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Hyvällä kasvillisuuden suunnittelulla ja hyvin toteutetufla rakentamis- ja hoi-
totyöllä parannetaan tien ja sen lähiympäristön toimivuutta, turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä, sopeutetaan tie maisemaan ja parannetaan tienkäyttäjien tark-
kailukykyä. Luonnonarvojen huomioonottaminen on eettinen velvo suu-
temme, mutta lisää myös tien maisemallista ja matkailullista arvoa. 

T ieympäristön hoidon tavoitteet ovat esteettisiä, ekologisia ja käytännöllisiä. 
Nama tavoitteet kulkevat rinnakkain ja lomittain niin suunnittelussa, viherra-
kentamisessa kuin viheralueiden hoitoty 

Tieympariston hoidon esteettisia tavoitteita ovat kokonaivaltaier tiearkk 
tehtuurin muodostaminen tielle seka maisemauvan kehittaminen paikaUisen 
luonnon ja kulttuurin ominaispiirteet esii nkioden 

Ekologisia tavoitteita ovat luonnon m. 11uosJuJL 	ic hrunen tft jc 
liikenteen ympäristövaikutusten lieventäminen ja uhanalaisten ja harvinais-
ten eliölajien suojelu. 

Käytännön tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden ylläpito ja edistäminen, 
tienkäyttäjän ja tien läheisyydessä asuvien ja oleskelevien suojaaminen lii-
kenteen haitoilta ja toiminnan taloudellisuus. 

Tieympäristön kasvillisuus -ohjeen laatimista ovat tielaitoksessa ohjanneet 	' 
maisema-arkkit. Göran Strandström tiehallinnosta, MMK Raija Merivirta ke-
hittämiskeskuksesta ja MMK Elina Hellstön tienpidon suunnittelusta. Kon-
sultteina ovat toimineet MMK Elina Regärdh, Dl Ray Ottman ja maisema-
arkkit. Laura Yli-Jama LT-Konsultit Oy:stä - 
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Ympäristösuunnittelussa tehdään kohteen ulkonäköä koskevia ratkaisuja. 
Riippumatta siitä, onko suunnittelussa mukana esteettisiä tavoitteita, on lop-
putulos ruma tai kaunis tai siltä väliltä, Käytännössä tilanne on usein se, että 
esteettisien arvojen puolesta joudutaan taistelemaan ja perustelernaan nii-
den tarpeellisuutta. 

Kauneudessa on kysymys arvosta ja laadusta. Kauneus ei ole vain esteetti-
nen arvo, vaan se liittyy kiinteästi eettisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja ter-
veydellisiin arvoihin. Suunnittelussa on löydettävä erilaisten arvojen ja arvos-
tusten sopusointu. Harmoninen ja ristiriidaton kokonaisuus, jossa. eri osa- 
alueet tukevat toisiaan, on kaunis. 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

TIE MAISEMAN OSANA 

Suunniifele tien varren kasvillisuus kuvastamaan ympäröivän maise- 
man luonneifa. 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

Tieympäristön kasviliisuuden on tukeuduttava 
ympäröivään maisemaan. Kasvillisuuden muo-
dot ja lajisuhteet vaihtelevat lyhyiliäkin välimat-
koilla riippuen maisemarakenteesta ja kasvu-
paikkatyypeistä. Tieympäristöstä on nähtävä 
kuikeeko tie esimerkiksi viljelymaiseman, met-
sän, kuittuuriympäristöjen tai rannan ohi. 
Suunnittelun lähtökohtana on ympäristön kas-
vuolosuhteiden, maisemakuvallisten tekijöiden 
ja kulttuurihistoriallisen taustan tunteminen. 
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Kulttuurimaisema 
Vanhat tielinjat ja sillat ovat kulttuurimaiseman 
avainkohteita. Nykyiset tiet ovat usein ilmeel-
tään liian suurpiirteisiä ja hallitsevia perintei-
sessä kulttuurimaisemassa. 
• Vaali pienipiirteistä, monimuotoista miijöötä. 
• Säilytä vanhaa puustoa, reunavyöhykkeitä ja 

perinnebiotooppeja ja vanhoja rakenteita. 
• Väitä radikaaleja, perinteistä ilmettä muutta-

via toimenpiteitä, eli tien oikomista, leventä-
mistä, tasauksen nostoa tai kaavamaisen 
kevyen liikenteenväylän rakentamista. 

• Hoida tienvarret avoimina niittyinä peltomai-
semassa. 

• Valitse uusien istutuksien muodot ja kasvilajit 
perinteisen kasvillisuuden luonteeseen sopi-
viksi. 

Metsäiset maisemat 
Metsäisissä maisemissa tieympäristön ongel-
mana on usein yksitoikkoisuus ja näkymien 
puute. 
• Raivaa vesaikkoa näkymien säilyttämiseksi 

avoimiin tiloihin kuten vesistöihin ja pelloille. 
• Suosi monimuotoisuutta tienvarsipuustossa 

esimerkiksi puulajisuhdetta kehittämällä tai 
kauniiden puiden tai puuryhmien esiin otta-
misella. 

• Säilytä pitkiä kaukonäkymiä ja vaali tieympä-
ristön kohokohtia. 

Karut ympäristöt 
Karujen ympäristöjen maisema on kestokyvyl-
tään herkkä. 
• Suosi tieympäristön kasvittamisessa paikan 

luontaista kasvillisuutta. 

Taajamien sisääntulojaksot 
Tieympäristön on viestittävä ympäristön muu-
toksista saavuttaessa maaseudulta raken net-
tuun ympäristöön. Luonnonmukainen ja maise-
man omiin muotoihin mukautuva kasvillisuus 
sopii maaseudun tieympäristöihin. Kaupunkien 
ja taajamisen läheisyydessä tieympäristön istu-
tukset voivat muodostaa itsessään uusia ja 
voimakkaitakin aiheita. 
Hoida tieympäristöä korkeatasoisemmin lähellä 
taajamia 



1 2 	 Tieympäristön kasvillisuus, ohje tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun ja hoitoon 

KAUNIS TIEMAISEMA 

TIETILA JA PAIKAN HENKI 

Muodosta kasveilla maisematiloja, korosta tien tylmiä ja 
ilmennä paikan henkeä, 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

Tieympäristön kasvillisuus vaikuttaa merkittä-
västi tietilan, tien rytmin ja kokemusmaailman 
muodostumiseen. Eri kasvillisuusaiheet palve-
levat erilaisia tehtäviä ja tilanmuodostustavoittei-
ta. Tieympäristön kasvillisuuden kylväminen ja 
istuttaminen vaatii selkeitä aiheita ja perusteita, 
jotka pohjautuvat paikan henkeen, kasvupaikka-
tyyppiin ja kokonaisvaltaiseen suunnitelmaide-
aan. 

Mittakaava 
Tien mittakaava eli tieluokka ja ajonopeus vai-
kuttavat tielläliikkujan tapaan hahmottaa ympä-
ristöä. 
• Korkealuokkaisilla teillä suurin huomio kiinnit-

tyy suuriin linjoihin ja näyttäviin maamerk-
keihin. Pienet yksityiskohdat, lyhyet näkymät 
ja ja epäselvät maamerkit jäävät nopeilla 
teillä huomaamatta ja saattavat ärsyttää tiel-
läliikkujaa. 

• Korosta hitaan ajonopeuden tiejaksoilla ja 
kevyen liikenteen väylillä lähiympäristöä ja 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

_____ • ________ 	— 

Kuva 3 Kapea, pienipiirteinen tiet/Ja viestii hitaan 
ajonopeuden tiejaksosta. 

Huomion kohteet ja rytmi 
Tiellä liikkujan katsetta voidaan ohjata haluttuun 
suuntaan kasvillisuuden avulla. Hyvin suunnitel-
lut istutukset voivat saada maamerkin omaisen 
aseman. Tiekäytävän erilaisten tilojen sarjaa ja 
rytmiä voidaan korostaa kasvillisuusmassoin. 
• Korosta näkymiä tieltä maisemaan, luonnol-

lisia maamerkkejä tai muita kohokohtia, kos-
ka ne ilmentävät paikan henkeä ja auttavat 
tielläliikkujaa orientoitumaan. 

• Korosta solmukohtia, haluttua suuntaa tai 
tilajakoa yksinkertaisilla ja selkeillä istutuksil- 
la, esim. massaistutuksilla tai puuriveillä. 

• Älä eristä tietä ympäristöstään jatkuvilla puu- 
ja pensasmassoilla. 

• Sulje ei-toivotut näkymät istutusten avulla. Kuva 4 Moottoritien nopeasti ohitettava yrnpristö 
vaatii istutuksilta suuria linjoja ja näyttävyyttä. 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

KULI IUURIMAISEMAN HOITO 

Tunnista, söilytä ja ylläpidö kulttuurimaiseman tunnusmerkkejä. 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

Kulttuurimaisemassa alueen luonto, kallio- ja 
maaperä, kasvillisuus, vesistöt ja ilmasto ovat 
yhdistyneenä ihmisen elämisen tuottamiin jäI-
kun. Kulttuurimaisema ilmentää aikansa talous- 
ja asutuspolitiikkaa, tekniikkaa, muoti-ilmiöitä ja 
arvoja. Hävitettyä kulifuurikerrostumaa ei saa 
koskaan takasin. 

Maaseudun kulttuurimaiseman tärkeimpiä tun-
nusmerkkejä ovat avoimet tilat, puukujanteet, 
rakennukset ja rakenteet, perinnebiotoopit ja 
kasvillisuuden reunavyöhykkeet. 

Kuva 6 Puukujanteet johdatta vat kulkijaa, muodosta-
vat linjoja maisemaan ja niiden alku ja loppu muodos-
tavat portteja tietilaan. 

Avoimet tilat 
Viljelyaukeat ja muut avoimet tilat vähenevät 
jatkuvasti. 
. Avaa näkymiä avoimiin maisematiloihin. 

Puukujanteet 
Puukujanteet ovat esteettisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita. 

. Arvioi alueesi puukujanteiden arvo ja kunto 

• Laadi alueesi puukujanteille pitkäntähtäimen 
hoito- ja uusimisohjeima 

• Perusta uusia puukujanteita harkitusti: pää- 
tepisteen tulee olla ympäristön arvokohde. 

• Säästä puukujanteet kokonaisuuksina tien-
parannushankkeiden yhteydessä. Joskus 
kujanteen säilyttäminen edellyttää puiden 
uusimista. 

Rakennukset ja rakenteet 
Kaikki tien läheisyydessä olevat vanhat raken-
nukset ja rakennelmat muodostavat aikaker-
roksia maisemaan. 

Säilytä ja näytä vanhat rakennukset ja ra-
kennelmat (latoja, maitolaitureita, aitoja, 
maakellareita jne.) tiellä liikkujalle, vaikka 
niitä ei olisi erityisesti suojeltu. 

Perinnebiotoopit 
Perinnebiotoopit ovat vanhan maatalouden 
luomia eliöyhteisöjä. Ne ovat aina arvokkaita ja 
säilytettäviä. 

• Perinnebiotoopit vaativat jatkuvaa hoitoa 
säilyäkseen. Paras tapa hoitaa perinnebio-
tooppia on jatkaa sitä toimintaa, joka sen on 
luonut (laidunnus, niitto jne.) 

Kylvetty tai istutettu kukkaniitty ei ole perin-
nebiotooppi. 

Kuva 7 Pennuebiotouppeja ovat esimerkiksi nhityt, 
kaskimetsät, hakamaat, perinteiset pihat ja kylätante-
reet sekä perinteisesti viljellytja hoidetut maathlat. 

Reunavyöhykkeet 
Tien ja pellon tai muun tietä ympäröivän alueen 
väliin jäävää aluetta kutsutaan reunavyöhyk-
keeksi. Reunavyöhyke on vaihettumisalue, jos-
sa kasvillisuus ja kasvupaikkaolot vaihtuvat as-
teittain. Reunavyöhyke on merkittävä maise-
man muodostaja, joka tarjoaa kasvupaikan 
monille kasvi- ja eläinlajeille. 

• Säilytä ja hoida pihapiirien ja metsien reunat 
monikerroksisina ja rehevinä. 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

KUKKIVAT TIENVARRET 

Hoida tieluiskat kasvupaikan ehdoilla. 

Kuva 8 Kuivat niityt eli kedot esiintyvät kui villa ja 
hiekkaisilla tai kalliosilla mailla. Lajisto on runsaimmil -
laan heti alkukesällä. M, Tano, Luonnonkuvaarkisto. 

Kuva 9 Tuoreilla niityillä on viljava maaperä, joka 
pidättää vettä hyvin. Kukkaloisto edellyttää niittoa 
kukinnan jälkeen. R. Juurinen, Luonnonkuva-arkisto. 

Luonnonniitty on kyntämättä ja kylvämättä hei-
nää ja ruohoa kasvava kasviyhdyskunta. Niittyjä 
on monenlaisia riippuen maaperän ravinteisuu-
desta, kosteusoloista ja kasvillisuuden raken-
teesta. Eri maakunnissa niityt poikkeavat toisis-
taan lajistoltaan ja perinteisiltä hoitotavoiltaan. 

Uusien kukkaniittyjen perustaminen 
Kukkaniitty vaatii osaavaa hoitoa. Perusta uusia 
kukkaniittyjä harkitusti vain keskeisille paikoille. 
Paras tapa perustaa kukkiva tienpiennar on 
hyödyntää luonnon omaa kehityskulkua. 

• Älä tuo alueelle ruokamultaa. 

• Anna ympäristön kasvillisuuden levitä luis-
kaan. Seuraa kehittymistä ja ohjaa sitä hoi-
don avulla. 

• Tuo läheiseltä niityltä niittojätettä luiskaan. 
Älä ryöstä niittyä tyhjiin. 

• Kukkaniityn voi myös istuttaa tai kylvää. 

• Valitse lajit ja tavoittelemasi niittytyyppi kas-
vupaikan mukaan. 

• Jäljittele luonnonoloja ja perinteisiä hoitota-
poja 

• Valitse paikallista alkuperää olevat siemenet 
tai taimet 

• Ei uhanalaisia lajeja 

• Ei harvinaisia lajeja 

• Varo heiniä, ne saavat helposti yliotteen kas-
vustossa 

• Älä lannoita 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

Nurmetuksesta kukkivaksi tienvarreksi 
Tieluiskaan kylvetyn nurmetuksen heinät väisty-
vät vähitellen ympäristöstä leviävien lajien tieltä. 
Nurmetuksen kehitystä kukkivaksi tienvarreksi 
voi edistää hoidolla. 

• Niitä loppukesällä, kun toivotut lajit siemen-
tävät. 

• Niittää voit myös ei-toivottujen lajien poista-
miseksi ennenkuin ne ehtivät lisääntyä, esi-
merkiksi runsasravinteisissa kasvupaikoissa 
niitto alkukesällä peltorikkakasvien hävittä-
miseksi ja lajirunsauden lisäämiseksi. 

• Niittojätteen poisto edistää monilajisuutta. 
• Suositeltava niittoajankohta on heinäkuun 

lopussa, jolloin ei aiheuteta vaaraa lintujen ja 
nisäkkäiden poikasille. 

• Älä lannoita 
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Kuva 10 Rantanhittyjen kas villisuus on vyöhykkeistä. 
Kosteiden rantaniittyjen umpeenkasvu estetään nhit-
tämällä ja laiduntamalla. K. Soveri, Luonnonkuva-
arkisto. 

Kuva 71 Lehdes- eli lehtoniityiliä puusto ja pensaikko on raivattu niin, että niitty antaa mandollisimman suuren 
heiriäsadon. Lehtipuista on latvottu ja vesottu lehdeksiä talvirehuksi. M. Rautkar Luonnonkuva-arkisto. 
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KAUNIS TIEMAISEMA 

KASVILLISUUDEN SAILYTTAMINEN 

Säilytä kasvillisuutta suurina kokonaisuuksina ihmistä ja 
luontoa varten. 

Kasvillisuutta kannattaa säilyttää mandollisim-
man paljon tienrakentamisen yhteydessä. 
Varttuneet kasvit antavat ilmettä tieympäristölle, 
kun muut alueet ovat vasta rakentumassa. 
Kasvillisuuden säilyttäminen suurina kokonai-
suuksina ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. 

Säilytä kasvillisuus mandollisimman suurina 
kokonaisuuksina ja maan pintakerros siihen 
liittyvine kasveineen vahingoittumattomana. 

Säilytä kulttuuriarvoja, kuten yksittäispuita ja 
perinnebiotooppeja, vaikka niitä ei olisi ni-
metty luonnonsuojelukohteiksi. 

Maisemallisesti merkittäviä puita kannattaa 
aina säilyttää. Avoimella paikalla kasvaneet 
iäkkäät kuuset antavat ilmettä vastarakentu-
neelle ympäristölle. Samoin jo kuolemassa 
olevat tammet tai männyt, jotka voivat paalu-
juurensa ansiosta sinnitellä yllättävän pit-
kään. 

• Säilytä tien rakennussuunnitelmaosan ym-
päristösuunnitelmakartassa säilytettäväksi 
osoitettu kasvillisuus. Lue myös työselityksen 
luku 1000 Rakennusalueella olevat rakenteet 
(erityisesti 1100 puusto ja muu kasvillisuus). 

Säilytä kasvien vesitalous ja valaistus mah-
dollisimman muuttumattomina. Säilytä kasvi-
en yläpuolinen rinne niin, että veden johtumi-
nen pysyy esteettömänä. Älä patoa vesiä 
kasvien juurelle. 

• Siellä, missä kasvit on raivattava, siirrä maan 
pintakerros talteen viimeistelyä varten. Alä 
sekoita kasvillisuutta sisältävää noin 20 cm:n 
pintakerrosta pohjamaahan. 

Miten kasvili isuus säilytetään? 

• Kutsu aina piirin puutarhuri/ maisemanhoi-
don valvoja paikalle ennen tienrakentamista 
edeltävien raivaustöiden aloittamista arvioi-
maan tilanne. 

• Rakennustöiden edistyessä ota yhteys piirin 
puutarhuriin, jotta tämä voi tulla neuvomaan 
kasvillisuuden säilyttämisessä 

• Lue TVH:n julkaisu 731620 "Puiden ja pen- 
saiden siirto ja suojelu tienrakentamisessa". 

• Säilyttämisen perusperiaatteet: 
- älä vahingoita oksia/runkoja/juuria 
- älä luku työkoneilla juuristoalueella = 

latvustoalueella 
- älä muuta kasvupaikan vesioloja 

Kuva 12 Blomträskin levähdysalue vt 8:n varrella on 
sijoitettu maastoon ympäristön ehdoilla kasvillisuus 
säilyttäen 



Tieympäristön kasvillisuus, ohje tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun ja hoitoon 
	 19 

KAUNIS TIEMAISEMA 

TIENVARSIMETSIEN HOITO 

Hoida tienvarsimetsiä suunnitelmallisesti ja osana tiemaisemaa. 

Tienvarsimetsät rajaavat tietilaa. Tienvarsimet-
sillä on myös merkitystä suojavyöhykkeenä ja 
luonnonbiotooppina. Metsätalouden jäljet näky-
vät selvästi tienvarsimetsissä. Valitettavasti 
usein huomaa, ettei tiemaisemalle ole annettu 
sille kuuluvaa arvoa yksityismetsien käsittelys-
sä. 

Valmennushakkuut 
Teiden rakentamisen tai entisten parantamisen 
yhteydessä tarvitaan metsän reunan valmen-
tamista. 

ota yhteyttä paikalliseen metsälautakuntaan 
ja metsänhoitoyhdistykseen hyvissä ajoin 
ennen tien rakentamista niin maanomistajat 
voivat ottaa tiemaiseman hoidon huomioon 
metsiensä hoidon suunnittelussa 

Kuva 13 Tienvarsimetsät rytmittävät tiemaisemaa 
luoden siihen vaihtelevia tilasarjoja sulkeutuneiden 
vanhojen metsien, nuorien taimikoiden ja avointen 
peltomaisemien vaihtuessa. 

taimikot ja nuoret metsät kestävät parhaiten 
muutosta, mutta niiden harvennushakkuut 
on tehtävä ajallaan 
valmenna ajoissa; varttuneet metsät tulisi 
harventaa mielellään vähintään 5 v ennen 
tielinjan avausta 
ole varovainen vanhojen metsien kohdalla; 
hyväkuntoiset vanhat metsäkuviot väljennys-
hakataan, huonokuntoiset joudutaan usein 
uudistamaan 

Metsien hoito ja kehittäminen 
Metsänhoidolla voidaan luoda vaihtelua tien-
varsimaisemaan. Tienvarsimetsien hoidossa on 
otettava huomioon luonnonsuojelukohteet, 
suojavyöhykkeet ja liikenneturval lisuus. 
• korosta puulajien vaihtelevuutta raivaten ja 

harventaen. 
• rajaa uudistusalat maaston muotojen mukai-

sesti, suosi pieniä uudistusalueita, jätä 
puuryhmiä ja lehtipuuvyöhykettä aukon reu-
noille tien varteen 

• ota esiin yksittäisiä kauniita puita 
• avaa näkymiä peltoaukeille ja vesistöihin 

vesaikkoa raivaten ja harventaen. 
• raivaa hirvivaara-alueilta tiheimpiä lehtipuus-

tokohtia n. 20 m etäisyydeltä tien reunasta 
näkemien parantamiseksi - myös hirviaitojen 
kohdilta. 

• säilytä suojavyöhykkeet raivaamattomina 
herkkien luontokohteiden kohdilla 

• kasvata ja hoida muut suojavyöhykkeet (mm. 
asutuksen kohdalla) 2-kerroksisina eli säilytä 
pensaskerros puuston alla. 
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LUONNONMUKAINEN TIENPITO 

LUONNON MONIMUOTOISUUS 

Säilytä luontoa aina huolimaifa siitä, 
pidätkä sitä kauniina tai arvokkaana vai et. 
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LUONNONMUKAINEN TIENPITO 

t 

.-. 

• Säästä kosteikot ja reunavyöhykkeet, esi-
merkiksi kallionaluslehdot, rantavyöhykkeet 
ja pienialaisten soiden reunat. Ne ovat mo-
nimuotoisia kasvuympäristöjä. 

• Kehitä monilajisia reunavyöhykkeitä riittävän 
etäällä tiestä. Suosi marjovia puita ja pensai-
ta, kuten pihlajia, ja säästä pajuja, etenkin 
siitepölyä tuoftavia hedepajuja. Ne tarjoavat 
ravintoa eläimille. 

• Säästä maatalouden ja liikenteen perinteiset 
rakennelmat ja rakennukset, puukujanteet ja 
maiseman yksittäispuut. Niissä on todennä-
köisesti runsas ja monipuolinen eliöstö. 

• Säästä niittämättömiä laikkuja kukkivilla tien- 
reunoilla hyönteisiä varten. 

• Säästä talventörröttäjiä lintujen talviravin-
n oksi. 

• Niitä tienpientareet vasta heinäkuun lopun 
jälkeen. Niittojätteen pois kerääminen lisää 
kasvilajiston monipuolisuutta. 

• Viherrakenna luonnonmukaisesti 

• Älä käytä kemiallisia rikkaruohon torjunta- 
aineita 

• Alä lannoita runsaslajisia luiskia. Lannoita 
vain korkeatasoisena nurmikkona hoidettavat 
alueet ja istutukset. 

Kuva 15 Oikea niittoajankohta on tuottanut kukki van 
tenreunan. Kuva Erja Mutanen. 

Luonnon monimuotoisuus on luonnossa esiin-
tyvien lajien, yksilöiden ja ympäristötyyppien 
monipuolisuutta, vaihtelevuutta ja runsautta. 
Luonnon monimuotoisuutta tulee suojella kaik-
kialla jo senkin takia, ettemme tiedä, mitkä omi-
naisuudet ovat tulevaisuudessa hyödyllisiä elä-
män jatkumisen kannalta maapallolla. 

Miten biodiversiteettiä voidaan ylläpitää? 

Säilytä eri tyyppisiä luontokohteita, eri lajeja ja 
mandollisimman paljon yksilöitä. Tavoitteena on 
säilyttää perinnöllinen aines, geenit, monipuoli-
sena. Siksi luontoa tulee säilyttää aina riippu-
matta siitä, pidämmekö sitä arvokkaana tai 
kauniina vai emme. 

Kuva 16 Kulttuurimaiseman perinteiset rakenteet 
rikastuttavat ympäristökuvaa ja tarjoavat turva paikan 
monille eliölajeille. 
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LUONNONMUKAINEN TIEN PITO 

LUONNONMUKAINEN 
VIHERRAKENTAMINEN 

Luonnonmukainen viherrakentaminen jäljiifelee luonnon omaa kehilys- 
kulkua. Se on pitkä prosessi, jossa hoidon osuus on keskeinen. 
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LUONNONMUKAINEN TIENPITO 

Luonnon monimuotoisuuden ja elämän jatku-
vuuden turvaamiseksi luontoa tulee säästää 
kaikkialla. Rakennetut ympäristöt voidaan 
suunnitella ja hoitaa niin, että ne aiheuttavat 
mandollisimman vähän häiriöitä ympäristössä ja 
tarjoavat elinmandollisuuksia mandollisimman 
monille kasveille ja eläimille. 

• Panosta hoitosuunnitelmaan ja hoitoon. Istu-
tussuunnitelma näyttää vasta alueen kehit-
tymisen lähtökohdan. 

• Opettele tuntemaan luontainen sukkessio-
kehitys ja hyödynnä sitä. 

• Pohdi suhdettasi rikkakasveihin. Rikkakasvi 
on kasvi, joka kasvaa ihmisen kannalta vää-
rässä paikassa. Monet rikkakasvit ovat 
kauniita ja koristeellisia, ja muokkavat maata 
kasvillisuuskehityksessä seuraavia lajeja 
varten. Alä kuitenkaan päästä istutusalueita 
rikkaruohottumaan kokonaan. 

• Oleile paljon maastossa, tarkkaile kohdetta, 
arvioi tilannetta, hoida oikeaan aikaan oikeal-
la tavalla. Hoidon tarve vaihtelee. Nuoret 
alueet tarvitsevat enemmän hoitoa kuin van-
hat. Oikea hoitoajankohta määräytyy sään ja 
vuodentulon perusteella. 
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Kuva 18 Kasvit muokkaavat ympäristöäan. Samalla 
niiden mandollisuudet kasvaa ja lisääntyä kas vupai-
kaila muuttuvat, ja paikan kasviyhdyskunta muuttuu. 
Tätä kutsutaan sukkessioksi. Soranottoalueella suk-
kessio on päässyt hyvään vauhtiin. 

• Jokainen kohde on erilainen. Opettele tunte-
maan kohdealueen luonnonolot. 

• Määrittele kohdealueen pitkän tähtäimen 
kehittymistavoite, 

• Täydennä luontoa käyttämällä paikalliseen 
maaperään sopivia paikallista alkuperää ole-
via kasveja. 

• Luo kasveille lisääntymis- ja leviämismandol-
lisuuksia esimerkiksi paljastamalla maanpin-
taa pienialaisina laikkuina. Kuva 19 Karussa ympäristössä tien luiskiin levinnyt 

varvikko on luonteva ja kaunis maanpeite. 
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LUONNONMUKAINEN TIENPITO 

TIEYMPÄRISTÖN SUOJELUALUEET 

Ota selville teiden varsilla olevien suojelualueiden sijainnit 
ja jätä niille suoja'ähykkeet. 

Luonnon arvokohteiden säilyttämiseksi on ensin 
selvitettävä niiden sijainti ja tarkka rajaus 
maastossa. Luontokohteita täytyy suojella uusi-
en teiden suunnittelun ja rakentamisen yhtey-
dessä. Niiden säilyttäminen edellyttää myös 
kullekin suojelualueelle sopivaa tieympäristön 
kasvillisuuden hoitoa. Useimmat luonnonsuoje-
lualueet, varsinkin suojellut lehdot ja vanhat 
metsät tarvitsevat suojavyöhykkeen tielle päin. 

Kuva 20 Lenholmin perinnebiotooppi näkyy paikoin 
tielle suoja vyöhykkeen aukoista. 

Esihistoriallisten kohteiden suojelu liittyy useim-
miten maankamaran suojeluun eikä niinkään 
rajoita kasvillisuuden hoitoa. Kulttuurihistoriallis-
ten kohteiden ja kulttuurimaiseman suojelussa 
vesakonraivaukset ja maiseman umpeenkas-
vamisen estäminen sen sijaan ovat olennainen 
osa itse kohteen säilyttämistä ja arvon koros-
tamista. 

ota selville teiden varsien suojelukohteiden 
(luonto, maisema, esi- ja kulttuurihistoria) 
sijainti tiepiirin ympäristön tila -selvityksistä ja 
selvitä sen jälkeen kyseisten kohteiden tar-
kemmat rajaukset piirin ympäristönhoitajan 
kanssa 

kehitä luonnonsuojelualueiden suojavyöhyk-
keet nykyistä tienvarsipuustoa hyödyntäen ja 
tarvittaessa täydennysistuttaen 

muodosta tiehen rajautuvan vanhan metsän 
tai lehtoalueen reunaan niin leveä ja tiheä 
suojavyöhyke kuin liikenneturvallisuus ja nä-
kemät sallivat 

• huolehdi 	kulttuurihistoriallisten 	kohteiden 
reunavyöhykkeiden vesakontorj unnasta ja 
tienpientareiden niitosta niin, että näkymä 
tielle säilyy avoimena 
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LUONNONMUKAINEN TIEN PITO 

UHANALAISET KASVIT 
TI EYM PÄR 1 STÖSSÄ 

Säästä uhanalaiset kasvit kasvuyrnpäristöineen. Alä kuitenkaan istuta 
tai kylvä uhanalaisia kasveja. 

Lajin uhanalaisuus tarkoittaa sitä, että laji on 
häviämässä luonnolliselta levinneisyysalueel-
taan ihmisen toiminnan seurauksena. Lajit voi-
vat olla kansainvälisesti, kansallisesti tai maa-
kunnallisesti uhanalaisia, Uhanalaisuuden tasot 
ovat hävinneet, erittäin uhanalaiset, vaarantu-
neet ja silmälläpidettävät. 

Kulttuuriympäristöissä, joihin tiealueetkin kuulu-
vat, eli vuonna 1991 363 uhanalaista eliölajia. 
Tämä on noin 21 % kaikista uhanalaisista lajeis-
tamme. Uhanalaisista putkilokasveista 
(kukkakasveja ja sanikkaisia) 27 % so. 61 lajia 
eli kultuuriympäristöissä, rannoilla 20%,  metsis-
sä 17% ja kalliolla 10%. 

Rakentaminen on hyvin merkittävä uhanalai-
suuden aiheuttaja. Se on ensisijainen uhanalai-
suuden syy joka kandeksannelle uhanalaiselle 
lajille, ja vaikuttaa joka neljänteen uhanalaiseen 
eliölajii n. 

Tarkista tiepiirin ympäristön tilan luontoselvi-
tyksestä, onko suunnitelma-alueella tavattu 
uhanalaisia lajeja ja tarkista ympäristökes-
kuksen uhanalaisvastaavalta, tarvitseeko 
alueen lajisto inventoida. 

• Neuvottele aina uhanalaisen kasvin tienvar-
siesiintymän hoidosta ja merkitsemisestä 
alueesi ympäristökeskuksen uhanalaisvas-
taavan kanssa. 

• Tiedota esiintymistä hyvissä ajoin, jotta 
suunnitelmassa voidaan kiertää kohde. Tie-
dota esiintymästä kaikkien työvaiheiden teki-
jöille. 

• Säilytä uhanalaisten esiintymät suurina 
luontokokonaisuuksina. Kasvien siirrot yleensä 
epäonnistuvat. 

• Älä istuta tai kylvä luontoon uhanalaisia laje-
ja, koska se voi vaikuttaa lajien perimään ja 
aiheuttaa luonnonsuojeluongelmia. 

• Älä käytä viherrakentamisessa kasveja, joi-
den hankkiminen uhkaa alkuperäisen esiin-
tymän säilymistä tai luonnon monimuotoi-
suutta. 

Kuva 21 Uhanalainen harjumasmalo (Anthyl/i.s vul-
neraria subsp. fennica) kasvaa valoisilla tienvarsilla, 
usein paljaalla hiekka- tai sora -alustalla. Kuva Luon-
nonkuva-arkisto. 
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Tien ensisijainen tehtävä on tarjota liikkumisreitti paikasta toiseen. Toimiva 
tieympäristö välittää liikennettä sujuvasti ja turvallisesti. Tieympäristön hy- 

	

- 	vääri toimintaan kuuluu myös se, että tie ympäristöineen rakennetaan ja 
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hoidetaan järkevästi ja taloudellisesti. 

	

7 	Kasvillisuuden avulla voidaan tukea tienkätäjän sujuvaa ja tuallista liik- 
kumista. Kasvillisuus suojaa ympäristöä tien aiheuttamilta haitoilta. Kun 

i . asvitlisuuden suunnittelu, perustaminen ja hoito tehdään asiantuntevasti 
luonnonyrnpäristön ehdoilla, saadaavähimmillä mandollisilla kustannuksilla 
paras rriandouinen tulos. 
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TOIMIVA TIEYMPÄRISTÖ 

LIIKENNETURVALLISUUS 

Suunniifele, istuta ja hoida kasvit niin, eifä ne edistävät IiikenneturvaUi 
suuffa. 
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TOIMIVA TIEYMPÄRISTÖ 

Perusmitta S (m) 
Tien luokka ja ajonopeus Liikennemäärä / ajorata (KVL) 
(km/h) alle 500 500 - 6000 yli 6000 
Moottoritie 7,0 
Moottoriliikennetie 6,5 
Muut, nopeusrajoitus 100 kmlh 3,5 4,5 5,5 
Muut, nopeusrajoitus 70, 80 2,5 3,5 4,5 
Muut, nopeusrajoitus 60 1,5 2,5 3,5 
Muut, nopeusrajoitus 50 - 1,5 2,5 

Taulukko 1. 
Törmäysturva/lisuuden 
kannalta välttävä etäi-
syys vaarallisesta es-
teestä, kuten halkaisijal-
taan yli 20 cm puusta 
(TIEL 1987). 

Kuva 23 Komeat männyt toimivat kaupunginporttina 
KemUärvellä. 

Kuva 24 Runkopuuryhmät jättävät näkemät vapaiksi 
ja rajaa vat tietilaa liittymässä. 

Tieympäristön yleinen siisteys ja harmonisuus 
edistävät liikenneturvallisuutta. Liikenteen tur-
vallisuuden edistämiseksi käytä kasveja niin, 
että ne 
• Auttavat tien luonteen hahmottamista: Kerro 

kasvien sijoittelun avulla tien käyttäjälle, mil-
laisella tiellä hän liikkuu. Tienkäyttäjän liik-
kumisnopeus ja tien luokka vaikuttavat istu-
tusten mittakaavaan. 

• Viestivät muutoksista tietilassa: Istutusten ja 
järjestelmällisen hoidon avulla voit herättää 
tienkäyttäjän huomaamaan nopeusrajoituk-
sen muutoksen, risteyksen tai taajamaan 
saapumisen. Esimerkiksi portti tai puukujan-
ne hidastavat liikkumisnopeuksia. 

• Ohjaavat optisesti: Kasvillisuuden avulla voit 
tukea sitä liikerataa, jota tienkäyttäjän on 
noudatettava. Optisesti ohjaava kasvillisuus 
voi sulkea kaarteen ulkolaidan, muodostaa 
jarrun T-liittymässä tai osoittaa mutkan ties-
sä. 

• Sallivat näkemät: Näkemäalueilla istutuksen 
on pysyttävä alle 50 cm korkuisena. Runko-
puuryhmät (ry vähintään 14 cm) ovat sallittu-
ja näkemäalueilla. 

• Eivät aiheuta törmäysvaaraa: Halkaisijaltaan 
yli 20 cm paksu puu pitää suojata kaiteella. 
Suojaustarve riippuu tieluokasta, sallitusta 
ajonopeudesta ja liikennemääristä. Turvalli-
suutta vaarantavat puut poistetaan ennen-
kuin niistä tulee maisemallisesti merkittäviä. 
Törmäysturvallisuuden vaatimukset aiheutta-
vat usein ristiriidan maisemanhoidon tavoit-
teiden kanssa. 

• Hirvivaara-alueilla paranna näkyvyyttä tien 
lähiympäristöön raivaamalla pensaikkoja ja 
metsänreunoja. 

• Alä typistä arvokasveja liikenneturvallisuuden 
nimissä. 
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TALOUDELLISUUS 

Säästä hallitusti ja suunnitelmallisesti, Säästä kohteiden määrässä. 
Älä säästä ammaifilaisen arvioinneissa, toimien hinnassa, 

henkilökunnan ammaifitaidossa tai hoidon laadussa. 

Viherrakentamisen osuus tienrakentamiskus-
tannuksista on pieni. Viherrakentaminen on 
halpa tapa luoda viihtyisää ympäristöä. 

Säästä projektin kalliissa rakennusvaiheissa 
ennen viherrakennusta. 

• Kutsu piirin puutarhuri paikalle ennen viher-
rakentamisen urakkakyselyjen lähettämistä 
arvioimaan suunnitelman muutostarve. Tu-
loksena voi olla merkittäviä säästöjä. 

• Sijoita suunnitteluun. Huolellinen suunnittelu 
säästää rakentamis- ja hoitokustannuksissa. 

• Käytä luotettavaa ammattitaitoista vi herra-
kennusyrittäjää. 

• Sillatkin pysyvät pystyssä perustustensa an-
siosta - älä säästä kasvualustan määrässä 
äläkä laadussa. 

• Muista, että nurmetusneliön hinta kuulostaa 
vähäiseltä, mutta nurmetus on kallis hoitaa. 

• Sijoita hyvälaatuisiin taimiin. Hyvän taimima-
teriaalin käyttö on onnistumisen edellytys ja 
säästää hoitokuluissa. 

• On parempi jättää runkopuut istuttamatta 
kuin istuttaa liian pieniä tai huonolaatuisia. 

Hoidolla luodaan tieympäristöä 

• Tieympäristön hoitajan ammattitaito ja luon-
nontuntemus ovat onnistumisen perusedelly-
tys. 

• Hoitamatta jättäminen on parempi vaihtoehto 
kuin hoitaa joka paikka huonosti. Kannattaa 
mieluummin antaa alueen luontoutua, kuin 
istuttaa huonoja taimia kuolemaan. Hoitotyö 
edellyttää alueellisen suunnitelman Kuva 25 Rautaharkon eritasol/ittymän komeat istu-

tukset viesti vät tärkeästä solmukohdasta. 
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SUOJAISTUTU KSET 

Istutuksin voit rajata nä'miä, estää pölyn leviämistä ja vaimentaa 
tuulta. 

Kuva 26 1 .näkösuoja, 2. tuu/isuoja, 3.melusuoja. 
4./umisuoja, 

• Häikäisysuoja tarvitaan valaisemattomilla 
teillä etenkin kaarteissa, joissa vastaantule-
van ajoneuvon valot voivat häikäistä. Käy-
tettävän kasvillisuuden tulee peittää auton n. 
60 cm:n korkeudella olevat ajovalot. Noin 
metrin korkuinen tiheäoksistoinen pensasis-
tutus antaa parhai mman häikäisysuojan. 

• Näkösuojaistutuksilla estetään tien näkymi-
nen asutukseen päin ja toisinaan peitetään 
näkymät tieltä ulospäin. Henkilöautoilijan 
katsekorkeus on n. 120 cm. Parhaan suojan 
antavat monikerroksiset, myös havukasveja 
sisältävät istutukset. 

• Pölysuoja tarvitaan kevyen liikenteen ja ajo- 
radan väliin sekä asutuksen ja tien väliin. 
Parhaiten pölyltä suojaavat kasvit, joiden 
lehdistö on tiheä ja lehdet ovat karkeat, kar-
vaiset, ryppyiset tai tahmeat. 

• Kasvillisuus ei suojaa melulta, mutta melu 
tuntuu vähemmän häiritsevältä, jos meluläh-
de ei näy. Istutukset meluesteen yhteydessä 
vähentävät tuulen pyörteisyyttä. 

• Tuulelta suojaa parhaiten korkea, moniker-
roksinen istututus, joika antaa pisimmän kat-
vealueen. Tuulensuojaeste vaikuttaa noin 
kymmenen kertaa korkeutensa etäisyydelle. 

• Lumi kinostuu paikkoihin, joissa tuulen no-
peus on alhaisin, so. suojaavan esteen taak-
se. Suojaava istutus kannatta sijoittaa kauas 
tiealueen ulkopuolelle. 

• Luonnonsuojelualueiden suojavyöhyke kan-
nattaa perustaa olemassa olevaan kasvilli-
suuteen, jota harvennetan usein mutta vähän 
kerrallaan monikerroksisen kasvuston saa-
vuttamiseksi. Mitä kapeampi suojavyöhyke 
on, sitä tiheämmäksi ja kerroksellisemmaksi 
se tulisi saada. 

f_' 	./ 
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PINTAMAAN SITOMINEN 

Estä pintaeroosio kasvein tai kankain 

Karkeista kitkamaalajeista ja sopivista mo-
reenimaista voidaan yleensä muodostaa luiskia 
kaltevuuteen 1:1,5. Jyrkemmät luiskat tarvitse-
vat tavallisesti lujituksen. 

Karkeiden maalajien eroosioherkkyys on pie-
nempi kuin hienojen. Hieta- (=karkea siltti), hie-
su- (=siltti) ja moreenimailla eroosio voi olla on-
gelma. Savimailla eroosiovaara on pienempi 
maan voimakkaan mururakenteen ansiosta. 

Jyrkissä luiskissa luiska tuetaan geosynteettisil-
lä lujiteverkoilla tai lujitekankailla, ankkuroiduilla 
harkoilla tai elementeillä, korirakenteilla, tukival-
leilla, maata stabiloimalla tai sekoittamalla 
maahan kuituja. 

Pintamaat sitovat nopeasti ja tehokkaasti nur-
metus (tielaitoksen seos tai muu seos, jossa 
nopeasti kehittyviä lajeja) ja turvetus. 

Valmiiden kasvimattojen käyttö on mandollista. 
Ruotsin markkinoilla on tarjolla mm. maksaruo-
homattoja kuiviin kohteisiin ja kookoskankaa-
seen kasvatettuja kasvirullia ja -mattoja vesie-
roosion vaivaamiin kohteisiin. 

Pajupistokkaiden pistäminen suoraan luiskaan 
on edullinen tapa sitoa pintamaa melko nope-
asti hieman syvemmältäkin. 

Puuvartisia kasveja istuttamalla voidaan maan 
sortuminen pintamaan alaisisissa kerroksissa 
estää, mutta puuvartisten kasvien riittävä ank-
kuroituminen maahan voi kestää useita vuosia. 

Kuva 27 Eroorsioherkässä ranta penkereessä maata on sidottu kas vimatolla. 
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KAS VUAL U STAT 

Säästä koskemaifomana tai kerää varastoon kaikki viimeistelytöissä 
käyttökelpoinen maamateriaali lajiteltuna huolellisesti. 

Tiealueen maamassoissa on enemmän käyttö-
kelpoista materiaalia kuin yleensä saadaan tal-
teen. Tiealueiden viherrakentamisessa pyritään 
käyttämään pääasiassa tiealueelta saatavia 
maita. Peltomullan lisäksi viimeistelyssä tarvi-
taan mm. metsäpohjakasvillisuutta, metsänpoh-
jan humusta, turvelevyjä ja moreenia, mursketta 
ja maakiviä. 
• Säilytä mandollisimman paljon tiealueesta 

koneiden koskemattomissa. Jo yksi ajokerta 
pilaa maaperän rakenteen. 

• Pyydä piirin puutarhuri maastokäynnille en-
nen raivaustöiden aloittamista arvioimaan, 
mitkä maamassat kannattaa ottaa talteen vi-
herrakentamista varten ja kuinka ne tulee va-
rastoida. 

• Laadi maamassojen talteenoton suunnitel-
ma. 

• Varastoi eri tyyppiset maamassat erillään 
toisistaan. 

• Torju rikkakasvit multavarastoista varastoin-
nin aikana ja ennen istutusta. Älä päästä 
siemenrikkakasveja siementämään multava-
rastoissa. Hävitä juuririkkakasvit kasvukau-
den kestävin säännöllisin harauksin tai ke-
miallisesti ennenkuin viherrakentamisessa 
käytettävät maat levitetään paikoilleen. 

• Teetä mekaaninen ja kemiallinen analyysi 
kaikista käyttämistäsi kasvualustoista. 

• Pyri siihen, että pohjamaa ja varsinainen 
kasvualusta eivät poikkea kovin paljon toisis-
taan. 

, ,.,,- 	 p;. i 	____ 

_ _ 	 _ 

Kuva 28 Korkeatasoisesti hoidettavissa istutuksissa käytettävän muuan tulee täyttää viherrakentamisen vaati-
mukset. Sen tulee olla hietapitoista, kalkittua ja lannoitettua ja ehdottomasti puhdas rikkaruohoista. 
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ISTUTUSTEN HOITO 

Hoida istutukset, hoidat pääomaa. 

Rikkakasvit 

Rikkakasvit kilpailevat vastaistutettujen kasvien 
kanssa kasvupaikan tarjoamista niukoista 
eväistä, joten ne pitää torjua istutuksista hyvis-
sä ajoin. 

Siemenrikkakasvit ovat yksivuotisia, monivuoti-
set rikkakasvit lisääntyvät lisäksi juuren tai 
maavarren avulla. Torju rikkakasvit ajoissa en-
nenkuin ne alkavat haitata istutusten kasvua. 

• ehkäisevästi: estä rikkakasvien kasvua ja 
leviämistä esimerkiksi käyttämällä kaifeita ja 
paranna viljeltävän kasvin kasvuedellytyksiä. 
Käytä puhtaita kasvualustoja. Alä kylvä hei-
nää runkopuiden läheisyyteen. 

• mekaanisesti: kitkeminen antaa hyvän torjun-
tatuloksen. 

• kemiallisesti: lehtiherbisidien käyttö (koske-
tusvaikutteisia tai sisävaikutteisia) ja maa-
herbisidien käyttö edellyttää asiantuntemus-
ta, torjunta-aineiden käytön hyvää tuntemus-
ta ja hyviä varusteita. 
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Kuva 29 Kate suojaa istutuksia rikkaruohoi/ta, mutta 
muuttaa kasvuoloja. 

Taudit ja tuholaiset 

Tautien ja tuholaisten torjunnassa tärkeintä on 
ehkäisevä hoito. 
• Käytä vain terveitä kasveja 
• Ravitse ja kastele kasveja riittävästi 
• Väitä kasvien leikkaamista 
• Käytä runkosuojia torjumaan myyrätuhot 

Lannoitus 

Vilkkaasti liikennöityjen teiden varsien kasvu-
alustoissa saattaa esiintyä ravinteiden epätasa-
painoa, heikkoa rakennetta ja huonoa biologista 
aktiivisuutta. 
• Laadi keskeisten istutusalueiden kasvualus-

toille seurantaohjelma. 
• Ota maanäyfteitä säännöllisin välein ja lan-

noita analyysitulosten perusteella. 
• Seuraa kasvualustan tilan kehittymistä. Or- 

gaanisen aineen lisäys saattaa olla tarpeen. 

Hoitoleikkaukset 

Leikkaaminen on kasville rasittavaa. 

• Väitä puiden leikkaamista. Poista kilpalatvat 
ja tee tarvittavat oksien poistot niiden ollessa 
pieniä. Älä leikkaa lainkaan suuria oksia. 

• Tee pensaiden hoitoleikkaukset Tielaitoksen 
ohjeen mukaan (TVH 1989). 

Muuta 

Siimaleikkuri on puun pahin vihollinen. 

• Anna siimaleikkuri vain ammattiiaisen käsiin. 
• Suojaa puiden rungot runkosuojalla. 



Tieympäristön kasvillisuus, ohje tieympäristön kasvillisuuden suunnitteluun ja hoitoon 
	

37 

TOIMIVA TIEYMPÄRISTÖ 

TIEYMPÄRISTÖN KESTÄVÄT KASVIT 

Kestävä kasvi on aito, terve, ehjä, oikeaa alkuperää, oikein kasvateifu 
ja oikealla kasvupaikalla. 

Käytettävät kasvit n i metään vi herympäristön 
suunnittelun lopuksi. Kasvimateriaalin laatu 
märitellään sitä tarkemin, mitä kaupunkimai-
sempi rakennuskohde on. Maa- ja metsäta-
lousministeriön päätöksessä annetaan vain 
yleiset taimikaupan ehdot, loppu jää kauppaso-
pi muksessa sovittavaksi. Tieympäristössä käy-
tetään kestäviä, helppohoitoisia kasveja. 

Aitous 

Taimen on oltava sitä lajia, lajiketta ja alkupe-
rää, mitä on suunniteltu ja kauppasopimukses-
sa sovittu. 

Terveys 

Taimen on oltava terve ja hyväkuntoinen. Siinä 
ei saa olla tauteja tai tuholaisia. 

Ehjä 

Taimessa ei saa olla ruhjeita tai parantumatto-
mia leikkausarpia. 

Oikea alkuperä 

Kasvin alkuperä kertoo, mihin ilmastoon kasvi 
on sopeutunut. Ilmastollinen kestävyys on me-
nestymisen perusedellytys. Kasvilajin on oltava 
käyttöalueella ilmastollisesti kestävä, ja lajista 
on käytettävä kestäväksi tiedettyjä kantoja. 

Oikein kasvatettu 

Paljasjuurisia taimia voidaan käyttää vain kasvi-
en lepoaikaan, astiataimia myös kasvukauden 
aikana. Oikein kasvatetulla taimella on hyvin 
kehittynyt, tuuhea hiusjuuristo, sopivasti oksia 
tasapainoisesti jakautuneena ja runkopuun run-
ko on suora. 

Oikealla kasvupaikalla 

Laji, lajike ja kanta tulee valita oikealle ilmasto- 
alueelle, oikean tyyppiseen kasvualustaan, sekä 
ottaen huomioon tuleva hoito ja kasvin sijainti 
tie linjalla. 

Kuva 30 Hyvässä runkopuussa on suora, ehjä run-
ko, tasapainoinen Iatvusto, suora Iatvakasvain sekä 
hyvin kehittynyt runsas juuristo. 
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TIEYMPÄRISTÖN KAS VILAJEJA 

Luettelossa esitetään tiealueilla käyttökelpoisia 
kasveja ja niiden valintaan vaikuttavia tietoja. 
Luettelo siinä annettuine tietoineen on suuntaa- 
antava. 

Kasvin ilmastollinen kestävyys ilmaistaan roo-
malaisilla numeroilla. On huomattava, että jos 
kasvi sijaitsee tiealueen osassa, jossa se joutuu 
erityisen suuren rasituksen kohteeksi, ilmastol-
linen kestävyys on tässä luettelossa merkittyä 
yksi - kaksi vyöhykettä heikompi. 

Puita 
• Acer piatanoides, vaahtera 

Pitkäikäinen, nopeakasvuinen, vaatimaton 
kasvualustan suhteen, arka mekaanisille 
vaurioille l-IV (V). 

• Ainus giutinosa , tervaleppä 
Kestää hyvin ilmansaasteita, nopeakasvui-
nen, tuulenekesto hyvä, etenkin tuoreiden ja 
märkien paikkojen kasvi, ei savikoille, ty-
pensitoja, l-Vl 

• Ainus incana, harmaaleppä 
Nopeakasvuinen, vaatimaton, parhaimmil-
laan tuoreilla, ravinteikkailla mailla, 1-yli. 

• Betula pendula, rauduskoivu 
Nopeakasvuinen, vaatimaton kasvualustan 
suhteen, kestää huonosti mekaanisia vaurioi-
ta, 1-ylh. 

• Betula pubescens, hieskoivu 
Tarvitsee kosteutta pidättävän kasvualustan, 
kasvaa jopa soilla, 
l-v Iii. 

• Fraxinus excelsior, saarni 
Pitkäikäinen, kalkinsuosija, tuoreille, myös 
märille paikoille, 1-111. 

• Larix sibirica, siperianlehtikuusi 
Nopeakasvuinen, melko vaatimaton kasvu-
alustan suhteen, hyvä mekaanineri kesto, 
valopuu (l)il-Vll(Vlll). 

• Malus baccata, marjaomenapuu 
Hyvä mekaaninen kesto, 1-VI. 

• Picea omorica, serbiankuusi 
Pitkäikäinen, kestää hyvin ilmansaasteita, 
vaatimaton kasvualustan suhteen, l-V. 

• Pinus peuce, makedonianmänty 
Hyvä tuulenkesto, valopuu, l-IV(V).  

• Pinus sylvestris, mänty 
hyvä tuulenkesto, vaatimaton kasvualustan 
suhteen , valopuu, i-Vlll 

• Populus tremula, haapa 
Kestää hyvin ilmansaasteita, nopeakasvui- 
nen, vaatimaton kasvualustan suhteen, 1-Vhli 

• Populus tremula 'Erectaa", pylväshaapa 
Kestää hyvin i 1 mansaasteita, nopeakasvui-
nen, vaatimaton kasvualustan suhteen, hyvä 
mekaaninen kesto, l-V 

• Quercus robur, tammi 
Pitkäikäinen, vaatimaton kasvualustan suh-
teen, hyvä mekaaninen kesto, valopuu, 1-
iii(IV-V) 

• Salix caprea, raita 
Kestää hyvin ilmansaasteita, nopeakasvui-
nen, vaatimaton kasvualustan suhteen, hyvä 
mekaaninen kesto, 1-ylh. 

• Salix fragiis 'Bullata', terijoensalava 
Nopeakasvuinen, hyvä mekaaninen kesto, 
menestyy parhaiten avoimilla paikoilla tuoreil-
la, ravinteikkaihla mailla, l-V. 

• Salix 'Sibirica', hopeapaju 
Nopeakasvuinen, menestyy parhaiten tuoreil-
la tai kosteihla, aurinkoisilla kasvupaikoilla, 1-
V. 

• Sorbus aucuparia, pihlaja 
Nopeakasvuinen, hyvä tuulenkesto, vaatima-
ton kasvuatustan suhteen, mutta menestyy 
parhaiten ravinteikkailla, aurinkoisilla paikoil-
la, 1-ylh. 

• Sorbus intermedia, ruotsinpihlaja 
Hyvä tuulenkesto, vaatimaton kasvualustan 
suhteen, kestää hyvin ilmansaasteita, 1-
111(1 V). 

• Thuja occidentalis, kanadantuija 
vaatimaton kasvualustan suhteen, hyvä me-
kaaninen kesto, kehittyy kauneimmaksi 
avoimella kasvuapikalla, l-V. 

• Tilia vu/garis, puistolehmus 
pitkäikäinen, nopeakasvuinen, vaatimaton 
kasvualustan suhteen, hyvä mekaaninen 
kesto, l-IV(V). Taajamakohteissa kantallajike 
nimettävä. 

• Tilia cordata, metsälehmus 
Riippuvien oksien vuoksi ei kadunvarteen, 
mieluiten runsasmultainen, tuore kasvupaik-
ka. l-V. 

• Ulmus glabra, vuorijalava 
pitkäikäinen, nopeakasvuinen, hyvä tuulen- 
kesto, hyvä mekaaninen kesto, h-V. 
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Pensaita 
• Acer ginnala ssp. tataricum, tataarivaahtera 

Kestää hyvin ilmansaasteita, ei kestä auraus-
lunta tai mekaanisia vaurioita. Kuivien hiek-
kaisten maiden kasvi. Jäykillä mailla talvi- 
vaurioita, l-V. 

• Acer ginnala ssp. ginnala, mongolianvaahte-
ra 
Kestää hyvin ilmansaasteita, ei kestä auraus-
lunta tai mekaanisia vaurioita. Kuivien hiek-
kaisten maiden kasvi. Jäykillä mailla talvi- 
vaurioita, l-V. 

• Amelanchierspicata, isotuomipihlaja 
Kestää ilmansaasteita ja aurauslunta, mutta 
ei tiesuolaa. Vaatimaton kasvualustan suh-
teen, kuivista hiekkamaista kosteisiin hu-
muspitoisiin maihin, 1-VIlI. 

• Aronia, aroniat 
Voidaan leikata alas, mutta ei tarvitse alas-
leikkuuta. Menestyy monenlaisilla mailla, 
mieluiten kosteutta pidättävillä, rehevillä pai-
koilla. Kestää tiesuolaa ja aurauslunta. Eri 
aronialajien välillä jonkin verran eroja kestä-
vyydessä. 

• Aronia prunifolia, koristearonia l-V(Vl) 
• Aronia mitchurinhi l-V 
• Aronia mitchurinhi 'Viking' (Elata, Karhunmä-

ki) marja-aronia 1-111 
• Caragana arborescens, siperianhernepensas 

Kestää alasleikkausta, härmäongelma. Vaa-
timaton kasvualustan suhteen, hiekkamailta 
savimaille, mutta ei märkiin paikkoihin. Kes-
tää ilmansaasteita, ei kestä aurauslunta, re-
peilee helposti. Tiedot suolankestosta ristirii-
taisia. 1-VIlI 

• Cornus aiba 'Sibirica', korallikanukka 
Voidaan alasleikata. Vaatii ravinnepitoisen, 
kosteutta pidättävän maan, voi kasvaa myös 
savisessa alustassa. Ei kestä tiesuolaa, 1-VI. 

• Cornus sericaea 'Flaviramea' keltaoksaka-
nukka, 
Viihtyy parhaiten rehevillä kasvupaikoilla. 
Kestää hyvin leikkausta, ei kestä tiesuolaa. 
Vähän kokemuksia liikenteen välittömässä 
läheisyydessä. Ei kovin kilpailukykyinen nk-
koja vastan, l-IV(V). 

• Corylus avellana, pähkinäpensas 
Tarvitsee kalkkipitoisen, runsasravinteisen, 
humusperäisen tuoreen maan, ei paahteisille 
paikoille, voidaan alasleikata. 1-11 l(IV). 

• Cotoneaster integerrimus, kali iotuhkapensas 
Voidaan alasleikata. Kalkinsuosija, kuiville 
läpäiseville ravinteikkaille paikoille, myös 
hiekkaisille luiskille. I-V(Vl). 

• Cotoneaster /ucidus, kiiltotuhkapensas 
Ei alasleikkausta, muuten kestää hyvin leik-
kausta. Kuiviin hiekkapitoisiin rinteisiin. Lä-
päisevä mutta ravinteikas kasvualusta, valoi-
sa kasvupaikka, l-Vl. 

• Crataegus dougiasii , mustamarjaorapihlaja 
Kestää hyvin ilmansaasteita, nopeakasvui-
nen, hyvä tuulenkesto, vaatimaton kasvu-
alustan suhteen, l-V, 

• Crataegus grayana, aitaorapi h laja 
Kestää ilmansaasteita, mutta ei kestä tiesuo-
laa, voidaan tarvittaessa alasleikata. Sitkeä 
puuaines. Vaatimaton kasvualustan suhteen, 
hiekkamaista savimaille, ei märkään, 1-
VI (VII). 

• Lonicera caerulea, sinikuusama 
Kestää tiesuolaa ja aurauslunta, voidaan 
alasleikata, uusiutuu nopeasti. Vaatimaton 
kasvualustan suhteen, kuivilta hiekkamailta 
tuoreille savimaille. Kestää kuivuutta ja ii-
mansaasteita sekä varjoa. Suositeltava ka-
pealle keskikaistalle. 1-VII 

• Lonicera tatarica, rusokuusama 
Rusokuusamat kestävät tiesuolaa. Kestävät 
hyvin leikkausta, uusiutuvat nopeasti. Vaati-
maton kasvualustan suhteen, mutta viihtyy 
parhaiten tuoreilla ravinteikkailla mailla. 
Kestää ilmansaasteita. Paljon erilaisia ris-
teymiä ja lajikkeita, joiden kestävyys ja vilje-
Iyominaisuudet vaihtelevat suuresti, 1-VI 1. 

• Physocarpus opulifolius, lännenheisiangervo, 
Tiedot suolankestosta ristiriitaisia. Uusiutuu 
helposti, kestää alasleikkausta. Taimikannat 
vaihtelevia. Kasvualustan suhteen vaatima-
ton, hiekkamailta savimaille. Viihtyy parhai-
ten ravinteikkailla ja kosteilla mailla. l-V 

• Pinus mugo, vuorimänty 
Huomaa alalajien ja lajikkeiden väliset erot 
kasvutavassa. Kestää tiesuolaa ja aurauslun-
ta, vaatimaton kasvualustan suhteen, mutta 
parhaimmillaan kuivilla paikoilla. Ei viihdy 
varjossa. I-Vlll. 

• Potentila fruticosa, pensashanhikki, 
Kestää alasleikkauksen. Vaatimaton kasvu-
alustan suhteen. Suuri lajikevalikoima, joiden 
kestävyys vaihtelee. l-Vl. 
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• Prunus padus, tuomi 
Vaatimaton kasvualustan suhteen, mutta pi-
tää tuoreesta, kalkkiperäisestä maasta. Ei 
kestä tiesuolaa, kestää ilmansaasteita ja 
varjoa. Tuomenkehrääjäkoi vaivaa. 1-VI II. 

• Prunus virginiana, virginiantuomi 
Kasvupaikkavaatimukset kuten tuomella, 
mutta tuomenkehrääjäkoi ei vaivaa. l-V. 

• Rhamnus catharticus, orapaatsama. 
Vaatimaton kasvualustan suhteen, kaikin- 
suosija. Sopii aurinkoisille, kuiville kasvupai-
koille. Kestää tiesuolaa ja aurauslunta sekä 
ilmansaasteita. 1-tV. 

• Ribes alpinum, taikinamarja 
Vaatimaton kasvualustan suhteen, hiekka- 
mailta savimaille. Pitää ravinteikkaista, kos-
teista maista, ei kuivaan. Kestää tiesuolaa, 
varjoa, ilmansaasteita. Voidaan alasleikata. 
Lajikkeiden kestävyys paljon huonompi kuin 
luontaisen taikinamarjamme l-Vl(VIl), esim. 
'Schmidt' 1 (11-111) 

• Rosa carolina, karoliinanruusu, ja Rosa vir-
giniana, kiiltoruusu. 
Kestävät tiesuolaa ja aurauslunta. Voidaan 
uusia alasleikkauksella. Tuore, ravinteikas 
maa. Ei kuivaan tai kosteikoile. Kestävät tie-
suolaa ja aurauslunta. Arkoja ilmansaasteille. 
Ilmastollinen kestävyys: 1 -? 

• Rosa nitida, nukkeruusu, 
Leikkausta väItetään. Viihtyy kuivilla, hiek-
kaisilla mailla. Ei märkään eikä jäykille savi- 
maille. Kestää tiesuolaa, aurauslunta. l-lV 

• Rosa pendulina, vuoriruusu, 
Voidaan alasleikata. Tuore ravinteikas maa, 
ei kuivaan eikä kosteikolle. 1-VI. 

• Rosa pimpinellifolia 'Piena', juhannusruusu, 
Voidaan alasleikata. Kasvualustan suhteen 
vaatimaton, hiekkamailta savimaille, pitää 
hiekkamaista. Kestää kuivuutta. 1-VIlI. 

• Rosa rugosa, kurtturuusu, 
Suolan ja aurauslumen kestävä, menestyy 
keskikaistoilla, voidaan alasleikata. Kasvu-
alustan suhteen vaatimaton, hiekkamailta 
savimaille. Suositeltava kapealle keskikaistal-
le. 1-VIlI. 

• Rubus odoratus, tuoksuvatukka 
Voidaan alasleikata ja pitää leikata. Kasvu-
alustan suhteen vaatimaton, hiekkamailta 
savimaille. Paras tuoreilla, runsasravinteisilla 
kasvupaikoilla. Kestää aurauslunta, varjoa, 
ilmansaasteita. 1-Vtt. 

• Salix, pajut 
Hyviä maan sitojia, nopeakasvuisia, kestävät 
leikkausta, kestävät ilmansaasteita mutta ei-
vät suolaa. Osa pajuiajeista menestyy myös 
kuivassa maassa ja soveltuu esim. luiskien 
sidontaan. Pajujen käyttöä pitäisi lisätä. Nii-
den ekologinen joustavuus on laaja ja lajiva-
likoima hyvin suuri. 

• Salix fragilis 'Bullata', terijoensalava 
Kestää leikkausta, kasvualustan suhteen 
vaatimaton, hiekkamailta savimaille. Paras 
runsasravinteisilla tuoreilla tai kosteilla mail-
la. Kestää ilmansaasteita, l-V. 

• Salix purpurea, punapaju 
Voidaan alasleikata. Kasvualustan suhteen 
vaatimaton, hiekkamailta savimaille. Kasvaa 
parhaiten tuoreella, runsasravinteisella 
maalla. Kestää ilmansaasteita. Lajikkeiden 
välillä eroja kestävyydessä. I-V. 

• Salix viminalis, koripaju, 
Kestää alasleikkauksen. Viihtyy tuoreilla, 
runsasravinteisiita mailla, myös kosteikoilla. 
Kantojen välillä eroja. l-IV(V) 

• Sambucus racemosa, terttuselja, 
Kestää alasleikkauksen. Härmä vaivaa. 
Vaatii kostean, runsasravinteisen kasvualus-
tan. Kestää varjoa, ilmansaasteita, ei kestä 
tiesuolaa, ei kestä aurauslunta, 1-VI. 

• Sorbaria sorbifolia, pi h laja-angervo 
Kestää alasleikkauksen. Kasvualustan suh-
teen vaatimaton, hiekkamailta savimaille. 
Kestää varjoa. l-VlIl. 

• Spiraea betulifolia, koivuangervo, 
Kestää alasleikkauksen. Viihtyy tuoreilla, ra-
vinteikkaila mailla, ei jäykiile savimaille. 
Kestää aurauslunta, kuivuutta. Kantavaihte-
lua kasvutavan ja koon suhteen. 1-VI, 'Tor' 1-
VI 

• Spiraea Bi//iardii-risteymäryh mä, rusopaj u-
angervo, 
Kestää alasleikkauksen. Kasvupaikan suh-
teen vaatimaton, viihtyy parhaiten tuoreilla, 
ravinteikkailla mailla, ei kuiville paikoille. 
Kestää varjoa. Kaupan useita kantoja. 1-VIlI. 

• Spiraea chamaedryfolia, idänvirpiangervo, 
Kestää alasleikkauksen. Kasvualustan suh-
teen vaatimaton, hiekkamailta savimaille. 
Kestää kuivuutta, varjoa. 1-Vil. 
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• Spiraea japonica 'Little Princess', 
keijuangervo, 
Voidaan alasleikata. Vaatimaton kasvupai-
kan suhteen. Kuiva tai tuore maa. 1-VI. 

• Spiraea salicifo/ia, vi itapajuangervo, 
Kestää alasleikauksen Viihtyy tuoreilla, ravin-
teikkailla mailla, ei kuiville paikoille. kestää 
varjoa. I-V 

• Spiraeajaponica, "Froebelii", ruusuangervo 
Kestää alasleikkauksen, Vaatimaton, mutta 
viihtyy parhaiten runsasravinteisilla, tuoreilla 
mailla. l-IV(V) 

• Symphoricarpos aibus, lumimarja 
Voidaan alasleikata, tarvitsee alasleikkuun. 
Kasvualustan suhteen vaatimaton, kuivilta 
hiekkamailta savimaille. Sietää kuivuutta ja 
menestyy kosteikoilla. Kestää tiesuolaa, 
varjoa, ilmansaasteita. Suositeltava kapealle 
keskikaistalle. l-V(Vl) 

• Syringa, syreenit 
Ovat nopeakasvuisia ja kestäviä. Eivät kestä 
suolaa eivätkä aurauslunta, alasleikkaus 
onnistuu huonosti. Kasvualustan suhteen 
vaatimattomia, mutta pitävät ravinteikkaasta 
tuoreesta maasta, kalkinsuosijoita. Suolan- 
kestävyys kohtalainen. S. vu/garis 1-VI, lajik-
keet ja lajit vaihtelevat kestävyydeltään. 

• Viburnum lantana, villaheisi, 
Ei alasleikkausta. Viihtyy kuivillakin hiekka- 
mailla, kalkinsuosija. Ei kestä mekaanisia 
vaurioita, melko hauras. Kestää jonkin verran 
suolaa. l-V. 

• Viburnum opulus, koiranheisi. 
Tuoreet tai kosteat, ravinteikkaat maat. Kui-
villa mailla tuholaiset vaivaavat. Kalkinsuosi-
ja. Kantavaihtelua. Melko vaativa kasvupai-
kan suhteen, kestää jonkin verran suolaa. 1-
VI. (Ulkomaiset kannat 1-11) 

Kokeilemisen arvoisia pensaita 

• Viburnum opulus 'Kallion pallo' (KESKAS-i 
näkemäalueille 

• Ribes giandulosum KESKAS-474, pikkuh 
rukka, näkemäalueille 

• Symphoricarpos 'Arvid', näkemäalueille 
• Rubus caesius, sinivatukka, näkemäalueille 
• Diervila, vuohenkuusamat, I-IV 
• Rosa bianda, kanadanruusu, l-V 
• Lonicera caucasica KESKAS-81 8, kaukas 

ankuusama 

Köynnöksiä 

• Parthenocissus 	inserta 	Säleikkövilliviini, 
kestävin köynnöskasvi tiealueilla. I-V 

Kokeilemisen arvoisia perennoja 

• Bergenia crassifolia, vuorenki Ipi 
• Ligularia dentata, kallionauhus 
• Petasites hybridus, ruttojuuri 
• Sedum, maksaruohot 
• Tanacetum vuigare, pietaryrtti 
• Typha latifolia, osmankäämi 
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