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Johdanto - Uuden lukon äärelle
Suunnittelun keskiössä on Kangasalan Vehoniemenharjun Mustalukon läheinen alue, jonka
maisemavauriot ovat syntyneet 1980-luvulta alkaneen maa-ainesten oton seurauksena.
Ottotoiminnan päätyttyä ja Kangasalan strategisen yleiskaavan (2017) sekä Pirkanmaan
maakuntakaavan 2040 (2017) siivittäminä Vehoniemenharjulla nähdään yhä tärkeämpänä
tavoitteena virkistyskäytön ja matkailun kehittyminen. Yhtenä askeleena kohti tavoitetta on tämä
suunnitelma, jossa tähdätään harjumaiseman eheytymiseen ja luonnon sekä virkistyskäytön
monimuotoisuuden lisäämiseen.
Jääkauden synnyttämän
Vehoniemenharjun
geologisena
erityispiirteenä ovat
suuret
suppamuodostumat - harjun lukot. Suunnitelman inspiraationa nämä olivat oivallisia. Supissa, kuten
läheisessä Punamultalukossa on erityispiirteenä hyvin erilaisista luontotyypeistä toiseen
vaihettuminen. Myös maan topografian hahmottuminen ja näköyhteydet rinteeltä toiselle ovat
suunnitelman tärkeitä lähtökohtia.
Ihmistoiminnan aiheuttaman ”uuden lukon” maisemoinnin ja virkistyskäytön yleissuunnitelmassa
keskeistä on kasvillisuuden kehittäminen, pohjavesien suojelu sekä virkistyskäyttömahdollisuuksien
lisääminen. Suunnitelmassa yhdistyvät ekologinen tieto, paikallisten toimijoiden ja päättäjien ideointi,
sekä alueen elämyksellinen potentiaali.
Suunnitelma visioi alueen tulevaa käyttöä, kasvillisuuden kehitystä ja toimintojen sijoittumista. Se on
tarkoitettu lähtökohdaksi alueen virkistyskäytön kehittämiselle ja maisemoinnille. Suunnitelmassa on
osoitettu harrastustoiminnoille soveltuvat alueet sekä luonnon monimuotoisuuden ehdoilla
kehitettävät alueet. Suunnitelman toteutus vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kesken, arvokkaan
pohjavesialueen ja maisemallisesti herkän ympäristön huomioimista.

Kuva 1. Ilmakuva kohdealueesta vuonna 2015 viistosti itään suuntautuen. Kuva: Lentokuva Vallas Oy, 2015.
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Suunnittelun lähtökohdat
Vehoniemenharju on osa jääkauden kerrostamaa ja Lahden Salpausseliltä alkavaa harjujaksoa. Se
on luokiteltu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (2017) valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaaksi harjualueeksi sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetyksi ja maakunnallisesti arvokkaaksi
maisema-alueeksi. Yleissuunnitelma toteuttaa maakuntakaavan ja Kangasalan strategisen
yleiskaavan tavoitteita korjaten maa-ainesten otosta aiheutuneita maisema- ja ympäristövaurioita
ja edistäen alueen virkistyskäyttöä. Harjujen virkistyskäytön ja luontomatkailun vaikutukset voivat
hyödyttää monipuolisesti aluetta, ihmisiä luontoa ja elinkeinoja.
Suunnitelma on laadittu Vehoniemenharjun entisen maa-ainesten ottoalueen virkistyskäytön
parantamiseksi ja maisemoimiseksi osana VehoSyrjä -hanketta. Paikalla on ollut maa-ainesten ottoa
1980-luvulta lähtien. Ottotoiminta on päättynyt vuonna 2014, mutta alueella on yhä maa-ainesten
varastokasoja (suunnitelmakartta 1: Lähtötilanne), joiden säilyttämiseksi on voimassa
toimenpidelupia. Kangasalan kaupunki on ostanut alueelta maita vuosina 1983 - 2016. Kaupungin
omistuksessa on Vehoniemenharjulla noin 22 hehtaaria entistä maa-ainesten ottoaluetta, joille
suunnitelma pääasiassa keskittyy. Alueellista käytön suunnittelua on ulotettu joiltakin osin myös
naapurikiinteistön puolelle, mistä on sovittu maanomistajan kanssa, sekä kaupungin omistamiin
ympäröiviin metsiin. Suunnitelmakartoissa osoitetut reittilinjaukset ovat viitteellisiä ja niitä tullaan
tarkentamaan toteutuksen yhteydessä sekä yksityismaalle ulottuvilta osin maanomistajien kanssa
sopien.
Kokonaisuudessaan suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 60 hehtaaria (kuva 2). Se sijoittuu osittain
Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura 2000- alueelle ja rajautuu Vehoniemenharjun
luonnonsuojelualueeseen lännessä, sekä Heikkilän metsän luonnonsuojelualueeseen ja
Metsähallituksen luonnonsuojelutarkoituksiin hankkimaan kiinteistöön (Punamultalukko, 211-463-2107) etelässä (kuva 2). Suunnitelman toimenpiteitä ei uloteta luonnonsuojelualueille ja vain vähäisin
osin mainitulle Natura 2000-alueelle.

Kuva 2. Keltaisella korostettu suunnittelualue kattaa noin 60 hehtaarin alueen Vehoniemenharjulla Mustalukon
suppamuodostuman läheisyydessä. Noin puolet siitä on maa-ainesten otolta vapautunutta aluetta.
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Nyt maa-ainesten oton loputtua, tavoitteena on palauttaa entinen maa-ainesten ottoalue virkistysja retkeilykäyttöön sekä huomioida luontoarvoihin ja maisemaan liittyvät näköseikat osana arvokasta
harjualuetta. Erityisenä suunnitteluun vaikuttavana tekijänä on myös alueen sijainti
Vehoniemenharjun pohjavesialueella (0421104), joka lukeutuu pohjavesiluokkaan 1 eli on
vedenhankintaa varten tärkeä alue (Pirkanmaan ELY-keskus, 2018). Noin kilometrin päässä
suunnittelualueelta sijaitsee Raikun vedenottamo ja Vehoniemenharjulla on Tavasen
vedenottohankkeen lupahakemuksen käsittely kesken. Pohjavesi on alueella vähintään 17 m
syvyydellä maanpinnasta.

Nykytila
Maa-ainesten ottolueelle on monin paikoin syntynyt taimikkoa luontaisesti ja lisäksi eteläosan rinteille
on kehittynyt viljelyn seurauksena tiheä mäntytaimikko. Suunnittelualueen keskiosiin on muodostunut
maa-ainesten ottotoiminnan ja kallion louhinnan myötä pintavesiä keräävät lampi (0,6 ha).
Maanpinnan muodot ovat paikoin kasvillisuuden kehityksen ja virkistyskäytön kannalta haastavia.
Kasvillisuuden sukkessio ja metsittyminen ovat paikoin hyvässä vauhdissa (kuva 3), mutta
tasaisemmat pohja-alueet ovat kulutuksen ja todennäköisesti tiivistyneimmän maan vuoksi yhä
pääosin avoimia. Jyrkimmillä rinteillä kasvipeitteen syntyä hidastaa valuva hiekka ja vettä
pidättämätön kasvualusta. Myös moottoriajoneuvoilla ajo on ylläpitänyt kasvipeitteettömiä uria ja
rinnetaimikkoon on raivattu suorana erottuvia laskualueita. Kasvillisuuden kehityksessä haasteita
tuovat monin paikoin puuttuva humuskerros sekä voimakkaasti leviävä vieraslaji lupiini (Lupinus
polyphyllus), joka on uhka herkästi väistyvälle harjumetsäkasvillisuudelle.

Kuva 3. Ilmakuva
suunnittelualueesta
ympäristöineen toukokuussa
2018. Kuvassa on yhdistetty
kaupungin tuottamaa droonilentokuvaa sekä saatavilla
ollutta Google maps
ilmakuvaa (reunoilla)
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Virkistyskäytön
kannalta haasteellisia paikkoja ovat
paikoittainen pienipiirteinen kuoppaisuus, jyrkät ja muutamin
kohdin vaarallisetkin hiekkarinteet, sekä lammen reunojen
kallioiset jyrkänteet, joissa reunalla on paikoin irtokiviä ja
sortuvaa hiekkaa. Alueen nykyisiä virkistyskäyttäjiä ovat
ainakin patikoijat, suunnistajat, hevos- ja koiraharrastajat,
retkihiihtäjät sekä moottoripyöräharrastajat.

Kuva 4. Suunnittelun kohteena oleva entinen maa-ainesten
ottoalue mahdollistaa ympärivuotista virkistyskäyttöä. Retkihiihtäjät
ovat oivaltaneet paikan erityisyyden, mutta pysyvien ja maisemaan
sopivien lasku-alueiden perustaminen olisi tarpeen.
Kuvassa
maastolajiasiantuntija Antti-Jussi Tiitola kohdealueella talvella 2018.

Kaavatilanne
Yleiskaava
Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa
vuodelta 1983 kohdealueen pääkäyttötarkoituksena on
retkeily- ja ulkoilu (VR) ja alueella on osa-aluemerkintä
EO, missä maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. VR
-alueella on sallittua yleiseen virkistystoimintaan ja maaja
metsätaloustoiminnan
harjoittamiseen
liittyvä
rakentaminen. Alue on rakennuslain 124a§:n 1.
momentissa tarkoitetussa toimenpidekiellossa. Tämä
tarkoittaa, että maanpintaa muuttavat toimet tai
puiden kaato vaativat kaupungin myöntämän
maisematyöluvan
(MRL
128§).
Soraottoalueen
länsipuolella on luonnonsuojelualueeksi merkittyä
aluetta (SL-merkintä). Soranottoalueen tuntumaan
perustettiin
vuonna
1998
KeisarinharjuVehoniemenharjun Natura-alue (pinta-ala 268 ha), jonka
rajaus
tällä
kohdin
noudattelee
yleiskaavan
suojelualueen rajausta.
Huomioitavaa on, että oikeusvaikutteinen yleiskaava on
alueen arvojen tunnistamisen osalta osin vanhentunut
suhteessa Pirkanmaan maakuntakaava 2040:een.
Kuva 5. Ote Vehoniemen harjualueen osayleiskaavasta (1983). Ei mittakaavassa.
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Maakuntakaava
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 (2017)
kohdealue on suurimmaksi osaksi virkistysaluetta
(V-merkinnällä), jolla on seudullista merkittävyyttä
tai taajamien ekologisen verkoston kannalta
erityistä tärkeyttä. Alue varataan yleiseen
virkistykseen ja ulkoiluun. Lisäksi alue sijoittuu muun
muassa tärkeälle vedenhankintaan soveltuvalle
pohjavesialueelle (sininen pisteviivarajaus),
Ma-merkinnällä
varattuun
valtakunnallisesti
arvokkaaksi esitettyyn ja maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja ge1-merkinnällä
arvokkaaseen
geologiseen
muodostumaan
maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaana
harjualueena,
jolla
alueen
erityispiirteitä
haitallisesti
muuttavat
toimenpiteet
ovat
kiellettyjä ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon
mahdollisten maisemavaurioiden korjaustarve.
Kohdealue sisältyy myös matkailun ja virkistyksen
kehittämisen kohdealueeseen (mv), jolla erityistä
huomiota tulee kiinnittää matkailun ja luonto-,
maisemaja
kulttuuriympäristön
arvojen
yhteensovittamiseen
ja
virkistysreittien
edistämiseen, sekä teknisen huollon kehittämisen
kohdealueeseen (tk) pohjavesialueena, jolla
tulee varautua seudulliseen vedenhankintaan.

Kuva 6. Ote Pirkanmaan maakuntakaavasta
2040 (2017). Ei mittakaavassa.

Strateginen yleiskaava
Strategisessa yleiskaavassa Vehoniemenharjulle on osoitettu matkailu- ja virkistysalueen kehittämistä
ja harjualueella pyritään tarjoamaan uusia toimintamahdollisuuksia. Myös matkailu- ja
virkistystoimintojen kehittämismahdollisuudet sekä reittien jatkuminen ja kehittäminen tulisi huomioida
ympäristön suunnittelussa.

Kuva 7. Ote Kangasalan strategisesta yleiskaavasta (2017). Ei mittakaavassa.
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Suunnitteluprosessi
VehoSyrjä -hanketta ryhdyttiin valmistelemaan keväällä 2017 ja sen tavoitteet ja nimi muotoutuivat
tammikuussa 2018. Tavoitteena on yhdessä Pälkäneen kunnan kanssa kehittää Vehoniemen- ja
Syrjänharjun alueen virkistyksen ja matkailun edellytyksiä elinkeinoja hyödyttäen sekä luonto-,
kulttuuri-, ja maisema-arvot turvaten.
Vehoniemenharjun ja Syrjänharjun virkistyskäytön ja matkailun kehittämiseen liittyen järjestettiin
ideointipaja joukolle alueen toimijoita ja potentiaalisia yhteistyötahoja elokuussa 2017 sekä
maanomistajille maaliskuussa 2018. Ideointipajoissa mietittiin ja kerättiin ideoita aluekokonaisuuden
tulevaisuutta koskien. Elokuisessa pajassa työstettiin ideoita myös kyseessä olevaan entiseen maaainesten ottoalueeseen liittyen.
Suunnitelmassa (suunnitelmakartta 3: Käyttösuunnitelma) ehdotetut virkistyskäytön toiminnot
nousivatkin suunnitteluprosessin kuluessa esiin. Muun muassa retkeilyn, maastopyöräilyn, retkihiihdon,
hevos- ja koiraharrastusten hyvät mahdollisuudet alueella nousivat esiin mm. toimijoiden
ideointipajassa. Ideoita alueen monipuoliseen virkistyskäyttöön on syntynyt myös kaupungin
johdossa. Retkihiihdon, droonien lennätyksen ja koirakentän toiminnan edellytysten osalta on
konsultoitu asiantuntijoita. Reitteihin liittyen kerättiin toiveita ja näkemyksiä kaupungin nettisivuilla
kesäkuussa 2018 julkaistun tiedotteen ja suorien tiedustelujen avulla.
Suunnittelun edetessä on konsultoitu Kangasalan kaupungin ympäristönsuojeluyksikköä sekä
Pirkanmaan
ELY-keskusta
luonnonsuojeluun
ja
pohjavesiin
liittyen.
Valmistuneesta
suunnitelmaehdotuksesta pyydettiin lausunnot osallisilta ja yleisö sai jättää mielipiteitä.
Suunnitelmaehdotus oli verkossa ja kaavoituksen ilmoitustaululla nähtävillä 9.10. - 5.11.2018. Yleinen
vuorovaikutustilaisuus
suunnitelmasta
järjestettiin
23.10.2018
Kaupunginvirasto
2:ssa.
Suunnitelmaehdotuksesta jätettiin nähtävillä olon aikana neljä lausuntoa ja kaksi kirjallista
mielipidettä. Lisäksi yhden mielipiteen jättöä varten pyydettiin audienssi nähtävillä olon aikana ja se
vastaanotettiin 10.12.2018. Nyt käsissäsi olevaa päivitettyä yleissuunnitelman ehdotusta on
tarkennettu ja muotoiltu tarpeelliseksi katsotuin osin.
Suunnitelmasta ei arvioida koituvan heikennyksiä Keisarinharju-Vehoniemenharjun Natura-alueen
luonnonarvoihin. Suunnitelman toteutuksen ja erityisesti mahdollisen paikoitusalueen ja koirakentän
järjestelyjen suhteen on syytä olla erityisen huolellinen ja suunnitelmallinen, jotta pohjavesien suojelu
ja maisemaan sopiminen taataan. Lisäksi suunnitelman toteutus ei saa olla esteenä alueen
mahdollisille vedenhankintahankkeille (maakuntakaavan kehittämisperiaate huomioiden), tai
aiheuttaa pilaantumisriskiä pohjavesille. Tavase Oy:n vedenottohanke voi toteutuessaan vaikuttaa
suunnittelualueen eteläosien maisemointiin ja virkistyskäyttöön. Tavasen yleiskartassa (Tavase Oy,
2014) sinne on osoitettu imeytysaluevarauksia.
Suunnitelman toteuttamisessa on hyvä tehdä yhteistyötä vapaaehtoisten toimijoiden kanssa, sekä
kartoittaa mahdollisuudet ulkopuolisiin hankerahoituksiin. Toistaiseksi on oltu yhteydessä EU:n
rahoittamiin Paahde-Life ja käynnistymisvaiheessa olevaan Vieraslaji-Life hankkeisiin.
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Konsepti
Suunnitelman konseptina on monikäytön mahdollistaminen luonnonolosuhteiden ehdoilla ja paikan
vahvuuksia hyödyntäen. Merkityt reitit, monitoiminiityt ja levähdyspaikat tukevat monipuolista
virkistyskäyttöä mm. jalan, hiihtäen, pyöräillen tai hevosilla liikkuen. Alueelle osoitetaan mahdollisuus
monipuoliselle koiraharrastustoiminnalle sekä maaston kumpuilevuuden ja rinteisyyden innoittamina
polkupyöräilyn taitoradalle ja retkihiihdon laskurinteille ja ladulle. Lisäksi osoitetaan droonien
lennätykselle sovelias alue ja mahdollisten huoltorakennusten ja kaivon sijoittumiset.
Pohjavesien suojelun ja muodostumisen kannalta on tärkeää kasvipeitteen ja maannoksen
kehittyminen jälkihoidettavilla alueilla (Ympäristöhallinto, 2009). Kasvillisuutta kehitetäänkin
maiseman erityispiirteet huomioiden ja avoimuuden eri asteilla leikitellen. Samalla vaalitaan jo
syntynyttä elinympäristöjen ja lajiston monimuotoisuutta ja kehitetään sitä edelleen harjuluontoon
sopien. Alueella tarjoutuukin luonnon monimuotoisuuden kannalta erityinen tilaisuus pienialaisten
harjun paahteisten kivennäismaapaljastumien säilyttämiselle ja niittyjen kehittämiselle. Nämä ovat
luontotyyppien joukossa erittäin ja jopa äärimmäisen uhanalaisia (Raunio ym. 2008). Lisäksi avointen
elinympäristöjen, kuten niittyjen ja harjurinteiden sulkeutuminen on 578 (25,7 %) lajin uhanalaisuuden
ensisijainen syy (Rassi ym. 2010), joten niiden suojelu ja jäljittely on erityisen merkityksellistä.
Lopputuloksena synnytetään pehmeästi vaihettuvien ja avoimuudeltaan vaihtelevien
luontotyyppien mosaiikki, johon eri virkistystoiminnot mukautuvat.

Kuva 8. Havainnekuva laavulta etelään. Maisemaa värittää punaisesta valkoiseen sävyttyvä niitty, joka olisi
päiväperhosten, kovakuoriaisten ja sirkkojen paratiisi sekä elämyksellinen toimintaympäristö.
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Suunnitellut toimenpiteet
Kasvillisuuden kehittäminen
Metsät
Metsäksi kehitettävillä alueilla tuetaan luontaista taimettumista ja istutetaan pienryhmä (3-4 kpl)
männyn taimia suunnitelmakartassa 2 (”Kasvillisuuden kehittäminen”) osoitettuihin kohtiin
taimettumisen nopeuttamiseksi maisemallisesti tärkeissä kohdissa. Metsiä ja taimikoita hoidetaan
suunnitelmakartan tavoitteiden mukaisesti. Natura-alueelle kohdistuvien toimenpiteiden osalta tulee
tehdä ELY-keskukselle luonnonsuojelulain 65b § mukainen ilmoitus ennen toimenpiteitä ja ne
ajoitetaan lintujen pesimäkauden ulkopuolelle tarvittaessa (15.4.-31.7.).

Niityt
Niityt perustetaan maisemoitavien ottoalueiden pohjille luonnon lajiston sekaan ja niillä edistetään
harjukasvien esiintymistä. Alueelle on luonnostaan kehittynyt jo jonkin verran vaateliaampaa,
olosuhteisiin sopeutunutta lajistoa (esim. keltamaite, Lotus corniculatus ja masmalo Anthyllis
vulneraria), jonka toivotaan säilyvän. Kylvettävällä lajistolla pyritään elämyksellisesti värivaihettuviin
niittyihin, jotka tukevat kuivien niittyjen ja harjuluontotyyppien hyönteislajistoa.
Niittyalueiden rajat merkitään perustamisvaiheessa harvakseltaan väliaikaisin puupaaluin kylvön ja
hoitoalueen rajaamiseksi ensimmäisten vuosien ajaksi. Niityt kylvetään syys-lokakuussa pintamaahan
kasvupaikalla luonnostaan kehittyneen lajiston sekaan. Kivennäismaata on kuitenkin hyvä olla
kylvövaiheessa esillä, joten tarvittaessa kivennäismaata paljastetaan paikoin. Kylvöön käytetään
kotimaisia
luonnonvaraisten
niittykasvilajien
siemeniä
niityn
värigradienttisuunnitelman
(suunnittelukartta 2) ja saatavuuden mukaan. Niittykasvilajien lisäksi siemensekoituksen seassa
kylvetään lampaannataa (Festuca ovina) paahteelta ja rankkasateelta suojaavana lajina.
Suositeltavat määrät ovat 50 -100 g niittykasvilajien ja 100 - 200 g suojaheinän siementä aarille
(Pihlajaniemi ym. 2013). Kasvupaikkojen luonnonlajisto huomioiden vähimmäistarve on niittylajiston
osalta 50 g siemeniä/aari, samoin kuin lampaannadan osalta. Siemenet sekoitetaan väliaineeseen,
esimerkiksi sahanpuruun tai hiekkaan kylvön helpottamiseksi.

Valkosävyisen niityn kylvölajit:
päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)
nuokkukohokki (Silene nutans)
ahomatara (Galium boreale)
ahopukinjuuri (Pimpinella saxifraga)
siankärsämö (Achillea millefolium)
ojakärsämö (Achillea ptarmica)

Keltasävyisen niityn kylvölajit:
keltasauramo (Cota tinctoria)
keltamatara (Galium verum)
särmäkuisma (Hypericum maculatum)
kannusruoho (Linaria vulgaris)

Punasävyisen niityn kylvölajit:
ketoneilikka (Dianthus deltoides)
kangasajuruoho (Thymys serpyllum)
mäkitervakko (Viscaria vulgaris)
keto-orvokki (Viola tricolor)
käenkukka (Lychnis flos-cuculi)
ruusuruoho (Knautia arvensis)
kissankello (Campanula rotundifolia)
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Paahderinteet
Suunnittelualueen jyrkimpiä
etelän- ja lännenpuoleisia rinteitä
hoidetaan valoisina ja paahteisina
kivennäismaapaljastumia
sisältävinä harjurinteinä. Ne
tarjoavat harvinaisen
elinympäristön avoimuutta ja
paahteisuutta tarvitsevalle
eliölajistolle.

Kuva 9. Paahderinteissä edistetään mosaiikkimaisesti vaihtelevaa harjukasvillisuuden ja paahteisten
kivennäismaalaikkujen syntymistä. Harjurinteeseen sopivia ja juurillaan maata sitovia kasvilajeja ovat mm.
sianpuolukka ja variksenmarja.

Rinteiden laelle rakennetaan ulkoilijoiden turvallisuuden vuoksi ja samalla rinteen kulutuksen
vähentämiseksi puukaide. Pohjoisen paahderinteen alaosia muotoillaan tarvittaessa ja
mahdollisuuksien mukaan loivemmiksi tai penkereisiksi. Rinteiden jyrkimmät kohdat tuetaan
kasvillisuuden juurtumisen ajaksi maatuvilla riukupengerrakenteilla (kuva 10).
Rinteeseen istutetaan elo-syyskuun vaihteessa muutamia männyn ja katajan taimia ja kylvetään syyslokakuussa harjulajistoon lukeutuvia kotimaisia kangasajuruohon (Thymus serpyllum), sianpuolukan
(Arctostaphylos uva-ursi), variksenmarjan (Empetrum nigrum) ja lampaannadan (Festuca ovina)
siemeniä. Variksenmarjan ja sianpuolukan siemenet tarvitsevat liotuskäsittelyn (Pihlajaniemi ym.
2013). Myös muita luontaisesti paahderinteillä esiintyviä lajeja voidaan siementen saatavuuden
mukaan kylvää, kuten kissankäpälää, ahomansikkaa, häränsilmää, idänkeulankärkeä, masmaloa,
tunturikurjenhernettä ja harjukeltaliekoa. Kylvöä varten rinteeseen tehdään poikkisuuntaan noin 5 cm
syviä uurteita noin 30 cm välein, joilla vähennetään siementen valumista sadeveden mukana.

Kuva 10. Periaatekuva paahderinteiden tuennasta. Rinteiden jyrkimmät kohdat tuetaan rangoista rakennetuilla
pengerrakenteilla kasvien juurtumista auttamaan. Rinteen päälle rakennetaan puinen suojakaide.
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Kostea painanne
Koirakentälle varatun alueen tuntumaan, rinteen ”kainaloon” on kehittynyt pintavettä pidättävä
kausikostea painanne. Painannetta muotoillaan maisemoinnin tai mahdollisen koirakentän maan
muotoilun yhteydessä nykyistä hieman pienemmäksi (suunnitelmakartta 2: Kasvillisuuden
kehittäminen), jolloin veden toivotaan säilyvän altaassa jopa läpi kesän. Lajistoa monimuotoistavan
ja pohjavesien suojelullisen edun lisäksi kosteikolla on virkistysarvoa ja se rikastaa maisemaa.
Kosteikkoon soveltuvan kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti ja sitä täydennetään kotimaisilla
luonnonvaraisen rantakukan (Lythrum salicaria) taimilla.

Kuvat 11-12. Ennen-jälkeen -kuvapari kosteikkoalueen nykytilasta (vas, 2018) ja suunnitellun muutoksen
jälkeisestä maisemasta (oik). Mahdollinen koirakentän alue sijoittuu kuvasta vasemmalle. Nykytilassaan alueella
on runsastunut haitallinen vieraslaji lupiini.

Vieraslajien ja luontoon kuulumattomamien lajien hallinta
Alueelle on levinnyt lupiinia, jonka leviämisen estämiseksi ja poistamiseksi ryhdytään toimiin. Tämä on
tärkeää kilpailulle herkän harju- ja niittylajiston elinolojen turvaamiseksi. Lisäksi otetaan rutiiniksi
muiden alueelle mahdollisesti leviävien luontoomme kuulumattomien ja haitallisten lajien seuranta ja
torjunta. Erityisesti tarkkaillaan isotuomipihlajan (Amelanchier spicata), tuhkapensaan (Cotoneaster
sp.) ja terttuseljan (Sambucus racemosa) leviämistä.
Mikäli alueelle tuodaan maa-aineksia kasvualustaksi, tulee varmistaa, ettei niiden mukana alueelle
kulkeudu haitallisten vieraslajien siemeniä.
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Virkistyskäyttö
Reitit, opasteet, kaivo
Retkeilyreitit merkitään viitoituksin ja värein maastoon ja lisäksi harkitaan yhteistyötahojen hankintaa
suunnittelualueen sisäisten rengasmaisten luonto- tai hyvinvointipolkujen perustamiselle ja
opasteiden suunnittelulle. Viitoitusta alueelle kehitetään. Myös reittien ja opasteiden osalta tulee
Natura-alueella tehdä ELY-keskukselle luonnonsuojelulain 65b § mukainen ilmoitus ennen
toimenpiteitä.
Reitit muotoillaan kuorikkeella tai kiviaineksella kulkusuuntaan nähden poikittaisesti profiililtaan
kumparemaisiksi (kuva 13). Näin niiden kulutus- ja eroosiokestävyys paranee, sillä sadevesi valuu
sivuja kohden, eikä pitkittäisesti polulla. Etenkin hyvin ohuen maannoksen ja vähäisen kasvillisuuden
alueilla, rinteissä ja kosteissa kohdissa reitit kuluvat ja leventyvät herkästi. Hevosten ja maastopyörien
aiheuttama kulutus lisää polkujen huollon ja kestävyyden parantamisen säännöllistä tarvetta.
Tavoiteltavaa on reittien säilyminen mahdollisimman kapeina polkuina.

Kuva 13. Polkujen eroosiokestävyyttä voidaan
parantaa muotoilemalla niistä keskeltä kohoavia.
Näin ne kestävät paremmin ulkoilijoiden ja valuvan
veden aiheuttamaa eroosiota.

Suunnitelmakartassa esitetylle keskeiselle paikalle pystytetään infotaulu, jossa kuvataan alueen
toimintamahdollisuuksia ja -ohjeita, harjuluontoa, geologiaa, paahdeympäristöjä, kulttuurihistoriaa ja
pohjavesien suojelua. Alueen kosteikon ja lammen eliöstöstä ja muodostumisesta pintavesien
vaikutuksesta on lisäksi tietoa. Infotaulun läheisyyteen tehdään mahdollisuuksien mukaan kaivo,
alueen käyttäjien vapaaseen käyttöön.

Nuotio- ja näköalapaikat
Alueen keskivaiheilla olevan laavun ja nuotiopaikan välittömän lähiympäristön kasvillisuutta
kehitetään puustoiseksi ja luonnontilaisen kaltaiseksi. Näkymä etelän puoleiselle niitylle säilytetään
verrattain avarana. Paikalta löytyviä luonnonkiviä voidaan myös hyödyntää. Nuotion ympärille
tarvitaan penkit.
Käymälässä on huomioitava säiliön tiiviys. Käymälästä ei saa vuotaa likaantuneita vesiä maastoon,
eikä käymälää saa tyhjentää pohjavesi-alueelle. Virkistyskäytön lisääntyessä harkittavaksi tulee
kookkaamman valetun ja erottelevan maanalaisen säiliön käsittävä puucee, jossa huoltoväli on
harvempi tai vesivessa huoltorakennuksen yhteyteen, mikäli viemäröinti järjestyy.
Suunnitelmassa osoitetuille näköalapaikoille hankitaan mahdollisuuksien mukaan kiviset penkkimäiset
paadet tai muut maisemaan sovittuvat ja kestävät penkit. Lammen läheisyydessä penkkejä olisi hyvä
olla 2-3 kpl. Lammen tuntumaan voisi myös tulevaisuudessa harkita nuotiopaikkaa.
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Suunnittelualueen keskivaiheilla sijaitseva kallion
louhinnan seurauksena syntynyt lampi on
mielenkiintoinen maisemaelementti (kuva 14).
Lampi on muodostunut pintavesistä ja sen
ympärille
on
suunnitelmassa
osoitettu
pitkospuureitti ja rannalle näköalapaikka.
Lammen reunamilla on vaarallisia irtolohkareita,
joten turvallisuussyistä jyrkänteiden reunoille on
rakennettava turvakaide. Puurakenteinen kaide
soveltuu
maisemaan
parhaiten
ja
on
yhdistettävissä
rakenteellisesti
terästai
puurakenteiseen pitkospuureittiin.

Kuvat 14-15. Lammen jyrkiltä reunoilta aukeaa sykähdyttävä näköala. Reunoilla on kuitenkin vaaran paikkoja,
joten turvakaide ja kulkua helpottava pitkospuureitti olisivat tarpeen. Oikealla periaatekuva puurakenteisesta
kaiteesta ja pitkospuista.

Paikoitus, puomi ja moottoriajoneuvot
Virkistyskäyttöä varten perustetaan tarvittaessa paikoitusalue pohjavesialueen reuna-alueelle tai sen
ulkopuolelle. Sen rakenteissa huomioidaan pohjavesialue.
Moottoriurheiluharrasteet eivät sovellu pohjavesialueelle (Ympäristöhallinto, 2009). Näin ollen
liikenteen estämiseksi säilytetään alueelle johtavalla tiellä puomi, mutta sen siirtoa harkitaan
suunnitelmakartassa osoitettuun paikkaan. Huoltoajo alueella on kuitenkin sallittu. Alueelle tarvitaan
myös kyltti muistuttamaan pohjavesialueesta ja moottoriurheilun sopimattomuudesta.
Harrastuskohteet ja huoltorakennukset
Alueelle osoitetut koirakenttä ja pyöräilyrata edellyttävät yhteistyötahoja ja tarkennettuja
erityissuunnitelmia. Koirakenttä voi tarjota mahdollisuuden eri seurojen ja yksityisten toimijoiden
harjoittelulle, jolloin tarvitaan käytön organisoinnista ja ylläpidosta vastaava taho.
Suunnitelmakartassa 3 on esitetty toimintojen suurpiirteinen sijainti.
Koirakentän ja pyöräilyradan suunnittelussa huomioitavia seikkoja ovat pohjavesien muodostumisen
mahdollistavat läpäisevät pintamateriaalit, metsämaisemaan sovittaminen pehmentävällä
puustolla ja mahdollisimman kattava pintakasvillisuuden käyttö. Koirakentän lukitsemattomasta
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aitaamisesta olisi etunsa muille ulkoilu- ja retkeilyalueen käyttäiille sekä luonnolle. Koirien ulosteille
tulee järjestää roska-astia.
Koirakentälle varattu alue sijoittuu maaston painanteeseen. Näin kentän maisemallinen vaikutus on
reunapuuston kehityksen jälkeen vähäinen. Alueella on mahdollisuus suoralle ja kaarevalle
rataosuudelle
sekä
nurmikentälle.
Koiratoiminnan
mahdollisen
välinevarastoja
huoltorakennustarpeen huomioimiseksi alueelle on osoitettu paikka huoltorakennukselle.
Mahdollisten likavesien viemäröinti ja käsittely on suunniteltava huolella.
Polkupyöräradan tyyppinä voisi olla ns. pumptrack- ja taitoharjoitteluradan yhdistelmä, jonka
rakentamiseksi olemassa oleva kumpareinen maasto tarjoaa hyvät edellytykset. Radoissa on
erikokoisia kumpuja, hyppyreitä ja kallistettuja kurveja, jotka kehittävät radan käyttäjän laji- ja
pyöränkäsittelytaitoja. Radan leveys voi olla esimerkiksi 1,5 - 2 m ja pituus 150 - 500 m. Samalla alueella
voi mutkitella useampi eritasoinen reitti ja ne soveltuvat käytettäviksi erilaisilla pyörätyypeillä
potkupyöristä lähtien. Pintamateriaalina käytetään vettä läpäisevää kivituhkaa. (Esimerkkinä
Suomen Ladun Just Ride -hanke)
Drooni-ilmailun alueella ajatuksena on mahdollistaa toimijakohtaisesti sovittua lennätystä osoitetulla
alueella. Lennätyksessä tulee huomioida muut käyttäjät ja läheiset luonnonsuojelualueet. Droonien
lennättämisestä ja turvallisuusnäköseikoista vastaavat lennättäjät voimassa olevien lakien mukaisesti.
Droonien lennättämiseen varatulla niittyalueella tulee tarpeen ratkaista käynnissä olevasta ilmailusta
tiedottaminen sivullisille. Suunnitelmassa tämä on hoidettu ulkoilureitin kummassakin päässä
puurakenteisella niittymaisemaan sopivalla aitaosuudella (kuva 16). Aitaan tehdään lukitsematon
portti, jonka suljettuna oleminen on viesti siitä, että ilmailu on käynnissä ja muiden on syytä pysytellä
korkeintaan lennätysalueen laidassa kulkevalla merkityllä polulla. Aitaan kiinnitetään drooniilmailusta viestivä ja liikkumisen pelisäännöistä tiedottava kyltti.

Kuva 16. Droonien lennätykseen varatun niittyalueen pohjois- ja eteläpuolin rakennetaan ulkoilureitin ylittävä
noin 30 m pitkä puuaitaosuus, joka varustetaan portilla ja infokyltillä.

Drooneja varten alueelle rakennetaan lisäksi tasainen 5 x 5 m purettavissa ja siirrettävissä oleva
pölyämätön lentolaitteiden lähtöalusta. Droonien käyttöä varten suunnitelmakartassa 3 on osoitettu
pystytettäväksi sähkö- ja huoltotila nykyisen sähkölinjan tuntumaan. Sähköntuottokeinona voidaan
harkita myös aurinkoenergiaa. Toteutuksissa tulee huomioida, etteivät ne ole haitaksi mahdollisille
vedenhankintahankkeille ja varautua väliaikaisuuteen.
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Retkihiihdon
laskurinteet
merkitään
suunnitelman mukaisesti väliaikaisesti
maastoon puutolpilla. Tämä helpottaa
taimikkovaiheen hoitotoimia.
Laskualueille istutetaan tarpeen mukaan
mäntyjä, mikäli puoliavoimuus ei muuten
toteudu. Taimet merkitään ja suojataan
(kuva 17) laskualueilla, jotta niitä osataan
varoa myös lumipeitteen aikaan.
Puita on maisemallisista syistä hyvä olla
keskimäärin 5 m välein myös laskualueella.
Retkihiihtoa varten merkitty latu-ura
pidetään kapeana ja yksilatuisena. Ladun
teko
muutaman
kerran
talvessa
katsotaan
huoltoajoon
verrattavaksi
ajoksi.
Kuva 17. Retkihiihdon rinteissä taimia suojataan ja merkitään,
jotta puusto kehittyy myös varsinaisilla laskualueilla.

Ylläpito
Alueen ylläpito ja hoito käsittää alueen yleisestä siisteydestä sekä kalusteiden ja rakenteiden
kunnosta huolehtimisen. Lisäksi kasvillisuutta ja metsiä hoidetaan ja tarkkaillaan.
Näiden
järjestäminen voidaan toteuttaa vapaaehtoisten tai tarvittaessa muiden yhteistyötahojen ja
hankkeiden kanssa.
Huollon tarvetta voidaan vähentää muun muassa roska-astiattomuudella ja edellyttämällä kävijöiltä
omista roskista huolehtimista kestävien retkeilyperiaatteiden mukaisesti ”vie mennessäsi se, minkä toit
tullessasi”- käytännöllä.
Laavualueen puu- ja käymälähuollon ym. tarve riippuu tulevan käytön määrästä, mutta vaatii
todennäköisesti
vähintään
kaksi
huoltokertaa
vuodessa.
Retkeilyreittien
kulutusja
eroosiokestävyyden parantamiseksi on tärkeää pitää huolta polkujen kuorike- ja kiviaineskatteista
sekä muotoilusta. Hyvin hoidetut polut ja viitoitukset pitävät reitit kapeina, houkuttelevina ja
virkistyskäyttöä ohjaavina. Lisäksi ne vähentävät ympäröivän maaston kulumista.
Niityt niitetään vähintään joka toinen vuosi niiden avoimena säilymisen takia. Niittojäte jätetään
sijoilleen maan humuspitoisuuden lisäämiseksi. Sopiva ajankohta niitolle on siementen varisemisen
jälkeen elo-syyskuussa tai mahdollisten tarkempien hyönteistieteilijöiden ohjeiden mukaisesti. Niityillä
ylläpidetään kuivan niityn luonnonvaraista lajistoa. Ei toivotun lajiston leviämistä ja niittojätteen
paikoittaisen keräämisen tarvetta tarkkaillaan.
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Suunnitelman vaiheistus
Suunnitelman vaiheistukseksi toimenpiteet on jaettu toteutettaviksi kolmessa vaiheessa vuosien 2019
ja 2027 välillä. Toimenpiteiden toteutukseen ja ylläpitoon pyritään löytämään vapaaehtoisia
yhteistyötahoja sekä hankkimaan ulkopuolista rahoitusta. Eri harrastusryhmien kanssa on tärkeää
sopia heidän keskinäisen yhteistyön lisäksi alueen muun yleisen käytön mahdollisimman vapaasta
mahdollistamisesta.

Suunnitelmakartoissa ja selostuksessa kuvattujen toimenpiteiden vaiheistus
vaihe 1
vaihe 2
vaihe 3
Yleisen virkistyskäytön ja maisemoinnin toimenpiteet
2019-2021 2022-2024 2025-2027
laavu, puuvaja sekä puucee -alueen viimeistely
alueesta kertova keskeinen infotaulu
moottoriurheilun kieltokyltti
näköalapaikkojen penkit
puomin siirto
maisemoinnin yhteistyötahojen ja hankerahoituksen hankinta
alueen markkinointi
haitallisten vieraslajien torjunta ja tarkkailu, aluksi etenkin lupiiniin keskittyen
metsien harvennus ja taimikoiden hoito
metsittymistä täydentävät mäntyryhmäistutukset
eteläisemmän paahderinnealueen jyrkimmän kohdan tuenta
pohjoisen paahderinnealueen muotoilun tarkistus*
paahderinteiden kylvö ja mäntyistutukset (elo-lokakuu)
eteläosan monitoimi- ja maisemaniityn perustaminen (syys-lokakuu)
pohjoisosan niityn ja lammen seudun virkistyskäytöstä sopiminen maanomistajan kanssa
pohjoisosan monitoimi- ja maisemaniityn vaiheittainen perustaminen (syys-lokakuu)*
kosteikon muotoilu* ja istutus
Mustalukon reittilinjauksen neuvottelu maanomistajan kanssa
alueen sisäisen luonto- tai hyvinvointipolkureitin perustaminen ja merkinnät
reittien eroosiokestävyyden parantaminen kiviaines- tai kuorikekatteilla
suunittelualueen kautta kulkevien ulkoilureittien merkintä maastoon ja viitoitukset
lammen jyrkänteen suojakaide
lammen kiertävät pitkospuut
suuremman kapasiteetin puucee alueen käytön lisääntyessä
kaivon suunnittelu ja rakentaminen
Muut toimenpiteet **
yhteistyö- ja toteuttajatahojen hankinta
retkihiihdon laskualueiden merkintä ja täydentävien puiden istutus
paikoitusalueen suunnittelu ja rakentaminen pohjavesien suojelu huomioiden
koirarata-alueen suunnittelu ja toteutus
polkupyörärata-alueen suunnittelu ja toteutus
drooni-ilmailun rakenteet ja kyltit
* maa-ainek sien varastoinnin ja sovitun maisemoinnin päätyttyä
**yhteistyötahojen k anssa sopien
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