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ALKUSANAT  

Tämän esiselvityksen tarkoituksena  on  kartoittaa mandollisuuksia kehittää 
tievarsialuelden kasvittamista  ja  hoitoa luonnonmukaisempaan suuntaan. 

Esiselvitys  on  tehty Tielaitoksen Kuopion kehitysyksikön toimeksiantona 
Suunnittelukolmio Oy:ssä. Kuopion kehitysyksikän puolesta työtä  on  valvo-
nut diplomi-insinööri Hannu Autio  ja Suunnittelukolmio  Oy:ssä esiselvityksen 

 on  laatinut  filosofian  maisteri Riitta Kontiokari. 

Työtä varten  on  haastateltu myös eri tiepilrien ympäristönhoidon ammattilai-
sia, jotka ovat auliisti kertoneet omista kokemuksistaan  ja kokeiluistaan  sekä 
osoittaneet runsaasti kiinnostusta tienvarsien luonnonmukaisen kasvittami

-sen kehittämistyöhön.  Heille kiitokset kannustavasta suhtautumisesta sekä 
hyvistä ideoista. 

Kesäkuussa  1992 
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JOHDANTO  

1.  JOHDANTO 

Viime vuosina  on  Suomessa alettu keskustella luonnonmukaisten viher-
alueiden rakentamisesta vaihtoehtona perinteisille  ja  intenslivisesti 
hoidettaville viheralueille.  Keskustelun  ja  viime vuosina aloitettujen tutkimus-
ten vauhdittajana  on  ollut hoitokustannusten kasvaminen  nk.  perinteisillä 
viheralueilla. Tämä  on  johtamassa siihen, että puistojen hoitotaso laskee  ja 

 tehtyjen investointien arvo vähenee. Tilannetta voidaan parantaa perusta-
malla  nk.  luonnonmukaisia viheralueita, jolloin sekä alueen perustamis- että 
hoitokustannukset jäävät mandollisimman alhaisiksi. Usäksi luonnonkasveil

-la kasvitetut  alueet lisäävät ekologista monipuolisuutta  ja  tarjoavat 
 el ämyksiä,  erityisesti rakennetussa ympäristössä. 

Luonnonkasveilla kasvitetut tienvarsialueet sopeuttavat  tien luontevasti ym-
päristöönsä. Luonnonkasveista löytyvät myös lajit vaikeasti kasvitettaville 
alueille sekä erityiskohteiden kauneuden korostamiseen. Luonnonkasvit 
kauniina  ja  kestävinä,  usein vaatimattomaan kasvualustaan tyytyvinä, tarjo-
avat monipuolisen  ja  edullisen vaihtoehdon tienvarsien nykyiseen 
kasvittamiskäytäntöön. 

Luonnonkasveista  puita  ja  pensaita käytetään yleisesti teiden varsilla.  Sen 
 sijaan muiden luonnonkasvien käyttö  on  vähäistä  ja  se  rajoittuu yksityisten 

tutkijoiden  tai  joidenkin tiepiirien aktiivisten viherrakentami-
sen/kunnossapidon ammattilaisten tekemiin pienialaisiin kokeiluihin. 
Systemaattista tutkimusta  ja  kokeilutoimintaa  juuri tienvarsille sopivista, kes-
tävistä luonnonkasveista, niiden ekologisista ominaisuuksista, 
kasvupaikkavaatimuksista sekä perustamis-  ja  hoitomenetelmistä  ei ole teh-
ty. Laajempaa käyttöä  on  rajoittanut tarvittavan tiedon puute; vaatiihan 
luonnonmukaisten alueiden suunnittelu suunnittelijalta runsaasti monipuolis-
ta tietämystä. Toisaalta tarvittavasta kasvimaterlaalista, erityisesti 
nurmikasvien  ja  moniin paikkoihin käyttökelpoisten  nk.  maanpeitekasvien 
siemenmateriaalista  on  puutetta, koska kotimaista siementä ei vielä ole tar-
jolla.  Sen  sijaan luonnonkasvien taimia, jopa elinvoimaista mikrolisättyä 
taimimateriaalia,  on  jo  myynnissä - tosin suurien määrien tilaukset edellyttä-
vät myyntisopimusta. 

Selvää  on,  että laajoilla tienvarsialueilla  on perustamismenetelmien  oltava 
helppoja, nopeita  ja  taloudellisia (esim. kasvustojen  ja  maapohjan siirrot, 
luontoutumisen edistäminen  ja  kylvömenetelmät).  Vain pienialaisilla  eri-
tyisalueilla tulevat kysymykseen istutusmenetelmät, joita niitäkin tosin 
voidaan kehittää  ja  nopeuttaa. 

Luonnonmukaisten viheralueiden hoidolta edellytetään ajoituksen jous-
tavuutta, vaikka hoitotoimenpiteet tapahtuisivatkin harvoin.  On  myös 
kehitettävä hoitoon tarvittavaa laitteistoa sekä kunnossapitojärjestelmiä. 



Tienvarsialueiden kasvittamisen  ja  hoidon kehittäminen luonnonmukaisempaan suuntaan 	7  
JOHDANTO 

Tässä esiselvityksessä ei ole käsitelty puu-  ja  pensaskasvillisuutta,  koska 
 sen  käyttö  on  jo  yleistä.  Sen  sijaan  on  keskitytty lähinnä kenttäkerroksen 

kasvillisuuteen, josta löytyy runsaasti käyttökelpoista, tienvarsialueille sovel-
tuvaa kasvimateriaalia. Tässä esiselvityksessä  on  mandollista käsitellä  vain 

 osaa niistä kasvillisuuden käytön, materiaalin, alueiden perustamisen  ja  hoi-
don antamista runsaista mandollisuuksista, joita luonnonmukaisten 
viheralueiden  ja  luonnonkasvien  käytöllä  on  tarjottavanaan.  Alan  tutkimus  ja 

 kehittely  on  vasta aivan alussa, joten paljon lisätutkimusta  ja  käytännön koe- 
toimintaa tullaan tarvitsemaan parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. 



8 	Tienvarsialueiden kasvittamisen  ja  hoidon kehittäminen luonnonmukaisempaan suuntaan 
TIENVARSIALUEIDEN KASVITTAMINEN  

2.  TIEN VARSIALUEIDEN KASVITTAMINEN  

2.1  TIEYMPÄRISTÖ  KAS  VUPAIKKANA 

Tieympäristö kasvupaikkana  on  kasvin kannalta vaativa. Tiealueella kasvu-
alustan laatu  on  usein heikentynyt alueella tehtyjen maansiirtotöiden takia: 
pintamaa  on kuorittu  pois  ja  kasvuston yhteys pohjamaahan voi olla katken-
nut läjityskerrosten estäessä  veden ja ravinteiden  kulkua. Pohjaveden 

 pinnan  taso voi olla muuttunut maansiirtotöiden takia, jolloin kasvit voivat 
kärsiä joko liiasta kuivuudesta  tai  kosteudesta. 

Vaikka teiden varsilla luonnolliset kasvuolosuhteet useimmiten muuttuvat, 
syntyy kasvillisuudelle kuitenkin vaihtelevia kasvupaikkoja - kullekin kasvu- 
paikalle  vain  täytyisi pystyä valitsemaan siinä viihtyvä lajisto. Ulkoluiskissa  ja 

 laajoilla liittymäalueilla kasvuolosuhteet ovat paremmat kuin tien välikaistoilla 
 ja liikenneympyröissä,  joissa kasvutila  jää  vähäiseksi  ja kasvualustaa  rajoit-

taa usein entisestään maan  alle  sijoitettu kunnallistekniikka.  

Kuva  1.  Pohjois-Lapin  tunturialueen karuilla tieleikkauksilla  kasvillisuuden kehittymi-
nen  on  hidasta  (Pallastunturi).  

Tien lähialueilla  maaperää  ja  kasvillisuutta rasittavat tieltä tulevat liikenteen 
päästöt, pöly  ja  tiesuola. Kasvualusta myös routaantuu helposti talvella tien 
läheisyydessä, koska tienpinnan lämmöneristyskyky  on  huono. Varsinkin 
puuvartisten kasvien juuret kestävät heikosti routaantumista. Kun tienvarsilla 
likainen lumi sulaa nopeasti keväällä, jäävät kasvit vaille lumisuojaa, jolloin 
arat kasvu voivat kuivua. Tämä  on  ongelma varsinkin eteläekspositiossa, 
tilanteissa joissa liikenteen  NO  -päästöt ovat estäneet kasvien valmistautu-
mista talveen. Lisäksi  talven aiana  kertynyt suola  ja  pöly voivat vaurioittaa 
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varsinkin puuvartisia, ikivihreitä kasveja sekä kertyessään suolasumuna leh-
dille että nostaessaan maan suolakonsentraatiota. Suola heikentää myös 
maan mururakennetta, joka aiheuttaa kasvualustan tiivistymistä (Clader ym. 

 1984).  Liikenteen päästöt eivät liene suuri ongelma kasvien viihtymiselle 
ehkä vilkkaasti liikennöityjä moottoriteitä  ja  taajama-alueita lukuun ottamatta, 

 sen  sijaan suola vaikeuttaa kasvien viihtymistä tien lähialuelila. 

Omat vaatimuksensa asettaa myös kasvupaikan suuntautuminen (eksposi
-tio),  varsinkin jyrkissä tieleikkauksissa. Eteläekspositio  on  etenkin keväällä 

lämmin, jopa paahteinen  ja  kuiva. Siellä viihtyvät valoa vaativat  ja  kuivuutta 
sietävät lajit. Pohjoisekspositiot ovat viileitä  ja kosteita kasvupaikkoja,  joissa 
viihtyvät varjokasvit sekä lumisuojaa vaativa lajisto. 

Tienvarsien kasvualusta luonnonympäristössä  on  usein karu  ja  hapan, joten 
lajiston tulisi olla kestävää  ja  vähään tyytyvää, mitä suomalaiset luonnonkas-
vit useimmiten ovat.  

2.2  TIEYMPÄRISTÖÖN SOVELTUVILTA KASVEILTA  VAADITTAVIA OMI-
NAISUUKSIA  

Tieympäristöön soveltuvilta kasveilta  vaaditaan, että ne täyttäisivät sekä 
maisemanhoidolliset, liikennetekniset että rakenteelliset tavoitteet. Kasvilli-
suuden tulisi liittää tiealue luontevasti ympäröivään 
maisemakokonaisuuteen, olipa kyseessä luonnonmaisema  tai  rakennettu 
ympäristö. Lisäksi kasvillisuuden tulisi korjata  ja  peittää rakentamisen aiheut-
tamia vaurioita, jopa tarjota visuaalisia elämyksiä, ts. olla kaunis. 
Kasvillisuudella voidaan myös korostaa paikallista identiteettiä, esim. erityis-
kohteen kulttuurista  tai  historiallista luonnetta  tai luontokohteen 

 erityispiirteitä. Uikenteeseen  ja liikenneturvallisuuteen  liittyvät tekijät asetta-
vat kasveille omat vaatimuksensa. 

Kasvien tulisi, ainakin tien lähialueilla olla matalia, etteivät ne haittaisi näky-
vyyttä. Lisäksi niiden tulisi olla hyvin kestäviä: sietää kuivuutta  ja 

 happamoitumista, tiesuolaa, pölyä  ja  liikenteen päästöjä sekä tuulen  ja 
aurauslumen  aiheuttamia mekaanisia vaurioita. 

Tiealueen  kasvien ei tulisi olla sellaisia, jotka houkuttelevat eläimiä tien var-
sille aterloimaan  ja  aiheuttavat näin  riskin liikenneturvallisuudelle  ekologisen 
haitan lisäksi. Varsinkin hirvi-, poronhoito-  tai  muilla erityisillä eläinkohdealu-
eilla tulisi ottaa tämä huomioon suunnittelussa. Toisaalta kasvillisuudella 
voidaan myös estää eläinten tielle tuloa, esim. piikkiset tiheät pensaat 
muodostavat mekaanisen suojan. (TVH  1 990) (Haltia &  Kymäläinen  1988). 

Kasveilla  voidaan myös jäsennellä liikennealueita  ja  ohjata liikennettä opti-
sesti. Liikenneturvallisuutta voidaan edistää esim. erottamalla kevyen 
liikenteen väylät ajotiestä. Kasvit toimivat myös tehokkaina suojavyöhykkei

-nä,  jotka sitovat päästöjä  ja  pölyä sekä vähentävät meluhaittoja (psyykkinen 
vaikutus). 
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Kasvit, varsinkin syvä-  ja laajajuuriset  heinät, nurmikasvit  ja  pensaat (myös 
tukirakenteiden muodossa) toimivat jyrkissä luiskissa eroosion estäji  nä.  

Toisaalta tienvarsialueiden kasvien ei tarvitse kestää kulutusta, esim. tallaus
-ta,  eikä niiltä vaadita taloudellista tuottoa -  sen  sijaan kestävyys, kauneus  ja 

heippohoitoisuus  ovat tavoiteltavia ominaisuuksia.  

.:; 

Kuva  2.  Luonnonkasvit ovat sopeutuneet ankariin  kasvupaikkaolosuhteisiin.  Sian- 
puola,  vanksenmarja  ja  katajat  sitovat  juurillaan eroosioherkkää 

 kas  vualustaa. 

Lu onno nkasvit  täyttävät hyvin tieympäristön asettamat vaatimukset: valikoi-
maa  on  runsaasti erilaisille kasvupaikoille  ja  eri osiin maatamme - kaikille 
alueille luonnossa  on  kehittynyt oma, juuri sille paikalle soveltuva lajistonsa. 
Tämä  on  huomattu myös tienvarsilla, joilla usein kylvetty nurmikko häviää  ja 

 tilalle tulevat luonnonkasvit.  Se  kuinka kauan luontoutuminen kestää, riippuu 
paljolti kasvupaikan oloista; etelässä  se  voi tapahtua nopeasti, Lapissa hi-
taammin. Sitä kuinka saataisiin kasvupaikka luontoutumaan nopeasti, ilman 
nurmetusvaihetta, ei ole juurikaan tutkittu. Toisaalta luonnonkasvien kasvu-
paikkavaatimukset ovat hyvin tarkat - oikean lajiston valitseminen kullekin 
kasvupaikalle vaatii runsaasti tietoa sekä ekologiasta että luonnonkasvien 
kasvupaikkavaatimuksista.  Jos  suunnittelu  on  onnistunut  ja lajisto  vakiintu-
nut, luonnonmukainen alue  on  sekä kaunis, kestävä että helppohoitoinen. 
Luonnonkasvustot eivät usein vaadi hoitoa lainkaan - ne ovat sopeutuneet 
ankariin ilmasto-olosuhteisiimme  ja  kestävät tauteja  ja tuholaisia.  Useimmat 
tulevat toimeen vaatimattomalla kasvualustalla, sietävät hapanta kasvualus-
taa, jopa tiesuolaa  ja  saasteita.  Sen  lisäksi ne lisääntyvät  ja  leviävät helposti. 
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Luonnonkasvit ovat  osa  suomalaista maisemaa, joten ne liittävät tien luonte-
vasti ympäristöönsä myös alueilla, jonne nurmikko ei ulkonäkönsäkään 
puolesta sovi. Hyviä, näyttäviä luonnonperennoja löytyy korostamaan vaati-
viakin erityiskohteita.  

Kuva  3.  Kauniisti kukkivaa kanervaa, katajaa  ja  muita metsän kasveja voitaisiin 
hyvin käyttää koristekasvien tapaan esim. levähdyspaikoilla. 
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Taulukko  1.  Luonnonmukaisten kasvustojen (luonnonnurmet, maapeitekasvit ym.) 
etuja/haittoja verrattuna nykyiseen tienvarsien kasvittamiskäytäntöön 
(= nurmetus) 

Luonnonmukaiset kasvistot 
	

Nurmetetut alueet  (I, II, 
III  ja  IV  luokka) 

+  kauneus  ja  monipuolisuus  
+  sopivat  luonnonympäristöön 
+  monipuolistaa  erityyppisten  alueiden 

 kasvitusta 
+  kestävyys: sopeutuneet Suomen ilmas-

toon  ja kasvupaikkaolosuhteisiin 
+  leviävät  ja  lisääntyvät helposti  
+  mandollistaa edulliset perustamis-

kustannukset  
+  mandollistaa edulliset hoitokustan-

nukset: harvoin tapahtuvat  hoitotoi-
menpiteet 

+  kestävämpiä  ja hoitotasoltaan 
vaatimattomampia 

-  suunnittelu vaatii runsaasti tietoa 
(eri kasvien ominaisuudet,  kasvupaik-
kavaatimukset) 

-  tienvarsille soveltuvia hyviä kasvi- 
kantoja ei ole  tutkittu/kehitetty 

-  systemaattinen kokeellinen tutkimus 
 ja  seuranta puuttuu  

- taimistot  eivät vielä tuota tarvitta- 
vaa  kasvimateriaalia/siemeniä  (kysyn-
tä vähäistä)  

-  näyttää usein vieraalta luonnon- 
ympäristössä  

+  soveltuvat rakennettuun ympäristöön 
 +  sitoo  juurillaan kasvualustaa 

-  ei kestä kaikkialla  
-  vaatii kasvualustan parantamista: 

 maiden  siirto  ja  lannoitus li-
säävät kustannuksia  (I  ja  11-1k)  

- siistinâ pysyakseen  vaatii useita 
 niittoja/kasvukausi =  kalliit hoi-

tokustannukset  (I  ja  111k)  
+ luonnonalueille  tarkoitetut  

III  ja  IV  lk:n nurmet  ovat hoito- 
tasoltaan  matalampia 

+  suunnitteluun  on  laadittu  ohjeis
-tot  

+ tielaitos  käyttää tiettyjä nurmi
-siemenseoksia -  aina saatavilla  

+ siemenkylvö  nopea  kasvitustapa - 
 saadaan nopeasti  vihreytettyä 

 laajoja alueita  
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3.  LUONNONMUKAISET TIEN  VARSIALUEET  

3.1  LUONNONKASVIEN  OMINAISUUKSISTA  JA  NIIDEN KÄYTÖSTÄ 
VIHERRAKENTAMISESSA  

3.1.1  Luonnonkasvlt  Ja  luonnonmukalset  viheralueet 

Luonnonkasveilla  tarkoitetaan niitä maamme luonnonoloihin sopeutuneita 
kasveja, jotka pystyvät lisääntymään  ja  leviämään itsenäisesti uusille kasvu- 
paikoille. Suurin  osa  kuuluu maamme alkuperäiseen luonnonvaraiseen 
kasvilajistoon,  osa  on  tänne vakiintuneita tulokaskasveja. Jotkin koristekasvi-
kannoista ovat myös kestäviä  ja  käyttökelpoisia.  Osa koristekasveista  on 

 villiintynyt  ja  levinnyt luontoon alkuperäisiltä kasvupaikoiltaan, joten ne ovat 
käyttöominaisu uksiltaan luonnonkasveihin verrattavia. 

Luonnonkasvit ovat sopeutuneet kestämään maamme  ankaria  ilmasto-oloja, 
ovat vastustuskykyisiä maassamme tavattaville taudeille  ja tu holaisille  sekä 
ovat leviämiskykyisiä eivätkä tarvitse hoitoa menestyäkseen. Lisäksi luon-
nonkasvit ovat tärkeitä eläimistön kannalta. (Tosin tieympäristössä ei ote 
suotavaa suosia runsasta eläimistöä, ehkä hyönteisiä lukuun ottamatta). 
Luonnonkasvien käyttö  ja katoavien puolikulttuuribiotooppien  suosiminen 
lisää osaltaan luonnon diversiteettiä  ja  näin  ollen sietokykyä. 

Kuva  4.  Entiselle  hakamaalle  syntynyt  kukkaketo,  nk. puolikulttuuribiotooppi.  Kan
-nusruoho  ja kissankello  kasvavat  karulla  kas vualustalla. 
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Kasvitettaessa tienvarsialueita luonnonkasveilla  on  otettava huomioon  ku  Voi- 
senkin  kasvilajin  yksilölliset  kasvupaikkavaatimukset,  jotka vaihtelevat eri 

 kasveilla  maamme  en  osissa.  Suomi on  pitkä maa, jonka ilmasto-olosuhteet 
eri puolilla maata eroavat suuresti. Maan eri osissa, samoin kuin erilaisilla 

 kasvupaikoilla  on  oma, juuri  ko.  alueelle sopeutunut kasvillisuus.  Samankin 
 lajin eri kantojen ominaisuudet vaihtelevat.  Luonnonkasvien  laajasta valikoi- 

masta  löytyisi runsaasti käyttökelpoista  lajistoa tienvarsialueiden  tarjoamille 
 vaihteleville kasvupaikoille,  kunhan sopivat lajit  ja  kannat löydettäisiin  ja  niitä 

saataisiin viljelyyn  ja  tuotantoon. Varsinkin Pohjois-Suomessa, missä ilmasto 
 on  ankara  ja  ympäristö karu,  luonnonkasveilla  olisi runsaasti käyttöä. Varsi-

naista  tienvarsialueiden käyttökasvien  kehittelyä  ja  tutkimusta pohjana 
kestävät luonnonkasvit ei Suomessa juuri ole ollut.  Tielaitoksen  käyttämät 

 siemensekoitukset  eivät sovellu kaikkiin olosuhteisiin. 

Luonnonmukainen viheralue  on  kotimaisilla  luonnonkasveilla kasvitettu,  luon-
non  kasvillisuustyyppiä jäljittelevä  alue. Luonnonmukaisen  viheralueen  on 

 tarkoitus muodostaa kestävä, itse itseään ylläpitävä systeemi, jonka perusta-
misessa  on  käytetty hyväksi ekologista tietämystä  ja  joka vaatii 
mandollisimman vähän hoitoa. Luonnonmukainen viheralue  on  aina ainakin 
osittain rakennettu  ja  eroaa näin  luonnontilaisesta  alueesta.  

3.1.2  Luonnonkasvllllsuudesta  ja  luonnonkasvlen  käytöstä tehtyjä  tut- 
kl  m  uksla 

Luonnonkasvien  käytöstä  on  tehty tutkimuksia eri puolilla maapalloa, mutta 
 vain  Euroopassa  ja  lähinnä pohjoismaissa tehdyillä tutkimuksilla voi olla 
 käyttöarvoa  oloissamme. Runsaasti tutkimuksia  on  tehty  puuvartisten  kasvi-

en, puiden  ja  pensaiden  käytöstä. Suomessakin kiinnostus  puuvartisten 
 kestävien  koristekasvien  käyttöön  on  tuottanut  KESKAS -tutkimuksen  (Alan - 

ko  P.  &  Tegel  5, 1989),  jossa  on  kerätty tietoa hyvistä  koristekasvikannoista 
 eri puolilta maata  ja  pyritty saamaan parhaita  kasvikantoja  tuotantoon. 

Pohjois-Suomeen keskittyvät Pohjois-Suomen  Viherrakentamisen kehittä-
misprojekti (Alasaarela  E.  &  Niskanen  A-M. 1987)  ja  Pohjois-Kalottitutkimus 

 (Niskanen  1987).  Näiden yhteydessä  on  tutkittu  koristekasvien  lisäksi myös 
joidenkin  luonnonkasvien  käyttömandollisuuksia.  "Viherrakentamisen 
käyttökasvit" -projektin  yhteydessä  on  Oulun yliopistossa  ja  Rovaniemen 

 puutarhaoppilaitoksessa  kehitetty  lisäysmenetelmiä  myös  luonnonkasveille. 
 Rovaniemen Arktisen keskuksen yhteyteen  on  suunniteltu  luonnonkasveilla 

kasvitettu  puisto. 

Suomalaisista  luonnonkasveista  puita  ja  pensaita käytetään eniten koriste- 
tarkoituksiin  ja  niitä  on  ollut viime vuosina hyvin saatavilla,  mm. 

 Metsänjalostussäätiö  tuottaa niitä.  Sen  sijaan  luonnonnurmikkoheinien  ja 
 varsinkin  kukkakasvien  tutkimus  on  ollut vähäistä. Sitä mukaa kun  intenslivi-

sesti  hoidettujen rakennettujen viheralueiden hoitokustannukset ovat 
kohonneet  ja  kiinnostus  luonnonmukaisiin viheralueisiin  herännyt,  on  myös  
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haluttu löytää sopivia nurmikkosekoituksia ekstensiivisesti hoidettaville alueil-
le. Ruotsin maatalousyliopisto  on  tutkinut yhdessä Ruotsin tielaitoksen 
kanssa ekstensiivisesti hoidettaville alueille sopivia heinälajeja  ja -lajikkeita 
(Statens vägverket  1980, Svensson 1986).  Norjassa  valtio  rahoittaa koti-
maisten nurmikkoheinälajikkeiden tutkimusta. Jalostustutkimuksen kohteina 
ovat nhittynurmikka, puna-  ja lampaannata  sekä rönsyrölli. Lajikekokeissa  on 

 ollut  n. 300  lajiketta  (Holm 1989).  Suomalaista nurmikkotutkimusta tekee 
Maatalouden tutkimuskeskus. Hämeen tutkimusasemalla  on  tutkittu kotimai-
sia nurmilajikkeita,  mm. nurmirölliä. (Myttäälän nurmirölli).  Myös kotimaista, 

 nk. Tammiston valkoapilaa  lisätään siellä parhaillaan. 

Suomessa Takala  on  tutkinut  nutty-  ja ketonurmia  (Takala  1987, 1991). Alan- 
ko ja Tegel  ovat artikkeleillaan  ja  tutkimuksillaan pyrkineet edistämään 
kotimaisten kestävien kasvikantojen käyttöä (Alanko  1988, Alanko&Tegel 
1989  jne.). Koponen  on  tehnyt tutkimuksia  ja  kokeiluja sammalten käyttämi-
sestä viheralueella. Viime aikoina ovat Teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtiosastolla Tuuli  Kivi ja  Harri  Palo  tutkineet luonnonkasvien käyttöä 
viherrakentamisessa  (Kivi  1988, 1991, Palo 1990, 1991)  ja erityyppisten 

 luonnonmukaisten viheralueiden perustamista  ja  hoitoa tätä varten peruste-
tuula koealueilla  (mm.  Mikkelin Pankalampi). Myös Rovaniemen 
puutarhaoppilaitoksella  on  tutkittu kukkanurmilajikkeita  (Asplund, Ruipi  1992). 

Ruohovartisten  lajien osalta tutkimukset  ja  kokeilut painottuvatkin eri tyyppis-
ten kukkanurmien perustamiseen  ja  hoitoon, ovathan kedot, niityt  ja ahomaat 

 sekä näyttäviä että nykyisin katoamassa olevia puolikulttuuribiotooppeja, 
joiden säilyttämiseen  on  alettu kiinnittää huomiota. Ruotsissa, Alnarpissa,  on 

 aloitettu  1981  tutkimusprojekti, jossa tutkitaan luonnonmukaisia viheralueita, 
myös kukkaniittyjä  (Hammar  1987,  Hammar & Kunstvall  1987).  Myös Ruot-
sin tielaitos korostaa kukkanurmien säilyttämistä tieympäristössä, jopa 
katoavan kasvillisuuden reservaattien luomista tienvarsien kaunistukseksi  ja 

 luonnon monipuolisuuden säilyttämiseksi (Hammarqvist,  Hedman, Vägver-
kets Miljösekreteriat  1990).  Norjassa tienvarsien kasvustoja, erityisesti 
kukkaniittyjä  on inventoitu (Gjaerevoll 1990). 

Maanpeitekasvien  käytön tutkimus  on  ollut vähäistä, vaikka juuri ne  sovel-
tuisivat  hyvin monille alueille mataluutensa, peittävyytensä  ja 
helppohoitoisuutensa  takia. 

Varpukasvien  käyttöä  on  tutkittu Piikkiössä MTTK:n toimesta. Varvuista tut-
kittiin kanervaa, puolukkaa, sianpuolaa  ja variksenmarjaa (Hiirsalmi & 
Lehmuskari  1972,  Kallio  1978). Varpukasvien  lisäystä (siemen-, pistokas-  ja 
mikrolisäys)  tutkitaan  mm.  Oulun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa 

 ja  Rovaniemen puutarhaoppilaitoksessa. Rovaniemelle perustettavan Arkti-
sen keskuksen alueen istutuksissa tullaan käyttämään näitä kasveja. 
Ylätalon suorittamien tutkimusten (Ylätalo  1975)  mukaan sianpuola soveltuu 
erittäin hyvin jyrkkien tieluiskien kasvitukseen. Martikainen  on  tutkimukses-
saan  (1984)  suositellut maahumalaa (Glechoma hederacea) käytettäväksi 
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maapeitekasvina.  Lapin  ja  Oulun läänissä sitä käytetäänkin runsaasti kate- 
kasvina puiden  ja pensaiden alla  sekä paikoin tieluiskissa. 

Helsingin yliopiston kasvitieteen laitoksella  on  tutkittu sammalten käyttöä 
(Koponen  1988). Sammalet  viihtyvät erityisesti varjoisilla  ja happamilla kas-
vupaikoilla. Jäkälien  käyttömandollisuuksia ei ole selvitetty.  

3.1.3  TlepHrlen  tekemiä  kokeIluja  Ja  nIIstä  saatuja kokemuksia  

Tiepiirien  viheralueiden suunnittelusta  ja  kunnossapidosta vastaavia henkilöi-
tä haastateltiin puhelimitse. Kokemukset luonnonkasvien käytöstä olivat 
ruohovartisten, varpukasvien  ja maanpeitekasvien  osalta suhteellisen vähäi-
siä. Luonnon puita  ja  pensaita oli käytetty yleisesti  ja  niitä oli kokemusten 
mukaan helposti saatavilla. Luonnonmukaisiksi katsottavia kasvillisuusaluei

-ta  oli jokaisen tieplirin alueella, mutta kauniiksi koetut apila-, kanerva-  tai 
 muut kukkivat kasvustot olivat ajan oloon itsestään kylväytyneitä. Kiinnostus-

ta luonnonkasveilla kasvittamiseen oli runsaasti  ja  asiaan suhtautuminen oli 
positiivista,  (Lute 1).  

Runsaimmin luonnonkasveilla kokeiluja  on  tehty toisaalta Uudenmaan tiepii-
rissä, toisaalta oohioisissa  Lapin  ja  Oulun tiepiireissä.  Lapin  ja  Oulun 
tiepiirien alueilla tiet kulkevat karujen luonnonalueiden halki, joten nurmise

-okset  eivät sovellu hyvin ympäröivään maisemaan. Myöskään  ankaria  sää- 
ja kasvupaikkaolosuhteita  nu rmet  eivät kestä. Poronhoitoalueella nurmet 
houkuttelevat poroja luiskille ruokailemaan, mikä  on  riski liikenneturvalli-
suuden kannalta. Niinpä pohjoisessa, varsinkin vaikeasti kasvitettavilla 
alueilla  tai arvokkaissa luonnonmaisemakohteissa on  kokeiltu vaihtoehtoisia 
menetelmiä, enimmäkseen kuitenkin turvetusta. Kokemukset ovat olleet hy-
vin positiivisia (Kanniainen  -92). Turvetetut  alueet ovat heti valmiita, kuivumi

-sia  ei ole juuri tapahtunut  ja  kustannukset ovat olleet kohtuulliset  (n. 15 
mklm ).  Joillakin alueilla turvetus  on  tullut  kalliiksi - turvelevyt  on  jouduttu 
asettamaan puukehikoihin  ja  kiinnittämään tapeilla luiskien jyrkkyyden vuok-
si. Turvetusalueet ovat vielä suhteellisen nuoria, joten niiden kestävyyttä 
täytyy seurata. Turpeiden saanti  on  paikoin ollut ongelma - turvelevyjä kun ei 
voi varastoida pitkiä aikoja. 

Eteläisimmissä tiepiireissä ovat turvetusalueet paikoin rikkaruohottuneet. 
Ruohottumisen syyksi arveltiin kasvualustan rehevöitymistä. 
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Kuva  5. Tuivetusaluetta. Turpeet on  kiinnitetty  luiskaan puutapein.  

Lapin tiepiirissä on ulkoluiskia  pyritty kasvittamaan vähäisessä määrin myös 
siten, että kylvetään heinänsiemen harvana kasvustona - tarkoituksena  on 

 ollut edistää metsän pohjakasvillisuuden tuloa alueelle. Usein luiska-alueille 
kylvetty heinikko  on  hävinnyt itsestään muutaman vuoden kuluttua. Jälielle 

 on  kuitenkin jäänyt ohut orgaaninen kerros kasvualustaksi muille kasveille. 
Tähän  on esim.  kanerva kylväytynyt itsestään. Tällöin  sen  kehitys  on  kuiten-
kin hidasta  ja  kasvillisuuden häviämisen myötä jyrkät luiskat ovat alttiina 
eroosiolle. 

Pienelle alueelle  Lapin tiepiirissä  Rovaniemen lähistöllä  on  kokeiltu myös 
 ni ittoajankohdan myöhentämistä,  jolloin kukkivat kasvit ovat saaneet rau  has- 

sa  kukkia  ja pajukossa  olleet linnunpesät ovat säilyneet tuhoutumatta 
(muutoin niitto ristiriidassa pajukkojen hävittämiskeinona). Kokeilusta  on  tul-
lut  runsaasti kiitosta tienkäyttäjiltä (Eira Järviluoma, suullinen tiedonanto). 

Kukkanurmia  on  kokeiltu  mm.  Uudenmaan läänissä. Kehä  111:n  varrella sijait-
sevalla, niukkaravinteisella alueella kasvavat niittylajit  on  jätetty 
"luontoutumaan". Vuonna  1989  perustettu  nutty on  jonkin verran vesakoitu

-nut  (Arto Kärkkäinen, suullinen tiedonanto). 

Kymen läänissä oli kokeiltu myös sianpuolaa, joka oli lähtenyt kasvuun hel-
posti, mutta hävinnyt noin  10  vuoden jälkeen (Timo Räisänen, suullinen 
tiedonanto). Myös  Lapin tienvarsialueilta  tehdyissä tutkimuksissa (Hyvärinen, 

 1986) sianpuolaa  tavattiin  vain  vähän vanhoilta tienvarsialueilta. 

Ketohanhikista  oli hyvin positiivisia kokemuksia.  Se  leviää helposti,  on  kestä-
vä  ja  sietää päästöjä  ja  suolaa (Timo Räisänen, Kymen piiri, suullinen 
tiedonanto). Ketohanhikkikasvustoja  on  myös Oulun läänissä hyvin vaikeasti 
kasvitettavilla luiskilla, alueilla missä muut lajit eivät viihdy. 
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Monessa  tiepiirissä  (mm.  Keski-Pohjanmaa,  Vaasa,  Kymen piiri)  on  huo-
mioitu  tiheiden kuusentaimikoiden  kasvu luiska-alueille. Taimien  on  annettu 
myös kasvaa, kunnes ne ovat haitanneet näkyvyyttä. Useilla alueilla Pohjan-
maalla  on  keväällä  -92  annettu runsaiden  voikukkakasvustojen  kukkia ennen 

 niittoa.  

Kuva  6. Voikukka vithtyy Iiikenneväylien  varsilla myös kaupunkien keskusta-alueilla.  
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3.2  TIEN VARSIALUEIDEN LUONNONMUKAISTEN KASVISTOJEN 
SUUNNITTELU  

3.2.1  TavoItteet  

Kaunis  ja  ympäristöönsä sopiva, kestävä, itse itseään ylläpitävä sys-
teemi, joka vaatii mandollisimman vähän hoitoa  ja  jonka perustaminen 
ei vaadi kasvualustan vaihtoa  ja  lannoitusta. 

Tienvarsialueiden  suunnittelussa erotetaan laajat, enimmäkseen luon-
nonmaisema-alueet, joille soveltuvien kasvustojen perustamis-  ja  hoi-
tomenetelmien tulee olla yksinkertaisia  ja  taloudellisia sekä  nk. 

 erityiskohteet,  joilla perustamis-  ja  hoitomenetelmät  valitaan kohteen kannal-
ta tarkoituksenmukaisiksi.  

3.2.2  Suunnitteluperlaatteet 

-  paikalla olevan kasvillisuuden hyväksikäyttö 
-  alkuperäisen kasvillisuuden palauttaminen (laajat alueet) 
- suunnittelumaUit  otetaan luonnosta - kasvien tulisi olla pääosin kotimaista 

alkuperää olevia luonnonkasveja, tärkeää kestävät kasvikannat  ja  materi-
aalin alkuperä 

-  maaston käsittely, pinnanmuodot  ja  maaperän laatu ovat peruslähtökohtia. 
Maaston korkeussuhteet määräävät  veden  kulkua  ja  ovat lähtökohtana 
kasvillisuuden kehittymiselle. Tiealueella täyttömaakerrokset  ja  tieraken

-teet  voivat vaikuttaa  veden ja  ravinteiden  kulkuun 
-  fyysiset tekijät: luiskan leveys, kaltevuus, ekspositio 
-  ympäröivä maastonkohta  ja  maisema: metsätyyppi, suotyyppi, vesistö, kult-

tuurimaisema jne. 
-  ratkaisun  on  oltava ympäröivään maisemaan soveltuva, erityiskohteissa 

paikallista identiteettiä korostava 
-  kasveja ei sijoiteta esim. suorlin riveihin, vaan otetaan mallia luonnosta, 
jossa kasvit asettuvat paikalleen "sattumanvaraisesti". Myös reuna-alueita, 
ekotoneja pyritään korostamaan asiaan kuuluvin vyöhykkein 

-  aikaperspektiivi otettava huomioon: 
suunnittelun  on  tähdättävä kestävään ratkaisuun  ja  sukkessiokehitys  on 

 tunnettava, jotta sitä voidaan ennakoida  ja  tarvittaessa ohjata  ja  jotta hoito- 
toimenpiteet voitaisiin mitoittaa mandollisimman vähäisiksi 

-  pyritään tulemaan toimeen ilman lannoitteita (lannoitus voi edistää rikka-
ruohottumista).  Jos lannoitteita  käytetään, niiden  on  oltava 
pitkävaikutteisia 

-  toimitaan luonnon ehdoilla  ja  luonnon kehitystä hyväksi käyttäen: kuhunkin 
paikkaan kasvillisuutta, joka siinä parhaiten pystyy kilpailemaan. Joskus 

 on  tarpeen istuttaa pioneerilajeja, jotka ajan myötä vaihtuvat toisiksi. 
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-  suunnittelussa tiealueella  on  otettava huomioon myös  tieympäristän  vaati- 
mat  erityisominaisuudet,  kasvien suolan  ja  saasteiden kestävyys,  
mataluus, helppohoitoisuus, maapeittokasveilla  myös nopea  leviämiskyky 

-  pyritään itse itseään  ylläpitäviin systeemeihin,  joihin ei tarvitse tuoda mitään 
 ja  josta ei viedä mitään pois. Näin  hoitotoimenpiteet  supistuvat  minimiin  

-  ratkaiseva vaikutus  on  kasvillisuuden oikealla valinnalla  ja  perustamis-  ja  
suunnittelutoimenpiteillä 

-  myös hoidolla voi ohjata kasvillisuuden kehitystä  (esim. ketokasvillisuuden 
niittojen  ajoitus)  

- tiealueelle  ei suunnitella  kasvistoja,  jotka houkuttelevat  sinne  eläimiä 
 ruokailemaan.  Hirvi-, poro-  ja  muut  eläimistön  kannalta tärkeät alueet 

huomioidaan.  

3.3  LUONNONMUKAISTEN  KASVISTOJ  EN  PERUSTAMINEN  TIENVAR-
SIALUEILLE  

3.3.1  Laajat alueet,  luonnonympäristö 

Tienvarsialueiden kasvittamisessa  on  otettava huomioon alueiden laajuus, 
monipuolisuus  ja  erityisolosuhteet.  Laajoilla alueilla täytyy pyrkiä taloudelli-
siin  ja  yksinkertaisiin perustamismenetelmlin. Luonnonmaisemassa  tulisi 
pyrkiä löytämään keinoja, joilla  tiealuetta  ympäröivä  kasvillisuustyyppi  saatai-
siin  palautettua tienvarsialueelle,  josta  se  tienrakentamistöiden  yhteydessä 

 on  jouduttu poistamaan.  

*  Leviäminen  lähiympäristöstä  

Itsestään  kylväytyminen  ei välttämättä tapandu  kovin  helposti  jos  tieluiskat 
 on n  urmetettu,  koska aggressiivinen  nurmikasvillisuus  estää tehokkaasti 

 esim. varpukasvuston  tuloa alueelle. Toisaalta  jos  maapohjaa  on  lannoitettu 
 tai  muuten parannettu  nurmetuksen  yhteydessä,  se on  liian rehevä kasvu- 

alusta, jotta usein  niukkaan kasvualustaan  tyytyvät  metsäkasvit  pystyisivät 
tehokkaasti kilpailemaan  kasvuti  lasta.  

Nurmikko ei ole maisemallisesti hyvä ratkaisu  karuilla  metsä  ja  tunturialuellia 
erottaessaan tiealueen  jyrkästi ympäröivästä kasvillisuudesta. Vaikka  tielai

-toksen  luonnonympäristössä käyttämissä nurmiseoksissa  (Ill  ja  IV  lk:n 
nurmet)  on  tieluiskalle  hyvin soveltuvaa  lajistoa (esim. punanata),  ei tämä-
kään nurmikko ole kestävä  karuimmilla  alueilla. Usein käy niin, että 

 kylvönurmi  toimii tavallaan  pioneerilajistona,  joka ajan oloon häviää kasvu- 
paikaltaan, jolloin ympäröivän alueen  aluskasvillisuus  leviää  luiskiin.  Tämä 

 on  periaatteessa suotuisaa kehitystä, mutta  se  voi viedä vuosia  ja sillä välin 
 tieympäristä  voi vaikuttaa  hoitamattomalta.  Sitä, kuinka voitaisiin nopeuttaa  
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luonnonkasvillisuuden  leviämistä,  on  tutkittu  varsin  vähän. Usein luiska- 
alueita ei voi jättää kasvittamatta rakenteellisista syistä  ja eroosiovaaran 

 takia (jyrkät hiekkaluiskat)  vain  siksi, että luonnonkasvillisuuden  tulo  alueelle 
nopeutuisi. 
Yksi keino  on  kehittää edelleen tielaitoksen käyttämiä nurmisekoituksia niin, 
että kylvettäisiin pioneerilajeiksi vähemmän aggressiivisia, kuitenkin 
maapohjaa sitovia heiniä (esim. lampaannata)  ja harvempia kasvustoja,  jol-
loin kasvutilaa jäisi myös ympäristöstä kylväytyville, heikomman 
kilpailukyvyn omaaville lajeille. 

Luonnonkasvien siemenkylvö  tulee kysymykseen, mutta sopivia kotimaisia 
siemensekoituksia, kuten luonnonnurmi-  ja varpukasvien  siemeniä, ei ole 
vielä ollut saatavilla. Monesti varpukasvien siemenien kasvuunlähtö  on  ollut 
hidasta (esim. sianpuola). Siemenet vaativat useimmiten myös erilaisia stra-
tifiointikäsittelyjä itääkseen. Varpukasveista kanerva kylväytyy helposti.  

Kuva  7.  Horsma  on  pioneerilaji,  joka ky/väytyy itsestään  sinne,  missä sille  jää  va-
paata  kas vutilaa. 

* Siirtomenetelmät  

Perustettaessa suuria alueita voidaan käyttää hyväksi luonnonmaiden siir-
toa, joka  on  varsin  edullinen menetelmä (Florgård  1981, 1986).  

Maan ylin pintakerros  on  erinomainen siemenpankki, joka sisältää siementen 
lisäksi myös kasvien juuria  ja mykorritsoja,  eri kasvinosia  ja pieneliöstöä. 

 Varsinkin karuilla mailla  ja varpukasvillisuutta siirrettäessä mykorritsoilla  sa-
moin kuin maan pieneliöstöllä  on  suuri merkitys kasvuunlähdölle  ja  kasviston 
viihtyvyydelle. Karuja luonnonmuokaisia viheralueita perustettaessa tämä 
menetelmä voisi olla erittäin käyttökelpoinen. Vaikeutena voi olla sopivan 
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siirrettävän  maapohjan löytyminen.  Se  kannattaisi ottaa samankaltaiselta 
alueelta kuin  ko. tieympäristö,  ehkä perustettavan tien alueelta, mikäli  va-
rastoiminen  saadaan onnistumaan. 

Florgärden  (1986)  suorittamissa  tutkimuksissa  on  todettu, että siirrettävän 
maakerroksen tulisi muistuttaa mandollisimman paljon pohjamaata  kas-
vuominaisuuksiltaan  eikä kerrosten väliin saisi syntyä  veden ja ravinteiden 

 kulkua estäviä kerroksia. Myös ympäröivän alueen kasvillisuus  on  tärkeää, 
koska  se  pyrkii ajan myötä levittäytymään alueelle. Karuja maita kivennäis-
maan päälle levitettäessä  on  saatu syntymään nurmi-  tai 

 kangaskasvillisuutta.  Aluksi alueella ovat itäneet varvut, kuten kanerva  ja 
variksenmarja,  sekä heinistä lampaannata.  Jos  maakerros  on  ollut paksu  ja 

 alusta ravinteikkaampi,  on  alueelle  tullut  puustoa  ja pensaikkoa  noin viides-
sätoista vuodessa. Ravinnerikkaalla maalla  on  ollut haittana alkuvuosina 
myös runsas rikkakasvusto, mikä  on  haitannut varpujen kasvua.  Maiden 

 pitkää varastointia ennen kasvupaikalle siirtämistä  on  pyrittävä välttämään, 
koska  se  heikentää kasvillisuuden kehitystä  (Kivi  1991).  

Englannissa  on  kokeiltu menetelmää, jossa kerros kasvualustaa  ja kas-
vipeite  on  siirretty uudelle alueelle, jolloin siirrossa sekä kasvipaakut, 
maaperä että pohjamaa ovat sekoittuneet. Tulokset ovat olleet hyviä - sUrtoa 
seuraavana kesänä kasvipeite  on  ollut sulkeutunut  ja  sisältänyt kaikki siirret-
tyjen alueiden kasvitajit (Helliwell  1989).  

Luonnonniittyjä  ja ketoja  perustettaessa saa käyttökelpoista kylvöainesta 
käyttämällä katteena olemassa olevien niittyjen niittojätettä. Olemassa oleva 

 nutty  niitetään  siinä vaiheessa kun halutut kasvit ovat kukkineet, mutta ennen 
siementen varisemista maahan. Niittojäte korjataan  ja  levitetään perustetta-
van niityn pohjamaan päälle joko silputtuna  tai  sellaisenaan ohuena 
kerroksena, jotta siemen pääsee varisemaan maahan (siemenen varisemis

-ta  voi auttaa pöyhimällä). Silputtu heinä voidaan jättää paikoilleen, 
karkeampi heinä korjataan pois  3  -  14  päivän kuluttua siementen varistua 

 (Kivi  1991).  

* Kylvömenetelmät 

- Kukkanurmet 

Suurialaisia kukkanurmia  perustettaessa  on  siemenkylvö  ainoa käyttö-
kelpoinen menetelmä. Pienten alueiden istutukset voivat  tulla  kysymykseen 
korkeintaan erityiskohteissa. Kylvöalueen maapohjan tulisi olla ilmavaa  ja 
kuohkeaa, ketoja  perustettaessa karua, eikä  se  saisi sisältää rikkaruohoja. 
Kasvupaikan olosuhteet  on  tunnettava hyvin, koska tuleva lajisto valitaan 
niiden mukaan. Koska luonnonkasvien siemenet ovat hyvin erikokoisia, ne 
tulisi sekoittaa väliaineeseen, esim. hiekkaan, turpeeseen  tai  sahapuruun  ja 
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kylvää (toistaiseksi) käsin. Kasvilajit tulisi kylvää siten, että paikoin jokin kas-
vi  on  valtalajina,  paikoin useat lajit kasvavat sekaisin, kuten  luonnossakin 

 tapahtuu. Heinät  ja  kukkakasvit  tulisi kylvää yhdessä.  

Maapohja  on  harattava  kevyesti ennen kylvöä. Myös  kylvön  jälkeen alue 
 harataan,  jotta siemenet  peittyvät  ja  jyrätään.  Paras  kylvöaika  on  useimmille 

kasveille elo-syyskuu, ts.  se  aika, jolloin luonnonvaraiset  ketokasvit  siemen
-tävät.  Syksyn sateiset säät edistävät  itämistä.  Useat monivuotiset 

suomalaiset  kukkakasvit  vaativat  kylmäkäsittelyn,  jonka ne saavat  talven 
 aikana.  

Kuva  8.  Matalana  pysyvä apilanhitty  on  kukkiessaan  kaunis. 

Nurmikoihin  verrattuna  kukkaniityille  tarvittavat  siemenmäärät  ovat huomat-
tavasti pienempiä.  Pohjaheinänä  niityillä  on  useimmiten  nurmirölli (Agrostis 
capillaris),  jota  käytettäessä suhde  on  esim.  60  %  heinää,  40  % kukkakasve

-ja  (suositukset vaihtelevat kohteen mukaan). Takala suosittelee 
käytettäväksi  pohjakasvia (nurmirölli)  n. 50  g/a  ja  kukkivia kasveja  5  -  15  g/a 

 kutakin lajia (Takala  1991).  Joidenkin suositusten mukaan  pohjakasvin 
 määrä  on  suurempi,  200  -  500  g/a  (Rannikko  1987, Hammer  &  Kustvall  1987 
 jne.).  Kukkakasvilajit  valitaan  kukkanurmien kasvupaikkaolosuhteiden  perus-

teella. Suurille alueille  kukkanurmea kylvettäessä  kannattaa käyttää eniten 
 kilpailukykyisimpiä  ja  nopeakasvuisimpia kukkakasveja,  joita ovat  

-  päivänkakkara  (Leucanthemum vulgare) 
- nurmikaunokki (Centaurea phrygia)  (Etelä-Suomi)  
- ketoneilikka  (Dianthus  deltoides)  (Etelä-Suomi)  
- ruusuruoho (Gnautia arvensis)  (Etelä-Suomi)  
- hiirerivirna (Vicia cracca) 
-  puna-ailakki (Silene dioica) 
- apilat (Trifolium)  

(Kivi  1991)  
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Suuria alueita perustettaessa voidaan ensimmäisenä vuonna kylvää suoja-
kasveiksi yksivuotisia heinä-  tai kukkakasveja, esim. ruiskaunokkia 
(Centaurea cyanus),  keto-orvokkia  (Viola tricolor), unikkoa (Papaver) tai rai

-ruohoa (Lolium perenne). Suojakasvien avulla torjutaan myös rikkaruohoja 
 (Kivi  1991).  

Myös yksilajinen nurminiitty voi olla kaunis. Lajina  on  tällöin rölli, parasta  on 
 kotimainen Myttäälän nurmirölli,  jota  tosin  on  vaikea saada. Kylvösuositus  on 

3 kg/a  (Takala  1991).  

Kuva  9.  Saunakukkanhitty  reunustaa pyörätietä. 

- Maanpeitekasvustot 

Maanpeitekasveiksi,  joita voitaisiin käyttää useilla alueilla kenttäkerroksessa 
 nk.  nurmenvastikkeena,  luetaan useat varpukasvit, pienet matalat pensaat 

 tai mattomaiset perennat,  jotka peittävät laajoja alueita  ja  leviävät nopeasti. 
Suomessa maapeitekasvien siemeniä ei ole vielä juurikaan saatavissa, joten 
suurimittainen kylvö tuskin tulee kysymykseen. Hyvä maanpeite  (ja  ketokas

-vi) maaseutuympäristöön on  apua. 

Apiloiden siementä  saa nykyisin, mutta  se on  useimmiten ulkomaista alkupe-
rää. Kotimaista puna-apilan siementä  on  myynnissä jonkin verran.  Sen 

 sijaan hyvää kotimaista Tammiston valkoapilaa ei vielä saa. 
Apilanlityt  ja  muut yksilajiset kasvustot voidaan kylvää koneelta. 

Varpukasvit  itävät usein siemenestä lisättynä hitaasti  ja  vaativat erilaisia stra-
tifionteja. Ne leviävät tiea!ueille ympäristöstä itsestään kylväytymällä, mikäli 
kasvupaikka  on  sopiva. Ympäristöstä kylväytyneitä ovat esim. kauniit kaner-
vanummet, apilaniityt  ja  ketohanhikin  tai leskenlehden peittämät,  kauniisti 
kukkivat tienluiskat. 
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- Nurmet  

Harvoin  hoidettaville tieluiskille  tulisi kehittää  nurmisekoituksia,  jotka olisivat 
suhteellisen matalia, hoitamatta kauniita  ja  sitoisivat tieluiskan  tehokkaasti. 
Ne eivät saisi myöskään houkutella eläimiä (hirvet, porot)  ruokailemaan 
tiealueelle.  Paikasta riippuen  nurmisekoitusten  tulisi antaa tilaa myös ympä-
ristöstä  leviäville luonnonkasveille (ku kkakasvit, varvut). 

Tieluiskien nurmikoissa  menestyvät hyvin  pitkäränsyiset  lajit, jotka pystyvät 
torjumaan eroosiota, kuten  pitkärönsyinen punanata  ja  niittynurmikan rehu

-tyypit (rehevät alueet). 

Norjassa  on  tutkittu erityisesti  talvenkestäviä  nurmia. Norjalaisen tutkimuk-
sen mukaan  (Holm 1989)  punanadan (Festuca rubra) rönsylliset  tyypit 
sopivat hyvin  exstensiivisesti  hoidetuille  karuille tiealueille.  Myös  lampaanna

-ta  kasvaa kuivilla alueilla, ei vaadi hoitoa  ja  on  talvenkestävä.  

Ruotsin  tielaitos  (Statens vägverket  1980) on  yhdessä ruotsalaisen siemen- 
tuottajan kanssa etsinyt uusia  nurmisiemenlajikkeita  ja  sekoituksia 

 tienvarsiluiskiin.  Parhaaksi lajiksi harvoin  hoidettaville  alueille mainitaan  pu-
nanata. 

Kylvömenetelmistä  mainittakoon normaalin koneellisen  kylvön  lisäksi  esim. 
emulsiokylvö,  jossa maan  pintakerros,  usein  turvekate,  siemenet  ja  mandolli-
set ravinteet kylvetään suihkuttamalla  emulsiona  suoraan  kasvualustalle. 

 Tämä menetelmä sopii vaikeasti  kasvitettaville  alueille  eroosioherkkiin leik-
kausluiskiin  ja  kallioleikkauksiin.  Suomessa menetelmää käytetään vähän.  
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3.3.2  Eritylskohteet 

Erityiskohteita  ovat suhteellisen pienialaiset kohteet, esim. luiskat taajama- 
alueiden läheisyydessä, levähdysalueet, liittymäalueet jne., yleensä alueet, 
joissa liikennenopeudet ovat hitaita  ja  ympäristön merkitys näin kasvaa, kos-
ka sitä voidaan paremmin tarkkailla. Erityiskohteisiin kuuluviksi voidaan 
lukea myös arvokkaiden luontokohteiden  tai maisemakohteiden lähialueet, 

 vesistöjen ylitykset  ja ohitukset, siltapenkereet, kallioleikkaukset, 
 kulttuurimaisema-alueet, lehtoalueet jne., missä tiealue  on  tarkoin pyrittävä 

sulauttamaan osaksi maisemaa  tai  kohteen luonnetta muutoin korostettava. 
Tällaisen kohteen kasvittamisessa  on  pyrittävä ottamaan huomioon myös 
paikallinen identiteetti (kulttuuriset  ja  historialliset tekijät). 

Erityiskohteiden kasvittamisessa  voidaan kohteen luonteesta  ja  "arvosta" 
riippuen käyttää runsaammin kustannuksia perustamiseen kuin tavanomai-
sella tienvarsialueella. Tällöin myös perustamismenetelmiä  on  käytössä 
laajempi valikoima. Kylvö-  ja siirtomenetelmien  lisäksi tulevat kysymykseen 
istutusmenetelmät, joita niitäkin  on  kehitettävä vähemmän aikaa  ja  kustan-
nuksia vievään suuntaan. 

* Siirtomenetelmät 

-  Kasvien siirto luonnosta 

Luonnonsuojelullisista  syistä luonnonkasvien siirtoon  on  suhtauduttava varo-
vasti. Siirto tulee kysymykseen  vain  silloin, kun  ko.  kasvin kasvupaikat ovat 
vaarassa tuhoutua rakentamisen tms, syyn vuoksi. Rauhoitettuja, uhanalai-
sia  ja  harvinaisia kasveja ei saa siirtää  ja  niiden kasvupaikat  on  jätettävä 
rauhaan. Mikäli tällaisen kasvin kasvupaikka  on  vaarassa tuhoutua,  on  sen 

 turvaan siirtämiseksi haettava lupa lääninhallitukselta. 

Kasvin siirtämisessä luonnosta  on  noudatettava erityistä huolellisuutta. Tule-
van kasvupaikan tulisi olla kasvupaikaolosuhteiltaan samankaltainen kuin  se, 

 mistä kasvi  on  siirretty. Kasvin juuripaakun täytyy säilyä ehjänä  ja  juuria  on 
 vältettävä vahingoittamasta. Kasvuunlähdön varmentamiseksi  on  hyvä ottaa 

mukaan luonnosta sitä maata, jossa kasvi  on  kasvanut  ja  laittaa sitä istutus-
kuopan pohjalle, koska  em.  maa sisältää  mm. mykorritsasieniä,  jotka ovat 
tärkeitä useiden luonnonkasvien menestymiselle. Kasvi siirretään  sen  olles-
sa lepotilassa: keväällä kukkivat siirretään syksyllä, kesästä syksyyn 
kukkivat aikaisin keväällä. 

Kasvi istutetaan kuoppaan samaan syvyyteen kuin luonnossa. Istutuksen 
jälkeen voidaan maanpinnalle levittää katekerros (kylvää maanpeitekasvi), 
joka suojaa kasvia kuivumiselta  ja  estää rikkaruohottumisen. 
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- Turpeiden  siirto 

Turvetusta  on  käytetty tieluiskien kasvittamiseen etenkin  Lapin  ja  Oulun 
lääneissä esim. luonnonsuojelualueilla  ja levähdysalueilla.  Tulokset ovat 
olleet voittopuolisesti positiivisia (Eira Järviluoma, Esko Kanniainen suutlisia 
tiedonantoja). Turpeiden mukana paikalle tulee paitsi maan pohja-  ja  kenttä- 
kerroksen kasvillisuutta, myös mykorritsasieniä, maan pieneliöstöä  ja 
turpeesta  riippuen esim. varpukasvien siemeniä. 

Turpeen  alle  jäävän pohjamaan tulee olla niukkaravinteista, jottei rikka-
ruohottumista pääsisi tapahtumaan. Kangasturpeen  alla  olisi käytettävä 
lannoittamattomia rahkaturpeita  tai hiekkamaita. Pohjamaan  tulisi muistuttaa 
mandollisimman paljon sitä, mistä  turve  on  otettu. Turpeet  on  siirrettävä 
mandollisimman laajoina levyinä  (0,25 - 1,0 m  ja  paksuus  10 - 15 cm)  ja 

 istutettava syvälle pohjamaahan, mieluimmin niin, ettei suuria välejä jäisi. 
Turpeista tosin leviää tehokkaasti siemeniä ympäröiville paljaille laikuille, 
mutta  turve  kuivuu reunoiltaan helposti  ja  välit voivat myös rikkaruohottua. 
Missään tapauksessa ei turvelaikkujen väliin saa kylvää nurmea. Heinäkasvit 
voivat tukehduttaa turpeessa kasvavat varvut, jotka ovat heikkoja kilpaililois

-ta. Turpeita  on  käytetty vaikeasti kasvitettavien, eroosioherkkien luiskien 
kasvittamiseen, jolloin  turve  on  istutettu puukehikoihin ja/tai kiinnitetty tapeil

-la pohjamaahan,  jolloin  on  saatu nopeasti "valmista" pintaa. Mustikkatyypin 
kangasturve  on  Oulun läänissä havaittu kestäväksi  ja sen kasvuunlähtö  par-
haaksi. 

Turvettaminen  ei Lapissa ole  tullut  kalliimmaksi kuin  1-luokan nurmikko (Eira 
Järviluoma, suullinen tiedonanto). Oulun läänissä perustamiskustannukset 
(urakoitsijan suorittamina) ovat olleet  n. 15 mklm .  Työ vaatii urakoitsijatta 
ammattitaitoa. Turpeen saannissa voi olla vaikeuksia, koska turvetta ei voi 
varastoida pitkiä aikoja. Sopivaa turvetta  on  saatu tielinjalta, maanottopaikoil

-ta ja metsänuudistusalueilta (laikutusalat). Turvettamisen  etuna  on 
 jälkihoidon vähäisyys  ja  maisemaan sopivuus. Turvetetut luiskat eivät 

houkuttele poroja  tai  muita eläimiä tielle, mikä  on  erityisen tärkeää poronhol-
toalueella. 

Helsingin kaupungin puisto-osastolla  on  kokeiltu kukkanlityn siirtoa turpeena. 
Olemassa oleva kukkaniitty kuorittiin  n. 50  mm:n paksuisena kerroksena. 
Turpeet levitettiin tasaiseksi kerro kseksi tiiviisti kasvualustaansa vasten. 
Vaikka kokeilun ajankohta, vuoden  1990  kevät, oli kylmä  ja  kuiva, eikä  sää 

 suosinut tämäntyyppistä kokeilua, oli loppukesällä niityn 35:stä lajista  vain 
 kaksi hävinnyt  (Markkula  1991). 
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* Kylvömenetelmät 

Pienialaisia  kohteita voidaan kylvää käsin, mikä mandollistaa hyvinkin moni-
lajisten biotooppien perustamisen - luonnonkasvien siemenethän ovat hyvin 
erikokoisia-  ja  muotoisia jolloin koneellinen kylvö  on  vaikeaa. 

Kylvämällä perustettavaksi sopMa kasvistoja ovat esim. monilajiset kukka-
nurmet, nhltyt  ja kedot,  joiden lajisto voidaan valita kasvupaikan ravinteisuus-
kosteusolojen mukaan. Kukkaniityillä pohjaheinänä  on  käytetty nurmirölliä 
(Acrostis capillaris), joka ei tukanduta kukkivia ruohoja. Myttäälän kotimainen 
nurmirölli  on  paras  (Takala  1991). 

Kosteille nhityille  sopivia lajeja ovat esim. nhittyleinikki, niittynätkelmä, nurmi-
kau nokki, matarat, puna-ahlakki, peu rankello, päivänkakkara, rantatädyke, 
ruusuruoho  ja särmäkuisma.  Kuiville kedoille sopivat  mm. huopakeltano, 
kannusruoho, kelta-apila, ketoneilikka, kissankello  ja mäkitervakko (Kivi 

 1991).  

Myös luontoon sopeutuneita koristekasveja voi kylvää rakennetussa ympä-
ristössä sijaitseville alueille. Hyvänä esimerkkinä ovat komeat 
luphinikasvustot, joita  on kylväytynyt  teiden varsille lähiseudun pihoilta Etelä - 
ja  Keski-Suomen alueilla lähes Oulun korkeudelle asti. Korkeina kasveina 
luphinit eivät useinkaan sovellu sisäluiskille, missä ne haittaisivat näkyvyyttä. 

Kukkanurmen  perustamista  on  käsitelty kohdassa  3.3.1.  Suomessa Takalan 
lisäksi luonnonnurmien  ja kukkaketojen  perustamista  on  tutkittu Teknillisen 
korkeakoulun arkkitehtiosastolla, koealueita  on  perustettu  mm.  Mikkeliin  (Kivi 

 1991).  

Kylvää voi myös  nk. nurmikonvastikkeita, maanpeitekasveja,  jotka leviävät 
nopeasti  ja  peittävät tehokkaasti alueensa, niin etteivät "rikkakasvit" pääse 
kasvamaan. Maanpeitekasveiksi voidaan katsoa matalat, ruohovartiset  mat-
tomaiset perennat,  matalat puuvartiset varvut  ja  matalat pensaat. 
Maanpeitekasveilla  on  kullakin luonnollisesti omat kasvupaikkavaatimuksen

-sa,  jotka  on  tunnettava. Esim. hyvin kuivilla, tiivistyneillä savialueilla 
tienvarsilla kasvaa ketohanhikkia  ja leskenlehteä  olosuhteissa, joissa muut 
lajit eivät viihdy. Kuivilla hiekkaluiskilla leviävät sianpuolan  tai  kanervan 
muodostamat matot, rehevillä luiskilla viihtyvät esim. apila  ja maahumala. 
Yksilajiset maapeitekasvustot  olisi mandollista kylvää koneella,  jos  vain 
maanpeitekasvien  kotimaista siementä tuotettaisiin myyntiin. Nykyisin tien-
varsilta tavattavat maanpeitekasvialueet ovat kylväytyneet itsestään  ja  niiden 
muodostuminen  on  usein vienyt pitkän ajan. 

Vanhoilta tieluiskilta voi myös löytää tiheitä kuusen-  ja männyntaimikoita, 
 jotka ovat kylväytyneet luiskalle ympäröivästä metsiköstä. Matalat, tiheät 

taimikot ovat kauniita  ja  myös kestäviä niin kauan kuin ne pysyvät matalina 
eivätkä haittaa näkyvyyttä. Ajan oloon ne tulevat useimmiten poistettavaksi 

 tai niitettäviksi  ainakin sisäluiskista. 



Tienvarsialueiden kasvittamisen  ja  hoidon kehittäminen luonnonmukaisempaan suuntaan 	29  
LUONNONMUKAISET  TIENVARSIALUEET 

*  Taimien istutus 

Pienet kohteet  ja  erityisalueet  voidaan kasvittaa myös istuttamalla. Nykyisin 
luonnonkasvien taimia  on  tarjottu suurempia valikoimia kuin siemeniä, joten 
materiaalin saanti istutuksiin voi olla  jo  mandollista, ainakin viljelysopimuksin. 
Luonnonkasvien istutus tapahtuu samoin menetelmin kuin muussa viherra-
kentamisessa. Kasvupaikkaolosuhteet  on  valittava luonnollisesti 
sämankaltaisiksi, missä kasvi viihtyy luonnossa kasvaessaan. Erityisesti 
puuvartisia kasveja istutettaessa kannattaa varoa taimen kuivumista. 

Sekaistutuksia  tehtäessä samanlaiset kasvupaikkavaatimukset omaavat 
kasvit istutetaan samoiHe alueille. Taimia ei istuteta riveihin vaan säännöttö-
mästi, kuten luonnossa. 'yleensäkin suunnittelun mallit otetaan luonnosta 

 sen  mukaan, minkälainen alue  on  kysymyksessä. (Esim. ekotonivyöhykkeet, 
 ranta-alueiden vyöhykkeisyys, erilaiset niittytyypit jne.). Myös tieympäristön 

asettamat tekniset  tai  rakenteelliset vaatimukset otetaan luonnollisesti 
huomioon (luiskien sitominen, suojavyöhykkeet jne.). 
Useat pajut, myös maanpeitekasveina käytettävät matalat pensaat kuten 
hankenpaju, punapaju  ja  villapaju  ovat hyviä luiskien sitomiseen. Tähän tar-
koitukseen  on  käytetty pajujen pistokasistutuksia.  

Kuva  10.  Hanhenpaju  on  matala  kaunislehtinen maanpeitepensas. 

Erityiskohteissa  on  mandollista korostaa kasvupaikan ekologista luonnetta, 
esim. istuttamalla rannoille rantakasvillisuusvyöhykkeitä, korostamalla koh-
teen arvoa paikallisilla, alueelle tyypillisillä lajeilla (alueen maakuntakasvit 
tms.)  tai  kokeilemalla kallioleikkauksiin vaikkapa sammalkasvillisuutta. 
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Kuva  11 .Kosteikkojen  kasvillisuutta: rentukka  ja järvikorte. 

Kuva  12. Maksaruoho  viihtyy kai/Joilla. 
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Nykyisin  on  kehitetty  ja  kehitellään parasta aikaa menetelmiä, jotka nopeut-
tavat istutusta  ja  tekevät mandollisiksi myös suurten alueiden istuttamisen 
nopeasti. Ruotsissa  on  kehitetty menetelmä, jossa luonnonperennat 
saadaan kasvatettua  ja istutettua  halvalla  ja  nopeasti, ts.  on  ruvettu kasvatta-
maan "pottitaimia" metsätaimikennostoissa  ja  istuttamaan ne istutusputkella, 
jolloin voidaan istuttaa  1000  tainta päivässä. Menetelmää  on  kokeiltu myös 
Helsingin yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa  (Härkönen  1989).  

Useille luonnonkasveille  on  kehitetty mikrolisäysmenetelmiä, joilla saadaan 
tuotettua nopeasti tasalaatuisia, elinvoimaisia taimia. Mikrolisätyt taimet kas-
vavat nopeasti  ja esim. maanpeittokasvien leviämis- ja peittokyky  on 

 suurempi kuin muuten lisätyillä taimilla. Myös mikrolisättyjen kasvien pistok-
kaat ovat osoittautuneet hyvin elinvoimaisiksi  ja nopealevintäisiksi,  joten 
mikrolisättyä alkuperää olevia taimia ei tarvita yhtä runsaasti alueelle kuin 
tavanomaisesti lisättyjä (Hämäläinen. Riipi  1992  suullisia tiedonantoja). 

*  Muut menetelmät 

Kallioleikkauksiin  ja  jyrkille luiskille soveltuvat kauniisti peittävät sammalkas-
vustot, joita näkyy vanhojen teiden varsilla, jonne kasvustot ovat levinneet 
luonnosta. Sammalkasvustoja  on  Suomessa kokeillut Koponen (Koponen 

 1988).  Suomessa kasvavista sammalista kivikynsisammal (Dicranum scopa-
rium), hietikkotierasammal (Racomitrium canescens), törmähiekkasammal 
(Pogonatum urnigerum)  ja  eräät karhunsammalet (Polytrichum  commune, P. 
juniperinum)  sopivat kuivlle paikoille. Kosteiden paikkojen sammalia ovat 
esim. ruusukesammal (Rhodobryum roseum)  ja lehväsammalet (Plagiom-
nium). Soihemin puutarhalla  on  kehitetty menetelmää sammalmattojen 
siirtämiseksi vaikeasti kasvatettaviin paikkoihin. Sammalet  on  kylvetty muovi- 
verkon päälle asetettuun turvekerrokseen itiöistä. Kasvustot ovat onnistuneet 
hyvin (Takanen, suullinen tiedonanto). 



32 	Tienvarsialueiden kasvittamisen  ja  hoidon kehittäminen luonnonmukaisempaan suuntaan 
LUONNONMUKAISET TIEN VARSIALUEET  

3.4  LUONNONMUKAISTEN TIEN  VARSIALUEIDEN  HOITO 

 3.4.1  Hoidon yleiset  perlaatteet  

Luonnonmukaisten kasvillisuusalueiden yhtenä suunnitteluperiaatteena  on 
 saada aikaan alue, jonka toimintaan ihmisen tarvitsee puuttua mah-

dollisimman vähän - alue joka hoitaa itse itsensä. Luonnollisesti tällaisen 
alueen hoitotoimenpiteet ovat vähäisiä  ja  harvoin tapahtuvia. Luonnonkas-
viyhdyskuntien hoito perustuu sukkession ohjaamiseen  ja  luonnon omien 
prosessien hyväksikäyttöön. Kasvillisuuden muuttuminen ohjatun sukkession 
puitteissa hyväksytään: rikkakasveja ei välttämättä mielletä vahingollisiksi, 
sitkeinä, kestävinä  ja  kauniisti kukkivina ne voivat olla erinomaisia käyttäkas-
veja, kuten monet luonnon maanpeitekasvit ovat. 

Alueen sijainti  ja koko  vaikuttavat hoitoon. Laajat kasvillisuusalueet  on  suun-
niteltava helppohoitoisiksi  tai  sellaisiksi, jotka säilyvät hoitamatta kauniina. 
Kasvillisuuden  on  kestettävä myös tiealueen aiheuttamat rasitukset. Voidaan 
sanoa, että luonnonmukaisen alueen tärkein hoitotoimenpide  on  asiantunte-
va suunnittelu.  Vain  pienet erityiskohteet voivat vaatia aluksi intensiivistä 
hoitoa.  

3.4.2  Hoidon järjestäminen  

Tiealueiden  hoidon  ja  tiealueen rajauksen  tulisi olla nykyistä joustavampaa, 
koska tieympäristö käsittää aina laajemman maisemakokonaisuuden kuin 
itse tiealue  on.  Vaikka  nk.  luonnonalueilla  ympäristö  ja  tiealue sovitettaislin

-kin  hyvin yhteen luonnonkasvillisuutta hyväksi käyttäen, ovat 
taajamaympäristöt  ja  hoitamattomat  sekä suunnittelemattomat taajamien 
lievealueet edelleen ongelma (esim. teollisuus-  ja  lilketontit). Tiealueen  hoito 
olisikin pyrittävä toteuttamaan joustavammin. Tiealuetta ei tulisi rajata tiukas-
ti, jotta suunnittelu  ja  hoito voitaisiin toteuttaa tarpeen mukaan. Kiinteistön 
hoitaja  tai tielaitos  voisi hoitaa laajemman alueen yhtenäisenä. 

Kun luonnonmukaiset hoitomenetelmät tulevat vaatimaan sekä kevyempää 
kalustoa että joustavampaa ajoitusta,  on  mietittävä, olisiko hoito-osuuksia 
jaettava urakoina esim. maatiloille  ja  eri yhteisäille. Luonnonsuojelujärjestöt 
ym. asiantuntijat voisivat huolehtia pienistä erityiskohteista, joiden hoito 
vaatii asiantuntemusta  ja  käsityötä, vaikka tapahtuukin harvoin. 
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3.4.3  Laajat alueet,  luonnonympäristö 

*  Luonnonmukainen "metsänpohjakasvillisuus" 

Luonnonmukainen metsänpohjakasvillisuus  on  saatu aikaan joko edistä-
mällä luonnosta "kylväytymistä"  tai  erilaisin  siirtoistutuksin  (maan  tai  maan 
pintakerroksen siirto, turvetus jne.)  (Ks. 3.3.1). 

Metsänpohjakasvillisuuteen  kuuluu matalia varpukasveja (puolukka, kaner-
va, sianpuola), joskus heiniä  ja ruohoja (lampaannata, plipot, kultapiisku  jne) 
sekä pohjakerroksen sammalia  ja jäkäliä. Varpuja ja jäkäliä  on  runsaasti 
varsinkin vanhoilla, luonnonmukaisilla luiskilla (Hyvärinen  1986).  

Hoidon vaikeutena  on,  että metsänpohjakasvistot pyrkivät ruohottumaan 
valoisalla kasvupaikalla liian runsasravinteisella  ja  kostealla alustalla. 

Karuillekin kasvupaikoille  syntyneet metsänpohjakasvustot metsittyvät ajan 
oloon, kun ympäröivä metsäkasvillisuus siementää niille. Taimikko muodos-
tuu haitaksi vasta kun puusto  on  niin korkeaa, että  se  haittaa näkyvyyttä, 
jolloin sitä täytyy lyhentää/harventaa. 

* Varpukasvustot (yksilajiset)  

Yhtenäiset, usein ikivihreät varpumatot ovat kauniita, kestäviä  ja helppohoi
-toisia kasvustoja karuilla, vaikeasti kasvitettavi  ha  alueilla metsäympäristössä 

kulkevan tien varsilla. Kasvilajin mukaan ne ovat joko ikivihreitä (puolukka, 
sianpuola)  tai  kukkivat kauniisti (kanerva).  

Kuva  13.  Sianpuola  kasvaa  tTheänä  mattona  hieno/ja  hiekalla.  
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Sianpuolukka  on  havaittu ominaisuuksiltaan hyväksi  ja  käyttökelpoiseksi 
kasviksi tieluiskien vihreyttämiseen (Ylätalo  1980).  Sen  sijaan joissakin tiepil-
reissä  on  huomattu, että sianpuolukka häviää vanhoilta tieluiskilta. Kauniisti 
kukkiva kanerva  on tieluiskissa  kestävä  ja  on  säilynyt myös vanhoissa luis-
kissa  (Hyvärinen  1986).  Myös esim. puolukka  ja variksenmarja,  mustikka  ja 

 muutamat  Lapin varpukasvit  olisivat käyttökelpoisia teiden varsien luonnon-
mukaisin kasvituksin. 

Tiheä  ja peittävä varpukasviliisuus  ei vaadi kasvuun lähdettyään varsinaista 
hoitoa ajoittaisia siistimistoimenpiteitä lukuun ottamatta (roskien, katkennei

-den  puiden oksien poisto). Useat varvut ovat vihreitä  ja  edustavan näköisiä 
 jo  heti keväällä  lumen sulettua. Kasvustosta on  saatava nopeasti tiheä  ja 

peittävä ja  se on  perustettava tarpeeksi karulle kasvualustalle, jotta ruohottu
-minen estyisi. 

Varvut  kestävät kuivuutta, hapanta kasvualustaa  ja  tiesuolaa hyvin. Kanerva 
vaatii lumisuojan ankarina talvina. 

* Ruohovartiset maanpeitekasvustot 

Ruohovartisten maanpeitekasvien  siemeniä  on  vielä vaikeasti saatavilla, 
joten laajojen alueiden kasvittaminen näillä ei vielä  tulle  kysymykseen ehkä 
apilaniittyjä lukuun ottamatta. Kukkivat apilanurmet houkuttelevat mehiläisiä 

 ja  muita hyönteisiä, Lapissa ne houkuttelevat myös poroja luiskille. Apilaniityt 
eivät välttämättä vaadi hoitoa, vaikka kukkineet kukat voivat olla ikävän nä-
köisiä syyskesällä. Apila ei kärsi niitosta.  

Kuva  14.  Valkoapila kukkII. 
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*  Luonnonmukaiset nurmikkoalueet 

Luonnonmukaisilla nurmikkoalueilla hoito riippuu nurmikon lajikoostu-
muksesta. Kannattaa suosia lyhytkorsisia, kauniita ränsyllisiä lajikkeita, jotka 
sitovat juuristollaan alustaansa. Esim. lampaannata (Festuca ovina) olisi 
sovelias kuivien, karujen niittyjen  ja  hietikkoluiskien  laji.  Se  leviää voimak-
kaasti  ja sen  kullankeltaiset heinätuppaat  ovat syksylläkin kauniit. Samoin 
pu nanadan pitkärönsyiset lajikkeet soveltuvat hyvin luiskien sitomiseen. 
Esim.  Pernilla-lajike  (Svensson -86)  viihtyy myös vaatimattomilla kasvualus-
toilla. 

Hoidon kannalta tulisi pyrkiä kasvistoihin, jotka ovat kauniita ilman nhittoja. 
 Jos  joudutaan niittämään, hoitotoimenpiteenä tulisi riittää useimmiten niitto 

kerran vuodessa - tämä edistää myös mandollisten kukkivien nurmikasvien 
lisääntymistä, mikäli niitä kylväytyy heinän joukkoon  tai on  lisätty siemense-
okseen.  Jos  alue aiotaan pitää avoimena, täytyy varautua myös 
vesakoitumisen estoon raivaamalla alue muutaman vuoden välein. Tiheä 
vesakoitunut metsänreuna-alue  on  luonnonmukainen vyöhyke, joka olisi 
syytä säilyttää  (mm. suojavyöhykkeenä  sillä  on  merkitystä). 

Muut  kasvistot (esim. taimikot, havupensaat, pajut). 

Taimikot vaativat ajoittaista lyhentämistä silloin kun ne kasvaessaan hait-
taavat näkyvyyttä. Lopulta ne vaativat poistoa/uudistamista. Matalat, tiheät 
havupensas-  ja  pajukasvistot  eivät vaadi hoitoa, tosin pajujen leviämistä tien 
lähiympäristöön  on  joskus estettävä raivauksin.  

3.4.4  Erltylskohteet,  rakennettu  ympärIstö 

* Maanpeitekasvit 

Maanpeitekasveina  tulevat kysymykseen varvut, joita  on  käsitelty edellä, 
matalat pensaat  ja  ruohovartiset perennat. Ruohovartisista maanpeitekas-
veista  monet ovat  nk.  pioneerivaiheen  lajeja, jotka tulevat toimeen sellaisissa 
olosuhteissa, joissa vahvemmat kilpailijat eivät selviä. Tällaisia ovat esim. 
ketohanhikki, leskenlehti, piharatamo  ja  poimulehti,  jotka tulevat toimeen 
tiivistyneellä tallaantuneella maalla, eivätkä vaadi hoitotoimenpiteitä. 
Ketohanhikki-  ja  leskenlehtikasvustoja  näkyy kukkivina keltaisina mattoina 
kuivilla, tiiviillä sisäluiskilla, joissa muut lajit eivät kestä. Ketohanhikki sietää 
hyvin suolaa. Niittoa  ja  lannoitusta  nämä maanpeitekasvit eivät tarvitse, ku-
ten ei myöskään rehevämmillä mailla viihtyvä maahumala. Peittäessään 
tehokkaasti maanpinnan maanpeitekasvit estävät rikkaruojojen  tulon  alueel-
le, joten kasvustot pysyvät kitkemättä siisteinä. Niiden peittävä kasvutapa  ja 

 usein laaja juurista  ja  rönsymatto  suojaavat maanpintaa eroosiolta. 
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Kuva  15.Ketohanhikki kukkII  jopa moottoritien pientaree/la.  

Kuva  16.Kangasajuruoho  on  kaunis valoisien harjualueiden maanpeitekasvi. 

Maanpeitekasveilla  olisi käyttöä nurmikonvastikkeina pensaiden  ja  puiden 
välissä, katekasvina, liikenneympyröissä  ja  välikaistoilla, rampeissa  jne. kes-
tävyytensä, kauneutensa  ja  heippohoitoisuutensa  ansiosta. Myös taajamien 
"hoitonurmikkojen" sijalla käytetty matala, kukkiva maanpeiteperenna vähen-
täisi hoitokustannuksia huomattavasti. 
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* Kukkanurmet  

Useimmin  hoitotoimenpiteitä  vaativat erilaiset  kukkanurmet, kedot,  niityt  ja 
 ahot,  joiden kehittymistä  halutunlaisiksi  voidaan ohjata  niittojen  määrällä  ja 
 ajoituksella. Niityillä  hoitotoimenpiteiden  ajoitus  on  valittava tarkoin kesän 

olosuhteiden  ja  niityn  kukkimisvaiheen  mukaan, koska  kasvukaudet  ovat eri 
kesinä erilaisia  ja  kasvien  kukkimis-  ja  siementämisajankohdat  vaihtelevat. 

 Niitto  ei-toivottujen  kasvien  hävittämiseksi  tapahtuu ennen kuin  ko.  lajit ehti-
vät  siementää.  Vähäinen määrä ei-toivottua kasvillisuutta voidaan kitkeä 
käsin pieneltä alueelta. Toivottavaa tietenkin  on,  että  kukkiva  tien

-varsinurmikko  olisi kukassa  koko  kesän ajan, jolloin vuoden ainoa  niittokerta 
 tulisi ajoittaa syksyyn, kun viimeiset lajit ovat  kukkineet.  Jos  kukkanurmi  on 

 vaarassa  rehevöityä,  voidaan  niittokate  kuljettaa pois, muutoin  (rehevillä 
 niityillä)  se  toimii ainoana  lannoitteena. 

Niitto  säilyttää myös alueen avoimena  ja  estää puiden  ja  pensaiden  tulon 
 alueelle. Tietyillä  erityisaluellla  voidaan  hoitotoimenpiteenä  käyttää myös 
 laidunnusta,  erityisesti lampaita, edellyttäen, etteivät ne aiheuta vaaraa  lii-

kenneturvallisuudelle  ja  että  tieympäristöön  ei kerry runsaasti haitallisia 
aineita, kuten raskasmetalleja.  

*  Pie  riialaiset erityiskohteet  

Muita  erityiskohteita  voivat olla  esim.  vesistöjen ylitykset  (siltapenkereet, 
 ranta-alueet),  kosteikot, kallioleikkaukset  tai  kulttuurillista  ja  historiallista ar-

voa omaavat kohteet, joiden sekä suunnittelu että hoito tapahtuu kohteen 
mukaisesti. Näiden kohteiden  koista  voi ainakin alussa vaatia  käsintehtyä 

 työtä  (kitkeminen)  sekä asiantuntemusta hoidon suunnittelussa, ajoituksessa 
 ja  toteuttamisessa.  
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4. TIENVARSIALUEILLE SOVELTU VIA  MAHDOLLISIA 
KAYTTÖKASVEJA  

4.1  KASVEISTA  JA  NIIDEN OMINAISUUKSISTA 

 4.1.1  Puut  Ja  pensaat 

Luonnonpuita  ja  pensaita käytetään  jo  nykyisin runsaasti  ja  niitä  on  myös 
tutkittu. Tässä selvityksessä niitä ei käsitellä lukuun ottamatta matalia, maan-
peitekasveina toimivia pensaita.  

4.1.2  Varpukasvlt 

-  soveltuvat hyvin metsäalueiden läpi kulkevan tien liittämiseen ympäräivään 
luontoon 

-  käyttökelpoisia etenkin Pohjois-Suomessa  ja karuilla  alueilla 
-  käyttökelpoisia myös alueilla, joiden halutaan olevan jatkuvasti (myös vähä-

lumisina talvina) edustavan näköisiä (ikivihreät lajit) 
-  kestäviä, monet ikivihreitä, tyytyvät vaatimattomaan kasvualustaan, sietä-

vät kuivuutta  ja  kasvualustan happamuutta 
- kasvisto  ei onnistuessaan tarvitse hoitoa 
-  monia vaikea lisätä siemenestä (kanerva onnistuu); mikrolisätyt taimet elin-

voimaisia  ja  leviävät helposti - uusilla istutusmenetelmillä istutus  on 
 nopeaa. 

Sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) 

* maanpeitekasvi 
*  sitoo juurillaan hyvin pintamaata 
* kuivat, karut, jyrkät tieluiskat 
*  avoin alue, aurinkoinen 
* hiekkamaa -  ei tiiviissä maassa, ei savikoilla 
*  ikivihreä, lehdet elävinä  2 - 3 v 
*  lumen sulettua edustuskelpoinen 
*  ei vaadi hoitoa istutuksen jälkeen 
* siemen ei idä helposti 
* mikrolisäysmenetelmä  kehitetty - taimet elinvoimaisia, leviävät helposti  ja 

nope  asti 
*  saatavuus: useat taimistot (Soihem, Rasimus, Ridanpää, Kempele, Paista - 

la  jne.) 
* maantiesuolan  kestävyys hyvä 
*  levinneisyys  koko  Suomen alueelle 
*  marjat kuuluvat tiihien vakituiseen ravintoon. 
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Variksenmarja (Empetrum nigrum,  E.  hermaphroditum) 

* maapeitekasvi 
*  pitkät, syvällä kulkevat juuret sitovat maaperää  
*  avoimet, aurinkoiset paikat (kalliot,  hiekkakankaat, avosoiden  mättäät,  ka

-rut  rämeet) 
*  tuuliset,  vähälumiset  rinteet  
* kasvustolaikut  jopa  4  -  5  m2:n laajuisia,  elää jopa  80  vuotta  
* siemenhisäys 
* taimia:  mm.  Solhemin puutarhalta  (tuhansia),  Rasimus (sopimusviljely) 
*  karhu  ja  kettu syövät marjoja, myös useat linnut käyttävät niitä  ravintonaan 

(metsäkanalinnut, kahlaajat, rastaat)  

Kanerva  (Calluna vulgaris) 

* kauniskukkainen  peitto-  ja  koristekasvi 
* valokasvi,  kuivat  niukkaravinteiset hiekkamaat - rämeet 
*  hapan  kasvualusta 
*  ei kestä pakkasta ilman  umisuojaa 
*  ei kestä pitkäaikaista kuivuutta  
*  ikä  n. 20  -  30  vuotta  
*  siemen-  ja  pistokaslisäys (kylväytyy  helposti).  Taimia:  mm.  Solhem,  Rasi

-mus  (sopimusvihjely),  Särkän  perennataimisto 
*  sietää hyvin  mm.  raskasmetalleja  
* metsäkauris  syö  kasvin lehtiä;  mehiläisille  tärkeä  hunajakasvi;  useat  per-

hostoukat  elävät kasvin lehdillä. 

Puolukka  (Vaccinium  vitis -idaea) 

*  laaja-alainen,  kangasmetsät - kalhiot -  tuoreet metsät  
*  aurinkoinen,  hapahko, läpäisevä  maa  
*  aina vihreä  
*  sietää hyvin kylmää  
*  siemen-  ja  pistokaslisäys, mikrohisäys 
* taimia:  Solhem  (tuhansia)  
*  marjat monen eläimen suosiossa (ahma, karhu, kettu,  metsäkanalinnut, 

rastaat). Versoja  syövät  mm.  hirvi  ja  valkohäntäpeura;  kehrääjien  toukat 
elävät kasvin lehdillä. 

Mustikka  (Vaccinium myrtillus) 

*  laaja-alainen  
*  tuoreet metsät  
*  viihtyy kevyessä varjossa  
* taimistoissa  vain  pensasmustikkaa  Suomessa  
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Riekon  marja (Arctostaphylos  alpina) 

* kesävihannat  lehdet 
*  kaunis, punainen syysväri 
*  kasvualustan suhteen laaja-alainen 
*  sietää tuulisuutta, ei lumenviipymäpaikoille 
* mikrolisäys, siirtoistutuksina  pienille alueille (taimia ei juuri myynnissä) 
*  kilrunan  ravintoa 

Ajuruohot  (Thymus)  

*  3  lajia 
* karut  harju-  ja hietikkomaat - kaikkipitoinen,  ilmava kasvualusta 
* valoisat harjumänniköt 
*  leviää helposti 
* pistokas-,  siemen-  ja mikrolisäys 
* taimia  myynnissä eri puolella Suomea (esim. Ahonen,  Björkvall,  Kempele, 

Mustila, Rasimus, Ridanpää, Särkkä ym.)  

4.1.3  Ruohovartlset  maan peltekasvlt 

- matalina  ja  kauniisti kukkivina käyttökelpoisia esim. sisäluiskiin, Ilikenneym-
pyröihin  ja välikaistoihin  sekä puiden  ja pensaiden alle "katekasviksi" ja 
nurmenvastineeksi 

-  estää rikkaruohojen kasvua 
-  suojaa maanpintaa eroosiolta 

Ketohanhikki (Potentilla anserina) 

* ränsyllinen, ruohovartinen maanpeitekasvi 
*  kauniit keltaiset kukat 
*  pihat, polut, nurmikot - avoin, jopa paahteinen alue 
* hiekkamaa - läpäisevä multamaa, savimaa 
*  sietää tallausta  ja  tiivistä maata 
*  sietää tiesuolaa 
*  hyvä esim. taajamien läheisyyteen, liikenneympyröihin nurmikonvastineeksi 

jne. 
*  ei saa siementä, taimia: Rasimus (tuhansia) 
* mansikkakirjosiiven (päiväperhonen)  toukat elävät kasvin lehdillä 
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Maahumpla (Clechoma hederacea) 

* maapeitekasvi, pintaränsyflinen 
* lehtomaiset,  kosteat  multamaat,  pihat,  joutomaat 
* ravinteinen kasvualusta 
*  lisäys:  rönsyt,  lisääntyy nopeasti  
*  useat  taimistot  tuottavat  taimia 
* siementä  ei myynnissä  

*  matalia,  peittäviä kasvustoja 
*  kauniit kukat  
* valkoapila  hyvä  katekasvi 
*  sopivat matalaan  nurmikkoon 
*  helppo kylvää siemenestä  
*  kotimaista  siementä  vaikeasti saatavilla  (Tammiston valkoapilaa  pieniä 

määriä  MTTK:n  Hämeen  tutkimusasemalta) 
*  monien eläinten  ravintokasveja 

Poimulehti (Alchemilla) 

* maapeitekasvi 
*  hiekka,  läpäisevä multamaa 
* kedot,  niityt,  pientareet,  pihat 

 *  lisäys:  pintarönsyt 
*  useat  taimistot  tuottavat  taimia 

Lillukka (Rubrus saxatilis) 

* maapeitekasvi, rönsyllinen 
* kasvupaikkavaatimukset  laajat,  ravinteinen  alusta 

 *  kaunis, punainen  syysväri 
*  vaikea saada Suomesta  taimistoilta  

Muita kasveja:  kissankäpälä,  mesimarja,  vuohenputki, ruttojuuri,  leskenlehti, 
 maksaruohot, ketoneilikka, rönsyleinikki,  (taponlehti,  ansikka). 
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4.1.4  KetoJen  Ja  nHttyJen  sekä erltylskohteiden kukkivat nurmet  

fl!  niil 

* kedot  ja  niityt  harvinaistuvia biotooppeja 
*  kauniita, runsaasti kukkivia  kasvistoja,  jotka viihtyvät myös vähä

-ravinteisefla,  kuivalla  kasvualustalla 
*  sopii  esim,  taajamien lähialueille,  maanviljelysmaisemaan  ja  eri

-tyiskohteisiin 
*  vaatii hyvin ajoitetun  nhiton  (loppukesällä)  
* niitolla  voi säädellä  kasvistojen  kehitystä  
*  voi korostaa paikallisia piirteitä  lajistovalinnoilla 
* 
 kotimaisia siemeniä vielä vaikeasti saatavilla (pieniä määriä Hämeen tutki

-musasemalta) 
*  voidaan perustaa  niittojätekatteen  avulla  
*  kasvit valittava  kasvupaikan ravinteisuuden,  kosteuden  ym.  olojen mukaan  *  hoidon vaikeudet:  rikkaruohottuminen, vesottuminen,  liian  ravinteinen  kas

-vualusta. 

- kedot: 	 matalat, kuivuutta kestävät lajit:  esim. nur- 
mitädyke, apilat, ketohanhikki, syysmaitiainen 
(kissankello, ketoneilikka, mäkitervakko) 

-  niityt: 	 korkeampi  lajisto,  vaatii (useimmiten)  niiton  syk- 
syllä  
Puolikuiva: kellokukat,  päivänkakkara,  matarat, 
särmikäskuisma, hiirenvirna, nätkelmät 
Ravinteinen,  kostea:  ohdakkeet, ruttojuuri,  pieta-
ryrtti, rantatädyke, mesiangervo,  putket jne.  

- kosteikot: 	 sarat, terttu-  ja ranta-alpi, lehtoängelmä, rantakuk- 
ka, korpikaista, kurjenmiekka  jne.  (vyöhykkeisyys 

 rannoilla) 
(suot: hilla,  suokukka, raate, vehka, suopursu, 

 jne.)  

- luonnonnurmet: 	esim. nurmirälliniitty (Myttäälän nurmirälli  paras)  
hyviä  nurmikasveja  harvoin hoidetuille alueille: 

 lampaannata (Festuca ovina) 
punanata (Festuca rubra),rönsyllinen 
niittynurmikka (Poa pratensis),rehutyypit  

Muita kestäviä matalia heiniä,  esim. kylänurmikka (Poa annua), pohjantähkiö 
(Phleum commutatum), pohjanurmikka (Poa alpigena)  jne.  
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4.1.5  KalIlolden, kivikoiden, sorakoiden,  kasveja 

Tärkeää kasvualustan niukkaravinteisu  us  ja  läpäisevyys  
Lajeja; kissankäpälä, keltamaksaruoho, lampaannata, (sianpuola,  kis

-sankello, tervakot) sammalet, jäkälät.  

4.1.6  Maanpeltekasveina  käytettävät pensaat 

Pajut (Salix) 
* pioneerilajeja 
*  avoimet alueet, laaja-alainen 
* kasvupaikat kosteasta kuivaan 
*  maaperän suhteen vaatimattomia 
*  hyvä leviämis-  ja  lisääntymiskyky,  nopea kasvu 
*  kestävät tuulta 
*  sietävät ilman epäpuhtauksia 
*  jotkut lajit eivät siedä suolaa 

(suolaa sietäviä kantoja  on  esim. merenrannoilla!) 
*  hyviä maanpinnan sitojia, estävät eroosiota 
* hedeyksilöt  kauniisti kukkivia 
* tiheitä kasvustoja - käyttäkelpoisia esim. luiskiin, peittokasveiksi  ja  suoja-

vyöhykkeisiin, esim. hanhenpaju  (S.  repens),  villapaju  (S.  lanata), 
tunturipaju  (S.  glauca), juolukkapaju  (S.  myrtilloides) 

*  lisääntyy pistokkaista, hanhenpajulle tekeillä mikrolisäysmenetelmä 

Suomyrtti (Myriga  gale)  
*  matala, tiheä, kauniisti kukkiva  pensas 

 *  sietää suolaa 
* mikrolisäysmenetelmä  valmis 

Katajat (Juniperus) 
*  matalat muodot hyviä maanpeitekasveja 
* verho-  ja  peittoistutukset 
*  leviää juuriston avulla  ja  siemenistä  

4.2  KASVIEN ALKUPERÄ  JA  KASVUPAIKKAVAATIMUKSET  

Käytettävien kasvien tulisi olla joko kotimaisia luonnonkasveja  tai  Suomen 
olosuhteisiin sopeutuneita, käyttövarmoja  ja  kestäviä koristekasveja. 

Koska  Suomi on  maa, missä ilmasto-olosuhteet vaihtelevat runsaasti maan 
eri osissa, ovat kasvien alkuperä  ja  kasvupaikkavaatimukset  olennaisen tär-
keitä kasvien menestymiselle. Samastakin lajista  on  olemassa erilaisia, eri 
kasvupaikkavaatimuksiin sopeutuneita kantoja, ekotyyppejä, jotka menesty-
vät  vain  tietyllä alueella. Esim. saman lajin yksi  kanta  voi kestää suolaa 
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hyvin, toinen ei. Eri kannoista tulisi valita  ju uri  ne, jotka todennäköisesti kes-
tävät hyvin tienvarsien olosuhteita  ja  ovat myös sopeutuneet  ko.  alueelle  ja 
kasvupaikalle.  

Kasvit tulee hankkia läheltä tulevaa kasvupaikkaansa. Käytettävät taimet  on 
 pyrittävä hankkimaan paikallisilta taimistoilta, koska ne ovat usein hankki-

neet lisättävien luonnonkasvien emokasveiksi lähiympäristössä kasvavia, 
parhaita yksilöitä, jotka edustavat seudulle tyypillistä kasvilajistoa. Myös 
käytettävien siementen tulisi olla pääosin kotimaista alkuperää. Luonnonkas-
veja siirrettäessä (kasvualustojen siirto, kasvien siementen siirto ym.) tulisi 
myös siirrokset hankkia tulevan kasvupaikan lähiympäristöstä  ja  mandolli-
simman samanlaiset kasvupaikkavaatim ukset omaavalta alueelta.  

4.3  LISÄÄMISMENETELMÄT  

Rakentajan kannalta ehkä helpoin tapa perustaa viheralue  on  siemenkylvö. 
 Kotimaisia luonnonkasvien siemeniä ei vielä ole yleisesti saatavilla, vaan ne 

 on  toistaiseksi itse kerättävä. Taimistoilla koetaan esim. kotimaisten kukka- 
kasvien  ja maanpeitekasvien siemenen  tuottaminen kalliiksi myynnistä 
saatavaan tuottoon nähden, ainakin niin kauan kuin kysyntä vielä  on  vähäis-
tä. Kysynnän lisääntyessä tuotanto voi  tulla  kannattavaksi. Siemenen 
tuottaminen  on  tilaa vievää  ja  soveltuu siksi  vain  tuottajille, jolla  on  käytössä 
laajoja peltoalueita. Luonnonkasvien siemenet ovat hyvin erikokoisia  ja  niis-
sä  on  usein lisäkkeitä  ja väkäsiä,  joten puintimenetelmät tuottavat 
vaikeuksia. Koska luonnonkukkien siemeniä kuitenkin tuotetaan muualla 
Euroopassa, voitaneen samoja korjuumenetelmiä  ja  laitteita käyttää meillä-
kin. Useimpia luonnonmukaisia taimia lisätään taimitarhoilta siemenistä, 
pistokkaista  ja rönsyistä. Siementen kylmäkäsittelyä  vaativat lajit, ts. useim-
mat kotimaiset luonnonkasvit, tarvitsevat ainakin kaksi kasvukautta 
tullakseen myyntikuntoisiksi. Niinpä niiden osalta kasvatussopimukset 
suurempien erien toimittamiseksi olisikin tehtävä hyvissä ajoin. Pistokkaista 

 ja rönsyistä lisättävät  lajit valmistuvat muutamassa viikossa kasvukauden 
aikana. 

Uusi menetelmä tasalaatuisten  ja  elinvoimaisten taimien tuottamiseen  on 
 mikrolisäys,  jolla saadaan tuotettua suhteellisen nopeasti suuria määriä  tai-

mia,  edellyttäen, että mikrolisäysmenetelmä  ko. kasville  on  valmiina. 
Mentelmät  on  kehitetty  mm.  puolukalle, sianpuolalle, suomyrtille  ja  useille 
pajuille  ja kangasojaruoholle. Mikrolisätyt  taimet samoin kuin niistä otetut 
pistokkaat ovat tuolloin "nuortuneita" hyvin elinvoimaisia yksilöitä, jotka kas-
vavat nopeasti. Mikrolisätyt maanpeitekasvit leviävät nopeasti ympäristöönsä 

 ja  niiden peittokyky  on  suurempi kuin muiden taimien (Riipi, Hämäläinen ym., 
suullisia tiedonantoja  1992).  
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4.5  SAATAVUUS, MAARÄT, KEHITYSNAKYMAT 

Siemenet 

Luonnonkasvien  siemeniä  on  Suomessa vielä hankalasti saatavilla. Maa-
talouden tutkimuskeskuksen Hämeen tutkimusasemalta saa kotimaista 
Myttäälän nurmiröllin siementä, joka  on  paras lajike luonnonmukaisille niltyil

-le. Hankkijaila on  myynnissä Rasti-niminen rälli. Suomen muiden 
luonnonvaraisten heinien siementä  on  harvoin saatavilla. Esim. Mikkelin 
luonnonmukaiselle koeniityille kylvetyt lajikkeet olivat punanata  'Jamestown' 

 ja niittynurmikka  'Baron'.  Ruotsalaiset ovat kehitefleet nurmikkolajikkeita  eks-
tensiivisesti hoidettaville  alueille. Parhaiksi lajikkeiksi tienvarsialueille 
katsottiin punanata (Festuca rubra, 'Reptans',  'Erica'  ja  'Polar'), jäykkänata 
(F. trachyphylla), lampaannata (Festuca ovina), niittynurmikka (Poa  praten- 
sis,  'Birka'), nurmirölli (Agrostis capillaris), rönsyrölli  (A. stolonifera 'Emerald') 

 ja  timotei. Norjassa  on  erityisesti lampaannata  ja punanata  havaittu parhaiksi 
 (Holm 1989),  (Statens vägverket  1980). 

Kukkanurmien siementä  ei ole vielä kaupan ulkomaisia siemensekoituksia 
lukuun ottamatta. Kotimaisista lajeista ovat itämisen  ja  viljelyn kannalta var-
moja lajikkeita seuraavat: 
puna-ailakki (Silene dioica) 
niittyleinikki  (Ranunculus acris) 
ketoneilikka  (Dianthus deltoides)  
kumma (Carum carvi) 
nurmikaunokki (Centaurea phrygia)  
päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 
ojakellukka (Geum rivale) 
paimenmatara (Galium  album) 
ahosuolaheinä (Rumex acetosella) 
ruusuruoho (Knautia arvensis) 
nurmirälli (Agrostis capill aris) 
pikkulaukku (Rhinanthus  minor) 
kelta-apila (Trifolium aureum) 
ruiskaunokki (Centaurea cyanus)  (Kivi  1991)  

Näistä kannattaisi kasvattaa kotimaista siementä. Esim. Englannissa kysyntä 
luonnonkasvien siemenistä  ja siemenseoksista  on  ylittänyt tarjonnan  ja 

 tuotanto  on  kasvanut jatkuvasti  ollen  vuosina  1 988-89  jo  n. 10  tonnia  (Brown 
1989).  Myös Saksassa luonnonmukaisten viheralueiden suosio  on  saanut 
aikaan luonnonkasvien siemen-  ja taimituotannon  nopean kasvun. Suomeen 
tuodaan jatkuvasti erilaisia kukkanurmiseoksia, joiden kasveista suuri  osa  ei 
soveHu oloihimme eikä kuulu kotimaiseen lajistoomme. Ruotsissa  mm.  Wei-
bull Frädgärd ab, Bröderna  Nelsons  Frö  AB,  ja Hammenhögs  välittävät 
ruotsalaista alkuperää olevia kukkaniittyjen siemenseoksia. Suomessakin 
kotimaiselle siementuotannolle olisi tarvetta. 
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Suomesta  on  saanut joidenkin yleisten luonnonvaraisten kukkakasvien  tai-
mia  eri taimistoilta. Yleisimmin saatavia ovat olleet: 

tunturipitkäpalko 
hiirenporras 
peurankello 

 kurjen  kello 
ketoneilikka 
keltakurjenmiekka 

pikkutervakko  
ran taku kka 
keltamaksaruoho 
kangasajuruoho 
kullero  

Jonkin verran  on  saanut myös seuraavia lajeja: 

siankärsämö 	 mäkite rvakko  
väinönputki 	 ranta-alpi 
kissankäpälä 
	

luhtalemmikki 
kissankello 	 kallioimarre 
päivänkakkara 	 hopeahanhikki 
kielo 	 isomaksaruoho 
maahumala 	 pietaryrtti 
kivikonalvejuuri 	 rantatädyke  

Lisäksi Perennataimisto Heino Rasimukselta saa  mm. ketohanhikkia, me-
siangervoa, keltamataraa, n urmitädykettä  ja sinivuokkoa. 

Varpukasvien  saatavuus  on  ollut heikkoa siihen nähden, että kotimaisia  var-
puja  on  runsaasti. Yleisimmin ovat saatavilla kanerva, sianpuola  ja 
variksenmarja.  Näitä sekä lisäksi suokukkaa  (Andromeda polifolia), suopur-
sua (Rhododentron tomentosum) mustikkaa, isokarpaloa  ja puolukkaa  saa 
Perennataimisto Rasimukselta. Pohjois-Suomessa saa joitakin varpuja  (mm. 
sianpuolaa) Palstalan puutarhalta  Kuhmosta sekä Kempeleen puutarhaoppi-
laitokselta. Suomyrttiä (Myrica  gale)  saa Solhemin taimistolta, Kempeleen 
puutarhaoppilaitokselta  ja  Kalajoelta (Esa Ukonaho). Pajuja saa yleisesti 
useilta taimistoilta kautta Suomen. Kuitenkin esim. hanhenpaju,  jolle  parasta 
aikaa kehitetään mikrolisäysmenetelmää Oulussa,  on  vielä harvinainen (saa 
Rengon taimistolta). Ajuruohoja saa  13  eri taimistolta eri puolilla Suomea. 
Sammalia  on  halukas tuottamaan Solhemin taimisto. Taimistot ovat tuotta-
neet jatkuvasti jonkin verran luonnonkasvien taimia  ja  ovat kysynnän 
lisääntyessä erittäin halukkaita lisäämään kotimaisten taimien tuotantoa 
sekä laajentamaan lajivalikoimaa. Nykyisin runsaiden taimimäärien tilaami-
nen edellyttää viljelysopimuksia. 
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5.  JOHTOPÄÄTÖKSET, TUTKIMUSTARPEET 

Luonnonkasvien  käyttöön  ja  luonnonmukaisten viheralueiden perustamiseen 
 ja  hoitoon liittyvät tutkimukset  ja  selvitykset ovat Suomessa vasta alullaan. 

Lähinnä  on  suunniteltu korvattavan taajamiin rakennettuja puistoalueita luon-
nonmukaisilla viheralueilla, tarkoituksena perustamis-  ja hoitokustannusten 

 vähentäminen sekä ekologisen monipuolisuuden lisääminen. 

Myös tiepiireissä tunnetaan kiinnostusta tienvarsialueiden kasvittamiseen  ja 
 hoidon kehittämiseen luonnonkasveja hyväksikäyttäen, mutta kokeilut ovat 

olleet vähäisiä  ja  niistä saadut kokemukset ovat  vain  asianomaisten tiedos-
sa. Systemaattista koetoimintaa ei ole harjoitettu  ja  kokemukset  on  harvoin 
kirjattu muistiin. Kuitenkin tienvarsialueiden hoitokustannusten nousu sekä 
tarpeet tieympäristön laadun kohottamiseksi. ts. tieympäristöön kohdistuvat 
ympäristölliset vaatimukset, puoltavat luonnonkasvillisuuden käytön kehittä-
mistä myös tieympäristässä. Luonnonmukaisuuden käyttöä rajoittaa tällä 
hetkellä tutkitun tiedon puute  ja tieympäristöön  soveltuvien luonnonkasvikan-
tojen heikko tuntemus sekä tarjonnan vähäisyys, joka johtuu paljolti 
vähäisestä kysynnästä. 

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan tutkimus-  ja koetoimintaa: 
- luannorikasvien  ja luonnonkasvistojen  ominaisuuksien selvittämiseksi 
- tieympäristöön  eri kasvupaikoille  ja  Suomen eri alueille soveltuvien hyvien 

käyttökasvikantojen löytämiseksi  ja  tuotantoon saattamiseksi  (n  urmet, 
varvut, maanpeiteperennat) 

- heippojen,  nopeiden  ja  edullisten perustamismenetelmien kehittämiseksi 
etenkin laajoille tienvarsialueille 

- joustavien  hoitomenetelmien kehittämiseksi 
-  hoitoon tarvittavan laitteiston löytämiseksi 
-  nurmi-  ja  heinäkasvien siemensekoitusten kehittämiseksi  ja  tuotantoon 

saattamiseksi 
- maanpeitekasvien käyttäominaisuuksien  ja  kestävyyden tutkimiseksi sekä 

soveltuvien lajien myyntiin saattamiseksi (siemenet, taimet). Maanpeite-
kasvit voisivat korvata  1 -luokan nurmikon taajama-alueilla, soveltuisivat 
katteeksi puiden  ja pensaiden alle, nurmenvastikkeeksi erilaisilte  alueille. 
Ne eivät tarvitse niittoja  ja  hoito  on  vähäistä, joten kunnossapidon säästöt 
esim.  1 -luokan nurmikoihin verrattuna olisivat huomattavat. 

Seurattavia  tutkimus-  ja koealueita  olisi perustettava eri puolille Suomea  ja 
erilaisilte kasvupaikoille,  joille kullekin olisi suunnitteluvaiheessa pyrittävä 
löytämään  ko. kasvupaikalle  soveltuva lajisto. Näiden alueiden kasvupaikka- 
olosuhteet olisi luonnollisesti kartoitettava ennen suunnittelua  ja  perustettuja 
alueita olisi seurattava useita vuosia, jolla saataisiin tietoja lajiston kehityk-
sestä, soveltuvuudesta kasvupaikalle  ja  kestävyydestä sekä hoidon 
tarpeesta. 
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Samanaikaisesti olisi pyrittävä löytämään hyviä, tieympäristöön soveltuvia 
lajeja/saman lajin kestäviä kantoja. Näiden lajien tuloa myyntiin (siemenet, 
taimet) olisi edistettävä, jotta luonnonmukainen kasvittaminen olisi suuressa 
määrin mandollista tulevaisuudessa. 

EHDOTUS TOIMINTASUUNNITELMAKSI:  

1. Esiselvitys 

-  Tiedon keruu, mandollisuuksien kartoitus.  

2. a)  Tienvarsille soveltuvien kotimaisten käyttökasvien kehittely  ja 
 niiden tuotannon edistäminen 

- 	siemensekoitukset (maanpeittokasvit, kukkanurmet,  kestä- 
vät nurmiheinät jne.) 

- 	taimituotanto (erityiskohteisiin  tarkoitetut kasvit).  

b)  Luonnonmukaisten koealueiden perustaminen 

- 	Eri tyyppisiä "kasvupaikkoja" Suomen eri osissa 
- 	Alueiden inventointi (kasvupaikkaolosuhteet, ympäröivä 

kasvillisuus  ja  maisema) 
- 	Alueiden suunnittelu 
- 	Perustaminen eri menetelmin 
- 	Hoidon/kunnossapidon  järjestämisen suunnittelu  ja  to- 

teutus 
- 	Alueen seuranta  3 - 5  vuotta 
- 	Seurantaan liittyen joustava tiedottaminen kokemuksista  ja 

kertyneen  tiedon soveltaminen käytäntöön.  

3. Kokeilusta saatujen tulosten perusteella laaditaan perustamis-  ja 
 hoito-ohjeisto erityyppisille luonnonmukaisesti kasvitettaville tien-

varsialueille Suomen eri  osa-alueet huomioiden. 
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[lITE  1  

Tieplirlen  alueella olevia mandollisiksi kokellualueiksi soveltuvia kohtei-
ta 

Puhelinhaastattelujen  yhteydessä  on  tullut esifle  eri tiepiirien alueella olevia, 
usein vaikeasti kasvitettavia kohtQita  tai erityiskohteita,  jotka soveltuisivat 
luonnonmukaisesti kasvitettaviksi kokeilualueiksi. Useiden kohteiden tarkka 
rakentamisajankohta ei ole vielä tiedossa, eikä suunnitteluun ole varattu ra-
hoitusta. Kuitenkin kiinnostus  ja  tarve luonnonmukaisen kasvittamisen 
käyttöön  on  ilmeinen.  

Lapin tiepiirissä on  useita karuja, eroosioherkkiä  ja maisemaltaan  arvokkaita 
kohteita, jonne nurmetus ei sovi. Tällaisia ovat useat levähdyspaikat tuntu-
rialueella (esim. Luoston levähdyspaikat  ja  pyöräteiden varret) sekä 
vesistöjen ylitykset (Utsjoen siltatyömaa). 

Myös Oulun tiepiirin alueen maisema  on  enimmäkseen luonnonmaisemaa  ja 
metsätyypit karuja,  joten useiden levähdysalueiden (Korento, Syötekylä 
jne.), jotka sijaitsevat matkailureittien varrella, kasvillisuus tulisi suunnitella 
ympäristöön sopeutuvaksi. Myös uusien, taajamien läheisyydessä olevien 
teiden varsille voisi kokeilla näyttävien  nk. puolikulttuuribiotooppien  rakenta-
mista. Levähdysalueita mandollisine kokeilualuelneen  on  esitetty useista 
tiepiireistä alueita kuitenkaan tarkemmin nimeämättä. Pienialaisina leväh-
dysalueet soveltuisivatkin hyvin kokeilualueiksi. Myös muita erityiskohteita 

 on  nimetty soveltuviksi kokeiluun. Tällaisia ovat Kuopion tiepiirin alueella 
eteläisen valtatien kallioleikkaukset, Slilinjärven keskustan tieleikkaukset, 
Lapinlanden keskusta-alueen suojavyöhykkeet sekä kohteita Iisalmen ohi-
tustiellä  ja Haminanlandentiellä.  

Hämeen tiepiirissä soveltuvia kohteita olisi esim.  Tampereen  itäisen mootto-
ritien varrella sekä Hämeenlinnan ympäristössä. Pohjois-Karjalan tiepiiristä 
soveltuvia kohteita olisivat uudet rajanylityspaikat (Niirala) sekä tulevat  mat-
kailutiet,  joiden varsilla paikallisen identiteetin korostaminen olisi tärkeää. 
Muina soveltuvina alueina  on  tullut  esille eroosioherkkien, vaikeasti kasvitet-
tavien alueiden kuten harjualueilla olevien luiskien  ja  maa-ainesten 
ottoalueiden kunnostusta. 

Tietoja eri tiepiireistä  on  saatu puhelimitse piirien ympäristönhoidon-  ja  kun-
nossapidon ammattilaisilta, joiden nimet  on  mainittu kirjallisuusluettelossa. 
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LuTE  2  

TERMIEN  SELITYKSIÄ 

Biotooppi:  kasvupaikka, lajille tyypillinen elinympäristö 
Diversiteetti  monimuotoisuus 
Ekosysteemi:  luontonsa puolesta yhtenäisen alueen elollisten  ja  elot- 

tomien ympäristötekijöiden  muodostama kokonaisuus 
Ekotoni: rajavyöhyke  (ranta,  metsänreuna) 
Ekotyyppi:  tiettyyn kasvupaikkaan rajoittunut kasvin alalaji 
Ekspositio:  suuntautuminen johonkin ilmansuuntaan 
Ekstensiivisesti:  harvoin (hoidettava) 
lntensiivisesti:  jatkuvasti (hoidettava) 
Kasvisto: kasviyhdyskunta;  samalla kasvupaikalla kasvavat lajit 

muodostavat kasviyhdyskunnan 
Kasvusto:  tietyn 	kasviyhdyskunnan 	saman 	lajin 	yksilöt 	muo- 

dostavat kasvuston, 	esim. 	kanervakasvusto, 	seinä- 
sammalkasvusto 

Luonnonkasvi:  maamme 	luonnonoloihin 	sopeutunut 	kasvilaji, 	joka 
pystyy luonnossa lisääntymään  ja  leviämäân  itsenäi- 
sesti uusille kasvupaikoille 

Luonnonmukainen alue: luonnon kasvillisuustyyppiä jäljittelevä, usein luonnon- 
kasveilla 	kasvitettu, 	ihmisen 	ainakin 	osittain 
perustama alue 

Luonnontilainen  alue: alue, johon ihmistoiminta ei ole vaikuttanut 
Luontoutuminen: luonnonkasvien  siirtyminen alueelle, jolloin alue muut- 

tuu luonnonmukaiseksi 
Mykorritsa: sienijuuri,  edistää kasvin ravinteiden  ja veden  saantia 
Stratitiointi:  käsittely, jonka siemen vaatii 	itääkseen (useimmiten 

kylmäkasittely) 
Sukkessio: seuraanto; ekosysteemin  rakenteen  ja  toiminnan kehi- 

tys suhteellista tasapainotilaa kohti 
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