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1.  JOHDANTO 

Pohjois-Kuusamossa, Rukan alueen pohjoispuolella sijaitseva Juuman alue 
 on  suosittu matkailukohde. Kun  sinne  menevän tien parantaminen  v. 1992 

 tuli ajankohtaiseksi,  tie päatettiin  parantaa  nk. maisematienä,  jonka tulisi 
sulautua mandollisimman hyvin sekä ympäroivään maisemaan että kasvilli-
suuteen. Niinpä oli tarkoituksenmukaista tutkia tällä tieosuudella luonnon- 
kasvillisuuden käyttömandollisuuksia tieympäristön maisemointiin  ja  tie 
valittiinkin  yhdeksi Tielaitoksen käynnistäman luonnonmukaisen viherra-
kentamiskokeilun tutkimusalueeksi. 

Juuman  alueella oli tarkoitus tutkia eri menetelmien soveltuvuutta metsän-
pohjakasvilhisuuden siirtämiseksi  tieluiskille. Menetelmiksi valittiin  luiski-
en turvetus (mustikkatyypin kangasturpeen slirtämnien levyinä)  ja  metsän-
pohjakasvillisuuden siirto sekoitettuna humuskerrokseen  ja pintamaahan, 

 jolloin kasvillisuuskerros olisi helppo kuoria  ja  kasvien  ja siementen  lisäksi 
siirtyisi myös mykorritsaa, joka  on tärkeäa  kasvien  kasvuunlähdölle  eten-
kin karuilla mailla. 

Koealueet kasvitettiin  syksyn  -93  ja  kesän  -94  aikana.  Kasvilhisuuden  
kehittymistä tarkasteltiin edellisen kerran kesällä -95  sekä nyt kesällä  -97 

 heinä-elokuun vaihteessa, jolloin kasvittamisesta  on  kulunut  3-4  vuotta. 
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2.  KASVILLISUUDEN KEHITYS  JIJUMANTIEN 
KOEALUEILLA  JA  SEN  TILA  V. 1997 

2.1.  Koealue  1. (2100-2300m)  

Alue  1. on  entisen tielmjan pohjaa,  jolle  levitettiin myöhään syksyllä  -93 
vastaavalta  kohdalta uudelta tielinj alta kuorittua, sekoitettua kasvillisuus-
pintamaakerrosta. Alue  on  hyvin karua jäkälätyypin hiekkakangasta, joten 
kasvillisuuden osuus levitettävästä kerroksesta rajoittuu poronjäkäliin, har-
voihin seinä-  ja kynsisammaltuppaisiin  sekä varvuista kanervaan  vank-
senmanjaan ja puolukkaan,  joita kasvaa harvakseltaan kuluneen jäkäläker-
roksen  lomassa (joroaluetta!)  

Kasvillisuuden osuus siirroksessa oli vähäinen  ja  siirrettävä kerros jäi 
ohueksi. 

Kesällä  -94  alueelle istutettiin läheisestä soramontusta siirrettyjä männyn-
taimia, joiden juurilla kasvavaa varvustoa siirtyi alueelle. Vaikka siirto- 
ajankohta, kesäkuun loppu, oli helteinen  ja  kuiva, eikä kastelua voitu  jar-
jestää,  ovat  siirrokset  selviytyneet karulla kasvupaikallaan hyvin - alueen 
53:sta taimesta  vain  kolme  on  osittain kuivunut. Tämä johtuu osittain siitä, 
että siirretyt taimet  jo  alunperin olivat tottuneet ankariin oloihin kuivan  so-
ramontun  rinteillä. 

Kesän  -95  tarkastelun aikana alueelle oli  jo tullut  harvaa kasvillisuutta, lä-
hinnä valoisan paikan pioneerilajistoa, ruohoja  ja  heiniä. Kesällä  -95  inven-
toidut  kasvit, ruohoista  ja heinistä metsälauha, siankärsämö, niittyleinikki, 
valkoapila, syysmaitiainen, lampaannata ja sarjakeltano  kasvoivat edelleen 
alueella. Varsinkin hakkuuaukkojen pioneerilaji, metsälauha oli lisäantynyt 
niin, että  koko  alueen keskiosa oli  sen  peitossa  (kuva  1).  Sensijaan maito-
horsman taimia oli yllättävän vähän (alue liian karu)  ja  myöskin kissankä-
pälä oli kärsinyt. Uusina lajeina olivat paikalle tulleet nurmilauha, kissan - 
kello, korpikastikka, peltokorte, huopaohdake, ahosuolaheinä ja  pieni 
laukku. Alueen keskiosassa kasvillisuuden peittävyys oli miltei täydellinen. 

 (80-100%) ,  kun taas alueiden molemmissa päissä kasvisto oli harvaa. 
Kuten  kuva  1.  osoittaa alueen keskiosa oli heinittynyt: metsälauhan lisäksi 
kasvoi tuppaina nurinilauhaa  ja korpikastikkaa,  lisäksi  mm. siankärsämöä 

 ja  pientä laukkua. Tosin runsaan heinäkasviston juurella oli puolukkaa  ja 
 kanervaa - puolukan  ja  kanervan siementaimia oli havaittu  jo  vuoden  -95  

tarkastelun yhteydessä. Varvuista oli runsastunut myös juolukka kanervan 
 ja  puolukan ohella. Variksenmarja oli säilynyt kasvustossa edelleen  ja  uu-

tena varpuna oli  tullut karulle  alueelle "epätyypillinen" mustikka. 
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Kuva  1.  Karulle pohjamaalle  on  kasvanut  peittävä metsälauhavaltainen kasvisto. 
Tienreunaan istutettuja  mäntyjä ympäröivät  kanervatja  muut  varvut.  

Merkillepantavaa  on,  että puut, varsinkin koivu  ja  mänty olivat onnistuneet 
siementämään alueelle -molempien pieniä taimia oli runsaasti. 

Pohjakasvilhisuus  oli ollut karussa poronhoitoalueen metsässä entuudes-
taan karsinyttä  ja  aukkoista, samoin tällä uudelleen kasvitettavalla alueella. 
Kärsineen näköistä, muruista poronjäkälää, enimmäkseen harmaata poron- 
jäkälää  ja karuille  alueille tyypillistä tinajäkälää oli paikoitellen biekalla. 
Sammalkasvillisuuden elpymisestä  on  merkkejä: entisessä siirroksessa ol-
leet seinä-  ja kynsisammaltuppaat  näyttävät selviytyneen, vaikka ovatkin 
kuivuneet (hellekausi takana), myöskin uutta sammalkasvustoa  on  paikoin 
noussut pintaan, tosin  vain painanteissa.  

Kasvillisuuden peittävyys  on  alueella kanden vuoden aikana lisääntynyt  ja 
lajisto  monipuolistunut, vaikkakin, kuten oli odotettavissa, useat lajit 
ovatkin avoimen paikan pioneerilajeja, jotka tulevat aikanaan antamaan 
tilaa kehittyvälle metsäkasvillisuudelle. 





Kuva  3.  Alueen  2.  kasvillisuutta. Kevätpiippo, metsätähti, horsmaja puolukka kasva-
vat sammalten joukossa. 

Kenttäkerroksen lajistossa  ovat runsaimmat kevätpiippo, joka edellisestä 
tarkastelukerrasta  on  lisääntynyt runsaasti muodostaen yhtenäisiä kasvus-
toja  ja jota  on  myös paikoin muilla tiealueen luiskilla, metsätähti,  ja var-
vuista  kanerva. Metsäkurjenpolvikasvustot näyttävät suhteessa pienemniil

-ta,  koska muiden lajien peittävyys  on  lisääntynyt. Myöskään heiniä, kuten 
metsälauhaa, ei alueella ole runsaasti, koska alue  on varjoinen,  samoin 
pioneerilajeista horsmantaimia  on  harvassa. Uusina lajema alueelle olivat 
tulleet metsäimarre, metsäkorte, rätvänä  ja nuokkuhelmikkä -  kaikki tuo-
reen, jopa lehtomaisen metsän lajeja. Varvuista kasvavat  jo  mainitun ka-
nervan lisäksi puolukka, mustikka, juolukka, variksenmarja , vanamo  ja  

Myös tällä alueella puiden siemennys alueelle  ja  uusien puiden kasvuun- 
lähtö näyttää onnistuneen hyvin. Pieniä männyn, koivun, kuusen  ja piblajan 
siementahma  kasvaa runsaasti, koivuntainiia paikoin jopa vien vieressä, 
joten entinen tielinja  on  ajan myötä metsittymässä umpeen. Myös alueelle 
istutetut puuntaimet, männyt  ja  kuuset, ovat selviytyneet hyvin kuluneista 
vuosista. 



Kasvillisuus tällä alueella  on  lähtenyt kehittymään hyvin, lajisto  on mom- 
puolista  ja metsälajeihin painottuvaa.  Myöskään häiritsevää heinittymistä 
ei tällä varjoisalla alueella ole päässyt tapahtumaan. 

Alue  3. (11100- 11500) 

Koealueella  3. tie  kulkee jyrkkien tieleikkausten (luiskakaltevuus  1:2)  vä-
lissä itä- länsi-suunnassa, joten eri ekspositioiden vaikutus kasvillisuuteen 
tulee hyvin  esille.(Kuva  4)  

Tieluiskien kasvituksessa  on  käytetty kahta menetelmää: turvetusta  ja  se-
koitetun  kasvillisuus- pintamaakerroksen levittämistä luiskiin. 

Seka turvelevyt että sekoitettu "kuntta" levitettiin epätasaiseksi jätetylle 
soraluiskalle, jolloin siirrosten paikallaanpysyminen  on  varmempaa jyrkillä 
luiskilla. Sitäpaitsi pohjamaan painanteisiln  jää  kosteutta joka auttaa kas-
veja selviytymään kuivina kausina.  

Kuva  4.  Koealue  3.  Luiskilla eteläekspositiossa  kasvava metsälauha värjää alueen 
punaiseksi. Pohjoisrinteillä kasvaa varpuja,  mm.  mustikkaa. 

Tieluiskien kasvittaniinen  tehtiin kesällä  -94,  jolloin  sää  oli hyvin kuivaa  ja 
helteistä.  Samana syksynä ei kuivan kesän vaikutuksia näkynyt, vaan  tur-
peella kasvitetut luiskat varpuineen  loistivat kauniina niskan väreissä.  Sen 

 sijaan luiskalla, jonka yläosa oli turvetettu  ja  alaosaan levitetty sekoitettua 
kunttaa,  raja  näkyi selvästi. 
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Kesällä  -95  näkyi turvetetuilla alueilla selvästi eksposition vaikutus kasvil-
lisuuteen: runsaasta valosta, paahteesta  ja  kuivuudesta kärsinyt etelärinteen 
kasvillisuus vaikutti kuivuneelta. Tosin suuri  osa varvuista,  etenkin mus-
tikka, oli säilynyt elinvoimaisena, samoin sarnmalista seinä-  ja kynsisam-
malet. Sen  sijaan kerrossanimal oli kuivahtanut. Pohjoisrinteillä kasvilli-
suus oli elinvoimaista eikä kuivuniinen ollut haitannut varjoisaa, kosteam-
pana pysyvää kasvupaikkaa. 

Alueelle oli tuotu myöskin rahkaturvetta mustikkatyypin kangasturpeen 
sijasta. Tällaisilla alueilla  turve  oli kuivunut  ja  vaikutti elottomalta - 
rahkaturve kuuluu soille  ja  vaatii kosteutta tullakseen toimeen. 

Kanden vuoden kuluttua, kesällä  -97,  erot pohjois-  ja eteläeksposition tur-
vetusalueilla  näkyvät edelleen selvästi.(Kuva  4)  Eteläekspositiossa  olevilla 
alueilla  on  tapahtunut heinittymistä: metsäaukeiden pioneenlaji metsälau

-ha,  joka vaatii valoa,  on  valloittanut tilaa varvuilta  ja  muilta metsäruohoil
-ta.  Tosin luiskilla punertavana loistava metsälauha, joka aikanaan saa 

väistyä muun kasvillisuuden tieltä, näyttää hyvin kaurnilta  ja  sointuu 
maastoon paremmin kuin kirkkaanvihreä kylvöheinä. Muista ruohoista 
luiskilla viihtyivät metsätähti,  jota  oli paikoin suurina kasvustoina, kevät-
piippo, joka kasvoi varsinkin tieleikkausten alaosissa, oravanmarja, sekä 
varsinkin pohjoisekspositiossa kaunis ruohokanukka,  jota  kasvoi paikoin 
runsaasti.  (Kuva  5)  

Kuva  5.  Tieleikkauksen pohjoisrinteellä  kasvavaa lajistoa,  mm.  puolukkaa, mustikkaa 
 ja ruohokanukkaa. 

ri  



Varvuista  sekä pohjois- että etelärinteilä oli valtalajina mustikka, tuotu 
turvehan oli mustikkatyypin kangasturvetta. Myös variksenmarjaa, juoluk-
kaa  ja  kanervaa kasvoi turpeella - puolukkaa oli vähemmän. 

Vanamoa  oli paikoitellen, vaikka pienenä kasvina  sen peittävyys  jää  vähäi-
seksi. Varvut  ja sammalet  olivat säilyneet erittäin hyvin pohjoisrinteillä, 
jotka eteläekspositioon verrattuna näyttivät vihreiltä  ja  elinvoimaisilta. 
Etelärinteiden kasvillisuudesta, varsinkin sanimalista,  osa  näytti kuivuneen 

 ja ruohottuminen  oli vallannut tilaa varpujen kustannuksella. Lähemmin 
tarkasteltuna mustikka oli säilynyt varjossa heimen  alla.  

Epätasaisesti rinteisiin levitetyt turvelevyt näyttivät painuneen alustaansaja 
alue vaikutti tasaisemmalta kuin kesällä  -95.  Kasvillisuus vaikutti myös 
hyväkuntoisemmalta kuin kaksi vuotta aiemmin  ja  tie  sulautui kauniisti 
ympäröivään maisemaan -toisin kuin täysin kasviton sivutien luiska, joka 
jätettiin kasvittamatta  (kuva  6).  

Kuva  6.  Turvetusalueen  raja  käsittelemättömään luiskaan  on  selvä 

Luiskassa,  jonka kasvittamiseen oli käytetty sekä turvetusta (ylarinteet), 
että sekoitetun kasvi -pintamaakerroksen levitysta (alarinteet), ei näiden eri 
kasvittamistapojen rajaa enää havaittu  (kuva  7),  vaan luiskien kasvillisuus 
näytti yhtenaiseltä. Tälläkin alueella kasvillisuus oli kehittynyt paremmin 
pohj oisekspositiossa. 



lo  

Kuva  7. Turvetusalueen  ja alarinteeseen levitetyn  kasvi - pintamaakerro/csen  raja  ei 
enää erotu rinteessä. 

Etelännteellä  oli yläosassa (turvetetut alueet) eroosion aiheuttamia kasvit- 
tornia kohtia. Jäljistä päätellen porot olivat ehkä oleskelleet alueella. Ky-
seinen rinne  on  myös alttiina paahteelle  ja  kulunut kesä  on  ollut helteinen 

 ja  kuiva. 

Sinänsä niukka kasvillisuus ei haitannut alueen sulautuniista maastoon 
Pohjakerroksen harmaanruskea väritys sulautuu hyvin ympäröivään kas-
villisuuteen.  

2.4.  Muut alueet 

Alueella  2800 - 3000 m  tietä oikaistiin niin, että laajat alueet vanhaa tien- 
pohjaa jäivät tien eteläpuolelle tielinjaa korkeammalle. Alue  on  kuivaa, 
avointa  ja  sille tulee runsaasti valoa.  (kuva  8)  

Tälle alueelle levitettiin myöhään syksyllä  -93 viereiseltä  uudelta tielinj alta 
kuorittua kasvillisuus -pintamaakerrosta. Levite oli miltei pelkkää kariketta 

 ja  soraa, kasveja siinä oli niukasti, kuten myös koealueelle  1. levitetyssä 
 kerroksessa. Tänne levitetty kerros oli myös hyvin ohut. Kesällä  -94  alu-

een reunaan istutettiin mannyntaimia. 
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Kuva  8.  Karu, osittain ohuella kasvi-pintamaakerroksella peitetly alue. Valossa  ja 
 varjossa olevien tieluiskien kasvillisuuden ero näkyy selvästi. 

Kesällä  -97  alueen kasvillisuus  on  edelleen hyvin mukkaa  ja  varsinkin alu-
een keskiosalta kasvillisuus puuttuu.  Sen  sijaan sekä tien varrella puiden 

 alla  että metsän reunassa  on  harvakseltaan metsävarpuja  ja valoisille  pai-
koille tulevia ruohoja, kuten metsälauhaa, lampaannataa  ja siankärsämöä. 
Varvuista  alueella kasvavat variksenmarja, puolukka, kanerva  ja juolukka, 

 sekä siirrettyjen puiden juurilla suopursu, pohjanpaju  ja suokukka,  mikä 
viittaa siihen, että puut  on  siirretty kosteilta paikoilta. Ne ovat kuitenkin 
säilyneet hyväkuntoisina näinkin karulla alueella. 

Merkittävää  on,  että alueelle  on  tullut  runsaasti pieniä männyn  ja  koivun 
siementaimia, jotka toivottavasti säilyvät  ja  kasvaessaan varjostavat aluet-
ta, niin että pohja-  ja kenttäkerroksen  kasvillisuus saisivat paremmat kehit-
tymismandollisuudet.  Tien  toisessa reunaluiskassa, puiden varj ostamalla 
alueella, samalla maa-aineksella päällystetyllä alueella,  on  huomattavasti 
peittävämpi kasvillisuus. 



Voi myös olla, että laajaa avointa aluetta ovat porot käyttäneet levähdys-
alueenaan, kuten niiden tapana  on  varsinkin räkkä-aikana, jolloin myös 
kasvillisuus luonnollisesti kärsii. 

Tieleikkausten  takana olevalla entisellä tielinjalla (n.l0  000 m),  jota  tarkas-
teltiin myös seurantaraportissa  -95, on  osalle tienpohjaa siirretty paksu 
kerros tuoreelta kankaalta kuorittua kasvi- pintamaasekoitusta, osin seulo-
matonta. Tällä alueella kehittyi lyhyessä ajassa runsas  ja momlajinen (  33 

 lajia) kasvillisuus, joka  on  entisestään rehevöitynyt - alueelle  on  muodos-
tunut kookkaiden heinien  ja ruohojen  peittämä "viidakko", joka peittää al-
leen metsävarvut.  Raja tiealueeseen,  jolle  ainesta ei levitetty,  on  edelleen 
jyrkkä: muu tiepohja  on paijas. 

Tien vahnistumisvaiheessa  kuorittuja maakerroksia kasveineen levitettiin 
ohuelti tieluiskille  koko  tien pituudelta. Levitetyri kerroksen  ja  valaistus- 
olojen vaihtelun mukaan  on  tien varsien luiskille kasvanut erilaista kasvilli-
suutta: paikoin luiskia peittävät matalat, kiiltävät kevätpiipon lehtituppaat, 
valoisimmilla paikoilla tietä reunustaa punertava metsälauhavyöhyke  
(kuva  9).  Paikoitellen  on  tien reunaan muodostunut momlajinen keto, pai-
koin yhtenäinen siankärsämökasvusto. 

Niillä paikoilla, joille ei ole riittänyt levitettävää,  on  kasvillisuus mukkaa 
 tai  sitä ei ole vielä lainkaan.  

Kuva  9.  Paikoitellen  riealuetta  reunustaa punertava  metsälauhairyö 
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3.  JOHTOPÄÄTÖKSET  

3.  1.Sekoitetun  kasvillisuus - pintamaakerrosten levitysalueet 
Sekoitettua  ja seulottua  kasvillisuus - pintamaakerrosta  on kuorittu  hyvin 
erityyppisiltä alueilta  ja  pyritty vastaavasti käyttämään samanlaisilla alueil-
la, mistä  se on  otettu. 
Koealue  1.  ja  alue  2800-300m  edustavat näistä karuimpia. Näillä alueilla 
myös kasvillisuuden kehittyminen  on  luonnollisesti hidasta, koska kasvi- 
materiaalia siirroksessa  on  vähän.  Jos  siirrosta olisi käytettävissä runsaasti 

 ja  sitä voitaisiin levittää paksumpi kerros, voisi kasvittuminen olla no-
peampaa - toisaalta ehkä alue ruohottuisi helpommin  ja kookkaammat pio-
neerilajit, esim. horsma  saisivat enemmän jalansijaa. 
Myös nyt  valoisalla  ja  ehkä  paksukunttaisinimalla  alueella ruohottumisen 
aiheuttaa metsälauha, joka  on  kuitenkin suhteellisen matala  ja  kaunis hei-
nä, eikä ehkä siinä määrin haittaa esim. varpukasvillisuuden kehitystä kuin 
kookkaammat  ja peittävämmät ruohot.  Ainakin puolukka  ja  kanerva näyt-
tivät kasvavan hyvin myös metsälauhakasvustossa. 
Lajisto  on  lisääntynyt  ja  monipuolistunut vuosien mittaan myös näillä ka-
ruimmilla alueilla  ja  erityisesti puiden siementaimet näyttävät lähteneen 
hyvin kasvun alkuun. Samoin varpujen siementaimia oli paikoin runsaasti. 
Vaikka  kasvilhisuuden  kehittyminen  antaisikin  odottaa itseään, sulautuvat 
nämä harmaanruskeat alueet kuitenkin paremmin karuun ympäristöönsä 
kuin paljaalle hiekalle jätetyt  tai kirkkaanvihreät heinitetyt tieluiskat.  
Niille alueille, joille  on  levitetty tuoreilta kankailta kuorittua ainesta,  on 

 kehittynyt runsaslajinen  ja peittävä  kasvillisuus. Erityisesti koealueella  2. 
on pohjakerroksen sanimalpeite  kehittynyt hyvin. Tällä varjoisella alueella 

 on  myös kehittymässä matalaa metsän kenttäkerroksen kasvilhisuutta  var-
puineen, heinittymisen haittaamatta.  Myös puiden siementaimia  on  run-
saasti.  
Sen  sijaan alue  10000  rn  on valoisampi  alue, jonne tuotua ainesta ei ehkä 
ole seulottu tasaiseksi, koska alue ei näy tielle. Täällä kasvilhisuus  on  luon-
nollisesti lähtenyt nopeasti käyntiin  ja kookkaat ruohot  ovat muodostaneet 
viidakon, jonka  alle metsävarvut  ovat  tukehtumassa.  
Sen,  kuinka reheväksi alue kehittyy  ja  kuinka kauan kestää mandollinen 
metsittyminen, näyttää  vain  aika. 
Koska useimmille tieluiskille  on  levitetty ympäristöstä kuorittua ainesta,  on 

 eri  kohdille tienvarsia kehittynyt hyvin erilaista kasvillisuutta. Kosteimniil
-le  ja varjoisimmille  paikoille  on  tullut sammalkerros,  jolla kasvaa runsaasti 

kevätpiippoa. Kuivemmilla  ja  valoisilla  paikoilla Viihtyy metsälauha. Kui-
tenkin ero  käsittelemättömiin  alueisiin nähden  on  selvä: näillä alueilla 
kasvillisuus  on  hyvin harvaa  tai  sitä ei ole vielä lainkaan. 
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3.2. Turvetetut  alueet 

Turvetetuilla  alueilla näkyy edelleen pohjois-  ja eteläeksposition  ero  kas-
vupaikkana  selvästi. Enää ei niinkään ehkä kasvillisuuden kunnossa, vaik-
ka sammalkerros näyttääkin kuivemmalta etelännteillä.  Selvin  ero  on nn- 
teiden ruohottumisessa: valoisilla etelärinteillä viihtyy valoa vaativa metsä- 
lauha hyvin. Tätä heinittymistä ei havaittu vielä  pari  vuotta sitten. Vuosien 
kuluessa näyttää kasvillisuuden tila vakiintuneen: kasvillisuus näyttää  hy-
väkuntoisemnialta  kuin  pari  vuotta aiemmin, huolimatta menneestä kuu-
masta  ja  kuivasta kesästä. Ilmeisesti ainakin mustikka näyttää luiskissa 
viihtyvän hyvin. Varsinkin pohjoisrinteillä sitä  on  runsaasti  ja etelärintei

-den pahimmilta paahteilta varj  ostavat ilmeisesti heinät. Erityisen kauniita 
ovat pohjoisrinteiden ruohokanukkakasvustot, jotka  ruska-aikaan saavat 
kauniin syysvärin. 

Sammalista  näyttivät parhaiten selviytyiieet seinä  -ja kynsisammalet. 
 Myöskin mustikkatyypin turpeella runsaana kasvava kerrossammal oli 

pohjoisrinteillä hyväkuntoista, vaikkakin oli selvästi kärsinyt eteläeksposi-
tiossa. Paikalle aikoinaan tuodut rahkaturpeet olivat kuivuneet, sensijaan 
niillä kasvanut juolukka ei. 

Vielä kaksi vuotta sitten hyvin epätasaiselta vaikuttanut turvetus oli tasoit-
tunut  ja  alue näytti kauniilta - aika ilmeisesti korjaa huolimattomankin työn 
jäljet. Turpeet  ja  myös rinteiden alaosiin levitetty kasvi-pintamaakerros 
olivat pysyneet hyvin paikoillaan näinkin jyrkillä rinteillä. Myöskin eri 
kasvitusmenetelmien rajat näyttävät häviävän yllättävän pian. 

Turvetetut  alueet näyttävät säilyvän myös jyrkillä luiskilla valumatta  ja  oi-
keastaan sulautuvan yhä paremmin maastoon vuosien myötä - ainakin,  jos 
heinittyminen  pysyy vähäisenä. Kasvillisuus toki näyttää muuttuvan ajan 
myötä, mutta ainakin kyseisellä alueella lisääntyneet kasvit ovat matalia 
metsäkasveja, jotka pikemminldn kaunistavat aluetta.  Jos  alue tulevaisuu-
dessa heinittyy runsaasti  ja  alueelle tulee muitakin heiniä kuin metsälauha, 
voi luiskista  tulla epäsiistin  näköisiä, heinittymistä kannattanee seurata 
myös jatkossa. 
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