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1.  JOHDANTO 

Luonnonmukaisten  nutty-  ja  ketokasvikokeiden  perustaminen osoittautui tarpeelli-
seksi Oulun tiepiirin alueella useasta syystä. 

*tjenvarsien viherrakentamjsmenetelmjen  kehittäminen 
*tieympäristön  pinta-alaltaan laajojen viheralueiden 
kasvillisuuden monimuotoisuuden lisääminen - ekologinen monipuolisuus 
*sopiv ien lajien  ja  menetelmien löytäminen vaikeisiin olosuhteisiin, 
niukoille kasvualustoille  ja  vähähoitoisille  alueille 

epyrkimys sulauttaa tieympäristö  nopeammin luonnonympäristöön 
•pyrkimys ruokamulta-aineksen säästeliääseen käyttöön 
*pohjo i s ..S uomen  erityisolosuhteiden huomioiminen 
*pyrkimys kustannussäästöihjn sekä viherrakennus-materlaalien että 
hoidon suhteen, alueen ulkonäön siitä kärsimättä 

Vaikka  nutty-  ja  ketoasiat  ovat olleet samoista syistä viimevuosina laajasti eri 
tahoilla mielenkiinnon kohteena, ei olosuhde-eroja huomioonottavia laajemmille 
alueille sopivia perustamisohjeita ole olemassa. Kotimaista siementuotantoa ollaan 
käynnistelemässä, mutta vielä  koetta  perustettaessa ei kotimaisia luonnonkasvien 
siemeniä ollut julkisesti myynnissä. Suomessa  on  käynnissä ketoalueiden säilyttä-
mis-  ja  suojelukampanjoita,  koska ketojen nopea häviäminen niiden aiemmilta 
kulttuurivaikutteisilta kasvupaikoilta  on  tosiasia. 

Tämän Oulun tiepiirissä toimeenpantavan niitty-ketokasvikokeen tulosten  on  tarkoi-
tus palvella erityisesti Pohjois-Suomen tieympäristön viherrakentamista, mutta siitä 
saadaan todennäköisesti hyödyllistä  ja  soveltamiskelpoista  tietoa myös  koko  Suo-
men tieympäristön vihreyttämiseen.  Nutty-  ja  ketokasvikokeet  kuuluvat yhtenä 
osana tielaitoksessa käynnistyneeseen luonnonmukaisen viherrakentamisen kehi-
tystyöhön. Esiselvitys aiheesta valmistui vuonna  1992.  Toisessa Oulun tiepiirin 
alueella käynnistyneessä tutkimuksessa Kuusamossa tutkitaan sammal-  ja  varpu- 
kasvillisuuden käyttöä tienvarsialueen vihreyttämisessä. 

Tämän niitty-ketokasvikokeen tarkoitus  on  olla käytännönläheinen  ja  mandollisim-
man laaja. Tavoitteena olevan käyttöön sopivien siemenseosten  ja  eri menetelmien 
selvittäminen antaa suoraan käytäntöön sovellettavia tuloksia. Heti kun saadaan 
ensimmäisiä havaintoja  (n. 1-5  vuoden kuluessa) joidenkin siemenseosten menes-
tymisestä, niitä  on  tarkoitus hyödyntää tieympäristössä. Koealueiden seuranta  on 

 suunniteltu  5-vuotiseksi. 
Lopputavoitteena  on  luonnonmukaisemman  ja  enemmän kukkivia kasveja sisältä-
vän siemenseoksen kehittäminen tavanomaisten siemenseosten vaihtoehdoksi  tai 

 tielaitoksen  vakio siemenseoksen täydentäjäksi. Loppuyhteenvetona  on  tarkoitus 
laatia ohjeisto  nutty-  ja  ketoalueiden  perustamisesta teiden varsille. Ohjeet koske-
vat kasvilajien lisäksi kasvualustavaihtoehtoja sekä eri perustamis-  ja  hoitomenetel-
miä. 

Selvityksen  nutty-  ja  ketokasvikokeen  perustamisesta  on  Oulun tiepiirille tehnyt 
suunnitteluhortonomi Taimi Mahosenaho Oulun Maaseutukeskuksesta. (Työ alkoi 
Suunnittelukolmio Oy:n palveluksessa). Työ sisälsi myös koealueiden suunnittelun 

 ja  työnohjauksen. 
Työtä  on  valvonut ympäristösuunnittelija Ismo Karhu Oulun tiepiiristä. 
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2.  LYHENNELMA KOEJÄRJESTELYISTÄ  

I Koealue  on  yhteensä  pinta -alaltaan yli  1  ha:n laajuinen  alue, reuna-alueineen  n. 1,3 
ha. Se  jakautuu  1 28  eri ruutuun.  Jos  osiin jaetut ruudut lasketaan erikseen  

I 	ruutuja  on 137.  
Ruutujen  koko  vaihtelee  n. 50-100 m2.  Koealueet  sijaitsevat moottoritiealueella 
tieluiskissa, siltapenkereillä, metsän reuna-alueilla, ajoratojen välikaistalla sekä  

I ylijäämämaiden  

Ruudun leveydessä  on  minimimittana  5 m,  koska luonnonkasvillisuus  on  usein  

I 	siemenlevintäistä.  Ruudun pituus määräytyy  sen  mukaan kuinka pitkä  on  luiska. 
Koeruudut eivät voi sijaita toistensa alapuolella, koska siemenet saattaisivat valua. 
Ruutukoko antaa myös mandollisuuden koeruutujen hoitoon normaalikokoisella  

U 	hoitokalustolla.  Aiempien kokemusten mukaan pienemmät ruudut voivat tiealueella 
myös jostakin syystä vaurioitua kokeen kannalta merkittävästi. Koeruudusta voi-
daan valita keskimääräinen seurantakohta. Ruudussa voidaan tarkkailla ylä-  ja  ala- 

I luiskan  eroja kasvittumisessa. Isosta ruudusta ilmenee hyvin kasvuston yleisilme. 

Maanparannustyöt  tehtiin heinä-elokuussa  1993  Viljavuuspalvelun  analyysien 
perusteella. Vertailuarvoina olivat luonnon keto-  ja  niittyalueilta  otetut analyysit.  

I 

	

	
Kokeilussa  on  myös luonnonalueisiin verrattuna sekä karumpia että pidättävämpiä 
kasvualustamateriaaleja.  

I 	Kylvö-  ja  istutustyöt  tehtiin elo-syyskuussa  1993.  
Kylvöissä  oli mukana yht.  n 60  erilaista yksi-  tai  monilajista siemenseosta.  N. 30 

 erilaista monilajiseosta koostuu suojaheinistä  ja  kukkivista  kasveista. Alkuvuosina  

I 	suojaheinän  osuus  on  suurempi, mutta myöhemmin  on  tavoitteena, että kukka- 
kasvit leviäisivät  ja  suojaheinät  vähenisivät. Kokeilussa  on  lisäksi  n. 30  eri 
yksilajista kylvöstä esim, erilaisia typensitoja- maanparannus  ja  maisemapeltokas - 

1 	veja  sekä suojaheinälajeja. 

Samojen seosten menestymistä kokeillaan eri olosuhteissa:  

I 	
-Pohjois-  ja  eteläluiskissa  
-erilaisilla maanparannus-asteilla 
-parantamattomalla kasvualustalla  
-erilaisilla pohjamailla  

I -luiskissa  eri luiskakaltevuuksilla 
-eri etäisyyksillä moottoritien ajoradasta.  

I Hyvin tärkeää kokeessa  on  selvittää siemenen alkuperän vaikutus menestymiseen. 
Kokeessa  on  samoja kasvilajeja eri alkuperinä: Keski-Eurooppa, Ruotsi, Etelä -Savo, 

I  Häme, Oulun seutu sekä  Rovaniemi.  Ulkomaisia alkuperiä  on  saatu kokeeseen 
siemenliikkeiltä. Eräs siemenlilke toimitti siemeniä ruotsalaisilta luonnonkasvien 
viljelyyn erikoistuneilta maatiloilta. Etelä-Suomalaisia siemeniä saatiin MTTK:n  

I 

	

	
tutkimusasemilta.  Oulun seudun siemenet ovat tähän kokeeseen luonnosta kerät- 
tyjä  1992  ja  1993.  Rovaniemeläistä  alkuperää toimitti  Lapin  maaseutuopisto.  

I 	Siemenkylvöjen  lisäksi kokeiltiin myös muita menetelmiä: 
-kasvuston siirto nhittojätteenä tienpientareelta puhtaalle koealueelle 
-niittykasvien taimien istuttaminen kylvettyjen alueiden joukkoon  

l 	

-metsänistutuksessa  käytettävän pottitaimimenetelmän soveltaminen niittykas- 
villisuuteen 
-maanpeitekasvien  levittäminen silppuamalta.  

I  
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3.  TYÖN KULUESSA MUKANA OLLEET HENKILÖT 

Suunnittelu 
Oulun tiepiirissä kokeen alullepanijana  ja  valvojana oli ympäristösuunnittelija, ylitar-
kastaja Ismo Karhu. Kokeen suunnittelijana toimi hort. Taimi Mahosenaho Oulun 
Maaseutukeskuksesta (työ alkoi Suunnittelukolmio Oy:n palveluksessa). 
Kokeen käytännön toteuttamisen mandollisti projektipäällikkö  ins.  Veikko Kukko- 
aho,  ja  hänen suostumuksensa ottaa kokeen perustaminen moottoritiehankkeen  VT 
4 Linnanmaa -Kello  työmaan yhteyteen myös perustamiskustannuksien osalta. 

Luonnonkasvillisuuden  asiantuntijana oli  Kati  Heikkilä Suomen Iuonnonsuojeluliitos
-ta.  Esiselvityksen  luonnonmukaisista viheralueista oli laatinut fil.maist. Riitta  Kon

-tiokari Suunnittelukolmio  Oy:stä. 

Käytännön toteutus 
Työnjohdosta  ja  käytännön järjestelyistä vastasi hortonomi Taimi Mahosenaho. 
Viherrakentamistöiden urakoitsijana koealueiden osalta toimi puutarhuri Ilkka Suu-
tari Viherrakennus Melakari Ky:stä. 
Oulun tiepiirissä meneillään oleva ympäristönhoitajakurssi osallistui käytännön työn 
toteuttamiseen  ja  siementen  keruuseen kurssinsa puitteissa. Yhdyshenkilönä tässä 
oli tiepiirin maisemanhoidonvalvoja Esko Kanniainen. Luonnonkasvien siemenien 
keruuta oppilaille ohjasi Suomen Luonnonsuojeluliitosta  Kati  Heikkilä. Oppilaat 
olivat  Lapin-,  Pohjois-Karjalan sekä Oulun tiepiireistä useammilta tiealueilta. Oulun 
tiepiirin alueella työskentelevä rakennusmestari Mervi Laava osallistui koealueiden 
perustamiseen  koko  harjoittelujaksonsa  ja  koealueiden  rakentamisen ajan. Laava 
osallistui myös loppuraportin laatimiseen taulukoiden  ja  karttojen osalta. 
Kasvualustaseosten valmistamistyöstä vastasi Pertti Lapinkari Viherruukki Oy:stä.  

Osa-alueiden vastuuhenkilöt 
Omien  osa -alueidensa  suunnittelusta sekä istutus-  ja  kylvötöistä  vastasivat Suo-
men Luonnonsuojeluliitosta ketoprojektisihteeri  Kati  Heikkilä sekä  Lapin maaseu-
tuopistosta puutarhuri  Pirjo Pasanen  ja  hort.  Hannu  Asplund.  Työhön osallistui yh-
den päivän ajan myös  Lapin Maaseutuopiston oppilasryhmä.  

Muut asiantuntijat 
Maa-analysointitulosten sekä maanparannuksen arviointiin näytteiden perusteella 
osallistuivat puhelimitse  ja  kirjeitse tutkijat Viljavuuspalvelu Oy:stä. 
Maanparannusaineiden arviointia suorittivat Oulun Geolaboratoriosta tutkijat Kauko 
Holappa  ja  FL  Hannu Vehkaperä. 
Useat siementuottajista olivat puhelimitse  ja  kirjeitse mukana siemensisältäjen 
suunnittelussa  ja  tietojen hankkimisessa. 
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I 
I 4.  YLEISTÄ  NuTTY-  JA  KETOALUEIDEN  PERUSTAMISESTA 

Kukkivat  nutty-  ja  ketoalueet  ovat usein syntyneet monivuotisen kehityksen 
' 	tuloksena eikä niiden kasvualustaa ole tuona aikana muokattu. Tärkeänä tekijänä 

 on  ollut sopiviin aikoihin tapahtunut kasvun rajoittuminen esim. niiton, 
laidunnuksen,  lievän  tallauksen,  kaskeamisen  tai  vaikkapa tulvan takia. Toinen 
yhtä merkittävä seikka  on  kasvualustan laatu. Läpäisevyys  ja  niukkaravinteisuus  

I  kuuluvat kukkivien ketoalueiden maaperän ominaisuuksiin. Tällöin myös vihermas-
saa, joka maatuessaan lisäisi humuskerroksen paksuutta, kehittyy niukasti. Luvus-
sa  7  käsitellään kasvualusta-asiaa tarkemmin. 

Vaikka tämä koe keskittyykin uusien alueiden perustamiseen kylvämällä  on  huo-
mattava, että tärkein  ja  suositeltavin menetelmä  nutty-  ja  ketoalueiden  lisäämiseksi  

I  ympäristöömme  on  niiden säilyttäminen sekä kehittäminen sopivan hoidon avulla. 
 Jos  jollakin alueella esimerkiksi  osa  kasvustosta  on  monipuolista kukkaketomaista, 

voidaan niittoja ajoittaa siten että ei toivottujen lajien siementäminen estyy mutta  

I 	toivotut saavat levitä. Kun  osa  kasvivalikoimasta  on  jo  toivottua, voidaan lopputu- 
losta lisäksi parantaa haluttuun suuntaan täydennyskylvöin  ja  istutuksin.  

I 	Kukkakedon  perustamiseen kylvämällä sisältyy monia epävarmuustekijöitä.  On  
varauduttava siihen, että lopputulokseen pääseminen ei tapandu ensimmäisten 
kasvukausien aikana vaan kehittyminen  vie  usein vuosia. Monivuotisista liian  

I 	
agressiivisista rikkakasveista  olisi päästävä eroon ennen kylvöä. Kylvettäessä 
puhtaalle kasvualustalle siemenseos  koostuu yleensä suurimmaksi osaksi 
suoja heinistä  ja  osaksi kukkivista kasveista. Kukkivat kasvit vahvistuvat  ja  
kehittyvät heinäkasvien suojassa. Useimmiten nämä luonnonkasvit itävät vasta  

I 

	

	
kylmäkäsittelyn  saatuaan. Siksi käytetäänkin syyskesän kylvöaikaa, esim. 
elokuuta.  On  suotavaa että suojaheinät ehtivät juurtua  jo  samana syksynä niin, 
että ne menestyvät  talven  yli. Seuraavana kasvukautena hallitsevat vielä  

I 	heinäkasvit  ja  kukkakasveista  suurin  osa  on  ruusukeasteella.  Vähitellen 
heinäkasvien osuus vähenee  ja  kukkivien  kasvien osuus suurenee. Tätä voidaan 
edistää oikean niittoajankohdan valitsemisella. 

• 	Kylvömäärien  on  oltava pieniä, ettei heinäkasvustosta kehity liian tiheää. Kylvö- 
määrät riippuvat käytettävien siementen koosta, lajivalikoimasta  ja  itävyydestä.  

I  Nämä tekijät vaihtelevat suuresti lajivalikoiman mukaan  ja  siitä johtuu eri lähteissä 
itmoitettujen kylvösuositusten poikkeavuus. Kylvömääriin vaikuttaa myös haluttu 
lopputavoite; kuinka runsasta kukkivien kasvien osuutta haetaan  ja  kuinka  no- 

I  peasti  halutaan päästä lopputavoitteeseen. Koealueilla suuri  osa  seoksista  sisältää 
 2-5  suojaheinälajia  ja  10-20  kukkakasvilajia.  Kokeen kylvömääristä yleisin  on 400 

g  suojaheinäseosta +  100 g  kukkakasviseosta.  Asiasta  on  kerrotaan tarkemmin  

I 	
luvuissa  8-12.  
Vaikka oltaisiinkin löydetty kylvettäväksi hyvää luontaisesti alueelle sopivaa  ja 

 kypsää siemenmateriaalia, onnistuminen  on  vielä riippuvainen monista tekijöistä. 
Tärkeimpinä mainittakoon miten rikkakasvillisuuden liika leviäminen ympäristöstä  

I 	saadaan pidettyä kurissa sekä säätilasta riippuvat tekijät. Kosteuden olisi oltava 
itämisen  ja  taimettumisen aikaan riittävä, kunnes kasvit saavat juuristonsa syvem-
mälle.  Jos  taas  koko  kasvukausi  on  liian kostea,  se  saattaa aiheuttaa suojaheinän 

' 	leviämisen liiaksi, jolloin  se vie  hennommilta kasveilta  liiaksi tilaa. Suurena 
vaikeutena varsinkin Pohjois-Suomessa  on se,  miten saada luonnonkasvien kehitty-
minen alkuvaiheessa niin pitkälle, että ne ehtisivät levitäkseen muodostaa kypsää  

I  siementä  ennen  talven  tuloa. Tämän vuoksi  varmin  tapa  on  istuttaa kukkakasvien 
taimia ryhminä kylvettyjen alueiden joukkoon. Taimista istutetut kasvit aloittavat 
siementuotantonsa  ja  sitä kautta leviämisen huomattavasti nopeammin.  

1  
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5.  KARTAT KOEALUEISTA 

SEURAAVILLA SIVUILLA KARTAT:  

9. Alueen sijainti  

10. Yleiskartta 

Pateniemen eritasoliittymän koealueet:  

11. Eritasoliittymän yleiskartta  

1 2.  Eteläluiskan koealue  
13.  -Eteläluiskan  alueen  ruudut  10  ja  11 

14. Eteläluiskan koealue,  Tien  ja  JK+PP:n  välinen alue  

15. Pohjoisluiskan koealue  

16. Pohjoisluiskan koealue, metsänreuna, luiskan  alaosa  

17. Rampin  R3  koealue  

18. Rampin  R3  koealue, metsänreuna, risteysalue  

19. Välikaistan koealueet  

20. Läjitysalueen koealueet  

21. Kostean paikan  koealue  

TARKEMPIA KARTTOJA  JA 
 SIEMENSEOSTEN  SISÄLLÖT LUVUSSA  12.  
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Toimittaja  Siemenseos  Menekki,  gla  Kylvö,  g Pinta-ala,  m2  Ruutukoodi  Maan  par  KytvÖpäiVä Listietoja  s.  

MTTK, Mikke'i kukkaseos  80 80 100 1 8.9 66, 59, 65  
Siemen Oy  luonnonkukkaseos  20 20  
Siemen Oy  lampaannata  1 85 185  
Tukogardenia  puna-apila, Hankkan  Venia  20 20  
Siemen Vesa  Iuonnonkukkaseoa  20 20  
M.TakaIaTamp  rÖ!!i At  ..._.. _  
Lapin  maaseutuopisto  Seos  2 

.. 
200 2  

-.-- ................................ 
istutusalusta  9.9. 

. 
71  

SiemenOy kekame •_
S_.-  ___ .. _S5 .... S_ *S.... _ ............  318 87  

s1,inenoy. ;LT maaapila 	*- - - .- :_- -  --'5  -  .-.-.4-- 	- ::--:::_-  3T: 87  
,emenOy 	_.venapda  L___ 	-----_.--.- i15L ___ _ 	.-  .31.6..._ ..87  

Lp • m as!litu.pq• S3 . ....-.  --- . ..!........... ... Jtutusaiusla 
Särkän taimisto  istutetut  taimet  ---. 	435 150  ---  7  - " -  31.8 8283  
Siemen Oy  lampaannata  65 650  

---- 

M.Takala,  Tampere  r011i  400 100  
E4adgJ Blmuutolcsin 4cO 	.L  _ 800 :oo  :c: jø  su  
EG-trading B3  muutoksin  100 800 200  fr  16.9 56  
SiemenVesa kUkIn n: 	.  Ö0  ••_ 

____ 8.9.  
Siemen Oy  lampaannata  100 900  
M.Jakalajarr,pe.r e..... ........  (U................................. ......... .iQO........ 	 ... 1.QQ.. .. 	........ _...... 
Tgardenia y•urm! _. 

. 

..JL... ......... ......_ ..i1.. ....J.L.._..  
Siemen Oy  Kukkanurmi  (valmis seos)  

. 
800 1000 100 12 16.9 60  

MKJäkiàiéi.....-..--.--.  pünána.äJutiskä....................__ 30 ........  4Ø__ __5Ø_•_  ............  5  
EG-trading  itse valikoitu  1 280 15  
a!!en..py  lampaannata _ 	20 	............J.Q .. 
Viher  Repo  puna-apila  260 800 350 14  

............ 

ylh. irvek  

.....  

16.9 87  
. 

HännsnenKaanna alsikeapila 	 . lOO  i0  

. ......... 	 ... 

::: ... tsi: 

. 

-:  169 8  
Tukogardenia  puna-apila,  Hankkijan  Venia' P° .... _-_!::--_.... 
SiemenOy 	_ 	.. valkoapda Huia 4QQ 	.... 	... 

. 

...  47Q 200 	.... ..  1.7  . 	_ .- " -=...  ..9 	...  
G-tr g ..  itse vahkoktu2 ........  .J!° 

............. 

Hänninen Kaarina  venapila  260 170 100 

.  

19  - " -  16.9. 87  
HännnenKaanna'  maa-apila : 	 T  

.  
T4PPT T1'O  J T1 -LT  T1!i  J  

Itse kerätty korkeat kasvit  100 40 21 9.9. 

.w  • 

. 	I 	.  i.  



Siemen Vesan 
luonnonkukkaseos Dio°  

0  
/00 

0 0 
0 
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Pateniemen eritaso, eteläluiskan  alue, 
 ruutujen  10  ja  11  kukka-  ja  heinäympyrät  

luonnonheinäseosta  
g/1m2 

•  11  

luonnonkukka - 0•  seosta 

• 
 Å_ 1  0 g/ 0,5 

0  .  

0 o\ 
/0 0 

 

suojaheinänä  Siemen Oy:n 
lampaannata  ja  M.Takalan 
rölli 

OA•  
muualla suojaheinanä nurmikkosiemenseos 

Ruutu  11  sisältää 
Tukogardenian kukkanirttynurmiseoksen 



Toinittnja Siemenseos  Menekki. g/a KVIVÖ.  U  Pinta-ala.  m2  Ruutukoodi Meanparannus Kylvöpäivä  Esiintyy Lisätietoja  s.  

EG -treding lOmuutoksin  .'. 4.,P............ -.... ..J................ .-  .-.-.-.- 
Siemen OY luonnonkukkaseos  100 75 75 A  erillinen kasvualus  

. 
19.8 61  

Siemen Oy heinäseos  250 190  
Tielaitos .!I!!äSeos... 5._ -.-.- .--.---.--.-.--- -......-.-.--,-..-.-- ....-,-.--...-"--.-.. ___, 
Siemen Oy 

..................-..  
luonnonktjkkaseos 	' ........ 

' i00 55 

. 

55 A 0.8 61  
Siemen Oy heinäseos ZO  140  
Tielaito. 50  ........ -.-.--.-- --.-.-.- ----....-. ... -.- .............----------.» - 

.  

Tukogardenia luonnonkias' ' " .  j'ä  . . . 	5 90 B  erillinen keavualus  9.9.  
Tukogardenia luonnonheinäseos  300 240  
Tielaitos................--..-- heinäseos... ............ .....ao........ _._-_._-  ..-.-...- -..- . ...... 	. -.-.-,--...---.-.- 
Tukogardenia luonnonkukkaseos  too 56 B 9.9 64  
Tukogardenia luonnonhainäseos .:_ ieo 
Tielaitos.... -..--..-.---.-...  h$inãBeo$..................... 

. 

55........... -.--•.•  .---'-'- -' 

. 

.•-'.- 
Siemen Vesa luonnonkukkaseos  100 80 80 

. 
C  erillinen kasvualus  8.9.  

.  
M.Tekala.  Tampere  

.. 

rölli  

100_._............ 

50 40  
Siemen..Oy...-.-_-.-  ....- 0__..__. ,• 

. 

....... 

. 

Siemen Vesa 
lape&rnatA............... ....... 
luonnonkukkeseos  100 

.....is 	........ 
50 50 C 8.9.  

.  
M.Takala  Tampere  rölli  50 25  

. 

Eieman..Oy ................ 250.......... ... .  
EG-trading  itse valikoitu  1 100 75 75 0  erillinen kasvuaiu.  16.9 51  
Siemen Oy 

larnpaanrata ......... 	... 

lampaannata  450 335  
tAlk.......... ......................... 50.................. 40.......... ... ............ .... ___.-.___ ... --.-.._. 

EG-trading  itse valikoitu  1 100 45 45 D 16.9. 
.  

51  
Siemen Oy lnpaanrata  450 Z0  
M.Tak&.a...T.per_AUi. ------- .-._  ........--.--* -.-.--.-....----.- 

. 

-.-..-- 
.g .:trading  .. 	.... 16i9* .-.__..--..-__..  ..3  

M.Takala...T.arnpere. ............ 

EG-trading ........._-....-_..its.valikiütu3 

50 ............. 

... ..  _.-...53....-.---..  

.EG-trading ........_-_-.-.  itu.y&iko.iti.i4 .. .... 400.............. ...  E......  ...erihinen.kvusIue. .... --.  
G . 4  .... 

.16.9........ 

MTTK.  Mikkeli kukkaeeoa  

X........... 

100 65 G  erillinen kasvu&ue  9.8. 66  
M.Takala, Ta'npere rölli  50 30  

2Q...... il.hnn$YM6iu5.. 

............ n8t................ 230  . 
MTTK.  Mikkeli kukkaseos  100 35 35 G 19.8. 66  

M.Takala Twipere rölli  50 30 

-.............. 

Qy .!..en...............__......tr.p8an .na........ c.L__._i -.--...-.-.- ..-.- --.-.-. -...--..-..-- 
.--- 	............ kt....._ -.-.-....-.-.- 66 ......  Lan.maaseutuoto ....... 

Lapin  maaseutuopisto  
Seos.,.1.......... 	 .. 
Seos  1 

....... -----......... 
60 H 

erihinan.kaavuatus.. 99-............... 
9.9.  

. . . . ' C; 

I  

I  
/  

'  

',1 

Al  

Pateniemen eritaso: eteläluiskan  alue, tien  ja  jk + pp:n välinen alue  
14  

=meenparannus  tehty luonnon 
kuivahkojen nüttyjen  ja ketojon 
tevoiteervojen  perusteella 

=  e  =  erillinen kasvualustakerros 
 1 0 am  jota  ei ole j,rsiU, pohja- 

maahan.  Sis.  40  %  I-k. 20%  I9tHs 
 40%  tunis,  niukka lannoitus.  

norm.  kakitus 
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 \ 	!) 

Toirittaøa Siem!!eos  Menekki. 	Ia K4vö,  g Pinta-ala  Riutukoodi Msp&. K'4vEçvö  Esiintyy  Iiätietca  s.  

MUKMkkOi . Mkcknkun ... ......  1 	. -.-.._..  _L....._...  . 	. 27.ft . IiLvsake 	.  61  
Tukog&donie Iuonnonhej,iáaoos  300 1 2 9.9.  
Tukogdonia nunnikkoejurnenusos 
Tukodeni 	... ...kukkaaeos . 	. 	.  j5..... 	. ...... . 	40  . 	_._.. . . . 	...--.-.-..--...-_.__. -..-.- --.- .-.-••- 	--- 
Lapin  rnaeutuopio.. Seo.3 	... --__......... ..._.._. . -. 	 -- -----°--- . .  n 
Semen  Oy  kionnonkukkasoo.  100 A  taa.  61  
Senin  Oy  hrnnäeos  2 150  
:fl..itos h.jni,.os 	..-. . .. ._.......-.-..... --•-- • 
Senien  Oy  luannonkukkaseos  100 50 W A  vhi nuw iea  61 
Semen  Oy  heinMoos  0 150  
1to€ 	. h.niuos 	-.-- -•-- - • 	.•--•-•-•• - -•--••-.-- • -•-- -- 	-.--- -.----"---- . 
Tukog&deni. Iuonnonkukkaeos  100 60 B 9.9. 64  
Tukogwdenia Iuonnonheinäeeos  300 150  
iielátoø 	• 	--.-.-.heinieeoe . --.- . 	100 	. •-.- . 	al  . . .-....-.----.—.—.-.- . 	-.--. -.--..-..:.-.-.--.--..-..---.-. . 
Tukog&denia Iuonnonkukxasoas  100 50 60 B  vNi.  rna  SB.  64  
Tukog&denia Iuonnonh.iisoos  300 150  
Tflto . 	....... . . 	..._ . 	-.- . 	io . ..... 	3  . 	-.-.-.—.-.-.-.---".---.—...-..-.-.-..- . 	---.----....----.* .  
Semen  Ve€a Iuonnonkukkauos  100 50 O C 8.9.  
M.Takala. T&npere rölli  60 33  

,enOy 	. 	. I6mp6)flat 	. 	. . .. ....150....._  ._ . 	__.__ ..__.. . ._ _. . 	_-..........-. . ....- .-. --.-.... . 	--.-.-...- . 
Si&nen Vee kjcnnonkukkaeeos  100 50 C v. ms 8.9.  
M.Takala. T&npece röIIi  50 33  
SirmnOy .... . IMnpa)flatl . 	......... .  ....250  .  .....150.... 	. ...... -_._.._.._ .-.-...... . 	«- 
EG-trading  itse  velikoitu  1 100 63 6 0 169. 51 
Semen  Oy  Impainto  460 2  
MTakal&Ta-nper..... 	..:.  roil 	. 	. . 	50.  ... 	. 	.  33 	... .. 	. 	..... .... 	. • ••••• .•.•••._.•... • . •  
EG-trading  Itse valikoitu  1 100 W D  v*i. m.ua  16.9. 51  

nen  Oy  Iampanata  450 23  
.-....- ........._ . -.--...--.-------- 33.,.__...____._._._._._. ........ 

E&trc1ing............ -.-.-.-.  ts.v.kko*u.3--.-.-..-....- .... 240-.---.-  .. ..lQ....E . 
....  4O.. -----.80---.-- 5.-----.  

EG-tr.dig-*-.....-.--.-  ..... ---..------. 
..-. ... ...... 4P....---- Q-.__-__6  i,a.... 
MUK. MiCk. kLk.os  100 50 0 19.8. 66  
M.Thkaa. Tnper rolh  50 33  
SiemQy lcflpNpI .a 	........ .... 	... 210 	. 

. 

. .*-.---- .... 
MTTK. Mikkel kiAkos  il»  63 60 G  

.........  

vN.  ms 19.8.  .  60  
M.Takaa. Tnp rOB  

. 

00 33  

.......... 

.............._...jiniin . ---------  _....21Q...  

. 	..... 

....... ........ ._....___ 
Soos..1.................._.__. ._........................ ._......_----  }L.......................  ............-...  ... npnmaoutuopito.. ... 

Ln maeutuopto  Seos  1 
_ --------- 

66 H  vN.  mss. 
.-..9L.-....----- 

9.8. 66  

= váhãineo 
maopar8flfluB 

8tutusIucen 
maanprannua  

,.  

I  

. 

-' -- 



ToiTijuaja Siemenseos  Menekki.  gla Kytvö.  Pinta-ala.  m  Ruutukoodi Maanparannue Kyvöpäivä  Esiintyy Lisätiet.  s.  

M.T  a  40 ....._• .. ....ioo...... ,!!y8 27.8.  ... ... 

Siernen  Oy 
.!!Pf° 	........._ ................. 
siperianunikko  3 pus. 5 2  - -  27.8.  

Särkän taimiato maksaruohon taimia  2  kpVrn2  3  kpl  

. 

57iP...... 

1 

t............ 

3  - ' -  3.9. 82  

.isto maksaru  oh  

. 

............... ............... .. .... .. .  

Itse kerMty kumma  7 4  - -  27.8.  
Itse kerätty kissankello 

.. ... 

. 

.rãtty ..!!ke ..... kuitapiisku• 	........ . . 

ketonoiIikk 	....... 5....  
MTTK.  Mikkeli särmäkuisma  Z 10 50 8.1  - " -  27.8 G-seok- 
MTTK.  Mikkeli päivänkkara  

Th...................... 

Z 10  

........ 	 ........ 

. 

sessa 
MTTK.  Mikkeli neidonkieli  Z 10  

.27.8.......... 

MTTK,  Mikkeli mäkikuisma  Z 10  

.............. 

MTTK.  Mikkeli kamomiHasaunio  25 10  

........... 

MTTK,  Mikkeli andekaunokki  30 15  

. 

. 

MTTK.  Mikkeli kullapiisku  135 40 30 8.2  - - 
 27.8.  

pietaryrtti............ 	...  ...... .... . . 

.i5...... ..J.00 ......... 

MT.TK..Mikkeli 	............. 
....Hn..n men...Kaarina. ....... 

Hãnninen Kaarina 
valkoapila,Sonja...... ...... 
valkoapila, 	Lena 

2.............. ... 
_1_.._ ................... 
150 80 40 8  

........ 

- - 
 

..... 1Q,..9.......... 
18.9.  

. 

. .................. 
. 

P 
C  ;  

Pateniemen eritaso, pohjoisluiskan  alue, metsän reuna  ja  luiskan  alaosa  
16  

r iv  

=  t  =  vähäinen turvelisäys  1 ,5-4 cm  

)  I 	kosalueiden  reunoilla oleviin ruutuihin  
)l 	 jokokalkittuaturvettatókelkki +  turva  

L—" 	
erikseen levitettynä. niukka lannoitus,  

I 	. 	 es  ole jyrsitty pobjameahan 
.  

C 
I  



Paten  lemen eritaso,  R3  
17  
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$ 	P 

iugi _ Slemenseos  Menekki. 	p  Kylvo.  i  pthtaaIa.m2 Ruutukoodi K1vÖpäIvä  Esiintyy UsätetoJa 
enOy _ya!KoapIa.Mua•. ....*.-.--..- ..-.- _.iQo.  1QO. 

_ _.LQQ_._  ..o 	.., ...JL.. J.8:!: 
..Slemen..Qy........... ..va1koapda,.Htha..._..--_....  .._._._._100.._.._._._  .jOO 	..  ..a  . 	... ia.8 
.Th!cPgd  p.la __  ,...puna-apila....HankkIjanV..enia... 5QQ,.. .....5.00. .iOO_ ........ 	._  

vIllca!sta... 	............ 

-"-..... .... 
... ------ -2Q.Q...  14& ............. ::. — ... 

.... .. .-..pu 	..: __19p..__  
.200 	--  
100 6  .!: - .--". 	....... 

Itse  keratty ... ---...-.-.-. -. 	300 7 19.8 
......  

75  -  77  
Siemen Oy  lampaannata  500 1500  
.MJakJaTamp&eMywnru ------.._.-.__-  ._. .. ... 

.._J.50 15O  ... 1OQ...........  

.. 
pohJreuna 

Tukogardenja Jäykkänata, 'BHJart  400 400 100 

..... 

9 8.8  välikaista  68  
M.Takala,  Tampere pävänkakkara  30 30 

.....50 5fl. 	... 

..... 

. 	..... 	.. 
............. 
............. 

.. 
. ...._.-.._ . .. ...  

Siemen Oy  
:!1!jo. __ luonnonkukkaseos  100 100 100 

.... 	. 

__._.L.__._._.__.. 

lo 

1L8 	 ........ 

.......... 

18.8. 59  

p!iY!.a... 

... . 	............ ................. .. ........ 
Tukogarcenia 

.......... ................. 

jiykkänata. BiIJart  3000 

150.-... 

750 25 11.1 18.8  - " -, IäJ.aI. 

M.IaKaIa,..Tarnpere.. 

Tukogardenia 

vaimisseos....-..-.-.......... 

jaykkänata, "BflJart  2000 500 25 

..I ..... 	... 

11,2  

.8.&.-............ 

Tukogardenia jaykkänata, 'Blijart'  1000 250 25 11,3  
.Tukogardanja ........ 

...beIU!e9s........ -.-... ........ 

....jaykkanata,..'BUJart ........ 

..... 	... 

.500....._ 

. 	.... . . 

MTTK, Jokonen punanata, 'Juliska'  3000 450 25 12.1 8.8  et.Iulska 
MTTK,  Jokioinen punanata, 'Juliska'  2000 

125 ..... 
500 

25---....---- 
25 

1.1,4-........ 
12.2  

MIlK,  Jokioinen punanata. 'Juliska'  1000 250 25 12,3  
MTTK,  Jokioinen punanata, JuIIska'  500 125 25 12.4 

L 	 c.oercdo: //..  
S 	
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 Haituunoffoat*en  rasa 	
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 Et  LAJI  r  
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Pateniemen eritaso:  
rampin  R3  alue, metsän reuna  risteysalueella  

Toimittaja 
_____________  

Siemenseos  Menekki Kytvö  
g 

Pinta -ala 
m2  

Ruutukoodi Meanparannus  Kylvö 
päivä 

lisätietoja 
sivulla  

1600 80 - L  yl.  viherrak.alus  16.9.  53  
MTTK,  Mikkeli iisoppi  60 30 50 2  väh. turvelisäys  8.9.  

. 

EG-trading  itse valikoitu  4 1600 160 10 3  -- 	- 16.9 54  
MTTK  Mikkeli aiuruoho  18 50 

... 

0 4  - 	

- 	-  

99  
Siemen OY  keltamaksaruoho  5 pus 10 

- .................. 

5 
W 
 -  

Itse kerätty kanerva  5 6  - -  9.9.  
Vihérrepo  600•  
Helle  Oy kukk - yLViheITak.811J$ 

--..- ........ 

Siernen  Vesa luonnonkukkaseos  14 30  
Tielaitos heinäseos  

. 

1000 2000  

.. 
- ... 

_•7................... 
....... 

•9.......  

=  t  =  vähäinen turvelisäys,  1 ,5-4 cm  koealueiden  reunoilla oleviin ruutuihiri joko kalkittua turvetta  tai 
 kalkki  +  turve  erikseen levitettynä, niukka lanooitus, ei ole jyrsitty pohjamaahan 

=  yleinen viherrakennus alusta 	//i  
1  / 	.  : 1/  / 	 // ,  
I R 	EEV/ ,' 	4.  

•  Yd, 1 I  -  

1* •  

j ./g  • 	
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44i 	'iemen '8S8fl  kukka  
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Välikaistan  alue  
19  

62jT. .. . 	' 	:- - 	: 	 ' 

:.: 

( 

 59S 	 ,•• 	

$- 

4,417 

- 

Toimittaja  Siemenseos  Menekki  g/a  Kylvö,  g Pinta-ala.m2 Ruutukoodi Kylväpäivä  Esiintyy Lisätietoja  s. 

M.iakala,  Tampere 	. 	. ...... valmissoos 	 .. ..  125 	..... 125.......... 19.&._.....  .. 	 .._.. 
M.Takala,  Tampere pälvänkakkara  3D 100 2 19.8 

. 
58  

M.Takala,  Tampere ketoneihkka  50 50  

. .... L ................. 

k Oga!dOflie •Tu  jäykkäna.. Bk'i!!:'..... ..._ ..._...-.- .... 
.... 

._ . -.-.- .... , 	.... 
._-.__.._-.-...... ... 
. 

-it .... 
Tukogardenia Biljart' Z0O  1000 

...---...-iOQ.-.-.-...... 

50 4,1 20.8.  R3.Iäj.al.  
To  __..__. 1cPQ_ . °.4....  .. 
.SiemerLQy ...... .... .5 	.......... a_ ... 	..... 

.. .  ..2O._...  R__.... .___._._.._  

!!m !k9Ia, . .y .. .....!OQ...  ..t_. . .J° .... ?..... °. 
.Tukogardeni&..._. . .pu.nepi1.Hnidwøn ...... SOQ...  8O._ ...... 

8........_ R3... ..._.-.. ..__._.. .... 
-.- 

. P1V!  .P8:9P j.  ..... ......8..... R3 .  
. Tukogardenia........._... ... ..iOO.. 

...4 	.... 

....  ..8O  ...... 10............... ..&._-..  R3...  .-._...... __... ............  
itse kerätyt  3O 11 1.9. 84-85  

M.Takala,  Tampere räfli  
Siemen Oy  lampaannata  350 700  
Tukogardenia JÖyk ... 	.......  .__.._i... 

.... 

.-..---.-.-.-..- ......... .....____ ..-.-.*-.--.... .-.--.  
G . .... 	-----------.--.-.-.  B10 .........  ...!P ..__ 	.... 

-...................-....--..-.-.-........___.___._.._._.8ieniä..,. ------.--.*--.--..-......-.. -.--.-.- .... -.-..--.... __.50...._-_.- ...._-....-.-.... -.-............-.-...--.-.-.-..- --- ....-- 
Siemen Oy  Iuonnonkukkaseos  100 65 A 19.8. 61  
Siemen Oy  Iuonnonheinäseos  250 165  

._.... 3................. 

..Tielaitos........... heinäseos......... .... 50.... _-__...... 
Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 85 65 B 9.9 64  
Tukogardenia Iuonnonheinãsaos  300 195  

---- 

.... 

.Tielaitos .............................. 	. .hainäseois................................. 100........  ...  ..IL............ . ..-.._._.__......_ ._._._.__._._- ... -_-.--.- 
Siemen Vesa  luonnonkukkaseos  100 65 65 C 8.9 65  
M.Takaa, Tp.re rölli  50 35  

.  

$iernen.Oy ...... .......................... 1ampaannata  i  ..._.____-__ 

...__IL._........ 

..-. 	.......... . 	 ....  
EG -trading  itse valikoitu  1 100 65 65 D 16.9 51  
Siemen Oy  Iampaannata  450 295  
..M..Tak&a...Tarnp.er.e..... 	,.rö  III 	.......................... . 

250....._ ..... 

........ ....______._ _-.._......__.-_ .. _.___-.-.  
__ing .. 	..-.-*--- jta 	 ... .....4PQ.  ffi....._  .-------L.......  . 
E:!ad.!!'9 .... . ...  L  

. 

! 	 .... ...............-_ 
MTTK,  Mikkeli  kukkaseos  100 65 65 G 19.8. 65  
M.Takala, Tipere röIIi  50 35  

... 

.  .! Iem ..!&n .p  . 

......---------- 

Lapin masseutuopisto  Rovaniemi  1 65. 
. ........  

H 9.9. 69  

1  

Kemi  
r 
	 Vt4 



Läjitysalue  
20  

Toimittaja Siemenseos  Menekki.  gla yIvö.  g  Pinta-ali Ruutukoodi Maanpai. Kylvöpv  Esiintyy Usätietoja  a.  

Helle  OY persianapila  250 250 100 1,1 16.8.  
Helle  Oy persianapila  250 200 80 1,2  
HPe. Qy. pepjla ....25O . .....20  t3  -....-.- -.-.-..... ..  
Itse kerAtty  75 2,1 19.8 78 -79  
M.Takala, Tnpere rölli  70 75  
Itse kerätty  50 2.2  
M.Takala, Tpere rölli  70 30  
Itse kerätty  .  100 2.3  

................. 

M.Takala, Tnpere rölli  70 75  
8  c....__.__.... 

. 

-.-.-.- ......... ..--.- ............-.-... ........-.- ..... 
Siemen Oy lupiini, yksivuot  670 100 15 3,1 19.8  
Tukoqardenia ..!uph.m .1000.... 

.-- ......... 

....... .. 

.. .......................  

........... ..... 
persianapila  

. 

.30Q._- _3  iOQ ....  
lcumina.Cansnçry ....  j  ..... ...bQ...... ...1..............  . 19..8...... .. 

MUK,...M. !4ceI........  .O 30  1P ... . . 	.  .! 	....  

. 

Itse kerätty niittojte  poistettu  190 7.1 19.8.  pohj.luisk  80 -81  
ni.itti.te.p. k*an.......... ... ......  .i5..... ..L.2  .... 

Hãnninen.Kaina......... 
tukogerdenia........ ... ...... 

Tukogardenia jäykkânata 'Bljart'  1000 500 50 8,1 19.8. R3.  válik. 
i  .IO...... ......8,2.......... ... ........ 

Ita..kertty ............ - ....... 

nurmiröUi...asS 	............. .....4Q0... ..40 1.... ... ..  

. 	......... 

19,$...... .........  
Tukogardania........ .. ......... 
SJ rn.e.n.. 	y........................... 
Siemen Oy 

jäykkänata...'8iI1&t............. 

luonnonkukkaaeos  100 20 20 A  parantamaton  

16.8  ..... 

8.9. 

. 

61  
Siemen Oy heinäseos  250 50  

.J 	 ....... 

.... 

O8 .. ................. .10....... 

. 

. 	 ........ .........-------- 

Sieman  Oy luonnonkukkaseoe  100 20 20 A  kuonamureka  8.9 61  
Siemen Oy heinäseos  250 50  
Tielaitos heinäseos  50 10  
Tukoar:Jenia luonnoiikukkaseae  100 20 20 B  parantamaton  

..... 

8.9 64  
Tukogardenie luonnonheinäseos  

Q. ............. .... 

300 60  
Tielaitos heinäseos  100 20  

T'eE9Q...._.- .................... 

TukogarJenia luonnonkuldcaseoa  

Z0O.......... 

100 20 20 B  kuonanurska  8.9 84  
Tukogardenia luonnonheinAseos  300 60  
Tielaitoa heinäeeos  100 20  
Siemert Iésa luonnoukkaseos  100 20 20 C  p&antamaton  8.9 65  
M.TakaIi, Tpere rölli  50 10  

.. 	....... 	... 

.............. 

sIn . p!.!ta..  _._O  - ... -....-.- 
Siemen Vesa luonnankukkaseos  100 20 20 C  kuonamureka  8.9 65  
M.Takahi. T&npera  roué 50 10  

.....  

Si&n . !pta -. .. 

EG-tradiig  itse valkoitu  1 100 20 20 D  

......... 

parantamaton  18.9 51  
Siemen Oy Inpaannata  450 90  

-.-.-.......... 

M.T.ekaI3,..Tper€ ....röllj..... ..-. .10  .. 	 ................ ..  
EG-trading  itse valkoitu  1 100 20 20 0  kuonemuraka  16.9. 

.................. 

51  
Siemen Oy lampeannata  480 90  

!Te!9!1!!ppe!! röll .  - ... -.-.-.-.-.-.. 
EGtradin 	................  400.... .E. ... ... 

-.- .... -..-.-.-.-.......... 

p&antarnetor  ...i.6.9  ........ 	...  ...53 .... 
EQ:!a4!flQ !tS..Y!itU.. 

.... 	 ...... 

_.-.-.-- ... 

L .... ... 1.69  

. 	 ------------------------- 

53  
...BQ.... 

P! 	. . 54  
.400.... ......E.... ........ .. kuanarnureka  .16.9  

......... 

....54.... 
MTTK.  Mikkeli kukkaseos  

c....._._._._.... 

- 

100 20 20 G  

-.- ....-..-.-.-.-.. ..... 

pwantameton  16.9 66  
M.Takala, Tpere rölli  50 10  

EG. 	tradiw 	..... 

its...volwitu..a........... ......... 

..Iam...  peannt&.......... ...  

4Q..L.. 	... 

...5Q....  

8P  ... 

...7Q...:.. 

2Q...... gnam...wika... 

... 

.. 	 ........ 

........... 

.Siem....Qy. 	........... 
MUK,  Mikkeli 

its.a.volco....4.... 	.... ..... -- 

kukkaseos  

.... 	.. 

100 

...8Q  ... 

20 

20...... 

20 

P......  

G  kuoniurska  18.9 

................  

66  

M.Takala, T&npere rölli 	.  to  
Siemen Oy lampeannata  350 70  

............................. 

I ) 
A 

ASO  

'x 	=  k 
 =  karkeaa  emäksistA kuonamurska pohjamaana.  pinnalla  2-3 cm  hapanta HtHs. 

=  p  = parantamaton  alue ei maara•amusta HHk ^ Khk potianaa  
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Kostea alue  

-T' 
6%15>  -,. vsvo%  Toimittaja  EG  trading  

' %' 	 fl -  
L2-\  ae'< 	---- 	- Siemenseos 	B2  

' 
\ 

JTPTflOA \- 
 '49 i828  / 	"..  Menekki:  400  g/a  

'  Y 	\A  
''  

tj: • 	.-i  
'12" 	- '':  59:t> . 	 M2  Kylvö:  200g 

6 
Pinta-ala 	50 m2 

6318  Ruutukoodi 	1  
-"- 	8:393/  • 	'-. '. 	 -ff- 

' 
/ 	'  94' 	59:t6 	_. 	Th Kylvöpäivä: 	16.9. 

- 	-, 
1',  

'' 	iV 
, 	 - 

'-'' 
/  

.' 	j' '  
1'  

Lisätietoja sivulla:  58  

*  
A 	.  

A 	-  
A 	, 	7O:34, --z:' 

f'- 	699 
I .---_J 	" 	'. 

!• 	7O:  
1..:Kariias - 	r 	....... - 1A,  

- — 

-  

1 '  

-s  - IU%- —Qiezoiøj  as _______ 

£  

a  

- -  
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6.  KOEALUEIDEN KYLVÖTAULUKOT  

-Viittaavat karttoihin  ja  koeruutualueen tarkempiin sisältäsivuihin  lukuun  12 

I 
I  
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22a 	 KETOJUL.XLS  

Toimittaja Siemenseos  Menekki KylvO  Pinta-  Ruutu-IMaan  R1  Esiintyy iir 
___________________________________________ g/a  g  ala,m2  koodi Ipar.  päivä muualla sivu 
ETELALUISKAN  ALUE  
MTTK,  Mikkeli kukkaseos  80 100 1 8.9. 66  
Siemen Oy luonnonkukkaseos  20 59  
Siemen Oy lampaannata  185 65  
Tukogardenia  puna-apila, 'Hankkijan VenIa'  20  
Siemen Vesa luonnonkukkaseos  20  
M.Takala,Tampere rÖlli _______  45  ______ __________ ______  
Lapin  maaseutuopisto  Seos  2  _______ ______  200 2 	i  _______  7i  
Siemen Oy keltamaite ______ _____  15 3 31.8.  ______  
Siemen Oy maa-apila ______ _____  15 4 318.  ______  
Siemen Oy veriapila ______ _____  15 5 31.8.  ______  87 
Lapin  maaseutuopisto  Seos  3  ______ _____  150 6 	I 9.9.  ______  
Särkän taimisto istutetuttaimet  150 7 	i  31.8.  
Siemen Oy lampaannata  435 650 83  
M.Takala,Tampere rÖlli  65 100  _____ __________ ______  

EG -trading  Bl  muutoksin  400 800 200 8 16.9.  ______  55  
EG-trading B3  muutoksin  400 800 200 9 16.9.  ______  
Siemen Vesa luonnonkukkaseos  100 100 100 10 8.9.  
Siemen Oy lampaannata  900 900  
M.Takala,Tampere rÖlli  100 100  ______ __________ ______ 

Tukogardenia Kukkaniittynurmikko  1000 1000 100 11 8.9  _____  62  
Siemen Oy Kukkanurmi (valmisseos)  1000 1000 100 12 16.9.  ______ 

MTTK,Jokioinen punanata Juliska  800 400 50 13 16.9. 51  
EG-trading  itse valikoitu  1 30 15  
Siemen Oy lampaannata  280 140  ______ ___________ ______ - 

Viher  Repo  puna-apila  230 800 350 14 t 16.9.  ______  87  
Hänninen  K.  alsikeapila  260 130 50 15 t 16.9.  ______  87  
Tukogardenia  puna-apila, 'Hankkijan VenIa'  100 500 200 16 t 99.  ______  
Siemen Oy valkoapila,  'Hula 235 470 200 17 t 9.a  ______  
EG-trading  itse valikoitu  2 400 400 100 18 	t 16.9.  ______  

Hänninen  K.  veriapila  170 170 100 19 t 16.9.  ______  87  
Hänninen  K.  maa-apila  260 400 150 20 t 16.9.  ______  87  
Itse kerätty korkeat  250 100 40 21 9.9.  ______ -  

YHTEENSÄ  9020 2485  

ETELALUISKAN  ALUE, TIEN  JA  JK+PP:N  VÄLINEN ALUE  
EG-trading B 10 400 260 65 1 	välikais. 	57  
Siemen Oy luonnonkukkaseos  100 75 75 A e 19.8.  
Siemen Oy heinäseos  250 190  
Tielaitos heinäseos  50 40  ______ ___________ _______  

Siemen Oy luonnonkukkaseos  100 55 55 A 9.8. 61  
Siemen Oy heinaseos  250 140  
Tielaitos heinäseos  50 40  ______ __________ ______ 

Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 80 80 B e 9.9. 64  
Tukogardenia luonnonheinaseos  300 240  
Tielaitos heinäseos  100 80  _____ __________ ______ 

Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 55 55 B 9.9. 64  

Tukogardenia luonnonheinäseos  300 160  
Tielaitos heinäseos  100 55  ______ __________  

Siemen Vesa kukkaniitty:  kukkia  100 80 80 C e 8.9. 65  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 40  
Siemen Oy Iampaannata  250 195  ______ __________ ______ -  

Siemen Vesa kukkaniitty:  kukkia  100 50 50 C 8.9. 65  

M.Takala,Tampere rÖlli  50 25  
Siemen Oy lampaannata  250 120  
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Toimittaja  Siemenseos  Menekki Kylvö  Pinta-  Ruutu- Maan Kylvö Esiintyy  iT. 
___________________ _________________________ gla  g  ala,m2  koodi  par.  ______  sivu  
EG-trading  itse valikoitu  1 100 75 75 D e 16.9.  
Siemen Oy  lampaannata  450 335  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 40  ______ __________ ______  
EG-trading  itse valikoitu  1 100 45 45 D 16.9.  
Siemen Oy  lampaannata  450 200  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 25  ______ __________ ______ -  
EG-trading  itse valikoitu  3 400 280 70 E e 16.9. 53  
EG-trading  itse valikoitu  3 400 165 40 E 16.9.  ______  53  
EG-trad ing  itse valikoitu  4 400 265 65 F e  
EG-trading  itse  vatikoitu  4 400 150 40 F 16.9.  ______  54  
MTTK,  Mikkeli  kukkaseos  100 65 65 G e 9.8. 66  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 30  
Siemen Oy  lampaannata  350 220  ______ ___________ ______ 
MIlK,  Mikkeli  kukkaseos  100 35 35 G 19.8. 66  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 20  
Siemen Oy  lampaannata  350 120  ______ ___________ ______  
Lapin  maaseutuopisto  Seos  1  ______ _____  60 H e 9.9.  ______  69 
Lapin  maaseutuopisto  Seos  1  ______ ______  60 H 99  ______  69 

4050 	1015  

KOSTEA ALUE  
EG-trading 	1B2 	 4001 	2001 	501 	1 	116.9. 	I 	I 	58  

LAJITYSALUE  
Helle  Oy 	persianapila 	 250 	250 	100 	1,1 	16.8.  
Helle  Oy 	persianapila 	 250 	200 	80 	1,2 	16.8.  
Helle  Oy 	persianapila 	 250 	50 	20 	1,3 	16.8.  ______  
Itse kerätty  75 2,1 19.8. 78  
M.Takala,Tampere rÖlli  70 75 79  
Itse kerätty  50 2,2 19.8.  
M.Takala,Tampere rÖlli  70 30  
Itse kerätty  100 2,3 19.8.  
M.Takala,Tampere rÖlli  70 70  ______ __________ ______  
Siemen Oy  lupiini, yksivuot.  670 100 15 3,1 19.8.  
Tukogardenia lupiini,  monivuotinen  1000 1000 100 3,2 19.8.  ______ -  
Hänninen  K.  persianapila  300 300 100 4 16.8.  ______ 
Tukogardenia kumina,Carum carvi  200 100 50 5 19.8.  ______ - 
MTTK,  Mikkeli kumma  Carum carvi  200 300 150 6 19.8.  pohj.lui.  67  
Itse kerätty  niittojäte  poistettu syksyllä  190 7,1 19.8. 80  
Itse kerätty  niittojäte  paikallaan  ______ _____  155 7,2 19.8.  ______  81  
Tukogardenia jäykkänata, Biljart  1000 500 50 8,1 19.8. R3, vä- 
Tukogardenia jäykkänata, Biljart  2000 1000 50 8,2 19.8.  likaista  -  
Siemen Oy  nurmirölli Rasti'  400 400 100 9 19.8.  ______ -  
Siemen Oy  luonnonkukkaseos  100 20 20 A p 8.9. 61  
Siemen Oy  heinäseos  250 50  
Tielaitos heinäseos  

heinäseos  
50 10  _____ __________ ______ -  

Siemen Oy  100 20 20 A k 8.9. 61  
Siemen Oy  kukkanurmiseos  250 50  
Tielaitos heinäseos  50 10  ______ __________ ______ 
Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 20 20 B p 8.9. 64  
Tukogardenia luonnonheinaseos  300 60  
Tielaitos heinäseos  100 20  _____ __________ ______ - 
Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 20 20 B k 8.9. 64  
Tukogardenia luorinonheinaseos  300 60  
Tielaitos heinäseos  100 20  ______ __________ ______ -  
Siemen Vesa  kukkaniitty  kukkia  100 20 20 C p 8.9. 65  

1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
1  

Sivu  2  





KETOJUL.XLS 
	 22d  

Toimittaja  Siemenseos  Menekki Kylvö  Pinta-  Ruutu- Maan  Ri  Esiintyy  fIi 
__________________ ________________________ gla  g  ala,m2  koodi  par.  pvä ______  sivu  
Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 60 60 B 9.9. 64  
Tukogardenia luonnonheinäseos  300 180  
Tielaitos heinäseos  100 60  ______ __________ ______ 
Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 60 60 B V 9.9. 64  
Tukogardenia luonnoriheinäseos  300 180  
Tielaitos heinäseos  100 60  _____ __________ ______  
Siemen Vesa  kukkaniitty:kukkia  100 60 60 C 65  
M.Takaia,Tampere rÖUi  50 30  
Siemen Oy  lampaannata  250 150  ______ __________ ______  
Siemen Vesa  kukkaniitty:kukkia  100 60 60 C v 8.9.  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 30  
Siemen Oy  lampaannata  250 150  ______ __________ ______  
EG-trading  itse valikoitu  1 100 60 60 D 16.9. 51  
Siemen Oy  lampaannata  450 270  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 30  ______ __________ ______  
EG-trading  itse valikoitu  1 100 60 60 D v 16.9. 51  
Siemen Oy  lampaannata  450 270  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 30  ______ __________ ______  
EG-trad ing  itse valikoitu  3 400 240 60 E 16.9.  ______ _  
EG-trading  itse valikoitu  3 400 240 60 E v 16.9.  ______  53  
EG-trading  itse valikoitu  4 400 240 60 F 16.9.  ______  54  
EG-trading  itse valikoitu  4 400 240 60 F v 16.9.  ______  54  
MTTK,  Mikkeli  kukkaseos  100 60 60 G 19.8. 66  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 30  
Siemen Oy  tampaannata  350 210  ______ ___________ ______ 
MTTK,  Mikkeli  kukkaseos  100 60 60 G V 19.8. 66  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 30  
Siemen Oy  lampaannata  350 210  ______ __________ ______  
Lapin  maaseutuopisto  Seos  1  ______ _____  60 H 9.9  ______  69 
Lapin  maaseutuopisto  Seos  1  60 H v ______ _____ 	 ______  9.9  69  

YHTEENSÄ 	 4240 	1250  
RAMPIN  R3  ALUE  ___________________ _____ ____ _____ _________ _____  

Siemen Oy  valkoapila, 'Huia'  500 500 100 1  iiiT välikais.  
Siemen Oy  valkoapila, Huia  200 200 100 2 18.8.  - ' -  
Siemen Oy  valkoapila, 'Huia'  100 100 100 3 18.8.  - ' - 
Tukogardenia  puna-apila,  'Hankkijan  VenIa'  500 500 100 4 18.8.  -" -- 
Tukogardenia  puna-apila,  Hankkijan  VenIa'  200 200 100 5 18.8.  -" - 
Tukogardenia  puna-apila,  Hankkijan  VenIa'  100 100 100 6 18.8.  - -  
Itse kerätty  300 7,1-3 19.8. 75  
Siemen Oy  lampaannata  500 1500 76  
M.Takala,Tampere Myttäalän rÖUi  50 150  _____ __________ ______  77  
M.Takala,Tampere valmisseos  150 150 100 8 8.8. -"-,Pm 68  
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart'  400 400 100 9 8.8.  välikais.  68  
M.Takala,Tampere  päivänkakkara  30 30  
M.Takala,Tampere ketoneilikka  50 50  ______ ___________ ______  
Siemen Oy  luonnonkukkaseos  100 100 100 10 18.8. 59  
Tielaitos heinäseos  500 500  ______ ___________ ______ 
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart'  3000 750 25 11,1 18.8.  läjitysal 
Tukogardenia jaykkänata, 'Biljart'  2000 500 25 11,2 18.8.  välikaist. 
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart'  1000 250 25 11,3 18.8.  
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart'  500 125 25 11,4 18.8.  ______ - 
MTTK,Jokioinen punanata Juliska  3000 450 25 12,1 8.8.  et.Iuisk. 
MTTK,Jokioinen punanata Juliska  2000 500 25 12,2 8.8.  
MTTK,Jokioinen punanata Juliska  1000 250 25 12,3 8.8.  
MTTK,Jokioinen punanata Juliska  500 125 25 12,4 8.8.  ______ - 
________________  YHTEENSÄ  ______  7430 1400  ________________________  
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Toimittaja  Siemenseos  Menekki Kylvö  Pinta-  Ruutu- Maan Kylvö Esiintyy Lisät.  
g/a  g  ala,m2  koodi  par.  päivä sivu  

RAMPIN  R3  ALUE, METSÄN REUNA  RISTEYSALUEELLA __________ _____ _____ _____  
EG-trading  itse valikoitu  3 1600 80 5 1 y  ______ 
MTTK,  Mikkeli  iisoppi  60 30 50 2 	t  ______  
EG-trading  itse valikoitu  4 1600 160 10 3 t  ______ 
MTTK,  Mikkeli  ajuruoho,Thymus serpyll.  170 50 30 4 	t  ______  
Siemen Oy  keltamaksaruoho _______  5 pus. 10 5 	t 9.9  ______  
Itse kerätty kanerva  _______ ______  5 6 t 9.9.  ______ 
Viher  Repo  puna-apila  300 600 200 7 t  ______  

Helle  Oy  kukkanurmiseos  20 40 200 8 y  -  

Siemen Vesa  kukkaniittyseos  14 30  
Tielaitos heinäseos  1000 2000  _____ __________ 	______  

YHTEENSÄ  2990 510  - 

VÄLIKAISTAN  ALUE  
M.Takala,Tampere valmisseos  125 125 100 1 	19.8. 	68  _____  
M.Takala,Tampere  päivänkakkara  30 30 100 2 19.8. 58  
M.Takala,Tampere ketoneilikka  50 50  
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart  400 400  ______ __________ ______ -  
Lapin  maaseutuopisto  Seos  2  _______ ______  200 3 9.9.  ______  71  
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart'  2000 1000 50 4,1 20.8.  R3,läj.aI. 
Tukogardenia jäykkänata, 'Biljart'  1000 500 50 4,2 20.8.  ______  
Siemen Oy  valkoapila, 'Huia'  500 400 80 5 20.8. R3  -  

Siemen Oy  valkoapila, 'Huia  200 160 80 6 20.8.  - - -  

Siemen Oy  valkoapila, 'Huia'  100 80 80 7 20.8.  - ' - 

Tukogardenia  puna-apila,  'Hankkijan  VenIa'  500 400 80 8 20.8.  -" - 
Tukogardenia  puna-apila,  'Hankkijan  VenIa  200 160 80 9 20.  -" - 

Tukogardenia  puna-apila,  'Hankkijan  VenIa  100 80 80 10 20.8.  -" - 
itsekerätyt  200 11 1.9. 84 

M.  Takala,  Tampere  rölli  25 50 85  
Siemen Oy  lampaannata  350 700  
Tukogardenia jaykkänata, 'Biljart'  110 220  _____ __________ _____ -  

EG-trading  BiO  540 540 100 12 16.9.  ______  57  
_________________  ei siemeniä  ______ _____  50 13  ______  

Siemen Oy  luonnonkukkaseos  100 65 65 A 19.8. 61  
Siemen Oy  heinäseos  250 165  
Tielaitos heinäseos  50 35  ______ ___________ ______ - 

Tukogardenia luonnonkukkaseos  100 65 65 B 9.9. 64  
Tukogardenia luonnonheinäseos  300 195  
Tielaitos heinäseos  100 65  ______ __________ ______  

Siemen Vesa  kukkaniitty:  kukkia  100 65 65 C 8.9. 65  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 35  
Siemen Oy  lampaannata  250 165  ______ ___________ ______ -  

EG-trading  itse valikoitu  1 100 65 65 D 16.9. 51  
Siemen Oy  lampaannata  450 295  
M.Takala,Tampere rölli  50 35  ______ __________ ______ -  

EG-trad ing  itse valikoitu  3 400 260 65 E 16.9.  ______  53  
EG-trading  itse valikoitu  4 400 260 65 F 16.9.  ______  54  
MTTK,  Mikkeli  kukkaseosta  100 65 65 G 19.8. 66  
M.Takala,Tampere rÖlli  50 35  
Siemen Oy  lampaannata  350 230  ______ ___________ _______ -  
Lapin  maaseutuopisto  Seos  1  _______ ______  65 H a9.  ______  69 

6995 	1850  
KAIKKI  RUUDUT  YHTEENSÄ 	 41060 	10617 
(12A  kni  iaetut ruudut  mukaan laskettuna  137 kDl)  
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7.2  Kasvualustan tavoitteet 

Tavoitteena oli muodostaa kasvualustaksi maapohja, joka olisi lähellä luonnon 
niittyjen  ja  ketojen kasvualustaa.  Määrittelyssä käytettiin apuna Teknillisen korkea-
koulun tutkimusta luonnonmukaisista viheralueista  (Kivi  1991).  Siinä  on  vertailtu 
erilaisilta luonnon  nutty-  ja  ketoalueilta  otettujen maa-analyysien tuloksia. Näitä 
arvoja lähetettiin Viljavuuspalveluun vertailuarvoiksi. Viljavuuspalvelussa määri-
teltäisiin, mitä koealueiden maapohjiin tulisi lisätä, jotta niistä tulisi luonnon kuivah-
koihin niittyihin-  ja  ketoihin verrattavia. 

Vähäravinteisuudesta  huolimatta Tuuli  Kiven  mukaan yleinen piirre luonnon kukki
-villa  keto-  ja  niittyalueilla  on  hienojakoisten  maa-ainesten pitoisuus kasvualustassa. 

Vaikka ravinnetaso  on  analyysitulosten  mukaan vaihteleva  ja  usein alhainen, täytyy 
pidättäviä aineksia kuitenkin olla tarpeeksi ts. rakenne ei saa olla liian karkea. 
Ravinteista erityisesti  fosforin, kaliumin,  kahn  ja  magnesiumin  sekä boorin kuparin 

 ja  magnaanin  suhteen maassa olisi oltava tietty ravinnetaso. Typpi  on  harvemmin 
rajoittava tekijä lukuunottamatta erittäin karuja kivennäismaita.  

7.3  Nykyisten tienvarsien kasvualustat  ja  kukkivat kasvustot 

Keto-  ja  niittyalueille  riittää huomattavasti niukempi  ja  näin myös halvempi 
kasvualusta  verrattuna esim. tielaitoksen  I  ja  II  lk:n nurmetuksiin  sekä yleisiin piha- 
ja  puistonurmiin.  Esimerkiksi tällä moottoritieosuudella missä koealueet sijaitsevat, 
käytettiin koealueiden ulkopuolella  Il  lk:n nurmetusta,  jossa oli  10  cm:n paksuinen 

 normaali viherrakennusistutuksiin verrattavasti lannoitettu kasvualusta. Koealueille 
riitti  3-5  cm:n  maa-aineslisäys  ja  hyvin niukat määrät hidasliukoisia lannoitteita, 
joista ei aiheudu huuhtoutumista vesistölhin. 

Kun verrataan ketonurmia tielaitoksen  III  ja  IV  luokan nurmetuksiin, kasvualustan 
erot ovat pienemmät.  Ill  ja  IV  nurmetuksiin  ei työsehityksen mukaan lisätä välttä-
mättä ollenkaan esim. humusta mutta ohjeelliset ravinnearvot  ja  rakeisuuskäyrät  on 

 annettu. Käytännössä  Ill  ja  IV  luokan nurmetusten kasvualustaksi muotoutuu  se 
 maa-aines mitä tienrakentamisessa kulloinkin  on  käytettävissä. Joskus  se  saattaa 

olla hyväkin pohja keto-  ja  niittynurmille,  ja sen  vuoksi huomioita hyvistä kukkivista 
tienvarsi kedoista kannattaa hyödyntää. Verrattaessa tielaitoksen lannoitusohjeita 

 Ill  hk:n nurmetuksihla ketoalueisiin,  voitaisiin suositella hidasliukoisia lannoitteita. 
Mandollisesti  typen  osuus voisi olla pienempi  ja fosforin ja  kahn  osuus suurempi. 

Parhaimmat tienvarsi-kedot ovat muotoutuneet suhteellisen karuille, ilman ruoka- 
multaa tehdyille alempiluokkaisten teiden varsille, joissa  on  lyhyt luiska. Huomat-
tavaa kuitenkin  on,  että ne ovat kehittyneet hyvin hitaasti ehkä  10-15  vuoden ku-
luessa,  tai  pidemmähläkin  aikavälillä. Kehittyminen  on  usein tapahtunut niin, että 
karulle alustalle  on  ensin tullut  joku kookas pioneerikasvi, esim. maitohorsma, joka 

 on  maatuessaan  tuonut humusta karkean alustan pintaan. Myöhemmin pioneeri- 
kasvin osuus  on  vähentynyt,  ja  kukkivat kasvit ovat saaneet enemmän tilaa.  Jos 

 alusta  on  ollut liian rehevä, kasvustosta muodostuu enemmän vihreää massaa 
sisältävä  ja  matalammat ketokasvit  eivät pääse leviämään. 
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Pitkillä moottoritien  luiskilla  on  kasvittumista nopeutettava  suurien  pinta-alojen  ja 
 eroosiovaaran  takia. Tällöin ei voida jäädä odottamaan hidasta  luonnonkasvien  

leviämistä.  Kukkivien  keto-  ja  niittyalueiden  kehittymistä voidaan nopeuttaa  ja  sää-
dellä  mm.  kasvualustan  ja  siemenseoksen  avulla, jolloin niitä muodostuu  haluttuihin  
kohtiin nopeammin. 
Aiemmin  esim.  Ill  luokan  mullattomassa nurmetuksessa  on  käytetty myös 
voimakasta  lannoitusta  suoraan  karkeaan luiskamateriaaliin  korvaamaan maan- 
parannusta. Näin  on  saatu  ensin  kylvetty  punanata  lähtemään kasvuun, jonka 
jälkeen muiden kasvien leviäminen  on  ollut helpompaa. Heinien osuus  on 

 myöhemmin vähentynyt. Tässä menetelmässä tapahtuu helposti  ravinteiden 
huuhtoutumista  ympäristöön  läpäisevastä alustasta  ja  runsaasta  lannoituksesta  
johtuen. 
Esimerkkinä  huuhtoutumisalttiista  ympäristön kannalta  arveluttavista lannoitusmää-
ristä  ovat lannoitus suositukset  tielaitoksen SILKO  sarjan  nurmiverhoukset-osassa,  
TVH/RS  5/84 2.91 6.  Siinä  on  suositeltu  jopa  vesistösiltaluiskiin  seuraavaa  lannoi- 
tusohjetta:  puutarhan  y-lannoitetta  yhteensä  30  kg/a, (  20  kg/a  karuun  lä

-päisevään verhousarinaan +  10  kg/a kasvualustaan). Lannoitetehtaan peruslan-
noitussuositus  on 10  kg/a.  

7.4  Esikokeen  tulosten huomioon ottaminen kasvualustan määrittelyssä 

Hienojen maa-ainesten  lisäystarve karuille  maille  ketoalueita  kylvämällä 
perustettaessa tuli esille myös vuonna  1992  kylvetyssä esikokeessa.  Kokeessa  
kylvettiin  muutamia ulkomaisia  kukkaniittyseoksia  sekä puhdasta  lampaannataa  ja 

 valkoapilaa mäntykangastyyppisen  alueen  luiskaan.  Maa-analyysien mukaan  

rakeisuus 
 ja  ravinteisuus  olivat vastaavanlaiset kuin tässä kokeessa valitulla  

eritasoliittymän koealueella.  Analyysien mukaan alusta  on  hienoa hiekkaa, jossa ei 
ole mitään kasveille haitallista, mutta  se on  niukkaravinteista.  

Alue  valittin  kokeeseen  sen  perusteella, että  tieluiskissa,  joissa  on  vastaavan tyyp-
pistä  maalajia,  voidaan joskus löytää myös kauniisti kukkivia  kasvustoja. 

Esikokeessa 

 olevaa  luiskaa  ei parannettu mitenkään, vaan  kylvettiin  siemenet myö- 
hään syksyllä juuri ennen  lumen  satamista kostealla säällä suoraan hiekka -alustalle.  
Minkäänlaista  itämistä  ei ollut havaittavissa seuraavan  kasvukauden  aikana.  
Luiskan  maa-ainekset eivät olleet  valuneet,  joten  peitetyt siemenetkin  olivat pysy-
neet paikoillaan. 

Sopivan maata parantavan  esikasvin  löytämistä tulisi vielä tutkia, jolloin  se  voisi 
korvata  maanparannuksen. Valkoapilakaan  ei näyttänyt tässä kokeessa sopivan  
esikasvin  tehtävään  HHk-luiskaan.  Myöskään  lampaannata  ei jaksanut itää.  Esi-
koealueita  olisi hyvä seurata jatkossa  n.  kerran  kasvukaudessa,  lähteekö joku 
kasveista kasvamaan sopivan  sääjakson  sattuessa.  

I 	YHTEEN  VETO:  
Esikoe  osoittaa suuntaa -antavasti,  että kun halutaan  ky/vämällä  perustaa 

 kukkaketoja,  täytyy  esim. HHk-alustaile  lisätä  kasvuunlähdön  varmistamiseksi  

I 	tarvittava määrä hienoja aineksia. Näinkin  karuile  maille voivat  ketokasvit 
 asettua luonnostaan, mutta pidemmän kehityksen tuloksena. Selvää  on,  että 

liian voimakas  maanparantaminen  taas antaa liian hyvät  kasvuolosuhteet  

I 

	

	

kl/palle vi/le  kas  veille.  Myös  suojaheinän  leviäminen  on  voimakasta liikaa  pa - 
rannetuila alustalla.  

I  
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7.5  Koeruutujen maanparannuksen yleissuunnitelma 

 7.5.1  Keskenään verrattavat alueet: 

Tavoitteena oli saada koeruutualueille keskenään verrannolliset samaa materiaalia 
olevat kasvualustat, joiden parantamisessa pyrittäisiin analyysitulosten mukaisiin 
luonnon kukkanhitty  ja  -keto alueiden arvoihin. Näin voitaisiin verrata eri seosten 
menestymistä keskenään, sekä muiden tutkittavien tekijöiden vaikutusta 
menestymiseen (ilmansuunta, ajoradan läheisyys, luiskakaltevuus jne.) Koska 
pohjamaat vaihtelivat alueittain jonkin verran, jouduttiin eri alueilla lisäämään hie-
man erilaisia määriä kaikkia  ja  ravinteita, jotta päästään lähemmäksi samoja 
lopputuloksia.  

7.5.2  Poikkeavat alueet: 

Tarkoituksellisesti perustettiin vielä edellisestä kasvualustaltaan poikkeavia alueita 

Vähäisempi parannus: Osassa pohjoisluiskan aluetta lisättiin  vain 1-2 cm 
 hiesuainesta  ja  hieman kaikkia hiekan joukkoon, josta saatiin muita alueita niu-

kempi maapohja. 

Työn aikana huomattiin että vakioruutujen siemenseosta jäisi jäljelle  ja 
 perustettiin vielä ylimääräiset niukasti parannetut  ja  täysin parantamattomat 

koeruudut läjitysalueelle.  Niukasti parannettuun lisättiin hapahkoa hiesu-
ainesta  alle  5 cm  ilman kalkitusta. Pohjalla tässä oli emäksisestä kuonamurs- 
keesta  tehty työmaa aikainen  tie.  Täysin parantamaton kohta oli hiekkaa. 

Runsaampi  parannus: Osassa eteläluiskaa käytettiin  10  cm:n  paksuista erillis-
tä lannoitettua  turve -hiesukerrosta,  joka vastaisi muuten  Il  nurmetusluokan 

 alustaa, mutta ei sisältäisi rikkaruohoisia aineksia  ja  olisi niukemmin 
lannoitettu. 

Poikkeavana alueena oli kostean paikan kasvien alueen parantaminen samoin 
kuin ympäröivät  Il  lk:n nurmetuksetkin.  

7.5.3  Suunnitelmaan tulleet muutokset: 

Alkuvaiheessa oli suunniteltu kahta vakioruutujen osaa koeruuduista perustettavak-
si täysin ilman maanparannusta, etelä-  ja  pohjoisluiskassa.  Koska esikokeessa ei 
kasvuunlähtöä parantamattomilla alueilla tapahtunut, suunnitelmaa muutettiin. 
Pohjoisluiskan kohdalla kokeiltiin suunnitelman mukaisesti hyvin niukkaa 
parannusta. Osalla eteläluiskan aluetta toteutettiin  sen  sijaan muihin ruutuihin 
verrattuna runsaampi maanparannus. Eteläluiskan kohdalla niin isoa aluetta ei 
haluttu jättää kasvualustaltaan parantamattomaksi, koska onnistuminen oli saatu-
jen kokemuksien perusteella heikkoa. Eteläluiskan alue sijaitsee kevyenliikenteen 
kannalta näkyvällä paikalla. Lisäksi luiskasta oli  tullut  suunniteltua jyrkempi,  ja 

 luiskan  pituus oli suuri, että eroosiovaaran takia parantamaton alue ei olisi 
soveltunut tälle kohtaa.  

I 
I 

I 
I 
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I 
I 

7.5.4  Maanparannustekniikka 

Tielaitos  käyttää yleisesti  I  ja Il  Ik:n nurmetuksissa ns. luiskamassamenetelmää 
 jossa sopiva kasvualusta seulotaan  ja  sekoitetaan muualla,  ja  tuodaan sekä 

levitetään erillisenä kerroksena luiskan pintaan. Pohjamaata ei sekoiteta tällöin 
kasvualustan joukkoon.  

I 	Luonnonmukaisia kasvustoja (tielaitoksen nurmetusluokka  IV)  perustettaessa  on  
ideana  se,  että valitaan kasvilajit olevan maalajin mukaan, jolloin maanparannus-
tarve  on  vähäinen. Kun suurin  osa  kasvualustasta  koostuu pohjamaan  

I  materiaalista,  on  tarpeetonta kuljettaa sellaista kasvualustaa muualla sekoitettavak
-si.  Koealueilla  käytettiin menetelmää, jossa maanparannusaineet levitettiin suoraan 

pohjamaan  pinnalle, ja  sekoitettiin jyrsimellä pohjamaan  kanssa kasvualustaksi.  

I Maanparannustyössä  kokeessa oli käytettävissä pienempi  "Bob-cat"  koneen sekä 
suurimpia käsin ohjattavia jyrsimiä, joilla sekoittaminen suoritettiin. Koska luiskat 

' 

	

	ovat tienrakentamisessa usein irtonaisia, jyrkkiä  ja  alttiita vierimään  alas 
 parhaaseen tulokseen päästään kaivinkoneen puomiin kiinnitettävillä jyrsimillä. 

Pienien  2-3  cm:n  kerrosten levittäminen osoittautui hankalaksi. 	Paras tulos  hyvin 
vähäisten aineksien levityksesså saataisiin nytkin kokeillulla kaivinkoneen kauhan 
ripottelumenetelmällä (siihen kehitettävällä kauhalla),  tai  puhallusmenetelmällä. 
Puhallusmenetelmää tielaitos  on  käyttänyt aiemminkin. Näissä ei luiskan 
pohjantasauksen tarvitse olla niin tarkkaa. 

Huomattavaa  on,  että myöhemmin ketoalueita perustettaessa työn ei tarvitse olla  

I 	niin tarkkaa kuin näitä koealueita perustettaessa, joissa tavoitteena  on  ollut hakea 
koetuloksia  ja  vertailla seoksia, kasvualustoja  ja  perustamismenetelmiä.  

I 

I 
I 
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I 
7.6  Maanparannustöihin  vaikuttaneita tekijöitä 

Koemenettelyyn  vaikutti  sen  aikataulun sitominen moottoritien 
rakennusaikatauluun.  Koetta  perustettaessa oli varauduttava muutoksiin järjestely-
jen osalta  sen  mukaan, kuinka uusia vaikuttavia tekijöitä tuli ilmi tietyömaan 
edetessä. Tämä tuli ilmi varsinkin ensimmäisessä työvaiheessa, maanparannukses

-sa.  

Toisaalta kokeen järjestäminen tulee edullisemmaksi,  ja  yleensä mandolliseksi kun 
 se  tehdään alueelle, joka tulee muutoinkin vihreytettäväksi. Näin ei varsinaisten 

koekenttien perustamisesta aiheudu ylimääräisiä kuluja. Myös hoitotoimenpiteet 
 on  mandollista kytkeä muuhun tiealueen kunnossapitoon. 

Maanäytteitä  jouduttiin ottamaan  sen  mukaan, kun koealueiden pohjatyöt tulivat 
valmiiksi.  Pohjien valmistuminen meni aikataulullisesti niin lähelle 
aiottua kylvöaikaa, että näytteitä otettiin alue kerrallaan  ja  heti kun saatiin  ana

-lyysivastaukset telefaxilia,  voitiin maanparannustyö tehdä siltä osin. 
Siksi sekä maan analysointi, että parantaminen tehtiin useassa erässä. 

Joillakin alueilla tuli yllätyksiä analyysituloksissa. 	Esim. eteläluiskan tien  ja  JK+PP  
alueen välisellä osalla oli tierakennusurakoitsija aiemmin sovitusta poiketen ajanut 
joitakin kuormia suoalueen pohjalta hyvin happamia maa-aineksia luiskan muotoi- 
luun. 	Alueen  pH  oli 	3,5. 	Alue kalkittiin  100  kg/a,  ja  käytettiin kalkittua maanpa- 
rannusainetta. 
Läjitysalueen  osalta yksi poikkeavan emäksinen  tulos,  pH 7,8,  johtui ilmeisesti 
tierakentamisessa  käytetyn kuonamurskapölyn  tai  -kappaleen joutumisesta 
maanäytteeseen. 	Samalta alueelta otetut muut näytteet olivat  pH 4,4  ja  4,8.  

Uusia kokeita jouduttiin ottamaan sekä poikkeuksellisista tuloksista johtuen että 
alueilla, joilla muualta tuotuja maa-aineksia oli jouduttu lisäämään analyysien ot- 
tamisen jälkeen luiskiin. 	Ph-lukemia tarkkailtiin myös omilla mittauksilla. 	Kts. luku  
7.15  Happamuuden mittaukset  ja  kalkitus koealueilla.  

I  Luonnonmukaisia alueita perustettaessa käytetään hidasvaikutteisia kivijauheesta  
valmistettuja lannoitteita. 	Ne lisätään mieluummin perustamisvaiheessa, jälkeen- 
päin  on  vaikea korjata virheitä. 	Liikutaan myös melko aihaisissa happamuus- 
lukemissa, eikä haluta lisätä kaikkia varmuuden vuoksi enempää kuin  on  tarve, 
johtuen myös luonnonkasvien menestymisestä. 	Tällöin voi vääränlainen 	(esim. 
alunamaata  sisältävä) maa-aines nopeastikin pilata kasvualustan. 	Yleisohjeena 
ketokasveilla  on,  että  pH-ei saisi laskea  alle  5.5. 

7.7  Luonnon keto-  ja  niittyalueiden vertailumaa-analyysiarvoja 	I  
Viljavuuspalvelu  käytti maanparannus-  ja  lannoiteohjeita  antaessaan  vertailuarvoina 
luonnon  nutty-  ja  ketoalueilta  otettuja analyysiarvoja. Seuraavilla sivuilla niistä 
otteet. Ravinnearvot ovat hyvin alhaiset,  ja  sopivat yksiin valittujen koealueiden 
kanssa, mutta rakeisuusanalyysien mukaan hienojen ainesten osuus saisi olla 	I  koealueilla  suurempi verrattuna näihin ohjearvoihin. 
Vertailun vuoksi ohessa myös tielaitoksen vihertyöselityksen mukaiset ohjearvot  
Ill  Ik:n nurmetuksille  ja  metsitysalueille (Tielaitos  1991). 	 I 

I 
I  



KETO Miksi  

NUTTY  Mikra  

NUTTY  MIKrä 

 KETO  MlKtuuk 

 NUTTY  HKIvuK 
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KARKEA HIEKKA 
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KUKKANIITTYJEN  JA  -KETOJEN  MAA-ANALYYSIT  
LAJITEKOOSTUMUS (RT -LUOKITUS) 

KOHDE 

1W U  iU  4W O  bU  10 0 90100  

Kuva  1  Satunnaisesti valittujen luonnon kukkaniittyjen  ja -ketojen  maa-analyysit, 
nämä olivat myös vertalluarvoina kokeessa. 
Kuvassa lajitekoostumus kunkin lajitteen painoprosentteina. Vettä  ja  ravinteita 
pidättävän aineksen osuus huomattavan suuri. Pirjo Laulumaan aineistoa. 

 (Kivi,  1991) 

pH ravinteetmg/lmaata  
vuosi nytepiste  pinta-  pohja-  Ca 	K 	P  

maa maa  

1966 A 5.65 1300 	250 	9.3 
5.60 475 	90 	1.9 

B 5.90 1500 	165 	6.6 
5.85 675 	100 	1.8 

1975 A 5.80 1100 	230 	8.1 
6.05 350 	80 	0.6 

B 5.90 1200 	190 	6.9 
5.90 550 	80 	1.1 

1982 A 5.90 1250 	175 	6.5 
570 600 	125 	9.7 

B 6.15 1350 	175 	4.0 
fl  6.15 550 	80 	1.7  

Kuva  2  Vilja vuuden  muutokset  13  vuoden niittykauden kuluessa. Maanäytteet 
otettu nurminiityi/tä Pälkäneen seudulla  1966-82  (Takala  1986)  
(Kivi,  1991)  
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Nãytteen  numero  lA  2A 3A 4A SA 6A 7A 

LAhettáãn  tunnus  SILVASTI 
J(ALL1OKE7PAKETT1P 

SALOV.TL -tJL'J  
RINNEN. 

RAMALN 
 RINNEN. 
. TUUKKAL 

KUIVAKET  
1?URSIAL.A 
KOSTEA  

PURSIALA 
KOEKENTT 

Viljelykasvi 

Maalaji  
HMr HLMr HIMr HtMr HIMr HIMr HkMr 

Muokkaus-  erm nfl rm  m  vm  

kerros  

Johtoluku 	lox  mS/cm  0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 0.8 0.6  

Happamuus  
pH 

krO  4.8 5.2 5.5 5.4 5.5 6.4 6.5 

Kalsium  (Ca) 	mg/I 200 700 750 673 20C iSO  140 

Fosfori  (P) 	mg/I 2.8 21.0 6.4 0.3 3.8 32. 25.0  

Kalium  (K) 	mg/I 75 85 50 50 60 195 160 

Magnesium (Mg) 	mg/I  45 25 40 -  20 25 180 195 

Boon (B) 	 mg/I 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.6 0.S  

Kupari  (Cu) 	mg/I 3.4 3.8 1.5 3.5 1.9. 8.5 7.0 

Mangaani (Mn>  2O 229 81  -  78  -  18 19 12  

Typpi  (NO-N) 	mg/I <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 -  <10.0 15. <10.0  

Sinkki  (Zn) 	mg/I ______ ______  

Rikki  (S) 	 mg/I ______ ______  

Rauta  (Fe) 	mg/I ______ ______ ______ ______ 

Molybdeeni  (Mo) 	mg/I ______ ______ 

Koboitti  (Co) 	mg/I ______ ______ ______ ______ ______ 

Seleeni  (Se) 	mg/I ______ 

Humuspitoisuus 	%  15.70 -  8.90 -  8.90 -  10.80 -  3.30 -  3.91 -  0.90  

Katso  lute  

Kuva  3.  Mikkelin seudulta otettuja näytteitä  n/it  yhtä  ja  kedoilta. 
 Analyysien vertailuarvoina kuivat kedot  1 A  ja  5 A 

1 A  ja  5 A  =  Kuivia ketola,  2 A  Paketti pelto  3 A  ja  4 A  = nurminiittyjä, 
 6 A  ja  7 A  =  Mikkelissä tehdyt niittykoealueet  

(Kivi,  1991)  

Laj telapimnitta  mm  

yti2O.0 -  

Karkea sora  (K$r)  6.0-20.0 1  

Hieno sora  (HSr)  2.0-6.0 3  

Karkea hiekka  (KHk)  0.6-2.0 7 

HienO  hiekka  (HHk)  0.2-0.6 16  

Karkea  Heta (KHI)  0.06-0.2 27  

Hieno hieta  (HHI)  0.02-0.06 25  

Karkea  hiesu (KHS)  0.006-0.02 11  

Hieno  hiesu (FIRs)  0.002-0.006 S 

Saves (5)  alle  0.002 5 

Maalaji / multavuus HIMr 	m  

Johtoluku  (10 x mS/cm) 0.2  

Happamuus  (pH) 5.6 

Nitraattityppi  (NO-N) mg/I <  1.0 

Fosfori  (P) mg/I  9.4  

Kalium  (K) mg/I  30 

Kalsitjm  (Ca)  mg/I  600 

Magnesium (Mg) mg/I  35  

Kuva  4.  Kolin  ahoniityn analyys/tu/okset,  jotka ollvat yhtenä vertailuarvona. 
Arvoissa ravinnetila hyvin köyhä, mutta rakeisuus vastaa nurmetuksen arvoja. 

 (Palo, 1991)  
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Taulukko 	Kasvualustari, metsämaan  sekä  III  luokan  nurmetuksen kylvöalustan kemlallisen  
maa-analyysin  tavoitearvot  

NU I -Il  NU III-IV  
/puu-  ja  pensasistutukset /metsitykset 

johtoluku 	 1  OxmS/cm  1-4 0.5-1.5  
happamuus 	 (pH) 5.5-6.5 5.5-6.0  
liukoinen typpi 1  (N) 	mg/I  10-40 10-20  
kalsium 	(Ca) 	mg/I  1500-3000 700-1500  
kalium 	(K) 	mg/I  150-350 80-150  
fosfori 	(P) 	mg/I  20-80 5-20  
magnesium2 	(Mg) 	mg/I  200-400 100-200  
boon 2 	(B) 	mg/I  0.5-2.0 0.5-1.0  
kupari2 	(Cu) 	mg/I  5-30 5-20  
mangaani2 	(Mn) 	pH -korJ.  10-100 10-100  
sinkki2 	(Zn) 	mg/I  2-50 2-50  
rikki2 	(S) 	mg/I  20-200 20-200  
humuspitolsuus 	palno-%  5-12 3-10  

1 Syksyn perustamistöissä  käytetään  alarajan  arvoja.  
2Arvot  tutkitaan  vain,  jos  häiriöitä esiintyy. 

Taulukko 	Kasvualustan,  metsämaan  sekä  III  luokan  nurmetuksen kylvöalustan  mekaa- 
nisen maa-analyysin  tavoitearvot 

MAALAJITE  0 mm NU 1 -II/IST.  NU Ill  METSITYS 
_____________________ ____________  %-osuus  %-os.  %-osuus  

KSr 	karkea sora  6.0-20.0 7 1  
HSr 	hienosora  2.0-6.0 H<10 F <10  
KHk 	karkea hiekka  0.6-2.0 J J  
HHk 	hieno hiekka  0.2-0.6 10-20  
KHt 	karkea hieta  0.06-0.2 20-25  
HHt 	hieno hieta  0.02-0.06 15-20  
KHs 	karkea  hiesu  0.006-0.02 5-10 7 7  
HHs 	hieno  hiesu  0.002-0.006 5-6 F- 	<60 J- <30 
S 	saves  alle  0.002 15-30 I  

• 	 • 	 :II:4y. 

— 	 - _  

I  -  I 	FAt4ilIIUI 
PkAimu 

• 	 :is•rn 
- 	 AIIRUI • 	• • 

• 	:;- 	 - 

• 	:.  

Kuva  5.  Tielaitoksen vihertyöseiltyksen  mukaiset maa-analyysien ohjearvot sekä 
rakeisuuskäyrät  III  /k:n nurmetuksile  sekä metsämaalle. Nämä eivät olleet kokeen 
ohjearvoina. (Tielaitos,  1991)  
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RAVINNEANALYYSIN  TULOKSET  __________ 

Jãytteen  numero  1 2 3 4 5  

.ähettäjän  tunnus  1  mvi  2  mvi  3  mvi  4  mvi  5  mvi 

Pintamaan maalaji HtMr hkKHt HHk HHk  s He  

Multavuus  vm  m  vm vm  m  

Johtoluku 	10 x  mS/cm  1.7 1.5 0.2 0.4 5.0  

Pintamaan  pH 4.7 4.5 5.3 5.8 3.5  

Kalsium  (Ca) 	mg/I  171 379 187 140 264  

Fosfori  (P) 	mg/I  2.6 1.9 8.4 4.2 7.0  

Kalium  (K) 	mg/I  27.7 32.1 11.4 16.6 25.8 

Magnesium (Mg)  mg/I  32.9 44.7 11.0 16.1 78.6 

Boon (B) 	mg/I  0.1 0.2 0.1  < 	0.1 0.8  

Kupari  (Cu) 	mg/I  2.5  < 	1.  < 	1.  < 	1. 3.4  

Mangaani (Mn)  35 24 4.0 4.1 550  

Hehkutuskevennys %  0.8 4.9 0.6 0.9 4.5  

Liukoinen  typpi  mg/I  8.1 22 7.8 8.5 18  

MEKAANINEN MAA-ANALYYSI  __________ 

Lajite  I  Läpimitta,  mm  Lajitekoostumus  

Muut yhteensä 	/  yli  20.0 0 0 0 0 0  

Karkea sora  )KSr) 	/  6.0-20.0 2 2 2 2 0  

Hieno sora  (HSr) 	/  2.0-6.0 3 1 1 2 0  

Karkea hiekka  IKHk)/  0.6-2.0 5 1 10 23 1  

Hieno hiekka  )HHk) /  0.2-0.6 24 23 73 62 6  

Karkea hieta  (KHt) /  0.06-0.2 52 65 13 10 26  

Hieno hieta  (HHt) 	/  0.02-0.06 5 3 0 0 14  

Karkea  hiesu (KHs)  I 0.006-0.02 4 3 1 0 17  

Hieno  hiesu (HHs) 	/  0.002-0.006 3 1 0 1 15 

Saves  (SI 	/  alle  0.002 2 1 0 0 21  

ENSIMMÄISET MAA-ANALYYSIT  koealueen valintavaiheessa  1992  
Kohteet:  
1. Välikaistan koealue  

-kohta johon luiskan tasausmassaa levitetty, loput välikaistan luiskasta aiottu 
tehdä samasta kohteesta otetulla maa-aineksella. Maa-ainesta olemassa 
tähän tarkoitukseen.  

2. Läjitysalue -  ei ole sama kuin valittu koealue 
-aluetta ei valittu koealueeksi runsaan rikkaruohoisuuden takia  
-jos  haluttaisiin perustaa kukkaketo, tälle maalle tulisi lisätä kalkkikivijauhetta 

 60 kg/100m2:lle  ja apatiittia  3 kg/100 m2:lle 

1 	. Pateniemen eritasoliittymän  alue 
-näyte otettu kohdista jossa pintamaata kuorittu,  ja hiekkakerros tullut  näky- 

I 	vii 	Myöhemmin koealueen luiskiin tultaisiin käyttämään tämän alueeen 
aineksia, mutta eri syvyyksiltä otettuna. 
-luiskien  valmistuttua otetaan uudet näytteet  

I 4. 	Esikoealue Kempeleessä  Liian karkearakeista parantamattomana, KHk:n 
osuus suurempi  

5.  Kiviniemen eritasoliittymä. Kasvittumaton alue, alunamaa 
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7.9  Lopulliset maa-analyysit  ja  senmukaisesti  toteutettu maanparantaminen 

Toiset analyysit otettiin sitä mukaa kuin koealueiden lopullisia pohjia valmistui. 
Kesäkuussa  1993  otettiin näytteet välikaistan  ja  R3:n koealueilta,  sekä 
läjitysalueen pohjamaasta. Heinäkuussa otettiin analyysit Pateniemen eritasoliitty-
män  pohjoisluiskan, eteläluiskan, eteläluiskan  tien  ja  JK+pp:n väliosan koealueilta 

 ja  läjitysalueen pintakerroksesta.  Lisäksi myöhemmin analysoitiin käytettäviä 
maanparannus aineksia. Kun maanparannus oli tehty, tarkkailtiin pH:n muuttu-
mista itse otetuilla happamuustesteillä (mittarit  ja  pH-liuskat).  

Analyysien tekijöiden vaihtuminen Viljavuuspalvelu Oy:ssä aiheutti jonkin verran 
työn aikana.  

7.10  Käytettävät maanparannusaineet 
 7.10.1  .Turve  

Kesäkuun analyyseissä Viljavuuspalvelu suositteli maanparannusaineeksi näille ka-
ruille maille lisättäväksi saviainesta  2m3/ 100  m2:lle  tai 100 I  /m3:lle.  Tällöin 
päästäisiin ohjearvoina oleviin rakeisuuslukuihin  ja  maan pidättävyys paranisi. 
Lisäksi suositeltiin turvelisäykseksi  n. 3  cm:n  kerrosta jotakin seuraavista 
turvelajeista: sararahka-(CSt), metsärahka- (LSt)  tai  rahkaturvetta  (St).  Maatu-
misastetta  ei määritelty. 
Heinäkuun analyysit arvioi toinen henkilö Viljavuuspalvelusta, joka suositteli maan-
parannusturpeiksi  3-5  cm:n  kerroksia maatuneita saraturpeita, maatumisaste 
vähintään  H5 tai  yli. 

Kokeeseen tilattiin Viherruukki Oy:ltä maatumisaseteeltaan vähintään  H 5:n  jyrsin
-turvetta. Ensimmäinen saapunut kuorma oli kuitenkin Geolabin analyysien mukaan 

maatumisasteeltaan  n. H3  olevaa suovilla-rahkaturvetta (ErSt) johtoluku  0,1  ja  
pH 4,1  .  Tämä  turve  käytettiin välikaistan  ja  läjitysalueen  parantamiseen. Näin 
maatumaton aines hupeni kuitenkin karkeahkon hiekkamaan joukkoon niin, ettei 

 sen  vaikutusta juuri huomannut pieniä maa-ainesmääriä käytettäessä. Myöhemmin 
Viherruukki Oy toimitti maatuneempaa ns. poittoturvetta. Kyseinen  turve  oli 
hienojakoista. Kasvinosia ei silmämääräisesti juuri kyennyt eroittamaan. Geolabin 
analyysien mukaan  se  oli maatumisasteeltaan  H5  olevaa kortteista rahkasaratur

-vetta,  joka sisältää myös tupasvillaa (EqSCt).  

I 7.10.2  Hieno kivennäismaa-aines 

Aikomuksemme  oli aluksi käyttää parannukseen pelkästään turvetta, koska lisättä - 

I 	väksi suositeltua saviainesta  ei Oulun seudulta löytynyt tarvittavia määriä 
rikkaruohottomana. Koska havaitsimme ensimmäisillä parannetuilla koealueilla 
turpeen maataparantavan vaikutuksen olevan heikkoa  ja  häviävää, päädyimme  

I  myös hienon kivennäismaan lisäämiseen. Aineksena käytimme Viherruukin käyttä-
mää betoniteollisuuden pesujätettä eräästä oululaisesta betonifirmasta. Betonite-
ollisuus tarvitsee käyttöönsä hienoista aineksista puhtaaksi pestyä kiviainesta.  

I 	Tämä pesujäte  jää  ylimääräiseksi tuotteeksi. Analyysitulosten mukaan aines  so - 
veltuisi  pieninä määrinä maanparannusaineeksi. Aines oli hapahkoa, mutta  sen 

 ravinteisuus  oli alhainen. Rakeisuus oli hienoa hietaa  tai  hiedan  ja  hiesun seosta. 
 Vaikka rikkipitoisuus oli korkeahko, ei alunamaan muita merkkejä löytynyt: ei suola - 

I karstaa, johtoluku  oli kohtalaisen alhainen  ja  pH  kalkituksella  korjattavissa.  

I 
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7.11  Muut  kasvualustat  

7.11 .1  Niukasti parannettu kasvualusta 

Osalle pohjoisluiskan aluetta kokeiltiin hyvin niukasti parannettua kasvualustaa. 
Alueelle sijoittui ns. vakioruutuja (kts.s  48).  Pohjamaahan (HHk) sekoitettiin  vain 
n. 1 .5 cm  HtHs pesujätettä.  Kaikkia laitettiin keskim  30  kg/a,  sen  mukaan missä 
näytti olevan happamia laikkuja. Syvemmältä nousseet happamat kohdat 
eroittuivat vaalean värinsä ansiosta. Tämä varmistettiin  pH -mittauksilla. Luiskan 

 pohjan  pH  oli ollut  5.8,  joka ei olisi tarvinnut lisäkalkitusta. Työn kuluessa massat 
olivat sekoittuneet,  ja  joukkoon oli joutunut syvemmäitä kaivettuja  massoja.  

7.11.2  Erillinen kasvuaiustakerros 

Yhteen sarjaan vakioruuduista eteläluiskan tien  ja  JK+PP:n  väliselle osalle kokeil-
tiin erillistä kasvualustakerrosta ilman, että sitä sekoitettiin pohjamaahan. Tälle 
kohdalle oli aiemmin suunniteltu niukasti parannettavaa aluetta, mutta siitä joudut-
tiin luopumaan, koska pohjamaan laatu tässä kohdassa  olikin  lähes sopimatonta 
kasvualustaksi. Lisäksi luiskan kaltevuus oli muotoutunut suunniteltua jyrkem-
mäksi  ja  luiskan  sijainti oli näkyvällä paikalla.  Jos  olisi tehty tähän pohjoisluiskassa 
oleva vastaava niukasti parannettu alue, olisi kasvu ollut vähäistä tällä  n. 600-700 

 m2:n  kokoisella alueella  ja  eroosiovaara  ilmeinen. Päädyimme käyttämään erillistä 
kasvualustakerrosta, joka  10  cm:n kerroksena  vastaisi  Il  lk:n nurmetuksen  alustaa, 
mutta  on  seokseltaan laihempaa.  

Tätä erillisessä kasvualustakerroksessa käytettyä materiaalia käytettiin  5-7  cm:n 
kerroksena sekoitettuna pohjamaahan  myös taimista istutettaville alueille etelä-  ja 

 pohjoisluiskan  alueille. 

Erillinen kasvualustakerros sekoitettiin Viherruukin sekoitusasemalla seuraavasti: 
 *40  % tasakokoista  Hk  raekoko  n. 1-2 mm 

*20  % betoniteol. pesujätettä, HtHs 
=> yht.  60  % kivennäismaata  

*4Q  %  turve  H5,  (EqSCt = kortteinen rahkasara + tupasvilla  turve) 
 dolomiittikalkkia  10  kg/m3  

Puutarhan  Y  lannoitetta  300 g  -  400  g/m3 
=>  vastaa  10  cm:n kerroksena  3-4  kg/a 

Vertalua  varten normaalisti viherrakennukseen käytettävä seoksen koostumus: 
 *510  % Betoniteol. pesujätettä HtHs  

*30  %  hiekkaa  
*60  %  turve,  usein  H3,  

(rahkaturve,  nyt ErS 
	

tupasvilla-rahkaturve jI  0,1 pH 4.1)  
dolomiittikalkki  10  kg/m3  
Puutarhan  y-lannoite  1  kg/m3 =>  vastaa  10  cm:n kerroksena  10  kg/a 

Viherrakennukseen  normaalisti käytettävää turveseosta käytettiin  5  cm:n kerrok
-sena  varsinaisten koealueiden välittämään yhteyteen Pateniemen eritasollittymän 

alueelle. Alueille ei haluttu tuoda rikkaruohopitoista peltomultaa sisältäviä seoksia, 
jotta ne eivät vaikuttaisi koetuloksia sekoittavasti. Niihin kylvettiin sekä 
tielaitoksen seosta että joitakin ylimääräisiä kukkasiemeniä. Nämä  on  ilmoitettu 
siemenseoslistoilla  ja  kylvökartoilla.  
Seuraavalla sivulla  on  kerrottu muutamissa ruuduissa käytettyjä muita poikkeavia 
tapoja, näitä ovat tunnuksilla p,k,t  ja Il  merkityt koeruudut.  
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I 
7.12  Maanparannuksen  ilmaiseminen koeruudun kirjainmerkinnän  yhteydessä  

I 	 Esim. AQ  
Koeruudun tuunuskoodissa  kirjain heti ruututunnuksen jälkeen ilmaisee ruutuun 
tehdyn maanparannuksen seuraavasti: 

TUNNUS: MAANPARANNUSTAPA: 

ei  mer  
kintää 	maanparannus  tehty luonnon kuivahkojen niittyjen  ja  ketojen tavoitear- 

vojen  perusteella Viljavuuspalvelun suosituksen mukaisesti, verrannolli-
sissa ruuduissa, yleisin tapa koeruutualueilla  

v 	 vähäinen maanparannus pohjoisluiskan hiekkavalla alueella,  1.5-2 cm  
HtHS pesujätettä +  kaikkia  30  kg/a (=  puolet suositellusta määrästä)  

e 	 erillinen kasvualustakerros  10 cm  ,jota  ei ole jyrsitty pohjamaahan.  Sis.  
40%  Hk,  20%  HtHs,  40%  turve,  niukka lannoitus,  norm.  kalkitus  

y 	 yleistä viherrakennuskasvualustaa vastaava erillinen lannoitettu  ja  kai- 
kittu turvehiekkaseos, n.l0 cm:n  kerros.  sis.  10  % HtHs,  30%  Hk, 

 60%  turve  

istutettaville pikkutaimille  tehty kasvualusta,  n. 7 cm  normaalia viherra-
kennuskasvualustaa laihempaa turveseosta (kohdassa  e  olevaa ainesta) 
jyrsittynä pohjamaahan  

p 	 parantamaton  alue, ei maanparannusta, HHk+Khk pohjamaa, läjitysalu- 
eella  

k 	 karkeaa emäksistä kuonamurskaa pohjamaana, pinnalla  2-3 cm ha- 
panta  HtHs.  Sijaitsee läjitysalueella työmaa-aikaisen tienpohjan päälle 
levitettynä  

t 	 vähäinen turvelisäys  1,5-4 cm  koealueiden  reunoilla oleviin ruutuihin 
joko kalkittua turvetta  tai  kalkki +  turve  erikseen levitettynä, niukka 
lannoitus, ei ole jyrsitty pohjamaahan  

Il 	Il  lk:n tiealue riurmetus,  sama mitä yleisesti käytetty tiealueella, sisältää 
turpeen lisäksi myös kompostimultaa, peltomuitaa (kostean alueen 
koe ru  ud  us  sa)  
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7.13  Maanparannusaineiden  levittäminen koealueilla 

 7.13.1  Työtekniikka 

Maanparannukseen  käytettävien lannoitteiden  ja  kaikin levittäminen tehtiin käsin. 
Lisämaaainesten levittäminen tehtiin Bobcatin  tai  kaivinkoneen kauhan  tai  kauhan 

 tilalle kiinnitettävän levyn avulla. Jyrsiminen suoritettiin  Bobcat-  ja  käsijyrsimillä. 
 Tiivistäminen tehtiin luiskanurmetuksissa käytettävällä kaivinkoneen puomiin kiinni-

tetyllä jyrällä, joka soveltui hyvin tehtävään. Jyrässä oli myös urituspiikit, jolloin 
kasvualustan pintaan jäi  n. 1  cm:n syvyiset urat  estämään siemenen valumista. 
Pienimmät alueet jyrättiin käsin.  

7.13.2. H3  turpeella  ja  erillisellä HtHs kerroksella parannetut  alueet  

H3  turpeella  parannettiin välikaistan  ja  läjitysalueen koealueet.  Koko-
naisuudessaan  H3  turvetta tuli  106 m3  ja  erillistä pesujätettä  80 m3  sisältäen 
myös pohjoisluiskan vähäisen maanparantamisen alueen. Koska tässä vaiheessa 
totesimme hienon kivennäismaan lisäämisen tarpeellisuuden, lisäsimme tämän 
jälkeen pesujäte HtHs kerroksen. Lisäkalkitusta annettiin happamien maanpa-
rannusaineiden vuoksi. Kanden  2-3  cm:n  vahvuisen ohuen maakerroksen levittä-
minen luiskiin  on  kuitenkin hankalaa.  

7.13.3 H5  turpeen  ja  HtHs:n kalkitulla seoksella parannetut  alueet 

Lisättävänä  oli kaksi hapanta maa-ainesta, sekä niiden vaatimat kalkkimäärät, 
jolloin päätettiin työteknisistä syistä Pateniemen eritasoliittymään liittyvillä alueilla 
sekoittaa  turve,  pesujäte HtHs  ja  kalkki yhdeksi massaksi Viherruukin sekoi-
tusasemalla. Sitä levitetään  n. 5  cm:n  kerros maanparannusaineeksi. Lannoitteet 
levitetään erikseen alueittain, koska pohjamaan ravinteisuudet vaihtelivat,  ja  pyr-
kimys oli yhtenäisiin verrannollisiin koealueisiin. Aines jyrsitään hiekkaviin pohja- 
maihin  15-20  cm:n kerrokseksi. Pohjamaa  on  siis osana kasvualusta-aineksia. 
Määrät vastaavat Viljavuuspalvelun antamaa ohjetta. 

Tavoitteena lisättäväksi maanparannusmassaksi oli seos jossa olisi saraturvetta  H5 
60  til%  ja  HtHs seosta  40  til%. Dolomiittikalkkia  lisätään niin, että sitä tulee 
valmiiseen seokseen  12  kg/m3:IIe.  
Sekoittaminen tapahtuu multaseulalla jossa toiseen siiloon laitetaan turvetta  9 m3 

 ja  HtHs  6 m3  = >  lopputulos tavoitteena  15 m3/  "satsi".  Todellisuudessa tiivis-
tymisen takia lopputulokseksi tuleekin  12-13 m3,  jonka takia lisätään seokseen 
vielä koealueiden pohjamaita vastaavaa hiekkaa  2-3 m3/  "satsi".  Kalkki  on  yhdes-
sä sillossa  ja  se  ripottuu  tasaisesti liukuhihnalla kulkevien maa-ainesten päälle. 
Silmämääräisesti arvioituna tästä seoksesta tuli erittäin hyvin maanparannukseen 
soveltuvaa ainesta. Heti seulonnan yhteydessä itse suoritetussa tarkistuksessa 

 massan  pH  nousi yli  5.5.  Kokonaisuudessaan tätä seosta tehtiin koealueille  225 
m3.  

Tavoitteena oli  20  cm:n  syvyinen kasvualustakerros. Tilvistämisen jälkeen kerros-
paksuudeksi jäi paikoitellen noin  10-15  cm:n  kerros, jossakin ehkä matalampikin.  

I  
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Naytteen  numero 	1 	 - 

Lähettäjäntunnus 	 1 	Tilaaja: 	Tielaitos Prolektjtoimjst 

Mahosenaho  Näyte 	A  pesujäte 	1 

I  
I  
I Kalsium 

I Kalium  

I Rikki  

I  
I Ammonium  

Pintamaan maalaji 

Multavuus  

Humuspitoisuus 	% 

Johtoluku 	10 x mS/cm 

Pintamaan  pH 

(Ca) 	mg/I 

Fosfori  (F) 	mg/I 

(K) 	mg/I 

Magnesium (Mg) mg/I 

(S) 	mg/I 

Boon (B) 	mg/I 

Kupari  (Cu) 	mg/I 

Mangaani (Mn) 

Nitraattityppi  (NO3-N) mg/I 

typpi (NH4 -N) 

• 	 SUOSITUS:  VIUAVUUSPALVELU  OY  Tilausnumez-o 
• 	 30500680  

Näytenumero:  1 

I Maanparannusaine  keto-  ja  niittykasvien kasvualustaan.  

Lisäselvityksiä:  

I -  Ilmoituksenne  mukaan näytteen maa-ainesta  on  tarkoitus käyttää 
 maanparannusaineena sekoitettuna karkeampiin  maa-aineksiin. Aistinvaraisen 

maalajimäärityksen  mukaan näytteen maa-aines vastaa  karkeudeltaan  hienoa  hietaa. 
Multavuus näytteessä  on  saman tasoinen kuin  perusmaana käyttämissänne  maa- 

I 	airieksissa. Ravinnetila näytteessä on  paljolti saman  tasoineri  kuin 
 käyttämissänne perusmaa-aineksissa. Rikkipitoisuus näytteessä  on korkeahko. 

 Näytteen  johtoluku  on  kuitenkin normaalilla tasolla.  

I 	Tarkoituksenanne on  lisätä näytteen maa-ainesta  2 cm:n  kerros  kasvualustaan,  
joten  lisäysmäärä  ei vaikuta  kovin  paljon  perusmaan ravinnetilaari. Pesujätteen 

 sisältämä  rikkipitoisuus  ei tällöin aiheuta liiallista rikin lisäystä valmiiseen 
 kasvualustaan. Ilmoituksenne  mukaan  kalkitsette  turve- ja  pesujäteseoksen  

I 

	

	
dolomittikalkilla 10-12 kg/m3,  mikä  on  sopivan tasoinen  kalkitus maatuneelle 
turpeelle. Kalkkimäärä  10 kg/m3 on  jo  riittävä turpeen  maatumisasteen  ollessa  5.  

Tehdyn tutkimuksen perusteella näytteen maa-aines soveltuu  maanparannusaineeksi  

I 	lisäämään  karkeammasta  maa-aineksesta tehtävän  kasvualustari hienomman  maa- 
aineksen osuutta.  
Kuva  6.  Maanparannusaineena  käytetyn betoniteollisuuden pesujätteen HtHs:n  

I 	maa-analyysitulokse  t.  Oulun Geolabora torio analysoi pesujätteen  so  veltu vuuden 
maanparann ukseen pikamäärityksenä  työmaa-aika taulusta johtuen. Näytteitä 
otettIIn kandet, joista saatIIn samanka/taise  t  tulokset. Myöhemmin Viljvuuspa/ve - 

I 	lun tarkemmassa ravinneanalyysissa  saatiin edellisestä parempaan suuntaan poik- 
keava johtoluku. Molemmat tutkimukset osoittivat aineksen soveltuvan 
tarkoitukseensa.  

I  
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7.14  Maa-analvvsien mukainen  narntamincn aliiittin  

A T  MAA-  turve  pesujä-  Turve  Apatiit-  Bio-  dolo- 
L U  NAYT  H3  te  H5 +  ti  tiitti miit  
U N TEEN  HtHs  pesu-  ti 
E N  OTTO  m3/a  jäte  kg/a kg/a  kalk  

U  NRO m3/a HtHs ki  
S  seos,  

kalkittu kg/a 
______ ________ ________ m3/a _______  

1 1 3,5 n.3  _____  3  _____  60 

2  2JA  n.3 60 
7  _________ _________  

33  ____ ____  5 3 25  ____  

44  ____ ____  5 3 10  ____  

Sv  4  _____  1.5-2  _____ ______ _____  30 

65  ____ ____  5-6 3 30 100 

7e 5  _____ _____ _____ _____ _____  60 

86 5 3  
huom. oniaan  I  iisaiuin  erillinen  io cm:n  Kerros  turve-rik -pesujate seosta.  Muu-
ten  se  vastaa  Il  lk:n nurmetusta,  mutta  on  laihempaa.  Samaa  seosta  käytettiin 
myös alueille joilla oli  istuttettuja taimia.  

ALUEET Kohteiden nimityksissä käytetään  yleiskartan  mukaisia nimityksiä.  
1. Välikaistan koealue  
2. Läjitysalueen koealue -  paitsi poikkeavat  ruudut  tunnus  p  ja  k 
3. R3:n koealue  
4. Pohjoisluiskan koealue  
5. Pohjoisluiskan koealue,  vähäinen maanparannus  
6. Eteläluiskan koealue,  tien  ja JK  + PP:n  välinen alue  
7. Eteläluiskan koealue,  tien  ja  JK+PP:n  välinen alue 

erillinen  kasvualustakerros  
8. Eteläluiskan koealue 

sitvshuomiota= *Iisätyt  kalkki -ja  ravinnemäärät  on  sopeutettu pohjamaan  hap-
pamuuteen  ja  ravinnetilaan.  On  myös huomioitu  maanparannusaineiden happa-
moittava  vaikutus niillä kohdin, missä ei käytetty valmiiksi kalkittuja  lisämaa-ainek-
sia. 
*Aluksi käytössä ollutta  H3  maatumisasteen  turvetta  on  käytetty suhteessa  cm:nä 

 hieman enemmän kuin  H5,  koska  löyhempi  turve  tiivistyy enemmän. 

Tunnus=>  kylvökartoilla ruutunumeroinnissa  oleva  maanparannus  tunnus. 
Taulukossa ilman merkintää  vilj.palvelun  suosituksen mukainen parannus, 

 v 	vähäisempi  ,  e  =  erillinen  krs,  ei ole  jyrsitty pohjamaahan.  
Taulukosta puuttuvat  tunnuksilla  y,  i,  p, k, t,  Il  merkityt  koeruudut.  
Katso luku  7.12  Maanparannuksen  ilmaiseminen koeruudun kirjainmerkinnän 
yhteydessä 
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LOPULLtSET  MAA-ANALYYSIT Työmaa aikana  1993 
RAVINNEANALYYSIN  TULOKSET  

Jäytteen  numero  1 2 3  i  2 3  

.ähettäjän  tunnus  1 2 3 4  Pohjoisluiska  5  Etelälwska,  6  Eteläluiska, 

Pintamaan maalaji KHt hkKHt hkKHt hkKHt hkKHt htHHk 

Multavuus  vm vm vm vm vm vm  

Johtoluku 	lOxmS/cm  1.8 2.1 0.6 0.6 2.2 0.7  

Pintamaan  pH 6.7 4.8 5.8 5.8 3.5 6.3  

Kalsium  (Ca) 	mg/I  651 144 193 404 122 442  

Fosfon  (P) 	mg/I  2.9 2.6 3.4 3.1 3.0 3.5  

Kalsum  (K) 	mg/I  54.1 31.3 20.1 44.5 13.3 55.7 

Magnesium (Mg)  mg/I  46.0 13.6 25.2 92.0 22.0 77.1 

Boon (B) 	mg/I  0.2 0.1 0.1  - 	0.1 0.1 0.1  

Kupan  (Cu) 	mg/I  2.4 0.80 1.4 1.9 1.2 2.2  

Mangaani (Mn)  2.5 5.1 3.2 17 160 15  

Hehkutuskevennys %  1.1 0.5 0.7 1.2 0.5 1.7  

Liukoinen  typpi mg/I  7.9  < 	1. 3.2 3.0 5.1 7.1  

Sinkki (Zn) 	mg/I  1.6 0.75 1.2 0.43 0.82 1.1  

MEKAANINEN MAA-ANALYYSI  

Lajite  I  Läpimitta,  mm  Lajitekoostumus 	 Lajitekoostumus  

Muut yhteensä 	/  yli  20.0 0 0 0 0 0 0  

Karkea sora (KSr) /  6.0-20.0 3 0 1 2 1 26  

Hieno sora (HSr) 	/  2.0-6.0 1 1 0 1 1 5  

Karkea hiekka (KHk)/  0.6-2.0 3 6 7 10 3 18  

Hieno hiekka (HHk) /  0.2-0.6 13 27 30 38 19 23  

Karkea hieta (KHt) /  0.06-0.2 68 64 61 47 75 18  

Hieno hieta (HHI) /  0.02-006 4 0 0 1 0 5  

Karkea hiesu (KHs) /  0.006-0.02 3 0 0 1 0 2  

Hieno hiesu (HHs) /  0.002-0.006 2 0 0 0 0 1  

Saves(S) 	/  alle  0.002 3 2 1 0 1 	-  2  

Kohteet  

1. Välikaistan koealue  -kesäkuussa  

2. Läjitysalueen koealue  -kesäkuussa  

3. R3:n koealue 	-kesäkuussa  

4. Pohjoisluiskan koealue  -heinäkuussa  

5. Eteläluiskan koealue, JK+PP:n 
 välinen  osa 	-heinäkuussa  

6. Eteläluiskan koealue 	-heinäkuussa  

7. Läjitysalueen koealue  -heinäkuussa 

Näytteen numero  1  

Lähettäjän tunnus 

Pintamaan maalaji hkKHI 

Multavuus  vm  

Humuspitoisuus 	% 

Johtoluku 	10 x  mS/cm  3.2  

Pintamaan  pH 7.8  

Kalsium  (Ca) 	mg/I  7820  

Fosfori  (F) 	mg/I  8.0  

KaIium  (K) 	mg/I  241 

Magnesium (Mg)  mg/I  1630  

Rikki  (S) 	mg/I _________  

Boon (B) 	mg/I  0.3  

Kupari  (Cu) 	mg/I  0.90  

Mangaani (Mn)  31  

Nitraattityppi  (NO3-N)  mg/I  25  

Ammoniu[n  typpi (NH4 -N)  

ehkutuskev 	%  1.3  

3inkki (Zn) 	mg/I < 	0.1  
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I 
I 7.15  Happamuuden mittaukset  ja  kalkitus koealueilla 

Niittykasveilla  on  erilaisia optimaalisia  pH -alueita.  

I 	Kuitenkin useimmat sietävät  optimialueesta poikkeaviakin  pH-Iukemia.  Siemen 
 seoksissa  on  useampia  kasvilajeja,  ja  näin ei  happamuuttakaan  voida säätää yksit-

täisten kasvien vaatimusten mukaan. Joka tapauksessa useimmat kasvit menesty- 

I 	vät  puutarhaistutuksiin  verrattuna  happamammilla  alustoilla.  Koealueilla noudatet - 
tim  yleistä ohjetta jonka mukaan tavoitteena olisi kaikilla alueilla kuitenkin yli  5.5 
pH  lukema  (5.5-6). 

I Viljavuuspalvelu  suositteli alueelle  kalkkikivijauhetta.  Sitä ei kuitenkaan ollut työ-
maa-aikana saatavilla, joten  sen  sijasta käytettiin  mg-pitoista dolomiittikalkkia.  

Happamuusmittauksia suoritettun koealueiden pohjatöiden  valmistuttua  maanpa-
rannustöiden  alkaessa, koska haluttiin tarkistaa onko mandollisesti  luiskamassoihin 

 joutunut  happamampia  aineksia muuttamaan tuloksia.  Kalkitusmääriä  muutettiin 
joissakin kohdissa saatujen tulosten perusteella.  
ltsetehdyt  pH -mittaukset tehtiin sekä  pH -mittarilla, että  pH -liuskoilla.  Maa-aines 

 sekoitettiin tislattuun  veteen suhteessa  1  osa  maata,  2,5  osaa  tislattua  vettä. 
Näytteet  sekoitettiin  ja  annettiin  liueta  yön yli ennen mittausta. 
Seuraavassa taulukossa itse  mitattujen  ja  aiemmin  analysoitujen  pH  lukemien 
vertailuja:  
PH -TULOKSIA  15.8.  

ALUE  VILJ.- LIUSKA  MITTARI  VILJ.  PALVELU 
ANA- 
LYYSIN  

__________________ NRO _______ _______ ______________  

R3 3 5,5 5,5  pohja  5,8  

LÄJITYSALUE  2 4,4 4,5  pohja  4,8 
pinta 7,8  

_______________________ __________ __________ __________ (kuonan vaik.)  

VALIKAISTA  1 5,3 5,5 pinta 6,7,  pohja  
__________________ _______ _______ _______  4,7  

ETELÄLUISKA,  MET- 6 4,4 5 6,3 
SAN  REUNA,  LANSI-  (eri  siltapenkka  
PAA  kohta)  _________ _________  eri kohta  

POHJOISLUISKA,  HAR-  4 4,3  
MAAT  LAIKUT _______ _______ _______ ______________ 

POHJOISLUISKA,  KEL-  4 5,3 5,8 5,3  
TAINEN MAAPOHJA _________ _________ _________  kankaan  pintaosa 

ETELALUISKA,  MET- 4,4 4,5 
SAN  REUNA,  ITAPAA,  
TASAINEN OSUUS  _______ _______________  

El 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
I  
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Maanparannuksien  ja  kalkitusten  jälkeen otetuissa tarkistuksissa useassa kohdassa 
 pH  oli  n. 5,6-5,8.  Läjitysalueella  saatiin  pH-tuloksiksi eri paikoista erilaisia tuloksia 

esim.  4,4  ja  5,3.  Voi olla, ettei kalkki ollut vielä ehtinyt vaikuttaa. Kuitenkin  on 
 selvää, että seurantavuoden ensimmäinen tehtävä  on  keväällä ottaa 

tarkistusanalyysit maanparannusaineiden tasoituttua  talven  aikana. 
Taimettumisaikana eivät happamuus  ja  ravinteisuus  vielä aiheuta juuri haittaa, 
mutta kasvun alettua niillä  on  enemmän merkitystä. Tämä ilmeni myös rai-heinällä 
tehdyssä esikokeessa, jossa aineksina olivat koealueiden erilaiset materiaalit.  

Tien  rakentamisessa käytössä olleen kuonamurskan  pH  oli mittauksien mukaan  n. 
8,5-8,7.  Mitä hienojakoisempaa kuonamurska  on,  sen  parempi  on 

 kalkitusvaikutus. Läjitysalueen koeruudussa  kokeillaan, kuinka pian karkearakeinen 
murska vaikuttaa happamuudeltaan  pH 4,4  arvoiseen HtHs:n. 

KALKITUSMAARIEN  LASKEMINEN 

Kalkkimääriä  laskettaessa käytettiin seuraavia yleisiä periaatteita: 
Maalaji  vaikuttaa kalkitusmäärien laskentaan, kun selvitetään pH:n nostamiseen 
tarvittavaa kalkkimäärää.  

0,5 pH  yksikön nostamiseen tarvittava kalkkimäärä eri maalajeilla  20  cm:n  kasvu- 
alustaa tarkasteltaessa: 
*  turve  

10-16  tn/ha =  100-160  kg/a 
*h umu ksinen hienohiekka  

8  tn/ha =  80  kg/a 
*Sav ihieta hiesu  
4-10  tn/ha =  40-100  kg/a  

*hie kka  
2-8  tn/ha =  20-80  kg/a  

Vastaavasti korotetaan annettavia määriä,  jos  halutaan nostaa pH:ta esim yhden 
yksikön verran. 

KATSO myös luku  7.6  Maanparannustöihin  vaikuttaneita tekijöitä. 
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I 
8.  RIKKARUOHOJEN  TORJUNTA  KOEALUEILLA  

I Rehevämmillä  mailla kukkivat ketokasvustot saattavat tukahtua rikkakasvillisuuden 
 alle.  Karummilla  mailla  se  ei ole niin suuri ongelma, ellei joku pioneerikasvi valtaa  

I 	liiaksi alaa. Koetoiminnassa rikkakasvien poissapitäminen  on  tärkeätä.  Jos  maa 
sisältää paljon entisen kasvillisuuden osia, ei saadakaan tietää mikä kasvillisuudesta 

 on kylvettyä,  mikä entisistä kasvinosista levinnyttä.  

I Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus tasoittaa koeruutujen pohjamaat 
koealueille  jo  alkukesästä  ja  antaa mandollisten rikkaruohojen taimettua  ja  torjua 
niitä kesän aikana ennen syyskylvöjä sopivalla tavalla. Tietyömaan aikataulun  I 

	

	
viivästymisen  takia koeruudut joudutaan perustamaan heti pohjien tasauksen jäl- 
keen.  

I 	Koealueiden pohjamaat  olivat karuja  ja  suhteellisen vapaita esim. monivuotisten 
rikkakasvien juuristosta. Pateniemen eritasoliittymän  kohdalla sekä pohjois- että 
eteläluiskassa niitä esiintyi jonkin verran. Koealan  R3  ja  läjitysalueen  lähistöllä oli  

I  myös esim. maitohorsman siemeniä ilmassa kylvöjen aikaan. Oletettavasti näin 
karuilla pohjamailla rikkaruohot eivät tule niin suureksi ongelmaksi, kuin entisillä 
viljelysmailla  tai rehevämmillä pohjamailla. Rikkaruoho -ongelman takia maanparan - 

I 	nuksessa  käytettiin  vain  täysin rikkaruohottomia maanparannusaineita  (turve,  be- 
toniteoltisuuden  huuhtoutunut pesujäte HtHs, joka  on seulottu syvemmistä maaker -
roksista).  Syksyn mittaan koealueille ei noussut ylimääräisiä rikkakasveja, vaikka 

 osa  kylvetyistä ruuduistakin taimettui.  Nähtäväksi  jää,  vaikuttaako kasvien  me- I 	nestymiseen  liika "steriilisyys", esim. sienijuurten  tai pieneliötoiminnan 

I Välikaistan  pohjoisosassa oli yksi kohta jossa  kortetta  alkoi kasvaa noin viiden 
aarin alueella  jo  ennen maanparannusta alueen pohjoispäässä (vrt,  koko  koeala 
yht,  n. 1 ha).  Korte  on  todella vaikea torjua mekaanisesti, koska  sen  juuristo  I ulottuu muista rikkakasveista poiketen useamman metrin syvyyteen. Jotta 
koetulokset eivät sekoittuisi sijoitimme vakioruudut erilleen kortealueesta. 
Varsinaisessa luonnonmukaisessa viherrakentamisessa tulisi välttää torjunta-ainei - 

I 	den  käyttöä, jotta  se  ei vaikuttaisi luonnokasveille tärkeään pieneliö-  ja  sienijuuritoi- 
mintaan.  

I 	Jouduimme torjumaan  em.  alueella  kortetta  Roundup-nimisellä rikkakasvien 
torjunta-aineella, jotta  korte  ei lähtisi leviämään muille koeruuduille vaikeuttamaan 
koetulosten tulkintaa. Vaikeana torjuttavana  osa  kortekasvustosta  saattaa  tulla  

I 	esille vielä myöhemminkin.  Round upin tehoaineena on glyfosaatti,  joka ei ole maa- 
vaikutteinen. Aine ruiskutettiin  n. 10 cm:n korkuisille  vihreille kasvinosille, joista 

 se  kulkeutuu lehtivaikutteisesti juuristoon.  Jos  jollakin juurakoista ei siis ole ollut  

I 

	

	
vihreitä kasvinosia pinnassa, aine ei ole vaikuttanut niihin yksilöihin. Aineen 
annettiin vaikuttaa kolme viikkoa koskemattomana. Suurin  osa  kortteista 
ruskettui.  Käsittely uusittiin myöhemmin nousseille vihreille osille , jonka jälkeen  se 

I 	ehti vaikuttaa viikon verran ennen maanparannusta. Käsittelyajankohta oli heinä- 
elokuussa. Maanparannusta kyseisellä viiden aarin alueella viivästytettiin 
torjunnan takia.  

I 	Jatkossa koealueilla tärkein rikkakasvien torjuntakeino  on niittojen  ajoittaminen. 
Kts.  luku  15 2lKoealueiden hoitoperiaatteet 

I  
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9.  SIEMENSEOSTEN  SISÄLTÖ  JA  VALINTA 

Lähtökohtana  koetta  suunniteltaessa oli ottaa tutkimukseen niitä kukkakasveja 
sisältäviä seoksia, mitä oli myytävänä  tai  muutoin saatavana. Vertailun vuoksi 
pienelle osalle koealueesta kylvettäisiin myös itse kerättyä paikallista siementä. 

Koesuunnitelman  edetessä saimme kuitenkin yllättävän suuren määrän erilaisia 
kokeiltavia seoksia sekä ulkomaista, että myös kotimaista alkuperää. 

Yhteensä kokeilussa  on n. 60  erilaista siemensisältöä. 
Erilaisia monilajisia seoksia kokeessa  on n. 30.  Lisäksi kokeillaan yksilajisia kylvök-
siä myös  n. 30  eri siementä. Kasvivalikoimassa  on  samoja lajeja eri alkuperää  ja 

 eri tuottajilta. Samoja kasveja esiintyy myös sekä kylvettynä että pikkutaimista 
istutettuna. Erikoisruuduissa  on  kokeiltu kasvuston siirtämistä nuittojätteenä sekä 
maanpeitekasvillisuuden silppuamista. Samat siemenseokset toistuvat eri alueilla, 
eri olosuhteissa. Koeruutujen kokonaislukumäärä koostuu seuraavasti: 

ALUE 	 RUUTUJEN 
LUKUMÄÄRÄ 
KPL  

välikaistan koealue 	21 
läjitysalueen koealue  21 

 kostean paikan alue 	1 
Pateniemen eritasoliit-
tymän koealueet 

YHTEENSA 	 128 

PINTA-ALA m2 

1900 
1200  (+reunat  n. 500) 

7100  (+reunat  n.2000) 

10 200 (reunakylvöineen n. 13 000)  

Nyt järjestettävä koe  on  ensimmäinen vaihe, jossa  on  tarkoitus seuloa huonot  sie
-menseokset  ja  lajit pois jatkokokeista. Parhaiten menestyneitä seoksia  tai  lajeja 

voidaan joko kokeilla lisää,  tai  ottaa ne käyttöön tieympäristön vihreytyksessä. 
Parhaista lajeista voidaan koota uusi seos. 
Uudesta siemenseoksesta ei ole tarkoitettu korvaajaa tielaitoksen 
vakiosiemenseokselle, vaan vaihtoehtoa tietyille alueille. Kokeessa selviäviä 
parhaita luonnonkasvien siemeniä voidaan käyttää myös TVH-seoksen 
täydentäjänä joko seoksessa  tai laikkukylvöinä.  

Ongelmana lajivalikoimaa mietittäessä  on se,  että monia luontaisesti alueella me-
nestyviä niitty-ketokasveja  on  vaikea saada onnistumaan kerralla kylvettävässä 
perustetussa kukkaniityssä. Aiemmissa kokeissa (Takala Mauri)  on  havaittu että, 
esim. kissankello,  Campanula rotundifolia, on  vaikea saada onnistumaan kylvämällä 
perustettavilla niityillä, vaikka  sen  itävyys  on  erinomainen  ja  luonnossa  se  leviää 
helposti siemenestä. Syyksi  on  epäilty pitkää siementämisaikaa luonnossa, jolloin 
joku erä siemenistä tippuu sopivaan aikaan. Kylvettäessä kaikki siemenet kerralla 

 on vain  pieni mandollisuus, että kylvö tapahtuisi oikeaan aikaan. Toinen vaikuttava 
seikka  on siemenen  pieni  koko,  jolloin  se  tulee helposti liian syvään. 
Jotkin kasvilajit taas menestyvät helpommin kylvettävillä niittyalueilla, vaikka ne 
eivät olisikaan alueella menestyviä luonnonkasveja. 
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I 
8.  RIKKARUOHOJEN  TORJUNTA  KOEALUEILLA  

I 	Rehevämmillä  mailla kukkivat ketokasvustot saattavat tukahtua rikkakasvillisuuden  
alle.  Karummilla  mailla  se  ei ole niin suuri ongelma, ellei joku pioneerikasvi valtaa 
liiaksi alaa. Koetoiminnassa rikkakasvien poissapitäminen  on  tärkeätä.  Jos  maa 
sisältää paljon entisen kasvillisuuden osia, ei saadakaan tietää mikä kasvillisuudesta  I on  kylvettyä,  mikä entisistä kasvinosista levinnyttä.  

Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus tasoittaa koeruutujen pohjamaat 
koealueille  jo  alkukesästä  ja  antaa mandollisten rikkaruohojen taimettua  ja  torjua 
niitä kesän aikana ennen syyskylvöjä sopivalla tavalla. Tietyömaan aikataulun 
viivästymisen takia koeruudut joudutaan perustamaan heti pohjien tasauksen jäl-
keen. 

Koealueiden pohjamaat  olivat karuja  ja  suhteellisen vapaita esim. monivuotisten 
rikkakasvien juuristosta. Pateniemen eritasoliittymän kohdalla sekä pohjois- että 
eteläluiskassa niitä esiintyi jonkin verran. Koealan  R3  ja  läjitysalueen  lähistöllä oli 
myös esim. maitohorsman siemeniä ilmassa kylvöjen aikaan. Oletettavasti näin 
karuilla pohjamailla rikkaruohot eivät tule niin suureksi ongelmaksi, kuin entisillä 
viljelysmailla  tai  rehevämmillä pohjamailla. Rikkaruoho -ongelman takia maanparan-
nuksessa käytettiin  vain  täysin rikkaruohottomia maanparannusaineita  (turve,  be-
toniteollisuuden huuhtoutunut pesujäte HtHs, joka  on  seulottu syvemmistä maaker-
roksista).  Syksyn mittaan koealueille ei noussut ylimääräisiä rikkakasveja, vaikka 

 osa  kylvetyistä ruuduistakin taimettul.  Nähtäväksi  jää,  vaikuttaako kasvien me-
nestymiseen liika "steriilisyys", esim. sienijuurten  tai  pieneliötoiminnan  vähäisyys. 

Välikaistan  pohjoisosassa oli yksi kohta jossa  kortetta  alkoi kasvaa noin viiden 
aarin alueella  jo  ennen maanparannusta alueen pohjoispäässä (vrt,  koko  koeala 
yht.  n. 1 ha).  Korte  on  todella vaikea torjua mekaanisesti, koska  sen  juuristo 

 ulottuu muista rikkakasveista poiketen useamman metrin syvyyteen. Jotta 
koetulokset eivät sekoittuisi sijoitimme vakioruudut erilleen kortealueesta. 
Varsinaisessa luonnonmukaisessa viherrakentamisessa tulisi välttää torjunta-ainei-
den käyttöä, jotta  se  ei vaikuttaisi luonnokasveille tärkeään pienellä-  ja  sienijuuritoi-
mintaan.  

Jouduimme torjumaan  em.  alueella  kortetta  Roundup -nimisellä rikkakasvien 
torjunta-aineella, jotta  korte  ei lähtisi leviämään muille koeruuduille vaikeuttamaan 
koetulosten tulkintaa. Vaikeana torjuttavana  osa  kortekasvustosta  saattaa  tulla 

 esille vielä myöhemminkin. Roundupin tehoaineena  on  glyfosaatti,  joka ei ole maa-
vaikutteinen. Aine ruiskutettiin  n. 10  cm:n korkuisille  vihreille kasvinosille, joista 

 se  kulkeutuu lehtivaikutteisesti juuristoon.  Jos  jollakin juurakoista ei siis ole ollut 
vihreitä kasvinosia pinnassa, aine ei ole vaikuttanut niihin yksilölhin. Aineen 
annettiin vaikuttaa kolme viikkoa koskemattomana. Suurin  osa  kortteista 
ruskettui.  Käsittely uusittiin myöhemmin nousseille vihreille osille , jonka jälkeen  se 

 ehti vaikuttaa viikon verran ennen maanparannusta. Käsittelyajankohta oli heinä- 
elokuussa. Maanparannusta kyseisellä viiden aarin alueella viivästytettiin 
torjunnan takia. 

Jatkossa  koealueilla  tärkein  rikkakasvien torjuntakeino  on  niittojen  ajoittaminen.  
Kts. luku  15  2lKoealueiden hoitoperiaatteet  
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9. SIEMENSEOSTEN  SISÄLTÖ  JA  VALINTA 

Lähtökohtana  koetta  suunniteltaessa oli ottaa tutkimukseen niitä kukkakasveja 
sisältäviä seoksia, mitä oli myytävänä  tai  muutoin saatavana. Vertailun vuoksi 
pienelle osalle koealueesta kylvettäisiin myös itse kerättyä paikallista siementä. 

Koesuunnitelman  edetessä saimme kuitenkin yllättävän suuren määrän erilaisia 
kokeiltavia seoksia sekä ulkomaista, että myös kotimaista alkuperää. 

Yhteensä kokeilussa  on n. 60  erilaista siemensisältöä. 
Erilaisia monilajisia seoksia kokeessa  on n. 30.  Lisäksi kokeillaan yksilajisia kylvök-
siä myös  n. 30  eri siementä. Kasvivalikoimassa  on  samoja lajeja eri alkuperää  ja 

 eri tuottajilta. Samoja kasveja esiintyy myös sekä kylvettynä että pikkutaimista 
istutettuna. Erikoisruuduissa  on  kokeiltu kasvuston siirtämistä niittojätteenä sekä 
maanpeitekasvillisuuden siippuamista. Samat siemenseokset toistuvat eri alueilla, 
eri olosuhteissa. Koeruutujen kokonaislukumäärä koostuu seuraavasti: 

ALUE 	 RUUTUJEN 
	

PINTA-ALA m2 
	 I 

LUKUMÄÄRÄ 
KPL 
	

I 
välikaistan koealue 	21 
läjitysalueen koealue  21 

 kostean paikan alue 	1 
Pateniemen eritasoliit-
tymän koealueet 

YHTEENSA 	 128 

1900 
1200  (+reunat  n. 500) 

7100  (+reunat  n.2000) 

10 200 (reunakylvöineen n. 13 000)  

I 
I 

Nyt järjestettävä koe  on  ensimmäinen vaihe, jossa  on  tarkoitus seuloa huonot  sie
-menseokset  ja  lajit pois jatkokokeista. Parhaiten menestyneitä seoksia  tai  lajeja 

voidaan joko kokeilla lisää,  tai  ottaa ne käyttöön tieympäristön vihreytyksessä. 
Parhaista lajeista voidaan koota uusi seos. 
Uudesta siemenseoksesta ei ole tarkoitettu korvaajaa tielaitoksen 
vakiosiemenseokselle, vaan vaihtoehtoa tietyille alueille. Kokeessa selviäviä 
parhaita luonnonkasvien siemeniä voidaan käyttää myös TVH-seoksen 
täydentäjänä joko seoksessa  tai laikkukylvöinä.  

Ongelmana lajivalikoimaa mietittäessä  on se,  että monia luontaisesti alueella me-
nestyviä niitty-ketokasveja  on  vaikea saada onnistumaan kerralla kylvettävässä 
perustetussa kukkaniityssä. Aiemmissa kokeissa (Takala Mauri)  on  havaittu että, 
esim. kissankello,  Campanula rotundifolia, on  vaikea saada onnistumaan kylvämällä 
perustettavilla niityillä, vaikka  sen  itävyys  on  erinomainen  ja  luonnossa  se  leviää 
helposti siemenestä. Syyksi  on  epäilty pitkää siementämisaikaa luonnossa, jolloin 
joku erä siemenistä tippuu sopivaan aikaan. Kylvettäessä kaikki siemenet kerralla 

 on vain  pieni mandollisuus, että kylvö tapahtuisi oikeaan aikaan. Toinen vaikuttava 
seikka  on siemenen  pieni  koko,  jolloin  se  tulee helposti liian syvään. 
Jotkin kasvilajit taas menestyvät helpommin kylvettävillä niittyalueilla, vaikka ne 
eivät olisikaan alueella menestyviä luonnonkasveja.  

I 
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I 
I Luonnonkasvit eroavat toisistaan myös itämisen suhteen,  sillä  toiset lajit voivat olla 

valossa itäjiä, toiset pimeässä. Kylvöniityn perustamisessa käytetään useita lajeja, 
 ja  silloin kaikki siemenet peitetään kevyesti.  

I 	Keinotekoisesti perustettavilla kylvöniityillä lajien tulisi olla hyvin itäviä, 
nopeakasvuisia, kilpailukykyisiä sekä runsaasti siementätuottavia. Muuten ne eivät 
toivotulla tavalla lähde leviämään siemenestä.  

I Lajivalikoima on  yleensä runsas seoksissa. Tämä malli  on  suoraan luonnosta, jossa 
sielläkin useat lajit viihtyvät parhaiten toistensa  lomassa ja  kasvustot  ovat joskus  

I 	hyvinkin runsaslajisia. Toinen syy runsaalle lajivalikoimalle tieluiskaseoksissa  on, 
 että samaa seosta kylvetään hyvin eri olosuhteisiin. Luiskassa  sen  alaosaan 

valikoituvat kasvamaan kosteamman paikan lajit  ja  yläosaan  tien reunaan karujen 
paikkojen kasvit. Kuitenkin useimmiten käytetään yhtä seosta  koko  alueelle.  I 	Laikkukylvössä  voidaan valita laikun paikat kasvupaikan mukaan. 

Monilajisen  kasvuston etuna  on,  että eri lajien kukkiminen jaksottuu kasvukauden 
eri ajankohtiin  ja  näin kukinta jatkuu pitempään.  

I 10.  UHANALAISET LAJIT  JA  KANTOJEN HEIKENTYMINEN 

Niissä seoksissa missä muutokset olivat mandollisia, poistettiin uhanalaiset kasvila-
jit, etteivät ne heikentäisi mandollisesti levitessään luonnonkantoja. 

Eteläisemmältä  alueelta tuotu siemenlevintäinen kasvi voi risteytyä paikallisten  

I 	kasvien kanssa,  ja  heikentää näin myös pohjoisen kasvien kestävyyttä tuomalla 
siihen eteläisen alkuperän ominaisuuksia.  

I 	Samaa luonnonkantojen heikentymiskysymystä pohdittiin muidenkin lajien osalta 
kun kokeeseen valittiin siemenlajeja. Kokeiltavaksi otettiin pienemmille alueille 
myös monia sellaisia lajeja, jotka eivät ole luontaisesti Pohjois-Suomen luonnon- 
kasvillisuuteen kuuluvia esimerkkinä Galium  verum,  keltamatara  tai iisoppi, I Hyssopus  

Läheskään kaikki kokeessa olevat lajit  tulle  menestymään tällä alueella, mutta voi  U olla että seoksista löytyy joku uusi kasvilaji  jota  voidaan hyödyntää viherra-
kentamisessa. Tällöin  se  tarkoittaa, että laji ei saa olla niin agressiivisesti leviävä, 
että siitä olisi vaarassa  tulla  laajemmassa käytössä liiaksi alaa valtaava rikkakasvi.  

I  
Pohjois-Suomeen  on  tullut  etelästä leviämällä aiemminkin joitakin käyttökelpoisia  

I kukkaketokasveja,  esimerkiksi Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko. 

Suurin  osa  kokeen lajistosta  on  kuitenkin Pohjois-Suomessa menestyviä lajeja  

I 	esimerkiksi siankärsämö, Achillea millefolium, ahomatara, Galium  boreale,  päivän- 
kakkara, Leucanthemum vulgare jne. 

Tulevaisuudessa laajoihin luonnonalueisiin liittyvillä tienvarsilla  on  käytettävä 
paikallista lajistoa. Rakennettuihin alueisiin liittyvillä liittymäalueilla sekä kevytlii- 
kenteen  väylien varsilla  on  mandollista käyttää rajatuilla alueilla myös muita koriste-
kasvikäyttöön sopivia lajeja.  

I  
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11.  KYLVÖJÄRJESTELYT  

11.1  Vakioruudut 
ruutumerkinnän  kirjain 

ilmaisee vakioruudun tunnuksen  Av  

Kokeessa  on  ns. vakioruutuja,  joissa sama seos toistuu samalla tavalla kylvettynä 
erilaisilla alueilla. Vakioruudut  on  merkitty kirjainmerkinnällä A,B,C . . .jne., kun 
taas muut ruudut  on  numeroitu juoksevasti  alueittain. Samat kirjainmerkin  nät  tois-
tuvat eri alueilla. Vakioruutuja  on 8  kpl,  jotka toistuvat  7  erilaisella alueella  tai 

 kasvualustalla.  Eri vakioruutuihin  on  kylvetty toisiinsa nähden samantyyppiset 
siemenseokset, joita voidaan verrata keskenään. Eri vakioruuduissa  on  eri siemen- 
tuottajien seokset. Ellei siemertuottajalla ollut valmiina kyseisen tyyppistä seosta, 
seos tehtiin heidän käytössä olevasta siemenvalikoimasta kokeeseen sopivaksi 
seossuhteiltaan. Yleensä myyntiseoksia muutettiin vakioruutuihin niin että kukka- 
kasvien osuutta lisättiin suhteessa heinäkasveihin, mutta samalla myös kylvömää

-nä  pienennettiin.  

Käytetyt seossuhteet  ja  kylvömäärät  olivat seuraavat: 
*h e i näkasveja  400-500  gla 
*ku kka kasve ja  100  g/a  
kylvö  400-500  gla 

Heinäseoksesta  suurin  osa  oli punanataa  ja  lampaannataa.  Monessa seoksessa oli 
pohjaheinänä myös rölliä  n. 50  g/a  sekä muita luonnonheiniä. 

Muista vakioruuduista poikkesivat jonkin verran ruudut  B  ja  H.  Tukogardenian 
 ruudussa  B  oli luonnonheinien osuus suurempi  ja  nataheinien  osuus pienempi kuin 

muissa ruuduissa. Tämä johtui tilauksen yhteydessä tulleesta väärinkäsityksestä, 
eikä sitä ehditty enää korjata (työmaa-aikataulu).  

Lapin  maaseutuopiston vakioruutuihin  oli sijoitettu sekä kylvöksiä, että istutettuja 
pikkutaimia. Akuperäisen suunnitelman mukaisesti pikkutaimet olisi sijoitettu 
muualle kuin vakioruutuihin. Ruutujen sisällön suunnittelusta vastasivat toimittajat 
itse.  
Lapin  maaseutuopiston  ruudun mukanaolo pelkkänä kylvöksenä olisi ollut sikäli 
tärkeä, että  sillä  ruudulla  olisi voitu paremmin verrata pohjoista alkuperää olevien 
kylvösten menestymistä etelän seoksiln verrattuna. Saamme kuitenkin tuloksia 
muihin kuin vakioruutuihin tehdyistä pohjoista alkuperää olevista kylvöistä, joissa ei 
ole taimia joukossa. 

Vakioruuduissa  on  seuraavien tuottajien seokset. 
Siemen Oy -  1  seos 
Tukogardenia -  1  seos 
Siemen Vesa -  1  seos  
Eg -Trading  -  3  eri seosta 
MTTK,  Mikkelin koeasema -  1  seos  
Lapin  Maaseutuopisto -  1  seos  
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Vakioruutusarjat  sijaitsevat seuraavasti seitsemällä erilaisilla alueella:  
1. Pohjoisluiska -  parannettu maa  
2. Pohjoisluiska -  niukka  maanparannus  
3. Etelä luiska  -  parannettu maa  
4. Eteläluiska -  erillinen  kasvualustakerros  
5. Välikaistan  alue  
6. Läjitysalue - parantamaton  maa  
7. Läjitysalue - kuonamurska  alusta  + HtHs  kerros  2-3 cm 

11.2  Muut  koeruudut  

Kokeessa oli tarkoituksena saada vertailukelpoiset  vakioruudut  toistumaan eri 
alueilla. Muille  koeruuduille  on  sijoitettu  seoksia,  joita ei ollut saatavilla 

 vakioruutuihin  tarvittavaa määrää.  Koejärjestelyjen  aikana esille tuli myös uusia 
 kokeiltavia  siemeniä, joille ei olut enää tilaa  vakioruuduissa.  Näitä sijoitettiin 

 eripuolille koealueita  muihin  kokeruutuihin.  Jotkut  siemenlajit  toistuvat myös 
useammissa kohdissa, mutta eivät  vakioruutujen  tavoin kaikilla  koealueilia. 

Siemenseoksista  muihin  koeruutuihin  sijoittuivat  esim.  osa EG -Tradingin toimitta-
mista  valmilsta  kokeilun arvoisista ruotsalaisista  seoksista  ja  Mauri Takalan  toimit-
tamat seokset.  Myös muiden toimittajien  seoksia  löytyy  siemenlistojen  ja  kylvö- 
karttojen mukaisesti.  

I 	Siemenseosten  lisäksi muissa  koeruuduissa  kokeiltiin erilaisia  yksilajisia kylvöksiä,  
jotka sopisivat joko  maanparannuskasviksi  tai  maisemapeltokasviksi.  Esimerkkeinä 
erilaiset  apilat;  puna- vaiko- maa-  persian ja  veriapila.  Niistä oli myös eri  lajikkeita  

I 	ja  eri  kylvötiheyksiä. Lupiineista  kokeillaan sekä yksi- että monivuotisia.  Maise- 
mapeitokasveista  mainittakoon vielä kumman eri kannat.  

Kokeiltavana oli myös eri  kylvötiheyksinä  erilaisia  pohjaheiniä,  yksistään kylvetty - 
nä:  lampaannataa, jäykkänataa,  kotimaista  punanataa  sekä kahta eri  rölliä.  

Myös kymmeniä itse kerättyjä lajeja kokeiltiin näissä  ruuduissa,  koska  vakioruutui
-hin  tarvittava määrä olisi ollut niin suuri. Samoja lajeja oli kerätty Oulun,  Kempe

-een,  Ylivieskan sekä Muhoksen  ja  Oulun väliltä. Kokeiltavana  on  kylvöt  sekä heti 
keräyksen jälkeen, että vuoden huoneenlämmössä  säilytettyinä.  

Pienemmille aloille  on  kylvetty  kivikko-  varpu-  ja  maustekasveja.  
Lajeina  esim. ajuruoho,  kanerva,  siperianunikko, ilsoppi, kamomillasaunio  jne. 

 Siemenkylvön  lisäksi käytetyt muut  perustamismenetelmät  löytyvät näistä 
 ruuduista: maksaruohon siippuaminen,  taimet  laikkuistutuksina  ja  siirto 

 niittojätteenä. 	 _______________________________ 
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I  Luiskan  koneellisen  urituksen 

 periaate 
Koneellisen  puhaliuskylvön  periaate. 

 (koeruudut kylvettiin  käsin)  

I  
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12. SIEMENSEOSTEN JA KOERUUTUJEN  TARKEMPIA  SISÄLTÖJA 

seoksen sisältö, kylvömäärä  ja  ruutujen  sijainti kokeessa  

51-58  Eg-Trading,  Ruots.  alkuperää  

59  TVH-seos  

59-61  Siemen Oy  

62-64  Tukogardenia  

65  Siemen Vesa  

66-67  MTTK,  Etelä-Savon tutkimusasema, B.Galambosi 

 68  Mauri Takala  

69-74 Lapin  Maaseutuopisto  

75-81  Suomen Luonnonsuojeluliitto 
-kartat: *  R3  alueen koeruudut 

* läjitysalueen koeruudut 
* siirtoniittyalueen  sijainti  

82-83  Särkän perennataimisto 
-kartta  

84-86  Oulun seudulta kokeeseen kerätyt siemenet 
-kartta  

87  Muut yksittäiset kokeilut 

LUKUOHJE  

-ALOITA  SEOSTEN SIJAINTEIHIN  TUTUSTUMINEN  KARTTASIVUILTA  8-21 
 -NIISSÄ  ON  MAINITTU 

*KÄYTETTYJEN  SEOSTEN  SIJAINTI 
*SAMAN  SEOKSEN  SIJAINTI MUUALLA  KOEALUEILLA  
*SIVUT JOISSA KERROTAAN  SEOKSEN  TARKEMPI SISÄLTÖ 

-SEURAAVILLA SIVUILLA OLEVISSA  SEOSSISÄLTÖLISTOISSA  ON  
MAINITTU  KARTTASIVUT,  JOISTA LÖYTYY  SEOSTEN  SIJAINTI MAASTOSSA  



Nutty-  ja ketokasvikokeen  perustaminen  1994  Vt  4:n  Pateniemen liittymäalueelle 	51 

EG -TRADINGIN  SIEMENSEOS 
KUKKAKASVILAJIT  ITSE VALIKOITU,  nro  1  
RUOTSALAISTA ALKUPERÄÄ  

-Seoksen kyivömäärä  600  g/a  

-Kokeessa  seosta kylvettynä  yhteensä  2,4 kg  =>  n. 400 m2  

-Seosta  kylvetty  6  erikohtaan vakioruutuihin  sekä ylimääräisiä siemeniä  1  koh-
ta  an  

-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  D -vakioruuduissa;  KARTAT  14, 15, 19 
JA 20  sekä  eteläluiskan  alueella; KARTTA  12.  

(Pohjois-Suomeen sopivia lajeja, asiantuntijana  Kati  Heikkilä, Suomen Luonnon -
suojeluliitosta)  

Tilattu  Delkkiä kukkakasveja. Laieia  keskenään verrattuna  yhtäsuuri  määrä, huomi-
oon ottaen kuitenkin  siemenen raino  ja  itävyys 
Achillea millefolium, siankärsämö 

 Campanula  persicifolia, kurjenkeflo  
Campanula  rotundifolia, kissankello 
Cerastium arvense, ketohärkki  
Dianthus  deltoides, ketoneilikka 
Galium  boreale,  ahomatara 
Geum rivale, ojakellukka 
Knautia arvensis, ruusuruoho 
Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara  
Lychnis viscaria, mäkitervakko 
Potentilla erecta, rätvänä 
Silene diolca,  puna -ailakki  

Em.  siemenet sekoitettu Siemen Oy:n  lamDaannataan  ja  M.  Takalan  rölliin 
Kylvöissä  käytetty suhde:  
Kukkakasveja  1  OOg/a 
lampaannataa 450g/a 
rölliä 50g/a  
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EG -TRADINGIN SIEMENSEOS 
KASVILAJIT ITSE VALIKOITU, nro  2  
RUOTSALAISTA ALKUPERÄÄ 

(Korkeampia sini-kelta sävyisiä lajeja) 

-Seoksen kylvömäärä  400  g/a  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  400 g  =>  n. 100 m2 

 -Seosta  kylvetty  1  kohtaan 

-Ruudut  sijaitsevat eritasoliittymän eteläluiskan alueella, KARUA  12  

Kukkakasveja:  lajeja keskenään verrattuna yhtäsuuri määrä, huomioiden kuitenkin 
siemenen raino  ja  itävvys 

Kukkakasveja yht.  20  % 

Centaurea jacea, andekaunokki 
Cirsium helenioides, huopaohdake 

 Geranium  pratense, kyläkurjenpolvi 
Hypericum maculatum, särmäkuisma 
Knautia arvensis, ruusuruoho 
Solidago virgaurea, kultapiisku 
Verbascum nigrum, tummatulikukka  

Lisäksi seur. lajit joita ei ole mainittu tilattavien lajien listoilla 
 Campanula  patula, harakankello  

campanula  glomerata, peurankello  
Campanula  rapunculoides, vuohenkello 

Heinäkasveja yht.  80  % 
Festuca ovina, lampaannata  1 5  % 
Festuca rubra ssp. rubra, punanata  50% 

 Pheum pratense ssp. bertolonii,  timotei  10% 
 Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää  5%  
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EG -TRADINGIN SIEMENSEOS 
KASVILAJIT ITSE VALIKOITU nro  3  
RUOTSALAISTA ALKUPERÄÄ 
(Tuuli  Kiven  niittykokeissa  parhaiten menestyneet lajit, Lähde: Tekn, korkeakoulu, 
Luonnonkasvit viherrakentamisessa  osa  1  ,  Otaniemi  1991)  

-Seoksen kylvömäärä  400  gla  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  1,6 kg  =>  n. 400 m2 

-Seosta  kylvetty  6  erikohtaan vakioruutuihin  sekä ylimääräisiä siemeniä  1  koh-
taan 

-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  
E-vakioruuduissa,  KARTAT  14,15, 19 JA 20  
sekä pohjoisluiskan  ja  R3:n  alueen kulmauksessa  KARUA  18 

Kukkakasveja: lajeia  keskenään verrattuna yhtäsuuri määrä, huomioiden kuitenkin 
siemenen paino ia itävvys 

Kukkakasveja yht.  22  %  
Dianthus  deltoides, ketoneilikka I Geum rivale, ojakeflukka 
Knautia arvensis, ruusuruoho  
Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara I  Prunella vulgaris, niittyhumala  
Ranunculus  acris, niittyleinikki  

I  Rhinanthus  minor,  pikkulaukku 
Rumex acetosella, ahosuolaheinä 
Silene dioica,  puna-ailakki  

Lisäksi seur. lajit joita ei ole mainittu tilattavien lajien listoilla: 
Centaurea phyrygia, nurmikaunokki 
Galium  album,  paimenmatara 

Heinäkasveja yht.  78  % 
Agrostis capillaris, nurmirölli  10% 

 Festuca ovina, lampaannata  40%  
Festuca rubra ssp. rubra, punanata  28% 
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EG -TRADINGIN SIEMENSEOS 
KASVILAJIT ITSE VALIKOITU nro  4  
RUOTSALAISTA ALKUPERÄÄ 
(matala seos)  

-Seoksen kylvömäärä  400  g/a  

-Kokeessa  seosta kylvettynä  yhteensä  1,6 kg  =>  n. 400 m2  

-Seosta  kylvetty  6  erikohtaan vakioruutuihin  sekä ylimääräisiä siemeniä 
 1  kohtaan  

-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  F-vakioruuduissa,  
KARTAT  14,15,19 JA 20  

sekä  R3:n  alueen  ja  pohjoisluiskan kulmausosassa,  KARTTA  18 

Kukkakasveia: laleja  keskenään verrattuna  yhtäsuuri  määrä, huomioiden kuitenkin 
 siemenen raino  ja  itävyys 

Kukkakasveja yht.  20  %  
Campanula  rotundifolia, kissankello 

 Dianthus  deltoides, ketoneilikka 
Galium  boreale,  ahomatara 
Galium verum,keltamatara 
Lychnis viscaria, mäkitervakko 
Silene vulgaris, nurmikohokki 
Silene nutans, nuokkukohokki 
Trifolium arvense, jänönapila 
Rumex acetosella, ahosuolaheinä 
Vicia cracca, hiirenvirna 

Luonnonheiniä  10  % 
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake 
Luzula multiflorum, nurmipiippo 

Heinäkasveja yht.  70  % 
Festuca ovina, lampaannata  60  % 
Festuca tracyfylla, jäykkänata  10%  
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I 
I 	EG -TRADINGIN VALMIS SIEMENSEOS NRO  Bl  

-pienin  muutoksin  
RUOTSALAISTA  ALKUPERAA  

I -Seoksen kylvömäärä  400 

I -Kokeessa  seosta kylvettynä  yhteensä  800 g  =>  n. 200 m2 

 -Seosta  kylvetty  1  kohtaan 

-Ruutu sijaitsee  eteläluiskan  alueella, KARTTA  12 

Kukkakasvela yht.  25  % 
Achillea millefolium, siankärsämö  2% 
Campanula  rotundifolia, kissankello  0.4% 

I 

	

	
Centaurea jacea, andekaunokki  2.5% 

 Galium  verum, keltamatara  2% 
Geranium,  pratense, kurjenpolvi  1,5  %  

I  Hieracium umbellatum, sarjakeltano  0.4% 
 Hypericum maculatum, mäkikuisma  0.5% 

 Knautia arvense, ruusuruoho  3.5% 

I 	Leontodon autumnale, maitiainen  1.5% 
 Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara  1 .4% 

 Plantago lanceolata, heinäratamo  0.5% 

I 	Plantago  media,  soikkoratamo  1  % 
Prunella vulgaris, niittyhumala  1 .4% 
Ranunculus  acris, niittyleinikki  2  %  

I  Rhinanthus serotinus, isolaukku  0.4% 
 Rumex acetosa, niittysuolaheinä  1  % 

 Vida  cracca, hiirenvirna  3% 

I 	Heinäkasveja yht.  75  % 
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake  10% 

 Festuca ovina, lampaannata  15% 

I 	Festuca pratensis, nurminata  10%  
Festuca rubra ssp.rubra, rönsyilevä punanata  40% 
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EG -TRADINGIN VALMIS SIEMENSEOS NRO  B3  
-pienin muutoksin 
RUOTSALAISTA ALKUPERAA 

-Seoksen kylvömäärä  400  g/a  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  800 g  =>  n. 200 m2 

 -Seosta  kylvetty  1  kohtaan 

-Ruutu sijaitsee eteläluiskan alueella, KARTTA  12  

Kukkakasveja yht.  20  %  
Campanula  persicifolia, kurjenkello  0.5% 
Campanula  rotundifolia, kissankello  0.3% 

 Centaurea jacea, andekaunokki  2.5% 
 Echium vulgare, neidonkieli  0.5%  

Galium  verum, keltamatara  1  %  
Geranium  pratense, verikurjenpolvi  1 .5% 

 Leontodon autumnale, kesämaitiainen  1 .5% 
 Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara  1  % 

Plantago  media,  soikkoratamo  1 .5%  
Rhinanthus  minor,  pikkulaukku  0.5% 

 Knautia arvensis, törmäkukka  2.5%  
Silene nutans, nuokkukohokki  0.6%  

Heinäkasveja yht.  80  % 
Briza  media,  räpelö  6%  
Festuca ovina, lampaannata  28%  
Festuca rubra ssp. rubra, rönsyileväpunanata  40% 

 Phleum pratense ssp. bertolonii,  timotei  6%  

I  
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EG -TRADINGIN VALMIS  SIEMENSEOS NRO BiO  
-pienin  muutoksin  
RUOTSALAISTA  ALKUPERAA 

-Seoksen kylvömäärä  400  g/a,  540  g/a  

-Kokeessa  seosta kylvettynä  yhteensä  800 g  =>  n. 200 m2 

 -Seosta  kylvetty  2  erikohtaan 

-Ruudut  sijaitsevat  eteläluiskan  alueen tien  ja  JK+PP:n  välisellä osalla 
KARTTA  14,  sekä  välikaistan  alueella KARTTA  19  

Kukkakasveja yht.  1 6  % 
Centaurea jacea, andekaunokki  2.5% 

 Hieracium  umbellatum, keltano  0.5% 
 Hypericum perforatum, mäkikuisma  0.5% 

 Knautia arvensis, ruusuruoho  2.5% 
 Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara  2% 

 Plantago lanceolata, heinäratamo  2% 
 Prunella vulgaris,  0.5% 

Ranunculus  acris, niityleinikki  2.5% 
 Rumex acetosa, niittysuuolaheinä  1  % 

Heinäkasveia yht.  84% 

I 	Agrostis capillaris, nurmirölli  3%  
Cynosurus critatus, sukapää  6%  
Festuca ovina, lampaannata  5%  

' 	Festuca pratensis,  10%  
Festuca rubra ssp. rubra, punanata  60% 
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EG -TRADINGIN VALMIS  SIEMENSEOS NRO  B2  
KOSTEALLE  PAIKALLE SUUNNITELTU SEOS 

-pienin muutoksin 

RUOTSALAISTA ALKUPERÄÄ 

-Seoksen kylvömäärä  400  gla  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  200 g  =>  n. 50 m2 

 -Seosta  kylvetty  1  kohtaan 

-Ruutu sijaitsee (KARTTA  21)  Kuivasojan  varressa lähellä vesirajaa, alueella 
jossa kapillaarinen vedennousu toimii ojasta. Maapohja hiekkava, parannettu 
ruokamullalla,  jota  käytetty yleisissä luiskanurmetuksissa alueella 
(Viherrengas,  norm.  lannoitus) 

Kukkakasveja yht.  18  %  
Angelica  sylvestris, karhunputki  0,5% 

 Caltha palustris, rentukka  0,2% 
 Cardamine pratense, luhtalitukka  0,1  % 

Cirsium helenioides,  ohdake  0,2% 
 Cirsium palustre,  ohdake  0,2%  

(Crepis praemorsa, vanakeltto  0,2%  käsketty  poistaa seoksesta) 
Filipendula ulmaria, mesiangervo  1  % 

 Geranium  sylvaticum, metsäkurjenpolvi  1  % 
Geum rivale, ojakellukka  1  % 
Hypericum maculatum, särmikäskuisma  0,4%  
Lychnis flos-cuculi, käenkukka  1  % 
Myosotis scorpioides, luhtalemmikki  0,1  % 
Ononis arvensis, kenttäorakko  0,4% 

 Prunella vulgaris, niittyhumala  1  % 
 Ranunculus  acris, niittyleinikki  2% 

 Serratula tinctoria, liuskalääte  1  % 
Succisa pratensis, purtojuuri  2,8% 

 Trollius europaeus, kullero  1  %  
Valeriana  officinalis, rohtovirmajuuri  0,5% 

 Vicia cracca, hiirenvirna  2%  

Heinäkasveja yht,  82%  
Alopecurus pratensis, nurmipuntarpää  5%  
Briza  media,  niittyräpelö  2%  
Carex panicea, hirssisara  0,5%  
Cynosurus cristatus, sukapää  20%  
Deschampsia caespitosa, nurmilauha  4%  
Festuca pratesis, nurminata  6%  
Festuca rubra ssp. rubra, rönsyilevä  I.  tav. punanata  45%  
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SIEMEN OY:N  LUONNONKUKKASEOS 

Luonnonkukka-TVH seoksessa 
-Seoksen kylvömäärä TVH-seosta  500  g/a  ja  luonnonkukkaseosta  100 g/ a  
= yht  600  gla.  
-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  600 g  =>  n. 100 m2  
-Seosta  kylvetty  1  kohtaan 
-Ruutu sijaitsee R3:n alueefla, KARUA  17  

Achillea millefolium, siankärsämö,  villi muoto 
 Campanula  glomerata, peurankello  

Campanula  patula, harakankello  
Campanula  persicifolia, kurjenkello,  villi muoto 

 Campanula  rotundifolia, kissankeflo 
Centaurea cyanus, ruiskaunokki,  villi muoto 

 Chrysanthemum  vulgare,  päivänkakkara 
 Dianthus  deftoides, ketoneilikka,  villi muoto 

Galiun  verum,  keftamatara 
Hypericum maculatum, särmäkuisma 
Lychnis flos-cuculi, käenkukka 
Lychnis viscaria, mäkitervakko  
Malva  moschata, myskimalva 
Prunefla vulgaris, niittyhumala  
Ranunculus  acris, niittyleinikki  
Ranunculus  repens,  rönsyfeinikki 
Silene dioica,  puna-ailakki 
Succisa pratensis, purtojuuri  
Thymus  serpyllum, kangasajuruoho 
Trollius europaeus, kullero  
Vida  cracca,  hiiren viina  
Viola tricolor,  keto-orvokki, villi muoto 

Siemen Oy:n luonnonkukkaseos sisältää yllä luetellut kukkakasvilajit  100  % seok-

sesta.  Pakkauksen mukaan pelkän kukkaseoksen kylvömäärä  on 50  g/a. 
 -toimittaja  on  ilmoittanut, että lajit voivat hieman vaihdella siemenen saatavuuuden 

takia eikä myöskään pystynyt ilmoittamaan lajien prosentuaalista jakaumaa seok - 
sessa.  
-kokeessa käytetty seosta jossa Dohjaheinänä TVH-nurmiseosta  500  g/a + luon-
nonkukkaseosta  100 /a  = yht.  600  ola  

KOKEESSA KÄYTETYN  TVH-SEOKSEN  SISÄLTÖ  
Seosta  käytetty myös koealueen ympäristössä olevissa tieympäristö nurmetuksissa 

Festuca rubra ssp. rubra  "Echo",  rönsyilevä punanata  78  % 
Poa pratensis  "Anna  Dasas", niittynurmikka  5  % 
Agrostis tenuis  "Highland Bent",  nurmirölli  5%  
Festuca ovina "Duriuscula tniana", lampaannata  5% 

 Lolium perenne "Lenta Pajberg",  englannin raiheinä  5% 
 Trifolium  repens  "Huia", valkoapila  2% 
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SIEMEN OY:N  KUKKANURMISEOS 

-Seoksen kylvömäärä  pakkauksen suosituksen mukainen  1  kg/a  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  1 kg  =>  n. 100 m2 
 -laikkukylvönä,  niin että kukkakasvit laikkuihin  ja  heinäseos  pohjaksi. 

-Seosta  kylvetty  1  kohtaan 

-Ruutu sijaitsee eteläluiskan alueella, KARTTA  12  

Siemen Oy:n kukkanurmiseos sisältää: 

luonnonkukkaseosta  4  % (kts.  sisältö edelliseltä sivulta) 
heinäseosta  86  % 

*Festuca rubra  I.  commutata, mätästävä  eli nurmikkopunanata  Jamestown 
40  % 
*Festuca rubra  v.  rubra, pitkärönsyinen punanata Ensylva  20  % 
*Festuca ovina, lampaannata Bornito  16  % 
*Agros tis  capillaris  I.  tenuis, nurmirälli Rasti  20  %  

Sellaisenaan kokeilussa  em.  valmis kukkanurmiseos, jossa  4%  kukkakasvela: 
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I  
SIEMEN OY:N  KUKKANURMISEOS MUUNNETTUNA 

-Seoksen kylvömäärä  400  gla  

I -Kokeessa  seosta kylvettynä  yhteensä  1,6 kg  =>  n. 400 m2 

I 

	

	
-Seosta  kylvetty  6  eri kohtaan  vakioruutuihin  sekä ylimääräisiä siemeniä  1 

 kohtaan  

I 	-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  A-vakioruuduiSSa,  
KARTAT  14,15,19 JA 20  sekä  eteläluiskan  alueella, KARTTA  12  

KukkanurmiSeOS,  jossa  seossuhteita  muutettu tätä  koetta  varten vastaamaan  muit.  

I 	
vakioruutujen  suhteita  (kukkakasveja  25%):  

Muunnettiin seossuhteita  tätä  koetta  varten seuraavasti:  

I 	Siemen Oy:n  luonnonkukkaSeOSta  (100  g/a)  25  %  
Siemen Oy:n  heinäseosta  (250  g/a)  62  % 
TVH seosta (50g/a)  13  %  

I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  



62 	Nutty-  ja ketokasvikokeen  perustaminen  1994  Vt  4:n  Pateniemen liittymäalueelle 

TUKOGARDENIAN KUKKANHTTYNURMIKKOSEOS 

-Seoksen kylvömäärä  valmistajan suosituksen mukaan  1000  gla  
-Kokeessa  seosta kylvettynä  yhteensä  1 kg  =>  100 m2.  
Kylvetty  laikkukylvönä  niin että  luonnonheinät  ja  luonnonkukat  tulevat  
laikkuihin  mutta  nurmikkosiemenseos pohjaheinäksi. 
Laikkuihin  ei  kylvetä pohjaheinää. Laikut  fl. 1 m2.  

-Seosta  kylvetty  1  kohtaan  

-Ruudut  sijaitsevat  eteläluiskan  alueella, KARTTA  12  moottoritien  sillan 
 läheisyydessä 

Pakkauksen sisältö:  
900 g nurmikkosiemenseosta 
nurmikkopunanata  Center 25  % 
rönsypunanata Ensylva  35  % 
lampaannata Meclenburger  20  % 
niittynurmikka Conni  15  % 
nurmirölli  Highland Bent 5  % 

60 g luonnonheinäseosta 
Melica nutans, nuokkuhelmikkä 
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake 
Briza  media,  niittyräpelö 
Cynosurus cristatus, otasukapää  

40 g luonnonkukkaseos 
Agrostemma githago, aurankukka 
Lychnis flos-cuculi, käenkukka 
Silene dioica, käenkukka  
Dianthus  deltoides, ketoneilikka 

 Dianthus  superbus,  pulskaneilikka 
 Ranunculus  acris, niittyleinikki 

 Ranunculus  repens,  rönsyleinikki 
Potentilla argentea, hopeahanhikki 
Galium  verum,  keltamatara 
Linum usitatissimum,  pellava 

 Malva  sylvestris, kiiltomalva 
Hypericum maculatum, särmäkuisma 

 Viola tricolor,  keto-orvokki  
Verbascum thapsus, ukontulikukka 

 Linaria  vulgaris, kannusruoho 
Knautia arvensis, ruusuruoho 
Succisa pratensis, purtojuuri 

 Campanula  glomerata, peurankello 
 Campanula  rotundifolia, kissankello 

 Campanula  patula, harakankello 
 Bellis  perennis, kaunokainen 

Anthemis tinctoria, keltasauramo 
Matricaria recutita, kamomillasauniO 
Leucanthemim vulgare,  päivänkakkara  
Centaurea jacea, andekaunokki 
Centaurea cyanus, ruiskaunokki 
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Pohjoisluiskaafl  KARTTA  15,  kylvetty  60  m2:n  alueelle Tukogardenian ylimääräisiä 
siemeniä lisäksi seuraavanlainen seos:  

40 g  luonnonkukkaseosta  (66  gla)  
180 g  luonnonheinäseosta  (300  gla)  
50 g  nurmikkosiemenseoSta  (83  gla)  

270 g/ 60  m2:lle  yhteensä  (450  g/a) 

-koesuunnitelmaSSa  oli suunniteltu kukkaniittynurmikkOSeOSta kylvettävän vakio- 
ruutuihin eri suhteissa, mutta tätä siementä ei ollutkaan saatavilla tilauksesta huoli-
matta tarpeeksi siihen tarkoitukseen 

-muutettaviin seossuhdekokeiluihin  toimitettiin ruotsalaista alkuperää olevia sie-
meniä, joita toimitti tähän kokeeseen myös  EG -trading,  lajivalikoiman määrittänyt  
TU  KO GARDENIA  
KATSO SEURAAVA SIVU 
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TUKOGARDENIAN  TOIMITTAMAN RUOTSALAISTA ALKUPERÄÄ OLEVAN  KUK-
KANIITTYSEOKSEN  SISÄLTÖ  
(Tukogardenialle  siemenet toimittanut  EG -Trading)  

-Seoksen kylvömäärä  500  g/a  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  2 kg  =>  n. 400 m2 

 -Seosta  kylvetty  6  erikohtaan vakioruutuihin 

-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  B-vakioruuduissa,  
KARTAT  14, 15, 19 JA 20  

Agrostemma githago, aurankukka 
Centaurea jacea, andekaunokki 
Lychnic flos-cuculi, käenkukka 
Centaurea cyanus, ruiskaunokki 
Siler'ie nutans, nuokkukohokki 
Silene dioica,  puna-ailakki 
Centaurea scabiosa, ketokaunokki 

 Dianthus  deltoides, ketoneilikka 
 Ranunculus  acris, niittyleinikki 

Achillea millefolium, siankärsämö 
Galium  verum,  keltamatara 
Filipendula ulmaria, mesiangervo 
Filipendula vulgaris, sikoangervo 

 Malva  sylvestris, kiiltomalva 
Hypericum perforatum, mäkikuisma 
Hypericum maculatum, särmäkuisma 

 Viola tricolor,  keto-orvokki 
Verbascum nigrum, tummatulikukka 
Knautia arvensis, ruusuruoho 
Succisa pratensis, purtojuuri 
Prunella vulgaris, niittyhumala 

 Campanula  rotundifolia, kissankello 
 Campanula  patula, harakankello 

Plantago lanceolata, heinäratamo 
Leucanthemim vulgare,  päivänkakkara 

lajien jakaumaa ei ilmoitettu 

-kokeessa kylvetty seuraavanlaisena seoksena:  
* em .  kukkaseosta  100  g/a =  20%  
*TVH. seosta  100  gla =  20%  (sisältä mainittu edellisillä sivuilla) 
*Tu kogardenian kukkaniittynurmikon luonnonheinäseosta  300  g/a  =60% 

 (alkuperäisen suunnitelman yhteydessä oli tarkoitettu Tukogardenian luonnon- 
heinä-  ja  nurmikkoseoksen  sekoitusta) 

Ei  
I 
1 

I 
I 
I  
Ei  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1  
Ei  



Nutty-  ja  ketokasvikokeen  perustaminen  1994  Vt  4:n  Pateniemen IiittymäalueeUe 	65  

SIEMEN  VESAN KUKKANIITTYSEOS 

-Seoksen kylvömäärä yht.  400  g/a  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  1,6 kg  =>  n. 400 m2  

-Seosta  kylvetty  6  erikohtaan vakioruutuihin  sekä yhteen kohtaan ylimääräisiä 

-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  C-vakioruuduissa  KARTAT  14,15,19 

JA 20  sekä eteläluiskan alueella KARTTA  12.  

Toimittaja ei selvittänyt sisältöä vuonna  -93.  Vuoden  1994  hinnastossa  oli myyn - 

nissa  samaa seosta, jolloin ilmoitettiin seuraava lajisisältö kukkaniittyseokselle. 
Toimittaja ilmoitti seoksen olleen sisällöltään samanlaista vuonna  -93,  jota  kokee- 

seen  toimitettin.  

Lajien prosentuaalista jakaumaa ei tiedetty. 

-Siemen Vesan mukaan seos  on  ruotsalaista alkuperää 
-Siemen Vesalle toimittanut  Hammenhög  
-Sisältää pelkkiä luonnonkukkakasveja, ei suojaheinää 

Achillea millefolium,  valk., siankärsämö 
Bellis perennis, villimuoto, kaunokainen 

 Campanula  persicifolia,  valk, kurjenkello 
Fragaria vesca, villimansikka 
Galium  verum, keltamatara  
Geranium  pratense, kyläkurjenpolvi 
Hypericum perforatum,  golden yellow,  mäkikuisma 

 Lotus  corniculatus, keltamaite 
Lythrum salicaria, rantakukka 
Matricaria chamomilla, kamomillasaunio 
Myosotis arvensis, Wildform,  lemmikki 
Plantago lanceolata, heinäratamo 
Primuta  veris,  Wild Cowslip,  kevätesikko 
Rumex acetosa,  Garden Sorrel,  niittysuolaheinä 

 Viola tricolor  arvensis,  pelto-orvokki  
Arnica  montana,  etelän arnikki 
Cichorium intybus, Chichory, sikuri  
Digitalis  purpurea.  Wild form,  sormustinkukka 
Sanguisorba  minor, Salad  Bugel, pikkuluppio 
Centaurea cyanus  single,  wildform, ruiskukka 
Papaver rhoeas wildform,  punainen, unikko 

Kokeessa suojaheinäksi kylvetty Myttäälän rölliä  12  %  (50  gla),  
Siemen Oy:n lampaannataa Bornito  63  %  (250  g/a).  
Kukkien osuus  25  %  (100  g/a). 
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MTTK:N  ETELÄ-SAVON TUTKIMUSASEMALTA MIKKELISTA SAADUT SIEMENET 
JOTKA SEKOITETTIIN KUKKASEOKSEKSI 
-Toimittanut Bertalan Galambosi 

Kukkaseosta  kylvetty  1 00  g/a 
seokseen  lisäksi Myttäälän rölliä  50  g/a  
sekä Siemen Oy:n Lampaannataa 'Bornito'  350  gla 
YHTEENSA  500  gla  

-Kokeessa seosta kylvettynä yhteensä  2 kg  =>  n. 400 m2  

-Seosta  kylvetty  6  erikohtaan vakioruutuihin  sekä ylimääräisiä siemeniä  2 
 kohtaan 

-Ruudut  sijaitsevat eri alueilla olevissa  G -vakioruuduissa,  KARTAT  14, 15, 19 
JA 20,  eteläluiskassa  KARTTA  12  (ruutu nro  1)  sekä pohjoisluiskan alaosassa 
KARTTA  16.  Siellä maustekasveja kylvettynä erillisinä pieniin ruutuihin hyvin 
ohueen humuskerrokseen metsän reunaan 

Achillea millefolium, siankärsämö,  3  %  Mikkelistä kerätty 
luonnonkanta (yht.  10 g  seokseen) 

Tanacetum vulgare, pietaryrtti,  17  %  Mikkelistä kerätty luonnonkanta, (yht.  60 
 g,josta  6 g  erilleen  ja  54 g  seokseen) 

Solidago virgaurea, kultapiisku,  3  % (  ei ole puhdistettua) Mikkelistä kerätty 
luonnonkanta ( yht.  50 g,  josta  40 g  erilleen  ja  10 g  seokseen) 

Hypericum maculatum, särmäkuisma,  2  %  Mikkelistä kerätty luonnonkanta 

(yht.  15 g,  josta  10 g  erilleen  ja  5 g  seokseen) 

Hypericum perforatum, mäkikuisma,  18  %  Unkarilainen alkuperä, viljelty Mikke-

lissä  3  vuotta (yht.  70 g,  josta  10 g  erilleen  ja  50 g  seokseen) 

Matricaria chamomilla, kamomillasaunio,  22  %  Unkarilainen alkuperä, luonnon- 

kanta  (yht.  80 g,  josta  1 2 g  erilleen  ja  68 g  seokseen) 

Centaurea jacea, andekaunokki,  11  %  Unkarilainen alkuperä, luonnonkanta (yht. 

 50g,  josta  14 g  erilleen  ja  36 g  seokseen) 

Leucanthemim vulgare,  päivänkakkara,  1 2  %  Unkarilainen alkuperä, luonnon- 

kanta  (yht.  50g,  josta  10 g  erilleen  ja  40g  seokseen) 

Echium vulgare, neidonkieli,  1 2  %  2-vuotinen, Unkarilainen alkuperä, luonnon- 

kanta  ( yht.  50g,  josta  10 g  erilleen,  ja  40 g  seokseen) 

Huom. %  viittaavat kukkaseokseen, josta yhteensä laskettu  100%  ilman heiniä. 
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MTTK:  n  Etelä-Savon tutkimusasemalta saatu lisäksi erillisinä koeruutuihin kylvettä
-via:  

Carum carvi,  kumma, luonnon  kanta  Mikkelistä  400 g  

-Kylvetty yht.  430 g  kahteen eri kohtaan 
-Läjitysalueen,  KARUA  20,  ruutuun kylvetty 

 300 g1150  m2:lle (=  200  g/a) 
-Pohjoisluiskan  alueelle, KARTTA  15,  kylvetty 

 130  gI  30  m2:lle  (433  g/a)  

Thymus  serpyllum, kangasajuruoho,  Unkarilainen alkuperä, luonnon  kanta,  50 g 
 -Kylvetty yhteen kohtaan pohj-luiskan  ja  R3:n kulmaukseen,  KARTTA  18, 50 

g /30  m2:lle (=  167  gla) 

Hyssopus vulgaris,  Unkarilainen alkuperä, luonnon  kanta,  
8  vuotta talvehtinut Mikkelissä, eri värisiä kantoja,  pun.  valk.  sin,  yht.  30 g 

 -kylvetty yhteen kohtaan  30 g /50  m2:lle  (=60  g/a),  KARTTA  18  

Siemenet kerätty  1992  
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MAURI TAKALAN TOIMITTAMAT SIEMENET 
Viljelty Tampereella 

Valmiiksi tehty seos 

-Toimittajan suosittelema kylvömäärä seokselle  1 20  gla  

-Kokeessa kylvettynä yht.  400 g  

-Seosta  kylvetty  3  kohtaan 

-Ruudut  sijaitsevat  R 3:n,  KARTTA  17,  välikaistan,  KARTTA  19  sekä 
pohjoisluiskan metsänreunan alueella KARTTA  16  

Myttäälän rölli  80  % 
 Päivänkakkara  10  % 

Ketoneilikka  10  %  

Muunnettu seos 

-kylvömäärä seokselle  480  gla  

-Kokeessa kylvettynä yht.  960 g  

-Seosta  kylvetty  2  kohtaan 

-Ruudut  sijaitsevat  R 3:n,  KARTTA  17  ja  välikaistan,  KARTTA  19  alueella 

Päivänkakkara  6  % 
Ketoneilikka  10  % 
Jäykkänäta Tukogardenialta  84  % 

Pohjaheinäksi  

-USEISSA ERI RUUDUISSA, KTS, KYLVÖTAULUKOT 

Myttäälän rölliä  muiden toimittajien sekä luonnosta kerättyjen seosten joukkoon 
-yht.  1100 g  eri ruutuihin 
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1 
I 	LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SIEMEN-  JA  POTTITAIMISEOKSET  

Rovaniemellä vastuuhenkilöt: Puutarhuri Pirjo Pasanen  ja  hortonomi  Hannu  As-
plund  

I  
Siementen  ja  taimien alkuperä: 
*Rovaniemen lähistöltä luonnosta kerättyä kantaa suurin  osa  
*Ki rovskin kasvitieteellinen  puutarha, Venäjä => Senecio sp., villakko  ja  Pole

-monium acutiflorum, kellosinilatva  
*Siemen  Oy:ltä ostosiementä apilat, lampaannata  ja  rölli 

Pottitaimet: 
Pottitaimet  kylvetty muovihuoneeseen  9.7.1993.  Taimet olleet huoneessa lkk:n 
ajan jonka jälkeen ne  on  siirretty ulos. lstutus maastoon  9.9.1993. 

LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SEOS  NRO  1  

-Kylvetty  5  eri kohtaan vakioruutuihin  H,  KARTAT  14,15 JA 19.  Materiaalia 
ei riittänyt läjitysalueen vakioruutuihin. Kaikkien vakioruutujen  pinta -ala  H

-ruuduissa  oli  n. 60 m2.  

-Yhteensä  5  ruutua  x 60 m2  =  300 m2  

Perusseos:  500  siementä/m2,  yhteensä  150 000  siementä  300  m2:Ile 
 -kylvetty kaikkiin  5  vakioruutuun  kauttaaltaan (myös istutuslaikkujen kohdalle) 

Geum rivale, ojakellukka  100  s/m2 
Silene dioica,  puna-ailakki  100  s/m2 
Rumex acetosella, ahosuolaheinä  100  s/m2 

 Linaria  vulgaris, keltakannusruoho  100  s/m2 
 Campanula  rapunculoides, vuohenkello  100  s/m2 

Trifolium  repens,  valkoapila 	0,3  gIm2 
Trifolium pratense,  puna-apila  0,3  g/m2 
Festuca ovina, lampaannata  0,2  g/m2 
Agrostis capillaris, nurmirölli  0,2  g/m2  

Lisäksi kaikkiin  vakioruutuihin  kylvetty  vakokylvöinä: 
Lupinus nootkatensis,  islannin lupiini  

-3-4  vakoa / koeruutu, vaon  pituus  n. 0.5  -  1 m 
-600  siementä/ koeruutu (=  n. 60m2)  =  n. 1 50 s  /vako 

 -4 x 1 50 s  =  600  s/ruutu  x 5  ruutua 
= yht.  3000  siementä 
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(JATKOA  LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SEOS NRO  1,  vakioruutuihin  H) 

 PERUSSEOKSEN  LISÄKSI: 

Muihin neIjän vakioruutuun. paitsi ei välikaistan vakioruutuun 

Pottitaimi-istutu kset: 

Istutus 1m2:n laikkuihin,  istutettiin yhtä lajia laikkuunsa, taimet  n. 30  cm:n 
 välein laikussaan 

Potentilla crantzii, keväthanhikki  100  kpl=  10  Iaikkua/  60  m2:n  ruutuun 
taimia neljässä ruudussa yht  400  kpl  

Dianthus  superbus,  pulskaneilikka  100  kpl =  10  laikkua/  60  m2:n  ruutuun 
taimia neljässä ruudussa yht.  400  kpl  

Lisä  kylvöt: 

Eteläluiskaan, JK+PP  reunaan sekä pohjoisluiskan alaosaan  n. 1  m:n levyi
-seen  nauhaan: 

Leymus arenarius, rantavehnä 
Senecio sp., villakko 	250 s. /m2 

30  m2:Ile => yht.  7500  siementä 

Välikaistalle: 

Lisäkylvöt: 
Notkelma  kohtiin  n. 1 m2  laikkuihin 

Senecio sp., villakko 
yht.  600 s 

I  
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LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SEOS  NRO  2  

-kylvetty  ja  istutettu yhteen kohtaan  200 m2,  eteläluiskan  alueelle  JK  +PP 
 alikulkusillan  läheisyyteen ,KARTTA  12  

- (huom.  juuri tällä kohtaa luiskan suunta oli pohjoiseen päin) 

Perusseoksen  kylvö 
Silene dioica,  puna-ailakki  100  s/m2 (yht.  20 000 s/ 200 m2)  
Linaria  vulgaris, keltakannusruoho  100  sIm2 (yht.  20 000 s/ 200 m2) 

 Festuca ovina, lampaannata  5  g/m2 (yht.  1 kg I 200 m2)  

Laikkukylvöt  metsän reunaan  20  laikkua  35  m:lle, laikut  175  cm:n  välein,  1 
 laikku =  n. 1m2  

Deschampsia flexuosa, metsälauha  1000  sIm2 
Sotidago virgaurea, kultapiisku  100  s/m2 

Pottitaimi -istutukset 
Carum carvi,  kumma  400  kpl 
Leucanhemum vulgaris,  päivänkakkara  200  kpl 

 Veronica  longifolia, rantatädyke  200  kpl 
Silene vulgaris, nurmikohokki  200  kpl  

100  laikkual  200  m2:lle  
10  tainta / laikku ,  1  laikku=  n. 1m2,  taimet  30  cm:n  välein 
laikun sisältö keskimäärin (vaihtelua voi esiintyä):  

-4  kuminaa  
-2  tädykettä  
-2  päivänkakkaraa  
-2  nurmikohokkia 
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LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SEOS  NRO  3  

-kylvetty  ja  istutettu yhteen kohtaan eteläluiskan alueelle  1 50  m2:lle  
KARTTA  12  

Perusseos 
Polemonium acutiflorum, kellosinilatva  100  sIm2  
Ranunculus  acris, niittyleinikki  100  s/m2 

 Geranium  pratense, kyläkurjenpolvi  20  s/m2 
Anthriscus sylvestris, koiranputki  100  s/m2 
Cirsium helenioides, huopaohdake  20  s/m2 keskim.  340  s/m2  

51  000s/150m2 

Festuca ovina, lampaannata  5  g/m2 	750 g  /  1 50 m2  

Pottitaimet  
Dianthus  deltoides, ketQneilikka  

200  kpl /  150  m2:lle, laikkuina 
yht.  20  laikkua 
laikut  2,7  m:n  välein  
1  laikku =  n. 1 m2  
taimet  30  cm:n  välein laikussaan,  10  tainta/  m2  
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LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SEOS NRO  4  

-kylvetty  ja  istutettu yhteen kohtaan pohjoisluiskan alueelle  200  m2:lle  
KARUA  15  

Perusseos 
Carum carvi,  kumma  100  s.I  m2, 

 yht.  20 000  siementä /  200  m2:lle 

Festuca ovina, lampaannata  5 g/  m2:lle,  1 kg I 200  m2:lle 

Laikkukylvänä  
Moottoritien  sillan  viereen 
Cirsium helenioldes, huopaohdake  
20  siementä/  m2,  yht.  kylvetty  400  siementä  (n. 20  laikkua) 

Pottitaimet 
Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara  200  kpl 

 Dianthus  superbus, pulskaneilikka  400  kpl  

600  kpl /  200  m2:lle, laikkuina 
yht.  60  laikkua 
laikut  1.8  m:nvälein  
1  laikku =  n. 1 m2  
taimet  30  cm:n  välein laikussaan,  10  tainta/  m2 

 Laikun  sisältö:  
-3-4  päivänkakkaraa  
-6-7  pulskaneilikkaa 
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LAPIN  MAASEUTUOPISTON  SEOS  NRO  5  

-kylvetty yhteen kohtaan välikaistan alueelle  200  m2:lle  
KARTTA  19  

Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko  500  sIm2  

Ranunculus  repens,  rönsyleinikki  50  s/m2 

Plantago  major,  piharatamo  200  s/m2  

Campanula  rotundifolia, kissankello  100  s/m2 

Deschampsia flexuosa, metsälauha  200  s/m2 
yht.  1050  siementä /  m2  
yht.  210 000  siementä/  200 m2 

 Festuca ovina, lampaannata  2  g/m2 
yht.  400 g  /  200 m2  
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SUOMEN  LUONNONSUOJELULIITON KOERUUTUJEN  SISÄLLÖT  
Vastuuhenkilö  Kati  Heikkilä, Valtakunnallisen ketoprojektin sihteeri 

-koeruudut  sijaitsevat R3:n koealueella,  KARTTA  17  ja  läjitysalueen 
koealueella,  KARTTA  20 

R 3:n  KOERUUDUT  

-kylvetty  3  kohtaan R3:n alueelle, KARTTA  17 
-3 x 100 m2  => yht.300  m2  

-kullakin koealalla  on 1 2  ympyrän muotoista koelaikkua, 
joiden  r= lm  

-laikkujen  ulkopuoliset  osat  on  kylvetty  

I 	Siemen Oy:n lampaannata "Bornito"  500  g/a  
M.  Takalan "Myttäälän rölli"  50  g/a 

Laikkujen sisällät:  

1.  Potentilla anserina, ketohanhikkj 

— 	2.  Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko/  

I
alalla  2 Campanula  rotundifolia, kissankello  

3. Campanula  rotundifolia, kissankello  
alalla  2  Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko  I . Achillea millefolium,  

I Solidago virgaurea,  

6.  Linaria  vulgaris, keltakannusruoho  

I 	Alalla  2  Silene dioica,  puna-ailakki 
Alalla  3  Stellaria graminea, heinätähtimö  

I Rhinanthus serotinus, isolaukku  

8. Galium  album,  paimenmatara  

I Alalla  2  ja  3  Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara  

9. Vida  cracca, hiirenvirna  

I lo. Veronica  longifolia, rantatädyke  
Alalla  2 Campanula  rotundifolia, kissankello  

il.  Ranunculus  acris, niittyleinikki 

 12.  Silene dioica,  puna-ailakkj 

I 
KTS.  KARTTA SEURAAVALLA SIVULLA  

I  



Pateniemen entaso,  rampin  R3  alue, ruudut  7,1 , 7,2 , 7,3 
 Oulun seudulta kerättyjen kasvien siementen viljelykoealat  

7,1 7,2 	 7,3 

ketohanhikk 	hietapitkäpalko 	kissankello 	ketohanhlkki 	klssankeUo 	hietapitkäpalko 	ketohanhikki 	hietapétkäpalko 	kissankello  

0000 000001  
siankärsämä 	kultapusku 	kannusruoho 	siankarsamO 	kultapiisku 	puna-aitakki 	siankärsämä 	kultapiisku 	kannusruoho  

000000000 1.  
Isolaukku 	palmenmatara 	hiirenvirna 	 isolaukku 	päivänkakkara 	hilrenvirna 	isolaukku 	pälvänkakkara 	hiirenvirna  

000000000  
rantatähdyke 	niittyleinikki 	puna-ailakki 	rantatähdyke 	niittyleinikki 	puna-allakki 	kissankeflo 	niittyleinikki 	puna-allakki  

000000000 
100m2 	 100m2 	 100m2  

Reunaheinänä lampaannata  (500  kg/a)  ja  Myttälän rölli  (50  gla) 	 1 m 

I  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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KTS.  LISÄTIETOJA EDELLISET SIVUT 

LAJI  KERUUPAIK-  
KA  
KERUU  VUO-  
SI  

KYL- 
 yö  

PVM  

RUUDUN  SiSAI-  
NEN NUMEROINTI 
huom. 	1 =7.1  
2=7.2JA3=  7.3  

ARVIO 
 KYLVO

-MÄÄRÄ  
YHT. 

Ketohanhikki  Kempele, -93 19.8. 1.1 	2.1 	3.1 1 	dl(*)  

Hietapitkäp.  Kempele, -93 19.8. 1.2 	2.3 	3.2 7 dl  

Kissankello  
_______________ 

Kempele,  
OuIu, -93  

19.8. 
_______ 

1.3 	2.2 	3.3 
__________________ 

4 dl  
__________ 

Kissankello  Oulu,-92 11.10 3.10 1 	dl  

Siankärsämö  
_______________ 

Kempele,  
OuIu, -93  

19.8. 
_______ 

1.4 	2.4 	3.4 
_________________ 

3 dl  
__________ 

Kultapiisku  Oulu,-93 19.8. 1 .5 1 	dl  

Kultapiisku  Kempele, -92 19.8 2.5 	3.5 5 dl  

Kannusruoho  
_______________  

Kempele, 
 Oulu, -93  

11.10 
______ 

1.6 
_________________ 

3 dl  
_________ 

(lso)Iaukku  
_______________  

Kempele, 
 Oulu,-93  

19.8 
_______ 

1.7 	2.7 	3.7 
_________________ 

5 dl  
_________ 

Paimenmatara  Muhos,  -93 11.10 1.8 1 	dl  

Hiirenvirna  
________________ 

Kempele,  
OuIu, -93  

19.8. 
_______ 

1 .9 	2.9 	3.9 
__________________ 

4 dl  
__________ 

Rantatädyke  Kemi,  -93 11.10 1.10 	2.10 'A 	dl(*)  

Niittylein.  
_______________  

Kempele, 
 Oulu,-93  

19.8. 
_______ 

1.11 	2.11 	3.11 
__________________ 

2 dl  * 
__________  

Puna -ailakki 
_____________ 

OuIu, -93 
___________ 

19.8 
______  

1.12 	2.6 	2.12 
3.12  

4 dl  * 
________ 

Pälvänkak.  Muhos, -93 11.10 2.8 	3.8 2 dl  

Heinätähtimö  Oulu,-92 11.10 3.6 3 dl  

* puhdistettua 

(*)  osittain 
 puhd istettua 
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SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON KOERUUDUT LÄJITYSALUEELLA 

-kylvetty läjitysalueelle  5  eri ruutuun, KARTTA  20  

Oulun seudulta kerättyjen siementen kylvökoealat 
yht.  150 m2  
Kts.  erillinen karttasivu 

Kylvösekoitus  puna-ailakki, niittyleinikki, nurmihärkki, lehtovirmajuuri 
yht.  50-100 m2  

Kylvösekoitus  puna-ailakki, kultapiisku 
 75 m2  

Niittojätealue  345 m2  
Siirretty niittojätteenä Oulusta Muhokselle johtavan  
VT 22:n ply 1500  -  2100  oik,  ja  vas.  pientareilta tuleentunutta kasvustoa. 
Niitetty  koneellisesti, kerätty käsityövälineillä  ja  kuljetettu kuorma-autolla 
puhtaalle koealueelle. 
Levitetty  n. 5-10  cm:N  kerros.  Osa  niittojätteestä haravoitu siementen  va

-risemisen  jälkeen pois,  osa  jätetty paikoilleen. 

ERITTELY LÄJITYSALUEEN KOEALASTA, JOSSA OULUN SEUDULTA 
KERÄTTYJÄ LAIKKUKYLVÖNA KYLVETTYJÄ SIEMENIÄ yht.  150 m2  

TUNNUS 	KAS  VILAJI KERÄYS  VUOSI  N Ranunculus  acris, niittyleinikki  1993 
P  Silene dioica,  puna-ailakki  1993 
Ku  Solidago virgaurea, kultapiisku  1992 
He  Stellaria graminena, heinätähtimö  1993  

(Osa  nurmihärkkiä)  
Hi  Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko  

1993  
Ki  Campanula  rotundifolia, kissankello  1993  



I 
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I 
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Läjitysalueen  luonnonmukaiset kylvökoealueet  

l  Sekoitus puna-ailakki  ja  kultapiisku  

,1  ja  7,2  alat, johon  on  siirretty  ja  levitetty 
 (ajaanintien varresta niitettyä  kasvillisuutta  

	

hietapitkäpalko  1993 	nittyIeinikki  1993 

00  

	

puna-allakki  1993 	kissankello 1993 

00 
hei  nätähtimö+ 

kultapilsku  1992 
	nurmihärkki  1993 

0 
 

0  
hietapitkäpalko  1993 	niittyleinikki  1993 

00  
heinätahtmö+  
nurmihärkki  1993  

0000  
kulta  pilsku  1992  

kissankello  1993 
puna -ailakki  1993  

Kissankello  1993  

0000  
puna-ailakki  1993  kultapiisku  1992  

hei  nätähtimö+ 
nurmihärkki  1993 

hietapitkäpalko  1993 	 hietapitkäpalko  1993  
niittyleinikki  1993 	 kissanKello 1993 

0000 
heinätähtimö+ I  nurmthärlckt  1993  kultapiisku  1992  puna-allakki  1993  niittyleinikki  1993 

I  0000 
I  

150 m2 

I 
I 
I 
I 
II  
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I 
INVENTOINTI SIIRTONIITYN  KASVILLISUUDESTA: 

	 I 
-Siirtonhitty-koeruudut  (itse kerätty niittojäte) sijaitsevat 
läjitysalueen koealueilla ruuduissa  7,1  ja  7,2  KARTTA  20 

	

I 
I 
I 

Tien  pientareen  kasvillisuus, joka siirrettiin niittojätteenä 
puhtalle koealueelle  18.1.1993. 	yht.  345 m2  I 
KASVIN NIMI: 	 SIEMENTEN ARVIOITU KEHITYSASTE: 

	 I 
Valeriana sambucifolia, lehtovirmajuuri  Valmiita 
Cirsium helenioides, huopaohdake  Valmiita 
Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko  Osittain ohi 
Rumex acetosella, ahosuolaheinä  Osittain ohi 
Festuca ovina, lampaannata  Valmiita, osit. ohi 
Festuca rubra, punanata  Valmiita, osit. ohi 
Deschampsia cespitosa, nurmilauha  Valmiita, osit. ohi 
Achillea millefolium, siankärsämö  Eivät valmiita 
Epilobium angustifolium, maitohorsma  Pian valmiita 
Agrostis sp., isorälli  Valmiita, osit. ohi 
Agrostis sp., luhtarölli  Valmiita, osit. ohi 
Lathyrus pratensis, niittynätkelmä  Pian valmiita 
Cerastium fontanum, nurmihärkki  Valmiita 
Trifolium  repens, valkoapila  Valmiita 
Tanacetum vulgare, pietaryrtti  Eivät valmiita 
Plantago  major,  piharatamo  Pian valmiita 
Molinia caerulea, siniheinä  Valmiita 
Anthoxanthum odoratum, tuoksusimake  Valmiita, osit. ohi  
Linaria vulgaris, kannusruoho  Valmiita 
Solidago virgaurea, kultapiisku  Eivät valmiita 

I 
I 

VIEREISEN SIVUN  (S. 81)  KARTTA KERTOO PAIKAN JOSTA NIITOJÄTE  ON 
 TUOTU KOEALUEILLE ------->  

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I  
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SÄRKÄN  PERENNATAIMISTOLTA  TULLEET TAIMET 
Istutettu omaan koeruutuunsa laikkuistutuksena 
Taimet ovat  N. 10  cm:n ruukuissa,  kuten perennojen myyntitaimet. 

Yhteensä  150  m2:n  alueelle istutettu  121  tainta. 
Sijainti eteläluiskan alueella. KARTTA  12  

Pohjois-luiskan metsän reunaan, KARTTA  16  silputtuna  (ja  pieni  osa 
 kokonaisena)  

Sedum acre,  keltamäksaruoho  60  kpl  

Matalat kasvit luiskan yläreunaan 
	

laikkujen luku krl  x tai - 
mienluku kDl = yht. 
taimimäärä krl 

Alchemilla  alpina,  tunturipoimulehti  2 x 8  kpl =  16  kpl  
Arabis alpina,  tunturipitkäpalko  1 x 5  kpl =  5  kpl  
Dianthus  deltoides, ketoneilikka  2 x 6  kpl =  12  kpl 
Lycnis  alpina,  pikkutervakko  2 x 10  kpl =  20  kpl 
Papaver radicatum, tunturiunikko  2 x 8  kpl =  16  kpl 
Silene vulgaris  "maritima",  merikohokki  1 x 5  kpl =  5  kpl  
Thymus  serpyllum, kangasajuruoho  2 x 5  kpl =  10  kpl 

Puolikorkeat  kasvit luiskan keskiosaan 
Armeria  maritima,  rantalaukkaneilikka  1 x 5  kpl =  5  kpl 
Rhodiola rosea, pohjanruusujuuri  3 x 4  kpl =  12  kpl  
Euphorbia  cyparissias, tarhatyräkki  1 x 5  kpl =  5  kpl  
Lotus  corniculatus, keltamaite  1 x 5  kpl =  5  kpl 
Lychnis viscaria, mäkitervakko  1 x 5  kpl =  5  kpl  
Campanula  rapunculoides, vuohenkello  3 x 4  kpl =  1 2  kpl  

Korkeat kasvit luiskan alareunaan  

Geranium  pratense, kyläkurjenpolvi 

Pohjaheinäksi  kylvetty istutuslaikkujen ulkopuolelle 
Siemen Oy:n lampaannataa Bornito  
650  gI  150 m2 (=433  g/a)  
sekä  
M.  Takalan Myttäälän Rölliä  
100 g/150  m2:lle  (=66  g/a)  

3 x 3  kpl =  9  kpl  

KATSO KARTTA, SEUR.SIVULLA 
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Pateniemen eritaso, eteläluiskan  alue, 
ruutu  7,  Särkän taimiston istutetut taimet 

ISTUTETTAVAT  KASVIT: 
MATALAT  
1. tunturipoimulehti 2  *  8 kpl 
2. tunturipitkäpalko I  *  5 kpl 
3. ketoneilikka 2  *  6 kpl 
4. pikkutervakko 2  *  10 kpl 
5. tunturiunikko 2  *  8 kpl 
6. merikohokki I  *  5 kpl 
7. kangasajuruoho 2  *  5 kpl  

PUOLI  KOR KEAT  
8. rantalaukkaneilikka 1  *  5 kpl 
9. pohjanruusunjuuri 3  *  4 kpl 
10. tarhatyräkki 1  *  5 kpl 
11. keltamaite *  5 kpl 
12. mäkitervakko 1  *  5 kpl 
13. vuohenkello 3  *  4 kpl 

KO RKEAT 
14. kyläkurjenpolvi 3  *  3 kpl 

väleihin  650 g lampaannata  ja  100 g rälliä 
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ITSE KERATYT SIEMENET 
Kerätty tähän kokeeseen Oulun seudulta vuosina  1992-93  

VALIKAISTAN KOERUUDUN  SISÄLTÖ: 
-KARTTA  19 
Koeruudun  pinta -ala  200 m2  
Kylvetty  1  m2:n  kokoisiin  laikkuihin. 
Väleihin  kylvetty  M.  Takalan  Myttäälän rölliä  25  g/a  sekä 
Siemen Oy:n  lampaanata "Bornito"  350  g/a  sekä 

 Tukogardenian jäykkänataa  "Biljard"  110  gla. 

KASVILAJI 	 KYLVETTY  ALA m2 

1. Silene dioica,  puna-allakki 	 18 
 -tämän ruudun  siemenistä  ainoa 

puhdistettu laji, kylvetty  
5  gI m2:lle  x 18  laikkua  

2. Lathyrus pratensis, niitynätkelmä 	 1 
3. Vicia cracca, hilrenvirna 	 1 
4. Rumex acetosella, ahosuolaheinä 	 2 
5. Tripleurospermum inodoratum, 

saunakukka 	 1 
6. Achillea millefolium, saunakukka 	 2 
7. Leucanthemum vulgare,  päivänkakkara 	 2 
8. Linaria  vulgaris, kannusruoho 	 2 
9. Rhinanthus serotinus, isolaukku 	 2 
10. Solidago virgaurea, kultapiisku 	 1 
11. Veronica  longifolia, rantatädyke 	 1 
1 2.  Lupinus, Iupiini 	 1 
13. Achillea ptarmica, ojakarsämö 	 1 
14. Campanula  rotundifolia, kissankello 	 1 
15. Cardaminopsis arenosa, hietapitkäpalko 	 3 
16. Rumex acetosella, ahosuolaheinä 	 1 
1 7.  Rumex acetosa, niittysuolaheinä 	 1 
18. Ranunculus  acris , niittyleinikki 	 1 
19. Leontodon autumnale, syysmaitiainen 	 1 
20. Cerastium fontanum, nurmihärkki 	 1  

KERAYSAIKA  

1993 16  -  18.8.1993  kerätty  nrot  1  ja  15-20 
1992  kerätty  nrot  2-14  

Kylvetty  1 .9. 1993  

KATSO KARTTA  SEUR.  SIVU  85 

I- 
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Välikaistan  alue, itse kerättyjen  siementen  ruutu  11 

21 ® 6 ® 7 Ø 13 ® 

9 	 11 	 15 	( 	15 	 16 

.20 	.12 	.19 	.18 	•17 

•5 	•10 

8 	 9 	14 	15  

keruuvuosi  
1. puna-ailakki  1993 
2. niittynätkelmä  1992 
3. hiirenvirna  1992 
4. ahosuolaheinä  1992 
5. saunakukka  1992 
6. siankärsämö  1992 
7. päivänkakkara  1992 
8. linaria  1992 
9. isolaukku  1992 
10. kultapiisku  1992 
11. rantatähdyke  1992 
12. lupiini  1992 
13. ojakärsämä  1992 
14. kissankello  1992 
15. hietapitkäpalko  1993 
16. ahosuolaheinä  1993 
17. niittysuolaheinä  1993 
18. niittyleinikki  1993 
19. syysmaitiainen  1993 
20. nurmihärkki  1993 
21. kannusruoho  1993  

suojaheinät: 	50 g  rälli  
700 g  lampaannata 

 220 g  jäykkänata 
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OULUN SEUDULTA KOKEESEEN  KERÄTTYJA  MUITA SIEMENIÄ  

-Luonnonsuojeluliiton koeruudut,  sisältö kerrottu erillisissä siemenlistoissa sekä  det. 
 kuvissa 

-välikaistan  ruudussa nro  1 '1,  sisältö kerrottu erillisessä  det  kuvassa 

edellisten lisäksi: 
KASVI, keräysvuosi 	 SIJAINTI 

Carum carvi,  kumma  1992 	 nnhiitiiski mptcinrpiin  

Campanula  rotundifolia, kissankello  1992 

 Solidago virgaurea, kultapiisku  1 992  

Tanacetum vulgare, pietaryrtti  1992 

 Valeriana  sambucifolia, lehtovirmajuuri  1992 

 Aegopodium podagraria, vuohenputki  1992 

 Hieracium,  sarjakeltano  1992  

ki-Äi, 
I,  

KARTTA  16,  ruutu  4  

-"-  ja  eteläluiska  
KARTAT  16,  ruutu  4 
JA 12,  ruutu  21  

eteläluiska  
KARTTA  12,  ruutu  21 
I,  

KARTTA  12,  ruutu  21 

 KARTTA  12,  ruutu  21 
'I  

KARTTA  12,  ruutu  21  
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I  
I Edellä 

MUUT YKSITTÄISET KOKEILUT  
kerrottujen seosten  lisäksi kokeilussa oli seuraavia 	 kylvöksiä yksilajisia 

KARTAT 	ETELÄLUISKA= KARTTA  12, 	R3=KARTTA  17,  
POHJ.LUISKA METS.  REUNA=  16, 	VÄLIKAISTA=  19  
LAJITYSALUE  =20 

I KASVI TOIMITTAJA SIJAINTI 

Valkoapila Huia  Siemen Oy  R3,  välikaista  

I Valkoapila,  Sonja  K.H. KPOL pohj.luiska, metsänreuna 

Valkoapila,  Lena  K.H. KPOL pohj.Iuiska, metsänreuna  
Puna-apila  Hankkijan  Venia Tukogardenia  R3,  välikaista, eteläluiska I Alsikeapila K.H. KPOL 
Veriapila  Siemen Oy eteläluiska  
Veriapila Opoiska K.H. KPOL eteläluiska  I  Maa-apua Siemen Oy eteläluiska  
Maa-apua K.H. KPOL eteläluiska  

I  Keltamaite 
 Jäykkänata  Biljard 

Siemen Oy 
Tukogardenia  

eteläluiska 
R3,  välikaista, läjitysalue 

Punanata Juliska MTTK,  Jokioinen  R3,  eteläluiska  
Nurmirölli Rasti  Siemen Oy läjitysalue  

I  Kumma Tukogardenia läjitysalue 
Lupiini,  monivuotinen Tukogardenia läjitysalue 
Lupiini,  yksivuotinen Siemen Oy läjitysalue  

I Persian  apua K.H. KPOL Iäjitysalue  
Persian  apua Vmp  -92  Helle  Oy läjitysalue 
Keltamaksaruoho,  siemen Siemen Oy  R3  alkuosa  
Keltamaksaruoho, silputtu  Särkän taimisto pohj.luiska, metsänreuna  I  Kanerva Itse ker.  Oulu R3  alkuosa 
Siperianunikko  Siemen Oy pohj.Iuiska, metsänreuna  

I (K.H. KPOL = 
Kempeleen puutarhaoppilaitoksen leht.  Kaarina  

I  Hännisen omista kokeista ylimääräisiä siemeniä, 
alkuperä useimmissa kotimainen)  

I Eteläluiskan koeruutuun  1  KARTTA  12,  kylvetty  100  m2:lle  ylimääräisiä siemeniä 
vakioruuduista  seuraavasti:  
MTTK,  Mikkeli kukkaseosta  80 g,  Siemen Oy:n luonnonkukkaseos  20 g,  Siemen 

I  Oy:n lampaananata  185 g,  Tukogard.  puna-apila  20 g,  Siemen Vesa kukkaseos  20 
g, 	Myttäälän rölli  45 g 

I  
Lisäksi pienet määrät 	R3  alkuosa, risteysalue  KARTTA  18 

I Kukkanurmiseos,  Helle  Oy  
(8 m2)  
Siemen Oy:n annospussit kukkaniittysek.  (7 m2) 

I  
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13.  KOKEEN  KUSTANNUSYHTEENVETO 
I 
I 

Koealueen perustamistöiden  hinnaksi muodostui  n. 11  mk/m2,  mikä vastaa tielai
-toksen Il  Ik:n nurmetuksen  hintaa. Hinta  on  halpa, kun puhutaan  128  (jaetut 

ruudut mukaan lukien  137)  erilaisen koeruudun monimutkaisesta alueesta, jossa 
jokainen ruutu tehtiin yksilöllisesti, siemensekoitukset tehtiin  ja  punnittiin tarkasti 
sekä maa-ainekset analysoitiin  ja  parannettiin erillisinä. Hintaa alensi 
oppilastyövoiman käyttö,  jolle  ei laskettu erillisiä kustannuksia. 
Tieympäristönhoitaja-kurssi työskenteli koealueella  n. 1 ,5  vk, tosin aikaan sisältyi 
myös luonnonkasvien tunnistamista  ja  opiskelua. Yksi oppilaista työskenteli 
koealueen tehtävissä  n. 1,5  kk.  Lapin  maaseutuopiston oppilasryhmä  työskenteli 
alueella yhden päivän. Useat siemenet  ja  taimet saatiin lahjoi 
tuksina  tai  nimelliskorvausta  vastaan.  On  otettava huomioon, että nämä 
tierakennustyömaahan kuuluvat alueet olisi jouduttu verhoilemaan joka 
tapauksessa, vaikka koealueita ei olisi perustettu.  

Jos  näitä koealueita vastaavia alueita perustettaisiin laajamittaisemmin, voidaan 
kustannuksiksi arvioida kustannusten jäävän alhaisemmiksi. 

Vertailun vuoksi esim. Mikkelissä perustettujen luonnonmukaisten koealueiden 
hinnaksi muodostui yli  40  mk/m2, yleiskustannuksineen  70  mk/m2.  

KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 

Maanparannusmateriaalit  
ja  lannoitteet  36 000  ri.  3  mk/m2 
Konetyöt  18 000 n. 1.4  mk/m2  
henki  I  ötyöt 
kokonaiskuluineen  51 000 n. 4  mk/m2  
siemenet, taimet  20 000 r. 1,5  mk/m2  
analyysit  5 000 n. 0.4  mk/m2  
muut kulut  20 000 n. 1 .5  mk/m2 

YHT. 150000mk  n.11 -l2mk/m2 

Koealueen kokonaispinta -ala koetyöfi yhteydessä perustettuine 
reuna-aluelneefi  on 1 ,3 ha.  
(Varsinaisten ruutujen  pinta -ala  on 1,1 ha.) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I  
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14. KOEALUEILLE  TEHTÄVÄT TYÖT KEVÄÄLLÄ  1994  

Kaikkien koealueiden osalta valmiiksi  on  suoritettu seuraavat työvaiheet: 
-maan parantaminen, tiivistäminen  ja  tasaus 
-kylvö-  ja  istutustyöt 
-ruutujen  mittaus-  ja  paalutus puupaaluilla 
-ruutujen  merkintä muovilapuilla paaluihin 
-ruutujen  sisällön  ja  mittojen kirjaaminen 
-perustamistyön  ja  koesuunnitelman raportointi 

Koealueisiin  liittyvät tehtävät, jotka ovat vielä suorittamatta: 
-koealueiden  merkitseminen kylteillä 
-koeruutujen paaluissa  olevien muovilappujen vaihtaminen metallislin 
-siltojen SlO  ja  S5  yhteydessä olevien työn  alla  olevien kaistaleiden 
viimeistely 
-läjitysalueen koealueiden  reunojen istuttaminen puuistutuksilla 
-läjitysalueen niittojätteen pois haravointi osalta aluetta (osalta  on  hara- 
voitu) 

Jatkotoimenpiteiden  jakautuminen 

Rakentamisprojektin hoidettavaksi sovittiin:  

-15  kpl koealueille  tulevien metallikylttien hankkiminen. 
-siltoihin  liittyvien kaistojen viimeistely koealueisiin sopivalla tavalla sekä 
läjitysalueen koealueen puuistutusten suorittaminen katselmuksen perusteella 
keväällä  1994  
-huolehtia, ettei  jo  perustettuja koealueita enää kylvetä, istuteta  tai  työn 
yhteydessä tuhota 
-tiedottaa alueista omalta osaltaan hoitohenkilökunnalle 

Tielaitoksen suunnittelutoimialan ympäristöryhmän  vastuulle sovittiin: 

-huolehtia alueille tulevat tiedotuskyltit paikoilleen keväällä  1 994  
-teettää  ja  toimittaa uuden numerointisuunnitelman mukaiset metalliset nume-
rotunnukset koeruutujen puupaaluihin muovikylttien tilalle 
-tiedottaa alueista tiemestaripiiriin hoitohenkilökunnalle 
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15.  KOEALUEIDEN HOITOPERIAATTEET 

Koealueiden  hoidon tulee perustua seurannan aikana tarkennettaviin ohjeisiin. 
 Koko  alueelle ei voi antaa yhtä oikeaa hoito-ohjetta, koska alue jakautuu eri tavoin 

perustettuihin ruutuihin. 

LANNOITUS  JA  KALKITUS  

Ensimmäinen tehtävä ravinnetilan  ja  happamuuden muutosten kontrolloimiseksi  on 
 ottaa näistä koealueista tarkistusta varten samanlaiset viherrakennusmaa-analyysit 

kuin perustettaessakin.  On  mielenkiintoista nähdä minkälaiseen tulokseen  on 
 päästy tehdyillä maanparannustoimilla. 

Yleisperiaatteena kukkaniittyalueilla  on  hyvin niukka kasvualustan ravinnetila, joka 
voi tarkoittaa ettei lisälannoitusta usein tarvita ollenkaan. 	Kasvun alettua  on  kui- 
tenkin tarkkailtava kasvillisuuden kehitystä  ja  toimittava  sen  mukaan. 	Perustamis- 
vaiheessa  on  annettu  kali- ja  fosforitäydennystä  vähäisiä määriä pitkävaikutteisessa 
muodossa. 	Luonnon kukkaketojen analyysiarvoihin verrattuna typpeä ei tarvinnut 
lisätä ollenkaan. 	Pohjamaan typpitilanne oli myös köyhä. 	Kasvun alettua  on  seu- 
rattava tarkasti riittävätkö typpivarat kasvun alkamiseen näin karuilla pohjamailla, 
vai luovuttaako maanparannuksessa käytetty lannoittamaton hyvin maatunut  turve  
typpeä. 	Jos  kasvusto  on  kellertävää  ja  kituliasta,  annetaan pieni määrä typpeä 
varovasti. 	Myös happamuuden tarkkailu  ja  tarvittava lisäkalkitus rakeisessa 
muodossa voi olla tarpeen. 	PH -lukemia pyrittiin pitämään suhteellisen aihaisina  n. 
5.5  -  6 pH  tasolla. 

RIKKARUOHOJEN  TORJUNTA 

Rikkaruohojen  leviämisen tärkein torjuntakeino  on  niittojen  ajoittaminen. 	Jos  alu- 
eelle leviää siemenlevintäisiä rikkakasveja ne  on  niitettävä  ennen siementämistä. 
Resurssien mukaan voidaan esim. istutusaluellia harkita mekaanista torjuntaa 
kitkemisen  tai  liekittämisen  avulla. 
Kemiallista torjuntaa tulee välttää. 	Vähäisessä määrin voidaan kuitenkin vaikeissa 
kohdin sallia pistekäsittelynä lehtivaikutteisen torjunta-aineen harkittu käyttö  
(Roundup).  

NIITOT  I  
Niittojen  oikea ajoittaminen  on  tienvarsikasvustojen  tärkein hoitotoimenpide. 
Periaatteena  on,  että toivotut lajit saavat siementää,  ja  ei toivotut niitetään ennen 
siementämistä. Koealueilla määritetään seurannan yhteydessä keskimäärin 
kyseiselle alueelle sopivin niittoajankohta useammalle ruudulle. Jokaista ruutua ei 
välttämättä niitetä erikseen, mutta  jos  on  havaittavissa joku mielenkiintoinen 
poikkeus,  se  tulee hoitaa pienemmillä leikkureilla sille sopivaan aikaan. 

MUUT TOIMENPITEET 	 I  
Istutettujen taimien tilaa  on  tarkkailtava.  Tavoite  on  että seurattaisiin miten koe- 
alueet menestyvät mandollisimman vähällä hoidolla, mutta  jos  osoittautuu, että 	I  taimet alkavat menehtyä kuivuuteen, voidaan ainakin osalle istutetuista alueista 
antaa säiliöautokastelu. Kasteluauto ei saa olla suolaliuoksen jäljiltä. 
Epäonnistuneiden ruutujen  ja  yksivuotisten kasvien uusintakylvöt suoritetaan. 
Maanparannuskasvit muokataan syksyllä maan joukkoon,  ja  alue kylvetään uudel-
leen muokkauksen jälkeen.  

I  
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I 
16.  JATKOSEURANTA  

ASIOITA JOITA TULEE HUOMIOIDA SEURANTAOHJELMAA LAADITTAESSA: 

MENETELMÄ  

I 	-Maastokatselmuksilla  seurataan kaikkien ruutujen yleisilmettä  ja  joitakin valittuja 
ruutuja  tarkemmin. Niistä suoritetaan esim. peittävyyden  ja  kasvilajien  laskentaa 
valituista ruuduista (lajisto, runsaussuhteet, leviäminen, mandolliset uudet lajit).  

i Valitut ruudut olisivat "vakioruutuja" sekä muista ruuduista parhaiten menestyneet 

-Kylvö-  ja  muut tiedot ovat tietokoneella muodossa, joista asioita voidaan poimia  

I  eri hakukriteereillä esim. siementuottajittain, alueittain, maanparannustavan perus-
teella, kasvilajeittain jne. Taulukossa  on  tilaa myös seurannan yhteydessä tarvitta

-ville  kehitys- tms. maastohuomioille. 

-Ruudut valokuvataan  säännöllisesti sekä kauko-, että tähikuvilla 

SEURATTAVIA ASIOITA 

-itämisen  ja  kasvuunlähdön  onnistuminen 
-sama kasvilaji, eri alkuperä 
-rinteen ilmansuunnan vaikutus 
-luiskan jyrkkyys  
-sijainti luiskassa, ala-  ja  ylärinteen  erot 
-erilaisten kylvötiheyksien vaikutus 
-seossuhteiden  vaikutus (suojaheinän prosentuaalinen osuus) 
-liikenteen vilkkaus  ja  ajoradan  läheisyys 
-erilainen maanparannustapa 
-erilainen pohjamaa 
-kasvivalikoima seoksessa 
-perustamistapa (siirtoniitty,  kylvö, istuttaminen, silppuaminen jne) 

Lisäksi seurataan  mm.:  
-kasvilajisuhteiden  muuttuminen 
-ympäristöstä leviävien lajien osuus 

-hoitotapojen  tuottamat erot 
-tyhjän vertailuruudun kasvittuminen 

-hoitomenetelmien  ja  ajankohtien  määrittely koealueilla 
-uusinta-  ja  täydennyskylvöjen  määrittely koealueilla 

AIKATAULU 

Seurantaa tehdään viiden vuoden ajan. Seurantakierros tehdään  3 x  
kasvukaudessa.  Tärkeimpinä asioina keväällä kasvuunlähtö, kesällä kasvilaji-
inventoinnit  ja  kukinta, syksyllä siementen kehittyminen. 
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Koeruudut  sijoitetaan iso//c loh- Koetoiminnan  ko/le. Ruutujen  ulkopuolelta ke-
rätään sato kauppaan. 

mittakaavaksi  hehtaari  

Li/rE :'  

popularisoijia tarvi-
upallisen tiedottami-
painoksi  tarvitaan  si- 
:omia tietolähteitä. 

 man  monipuolisesta 
joittumisesta koituisi 

 sta  synergiaetua.  Li
-teys tiedemaailmaan 

'onnalle  eduksi.  

tää,  miten 

jien puheenvuorois
-puutarha-  ja  ympäris-

euvonnan sijoittumi- 
-ikkiin  pidettiin hyvä - 

s  neuvonnan tarpeelli- 
letään. Talvipuutarhaa 

______  erinomaisena ideana. 
alueelle runsaasti  vä- 
La  päätöksiä 	tehtäes- 
etittävä,  millä  toimin- 
kysyntää, mitkä toi - 

.............)vat  vetovoimaisia  ja  
puita toimintoja. Läh- 
'  on  kysymys, mitkä  

_______t  ovat 	tuottavia.  
n  kannalta  on  ratkai- 

bisnespohjalta,  ________ettiä 
______vat  eri 	toimintojen  

paljonko tarvi- _______det,  
______maa. mitkä ovat yllä- 

nukset.  Ratkaistava 
______  ketkä ovat mandolli- 
-i  vuokraajia.  Kun yh - 

it 	ovat 	tiedossa, 
lu  tulee toteuttaa näi- 

lussa  toimitusjoh-
Metsola  kysyi, ku-
taho hanketta läh-

ri eteenpäin? Tähän 
 .eä  vastaus: Helsin-

nki ottaa perusta- 
suunnittelun  veto- 

Kaupunki kutsuu 
un mukaan  hank

-Ita  tärkeäksi katso- 

ajärjestöjen 	tulee 
koina  ratkaista oma 

puutarhatalo -hank
-Ovatko edut siirtyä 

 ton  alle  suuremmat 
koituvat haitat? Vai 
hanke taloudellisiin 

 i?  Ne ovat ainakin 
utin päätöksille.  U  

M1TK:n  Hämeen 
tutkimusasemalla 
Pälkäneellä  on  otettu  
käyltö6n uusi menetelmä 
koealojen järjestetyssä. 
Menetelmà liittyy 
vIlelyjarestelmahjtkimu  seen, 

 jossa  5 -vuotisessa kierrossa 
käytetään noin hehtaarin 
lohkoja. 
JYRI UIMONEN  

I soille lohkoille  pyritään si-
joittamaan suurin  osa  ko-
keista, esimerkiksi torj unta- 

ainetarkastukset, tuholaistark-
kailu,  lannoitus  ja  varastointi- 
kokeet. Lohkoille sijoitettujen 
koealojen käsittelyistä  ja  ha-
vainnoista vastaa kunkin tut-
kimuksen tekijä.  Hän  käy itse 
paikan päällä tekemässä ha-
vainnot kasvukauden aikana. 
Hämeen tutkimusasemalla ei 
välttämättä edes tiedetä me-
neillään olevien tutkimusten 
tarkkaa sisältöä. 

Tutkimusasema  hoitaa loh-
kot kokonaisuuksina. Koska 
tutkimusasemat joutuvat toi-
mimaan mandollisimman ta-
loudellisesti,  on  kokeiden jär-
jestelyissä pyritty minimoi-
maan käsityön osuus. Viljely- 
lohkojen kylvö-, istutus-  ja 

 hoitotyöt  tehdään ns. normaa -  

ha  viljelykäytäntöä  noudatta-
en. Työt tehdään lähiseudun 
viljelijöiltä lainatuilla  tai 

 vuokratuilla  koneilla. Sadon 
 noston ja  markkinoinnin hoi-

tavat Pälkäneen Vihannes  ja 
 viljelijät.  Vain  osa  sadosta ote-

taan mittauksiin. 

	

Hämeen 	tutkiniusaseman 
tutkija Marja Aaltonen toteaa, 
että töiden järjestely hehtaarin 
lohkoilla  on  helppoa. Niitä 
pystytään hoitamaan koneelli-
sesti  ja  pienten koeruutujen 
käsityöstä  on  päästy eroon. 
Esimerkiksi isomman  pinta- 
alan vaatima suurempi  sie-
men-  ja  taimimäärä  on  olema-
ton kustannus verrattuna sääs-
töihin työkustannuksissa. 

Kun kokeet  on  sijoitettu 
suurelle lohkolle, ei niissä 
esiinny reunavaikutuksia. Täs-
tä  on  seurauksena  se,  että tu-
loksista  on  vedettävissä hel-
pommin suora yhteys käytän-
töön. Isoista lohkoista  on 

 myös  se  hyöty, että uusien ko-
keiden perustaminen  on  äkilli

-sen  tarpeen ilmaantuessa help-
poa. koska vapaata kasvustoa 

 on  käytettävissä. 
Hämeen tutkimusaseman 

viljelyj  än  estelmätutkimus  pe-
rustuu  5 -vuotiseen kiertoon, 
jossa  2 -vuotisen nurmen jäl-
keen seuraa kaali.  Sen  jälkeen 
tulee porkkanan  tai  sipulin 
vuoro. Niiden jälkeen tulee 
kaura.  U 
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LuTE  2  

IRehutyyppiset punanadat 
Ijäävät  pois  lajikeluettelosta 

Pitkärönsyiset rehulyyppiset punanatalajikkeet  pois- 
tuvat  lajikeluetfelosta  vuoden  1994  alusta.  Pitkärön - 

I syisistä punanadoista lajikeluetteloon  ovat jäämässä 
 vain  lajikkeet  Ensylva  la Cindy.  Kasvilajikelautakunta 

 päättää,  täydennetäänkö lajikkeistoa  tämän vuoden  

I  aikana. 

Juhani  Poatela  

I 
I 

 Maamme nurmikkojen tär-
keimpien 	kasvilajien 

joukossa punanatojen (Festu
-ca  rubra  coil.)  lajiryhmällä  on 

Ikeskeinen asema. Vuosittain 
maahamme tuotavasta nur-
mikkosiemenestä punanatojen 
osuus  on  yli puolet. Siemen  ja- 

vaitaosin  kanden lajin I kautuu 
osalle. Pääosa  on  punanataa  
(F.  rubra rubra).  viime vuosi- 
na myös puistonadan  (F.  rubra  

=  F.  nigrescens)  I commuzara 
osuus  on  kasvanut. Lyhytrön- 
syistä 	punanataa 	(F. 	rubra 
trchophvlla)  kokeillaan edel- 

maassamme. mutta aina- I leen 
 kaan tähän mennessä  sen lajik - 

keiden talvenkestävyys ei ole  

I ollut puisto-  ja punanadan  ye
-roinen.  Kaksi ensiksi mainit- 

tua lajia ovat heksaploideja.  
6x7=42  kromosomia,  kun pu - 

I nanata  on  yleensä oktoploidi. 
 56  kromosomia.  

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I  

vasten haihtumisen rajoittami-
seksi. Punanata  on  tupastava 

 ja  levittäytyy maarönsyin. 
Maamme lounaiskulman hiek-
karannoilla kasvava meripu-
nanata käyttää kasvutilaa hy-
vinkin tuhiaten hyväkseen. 
jotta  sen  yksilöiden välille ei 
syntyisi turhaa kilpailua niu-
koista ravinnevaroista. 

Punanata  on  maailmassa 
laajimmalle levinnyt nurmik

-kojen natakasvi. Maarönsylli-
senä  se on  levittäytyvä  mutta 
rehutyyppisenä  5-6  senttiin 
leikattaessa  silti melko peittä

-vä.  Kasvusto  ei kuitenkaan ole 
 kovin  tiheä (noin  2 000-

30 000  lehtiversoa/m-).  Sie-
menseoksessa kvlvettynä 
seoksen  muut komponentit 
täyttävät ilmenevän väljyy-
den, mutta puhtaana lajina 
kylvettäessä  ja  matalaan noin 

 3  senttiin leikattaessa kasvusto 
 saattaa rikkaruohottua. 

Toisaalta harvahkot kasvus
-tot  muodostavat siemenvilje-

lyksillä runsaasti kukintoja. 
minkä vuoksi meilläkin  on 

 käytetty pihanurmikoiden  sie-
menseoksissa  eniten rehutyyp-
pisiä punanatoja (lähinnä  la

-jikkeita  Echo  ja Rubina)  nii-
den siemen edullisen  hinnan 

 vuoksi. Nopeasti levittäytyvi
-nä  ja  kasvualustan ravintei-

suuden suhteen vautimanomi-
na sekä hinnaltaan edullisina 
niitä käytetään mvö valiatci

-den  luiskien. leniokenuien 
 vin. \ä  hähoitoisien  alueiden 

vihcrrvttärniseen .h.i etoo -
5100  torjuntaan. 

Puisionata  ja lvh ir'nsvinen 
puiiinata eiv.it ku'.'  a  
luonnonvariisint. 	\'aisi oLin 
puistt;itduii sicnlei1ii 	ii  Liii- 
tenkin  tuotu niaahaiiiiiie  ja  slIi  

saattaa tavata siellä täällä lä-
hinnä eteläisen Suomen  kult-
tuuriympäristöön  levinneenä. 
Puistonata  on  mätästävä,  leh-
det ovat hyvin kapeat  (0,5-I 
mm) tai  rihmamaisiksi kierty

-fleet  ja sen  uusimmat lajikkeet 
muodostavat tiheitä (matalaan 
leikattaessa jopa noin  80 
000-90 000  lehtiversoa/m2  ja 

 kulutusta kohtalaisesti kestä-
viä kasvustoja. - Lyhytrönsyi-
nen punanata  on  kuten puna-
natakin tupastava, mutta maa-
rönsyjen ollessa lyhyempiä  se 

 muodostaa jopa yli  2  kertaa 
niin tiheitä kasvustoj (noin 

 79 999  lehtiversoa/mh)  kuin 
rehutyyppinen. punanata.  Se 

 olisikin meillä arvokas nur-
mikkokasvi, mikäli siitä  lay -

dettäisiin  kyllin talvenkestäviä 
lajikkeita. 

Punanata  tärkeä laji seoksissa 

Useiden puistonatalajikkeiden 
talvenkestävyys  sen  sijaan  on 

 ollut meillä jopa parempi kuin 
punanatalajikkeiden. Puisto-
nadat omaavat useita muitakin 
nurmikkoheiniltä vaadittavia 
ominaisuuksia  ja  ohittavat 
meillä  jo  kauan viljellyt puna-
nadan rehutyyppiset lajikkeet 
vakuuttavasti. Puistonata on-
kin meillä vaateliaiden piha -ja 
puistonurmikoiden  tärkein la-
ji. Myös golfkenttien ulos-
lyöntipaikoilla  ja  väylillä sitä 
käytetään yleisesti  ja  eräät 
puistonadan jopa  5  milliin 

 saakka leikkuuta kestävät la-
jikkeet. kuten  Center.  ovat ar-
vokkaita viheriöilläkin tyypil-
lisen viheriölajin rönsyröllin 
vaihtoehtona. 

Puistonata  muodostaa pal-
jon tiheämpiä nurniikoita kuin 
rehutvyppinen punanata. Puis-
tonataa onkin käytetty tihentä-
mään jälkirnmäise1 harvahko -
ja  kasvustoja.  Toisaalta puna-
nataa  on Lä  lett'  hitaasti  levit-
iävtvvän puistonadan  kanssa 
siemeitseeksiS%i tävdentä-
niään  s' n'  viä  aukkoja. Tihed-
kin  nurmikko kuitenkin  harve-
nec ja rikkaruohottuu  ikään- 
i essään.  ellei  sCU jaikuvasta 

iicidcn.  seden ja  ilman 
saal1i1it, -.ekä VtiositIitisCSIa 

 iä  denn'  ä5tä  pidetä  rut- 

tävää  huolta. Niinpä nurmi-
konhoidossa meillä  on  paran-
tamisen varaa. 

Uusi tapa hidastaa nurmi-
koiden harvenemista  ja  rikka-
ruohottumista  on  kylvää puis-
tonadan sekaan nurmikko- 
tyyppistä punanataa.  Se  muo-
dostaa  jo  yksin kasvaessaan 
selvästi rehutyyppistä punana-
taa tiheämpiä kasvustoja (noin 

 40 000-50 000  lehtiversoa!
-m2)  ja  pitää siten rikkakasveja 

paremmin loitolla kuin reliu-
tyyppinen punanata. Yhdessä 
puistonadan kanssa kasvaes-
saan nurmikkotyyppinen pu-
nanata edistää  täten  entistä  ti

-heämpien nurmikoiden  vilje-
lyä. 

Rehutyyppiset punonadat 
 poistuvat 

Maatilahallitus  onkin  sen  ala-
isuudessa toimineen lajiketoi-
mikunnan ehdotuksen mukai-
sesti päättänyt vuonna  1991 

 poistaa vuoden  1994  alusta lii-
kien pitämästään tärkeimpien 
kasvilajien lajikelucttelost: 
kaikki viisi siinä olevaa puLa-
rönsyiStä reiutyyppistä Pu  tia-
nataa. Lajikeluetteloon  jäi ai-
noana pitkärönsyisenä puna-
natana siihen vuonna  l9 

 otettu nurmikkotyyppinen  En
-sylva.  minkä lisäksi luetteloon 

otettiin vuoden  1993  alusta lu-
kien toinen nurmikkotyvppi-
nen punanata  Cindy.  

Maa-  ja metsätalousministe
-non  yhteyteen perustettu  kas-

vilajikelautakunta.  joka nykyi-
sin hallinnoi kansallista lajike-
luetteloa, saattaa vielä cosi 
vuoden alkuun incnnessi  tä  - 
dentää  sitä. 

Ensylva  oli ensimmäinen 
punanatalajike. joka  sd' äti 
erosi lajikelucuebon pitkaron-
syistä rehutyyppisistit punanu-
doista edukseen puistonadun 
suuntaan. Kun luettele»n' 
poistetta\'at  lajikkeet nai  
Echo)  ovat rchuivvppisiu. ln 
svlva  on  selvästi nurnukko-
lvvppineii. Niinpä  sula  on  ein.  
viittä iehul ppislLt  banken: 

 parempi viherpeiita  v  '  
'4  /kcskimääiin  53 	. ' ihe'.  
52-54 	-). tilic" 	k' 

 (iS/52  '4.  vaihieiu  4Y-5  

Punanata  on  laajalle 
levinnyt 

Etelä-Suomesta Lappiin saak-
ka yleisenä kasvava punanata 

 on  hyvin monimuotoinen. Sitä 
tavataan kosteilla  ja ravintei-
sula kasvualustoilla.  kuten  nu

-tvillä  ja  rannoilla, missä voi 
löytää melko reheväkasvuisia

-kin  ekotvvppejä.  Niiden lehdet 
ovat iiueitä. levevdeltään  2-3 
mm.  Niiiä  on  aikanaan  jabs-
tettukin  meillä rehukasviksi 
lahinna pitkäikäisille laitumil-
le  (  lam in  st  on  aronat  a  ) . Pun.t-
iata ka'.  au  fl)vs  pieni reilla. 
tien iei '.11a  vin. h  '. inkin kui- 

illa  ..t 	liarajnteisjlla  kas- 
'iip;iikibla 	iillaisten  eko- 
I'  rrn  lehdet avat kipeain- 

!chilavzin 
l(11I\ktI I'dIi1I&IILI\  IL  kuslaull  
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keväällä  74/68 %,  vaihtelu 
 65-71 %),  pienempi talvituho 

 (19/21  %. vajhtelu 18-23 %), 
 parempi värin kesto  (62/48, 

 vaihtelu  45-5 1)  ja  kuten nur-
mikkotyvppiscllä lajikkeella 
tulee ollakin, selvästi mata-
lampi kasvu  (68/87 cm,  vaih-
telu  82-91 cm). 

Cindy  eroaa Ensylvasta 
edukseen lähinnä  vain  pie-
nemmän talvituhonsa  (11/19 
%), tiheyden  (syksy  68/65,  ke-
vät  77/74)  ja  pienemmän kas-
vun  (67/68 cm)  välillä ovat 
pienet  ja  nekin  vain  osaksi 
merkitsevät.  1)  

Vertailtaessa nurmikkotyyp-
pisiä punanatoja  (Cindy, En-
sylva) puistonatoihin  voidaan 
todeta rehutyyppisten punana-
tojen  ja puistonatojen välisen 

 eron (noin  20 %)  jo  huomatta-
vasti tasoittuneen. Niinpä  vi-
herpeittävyydeltään Cindy  ja 
Ensylva  vetävät vertoja useille 
kaupassa oleville puistona-
doille  ja  eniten  (5  ja  7 %)  ne 
poikkeavat verrannelajikkees

-ta.  Myös kasvupituudessa ver-
ranteen  (Center 55 cm)  ja  em. 
rehutyyppisten punanatojen 

 (keskimäärin  90 cm)  välillä  on 
 eroa  35 cm.  kun sitä Cindyn  ja 

Ensylvan  sekä useiden puisto-
natojen välillä ei ole lainkaan 

 ja verrannelajikkeeseenkin 
 merkitsevää eroa  on  enää Ilja 
 14 cm. 

Punanadan nurmikkotyyp-
piset  lajikkeet Ensylva  ja  Cin-
dy  ovat rehutyyppisiä punana-
toja olennaisesti matalampia 

 ja  ne muodostavat entistä peit-
tävämpiä  ja tiheämpiä  nurmi-
koita.  Täten  ne tupastavina  ja 
Inaarönsyin levittäytyvinä  so-
pivat erinomaisesti siemen-
seoksiin mätästävien  ja  hi-
taammin levittäytyvien puis-
tonatojen sekä lähinnä  nutty-
nurmikan  kanssa koriste.-, 
puisto-  ja pihanurmikoille.  

Huomattava arvo nataseok
-sula  tai  vaikka  vain punanata-

seoksilla on  myös kasvupai
-koilla,  missä kasvualustan ka-

ruus estää  tai  rajoittaa vaateli-
aampien lajien viljelyn  tai 

 missä nurmikonviljely ympä-
ristöystävällisistä syistä edel-
lyttää vähään typpilannoituk

-seen tyytyvien  puna-ja  puisto-
natojen käyttöä.  

I) MTTK/Punanata.  Viralli-
set kokeet  1985–l992iTavafli-
nen parivertailu/26. 1.83 • 

— 	 .... 

- -----.-- - 

I. 	 anal _____ Odottav ka 	— —  

ej  O11  1tka. 
t7i  

\i  -t 34 	1,Iti 	It' 

4? f 	 , \  i  I 
3. 	 .l I 	I 	t %t 	j 	t.J 1 	—  il  

1 4,  '! 
: TUOTANNOSSAMME  ovat  mm. 

 • mikrolisätyt koristepuiden  ja  -pen-
• saiden  sekä hedelmä-  ja  marjakas-
•  vien jatkokasvatustaimet, jotka  on  

tuotettu  val  ikoiduista emokasveista, 
• esim. KESKAS-  tai  valiotaimiase- 
•  man  tajmjsta,  Taimet toimitetaan 
• kennotaimina, jotka sopivat  astia-
•  taimiksi  tai  avomaatuotantoon. •  Mansikat  ja  vadelmat  toimitetaan 

tervetajjn  UUTUUS:  rensas-
-  mustikka NORTI  I BLUE!  

• -. 	Soita  ja  kysy myös muista 
taimistamme: 

TYE 1 IEI1  OY  I 
52700  MANTYI IARJL 

 Puh.  t936)40 144, tax (956) 40 29  

—  a  —  a  — — — 

PINTAVESIEN  POISTO - 
VESIJARJESTELMAT 

•  Kevyen-  ja  raskaan liikenteen alueet 
• Uheilukenlät  ja  kattoterassit 

Gfl  
Tu  RVALAATAT 

LEIKKIKENTILLE 

<EIIVN>  

TER ÄSAI  DAT  
•  Koulujen, urheilu-  ja  

leikkikenttien aitaamiseen 
•  Puistoihin  ja  

asuinrakennusten aitaamiseen 

IORQ  

AUTO MAATTIS ET 
KASTELUJARJ ESTEL MAT 
• UU:ukenlille 
• iau:aJsrnallle. pu?StO!hin  ja  piliohle 

IoIlNi1 
 

010011  SICA  OY  

CsTFRINI'OntTI  2.00240  HELSINkI  
P4444 '0!  •40 1144. 4-04. (944)  laI!  2247 

Var,njsfa  Sinäkin istu- 
tuksilksi  hyvät  IähtO- 

kohdat - valitst' :opea- 
ka,q'uiset  ja  tiwitoisaf 

Tyllilthz tairnet.  Eikä 
odottaz'an aika 

käy pitkäAi. 
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