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Johdanto  

On  ilmeistä, ettei yksinomaan tekniseen  ja  talou-

delliseen ajattelutapaan tähtäävä suunnittelu voi synnyttää 

tyydyttävää kokonaisnäkemystä elinympäristömme kehityksestä. 

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu saada kokea mandollisimman vä-

litön suhde kaikkeen luonnonvaraiseen - olkoonpa tämä sitten 

puhdasta vettä  ja  ilmaa, niittyjä, metsiä  tai  vaikkapa  vain 

 yksittäisiä puita  ja  pensaita. Yhdyskuntien  ja  teiden suun-

nittelussa tulisi sentähden pyrkiä huolehtimaan siitä, että 

ihmisellä  on  mandollisuus kokea elinympäristössään mandolli-

simman runsaasti luonnonvaraisia aineksia sekä henkisen että 

ruumiillisen hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. 

Tienvarsien maisemanhoito kuuluu osana niihin toi-

menpiteisiin, joilla ympäristömme pyritään luomaan viihtyi-

säksi. Liikenneväylät yhdyskuntien samoinkuin maaseudun mai-

semakuvassa näyttelevät yleensä merkittävää osaa. Kun ottaa 

huomioon, että  tie lisääntyvässä  määrin  on muodostumassa  yhä 

tärkeämmäksi ympäristötekijäksi,  on  luonnollista, että  sen 

 suunnittelussa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota 

myös edellä mainittuihin ihmisen viihtyisyyttä koskeviin  nä-

kökohtiin, 

Vilkasliikenteinen  tie  nykyaikana tuottaa varsinkin 

taajaväkisille yhdyskunnille monenlaisia häiriöitä. Liikenne 

yhdyskuntien läpi kulkiessaan synnyttää asukkaiden viihtyi-

syydelle haitallista melua  ja  terveydelle vahingollisia pako- 

kaasuja. Tämän lisäksi saattaa tiepenkereistä  ja maastoleik-
kauksista  muodostua, mikäli niitä ei ole sopeutettu maisemaan, 

yhdyskunnan ulkonäköä rumentavia tekijöitä. Toisaalta tien- 

käyttäjän näkökulmasta katsoen voidaan todeta, että tienvarsi-

näkymät varsinkin taajama-alueilla tarvitsevat monin paikoin 

maisemanhoidollisia toimenpiteitä. 

Edellä mainittujen haittojen poistamiseksi  tai lie-
ventämiseksi tienpitäjä  pyrkii tiesuunnittelussa kiinnittä-

mään erityistä huomiota tienvarsien maisemanhoitoon. Maiseman- 

suojelun  ja  -hoidon riittävän tehokas vaikutus tierakennuk-
seen  voidaan saada aikaan  vain  sillä,  että maisemanhoito 
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liitetään oleellisena osana tiesuunnitteluun. Näiden ohjeiden 

tarkoituksena  on  selvittää tiesuunnittelijoille sekä maisema- 

suunnitelmien laatijoille maiseinasuunnitteluun liittyviä näkö-

kohtia. Pyrkimyksenä  on,  että maisemasuunnitelma sisällytetään 

tulevaisuudessa kaikkien tärkeimpien teiden tiesuunnitelman 

yksi tyiskohtaisten suunnitelmien joukkoon.  

S  uunn  it  tel uk  oh  teet: 

Moottoritieluokkaa  olevien teiden tiesuunnitelmaan 

liitetään yleensä aina maisemasuunnitelma. Varsinkin taajama- 

alueilla sijaitsevat moottoritiet  ja  niiden eritasoliittymät 

tarvitsevat erityisesti maisemallista suunnittelua. Maisema- 

suunnitelma laaditaan myös valta-  ja kantateille  siinä laajuu-

dessa  kuin tämä katsotaan tarpeelliseksi. Maanteille  ja pai-

kallisteille  voidaan myös tarpeellisissa kohdin laatia maisema-

suunni telma, 

Maisemasuunnitelma  laaditaan myös tien liitännäis-

alueille, kuten levähdys-  ja pysäköimisalueille.  Maisemalliseen 

suunnitteluun kiinnitetään tämän lisäksi huomiota myös tietyö - 

hön  liittyvissä tientekoaineen ottopaikoissa, ylijäämämassojen 

kaatopaikoissa sekä työmaaleirialueilla. 

Suunnitelman lajit 

 A  JAISEMANHOIDON YLJISSUUNNITELMA 

Maisemasuunnittelu  jakautuu kahteen vaiheeseen:  

A)  Yleissuunnitelma  ja  B)  Maisemasuunnitelma. Maisemanhoidol-

linen  yleissuunnittelu aloitetaan samanaikaisesti varsinaisen 

tiesuunnittelun kanssa, jolloin maisemanhoidon yleissuunnitel-

ma  voi kehittyä vuorovaikutuksessa rakennusteknisten ratkai-

sujen kanssa tiesuunnitelman laatimisen eri vaiheissa. 

Kun maisemasuunnitteluun kiinnitetään huomiota  tie- 

suunnittelun alkuvaiheista alkaen, voidaan tällöin tehokkaim-

min vaikuttaa tärkeisiin maisemanhoidollisiin ratkaisuihin, mi-

kä tiesuunnittelun myöhemmässä vaiheessa tavallisesti ei ole 

enää mandollista. Tämä koskee ennenkaikkea maisemallisten  nä-

kökohtien  huomioonottamista tien linjauksessa sekä tiealueen 

maa  s t  onmu  o toil  ua. 
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Y 1 e ± 	s u u fl fl  ± t e 1 m a n 	1 a a t  i  j a  

Maisemanhoidon yleissuunnitelina, joka kuuluu osana 

tiesuunnitelmaan, laaditaan tiesuunnittelijan toimesta. Suun-

nitteluun voidaan käyttää tarvittaessa asiantuntija-apua, kuten 

esim. tvh:n maisemanhoidonvalvojaa, maisema-  ja  puutarha-arkki-

tehtia  tai  metsänhoitajaa. 

Yleissuunnitelman 	sisältö: 

Tiesuunnittelijan  toimesta laaditun yleissuunnitel-

man  tarkoituksena  on  luoda perusta yksityiskohtaisten maisema- 

suunnitelmien laatimista varten, jotka annetaan yleensä tehtä-

väksi ammattitaitoiselle suunnittelijalle. Yleissuunnitelmassa 

selvitetään juriidiset sekä liikenne-  ja tierakennustekniik-

kaan  liittyvät näkökohdat. Yleissuunnitelmaan sisällytetään 

myös alustava kustannusarvio maisemanhoidollisista toimenpi-

teistä. 

Yleissuunnitelmaan  kuuluvat:  

1) Maastonmuotoilu  

2) Nurmetus-  ja maansitomiskohteiden  määrittely  

3) Istutuskohteiden  määrittely  

4) Metsänmuotoilu  

1) Suoritetaan  mm. tie-  ja näkemäleikkausten,  pen-

gerrysten, ramppialueitten, levähdys-  ja pysäköimisalueiden, 

tientekoaineen ottopaikkojen  sekä ylijäämämassojen kaatopaik-

kojen maastonmuo -toilun  suunnittelu. Tiesuunnitelmaa laaditta-

essa otetaan erityisesti huomioon tientekoaineen ottopaikkojen 

 ja ylijäämämassojen  kaatopaikkojen maisemanhoidollisesti oikea 

maastoon sijoittaminen. Maastonmuotoilusta johtuvat kustannukset 

otetaan huomioon tien kustannusarviossa. Maisemanhoidollisista 

syistä tapahtunut poikkearninen tvh:n antamista normaalipoikki-

leikkauksista perustellaan.  

2) Määritelläön nurmetettavat  alueet sekä sellaiset 

tierakenteet, jotka vaativat maansitomisessa erikoismenetelmiä. 
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3) Määritellään tiealueella sekä tiehen kuuluvilla 

liitännäisalueilla ne kohteet, joihin tulee laatia yksityis-

kohtainen istu -tussuunnitelma • Ylei ssuunnitelmassa selvitetään 

myös istutusten tarve tiealueen ulkopuolisessa maastossa sekä 

mandollisuudet istutusten suorittamiseen. Arvioidaan alustavas-

ti istutuksista aiheutuvat kustannukset.  

4) iääritellään tienvarsialueilla  sijaitsevat metsän-

muotoilukohteet, joihin kuuluvat  mm. tie-  ja  näkemä-  ja  näkö-

ala- alueiden metsänraivaukset  ja  -harvennukset.  Arvioidaan kus-

tannukset metsänmuotoilun  ja  -hoidon aiheuttamista toimenpiteistä.  

B  MÅISEMASUTJNNITELMA  

Yksityiskohtainen maisemasuunni telma laaditaan yleis- 

suunnitelman pohjalta samanaikaisesti muiden tien yksityiskoh-

tais -ten  suunnitelmien laatimisen kanssa. Maisemasuunnitelma kä-

sittää työpiirustukset  ja  ohjeet tienvarsialueilla suoritetta-

vista  maisemanhoidollisista  toimenpiteistä kustannusarvioineen, 

jotka eritellään  1)  tiealueella,  2)  mandollisten tiealueen ulko-

puolella suoritettavien maisemanhoidollisten töiden kustannuk-

sista.  

Maj  semasuunni  t  elman 	laati  ja:  

Maisemasuunnitelman  laatu yleensä puutarha-  ja  vi-
heraluesuunnj -tteluun  sekä maisemanhoitoon erikoistunut  tai  eri-
tyisen koulutuksen saanut henkilö (maisema-  ja  puutarha-arkki-

tehti  tai  puutarhasuunnittelija)  

Tärkeimpien suunnittelukohteiden, kuten esim. moottori-teiden 

maisemasuunnitelma annetaan laadittavaksi yleensä yksityi-

sille maisema-  ja  puutarha-arkkitehtuuritoimistoille. Pienem-

pien kohteiden maisemasuunni -telma voidaan katsoa voitavan 

laatia  tie-  ja  vesirakennuslaitoksen  henkilökunnan avulla  ja 

 tvh:n maisemanhoidonvalvojan  johdolla. 
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Majs emasuunnitclman 	sisältö 

Maisemasuunnitteluun  kuuluva maastonmuotoilusuunnitelma 

laaditaan maisemanhoidon yleissuunnitelman yhteydessä. Maaston- 

muotoilua suunniteltaessa kuullaan asiassa maisemasuunnitelman 

laatijaa. Asiantuntijan laatimaan varsinaiseen maisemasuunni-

telmaan kuuluvat:  

1) Istutussuunnitelma  

2) Nurmetussuunnitelma  

3) Metsänmuotoilusuunnitelma 

Maisemasuunnitelmaa  laadittaessa sisällytetään  osa- 

suunnitelmiin  mm.  seuraavat asiakirjat:  

1.) Istutussuunnitelma: 

a) Istutuspiirustukset  1:500 - 1:2000 

b) Erikoispiirustukset  1:50 - 1:200 

c) Poikkileikkaukset  tarpeellisissa kohdin  

d) Mandolliset perspektiivikuvat  

e) Suunnittelun yleinen kuvaus  

f) Työselitys  

g) Kustannusarvio  

h) Kasviluettelo  

a) Istutuspiirustuksissa,  jotka laaditaan joko suo-

raan tiesuunnitelmakartalle  tai  sen  pohjalta piirretylle maise-

masuunnitelmakartalle, annetaan yksityiskohtaiset  ja  tarkat tie-

dot  mm.  seuraavista istutuksia koskevista kysymyksistä: 

- 	Istutusten sijainti maastossa 

- 	Istutusten muoto 

- 	Istutussysteemi 

- 	Istutuksissa  käytettävien kasvien: 

laji 
lukumäärä 
taimikoko ( mand. juuripaakku 
istutusvälit  

b) Erikoispiirustuksissa  esitetään  mm. istutuskaa-

viot, ym. istutustapaa  koskevat piirustukset 
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2)  Nurme  tus  suunnitelma:  

a) Nurmetuspiirustukse -t 1:500  -  1:2000 

b) Nurmetuksen  yleinen kuvaus  

c) Nurmetustölden työselitys  

d) Kustannusarvio 

Nurmetussuunnitelmassa  määritellään yleissuunnitel-

massa osoitettujen nurmetettavien  alueiden nurrnetusluokka. Tiur-

metuspiirustukset voidaan yhdistää istutuspiirustuksiin. Nurme-

tustbiden työselityksessä noudatetaan yleensä tvh:n antamia nur-

metusohjeita. Siinä tapauksessa, että tvh:n antamista ohjeista 

jostakin syystä poiketaan, laaditaan ehdotetusta uudesta nurme-

tusmenetelmästä tybselitys. 

TTikäli  maisemanhoidon yleissuunnitelmassa  on  osoi-
tettu tienvarsialuejila kohteita, joissa tulee käyttää erikois-

menetelmiä maansitomiseksi, laaditaan näistä yksityiskohtainen 

suunnitelma työseli tyksineen  ja kustannusarvioineen.  

3)  T.ietsänmuotoilusuunnjtelma:  

a) Metsänmuotoilupiirustukset  1:500  -  1:2000 

b) Metsämuotoilun  yleinen kuvaus  

c) Kustannusarvia 

Metsänmuotoilusuunni telmassa  annetaan yksi tyi skoh-
taiset ohjeet yleissuunnitelmassa osoitetuissa kohdin tien-

varsialueilla suoritettavista  tie-,  näkemä-  ja  näköala-alu-
eitten metsänraivauksista  ja -harvennuksista1 
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Istutussuunnjtelman  laatiminen 

Yleistä: 

Siinä kokonaiskuvassa, jonka  tie  istutuksineen  ja  mai-
sema yhdessä tienkäyttäjälle antavat, alkuperäinen maisema 

yleensä esittää tärkeintä osaa. Autoilijalle tulee tarjota ti-

laisuus kokea tietä ympäröivässä maastossa luonnonmaisema niin 

aitona kuin mandollista. Kulttuurimaisemassa,  millä  tarkoite-
taan ihmisen luomaa maisemaa,  on  joissakin tapauksissa maise-
mallisesti arvokkaita kohteita, joita tulee pyrkiä tienraken-

nuksen yhteydessä säilyttämään alkuperäisessä asussaan, Toi-

saalta  on  maassamme kulttuurimaiseman piirissä runsaasti sel-
laisia tienvarsialucita, jotka  mm.  istutusten avulla voidaan 

saada maisemanhoidollisesti merkittävästi kohennetuiksi. 

Maisemallisessa mielessä edellä mainitut näkökohdat 

merkitsevät istutusten kohdalta sitä, että niiden avulla pyri-

tään palauttamaan maiseman alkuperäinen luonne varsinkin siinä 
tapauksessa, kun tämä  on  luonnonsuhteiltaan  tai  kulttuuriar-
voiltaan  säilyttämisen arvoista, mutta  on  tienrakennuksen  yh-
teydessä epäedullisesti muuttunut.  On  vältettävä istuttamasta 
niin runsaasti  ja silmiinpistävästi,  että alkuperäinen maisema 

 jää  vaikutukseltaan  taka-alalle. Joissakin tapauksissa voi  tul-
la  kysymykseen maiseman luonteen korostaminen istutusten avulla. 

Voidaanpa joskus istutukset suunnitella suorastaan maisemaa 

hallitseviksi tekijöiksi varsinkin silloin, kun alkuperäinen 
maisemakuva  on  pitemmältä  matkalta tienvarsia yksitoikkoinen  
tai  ihmisen toiminnan runtelema. 

Tienvarsi-istutuksilla  on  määrätty maisemanhoidollinen 
 ja  tietä maisemaan yhdistävä tehtävä. Ne muodostavat  mm.  mai-

sematiloja  ja rytmiikkaa tienvarsinäkymiin auttaen  näin osal-

taan tekemään tiestä autoilijalle vaihtelevan  ja  miellyttävän, 

mikä vaikuttaa edullisesti myös liikermeturvallisuuteen. Yksis-

tään istutusten avulla ei tietä voida kuitenkaan lopullisesti 

sopeuttaa ympäröivään maastoon. Tienlinjaus, maastonmuotoilu 

sekä istutukset yhdessä muodostavat  sen  kokonaisuuden, jolla 
 tie  juoheasti  ja  miellyttävästi rakennetaan maisemaan. Tienvar-

si-istutusten suunnittelussa tulee välttää puhtaasti puutarha-

maisia koristelutavoitteita. 
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Istutusten merkitys ei ole niinkään koristaa tienvarsia, vaan 

niiden päätehtävä  on  tehdä tiestä ympäristöönsä luontevasti 

liittyvä maiseman  osa.  

Suun  nit t e  lu  p e r  i  a at t e  i  t a  

Tienvarsi-istutusten suunnitteluun periaatteellises-

ti  vaikuttavia tekijöitä ovat  mm: 

1. Maiseman luonne  

2. Maisematila  

3. Tien  liikenteellinen  merkitys  

1,  Maiseman luonne  on  eräs tärkeimmistä istutusten 

suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Istutuksia suunnitel-

taessa suunnittelijalta vaaditaan huolellista perehtymistä kul-

loinkin käsiteltävänä olevan maiseman luonteenomaisiin  pur-

teisiin.  Alkuperäinen maisema kasvustoineen tulee olla esiku-

vana istutuksia suunniteltaessa.  

2. Selvästi toisistaan erottuvat maisematilat käsi-

tellään istutussuunnitelmaa laadittaessa kukin omana kokonai-

suuteenaan. Eriluonteisissa maisematiloissa käytetään kulloin-

kin käsiteltävään maisemaan soveltuvia istutusmuotoja. 

(  Ks.  kuva  1  )  

3. Istutusten suunnittelussa otetaan huomioon myös 

tien liikenteellinen merkitys, joka puolestaan määrittelee  tie- 

luokan. Tieluokkaan liittyvät tekijät, kuten tien leveys  ja  lm-
jaus  vaikuttavat merkittävästi istutusten etäisyyteen tiestä, 

istutusten etäisyyteen toisistaan, istutusryhmien suuruuteen 

sekä istutettavien kasvien kasvumuotoon. (  Ks.  kuva  2  ) 
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Kuva  1.  Valtatie kulkee kolmen selvasti toisistaan erottuvan 
maisema -tilan:  (A)  mäk±sen viljelysmaan,  (B)  jokilaakson  seka.  (C)  kaupungin reuna-alueen kautta. Kukin maisematila erikseen  on  kisiteity maisemai  luonteeseen soveltuvilla istutusinuodoil-
la.  

Kuva  2.  Valtatien  A  ja paikalijetien  B  rieteys.  Nopealle lii-
kenteelle rakennetun valtatlen varsille Istutetaan kookkaita 
puIta vljiin ryhmiin, Paikallistien varrelle voidaan istu-
ukset sitMvastoin sijoittaa tiheämpän,  ja istutusmuodojssa  

voidaan eri tieosuuks1la vaihdella, (ryhrn.Istutukset, Kujan-
teet.) 
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Istutusten 	tehtävät: 

Ennenkuin istutussuunnitelmaa ryhdytään laati-

maan tulee suunnittelijan selvittää, mihin tavoitteisiin 

kulloinkin  ko.  tapauksessa istutuksilla pyritään. Istutus-

ten  eri tehtävistä mainittakoon  mm.  seuraavat:  

A  Rakennustekniset  tehtävät:  

1. Luiskien  sitominen  

2. Suoja maansortumia vastaan  

B  Liikennetekniset  tehtävät:  

1. Optinen ohjaus  

2. PEiikäisysuoja  

3. Suoja tieltä suistumista vastaan  

4. Suoja  lumen  kinostumista  vastaan  

5. Tuulisuoja  

6. Näkb-  ja melusuoja  tien  ja  asutuksen välissä  

C  Tehtävät maisemassa:  

1. Vihreyttäminen  
2. Tien  liittäminen ympäristö5n  

3. Maisema-aiheiden uudelleen muovaaminen  

4. Tienvarsinäkymiä rumentavien rakennelmien  
peittäminen. 

Aija  A2  Luiskien  sitominen 

vastaan: Jyrkät  ja veden vaivaamat luiskat,  jotka ovat eri-

koisen alttiita  pinnan syöpymille ja  maan vieremille, voi-

daan usein sitoa puita, pensaita, nurmetusta  tai  muita  kas-

villisuudesta  peräisin olevia menetelmiä käyttäen. Eräät 

puulajit, kuten esim. koivut  ja poppelit  sitovat juuriston-

sa  avulla tehokkaasti maaperän sekä suuren haihdutuskykyn

-sä  ansiosta "pumppaavat" maasta liikaveden. Maata sitovana 

kasvina  on  paju  erityisen tehokas. 
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1Otinen_ohju5:  Tien  suuntaus voidaan saada paremmin  

avaittavaks1  ajoneuvon  kuijettajalle  käyttämällä  optises-
ti  voimakkaasti  es,ille  tulevia istutuksia. Näin syntyvä 

 tietila  saa samalla syvyyttä. Päivällä istutukset osoitta-
vat  jo  kaukaa ajoneuvon  kuijettajaile tiensuunnan kaar-
teissa  ja mäkien  yli. Pimeällä, sumussa  ja lumipyryssä 

 auttavat tehokkaasti  tienvarsi-istutukset  autoilijaa  havait-
semaan tien reunat kylliksi ajoissa.  (Ks.  kuvat  3,4,5  ja  6)  

Kuvat  3  ja  4  Istutukset  ulkokaarteessa  ovat optisen oh-
jauksen kannalta tarpeellisia.  Jos  sisäkaarteessa  kasvaa 
puita, jotka eivät ole  näkemäesteenä,  on  tällöin syytä 
käyttää  ulkokaarteen istutuksiin  kookkaita  taimia  tasa-
painoil  aikaansaamiseksi.  

/  
Kuvat  5  ja  6.  Optinen ohjaus saadaan aikaan  tielinjaa 

 seuraavilla istutuksilla, jotka muodostuvat  suurehkoista 

puuryhrnistä,  jotka sijoitetaan  ulkokaarteen  puolelle.  
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Optinen ohjaus: ) Liittymät voidaan lähestyville autoili-
joille  o  kaukaa tehdä havalttaviksi. maisemaa hallitsevilla 
uuryhmillä. Puuryhmien sijoiteluta  pitää  jo  kauempaa olla 

havaittavissa, minkälaisesta risteyksestä kulloinkin  on  ky-
symys. Puita ei pidä kuitenkaan sijoittaa liian lähelle  ris-
teystä,  jolloin ne saattaisivat estää näkyvyyttä. (  Ks.  ku-
vat  7  ja  8  )  

Kuvat  7  ja8. Aukeilla paikoIlla  sijaitsevat risteykset ovat 
tunnetusti osoittautuneet Ilikenteelllseeti vaarallisikaj. 

Puuryhniien sijoittaminen optiseksi jarruksi tärnänlaatuislin 
risteyksiln  on  suositeltavaa. 

2_Hikäissuoa: Kaksiajorataisilla  teillä sekä viorekkäin 
kulkevilla  tie-  ja rautatienosilla  voidaan häikäisyä torjua 
asianmukaisesti suunnitelluilla istutuksilla. Sopivia laje-
ja  käyttämällä voidaan nykyisin käytössä oleville  4,5-6,5  m:n 
levyisille keskisarolile  suorittaa istutuksia,  (mm. Rosa 

 rugosa). Ajoradan talvihiekoituksen  ja -suolaukeen  sekä 
aurauksen johdosta kapealle keskisaralle sijoitetuilla  is-
tu -tuksilla  on  yleensä huonot menestymismandollisuudet.  Rak-
siajorataisten  teiden kesklsaralle sijoitettujen myös arem-
pia  lajeja käsittävien istutusten voidaan katsoa menestyirän 
hyvin vasta, kun keskisaran leveys  on 10 in tai  sitä leveämpi. 

B3Suoatje1t suisturnista  vastaan: Ajoradalta suistuvia 
ajoneuvoja voivat penkereillä, jyrkäntelesä sekä moottori- 

teiden keskisaralla sijaitsevat pensasistutukeet jarruttaa 
 ja  näin lieventää vahinkoja. (  Ks.  Kuva  9  ) 

4Sojalumenk1nostumjsta  vastaan: Lumiai  to  ja  voidaan 
joissakin tapauksissa lähempien tutkimusten perusteella 

korvata luonnonmukajsesti Istutetuilla puu-  ja pensaevyö-
hykkeillä. Tämänlaatuiset  istutukset joudutaan perustamaan 
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varsinaisen tiealueen ulkopuolelle,  30  -  50 m  tiestä  
Ks.  kuvat  11  ja  12  )  

Tiehen nähden oikein sijoitetut istutukset saattavat toi- 
ma  tehokkaana kinostusesteenä, kun taas istiitusten tässä 
mielessä väärä sijoitus voi aiheuttaa kinostumista tielle.  

Kuvat  9  ja  10.  Istutukeet keskisaralla  parantava -t  ajotur-
vallisuutta Häikälsyn  ehkäisemiseksi vierekkäin Iculkevil

-la tie-  ja  rautatieosilla  voidaan näiden väliselle alueel-
le istuttaa puita  ja  pensaita.  

J. 
*j  Jv 	=- 

Kuvat  11  ja  12.  Tieoeuuksilla,  joilla säännöllinen  kinas- 
muodostus  on  lilkenteelle  haittana, voidaan lumialtojen 
sijasta istuttaa puu-  ja  pensasvyöhykkeltä,  jotka keräävät 

 lumen  istutusvyöhykkeeseen  sekä tämän  ja  tien väliselle 
alueelle. Samalla tämänlaatuiset istutukset rikastuttavat 
puuttomilla seuduilla maisemakuvaa.  

.P5  Tuul1suoa:  Tuulelta suojatun  ja  tuulelle alttiin pal-
kan  raja-alueella, kuten esim. rakennusryhmän.  ja  avoimen 
maaston rajalla, metsän reunassa, ylikulkusiltojen luona  
ja  maastoleikkausten päissä  syntyy tavallisesti voimakkaita 
ilmavirtauksia, jotka saattavat koitua ajoneuvoille vaaral-

lisiksi. Istutukset ovat osoittautuneet tehókkaiksj tasoit-
tamaan näiden reima-alueiden tuulisuhteita. (  Ks.  kuvat  
13  ja  14  
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Kuvat  13  ja  14.  Metsän, rakennusryhmien, maaleikkausten, 
yms,  raja-alueilla syntyy tavallisesti voimakkaita lukon- 
teelle vaarallisia sivutuulia. Näiden lieventämiseksi voi-

daan edellä mainituille reuna-aluellie istuttaa puita  ja 

 pensaita.  

6_  Näkö-  a  melusuoja  tien 

Sairaalat, koulut sekä asunto- virkistysalueet tarvt-

sevat rauhaa. Ne voidaan suojata tien melun  ja pakokaasu-

jen  haitallisilta vaikutuksilta leveällä puu-  ja pensas- 

vyöhykkeillä. 
- TT_n 	-  

Kuvat  15  ja  16, Tien  ja  asutuksen väliin  jää  tavallisesti 
alueita, joIlle voidaan perustaa suojatstutuksia. Tämän-

laatuiset istutukset samalla kun ne parantavat tienäkymiä, 

niillä saadaan suajatuksi asutusalueet tien haitallisilta 

vaikutuksilta,  

1_  Vihreyttminen: Tienrakennuksen  yhteydessä kasvipeit-
teeseen aiheutetut haavat - myös tienpitoaineen ottopai-

koissa - tulee pyrkiä peittämään uusilla istutuksilla, 

Tätä ennen suoritetaan maaston luonnonmukainen it;Ilu. 

Sopivilla toimenpiteillä voidaan maisemaan syntyni; ru-
mat  jäljet korjata. (  Ks.  kuvat  17  ja  18  )  

C2_ Tien  liittäminen_ympäristöön;  Koko  tierakenne liitty-
rnineen,  siltoineen  ja tienvierialueineen  voidaan liittää 

 mm.  istutuste  avulla sopusointuisesti ympäröivään maise-

maan, (  Ks.  kuvat  5, 6, 19, 20, 25  ja  26  )  
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C3 Maisemanmuotoilu: Istutu.kset  voivat olla alkuna uusien  
inaisemakuvien syntymiseen siellä, missä maasto  on aukeata, 

 tal  missä laajat rakennustoimenpiteet ovat perinpohjaisesti 

muuttaneet alkuperäisen maiseman. Suomessa tmänlaatuiset 
laajamlttaiset istutustolmenpiteet tulevat harvemmin kysy-

mykseen. Puuttornilla seuduilla, kuten esiin. Pohjanmaalla 

ovat tämänluontelset  istutukset kuitenkin maisernanhoidol-
lisesti erittäin tarpeellisia. Keski-  ja  Etelä-Euroopan 

maissa kuten esim. Hollannissa ovat istutukset luoneet 

leimansa  koko  maalle. (  Ks.  kuvat  19  ja  20 ) 

I4'  
/ 	

\. 	
/ - 
	•,  
-V  

Kuvat  17  ja  18. Valtateiden  välittömässä läheisyydessä  si-

jaitsevat tienpitoaineen ottopaikat  muotoillaan ympäröl-

itään maastoon luontevasti liittyviksi. Kaivuualueden siis- 

timmen ja  maisemalilnen  muotoilu suoritetaan erityisesti 
siellä, missä maiseman kauneus tätä vaatii. Tavallisesti 
maanottopaikat itsestään metsistyvät.  Jos metsietymistä  

ei jostakin syystä tapandu  tal  se on  hidasta, voidaan 
maiseman hvan peittymistä jouduttaa ietutukslIla.  

Kuvat  19  ja  20.  Istutukset muodostavat maisematiloja. Kuvan 

keskiaukean rytrninen elävölttäminen  on  saatu aikaan puiden 

avulla. Vasta näiden välityksellä katsoja tiedostaa kohteen 

- kuvassa rakennusryhrnä *  ja  tarkastelupaikan  välisen  tilan. 

Kuvien vertailusta käy Ilmi, miten puukujalla  on  annettu 

alunperin jäsentärn.ttömälle maisematilalle mittakaava 
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Kuvat  21  ja  22.  Vesistjen rantakasvillisuutta  tulee pyr-
kiä  tienrakennuksen  yhteydessä mandollisuuksien mukaan 
säilyttämään.  Kasvillisuut -ta  harvennetaan  ja  näkala-auk-
koja  tarvittaessa  raiva -taari,  Tien  ja veden  väliin jätetyt  
tai istutetut  puut  ja  pensaat korostavat maiseman kaune-
utta  ja  muodostavat maiseman  tarkastelijalle  etualalle 
tarvittavan  rnittakaavan.  

Kuvat  23  ja  24.  Vesistöjen yli tietä rakennettaessa  ran-
takasvillisuus rakennustöden  aikana  siltapaikalla  yleen-
sä tuhoutuu. Tällöin pyritään  tie  istutusten avulla liit-
tämään ympäröivään maastoon. Istutukset vaikuttavat  maise-
makuvaan  sekä  vesiväylässä,  että  tIellä  liikuttaessa  
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Kuvat  25  ja  26. 	iitapenkerei11e  ja  erityisesti suuri- 
pintaisten maatukien.  eteen istutetaan puita  ja  pensaita, 
jolloin siltarakenne liittyy paremmin ympärivään maas-
toon. Maasto1ekkauksissa istutetaan luiskien yläosiin 
puita  ja  pensaita. Leikkaus saadaan näin saurnattomasti 
liitetyksi ympäröivään maisemaan, 

KuvatForschungsgesellschaf -t  ftlr  das Strassenwesen E.V:n  
luvalla kirjasta  "Riehtiinien fUr Strassenbepflanzun 
Teil  1  Entwur±'  von  Strassenbepflanzungen (RPf) Ausgabe  1960."  
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2 _Rh stutukst: Ryhmäistutukset  tulevat lähinnä 

kysymykseen alempiluokkaisilla teillä sekä pienempimuotoisil-

la  alueilla kuten levähclys-  ja pysäk5imispaikoilla,  missä 

erikokoisten ryhmien sijoittamiseen tarjoutuu lukuisasti ti-

laisuuksia. Ryhmäistutuksilla voi olla mybs liikenneteknisiä 

tehtäviä. 

Taimet istutetaan yleensä erisuuruisiin ryhmiin. 

Useimmistalehtipuulajeista, kuten esim. koivuista, pihlajis-

ta ja vaahteroista  voidaan muodostaa kauniita ryhmiä istutta-

maila esim.  3-5 kpl  saman lajin taimea vierekkäin  30 - 50 cm:n 

 välein samaan istutuskuoppaan. Taimistot kasvattavatkin  jo 

 eräistä lajeista useampirunkoisia taimia. Havupuiden  ja  joi-

denkin lehtipuiden, kuten esim. lehmuksen istutusvälit  mää-

räytyvät  yleensä niiden luonnollisen, kullekin lajille omi-

naisen kasvulaajuuden mukaan, minkä ne täysikasvuisina saa-

vuttavat. Tämä merkitsee istutuksissa taimien vähimmäisetäi-

syyttä. Pensaitten istutusvälit määräytyvät alueistutusten 

yhteydessä mainittujen mittojen mukaisesti. Ryhmäistutuksiin 

käytetään puulajeista  runko-  tai kevytpuita  ja pensaslajeis-

ta normaalitaimia, 

3,Vapaastikasvavapensasata: Vapaastikasvavaa  pen-

sasaitaa  suunniteltaessa varataan istutuksille riittävän le-

veä istutusvybhyke ( yleensä  3 - 5-rivinen istutus ).  Pensas-

vybhykkeessä  käytetään joko yhtä lajia  tai  useamman lajin 
yhdistelmää. Lajiyhdistelmissä tulee ottaa huomioon lajien 

keskinäinen soveltuvuus  mm.  korkeuden  ja kasvutavan  suhteen. 

Rajoitetussa tilassa voidaan vapaastikasvava pensasaita  kas-

vattaa  yhdestä tarkoitukseen sopivasta lajista  1-rivisenä. 

ensasaita: Leikattava pensasaita  on 

ääriviivoiltaan  tarkoin määritelty tavallisimmin yhden  rivin 

 muodostama istutmuoto, jonka korkeus  ja  leveys vuosittai-

sen  leikkauksen avulla säilytetään. Tämä istutusmuoto antaa 

kasveille arkkitehtonisen piirteen. Leikattavaa pensasaitaa 

suunniteltaessa tulee varmistua siitä, että istutukset saa-

vat säännöllisen asianmukaisen hoidon. Tairnien istutusvälit 

ovat  20 - 50 cm  lajista riippuen. Leikattavaa pensasaitaa 

käytetään  vain  poikkeustapauksissa  ja  tällöinkin aina liitty-

neenä esim. asutukseen. 
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Luurivi: Puukujalla  ja  puurivillä  saa-

daan maisemassa aikaan arkkitehtoninen vaikutelrna Puut tulce 

istuttaa niin tiheään, että latvukset tapaavat toisensa, jol-

loin tavoiteltu kujavaikutelma saadaan parhaiten aikaan Puu- 

kujien tulee molemmista päistään liittyä johonkin maisemalli-

seen  aiheeseen kuten esim rakennukseen, taloryhmään, puuryh-

mään  tai  metsään. Puukujat voivat olla muodostuneita useammas-

takin  kuin kandesta puurivistä. Puurivi voidaan sijoittaa esims 

tien  ja  vesistön väliin rakennettavalle viheralueelle. Taimi- 

materiaalina kujaistutuksiin käytetään runkopuita. 

6.Metsänperustarnisistutukset: Maisemanhoidollisiin 

 toimenpiteisiin kuuluu myös tienvarsialueiden  ja  tienpitoai-

neen ottopaikkojen metsittärninen.  Tällöin  on  kysymys sadoista 

ehkä tuhansista neliömetreistä. Metsänperustaminen voidaan suo-

rittää joko kylvämällä metsitettäville alueille puiden sieme-

niä  tai istuttamalla  niille metsäpuutaimia. 

Taimien istuttaminen johtaa tavallisesti nopeim- 

min  ja  varmimmin toivottuun tulokseen. Istutuksiin käytettä-

vistä puulajeista tulevat lähinnä kysymykseen koivu, mänty, 

kuusi  ja  haapa. Mäntyjä suositellaan istutettavaksi kuiville 

 ja  karuille  maille, kun taas koivu, kuusi  ja  haapa viihtyvät 

parhaiten kosteassa  ja  ravinnepitoisessa  maaperässä. 

Metsitettävän  alueen istuttamiseen voidaan käyt- 

tää joko yhtä lajia  tai  kanden  tai  useamman lajin yhdistelmöä. 

Istuttaminen voidaan suorittaa joko lajit tasaisesti sekoitta-

malla  tai istuttamalla  kukin laji erikseen omiin ryhmiinsä. 

Taimien istutusvälit ovat keskimäärin  2 m. 

Kasvilajin  valinta: 

Yleistä: Istutuksiin käytettävien kasvien lajiva-

Unta  on  eräs tärkeimmistä osatehtävistä istutussuunnitelmaa 

laadittaessa. Määrääviä tekijöitä istutusten lajivalikoimaa 

harkittaessa ovat:  1) istutuksille  tuleva tehtävä,  2) istutus-

ten  muoto,  3)  ympäristötekijät (  kuten maasto, ilmasto, maape-

rä sekä kasvillisuus) sekä  4)  maiseman yleinen luonne ( kau-

punkimaisema - maaseutumaisema ). 
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Koska kasvilajin valinnassa otetaan huomioon useam-

pia eri näkökohtia, suositellaan lajinvalinnassa käytettäväk- 

si esim, seuraavaa asteettaista valintamenetelmää. Ennen lajin- 

valintaa tehdään havaintoja yleisestä maisemakuvasta, paikalli-

sesta kasvillisuudesta, maaperästä, paikallisilmastosta, yms.  

A. Lajinvalinta maisemavyöhykkeen  mukaan: 

Ensimmäisessä lajinvalinnassa tapahtuvassa yleisessä 

tarkastelussa selvitetään, käytetäänkö istutuksiin tietä ympä-

röivässä luonnossa esiintyviä luonnonvaraisia vai viljeltyjä 

puutarhalajeja. 

ulkopuolella luonnonvarai  ses sa 

 maisemassa käytetään yleensä seudun luonnonvaraisia puu-  ja  pen-

saslajeja.  Koska kotimaisten puitten  ja  pensaitten lajivalikoi-

ma on  varsin  suppea, voidaan tienvarsi-istutuksiin maaseutumai-

samassa käyttää haluttaessa myös vaatimattomia luonnonvaraiseen 

maisemakuvaan sopivia viljeltyjä puu-  ja pensaslajeja  kuten 

esim. Crataegus coccinea (  Amerikan orapihlaja ) ja Sambucus 

racemosa ( terttuselja )  (ks. kasviluetteloa 

2)Asutustaajamissa,  missä rakentaminen ulottuu tien 

välittömään läheisyyteen, voidaan tienvarsi-istutuksissa käyt-

tää luonnonvaraisten lajien ohella myös suurempaa koristearvoa 

omaavia puitten  ja  pensaitten puutarhalajeja. ( ks. kasviluet-

teloa  

B. Lajinvalinta luonnonolosuhteiden  mukaan: 

Toisessa lajinvalinnassa suoritettavassa ratkaisussa 

määritellään kasvivalikoima luonnollisten ympäristötekijöiden 

mukaan ( maantieteellinen asema, maaperä, maaperän kosteussuh-

teet,  ilmasto, ilmansuunta, yms. ) Valinnassa tulee ottaa huo-

mioon erikoisesti paikalliset olosuhteet. ( ks. kasviluetteloa )  

C. Lajinvalinta tierakennus-  ja liikenneteknisten 

 tehtävien mukaan: 

Senjälkeen  kun  on  suoritettu valinta edellisissä koh-

dissa esitettyjen näkökohtien mukaan, suoritetaan kolmanneksi 

tutkimus istutusten soveltuvuudesta määrättyyn tierakenteelli-

seen tai liikennetekniseen  tehtävään. Tierakennusteknisistä 

tehtävistä tärkein  on maansitominen. Liikenneteknisistä  näkö-

kohdista mainittakoon optinen ohjaus  ja häikäisysuoja. 
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I s t u t u s .t e n 	e t ä  i  s y y d e t 	t  i  e s t ä  

Istutusten etäisyydet ajoradasta vaikuttavat tien 

liikenneturvallisuuteen, välityskykyyn sekä tiekuvaan.  Ties-

tä  liian kauaksi sijoitettujen istutusten vaikutus tiekuvaan 

 ja  liikenteen optiseen ohjaukseen  jää  vähäiseksi, kun taas 

liian lähelle ajorata sijoitetut istutukset ovat liikenteel-

le  haitallisia jopa vaarallisiakin  ja kaventavat  tien optis-

ta  poikkileikkausta. 

Istutusten etäisyys tiestä määritellään täysikasvui-

een kasvin mittojen mukaisesti. Ei ole toivottavaa, että  kas 

veja  täytyy myöhemmin leikata,  sillä tämänlaatuinen  menette-

ly vaikuttaa haitallisesti kasvin luonnolliseen kasvuun sekä 

turmelee  sen ulkönäön. Sentähden  tulee kasvilaji  ja istutus-

paikka valita siten, että leikkausta ei tarvitse suorittaa. 

Kinosmuodostus  on  meidän ilmasto-olosuhteissamme  var-
sin  merkillepantava seikka, mikä vaikuttaa ratkaisevasti istu-

tusten  etäisyyteen tiestä. Liikenneturvallisuuden  ja  tien kun-

nossapicon takia eivät istutukset saa aiheuttaa kinostumista 

tielle. Haitallisessa määrin tapahtuvaa kinostumista syntyy 

yleensä  vain  avoimissa maisematiloissa. 

Liikenneturvallisuuteen  vaikuttavat haitallisesti 

myös puiden ajoradalle luomat varjot. Paikottainen varjostus 

ajoradalla vaikuttaa häiritsevästi ajoneuvon kuljettajaan 

sekä hidastuttaa jään sulamista  ja  kosteuden kuivumista ajora-

dalla aiheuttaen tällöin mandollisesti liikenteelle vaaralli-

sia tilanteita. 

Puut istutetaan yleensä sivuojan ulkopuolelle tiealu-

eelle. Erityisissä tapauksissa voi  tulla  kysymykseen puiden 

istuttaminen pengerluiskiin ottaen huomioon liikenneturvalli-

suuden  ja  tien kunnosspidon asettamat vaatimukset. 

Toisin kuin puut voidaan pensaat liikenneturvallisuu-

den  kannalta sijoittaa lähemmäksi ajorataa. Pensaskasvillisuus 

voi parhaassa tapauksessa lieventää ajoneuvoille tieltä suistu-

misen johdosta aiheutuneita vahinkoja. Tällöin tulee kuitenkin 

ottaa huomioon  se  seikka, etteivät istutukeet kavenna optises-

fl  tietä, eivätkä aiheuta  lumen kinostumista  tielle, 



-  23 -  

Istutuksia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon  se, et-

teivät  ne  peitä nkemää. NäkemäalLueiden istutuksista  vapaana 
 pitämisessä  noudatetaan valtioneuvoston antamia teknisiä  oh-

jeita.  Istutuksia ei pidä suunnitella  mybskään  niin, että ne 

peittävät  liikennemerkkejä,  tai  aiheuttavat haittaa puhelin- 
ja sähköjohdoille  tai valaistuslaitteille. 
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Lute 1,  

Liitteenä olevassa luettelossa esiintyviin puu-,  pensas- 
ja  kkiynnöskasvilajeihin  on  tehty merkintä  I  -  Vi  allaolevan  vyö-
hykekartan mukaisesti, mikä tarkoIttaa lajin ilmastollista kestä-
vyyttä  tai  levinneisyyttä Kunkin lajin kohdalla  on  merkint  myös 
siitä, onko puu-  ja  pensaslaji  puutarha-  tai  luonnonvarajrien  laji. 
Edelleen  on  merkitty, vaatliko kasvi menestyäkseen kosteata vai 
kuivaa kasvupaikkaa  tai  viihtyykö  kasvi sekä kosteassa että kui- 
vassa  kasvupaikassa.  

Luetteloon  on  merkitty tärkeimmät tienvarsi-istutuksiin 
soveltuvat puu-,  pensas- ja  köynnöskasvilajit.  Luettelon tarkoi-
tuksena ei ole olla täysin tyhjentävä, vaan istutuksiin voidaan 
käyttää myös lajeja, joita ei ole mainittu. 

VYtiHYKEK A  
Kortasta  ilmi 
pohjoisin  fliE 
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LUETTELO  TIENVARSI-ISTUTUKSISSA KAYTETTAVISTA  PUISTA,  FENSAISTA 

 JA  KÖYNNÖSKASVEISTA:  

Merkkien selitys  

1-VI  = ilmastollinen  kestävyys  (  ks  vyöhykekarttaa 

 o 	asutusseuduilla ( puutarhalaji  

00 	= asutusseuduilla  sekä luonnonvaraisessa maisemassa  
(  luonnonvarainen  tai  tarkoitukseen sopiva  viljel-
ty  laji  ) 

+ 	=  kuiva kasvupaikka  

++ 	=  kostea kasvupaikka 

kuiva  tai  kostea kasvupaikka 

LEHTIPUITA  JA  PENSAITA:  

Acer ginnala  
Mongolian  vaahtera  I  -  IV r  + 

Acer platanoides  I  -  V o  +  
Me  ts  ävaahte  ra  

Acer tataricum  I  -  V o  + 
Tatarian  vaahtera  

Alnus glutinosa  I  -  V 00  +++ 
Tervaleppä 

Alnus incana  I  -  VI co  
Harmaaleppä 

Amelanchier canadensis  I  -  IV o  
Kanadan  tuomipihlaja 

Amelanchier laevis  I  -  III 0 
Sire  tuomipihiaja 

Aronia melanncarpa  I  -  IV 0  + 
Mustamarjainen aronia  

Berberis  thunbergii  I  -  IV  ^  
Japanin  happornarja 

Betula verrucosa  I  -  VI 00  + 
Raudusko ivu 

Betula pubescens  I  -  VI  oc ++ 
Hieskoivu 

Caragana art)orescens  I  -  VI co  +  
Siperian  hernepensas 
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Corns  alba + var.  I  -  VI 00  +++ 
Kanukka 

CorylLus avellana  I  -  III 00  + 
Pähkinäpensas 

Cotoneaster integerrima  I  -  V 0  + 
Punamarjainen tuhkapensas 

Cotoneaster 1ullatus  I  -  II o  + 
Tuhkapensas 

Cotoneaster lucida  I  -  V o  ± 
Kiiltävälehtinen tuhkapensas 

Crataegus coccinea  I  -  VI 00  +  
Amerikan orapihlaja 

Euonymus europaeus  I  -  V 00  +++  
Euroopan  sorvarinpensas 

Fraxinus  excelsior I  -  IV o  ++ 
Metsäsaarni 

Hippophae rhamnoides  I  -  IV 00  + 
Tyrnipensas 

Lonicera coerulea  I  -  V o  +  
S  inikuus ama 

Lonicera tatarica  I  -  V 0  +  
Rus okuusama 

Malus sargentii  I  -  III o  + 
Marjaomenapensas 

Philadelphus coronarius  I  -  IV o  +  
Tavallinen  pihajasmiini 

Physocarpus opulifolius  I  -  V 00  +++  
He is  iangervo 

Populus  alba "Nivea"  I  -  II o  ++ 
Hopeapoppeli 

Fopulus balsamif'era  I  -  IV 0  ++  
Pals am  i popp  eli  

Populus berolinensis  I  -  III 0  ++  
Berliinin  poppeli 

Populus rasumowskiana  I  -  V o  ++ 
Rasumowskin poppeli 

Fopulus  tremula hybr.  I  -  VI 00  ++  
Hybrid  ihaapa 

IPopulus trichocarpa  I  -  IV o  ++ 
Jättiläispoppeli 
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Potentifla fruticosa  I  -  V o  + 
Pensashanhikki 

Prunus padus  I  -  VI 00  ++  
Tuomi 

Prunus virginiana  I  -  IV  ao ++  
Virginian  tuomi 

Quercus robur  I  -  III 00  +  
Tammi 

Rhamnus frangula  I  -  V 00  ++ 
Korpipaatsama 

Ribes alpinum  I  -  V 00  ++ 
Taikinamarja  

Rosa  canina  I  -  IV 0  + 
Koiranruusu  

Rosa  rubrifolia  I  -  V 0  + 
Punalehtiruusu  

Rosa  rugosa  I  -  VI a  + 
Kurttulehtiruusu  

Rosa  spinosissima  I  -  V o  + 
Juhannusruusu  

Rosa  virginiana  I  -  III a  +  
Virginian  ruusu 

Rubus odoratus  I  -  V a  ++ 
Tuoksuvatukka 

Salix  alba sericea  I  -  IV 0  ++  
Hope  apa ju 

Salix aurita  I  -  VI 00  ++ 
Korvakepaj  u  

Salix acutifolia  I  -  V 00  
Huurrepaju 

Salix caprea  I  -  VI 00  ++  
Raita 

Salix cinerea  I  -  VI 00  ++ 
Harmaapaju. 

Salix purpurea  I  -  III 00  
Purppurapaj  u  

Salix  repens  I  -  V 00  ++ 
Suikeropaju 



Salix viminalis  I  -  V 00  ++  
i Gripa ju 

Salix pentandra  I  -  VI  ao ++  
1-lalavapaju 

Sambucus racemosa  I  -  VI 00  +++  
Seija 

Sorbaria sorbifolia  I  -  VI 0  + 
Fihiaja-angervo 

Sorbus aucuparia  I  -  VI 00  + 
Pihiaja 

Sorbus intermedia  I  -  IV a  + 
Ruotsinpihiaja 

Spiraea arguta  I  -  III 0  +  
Mars  iusangervo 

Spiraea bumalda froebelii  I  -  III 0  + 
Ruusuangervo 

Spiraea chamaedryfolia  I  -  VI a  + 
Virpiangervo 

Spiraea margaritae  I  -  III a  + 
Kreetanangervo 

Spiraea hypericifolia  I  -  III 0  + 
Kuismaleht iange rva 

Spiraea salicifolia  I  -  III a  + 
Fajulehtiangervo 

Spiraea vanhouttei  I  -  IV  + 
Kinosangervo 

Symphoricarpus  albus  I  -  VI a  + 
Lumimarjapensas 

Syringa josicaea  I  -  V a  + 
Unkarinsyreeni 

Syringa reflexa  I  -  III a  + 
Nuokkusyre eni 

Syringa vulgaris +  var.  I  -  V  +  
Tavallinen syreeni 

Tilia cordata  I  -  V  
Metsälehmus 

Tilia eoropaea  I  -  V a  + 
Pu  is tale  hmu  s  

Ulmus glabra  I  -  Iv a  +  
Vuori  j  alava 
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Viburnum  lantana 	I  -  VI 	o 	+  
Vill ah  e is  i  

Viburnum  opulus +  var. 	I  -  IV 	00 	+ 
Lurnipallohe  is  i 

Abies sibirica  I  -  VI 00  ++  
F  iht akuu  s I  

Juniperus communis  I  -  V 00  +  
Tavallinen kataja 

Larix sibirica  I  -  VI 00  +  
Siperian lehtikuusi 

Picea abies  I  -  VI  oc ++  
Tavallinen kuusi 

IPicea omorika  I  -  III 0  +  
Serbian  kuusi 

Pinus cembra  I  -  IV 00  + 
Sembramänty 

Pinus peuce  I  -  IV 00  + 
Makedonian  mänty 

IPinus mugo  I  -  VI 0  +  
Vu or  imänt  y  

Finus silvestris  I  -  VI 00  +  
Tavallinen mänty 

Taxus cuspidata  I  -  III 0  ++  
Japanin marjakuusi 

KÖYNNÖSKASVEJA: 

Celastrus orbiculata  I  -  III 0  
Japanilainen tihukdynnös 

Lonicera caprifolium  I  -  IV a  
Köynnöskuusama 

Parthenocissus vitacea  I  -  IV a  
Tavallinen villiviini 

Parthenocissus quinquefolia 	I  -  III  
Imukärhinen villiviini 
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