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Tiivistelmä 
 

Tässä diplomityössä tarkastellaan maiseman ja luonnon kunnostamista soranoton seurauksena 
muotoutuneella maisemavaurioalueella. Työn tarkoituksena on kehittää maa-ainestoimijan jälkihoidon 
käytäntöjä tutkimalla maiseman kunnostamisen mahdollisuuksia sekä tekemällä yleissuunnitelma valitulle 
soranottoalueelle. Soranottoalueen jälkihoidolla parannetaan ympäristön toimivuutta ja korjataan maisemaa 
maanmuokkausten sekä istutusten avulla. Siinä ennallistetaan pohjaveden muodostumisen edellytyksiä. 
Maisema sopeutetaan ympäristöönsä ja jälkikäyttöä ohjataan. Jälkihoidossa piilee kuitenkin myös 
mahdollisuus kohentaa luonnon monimuotoisuuden edellytyksiä suojelemalla ja rakentamalla 
elinympäristöjä uhanalaisille lajeille. Lisäksi käytöstä poistuvat ottamisalueet tarjoavat monimuotoista tilaa 
mitä mielikuvituksellisimpiin käyttötarkoituksiin. 

 
Työ jakautuu teoriaosioon ja empiria- eli suunnitelmaosaan. Teoriaosuudessa eritellään tekijöitä, jotka 

vaikuttavat soranottoalueen kunnostussuunnitteluun. Siinä pohditaan myös maisemavaurion käsitettä ja 
maiseman kunnostamisen periaatteita. Samoin esitellään erilaisia monimuotoisia habitaatteja, joita 
soranottoalueille kannattaa perustaa ja tiedostaa uhanalaisten lajien vaalimiseksi. Empiirisessä osiossa 
laaditaan maiseman yleissuunnitelma Suomiehen soranottoalueelle Hyvinkäällä. Siinä on pyritty 
konkretisoimaan tavoitteet monimuotoisemmasta luonnon ja maiseman kunnostamisesta. Lisäksi on ideoitu 
monipuolisempaa jälkikäyttöä. Suunnitelmaosion alussa on kartoitettu laajemmalta tarkastelualueelta 
tekijöitä, jotka vaikuttavat soranottoalueen kunnostuksen suunnitteluratkaisuihin. Itse soranottoalueella on 
tehty kattavat maisema-analyysit, joissa on pyritty löytämään paikan erityinen henki. Yleissuunnitelman 
toteutuksessa pyritään siihen, että alue voidaan luovuttaa takaisin kaupungille tai alueen yksityisille 
maanomistajille. 

 
Keskeinen päätelmä on se, että soranottoalueita voitaisiin käyttää paljon aiempaa luovemmin ottotoimin-

nan loputtua. Teollisten tuotantoalueiden käyttötarkoitusta tulee kierrättää kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. Soranottoalueet sopivat myös pohjaveden suojelun kannalta paremmin virkistysalueiksi kuin 
vaikkapa asumisen tai teollisuuden alueiksi. Paremmalla jälkihoidolla voidaan edistää yhtäläisesti luonnon 
monimuotoisuutta ja ihmiskeskeisiä hyötyjä, kuten maiseman esteettistä laatua tai virkistysmahdollisuuksia. 

 
Avainsanat:  maisema, kunnostaminen, soranottoalue, maa-ainesten ottaminen, jälkihoito, ennallistami-
nen, luonnon monimuotoisuus 
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Abstract 
 

This thesis surveys the rehabilitation planning of landscape and nature on a site, damaged by gravel 
extraction. The objective is to develop the restoration practices for a soil extraction company by exploring 
landscape rehabilitation possibilities, as well as by master planning the landscape of a former gravel 
extraction site. Gravel site restoration generally aims to improve the functionality of the environment. The 
landscape is rehabilitated by shaping the ground form and by reintroducing the topsoil and vegetation. That 
way the groundwater recharge conditions are restored. The landscape is integrated to its surrounding 
environment, and the subsequent use of the site is guided or restricted. However, there also lies a possibility 
to enhance biodiversity by creating habitats for endangered species. In addition, former extraction sites offer 
diverse spaces which can be used in the most imaginative ways. 

 
The work is divided into a theoretical part and an empirical section, which contains a landscape master 

plan. The theoretical chapters specify the factors which influence the restoration planning. It also discusses 
the concept of a damaged landscape and rehabilitation principles. A variety of natural habitats are 
introduced, those of which can be applied to the particular conditions of a gravel extraction site. The 
landscape master plan is created for Suomies extraction site in Hyvinkää. The intention is to give substance 
to the objectives brought up in the theory section. In addition, more comprehensive recreational possibilities 
are proposed. In the beginning of the planning section, there is an extensive survey of the surrounding 
territory, chosen by the factors that came up in the theoretical part. The gravel site itself has been analysed 
in order to find the genius loci, the spirit of the place. The planned state of the site targets to the situation 
where the property will be transferred back to the municipality and other landowners. 

 
The main conclusion is that the gravel extraction sites could be used in much more creative ways after the 

excavation has ended. The land use of industrial production areas must be recycled in accordance with 
sustainable development. Gravel sites are more suitable for recreational purposes than, say, housing or 
industrial areas from the point view of groundwater protection. Better rehabilitation can contribute equally to 
the biodiversity and anthropocentric benefits, such as the aesthetic quality of the landscape and recreational 
possibilities. 
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Tässä diplomityössä  tarkastellaan maiseman  ja  luonnon   
kunnostamista soranoton  seurauksena muotoutuneella 
maisemavaurioalueella. Työn tarkoituksena on löytää toimivia 
ratkaisuja jälkihoitoon ja tutkia niitä esimerkkikohteen maiseman 
kunnostussuunnitelmassa. Diplomityö tehtiin Rudus Oy:n 
toimeksiantona. Yrityksen toimiala on rakennusmateriaalien ja 
-elementtien tuottaminen ja maa-ainestoiminta.  Tilaajan tavoitteena 
on kehittää jälkihoidon käytäntöjään diplomityön avulla. Työssä 
pyritäänkin löytämään konkreettisia keinoja, joilla toimija voi parantaa 
kaivuualueittensa maisemallista ja ekologista laatua toiminnan aikana 
ja sen lopulla. 

Soranottoalueen jälkihoito pitää sisällään ympäristön tomintojen 
palauttamisen sekä maiseman korjaamisen. Siinä ennallistetaan 
pohjaveden muodostumisen edellytyksiä sekä parannetaan 
ekosysteemin toimivuutta. Maisema sopeutetaan ympäristöönsä 
ja jälkikäyttöä ohjataan. Jälkihoidolla voidaan myös vaalia 
luonnon monimuotoisuutta luomalla erilaisia elinympäristöjä 
hiekansuosijalajeille (Alapassi ja muut. 2009). Rudus Oy on ottanut 
aktiiviseksi tavoitteekseen parantaa luonnon monimuotoisuuden 
edellytyksiä omilla tominta-alueillaan, ja tämä diplomityö on 
yksi osa pyrkimystä. Työ on silti tehty  itsenäisesti ja siinä on 
tarkasteltu  jälkihoitoa ensisijaisesti maisema-arkkitehtuurin 
näkökulmasta. Maisema-arkkitehdin  tehtävänä  onkin  sovittaa  
yhteen  luonnonmonimuotoisuutta edistävät  hoitotoimenpiteet  ja  
esteettisen maiseman kunnostus. Myös maiseman monimuotoisuus 
on tavoiteltava arvo ja se on kytköksissä luonnon monimuotoisuuteen.

Työ jakautuu teoriaosioon ja suunnitelmaosaan.Teoriaosuudessa 
eritellään soranoton ympäristövaikutuksia, kuten geologisia ja 
biologisia tekijöitä sekä lakeja jotka vaikuttavat soranottoalueen 
kunnostussuunnitteluun. Siinä pohdiskellaan maisemavaurion 
käsitettä ja maiseman kunnostamisen periaatteita. Samoin 
esitellään esimerkkikohteita kaivantojen kunnostamisesta erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. Luonnon monimuotoisuuden näkökulma 
tuodaan esiin tutustumalla monimuotoisiin habitaatteihin, joita 
soranottoalueella kannattaa    tiedostaa ja muodostaa uhanalaisten 
lajien vaalimiseksi. Empiirisessä osiossa laaditaan maiseman 
yleissuunnitelma Suomiehen soranottoalueelle Hyvinkäällä.  Siinä 
on pyritty konkretisoimaan  tavoitteet monimuotoisemmasta luonnon 
ja maiseman kunnostamisesta. Lisäksi on ideoitu monipuolisempaa 
jälkikäyttöä. Suunnitelmaosion alussa on kartoitettu laajemmalta 
tarkastelualueelta tekijöitä, jotka vaikuttavat soranottoalueen 
kunnostuksen suunnitteluratkaisuihin. Samoin itse soranottoalueella 
on tehty kattavat maisema-analyysit, joissa on pyritty löytämään paikan 
erityinen henki. Yleissuunnitelman toteutuksessa tavoitteena on, että 
alue voidaan luovuttaa takaisin kaupungille tai muille maanomistajille.

Kunnostamisella tarkoitetaan tässä työssä menetelmiä, jotka 
pyrkivät palauttamaan ekosysteemin toimivaksi tai korvaamaan sen 
rakennetulla toisenlaisella ekosysteemillä. Yhtä lailla se merkitsee 
ihmiskeskeisen hyödyn palauttamista tai uudistamista. Tämä voi 
tarkoittaa maiseman visuaalista laatua, virkistysarvoja tai muuta 
hyötykäyttöä kuten pedagogista hyötyä. Erona ennallistamiseen, 
kunnostaminen ei välttämättä pyri tietyn, toimia edeltäneen tilanteen 
palauttamiseen. (ks. esim. France, 2012) Jälkikäteiset toimet 
kuten ennallistaminen, jälkihoito, kunnostaminen tai kompensaatio 
ovat kolmas askel hankkeiden kuormituksen vähentämisessä. 
Ensimmäiset kaksi vaihetta ovat haitallisen toiminnan välttäminen 
sekä haittavaikutusten lieventäminen projektin tai hankkeen aikana. 
Kolmas vaihe tulee mukaan kun toiminnassa ei ole voitu tarpeeksi 
ehkäistä tai välttää haittoja. (Rundcrantz, 2007) 

Kestävän kehityksen tavoittelu on ollut viimeisten vuosikymmenten 
ajan kasvava pyrkimys kansainvälisten ja kotimaisten yhteisöjen 
toiminnassa. Teollisuus on lyhyessä ajassa muuttanut sekä 
muotoaan että paikkaansa globaalin markkinatalouden seurauksena. 
Tämä on muokannut ympäristöä voimakkaasti jättäen jälkeensä 
vakavia vaurioita. Vauriot vaihtelevat laajamittaisista ympäristö-   ja  
maisematuhoista, ihmisille vaarallisista saasteista ilmassa, ravinnossa 
ja vedessä, lajien sukupuuttoon sekä laajimpana ongelmana koko 
planeettaan vaikuttavaan ilmastonmuutokseen. Teollisuus, logistiikka 
ja luonnonvarojen käyttö jättää jälkeensä valtavia joutomaita ja 
teollisuusmaisemia. Myös soranottoalueet ovat toiminnan loputtua 
jälkiteollisia maisemavaurioita, jos niitä ei hoideta huolellisesti. 
Luonnonvarojen kestävän käytön ja kierrätyksen lisäksi myös alueiden 
käyttötarkoituksia tulee kierrättää.

Teollisilta toimijoilta edellytetään aiempaa enemmän vastuuta 
ympäristöstä ja ilmastosta. Myös heillä on tahtoa vähentää 
kuormitusta ja etsiä vaihtoehtoisia, kestävämpiä toimintatapoja. 
Vastuullinen toimintatapa luo paremmat edellytykset yrityksen 
toiminnalle eli mahdollistaa sen jatkuvuuden. Eettinen toiminta voi 
myös hyödyttää yrityksiä kaupallisessa mielessä kun niiden imago 
paranee. Huolellisella jälkihoidolla voidaan vähentää ympäristöön, 
maisemaan ja pohjaveteen kohdistuvia haittoja sekä mahdollistaa 
alueen turvallinen ja mielekäs jälkikäyttö. Parhaimmassa tapauksessa 
se voi jopa opastaa alueen myöhempiä käyttäjiä luonnon prosessien 
parempaan ymmärrykseen sekä ihmisten ja luonnon yhteiseloon. 

Suomessa on noin kymmenentuhatta soranottoaluetta, joista 
toiminnassa on nykyään runsaat kolmetuhatta. Suurin osa ottokuopista 
sijoittuu veden hankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille. (Syke, 
2011) Tuhannet vanhat sorakuopat on jätetty ilman kunnollista 
jälkihoitoa. Maa-aineslaki, joka edellyttää jälkihoitoa, tuli voimaan 
vasta vuonna 1984. Suurimman ongelman muodostavatkin kuopat, 
jotka on kaivettu ennen lain voimaantuloa. Soranotto vaurioittaa 
paikan geologisia ja biologisia luonnonoloja sekä maisemakuvaa. 
Se lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä. (Alapassi 
ja muut. 2009, s. 7.) Hoitamaton maisema voi lisätä myös haitallista 
käyttäytymistä, kuten roskaamista tai moottoriajoneuvojen käyttöä, 
jolloin ympäristöriskit kasvavat entisestään.

Maa-ainestenotto on luvanvaraista toimintaa, ja jälkihoitosuunnitelma 
on jo yksi ottoluvan myöntämisehdoista. Nykyiset jälkihoidon 
käytännöt eivät yleensä yllä maiseman ja jälkikäytön kannalta 
kovinkaan korkeatasoiseen lopputulokseen. Yleisin jälkikäyttömuoto 
on metsätalous. Siinä maasto muotoillaan, alueelle levitetään 
pintamaa ja tietty määrä mäntyjä istutetaan rinteisiin tietyllä tiheydellä.  
Nykykäytännön mukaista jälkihoitoa tehdään myös sen helppouden 
vuoksi. (Laurila, 2013, st.) Maan omistaja tai kaava voivat osaltaan 
edellyttää metsitystä. Puusto saattaa kuitenkin jäädä kitukasvuiseksi, 
ja toimivan aluskasvillisuuden ja ekosysteemin muodostuminen voi 
kestää kauan. Hoito on usein hyvin yksipuolista ja se tehdään lähinnä 
pohjaveden muodostumista ajatellen. Kaivantoalueiden käyttö voisi 
olla paljon monipuolisempaa sekä luontoa että ihmistä hyödyttävällä 
tavalla.

1  Johdanto

1.1 Taustaa
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2.1  Soran ottaminen

Sora ja hiekka ovat jääkauden aikana lajittuneita kerrostumia ja 
uusiutumattomia luonnonvaroja. Ne sijaitsevat yleensä harjuissa, 
reunamuodostumissa tai muissa jään sulamisen seurauksena 
syntyneissä maastoissa. Muita maa-aineksia ovat kivilouheet 
ja -murskeet, savi sekä multa. Lajittuneita kiviaineksia tarvitaan 
rakentamisen ja teiden raaka-aineiksi. Niiden kaivaminen on 
välttämätöntä nykyisen rakennustekniikan puitteissa yhdyskuntien 
kehityksen kannalta. Soraa ja hiekkaa käytettiin 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen aikana keskimäärin 50 miljoonaa 
tonnia vuodessa (Syke, 2012). Eniten soraa tarvitaan tie- ja 
rakennushankkeisiin, joita käynnistetään vuosittain satoja (Lättilä, 
2012). 

Hyödynnettävissä olevat luonnonsoravarannot ovat pian loppuun 
kulutettuja etenkin Uudellamaalla, jossa käytetään suurin osa 
vuosittaisista kiviaineksista, ja soraa joudutaan tuomaan pitkienkin 
matkojen takaa. Siksi kallionkiviaineksen käyttö on lisääntynyt 
huomattavasti ja sitä jalostetaan entistä enemmän korvaamaan 
luonnonsoraa. Nykyisin jo yli puolet käytetystä kiviaineksesta on 
louhittua, ja sen käyttö on kasvanut huomattavasti kahdenkymmenen 
vuoden aikana. Kallion louhinta on haasteellista erityisesti asutuksen 
läheisyydessä, koska sen ympäristöhaitat ovat välittömämpiä. 
(Uudenmaan liitto, 2007) Kiven murskaus aiheuttaa esimerkiksi 
enemmän melua ja pölyämistä ja kuluttaa enemmän energiaa. 
Korvaavien materiaalien, kuten kierrätyskiven ja -betonin käyttöä 
tulisikin kehittää rakentamisen tarpeisiin. Yhteensä kiviaineksia 
käytetään ympäristöministeriön mukaan vuosittain noin sata miljoonaa 
tonnia. 

Luonnollisesti lajittunut aines on muodoltaan pyöreämpää, jolloin 
se soveltuu paremmin betonin valmistukseen. Betoniin tarvittavasta 
kiviaineksesta noin puolet on karkeampaa ja puolet  raekooltaan 
hienompaa. Karkeamman aineksen voi korvata murskatulla kivellä, 
mutta hienorakeiseen osaan luonnonhiekka soveltuu edelleen 
paremmin. Tämä johtuu siitä, että hienojakoisemmalla aineksella 
on suurempi ulkopinta-ala betoniseoksessa, jolloin se vaikuttaa 

2  Soranottoalueen maiseman kunnostaminen

2 Periaateleikkaus maan pintakerrosten tehtävistä  pohjaveden 
muodostumisessa (Alkuperäinen kuva: Alapassi, 2001, muokattu) 

1 Renkomäen soranottoalue Lahdessa on tyypillinen, laaja soranoton 
muokkaama maisema

1 

2 

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan soranottoa ja sen 
ympäristövaikutuksia.  Niinikään kerrotaan soranottotoimintaan 
vaikuttavasta lainsäädännöstä (2.1.2). Sen jälkeen, kappaleessa 
2.2 esitellään, miten haitallisia seurauksia korjataan perinteisessä 
jälkihoidossa.   Kerrotaan, miten soranottoalueita käytetään nykyisin 
kaivun loputtua Suomessa ja muissa maissa, (2.3). Nykyisiä 
jälkihoidon ja -käytön tapoja sekä niiden kehittämistä pohdiskellaan 
kappaleessa 2.4. Kappaleessa 2.5 pohditaan maiseman ja 
maisemavaurion merkityksiä sekä maiseman kunnostamisen 
periaatteita soranottoalueen kontekstissa. Luonnon monimuotoisuus 
tuodaan esiin kappaleessa 2.6 kertomalla sora-alueiden uhanalaisen 
lajiston habitaateista ja biotoopeista. Teksteissä pohditaan mitkä 
tekijät vaikuttavat maiseman kunnostussuunnitelman tavoitteisiin. 
Lopuksi tehdään yhteenveto maiseman kunnostamisen tavoitteista.

enemmän lujuuteen (Virtanen, 2011).  Hienojakoisemman  murskeen  
pyöristämistä kehitetään jatkuvasti rakentamista varten. Se tulee 
todennäköisesti korvaamaan lajittuneita aineksia yhä enemmän. 
Kallion louhintaan ja murskaukseen kuluu huomattavasti enemmän 
energiaa kuin kauhalla kaivuun ja seulontaan, mutta tällöin 
uusiutumattomia harjumaisemia ja pohjavesiä voidaan suojella 
paremmin. Jäljellä olevien soravarojen suojelu on tiukentunut viime 
vuosina.

Soran- ja hiekan ottaminen muokkaa voimakkaasti ympäristöä 
ja maisemaa. Se tuhoaa ottamisalueen geologisia ja biologisia 
luonnonesiintymiä. Harjut ovat yleisesti ottaen tärkeitä 
kansallismaisemiamme.  Kun soraa otetaan harjusta, maisema muuttuu 
pysyvästi eikä sitä voida täysin ennallistaa. Tämän vuoksi arvokkaiksi 
luokitellut harjumaisemat on suojeltu harjujensuojeluohjelmalla. 
Suojeluohjelma perustuu maa-aineslakiin, jonka mukaan kauniin 
maisemakuvan turmeleminen on kielletty. 

Joissakin tapauksissa hiekkakuoppa näkyy ottoalueen ulkopuolelle. 
Tämä on ongelmallista etenkin silloin kun on kyseessä arvokas 
kulttuurimaisema. Paljaat sorapinnat sekä rakenteet saattavat 
vaurioittaa maiseman laajoilla avoimilla alueilla kuten peltojen, 
niittyjen tai vesistöjen yhteydessä. Soranoton vaurioittavia vaikutuksia 
kaukomaisemassa voidaan lieventää sijoittamalla kaivualue maastoon 
mahdollisimman huolellisesti suunnitteluvaiheessa.

Soranottoalueet sijaitsevat yleensä pohjavesialueilla, mikä voi 
joissakin tapauksissa olla ongelmallista pohjaveden suojelun 
kannalta. Ottotoiminta lisää pohjaveden määrän vaihtelua ja 
likaantumisriskiä. Paljas sorapinta ei suojaa pohjavettä haitallisten 
aineiden kulkeutumiselta, jolloin saasteiden pitoisuudet voivat kasvaa 
pohjavedessä luonnollisiin sora-alueisiin verrattuna.

Maan pintakerroksilla on suuri merkitys pohjaveden muodostumisessa. 
Kuva 2 esittää ympäristöministeriön (2001) tutkimaa veden ja 
ravinteiden imeytymistä sora-alueille. Luontainen pintamaa muun 
muassa viivyttää veden imeytymistä, jolloin maaperän prosessit 
ehtivät pidättää haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, viruksia ja 
bakteereja. Juuri veden viipymisajan on havaittu vaikuttavan veden 
laatuun. (Laurila & Hakala, 2010, s. 46) Kun pintakerrokset poistetaan, 
tilanne muuttuu oleellisesti huonommaksi. 

Pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuva kaivu ei ole yleisestiottaen 
suotavaa, vaikka monet pitävätkin sen seurauksena syntyvistä 
kirkasvetisistä lammista. Kun pohjavesi paljastuu kaivetussa 
lammessa, se on entistä alttiimpi saastumiselle. Vesirajan alapuolinen 
kaivu tulisikin estää silloin, kun kyseessä on vedenoton kannalta 
tärkeä pohjavesialue. Tähän tähtäävät myös maa-aines- ja vesilait 
kieltäessään pohjavedenalaisen kaivun. Toisaalta, kun kyseessä ei 
ole vedenottamisen kannalta tärkeä pohjavesialue, voitaisiin myös 
pohjaveden pinnan alapuolinen aines käyttää tehokkaasti hyödyksi.

Kasvillisuuden elinolosuhteet heikentyvät soranoton seurauksena 
väliaikaisesti. Ottamisalueiden kasvillisuus palautuu hitaasti 
primaarisukkessiossa ilman aktiivisia toimenpiteitä. Pintakerrosten 
puuttuessa kasveilla ei ole riittävästi ravinteita kasvaakseen köyhässä 

2.1.1 Soranoton vaikutukset
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 - Epäsiisti joutomaa saattaa kannustaa haitalliseen käyttäytymiseen, kuten  
  roskaamiseen

 - Korkeat, jyrkät rintaukset ovat vaarallisia alueella liikkuville ihmisille ja 
  eläimille

 + Syntyy uudenlaista ainutlaatuista tilaa, jota voidaan käyttää 
  erilaisiin toimintoihin, käyttötarkoitusta voidaan kierrättää

harvinaistuneita ekosysteemejä alleen. Soranottoalueet tarjoavat 
monille lajeille korvaavia elinympäristöjä. 

Soraa otettaessa maiseman geologinen muoto muuttuu pysyvästi.  
Kiviainekset ovat uusiutumattomia luonnonvaroja. Lähtökohtaisesti 
ottotoiminta ei siis ole kovinkaan kestävää. Ekologinen kestävyys 
riippuu kuitenkin myös siitä, millä tavoin otto toteutetaan. Maa-
ainesten saanti on välttämätöntä rakentamisen kannalta. Kestävän 
kehityksen mukaista on käyttää paikallisia rakennusmateriaaleja eikä 
tuhansien kilometrien päästä tuotuja. Hyvin toteutettu jälkihoito ja 
-käyttö voivat myös hyödyttää läheistä asutusta ja tarjota monipuolisia 
virkistysalueita. 

Kaaviossa (alla) on pelkistettynä ne ympäristövaikutukset, joihin 
tällä diplomityöllä etsitään ratkaisuja. Vaikutusten parantamisessa 
joudutaan välttämättä painottamaan joitakin näkökulmia kuten 
pohjaveden suojelua. Maisema-arkkitehtuuri keskittyy oletettavasti 
maiseman laadun parantamiseen. Painotukset määräytyvät 
kohteen erityispiirteiden ja sijainnin mukaan. Siksi onkin tärkeää 
tutkia ottoalueen ympäristöä laajemmalta alueelta ja päättää, 
mitkä vaikutukset ovat erityisen haitallisia tai toivottavia, ja mihin 
kunnostuksella pyritään. Työn lopussa samat ympäristövaikutusten 
osa-alueet kertautuvat suunnitelman vaikutusten arvioinnissa.

 - Kaunis muodostuma ja harjumaisema vaurioituu

 - Valtava joutomaa hiekkapintoineen, kasoineen ja rakenteineen on   
  maisemana epämiellyttävä

 -  Vaurio saattaa pilata laajemman maisematilan

 + Syntyy uudenlaista ainutlaatuista tilaa, jota voidaan käyttää 
  mielikuvituksellisesti hyödyksi

 -  Geologiseen muodostumaan liittyvä luontainen ekosysteemi tuhoutuu

 - Kasvuedellytykset ovat huonot kasvualustan puutteen vuoksi

 - Haitalliset lajit voivat helposti vallata alueen

 + Uhanalaista lajistoa hyödyttäviä ympäristöjä syntyy

 + Sukkessio alkaa alusta, mikä tarjoaa elinympäristöjä pioneerilajeille
 

soramaassa. Usein sorakuopan pohja tiivistyy koneiden painamana 
sekä sadeveden vaikutuksesta. Tämä hankaloittaa kasvien 
juurtumista ja veden imeytymistä.  Maa-ainekset saatetaan myös 
lajitella pesuseulonnan avulla. Hienojakoisemmat ainekset erotellaan 
näin sorasta ja hiekasta. Seulonnassa muodostuu lietealtaita, joissa 
hienoaines vajoaa altaan pohjalle tiivistäen maan vettä pidättäväksi. 
Kasvillisuuden palauttaminen sorakuoppaan on siis vaikeaa sekä 
orgaanisen pintakerroksen puutteen että tiivistyneen pinnan vuoksi. 
Tästä johtuen sitkeät rikkaruohot ja haitalliset vieraslajit valtaavat 
helposti alaa. Vieraslajien poistaminen taas on tunnetusti erittäin 
vaikeaa.

Soranottoalueisiin liittyy kuitenkin myös positiivisia mahdollisuuksia 
luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi. On havaittu, että 
soranottoalueilla on jopa erittäin tärkeä rooli uhanalaisten, 
paahteisuutta ja paljasta kivennäismaata vaativien lajien suojelussa 
(ks. esim. From. 2005, s.6). Soranottoalueelle saattaa itsestään 
muodostua arvokkaita luontokohteita ottotoiminnan seurauksena. 
Monet lajit vaativat ympäristön väliaikaista muutosta kuten metsäpaloja 
tai laidunnusta, jolloin sukkessio alkaa alusta. Kaskeamisen loputtua 
ja metsäpalojen tehokkaan torjunnan seurauksena  muutoksia 
ei enää tapahdu luonnollisin keinoin.   Metsät kasvavat umpeen 
myös sateen mukana laskeutuvan typpikuormituksen vuoksi sekä 
metsälaidunnuksen loputtua. Yksipuolinen metsätalous on vallannut 

 

 -  Suojaava pintamaarakenne poistetaan

 - Pohjaveden suotautuminen nopeutuu

 -  Suurempi riski haitallisten aineiden imeytymiseen

 - Pohjaveden pinnantason kasvanut kausittainen vaihtelu
 

Nelikenttä esittää tässä työssä olennaisia soranoton ympäristövaikutuksia ennen jälkihoitoa

Pohjavesi

Luonto

Maiseman estetiikka

Virkistys ja toiminnallinen ympäristö
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Maa-aineslaki on ottotoimintaa sääntelevä erityislaki, mutta myös monet 
muut lait vaikuttavat oton edellytyksiin ja ottamisluvan myöntämiseen. 
Näitä ovat muun muassa ympäristönsuojelulaki, vesilaki, 
luonnonsuojelulaki, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Maa-ainesten ottamisen sääntely 
on kiinteästi yhteydessä maankäytön suunnitteluun, rakentamiseen, 
pohjavesien suojeluun sekä ympäristön- ja luonnonsuojeluun. Laeilla 
pyritään luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen siten, ettei 
ympäristölle koidu liiallista haittaa ja ettei arvokkaita kohteita tuhota 
ottotoiminnalla. (Alapassi ja muut. 2009 s.13 - 28)

Maa-aineslaki koskee kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottoa ja 
jalostusta. Sitä ei sovelleta turpeen nostoon, kaivoslakiin perustuvaan 
mineraalien kaivuun, vesilakiin perustuvaan vedenalaiseen 
ainestenottoon eikä rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten 
käyttöön ja hyödyntämiseen. Lain keskeinen sisältö on ottolupa sekä 
luvan myöntämistä rajoittavat kriteerit. Ottotoiminnan rajoitusten 
ja luvan myöntämisen pääperiaatteet sisältyvät lain 3 ja 6 §:iin. 
Ottolupa on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3§:ssä 
esitettyjen rajoitusten kanssa ja asianmukainen ottamissuunnitelma 
ja jälkihoitosuunnitelma on toimitettu 6§:n mukaisesti. Luvan myöntää 
kunnan lupaviranomainen, ja se myönnetään aina määräajaksi. Lupaa 
ei myönnetä, jos yksikin 3§:ssä esitetyistä seikoista ei toteudu. (eml. 
2009 s. 13) Lain (MAL) 3 §:n mukaan maa-ainesten ottamisesta ei 
saa aiheutua:

1) kauniin maisemakuvan turmeltumista
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumista
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia 
luonnonolosuhteissa; tai
4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan 
pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei 
siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen 
yleiskaava, ottaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa 
varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa.

Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai muun 
vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.
Maa-ainesten ottaminen on suunniteltava niin, että:

•	 ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan  
jää mahdollisimman vähäiseksi

•	 maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti
•	 toiminnasta ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai 

kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. 
(eml s 13-15).

Kaunista maisemakuvaa ja luonnon merkittäviä kauneusarvoja 
ei ole maa-aineslaissa eikä luonnonsuojelulaissa määritelty.  
Ympäristöministeriön mukaan maiseman arvostus voi perustua 
esimerkiksi erikoisuuteen, ympäristöstä poikkeavuuteen, 
historiallisiin erityispiirteisiin, alueen, geologisen muodon tai 
luontotyypin tyypillisyyteen. Se voidaan liittää sekä luonnon- että 

kulttuurimaisemaan. Maiseman kauneutta voidaan arvioida jonkin 
tietyn kohteen osalta, rajatun alueen sisällä, kohteesta ympäristöön 
päin tai ympäristöstä kohteeseen päin. Maisema-arkkitehti tai alueen 
asukkaiden yleinen mielipide voivat muodostaa maiseman arvosta 
käsityksen.

Erikoiset luonnonesiintymät ympäristöministeriö on määritellyt 
harvinaisiksi tai uhanalaisiksi esiintymiksi, jotka poikkeavat 
tavanomaisesta esimerkiksi visuaalisilta, geologisilta tai biologisilta 
ominaisuuksiltaan. Ne voivat olla poikkeavia muotonsa, rakenteensa 
tai syntyhistoriansa vuoksi. Esimerkiksi geologiset avainkohteet ja 
muodostumat voivat olla erikoisia luonnonesiintymiä, joiden avulla 
on mahdollista selittää muodostumien syntyhistoriaa tai tieteellisesti 
merkittäviä ajanjaksoja. Myös harvinaiset kasviyhdyskunnat kuten 
harju- tai kalliokasvillisuusesiintymät tai kallionaluslehdot voivat olla 
lain tarkoittamia erikoisia luonnonesiintymiä.

Erityisesti soran ja hiekan ottamiseen vaikuttavia muita 
lakeja ovat vesilaki, ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja 
rakennuslaki, luonnonsuojelulaki sekä isommissa hankkeissa laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. 

Vesilaki (VL) tulee kyseeseen, kun toimitaan pohjavesialueella. 
Pääsääntöisesti pohjaveden muuttaminen on kielletty ilman 
ympäristölupaviraston lupaa silloin, kun kaivanto voi vaikeuttaa 
pohjavettä ottavan laitoksen vedensaannin, vähentää antoisuutta 
vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella tai kun uhkana 
on hyväksikäyttömahdollisuuksien muu huonontuminen. 
Ympäristönsuojelulaissa (YSL) taas kielletään pohjaveden pilaaminen 
aineen tai energian päästöjen seurauksena.

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) toimii kaavoituksen perustana. Lain 
tavoitteena on järjestää maankäyttö ja rakentaminen siten, että luodaan 
edellytykset turvalliselle, terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle 
ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää 
kehitystä (MRL 1 ja 5§). Voimassaolevat maakunta-, yleis- ja 
asemakaavat määrittävät alueiden käyttötarkoitukset, varausperusteet 
sekä antavat viitteitä suojelutarpeesta. Niitä käytetään tietolähteinä 
lupahakemusta käsiteltäessä kun alueiden soveltuvuutta tai 
maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja arvioidaan. (Alapassi ja 
muut. 2009 s. 19)

Luonnonsuojelulaki (LSL) edistää luonnon monimuotoisuuden 
ylläpitämistä, luonnonkauneuden ja maiseman suojelua sekä 
luonnonvarojen ja luonnon ympäristön kestävää käyttöä. Siinä 
määritellään kriteerit suojeltavien alueiden tunnistamiseksi sekä 
keinot suojelun toteuttamiseksi. Maa-ainesten ottaminen on 
luonnonsuojelualueilla kielletty. Lain 29§:ssä on listattuna suojellut 
luontotyypit, joiden muuttaminen on kiellettyä: 

1) luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista  
 koostuvat metsiköt;
2) pähkinäpensaslehdot;
3) tervaleppäkorvet;
4) luontaiset hiekkarannat;
5) merenrantaniityt;
6) puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit;

2.1.2  Maa-ainestenottoa säätelevät lait

Maa-aineslaki

Muu soranottoon vaikuttava lainsäädäntö

7) katajakedot;
8) lehdesniityt; sekä
9) avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja  
 puuryhmät.
(LSL 29§)

Edellä mainituista luontotyypeistä etenkin luontaiset hiekkarannat, 
vähäpuustoiset hiekkadyynit tai katajakedot voivat sijaita sora- tai 
hiekka-alueella ja estää luvan saamisen maa-ainesten hyödyntämiseen. 
Luonnonsuojelulain suojelemat luontotyypit voivat myös edustaa 
MAL:n tarkoittamia erikoisia luonnon esiintymiä. Suojelualue tulee 
lainvoimaiseksi kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus) on päätöksellään määritellyt suojeltuun luontotyyppiin 
kuuluvan alueen rajat ja julkistanut päätöksen (LSL 30§). Näiden 
lisäksi metsä- ja vesilaissa on määritelty suojeltavia luontotyyppejä 
ja esiintymiä kuten lähteet, luonnontilaiset purot ja rotkot (Alapassi ja 
muut. 2009 s.22).

Luonnonsuojelulailla suojellaan myös uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. 
47§:n mukaan erityisesti suojeltavan lajin tärkeä esiintymispaikan 
hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Soran ja hiekanottoalueilla 
näistä lajeista voi esiintyä etenkin harjujen paahderinteillä viihtyviä 
hyönteislajeja ja perhosia kuten kuten harjunsinisiipi ja pikkusinisiipi. 
(eml. 2009 s.19-20) 

Kun suunniteltu hiekan tai soranottoalueen kaivuala on yli 25h 
tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä 
vuodessa, tarvitaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). 
YVA-menettely tulee kyseeseen myös tapauskohtaisesti, jos maa-
ainestenoton vaikutukset ovat samaa suuruusluokkaa kuin YVA-
lain hankeluettelossa mainitut haitalliset ympäristövaikutukset.(eml 
s. 21-22) YVA-menettelyssä selvitetään ja arvioidaan hankkeiden 
ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin 
tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden 
toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea.

Myös laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä voi vaikuttaa 
maa-ainesvarojen hyödyntämiseen. Sen keskeinen tavoite on 
pinta- ja pohjavesien suojelu, parantaminen ja ennallistaminen sekä 
kestävä käyttö. Tämä toteutetaan teettämällä erilaisia selvityksiä, 
seurantaohjelmia, vesienhoitosuunnitelmia sekä toimenpideohjelmia. 
ELY-keskus laatii suunnitelmat ja ohjelmat vesienhoitoalueittain. 
Vesienhoitosuunnitelmat otetaan huomioon muun muassa lupia 
myönnettäessä. (Laki vesien ja merenhoidon järjestämisestä)
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Orgaanisella pinta-aineksella on keskeinen rooli kasvipeitteen 
uudistamisessa, sillä siinä kasvava mykorritsa mahdollistaa kasvien 
ravinteiden ja veden saannin (Laulumaa, 2013). Pintamaan tulisi 
olla paikalta kuorittua ja varastoitua maata. On tärkeää, että paikan 
alkuperäinen, oma siemenvarasto tulee hyödynnettyä. Pintamaata 
pitäisi vähintäänkin ripotella laikuiksi kivennäismaan päälle ja sekaan. 
(Laulumaa, 2013, st.) Mykorritsalla on sitä paremmat mahdollisuudet 
säilyttää toimintakykynsä, mitä nopeammin se levitetään takaisin 
maahan.    Jos maata tuodaan muualta, on vaarana, että haitalliset 
vieraslajit ja rikkaruohot leviävät alueelle tai vääränlaiset aineet 
imeytyvät pohjaveteen. Monissa vanhoissa kuopissa pintamaata 
ei kuitenkaan ole pystytty  säilyttämään. Tällöin tuotava pintamaa 
täytyy arvioida tarkasti. Esimerkiksi luonnontilaiselta, rakennettavalta 
alueelta kuorittavaa maata voidaan käyttää, jos se on peräisin  
samankaltaisesta kasvupaikasta. Siirrettävä maa tulisi tarkastaa 
haitallisten vieraslajien kuten lupiinin, kurttulehtiruusun tai jättipalsamin 
osalta.

Jari Rintala on tutkinut erilaisten pintarakennemateriaalien 
vaikutuksia soranottoalueen vajoveden laatuun ja kasvillisuuden 
muodostumiseen muun muassa lysometrikokeilla. Hän on todennut, 
että karkearakeisempi ydinalue tulisi peittää ensin puhtaalla, 
vettä hyvin läpäisevällä hiekkakerroksella ennen kuin  noin 10  
cm pintamaakerros levitetään. Olennaisinta on saada pysyvä 
kasvillisuuspeite mahdollisimman pian. Tutkimuksissa todettiin, että 
keskimääräisesti paras tulos saatiin maatuneen turpeen ja hiekan 
sekoituksella. (Rintala, 1997) 

Muissakin seurannoissa on kokeiltu erilaisia seoksia sorarinteen 
istutusten kasvualustoina. Eräässä istutusseurannassa yhdelle 

2.2 Soranottoalueiden nykyinen jälkihoito 

Jälkihoidon tarkoituksena on palauttaa luonnon toimintakyky, 
tervehdyttää ottamisalueen maisema, ohjata alueen jälkikäyttöä 
sekä parantaa turvallisuutta. Jälkihoitosuunnitelma tehdään 
ottolupahakemukseen ottosuunnitelman osana. Suunnitelmia voidaan 
myös jäljempänä muokata  tarpeen mukaan. Maa-ainestoimija on itse 
vastuussa hoitotoimenpiteiden toteutumisesta. Ympäristöhallinto on 
antanut ohjeet jälkihoidon vähimmäistasosta (Alapassi ja muut. 2009, 
s. 50). Tässä kappaleessa kerrotaan annettujen ohjeiden pääasiallinen 
sisältö. Niiden mukaan:

Myös törmäpääsky saa hiekkaan kaivetuista seinämistä oivia 
pesimispaikkoja.  Osa rintauksista kannattaakin jättää luiskaamatta 
törmäpääskyjä varten, jos siitä ei muodostu turvallisuusriskiä. 
Nykyisessä jälkihoidossa monimuotoisuutta edistävät maastot 
kuitenkin yleensä poistetaan luiskaamalla ja metsittämällä.

Istutettavan kasvillisuuden tulee olla kotimaista alkuperää ja luontaisesti 
hiekka- tai soramailla viihtyvää. Lannoitteita ei saa käyttää, jotteivät 
ravinteet imeytyisi pohjaveteen, mikä osaltaan rajoittaa kasvivalintoja. 
Käytännössä nykyisin lähes kaikille alueille istutetaan mäntyjä pieninä 
taimina noin 2500 - 3000 kappaletta hehtaarille.

Selvittämällä huolellisesti suunnittelun lähtökohdat, voidaan ottamisen 
haitallisia vaikutuksia lieventää jo alkuvaiheessa. Hyvä jälkihoidon 
suunnittelu alkaa siis jo ennen kaivua ja sitä voidaan jatkaa tarvittaessa 
toiminnan loputtua. Kaivualueet voidaan hyödyntääi vaiheittain, 
pieni alue kerrallaan, jolloin mahdollinen vaurio on helpompi korjata 
välittömästi. Tällöin jälkihoitokin voidaan aloittaa jo kaivun aikana. 
Pintamaa korjataan talteen ja varastoidaan alueella, jolloin se voidaan 
levittää heti takaisin, kun kaivu on loppunut. Ylin pintakerros eli kuntta 
säilyttää toimintakykynsä vain noin kolme vuotta läjitettynä (Alapassi 
2009, s. 112). 

•	 alue	siistitään
•	 maasto	muotoillaan	ja	sille	levitetään	pintamaa
•	 kasvillisuus	palautetaan	kylvämällä	siemeniä		
 tai taimi-istutuksin
•	 haitallinen	toiminta	estetään

Jälkihoitoon ja jälkikäyttömahdollisuuksiin vaikuttavat oleellisesti 
alueen pohjavesiolosuhteet sekä soveltuvuus vedenottoon. 
Pohjaveden laatua ja määrää seurataan tarkasti koko ottamisen 
ajan ja mahdollinen heikentyminen pyritään korjaamaan maastoa 
muokkaamalla sekä istutuksilla. Veden puhdistumista ja pintamaan 
läpäisykykyä voidaan parantaa esimerkiksi möyhimällä koneiden 
tiivistämä maakerros. Olennaisinta pohjaveden laadun takaamisessa 
on veden suodattumisen nopeus. Mitä pidempään vesi viipyy 
pintakerroksissa, sitä parempaa on suotautuneen veden laatu. 
Orgaaninen aines pintamaassa viivyttää vettä parhaiten. (Laurila & 
Hakala. 2010. s. 46) Tärkeillä vedenottamiseen soveltuvilla alueilla 
jätetään pohjavedenpinnan päälle riittävä suojakerros, joka on 4 – 6 
metriä. 

Pohjavedenpinnan alle kaivetut lammet saattavat kehittyä 
monimuotoisiksi kosteikoiksi. Kaivun aikana syntyviä pinta- ja 
pohjavesilampia tai kosteikkoja voidaan jättää jälkihoidon yhteydessä 
täyttämättä, sillä ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Vettä 
puhdistava kasvillisuus voisi osaltaan parantaa veden laatua. Joissakin 
tapauksissa lampi voi muodostua riskiksi pohjaveden laadulle, sillä 
epäpuhtaudet voivat siirtyä veden mukana helpommin pohjaveteen. 
Tällöin lampi on täytettävä alueen omalla soralla. 

Omat haasteensa jälkihoidolle asettavat ottamisalueet, jotka 
sijaitsevat arvokkaassa kulttuuri- tai luonnon ympäristössä. Niillä 
sopeuttaminen ympäröivään maisemaan on erityisen tärkeää. Jos 
ottokuopan hiekkapinnat näkyvät alueen ulkopuolelle, näkymät 
katkaistaat esimerkiksi metsittämällä. Jo kaivua suunniteltaessa 
ulkopuoliset näkymät tulee huomioida. Tarvittaessa kaivu voidaan 
ohjata esimerkiksi harjun toiselle puolelle kohdissa, joissa se 
vaurioittaisi arvokkaan maiseman.

Luontaisesti muodostuneet kasvi- ja eläinpopulaatiot tulee suojata 
jälkihoidossa. Monet uhanalaiset  lajit viihtyvät vanhoilla ottamisalueilla. 
Lajien suojelu edellyttää niiden elinolosuhteiden parantamista. 
Jälkihoidolla voidaan tietoisesti edistää uhanalaisten habitaattien 
vaalimista. Etelään viettävät hiekkaiset paahderinteet sopivat 
erinomaisesti harvinaistuneiden paahdebiotooppien asuttamiseen.  

2.2.1  Maannoksen muodostaminen ja maaston 
muotoilu jälkihoidossa

koealueelle levitettiin 10 cm. kerros humusta kivennäismaan päälle 
(Lehmuskoski ja muut, 2002, s. 24 – 25). Muilla laikuilla oli käytetty 
kasvualustamultaa sekä kuorihaketta. Humusalueen lajisto oli 
runsainta. Myös eri kasvillisuuskerrosten peitteisyys oli hyvä, ja 
männyntaimet olivat lähteneet hyvin kasvuun. Humuksella on myös 
tärkeitä kemiallisia ja hydrologisia tehtäviä pintamaassa. Se mm. 
parantaa veden viipymistä pinnassa sekä imeytymistä hiesumaassa, 
mistä johtuen se tasaa kasvien vedensaantia. Humus myös sitoo 
raskasmetalleja ja toimii kationinvaihtopintana, ennalta ehkäisee 
huuhtoutumista ja eroosiota. Niin ikään se vähentää happamuuden 
haittavaikutuksia sekä hiesumaan liettymistä. (Nuotio, 2013, s 61) 
Voidaan päätellä, että humus toimii hyvin erityisesti puuistutusten 
kasvualustan parantajana. 

Usein pintarakennetutkimuksissa yritetään löytää paras 
vaihtoehto   juuri männyn taimien kasvuun. Sen ajatellaan olevan 
pohjavedensuojelun kannalta paras vaihtoehto. Pohjaveden kannalta 
oikeastaan mikä tahansa kasvillisuus on hyvä vaihtoehto, jotta vesi 
imeytyy, pidättyy ja puhdistuu mahdollisimman hyvin. Luonnon 
monimuotoisuuden näkökulmasta taas paljaita hiekkapintoja sekä 
monipuolista kasvillisuutta kannattaisi suosia. Metsätalouskäyttö ja 
kuoppien umpeenkasvu uhkaavat kivennäismaiden suosijalajeja. 

Rintalan mukaan myös ylijäämämaita on mahdollista käyttää 
soranottoalueen maiseman kunnostuksessa siinä tapauksessa, 
että maan koostumus ja alkuperä tunnetaan hyvin. Riittävän 
tarkat analyysit ainepitoisuuksista sekä maa-ainesten huolellinen 
lajittelu ja valikointi ennen kohteeseen tuontia voisivat mahdollistaa 
niiden käytön. Esimerkiksi tilanteissa, joissa kaikki maa-aines on 
hyödynnetty niin, että kuopan reunoja on vaikeaa muuten loiventaa. 
Hän painotti, että pohjavesialueella erityisen tärkeää on maa-aineksen 
vedenläpäisykyky. Useinhan ylijäämämaat ovat juuri hienojakoisia 
ja huonosti vettä läpäiseviä. ELY-keskuksen kanssa tulisi kuitenkin 
keskustella asiasta tapauskohtaisesti. (Rintala, 2013, st.) 

Ottoalueelle pitäisi jättää aina jonkin verran maa-aineksia ja etenkin 
pintamaita, jotta jälkihoito on mahdollista toteuttaa. Luiskaukset 
ja maaston muu muotoilu ovat oleellinen osa jälkihoitoa ja ne 
tulisi rakentaa paikan omista maamassoista. Soramuodostuman 
täydellinen hyödyntäminen ei saisi olla verukkeena ylijäämämaiden 
vastaanottoon, koska siihen sisältyy edellä mainittuja riskejä. Vanholla 
ottoalueilla kaivu on saattanut jatkua niin pitkään, monien eri toimijoiden 
vastuulla, että maita ei enää riitä jälkihoitoon. Lisäksi ylijäämämaiden 
sijoittamiseen on vaikeaa löytää sopivia kohteita. Niitä viedään 
jopa satojen kilometrien päähän (Laurila, 8.10.2013, sp.). Puhtaita 
ylijäämämaita voidaan käyttää soranottoalueiden maisemoinnissa 
vain silloin kun on riittävä varmuus niiden puhtaudesta ja alkuperästä.

Koska ottotoiminta voi kestää kymmeniä vuosia, tulisi kaivu vaiheistaa 
siten, että jälkihoito voidaan aloittaa jo kaivun aikana. Kun kaivetaan 
pieni alue kerrallaan, pintamaa voidaan läjittää alueelle ja levittää 
heti takaisin siirryttäessä seuraavaan kohtaan. Tällöin orgaaninen 
aines säilyttää toimintakykynsä paremmin ja kasvillisuus voi uusiutua 
nopeammin. Tämä vaatii suunnitelmallisuutta kaivun alusta loppuun. 
Suunnitelmalisuus saattaa kuitenkin olla haasteellista hankkeissa, 
jotka jatkuvat useita vuosikymmeniä eri toimijoiden johdolla.
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Ottamisalueen sijainti vaikuttaa oleellisesti siihen, miten aluetta 
voidaan käyttää kaivun loputtua. Käytön suunnittelu onkin tärkeää 
etenkin asutuksen lähellä. Alue voi tarjota asukkaille uutta 
ainutlaatuista tilaa erilaisiin harrastuksiin ja ulkoiluun. Tällöin maiseman 
kunnostamisen tulee myös tukea valittuja toimintoja. Ei ole esimerkiksi 
suotavaa rakentaa täysin kaavasta poikkeavaa elämyspuistoa 
keskelle asumatonta aluetta. Hoitamattomat arvet asuinympäristön 
läheisyydessä  voivat kannustaa haitalliseen toimintaan, kuten 
jätteiden tuontiin. Pohjaveden suojelun kannalta aluetta ei kannata 
rakentaa liiallisesti, myöskään muunlainen teollinen toiminta ei 
ole suotavaa, silla siinä piilee pohjaveden saastumisriski. Voidaan 
päätellä, että virkistyskäyttö on metsätalouden ohella pienempi riski 
pohjavedelle kuin muut jälkikäyttömuodot.
 
Jälkihoidossa parannetaan käytön perusedellytyksiä ensisijaisesti 
kohentamalla turvallisuutta. Turvallisuusriskin muodostavat jyrkänteet 
loivennetaan tai pääsy niille estetään muulla tavoin. Ei-toivottu 
toiminta kielletään ja tehdään mahdollisimman hankalaksi. Voidaan 
ajatella, että haitallista toimintaa, kuten jätteiden tuomista, on 
mahdollista ehkäistä tai vähentää tekemällä alueesta maisemallisesti 
korkeatasoinen. Kun aluetta käytetään paljon, häiriökäyttäytyminen 
vähenee sosiaalisen kontrollin ansiosta. Hyvin hoidettu maisema lisää 
alueen arvostusta, jolloin käyttäjät ovat halukkaampia pitämään sen 
siistinä ja hyvässä kunnossa. 

Maa-ainesten oton jälkeen alueita voidaan käyttää virkistykseen, 
metsätalousalueina tai rakentamiseen. Nykyisin yleisin ja helpoin 
jälkikäyttömuoto on metsätalouskäyttö. Joitakin kohteita voidaan 
käyttää myös luonnontieteellisinä tai geologisina opetuskohteina. 
Hiekkaa kaivettaessa paljastuu maa-ainesten kerrostuneisuus, 
jolloin voidaan selittää muodostuman syntytapa tai tärkeitä historian 
ajanjaksoja. Jos kaivu on ulottunut vedenpinnan alapuolelle, 
voidaan joissakin tapauksissa rakentaa uimapaikkoja. Jälkikäyttö 
voisi kuitenkin olla nykyistä monipuolisempaa. Kaivun seurauksena 
ympäristö muuttuu ja sitä voitaisiin tietoisesti muokata paremmin sekä 
luonnon että ihmisten tarpeisiin.

Soranottoalueilla jälkikäytön erityisongelmia ovat kulutus, eroosio 
sekä mahdollinen kasvillisuuden ja rakenteiden hoidon puute. Jos 
paikkaa tullaan käyttämään runsaasti esimerkiksi virkistykseen, tulee 
liikkuminen ja oleilu ohjata siten, ettei herkkä kasvillisuus vaurioidu. 
Lisäksi on huomioitava, mahdollinen ylläpito. Jos alue rakennetaan 
virkistysalueeksi, jonkun pitää myös huolehtia sen kasvillisuudesta, 
kulkureiteistä, rakenteista, jätehuollosta sekä valaistuksesta. Alue 
saatetaankin joutua kaavoittamaan uudelleen viheralueeksi. Jälkihoito 
tähtää tässä suhteessa alueen luovutukseen, eikä myöhempi hoito 
kuulu enää maa-ainestoimijalle.

6 Sorakuoppa saattaa tarjota vaihtelevan 
maaston erilaisiin harrastuksiin, kuten esimerkiksi 
ratsastukseen

5 Kuva Maskun vanhan sorakuopan uimarannalta

4 Kuva Suomiehen soranottoalueen metsitetystä luiskasta

2.3 Soranottoalueiden jälkikäyttö

5 

6



12

Maailmalta löytyy runsaasti esimerkkejä erilaisista kaivannoista, 
teollisuusalueista ja muista maisemavauriokohteista, joiden 
maisemaa on kierrätetty sekä luontoa että ihmistä ajatellen. Jako 
voidaankin karkeasti ajatella antroposentrisen hyödyn ja luonnon 
kunnostamisen välillä. Seuraavassa kappaleessa esitellään muutama 
visuaalisesti korkeatasoinen jälkihoitokohde sekä kaksi erityisesti 
luonnonhoidollisesti merkityksellistä kohdetta. Esimerkeissä on 
merkillepantavaa mm. niiden erityiset käyttömuodot. Ne osoittavat, 
että mielikuvitusta on osattu käyttää kaivantojen uudistamisessa jo 
vuosisatojen ajan

Eden project, Cornwall, Iso-Britannia

Eden project on rakennettu vanhaan kaoliniittikaivokseen. 
Geodeettisen kupolin muotoon rakennetut sisäpuutarhat muodostavat 
maailman suurimman kasvihuoneen, jossa on kasveja kaikkialta 
maailmasta. Kaivos osoittautui otolliseksi paikaksi eksoottisten kasvien 

2.3.1 Esimerkkikohteita kaivantojen jälkikäytöstä

Yltä ja Alta -ympäristötaideteos, Nancy Holt, 
Pinsiö, Suomi

Nancy Holt on yksi maailman kuuluisimmista ympäristötaiteilijoista, 
ja	Yltä	ja	alta	on	hänen	tärkeimpiä	töitään	(strata.fi).	Teos	toteutettiin	
Pinsiöön, Rudus Oy:n sorakuoppaan vuonna 1998. Teoksessa voi 
kävellä sen yli ja ali reittejä ja tunneleita pitkin. Sitä voidaan tarkastella 
vallien sisältä, pohjalta tai sorakuopan reunalta, ylhäältä käsin. 
Maavallin muoto leikittelee valolla ja varjolla sekä ilmansuunnilla. Pienet 
lammet peilaavat taivasta. Teos on hyvä esimerkki maisemavaurion 
häivyttämisestä vangitsemalla katse ympäristötaiteeseen. (Viereinen 
kuva 12.)

12

13

kasvatukseen, koska sen mikroilmasto on ympäristöä lämpimämpi ja 
tuuleton. Kasvitieteellinen opetuspuutarha on samalla teemapuisto, 
joka tuo alueelle yli miljoona vierailijaa vuosittain. (Alempi kuva 13.) 
Myös pohjoismaissa voitaisiin hyödyntää kaivantojen mikroilmastoa 
kasvihuoneiden tai jopa kasvitieteellisten teemapuistojen 
rakentamiseen. Sellainen puuttuu vielä Suomesta kokonaan.
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Roomalaisen kaivoksen uudistaminen, St. 
Margarethen, Itävalta

Ensimmäisellä vuosisadalla käyttöön otettu roomalainen kaivos on 
tarjonnut rakennusmateriaalejac jo lähes 2000 vuotta. Ulkoilmateatteriksi 
se muutettiin vuonna 2008. Kaivannon pohjalle, teatteriin pääsee 
parkkipaikalta kulkemaan esteettömästi Cor-Ten-teräksestä, betonista 
ja puusta valmistettua, veistoksellista luiskaa pitkin. Rakennelman on 
suunnitellut AllesWirdGut Architectur -toimisto. (Kuva 14 yläpuolella)

Parc de Buttes Chaumont, Pariisi, Ranska

Tout veistospuisto, Portland, Iso-Britannia

Alue toimi kalkkikivikaivoksena vuodesta 1780 1980-luvulle asti. 
Veistospuistona se sai uuden elämän 1983 lähtien. Kuvanveistäjät ovat 
muovanneet paikasta monumentaalisen ulkoilmataidegallerian, josta 
paikan historia on aistittavissa. Kokemuksen kruunaa merinäköala ja 
rannan jyrkät seinämät. (Kuva 16 vieressä)

14 15

16

Vanha kivilouhos muutettiin puistoksi jo vuonna 1867, Napoleon III:n 
aikana. Sen suunnitteli ja rakensi insinööri Jean-Charles Alphand. 
Puistossa on muun muassa grotto, vesiputous, näköalapaikkoja 
ja -paviljonkeja, lampi sekä kauniita istutuksia. Lammen keskellä 
kohoaa puiston kohokohta, korkean kiviseinämän päällä seisova 
näköalapaviljonki, josta näkee pitkälle Pariisin ylle. (Kuva 15 oikealla 
ylhäällä.)
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Dalhallan ulkoilmateatteri, Rättvik, Ruotsi

Dräggänggarnan vanha kivilouhimo muutettiin ulkoilmateatteriksi 
vuonna 1993. Siitä lähtien se on toiminut tapahtumapaikkana 
konserteille, teatteri- ja oopperaesityksille. 60 metriä syvässä 
amfiteatterissa	on	erinomainen	akustiikka.	Kallion	 rosoisten	pintojen	
ansiosta kaiku on juuri oikeanlainen. Seinämät toimivat myös hyvin 
valotaiteen taustana. (Kuva 17 alapuolella.)

Heidelbergerin soranottoalue Langhagen, Saksa

Laajahko soranottoalue on kunnostettu luonnon monimuotoisuutta 
silmällä pitäen. Kaivu on ulottunut pohjavedenpinnan alapuolelle, 
ja syntyneitä lampia on muokattu laajentamalla matalikkoja. Monet 
linnut, kasvit, hyönteisen ynnä muut eliöt viihtyvät matalammassa 
vedessä. Veteen rakennettiin lintuja varten myös pieniä saaria ja 
kapeita niemiä. Hiekan suosijoille ja ruderaattikasvillisuudelle on 
muovailtu avoimeksi jätettyjä rinteitä. Korkeuseroja on muutoinkin 
muotoiltu pehmeämmiksi.  (Kuva 18 alapuolella.)

Vapnötäkt, Halmstad, Ruotsi

Vapnön vanha soranottoalue on esimerkillinen kohde jälkihoidosta 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. Sinne on tehty hyvin 
perusteellinen luontoselvitys ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmassa 
on jaoteltu erilaiset laajemmat kasvupaikkatyypit, joihin on laadittu 
luonnonhoito-ohjeet. Sorakuopaa asuttavat monet uhanalaiset lajit, 
joiden suojeluun suunnitelma muun muassa tähtää. (Länsstyrelsen i 
Hallands län, 2010) (Kuvat 19 ja 20)

17

18 20

19



15

Kunnan ympäristöviranomainen myöntää maa-ainesluvan.  
Käytännössä luvan voi myöntää kunnanhallitus tai lautakunta. ELY-
keskukselta pyydetään lausunto. (Ekroos & Warsta, 2012, s. 58) 
Myös maankäytön suunnittelu kuuluu kunnan tehtäviin. Kunnilla ja 
kaupungeilla on siis melko suuri vastuu maa-ainesalueiden käytöstä 
ja lupaehtojen muotoilusta eli siitä, mistä aineksia kaivetaan ja mitä 
alueille tapahtuu kaivun jälkeen. Toisaalta toiminnanharjoittajalla 
on vastuu kehittää toimintaansa siten, että ympäristö ja maisema 
huomioidaan mahdollisimman hyvin. Monesti lupaehdot tarjoavat 
melko kapeat mahdollisuudet jälkihoidon kehittämiseen.  Kunnilla 
voisi olla entistä aktivisempi rooli soranottoalueiden jälkikäytön 
pohdinnassa ja yhteistyössä maa-ainestoimijoiden kanssa.

Maa-aineslupaan liittyvissä jälkihoidon ehdoissa ei erityisen hyvin 
tunnusteta positiivisessa mielessä ympäristöjä,  jotka  syntyvät 
kaivun  seurauksena. Soranotossa muodostuvilla maastoilla 
on muun muassa luontoarvoja monien lajien elinympäristöinä. 
Korvaavien elinympäristöjen mahdollisuudet tiedostetaan ekologian 
piirissä nykyisin paremmin. Myös ohjeita ja esimerkkikohteita 
niiden kohentamiseen löytyy jonkin verran, mutta luonnonhoidon 
yhdistämistä maisemanäkökulmaan tulisi edistää nykyistä enemmän.
Lait ja ohjekirjat eivät ole esteensä jälkihoidon kehittämiselle. 
Muutettaessa jälkihoitoa maiseman ja luonnon näkökulmasta 
paremmaksi tulisi kuitenkin keskustella ympäristöviranomaisten 
ja pohjavesiasiantuntijoiden kanssa toimenpiteiden vaikutuksista 
pohjaveteen. Tarvitaan esimerkkikohteita, joissa luonto- ja maisema 
näkökulmat yhdistetään, ja jälkihoidon ympäristövaikutuksia tutkitaan 
pohjaveteen.

Myös kaivantotilojen maisemalliset ja tilalliset mahdollisuudet    
saatetaan jättää lupaehtojen vuoksi käyttämättä. Kuopat pyritään 
naamiomaan maastonmuotoilulla ja metsityksellä kaivua 
edeltäneeseen tilaan. Soranottoalueiden ja muiden kaivantojen tilaa 
on kuitenkin osattu jo hyödyntää niihin sopiviin käyttötarkoituksiin 
monissa kotimaisissa ja ulkomaisissa kohteissa, joista voidaan ottaa 
mallia.

Toiminnanharjoittajan esittämät ehdotukset voidaan ottaa 
huomioon lupaehtoja muotoiltaessa. Ottotoimijat voivat siis omalla 
aktiivisuudellaan parantaa sora-alueiden luovutustilaa kehittämällä 
jälkihoidon käytäntöjään. Maa-ainestoimijat voisivat samoin 
aiempaa useammin teettää jälkihoitoa varten maisema-arkkitehdillä 
kartografisen	 	 maisemasuunnitelman.	 Nykyisin	 jälkihoitoa	 varten	
tehdään usein vain kirjoitettu ohjeistus ja karttaan merkitään ainostaan  
pinnantasot jälkihoidettavat alueet.

Nykyiset jälkihoidon käytännöt ja normit painottuvat ymmärrettävästi 
pohjaveden suojeluun. Ajatellaan, että metsittäminen on paras 
tapa estää pohjavesihaittoja. Soranottoalueet kaavoitetaan usein 
toiminnan päätyttyä metsätalous ja/tai virkistysalueiksi. Metsän 
kasvu on kuitenkin yleensä hyvin hidasta, eikä alue välttämättä ole 
erityisen viihtyisä virkistyskäyttöä ajatellen ilman erityisiä toimia. 
Tarvittaisiin aloitteellisuutta eri osapuolilta, jotta kaivualueet saataisiin 
maisemallisesti parempaan tilaan. Kunnat voisivat esimerkiksi 

2.4 Pohdintaa nykykäytännöistä maiseman näkökulmasta

myöntää enemmän lupia vanhojen, jälkihoitamattomien kuoppien 
tehokkaampaan hyödyntämiseen sillä ehdolla, että ne  jälkihoidetaan 
laadukkaammin. Asukkaille voitaisiin myös antaa enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa kaivantojen jälkikäyttöön kun nykyisin he 
voivat lähinnä yrittää vastustaa soranottoa.

Yhteistyö kunnan viranomaisten ja paikallisten yhdistysten kanssa on 
ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi paikallisilla luontoyhdistyksillä voi 
olla arvokasta tietoa alueen luonnosta sekä taitoa ja tahtoa luonnon 
kunnostamiseen. Samoin paikallisia harrastusseuroja kannattaa 
kuunnella, sillä he saattavat olla alueen myöhempiä käyttäjiä tai 
hoitajia.
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Maisemavaurion käsitettä on vaikeaa lähestyä ilman, että tarkastellaan 
ensin itse maiseman merkityksiä. Seuraavissa tekstikappaleissa 
pohditaan maisemaa, sen esteettistä arvottamista sekä suhdetta 
luontoarvoihin ja ekologiseen näkökulmaan. Tekstissä tarkastellaan 
niin ikään  lyhyesti arvottamisen problematiikkaa. Maisemavaurio-
kappaleessa eritellään vaurion ja rumuuden määritelmiä maiseman 
estetiikkaan ja luontoon liittyen, ja lopuksi ilmiötä tutkitaan erityisesti 
soranottoalueen kannalta.

Maiseman käsite sijoittuu luonnon ja kulttuurin välille yhdistäen niitä 
toisiinsa. Johannesdottir (Benediktsson ja muut. 2010 s. 109 – 121) 
määrittelee pohdiskelevassa teoksessa ‘Conversations with landscape’ 
maiseman monitasoiseksi kokonaisuudeksi: Se pitää sisällään 
maan, veden ja ilman biologiset sekä geologiset muodot, kasvi- ja 
eläinpopulaatiot, ihmisen tekemät rakennelmat sekä kaikkien edellä 
mainittujen liikkeet, muutokset ja vuorovaikutuksen. Näiden lisäksi 
se sisältää ympäristön näkymättömät suhteet sitä  havainnoivaan 
henkilöön: teot, liikkeet, puheet, ajatukset, mielikuvituksen sekä 
tarinat, jotka kietoutuvat kokemukseen. Maisema on siis fyysisen 
tilan lisäksi kokemus ja havaitsijan suhde ympäristöön sen hetkisessä 
kulttuurisessa, psykososiaalisessa sekä ajallisessa kontekstissa. 
Määritelmä on osuva verrattuna moniin muihin, sillä se tuo laajasti 
esiin maiseman kokemuksellisen puolen ja vuorovaikutuksen.

Luonnolla on perinteisesti tarkoitettu jotakin koskematonta, villiä osaa 
kasvi- ja eläinyhteisöistä. Kielitoimiston sanakirja määrittelee luonnon 
tarkoittavan maaperää, vesi- ja ilmakehää sekä kasvi- ja eläinlajistoa 
”varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamana 
elinympäristönä” (Ekroos & Warsta, 2012, s. 18). Ihmisen toiminta-
alueen leviäminen maapallolla on kuitenkin laajentanut käsitystämme 
luonnosta dynaamisena, elävänä systeeminä tai prosessina, jossa 
ihmisellä on osansa. Käsitteet kuten kulttuurimaisema, kaupunkiluonto 
ja luonnon ennallistaminen osoittavat luonnon sisältävän myös 
kulttuurivaikutuksen alaisen ympäristön. Käytännössä harvat alueet 
maapallolla ovat enää koskemattomia. Viime kädessä ihmistoiminnan 
vaikutukset ilmastoon sekä ilma- ja vesikehän koostumukseen 
vaikuttavat kaikkeen luontoon. Kulttuuristen toimien vaikutuksesta on 
myös syntynyt uudenlaisia elinympäristöjä muun muassa laidunnuksen 
ja maanviljelyn seurauksena. 

Luonto on monimutkainen ja dynaaminen kokonaisuus. Ajoittaiset 
tuhot tai vauriot kuten metsäpalot ovat normaaleja prosesseja, joiden 
jälkeen luonto uusiutuu, (ks. esim. Rice 2009). Ekroos (1995 s. 33) 
ajattelee että luonnonsuojelu ollessaan konservointia on jopa jossain 
suhteessa ongelmallista, sillä luonto ei välttämättä pysy ennallaan 
koskemattomuudesta huolimatta, vaan on jatkuvassa muutostilassa. 
Toisaalta jotkin ekosysteemit ja visuaaliset maisemat ovat herkempiä 
muutoksille kuin toiset, jolloin ne kestävät huonommin muutoksia 
tai tuhoja. Suojellaksemme luontoa, meidän onkin tunnettava 
ja suojeltava sen muutosprosesseja (Rice 2009, s. 173 – 174). 
Elinympäristöjen laajuudet, kapasiteetti ja kytkeytyneisyys vaikuttavat 
muutoksenkestävyyteen.

Mikä sitten erottaa luonnon tai luonnonmukaisen maiseman ei-
luonnollisesta tai  kulttuurin vaikutuksen alaisesta maisemasta. Kuten 
todettua, maisemassa käsitteet kytkeytyvät toisiinsa. Myös rakennettu 

maisema on elävä ja jatkuvassa muutostilassa. Kasvit kasvavat  ja 
kuolevat, rakennukset rapistuvat. Herää kysymyksiä kuten, voiko 
luontoa suunnitella ja rakentaa? Koskemattoman luonnon erillisen 
olemassaolon voi ajatella olevan tärkeää ainakin siksi, ettemme tunne 
täydellisesti kaikkia siinä tapahtuvia ilmiöitä. Vaikka suunnittelisimme 
kuinka luonnollisen kaltaisen ympäristön, voisi siitä jäädä pois jokin 
osa tai eliö, joka muuttaa ekosysteemin kiertokulkua. Voimme vain 
pyrkiä suunnittelulla kohti luonnonmukaisuutta. 

Luontoarvot eivät perinteisesti ole koskeneet ihmisen muokkaamaa 
ympäristöä. Joissakin tapauksissa ihmistoiminnan seurauksena 
syntynyt biotooppi, kuten niitty, nähdään maisema-arvojen lisäksi  
myös ekologisesti arvokkaana. Se voi toimia joidenkin lajien 
selviytymisen kannalta tärkeänä elinympäristönä. Niitty voidaan 
ennallistaa luonnonsuojelullisin perustein kun se on ensin jäänyt 
koskemattomana villiintymään tai metsittymään.  Ennallistamistoimia 
saatetaan tehdä jopa eri menetelmillä kuin, miten maisema on alun 
perin syntynyt. Pohdintaa voisi jatkaa siihen, tuleeko koskematonta 
luontoa tai luonnonmukaisesti suunniteltua maisemaa arvioida 
esteettisenä kohteena tai taideteoksena? Vai pitäisikö niin kutsutun 
suunnitellun luonnon näyttää mahdollisimman luonnolliselta? 
Riittääkö, että se toiminnallisesti mukailee luonnon prosesseja? 

Voidaan ajatella, että luontoon liitetyt arvostukset ovat muuttuneet 
moniulotteisimmiksi kulttuurin ja tieteen kehittyessä. Ennen luontoa 
arvostettiin lähinnä sen kauneuden sekä kulttuuri-identiteettiin 
liittyvien arvojen mukaan (Ekroos & Warsta, 2012, s. 19). Maisemaa 
arvostetaan kuitenkin yhä enemmän sen ekologisten arvojen 
perusteella. Toisaalta tiedostus maisemasta itseisarvona on myös 
kasvanut viime aikoina elinkeinojen muutoksen seurauksena. On 
perustettu maisemansuojelualueita, joilla on oma erillinen arvonsa.

Maiseman arvottaminen perustuu erilaisille kriteereille kuin biologisen 
luonnon arviointi. Siksi se saattaa joissakin tapauksissa olla ristiriidassa 
luontokohteiden arvostuksen tai luonnonhoitotoimenpiteiden 
kanssa. Johannesdottirin (Benediktsson ja muut. 2010 s. 109 - 
121) mukaan maiseman arvioinnissa tulisi yhdistää subjektiivinen 
ja objektiivinen tarkastelu. Subjektiivisesti maisemaa tarkastellaan 
omasta kokemuksesta käsin, ihmisen suhteena ympäristöönsä. 
Tätä voidaan arvioida esimerkiksi kysymällä alueen asukkailta 
heidän mielipiteitään maisemasta. Objektiivisessa tarkastelussa taas 
ympäristöä analysoidaan sen fyysisten ominaisuuksien, esimerkiksi 
lajiston tai geologisten muodostumien ja niiden ainutlaatuisuuden tai 
harvinaisuuden mukaan. Biologiset luonnon ominaisuudet ovat siis 
yksi osa maiseman objektiivista arviointia. Sekä subjektiivista että 
objektiivista analyysia tarvitaan maiseman arvioinnissa, jotta saataisiin 
vertailtavissa oleva näkemys maiseman arvosta. 

Luonnonmaisemassa ja rakennetussa  maisemassa on niin ikään 
erilaiset arvopohjat.  Rakennetussa maisemassa arvostus perustuu 
enemmän kokijan tarpeelle jäsentää ja hallita ympäristöään. Ihminen 
muodostaa elinympäristönsä järjestelmällisesti voidakseen hallita 
paremmin elämälleen välttämättömiä voimavaroja. Ihminen käyttää 
ympäristön jäsentämiseen työkaluja, kuten geometriaa, hierarkiaa, 
harmoniaa ja mittasuhteita  sommitellakseen tilan ihmistoiminnalle 
ja kokemukselle mielekkääksi. Näin luodaan tunnistettavaa 
maisemaa, jossa on helppo suunnistaa haluttun paikkaan. Myös 
suunnittelemattomasti kasvaneissa kaupungeissa on yleensä 
löydettävissä tunnistettavia paikkoja tai objekteja sekä hierarkiaa. 
Jotkin paikat ovat avoimia, jotkin taas suljettuja, jotkin monumentaalisia 
ja jotkin arkisia ja niin edes päin.  Edellämainitut, ympäristöä 

2.5 Maisemavaurio ja maiseman kunnostaminen

2.5.1  Maisema ja luonto sekä niiden 
arvottaminen maisemavauriokontekstissa

järjestävät ominaisuudet jäsentävät maisemaa. Jäsentyneisyys ja 
jäsentymättömyys ovat termejä, joita voidaan käyttää kuvaamaan 
maiseman miellekkyyttä mahdollisimman objektiivisessa mielessä. 
Kun maisema on jäsentynyt, siinä on havaittavissa jonkinlainen 
miellekäs järjestys.

Yleensä kun vallataan luonnontilainen alue uuden yhdyskunnan 
käyttöön, se järjestetään jollain tapaa geometrisesti. Rakennusten 
muodot, kadut, aukiot, pellot ynnä muut rajataan optimaalisten 
pituusmittojen ja kulmien mukaisesti, jolloin niiden ulottuvuudet 
on helpompi laskea ja hallita.  Ihmiset ovat siis tottuneet elämään 
systemaattisesti järjestyneessä ympäristössä. Geometrinen 
järjestys voi  kuitenkin  toteutua ihmiskokemuksen kannalta 
liiankin säännöllisesti, jolloin se voidaan kokea yksitoikkoiseksi. 
Monet teollisuusalueet saattavat olla geometrisesti hyvinkin 
säännönmukaisia. Niiden tilajakauma palvelee teollista toimintaa eikä 
niissä välttämättä ole huomioitu ihmisen mittakaavaa ja tilajakauman 
kokemuksellista miellyttävyyttä.

Luonnonmaisemassa taas kaaottisuus ja villeys voivat olla positiivisia 
arvoja. Luontoa havainnoitaessa arvokasta voi olla luonnon 
harmonisuus, mutta toisaalta myös luonnon hallitsettomien voimien 
näyttäytyminen. Myös maisemarakentamisessa on ajoittain pyritty 
luonnon kaltaiseen estetiikkaan. Lopputuloksena on kuitenkin yleensä 
siistimpi versio luonnollisesti muovautuneesta. Maisema palvelee 
tällöin tiettyjä haluttuja tarkoituksia. Se sommitellaan tilallisesti 
miellyttäväksi.

Myös rakennetussa maisemassa esteettinen kauneus on vain yksi arvo 
muiden joukossa. Kauneuden lisäksi voidaan tarkastella muun muassa 
edellä mainittua ekologista toimivuutta, käytännöllisyyttä, kestävyyttä, 
terveellisyyttä ja turvallisuutta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi istutusten 
yhteensopivuutta sekä soveltuvuutta maaperään ja hydrologisiin 
oloihin tai suhdetta ympäristöön ja muihin eliöihin. Niin ikään voidaan 
arvioida, miten onnistuneesti paikan olemassa olevat geologiset 
ja hydrologiset ominaisuudet, kasvillisuus tai olevat rakenteet ja 
rakennukset sopivat yhteen. Käytännöllisyyteen kuuluvat muun 
muassa esteettömyys, hoidettavuus sekä hoidon tarve. Esimerkiksi 
näyttävät, hoitoa vaativat istutukset tai valaistus eivät ole järkeviä 
paikassa, jossa harvoin kukaan käy. Rakenteet voivat aiheuttaa 
vaaratilanteita tai liikkumista voidaan turvata muun muassa kaiteiden 
ja opasteiden avulla. Jotkin kasvit voivat olla myrkyllisiä tai vastaavasti 
hyödynnettävissä rohtona tai ravintona. Edellä mainittujen arvojen 
painotukset riippuvat kohteesta, sen sijainnista ja tarkoituksesta. 
Maisema pitää siis sisällään runsaasti erilaisia toiminnallisia arvoja, 
ja voidaan ajatella, ettei maiseman arvioinnissa ole yksiselitteistä 
objektiivista mittaria. Kukin maisema tulee aina arvioida omassa 
kontekstissaan.



17

Vaurioituminen tarkoittaa jonkinlaista pysyvää muutosta huonompaan 
tilaan. Maisemassa se merkitsee aistein koettavaa epämiellyttävyyttä 
tilassa tai yksittäisen kohteen vaikutuksesta. Muutos voi tapahtua 
jonkin toimenpiteen tahattomana sivuvaikutuksena, kuten soranotossa. 
Maisemavaurio on ympäristöstään ja entisestä muodostaan 
huomattavasti poikkeava tila. Se voidaan kokea kohteessa sisällä, 
sen lähellä tai kaukaa ulkopuolelta.

Maanmittauslaitos on määritellyt maisemaan kohdistuvia 
negatiivisia ilmentymiä  maanmittaustoimituksiin liittyen (Rahkila 
ja muut. 2006. s. 41 - 42). Sen mukaan haitat voidaan jaotella 
maisemahäiriöiksi, -vaurioiksi ja -haitoiksi. Ne kattavat sekä luonnon- 
että kulttuurimaiseman piirteet. Ensimmäinen on jokin maisemaa 
heikentävä tai rikkova elementti tai osa, joka on visuaalisesti 
suhteellisen lievä. Se on mahdollista korjata eikä se aiheuta 
pysyvää maisema-arvojen vähenemistä. Maisemavaurio taas 
muuttaa pysyvästi maisemakuvaa laatua alentaen. Maisemahaitasta 
puhutaan, kun on kyse pysyvästä vauriosta, joka alentaa maiseman 
yhteydessä sijaitsevan kiinteistön rahallista arvoa. Edellä kerrotut 
maanmittauslaitoksen määritelmät arvottavat maisemavaurioita 
taloudellisesta näkökulmasta (vahingonkorvaustapauksissa), mutta 
merkittävää on se, että niissä tavoitellaan objektiivisuutta. Niitä 
voidaankin soveltaa yhtenä maiseman esteettistä laatua mittaavista 
työkaluista.

Maisemavaurio ja rumuus, kuten maiseman kokeminen yleensä, 
kytkeytyvät kulttuuriin sekä psykososiaalisiin kokemuksiin. Ihminen 
peilaa havaintojaan aiemmin kokemaansa sekä oppimaansa 
tietoon ja muodostaa sitten havainnoista mielikuvia. Maisemavaurio 
voidaan liittää epämiellyttäviin tuntemuksiin, joita koetaan ympäristöä 
havainnoitaessa. Negatiivisia esteettisiä mielleyhtymiä voidaan 
esimerkiksi kuvailla rumuuden alamääreillä: Brady (Benediktsson ym 

10 Vaurioitunut laaja maisematila järven taustalla näkyy  kaivettu harju (Jari Rintala, SYKE)7 Islannin vulkaaninen maisema ei ole vaurioitunut, vaan luonto on muokannut sitä pitkän ajanjakson 
aikana

Yksittäisen elementin, kuten voimalinjan häiritsevyys riippuu muun 
muassa siitä, miten hyvin se erottuu ympäristöstään. Ylemmässä 
kuvassa (8) voimalinjan masto häivyttyy maisemassa,  jossa on  
runsaasti tapahtumia ja erilaiset maisemalliset tekijät yhdistyvät.  
Huomio kiinnittyy kaupunktilaan, arkkitehtuuriin, vesistöön ja 
liikenteeseen. Kuvassa (9) taas Voimalinja erottuu häiritsevästi, 
koska se on ainut rakennettu elementti muutoin seesteisessä 
luonnonmaisemassa. Voimalinjan tapauksessa vauriota usein 
korostetaan poistamalla sen alta puita.

2.5.2  Maisemavaurio

2010 s. 125) assosioi rumuuteen määritelmiä kuten epämuodostunut, 
epäjärjestynyt, vääristynyt, epäsuhtainen, runneltu, epämääräinen ja 
sekava. Niin ikään adjektiivit haavoittunut, pilaantunut, laho, mätä, 
sairas, likainen, saastunut, sotkuinen, mutainen, limainen, rasvainen, 
palanut ynnä muut voivat kuvata epäesteettistä maisemaa. 

Jotkut uskovat, että koskematon, luonnontilainen maisema on aina 
kaunis (Rahkila ja muut. 2006. s. 64). Tätä perustellaan muun muassa 
maiseman eheydellä ja harmonialla. Väite on kuitenkin kiistanalainen. 
Ensinnäkin täysin koskemattomia alueita ei käytännössä enää ole, 
edes harvaanasutussa Suomessa. Nykypäivänä monimuotoisen 
luonnon säilyminen vaatii ennallistamistoimia, kuten polttoa, 
pienaukotusta ja lahopuun lisäämistä. Luonnontilaisessa ympäristössä 
nämä toteutuvat itsestään ajoittain. Tämänkaltaiset ympäristön 
pientuhot taas eivät yleisesti ottaen ole katsottavissa kovinkaan 
kauniiiksi, ainakaan välittömästi tapahtuman jälkeen. Kuten edellä 
mainittiin, laho, palanut ja vaurioitunut ovat miellettävissä pikemminkin 
rumuuden indikaattoreiksi. Voisi kuitenkin ajatella, että tuhoa seuraavat 
kehitysvaiheet tai sen seurauksena kasvanut monimuotoisuus on 
kaunista.

Luonnossa tapahtuu myös laajempia tuhoja eli luonnonkatastrofeja. 
Niiden jälkeen maiseman voidaan ajatella olevan jonkin aikaa 
sokkitilassa,	 josta	 toipuminen	 kestää	 kauan.	 Luonnonkatastrofit	
ovat kuitenkin sananmukaisesti luonnollisia. Joskin voidaan puhua 
siitä, millaiset vaikutukset ihmistoiminnalla on ilmastoon ja sitä 
kautta säätilojen poikkeavaan käyttäytymiseen. Maapallon historian 
mittakaavassa valtavat tuhot ovat normaaleja. Tulivuorenpurkauksessa  
laava voi levitä laajoille alueille nopeasti peittäen alleen jopa 
kaupunkeja. Esimerkiksi Havajilla tulivuoren laavavirtaukset ovat 
tuhonneet kokonaisia kyliä. Samoin hirmumyrskyt, maanvyörymät 
ja tsunamit voivat nopeassa ajassa vaurioittaa maisemaa. Luonnon 
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maisemakin voi siis olla luonnollisesti vaurioitunut kun vaurioitumisen 
seurauksilla on jokin kokija. 

Miksi sitten esimerkiksi Islannin karut vulkaaniset maisemat 
voidaan kokea jylhällä tavalla kauniina, vaikka paljaat kasvittomat 
laavakivialueet ovat nuoria ja lajiköyhiä luonnonalueita. 
Samankaltaiset ihmistoiminnan seurauksena syntyneet teolliset 
alueet nähdään yleensä maisemavaurioina. Tässä kohtaa maiseman 
kokijan mielikuvat projektoituvat maiseman arvostukseen. Muutoksen 
nopeus on myös olennainen tekijä vaurion kokemisessa. Kun vaurio 
on toteutunut ihmiselämän aikana, sille on olemassa todistajia, jotka 
voivat sanoa maiseman muuttuneen huonompaan suuntaan. Vaikka 
Islannissa kasvoi kauan sitten laajoja vanhoja metsiä, koetaan autiot 
kasvittomat maat tyypillisiksi islantilaisiksi luonnonmaisemiksi. Ihmiset 
ovat eläneet kyseisessä maisemassa sukupolvien ajan. Saman 
kaltainen muutos voi tapahtua luonnossa myös lyhyessä ajassa, jolloin 
joku voi todeta kyseisen maiseman vaurioituneen kokijan elinaikana.

Maisemavaurio ei toisin sanoen ole välttämättä enää nähtävissä 
vauriona, kun sitä tarkastelevat myöhemmät sukupolvet, joilla ei ole 
kokemusta maiseman vaurioitumishetkestä ja jotka eivät tiedä sen 
aiemmasta tilasta. Vaurioituminen saattaa silti olla havaittavissa 
verrattuna muuhun ympäristöön, tai maiseman dokumentoituun 
historiaan, joista voi päätellä paikan aiempi tila.

11 Ruosteiset seulat voidaan nähdä maisemahäiriönä. Tietyssä 
yhteydessä niistä on kuitenkin mahdollista muodostaa jopa 
ympäristötaidetta. Kuva Lahden Renkomäen soranottoalueelta

se näyttäytyy kussakin tapauksessa erilaisena. Kauniin, laajan 
maiseman avaava näköalatasanne voi näyttäytyä itse näköalapaikkaa 
katsottaessa rumana ja paikkaan kuulumattomana. Maisemavauriona 
voidaan esimerkiksi pitää paljasta sorakuoppaa, joka on kaivettu 
keskelle kaukomaisemassa siintävää harjua. Etenkin, jos kuoppa 
näkyy pitkälle arvokkaaksi koetussa kulttuurimaisemassa. Samaan 
aikaan kaivannon reunalla, hiekkaisella rinteellä voidaan tavata 
kauniina pidettävä, kukkiva paahderinne.

Kohteen esteettiseen kokemukseen vaikuttaa myös sen toiminnallinen 
merkitys. Vaikka maisemassa oleva elementti tai rakennelma olisi 
visuaalisesti häiritsevä tai paikkaansa sopimaton, kokemuksen 
haittavaikutusta vähentää kohteen tarpeellisuus ja hyödyllisyys 
arvioijalle (Rahkila ja muut. 2006. s. 34). Esimerkiksi, jos tuulivoima 
koetaan tärkeäksi keinoksi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja sen 
tuottama sähkö nähdään omalle arvomaailmalle läheisenä ja puhtaana, 
ei havaitsija näe voimalaa yhtä negatiivisena maisemahaittana 
kuin joku toinen, jonka mielestä tuulivoima on lähtökohtaisesti 
kannattamatonta tai voimalaa ympäröivä maisema koetaan tärkeäksi 
omalle identiteetille. Sama pätee myös rahallisesti hyötyä tuottaviin 
maisemiin tai muutoin elämää helpottaviin rakenteisiin ja tiloihin kuten 
moottoritiehen tai vaikkapa soranottoalueeseen.

Maa-ainesten ottoalueet näyttäytyvät yleensä muusta maisemasta 
poikkeavina arpina. Näkymien häiritsevyys vaihtelee paikkakohtaisesti 
sen mukaan, millaisessa ympäristössä kuoppa on, miten sen 
korkeusasema poikkeaa ympäristöstä sekä kohteen peittyvyydestä. 
Soran- ja hiekanotto voi aiheuttaa maisemaseuraamuksia kuten:

•	 Luonnonmaiseman peruuttamaton muutos
•	 Maiseman katkaisevan elementin tai avaamisen aiheuttama 

vaurion tai häiriön näkyminen
•	 Paljaiden maaleikkauspintojen aiheuttama näkymä
•	 Rakennelmien ja koneiden kuten seulojen tai murskainten 

näkyminen ottotoiminnan aikana
•	 Orgaanisen aineksen kuten kantojen ja humuksen varastointikasat
•	 Pesuseulonnan	aiheuttamat	lietaltaat	ja	-kasat•	 ylijäämäkivi-	 ja	

maakasat
(Rahkila ja muut. 2006. s. 48)

Lisäksi ongelmana on usein visuaalinen ja tilallinen jäsentymättömyys. 
Laaja autio tila ja epämääräiset kasat ja kuopat palvelevat teollista 
tarkoitusta teollisessa mittaakaavassa eikä maiseman kokijalle jää 
tiloja tai kiintopisteitä, joista he voisivat löytää jotakin tunnistettavaa.
Mittasuhteet vääristyvät helposti laajassa ja syvälle kaivetussa 
kuopassa, kun näkyvyys on hyvä ja etäisyydet pitkiä. Kasvillisuus 
saattaa törröttää siellä täällä sotkuisissa puskissa tai sitä ei ole 
lainkaan, jolloin kuluneen näköinen maa korostuu.

Oma elinympäristö on kokijalle aina merkityksellisempi kuin vieras. 
Siinä tapahtuvat muutokset huomataan varmasti, etenkin, jos ne 
tapahtuvat nopeasti. Muutos voi olla taantuvaa tai positiivista kehitystä. 
Jokapäiväiselle arjen ympäristölle voi myös sokeutua, eikä hitaita, 
muutoksia, kuten kasvillisuuden leviämistä, välttämättä huomata. 
(Rahkila ja muut. 2006) Muutos koetaan usein silmiinpistävänä 
ympäristössä, jolla on ollut vahva rooli oman identiteetin 
rakentumisessa. 

Yksittäisen elementin vaikutus maiseman kokemukseen riippuu 
siitä, kuinka hyvin se erottuu maisemassa, eli sen koko ja näkyvyys 
ympäristöön. Tilassa, jossa on runsaasti erilaisia ja eri kokoisia 
osia ja tapahtumia, on vaikeampi erottaa yksittäistä häiritsevää 
objektia. Tiiviissä kaupunkiympäristössä esimerkiksi nosturi tai 
voimalinjatolppa voi helpommin häivyttyä maisemaan. Avarassa, 
suhteellisen tyhjässä tilassa taas edellä mainitut objektit voivat erottua 
häiritsevästi. Visuaalinen pilaantuminen saattaa myös kumuloitua, jos 
negatiivinen muutos aiheuttaa lisää haittoja. (Rahkila ja muut. 2006. 
s. 36) Esimerkiksi jos puiden kaataminen tai geologisen muodon 
poistaminen paljastaa niiden takana olevan maisemavaurion. 

Tarkasteluskaala, katselupiste sekä ajankohta vaikuttavat maiseman 
arviointiin. Muun muassa hiekkakuoppaa voidaan tarkastella itse 
kuopassa, sen seinämän harjalla tai kaukaa ulkopuolelta, jolloin 

11 
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Suunniteltaessa maisemaa kunnostavia toimia tai ennallistamista, on 
pohdittava paikan tarkoitusta, sijaintia sekä suhdetta ympäristöön, ja 
niiden pohjalta tavoiteltavien arvojen painotuksia. Sekä visuaalinen 
maisema että ekologiset toiminnot tulee huomioida eri mittakaavoissa. 
Kaukomaiseman lisäksi on arvioitava, alueen merkitystä laajemman 
ekologisen verkoston osana. Paikan sisäisen ekosysteemin 
elvyttämisen ohella on suunniteltava visuaalinen lähimaisema siten, 
että se soveltuu virkistykseen tai muihin haluttuihin toimintoihin. 

Maisemavaurion voisi ajatella olevan vapaa konservointiarvoista. 
Tällöin se olisi ikään kuin puhdas pöytä, jolle voidaan rakentaa 
entisestä välittämättä jotakin täysin uutta. Maailmalta löytyy kuitenkin 
monia hyviä esimerkkejä, joissa vanha tuotantoalue on uudistettu 
maisemapuistoksi museoimalla sen teollista historiaa ja yhdistämällä 
sitä uuteen kontekstiin. Esimerkiksi Saksan Duisburg Nordissa karut 
rakenteet kuten piiput, voimalaitokset, kiskot ja muut teollisuuden 
käyttämät rakennelmat on hyödynnetty ja niitä on korostettu 
uusilla rakenteilla, kasvillisuudella ja valaistuksella. Jälkiteollinen 
maisemapuisto voi olla hyvinkin elämyksellinen uudessa käytössä. 
Edellä mainitusta alueesta on tullut suosittu nähtävyys. Kyse on 
siis myös alueen käyttötarkoituksen kierrätyksestä. Samalla tavalla 
sorakuopan rakenteita, muotoja ja materiaaleja kuten sivukiviä 
voidaan ja on suotavaa hyödyntää maiseman kunnostamisessa. 

Harvardin yliopiston maisema-arkkitehtuurin professori Alan Bergerin 
mukaan juuri kaivannot ovat erityisen tärkeitä maisema-arkkitehtuurin 
kohteita, koska ne tarjoavat mahdollisuuden suunnittelulle ja 
muotoilulle, jolla ei ole historiallista taakkaa tai esteettistä traditiota, 
toisin kuin muilla teollisuuden maisemilla saattaa olla. (Berger, 2008, 
johdanto) Kaivantoon ei yleisesti ottaen liitetä niin voimakasta, 
nostalgisista tunnearvoa kuin vaikkapa rakennussuojelullisestikin 
arvokkaisiin teollisuuskomplekseihin, jotka ovat olleet sukupolvien 
ajan olleet tärkeä osa monien ihmisten elämää. Ne ovat siis ainakin 
jossakin määrin vapaita ankarasta kontekstin määräävyydestä.

Bergerin mukaan kaivannon naamioiminen esimerkiksi 
kulttuurimaisemaksi tai ennallistaminen aiempaan tilaan on 
turhaa, mutta myös mahdotonta, sillä kaivannon muoto sekä 
geokemialliset, biologiset, hydrologiset ynnä muut olosuhteet 
ovat täysin muuttuneet aiemmasta eivätkä ne vastaa millään lailla 
perinteistä kulttuurimaisemaa. (Berger, 2008) Tässä työssä tavoiteltu 
kunnostaminen onkin jotakin enemmän kuin ennallistaminen, luonnon 
kohentaminen tai kompensaatio. Sillä pyritään luomaan uusi, aiempaa 
rikkaampi ympäristö, joka hyödyttää sekä ihmisiä että luontoa 
monipuolisesti.

Kun maata kaivetaan, luodaan samalla uutta ja ainutlaatuista tilaa. Tätä 
voidaan hyödyntää myös tietoisesti etukäteen kaivertamalla hiekkaan 
tai kiveen veistoksia ja halutun muotoisia tiloja, jo kaivun aikana. 
Usein pienipiirteiset louhokset tai monien pienten hiekkakuoppien 
muodostamat kokonaisuudet tuntuvat tilana viehättäviltä ja ihmisen 
mittakaavaisilta. Laajasta kaivannosta taas voisi muotoilla vaikkapa 
urheilupuiston tai tapahtuma- ja konserttipaikan. Kaivun seurauksena 
saattaa paljastua lisäksi kauniita kalliopintoja ja kiviä, jotka rikastuttavat 
maisemaa. Teollisessa maa-ainesten otossa syntynyt kaivannon 
muoto voi siis inspiroida tulevaa käyttötarkoitusta ja sen suunnittelua. 
Voisi ajatella, että maisema-arkkitehdin tehtävänä onkin löytää myös 
maisemavauriokohteesta genius loci eli paikan henki ja välittää se 
muille tarjoamalla heille jonkin uuden katsontatavan tai näkökulman. 

Yksi keino korjata maisemavauriota on vangita katse uuteen 
kohteeseen kuten taideteokseen. Ympäristötaide on tuonut uutta 
sisältöä moniin jälkiteollisiin maisemiin ympäri maailmaa. Kauneuden, 
taide-elämysten ja oivallusten aistiminen yksittäisen teoksen 
vaikutuksesta voi olettaa vähentävän taustan epämiellyttävyyttä 
tai ainakin se kiinnittää huomion toisaalle. Tällöin voidaan myös 
käyttää hyödyksi maiseman kontrasteja kuten rumuus – kauneus 
tai luonnollinen – rakennettu. Taide ei silti välttämättä ole ratkaisu 
mihin tahansa maisemaongelmiin, jos teos tai teokset ovat liiallisessa 
ristiriidassa ympäristönsä kanssa. Ympäristötaiteen olemukseen 
nimenomaan kuuluu olla hyvässä suhteessa ympäristöönsä.

Maiseman muotoilussa voidaan ottaa mallia paikan aiemmasta 
muodosta tai ympäristössä esiintyvistä muodoista. Edellä mainittu 
vapaus kontekstin määräävyydestä voi toisaalta mahdollistaa 
jotakin täysin aiemmasta poikkeavaa ja yllätyksellistä. Valtava tyhjä 
kuoppa voi tällöin tosiaan tarjota puhtaan pöydän, jolle voidaan 
rakentaa mielikuvituksellinen oma maailmansa. Joka tapauksessa 
kunnostamisen tavoitteena on luoda uudenlainen järjestys tai jäsennys 
maisemaan. Tällöin voidaan pyrkiä luonnonmukaiseen estetiikkaan ja 
orgaanisiin linjoihin tai geometrisiin muotoihin. Geometrinen muotoilu 
ei tarkoita sitä, etteikö tila toimisi myös biologisessa mielessä 
kestävänä ja omavaraisena ekosysteeminä. Hyviä esimerkkejä 
ekologisen toimivuuden ja muotoilun yhdistämisestä voi löytää 
muun muassa hulevesisuunnittelusta. Veden kiertoa voidaan ohjata 
suunnitelmallisesti rakentamalla taiteellisestikin korkeatasoisia 
muotoiltuja uomia ja altaita, jotka toimivat samalla lajirikkaina 
luontokeitaina. Niin kutsuttua luonto-designia voidaan soveltaa 
muunkin tyyppisiin biotooppeihin.

Luonnonhoitotoimenpiteet voivat kuitenkin joissakin tapauksissa 
olla ristiriidassa kauko- ja lähimaiseman kunnostamisen kanssa. 
On tarpeen pohtia toivottujen luontoarvojen ja maisema-arvojen 
yhteensovittamista. Esimerkiksi tietyt elinympäristöt saattavat näyttää 
hoitamattomilta tai epäsiisteiltä, vaikka ne toimisivat joidenkin lajien 
suojapaikkana. Painotukset päätetään aluekohtaisesti sen mukaan, 
mikä on paikan merkitys ja sijainti jälkikäytössä. Tärkeät elinympäristöt 
voidaan suunnitella siten, että ne sopeutuvat visuaaliseen maisemaan. 
Muotoillun maiseman lähtökohtana ovat kuitenkin aina ekologiset 
perusteet tietyssä ympäristössä. Jos käytetään vääränlaista 
kasvillisuutta tai kasvualustaa vääränlaisissa hydrologisissa ja 
geologisissa olosuhteissa ei tuloksena saada kaunista maisemaa, 
koska kasvit eivät menesty. 

Ekologinen näkökulma luonnon ja maiseman kunnostamisessa 
tarkoittaa paikan olosuhteiden ja mahdollisuuksien huomioimista. 
Kaivun aikana muodostuneet tilat, maaperä, vesienkierto, 
pinnanmuodot, mikroilmasto ynnä muut olosuhteet voivat olla tärkeitä 
niiden ekologisen merkityksen vuoksi. Soranottoalueilla maa on yleensä 
kivennäismaata. Siksi juuri esimerkiksi paahderinteiden perustaminen 
on sekä järkevää että ekologista.  Soranotossa maastoon  muodostuu 
muun muassa jyrkkiä tai loivennettuja rinteitä ja kuopan pohjalla maa 
voi olla kosteaa pinta- tai pohjaveden ansiosta. Kaivussa syntyneen 
maaston hyödyntämisestä monimuotoisen luonnon kohentamiseksi 
kerrotaan enemmän kappaleessa 2.3.

Maiseman ja luonnon ennallistaminen tai uudistavat toimet 
eivät ole täysin kiistattomia. Jotkut pelkäävät, että maisemaa 
korjaavilla toimenpiteillä voidaan oikeuttaa tuhoavaa toimintaa 

2.5.3 Maiseman kunnostaminen soranottoalueen kontekstissa

myös jatkossa (Esim. Rundcrantz, 2007). On kuitenkin tähdättävä 
siihen, että  soranottoalueiden sijoittaminen ja hyödynnys tehdään 
suunnitelmallisesti hyvää harkintaa käyttäen. Maa-ainesten 
ottamishankkeet etenevät pitkäjänteisen laillisen ja demokraattisen 
prosessin mukaisesti, jolloin ympäristönäkökohdat tulee huomioida 
riittävällä tavalla. Maiseman kunnostamiseen pyrkivät toimenpiteet 
voidaan aloittaa jo ennen kaivua suunnittelemalla lopputilanne ja 
jälkikäyttö etukäteisesti sekä vaiheistamalla kaivua ja suunnittelemalla 
paremmin pintamaan varastointi ja käyttö toiminnan aikana. 
Ottotoiminnan haittavaikutuksia on tärkeää vähentää myös 
jälkikäteisesti.
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Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä 
ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteista. Ihmisen toiminta 
vaikuttaa voimakkaan tuhoisasti monimuotoisuuteen. Elinkeinojen ja 
kulttuurin muutokset ovat aikojen saatossa tuhonneet ja muokanneet, 
mutta myös luoneet uusia elinympäristöjä. Lajien sukupuuton 
torjuminen sekä niiden elinympäristöjen vaaliminen on keino pitää yllä 
monimuotoisuutta. 

Monimuotoisuus eli biodiversiteetti tarkoittaa kaiken elollisen aineksen 
vaihtelevuutta. Tähän lasketaan kunkin lajin sisäinen, lajien välinen  ja 
ekosysteemien monimuotoisuus, joilla on kaikilla suorat vaikutukset 
toisiinsa (Söderman, 2003, s. 11). Monimuotoisuudella on siis 
erilaisia tasoja. Laajimmassa merkityksessä maapallolla on erilaisia 
luonnonmaantieteellisiä alueita. Näille alueille voidaan tehdä tarkempia 
jaotteluja, kuten seudullinen eli maisematason monimuotoisuus, 
erilaisten ekosysteemien ja luontotyyppien monipuolisuus sekä 
edellämainittujen sisällä taas  eliöyhteisöjen, lajien ja populaatioiden 
monimuotoisuus. Sisimmällä tasolla on lajien sisäinen, geneettinen 
vaihtelu ja sitä kautta muutoksenkestävyys. 

Edellä mainitut monimuotoisuuden tasot perustuvat 
monimuotoisuuden rakenteellisiin ja toiminnallisiin suhteisiin. 
Rakenteelliset suhteet merkitsevät alueiden välistä kytkeytyneisyyttä, 
laikuttaisuutta, pirstoutuneisuutta, hydrologisten ja fysikaalisten 
piirteiden jakautuneisuutta, yksilöiden tai populaatioiden leviämistä 
sekä populaatiorakennetta. Toiminnalliset suhteet taas muodostuvat 
häiriökierrosta ja siihen liittyvästä sukkessiosta, raviteiden, veden 
ja energian kierrosta, sekä populaatioiden prosesseista, kuten 
lisääntyminen, kuolleisuus ja leviäminen. Lisäksi erilaiset lajien 
väliset vuorovaikutussuhteet, kuten ravintoketjut ja ihmisen toiminta 
vaikuttavat monimuotoisuuteen. Ihminen esimerkiksi rajaa alueita 
tiettyihin maankäyttötarkoituksiin, tuo vieraita lajeja ympäristöön, 
saastuttaa ja metsästää. (Söderman, 2003, s. 12)

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö raportoivat yhdessä 
lajien uhanalaisuustilannetta vuonna 2010 (Rassi ja muut. 2010). 
Uhanalaisia arvioiduista lajeista oli 10,5%. Suurimmaksi syyksi 
uhanalaistumiseen raportti nimesi metsien muutokset kuten avoimien 
alueiden sulkeutuminen, metsien umpeenkasvu, talousmetsien 
yksipuolistuminen sekä lahopuun väheneminen. Lajien selviäminen 
siis vaarantuu kun niiden elinympäristöt ja selviämisen edellytykset 
katoavat ja pirstaloituvat. Yksipuolinen metsätalouskäyttö uhkaa myös 
suurinta osaa soranoton jälkeisistä alueista.

Luonnonsuojelu pyrkii säilyttämään luonnontilaisia elinympäristöjä, 
lajeja sekä luonnon monimuotoisuutta. Perusteluina suojelulle 
voidaan pitää luonnon itseisarvoa sekä luonnon ihmiselle tarjoamia 
etuja eli ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalveluja ovat muun 
muassa terveysvaikutukset, viihtyisyys, virkistys, tieteellinen merkitys 
tai vaikkapa tulevaisuuden tarpeet kuten kasveista löydettävät 
lääkevaikutukset (Ariluoma, 2012). Elinympäristöjen kytkeytyminen 
verkostoksi tulisi taata, jotta lajit pystyisivät säilyttämään geneettisen 
monimuotoisuuden ja sitä kautta vahvemman muutoksenkestävyyden. 

Jotkin tutkijat, kuten ympäristöoikeutta tutkinut Ari Ekroos (1995), 
ajattelevat, että luonnonsuojelu on aina pohjimmiltaan ihmislähtöistä, 
koska suojeltavat kohteet valitaan havaintojen ja sen hetkisestä 
kulttuurista lähtevien arvojen mukaan. Myöskään luonnon hoito, 
kunnostus ja ennallistaminen eivät ole puhtaasti luontokeskeisiä 
toimia, vaan ihminen valitsee suosittavat lajit, toimet ja tavoitteet. 
Voidaan ajatella, että kysymys luonnon itseisarvosta on triviaali. Kaiken 
elämän, myös ihmiskunnan tulevaisuus maapallolla on riippuvaista 

Periaateleikkaus kertoo soranotossa syntyvistä maastonmuodoista, 
jotka muodostavat sora-alueiden arvokkaalle lajistole elinympäristöjä. 

1  Jyrkät rintaukset soveltuvat hyvin törmäpääskyn 
pesäkoloseinämäksi. Laji on luokiteltu vaarantuneeksi. Törmäpääskyt 
voivat pesiä suurissa laumoissa, jolloin laajakin seinämäpinta voi 
täyttyä pesäkoloista. Seinämän tulee olla tarpeeksi jyrkkä ja korkea, 
jotteivat petoeläimet pääse kiipeämään pesiin, ja jotta ne sortuvat 
pesinnän päätyttyä. Törmäpääskyt  kaivavat joka vuosi uuden kolon 
hygieniasyistä.

2 Matalat, kirkasvetiset pohjavesilammet ja kosteikot sekä 
niitä ympäröivät hiekkarannat ovat tärkeitä elinympäristöjä monille 
hyönteisille, matelijoille ja linnuille. Muun muassa rauhoitettua 
viitasammakkoa on tavattu soranottoalueen pohjavesilammissa. 
Monet linnut puolestaan  tarvitsevat vesikertymiä tai vesistöjä niissä 
elävien ravintohyönteisten vuoksi. Lisäksi sorakuopan pohjilla vesi voi 
virrata kohti pintaa kapillaarisesti, jolloin maa on kosteaa. Pajupensaat 
asettuvat herkästi tällaisiin kohtiin. Pajut taas tarjoavat pölyttäville 

2.6  Luonnon monimuotoisuus  soranottoalueen maiseman kunnostamisessa

muista lajeista ja niiden elinympäristöjen toiminnasta. Ei ole pystytty 
todistamaan minkään lajin hyödyttömyyttä ihmiselle. (Hanski, 1997) 
Kaikkia luonnon lainalaisuuksia ei edes tunneta vielä, eikä lajien 
sukupuuton katastrofaalisia seurauksia pystytä täysin ennustamaan. 
On tarpeen pohtia mitä ominaisuuksia ja lajeja luonnossa arvostetaan, 
ja miksi, niiden suojelun ja kohentamisen perustelemiseksi. 

Maa-ainestenotossa kasvillisuus ja pintamaa poistetaan kokonaan. 
Tällöin eliölajiston palaaminen alkaa hitaasti primaarisukkessiossa. 
Lajisto on aluksi hyvin yksitoikkoista pioneerilajistoa. Istutettujen 
havupuiden alle alkaa kasvaa jäkälää ja sammalia. Vähitellen mukaan 
tulevat ruohovartiset kasvit, pensaat ja lopuksi lehti- ja havupuut. 
Yleisten pioneerilajien lisäksi jotkin harvinaisemmatkin lajit hyötyvät 
kilpailun puutteesta karussa kivennäismaassa. Luonnontilaiset 
hiekkarannat ja dyynit ovat uhanalaisia. Sorakuopat voivat 
oikeanlaisella hoidolla korvata hiekkaelinympäristöjä ja tarjota niiden 
uhanalaiselle lajistolle turvapaikkoja.

Ruotsissa on tutkittu runsaasti soranottoalueiden merkitystä luonnon 
monimuotoisuudelle. Länsstyrelsenin tekemissä kartoituksissa 
todettiin, että soranotossa syntyy monia uhanalaisille lajeille hyödyllisiä 
maastoja ja elementtejä, kuten paljasta hiekkapintaa, törmiä, 
vaihtelevaa	 topografiaa,	 kuivia	 hiekkarinteitä,	 matalia	 vesikertymiä	
sekä kosteita kuopan pohjia, joissa pohjavesi nousee lähelle pintaa. 
Joistakin kuopista löytyy luonnollisesti levinneitä, rikkaita kasvi- 
ja eläinyhdyskuntia. On myös lajeja, jotka tarvitsevat sukkession 
alkuvaiheessa olevia ympäristöjä. (Länsstyrelsen i Hallandslän, 
2010:16) Monet näistä muodostumista pyritään poistamaan 
perinteisessä jälkihoidossa. Ne saattavat olla myös ristiriidassa 
joidenkin maiseman kunnostuspyrkimysten kanssa. Esimerkiksi jo 
rinteiden loivennus ja ravinnemaan levittäminen saattaa heikentää 
monimuotoisuutta etenkin, jos rinteet istutetaan umpeen (eml). 
Lupaehdot eivät yleensä mahdollista lammikoiden säilyttämistä.

Seuraavissa kappaleissa esitellään muutamia habitaatteja, jotka 
ovat tärkeitä monille sora-alueilla eläville uhanalaisille lajeille. 
Tiedot keskittyvät nimenomaan elinympäristöihin, eivätkä niinkään 
lajeihin, koska esimerkkisuunnitelmassa on pyritty yhdistämään 
elinympäristöjen suunnittelu maiseman yleissuunnitteluun. 
Lopuksi kerrotaan vielä  monimuotoisuutta uhkaavista haitallisista 
vieraslajeista.

1

2

Kallio
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hyönteisille ja linnuille ravintoa ensimmäisenä keväisin.

3 ja 4 Kivikasat, sekä maanalaiset, suurempien kivien välin jäävät 
onkalot tarjoavat pesä- ja talvehtimiskokoja nisäkkäille, matelijoille 
sekä linnuille. Muun muassa kivitasku rakentaa pesänsä kiviröykkiöön.

5 Paljas soramaa on monen hyönteis- ja kasvilajin elinehto. 
Esimerkiksi erittäin uhanalainen sinisiipisirkka elää luontaisesti  
hiekkadyyneillä ja saa soranottoalueesta erinomaisen korvaavan 
elinympäristön etenkin hiekkaisilla alueilla. Myös pölyttäjähyönteiset, 
kuten maakoloissa pesivät pistiäiset kaivavat pesänsä lämpimään, 
paljaaseen maahan. Linnuista taas muun muassa vaarantunut 
kivitasku tarvitsee laajaa avointa tilaa.

6 Kuivat, etelän suuntaiset, luiskatut tai pengerretyt rinteet  
ovat erinomaista maastoa paahdekedoille ja niiden uhanalaiselle 
lajistolle. Ne korvaavat uhanalaisia harjujen avoimia ja puoliavoimia 
paahderinteitä. Paahderinteistä lisää seuraavalla sivulla.

Kallio

Lajittunut 
aines

Pohjavesi

Vajovesi / 
kapillaarivesi

Vajovesi / 
kapillaarivesi
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Paahdeympäristöt ovat kuivia niittyjä, ketoja tai metsiä, jotka sijoittuvat 
usein harjujen tai selänteiden etelän ja lännen puoleisille rinteille. 
Niiden kasvillisuuteen vaikuttavat monenlaiset ekologiset tekijät, 
etenkin rinteen muoto ja suunta. Jyrkemmät rinteet erodoituvat helposti 
paljastaen hiekan tai soran maan pintaan. Monet paahteisuutta suosivat 
lajit vaativatkin peittämätöntä kivennäisainesta. Paahdekasvilajisto on 
alkuperäistä lajistoamme, joka on levinnyt tänne jääkauden jälkeen 
arokasvillisuutena (Kullberg, 2013 st.).

Luontotyyppiluokitukseltaan paahdeympäristöt ovat osittain 
perinnebiotooppeja liittyen laidunnukseen sekä kaskeamiseen, mutta 
niitä esiintyy myös harjumetsissä, hiekkarannoilla, dyyneillä sekä 
joutomailla (From, 2005, s. 7). Myös muilla jääkauden tuottamilla 
muodostumilla, kuten reuna- sauma- ja suppamuodostumilla 
tavataan paahde-ekosysteemejä. Kasvillisuudeltaan ne ovat pääosin 
mäntyvaltaisia kangasmetsiä, mutta harjujen paahderinteille on 
määritelty omat kasvupaikkatyypit: häränsilmä-kanervatyyppi, 
joka vastaa kangasmetsien kanervatyyppiä sekä häränsilmä-
puolukkatyyppi ja puolukka- mansikkatyyppi, jotka vastaavat 
kangasmetsien puolukkatyyppiä. (Aapala ja muut. 2009, s. 10)  

Ennen kuin metsäpaloja ryhdyttiin aktiivisesti torjumaan, paahteiset 
rinteet paloivat ajoittain, mikä piti niitä avoimina ja esti kuusettumista. 
Metsien laidunnus on käytännössä lopetettu, metsätalous on tehostunut, 
ja uudet taimikot istutetaan tiheiksi. Lisäksi ilman typpilaskeuma 
rehevöittää metsiä. Siksi metsien umpeutuminen ja varjostuminen 
ovatkin nykyisin suurin syy paahdeympäristöille ominaisen lajiston 

Kuvat: Yläpuolella (22): Uhanalaisia pistiäisiä ruusuruohon kukalla, Alla (23) 
kangasajuruoromätäs, (Länstyrelsen i Hallands Län, 2010:17)

2.6.1 Harjujen paahderinteet

Kuva (21) Paahderinnettä Ruduksen sorakuopan reunaluiskalla. Rinteessä 
kasvaa paahdelajeista muun muassa puna-ailakkia ja ketotuulenlentoa.
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uhanalaistumisessa. Koko maan laajuudella harjumetsien valorinteet 
on luokiteltu vaarantuneiksi ja Etelä-Suomessa jopa erittäin 
uhanalaisiksi. Kuivilla niityillä ja kedoilla elävistä lajeista 54,4 % on 
uhanalaisia (Rassi ja muut. 2010, s. 109). Suurin osa näitä lajeista 
on hyönteisiä ja toiseksi suurin osa putkilokasveja (From, 2005, s. 9). 
Myös maa-ainestenotto uhkaa paahdeympäristöjä, mutta toisaalta 
se paljastaa uudelleen kivennäismaata ja avaa maiseman eli tuottaa 
uudella tavalla muutoksia, jotka ovat paahderinteen ekosysteemille 
välttämättömiä. 

Monet infrastruktuuriin ja teolliseen toimintaan liittyvät ympäristöt kuten 
teiden pientareet, radanvarret, joutomaat, lentokentät ja ampumaradat, 
toimivat paahteisuutta vaativien lajien korvaavina elinympäristöinä.  
Myös sorakuopat tarjoavat monille lajeille turvapaikan ottotoiminnan 
loputtua. (Aapala ja muut. 2009, s. 10 - 12) On siis tärkeää huomioida 
luonnon monimuotoisuus jälkihoidon suunnittelussa ja toteutuksessa 
ja tarkastella kriittisesti nykyisiä jälkihoidon käytäntöjä, joissa kuoppa 
peitetään kauttaaltaan orgaanisella pintamaalla ja istutetaan tiheäksi 
talousmetsäksi. Paahderinteitä onkin alettu viimevuosina perustaa 
enenevissä määrin soranottoalueille.

Paahdekedon kukkivia kasvilajeja ovat: kangasajuruoho, 
ahomansikka, keltasauramo, ketokaunokki, ketoneilikka,  
kissankäpälä,  nuokkukohokki, ruusuruoho, valkoailakki, 
ahdekaunokki,  idänkeulankärki, keltamaite, masmalo, 
ahosuolaheinä, isomaksaruoho, kannusruoho, pulskaneilikka, keto-
orvokki, mäkitervakko, hopeahanhikki, mäkikuisma, pikkutervakko, 

ruoholaukka, vuorimunkki, ukontulikukka, kangasraunikki ja 
karvaskallioinen. Hyvinä perhosia houkuttelevina lajeina toimivat myös 
esimerkiksi varmat lajit, kuten: Niittynätkelmä ja hiirenvirna. Perhosia 
ajatellen lajiston tulisi olla mahdollisimman runsasta, kukinnan pitäisi 
jatkua koko kesän eri lajien välillä saumattomasti ja kedon pitäisi olla 
laaja yhtenäinen alue. Yhteydet muille kedoille ovat niin ikään tärkeitä. 
Etelään suuntaava paahdeniitty on ideaalinen myös perhosille. 
(Virolainen ym, 2003, s. 10-13)

Paahdeketoa hoidetaan poistamalla puiden ja pensaiden taimet 
parin vuoden välein. Samoin hatalliset vieraslajit sekä varjostavat 
ja rehevöittävät lajit poistetaan. Ketoja ei niitetä eikä lannoiteta. 
Avoimuutta ylläpidetään myös kulutuksen, kuten kävelyn ja 
ratsastuksen avulla. Rinteeseen voidaan jättää joitakin mäntyjä.

21



23

möyskään ruderaattia ei niitetä eikä lannoiteta. Samoin kulutus on 
toivottua.

2.6.2 Ruderaattiniityt

Ruderaatti  eli uudiskasvualue tarkoittaa karua, avointa  elinympäristöä, 
jolla kasvaa pääosin rikkaruohoista koostuvia ravintokasveja linnuille, 
perhosille ja muille eläimille.  Lintujen näkökulmasta tärkeitä ovat 
etenkin talventörröttäjäkasvit, jotka tarjoavat ravintoa myös talvisin. 
Ruderaattien arvostus on kasvanut viimevuosina luonnonsuojelun 
piirissä (Luonnonsuojeluliitto, 2005). Ruderaattiympäristöt voivat olla 
rikkaita myös perhos- ja hyönteislajistoltaan, koska ne tarjoavat eri 
vuodenakoina kukkivia mesikasveja. Niitä pidetään yllä kääntämällä 
maa muutaman vuoden välein. Vastaavasti ruderaatit voivat itsekseen 
kehittyä kasvillisuuden levittyä ravinto- ja/tai mesikasviniityiksi.

Sorakuppien pohjat ovat usein tasaisia karuja kenttiä, eli 
luonnostaan ruderaattiympäristöjä. Pohja saattaa olla kuivaa, koska 
vedet imeytyvät karkearakeiseen soramaahan. Tässä suhteessa 
soranottoalueen ruderaattiympäristö eroaa muun tyyppisistä alueista, 
sillä soranottoalueella maan pinta läpäisee vettä erinomaisesti. 
Joissain kohdin taas pohjavesi saatta pyrkiä kapillaarisesti kohti pintaa 
tai pohjaveden pinta on kausittaisesti lähellä kaivettua tasoa. Pohjat 
eivät ole myöskään yhtä paahteisia kuin paahderinteet. 

Kasvilajiston monimuotoisuutta voidaan lisätä kylvöillä. Siten 
parannetaan myös ruderaatin maisemallista laatua. Näilläkin alueilla 
paljaat hiekkapinnat ovat silti tärkeitä. Täysin peittävää ruohomattoa ei 
siis kannata yrittää istuttaa soranottoalueelle, vaan hiekansuosijalajeille 
on jätettävä valtaustilaa. Niittyä hoidetaan poistamalla pansaiden 
ja puiden taimet parin vuoden välein. Muutamia pajuja voidaan silti 
jättää pieniksi ryhmiksi ruderaatin reunoille tuottamaan eläimille 
kevätravintoa.

Sopivia lajeja voidaan lisätä kylvämällä esimerkiksi: harakankelloa, 
kissankelloa, puna-ailakkia, päivänkakkaraa, siankärsämöä, 
särmäkuismaa, kelta-apilaa. Myös kuivien ketojen lajistoa voidaan 
hyvin kylvää. (Virolainen ym, 2003, s. 10) Niin kuin paahdeketoakin, 

Kuvissa vasemmalla yllä tunturikurjenherne: 24;   idänkeulankärki: 25; 
keltamaite: 26; masmalo: 27 (Luontoportti)

2.6.3 Kosteikot ja pienvesistöt

Kosteikot ovat pieniä vesistöjä tai vettyneitä maita, joilla on oma 
eliöstönsä. Lammet ja kosteikot ovat tärkeitä monille linnuille 
ja hyönteisille. Kosteikkojen perustamista ei suositella yleisesti 
tärkeille pohjavesialueille, mutta niitä voidaan perustella esimerkiksi 
törmäpääskyn elinehtona, koska törmäpääskyn ravintohyönteiset 
elävät vedessä. Vesistö tai kosteikko on erityisen arvokas, kun se on 
soramaan yhteydessä (Länsstyrelsen i Hallandslän, 2010:16, s. 6). 
Hiekkarannat ovat yksi uhanalaisimmista habitaateistamme. 

Pienialainen lampi voidaan muodostaa pinta- tai pohjavedestä siten, 
että se ei tuota riskiä pohjaveden laadulle.  Usein sorakuopissa 
pohjavesi saattaa myös virrata kohti pintaa kalliokynnyksen vuoksi. 
Tällöin pohjavesi voi muodostaa lammen. Jos pohjavesilampea 
halutaan käyttää puhtaana uimavetenä, se kannattaa kaivaa 
mahdollisimman syväksi, jolloin vedessä voi tapahtua virtausta, 
eivätkä pienet epäpuhtaudet muodosta liiallista ongelmaa. Tällöinkin 
voidaan rakentaa matalampia rantoja kahlausta ja vesieläimiä sekä 
-kasveja varten. 

Yläpuolella (28): Niittyä Hyvinkään Suomiehen sorakuopan pohjalla

Alla (29): Lammikko Rudus Oy:n sorakuopan pohjalla
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Lahopuu on kuollutta tai hiljalleen kuolevaa puuta, joka on joko 
edelleen pystyssä tai kaatuneena. Lahoavassa puussa elää runsas 
hajottajalajisto, joka on tärkeä osa luonnon kiertokulkua. Suomen 
metsälajistosta noin neljännes eli yli 4 000 lajia, on suoraan tai 
välillisesti riippuvaisia kuolleesta puusta (Similä & Junninen (toim.), 
2011). Lahopuusta muodostuu uutta maannosta, joka edesauttaa 
kasvien kasvua. Lahopuuympäristöt ovat harvinaistuneet tehokkaan 
metsänhoidon sekä asuinalueiden puutarhan- ja maisemanhoidon 
seurauksena. Maisema-arkkitehtuurissa ja puutarhanhoidossa on 
perinteisesti haluttu siistiä epämääräisen oloiset lahoutuvat puut 
ja rakenteet. Lahoympäristö voi kuitenkin olla myös kaunis, jos se 
suunnitellaan ja sommitellaan hyvin.

Lahopuu on tärkeää monille metsän pieneläimille ja eliöille, mutta 
myös pölyttäville niittylajeille kuten pistiäisille. Siksi lahopuuta tulisi 
aina olla myös paahderinteiden yhteydessä. Mesipistiäisten toukat 
esimerkiksi kasvavat lahopuun kolossa. Erityisesti lehtilahopuut ovat 
monien mesipistiäisten ja kovakuoriaisten mieleen. Kovakuoriaiset 
käyttävät niitä ravinnokseen. Samoin monille lahottajasienille 
kuoleva puu on elinehto. Lahopuu voi toimia myös muiden kasvien 
suojana taimivaiheessa ja estää liikkumista tietyillä alueilla. (Risto 
Sulkava, 2013) Se palauttaa ravinteet luonnon kiertoon. (Kuva 30) 
Maa-ainestenotossa puut kaadetaan ja juurakot nostetaan maa- tai 
kiviainesvarannon päältä. Puuta voitaisiin käyttää lahoympäristöjen 
muodostamiseen.

2.6.5 Puulajiston monimuotoisuus

Soranottoalueille   istutetaan  usein  paljaaseen,    
aluskasvillisuudettomaan maahan mäntyjä. Vasta niiden alle alkaa 
kasvaa jäkäliä ja sammalia, ja metsäkasvillisuus palautuu vaiheittain. 
Lehtipuut monipuolistavat lajistoa ja maisemaa. Lisäksi ne ovat myös 
tärkeitä muun lajiston monimuotoisuuden kannalta. Mm. haapa ja 
raita ovat tärkeitä monille uhanalaisille lajeille, etenkin kolopesijöille. 
Lehtipuut myös lahoavat nopeammin ja ovat sitä kautta tärkeä osa 
ekosysteemin kiertoa. (Kuva 31: Haapa eli populus tremula)

2.6.6  Haitalliset vieraslajit monimuotoisuuden 
uhkana

Haitalliset vieraslajit ovat Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, 
jotka on saatettu tuoda maahan alunperin koristekasveina. Niiden 
ulkonäkö on usein miellyttävä, jolloin haitallisuutta saattaa olla vaikea 
ymmärtää. Tietoisuutta haitallisista vieraslajeista tulisi levittää, jotta lajit 
voidaan poistaa ennen kun ne aiheuttavat vakavaa ympäristöhaittaa. 
Yleensä haitalliset lajit ovat pioneerikasveja, jotka pystyvät leviämään 
tehokkaasti laajoille alueille  jo ennen muita. Ne myös valtaavat 
elintilan kaikilta muilta kasveilta tukahduttamalla ne alleen tai jopa 
käyttäen kemiallisa aseita. Komealupiini (kuva 34) esimerkiksi 
vapauttaa typpeä maaperään, niin että köyhää maata suosiva 
paahdekasvillisuus ei pysty enää kasvamaan siinä. Vieraslajit ovatkin 
vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle ja ne tulisi torjua heti niiden 
ilmaannuttua. Muita erityisen haitallisia vieraslajeja ovat jättipalsami 
(kuva 33), jättiputket, kurttulehtiruusu (kuva 32) ja kanadanpiisku. 
Torjunta-aineita ei kuitenkaan saa käyttää pohjavesialueilla, vaan 
kasvit pitää poistaa juurineen ja esimerkiksi polttaa tai haudata syvälle 
maahan. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä. Helpointa kasvit on poistaa 
vielä siinä vaiheessa kun ne eivät ole vielä vallanneet koko aluetta. 
Vieraslajit voivat levitä maansiirron seurauksena, teiden pientareita 
pitkin tai eläinten ja ihmisten kuljettamina.

komealupiini

! Kansallisen vieraslajistrategian mukainen luokittelu:
Haitallinen vieraslaji
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komealupiini (Lupinus polyphyllus) syrjäyttää alkupe-
räisiä lajeja, kuten niittykasveja. Lupiinin menestys pe-
rustuu sen suureen kokoon sekä hyvään lisääntymis- ja 
kilpailukykyyn. Lupiini rehevöittää maaperää sitomalla 
typpeä ilmasta juurinystyröidensä bakteerien avulla. re-
hevöityminen heikentää alkuperäisten, köyhässä maa-
perässä kasvavien niittykasvien elinmahdollisuuksia. 
Lupiini kilpailee pölyttäjistä alkuperäisten kasvien kans-
sa. se vaikuttaa myös moniin hyönteisten, esimerkiksi 
päiväperhosten menestymiseen, sillä lupiini ei kelpaa 
monille hyönteisille ravintokasviksi. Lupiinit vähentävät 
maisemallista ja ekologista monimuotoisuutta erityisesti 
vanhoissa kulttuuriympäristöissä. kasvi on myrkyllinen 
sisältämiensä alkaloiden vuoksi.

levinneisyys

Lupiini on kotoisin Pohjois-amerikasta. Eurooppaan ja 
suomeen lupiineja tuotiin 1800-luvulla koriste- ja re-
hukasviksi. Helposti siemenistä lisääntyvää kasvia on 
levitetty ahkerasti puutarhoihin ja mökeille, joista se on 
edelleen karkaillut pitkin tienvarsia lisääntyen räjähdys-
mäisesti Etelä- ja keski-suomessa. sitä tavataan nyky-
ään koko maassa pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. 
oulun pohjoispuolella se leviää heikommin ilmeisesti, 
koska siemenet eivät ehdi valmistua lyhyemmän kasvu-
kauden takia. 

tienvarsien ohella lupiinia tavataan etenkin joutomail-
la, ratapenkereillä sekä niityillä. kasvia on tavattu myös 
nuoresta harjumetsästä. Lupiini viihtyy lähes missä vain, 
poikkeuksena ovat savi- ja kalkkipitoiset alueet. Lupiinit 
voivat kulkeutua myös tienvarsiniittojen, siirtomaiden ja 
puutarhajätteiden mukana uusille kasvupaikoille. 

tunnistus

Lupiini on monivuotinen hernekasvi, joka kasvaa noin 
1–1,5 metriä korkeaksi. Lupiinin kukinto on terttumai-
nen ja pitkä, ja se voi olla väriltään sininen, violetti, 
vaaleanpunainen tai valkoinen. kukinnon väri voi vaih-
della samassa yksilössä. Lupiinin sormilehdykkäiset 
lehdet ovat pitkäruotiset ja sen juuristo on voimakkaasti 
haaroit tunut. 

torjunta

Lupiinit on todettu erittäin vaikeasti hävitettäväksi lajik-
si. se leviää tehokkaasti siemenistä, joita yksi kasvi voi 
tuottaa jopa sata. maaperän siemenvarastosta voi nous-
ta uusia kasveja useiden vuosien ajan. Lupiinin hävittä-
minen vaatii pitkäjänteisyyttä, ja torjuntatyö vie vuosia. 
kukinnot kannattaa leikata pois heti kukkimisen jälkeen, 
ennen siementen kypsymistä. näin menetellen lupiini ei 
pääse leviämään puutarhan ulkopuolelle. Jos lupiineja 
on vähän, voi ne kaivaa yksitellen juurineen ylös maasta.

Jättipalsami

Haitallisuus
 
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on Suomen luon-
toon puutarhoista levinnyt koristekasvi. Luontoon levi-
tessään se valtaa kasvualaa tukahduttaen alleen kaiken 
muun kasvillisuuden. Kasvillisuuden yksipuolistuminen 
vähentää monimuotoisuutta ja on maisemallisesti yksi-
toikkoinen. Suuret kasvustot myös vaikeuttavat virkistys-
käyttöä alueella. Torjuntatöiden yhteydessä on havaittu, 
että jättipalsami voi aiheuttaa joillekin allergisia reakti-
oita.

levinneisyys

Alun perin jättipalsami on kasvanut Himalajan vuoristo-
alueilla Intiassa, mutta koristekasviksi sitä on tuotu Eu-
rooppaan ja Suomeen 1800-luvulla. Laji levisi 1800-lu-
vun lopulta alkaen ihmisten avustuksella eri puolille 
Suomea Peräpohjolaa myöten. Nykyään se on runsas 
napapiirille asti. 

Suomessa jättipalsami kasvaa usein asutuksen läheisyy-
dessä, koska sitä on alun perin tuotu koriste- ja mesikas-
viksi puutarhoihin. Pihoilta kasvi on kulkeutunut puutar-
hajätteiden ja pitkälle sinkoutuvien siementensä mukana 

edelleen sopiviin kasvupaikkoihin, kuten tunkioille, ran-
noille, ojanpohjille ja pellonlaiteille. Suurikokoisimmat 
kasvit ja laajimmat kasvustot löytyvät reheviltä ja kos-
teilta kasvupaikoilta, joissa palsami on kilpailukykyinen 
ja muut kasvit alleen tukahduttava haitallinen laji. Jät-
tipalsami leviää erityisen helposti joki- ja puronvarsia 
myöten. Jättipalsami ei kuitenkaan siedä kuivuutta, ja 
se kasvaa huonosti karuilla kasvupaikoilla.

tunnistus

Jättipalsami on yksivuotinen mehevävartinen ruoho. Jät-
tipalsamiyksilöt voivat olla suuria, jopa yli kolmemetrisiä. 
Kasvien keskipituus jää kuitenkin yleensä noin 1,5 met-
riin. Kuitenkin jopa pienet, alle 10 cm korkeat yksilöt 
kukkivat ja muodostavat siemeniä. 

Kasvin lehdet ovat muodoltaan suikeita ja tiheästi ham-
maslaitaisia. Kasvilla on suuret, jopa 4 cm kokoiset kak-
sineuvoiset kukat. Kukinto on pystyssä oleva terttu. Ku-
kat ovat useimmiten vaaleanpunaisia, mutta Suomessa 
on tavattu useita värimuotoja tummanpunaisista valkoi-
siin. Kasvin hedelmä on litumainen kota, ja se repeää 
kypsänä herkästi singoten siemenet lähiympäristöön jo-
pa seitsemän metrin päähän.

palsamit

! Kansallisen vieraslajistrategian mukainen luokittelu:
Haitallisia vieraslaJeJa
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Kestävä maiseman kunnostaminen

Pohjaveden suojelu Luontoarvot

Maiseman estetiikka

Maiseman esteettinen laatu

Mikä tahansa 
kasvillisuus Luonnonmukainen /

alkuperäinen / uhanalainen 
kasvillisuus ja muu eliöstö

Ekologisesti toimivat 
elinympäristöt uhanalaisille 
lajeille

Toimivat kasvualustat

Ei lannoitusta

Rakenteet 
toiminnoille

Turvallisuus

Vaihteleva maasto: 
törmät, kasat, 
penkereet, rinteet,

Suojakerros 
pohjaveden päällä

Virkistysmahdollisuudet

Muut toiminnot

Biodiversiteetti

Luonnonmukainen 
pintamaakerros

Pedagogiset 
ympäristöt

Vesi maisemassa

matalat 
pohjavesilammet, 
hiekkarannat

Ympäröivään maisemaan 
sopeuttaminen

Maisemahäiriöiden ja 
haittojen korjaaminen

Siisteys

2.7  Yhteenveto soranottoalueen maiseman kunnostamisen tavoitteista

Ei haitallisia 
vieraslajeja

Luontoa mukailevat 
linjat

Muotoillut, geometriset, suorat 
linjat

Virkistys ja toiminnot
Uimapaikat

Valaistus

 Ei valaistusta

Puhdas pintamaa

Paljaat hiekkapinnat

koristekasvillisuus

Yhteydet ympäröiville 
viheralueille

Terveellisyys

Ympäristötaide

Veden imeytymisen 
edellytykset, maan 

huokoisuus

Ekologiset verkostot 
ja yhteydet

Elämyksellisyys

Soranottoalueen kunnostamisen tavoitteet voivat olla keskenään 
hyvinkin ristiriitaisia. Erilaisia näkökulmia on useita, ja kaaviossa 
on esitetty vain osa niistä. Tavoitteet on asetettu vastaamaan niitä 
valittuja ympäristövaikutuksia, jotka esitettiin kappaleessa 2.1 ja joihin 
siis tällä työllä pyritään puuttumaan.

Muun muassa taloudellinen näkökulma on jätetty pois, sillä siinä 
korostuisivat todennäköisesti jälkihoidon vähimmäisvaatimukset tai 
säästöjen tavoittelu. Toisaalta maiseman ja luonnon kunnostamisella 
on imagoa kohottavaa arvoa. Rahallisen arvon  määrittäminen on 
kuitenkin hankalasti mitattavissa ja siihen tarvittaisiin jonkin muun alan 
asiantuntemusta. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen sitä vastoin 
on kaiken elämän elinehto maapallollamme. Sen arvo on mittaamaton.

Pohjaveden suojelu on välttämätöntä, mutta se saattaa olla 
vastakkain jodenkin luonto-, maisema- ja virkistystavoitteiden kanssa. 
Esimerkiksi matalat pohjavesilammikot eivät suojele pohjavettä. 
Paljaat hiekkapinnat ja harva kasvillisuus eivät puolestaan välttämättä 
näytä niin esteettiseltä maisemassa. Toisaalta ne taas tarjoavat 
elinympäristöjä monille soranottoalueilla viihtyville lajeille. Jotakin 
yhtenäistäkin tavoitteista löytyi: Avoimen tilan käyttö virkistykseen 
tai urheiluun on suotavaa myös hiekkaelinympäristön säilymisen 
kannalta ja se pitää lisäksi maiseman avoimena. Samoin se voi 
vähentää haitallista käyttäytymistä kuten jätteiden tuontia sosiaalisen 
kontrollin ansiosta.

Pohjaveden suojelun kannalta maisemaa ei kannata rakentaa 
liiallisesti, myöskään muunlainen teollinen toiminta ei ole suotavaa, 
silla siinä piilee pohjaveden saastumisriski. Voidaan päätellä, että 
virkistyskäyttö on metsätalouden ohella pienempi riski pohjavedelle 
kuin muut jälkikäyttömuodot.

Luonnon prosessaja mukailevan, rakennetun habitaatin ei 
välttämättä tarvitse olla tilallisesti tai esteettisesti jäsentymätön 
vaan se voidaan suunnitella korkeatasoiseksi “luontomuotoiluksi”.
Perinteisesti on ajateltu, että luontoa ennallistavassa tai uudistavassa 
suunnittelussa maiseman estetiikalla on pienempi arvo. Maisema-
arkkitehtuurilla voidaan kuitenkin yhdistää muotoilu ekologisesti 
toimiviin habitaatteihin. Tämä tuo vain enemmän merkitystä ja sisältöä 

suunnitteluun. Mahdollisuudet tavoitteiden  yhdistämiseen ovat 
laajat. Siihen tarvitaan mielikuvitusta, jota maisema-arkkitehdeilta ja 
arkkitehdeilta löytyy. 

Valaistuksesta ei juurikaan puhuttu aiemmissa kapaleissa. Se voi 
puolestaan vaikuttaa negatiivisesti luonnon prosesseihin ja eläimiin. 
Yhteyttäville kasveille sekä joillekin eläimille ilta- ja yövalaistus  saattaa 
olla häiritsevää. Etenkin valkoisen ja keltaisen valon vaikutukset ovat 
huomattavat yhteytykseen. Samoin monet suuremmat nisäkkäät 
voivat häiriintyä valaistuksesta ja kiertää valaistun kohteen kaukaa. 
Tärkeiden vaellusyhteyksien varrella ja taajaman ulkopuolella 
puistovalaistus ei siis ole kannatettavaa.

Kuten jo aiemmissa kappaleissa todettiin, jokainen kohde tulee arvioida 
erikseen. Kaikkien arvojen ja tavoitteiden ei tarvitse olla ensisijaisia 
kaikissa kohteissa Suunniteltavien toimenpiteiden vaikutukset tulee 
arvioida tarkasti paikkakohtaisesti.

Kaavio esittää soranottoalueen maiseman kunnostamisen tavoitteita 
sekä niiden päällekkäisyyttä ja ristiriitaisuutta eri näkökulmista.

Avoin tila

Toimivuus osana 
kaupunkirakennetta
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Suunnittelualue sijaitsee pohjoisella Uudellamaalla noin 9 kilometrin 
päässä Hyvinkään keskustasta lounaaseen, Helsinki-Tampere-
moottoritien ja Hanko-Porvoonväylän risteyksen kaakkoiskulmassa. 
Suomiehen soranottoalueelta on otettu soraa ja hiekkaa jo 
vuosikymmenten ajan. Kohde on osittain jo jälkihoidettu kaivun 
edetessä perinteisin menetelmin luiskaamalla rinteet ja istuttamalla 
niihin mäntyjä. 

Kohde valittiin Rudus Oy:n omistamista tai hallinnoimista 
soranottoalueista. Yritys antoi vapaat kädet paikan valintaan, mutta 
toivoi suunnitelmaa nimen omaan soranottoalueelle eikä esimerkiksi 
kalliolouhokselle. Omia kriteereitäni paikan valinnassa olivat läheinen 
sijainti pääkaupunkiseutuun nähden, asutuksen läheisyys ja kohteen 
merkitys ympäröivässä kaupunki- ja maisemarakenteessa. Muutaman 
viikon etsimisen jälkeen päädyttiin Suomieheen, joka vaikutti heti 
mielenkiintoiselta ja tärkeältä kunnostamiskohteelta.

Rudus Oyn tavoitteena on kehittää jälkihoidon käytäntöjään 
Suomiehen maisemasuunnitelman pohjalta. Etenkin luonnon 
monimuotoisuuden edellytyksiä sekä maisemallista laatua halutaan 
parantaa.  Yritys toivoo luovuttavansa tontin kaupungille jälkihoidon 
toteuduttua. Hyvinkään kaupunki kaavailee alueelle luontopolkua 
ja virkistysaluetta. Tavoite on osa kaupungin luontopolkuhanketta, 
jossa on useita kohteita eri puolilla kaupunkia. Tavoitteet on pyritty 
yhdistämään suunnitelmassa maisema-arkkitehtuurin keinoin. 
Seuraavissa kappaleissa esitellään ympäröivän maiseman piirteet 
suunnitelmaa varten rajatulta tarkastelualueelta sekä sorakuopan 
maankäyttöön vaikuttavat tekijät. Kappaleessa 3.2 analysoidaan 
itse soranottoalueen maisemaa. Yleissuunnitelmaan syvennytään 
kappaleessa 3.3.

3.1  Ympäröivä maisema
Viime jääkausi vaikutti voimakkaasti koko Suomen maisemaan. 
Hyvinkään ja Suomiehen alueella on nähtävissä runsaasti jääkauden 
aikaansaamia muodostumia. Baltian jääjärven aikana jään sulaminen 
pysähtyi satojen vuosian ajaksi, ja jään reunaan muodostui Hyvinkään 
halki kulkeva I salpausselkä. Jään sulamisvedet muodostavat myös 
luode-kaakko- sekä pohjois-etelä-suuntaisia pitkittäisharjuja ja deltoja 
lajittuneista kiviaineksista.Yoldiameren aikana, noin. 10 000 vuotta 
sitten maa alkoi kohota vähitellen. Hyvinkään merenrannoille kehittyy 
rantakivikoita kuten Suomiehessä sijaitseva Jätinkatu.

Jäätikön sulamisen vaiheet, 
(Alkuper. kuva: luomus.fi, muokattu)

3  Suunnitelma Hyvinkään Suomieheen

I salpausselkä
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Tarkastelualueen kaupunkirakenne
Merkkien selitykset

Rakennus

Teollisuuden tai maatalouden 
rakennus

Julkinen tai kaupallinen rakennus

Suomiehen soranottoalue

P
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Merkkien selitykset

Suomiehen soranottoalue

Maiseman solmukohta

I Salpausselkä

Laakso

Selänne

Lakialue

P

Ympäröivän maiseman rakenne
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3.1.1  Ympäröivän maiseman rakenne

Suomiehen ympäristö Hyvinkäällä on maisemaltaan monimuotoista.  
Kaupungin selkärankana toimii I salpausselkä, joka halkaisee 
Hyvinkään lounais-koillis-suuntaisesti. Alueen geologia ja kasvillisuus 
ovat muutoin pienipiirteistä. Salpausselän eteläpuolella on 
runsaasti pohjois-etelä- sekä luode-kaakko-suuntaisia harjuja sekä 
saumamuodostumia. Vantaanjoki puhkaisee salpausselän maiseman 
solmukohdassa. Salpausselän pohjoispuolella, Helsinki-Tampere-
moottoritien länsipuolella kohoaa laaja Usmin kallioylänkö. Se on 
suosittu retkeilyalue ja suurimmaksi osaksi suojeltu.

Suomies sijaitsee harjun päätteenä olevalla deltalla, muutaman 
kilometrin päässä salpausselästä, sen distaali puolella. 
Soranottoalueen keskelle jätetyllä korkeimmalla harjanteella sijaitsee 
Jätinkatuna tunnettu muinaisranta. Se on n. 10 - 20 metriä leveä ja 200 
metriä pitkä pirunpelto, joka on muotoutunut n. 10 000 vuotta sitten 
Yoldiameren aikana, 120 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella. 
Soranotto on tuhonnut osan muinaisrannasta, mutta jäljellä oleva 
muodostuma on edelleen edustava. Ottoalueen pohjoispuolelle taas 
on suojeltu suppa-alue, jota kutsutaan Jätinlukoiksi.  Supat ovat 
jyrkkäreunaisia 20 - 30 metriä syviä kuoppia, jotka ovat syntyneet 
maan sisään jääneiden jääkimpaleiden sulaessa viime jääkauden 
lopulla. Sekä jätinkatu että lukot on luokiteltu paikallisesti merkittäviksi 
muodostumiksi.

Maaperä

Maa-ainesten 
vanha tai 
nykyinen 
ottoalue

Maa-ainestenotto

3.1.2  Maaperä 

P P

Maaperäkartassa salpausselkä erottuu hiekkamaana. Toinen 
suhteellisen runsas maalaji on kalliomaa. Usmin kallioylängöllä 
kalliopintoja on runsaasti, mutta myös Suomiehen lähistön 
hiekkamoreeniselänteet ovat rapakalliosydämisiä. Suomiehen delta 
näkyy viuhkamaisena muotona harjujaksojen välissä. 

Oikeanpuoleisesta kartasta voi huomata, että suurin osa Suomiehen 
deltasta sekä sen etelän puoleisista soraharjuista on hyödynnetty. 
Jonkin verran on kaivettu myös salpausselän hiekkavaroja, Suojellut 
jaksot ovat kutakuinkin säilyneet. Pienempiä vanhoja ottoalueita on 
varmasti huomattavasti enemmän, mutta ne ovat aikojen saatossa 
maastoutuneet muuhun harjumaisemaan. Tarkastelualueen 
itäosassa, Ridasjärven eteläpuolella on niin ikään sora-alueita, joita 
on hyödynnetty.

SuunnittelualueSuunnittelualue
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Hyvinkään kaavoitustilanne on Suomiehen suunnittelun kannalta 
erityisen mielenkiintoinen. Kaupungin kasvusuuntana näyttää olevan 
etelä, vaikka nykyisen rakenteen tiivistäminen onkin ensisijaisena 
tavoitteena. Kaupungin kehittämisstrategioista käy esimerkiksi ilmi, 
että Hangon ja Hyvinkään välistä rautatietä halutaan pitkällä aikavälillä 
kehittää henkilöliikenteen käyttöön sekä rakentaa sen varrelle uusia 
asemia ja niihin yhdistyviä asuin- ja työpaikka-alueita esimerkiksi 
Noppoon. Muun muassa vuoden 2013 asuntomessualue sijoittuu 
taajaman eteläpuolelle. Sen ympäristöön ollaan asemakaavoittamassa 
runsaasti uusia asuinalueita. Lähimmät niistä sijoittuvat vajaan 
kolmen kilometrin päähän suunnittelualueesta. Monissa kaupungin 
kasvuskenaarioissa Suomiehen soranottoalue on selvitysalueena. 
(Hyvinkään kaupunki, 2011) 

Suomiehen sorakuoppa sijoittuu Palopuron – Ridasjärven 
osayleiskaava-alueelle(PROY). Uusi keskustaajaman osayleiskaava 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.4.2012. Se korvaa osittain 
edellä mainittua PROY kaavaa päällekkäisiltä osilta ja ulottuu 
ottoalueen reunaan sekä liikennesolmuun asti. Hyvinkään 
ympäristönsuojeluyhdistys valitti kaavasta vuonna 2012, minkä 
seurauksena kaava tuli voimaan vain osittain 2.7.2012. Kaavan 
voimaantulon ulkopuolelle jäivät ympäristönsuojeluyhdistyksen 
osoittamat alueet, joilla sijaitsee tärkeä ekologinen yhteys (Hyvinkään 
ympäristönsuojeluyhdistys Ry, 2012). Kaavan eteläosaan oli alun 
perin osoitettu uusia teollisuus- ja varastoalueita, palvelu- ja työpaikka-
alueita sekä näiden reservialueita (TY, T, TP, T-Res, TP-Res, P-1). 
Lisäksi Vantaanjoen varteen osoitettiin uutta asumisen reservialuetta 
(A-Res). Osa näistä alueista jäi voimaantulon ulkopuolelle ja osaa 
pienennettiin riittävän ekologisen yhteyden takaamiseksi. Suomiehen 
soranottoalue onkin tärkeä osa yhteyttä ja se tulisi huomioida myös 
suunnittelussa ja myöhemmässä käytössä.

PRO-kaavassa ottoalue on merkitty EO / MU-1 eli Maankamaran 
ainesten ottoalueeksi, ja oton jälkeen maa- ja metsätalousalueeksi, 
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Kaavan 
määräystä lainaten: ”Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden 
harjoittamiseen. Alueelle saa sijoittaa ulkoilureittejä. Alueen muu kuin 
maa- ja metsätaloutta palveleva rakennusoikeus on siirretty kunkin 
maanomistusyksikön muiden kaavamääräysten alaisille alueille. 
Maisemaa muuttavien maanrakennustöiden (kaivamis, louhimis-, 
tasoittamis- ja täyttämistöiden) suorittaminen ilman maankäyttö- ja 
rakennuslain 128§:n mukaista lupaa on kielletty. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 43§:n perusteella kielletään rakentamasta MU-1 
-alueelle niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.”

Sorakuoppaa ympäröivä metsä taas on MU-3 -aluetta, eli maa- 
ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta sekä 
luonnonsuojelullisia arvoja. Tälle alueelle sijoittuvat Jätinlukot sekä 
Jätinkatu. Sen itäpuolinen metsä on MU-metsää, ja Suomiehensuon 
sekä liikennesolmua ympäröivä metsä taas tavallista M-aluetta. Sora-
alueen lounaislaidalla on pieni Palvelujen ja hallinnon alue (P), jolla 
sijaitsee arvokkaaksi luokiteltu Jätinlinna eli urheiluseura Suomiehen 
Sisun talo. Rakennus on yli 80 vuotta vanha ja sitä on korjattu 
talkoovoimin sekä rakennusammattilaisten toimesta vuoden 2013 
aikana (Aamuposti, 14.5.2013). 

3.1.3 Kaavoitustilanne

Suunnittelualue
Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen 

esittämät kaavamuutokset
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Kaava-alueiden 

välinen raja

Suunnittelualue

Suunnittelualue

Ote voimassa olevista yleiskaavoista
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Keskustaajaman osalta on valmistunut viheralueohjelma 2011-2020. 
Hyvinkäällä on laaja valikoima erilaisia viheralueita korkeatasoisista 
keskustapuistoista laajoihin retkeilyalueisiin. Etenkin liikkumiseen ja 
vihreään infrastruktuuriin on panostettu. Hyvinkää valittiinkin vuoden 
2012 pyöräilykaupungiksi. Samoin latuverkosto, maastopyöräreitistö 
ja erilaiset kaupunkipolut ovat kattavia. Luontopolkuhanke jatkaa 
samaa linjaa ja tuo ulkoilureitistöön mukavan lisän.

Viheralueohjelmassa esitellään Hyvinkään ulkoilureitistöä. Suomiehen 
kannalta merkille pantavaa on se, ettei Kaunisnummen harjun ohjeellista 
ulkoilureittiä ole merkitty karttaan, vaikka se yleiskaavassa näkyykin. 
Reitti jatkaisi Hanko-Porvootien eteläpuolella Suomiehen sorakuopan 
koillisreunaa ja johtaisi suunnittelualueen kautta Jaakolan kedolle. 
Reitti on kuitenkin paikoin melko huonokuntoinen ja Hanko-Porvootie 
katkaisee yhteyden pahasti. Lisäksi kyseessä on yksityinen metsätie. 
Reitti voisi kuitenkin ainakin teoriassa  toimia hyvin  Suomiehen 
luontopolun jatkeena ja yhdistää sen kaupunkirakenteeseen.

Vasemmalla keskustaajaman yleiskaavaselostuksen 
viheralueverkosto. Muun muassa Hyvinkään kylän 
peltoaukeat on merkitty maisemallisesti arvokkaiksi 
pelloiksi.

Ulkoiluverkosto Hyvinkään viheralueohjelmasta. 
Suunnittelualue rajautuu kartan ulkopuolelle (etelässä).

3.1.5  Ympäröivä luonto3.1.4  Hyvinkään viheralueet

Sorakuopan pohjoispuolinen Jätinlukkojen talousmetsä on 
pääosin lehtomaista kangasmetsää, jossa kuusi ja mänty ovat 
päälajina.  Suppakuopissa mikroilmasto on viileämpi varjostuksen ja 
korkeuserojen vuoksi. Soranottoalueen keskelle jäävällä kummulla, 
jossa myös Jätinkatu sijaitsee, on kuivaa kangasmetsää. Siellä kasvaa 
runsaasti kangasmaitikkaa, kanervaa ja jäkäliä. Alueen koillisreunalla 
on lehtomaista metsää. Ympäröiviä metsiä on harvennettu 
viimeaikoina.

Delta-muodostuma rajautuu kahteen eri suohon, luoteessa Hirvisuohon 
ja etelässä Suomiehensuohon. Muinaiseen merenpohjaan ja rannalle 
kasautui runsaasti hienoja sedimenttejä ja eloperäistä ainesta 
salpausselän ympärille. Maan noustessa, näistä kuroutuivat nykyiset 
suot sekä viljelylaaksojen hedelmälliset hiesu- ja savitasangot (Lavia, 
2010, s. 4). Samoilla paikoilla Vantaanjoen laaksossa viljellään maata 
edelleen runsaasti. Peltoja rytmittävät harjuille ja moreeniselänteille 
sijoittuvat metsät ja maaseutuasutus. Alueella on myös useita 
hevostalleja, joiden hevoset laiduntavat niityillä ja kedoilla. 

Suomiehen kylässä, ottoalueen vieressä on suojeltu Jaakolanketo. 
Sitä on kunnostettu viime vuosina poistamalla puita ja pensaikkoa. 
Keto sekä sen yhteydessä olevat hevoslaitumet tarjoavat hyvän 
siemenvaraston monille niittyjen ja ketojen lajeille. Siellä on tavattu 
muun muassa monia uhanalaisia paahdelajeja. Hevoset ja ponit 
voisivat levittää niitä myös ratsastuksen yhteydessä ilmaiseksi 
soranottoalueelle. Kedolla kasvaa mm katajia sekä edustava 
luutamänty kalliokummun laella. 

Muita lähistöllä sijaitsevia suojelualueita ovat salpausselän 
luoteispuolelta löytyvä Petkelsuon avosuo ja Sveitsinpuiston 
harjunsuojelualue salpausselällä. Myös Ridasjärven Natura-alue sekä 
Usmin kallioalue ovat suojeltuja. Paikallisesti merkittäviä kohteita ovat 
Suomiehen pohjoispuolella sijaitseva Hirvisuo sekä sen itäreunalle 
sijoittuva Kaunisnummen harju sekä harjulehto.

Suunnittelualue
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Merkkien selitykset
Metsät

Pellot

Niityt

Ojittamaton tai 
vähäisesti ojitettu suo

Ojitettu suo

Nurmikot

Rakennettu alue, 
urbaani kasvillisuus

Suomiehen 
soranottoalue

Laajan maiseman 
biotoopit

Suojelualueet

Yläpuolisessa kuvassa Jaakolan keto, hevosten ja ponien 
laitumet Jaakolassa, soranottoalueen välittömässä läheisyydessä. 
Yläoikealla ekologinen verkosto Hyvinkään keskustaajaman 
osayleiskaavaselostuksesta.

P P

Suunnittelualue

Suunnittelualue
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Merkkien selitykset

Suomiehen soranottoalue

Pohjaveden tarkkailuputki

Pohjaveden virtaussuunta

Pohjavesialue

Hyvinkään pohjavesialue

Nopon pohjavesialue

Pohjaveden 
muodostumisalue

Pohjavesialue

Pohjavedenottamo

Kaivo

Pohjavettä uhkaava riskitekijä

Hyvinkään 
sikataloudentutkimuskeskuksen 
vedenottamo

Hyvinkäänkylän 
vedenottamo

Altia Oy:n 
jäähdytydvedenottamo

P

Sveitsin vedenottamo

Pohjavedet
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3.1.6 Pohjavedet
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Suunnittelualue jakautuu kahdelle eri pohjavesialueelle, jotka on 
luokiteltu I-luokan tärkeiksi pohjavesialueiksi. Nopon pohjavesialue 
rajautuu Jätinkadun harjanteelta etelään ja länteen. Se laajuus 
on yhteensä 6 km2 ja muodostumisalue n. 2,6 km2, (Hertta, 
2010). Kallioselänne erottaa sen Hyvinkään pohjavesialueesta. 
Kummankin pohjavesialueen tila on huono kemiallisilta 
ominaisuuksiltaan. Nopon pohjavesialueella sijaitsee yksi käytössä 
oleva vedenottamo, joka on Altia Oyj:n käytössä. Yritys käyttää 
vettä ainoastaan tehtaansa paineilmakeskuksen jäähdytykseen, 
veden tetrakloorieteenipitoisuuden vuoksi. Tetrakloorieteeniä pääsi 
valumaan noin 7 ha:n alalle Nopon pesulan palossa vuonna 1975, 
minkä johdosta vesi ei sovellu talousvesikäyttöön (PÖYRY, 4.12.2012).

Hyvinkään pohjavesialue jatkuu Hyvinkään keskustaan päin 
salpausselkää pitkin. Keskustatoimintojen ja teollisuuden 
sijoittuminen pohjavesialueelle näkyy kohonneina kloridi-, nitraatti- ja 
sähkönjohtavuusarvoina. Erkylässä ja Hyvinkäänkylän eteläpuolisella 
alueella eli Suomiehen pohjoispuolella vesi on hyvälaatuista. 
(Hyvinkää, 2013) Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 29 km2 ja 
muodostumisalueen ala 19 km2. Muodostuma on suurimmaksi osaksi 
hiekkaa, mutta hienojakoisempia ja moreenimaisia välikerroksia on 
runsaasti, mikä vaikeuttaa pohjaveden virtausta ja käyttöönottoa. 
Selänteen kaakkoisreunalla kalliokynnkset saattavat estää niin 
ikään virtausta. Soranottoalueelta pohjavettä virtaa Kaunisnummen 
pitkittäisharjua pitkin pohjoiseen, koska harju on rakeisuudeltaan 
hyvin vettä johtavaa. (Hertta, 2013) 

Kaunisnummen harjulla sijaitsee yksi vedenottamo, joka on Hyvinkään 
Sikatalouden eli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 
käytössä. Sikatalous on riski veden kemialliselle laadulle. Samoin 
soranotto sekä siihen liittyvä polttoaineiden käyttö on ollut riskinä. Silti 
veden laatu on pysynyt hyvänä juuri Kaunisnummen ja Suomiehen 
alueilla. Pohjavesialueella sijaitsee lukuisia muita uhkatekijöitä kuten 
huoltoasemia, jotka ovat vaikuttaneet veden huonoon kemialliseen 

Merkkien selitykset

Pintaveden virtaussuunta

Suomiehen soranottoalue

Pintavedenjakaja

Vesistö

Joen pääuoma

Pintavedet

Jätinkadun ja Jätinlukkojen selänteet toimivat myös pintavesien 
vedenjakajina. Pohjois- ja itäpuolella vedet valuvat kohti Vantaanjokea. 
Vantaanjoen tila on tyydyttävä. Soranottoalueen pintavedet eivät valu 
sen ulkopuolelle, vaan imeytyvät maahan. Myöskään ulkopuolelta 
ei ole pintavesivaluntaa soranottoalueelle. Valunta on muutoinkin 
hyvin pientä. Kalliokynnykseltä virtaava pohjavesi muodostaa pienen 
lammen alueen koillisreunalla. Soran pesun aikaan aktiivisella 
keskialueella jää välillä vettä maan pintaan lätäköiksi.
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3.1.7 Pintavedet

P

tilaan. Suomiehen eteläpuolella on muutama kotitalouskäytössä oleva 
kaivo. Niissä talousvesi on pysynyt hyvälaatuisena. Hyvinkään Sveitsin 
vedenottamo on ollut suljettuna vuodesta 2005 havaittujen korkeiden 
torjunta-ainepitoisuuksien johdosta. Pohjaveden kerroksellisuus 
aiheuttaa veden paikoittaisen rautapitoisuuden Hyvinkäänkylässä. 
(Eml. 2013)

Soranottoalueella on 1980-luvulta lähtien seurattu pohjaveden 
laatua, ja siellä on nykyisin seitsemän tarkkailuputkea. Niissä ei ole 
havaittu huomattavaa laadun vaihtelua. Envimetria Oy:n Rudus Oy:lle 
tekemissä mittauksissa on tutkittu muun muassa lämpötilaa, PH-
arvoa, sähkönjohtavuutta, kemiallista hapenkulutusta sekä joidenkin 
aineiden, kuten sulfaatin, kloridin, raudan, alumiinin hiilidioksidin, hapen 
ja bakteerien pitoisuuksia. Mittaustulosten mukaan soranottoalueen 
lähiympäristön pohjavesi on tarkkailuvuosien ajan täyttänyt hyvän 
talousveden laatuvaatimukset. Pohjaveden pinnan korkeus on 
vaihdellut normaalisti sateiden vaikutuksesta n. 2 – 3 m. Pohjavesi 
virtaa pintaa kohti Suomiehen soranottoalueen kaakkoisosassa 
kalliokynnyksen vuoksi. (Kumpulainen & Lehtola, 2010)

Uudenmaan mittakaavassa molemmat pohjavesialueet ovat 
kemiallisesti huonossa kunnossa ja riskialueita, vaikka antoisuus 
onkin vielä hyvää. Onneksi Uudenmaan alueelta löytyy vielä  muita 
hyvälaatuisia pohjavesiä. Hyvinkään talousvetenä käytetään 
puoliksi kaupungin omilta vedenottamoilta saatavaa vettä 
Hyvinkäänkylän ja Erkylän pohjavedenvedenottamoilta sekä 

Hikiän tekopohjavesilaitokselta. Puolet vedestä on tekopohjavettä, 
joka johdetaan Päijännetunnelin kautta. (Hyvinkään vesi, 2013) 
Suomiehen soranottoalueella ei ole vaikutusta Hyvinkäällä käytettyyn 
vesijohtoveteen.
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Hyvinkään vanhimmat asutut alueet sijoittuvat Hyvinkään kylään. 
1500-luvulla kylässä oli 12 viljeltyä tilaa. Kylä sijaitsi maantien 
varressa, ja siellä toimi kestikievari. Jo noina aikoina Hyvinkäältä 
tuotiin maataloustuotteita Helsingin markkinoille. (Junnila, 1988, s. 
4 - 18.) Viereinen kartta on vuosilta 1870 - 71. Kartalla näkyy muun 
muassa Hyvinkään asemanseutu, Hyvinkäänkylän peltoja ja tiloja 
sekä Suomiehen maatila. Suomiehen deltan alkuperäisestä muodosta 
voi saada viitteitä.

1500-luvun puolivälissä Hyvinkäänvuoresta, Kytäjärven- ja 
Hyvinkäänkylän välimaastosta löydettiin malmia  ja sinne perustettiin 
kaivos. Se oli kuitenkin toiminnassa vain joitakin vuosia ja välillä 
pitkiä aikoja käyttämättömänä. Kaivos lopetettiin kannattamattomana 
vuonna 1629. (eml.)

Helsingin ja Hämeenlinnan välinen talvitie kulki Hyvinkäänkylän 
kautta, missä se yhtyi kesätiehen. Tie oli käytössä jo keskiajalla. 
Tieolot paranivat 1800-luvulla. Hämeenlinnan ja Turun välille ryhdyttiin 
rakentamaan maantietä vuonna 1835. Tietä pitkin pääsi Herajoelle 
asti, josta Herajoella päästiin edelleen Hyvinkäälle vanhaa talvitietä. 
(eml.) Viereisessä kartassa Helsinkiin johtava tie kulki Suomiehen 
deltan ohitse läheltä nykyisen moottoritien linjaa. 

1780-luvulla vahvistettiin isojako. Silloin myös asutus lisääntyi 
Hyvinkäällä huomattavasti. Myös teollistuminen alkoi. Ridasjärvellä 
toimi monitoimimylly, jossa tuotettiin myös kalkkia. Hyvinkään 
keskustaajaman luoteispuolelle, Vaiveroon perustettiin mylly 
1810-luvulla.

1862 Saatiin rautatie käyttöön Helsingin ja Hämeenlinnan välillä, ja 
Hangon ja Riihimäen välille rata valmistui  vuonna 1873. Molemmilla 
radoilla oli asema Hyvinkäällä, mikä myötävaikutti paikkakunnan 
teollista kehitystä. Suurin väestön ja teollisuuden kasvun aika oli  heti 
toisen maailmansodan jälkeen. (eml.)

3.1.8 Paikan historia

Kartta on koottu kahdesta karttalehdestä. Venäjän vallan aikainen 
kartasto on vuosilta 1870 - 1871. (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/
Fi:Vanhat_kartat) Punaisella katkoviivalla arvioitu suunnittelualueen 
raja.

Suunnittelualue
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Soranottoalue on erillään Hyvinkään kaupunkirakenteesta. Se 
on sijainniltaan lähempänä Vantaanjokilaakson viljelymaisemaa. 
Ottoalue on keskellä metsätalousmetsää, eikä näy häiritsevästi 
alueen ulkopuolelle mistään suunnasta. Ainoastaan Jaakolan kedon 
suojeltu perinnemaisema kärsii hieman taustan harvasta puurivistä. 
Hiekkapinnat eivät paljastu ennen alueelle saapumista, jolloin 
ulkoa päin voisi kuvitella kyseessä olevan tavallinen hakkuuaukea. 
Suunnittelualueen pinta-ala on 1,2 km2.

Itse soranottoalue on karua joutomaata. Jälkihoidon yhteydessä rinteitä 
on luiskattu 1:3 ja niihin on istutettu mäntyjä eri aikoina. Sorapintoja on 

Suomiehen soranottoalueen 
ilmakuva toukokuulta 2013, 
(Rudus Oy)

Viereinen sivu: Kiinteistökartta.

edelleen paljon.  Niiden lisäksi kalliokivimurske muodostaa  poikkeavan 
värisiä kasoja ja jälkiä. Keskellä kuoppaa sijaitsee  yli 20 metriä 
korkea maakasa tai törmä, joka erottuu maisemassa maamerkkinä. 
Sen päällä ja reunoilla kasvaa nuorehkoja lehtipuita. Törmän aines on 
punertavampaa kuin muut maat. Se onkin syntynyt suppakuoppaan 
kasatuista pintamaista. Törmän lähellä on maan pinnassa karkeaa 
sepeliä. Alueen kaakkoisosan pinnassa on kaivettaessa tullut vastaan 
kaunista ja värikästä, pyöristynyttä someroa. Muutoin hiekkapinnat 
ovat melko tasaisia ja hiekan värisiä.

Kuoppa on suurimmaksi osaksi avointa tilaa, ja kaikkialta näkyy melko 

3.2 Soranottoalueen maisema

pitkiä näkymiä. Puusto on vielä toistaiseksi niin matalaa, ettei se 
umpeuta maisemaa. Maisema ei silti ole yksitoikkoista, vaan kallio- 
ja sorakumpareiden vuoksi on jäänyt vaihtelevaa, pienipiirteistä 
maastoa. Kumpareiden väliin jää myös pienempiä tiloja. Eri kokoiset 
maa-aines- ja lietekasat myös jaksottavat tilaa epämääräisesti ja 
niistä muodostuu maisemahäiriöalueita. Kasvillisuus ei ole pystynyt 
juurtumaan kasoihin. Kokonaisuudessaan kuopan maisema on 
vaurioitunut pysyvästi. Hyvällä kunnostustyöllä vaurion voi kuitenkin 
korjata.

Matalimmilla kohdilla maa on silminnähden kosteaa, kalliokynnykseltä 
pulppuavan pohjaveden ja kapillaarivesien ansiosta, ja ruohovatiset 
pioneerilajit sekä pajut leviävät hajanaisesti. Pohjavesi nousee pintaan 
alueen kaakkoisreunalla 

Alueella on useita eri maanomistajia, mutta Rudus Oy on tällä 
hetkellä alueen suurin maa-ainestoimija. Se vastaa myös Hyvinkään 
kaupungin omistaman alueen jälkihoidosta. Viereisen sivun kartassa 
roosalla pohjalla näkyy Hyvinkään kaupungin omistamat kiinteistöt ja 
keltaisella Rudus Oy:n omistamat alueet
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Rudus Oy

Hyvinkää

Suojeltu alue

Suojeltu alue
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Suojeltu alue
Suojeltu alue
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Maanomistus ja suojelualueet
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Sorakuopan maisema poikkeaa voimakkaasti ympäristöstään, joskin 
läheisyydessä on monia muitakin ottokuoppia. Metsän keskellä 
avautuu laaja autiomaamainen joutomaa. Kun alueella kävelee 
jonkin aikaa, tuntuu kuin kävelisi Saharan aavikolla. Mikroilmasto on 
ääreinen. Hiekkapinnat hohkaavat lämpöä kuumina päivinä ja välillä 
tuuli puhaltaa esteettä laajassa kuopassa. Hyttysetkään eivät häiritse. 
Etäisyyksien arviointi hämärtyy avoimessa maisemassa. Viereisellä 
metsätiellä kävellessä, ottoalueen ulkopuolella, reuna tuntuu paljon 
pidemmältä, kun soranottoalue ei ole näkyvissä.  Tila on tällä hetkellä 
oikeastaan korkein soravallein ympäröity laakea kenttä.

Helsinki-Tampere-moottoritien melu kantautuu alueelle jonkin verran. 
Samoin Viereiseltä toisen toimijan pieneltä ottoalueelta kuuluu 
jonkin verran ajoittain kauhurin ja kuormaajan ääniä. ”Autiomaalla” 
vaellellessa löytyy yllättäviä paikkoja. Pienehkön maakummun päältä 
löytyy korkeampien puiden takaa romahtanut junan vaunu, joka on 
täynnä romua. Näky on niin absurdi, että tulee mieleen Lost tv-sarjan 
yliluonnollinen maailma. Muinaisranta on jäänyt eristyksiin omalle 
saarekkeelleen.

Suppakuopat näyttäytyvät reunoilta katsottuna valtavina, villeinä, 
läpitunkemattomina syvänteinä, joiden pohjaa on mahdotonta nähdä 
lahoavien ja elävien kuusten seasta. Kun kuoppaan sukeltaa, löytää 
aivan erilaisen odottamattoman pienoismaailman.  Yhtäkkiä kaikki 
äänet hiljenevät. Kaatuvat puut risteilevät joka suuntaan. Rinteissä 
makaa jo kaatuneita runkoja lahoamassa. Suuret kivet ovat kuin 
aseteltuja pitkulaisen kuopan pohjalle “tienviitoiksi”. Keskellä päivää 
valtavat vanhat kuuset hämärtävät valaistuksta tunnelmallisesti. 
Jätinlukkoon oli vaikea päästä laskeutumaan ennen syksyn tuloa., 
koska rinteen yläpuoli on tiivistä metsän reunakasvillisuutta. Itse 
kuopassa tila on avoimehkoa pilaristoa. Korkeiden, varjostavien 
kuusten ansiosta lehtipuiden ja männyn taimet eivät menesty.

Yritän kuvitella, miltä paikka on näyttänyt ennen jättimäisen 
sorakuopan kaivua. Metsässä vaeltaneet esi-isämme ovat löytäneet 
mäen harjalta  valtavia syvänteitä sekä kivikentän. Niiden syntyä on 
ollut vaikea selittää. Jätinkatu on kuin kadun perustus. Ei ihme, että 
muodostumia on selitetty jättiläisen tekeleinä. Viime vuosikymmeninä 
maisemaa onkin muovannut uusi ”jättiläinen”. 

Jätinkatu, muinaisranta

Loiva rinne

Jyrkkä rinne

Korkeuskäyrä, 1m välein

Tarkastelualueen raja

Mielenkiintoinen, pitkä 
näkymä, (numeroidut 
valokuvat)

Kasa

Jätinlukot, supat tai kaive-
ttu kuoppa

Tasaisehko kuopan pohja

Maamerkki

Lakialue

Näkymä 4 koillisreunan luiskalta lounaaseen Näkymä 2, Jätinkatu länteen päin katsottaessa

Jätinlukko (Kartan numero 1) on tilaltaan kaunis, mutta se pitää myös 
yllä arvokasta lahottajalajistoa.

3.2.1  Paikan henki 

Merkkien selitykset

1

3.2.2 Maisemarakenne ja 
maisemakuva
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Näkymä 3 sisääntulotien 
vierestä sorakuopalle 
saavuttaessa
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Näkymä 5 kallio paljastuu hieman rinteen tasanteella, josta on hyvät näkymät koillisreunalle

Näkymä 6 Soranottoalueen keskellä, Jätinlukkojen lähellä olevalta kukkulalta näkymät ovat pitkät. Männyntaimet ovat jääneet kitukasvuisiksi. Kalliosydän on melko lähellä pintaa.

Näkymä 8: Paljaalta, kalliosydämiseltä kumpareelta on laajat näkymät lähes kaikkiin ilmansuuntiin.

Jätinkadun selänne

Jaakolan kedolle näkyvä harva puurivi
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Näkymä 7: Koilliiseen - itään antava rinne on lähes kasvuton. Jaakolan hevostallit ja niityt pilkottavat kaakkoisreunan harvan puurivin takaa.

Törmä Koillisreuna

Hiekkapintainen tasanne, 
jolla on varastoitu puuta

Näkymä 1 Jätinkadun pohjoispuolelta luiskan harjalta luoteeseen
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Taimikot ovat tasaikäisiä laikkuja. Suurin osa on 5-10 –vuotiasta. 
Primaarisukkession eri vaiheita on erotettavissa.  Kasvillisuus on 
melko yksitoikkoista pioneerilajistoa. Osa männyn taimista on lähtenyt 
kasvuun, mutta osa on edelleen taimen korkuisia jopa seitsemän 
vuotta istutuksen jälkeen, koska ne on istutettu lähes pelkkään 
kivennäismaahan. Monissa rinteissä taimien alla kasvaa sukkession 
ensimmäisen vaiheen jäkäliä ja sammalia. Mäntyjen seassa kasvaa 
myös joitakin koivuja sekä paljailla rinteillä ja pohjalla haapaa, leppää 
ja halavaa. 

Kaivantojen pohjilla ja rinteillä kasvaa harvakseltaan pajuja, mikä 
kertoo myös veden läheisyydestä. Lajeina ovat ainakin kiiltopaju, 
raita, ahopaju, mustuvapaju ja halava.  Alueen kaakkoiskulma sekä 
länsiosa ovat alkaneet pensastua. Mm. vadelma leviää voimakkaasti 
läheisen metsän ja asutuksen suunnalta kuten myös terttuselja.
Muita löytyneitä lajeja ovat mm: 

Paahteisilla rinteillä kasvavat mm: Mäkitervakko, punasolmukki, 
ahomansikka, rohtotädyke, hiirenvirna, niittynätkelmä, eri apila- ja 
heinälajela, keltanoita, pietaryrttiä, ahosuolaheinä, maitohorsma, 

Merkkien selitykset

Vanha puusto tai 
metsä

Varpukasvillisuutta 
kenttäkerroksessa

Istutettu, kasvava 
männikkö, joitakin 
lehtipuita

Runsaasti sammalia 
 ja tai jäkaliä 
kenttäkerroksessa

Kostea painanne

Pontentiaalinen 
paahderinne

Hiekkamaa, jossa 
heikosti kasvillisuutta

Ruohovartista / 
niittymäistä kasvillisuutta

Harvakseltaan kasvavia 
pajuja

Pensaikkoa

Korkeuskäyrä, 1m välein

Lammikko, jossa oli 
vettä ainakin heinäkuulle

Sukkession vaiheet

3.2.3  Nykyinen kasvillisuus ja sukkession kehitys

päivänkakkara, huhtahanhikki, hopeahanhikki, rönsyleinikki, 
siankärsämö, ojakärsämö, hevonhierakka, särmäkuisma, 
ketotuulenlento, karvaskallioinen. Läheisiltä pihoilta on levinnyt myös 
purppurapajuangervoa. Kosteammilla painanteilla taas peltokorte, 
ohdakkeita, iltahelokki, harakankello, puna-ailakki. Kanankaali ja 
keltanot kasvavat runsaana. Komealupiini valtaa alaa kaikkialla. 
Huolestuttavasti myös kurttulehtiruusu on levinnyt vanhan kuopan 
pohjalle ja rinteeseen.

Kasvillisuus ja habitaatit
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0m 100m 200m

Kaunis, sinikukallinen rohtotädyke kasvoi laajoilla alueilla 
mättäinä lounaaseen viettävällä koillisreunalla, karussa 
sorarinteessä.

P

Mäkitervakkomättäitä kasvoi Jätinkadun koillispuolella etelän 
suuntaisessa rinteessä.
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Jätinkatu, 
muinaisranta, 
luontonähtävyys

Ratsastusreitti

Liikkumista rajoittava 
este, korkeusero tai 
kasvillisuus

Yhteydentarve

Tarkastelualueen 
raja

Tasaisehko kenttä

Pieni, 
huonokuntoinen 
polku

Pääskytörmä

Nykyinen hiekkatie

Korkeuskäyrä, 1m välein

Soranoton yhteydessä kuopan pohjalle on rakennettu teitä ja 
kenttämäisiä tasanteita. Avaralla pohjalla pääsee hyvin kulkemaan 
jalan ja autolla. Harjanteiden rinteillä ja lailla taas on hyvin vaikeaa 
kulkea jyrkkien mäkien ja tiheiden taimi-istutusten vuoksi.  Myös 
metsät ovat kasvaneet umpeen Jätinlukoilla ja niiden ympäristössä. 
Kaikkialla ei ole tarkoituksenmukaistakaan liikkua, mutta Jätinkatu 
on ehdottomasti alueen vetonaula ja sinne pitäisi päästä polkua 
tai portaita pitkin. Jätinlukot saattaisivat olla elämyksellisiä tiloja ja 
äänimaailmoja. Niihin voisi rakentaa portaikkoja, joita pitkin pääsisi 
aistimaan täysin soranottoalueesta poikkeavaa, pienimittakaavaista, 
luonnon muokkaamaa tilaa.

Soranottoaluetta on ajoittain käytetty ratsastukseen. Hevoset ovat 

3.2.4  Reitit ja esteet

Merkkien selityksetsaattaneet tuoda mukanaan joitakin niittylajeja, kuten hietaorvokkia, 
jota kasvaa paikoitellen kaviopolkujen varrella. 

Mahdollista luontopolun reittiä käytiin kartoittamassa gps-paikantimen 
kanssa Hyvinkään luontopolkukoordinaattorin kanssa. Luontainen 
polunpaikka löytyi mäen pohjoispuolen loivahkosta rinteestä sekä 
jätinkadulta itään päin jatkuvalta metsäkoneen tai muun ajoneuvon 
jäljestä. Samaa reittiä on kavionjäljistä päätellen käytetty joskus 
ratsastukseen. Jätinkadun reunaa pitkin menevä polku taas 
pitäisi raivata varovasti metsikköön välttäen turhaa puunkaatoa. 
Luontopolussa on tarkoituksena löytää lenkki, joka olisi suhteellisen 
helppokulkuinen ja lyhyehkö. Löysimme noin  kilometrin pituisen 
lenkin.

Reitit ja esteet
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Kuva 8: Pesuseulonnasta aheutuneet 
lietteet sekä soran varastointikasat 
rumentavat maisemaa

Kuva 9: Aukio, jolla edelleen aktiivista 
toimintaa sekä teiden risteys, törmän 
edusta on jäsentymätön

Kuva 10: Lohkarekasa ottoalueen sisääntulotien varressa
Kuva 13: Romahtanut junan vaunu on nykyisin romukasa Kuva 14: Kiviä on käytetty maastonmuotojen täytteenä. Osa 

niistä on kasoissa ja osa on peitetty maalla

Yleisesti voidaan sanoa, että soranottoalueen maisema on pysyvästi vaurioitunut. 
Sen geologinen muoto on muuttunut. Deltakummun sijasta paikalla on valtava laaja 
kuoppa. Laaja maisemahäiriöalue kuopan keskellä koostuu sora-, kivimurske- ja 
lietekasoista sekä paljaista hiekkapinnoista. Ne yhdessä soranotossa kaivettujen 
kuoppien kanssa muodostavat maaston, joka ei ole luonnonmukaisesti eikä 
geometrisesti mielekkäästi järjestynyttä. Myös kaivurit, seulat, katokset ja muut 
rakenteet ovat maisemahäiriöitä, jotka on siis mahdollista korjata. Ottoalueen 
ulkopuolisia häiriöitä on kuitenkin ainoastaan yhdellä reunalla. Katsottaessa 
Jaakolan kedon suunnasta, alueen kaakkoispuolelta sorapintoja ei näy, mutta harva 
puurivi häiritsee muutoin arvokasta perinnemaisemaa.  

Monet istutetut männyt ovat jääneet kitukasvuisiksi kuiviin rinteisiin. Kitumaille 
on muodostunut kasvittomia maisemia, joista saa vaikutelman aavikosta tai 

Maisemahäiriö alue

Ulkopuolelle näkyvä, 
lievä maisemahaitta

Hyvin jäsentynyt tila

Maiseman 
ongelmakohta

Tarkastelualueen 
raja

Merkkien selitykset

3.2.5  Maiseman vaurioituneisuus

kuumaisemasta. Tämä yhdessä muiden maisemahäiriöiden kanssa on luonut 
joillekin kävijöille mielikuvan, että aluetta voidaan käyttää jätteiden tuomiseen. 
Esimerkiksi autonrenkaita ja motocross-pyörien polttoainekanistereita löytyy 
nimenomaan autioilta rinteiltä. Siksi on tärkeää saada alueesta viihtyisämpi 
maiseman muotoilun sekä kasvillisuuden avulla ja estää haitallinen toiminta.

Osa jo jälkihoidetuista alueista on kuitenkin melko hyvin jäsentyneitä. Esimerkiksi 
itäiosan muotoillut kummut ovat tilallisesti onnistuneita ja monipuolistavat maisemaa. 
Kuopan jyrkät reunaluiskat ovat oikeastaan lähes identtisessä jyrkkyydessä deltan 
ulkoreunojen sekä suppakuoppien luiskiin nähden. 

Korkeuskäyrät, 1m välein

Maiseman vaurioituneisuus
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Kuva 10: Lohkarekasa ottoalueen sisääntulotien varressa

0m 100m 200m
Toisen toimijan 
lohkarekasa

Aktiivinen alue, 
jossa otto- pesu- ja 
varastointitoimintaa 
sekä lietteiden, 
kivituhkan ja soran 
varastokasoja

Aukio, jolla edelleen 
aktiivista toimintaa, 
risteys

Pääskytörmän edusta 
keskeneräinen

Romukasa, 
romahtanut 
junanvaunu

Kuva 12: Rinne, 
jossa kasvillisuus 
alikehittynyttä,
autonrenkaita

Maahan haudattuja 
kivikasoja8

9

10

11
13

14

P
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Korkeuskäyrä, 1m välein

Kasvillisuuden lisäksi alueella on runsaasti tiloja ja materiaaleja, 
joita voi hyödyntää maisemarakentamisessa. Maa-aineskasoissa on 
lajiteltuina savi- ja hiesukasat, hieno hiekka ja sora. Lisäksi alueelle 
on kasattu ja haudattu moniin paikkoihin seulanpääkiviä ja isoja kiviä. 
Kun kuoppaa on jälkihoidettu eri aikoina, on maan alle haudattu 
myös paljon sileitä kalliopintoja. Pieni kerros maata ei useinkaan ole 
riittänyt mäntyjen kasvuun kalliopinnoilla, vaan ne ovat joko kuolleet 
tai jääneet taimen korkuisiksi. Toisaalta osa niistä voisi ajan myötä 
kasvaa kauniiksi “käppyrämännyiksi”. 

Kaivutoiminnassa on syntynyt useita pyöreähköjä hiekkakenttiä, joissa 
soramaa on saattanut tiivistyä ajoneuvojen painosta. Pesuseulonnassa 
muodostuneet allasmaiset maljat sekä kaivun alimmat tasanteet taas 
ovat kosteampia. Suurin osa ottoalueen reunoista on luiskattu n. 
1:3:een ja istutettu.

Rudus Oy on toteuttanut alueen keskelle törmäpääskyjä varten 
törmän. Se on muokattu selvitysten ja suunnitelmien mukaisesti 
houkuttelemaan törmäpääskyjä pesiytymään. Vuonna 2013 pääskyjä 
ei ainakaan ollut pesiytynyt alueella, mutta niistä oli ollut havaintoja 
monta vuotta sitten ottoalueen muissa, jo luiskatuissa seinämissä. 
Törmän tulisi olla jyrkempi, jotta petoeläimet eivät pääsisi käsiksi 
pesiin, ja jotta mahdollinen pesäseinämä voisi itsekseen romahtaa 
seuraavan vuoden pesiä varten. Keskusteluissa luonnontuntijoiden 
kanssa on tullut esiin, että törmän materiaali saattaa olla liian kuivaa 
ja karkeaa lintujen pesimäkoloille

Kaunis silokallio lähellä 
pintaa

Kivikasa

Toisen alueella 
toimivan yrityksen 
betonilouhekasa

Suunnittelualueen raja

Sora- tai hiekkakasa

Puupino

Romukasa tai alue, 
jossa kaivuun liittyviä 
rakenteita tai koneita

Kivimurskeen  
varastokasa

Hienoaineslietekasa

Männyntaimet, 
harvennusjäte

Pieniä, pyöreähköjä 
seulanpääkiviä,
jotka soveltuvat
kenttäkiviksi
n. 125 m3

Keskikokoisia kiviä,
jotka soveltuvat 
esimerkiksi istuinkiviksi
n. 190 kpl

Suurikokoisia kiviä
koristeeksi tai kiipeilyyn
n. 100 kpl

Alueelta löytyy useita 
m a i s e m a r a k e n t a m i s e e n 
soveltuvia pyöreitä  tai 
pyöreähköjä kiviä, joita ei ole 
peitetty maalla.

3.2.6  Resurssit

Merkkien selityksetAlueen pintamaat ovat lähes kokonaan kadonneet vuosikymmenten 
kaivun aikana. Korvaavia pintamaita pitäisikin tuoda ulkopuolelta 
ainakin metsitettäville aloille. Tuotava maa saattaa sisältää 
haitallisten vieraslajien siemeniä. Se tuleekin analysoida tarkasti 
koostumukseltaan, ja alkuperäisen paikan sijainti ja lajisto pitää 
selvittää.

Materiaalit
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Hyvinkään kaupunki teetti maa-aineslain voimaantulon aikoihin 
vuonna 1984 Hyvinkään sora-alueiden yleissuunnitelman. Sen teki 
Hyvinkään arkkitehtuuri ja maisema Oy. Työ sisältää selvityksiä, 
kartta-analyyseja, suunitelmia ja ohjeita. Selvityksessä kuvailtiin ja 
analysoitiin sora-alueiden  maisemaa ja annettiin ohjeita kaivuun 
ja alueiden lopputilaan. Analyyseissa kartoitettiin koko Hyvinkään 
mittakaavassa arvokkaat muodostumat ja maisemat, joihin ei toivottu 
soranottoa. Samoin ekologisia yhteyksiä, virkistysyhteyksiä ja lajien 
esiintymispaikkoja kartoitettiin.

Suomiehen soranottoalue oli kaivusuunnitelmien esimerkkikohteena. 
Erilaisia kaivumalleja  vertailtiin maiseman ja virkistyksen kannalta 
soranoton loppuessa. Kaivumalleja arvioitiin myös yleisemmin 
deltamuodostumia ajatellen (Kuva alapuolella). Vertailuissa päädyttiin 
siihen, että delta-alueen maastoon tulisi jättää vaihtelevia muotoja 
kuten harjanteita, niemekkeitä ja kumpareita.  Kaivumalli B:ssä 
(Kuva viereisellä sivulla) esitetyt alueet, Jätinkatu ja Jätinlukot joilla 
on kaunis maisemakuva tai luonnon merkittäviä kauneusarvoja. Ne 
suojeltiin soranotolta suunnitelman osoittamalla tavalla maa-aineslain 
mukaisesti. Jätinkadulle osoitettiin myös n. 10 - 20 metrin levyiset 

Yläpuolella: nykytilannetta kuvaava 
kartta 80-luvulla ja alapuolella 
kaivumallit A ja C sora-alueiden 
yleissuunnitelmasta vuodelta 1984

3.2.7 Aiemmat suunnitelmat

suojavyöhykkeet. Yleisuunnitelmalla onkin nähtävissä suora vaikutus 
ottoalueen nykyiseen muotoon. 

Suunnitelmassa ohjeistettiin, ettei ottokuoppa saisi jäädä 
yksinkertaiseksi laakeaksi altaaksi. Muotoilussa voidaan ottaa 
mallia lähiympäristön maastosta tai vastaavasti luoda täysin uusi, 
keinotekoinen maasto, joka rikastuttaisi maisemaa. Rinteitä tulisi 
muotoilla jyrkkyydeltään erilaisiksi. Paras vaihtoehto vertailtavista 
vaihtoehdoista olisi kaivumalli B, jossa huomioitiin myös maisema-
arvot sekä virkistysreitit. Huonoimpana vaihtoehtona pidettiin 
kaivumalli A:ta, sillä maisema jäisi yksitoikkoiseksi ja jätinkadun 
selänne tuohoutuisi kokonaan.

Viereisen sivun oikean reunan kartat ovat maa-ainestoimijan tekemät 
tai teettämät maa-ainesten ottamissuunnitelma vuodelta 1993 sekä 
lopputilannesuunnitelma vuodelta 2010. Ottamissuunnitelmasta 
selviää, missä vaiheessa mitäkin alueita kaivetaan ja mihin 
pinnantasoon asti. Kiinnostavaa suunnitelman kannalta on esimerkiksi 
paikat, jossa kalliopinta on kaivettu esiin. 

Lopputilannesuunnitelma tehtiin vähän ennen varsinaisen kaivun 
lopettamista. Siinä on esitetty lähinnä suunnitellut maan pinnan tasot. 
Kaikille aloille on ilmeisesti osoitettu perinteistä jälkihoitoa, jota ei ole 
erikseen suunniteltu. Suunnitelmassa alueen keskellä sijaitseva törmä 
on poistettu ja tasoitettu eripuolille kuoppaa. Samana vuonna teetettiin 
kuitenkin selvitys ja suunnitelma törmän muotoilusta tömäpääskyille 
sopivaksi pesintäseinämäksi. Törmä on siksi ainakin toistaiseksi 
paikallaan. 
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Suunnitelmapiirros kaivun lopputilanteesta vuodelta 2010

Yläpuolella kuva maa-ainesten 
ottamissuunnitelmasta vuodelta 1993, 
(korjattu vuonna 1999).
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Suunnitelman tarkoituksena on kehittää soranottoalueelle aiempaa 
monipuolisempaa jälkihoitoa maiseman kunnostamiseksi ja 
monimuotoisemman luonnon kohentamiseksi. Maisemaan luodaan 
erilaisia elinympäristöjä kasvi- ja eläinlajeille. Erityisesti uhanalaisten 
lajien elinolosuhteita parannetaan. Lisäksi ideoidaan jälkikäyttöä 
siten, ettei luonnolle ja pohjavedelle kohdistuisi liiallista kuormitusta. 
Suunnitelma ei tavoittele luonnon ennallistamista tilaan, jossa 
se oli ennen kaivua, eikä se pyri peittämään kaivun jälkiä täysin. 
Ideana on hyödyntää tilaa sekä kaivun jälkeistä ympäristöä, siten, 
että siitä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty luonnolle ja alueen 
myöhemmille käyttäjille.

Hyvinkään kaupunki on kaavaillut Suomieheen luontopolkua, jonka 
maisema-arkkitehtonisia piirteitä on tutkittu yleissuunnitelmassa. 
Hyvinkäälle tehdyssä selvityksessä tutkittiin ekologisia yhteyksiä ja 
viheryhteyksiä sekä niiden tarpeita ja puutteita (Hyvinkään Kaupunki 
& Sito, 2011). Selvityksen mukaan Hirvisuon ja Jätinlukkojen välillä 
on viheryhteyden tarve  sekä tärkeä ekologinen yhteys, jonka Hanko-
Porvootie katkaisee (ks. s. 32 - 33). Luontopolku voisikin yhdistää 
Jaakolankedon ja soranottoalueen Hirvisuolle sekä Kaunisnummen 
harjulle asti. Kohteet ovat hyvin erilaisia, mutta kaikki omalla tavallaan 
kiinnostavia.
 
Seuraavalla aukeamalla on yleissuunnitelmakartta. Suunnitelmaa 
havainnollistetaan ja tarkennetaan sivuilla 58 - 80.  Suunnitelman osa-
alueet  selostetaan merkintäkohtaisesti sivuilla 65 - 71. Jätinaukiosta 
estellään  tarkempi pohjapiirros ja leikkaus sivuilla 72 - 73. Toimintojen 
ja reittien sijoittumisesta sekä niiden luiska- ja porrasrakenteiden 
paikoista kerrotaan sivuilla 74 - 75. Maaston muotoiluun tarvittavat 
maan muokkaukset on selostettu sivuilla 76 - 80. Osiossa kerrotaan 
myös pinnankorkeuden muutokset. Vaiheistusstrategia esitetään 
sivuilla 81- 82. Suunnitelman ympäristövaikutuksia on arvioitu sivuilla 
83- 85.

3.3.1 Konsepti ja suunnitelman ideat

3.3  Suunnitelma

Konseptin idea sai innoituksensa paikkaan liittyvistä myyteistä, joista 
myös alueen nimistö antaa viitteitä: Suomies, Jätinkatu ja Jätinlukot. 
Valtavat jäämassat muovasivat deltan suppakuoppineen. Muinainen 
meri huuhteli rantakivet esiin. Ihmiset löysivät muodostumat  ja 
selittivät itselleen niiden syntyperää jättiläisen aikaansaannoksina. 
Kymmenentuhatta vuotta myöhemmin uusi “jättiläinen” kaivoi kuopan 
jättäen pysyvät jäljet maisemaan.

Kuvassa jättiläinen työntää jääseinämää pohjoiseen ja jättää samalla 
jälkensä kuoppaan. Jalanjälki symboloi myös ekologista jalanjälkeä. 
Laaja vaurioitunut maisema kunnostetaan luonnon ja ihmisten 
uudenlaiseen käyttöön. Suunnitelmalla pyritään kompensoimaan 
vaurioita, mutta ennallistamisen sijaan siinä luodaan aiempaa 
rikkaampi ja monimuotoisempi ympäristö. 

Ympäröivät maiseman 
arvokohteet huomiaoidaan 
suunnittelussa

Pohjavettä suojellaan 
palauttamalla kasvillisuus ja 
siistimällä maisemaa

Tilaa ja maisemaa 
jäsennellään uudelleen, 
maisemavaurio korjataan 
ja alueesta tehdään 
elämyksellinen kokonaisuus

Virkistysmahdollisuuksia 
parannetaan ja 
nähtävyyksistä tehdään 
savutettavampia

Luonnon 
monimuotoisuuden 
edellytyksiä kohennetaan

Kaaviokartat kuvaavat suunnitelman ideoita. Ideat perustuvat työn 
alussa esitettyihin ympäristövaikutuksiin, joita suunnitelmalla pyritään 
parantamaan. (ks. s. 8)
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Jälkihoidon kehittämisen painopiste on maiseman laadun 
parantamisessa. Samalla kasvien ja eläinten elinolosuhteita 
kehitetään. Suunnitelmassa maastoa on muokattu voimakkaasti. 
Pääasiallisena syynä tähän on maisema ja tilallinen elämyksellisyys, 
mutta maaston muotoilulla jatketaan myös arvokkaita paahderinteitä, 
jolloin lajeilla on laajemmat leviämismahdollisuudet. Lisäksi 
uusi harjanne johdattaa  kävijöitä Jätinkadulle ja Jätinlukoille. 
Yleissuunnitelman värein jaotellut alueet kuvastavat niihin istutettavia 
ja hoidettavia habitaatteja tai muita maiseman osa-alueita. Avointa 
tilaa säilytetään runsaasti perustamalla niittyjä ja ketoja, mutta myös 
hiekkapintoja ja kivisommitelmia osoitetaan tiettyihin kohtiin. Tilaa 
jäsennellään uudelleen.
 
Kasvilajivalinnoissa huomioidaan alhainen hoitoluokitus, joka johtuu 
alueen kaukaisesta sijainnista. Kohde on ennemminkin yllättävä 
löytö, eikä jokapäiväinen virkistysliikenne ole todennäköistä.   
Suunnitelmassa onkin pohdittu, miten aluetta voidaan pitää yllä ilman 
vaativaa hoitoa. Kasvipeitteen kehitys samalla parantaa pohjaveden 
muodostumista ja vähentää likaantumisriskiä. Nykyinen joutomaa 
muuttuu siistiksi ja hoidetun näköiseksi, jotta kävijät pitäisivät sen 
siistinä jatkossakin. 

Luontopolku opastaa geologisten muodostumien tunnistamisessa. 
Opastauluissa voidaan opettaa tämän lisäksi esimerkiksi  luonnon 
kunnostustoimenpiteistä, sukkessiosta, soranoton historiasta alueella, 
paahdeympäristöistä sekä luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta 
sekä jääkauden vaikutuksesta. 

Tarkastelualue rajautui soranottosuunnitelma-alueen mukaan. 
Suunnitelmassa rajaus mietittiin uudelleen kiinteistörajojen sekä 
maisemallisten tekijöiden mukaan. Ympäröivää metsää rajattiin  
suunnitelma-alueen sisäpuolelle, koska sillä on vaikutus maisematilan 
rajautumiseen. 

Ympäröivät olevat metsät ja metsiköt

Oleva mäntyjen istutusalue

Uusi havupuuvaltainen metsitysalue

Säilytettävä sammalalue

Luontaisesti kehittyvä kasvillisuus

Varjorinneniitty

Ruderaatti- ja myöhemmin perhosniitty

Paahderinneketo

Esiin kaivettava avokallio

Vesipinta tai kausittain veden valmaama alue

Kenttäkiveys

Hiekkapinta

Korkeuskäyrä, 1m välein

Tie tai polku

Lahoympäristö

Muokattava törmä

Uusi lehtipuvaltainen metsitysalue

suuria kiviä

Merkkien selitykset

3.3.2 Yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma
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L A-A’ 

Alueleikkaus A - A’

Esiin kaivettu kallio

Jätinlukkojen 
selänne

Paahderinne ja 
lahoympäristö

Harvennetut männyt kasvavat 
komeaksi metsäksi

Uusi mäntyjen istutusalue

Uusi niitty

0 m 100 m 200 m
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Harjanne muodostaa lisää 
arvokasta paahderinnettä

Törmään upotetaan 
infopiste ja sen päälle 
kiipeäminen estetään 
lahoaidoilla

Paahderinne

Isoja kiviä sommitellaan 
niitylle taustalle laajenevan 
verkoston mukaisesti. 
Sommitelma luo 
perspektiiviharhan, jolloin tila 
vaikuttaa tietystä suunnasta 
katsottuna pienemmältä 
ja toisesta suunnasta 
laajemmalta (ks. s. 59 ja 64)

Uusi törmä 
pääskyjä varten

Kivisommitelman periaate
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L B-B’ 

Alueleikkaus B - B’

0 m 100 m 200 m

Harjanne rajaa tilaa sekä johdattaa 
harjun lailla kävijöitä Jätinkadun, 

Jätinaukion ja Jätinlukkojen välillä.
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Alueen keskelle rakennetaan selkeä 
keskus: Jätinaukio, jota merkitsee 
valtava, jalanjäljen muotoinen 
ympäristötaideteos. Sen yhteyteen 
sommitellaan istuinkiviä, sekä pöytiä 
ja penkkejä.

Jätinlukkojen suppakuoppaan 
pääsee laskeutumaan portaiden ja 
polkujen avulla.
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Saapuminen
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Tämä sivu: Uuden metsikön reunalla kulkevaa tietä pitkin 
pääsee alueen keskelle, mistä voidaan edelleen jatkaa alueen 
luontonähtävyyksiin, jätinlukoille ja jätinkadulle. Tultaessa 
harjanteen juurelle näkymän valtaa laaja, kukkiva paahdeketo, 
joka rajautuu taivaaseen. 

Viereisen sivun näkymä: Pääasiallinen saapumisreitti sijaitsee 
lounaiskulmassa, Suomiehentieltä tultaessa. Tällä alueella on 
eniten tilaa parkkipaikalle. Sorakuoppaan laskeuduttaessa, 
voidaan liikkumista opastaa kookkaisiin kiviin kiinnitetyillä 
opasteilla. Niillä myös estetään autojen pääsy kuoppaan.
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Ennen...

...Jälkeen

...Uuden harjanteen laelta avautuvat laajat näkymät sekä 
yllätyksellinen ympäristötaideteos.
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3.3.3 Suunnitelman osa-alueet

Ympäröivät metsät säästetään rajaamaan maisematilaa. Metsiä 
hoidetaan mahdollisimman vähän. Kaatuvat tai kaadetut lahoavat puut 
jätetään maahan. Jätinlukkojen väliin raivataan polku, joka johdattaa 
Hanko-Porvootien reunalle ja sieltä olevan metsätien suuntaan itään. 
Deltan reunalta avautuu pohjoiseen, Hirvisuolle näkymä, jota voidaan 
tarvittaessa parantaa kaatamalla muutamia puita.

Yhteen suppakuoppaan rakennetaan portaat ja polku kuopan pohjalle. 
Muutoin polut ainoastaan raivataan kuljettaviksi, ja opastetaan. 
Polkujen pinnat ovat luonnontilaisia eli niitä ei päällystetä. 

Suppakuopasta ei tarvitse kaataa puita, vaan polku raivataan 
hienovaraisesti ja tarvittaaessa muutamia oksia ja taimia leikataan. 
Kuopassa on hyvin vähän aluskasvillisuutta, sillä korkeat kuuset 
varjostavat pohjan niin tehokkaasti. Juuri tästä syystä supan 
maisematila on niin erityinen.

Männyntaimet harvennetaan, ja harvennusjätteet käytetään    
penkereiden sekä muiden alueen rakenteiden rakentamiseen. Osa 
jätetään puiden alle. Taimikot harvennetaan siten, että yli 3 metristen 
mäntyjen alueilta jätetään hyväkuntoisia taimia n. 1800 - 2000 kpl 
hehtaaria kohden. Hyväkuntoisia lehtipuita jätetään osana kyseistä 
lukua, mutta osa mäntyjä korkeammista lehtipuista poistetaan 
varjostuksen vuoksi. Osa harvennusjätteestä silputaan ja jätetään 
puiden alle muodostamaan maannosta. Paahderinteisiin sekä 
lahoympäristöihin asetellaan maahan puunrunkoja suuremmista 
puista. Harvennus suoritetaan myöhään syksyllä tai talvella vaurioiden 
välttämiseksi.

Ympäröivät olevat metsät ja metsiköt

Oleva mäntyjen istutusalue
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Laho-riukuaita edestä Leikkaus

Pohjapiirros

Yksinkertainen hyönteishotelli saadaan 
poraamalla puun rungon pätkiin eri kokoisia 
reikiä.

Lahoympäristöön asetellaan juurakoita sekä puiden runkoja. 
Juurakoita varten kaivetaan maahan kuoppa, jolloin ne pysyvät  
pystyssä ylösalaisin. Lahoaitoja rakennetaan reunustamaan aluetta, 
mutta vain noin lyhyissä pätkissä, jolloin ne voidaan helposti 
kiertää. Lahoympäristöjä ja pienempiä lahorakenteita sijoitetaan 
paahderinteiden läheisyyteen jolloin ne tukevat ekologisesti toisiaan. 
Rakenteet rakennetaan paikan omia resursseja hyödyntäen 
harvennysjätteistä tai muilta ottoalueilta poistettavista juurakoista. 

Alueelta löytyy myös valmis lahorakenne pinotuista puiden 
rungoista. Myös pinon ympärille sommitellaan juurakoita ja pino 
säästetään, sillä siinä siinä pesiytyi lintuja kesällä 2013. Myös monet 
muut eläimet hyötyvät  puupinosta.    Istutettavaa  ja  hoidettavaa  
kasvillisuutta  voidaan suojata rakentamalla kulkuväylien varrelle 
käsittelemättömästä puusta portaita ja aitoja. Samalla rakenteet 
tukevat luonnon monimuotoisuutta tarjoamatta hyönteisille ja 
lahottajalajeille suojapaikkoja.

Lahoympäristö
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Joillekin sorakummuille on kehittynyt kaunis sammal- tai  
jäkäläkasvusto. Osa näistä alueista säilytetään eikä niihin istuteta 
muuta kasvillisuutta. Myös Jätinkadun kivillä kasvavat sammalet 
ja jäkälät saavat kasvaa rauhassa, Kivikko pidetään avoimena ja 
pidetään huolta, ettei se umpeudu puiden tai pensaiden peittoon.

Lehtipuuvyöhykkeitä ja uusia mäntyjen istutusalueita sijoitetaan 
kuopan pohjalle paljaille alueille. Maa tasoitetaan ja parannetaan 
humuspitoisella puhtaalla maalla, minkä jälkeen istutetaan haapaa, 
koivua, leppää sekä raitaa. Etenkin haapa ja raita ovat tärkeitä 
monien uhanalaisten lajien kannalta. Vihreällä merkityille alueille taas 
istutetaan valtapuuksi mäntyä sekä n. 5 % koivua ja haapaa. Myös 
puhtaalta työmaalta kuorittavaa metsänpohjaa, eli ns. ketunmultaa 
voidaan käyttää kasvualustana. N. 10 senttimetrin paksuinen 
kasvualusta-aines sekoitetaan maan pintaan äestämällä. Puita 
istutetaan n. 3000 kpl / ha. 

Joihinkin kohtiin hienoainesliete on pakkautunut maan pintaan kiinni 
tai työkoneet ovat painaneet maata tiiviiksi. Jo pelkkä sadevesikin 
voi tiivistää paljasta maan pintaa kovaksi. Näillä alueilla kasvien on 
vaikeaa juurtua. Liete estää vettä imeytymästä ja aiheuttaa pintavesien 
valuntaa. Aines pitäisi kuoria ja tilalle tuoda uutta, puhdasta pintamaata. 

Osalla alueista kasvillisuus saa kehittyä itsekseen. Joillakin näistä 
alueista on paljaita hiekkapintoja ja osassa on jo runsaasti esimerkiksi 
pensaskasvillisuutta. Näin voidaan vaikkapa opetusmielessä seurata 
sukkessiokehitystä.

Uusi metsitysalue

Säilytettävä sammalpeitteinenalue

Luontaisesti kehittyvä kasvillisuus
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Paahderinteille istutetaan paahdeketokasvillisuutta siemenkylvöinä 
rinteiden yläosia painottaen varhain keväällä tai loppukesästä. 
Siemeniä voidaan kerätä esimerkiksi läheiseltä Jaakolan kedolta 
tai radan varresta. Jaakolanketo voidaan niittää loppukesästä 
ja niitos levittää soranottoalueen paahderinteisiin. Uhanalaisten 
lajien siirtoon tarvitaan kuitenkin ELY- tai ympäristökeskuksen sekä 
maanomistajan lupa. Siemeniä voidaan myös ostaa taimitarhoilta, 
kunhan varmistetaan niiden kotimainen alkuperä. Valituilla paikoilla 
voidaan käyttää kulotusta, jos se pohjaveden suojelun kannalta on 
mahdollista, sillä monet paahdelajit vaativat paloa. 

Rinteisiin tuodaan puidenrunkoja korkeuskäyrien myötäisesti. ne 
kiinnitetään puutapeilla Tämä sekä vähentää eroosiota, että tarjoaa 
levähdyspaikkoja lentäville hyönteisille. Näin voidaan rakentaa 
pienimuotoisia porrastuksia, jotka parantavat muun muassa 
vesiolosuhteita ja helpottavat liikkumista. Puu voidaan jättää 
hiljalleen lahoamaan. Lahopuun on todettu olevan erittäin tärkeää 
myös paahteiselle ekosysteemille (Similä & Junninen, 2011 s.136 
- 146). Paahdeniityn alareunaan rakennetaan hyönteishotelleja 
poraamalla tukinpätkiin erikokoisia reikiä  tai  kasaamalla  
harvennusjätettä riu’uista tehtyihin laatikkomaisiin rakennelmiin. Ne 
asuttavat pölyttäjähyönteisiä, jotka työskentelevät niittyjen hoitajina. 
Hyönteishotellit toimivat samalla osana lahojatkumoa.

Paahderinteille istutettavia lajeja ovat ainakin:
kangasajuruoho, ahomansikka, keltasauramo, ketoneilikka,  
kissankäpälä,  nuokkukohokki, ruusuruoho, valkoailakki,   
idänkeulankärki,  keltamaite,  masmalo,  isomaksaruoho,  kannusruoho, 
pulskaneilikka, keto-orvokki, mäkitervakko, hopeahanhikki, 
mäkikuisma, pikkutervakko, ruoholaukka, vuorimunkki, ukontulikukka, 
kangasraunikki ja karvaskallioinen. Lisäksi ahosuolaheinä ja 
rohtotädyke saavat levitä itsekseen.

Paahderinnettä jatketaan muotoilemalla puhtaista, karkearakeisista 
ylijäämämoreenista harjanne, joka yhdistää etelän ja pohjoisen 
puoleiset mäet. Sen sisään voidaan rakentaa isoista kivistä 
kapillaarisia salaojia. Harjanne jäsentää tilaa, mutta säilyttää silti 
pitkän poikittaisnäkymän kuopan pohjalla ja toimii näköalapaikkana 
idän, etelän ja lännen suuntiin. Harjanteeseen kylvetään ketosiemeniä 
lajeittain pieninä laikkuina heti sen valmistuttua painottaen ylärinteitä, 
n. 60g / a. varhain keväällä tai syksyllä.

Paahdeketoa hoidetaan poistamalla puiden ja pensaiden taimet 
parin vuoden välein. Samoin hatalliset vieraslajit sekä varjostavat 
ja rehevöittävät lajit poistetaan. Ketoja ei niitetä eikä lannoiteta. 
Avoimuutta ylläpidetään myös kulutuksen, kuten kävelyn ja 
ratsastuksen avulla. Rinteeseen voidaan jättää joitakin mäntyjä.

Paahderinneketo
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Ruderaattiniittyjä perustetaan kuopan pohjille. Niille ei tarvita maan 
parannusta, mutta kuopat ja mäet tasoitetaan. Kukkivia niittykasveja 
sekä heinä- ja nurmilajeja kylvetään monipuolistamaan lajistoa ja 
parantamaan maiseman laatua. Lisäksi rikkaruohoiksi katsottavat 
ohdakkeet ja takiaset saavat levitä  vapaasti tuottamaan linnuille 
talviravintoa. Paljasta sorapintaa säilytetään n. 20 % alasta. Mallia 
voidaan ottaa kuopan pohjan törmän itäpuolisesta niittylaikusta. 

Suunnittelualueen keskeiselle, Jätinaukiolle sommitellaan niitylle 
suurikokoisia kiviä kaarevien rivien muodostamaan, verkkoon. Verkko 
ja kivet kasvavat kauempana aukiosta, jolloin tila vaikuttaa aukiolta 
katsottuna pienemmältä.

Istutettavia lajeja ovat: harakankello, kissankello, puna-ailakki, 
päivänkakkara, siankärsämö, särmäkuisma, kelta-apila. 
Siemennyksessä voidaan ei käytetä kaupallisia siemenseoksia, 
vaan eri lajien siemenet sekoitetaan ja kylvetään varhain keväällä tai 
syksyllä.

Ruderaatti muuttuu vähitellen perhos- ja ravintokasviniityksi. Kuten 
paahdeketoakin, ruderaatti-perhosniittyä hoidetaan poistamalla 
puiden ja pensaiden taimet parin vuoden välein. Silmällä on pidettävä 
etenkin pajuja sekä vadelmapensaita, jotka voivat nopeasti levitä 
varjostamaan aluetta. Samoin hatalliset vieraslajit sekä maata 
rehevöittävät lajit poistetaan. Ruderaattia ei niitetä eikä lannoiteta. 
Avoimuutta ylläpidetään tässäkin tapauksessa kulutuksen, kuten 
kävelyn ja ratsastuksen avulla. Niityn reunoille jätetään muutamia 
pajuryhmiä tuottamaan talvi- ja kevätravintoa. Myös niityltä 
raivattavat pajut voidaan kasata niityn ja puuistutusten väliselle  
reunavyöhykkeelle.

Varjorinnekedot ovat melko samantyyppisiä kuin paahderinteet, 
mutta lajisto on tavanomaisempaa  ja kasvupaikan valoisuuden 
suhteen vaatimattomampaa (ks. s. 68). Kylvettäviä lajeja ovat muun 
muassa päivänkakkara, siankärsämö, ahosuolaheinä, huopakeltano, 
kannusruoho, keltasauramo, masmalo, nuokkukohokki, kelta-apila, 
niittynätkelmä ja hiirenvirna. Viimeksi mainitut parantavat sekä 
maiseman laatua että tuottavat mettä perhosille. 

Varjorinneniitty

Ruderaattiniitty, joka muuttuu myöhemmin 
perhos- ja ravintokasviniityksi
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Kalliopintoja kaivetaan esiin muutamissa kohdissa, joissa 
männyntaimet eivät ole kasvaneet. Sileiden kallioiden kauniit kuviot 
tuovat vaihtelua maisemaan ja muistuttavat luonnonvoimista. 
Kallio toimii nurmikon tapaan hyvänä piknikpaikkana. Nurmikoiden 
perustaminen soranottoalueelle ei olisi järkevää niiden vaativan 
hoidon vuoksi. Se myös vaatisi rehevämmän pintamaan, mikä ei ole 
pohjaveden suotumisenkaan kannalta suotavaa.

Lisäksi tiet sekä osa kettämäisistä tiloista säilytetään sorapintaisina. 
Niitä voidaan käyttää monenlaiseen toimintaan kuten liikuntaan. 
Pakkautuneet pinnat voidaan möyhiä ilmavammiksi 

Kun pintakerroksia muutetaan tai uutta maata tuodaan, aluksi 
epäpuhtauksien määrä voi kasvaa imeytyvässä vedessä, mutta 
oikeanlainen rakenne auttaa kasveja kasvamaan nopeammin, mikä 
on ensisijaisen tärkeää veden imeytymisen ja puhdistumisen kannalta.

Lupiinit, kurttulehtiruusu ja mahdolliset muut haitalliset vieraslajit 
tulee viipymättä poistaa mekaanisesti juurineen ennen siementen 
kehittymistä keväällä, viimeistään toukokuun lopulla koska ne 
rehevöittävät maaperää ja ehkä jopa pohjavettä typellä. Juurineen 
ylös kaivetut kasvit kasataan yhteen ja poltetaan viipymättä tai viedään 
muualle poltettavaksi tai haudattavaksi syvälle maan alle.

Esiin kaivettava avokallio
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Törmän eteen rakennetaan ajoittain vettyvä pintavesiallas kaivamalla 
vajaan metrin syvyinen, jalanjäljen muotoinen kuoppa. Kuoppa 
päällystetään kenttäkiveyksellä. Jalanjäljen ympärille sommitellaan 
istuinkiviä, joiden koko kasvaa ruderaattiniityllä, jalanjäljeltä 

Muokattava törmä ja 
Jätinaukio

poispäin kuljettaessa. Törmään upotetaan informaatiopiste, jossa 
kerrotaan luonnosta, reiteistä ynnä muista. Seuraavan aukeaman 
tarkennussuunnitelma selvittää lisää Jätinaukion maisemaa.
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Uusi lehtipuuistutus

L 
C

-C
’ 

3.3.4 Tarkennussuunnitelma Jätinaukiosta ja infokatoksesta

Törmän päälle istutetaan 
sianpuolukkaa, 
kanervaa ja katajaa

Varjorinneniitty

Paahdeketo

Tarkennussuunnitelma 
mittakaava 1 : 500
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Periaateleikkaus C - C’, 
mittakaava 1 : 200

Pohjamaa

Kenttäkiveys

Portaat

Informaatiopiste, jossa 
opaskarttoja sekä tietoa 
alueen luonnosta ja reiteistä

Törmän eteen  kaivetaan vajaan metrin syvyinen,  jalanjäljen  
muotoinen kuoppa. Kuopan pohja eristetään muovikalvolla, jotta 
epäpuhtauksia ei pääsisi suotautumaan pohjaveteen. Muovi 
peitetään soralla ja kenttäkiveyksellä. Kenttäkiveyksen pintaan, kivien 
väliin voidaan levittää saumausaineeksi soran pesussa syntynyttä 
hienoaineslietettä, jotta kasvillisuus ei valtaisi sitä. Jos vesi nousee yli 

Törmän päälle istutetaan 
sianpuolukkaa ja kanervaa 
sekä muutama kataja 
sitomaan maata

Törmän lounaispuoli kaivetaan jyrkäksi ja maa-aineksia siirretään 
muille alueille. Aukion laidalle, törmän seinämään rakennetaan 
betoninen informatiokatos, jossa kerrotaan paikan historiasta, 
luonnonhoitotoimenpiteistä, reiteistä, nähtävyyksistä sekä 
lajistosta. Törmä madalletaan, pudottamalla sen huipulta maata 
informaatiolaatikon päälle, jolloin katos jää törmän sisään.

altaan reunojen, se imeytyy viereisellä niityllä, mutta normaalioloissa 
se ei täyty. 

Jalanjäljen ympärille sommitellaan istuinkiviä suunnitelman  
mukaisesti. Aukion reunalle, törmän viereen tuodaan muutamia pöytiä 
ja penkkejä  oleskelua ja taukoja varten.
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10,4%=  6° luiska
12,2% = 7,0° luiska

22% = 12,3°
 

35% = 19° portaat

9,3% = 5,3° luiska

18% = 10,3° luiska

15,4% = 8,7° luiska

21,4%  = 12,1° luiska + kaide

24% = 13,5° portaat

30% = 16,7° portaat

8% = 4,5° luiska

 portaat

Jätinkatu - Jätinlukot -reitti 2620 m

Alueelle rakennetaan polkuverkosto, joka johdattaa kävijät mm. 
Jätinkadulle, Jätinlukoille sekä rakennettaviin luontokohteisiin. Polun 
varrelle sekä etenkin Jätinaukiolle sijoitetaan opastetauluja, joissa 
kerrotaan luontotyypeistä, lajeista, hoitotoimenpiteistä sekä alueen 
historiasta ja geologisista muodostumista. Rinteisiin rakennetaan 
portaita, jotta pääsy näköalapaikoille sekä muodostumille helpottuu. 
Parkkipaikkoja lisätään sisääntuloreittien yhteyteen. 

Näköalapaikoille sekä parkkipaikan yhteyteen rakennetaan muutama 
levähdyspaikka penkkeineen ja pöytineen. Levähdyspaikoilla tulee 
olla myös jäteastiat, jotka tyhjennetään kesäisin säännöllisesti, jotta 
aluetta ei roskata. Vastaavasti voidaan kyltillä muistuttaa kävijöitä 
viemään roskat mukanaan. Jätinkadulle rakennetaan kaksi reittiä 
alueen keskeltä. Toinen on polku-portaikko, joka vie suoraan aukiolta 
muinaisrannalle, toinen reitti kiertää luiskana kauempaa ja toimii myös 
maisemareittinä.

Hevosille ja poneille osoitetaan ratsastukseen sopivia reittejä. Eläimet 
toimivat maiseman hoitajina kuluttaessaa maan pintaa ja tuodessaan 
siemeniä laidunalueiltaan, mikä on hyödyksi monille lajeille. Ratsastus 
voidaan sallia vapaasti avoimilla alueilla, joilla siitä ei koidu liiallista 
vaaraa muille kävijöille.

3.3.5 Toiminnot ja reitit

Hiekka- tai sorapäällysteinen tie

Luiska tai portaat

Ratsastusreitti

Laskettelurinne tai pulkkamäki

Näköalapaikka

Infopiste tai opaste

Taukopaikka

Oleskelualue

Parkkipaikka

Ratsastusreitti kesäisin

Päällystämätön polku

Jätinkatu

Korkeuskäyrä 1 m:n välein 

10,4%=  6° luiska
12,2% = 7,0° luiska

22% = 12,3°
 

35% = 19° portaat

9,3% = 5,3° luiska

18% = 10,3° luiska

15,4% = 8,7° luiska

21,4%  = 12,1° luiska + kaide

24% = 13,5° portaat

30% = 16,7° portaat

8% = 4,5° luiska

 portaat

Jätinkatu - Jätinlukot -reitti 2620 m

Merkkien selitykset

10,4%=  6° luiska
12,2% = 7,0° luiska

22% = 12,3°
 

35% = 19° portaat

9,3% = 5,3° luiska

18% = 10,3° luiska

15,4% = 8,7° luiska

21,4%  = 12,1° luiska + kaide

24% = 13,5° portaat

30% = 16,7° portaat

8% = 4,5° luiska

 portaat

Jätinkatu - Jätinlukot -reitti 2620 m 10,4%=  6° luiska
12,2% = 7,0° luiska

22% = 12,3°
 

35% = 19° portaat

9,3% = 5,3° luiska

18% = 10,3° luiska

15,4% = 8,7° luiska

21,4%  = 12,1° luiska + kaide

24% = 13,5° portaat

30% = 16,7° portaat

8% = 4,5° luiska

 portaat

Jätinkatu - Jätinlukot -reitti 2620 m

Jätinkatu - Jätinaukio -reitti 1530 m

Jätinkatu - Jätinlukot -reitti 2620 m
Jaakolanketo - Kaunisnummen harju -reitti n. 3200 m

Laskettelu- ja pulkkamäki

Luontopolun reittiesimerkkejä

Toiminnot ja reitit
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10,4%=  6° luiska
12,2% = 7,0° luiska

22% = 12,3°
 

35% = 19° portaat

9,3% = 5,3° luiska

18% = 10,3° luiska

15,4% = 8,7° luiska

21,4%  = 12,1° luiska + kaide

24% = 13,5° portaat

30% = 16,7° portaat

8% = 4,5° luiska

 portaat

Jätinkatu - Jätinlukot -reitti 2620 m

P
0m 100m 200m

Opaste
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3.3.6  Maiden siirrot
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Siirrettävät materiaalit 1:5000 Täyttömateriaalit  1:5000Uusien maastonmuotojen rakentamisessa hyödynnetään 
mahdollisimman paljon alueelta löytyviä materiaaleja. Täyttömaata 
tarvitaan yhteensä n. 170 000 m3, josta 60 000 m3 saadaan 
alueen sisältä. 90 000 m3 ylijäämämoreenia tarvitaan harjanteen 
muodostamiseen ja n. 20 000 m3 humuspitoista ylijäämäpintamaata 
kasvualustaksi. 40 000m3 alueen omia massoja käytetään harjanteen 
pintaan ja etelä-lounaisrinteeseen sekä 20 000 m3 alueen omaa 
soraa kuoppien täyttöön. Lisäksi alueelta löytyviä kiviä sommitellaan 
koristamaan maisemaa ja käytetään harjanteen täytteenä. Kaikkien 
tuotavien ylijäämämaiden osalta täytyy olla varmuus maiden 
puhtaudesta ja alkuperästä. Maiden vastaanottamisella voidaan 
rahoittaa myös osa maiseman kunnostuksen kuluista.

Vieressä on ote maaperäkartasta, johon on ympyröitynä lähimmät 
asemakaavoitettavat alueet. Niille pyritään rakentamaan uusia 
asuinalueita lähivuosina. Rakennettavilta alueilta vietäviä 
ylijäämämaita voitaisiin hyvin tuoda soranottoalueelle maiseman 
kunnostamista varten. Kartan mukaan maaperästä löytyy ainakin 
hiekkamoreenia sekä hienoa hietaa, jotka sovetuvat suunnitelman 
toteuttamiseen. Lisäksi alueelta voitaisiin saada ylimääräistä metsän 
pintamaata.

Lähivuosina rakennettavat alueet 
ympyröitynä maaperäkartalla

0 km

Ympäröivät maa-
ainekset

Alueen omat, käytettävät maa-
ainekset

Kaunis silokallio lähellä 
pintaa

Kivikasa

Sora- tai hiekkakasa

Romukasa tai alue, jossa 
kaivuun liittyviä rakenteita 
tai koneita

Kivimurskeen
varastokasa

Hienoaineslietekasa

Merkkien selitykset
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Lähialueen rakennustyömailta puhdasta ja vettä 
läpäisevää moreenia harjanteen ytimen sekä 
varjorinteen muodostamiskeksi yhteensä n. 
90000 m3. Viereisen sivun maaperäkartalla on 
ympyröitynä lähivuosina rakennettavat kohteet, 
jotka sijaitsevat lähellä Suomiestä.
Harjanne peitetään alueen omalla soralla 
(40000 m3). Etelä- ja lounaisrinteisiin käytetään 
enemmän sorapitoista maata paahderinteiden 
muodostamiseksi. Lopulta pintaan ripotellaan 
sinne tänne humuslaikkuja

Kasvualustoina käytetään puhtaita 
ylijäämäpintamaita. n. 10 cm. kerroksena 
(Yhteensä n. 20 000 m3). Maan kuopat 
tasataan alueen omilla ympäröivillä 
massoilla

Hienoaineslietteet viedään pois 
alueelta. Ainostaan jalanjäljen pintaan, 
kenttäkiveyksen väleihin voidaan 
käyttää vettä eristävää ja huonosti 
kasvualustaksi kelpaavaa lietettä.

Soraa siirretään 
harjanteen pintaan 
mm. yli jäävistä 
myyntikasoista

Törmän kaivusta saatava sora 
käytetään myös harjanteeseen

Soraa siirretään harjanteen 
pintaan esiin kaivettavien 
kalliopintojen päältä

Kasvittomat kivi- ja maa-
aineskasat siirretään 
harjanteeseen

P
0m 100m 200m
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L D-D’

Leikkaus E-E’ 1:1000, Poistuvat maaston muodot punaisella sekä leikkauspinnan takana katkoviivalla, täytettävät alueet sinisellä

Leikkaus D-D’ 1:1000 Täytettävät alueet sinisellä, uudet tai pysyvät maastonmuodot punaisella viivalla

L C-C’ 

Leikkaus D-D’ 1:1000 Harjanteen täyttömaa-ainekset

Pois vietävät kasat
Vanhat maastonmuodot

Pohjamaa

Pohjamaa

Täyttö

Sora
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Pohjamaa

Pohjamaa

Täyttö

Sora Moreeni

Uusi harjanne

Madallettava törmä

Pintamaa niitylle

Sora n. 2m

Pohjamaa

sorakasa siirretään 
harjanteen pintaan
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Humuspitoinen puhdas 
metsän pintamaa, ei 

vieraslajeja

Moreenia harjanteen 
muodostamiseksi

Maata törmän päältä sekä 
puhdas pintamaa niitylle, ei 
vieraslajeja

Soraa, kenttäkiveystä ja pesulietettä 
jalanjälkimuotoon kasvillisuuden estämiseksi ja 
vesitiivisteeksi

Törmän edustan maa

Kuopat tasoitetaan 
paikan omalla 

materiaalilla

Soraa ja 
hiekkaa 

ottoalueelta
 

Rudus Oy on asettanut tarkat kriteerit vastaanotettavien, puhtaiden 
maa-ainesten laadulle. Niitä tulee noudattaa tarkasti. Kriteerien 
mukaan:

Puhtaiden maa-ainesten toimittaja on velvollinen ilmoittamaan 
vastaanottajalle maa-aineksien alkuperän osoitetietoineen. 
Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä alueelle tulevat 
kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.  
Haitallisia aineita sisältäviä maa-aineksia ei oteta vastaan. Yritys ei 
vastaanota maa- ja kiviainesmateriaalia sellaisilta alueilta, joita on 
käytetty ampumarata-, huoltoasema-, korjaamo- tai pesulatoimintaan, 
romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen toimintaan tai muuhun 
vastaavaan toimintaan. Edellä mainituilta alueilta otetaan puhtaita 
maita vastaan vain, jos niistä on esittää etukäteen luotettavat 
tutkimustulokset ja riippumattoman asiantuntijalaitoksen lausunto 
maa-aineksen haitattomuudesta. 
Maa-aineksen pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään 
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitettyjä haitta-aineiden 
pitoisuuksia, jonka perusteella vastaanotossa puhtaiksi maa-
aineksiksi katsotaan maat, joiden haitta- ainepitoisuudet alittavat 
asetuksen alemmat ohjearvot.  
Maa-ainekset eivät saa sisältää seka- tai purkujätettä, betonia, tiiliä, 
asfalttia, risuja, oksia, pensaita, kantoja, puuta tai muuta jätteeksi 
luokiteltavaa materiaalia.  
Maan vastaanottoalueelle ei saa tuoda kuormia säiliöautoilla. 
Myöskään pientoimituksia peräkärryin ei alueelle oteta vastaan. 
(Rudus, 1.7.2013)

Tarvittaessa maat voidaan lajitella toisessa vastaanottopisteessä ja 
niiden ainepitoisuudet tutkia näytteiden avulla. 
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3.3.7  Vaiheistus

Pesulietteet poistetaan
Kuopat täytetään ja maa tasoitetaan, Kasoja 
voidaan siirtää harjanteen länsi-eteläosaan
Tien linja muokataan suunnitelman mukaisesti
Pinnalle levitetään hiekkaa ja maatunutta turvetta 
tai äestetään humuspitoista metsänpohjaa
Istutetaan puita 2000 kpl / ha (5,3 ha) ja teiden 
väliselle osalle kylvetään niittyä (2,4 ha)

Haitallisten vieraslajien mekaaninen torjunta 
toukokuussa 2014 ja 2015

Maan tasoitus
Hiekkakerros 10 - 20 cm, pintamaan levitys
Puiden istutus 2000 kpl / ha
(Tehty syksyllä 2013- keväällä 2014)

Kalliopinnat sekä toinen törmä (koillisreunalla) 
kaivetaan esiin, materiaalit siirretään 
muotoiltavan harjanteen länsi-eteläreunalle
Aiemmin luiskattuihin rinteisiin kylvetään 
kuivan kedon siemeniä (yht. 51,1 ha) (yhteistyö 
Hyvinkään Ympäristönsuojeluyhdistyksen 
kanssa??) mieluiten jo myöhään syksyllä! (tai 
varhain keväällä)

Suunnitelma toteutetaan useammassa vaiheessa toimenpiteiden 
kiireellisyyden ja hyödyllisyyden mukaisessa järjestyksessä. 
Ensimmäisissä vaiheissa pahimmat maisemahäiriöt korjataan. Myös 
ekologisiin ongelmiin, kuten haitallisten vieraslajien leviämiseen tulee 
puuttua heti alkuvaiheessa sekä uudelleen sitten kun ulkopuoliset 
ylijäämämaat on levitetty paikoilleen. Laajat metsitettävät alueet 
istutetaan alueen keskelle sekä kaakkoiskulmaan, jotta metsä saisi 
aikaa kasvaa virkistysalueen valmistumiseen asti.

Paahderinteillä on suunnitelmassa erityisen tärkeä rooli, joten niiden 
perustaminen on aloitettava ensimmäisenä vuonna jo luiskatuissa 
rinteissä. 

Jalanjäljen muotoinen ympäristötaideteos vangitsee katsetta jo ennen 
alueen valmistumista ja häivyttää osaltaan maisemavauriota. Törmän 
takainen metsä istutetaan kehystämään nakymää.

Harjanteen rakentamisessa tulee käyttää vain puhtaita, karkearakeisia 
ja vettä hyvin läpäiseviä ylijäämämaita. Muoto rakennetaan vasta 
sitten kun sopivat ainekset löytyvät.

Teiden, opasteiden ja etenkin luontopolkujen rakentamisessa 
tai raivaamisessa tehdään yhteistyötä Hyvinkään kaupungin 
kanssa. Autoilu alueella estetään asettelemalla isoja kiviä teiden 
sisääntulokohtiin. Myös opasteissa voidaan käyttää kookkaita kiviä.

Istutettujen mäntyjen harvennus parantaa niiden elinvoimaisuutta. 
Harvennusjäte käytetään hyödyksi seuraavan vaiheen lahorakenteiden 
materiaalina.
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Törmän edusta muotoillaan jyrkemmäksi ja siitä 
saatavat massat levitetään törmän taakse  ja 
harjanteeseen.
Törmään upotetaan informaatiokatos asettamalla 
rakentamalla betoninen, laatikkomainen 
tila törmän eteen ja kasaamalla sen päälle 
madallettava osa törmästä.
Törmän taakse istutetaan lehtipuita 2000 kpl / ha, 
(0,64 ha)

Allas rakennetaan, vettä tiivistävä rakenne 
peitetään hiekalla, pesulietteellä ja 
kenttäkiveyksellä
Altaan ympäristöön asetellaan kenttäkiveystä ja 
isoja kiviä (alueelta) 0,4 ha
Maat tasoitetaan ja levitetään pintamaata (ei 
savea tai hiesua)
Tuoreen niityn siemenet kylvetään mieluiten 
myöhään syksyllä (4,14 ha

Mäen sisäosa täytetään ylijäämämoreenilla tai 
-soralla n. 100 000m3

Mäen pintaan levitetään soraa ja hiekkaa 
ottoalueelta n. 30 000 m3, pinnalle ripotellaan 
sinne tänne humusta
Rinteen eteläpuolelle kylvetään siemenestä 
runsaasti kukkivia paahdelajeja, ja varjon puolelle 
muita kuivan kedon lajeja (Yhteistyö Hyvinkään 
ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa?)

Olevat tiet tasoitetaan, uudet tiet rakennetaan 
maastonmuotojen mukaan, polut raivataan
Rakennetaan opasteita, jotka ovat myös 
ruduksen mainoksia

Rakennetaan lahoympäristöjä sommittelemalla  
harvennetuista männyntaimista lahorakennelmia 
sekä muualta tuotuja puiden runkoja ja juurakoita

Aiemmin istutetut männyntaimet harvennetaan ja 
hoidetaan
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3.4  Suunnitelman vaikutusten arviointi

Maiseman kunnostamiseen tähtäävää yleissuunnitelmaa jatketaan 
toteutustuunnittelulla. Suunnitelman toteutukseen haetaan uutta 
jälkihoidon muutoslupaa kaupungilta. Toteutuksen vaikutuksia 
voidaan arvioida normaalia ympäristövaikutusten arviointikaavaa 
(YVA) mukaillen, mutta kokonaisvaltaista YVA-menettelyä ei tarvita 
eikä sitä tämän työn puitteissa olisikaan mahdollista toteuttaa. 
Ympäristövaikutuksia arvioidaan yleensä erilaisisten vaihtoehtojen 
osalta. Suomiehen kannalta mielekkäitä arviointivaihtoehtoja on 3:

Vaihtoehto 0: Ei toimenpiteitä, alue säilyy nykyisessämuodossaan
Vaihtoehto 1: Perinteinen jälkihoito
Vaihtoehto 2: Suunnitelman mukainen jälkihoito

Erilaisten vaikutusten arviointipainotukset riippuvat paikasta ja 
sen erityispiirteistä. Suomiehen kohdalla vaikutusten arviointia 
voidaan painottaa tekijöihin, jotka korostuivat maisema-analyyseissä 
merkittäviksi:

Aluksi kutakin vaihtoehtoa tarkastellaan erikseen jokaisen 
vaikutuksen osalta. Vaikutusten arvioinnissa käytetään opinnäytetyön 
aikana tuotettuja ja tässä työssä esiteltyjä periaatteita, selvityksiä ja 
suunnitelmia (s. 7 - 73.) Lopuksi arvioidut haitta- ja hyötyvaikutukset 
esitetään kokoavassa taulukossa seuraavalla aukeamalla.

Vaihtoehto 0 eli ei toimenpiteitä

Vaikutukset maisemaan

Ilman minkäänlaista jälkihoidon jatkamista alue jäisi selvityksissä 
esitettyyn tilaan (ks s.36 - 49). Soranoton seurauksena maisema 
on vaurioitunut ja se sisältää runsaasti myös  korjattavissa olevia 
häiriötä ja rakenteita. Häiriöt, kuten kasat, kuopat ja rakenteet, 
jäisivät edelleen hoitamatta. Kasvillisuus kehittyisi hitaasti eikä se 
muodostaisi jäsentynyttä tilaa vaan levittäytyisi pieninä hajanasina 
ryteikköinä. Maannos kehittyisi niin ikään hitaasti, jolloin lajisto olisi 
vuosikymmenten ajan köyhää.  Haitalliset vieraslajit valtaisivat  
nopeasti laajoja alueita. Avoimia tiloja ja näkymäpaikkoija säilyisi, mutta 
tila säilyisi jäsentymättömänä. Maisema muistuttaisi soranottoaluetta 
vielä pitkään.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen ja 
virkistykseen

Vaurioituneen maiseman naapurissa eläminen ei ole viihtyisää. 
Siksi soranottoa usein vastustetaankin silloin kun on uhkana, että 
se kohdistuu omaan lähiympäristöön. Alueelta löytyvät renkaat 

ja polttoainekanisterit kertovat siitä, miten paikkaa nykyisellään 
käytetään. Haitallinen toiminta ja jätteiden tuominen saattaa yleistyä, 
jos alue jätetään ennalleen. Lähialueiden asukkaat voivat käyttää 
kuoppaa vapaamuotoiseen harrastustoimintaan. Polkujen, opasteiden 
ja rakenteiden puute saattaa aiheuttaa epäselvyyksiä siihen, mitä 
kaikkea alueella voidaan tehdä. Esimerkiksi jos ratsastusta jatketaan 
samaan aikaan kun joku toinen ajaa mönkijällä ja joku taas on 
liikkeellä koiran kanssa, voi tulla yhteentörmäyksiä ja erimielisyyksiä. 
Turvallisuutta ei ole riittävästi parannettu. Nykyiset kaivurintaukset 
muodostavat putoamisvaaran.

Vaikutukset luontoon

Kasvillisuus säilyy yksipuolisena. Uhkana on sinnikkäiden ja haitallisten 
vieraslajien leviäminen. Ne saattavat vallata koko alueen. Maannoksen 
puute edesauttaa lajiston monotonisuutta. Joihinkin kohtiin saattaa 
luonnon omin voimin kehittyä myös arvokasta paahdelajistoa. Kun 
maastoa ei muotoilla maisemallisista syistä enempää, voi joillekin 
lajeille säilyä sopivia elinympäristöjä, jotka muutoin katoaisivat 
perinteisessä jälkohoidossa. Näitä ovat esimerkiksi törmäpääskyjen 
törmät, kivitaskujen kivikasat, pienet lammet ja lammikot, avoimet 
paahderinteet ja muut paljaat hiekkapinnat, jotka ovat monen 
uhanalaisen lajin suosiossa.

Vaikutukset pohjaveteen

Soranoton loputtua suunnittelematon toiminta voi olla uhka pohjaveden 
laadulle. Aluetta käytetään  nykyisellään muun muassa mönkijä- 
ja motocross -ajoon sekä koirankoulutukseen ja ulkoilutukseen.  
Polttoaineet ja muut jätteet ja jätökset voivat imeytyä kasvittomaan 
maahan. Alueen sisääntuloreiteillä on puomit, jotka voidaan sulkea, 
mutta se ei välttämättä estä pohjavettä haittaavaa toimintaa. Mitään 
toimintaa ei myöskään ole kielletty tai opastettu. Kun alueen nykyinen 
maisemakuva on ihmisten mielissä, he saattavat ajatella haitallisen 
toiminnan olevan sallittua. Pohjavesivaikutuksia voidaan arvioida 
kappaleessa 2.1 esitettyjen vaikutusten mukaisesti, (s. 7). Kun 
pintamaannos ja kasvillisuus puuttuvat, vesi suotautuu nopeammin ja 
mahdolliset haitta-aineet voivat liueta pohjaveteen. 

Lammikko alueen koillisreunalla voi mahdollistaa joidenkin aineiden 
tai mikrobien kertymisen lampeen, jolloin ne voivat helpommin 
suotautua pohjaveteen, koska maa ei siinä kohtaa juurikaan pidätä 
vettä. Näin voi käydä jos esimerkiksi lintujen tai muiden eläinten 
jätöksiä kerääntyy lampeen liikaa.

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

Nykyisellään alue ei palvele lähiympäristön kasvavia virkistystarpeita. 
Kaavamerkintä EO / MU-1 - eli soran oton loputtua maa- ja 
metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja 
- voisi olla edelleen voimassa, mutta sen mukainen maankäyttö 
toteutuisi ainoastaan osittain, sillä  vain pieni osa soranottoalueesta 
toimii tällä hetkellä metsätalousalueena. Ulkoilua ei myöskään ole 
riittävissä määrin ohjattu. Soranottoalue säilyisi selvitysalueena.

•	 Maisema
•	 Ihmisten terveys, elinolot, viihtyvyys ja virkistys
•	 Luonto ja siinä erityisesti kasvillisuus, eläimistö, eliöstö, 

luonnon monimuotoisuus sekä ekologiset yhteydet
•	 Pohjavesi
•	 Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne

Vaihtoehto 1 eli perinteinen jälkihoito

Vaikutukset maisemaan

Perinteistä jälkihoitoa jatkettaessa jäljellä olevat jyrkänteet luiskattaisiin, 
soramaille levitettäisiin maannosta ja kaikille aloille istutettaisiin tiivis 
männikkö. Lähes kaikki kivet ja kalliopinnat peitettäisiin maan alle. 
Todennäköisesti myöskään nykyisiä mäntyistutuksia ei harvennettaisi. 
Maisema muodostuisi pääasiassa umpeutuneeksi. Joitki rinteille ja 
kallion päälle istutetuista männyistä jäisivät kitukasvuisiksi. joitakin 
näköaloja säilyisi. Maisema muuttuisi yksitoikkoiseksi.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen ja 
virkistykseen

Mäntyjen kasvettua alue umpeutuu, jolloin sen käyttömahdollisuudet 
ja virkistysarvot vähenevät. Alueen käyttö ylipäätään saattaa 
vähentyä, koska se ei tarjoa mitään erityisiä toimintamahdollisuuksia. 
Upeat luonnonmuodostumat jäävät piiloon, metsän keskelle ja niiden 
löytäminen vaikeutuu entisestään ilman polkuja ja opasteita. Paikkaa 
voitaisiin silti käyttää ulkoiluun, jos nykyisiä hiekkateitä jätetään 
paikoilleen.

Vaikutukset luontoon

Kasvillisuus ja sitä myöten elinympäristöt muodostuisivat kaikista 
vaihtoehdoista yksipuolisimmiksi.  0-Vaihtoehdossa esiintyvät, 
monipuoliset maastot kuten törmät, kasat ja hiekkapinnat poistuisivat. 
Lammikot täytettäisiin, jolloin niistä hyötyvä lajisto niin ikään katoaisi. 
Istutettujen mäntyjen monokulttuuri olisi hallitseva habitaatti. Männyt 
varjostaisivat maan kenttäkerroksen, jolloin paahteisuutta suosivilla 
lajeilla ei olisi enää elinmahdollisuuksia.

Vaikutukset pohjaveteen

Perinteisen jälkihoidon vaikutukset pohjaveteen ovat oletettavasti 
suotuisimmat kolmesta vaihtoehdosta. Istutetut männyt imeyttävät 
vettä ja pitävät maan pinnan kuohkeana. ne alkavat myös tuottaa 
hitaasti uutta maannosta, joka parantaa suotautuvan veden laatua. 
Umpeutunut, metsittynyt tila voi lisäksi hillitä haitallista toimintaa.

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

Nykyisen kaavamerkinnän mukaan soranoton loputtua 
maankäyttömuoto muuttuu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on 
ulkoilun ohjaamistarvetta ja ympäristöarvoja. Merkintä soveltuisi 
edelleen jälkihoidettulle sorakuopalle.
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Vaihtoehto 2 eli suunnitelman mukainen jälkihoito

Vaikutukset maisemaan

Suunnitelmalla pyritään luonnollisesti maiseman vaurioiden ja 
häiriöiden korjaamiseen sekä maiseman laadun kohentamiseen.  
Kaakkoisreunan metsityksen myötä arvokas perinnemaisema Jaakolan 
kedon yhteydessä eheytyy kun maisematilaa kehystävä metsänreuna 
umpeutuu. Soranottoalueen maisemaa muotoillaan voimakkaasti 
maan muokkauksin sekä istutusten avulla. Suunniteltu maisema 
on tilaltaan paremmin jäsentynyt soranottoalueeseen verrattuna. 
Häiriötekijät, kuten maa-aineskasat, koneet ja rakenteet poistetaan. 
Kasvillisuusalueet sommitellaan esteettisen maiseman kannalta 
toimivammin. Avointa tilaa ja laajoja suunniteltuja näkymiä säilytetään 
ja muotoillaan. Maastonmuodot, kasvillisuus, kivet, ympäristötaideteos 
ja kalliopinnat muodostavat tilallisesti jäsentyneen kokonaisuuden, 
joka eroaa ympäröivästä maa- ja metsätalousmaisemasta, mutta ei 
aiheuta maisemahaittaa. Suunnitelman vaikutukset maisemaan ovat 
arvioiduista vaihtoehdoista suotuisimmat.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen ja 
virkistykseen

Lähistöllä elävät asukkaat ovat vuosikymmenten ajan eläneet 
soranottoalueen naapurissa.  Osa asukkaista on vastustanut 
soranottoa vedoten pölyämiseen, maiseman vaurioitumiseen tai 
pohjavesihaittoihin. Myös uusia asuintaloja on rakennettu tänä 
aikana. Muutaman kilometrin päähän ollaan rakentamassa laajahkoja 
uusia asuinalueita. Alueen välittömässä läheisyydessä on runsaasti 
haja-asutusta, lähimmillään noin 100 metrin päässä. Liikkuminen 
alueen luonnonmuistomerkeille on ollut tähän asti hankalaa poluston 
umpeuduttua sekä soranottotoiminnan vuoksi. Suunnitelman 
mukainen maiseman kunnostaminen parantaa tilannetta olennaisesti. 
Asukkaat saavat uudenlaisen virkistysalueen, joka mahdollistaa 
luonnossa liikkumisen. Se tarjoaa uutta tilaa erilaisiin harrastuksiin 
kuten ulkoiluun, hiihtoon, ratsastukseen ja luonnon tarkkailuun. 
Ratsastukseen on osoitettu eri reitit kuin muuhun ulkoiluun, jolloin 
yhteentörmäykset voidaan välttää.  Opasteet parantavat alueen 
luonnon ja historian tuntemusta. Paikan imago paranee, mikä voi jopa 
tukea ympäröivän asuinalueen identiteettiä. Myös uudet asuinalueet 
sekä moottoritien länsipuolinen taajama hyötyy monipuolistuvista 
virkistysmahdollisuuksista kattavien moottoritien alikulkujen ansiosta. 
Puolen kilometrin päässä sijaitseva Suomiehen koulu on Nurmijärven 
puolella, niin kuin suurin osa Suomiehen kylästäkin. Koululaiset 
voisivat kuitenkin käyttää uutta virkistysaluetta koululiikuntaan.

Vaikutukset luontoon

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen oli yksi suunnitelman 
päätavoitteista. Maastonmuokkauksella ja kasvillisuudella on luotu 
elinympäristöjä uhanalaisille lajeille. Istutettava kasvillisuus on 
huomattavasti monimuotoisempaa kuin perinteisessä jälkihoidossa. 
Paahde- ja niittylajiston leviämistä edistetään laajoin, monimuotoisin 
istutuksin. Lisäksi haitallisten vieraslajien torjuntaa on ohjattu 
suunnitelmassa.  

Elinympäristöjen kytkeytyminen on huomioitu, jolloin lajeilla on 
myös luonnollisia leviämismahdollisuuksia. Maakunnallisesti tärkeä 
ekologinen yhteys kulkee suunnittelualueen vierestä ja paikallisesti 
tärkeä yhteys sen läpi. Tämä vaikutti keskustaajaman osayleiskaavan 
muotoon ja voimaantulon laajuuteen. Yhteydet toteutuvat yhä 

paremmin alueen muuttuessa virkistyskäyttöön. 

Toivottujen lajien leviämistä edistää lyhyt etäisyys luontoarvoiltaan 
rikkaille, erityyppisille suojelualueille. Kilometrin säteellä on arvokas 
ketohabitaatti, niittyjä, laitumia, metsätalousmetsiä, kliimaksivaiheen 
kuusimetsää, suota sekä runsaasti lahopuuta sisältävää 
kangasmetsää. Lisäksi jotkin lajit voivat käyttää leviämisreitteinä 
voimalinjojen alapuolisia, avoimina pidettäviä tiloja. Esimerkiksi 
suuremmat eläimet tai niittyjen ja ketojen kasvi- ja hyönteislajit voivat 
levitä voimalinjaniittyjä käyttäen. yhteyksiä voitaisiin silti parantaa 
vähentämällä moottoritien ja Hanko-Porvoo-tien estevaikutusta. 
Suunnitelmassa on esitetty, että valaistusta ei tarvita, jotta aluetta 
käyttävät eläimet ja siellä kasvavat kasvit eivät häiriintyisi, mikä 
parantaa paikan toimivuutta ekologisena yhteytenä.

Harjanteen muodostamiseen sekä istutusalueiden pintaan 
tarvitaan muualta tuotavia maamassoja.  Maan tuonti vaikuttaa 
suunnittelualueen eliöstöön. Maan mukana tulee väistämättä myös 
alkuperäisen paikan siemeniä ja juuria. Siksi tuotavat maat tulee 
valikoida huolella, mieluiten metsäisistä kohteista.

Suunnittelualueen viereisillä tonteilla harjotetaan metsätaloutta. 
Tuoreen kuolleen havupuun lisääminen alueella saattaa vaikuttaa 
muun muassa viereisten talousmetsien kaarnakuoriaisten 
määriin. Ympäröivissä metsissä oli kuitenkin jo nyt jonkin verran 
lahoja maapuita, puupinoja sekä pystypökkelöitä, mikä takaa 
lahoelinympäristöjen jatkumon. Tarvittaessa voidaan voidaan  pyytää 
asiantuntijalta lausuntoa lahopuuryhmien ja aitojen vaikutuksesta 
lähimetsien tuottoisuuteen. Metsien omistajilta voidaan pyytää 
suostumus suunnitelman toteuttamiselle.

Vaikutukset pohjaveteen

Maan muokkaaminen ja ylijäämämaan käyttö jälkihoidon 
toteutuksessa voivat aiheuttaa muutoksia pohjaveden laadussa ja 
muodostumisessa. Tuotavassa maassa ei saa olla mitään sellaisia 
aineita, jotka voisivat haitata pohjavettä. Yksi ylijäämämaiden käytön 
syistä on kasvillisuuden elinolisuhteiden parantaminen, mikä osaltaan 
voi parantaa pohjavedeksi suotautuvan vajoveden laatua. Ennen 
kasvillisuuden kehittymistä pohjavedessä saattaa esiintyä väliaikaisia 
muutoksia. Rudus Oy on asettanut tarkat kriteerit vastaanotettavien, 
puhtaiden maa-ainesten laadulle. Niitä tulee noudattaa tarkasti. 
Tarvittaessa maat voidaan lajitella toisessa vastaanottopisteessä ja 
niiden ainepitoisuudet tutkia näytteiden avulla. Kriteerit on esitetty 
kappaleessa 3.3.6 (s.76).

Pintavesiä pidättävissä altaissa joidenkin aineiden tai bakteerien 
pitoisuudet saattavat kasvaa, jolloin on mahdollista, että altaan 
täyttyessä ne valuvat viereiselle hiekkamaalle ja imeytyvät siellä 
maahan. Ympäröivä maasto on kuitenkin suunniteltu siten, että 
pintavalunta on melko vähäistä.  Sorapinnoilla ei tapahdu valuntaa 
muualla kuin kalliopintojen päällä. Harjanteen maamassat ovat 
kitkamaita ja vesi imeytyy nissäkin hyvin. Altaaseen siis kertyy vettä 
kenttäkiveykselle putoavasta sateesta. Keskimääräinen sadanta on 
600 - 700 mm ja haihdunta noin 400 - 500 mm. Kivetyllä 960 m2:n 
alalla vettä voisi kertyä keskimäärin maksimissaan 288 m3  vettä, ja 
rankankin sateen aikana 500 m3:n tilavuiseen altaisiin voisi sataa 
vuorokauden aikana n. 19 litraa eli altaat eivät todennäköisesti täyttyisi 
yli äyräiden. (Ilmatieteenlaitos, 2013) Lisäksi, kuten vaihtoehto 1:ssä, 
lammikko alueen koillisreunalla voi mahdollistaa joidenkin aineiden  
tai bakteerien kertymisen, jolloin ne voivat helpommin suotautua 

pohjaveteen, sillä maa ei siinä kohtaa juurikaan pidätä vettä. Näin voi 
käydä jos esimerkiksi lintujen tai muiden eläinten jätöksiä kerääntyy 
lampeen liikaa.

Pohjaveden laatua tarkkaillaan normaalin käytännön mukaisesti 
puolen vuoden välein suunnittelualueen kaikista tarkkailukaivoista. 
Lupaehtojen mukaisesti tarkkailu jatkuu jälkihoidon loputtua 
sovitun ajanjakson. Jälkihoidon muutoslupaa haettaessa tarvitaan 
lausunto ELY-keskukselta ja pohjavesiantuntijalta suunnitelman 
pohjavesivaikutusten selvittämiseksi.

Vaikutukset maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen

Palopuron - Ridasjärven Osayleiskaavassa ottoalue on merkitty 
EO / MU-1 eli Maankamaran ainesten ottoalueeksi, ja oton jälkeen 
maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja 
ympäristöarvoja. Kaavamerkintä voitaisiin muuttaa viheralueeksi, 
jolla on ympäristö- ja luontoarvoja. Keskustaajaman osayleiskaavan 
raja kulkee Hanko-Porvootien kohdalla Suomiehen pohjoispuolella, 
mutta idemmässä kaava-aluetta on jatkettu tien eteläpuolelle uusien 
asuinalueiden rakentamiseksi. Virkistysalue palvelee myös uusien 
alueiden tarpeita. Lähimmät rakennettavat asuinalueet sijaitsevat 
vajaan kolmen kilometrin päässä.
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Tarkasteltujen ympäristövaikutusten hyödyt ja haitat taulukossa

V 0

V 1

V 2

-    Pintamaarakenne puuttuu

-    Kausittainen vaihtelu

-    Haitallista toimintaa

Maisema Virkistys ja 
viihtyvyys

Luonto Pohjavesi Maankäyttö

-    Kasvillisuus yksipuolista

-    -    Haitalliset 
vieraslajit leviävät

+    Lajistoa hyödyttävää 
maastoa    

-    Putoamisvaara

-    Ei opasteita

-    Suunnittelematonta 
toimintaa

-    Maisemavaurio

-    Maisemahäiriöt ja   
jäsentymättömyys

-    Kasvillisuus 
jäsentymätöntä

-    Metsätalous ei toteudu

-    Virkistys ei toteudu

-    Alueen merkitys 
kadoksissa

+    Pintamaarakenne parempi

+    +    Pohjavesivaikutukset 
suotuisimmat

-    Haitallista toimintaa

-    Kasvillisuus yksipuolista

-    Haitalliset vieraslajit 
leviävät

-    -    Ei 
monimuotoisuutta

+    Turvallisuus kohentunut

-    Umpeutunut tila

-    Ei opasteita

-    Suunnittelematonta 
toimintaa

+    Maisemahäiriöt korjattu

-    Umpeutunut tila

-    Kasvillisuus ja tila 
yksitoikkoisia

-    Kaavan mukainen käyttö, 
muutosta ei tarvita

+    Pintamaarakenne parempi

-    Pohjaveden kannalta 
monta muuttujaa, 
joiden vaikutusten 
arviointiin tarvitaan alan 
asiantuntemusta 

+    Kasvillisuus 
monimuotoista

+    Haitallisia vieraslajeja 
torjutaan

+   +    Monimuotoisia 
elinympäristöjä 
rakennetaan

+    Turvallisuus kohentunut

+    Vaihtelevia käytettäviä 
ulkotiloja

+    Opasteet

+    Viihtyisä virkistäytyminen 
mahdollista

+    Maisemahäiriöt korjattu

+    Kasvillisuus ja tila 
jäsentyneet ja monimuotoiset

+    +   Maisema 
kunnostettu

?    Kaavamuutos 
viheralueeksi, jolla on 
ympäristö- ja luontoarvoja

Vaikutusalueet 
ja

Vaihtoehdot

Vaikutusten arvioinnissa nousee esiin eri vaihtoehtojen hyötyjä ja 
haittoja. Suunnitelman (V2:n)  vaikutukset maisemaan, virkistykseen 
sekä luontoon ovat suotuisimmat. Pohjavesivaikutuksia on 
vaikeampi arvioida tämän työn puitteissa. Kiinnittämällä huomiota 
toteutusvaiheen riskinhallintaan sekä maa-ainesten ja maannosten 
alkuperään, voidaan riskit kuitenkin välttää. 

Jos ympäristövaikutuksia halutaan arvioida tarkemmin, voidaan 
esimerkiksi muodostaa neljäs skenaario, (2b), jossa tavoitteena 
olisi suunnitelman kaltainen maisema, mutta jossa pyrittäisiin 

Yhteenveto vähentämään mahdollisimman paljon vaikutuksia pohjaveteen. Joka 
tapauksessa toteutuksessa tulee tarkkailla pohjavettä ja välttää 
kaikenlaista riskinottoa.

Kun maiseman laatu ja virkistysmahdollisuudet paranevat, nousee 
myös alueen arvostus läheisen asutuksen silmissä. Paikka saa uuden 
merkityksen eikä se ole enää joutomaata. Häiriökäyttyätyminen voi 
vähentyä. Toimintaa opastetaan ja rajoitetaan kylttien sekä liikkumisen 
ohjauksen avulla.

Huomioitavaa on myös alueen käyttötarkoituksen muuttuminen. 
Kaavaa saatetaan joutua muuttamaan, jos alueesta halutaan tehdä 

monimuotoisempi ja maisemaltaan laadukkaampi, esimerkillinen 
jälkihoitokohde. Talousmetsä ei yleisesti ottaen ole kovinkaan 
monimuotoinen verrattuna suunnitelman ympäristöön. Kaupungin 
tavoitteena on parantaa alueen virkistysmahdollisuuksia ja rakentaa 
viitoitettu luontopolku luontonähtävyyksille, ja kaavamuutos sopisi 
paremmin myös tähän tavoitteeseen.
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4 Johtopäätökset ja työn arviointi

Maisema-arkkitehdin rooli soranottoalueiden jälkihoidossa voisi 
olla nykyistä suurempi.  Joidenkin kohteiden suunnitteluun 
käytetään konsultteja, mutta usein jälkihoito tehdään totutun kaavan 
mukaisesti. Kyseisen ammattitaidon käyttäminen jälkihoidossa tuo 
runsaasti uutta näkökulmaa ja lisäarvoa eikä se ulotu ainoastaan 
kasvillisuussuunnitteluun. Haasteena on yhdistää luovalla tavalla eri 
alojen osaamista maisemavaurioksi luokiteltavalla alueella. Biologinen 
ja tekninen tietous sekä kulttuuriset ja taiteelliset ulottuvuudet kohtaavat 
tilan muotoilussa. Vaikka kyse on vaurioituneesta maisemasta, tulee 
suunnittelijan herkistyä ja eläytyä paikan ainutlaatuisuuden ja hengen 
löytämiseksi. Eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö on tärkeää hyvän 
lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Maiseman  yleissuunnittelua  tarvitaan  myös  luonnon monimuotoisuutta 
korostavassa jälkihoidossa. Jälkihoidon parantamisesta ekologisesta 
näkökulmasta on saatavissa tietoa alan yleisimmistä opasteoksista, 
mutta myös muista kotimaisista ja ulkomaisista julkaisuista sekä 
projektiraporteista. Käytännön jälkihoitoa tekeviä henkilöitä voidaan 
kouluttaa tunnistamaan ja rakentamaan luonnon monimuotoisuudelle 
tärkeitä ympäristöjä. Tiedon soveltamiseen tarvitaan kuitenkin 
suunnitelmallisuutta. Monimuotoisuuden parantaminen ei saisi jäädä 
yksittäisiksi teknisiksi operaatioiksi. Etenkin merkittävissä kohteissa, 
kuten asutuksen lähellä tai arvokkaassa kulttuurimaisemassa, 
kokonaisvaltainen suunnittelu on erittäin tärkeää. Jälkihoidon 
maisema-arkkitehtoninen suunnittelu tulee viedä toteutussuunnitelman 
tasolle, jolloin maa-ainesyrityksen oma osaava henkilöstö pystyy sen 
toteuttamaan. 

Tarvitaan lisää hyviä esimerkkikohteita, joissa yhdistetään luovasti 
maiseman ja luonnon kunnostamisen pyrkimyksiä virkistysalueeksi 
muuttuvalla soranottoalueella. Monimuotoisuuden sisällyttäminen 
osaksi maisemaa ei ainoastaan lisää itse monimuotoisuutta, vaan toimii 
lisäksi viestimenä ja tietoisuuden lisääjänä yrityksen ja asukkaiden, 
viranomaisten sekä asiakkaiden välillä. Se parantaa tietoisuutta 
luonnosta ja maisemasta. Samalla yrityksen ympäristövastuullisuus 
ja eettisyys kasvaa.

Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, miten soranottoalueen tai 
louhoksen kaivusuunnittelussa voisi alusta asti suunnitella jälkihoitoa 
ja -käyttöä. Kaivannon muoto voitaisiin toteuttaa siten, että se olisi 
lähes heti toiminnan loputtua sopivaa tilaa johonkin tarkoitukseen. 
Tällöin jälkihoito tehostuisi huomattavasti eikä siihen tarvitsisi käyttää 
yhtä paljon resursseja. Esimerkiksi tätä työtä vaikeutti se, että jälkihoito 
oli jo osittain suoritettu perinteisin menetelmin. Lähes kaikki rintaukset 
oli luiskattu. Suunnitelmassa taas ennallistetaan yksi rintaus takaisin 
jyrkäksi törmäpääskyjä varten, mikä tuottaa lisäkustannuksia. 

Etukäteistä suunnittelua vaikeuttaa maa-ainesten ottoalueiden pitkä 
kaivuaika. Maa-ainesvarannot on hyvä käyttää tehokkaasti hyödyksi 
tarkoin rajatuilla alueilla, jolloin maaston muotoiluun jää rajallisesti 
mahdollisuuksia. Pitkän ajanjakson aikana myös alan käytännöt, 
maankäyttö ja jopa lainsäädäntö voivat muuttua niin paljon, että 
kymmeniä vuosia vanha suunnitelma ei ole enää totautettavissa. Ajan 
kuluessa vanhat suunnitelmat saattavat unohtua arkistojen kätköihin 
tai kadota. Esimerkiksi Suomieheen tehtiin yleispiirteistä suunnitelmaa 
jo vuoden 1984 selvityksessä (ks. s. 52 - 53). Siitä on nähtävissä 
vaikutteita alueen nykytilaan. Tilanne oli kuitenkin muuttunut jo 

siinä määrin, että alue kaipasi uutta, tarkempaa suunnitelmaa. 
Suunnittelutarvetta riittää myös vanhojen soranottoalueiden kohdalla, 
sillä niiitä on edelleen tuhansittain jälkihoitamatta. Siksi myös 
jälkikäteinen suunnittelu on tärkeää. 

Olisi myös kiintoisaa muotoilla ekologisesti toimivia rakenteita eli ns. 
luontomuotoilua, joka samanaikaisesti sopisi maiseman estetiikkaan 
ja hyödyttäisi uhanalaista lajistoa. Esimerkiksi maastoon sulautuvia 
tai  ympäristötaiteellisia habitaatteja sekä pesärakenteita lepakoille, 
käärmeille, hyönteisille ynnä muille eläimille. Niiden tutkimusta ja 
sovelluksia tulisi lisätä, etenkin vaurioituneen maiseman ja luonnon 
kunnostamisen osana eli tilanteissa, joissa luontoa jälleenrakennetaan. 

4.1 Johtopäätökset

4.2 Työn arviointi

Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää soranottoalueen 
jälkihoitoa maiseman ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta 
ja löytää yleisesti sovellettavia ratkaisuja maa-ainestoimijan 
jälkihoidon käytäntöihin. Työssä tutkittiin ensin soranoton vaikutuksia 
maisemaan, pohjaveteen, luontoon sekä virkistykseen. Tarkasteltiin 
nykyisiä jälkihoidon käytäntöjä sekä referenssikohteita maailmalta 
kunnostetuista kaivantomaisemista.  Tietojen pohjalta tehtiin 
Suomiehen soranottolaueelle jälkihoidon kehittämissuunnitelma. 

Teoriaosuudessa pohdittiin maseman ja maisemavaurion merkityksiä 
soranottoalueen kontekstissa. Päädyttiin muun muassa siihen, että 
soranottoalueiden kohdalla yleensä kulttuurihistorialla ei ole niin 
määräävää merkitystä kuin monilla muilla teollisuuden tai tuotannon 
jälkeisillä alueilla. Lisäksi kaivualueen muoto voi toimia inspiraation 
lähteenä jälkikäyttöä ja maisemaa suunniteltaessa. Ympäröivä 
maisema ja maankäyttö kuitenkin määräävät alueen tulevan 
merkityksen. Jos arvokas, laaja maisematila on vaurioitunut, on sen 
korjaaminen etusijalla itse ottoalueeseen nähden. 

Luonnon monimuotoisuuden näkökulma tuotiin esiin pohtimalla,  aluksi, 
mitä se merkitsee soranottoalueen kohdalla. Sen jälkeen selvitettiin, 
millaisia habitaatteja ja lajeja sora-alueilla elää  ja  miten  luontoa 
voitaisiin kunnostaa ja kohentaa soranoton loputtua.  Teoriapohja oli 
poikkitieteellinen. Muun muassa luonnontieteitä ja pohjavesitietoutta 
piti sovelletaa maiseman muotoilussa. Luonnontieteistä ja pohjaveden 
käyttäytymisestä  olisi voinut olla paremmatkin lähtötiedot työtä 
aloitettaessa. Eri alojen tietouden lisääminen oli merkittävä osa 
työtä. Vastaisuudessa olisi hyvä tehdä yhteistyötä ekologien ja 
ympäristöinsinöörien kanssa.

Maiseman kunnostamisen osa-alueiden pohjalta koottiin tavoitteet, 
joihin suunnittelu perustui. Saatin selville, että tavoitteet eivät ole 
aina yhteneviä maiseman, luonnon, pohjaveden ja  toimintojen 
näkökulmasta,  vaan joudutaan tekemään kompromisseja ja 
priorisointia. Kun parannetaan monimuotoisuutta tai kunnostetaan 
maisemaa, täytyy pohjavesivaikutukset tutkia tarkemmin. Luonto 
ja esteettinen maisema  eivät ole sama asia, mutta ne voidaan 

sovittaa yhteen suunnittelussa. Jotakin yhtenäistäkin tavoitteista 
löytyi: Soranottoalueiden myöhempi käyttö virkistykseen tai urheiluun 
on suotavaa myös hiekkaelinympäristön säilymisen kannalta ja se 
pitää lisäksi maiseman avoimena. Samoin se voi vähentää haitallista 
käyttäytymistä kuten jätteiden tuontia sosiaalisen kontrollin ansiosta.

Suunnitelmaosiossa tutustuttiin ensin perin pohjin Suomiehen 
soranottoalueen ympäristöön ja maisemaan. Kartta-analyysit ja 
selvitykset perustuivat teoriaosuudessa esille nousseisiin tarpeisiin. 
Itse suunnitelma kehittyi pitkän prosessin aikana. Siitä keskusteltiin 
välillä yrityksen sisällä ja pari kertaa Hyvinkään kaupungin 
ympäristöviranomaisten sekä luontopolkuhankkeesta vastaavan 
henkilön kanssa. Suunnitelma on silti tehty täysin itsenäisesti. 
Yleissuunnitelmassa maisema on pääosassa, mutta siinä on 
suunniteltu myös luonnon kunnostamista uhanalaisten lajien ja 
niiden elinympäristöjen suosimikseksi. Virkistyskäyttöä suunniteltiin 
muun muassa linjaamalla luontopolun reittejä sekä muotoilemalla 
toimintoihin ja oleskeluun soveltuvia paikkoja.

Suunnittelun pohjana on käytetty teoriaosuuteen koottuja, monialaisia 
tietoja, pohdintoja sekä analyyseja, joita on tehty vuoden mittaan 
useilla maastokäynneillä. Luontopolun linjausta muotoiltaessa 
käytettiin hyödyksi muun muassa gps-paikantimen tallentamaa reittiä. 
Muutoin selvitykset perustuivat omiin havaintoihin, yrityksen omiin 
sekä avoimiin paikkatietoihin ja kartta-aineistoihin. Joitakin tietoja, 
esimerkiksi pohjavedestä, saatiin  yritykselle aiemmin teetetyistä 
konsulttien selvityksistä. 

Suunnitelma yhdistää habitaattien suunnittelun maaston muotoiluun 
ja maiseman kunnostamiseen alueen omia vahvuuksia hyödyntäen. 
Suunnitelman ote on mielikuvituksellinen. Se on kuitenkin tehty 
tosissaan, harkintaa käyttäen ja sen toteuttaminen on mahdollista. 
Joitakin muutoksia voidaan joutua vielä tekemään lupavaiheessa 
ja toteutusvaiheen suunnittelussa. Ylijäämämaiden tuonnissa 
pohjavesialueelle tulee olla erityisen tarkka, eikä se välttämättä ole 
kaikkialle sovellettavissa oleva keino. Pohjavesivaikutuksia tulee 
samalla tutkia koko hankkeen ajan ja sen jälkeen.

Työ onnistui mielestäni täyttämään tavoitteet  jälkihoidon kehittämisestä 
maiseman ja luonnon monimuotoisuuden  näkökulmista maa-
ainestoimijaa hyödyttävällä tavalla. Aihe oli loppujen lopuksi laaja, 
mutta pysyi silti hallittavassa muodossa. Jonkin verran monialaisuus 
tuotti haasteita työn rajaamisessa selkeäksi kokonaisuudeksi. 
Esimerkiksi teoriaosuuden kappalejako on puristettu mahdollisimman 
tiiviiksi, yhden pääotsikon alle. 

On ollut erittäin antoisaa päästä suunnittelemaan jälkihoitoa 
nimenomaan maa-ainesyrityksen sisällä ja keskustella yrityksen 
ammattitaitoisten henkilöiden kanssa, sillä juuri maa-ainestoimijoilta 
löytyy riittävää koneistoa, työvoimaa ja kunnianhimoa parantaa 
omien alueittensa jälkihoidon maisemallista tasoa. Työ on säilynyt 
kiinnostavuutensa ja ollut inspiroivaa alusta loppuun asti.
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Käsitteiden selityksiä

Kasvupaikka
Kasvin elinpiiri tai elinympäristö. Se voidaan määritellä niiden tekijöiden 
summana, jotka kasvin elämään vaikuttavat sen esiintymispaikalla, 
(Kalliola, 1973, s. 36).

Biotooppi
Kalliolan mukaan biotooppi on eläintieteiden vastaava termi 
kasvupaikalle. Se on muodostunut kreikan sanoista bios + topos, 
(elollinen + paikka). (Kalliola, 1973, s. 36)

Habitaatti
Yksittäisen lajin elinympäristö, joka voidaan määritellä elollisten ja 
elottomien ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi geologia, ilmasto- ja 
mikroilmasto-olosuhteet, kavillisuus sekä muut lajit ovat habitaattiin 
liitettäviä ominaisuuksia. Yhdellä lajilla voi myös olla useita erilaisia 
habitaatteja. Esimerkiksi muuttolinnuilla on monia eri habitaatteja eri 
vuodenaikoina. (Kalliola, 1973)

Sukkessio
Sukkessio tarkoittaa ajan myötä tapahtuvaa lajiston muutosta, 
seuraantoa, samassa paikassa. Kasvillisuuden kehitys muuttaa 
olosuhteita, jolloin lajisto muuttuu. Esimerkiksi mikroilmasto, 
valoisuusolot sekä ravinteisuus muuttuvat paikan omien eliöiden 
vaikutuksesta tai ulkoisten tekijöiden vuoksi, kuten metsäpalossa ja 
soranotossa. Primaarisukkessiossa paikka on aluksi täysin kasviton. 
Vähitellen pioneerilajit valtaavat tilaa, ja niiden kasvupaikkaa 
muokkaavien vaikutusten jälkeen, muut lajit leviävät. Eliöyhdyskuntien 
tasapaino ei ole koskaan täydellinen eikä muuttumaton. (Kalliola,  
1973, s. 24) Sukkessio on luonnollista dynamiikkaa ja sitä tapahtuu 
kaikilla luonnontilaisilla kasvupaikoilla sekä ihmisen käytöstä 
poistuvilla alueilla.

Ekologia
Ekologia on luonnontieteen ala, jossa tutkitaan luonnon ilmiöitä, 
prosesseja, lajeja, populaatioita, ekosysteemejä sekä edellämainittujen 
toimintoja ja rakenteita (Hanski ja muut, 1998).

Luontomuotoilu
Tässä työssä nousi esiin tarve määritellä tarkemmin muotoilua, 
jolla pyritään luomaan  lajeille toimivia habitaatteja. Luontomuotoilu 
mukailee tai matkii luonnon omia toimintoja, mutta tähtää samalla  
korkeatasoiseen estetiikkaan.  (ks. esim. Dunnett &  Hitchmough, 
2004)

Maisemointi
Maisemointi-termiä käytetään yleisesti jälkihoidosta tai muusta 
maisemarakentamisesta puhuttaessa. Jotkut maisema-arkkitehdit 
kuitenkin vieroksuvat sanaa, sillä se voidaan käsittää pinnan 
verhoiluna kasvualustalla ja kasvillisuudella.  Maisemointia voidaan 
kutsua Maisema-arkkitehtuuriksi sillion, kun ympäristöä muotoillaan 
kokonaisvaltaisesti ja maiseman vallitseva tila ja lähtökohdat 
huomioidaan. 

Maiseman yleissuunnitelma
Maiseman yleispiirteinen suunnitelma, jossa osoitetaan alueelle 
maiseman tilallinen ja toiminnallinen sommitelma. Siinä voidaan 
esittää muun muassa maiseman hoidon tai rakentamisen 
toimenpiteitä, istutusten yleispiirteitä sekä reittien ja alueiden 
jaotteluja ja ominaisuuksia. Yleissuunnitelman mittakaava vaihtelee 
suunnittelukohteen laajuuden mukaan, yleensä väillä 1:10 000 - 
1:500, eikä se aina sisällä rakenteiden tai istutusten yksityiskohtaisia 
piirustuksia. Yleissuunnitelma toimii toteutussuunnittelun pohjana.
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