
 
 
 

 
KUINKA KUNNOSTAA VANHOJA SORAKUOPPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kokemuksia vanhojen soranottoalueiden kunnostusproj ektista 

 
Krista Mäkelä

 



 2

 
Sisällys 

MIKSI SORAKUOPPIA KUNNOSTETAAN? ................. VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE 
MÄÄRITETTY. 

MUUTAKIN KUIN TYHJÄ MONTTU...... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 

SUUNNITELMASTA TOTEUTUKSEEN VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 

ESIMERKKIKOHTEET........................... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 

SUOJAKERROSTA POHJAVEDEN PÄÄLLE ...............................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
Lähtötilanne maastossa ..................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Puuston poistaminen......................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pintamaiden kuorinta .....................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Suojakerroksen muodostaminen ....................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Maastonmuotoilu ...........................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pintaverhoilu..................................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Uusi maisema................................................................................................................................................................ 10 

SOISTUVASTA SORAKUOPASTA METSÄTALOUSMAAKSI ......... .........Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
Lähtötilanne maastossa ..................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Puuston poistaminen......................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pohjavesilampien ja soistumien täyttäminen .................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Maastonmuotoilu ...........................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pintaverhoilu ja kasvettaminen......................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Vedenlaadun seuranta ....................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  

KOHENNUSTA TIEMAISEMAAN JA KYLÄMILJÖÖSEEN.......... ............Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
Lähtötilanne maastossa ..................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Puuston poistaminen......................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Maastonmuotoilu ...........................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pintaverhoilu ja kasvettaminen......................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  

LOUHOSLAMMESTA VIRKISTYSALUEEKSI ................... .........................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
Alueen suunnittelu .........................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Lähtötilanne ...................................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Puuston poistaminen......................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Maastonmuotoilu ...........................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pintaverhoilu ja kasvettaminen......................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  

METSÄLAMPI SORAKUOPPAAN ..................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
Lähtötilanne ...................................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Puuston poistaminen......................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Maastonmuotoilu ...........................................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  
Pintaverhoilu ja kasvettaminen......................................................................Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.  

VANHOJEN SORANOTTOALUEIDEN KUNNOSTUSPROJEKTI 2004-2 007 .........VIRHE. 
KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 

LÄHTEITÄ JA LUETTAVAA:................. VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 
 



 3

Miksi sorakuoppia kunnostetaan? 
 
Vuosituhansia kasvillisuuden kätköissä olleiden kivennäismaiden paljastaminen käy 
nopeasti, kun työvälineenä on tehokas kaivinkone. Kukkulat vaihtuvat painanteiksi, loivat 
mäenrinteet jyrkänteiksi. Työ on palkitsevaa ja välttämätöntäkin, sillä maa-aineksien tarve 
rakentamisessa on kiistämätön.   
 
Mutta mitä tapahtuu, kun työ on tehty ja tarvittavat maa-ainekset saatu hyödynnettyä? Mitä 
tapahtuu ympäristölle, joka on muutettu täysin uudenlaiseksi? Lapiomiehen jäljet 
korjaantuvat nopeasti. Muutaman vuoden kuluessa vesi ja jää pyöristävät kaivantojen 
jyrkät muodot luonnollisiksi ja kasvillisuus alkaa valloittaa kivennäismaata. Laajoilla, 
konevoimin kaivetuilla alueilla tilanne on toinen.  
 
Kunnostamatta jätetyt kaivualueet ovat maisemavaurioita ja joissain tapauksissa kaivannot 
saattavat vaarantaa pohjaveden laatua. Hoitamattomat soranottoalueet ovat 
maastonmuodoiltaan usein luonnottoman jyrkkärinteisiä, pohjaltaan tiivistyneitä ja niiltä 
puuttuu kasvun kannalta tärkeä humuskerros. Erityisen ongelmallisia ovat 
pohjavesilammikot, joiden kautta haitta-aineilla on suora pääsy pohjaveteen. Vanhojen 
soranottoalueiden luontainen metsittyminen voi kestää kauan; ilman aktiivisia toimia alueet 
pysyvät vuosikymmeniä ympäristövaurioina. 
 
Vanhojen sorakuoppien muuttuminen tuottamattomiksi joutomaiksi on kuitenkin 
mahdollista välttää. Kaivualueiden kunnostaminen edistää alueiden palautumista 
luonnonmukaisiksi ympäristöiksi, sekä pienentää pohjaveden laatua ja määrää uhkaavia 
riskejä. Kunnostaminen nostaa maakiinteistöjen arvoa joutoalueiden palautuessa 
metsätalouskäyttöön ja kunnostettuina alueita voidaan hyödyntää esimerkiksi 
virkistyskäytössä.  
 
Vuonna 1982 voimaan astuneen maa-aineslain myötä kaivualueiden jälkihoitoon on alettu 
kiinnittää yhä enemmän huomiota. Maassamme on kuitenkin tuhansia vanhoja, ennen lain 
voimaantuloa kaivettuja alueita, jotka edelleen muistuttavat lapiotyön vaihtumisesta 
konevoimiin.  
 
Maisemaa on helppo muuttaa kaivamalla, mutta jälkien korjaaminen vaatiikin jo tietoa, 
taitoa ja näkemystä. Luonnon jäljittely maastoa muotoiltaessa on yllättävän vaikeaa. 
Lisähaastetta työhön tuovat pohjaveden suojelun asettamat vaatimukset sekä luonnon 
monimuotoisuuden huomioon ottaminen kunnostustöisissä.  
 
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektissa on paneuduttu ennen maa-aineslain 
voimaantuloa syntyneiden kaivantojen kunnostamiseen. Aiheesta on niukasti 
kirjallisuustietoja, joten töissä on edetty yrityksen ja erehdyksen tietä. Vanhan 
soranottoalueen kunnostaminen eroaa merkittävästi heti ottotoiminnan päätyttyä 
tehtävästä jälkihoidosta, joten jälkihoito-ohjeita on noudatettava soveltaen. Tämän esitteen 
tarkoituksena on antaa esimerkkejä erilaisista kunnostustapauksista, sekä toimia pohjana 
entistä parempien kunnostuksien ideoinnille ja toteuttamiselle. 



Muutakin kuin tyhjä monttu 
 
Kunnostamisella tarkoitetaan toimintaa sellaisilla vanhoilla soranottoalueilla, joita ei ole 
asianmukaisesti jälkihoidettu. Jälkihoito puolestaan tehdään maa-ainesluvan ehtojen 
mukaisesti ottotoiminnan aikana tai heti sen päätyttyä. Jälkihoitoon kuuluu mm. alueen 
siistiminen, maaston muotoileminen ympäristöön sopivaksi, sekä paljaan soran 
verhoileminen tarkoitukseen soveltuvalla pintamateriaalilla. Kun puhutaan maisemoinnista, 
voidaan tarkoittaa joko kunnostamista tai jälkihoitoa. 
 
Soranottoalueita on alettu jälkihoitaa vuonna 1982 voimaan astuneen maa-aineslain 
seurauksena. Jälkihoitoon liittyvät suositukset ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenien 
aikana merkittävästi, joten aikoinaan riittävän hyvin jälkihoidettu alue ei välttämättä ole 
enää nykyisten suositusten mukainen. Kunnostettavat soranottoalueet voivat siis olla joko 
niin sanotusti vanhoja, eli ennen maa-aineslakia kaivettuja, tai sellaisia uudempia alueita, 
joilla lupaan liittyviä jälkihoitomääräyksiä ei ole noudatettu tai tehdyt toimenpiteet eivät 
vastaa nykyisiä suosituksia.  
 
Vanhojen soranottoalueiden ongelmat liittyvät yleisimmin alueen maisemakuvaan ja 
käyttöön. Yhteiskunnan kannalta suurimmat ristiriidat aiheutuvat siitä, että laadultaan 
parhaimmat pohjavesivarat ja käyttökelpoisimmat maa-ainesvarat sijaitsevat samoissa 
lajittuneen aineksen muodostumissa. Soranotto voi heikentää pohjaveden 
muodostumisolosuhteita ja jopa vaarantaa pohjaveden laatua monin tavoin. 
 
Jälkihoitamattomilla ottoalueilla suurimman uhkan pohjaveden laadulle aiheuttaa se, että 
alueilta on poistettu pintavettä pohjavedeksi puhdistava ja kasvien kasvualustana toimiva 
maannoskerros. Tiiviille sorapinnoille ja jyrkille, eroosioherkille rinneluiskille kasvillisuus 
leviää hitaasti, joten uuden maannoksen kehittyminen voi kestää kymmeniä, jopa satoja 
vuosia. Tilanne on vielä huolestuttavampi, mikäli ottotoiminta on ulottunut pohjaveteen ja 
alueelle on näin muodostunut pohjavesilampia ja –kosteikoita. Avoimien vesipintojen 
kautta mahdollisilla haitta-aineilla on suora pääsy pohjaveteen. 
 
Vanhoihin soranottoalueisiin voi ongelmien lisäksi liittyä myös ympäristöarvoja. 
Luonnontilaan jätetyt kuopat ovat joissain tapauksissa kehittyneet luonnon 
monimuotoisuuden kannalta hyvinkin arvokkaiksi alueiksi. Tyypillisin esimerkki tästä ovat 
sorapenkereisiin pesiytyneet törmäpääsky-yhdyskunnat. Lisäksi paljaat paahderinteet 
tarjoavat elinympäristöjä sellaisille avoimien alueiden kasvi- ja hyönteislajeille, joiden 
aiemmat esiintymisalueet ovat vähentyneet esimerkiksi maatalouden maankäyttötavoissa 
tapahtuneiden muutoksien myötä. Myös pohjavesilammista saattaa löytyä suojeltavia 
lajeja, kuten viitasammakoita tai eräitä vesikovakuoriaisia.  

 
Vanhojen, kunnostusta kaipaavien ottoalueiden vahvuutena voi olla myös se, että jo 
kertaalleen muutetulle alueelle on mahdollista - pohjaveden suojelu huomioon ottaen - 
kehittää uudenlaisia toimintoja, luoda uutta maisemaa. Soranottoalueita onkin käytetty 
lähtökohtana esimerkiksi ympäristötaiteelle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että monista 
mahdollisuuksista huolimatta suurin osa kunnostuksista tähtää muutetun alueen 
palauttamiseen mahdollisimman lähelle luonnontilaa.  
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Suunnitelmasta toteutukseen 
 
Kunnostustarvetta ei ole aina helppo todeta, sillä silmä tottuu nopeasti vallitsevaan 
tilanteeseen. Heti kun kitulias taimikko alkaa valloittaa sorakuopan reunoja, alueen 
katsotaan olevan valmis. Joskus luonto palauttaakin kaivualueen kelvolliseksi 
metsämaaksi ilman ihmisen apua, mutta läheskään aina näin ei tapahdu. Useat 
kunnostustarvetta kasvattavat asiat, kuten riittämätön pohjavesisuojaus, eivät välttämättä 
näy päällepäin. Kunnostaminen edellyttää usein jo kasvettumaan lähteneen kuopan 
ainakin osittaista uudelleen avaamista, mikä saattaa tuntua turhalta työltä. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että kituliaasta taimikosta ei tule koskaan kunnon talousmetsää, ja että 
kunnostettuna alueella tulee todennäköisesti olemaan paitsi paremmat kasvuolosuhteet, 
myös monipuolisemmat jälkikäyttömahdollisuudet. 
 
Kunnostustarpeen toteamisen jälkeen on ryhdyttävä suunnittelemaan toteutusta. Maa-
ainesten ottamisesta on jo totuttu laatimaan piirustuksia, mutta myös vanhojen 
soranottoalueiden kunnostaminen vaatii suunnittelua. Huolellinen ennakkosuunnittelu 
helpottaa varsinaisia maastonmuotoilutöitä, mutta tärkeää on myös muodostaa kanta 
alueen jälkikäytöstä, pohjavesisuojauksesta ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta 
jo suunnitteluvaiheessa.  
 
Aluetta kartoitettaessa on erityisen tärkeää mitata pohjaveden pinnan korkeustaso ja 
arvioida sen vaihtelu. Kartoituksessa on lisäksi paikallistettava luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaat kohteet, jotta ne voidaan ottaa huomioon suunnittelussa. 
Kunnostuksissa kannatta yleensä hyödyntää mahdollisimman paljon alueella vielä olevia 
maa-ainesvaroja. Sorakannakset ja erilaiset kasat on kuitenkin syytä tutkia tarkkaan, sillä 
usein alueelle jääneet maa-ainekset ovat olleet jollain tavalla huonolaatuisia. Lisäksi 
kaivaminen on usein päättynyt soran vaihtuessa esimerkiksi kallioon tai saveen.  
 
Kunnostaminen saattaa edellyttää erilaisia lupia ja lausuntoja, joiden tarve on aina 
selvitettävä tapauskohtaisesti. Samoin jo suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää 
voimassa olevat suositukset esimerkiksi pohjaveden suojakerrospaksuuksista. 
 
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektissa kartoituksia ja suunnitelmia on tilattu 
paitsi yrityksiltä, myös eri alojen opiskelijoilta. Oppilaitosyhteistyö onkin tuottanut 
tavanomaisesta poikkeavia näkemyksiä kunnostussuunnitteluun ja maisemointiajatteluun. 
Kaikki suunnitelmat on hyväksytetty alueellisella ympäristökeskuksella, mutta 
tapauskohtaisesti on haettu myös muita lupia tai lausuntoja. 
 
Vanhojen soranottoalueiden kunnostusprojektissa on kunnostettu pääsääntöisesti vain 
ennen maa-aineslakia kaivettuja ottoalueita. Valtaosa kunnostuksista on toteutettu 
yhteistyössä Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innovan kanssa. Laajempia 
soranottoalueita on kunnostettu kaikkiaan yhdeksän. Näistä kohteista esitellään lyhyesti 
viisi. Esittelyissä keskitytään kunnostuksien tavoitteisiin ja keinoihin. Lopullisia tuloksia 
pääsemme arvioimaan vasta muutaman vuoden kuluttua, mutta jo nyt on mahdollista 
seurata maisemassa tapahtuvia muutoksia. 
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Esimerkkikohteet 
 
SUOJAKERROSTA POHJAVEDEN PÄÄLLE 
Hankkeen pilottikohde 
 
Sijainti:  Pyhäranta 
Koko:  3 ha 
Pohjavesialue:  Ropa, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. 
Kaavat:  Vakka-Suomen harjuseutukaavassa (1995) merkintä M/km; maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
jonka toteuttaminen edellyttää maa-ainesten otosta vaurioituneiden osien kunnostamista ja maisemointia. 
Suunnittelu:  Toni Venäläinen, opinnäytetyö Turun ammattikorkeakoululle. 
Toteutus: Maarakennus: Länsi-Suomen aikuiskoulutuskeskus Innova; Puuston poisto: L-S Metsäenergia 
Oy. 
Erityistä:  Muutaman kymmenen metrin etäisyydelle kohteesta on vuonna 2004 asennettu uusi 
vedenottokaivo, josta vesi johdetaan Pyhärannan kunnan pohjavedenottamolle. Kunnostuskohteella on 
useita matalia pohjavesilampia ja –kosteikoita, osa aivan paikallistien vierellä. 
Kunnostuksen tavoite:  Tavoitteena on pienentää pohjaveden laaturiskejä sekä kunnostaa maisemavaurio 
osaksi ympäristöään. Tavoite saavutetaan kasvattamalla pohjaveden suojakerrospaksuutta vedenottamon 
lähialueella, sekä edistämällä joutomaan palautumista metsätalouskäyttöön.  
Toteutumisaikataulu: Kunnostuksen suunnitteleminen aloitettiin vuoden 2004 keväällä. Kaikkiaan maaston 
mittaamiseen ja suunnitelman laatimiseen kului aikaa runsaat puoli vuotta. Suunnitelman hyväksyttäminen 
sekä suunnitelman mukaisten urakoiden kilpailuttaminen vei noin neljä kuukautta. Varsinaisiin maastotöihin 
päästiin alkukesästä 2005 ja kohde valmistui syyskuussa 2005. 
 
Lähtötilanne maastossa 
 
Kunnostettava alue oli vanhaa, osin jo metsittyvää soranottoaluetta. Alueella oli useita 
kosteikoita, vettyvää ja soistuvaa maapohjaa, sekä matalia lampia. Soranoton jäljiltä 
jääneet kannakset, paljaat rinneleikkaukset, sekä epämääräiset maa- ja kivikasat saivat 
alueen näyttämään sotkuiselta ja keskeneräiseltä.  

 
Kuvat 1. ja 2. Pilottikohdetta ennen kunnostustöiden alkua. 
Alueella oli useita pohjavesikosteikoita sekä epämääräisiä kivi- 
ja maakannaksia.  
 
  
Puuston poistaminen  
 
Ennen maarakennustöiden alkua alueen puusto oli poistettava juurineen, sillä 
maamassojen alle ei saa jäädä eloperäisiä aineksia. Alueella kasvava taimikko oli 
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keskimäärin kolmesta neljään metrin korkuista. Maansiirtotöiden yhteydessä olisi ollut 
mahdollista kerätä osa kannoista kasoille kuorittavan pintakasvillisuuden kanssa, mutta 
näin menetellen työn lopputulos olisi voinut vaihdella paljonkin ja toisaalta 
pintamateriaalien käyttökelpoisuus olisi heikentynyt eikä puuainesta olisi saatu 
hyötykäyttöön. Kunnostuskohteella ongelmana oli lisäksi maaston epätasaisuus ja 
kivikkoisuus, minkä oletettiin hankaloittavan kantojen poistamista maansiirtokoneella.  
 
Koska hankkeessa oli tarkoitus kehittää uudenlaisia toimintatapoja, päätettiin työ teettää 
ulkopuolisella urakoitsijalla. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei määritelty tarkemmin työn 
toteutustapaa, vaan urakoitsijat saivat esittää oman ehdotuksensa käytettävästä 
menetelmästä. Tärkeintä oli sekä puiden että kantojen saaminen mahdollisimman tarkasti 
pois alueelta ja puumateriaalin toimittaminen hyötykäyttöön. Sekä edullisimman hinnan 
että kiinnostavimman työtavan perusteella työn tekijäksi valittiin yritys, joka tekisi työn 
nostamalla puut maasta juurineen kääntyvän giljotiinikouran avulla. 

 
Kuvat 3. ja 4. Puut nostettiin maasta juurineen. Juuret irtosivat melko helposti hiekkaisesta maasta ja työn 
jälki oli hyvää. 
 
Puut tulisi poistaa sulan maan aikana, mutta kuitenkin lintujen pesimäkauden ulkopuolella. 
Hankkeessa töiden etenemisen kannalta ainoaksi mahdolliseksi ajankohdaksi jäi kuitenkin 
kesäkuu. Puiden nostaminen maasta juurineen osoittautui käyttökelpoiseksi 
menetelmäksi. Juuret irtosivat helposti hiekkaisesta maasta ja työ onnistui niin tasamaalla, 
matalilla rinteillä kuin hankalakulkuisessa kivikoissakin. Parhaiten menetelmä toimi noin 
kahdesta neljään metriä korkeilla männyillä. Myös aivan pienet taimet onnistuttiin 
poistamaan, vaikka työ vaatikin tarkkuutta. Alueelta poistetut puut toimitettiin 
energiakäyttöön. 
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Pintamaiden kuorinta 
 
Ennen maansiirtotöitä kunnostettava alue oli saatava puhtaaksi kaikesta eloperäisestä 
aineksesta. Vanhalle soranottoalueelle kenttäkerroksen kasvillisuutta oli ehtinyt syntyä 
varsin niukasti, joten pintakerrosta kuorittiin vain muutaman senttimetrin syvyydeltä. Myös 
lampien ja kosteikoiden pohjat kuorittiin. Pintamaat kasattiin alueen laidoille odottamaan 
levittämistä kunnostetun alueen pintaverhoiluksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Täytettäviltä alueilta kuorittiin pintamaat 
mahdollisimman tarkasti pois. Hyvin kasvussa 
olevat maastonkohdat jätettiin käsittelemättä. 
 

 
 
Suojakerroksen muodostaminen 
 
Pohjavesilampien ja –kosteikoiden täyttömateriaalina käytettiin alueella olevista 
kannaksista saatavia maa-aineksia. Suositusten mukaan pohjaveden pinnan päällä olevan 
suojakerroksen tulisi lähellä vedenottamoa olla vähintään neljä metriä. Kunnostuksessa 
päädyttiin kuitenkin käytännön syistä tavoittelemaan vähintään metrin suojakerrosta. 
Useiden metrien täytöt eivät olisi käyttökelpoisen täyttömateriaalin puuttuessa olleet 
mahdollisia ja lisäksi massiivisten täyttöjen edellyttämä koko alueen uudelleen avaaminen 
haluttiin välttää. Suojakerrosta kasvatettiin kaikilla sellaisilla maastonkohdilla, joille ei ollut 
kehittynyt vankkaa taimikkoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Suojakerroksen rakentamista 
eloperäisestä aineksesta kuoritun 
kosteikon päälle. Työ sujui helposti, sillä 
pohjaveden pinta oli keskikesällä 
matalalla. Täyttökerrokset yhdistettiin 
loivilla luiskilla alueelle jääviin 
metsäsaarekkeisiin ja kuopan 
reunaluiskiin. 
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Maastonmuotoilu  
 
Maastonmuotoilun tavoitteena oli muotoilla alueella olevat kukkulat, kannakset ja 
leikkaukset loivapiirteiseen ympäristöön sopiviksi.  
 

Kuvat 7. ja 8. Alueella olevista kannaksista saatiin kosteikkojen peittomateriaalia ja samalla maastoa 
muokattiin loivapiirteisemmäksi. Kuvien kannaksesta poistettiin jyrkkälakinen huippu, mutta säilytettiin jo 
hyvin kasvettuneet alarinteet. 
 
Pintaverhoilu 
 
Parasta pintamateriaalia soranottoalueelle olisivat alueen omat pintamaat, mutta 
kunnostettavilla kohteilla pintamaita ei yleensä riitä kuin pienelle osalle alueesta. 
Pilottikohteen pintamateriaaleista järjestettyyn tarjouskilpailuun ei jostain syystä saatu 
vastauksia turvetuottajilta, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi paikallisen yrittäjän tarjous 
kuoritusta metsänpohjasta. Materiaali saatiin kuljetuksen hinnalla.  
 
Käytetty pintamateriaali oli kuorittu rakentamisen alta ja se oli maatunut kasalla 
muutaman vuoden. Materiaali koostui turpeesta, sekä varpujen ja mäntyjen juurakoista, 
joten aineksen sisältämän siemenpankin voisi olettaa olevan ihanteellinen kunnostetulle 
alueelle. Pintamateriaalista teetettiin metsämaa-analyysi kasvualustaominaisuuksien, 
sekä alkuaineanalyysi mahdollisten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi.  
 
Pintamateriaalin kerrospaksuudeksi tuli 5-15 cm. Kerrospaksuuden vaihtelu luo 
kasvumahdollisuuden vaihtelevalle kasvilajistolle. Levittämisen jälkeen pintamateriaali 
sekoitettiin pohjamaahan kaivinkoneen piikkikauhalla noin 20 cm:n syvyydeltä. Näin 
muodostuneet urat tarjoavat hyvän tarttumisalustan ilman kautta leviäville siemenille. 
Sekoittamalla pintamateriaali pohjamaahan vältytään myös kahden toisistaan erillään 
olevan kerroksen aikaansaamilta eroosio- ja vesitalousongelmilta.  
  
Alue jätettiin kasvettumaan luonnonsiemennyksellä. 
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Kuvat 9., 10. ja 11. Pintamateriaaliksi levitettiin rakentamisen alta kuorittua korpimetsänpohjaa. Aines oli 
hyvin turvepitoista ja sen mukana alueelle saatiin juurenpätkiä ja siemeniä. Materiaali sekoitettiin 
kivennäismaahan piikkikauhalla. 
 
 
Uusi maisema 
 

 
Kuvat 12. ja 13. Kunnostuksessa pyrittiin säilyttämään hyvin kasvamaan lähteneitä maastonkohtia niin paljon 
kuin mahdollista. Soistuvat kosteikot ja pajuja kasvavat painanteet muuttunevat vuosien kuluessa mäntyä 
kasvavaksi kankaaksi.  
 

 


