta. Siten

lampi voi mahdollisesti tuottaa uudenlaisia

edellytyksiä harvinaisten kalkkivaikutteisten

järvien eliölaj istolle. Lampi maisemoidaan kivi-

reunalla.
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Luontokasetit

Koska kasvillisuuden käyttö kiviainesalueiden

maisemoinnissa on melko hidasta, kokeillaan

kohteella uudenlaisia ennakoivia menetelmiä

kasvillisuuden kehittymisen nopeuttamiseksi .

Alueen maisemoinnissa käytettävän

kasvillisuuden valmentaminen aloitetaan jo

useita vuosia ennen varsinaisen maisemoinnin

toteuttamista väliaikaisten luontokasettien

muodossa. Luontokasetit ovat si irreltäviä kas-

vualustoja, joilla hoidetaan lopullisessa maise-

moinnissa käytettävää kasvillisuutta.

Retkeily ja virkistys

Alueelle rakennetaan retkeili jöden käyttöön

nuotiopaikka. Nuotiopaikka perustetaan kalkki-

lammen eteläpuolelle.

Harjukasvillisuuden leviämisen sosio-ekologi-

nen lähdealue

Alueesta kehitetään uudenlainen harjukasvilli-

suuden lähdealue, jolta kansalaiset saavat va-

paasti kerätä harjukasvien siemeniä omaan

käyttöönsä. Tavoitteena on, että Jänhiälän tule-

va harjuluonnon hoitoalue tukee kansalaisten

puutarha- ja ketoharrastusta kehittymistä luon-

non monimuotoisuutta vaalivaan suuntaan.

Alueen perustaminen tukee harvinaisen harju-

luonnon vahvistumista ja levittäytymistä kansa-

laisten välityksellä. Nykyisellään harjukasvien

siemeniä ja taimia on heikosti saatavilla, vaikka

harjupuutarhojen ja harjuketojen hoito voisi ol-

la yleinen käytäntö.

Myöhemmin päätetään, voivatko kansalaiset ke-

rätä alueelta siemenien lisäksi mahdollisesti

myös taimia.

Alueelle harjukasvillisuuden esittelytarkoituk-

seen perustettava harjupuutarha rajataan sie-

menten ja taimien keräämisen ulkopuolelle.

Alueen hoito

Aluetta vaalitaan avoimena elinympäristönä,

jolloin on alueen metsittyminen ja umpeenkas-

vu pitää ehkäistä. Jänhiälässä alueen avoimena

pitämiseen ja hoitoon osallistetaan kansalaiset,

jotka saavat luvallisesti kaataa ja kerätä alueel-

ta puustoa.

Alueelta kerättyä puuta voi polttaa myös sinne

perustettavalla nuotiopaikalla. Jotkin maisema-

puiksi kasvatettavaksi valitut männyt ja mänty-

ryhmät merkitään maastoon, jotta ni itä ei kaa-

dettaisi .
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Alueelle kylvettäviä ja istutettavia kasvilajeja:

Kangasajuruoho (Thymus serpyllum)

Ketoneilikka (Dianthus deltoides)

(aho)Kissankäpälä (Antennaria dioica)

Idänkeulankärki (Oxytropis campestris)

Masmalo (Anthyllis vulneraria)

Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus)

Keltamaite (Lotus corniculatus)

H ietaneilikka (Dianthus arenarius)

Kalliokielo (Polygonatum odoratum)

Sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi)

Ketomaruna (Artemisia campsestris)

Kelta-apila (Trifolium aureum)

Ukontulikukka (Verbascum thapsus)

Ahomansikka (Fragaria vesca)

Sarjatalvikki (Chimaphila umbellata)

Vuorimunkki (Jasione montana)

Verikurjenpolvi (Geranium sanguineum)

Peurankello (Campanula glomerata)

I somaksaruoho (Sedum telephium)

Ahdekaunokki (Centaurea jacea)

Mäkitervakko (Lychnis viscaria)

Keltasauramo (Anthemis tinctoria)

Nuokkukohokki (Silene nutans)

(kylä)Neidonkieli (Echium vulgare)

Jänönapila (Trifolium arvense)

Pähkinärinteeseen:

(euroopan)Pähkinäpensas (Corylus avellana)
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