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ALKUSANAT  

Turun tiepiirin tieluonnon hoito-ohjelman ensimmäinen vaihe  on  valmistunut. 
Työ  on  tehty Tielaitoksen "Luonnon monimuotoisuus  ja  tienpito - tieluonnon 

 hoito-ohjelma" -julkaisun mukaisesti valtakunnailisena pilottina. Työn tarkoi-
tuksena oli soveltaa ohjetta käytäntöön  ja  saatujen kokemusten pohjalta ke-
hittää sitä edelleen tiepiirien käyttöön. Tässä työssä saadut inventointikoke-
mukset  on  otettu huomioon Tielaitoksen hoito-ohjelmaohjeen päivityksessä. 
Tämä julkaisu esittelee Varsinais-Suomen inventointityön tuloksia kesällä  2000 

 käsitellyn tiestön osalta. 

Turun tiepiirin alueella  on  yleisiä teitä  n. 8100 km,  joista Varsinais-Suomessa 
 4700 km.  Pilottityöhön  valittiin erityyppistä tiestöä Varsinais-Suomen alueelta 
 n. 1600 km.  Työtä  on  tarkoitus jatkaa siten, että  koko  tiepiirin tiestö tulee lähi-

vuosina inventoiduksi. 

Hoito-ohjelmaa laadittaessa inventoitiin tienvarren kasvillisuuden arvokohteet 
 ja  määriteltiin hoitotoimenpiteet, joilla varmistetaan niiden säilyminen  tai  ke-

hittyminen. Lähtötietoja arvokkaiden kohteiden sijainnista saatiin Lounais- 
Suomen Ympäristökeskuksesta, Turun yliopiston kasvimuseosta sekä yksityi-
siltä luontoharrastajilta. Tämä raportti  on  yhteenveto pilottityön tuloksista. Sii-
nä kuvataan  osa  löydetyistä arvokohteista.  Kaikkien kohteiden yksityiskoh-
taiset kuvaukset  ja  niiden hoito-ohjeet  on  tailennettu tiedostoon,  joka  on  Tu-
run tiepiirissä. Tiepiiri liittää mandollisuuksien mukaan hoito-ohjeita viherhoi

-don  tilauksiinsa  ja  pyrkii muissakin toimenpiteissään huomioimaan selvityk-
sen tietoja. 

Tieluonnon  hoito-ohjelman laatiminen toteuttaa Tielaitoksen ympäristöpolitii-
kassa mainittua luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tähtäävää pää-
määrää. 

Hoito-ohjelman laadinnasta  on  vastannut Tielaitoksen konsultoinnin Etelä- 
Suomen yksikkö, jossa projektia  on  johtanut MMM Tiina Myllymäki. Maastoin-
ventoinnista  ja  raportoinnista  vastasivat  biologi  Outi Seppälä  Biota BD  Oy:stä 

 ja  puutarhateknikko lise  Franzén-Susi Tielaitoksen Etelä-Suomen konsultoin-
tiyksiköstä. Raportin viimeisteli tekninen avustaja Mirja Pohjankukka Tielai

-toksen  Etelä-Suomen konsultointiyksiköstä. Työtä  on  ohjannut ohjausryhmä, 
johon ovat kuuluneet Esko  Gustafsson  Lounais-Suomen ympäristökeskuk-
sesta, Eija Kemppainen Suomen ympäristökeskuksesta, Raija Merivirta  Tie- 
laitoksen keskushallinnosta  ja  Eeva-Liisa Arén Turun tiepiiristä. 

Turussa marraskuussa  2000  

Turun tiepiiri 
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I  TYÖN LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

1.1  Työn tarkoitus  ja  tavoite 

Tielaitos  käynnisti kesällä  2000  Tieluonnon  hoito-ohjelmassa tienvarsikasvilli-
suuden kartoitusprojektin, joka toimi pilottihankkeena  koko  Suomen tiepiirien 
alueelle myöhemmin laajentuvalle työlle. Pilottiprojektissa testattiin Norjan  ja 

 Ruotsin  /1,2,3,4!  vastaavien inventointien mukaan kehiteltyä inventointiohjet
-ta  osalle Varsinais-Suomen tiestöä Turun tiepiirin alueella. Saatujen koke-

musten perusteella inventointiohjetta täydennettiin,  ja  siitä ilmestyy aikanaan 
erillinen julkaisu  Tienvarsikasvihisuuden inventointiohje tiepiirien käyttöön. 

Tienvarikasvillisuuden inventoinnin  tarkoituksena  on  löytää tienvarsien bio-
logisesti arvokkaat kohteet, erityisesti uhanalaisten lajien kasvupaikat tien-
varsilla  ja  määritellä niille hoitotoimenpiteet kohteen arvoluokan mukaisesti. 
Tieluonnon hoito-ohjelma  on  osa  Tielaitoksen ympäristöpolitiikkaa  ja  -ohjel-
maa, jonka avulla pyritään turvaamaan tienvarsien luonnon monimuotoisuu-
den säilyminen  ja  kehittämään luonnonmukaisen maisemanhoidon menetel-
miä.  /5! 

1.2  Työn organisaatio  ja  sidosryhmät  

Työ toteutettiin Tielaitoksen keskushallinnon  Tie-  ja  liikennetekniikan organi-
soimana  yhteistyössä Turun tiepiirin kanssa. Työn ohjausryhmään kuuluivat 
lisäksi Suomen ympäristökeskus  ja  Lounais-Suomen ympäristökeskus.  

1.3  Lähtöaineisto  

Ennen maastokauden alkua selvitettiin  ja  merkittiin maastokarttoihin Turun 
yliopiston Kasvimuseon  ja  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen tiedot  tie- 
ympäristön läheisyydessä esiintyvien uhanalaisten  ja  harvinaisten kasvilajien 
kasvupaikoista  /6/.  Myös Turun tiepiirin aiemmin teettämiä selvityksiä  /7,8,9/ 

 käytettiin kirjallisena lähtöaineistona. 

Tiedot tiestöstä  ja  teiden kunnossapidosta saatiin alueurakoitsijoilta. Heiltä 
pyydettiin tietoja  mm.  niittoaikatauluista, ojituksista  ja  vesakoinneista.  

Ennen maastokauden alkua tienvarsikasvillisuuden inventoinnista tiedotettiin 
lehdistöä. Työn aikana projektista kerrottiin useissa alue-  ja  paikallislehdissä. 
Lehtijuttujen perusteella saatiinkin hyviä yleisövihjeitä arvokkaista kohteista, 
jotka tarkistettiin työn kuluessa  (lute 1). 

1.4.  Inventointiln  valittu tiestö 

Pilottiprojektiin  valittiin teitä eri tieluokista Varsinais-Suomen alueelta  (lute 2). 
 Kesän aikana arvioitiin pystyttävän inventoimaan kolmannes Varsinais-Suo-

men tiestöstä. Inventointi keskittyi alkuvaiheessa päätieverkolle, eli valta-  ja 
 kantateihin  jotka inventoitiin kokonaisuudessaan. Päätiet ovat toistuvasti  in-

ventointien  ja  parantamisen kohteina  ja  niiden kunnossapito  on  intensiivisem -
pää  kuin muun tiestön. Valtateiden kasvillisuutta inventoitaessa huomioitiin 
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erityisesti uhanalaisten kasvien kasvupaikatja valtakunnallisesti arvokkaiden 
maisema-alueiden kautta kulkevat osuudet, joiden kasvillisuudessa  on p0-
tentiaalia  kehittyä lajistoltaan nykyistä monipuolisempaan suuntaan. 

Pilottiprojektiin  valittu muu tiestö valittiin siten, että saatiin mukaan etukäteen 
arvioiden kasvilajistoltaan edustavaa  ja  monipuolista aluetta. Sisämaan teistä 
inventoitavaksi valittiin arvokkaiden maisema-alueiden osuudet sekä ne osuu-
det, jotka lähtötiedoiltaan osoittautuivat kasvilajistoltaan rikkaaksi  tai  arvok-
kaaksi. Paikallisteitä otettiin mukaan lähinnä arvokkailta maisema-alueilta  tai 

 sellaisilta paikoilta, joilta etukäteen tiedettiin löytyvän arvolajistoa. Harjualuei
-den  tiestöä tutkittiin Someron  ja  Laitilan seuduilta  ja  soistuneemman selänne
-alueen tiestöä Yläneen alueelta. 

Saaristo-  ja  rannikkoalueen kasvillisuutta tutkittiin matkailuuisesti tärkeän saa-
riston rengastien varrelta. Lisäksi tutkittiin Kemiönsaaren maantiestöä, Särki- 
salon  kaikkivaikutteisilla  alueilla olevaa tiestöäja Turun eteläpuoleisten saari-
en  Hirvensalon  ja  Kakskerran  tiestöä. 

Pilottiprojektissa läpikäyty  tiestö käsitti seuraavat yleisten teiden osuu-
det: 

-  Valta-  ja  kantatiet  kokonaisuudessaan  (Vt  1,  Vt  8,  Vt  9,  Vt  10, Kt 40, Kt 
41,  Kt43ja Kt52) 

-  Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla, jotka Varsinais-Suomessa 
ovat pääasiassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita jokilaaksoja inventoitiin 

 (Mt 181, Mt 110,  Mt222, Mt224,Mt  1824, Mt 2051,  Mt2223, Mt2230,  Mt 
 2250,Mt2255, Mt2341, Mt2351, Mt2401, Mt2402, Mt2403,Pt12501,  Pt 

12447, Pt 12297, Pt 12487  ja  Pt 12489)  

-  Muu lähinnä sisämaasta inventoitu tiestö  (Mt 196, Mt 204, Mt 280, Mt 1930, 
Mt 1950, Mt 1951, Mt 2264, Mt 2340, Mt 2810, Pt 12307, Pt 12349  ja  Pt 
12451, Pt 12150)  

-  Saariston "päätiestö', johon sisällytettiin osittain myös rannikkosaariston 
tiestöä  (Mt 180, Mt 183, Mt 192, MT 1800, Mt 1801, MT 1808, Mt 1821, Mt 
1823, Mt 1830, Mt 1834, Mt 1922, Pt 12003, Pt  12053,Pt  12228, Pt 12084 

 ja  Pt 12230)  
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Teiden jakauma tutkimusalueella  

10 6 % 

ii  % 
Uvt 

•kt 

Dmt 

 Opt  

060  % 

Kuva  1.  Teiden jakaantuminen eri  tieluokkiin tutkitulla  ties  tO/lä.  

1.5  Inventointityön  sisältö  ja  menetelmät 

Lähtöaineiston  ja  sitä täydentävien tietojen perusteella laadittiin maastotyö-
ohjelma  (lute 3).  Maastotyöt  ajoitettiin tiestöllä kasvukauden  ja  niittoajankoh

-tien mukaan. Inventointi aloitettiin  2-3  kertaa kesässä niitettävältä päätiestöl
-tä  eli valta-  ja  kantateiltä,  joissa kartoitusta tehtiin kesäkuun alusta aina ju-

hannukseen asti. Loppuosuus päätiestöstä inventoitiin elokuun lopussa. Si-
sämaan inventoitavaksi valittu maantiestö  ja  paikallistiestö  tutkittiin kesä-hei-
näkuun  ja  heinä-elokuun vaihteessa niittojen  ja  kasvillisuuden rehevyyden 
mukaan. Saariston tiestö inventoitiin heinäkuussa. Maastotyöt tehtiin työpari-
na, työparin muodosti inventointityöhön palkattu  biologi ja  tiepiirin toimintaa 

 ja  tienpitoa  hyvin tunteva ympäristösuunnittelija. 

Inventoinnissa käytettiin  v. 2000  ilmestyneen uuden valtakunnallisen uhan-
alaisuusarvioinnin mukaisia uhanalaisuusluokkia  /10/.  

Tienvarsikasvillisuutta inventoitiin pilottiprojektissa tiealueelta,  joka rajoittuu 
ulkoluiskan jälkeen metrin päähän ympäröivästä luonnosta  (kuva  2). 
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E 
C  

Kuva  2.  Tiekäytä  vän osat:  A=ajorata, B=piennar; C=sisäluiska,  Doja ja 
 E=ulkoluiska.  

Käytännössä työ tapahtui niin, että kesän  2000  aikana ajettiin hitaasti läpi 
 koko  inventointiin valittu tiestö.  Inventoinnin  yhteydessä tarkastettiin  lähtöai-

neiston  perusteella arvokkaat kohteet sekä työn aikana havaitut uudet arvok-
kaat  esiintymät.  Tämän lisäksi  tarkistettiin  kaikki työn aikana saadut  yleisövih-
jeet,  joiden perusteella löydettiin  mu,itamia  hyviä  arvokohteita.  Kaikki havain-
not kirjattiin  T&M -tietokantaan. 

Arvokohteiksi  määriteltiin biologisesti arvokkaat kohteet (kohteessa esiintyi 
valtakunnallisesti uhanalaiseksi luokiteltu laji  tai  muutoin harvinainen laji) sekä 
maisemallisesti kauniit usein  monilajiset tienvarsiesiintymät.  

Maastossa  T&M  Tiestö -ohjelmaan kirjattiin jokaisen  arvoesiintymän  kasvu- 
paikan  lajisto, luiskien  leveys  ja  maalaji,  kasvillisuuden luonne  ja  nykyinen tila 
sekä alustavia  hoitosuosituksia.  Uhanalaisten lajien kohdalla pyrittiin arvioi-
maan myös niiden runsaus  Norrlinin  asteikolla  1-7  ja  kirjattiin ylös  millä  luis

-kalla  esiintymä  oli.  Gps-ohjelman avulla  tallennettiin  kohteiden sijainnin  koor-
dinaattitiedot paikkatietojärjestelmään.  

Myöhemmin kaikille  pilottiprojektin arvokohteille  laadittiin tarkemmat  hoitosuo-
situkset. 
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2  YLEISTEN TEIDEN  LUISKIEN  HOITO  JA  KAS  VILLI
-SUUS  VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLA  

2.1  Varsinais-Suomen tieluonto 

Varsinais-Suomen tieluiskien kasvillisuus  on  varsin  vaihtelevaa  ja  monimuo-
toista. Turun tieplirin alueella  on  saaristo-luontoa, sisämaan laajoja peltoau-
keita sekä kolme kaunista jokilaaksoa. Jokilaaksot ovat kulttuurimaiseman 
arvokohteita. Valtakunnallisiln perinnemaisemiin kuuluvat Lenholman  nutty 

 Paraisilla sekä Untamala-Kodjalan perinnemaisema Laitilassa  /6,7/.  

Kasvilajisto  on  lounaissaaristossa  ainutlaatuinen; monet lajeista eivät kasva 
sisämaassa laisinkaan, lisäksi saaristossa  on  huomattavasti enemmän luon-
nonniittyjä kuin sisämaassa.  Oman  enkoisuutensa kasvilajistoon  antavat myös 
ravinteiset kivilajit, joita Lounais-Suomesta löytyy esimerkiksi Paraisilta  ja 

 Särkisalosta  /11/.  

Aurajoen, Paimionjoen  ja  Uskelan - Halikonjoki laaksojen läpi kulkevilla teillä 
tapaa vielä paikoin pienipiirteistä viljelymaisemaa. Edustavimmat kedot löyty-
vät usein vanhojen maatalousalueiden läpi kulkevien alempiluokkaisten tei-
den varsilta. Erityisesti vanhojen teiden varsilta voi löytyä rikasta niittylajistoa, 

 sillä  vaikka perinteinen maanviljely olisikin ympäriltä loppunut, niittylajistoa  on 
 voinut säilyä pientareilla. Varsinaissuomalaisessa jokilaaksojen maisemassa 

tällaiset pienet niityt ovat hyvin tyypillisiä.  

2.2  Tienvarsien ympäristötyypit 

Pilottiprojektia  varten luokiteltiin ympäristötyypit, jotka ovat luonteenomaisia 
erityisesti tieluiskille. Luokittelun mukaisia tyyppejä olivat: 
- kallioleikkaus 
- harjuleikkaus 
-  niityt (kuivat niityt eli kedot  ja  muut niityt) 
- metsäympäristö 
-  pelto 
-  suo 
- kosteikkokasvillisuus (murtoveden  ja  makean  veden  rantakasvillisuus  sekä 
ruovikko) 
- tunturikasvillisuus 

Kallioleikkauksia  oli Varsinais-Suomen tiestöllä melko paljon, mutta niistä ei 
löytynyt uhanalaista lajistoa. 

Harjuosuuksia  oli inventoidulla tiestöllä Someron  ja  Laitilan suunnalla. Tyypil-
lisiä tienvarsikasveja Etelä-Suomen harjuilla olivat kangasajuruoho, huopa-
keltano, sianpuolukka, lampaannata  ja  kanerva. Uhanalaista harjulajistoa ei 
pilottiprojektin puitteissa löydetty. 

Niittymäisiä luiskia  oli inventoidullatiestöllä kaikkein eniten. Tämä johtuu siitä, 
että tieluiskia niitetään säännöllisesti eli hoito muistuttaa perinteisten niittyjen 
hoitoa. Tyypillinen varsinais-suomalainen kukkiva tienvarsi koostui seuraavis-
ta lajeista: niittynätkelmä, hiirenvirna, apilat, koiranputki, siankärsämö, päi- 
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vänkakkara, ahosuolaheinä, keltanot  ja  heinät. Välittömästi päällysteen vie-
ressä olevalla pientareella kasvoivat parhaiten kuivuutta kestävät lajit, kuten 
piharatamo, ahosuolaheinä, syysmaitiainen  ja  ketohanhikki. Pientareen  kas-
villisuus jatkui usein pitkiäkin  matkoja  samanlaisena tien pituussuunnassa. 

Eteläisintä  Suomea  ja  Iänsirannikkoa  lukuunottamatta suurin  osa  Suomen 
teistä kulkee valtaosaltaan metsien läpi. Metsäalueen läpi kulkevan tien luis-
kassa  kasvaa lajistoa metsätyypistä riippuen; tuoreilla metsätyypeillä kasvaa 

 mm.  sanikkaisia, kastikoitaja pajuja.  Kuiviin metsätyyppeihin rajautuvilla luis-
kiIla kasvaa kanervaa, puolukkaa,  ja  lampaannataa. Metsäosuuksilta  ei  in

-ventoidulta tiestöltä  löytynyt merkittäviä arvoalueita, ainoastaan yksittäisiä maa-
riankämmekän esiintymiä. 

Pienipiirteisessä  viljely-  ja  metsämaisemassa  kulkevien paikallisteiden varsil-
la  on  usein jäänteitä vanhasta laidun-  ja  viljelykulttuurista.  Näillä osuuksilla 
voi maassa olla yhä varastoituneena itämiskelpoisia harvinaistuneiden keto- 
kasvien siemeniä. Tienvarsikasvillisuus sisämaan laajoilla peltoaukeilla oli usein 
yksitoikkoista  ja  koostui pääasiassa peltorikkaruohoista  ja  ravinteisuutta  suo-
sivista lajeista, kuten koiranputki, mesiangervo, huopaohdake  ja  nokkonen. 

 Myös ns. tulokaslajeja, jotka leviävät Suomessa pääasiassa tienvarsia pitkin, 
oli näillä tieosuuksilla runsaammin. 

Suokasvillisuus  ei yleensä ulottunut tieluiskiin asti, vaikka suota tien varrella 
olisi ollutkin. 

Kosteikkokasvillisuudesta ruovikko  oli ainoa ympäristötyyppi mitä inventoidul
-ta  tiestöltä  löytyi. Tiehen rajoittunutta vesialuetta ei yleensä lasketa tiealuee
-seen  kuuluvaksi.  Tien  ojissaja tieluiskien painanteissa  kasvaa yleisiä kosteik-

kokasveja, kuten mesiangervoa, järviruokoa, osmankäämiäja vihvilöitä.  Tien
-varsiojissa tavattavia  uhanalaisia lajeja ovat  mm.  tummahorsma  ja  suonei-

donvaippa.  Uhanalaisia kosteikkolajeja ei pilottiprojektin puitteissa kuitenkaan 
löytynyt. 

Tunturikasvillisuutta  ei Varsinais-Suomen alueelta tavattu.  

2.3  Tieluiskien  hoito Varsinais-Suomessa 

Vielä  1990-luvun alkupuolella tienvarsien viheralueita ei hoidettu minkään 
hoitoluokituksen mukaisesti. Tällöin periaatteena oli niittää päätiet  1-3  kertaa 
kesässä  ja  sivutiet  1-2  kertaa kesässä. Vesakot raivattiin  2-3  vuoden välein 
toistuvilla raivauskierroilla. Näkemäalueet raivattiin tarvittaessa vuosittain. Vi-
heralueiden hoito oli pääasiassa ruohikon niittoa  ja  vesakon  raivausta, muita 
omassa hoidossa olevia viheraluelta oli vähän.  

1990  -luvun loppupuolella Tielaitos panosti voimakkaasti viherrakentamisen 
 ja  kunnossapidon ohjeistukseen.  Vuonna  1998  valmistuivat uudistetut ohjeet 

viherrakentamiselle  /12,13/.  Näissä oppaissa oli ensi kertaa mukana myös 
luonnonkasvillisuuden käsittelyohjeita suunnittelijoille  ja  rakentajille  mm.  luon-
nonniittyjen  hoito-  ja  perustamisohjeita  sekä luonnonmetsiköiden kehittämis-
tä  ja  hoitoa koskevia ohjeita. 
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Liikenneympäristön  hoitoa ohjaamaan valmistui uusi ohjeistus  30.6.2000 /14/ 
Vihe rho Ito  tieympäristössä  -julkaisun tarkoituksena  on  ohjata niin rakennetun 
kuin luonnonvaraisenkin ympäristön hoitamista siten, että tekniset, Ilikenteel-
liset  ja  esteettiset vaatimukset täyttyvät. Uuden hoito-ohjeen mukaisesti Tu-
run tiepiiri  on  määritellyt viherhoitoluokat:  N  (tien normaalit hoitoluokat),  T 

 (taajamien hoitoluokat)  ja  E  (erityisalueiden hoitoluokat)  sekä tiedossa ole-
vat hoitoon vaikuttavat ympäristötekijät  (Y)  alueellaan olevalle tiestölle. 

Uudessa hoitoluokituksessa viherhoidon laatutaso  on  tarkoin määritelty. Laa-
tuvaatimukset määrittelevät  mm.  niittokertojen  lukumäärän, niittoleveyden  ja 
nhittoajankohdan  sekä käsin tehtävät vhimeistelytyöt. Myös hoitotöiden loppu- 
laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. 

Uuden hoitoluokituksen  ja viheralueille kohdentuvien inventointien  avulla pys-
tytään tulevaisuudessa organisoimaan hoitotoimia paremmin  ja  valvomaan 
tieympäristöön kohdentuvia hoitotoimia tarkemmin,  ja  tätä kautta paremmin 
vaikuttamaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseen tiealueella. 
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3  TULOKSET  

3.1  Tieluonnon arvoalueet  ja  -kohteet  inventoidulla tiestöllä 

Pilottiprojektin  aikana etsittiin Varsinais-Suomessa neljän valtatien, neljän 
kantatien,  43  maantien  ja  20  paikallistien  biologiset  arvokohteet.  Tutkittujen 
teiden yhteispituus  on n. 1628 km  eli  1/3  Varsinais-Suomen tiestöstä. Kaikki 
tärkeimmät päätiet saatiin  projektin  aikana kartoitettua. Tutkimatta jäi  3074 
km  eli noin  2/3  Varsinais-Suomen tiestöstä. Näistä tieosuuksista suurin  osa 

 on  paikallisteitä,  joiden inventointia  on  tarkoitus jatkaa myöhemmässä vai-
heessa. Inventoinnin aikana kirjattujen arvoalueiden pituus  on  yhteensä lä-
hes 26km eli  n. 1,6%  tutkittujen teiden pituudesta. 

Varsinais-Suomen inventoidulta tiestöltä kirjattiin yhteensä  194  kpl arvoaluei
-ta.  Näistä suurin  osa  sijoittui saariston alueelle. Toiseksi eniten kohteita löytyi 

Varsinais-Suomen selänteen alueella. Vähiten arvoalueita sijoittui inventoitu-
jen jokilaaksojen  ja  Loimaa-Someron seudun alueelle.  (lute 2) 

3.2  Arvokohteiden ympäristötyyppien  jakautuminen  inventoi-
dulla tiestöllä 

Arvokohteet uokiteltiin inventoinnin  yhteydessä kuuluvaksi johonkin kohdas-
sa  2.2  mainittuun ympäristötyyppiin. Sisä-  ja  ulkoluiska tyypiteltiin  erikseen. 
Sisäluiskissa oli ylivoimaisesti eniten niittyjä kaikista ympäristötyypeistä  (kuva 

 3).  Niittytyypeistä  tuoreen niityn osuus oli suurin. Rakentamisen yhteydessä 
sisäluiskat usein viimeistellään levittämällä pintaan ruokamultaa  ja  kylvetään 
nurmiseoksella, joka itää nopeasti  ja  kestää koneellisen hoidon.  Osa  tuorei-
den-  ja  runsasravinteisten niittyjen  lajeista  on  sopeutunut kasvamaan näissä 
olosuhteissa,  ja  pystyvät kilpailemaan elintilastaan reheväkasvuisten lajien 
kanssa. Kuivan niityn lajisto vaatii köyhempää maaperää,  ja  siksi kauneim-
mat kukkivat niityt olivatkin yleisemmin ulkoluiskalla. 

Sisäluiskan ympäristötyypit 

 

OL  

 

15% 

n  kuivat niityt  I.  kedot 

•  tuore  nutty 
El  runsasravint.niitty  
o  metsäympäristö 

•  kostea  nutty 
o  harjuleikkaus  

 

59% 

 

Kuva  3.  Sisäluiskan  yleisin  kasvillisuustyyppi  oli tuore  nutty. 
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Ulkoluiskien  kasvillisuus oli monipuolisinta  (kuva  4).  Metsäympäristöä  esiintyi 
ulkoluiskissa sisäluiskia enemmän. Myös lajistoltaan luiskat poikkesivat toi-
sistaan, ulkoluiskista löytyi paremmin arvolajistoa. Ympäristötyypeistä  nutty

-jen  osuus ulkoluiskissa oli suurin. Runsasravinteisten niittyjen osuus oli kui-
tenkin pienempi kuin sisäluiskissa. 

Ulkoluiskan ympäristätyypit  

8%  

32% 

/0  

DkUi\t nhltyt  I.  kedot 

 .tuore  nutty 
fl runsasua\Ant.nhitty  

o  metsäympäristö  

7% 	•pelto  

o  kallioleikkaus  

13  %  

Kuva  4.  Ulkoluiskasta  löytyi eniten  niittyjäja ketoja,  mutta myös paljon metsä- 
ympäristöä. 

Ojien kasvillisuudessa yleisin tyyppi oli tuore  nutty  ja  toiseksi yleisin kostea 
 nutty  (kuva  5).  Ellei  oja  ollut erityisen kostea,  sen  kasvillisuus oli usein yhdis-

telmä sisäluiskan rikkalajistoa  ja  ulkoluiskan niittymäistä  kasvillisuutta. 

Ojan  ympäristötyypit  

6% 	15% 

23  °/  

4% 

1  

kuivat niityt  I.  kedot 

 tuore  nutty 

o  runsasravint.niitty  

fl  metsäympänstö 

 •kostea  nutty 

o  ruovikko  

Kuva  5.  Ojan kasvillisuus oli yleensä yhdistelmä  sisäluiskan rikkalajistoa  ja 
ulkoluiskan luonnonkasvillisuutta.  
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4  TIELUONNON  ARVON SÄILYTTÄMINEN  JA  KEHITTÄ-
MINEN VARSINAIS-SUOMESSA 

Kaikille  pilottiprojektin arvoalueille  laadittiin  hoitosuositukset. Arvoalueiden 
hoitosuunnitelmassa  ohjeita annettiin  mm.  niittoajankohdista, niittoleveydes

-tä  ja  niittokerroista arvolajiston  ja sen  kukinta-aikojen perusteella. Lisäksi 
annettiin suosituksia  arvoalueiden huomioimisesta raivauksessa, ojituksessa 

 ja  rakentamisessa.  Arvoalueista  tehdyt  hoitosuunnitelmat  on  toimitettu  Excel
-tiedostona  Turun  tiepiiriin ,  eikä niitä ole esitetty tässä raportissa yksityiskoh-

taisesti.  

Hoitosuunnitelmassa arvoalueet  luokiteltiin kolmeen ryhmään seuraavasti:  

1) Erittäin arvokkaat kohteessa  uhanalaisluokitukseen  kuuluva laji  tai  rau-
hoitettu  luonnonmuistomerkki  

2) Arvokkaat 

	

	kohteessa runsas  monilajinen kasvusto ja/tai  harvi- 
naisen lajin  esiintymä  

3) Arvo nostettavissa hoidolla 
laajat yleensä myös  tiealueen  ulkopuolelle ulottuvia 
kokonaisuuksia, jotka vaativat  erityishoitotoimia.  Nämä 
kohteet  soveltuisivat adoptoitaviksi;  tällöin alueen hoi-
dosta voisivat vastata esimerkiksi  4H-yhdistykset,  ky-
läyhdistykset  tai  muut vastaavat oman ympäristönsä 
kehittämisestä kiinnostuneet tahot.  

Adoptoitavaksi  esitetyistä kohteista annettiin myös erillinen  hoitosuositus. 
Hoitosuosituksissa  pääpaino oli  arvolajiston  kehittämisessä pitkällä aikavälil-
lä. Muissa  hoitosuosituksissa  pyrittiin  arvoalueiden  säilyminen  huomioimaan 

 normaalissa  tienpitotoimissa.  

4.1  Inventoidun päätiestön  merkittävimmät  arvokohteet  

4.1.1  BIologiset arvokohteet  

Valtatie  8  

Valtatie  8:n  varrella oli kolme merkittävää  kasviesiintymää: pystyhanhikki  Mas
-kussa, metsänätkelmä  Nousiaisissa  ja  ketokaunokki  Laitilassa.  Pystyhanhik-

ki  ja  metsänätkelmä  eivät ole  uhanalaisluokituksessa,  mutta niiden esiintymiä 
ei ainakaan tiealueella ollut kuin muutamassa paikassa. Nämä  esiintymät  oli-
vat erityisen suuria  ja  näyttäviä  ja  siksi niiden säilyttämistä voi suositella  mai-
semalliseltakin  kannalta.  

Pystyhanhikkiesiintymä  sijaitsee leveässä  ulkoluiskassa  valtatien  8  ja  siihen 
liittyvän  kevyenliikenteen  väylän välissä  (Kuva  6).  Pystyhanhikki  on  Suomes-
sa  uustulokas,  joten laji  on  saattanut levitä  tieluiskaan nurmisiemenseoksen 

 mukana  /15/.  Lajin kasvupaikka oli  luiskan kuivinta  osaa, jossa  hanhikin  seu-
rana kasvoi  vain  poimulehteä, nurmirölliäja  pieniä koivun  taimia.  Muualla  luis

-kassa  lajisto  oli erittäin rikasta:  mm.  mäkitervakko, pölkkyruoho, ahopukinjuu- 
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ri, keltamatara, harakankello, kotipihlaja, ahomansikka, andekauraja  päivän-
kakkara.  

Kuva  6.  Näyttävästi kukkiva pystyhanhikki  on uustulokas  Suomessa. 

Pystyhanhikkiesiintymä  säilynee ilman suurempia  hoitotoimenpiteitä,  kunhan 
 ulkoluiska  jätetään  niittämättä,  ja  huomioidaan  vesakonraivauksessa. Tieosuu-

defle  ei saisi rakentaa  tienlevennyksiä  tai  muita  esiintymää  uhkaavia rakentei-
ta.  

Kuva  7.  Nousiaisissa kukkivaa metsänätkelmää  ja  päivänkakkaraa  tien- 
varsiluiskassa  
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Nousiaisista löydettyä metsänätkelmää oli valtatien  8 luiskalla  melko runsaasti, 
kasvusto ulottui ojasta pientareen kuivemmalle yläosalle asti  (kuva  7).  Muita 
valtalajeja kohteessa olivat kurttulehtiruusu, siankärsämö, hiirenvirna, puna-
apila, päivänkakkaraja niittysuolaheinä. Kuivilla paikoilla kasvoi huopakelta-
nba, ketohopeahanhikkia, keltamataraa  ja ahosuolaheinää.  Luontaisesti 
metsänätkelmää kasvaa kalliolila  ja harjumetsissä  sekä mäkilehdoissa. 

Metsänätkelmäesiintymä  tuntui kärsivän jonkin verran niitosta. Niittoleveyttä 
pienentämällä voisi lajin saada leviämään lähemmäs piennarta. Valtatiellä  8 
niitto  toteutettiin kesällä  2000 N2 -hoitoluokan  mukaisesti, eli  1-2  kertaa ke-
sässä. Koska tällä tieosuudella sisäluiska laskee hyvin jyrkästi ajoradalta ojaan 
päin, ei kasvillisuus uhkaa näkyvyyttä rehevämpänäkään. Tämän vuoksi 
metsänätkelmän kasvupaikalla voisi kokeilla kapeampaa niittoleveyttä,  tai  jopa 
niittämättä jättämistä  ja  katsoa, hyötyykö laji tästä.  

Kuva  8.  Rapakivikumpareella  kasvavaa  lajistoa Laitilan Untamalassa.  

Laitilassa valtatien  8  varrelta avautuu näkymä Untamata-Kodjalan valtakun-
nalliseksi perinnemaisemaksi valittuun vanhaan kylämaisemaan  /6,7/.  Arvo-
kas maisema-alue  on  huomioitava kaikissa tienpitotoimissa. Untamalassa  tie-
alueella kasvoi ketokaunokkia, joka  on  Länsi-Suomessa harvinainen. Esiinty

-mä  löytyi rapakivikumpareelta  (kuva  8),  jossa muita arvolajeja olivat  mm.  kan-
gasajuruoho, pölkkyruoho, keltamaksaruoho, ahomansikka, kissankello, ke-
toneilikka,  päivänkakkara, mäkitervakko  ja tummatulikukka. 

Untamalan  alueella hoidoksi riittää normaali niitto sisäluiskassa. Ulkoluiskan 
niitto  on viimeisteltävä  käsin, jotta katajaryhmät eivät vaurioituisi. Utkoluiskan 
lajistoa tulisi seurata, koska sitä ei välttämättä tarvitse niittää joka kesä. Koh-
de  on  myös maisemallisesti arvokas. 
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Kantatie  52 

Salo-Somero välillä  kantatiellä  52  oli useita  sikoangervo-esiintymiä. Näistä 
kaikkia ei pystytty inventoinnissa paikantamaan, koska kartoitus tapahtui tällä 
tiellä vasta ensimmäisen  niiton  jälkeen.  Sikoangervo  on  lounainen  rautakau-
tisen asutuksen  seuralainen,  jota  harvoin tapaa  sisämaasta.  Siksi  sen  löyty-
minen tältä tieltä  on  merkittävää,  ja  kasvupaikkoja  on  syytä suojella.  Sikoan-
gervoa  kasvoi yleensä  tuoreella niittyluiskallaja  sen  seuralaislajeja  olivat  mm. 

 ahopukinjuuri, ahosuolaheinä, metsäkurjenpolvi, metsäapila, kelta-ja  ahoma
-tara,  kissankello, lampaannata  ja  poimulehti. Sikoangervo  kukkii juhannuk-

sesta heinäkuun alkuun, joten hoidoksi  ja  esiintymien  säilymiseksi riittää en-
simmäisen  nhiton myöhäistäminen heinäkuuhun,  jotta laji ehtii kukkia  ja  tuot-
taa  siementä. 

Perniöstä  (Salo-Tammisaari) löytyi laaja  esiintymä jänönapilaa,  sekä suuri 
 lehtomaitikkakasvusto. Jänönapila  on  sikoangervon  tapaan  lounainen  laji. 

 Lehtomaitikka  ei ole uhanalainen, mutta Perniön kasvupaikka oli ainoa  tie
-luiskilta  löytynyt lajin  esiintymä.  Laji onkin maan  Iounaisosassa  harvinainen 

 /15/.  Perniön  esiintymä  oli  varsin  komea, koska laji  on  kukkiessaan  hyvin näyt-
tävä.  Lehtomaitikan seuralaislajeina  olivat  mm.  särmäkuisma,  kanerva,  kelta

-matara,  kultaplisku, kissankello, ketoneilikka, ahosuolaheinä  ja 
 peurankello.(kuva  9)  

•" 	.1i.  

Kuva  9.  Lehtomaitikka on kukkiessaan  näyttävä  ja  värikäs laji. 

Perniön  lehtomaitikka-  ja  jänönapila-esiintymät  olivat tien molemmilla puolilla 
samalla  tieosuudella kantatien  52  varrella. Normaali  niitto  ei kumpaakaan 
lajia uhkaa. Itse asiassa  niitto  on  hyväkin suorittaa, jotta  kasvupaikat  eivät 
liikaa  rehevöidy. 
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4.1.2  Maisemallisia arvokohteita 

Kantatie  52  

Maisemallisen arvonsa vuoksi voi  Salon-Someron väliltä mainita  Veitakkalan 
linnavuoren. Veitakkalan  kartanon tuntumassa vuoren toisella puolella  on 

 kasvanut  mm.  pystyhanhikkia, nuokkukohokkia, sikoangervoaja kelta-apilaa. 
 Myös  karvahorsmaa  voi  kantatien  52  varrelta löytyä.  Arvolajisto  ei kuitenkaan 

ulottunut  tiealueelle. 

Veitakkalan linnavuoren  tuntumassa  tiealueen vesoittunutta  kasvillisuutta tu-
lisi  harventaaja niitto  viimeistellä käsin.  Linnavuoren  hoitoa voisi esittää myös 

 luonnonsuojelulilton  tai 4H-liiton  ketoprojektien  tehtäväksi.  

4.2  Merkittävimmät  arvokohteet  Valtakunnallisesti  arvokkailla 
 maisema-alueilla  inventoiduilta tieosuuksilta  

4.2.1  Biologiset  arvokohteet 

 Maantie  110 

Hirvenputkea  on  kasvanut samalla paikalla Piikkiössä maantien  110  luiskas
-sa jo  monia vuosia, koska laji  on  mainittu  jo  Tielaitoksen  1990-luvun alussa 

 tekemissä  ympäristön tilan selvityksissä  /9/.  Nytkin  esiintymä  oli  varsin  laaja 
 (kuva  10).  Laji kasvoi pääosin  sisäluiskassa  ulottuen lähes ojaan asti. Esiinty-

män pituus oli useampi sata metriä.  Seuralaislajeina hirvenputkella  olivat 
 masmalo pientareen  tuntumassa sekä  ukonputki  ja  koiranputki sisäluiskassa. 

 Kasvupaikka oli melko rehevä  jo  alkukesästä.  

Kuva  10.  Hirvenputkea  kasvoi Piikkiössä  Mt 110  varrella rehevässä sisäluis
-kassa.  
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Hirvenputkiesiintymä  voi tällä hetkellä hyvin. Laji  on  kuitenkin Suomessa 
yleinen  vain  Ahvenanmaalla  ja jo  lounais-saaristossa harvinainen. Muualla 
maassa sitä ei esiinny lainkaan  /15/.  Tämän vuoksi  esiintymä  on  otettava huo-
mioon  tienpidossa. Hirvenputki  on 2- tai  monivuotinen laji mikä tarkoittaa sitä, 
ettei  se  kuki ensimmäisenä  kasvuvuotenaan.  Jotta  varmistettaisiin  lajin ku-
kinta  ja  säilyminen  tieosuudella,  tulisi tämä osuus niittää vasta elokuussa 
kukinnan jälkeen.  Jos  tieosalla  on  kaksi  niittokertaa,  voisi ensimmäisessä  nu - 
tossa  ottaa  vain  yhden  niittoleveyden,  tai  jättää kokonaan  niittämättä  jos  nä-
kemät eivät  vaarannu.  Toisella  niittokerralla  voidaan niittää kaksi  niittoleveyt

-tä.  

Maantie  181  

Sauvon  läpi  kulkevalla  maantiellä  181  esiintyi runsaasti  neidonkieltä,  ukon-ja 
tummatulikukkaa  sekä  nuokkukohokkia. Nuokkukohokki  ja ukontulikukka  ovat 
yleisiä lajeja Varsinais-Suomessa,  tummatulikukka  taas harvinainen muttei 
uhanalainen.  Nuokkukohokin kasvupaikat  olivat pääosin tuoretta niittyä, jois-
sa  lajisto  oli usein  varsin  edustava.  Sen seuralaislajeina  kasvoi  mm.  metsä

-apilaa, päivänkakkaraa, heinätähtimöäja ahosuolaheinää. Nuokkukohokki  on 
 sopeutunut nykyiseen  niittotapaan,  mutta  ojituksessa  lajin  esiintymät  on  huo

-m  ioitava. 

Ukontulikukkaa  tapaa  kedoilta  ja kalliohyllyiltä, tummatulikukkaa nhityiltä ja 
töyräiltä  vanhan asutuksen piiristä  /15!.  Maantiellä  181  tulikukkien kasvupai

-kat  olivat  varsin reheviä ja  vaatisivat useammin tapahtuvaa  niittoa,  jotta ko-
meat kukat  erottuisivat  muiden  rehevien  lajien seasta paremmin.  Tummatuli

-kukkien  esiintymispaikoilla pujo, maitohorsma, mesiangervo  ja korkeakasvui
-set  heinät olivat usein vallanneet  koko  paikan  (kuva  11).  

Kuva  11.  Tumma tulikukan  korkeat  kukinnot  näkyvät  rehevänkin  kasvillisuu-
den seasta.  



18 	 Varsinais-Suomen tieluonnon inventointi -ja  hoitopilotti 
TIELUONNON  ARVON SÄILYTTÄMINEN  JA  KEHITTÄMINEN 

Neidonkieli  viihtyi runsasravinteisissa luiskissa  (kuva  12)ja  kuivilla kaliloilla. 
Runsasravinteisella niityllä seuralaislajeina olivat pujo, sanajalka, peltosau

-nio,  maitohorsma  ja  nurmipuntarpää. Kuivemmilla kasvupaikoilla seuralaisla-
jeina  olivat puolestaan ketohopeahanhikki, huopakeltano, jänönapila, ande-
kaunokki, keltamatara, ahosuolaheinä, lampaannata  ja  keltamaksaruoho. 
Neidonkieli  näytti sopeutuneen hyvin nykyisen hoitoluokan mukaiseen niitto-
tapaan.  

Kuva  12.  Neidonkieli  oli  Kemiön ja Sauvon  seudulla yleinen laji tien varsilla. 

Maantie  2255  

Maantien  2255  varrella Pöytyällä oli kaunis, kuiva katajaketo,  jota  hoitamalla 
voisi kehittää parempaan suuntaan. Nytkin lajisto oli rikasta;  mm.  ketoneilik-
ka, keltamatara,  kataja, mänty, ahomansikka, nurmirölli, ahopukinjuuri, kaner-
va  ja  huopakeltano  viihtyivät katajakedolla. 

Alueen kehittämiseksi suositeltiin käsin niittoa  1-2  kertaa vuodessa arvolajis
-toa  suosien,  sekä niittojätteen poistoa alueelta. Tieosuuden hoitoa voisi eh-

dottaa myös jonkin kotiseutuyhdistyksen  tai 4H -liiton tehtäväksi.  

4.2.2  Maisemalliset arvokohteet 

Maantie  2051  

Untamala-Kodjalan  kulttuurimaisema-alueella  on  myös muutama erityishoi
-toa  vaativa maisema- kohde maantien  2051  varrella, joiden hoidossa Tielai
-toksen  kannattaa kehittää yhteistyötä Laitilan kaupungin kanssa. Alueiden 

kehittäminen perinnemaisemaksi vaatii laajempaa suunnittelua, koska hoito- 
toimet tulisi ulottaa myös tiealueen ulkopuolelle. 
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4.3  Muun  inventoidun  tiestön merkittävimmät  arvokohteet  

4.3.1  Biologiset  arvokohteet  

Maantie  204  

Arvokkain esiintymä maantien  204  varrella oli  musta-apilan  kasvupaikka Ylä-
neen kunnan alueella.  Musta-apila  on  uudessa uhanalaisluokituksessa mu-
kana ensimmäistä kertaa  ja  se on  luokiteltu silmälläpidettäväksi. Pääosa esiin-
tymästä oli sisäluiskassa ojan tuntumassa. Kasvupaikalla oli muutenkin erit-
täin kaunis tuoreen niityn lajisto,  mm.  päivänkakkaraa, valkolehdokkia,  kulta-
piiskua, ahosuolaheinää, harakankelloa  ja käenkukkaa  kasvoi  musta-apilan 

 seurana.  (kuva  13)  
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Kuva  13.  Yläneen  alueelta löytynyt  musta -a  p1/a esiintymä  Mt 204  varrella.  

Musta-apilan kasvupaikan  hoidoksi riittää normaali nhitto. Esiintymän kohdalla 
riittäisi yksi niittoleveys, tällöin esiintymä ei ainakaan niiton takia pienenisi. 
Niitto tulisi suorittaa vasta elokuussa. 

Paikallistie  12150  

Vankkasaraa  löytyi laaja esiintymä Raisiosta paikailistien  12150  varrelta.  Vank-
kasara  on  uudessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä. Esiintymää ei-
vät uhkaa normaalit tienpitotoimenpiteet. Esiintymän säilyminen tulee erityi-
sesti huomioida ojituksessa sekä muissa perusparannus-  ja rakennustoi-
menpiteissä. Vankkasaran seuralaislajina  ojassa kasvoi järviruokoa. 

0•  
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Maantie  1930  

Varstasara esiintymä  löytyi yleisövihjeen avulla bussipysäkin takaisen luis-
kan ja  pellon välisestä ojasta Askaisista maantien  1930  varrelta Esiintymä oli 
melko runsas. Varstasaran seurana ojassa kasvoivat leveäosmankäämi,  ra

-tamosarpio,  ranta-alpi  ja  suoputki. Varstasara  ei ole mukana uudessa uhan-
alaisluokituksessa, mutta sitä ei esiintynyt missään muualla tutkitulla tiestöllä. 
Varstasaraesiintymä  on  huomioitava kaikissa rakentamis-  ja  tienpitotoimissa.  

4.3.2  Maisemalliset arvokohteet 

Maantie  204  

Maantien  204  varrella Liedosta Yläneelle tienvarren kasvillisuus oli ilmeeltään 
vaihtelevaa. MetsäisiUä osuuksilla maanankämmekkäesiintymiä löytyi runsaas-
ti,  ja  jotkut näistä olivat hyvinkin näyttäviä. Pelto-osuuksien pientareita koristi 
paikoin puna-apila  ja  päivänkakkara. 

Maariankämmekät  näyttivät sopeutuneen nykyiseen niittotapaan hyvin. 

Maantie  1930  

Tursunperän  keto Mynämäellä sijaitsee Mynämäen kirkonkylän kaakkoisreu
-nalla  rautakautisen kalmiston itäpuolella. Kasvillisuus  on  kuivaa heinä-ja  ruo-

honiittyä  ja  se on  taajaman läheisyydessä mielenkiitoinen yksittäiskohde.  La
-jistoon  kuuluvat  mm.  mäkitervakko, huopakeltano, mäkikaura, keltamatara  ja 

 hietalemmikki. Mynämäen kalmistokedon  hoidoksi riittää nykyisenlainen  nut- 
to.  Tieosuus  on  kuitenkin huomioitava rakentamisessa.  

4.4  Saariston alueella  inventoidun  tiestön merkittävimmät  
arvokohteet  

4.4.1  Biologiset  arvokohteet  

Maantie  183  

Kemiön-Dragsfjärdin  maantien  183  varrella esiintyi nuokkukohokkiaja ukon-
tulikukkaa. Näiden lisäksi Kemiöstä löytyi useita ketoneilikka-  ja  jänönapi-
laesiintymiä.  Näiden lajien kasvupaikat olivat pääosin tuoreita niittyjä, joissa 
kauniita kukkivia lajeja oli runsaasti. Ketoneilikan  ja  jänönapilan seuraaisla-
jeina esuintymissä  olivat  mm.  keltamatara,  puna-apila, siankärsämö, kissan - 
kello,  ketohopeahanhikkija suolaheinät. Jänönapila  kasvoi yleensä aivan  pien

-tareen  tuntumassa  ja  näytti hyötyvän niitosta.(  kuva  14)  
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Kuva  14.  Pientareen  välittömässä tuntumassa kasva  va  jänönapila  hyöty'  se!-
västi niltosta. 

Paikallistie  12228  

Ojakurjenpolviesiintymä  Kustavin  Vartsalassa  paikallistien  12228  varressa oli 
melko suuri, paikallinen  esiintymä.  Tämä havainto saatiin tietoon paikalliselta 

 kasviharrastajalta. Ojakurjenpolven seuralaislajeissa  ei ollut mitään erityisiä 
 arvolajeja,  vaan pelkästään  rehevissä kasvupaikoissa  viihtyviä lajeja, ku-

ten:  rönsyleinikki, koiranputki, röyhyvihviläja nokkonen.  (kuva  15)  Ojakurjen
-polvi  on  uuden  uhanalaisluokituksen  mukaan  silmälläpidettävä. 

: 

-- 

	

- ,• 	.y.  

-- 

	

_____________ 	 ,  

Kuva  15.  Ojakurjenpolviesiintymä  Kusta  vin Vartsalassa  pelastui kesän  2000 
oiitukselta 
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Kustavin  Vartsalan  saarella suoritettiin kesällä  2000  koko  tieverkon alueella 
ojitus.  Ojakurjenpolvi-esiintymästä saatiin tieto ennen tätä  ja  esiintymä  käytiin 
merkitsemässä  tiealueelte.  Ojitus jätettiin tällä paikalla tekemättä. Tällainen 
menettely sopinee paikalle jatkossakin. 

Maantie  1922  

Heponiemen lauttarannassa (Laup  unen) sekä  koko  tieosuuden varrella  Kus-
tavista lniöön pientareilla  kasvoi runsaasti  päivänkakkaraa  molemmin puolin 
tietä  (kuva  16).  Päivänkakkaran seuralaislajeina  olivat  mm.  ahosuolaheinäja 
andekaunokki.  Alue  on  kasvittunut tienparannustoimenpiteiden  jälkeen luon-
taisesti.  Päivänkakkaraa  ei  kartoitustyön  aikana tavattu mistään muualta näin 
runsaasti.  

Kuva  16. Mt 1922  varrella Kusta  vissa  kasvoi runsaasti päivänkakkaraa. 

Maantien  1922  kasvillisuudella  on  sekä biologisia että maisemallisia arvoja. 
Tällä  tieosuudella  hoidoksi riittää nykyisenlainen  niitto,  koska juuri tällä hoi-
dolla alue  on  kasvittunut  näin kauniiksi. Vuonna  2000  tieosuus  oli  hoitoluo

-kassa  N3.  Tulevaisuudessa tämä  tieosuus  saattaa vaatia myös toisen  niitto
-kerran kesässä. Tällöin ensimmäinen  niitto  tulisi suorittaa vasta heinäkuun 

puolivälin jälkeen (jotta  päivänkakkarat  ehtivät kukkia)  ja  toinen  niittokerta 
 elokuun lopulla. 

Toistaiseksi yksi  niitto  kesässä riittää tieosuuden hoidoksi, mutta  lauttarannan 
 lähellä oleva  P-alue  on  niitettävä  vähintään kaksi kertaa kesässä.  
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Maantie  180  

Maantien  180  varrelta löytyi runsaasti eri kokoisia arvoalueita, joilla  on  myös 
maisemallista arvoa. Mitään todella uhanalaisia lajeja ei Saariston rengastie-
reitin varrelta tiealueelta kuitenkaan löytynyt. Keltamataraa  ja ketoneilikkaa 

 esiintyi runsaasti. Keltamatara  on  uudessa uhanalaisluokituksessa vaarantu
-nut  ja ketoneilikka silmälläpidettävä.  Molempien lajien esiintymiä  on  syytä 

seurata tulevaisuudessa. Keltamataraa oli kuitenkin niin runsaasti, ettei kaik-
kia  sen  esiintymiä voi varmuudella pitää puhtaana - keltamatara risteytyy hel-
posti paimenmataran kanssa. 

Saanstolle  tyypillisiä olivat myös runsaat jänönapilakasvustot pientareilla sekä 
sikoangervon esiintyminen kalliokedoilla. Kumpikaan laji ei ole saaristossa 
harvinainen  tai vaarantunut,  mutta sisämaassa ne esiintyvät  vain  harvoin. 

 /15/  Siksi sikoangervon  ja jänönapilan kasvupaikkoja  on  hyvä suojella saa-
ristoluonnon lajiston säilyttämiseksi. Sikoangervon kasvupaikkoja kaHioilla tus-
kin uhkaa mikään muu kuin radikaali tien rakentaminen. Jänönapila kasvoi 
usein aivan pientareen tuntumassa eikä matalana lajina tuntunut kärsivän 
niitosta lainkaan. 

Merkittävin kohde maantien  180  varrella  on Lenholman  haka  Paraisilla.  Len-
holman  haka  sijaitsee Maantien  180  eteläpuolella Paraisilla aivan tiealueen 
läheisyydessä  ja sen perinnemaisema  kuuluu lehtojensuojelukohteisiin  (kuva 

 17). Lenholma on  maamme edustavin tammivaltainen hakamaa, jonka sieni- 
jäkälä- , hyönteis-  ja putkilokasvilajisto  on  erikoislaatuinen sisältäen useita 

uhanalaisia lajeja  /6/.  Alueella  on  myös suuri maisemallinen arvo, koska  se 
on  hyvin havaittavissa tiealueelta. 

Lenholman  kohdalla tiealueen penkereen lajistoon kuuluivat  mm. lillukka, 
metsäkorte, niittynätkelmä, heinätähtimö, mäkitervakko, keltamatara,  kevät-
linnunherne, nuokkuhelmikkä  ja metsäkastikka. Luiskan  puusto oli jonkin ver-
ran vesakoitunut  ja  vaatisi harkittua harvennusta. Hoitotoimien laajuudesta 

 on  neuvoteltava  ensin  Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. Myös 
Lenholman niityllä kasvavat suuret tammet ovat rauhoitettuja. Ennen puiden 
tiealueelle ulottuvien oksien mandollisia hoitotoimenpiteitä  on  oltava yhtey-
dessä Turun tiepiiriin  ja  Lounais-Suomen Ympäristökeskukseen. 

Maantien  180  pohjoispuolella Lenholman niityn kohdalla  on  erittäin kaunis 
kallioalue, joka ei varsinaisesti kuulu suojeltuun perinnemaisemaan. Tämä 
puoli tietä  on  kuitenkin maisemallisesti niin arvokas, että  se  tulisi myös sääs-
tää. Kalliokedon lajistossa ei ollut harvinaisia lajeja, mutta  sen ketolajisto  oli 
todella rikasta (pelkästään tieluiskilta löytyi  70 putkilokasvilajia). 

Saaristotien  varteen Lenholman kohdalle  on  esitetty kevyen liikenteen väylän 
rakentamista tulevaisuudessa.  Tien  molemmat puolet ovat Lenholman koh-
dalla sekä biologisesti että maisemallisesti arvokkaita,  ja  niiden arvo tulee 
säilyttää  ja  huomioida kaikissa tienpitotoimissa sekä kevyen liikenteen väylän 
suunnittelussa. 
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Kuva  17.  Varsinaiselle  Lenholman lehtoalueelle  kartoitus ei ulottunut.  

Saaristomaiseman  läpi kulkeva maantie  180  Paraisilta  Korppooseen niitetään 
 kaksi kertaa kesässä.  Niitto  riittää hoito-toimenpiteeksi niittymäisille arvoalu-

eille,  mutta ensimmäinen  niitto  pitäisi ajoittaa niin myöhäiseen kesään kuin 
mandollista. Näin mandollisimman moni laji ehtisi kukkia  ja  siementää  ennen 

 niittoa.  Ensimmäinen  niitto  voisi  ajoittua  heinäkuun puoliväliin, ainakin kaikilla 
sellaisilla alueilla, joilla kasvillisuus ei uhkaa  näkemäaluetta.  Toisen  niiton  voi-
si suorittaa elokuun lopulla.  Muutamiiin arvokohteisiin  esitettiin käsin  viimeis-
teltävää niittoa  ja  niittojätteen  poistamista alueelta.  

Pt 12003  

Lähtötietojen  perusteella  Houtskarin  saarella kasvavaa  verikurjenpolvea  ei 
 pilottiprojektin kartoituksessa  löydetty  myöhäisen inventointiajankohdan  vuoksi. 

Tämän lajin  esiintymät  tulisi selvittää tulevien  inventointien  yhteydessä tar-
kemmin,  ja  määritellä samalla  hoitotoimet  lajin säilyttämiseksi. 

Maantie  192  

Paitsi biologisesti, myös maisemallisesti arvokkaita kohteita maantien  192  var-
rella  Taivassalossa  ovat  Muntin museosilta  ja  rauhoitetut  tammet.  Muntin  sil-
lan  ympäristö oli  kovin  rehevöitynyt  ja  vaatisi  levähdysalueen  saneerauksen. 
Kohde esitettiin nostettavaksi  hoitoluokkaan  E2.  Taivassabssa kasavat rau-
hoitetut  tammet  on  huomioitava kaikissa  tienpitotoimissa. 
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4.4.2  Maisemalliset arvokohteet 

Maantie  1800,  Paikallistie  12003  

Houtskarin  saarella olisi paljon monipuolisia maisema- alueita,  jos  tienvarsien 
näkymiä voitaisiin  aukaista  ja  hoitaa yhteistyössä maanomistajien kanssa. 
Saarella kasvillisuus  on  niin rehevää, että  vesakointi  tulisi suorittaa mandolli-
simman pian.  Vesistönäkymiä  voisi samalla  aukaista raivaamalla järviruokoa 
landelmista  ja kosteikoista.  Pitkän  kasvukauden  vuoksi tienvarsien  niittoker-
toja  tulisi lisätä  ja  ensimmäinen  niittokerta  ajoittaa  jo  heinäkuun alkuun.  

Paikallistie  12230  

Iniön  keskustan tuntumassa  on  muutama kaunis  nutty,  jotka ovat esimerkki 
 saaristomme  erikoislaatuisesta luonnosta.  Iniön  saaren  kasvilajistossa  yleisiä 

ovat  mm. sikoangervo, ketoneilikka, kurjenkello, keltamatara,  päivänkakkara, 
 metsälauha,  kataja,  pähkinäpensas, ruiskukka  ja nurmikohokki. Iniön  saarel-

la nykyinen  hoitotapa (niitto  kerran kesässä) sopii  pientareiden  hoidoksi, kun-
han arvokkaimpien  ketolajien esiintymispaikkoja  seurataan. Tulevaisuudes-
sa saaren tiestö saattaa vaatia toisenkin  niittokerran  kesässä.  Arvokohteet 

 hyötyisivät  niittojätteen  poistamisesta  jo  nyt.  

5  BIOLOGISESTI ARVOKKAAT KOHTEET  JA TIE- 
OSUUDET TIENPIDOSSA 

Tiesuunnittelussa  biologiset arvokohteet  tulee erikseen tarkastaa jokaisen 
 suunnitteluvaiheen  yhteydessä  ja  huomioida ne  jatkosuunnittelussa.  Myös 

pienimuotoisten  perusparannustöiden  yhteydessä  biologisten arvokohteiden 
huomioiminen  on  tärkeää, varsinkin silloin  jos korjaustoimet  voidaan tehdä 
ilman erillistä suunnitelmaa. Tällöin  kunnossapidon  tilauksiin  on  syytä liittää 

 biologisten arvokohteiden koordinaatit ja  muu tarvittava tieto, jotta kohteiden 
arvo pystytään  tienpitotoimissa  riittävästi  huomioimaan. 

Pilottiprojektin  puitteissa  inventoitiin  vain  kolmasosa Varsinais-Suomen  ties-
töstä. Inventoidun  tiestön  arvokohteiden koordinaatit  ja  muu  (lajistoa  ja  hoi-
toa koskeva) tieto  on  toimitettu Turun  tiepiiriin,  jossa niitä voidaan hyödyntää 

 tiehallinnon tilauksissa  suunnittelusta kunnossapitoon, sekä käyttää  apuväli-
neenä  tehtyjen  hoitotoimien  valvonnassa  ja  alueiden kehittämisessä edel-
leen.  
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6 TALOUSVAIKUTUKSET 

Arvoalueiden huomioiminen  tienvarsien hoidossa tulee jonkin verran lisää-
maän kustannuksia. Eniten muutoksia nykyiseen hoitotapaan esitettiin niitto-
ajankohdan  ja  niittoleveyden  osalta. Nämä muutokset voitaneen useissa ta-
pauksissa toteuttaa ilman lisäkustannuksia  tai  vähäisin kustannusmuutoksin. 

 Sen  sijaan käsin viimeistelty niitto  ja  lisäykset niittokertoihin nostavat selvästi 
kustannuksia. Muutamissa kohteissa hoitosuositukset puolestaan olivat ny-
kyistä niukemmat, jolloin saavutetaan selvää säästää. 

Erikoishoitoa (niittylajiston  kehittämistä, käsin viimeistelyäja niittojätteen pois-
toa) vaativia kohteita  on  esitetty adoptoitavaksi esim.  4H-yhdistyksille, kyläyh-
distyksille  tai  vastaaville oman ympäristönsä kehittämisestä kiinnostuneille 
tahoille, koska alueiden hoito poikkeaa niin suuresti Tielaitoksen normaalista 
toimintatavasta. 

Erittäin arvokkaaksi luokitellut kohteet (kohteessa uhanalaisluokitukseen kuu-
luva laji)  tai  rauhoitettu luonnonmuistomerkki vaativat säännöllisen seuran-
nan. Uhanalaisten lajien kasvupaikkatiedot tulee ilmoittaa Suomen ympäris-
tökeskukseen, joka ylläpitää uhanalaisten lajien tietorekisteriä. Erityisesti 
suojeltaville lajeille tehdään suojelusuunnitelma, joka koostuu yleisestä  osas

-taja toteutusosasta. Luonnonsuojeluviranomainen  laatu suojelusuunnitelman 
toteutusosan, jossa esitetään käytännön toimenpide-ehdotukset suojelutavois

-ta ja  toimien toteuttajista sekä arvio lajin suojelusta aiheutuvista kustannuk-
sista. Uhanalaisten lajien suojelun ylin ohjaus  ja  rahoituksen päävastuu kuu-
luvat ympäristöministeriölle./16/  

7  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Luonnonkasvillisuuden inventoinnilla mandollistetaan  luonnon monimuotoi-
suuden säilymistä  ja  kehittymistä tiealueella huomioimalla löydetyt arvokoh

-teet  tienpitotoimissa  ja  suunnittelussa. Myös luonnonmukaista viherrakenta
-mista  on  helpompi kehittää, kun tiedetään kasvilajien kasvuympäristövaati-

mukset. 

Varsinais-Suomen inventoidulta alueelta löytyi melko runsaasti niittylajistoa, 
joka  on  maisemallisesti kaunista. Uhanalaisuusluokituksessa olevista lajeis-
ta löytyi ainoastaan silmälläpidettäviä lajeja kuten ketoneilikka,  musta-apua, 
vankkasara  ja  ojakurjenpolvi. Mielenkiintoisina  lajeina voidaan mainita  nuok

-kukohokki, metsänätkelmä,  päivänkakkara, hirvenputki  ja  maarianverijuuri. 

Hankalinta  inventoinnissa oli yhdistää maastotutkimukset niittokertojen  ja  kas-
vien kukinta-aikojen mukaan. Suurin  osa  kohteista inventoitiin niittokierrok

-sen  jälkeen, jolloin sisäluiskasta jäi  1-2  niittoleveyttä kartoittamatta.  Näiltä  tie
-osuuksilta  voitiin havaita, että nykyinen niittotapa  ja  -ajoitus sopii ainakin  jä

-nönapilalle, ketoneilikalle, neidonkielelle  ja  ukontulikukalle,  joiden kukintaan 
nuitto ei vaikuttanut. 

Varsinais-Suomen alueella inventointi kohdistettiin päätiestölle. Alemman  tie- 
luokan tiestö kulkee usein vanhassa kulttuurimaisemassa, josta voi löytyä 
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enemmän arvolajistoa kuin tehokkaasti hoidetuilta valta-  ja  kantateiltä.  Tule-
vaisuudessa inventointia kannattaa täydentää Varsinais-Suomen alueelta  in

-ventoimatta  jääneellä tiestöllä  ja  laajentaa koskemaan myös Satakuntaa. 

Maisemallisesti kauniita  ja  lajistollisesti  rikkaita kohteita  on  esitetty adoptoita-
vaksi esim.  4H -yhdistyksille, kyläyhdistyksille  tai  muille vastaaville tahoille. 
Nämä kohteet olivat yleensä laajempia kokonaisuuksia  ja  jatkuivat usein myös 
tiealueen ulkopuolelle. Kohteille tehdyt hoito-ohjeet  on  toimitettu Turun tiepii-
nfl  käyttöön mandollisia hoitoneuvotteluja varten. 

Kukkivan tienvarsikasvillisuuden niittoa  on  vaikea ajoittaa tiestöllä kaikkien 
lajien kukinta-aikojen mukaan. Turvallisuussyistä tienvarsien niittoa  on  tehtä-
vä vuosittain,  ja  aina jostakin  on  niitettävä  myös parhaaseen kukinta-aikaan. 
Hoitosuosituksissa pyrittiin turvaamaan mandollisimman monen lajin kukinta 

 ja  siementäminen  ennen niittoa. Nähtäväksi  jää  miten hyvin kukkiva tienvarsi-
kasvillisuus sopeutuu niittoajankohtiin,  ja  niittojätteestä rehevöityvään  kasvu- 
alustaan. 

Yhteistyötä ympäristökeskusten  ja  paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten 
kanssa kannattaa kehittää edelleen etenkin inventointitietojen päivittämises

-sä  (!ähtötiedotl inventoidut arvokohteet), arvokohteiden  hoidon organisoin
-nissa  (erityisohjeet  Y-alueille) sekä uhanalaisten lajien seurannassa.  

Lute 1. 	Tiedote  ja  lehdistökatsaus  
Lute 2. 	Inventoitu  tiestö  ja  arvokohteiden  sijoittuminen  tiestölle  
Lute 3. 	Maastotyöohjelma 
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pusia vpetosnuun.noteumss.a, 
 tumun  tai part,  jos t,krkeäm. 
 miltä aineilta hihenee Tär-

keämpää  el  voi ouvmulaiselle 
olla kuin oman luonnonvm. 
päa'iatövaä tuntentuiten  'sen 

 kokeminen  ja  vaaliminen. 
Teoäiauu, na000: "Suoma. 

laloen elää meluästä" 'hut_a. 
hautaa metaäo muriskuna-ar. 
vvlta. Suotnalumen elliklion 
metaäseä.  niityllä, tunttarl,sa, 
niitä kuasnioissaen  ja  niistä 
nauttiets. 

Herätkää lastno vanlnem
-mat,  etenkin pienten lanten. 

i,ommat voivat olla  jo mene-
tetvt, Tietolnoneet, hänoykät, 

 pelit, mopot, tkoottertt (ku
-hakan onkekninyt vesiakoot. 

 teem?)  ja msu  jatkuva melu, 
satoa pahimpana kuumnet, 
ovat tulleet tullaiten,  eau-
hnittavav  luonnossa eläam-
een tilalle. 

Perustukaasmne  Suomen 
Biodivenniteetti Oy' PetunIa. 
kaamme  se iohaineo aiunalsln 
itaellemme.  
Kiitos Erkki t..eppkkonlselle. 

 el  ainoastaan simkelloanta  in 
kultasiivestu,  vaan kymme. 
niata muistakin snms000  ko. 
laust,vista holumaseinnaei ja 
suth, etta  jaksat olla opstmia. 

aij,u Wevtotell 
R,vnaättylä  
entisten kiologoanopessaja 

Tvruotuepiet  selvittää keootneui 
nrvokliaat kaavilliauutosiiotymäl 
Vnvsivaio.Suomomi, Thrkoibuk,e

-nu vo, ella tiela.ulua pyotyiai toe-
osamsauaenskkuidm kuevust5nv 
aailymionn.  Turun tiepuvio hevk. 
koossa saataolen kokemuatro  pr-
nustaella  maamme  koko yioioon 
tiaverkon aevokolilaot isvootui-
duuo  lähivuosien aikava. 

Eoansikeeosa Vaasivuia-Siuotoao 
kuvtuitvhaet tehdään urvokkaulla 
kulltvuuiun,iaems-,lveifla  Aura-
lvkilnaliaotuu, Peimionyiksiaali

-sotaa, Uakelao-  ja Halikonjohi' 
laukma,u, Myvismienlalidno ym-
pau'iaiaoaö  sekä  Untnoaalau—Khd-
jalan. vuljolyveudulla L,itilse,a, 
lvvenuiolin lutsdääo myOa aaa-
vatav  s nuooikhueeodon  huoli)- 

lä, mu lutseä, Itoutakaviota, 
Kanpp0000u, Nuvvo,sa  jo Puvol' 
nll 

Tieonaosilla  kanssa muon Inje
-is.  tuska Onni haenioaiatiaioet  pr-

nndeoatao niitOyjau js ketujeo vi. 
heotynaaL 

Tullaina  koituu kaanupavhao  Le-
jiotoa  ovat  nom nähitot-onkka,  kol-
tattiataes, ketosaillkka, kuaaaahä-
p51k jo kasenohello. Alvenljaetti 
ukaoalauaia ja  sin  erityisen  o 
vvka,lo kiavoo psikuo mtm 

 ovat mvi. töhkdtÄdykr, ooidanlv. 
 kol, kntukauuoko, nkssugnrnv, ja 

vuoupulvi  la tshkämaitihka. 
1.flsaoulaioia lehtukaavilheuuttu 

 edustavat keltavookho, J0000as-
luolk, oetaauätkalina, lnhtuhinlo 

 ja aoikkokahsukko Soietauuioieta 
poioaa(eueta ja koelnultn uitilyiltä 
nie toytäa kaurlmvsltikkaa, kul- 

Ajar 	iista vtaonnrtutsut onat ovynkesäa sien'kkä,  pta  kukkijoita. 

pysyivöt turUnen  Samoina. 
Kosseikossa vebonivai  val-
kokoluotoiset meviangevvot 

 lo kelialurvaivet rmtta-alpit 
 Punaiset rsntnkokat jartti 

muun kassuston Vafl000 

T'ievatset  ovat oykyåäat  not. 
sykukkiea eeaotisaaiiteyt 

 Niillä kukkIvat  haunt tosot 
vaiktovat keuko  mittaan. 
Keväisro leskenlehtien  Ja 

Keltatnalaa-at värtttävät tlevarstnlitruju krinäknusu  lop-pu puolella. 

iöv't 	 , 	1  

Turun tiepiiri 
kartoittaa 
tienvars ien 
arvokicaat  kasvit  
TURKU.  Turun tiepiiri selvittää 
tienvarsjjla olevat arvokkaat 
kasvillisuusesiintymät jotka 
ovat tien kunnossapidon, tien-
varsien nikon  ja raivausten  se-
kä ojien perkauksen vaikutus-
piirissä. Uhanalaisten  ja  harvi-
naisten kasvien kasvupaikko-
jen kartoituksella pyritään sii-
hen, että voitaisiin nykyistä 
paremmin turvata arvokkaan 
lajiston säilyminen. 

Tienvarsilla kasvaa monia 

lajeja, jotka ovat harvinaistu-
neet perinteisten niittyjen  ja 
ketojen  alan vähentyessä. Mo-
nesti nämä lajit ovat sellaisia, 
että ne ilanduttavat kesäajkaan 
tielläliikkujan silmää. Kevyen 
liikenteen väylien varsila ne 
ovat vielä paremmin kulkijan 
katseltavissa. 

Kohteet voidaan  sen  jälkeen 
ottaa huomioon niittotapoja  ja 
-ajankohtia määriteltäessä  sekä 
suunniteltaessa ojien perkaus

-ja perusparanniistoimia.  Toi- 
mulla  pyritään myös sithen, et-
tä tiellä liikkujien thailtavissa 
olisi kaivattuja kukkia.  HS  

Osmankäämj 
 ja  moni muu  

Se rtmosova leilalssael,  josta 
Erkki Leppäkoski ptahm  ko. 
lumnos,aan pääldsjojtuko. 

 osalla  (IS 28.7.)  vei juuri 
 outcast tienvartemese kriIsiin. 

loistora. MeUyydeltä vaalitto 
pared, ealknruvkoj,nksu 
muuttuma,sa  ollut koivu, 
jonka ulla tunnus andekau. 
uokki availi  ensimmäisiä 
nuppulaan, makasi runttot. 

 tuna olausa  seurataan tIen-
naeeen  koko kvuitkaloluto. 

 Ojasta töeröttovut oamankää. 
 mit  ilman päätä. Melkein  It. 
 kesti. Mi,nä telsljan silmä? 

Ainoaksi tehtäväkat jäi o'an 
perkuanninen runsaan  sade-
veden  juosta mereen. 

Ahdl,taa.  On  ihmisiä, ios' 
 ko  vetävät suunta vtoioon  hy-

myyun  puhuttaessa pleesost,a 
loasnavasta ketnoniläunana 

 loka  00  ilmaantunut vuosien 
jälkeen silmoemtne äokn,  tai 
tsaomasta papurlkonna,  joka 

 on  tänä kesänä vukyvam  i 
 kuin koslnaao. Onko maisdo. 
 kuta,  esti suomalaisen  loon. 

non muvvtnuotoisuuden  sai. 
lvmuven,  tai vyhyägau  aktiivi. 
veo siillyttuisainen,  on  liian 
monille nnmantekevaa, 

Onko houlov  tu,  meno 
hnkoteulle lintu tintote - 
viakkapninotteiuuoar:lannt 
Onko opetuaauoeettua.n ylpe

-at  biologian vpetnnlan tyoe. 
nottv nurkkuo satmaao  rip- 

Turun tiepliri kartoittaa 
tienvarsien kasvustoa 

Tienvarren 
värikkäät niityt  

Heinajujun  viimeisellä  kol-  vat 	vaIkeat 	siankärsämöi. ma000ksel(,kävikjokySou.  sellaiset 	keltamatarat 	jo  von  puoleen,  ja  Sitä oli pak. 
ko  noudattaa. Vierensäpel. 

pmtokukksiset 	maitokort - 
makaovuotot,  Ohi Vilaltis  pie- käajälja 	oli 	poolipilvitonä  sig 	kiekkaankeltaisja 	kast- päiväna  hyvä tilaisoos ihail- 

la  maisemia. Silmien 
005rooholaikksjja  ja  "papist- 

otti 
oiltttiväi ilespenkereet  kun, 

kauluksia".  Autosta ei tItt- 
ntttivil 	lsoonhiota 	iloisilla 

nyt mnnistaa, olivatho  vii. 
kukkavä,nifltign  mnmainututpuivänk.iiamot. 

ta  vai pnitonainsioitu Sellai- Olton  jo pttkoflä Sauvon sen eevi,  huomasin, että  tie. tydämetsä, 	kun 	tnieleett varten 	putkikauvu 	olivat väjhhu,  vita  sama oli nähty 
ulkuniatkautajuit 	Sanoin 

Noantal iata ke(takttkintoisj, 

koululle, että iinnvatvet 
paloleenakkoja,  mutta Suu. 

ovat 
näitä saovae näköisiä kuin 

voss.  kevyen vulkusaijaisja 
pokinjvuaa. 

Raisiossa 
Tinv!juo pookereeä kiijoi- 

	

Poikkiojat 	rehevilittivät 

	

kauvillisuotna, 	muita 	värst 

lieoiliioeautu 

alkukneao nunmkoiot,  kol 
vive votlnikkien ja oytvat 
reonilvoidro  tilalle tule 
juhannuksen  alla  vaiko, 
jaiset koieaopotket  ja hel 

 set teitvkit.  Täällä louisa, 
ovat komeinonat  (rind 
toppaat  olleet ieokukkai 
aholemikkiä, 

Takavssosma nikon 
monca  kertaa ketäusä  Sal, 
ia Soinevon s500taav. I 

 uutiset kvkluivai keskakesö 
(0mev kiajavsna.  Kokko 

vksenua  oli mukana knIts,, 
minyoätkehnuä sekä  viol 
tstähkäiotit 	hiurenvirni 
Metuäaptlut 	muodosti 
puvuiviu  aukkoja pientare 

Tienvaenivovvi 	saat 
lisää väriä iyySpooIe(la,  hi 
Oiolettimykemisei shdeka 
nokut  ja  matalat. keliais 
vyysmuioaivnt tolev 
kuvaao mukaan. 

Tienvarnion 	kauviastoill 
usalaan nykvaäo  antaa  null 
ksaulova au-vo ohikolkijntt  tu 
män  ilooa.  Salon Seodo(l 

 kuulin, että sieltä tiat'toite 
taan parhaillaan kasvihar 
vtnasuoksiett esiintytnist, 
tiealueilla. 

Kysymys kuoluu, kstnku 
sovittaa yhteen tsntshoitotar 
ye1. kokkien uäilyttäminen 
Pievtaeeet  on  pakko  minna 
Vesajisitospisea ettäeoveksi 

 mutta sitä  et  ole pakko vIola 
kevillt Syysnuutino antaa  knä-
vetlle  aikaa siementät  ja 
leviniöjuurojioitasii kaukev-
sa muhausa. 

PIrkka Äyrä, Itluirv piovvarkatvusiot  
ovat taas vatS ketiaoo  tie- 

piirien nkttourakoitsjjoiden tyn 
l,vtIIa, Kukkarnevien katnamu

-yen  kesken kaknlStusta,v  sv 
 monille sanus aihe. Usein pienta 

reet myliätoävkin  Ivan vattiun 
"uiitOt aloitetaao  heinäkuun 

puolivällsuu', tiemestari Jnema 
Inkata fleialtokse5t vakuuttaa 
'iiyiia niiden aika pitkään  ante' 

 taso kanoaa Ihan kustanvussyrs- 

vkaiav muliaan  maaseudulla 
pieviareet viitetään  valv  kertoo 
kesästä, taajamissa useammin 

l'ielattolnseiLa  on ntyguv  koitti. 
 ta. ovisa  00  viittukoltn Itlloie 

on  yleensä kyse haruinaisista  ja 
uhanalatnista kaiveista  Kun 
saamme tuntua  tugs,  nio  nutty-
loettota  tulee sitä mukaa',  skala 
naittää.  'Opts me  otamme luon-
non huoimooe. kun  vain tiedstun 
me '  

Pientavent nitetätv.  lotta  itä-
hysyys paranisi. 'Etenkin  mat. 

 kadulla teiltä nevposkev pitkä 
tieloä  is  olla kohtalokasta 

Iiela,volueelia  on  lokalan  mu. 
kaan  isää t,alttou kuuonslte ih-
mistä. 'PaSta ei nnst tyOilä  tel-
naän te'nnitin-. tiaivinkove. ia  

erno  vai pusakämekhda. 
Uhassluiaeoja lioroinautov kun.' 

villievudon haosnipnihkojov  hue. 
tuituk,ello pyniluäo söhen,  että 
taelaitok,ao iuummsnana pyasyl-
tälaim vykyistä paeeovmm  buy-
Vooioaau  arvokkaan ajietao  sää-
lymuneo 

- Kukteoi noiduan iuyvao  n 
jaisätisdov povnoleelta  ottaa  hov-
mionv suuttosopvjo  in -ojuohohka 
mnkviteltämog,  teki evuonitolia

-veto vjieo yerkuos-  jo poninpu-
maounthustvptluA koeuvl\mn 
kepun. 

Haavvllouosvuuvvtymuatao  kar. 
tuitsuhankkeensa  ui  nuhusa bo-
jvivsv  tuokko Suomoo ympartatu-
kevkuejo Luuoou-Susmon ympä-
niotiiienkyo Kkytäoono tyvin tekee 
keluotokuon konault000m Etelä - 
bonito ykoikhi  

puskutraktorukausu  00  ju  men. 
 nytta  aikaa.' 

'Ovathan  vs  kakas  kauniita- 
kin' ivkala myontys.  'Muun 
muassa Tuusulavtieoramppien 

 ja kmkuiaistvtnn oMissa oo  upei-
ta  kakkakntop.' 

renplentaminten nittnoalan
-kohta selviäá oman alunen  lie-

puristS.  ju sinom  voi neyou iletoit
-tas tIedot haevineisista jo 

uhsnulautlsta kauveista  sekä 
muista snikousta. joiden perus-
teella vvttua pitälst lykätia  spk-
symnälle 

Aaro Kus,äsou 

lieplunie: Uuuienou (Helsiolv).  Hd- 
me (Tompere), V000n,  (uraa, 
Souio-Korolo  (Kuopio).  Oulu. 
Kooöaoiu'Sooini (Koai'olo).  Kan' 
0-Suomi (Jpu'dsöpld)  0  Leppl 
(Rouioeiemi.) tiaieitoltoen OOltiO-
ltu00011iney tirht050umem  on 
0204 441.  Padtelu oö/outou  Id. 
liimpoän kepiirljo. 

• 'flenplansarelden kOkitainlstu 
i(anduttau  Suomen kesässä 
kulkevla. 

Pientareita voi puolustaa 
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Tienvarret kartoituksessa 

?foa'stienai,setn loopakinjuuri mithtyy Somerolia, 	 Outi  Seppduä  ja  floe  Fra,tze,n-Saaoi tekerdt  teos  coroi- 
kaa'roizuoia Va,ojngis-Saomen  alueella. 

Elina  Kuekikangas 

Ojanpenkkojen 
kukkaloisto  ja 
sen niittäminen 
herättävät kes-  
kustelua.  Nyt 

Tielastoksen  Turun 	Fralezen-Suden kanssa, 	paikoista, mutta emme 
tiepiirin kartoitus  on 	Someron tienvarsilla 	voilöytlaniitäkaikkia. 
pilottiprojekti,  jonka 	esiintyviä harvinaisia 	Yleisövilijeet  ovatkin  
pohjalta haetaan  ko- 	lajeja ovat  tunturikur- 	olleet suureksi avuksi, 
kemuksiatulevienkar- 	jenberne, isotakianen, 	Seppälä kertoo, 
Loittsstenvaialle.Tjfös- 	sarat,isopukinjuurise-  
tä  valmistuu julkaisu 	kä Hbntg.län sotkojnn 	Ilenirvalilanna vuoden lopulla, 	tienoilla kasvavat  mo- 	tusk  -  Yritämme tehdä 	net  lajia.  

maan, Niinpä  kartoi- 	saa  inerkiityä  ylös  ha - 
tuksessa  otetaan  bao- 	vainnotkaoveastajanii- 
mioon  myös sellaiset 	den  tarkan  sijai,nnin.  
kasvit, joita  on  hyvä 	Hitaasti kulkeva ajo - 
vähentää. 	Tällaasia 	neuvo  ja tielaitoksen 
ovat esimerkiksi koi- 	kirkkaat asui  herättä - 
ranputki  ja mesianger- 	väl  huomiota.  
vo.  Toisaalta  arvioin- 	-  Ihmiset tulevat jopa 
ninsa  tutkitaan myös 	kysymään  miti  on  te- 

Tielaitos  tekee mandoilisntman tark- —Somerniemeltä  Ku-  näkymien  kauneuttaja kdiliä, 	kun 	näkevät 

kartoitusta  har- 
vinaisista 	kas-  
veista  ja 	niille 
soplvista 

 aikatauluista. 

baja  ohjeita  noittäjille 
siitä,  massä  kohdassa  
pitäisi nostaa terä ylös,  
biologibsi  valmistava  
Outi Seppälä kertoo. 
Hän  työskentelee puu- 

 tarhateknikko Hse 

kalsan  päin mennessä 
on  myös paljon hyvää 
lajiatoa, Seppäläsanoo.  
-  Tämä  on  tavallaan  

hakuammuntaa. Meillä  
on  pohjana tietoja  har- 
vinainten  lajien kasvu- 

Vaikka kukkien  niit- 
 tammen  on aäkyman 

kannalta harmillista,  
on  välttämätöntä.  Tid-  
läliikkujien turvalli- 
ste_s vaarantuu,  mikäli  
ajat pääsevät  rehotta- 

pyritään antamaan  oh-  
jeita  niiden  vanlimi-  
Scen.' 

Käytännössä työ  au-  
juu  autolla  sjellen.  Mu-  
kana  on  kannettava 

 tietokøne,jonka  avulla 

meidät työn  touhussa. 
 Someron lisäksi  kar-

toittajat  ovat tähän  
mennessä  tutuatuneet 

 Laitilaan sekä  Salon  ja 
Halikon  seutuun.  

Vagverket  inventerar rara blommor i  Åboland  
•Det  .r  inte  bat-a grabo  som  tog OatS Seppäiä rid trtrotaget  skall  sodas beaktaa dS star olor s-tn biliOrotret mtressanta mii. daeottktet, 	smeret 	or ratoktr  av Sko 
vbver  I dlttOsrosersa langs  tota som  pä  uppdrag av vagdis- gröt heta suget-sa. uedot'håilor  loot- arS 0500ev  Dö  pm-beret- O2il-444  Ost,  Ft-seeds orb  Soppa-  Dot aregeolltgro 
vagnrsa,  om sagor  no 0-nide  siktet odOr lavrntnt-logen.  orb  bygger vagar,  sager Fran' lean bites.  som  sr thrsedd nod lit hoppoa  pö  tebrgo rara söner 	Overhavsdtagot Ic 
dot.i slva  verket  Ovea  det gott TILLSAMMAnt  MED  oägdlotrtk'  eon,  galt verntagaljsa.  rob tar es 00tt  miljöer.  Orb tädatta  Ottos 05tt  ont  en ovkelvo  
vm 	veckrs. 	InotessasLa 	orb teta 	trödgds-datobohitor 	floe -  Ilar 	tot 	sodas 	tittäarpes  samlare titt  pit vsntllgttater.  det,  de dee  Inte  nä set 
tom.  ovanliga oäater roat  lover Ft-anode  tävlar 00tt Seppala att-yster 	stt 	se 	Vagn-beten - titoti avvorkade  0! 00  tuhO -  Tes. 	Fet-tas 	bar 	kaittrik  tota sats nOten  0th 
den kröveode niljo nom  vägar  dot  praktiska lovovteriogsarbot odörs idag  otto  av ontrepresö-  hot 00tt  totala blir det albert jord 00tt det ger  et  stor  at-tolka- ro bart rstvt  de  titta  

är  lär otater,  let. taoeoiermgos I Aboiavd Sr  mr  orb  otos  bar  Inte bettna att brita tOOst  km Sveatt Invosto-  dom.  I  Hautalan  rslatar  Vt lIt--  HE 
Dot  här  bar vastbvvrotorbvg- ott pilotprojokt tSr  ht-lo laodet eila  skall tentS aig  pit blaiogi. rbtger  är  blat- I aogveti.  torrt- allo med ett hitta  ties oäotor  

ett  rats Abe oVagdlntrlkn  litar  orb dart arboismodrii  osa byg- sagor Outt Soppän, lorvstgvrspportor 	bitt- 	klar  note  Ler.  Adam orb  Esa.  Vid 
gkra  I Abotraktoe  i  netstrartyd- ger  app bitt-  modell br lilataedo  seder bilsien,  säger Seppilib. Sega tbtjtbvto  I Pet-toSs  hittade 
tigt  visat. bsoentvrivgar  på  annat bitit  I  PRAJOIKEA  görs atoontenrg- Otro stort  boa-and  av biäeid,  en  

-"inne väster lIder kraftigt  -Vi harnloggot- vöxtligbatrr on mod btl. Fresoer  kär  I tog TIPS *5  ALLMANHSTEN  om stltligoolt racker blotntvo  
av avgener  orb laftdrag  trän tro.  Sags oögarva. oar  det oaor.r  tart longs vägitoOton  00k  Seppä-  ovanliga  vaster orb ltttrsvnettta Lottitolm  I PatSas  ser  blob.  
Skev, talen det llntvv ttvorras. ivb'oaoaate  orb ovatnilga  saat ,  in boboiavlivgen banger beira vtatätiijöer Iboga 0gm 	oägar  get-sa som speciellt lntreasatst. Vugeöatinvoonerlt 
haede  riitaa  bttrensooto  rart- arter. Mötet  är stt  kanta  hovers ot t000ts aidoithttotret.  Med bio-  tar de garno  emot,  Mao  koe  -  Dot tttsttv na0000r  av ovanli-  Oath  Seppälä  toke,  
arter  togs vngaroa. noger  bio. ootttrveo tnäognoid,  Rapporter Ivgena  vana öga ta-skiljer  bon  ringa Sepptlso telelan vid väg,  go  olater  pit  Lettbobo.  pit  oat-do- Fraoaév  kör laov 
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Sinikello, kultasiipi 
.......... 

- Leppai 
Smtkollsia  et vet ayoda et- 
bb  myydä,  patväskakka- 

rensatnva 	läRZ 	sopimsa- 	Poioaa  on "Saamos ca- 
poolet vahvietivat ttalslni- 	eimenainen 

ibtatamote  or j Ijeila cain ketotja, 	bukkanlintya  
rat  st-st haippatalatotogt- 

lentoemänt,a', 
tisin  mortem, etta valtlail- 	 cuban,  pienväjelijar 	joka 

pro005ttt  ena 	isonnan 	Iniejaa.  
anja  optioiden maailmaa-  iaon taysivalnalsen  oikeus 	tonal  aamusta iltaan  ta- 

voivat korvata  hadensrlta 
luoanoenlöttyjä, satobseenkiohyödyttömia biologistin 	luonsonvamoh- 	van, ravetar  ja viltaames- Ferinneymparintojen 

perhos- 
toaskinkrtola, thassnen neuralaiaia,  Niille  biotoa  ja  entä  tie vantaaoat 	maan  salta tsäamalta  ks-  aailyttamiaten 	eettoosaa Lilkennetarvallteson  cot  Ivern  uhrata aikaa  ja biologisen 	monisnaotoi- 	vial  ensin  hevonen  ia  hot-  asumaan  on  työn  ta tuakan  vaatii 	säkytnaenteiden ajatokoia  matta vars hota- nastesva 	naoletaeta 	ja 	nakuoreva, Stitos itee  loan- talsae.n. Ltloosonauoleiiigt poiatamlata,  se on solvöä  lomalla  ja mutonella  lap-  iaansonnaroleeaa 	kestä- 	tå - bevenoat ialtitpeakkiin la ytnpat'iotovtoasamaiaet Itynyä 	ktaitonkin 	sopii, saaden  perhoakeaiä ia  sa-  vasta  kSytöntit. 	 ja 	laSnti 	Eskilotaoaan, yrnttävät  träda  edes otan paljonko  kenatorpaa  ohi  Istala 	manatktsapotkbnoa.  Natten  2000-ohielma vs 	Samalla  alkoI pata1rito  ja etittyjon 	15 	bakamatdro  kulkevaa  ayojaiatä aoratie- Marklnlna -arvoa  stalls el am 	EtLn 	nopeattamiato 	vähitellen 	metaa 	ottaa  panleuta. 	puska-Suomea  ta 	bayttansen partaalryno - ole, 	Saameas 	Blodinersi-  

teeth  Oy  on persatamsita 
Sian pclisäätvtäi)tlat.  Satte- 	omaaasoa  takaisin.  
Isalueita kelitkolat nenok-  

nantaaaa, työkaluimaan  om- 
nuet. haeava ja tull, 

meateat asien tsrvatliaoss 
 hsäänlyy sillS,  että puo- la  oaomaaot iatbin -  sitä  kaimpies 	iaostotyyppiee Haidetsi  tai estiaöidyt leer  saareen  aiottsnst  isla- ams  et nol liolata pot-earns. aailyttaaoiaeltnb ystenaeret- 	Ilmaan  It-benen ja  lam-  alat  anat knalteaskin  pieniä  naslneliot niitetään  jo  be- 

I that  tosin perustaa  jo  vuosi- 	paiden  apua  Saami  met-  i 	haitetarve 	jatksvaa, aakutm vtimoineltS  viikot- 
kymmeniä 	eatnon 	bras 	sittys 	ia 	betsmaamsac  työvoimaa tarvitaan  pal- la.  Biologinen 	manimso- E'Unta mttsno  tiedettiin, 	koka kava  kaavaa  om- jon.  Työ  palkltsee tkl- 

tatoaua  as  osa kansalilava-  Saarto  oas Suomes  moni- 	peon. Niitytaluua an ast- ianaa. Veaseililt  val  ran- 
ralliattuttatstote. 	SitS 	on 
tapa pitää  kaupor  la tar-  

muetaiaoasta  Os  bultaekitv 	tamattomasti 	lopussa,  
'oman  alvar moualls  bole 	maatalouden 	tilalle 	on 

taatua 	Sangdenaakörkos,  
Bergkaananöia  tal Baahä- 

Joka 	viides 	painäper.  
haaiall  on Saatnessa sIssi- iollla vetonaulana mailvoi- kaoaallla-  ja loonronpala- 	tullut mostaouiaasa.  Pt.-  elin  oakuatttamoan tyÖn  tu.  Flesh 	peekoakantaja tijoitle  maansa,  jolta  poor- 

iSt-at 	meganalvtävyydeL 
tobaaa, ajiaaa  jo piertareu- 	net 	poltotilktot, 	alat 	ja 
la, esoltoisaa metainna,  saa- 	piontareet, aavetaantaka- 

talakalsta, sklsaa 	lopulta 	sattattva, 
atittokomeen jyn-tnä  etik- Mnilapä  maalla  Saomj  bil- ri.oton 	hivijnkot-ennodla, 	not  ja katipaatarhat  tar-  kol.  liian  aålsolalat. paibat pyraanldtes,  Loon- 

Valaeaeren ren ta 	aaetasko- 
voaolvsm000  sober  aikana 	lanivat 	ellnmakdelliaoau-  Onko  master tarkaut- tielaltoo  an  ottamassa  

rantolea  kanssa ellei  lans- 
rakiaaudelta 	kottarnanaa 	det  suurelle  loskolle sas- 
oottacssã keovutoaaosa 	ne 	vallaakln 

	

ra- 	ja 	pIeniä ni- 
taoompsa 	paahaa 	ktaias 
ktakkalsetajen  

tärheta  askelta  eteonpiinn. 
toosa 	alkuperätayydoita  retas tahaoa 	 poltäjta, kasvelsta  paha-  

ja ompaen-  
kaavaotes aaarton  kasassa-  

Tartan ympaniotövnn  kar' 
toitetaas. 	esniaemSaotä Saknatarnen 	yatavuanove mattahaan. tamiatan tathoolyrsa,  Iran  kertaa Saamassa,  ibeovar- hertot natsaeevnit porkoaia 

vhloaebsi joakaa taoaluv'tao-  
t.tudeaaa sljaanaa  Saa- 

Luonnon 	monitnaotoi- 	massa ploetilat enat  tap- 
samaan aikaan  nsitetäaat 

 aiasilaoilot 	teiden 	vsonilta 
ales kaavillimaatta, Malt- 
dototsta  ei  ate  hoitaa  par- sovaen 	60-iavulia. 	SIste- stIna  on  myös  osa kulitas- 	polintalla, 	kaiken 	an iobannieat  ja  taas taksat-  halta tleavaonlo nitttvtaä. 

mäotyksorva  ali  easel  katt ribloturlaamate. 	Paljon 	maatalasdesaabot  oltava tien  kolometrien aaa'Jsalt.a sitvikeäen 	ja 	ktaltaaiaver taItO lenteti meIllä  smaka-  viime  stloossatojen maiae- 	sourta  ja hounlata,  Soar-  ja easkailla Isoneilla juani-  olla  ja tIeS, tluloettlabin  masts on meeetetly, Pets- 	ta  ehkä,  matta  kauneus  tUe  ojien  pajut temavtkai -  
sass koala,  joka ennen  pi- 	ao kveernalolata.  Sadan  phibelbab? Ko'jetttaja  or ekologtae a 

Stos 
Ii siityt, halsamoal lo voa- 	vaads 	i,nkaiatasa 	avol- Trtöen  pit-stat-ret  ovet  ytnjtt'tatbnitoidon proten- 

ympariatakoode-  rot avalmjna, 	 mista 	bslttaurlympurto- oteld*o 	aikosane 	kuivia  sort  Aho  Akademima 
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