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1 Johdanto

Suomessa on runsaasti rantaviivaa. Ranta on
maisemallinen ja ekologinen erikoisalue kah
den perustekijän veden ja maan välisenä raja
alueena. Maisema muuttuu sekä ihmisen toi
menpiteiden että luonnossa tapahtuvien mui
den muutosten seurauksena. Maisemanhoidon
tarve vaihtelee vesistönosien, maisematyypin,
rantatyypin ja maisemaa muuttavien toimenpi
teiden luonteen ja merkittävyyden mukaan.
Julkaisun tarkoituksena on edistää vesira
kennushankkeiden maisemanhoidollisesti kor
kealaatuista suunnittelua ja toteutusta. Tarkas
telunäkökulmina ovat maisemasuunnittelu ja
maisemarakentaminen vesistöhankkeissa.
Maisemasuunnittelu tulisi sisällyttää osaksi
kaikkea vesirakentamisen suunnittelua ja to
-

-

teuttamista. Julkaisussa esitetään maisemasuun
nittelun lähtökohtia sekä maisemanhoidollises
ti suositeltavia suunnitteluratkaisuja ja raken
nusmenetelmiä.
Julkaisu on laadittu vesi- ja ympäristöhal
linnon suunnittelemia ja toteuttamia vesiraken
nushankkeita silmälläpitäen. Työn lähtöaineis
tona on tutkittu mm. tulvasuojeluun ja vesistö
jen kunnostamiseen liittyviä esimerkkikohteita
eri puolella Suomea ja niiden suunnittelu- ja
lupa-asiakirjoja. Tämän taustaselvityksen tu
lokset on koottu raporttiin, joka onjulkaisemat
tomana vesi- ja ympäristöhallituksen käytössä.
Työn yhteydessä on tehty myös kirjallisuussel
vitys ja käytetyt lähteet on mainittu kirjallisuus
luettelossa.
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2 Vesistöt ja maisema

2.1 VESIMAISEMA
Vesi on Suomessa merkittävä maisematekijä
runsaiden järvien, jokien ja pitkän rannikon
takia. Vesi asettuu notkelmi in. Maisemakuva
na vesipinta on avoin tila ja heijastava keskipis
te. Näkyvyys vesipinnan yli on esteetön, äänet
kantautuvat kauas, hajut ja tuoksut leviävät
helposti. Maiseman mielenkiintoisuutta lisää
vät sen liike ja ääni.
Rannikkoalueilla veden osuus maisemassa
on luonnollisesti suuri. Sisämaassa se vaihtelee
vähäjärvisestä Pohjanmaasta Keski-Suomen
runsasvetisyyteen. Voimakkainta vesistön vai
kutus on Saimaan, Oulujärven ja Inarin seu
duilla ja vähäisintä Varsinais-Suomessa, Kes
ki-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Päävirta

Suvanto

-

Pohjavirta

2.1.1 Joet
Virtaava vesi kuluttaa maata jatkuvasti ja
muuttaa sen muotoa. Vaikutus riippuu virtaavan veden määrästä, maan rakenteesta, pinnan
muodoista ja kasvillisuudesta.
Virta hakeutuu uoman mutkissa ulkokaar
teen puolelle, jonne muodostuu syvänne. Syö
pyminen jatkaa uoman käyristymistä, kunnes
virta puhkaisee kapeaksi jääneen kannaksen.
Sortumat muokkaavat syöpymisen ja kasautu
misen lisäksi uomaa (kuva 1).
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Virrannopeuden jakautuminen

Kuva 1. Virtauksen asettuminen jokiuomassa
/79/

Kuva 2. Jokilaakson poikkileikkaus/1 9/

Syöpymisen vaikutuksesta uoman toiselle ran
nalle muodostuu törmäja toiselle rannalle ker
rostumisen takia penger. Rantapenkereessä
maaperä on yleensä muuta laaksoa tiiviimpää
uoman kuivattavan vaikutuksen takia. Penke
reen takana on tulva-alue (kuva 2).
Maalaji ja kallioperä antavat uomille ja
jokiverkostoille muodon. Ominaispi irteet ilme
nevät joen mutkaisuudessa ja haarojen määräs
sä. Tasaisella alueella uoma muotoutuu mut
kaiseksi ja maaperän rakenteen verkkomuodot
tulevat siellä selvästi näkyviin.
Moreenialueenjoet ovat pitkiäja runsashaa
raisia. Savi- ja soramaiden joet ovat yleensä
suoria. Savialueillajoet ovat pitempi- ja runsas
haaraisempia kuin soramailla. Hiekka-, hieta
ja hiesumailla joet ovat yleensä mutkaisia, si
vujoet suhteellisen lyhyitä ja runsashaaraisia
(kuva 3).
Uoman poikkileikkaus riippuu lähinnä maa
perän sisältämien maalajitteiden hienoainek
sen määrästä ja lajittuneissuudesta (kuva 4).

2.1.2 Järvet
Järvien yleinen suunta on kaakkois-luode. Jär
vet ovat syntyneet kallioperän vajoamiin, man
nerjään puhdistamiin kallioperän ruhjeisiin sekä
mannerjään reunan eteen kasautuneiden suisto
maiden tai reunamoreenin patoamiin altaisiin.
Suuria yhtenäisiä selkiä on järvissä niukasti,

Kuva 3. Kallioperän ja maaperän vaikutus joki
ja puro verkon muotoon /1/
sillä mutkaiset rannat, salmet, niemetja runsas
lukuiset saaret rikkovat niitä. Järvet ovat siten
yleensä muodoltaan pirstoutuneita.
Järv imaiseman ominaispiirteet kuvastuvat
sen rannoissaja niiden muodoissa, kasvillisuu
dessa ja saarissa. Lahtien poukamissa kohoaa
tavallisesti vyöhykkeittäin tiivis ja rehevä vesija rantakasvillisuus, joka pehmentää vesirajaa
usein jyrkissäkin rannoissa.
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Maalaji

Perspektiivi

Poikkileikkaus ja uoman kasvu

Karttakuva

Moreeni
:0J

Sora
Hiekka

n\

,.;i

Hieta
Hiesu

Savi

Kuva 4. Purouoman muoto eri maalajeissa /1/

2.2

MAISEMATYYPIT

Vesistöalueen ja maisemamaakunnan avulla
voidaan kuvata maiseman luonnetta eli selven
tää alueelle tyypillisiä piirteitä. Maisemamaa
kunta on alue, jossa maiseman perusrakenne on
samankaltainen, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaa
ja Pohjois-Pohjanmaa (kuva 5). Tällä jaolla on
merkitystä maisemanhoitoon; vesistöjen sijain
tija eri osat vaativat erilaiset hoitotoimenpiteet.
Maisemamaakuntien sisällä jokilaaksojen
maisemanhoito voidaan jakaa kulttuuriasteen
ja virtaavan veden osien mukaan en hoitoaluei
sun.
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Kulttuuriasteen mukaisia maisemanhoito
alueita ovat mm. rakennetut alueet, maatalous
alueet, metsätalousalueet ja arvokkaat luonnon
alueet. Virtaavan veden juoksun eri maiseman
hoitoalueet ovat latvavedet, yläjuoksu, keskijuoksu ja alajuoksu.
Latvavesien vedenkokooma-alueilla vesis
tö muodostuu pikkupuroista ja noroista. Ylä
juoksulla uoma tavallisesti syvenee nopeasti,
mutta syväuurteisten laaksojen rantakasvilli
suutta esiintyy vain kapeina kaistaleina.
Koskipaikat ja vuolteet ovat soraikkoa,
louhikkoa tai paljasta kalliota. Keskijuoksulla
vallitsee usein tasapaino materiaalin siirron ja
kasaantumisen välillä jolloin joen rannat yleen

MAISEMAMAAKUNNAT
1. Lounaisrannikko
2. Etelärannikko
3. Salpausselät
4. Etelä-Pohjanmaa
5. Pohjois-Pohjanmaa
6. Suomenselkä
7. Peräpohjola, Lappi
8. Häme
9. Savo
10. Keskisuomi (/Pohjoissavo)
11. Vaarasuomi (/Kainuu)

Kuva 5. Maisemamaakunnat /28/

sä syöpyvät. Alajuoksun tasaisilla alueilla hiek
kaja savi kerrostuvat aiheuttaen tulvahaittaaja
vaikeuttaen alueen vesitaloutta.

2.2.1 Rantatyypit
Ranta-alueet ovat maisematilojen rajoja. Ne
voidaan näkymiltäänjakaa avoimiin, puoli avoi
mun ja suljettuihin (kuva 6).
Avoimia rantatyyppejä ovat laakeat kallio
rannat, hiekkarannat, kivikkorannat, peltoran
nat, niittyrannat ja monet suorannat. Tyypille

ominaista ovat tasaiset pinnanmuodot, vähäi
nen peittävä kasvillisuus ja pitkät näkymät. Ne
ovat maaperältään usein niukkaravinteisia tai
ihmisen muovaamia.
Suljettuja rantatyyppejä ovat jyrkät kallio
rannat, metsärannat ja voimakkaasti nousevat
rantaviivat. Tyypille ominaista ovat karkeat
maastonmuodot, runsas peittävä kasvillisuusja
lyhyet näkymät. Kallioinen tai karkeiden maalajien muodostama ranta on herkästi vaurioitu
va heikon kasvillisuuden kulutuskestävyyden
takia.
Puoliavoimet raimat ovat näkymiä sallivia
avoimen ja suljetun rannan sekamuotoja.
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Kuva 6. Erilaisia maisematioja ranta-alueella

2.3

JOKIRANNAT

Veden virtaus vaikuttaa pohjan laatuun, kerros
tuneisuuteen, ray inteiden kulkeutumiseen ja
happipitoisuuteen ja kasviyhdyskuntien raken
teeseen ja lajistoon. Virtaavan veden rannan
vyöhykkeet ovat vesikasvi-, pensas-ja puuvyö
hyke.
Suvantojen, suistojen ja hitaasti virtaavien
jokiosuuksien rehevät, lajirikkaatja monimuo
toiset kasvillisuusvyöhykkeet muistuttavat jär
venrantoja. Tulvaveden keskikorkeuden ylä
puolella sijaitsevat usein pellot ja niityt erityi
sesti keski- ja alajuoksulla.
Rantakasvillisuusvyöhykkeetjakavat virtaavan veden energiaa, vaimentavat rantaan koh
distuvaa välitöntä vaikutusta ja sitovat ranta
luiskaa.
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2.3.1 Vesikasvivyöhyke
Vesikasvien korret ja versot vähentävät aalto
jen ja virran suoraa vaikutusta rantaan. Virtaus
vaikuttaa kasviyhdyskuntien rakenteen ja lajis
ton lisäksi kasvien elomuotoihin. Erityisiä vir
taavan veden lajeja ovat purovita ja purosätkin.

2.3.2 Pensasvyöhyke
Keski- ja alajuoksun ajoittain tulvanalaista
vyöhykettä kutsutaan tässä pensasvyöhykkeek
si. Se on keskivedenpinnan yläpuolella ja siinä
kasvaa luontaisesti pajupensaikkoa rannanmyö
täisenä vaippakasvillisuutena.
Pajujen lisäksi tähän tulvanlaidepensaistoon
kuuluvat Pohjanlahden rannikolla tavallisesti
suomyrtti ja tymi.
Lapin tulvarannoilla esiintyy laajoja kulle
roniittyjä.

2.3.3 Puuvyöhyke
Metsävyöhyke sijaitsee tulvarajan yläpuolella
ja osittain tulva-alueella. Siellä virtaavan veden
vaikutus on vähäinen. Se on usein luontaisesti
rehevä, runsastajinen, lehtomainen lehtimetsä
vyöhyke. Puulajeina kasvavat mm. harmaalep
pä. hieskoivu. tuomi. pihlaja ja paikoitellen
tervaleppä. Aluskasvillisuuden tyyppilajeja ovat
koiranheinä, piina-ailakki, keltaängelmä, pu
naherukka, mesiangervo, karhunputki ja ranta
tädyke.

2.4

JÄRVIRANNAT

Järvien eri osat kuuluvat usein maisemallisesti
eri tyyppeihin. Rehevöityminen, säännöstely ja

muut häiriöt muuttavat usein sen vyöhykkei
syyttä.
Kasvilli suuden kehittymi seen vaikuttaa
rannan maaperä, syvyys, aallokko, vedenlaatu,
sameus, väri, lämpötila, valo ja vedenkorkeu
den vaihtelu. Kasvillisuusvyöhykkeet ovat
yleensä selvästi havaittavissa. Vesikasvillisuus
ulottuu tavallisesti noin kahden metrin syvyy
teen.
Järvirannan kasvillisuusvyöhykkeet jaetaan
vedenkorkeuden mukaan (kuva 7):
1 )epilitoraaliin, joka on yliveden (HW) yläpuo
linen alue
2) geolitoraaliin eli maarantaan, joka on ylive
den ja keskiveden (MW)välinen alue
3) hydrolitoraaliin eli vesirantaan, joka on kes
kiveden ja aliveden (NW)välinen vyöhyke
4) ylempääii ja
5) alempaan sublitoraaliin.

Kuva 7. Järvirannan kasvillisuusvyöhykkeet /30/

‘5

Rannan yläosan tulva-alueen kasvillisuus
on niittymäistä. Vesirajan molemmin puolin
kasvaa tavallisesti saroja, syvemmällä järvi
ruokoa, järvikaislaajajärvikortetta. Näitä ilma
versoisia kasveja kauempana rannasta ovat kel
lulehtiset ja uposlehtiset vesikasvit, Suurvesi
kasveista syvimmässä menestyvät pohjalehti
set vesikasvit ja vesisammalet,
Rantavedessä aina 0.5 2.0 m:n syvyyteen

saakka kasvaa ilmaversoisia lajeja. Niiden
tyviosat ovat jatkuvasti veden alla, mutta yh
teyttävät osat kohoavat vesipinnan yläpuolelle.
Vedessä, sen pinnassa ja pohjassa kulkeutu
vat irtokellujat kasvavat suojaisissa paikoissa
muun vesikasvillisuuden suojassa. Ne eivät
kiinnity juurillaan alustaan, joten tuuli, aallok
ko ja veden virtaus kuljettaa niitä (kuva 8).

-

Kuva 8. Kasvillisuuden jakautuminen ja suhteellinen runsaus erilaisissa vesissä /32/
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3 Vesistörakentaminen ja
maisemasuunnittelu

3.1 MAISEMASUUNNITTELU
SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄN
OSANA
Vesien käytön suunnittelujärjestelmän Suunnittelutasot ovat valtakunnan tason tavoitesuunnittelu, vesistökohtainen tai muu alueellinen
kokonaissuunnittelu, vesistökohtainen tai muu
alueellinen yleissuunnittelu ja hankesuunnitte
lu.

Rakentamisella on aina vaikutuksia maise
luoda uusi lähtökohta ranta-alueiden kehityk
selle. Tämä edellyttää maisemaselvityksiä ko
konaissuunnittelussa, maisemasuunnittelun liit
tämistä osaksi hankkeen yleissuunnittelua ja
maisemarakentamisen ottamista mukaan kus
tannuksiin (kuva 9).

TAVOITESUUNNITELMA

1
KOKONAISSUUNNITELMA

1
_YLEISSUUNNITELMA

1

ft—

HANKESUUNNITELMA

MAISEMANSUOJELUN TAVOITTEET

1

MAISEMASELVITYS

MAISEMASUUNNITELMA

MAISEMARAKENTAMISEN
TOTEUTUSSUUNNITELMA

1

RAKENTAMINEN

[

MAISEMARAKENTAMINEN

1
KUNNOSSAPITO

MAISEMAN JÄLKIHOITO

Kuva 9. Maisemasuunnittelu suunnittelujärjestelmän osana
2

412193L
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Maisemasuunnittelun eteneminen voi suurehkossa

vesistörakennusliankkeessa olla eri

suunnittelutasoilla

esimerkiksi

taulukon

Taulukosta

ilmenevät

myös

osavaiheet (taulukko 1).

1

mukainen.

Taulukko 1. Maisemasuunnittelun kytkeminen eri suunnittel utasoihin

1. Maisemanhoidon tavoitesuunnitelma

1-

H

2.

Maisemaselvitys

maisemarakenne

-

maisematila

-

kasvillisuus ja eläimistö

-

säilytettävät ja suojeltavat kohteet

-

kunnostettavat kohteet

-

kaivumaiden sijoitus

-

z

z
3.
-

rannan maastonmuotoilu

-

-

kaivumaiden sijoitus ja muotoilu
ruoppausalueiden määrittäminen

-

rakenteiden sijoitus ja mittasuhteet

-

toimintapisteiden sijoitus

-

istutussuunnittelu

—

4.
-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

o

kustannusarvio

-

-

Maisemasuunnitelma

rantaviivan linjaus

Maisemarakennuskohteiden toteutussuunnitelma
istutukset

nurmetukset
pintainateriaalit
maastonmuotoitu

työselitys
kohteiden merkintä ja suojaustapa
kasvillisuuden poisto
hakkuujätteiden poisto
pintamaan ja taimien talteenotto ja varastointi
maisemarakennuskohteiden pohjatyöt
maisemarakentamisen

suojeltavien

tarkennettu kustannusarvio

H

5. Maiseman jälkihoito-ohjeet
-

-

-

-
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taimien ja kasvillisuuden hoito
harvennukset
rakenteiden hoito
näkymien avaaminen

z
z

suunnittelun

3.1.1 Tavoitesuunnittelu
Valtakunnantason tavoitesuunnittelun tarkoi
tuksena on vesien käytön, hoidon ja suojelun
yleisten päämäärien, tavoitteiden ja toimintalinjojen määrittely sekä toimenpideohjelmien
valmistelu.
Maisemanhoito ja -suojelu osana tavoitesuunnittelua on maisemanhoidon tavoitteiden
ja valtakunnallisesti merkittävien maisemakoh
teiden huomioonottamista. Valtakunnallisesti
merkittäviä maisemansuojelukohteita on osoi
tettu mm. Maisematoimikunnan mietintössä
(Komiteanmietintö 1980:44).

3.1.2 Kokonaissuunnittelu
Vesistöjen alueellisen kokonaissuunnittelun
tarkoituksena on selvittää tärkeimmät tavoit
teet ja toimenpiteet alueen vesien käytölle,
hoidolle ja suojelulle sekä yhteensovittaa ve
siin kohdistuvia tarpeita ja antaa pohjaa yksi
tyiskohtaisemmalle suunnittelulle ja päätök
senteolle.
Maisemasuunnittelun tehtävänä on liittää
maisemanhoidon ja -suojelun alueelliset tar
peet kokonaissuunnitelmaan, kartoittaa maise
mansuojelun kannalta seudullisesti arvokkaat
kohteet ja alueet sekä sisällyttää maisemara
kenteen ja maisemakuvan huomioonottaminen
toimenpidesuosituksiin. Seutukaavaliitotja lää
ninhallitukset välittävät tarvittavaa aineistoa.
Laadituissa vesien käytön kokonaissuunni
telmissa on aineistoa yleis- ja hankesuunnitel
mien maisemaselvityksiin.

tia maisemasuunnitelma ainakin keskeisille
ongelma-alueille. Yhteistyötahoina ovat alu
een seutukaavaliitot, lääninhallitukset, kunnat
ja kaupungit.

3.1.4 Hankesuunnittelu
Hankesuunnittelun tarkoituksena on vaihtoeh
tojen tarkastelun avulla esittää hankkeiden ta
voitteen aikaansaamiseksi tarvittavat toimen
piteet sekä niiden kustannukset ja koituvat
hyödyt ja muut vaikutukset päätöksentekoa
varten. Kunnat ovat hankesuunnittelun olen
nainen yhteistyöosapuoli.
Hankesuunnitelmassa tulee käsitellä myös
toimenpiteiden maisemallisia vaikutuksia.
Mikäli vaikutukset ovat huomattavia, tulee
suunnitelmaan sisältyä maisemaselvitys ja mai
semasuunnitelma. Suunnitelma sisältää toteu
tukseen tarvittavat yksityiskohtaiset piirrokset
maastonmuotoilusta, istutuksistaja muista mai
seman muotoutumiseen vaikuttavista rakenteis
ta. Piirustusten lisäksi tulee laatia työselitys,
jossa esitetään työn toteutustapa ja jälkihoidon
toimenpiteet (ks. taulukko 1).
Suunnittelutehtävä voidaanjäsentää esimer
kiksi seuraavasti:
1. Vesistön luonteen selvittäminen
lähtötietojen kemu
maisemaselvitys ja johtopäätökset
käyttöselvitys

-

-

-

2. Suunnitteluperiaatteen muokkaus
nykyisten ongelmien ja niiden ratkaisuperiaatteiden selvitys
käyttötarpeiden kartoitus, ristiriitojen
selvittäminen, vesimaiseman lähtökoh
dat

-

-

3.1.3 Yleissuunnittelu
Vesistökohtaisen tai muun alueellisen yleissuunnittelun tarkoituksena on määritellä tarvittavat toimenpiteet vesien käytön, hoidon tai
suojelun edistämiseksi tai vesien aiheuttamien
haittojen ja vahinkojen torjumiseksi.
Yleissuunnittelussa maisemasuunnittelu on
tärkeä suunnittelun osa. Jos kysymyksessä on
moninaiskäyttösuunnitelma, voidaan alueelle
laatia maisemaselvitys, jonka avulla määritel
lään maisemanhoito- ja suojelualueet sekä
annetaan niille kehittämisohjeet. Mikäli suun
nitelmaan sisältyy merkittäviä vesirakentamis
kohteita tulee maisemaselvityksen lisäksi laa

3. Varsinainen suunnittelu
maastonmuotoilu
istutukset
verhoilumateriaalit
työselitys
-

-

-

-

Hankkeen tarkoitusperistä riippuen voidaan
maisemasuunnitelmassa esittää periaatteita mm.
rantojen maankäytölle, vesistön virkistyskäy
tölle sekä rantojen ja vesistön maisemanhoidol
le, tavoitteita veden laadulle, veden korkeuden
muutoksille, rantojen muotoilulle ja vesistöön
kohdistuvien toimenpiteiden toteutukselle.
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3.2 MAISEMASUUNNITTELUN
PERIAATTEITA
Maisemasuunnittelun keskeinen tehtävä on
uuden tasapainoisen vesimaiseman luominen
vesistön käyttötilanteen muuttuessa. Tärkeitä
maisemarakentamisen keinoja ovat maastonmuotoilu ja massojen sijoittaminen, maisemaalueiden rajaus ja käsittely sekä kasvillisuuden
käyttö.
Maisemanhoidon tavoitteena on säilyttää
vesistöt monipuolisina ja rikastuttaa maisemakuvaa kehittämällä rannoille uusia rantatyyp
pejäja kasviyhdyskuntia. Se perustuu vallitse
vien kasviyhdyskuntien ja vesistön rakenteen
tuntemiseen ja sitä toteutetaan suojelemalla,
hoitamallaja kehittämällä vesistölle tyypillisiä
ominaisuuksia. Tavoitteena voidaan pitää luon
nossa esiintyviä monipuolisia vesimaisema- ja
rantatyyppejä. Häviämässä olevat kasviyhdys
kunnat kuten tulvaniityt, rantaluhdat ja lehdot
kuuluvat erityisen maisemanhoidon ja -suoje
lun piiriin.
Vesirakennushankkeet tulisi suunnitella
toteutettavaksi siten, että vältetään luonnonpiirteistä selvästi poikkeavien maisematekijöi
den syntyminen. Luonnonmukaisuuden saavut
tamiseksi säilytetään uomissa riittävä vesimää
rä esimerkiksi pohjapatoja rakentamalla. Uudet
uomat muotoillaan maastoon sopeutuviksi.
Myös kaupungeissa ja taajamissa voidaan ri
kastuttaa vesimaisemaa rakentamalla rantoja
luontaisiin rantatyyppeihin pohjautuen. Kun
toimintojen tarve ja määrä on suuri, sijoittuu
paljon erilaisia rakenteita veteen ja rannoille.
Rantojen maisema tulee käsitellä vaihtelevasti
siten, että suljettu ja avoin maisematila muo
dostavat kokonaisuuden rakennetun ympäris
tön kanssa.
Jokilaaksojen vedenkokooma-alueella met
sänhoito ja -suojelu sekä syöpymisen estämi
nen ovat maisemanhoidon merkittävimmät ke
hittämistoimenpiteet. Keskijuoksun kulttuurimaisemassa maisemanhoidon toimenpiteet
suunnataan rannansuojeluun ja virtaavan ve
den viivyttämiseen.
Kaikilla osuuksilla voivat tulla kysymyk
seen maisernarakentamistoimenpiteet,joita ovat
mm. uoman linjaus ja luiskien muotoilu. Ra
kennetuilla maisemaosuuksil la tarvitaan niiden
lisäksi selkeää toimintojen sijoittelua.
Kaikkien rantoihin kohdistuvien suunnitel
mien tärkeimpiä lähtötietoja ovat vedenkor
keustiedot ja vesistötyypin määrittely. Veden
korkeustiedot määrittelevät rannoilla menesty-
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vän kasvillisuuden vyöhykejaon, Rannan muoto
vaikuttaa kasviyhdyskuntien kehittämistarpee
seen ja kehittämismuotoon (kuva 10).

3,2.1 Kasvillisuusvyöhykkeet
Lcionnontilainen rantamaisema seuraa veden
vuodenaikojen rytmiä. Tulva-alueen vaihtele
vat vesiolosuhteet luovat edellytykset vesi- ja
rantakasvillisuuden kehittymiselle.
Vedenkorkeudet vaihtelevat useimmissa
vesistöissä. Vaihtelualueella menestyvät aino
astaan sellaiset kasvilajit, jotka sietävät ajoit
taista seisovaa vettä ja sen aiheuttamaa juuris
ton hapenpuutetta. Sietokykynsä mukaan ran
ta- ja vesikasvillisuus voidaan jakaa vyöhyk
keisiin (taulukko 2).

Taulukko 2. Ranta- ja vesikasvillisuusvyöhyk
keet
Vyöhyke

Veden alla

vitavyöhyke
ruokovyöhyke
paj uvyöhyke
rantapuusto

yli 360 vrk/vuosi
150-360 vrk/vuosi
50- 150 vrk/vuosi
alle 50 vrk/vuosi

Rantavedessä keskialivedestä keskive
teen menestyvätjärviniokokasvit, saratjajärvi
kaislat. Vyöhyke toimii eroosiosuojana ja sillä
on merkitystä myös ravinteiden sitojana.
Keskiveden yläpuolella menestyy pajuvyö
hyke. Se sitoo ranta-alueen. Vyöhyke koostuu
paikasta riippuen usein monista eri lajeista. Sitä
voidaan varsinkin kulttuuriosuuksilla rikastut
taa muillakin pensaslajeilla kuten oratuomella,
paatsamalla ja koiranheisillä.
Pajuvyöhykkeen yläpuolella on alavilla
rannoilla lehtipuuvaltainen vyöhyke. Puusto
varjostaa vesipintaa ja estää umpeenkasvua.
Rantapuuston lajit ovat terva- ja harmaaleppä,
raudus- ja hieskoivu sekä tuomi. Erikoislajeja
ovat lisäksi kynäjalavaja saami (ks. kuvat 7. ja
8.).
Ranta-alueella täydentävien kasvillisuusvyö
hykkeiden tehtävänä on maanpinnan sitomi
nen, luiskien vahvistaminen ja eroosion estämi
nen, suojaa ja ravinnon tarjoaminen eläimistöl
le sekä pienilmaston parantaminen.

Kasvillisuusvyöhykkeiden suunnittelun
tavoitteena on uudelleensopeuttaa muuttuva
maisema ympäristöön ja vesimaiseman virkis
tysarvon lisääminen, Maisemakuvan nopea
sopeutuminen muutokseen onnistuu parhaiten
suojelemalla ja säilyttämällä alueella kasvavaa

puustoaja muuta lajistoa mahdollisimman pal
jon (kuva 10)
Rantoja suunniteltaessa tulee lähiympäris
tön vesistöjen kasvustot ja kasvillisuustyypit
kartoittaa istutuksiin ja siirtoon soveltuvan Ja
jiston löytämiseksi.

2%4%

4

5

6

7

8

oleva puusto

luonnontilaisena kehitettävä alue

oleva ruokokasvusto

toimenpidealue

istutettava puusto

Kuva 70. Ohjee//inen kaavio Joen maisemanhoitosuunnitelmasta /6/
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3.2.2 Linjaus
Rantalinjauksen tavoitteena on alueelle omi
naisen rantaviivan ja -muodon kehittäminen.
Oikea linjaus mahdollistaa monimuotoisem
man maastonmuotoilun ja siten menestyvien
kasviyhdyskuntien kehittämisen rantavyöhyk
keille. Linjausta suunniteltaessa on tarkastelta
va lähiympäristön rantalinjoja ja käytettävä
hyväksi maiseman muotoja.
Virtaavien vesien linjauksen tavoitteena on

kullekin vesistölle tyypillinen rantaviiva, jonka
muoto riippuu alueen maa- ja kallioperästä sekä
kaltevuudesta (vrt.kohta 2.11). Linjauksen läh
tökohtana on uoman vedenjohtokyvyn turvaa
minen.
Virtaavien vesien rantalinja on tavallisesti
kaarteleva. Vesi kuluttaa rantoja epätasaisesti.
Suurin kulutus kohdistuu ulkokaarteeseen.
Rantalinja on perusta uoman rantaviivan muo
toilun ja kasvillisuuden suunnittelulle ja toteu
tukselle (kuva 11).

a)

b)

Kuva 11. Esimerkki a) keinotekoisesta ja b) luonnollisesta vesluoman Iinjauksesta/27/
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Rantapenkereiden luiskat ja harja tulee
muotoilla siten, että ne luontevasti sopeutuvat
maisemaan. Tekoaltaiden pato-osuuksilla tulee
pyrkiä luonnonmukaiseen ja rikkaaseen muo
toon. Rakennettujen järvien rantaviivan lin
jauksessa tulisi pyrkiä luonnonjärvien vaiku
telmaan. Niemien, lahtien ja saanen avulla
voidaan avata ja peittää näkymiä.

3.2.3 Maastonmuotoilu
Rantojen pienilmasto poikkeaa veden lähei
syyden takia maan pienilmastosta.
Alkukesä ja kesä ovat viileämmät ja syksy
lämpimämpi veden äärellä kuin muualla. Pai
kalliset ilmavirtaukset käyvät päivällä vesialu
eelta maalle ja yöllä päinvastoin, viilentäen
rantaa päivällä ja pitäen yöllä sitä lämpimänä.
Veden vaikutus lämpötilaan riippuu vesialueen
suuruudesta ja sen merkitys on siten suurempi
järvien kuin jokien rannoilla ja ilmavirtauksien
vaihtuvuus on siellä tehokkaampaa kuin jokirannoilla (kuva 12).

Kylmäilma

Jokirannoilla pitää välttää ilmavirtausten
muuttamista. Loivia täyttökumpareita voidaan
rakentaa sellaisille rantaosuuksille, joilla muu
toinkaan ei tapahdu ilmavirtauksia.
Rakentamisessa pyritään massojen liikutte
lun minimointiin. Rantojen muotoileminen ala
viksi, täytön jälkeenkin loivapiirteisiksi ran
noiksi on yksi maisemanhoidon tavoitteista.
Täyttöalueet tulee aina liittää nykyiseen maanpintaan siten, että maaston muoto jatkuu. Vettä
kerääviä painanteita ei saa syntyä.
Maastonmuotoilun tulee perustua suunnit
telukohteen korkeussuhteisiin ja maaperään.
Niemet rakennetaan yleensä kuperiksi ja selän
nemäisiksi ja lahdet koveriksi, alavina jatku
viksi laaksoiksi. Rannan muotoilussa noudate
taan samaa periaatetta; niemeen liitetään jyr
kähkö kupera ranta, lahteen ja laaksoon muo
doltaan kovera tai loivahko ranta (kuva 13).
Alavien rantojen täyttäminen johtaa tulva
niittyjen, rantakosteikkojen ja rantalehtojen hä
viämiseen. Merkittävän kohteen ollessa kysy
myksessä tulee kaivumaat siirtää kokonaan
muualle.

J)

Kuva 12. Kylmän ilman valuminen vesistöön, kylmäilmajärven ja halla-alueen muodostuminen /20/
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Niemi kupera

Lahti kovera

4•O

p

.—.O

Kuva 13. Maastonmuotoilun periaatteet/1 3/

3.24 Rakenteet
Virkistyskäyttöä palvelevat rakenteet
Uimapaikat ovat olennainen osa maisemara
kentamista. Tavallisen istutusten suunnittelun
lisäksi maisemasuunnitelmassa tulee määritel

lä rakennettavien alueiden paikat ja soveltu
vuus rantamaisemaan yhteistyössä muiden
suunnittelijoiden kanssa. Varsinkin uimapai—
koilla veteen voisi sijoittaa kiintopisteitä kuten
suuria kiviä, joille uinti ja joilla onkiminen olisi
mahdollista (kuva 14).

Kuva 14. Pienen ulmarannan sopeuttaminen maisemaan
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Kuva 15. Vaikutelma luonnonmukaisesta pohjapadosta /42/

Kuva 16. Rannan poikkileikkauksen järjestäminen pohjapadon yläpuolella /42/
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Pohjapatorakenteet
Pohjapatojen sijoitus ja korkeuserot vaikutta
vat vesistön ulkonäköön. Koskiosuuksia on
padoilla vaikea korjata ja varsinkin jyrkemmät
kosket jäävät kivikoiksi. Padon paikka ja ra
kennustapa on ratkaistu yleensä huolellisesti,
kun taas rantojen käsittely on jäänyt vähälle
huomiolle (vrt, kohta 4.33). Rantavyöhykkeen
muotoilu, istutus- ja jälkihoitotoimenpiteet tu
leekin suunnitella yhtä huolellisesti kuin poh
japato (kuvat 15, 16 ja 29).
Uittorakenteet
Uitto on Suomessa vähentynyt teollisuutta
palvelevana kuljetusmuotona. Uiton lakattua
tapahtuvassa vesistön kunnostamisessa on
yleensä tavoitteena haitallisten rakenteiden pois
taminen ja vesistön alkuperäisen luonteen pa
lauttaminen esimerkiksi koskiosuuksilla. Mai
semansuojelun tehtävänä on myös kulttuurihis
toriallisten tuotantomaisemien suojelu, jolloin
uittomaisemat rakenteineen ja rakennuksineen
saattavat olla yksi vesistömaiseman suojelukohteita.

3.3 VEDENKORKEUDEN JA
VIRTAAMIEN MUUTTAMINEN
Uomaanjuoksutettavalla vesimäärällä on olen
nainen vaikutus maisemaan ja sen kokemiseen.
Vedenpinnan lasku ja virtaaman väheneminen
saa aikaan vesikasvillisuuden lisääntymistä ja
vedenkorkeuden vuosivaihtelun poistuminen
lisää pensaiden kasvuedellytyksiä rannalta
uomaan päin.
Juoksutuksen lisääminen vähentää suvanto
jen umpeenkasvua ja hoitotarvetta. Kesäisen
virkistyskäytön mahdollisuudet paranevat ve
simäärän lisääntyessä ja äänivaikutus tehostuu,
Monille kasviyhdyskunnille esimerkiksi tulva
niityille on tärkeää, että tulva-aikanajuoksutus
ta lisätään. Kevättulvista riippuvat monilajiset
kasvillisuusalueet kuten tulvaniityt ja luhtaiset
rantametsät katoavat muuttuen soiksi, pensaik
koalueiksi tai metsiksi.
Säännöstely
Vesirajan voimakas vaihtelu syövyttää ran

26

taaja muuttaa sen kosteusolosuhteita. Voimak
kaasti säännöstellyt rannat ovat suurelta osin
kasvittomia. Ne erottuvat joko tummina liete
rantoina tai syöpyneinä sora- ja savimaina.
Säännöstelyhankkeissa maisemasuunnitel
man avulla kartoitetaan maiseman ongelmaalueet ja suunnitellaan tarvittavat jälkihoitotoi
menpiteet. Säännöstelyhankkeissa on ensiar
voisen tärkeää laajojen rantaosuuksien käsitte
leminen yhtenäisenä alueena, jolloin vauri
oiden ehkäisystä saadaan kokonaiskuva.
Samalla uhattuna olevia ja maisemaa rikas
tuttavia kasviyhdyskuntia voidaan suojella,
jalostaa ja kehittää. Puuston ja uoman perkaus
osuuksilla voidaan suunnitelmallisesti suojata
osaa rantakasvillisuudesta, jolloin maisemaa ei
paljasteta kerralla tarpeettomasti.
Tulvasuojeu
Tulvasuojeluhankkeissa maisemasuunnitel
massa osoitetaan uoman linjaus, rantamaaston
muotoilu sekä tulvasta riippuvien kasvustojen
suojaaminen ja kehittäminen. Pengerryskoh
teissa suunnittelualueen laajentaminen mah
dollistaa monimuotoisempien luiskien kehittä
misen sekä uoman että maan puolelle.
Tulvasuojeluhankkeissa puuston ja pensas
ton merkitys uomaeroosion estäjinä on suuri.
Puuston vaikutus korostuu erityisesti vastamut
kissa. Puuston suojaaminenja uuden istuttami
nen ovat tulvasuojeluhankkeiden maisemanhoitoon kuuluvia toimenpiteitä.
Virtaavan veden korkeuden muuttami’
nen
Jos virtaavan veden korkeuksia muutetaan
pysyvästi, seuraa siitä yleensä muutoksia vir
tausrytmiin, vaikka virtaamia ei varsinaisesti
säädellä. Jokiuomien perkaus, siirtäminen tai
oikominen, maa- tai vesialueen kuivattaminen
ja ojitus muuttavat yleensä vesipinnan mittasuhteita. Niiden häiritsevimpiä toteutuksia ovat
maisemaa halkovat, peratut, kesäisin lietteiset
jokiuomat ja kanavat. Savimailla puuttomien
maavallien ongelmana on lisäksi niiden sortu
minen takaisin uomaan.
Maisemasuunnittelu näissä kohteissa kes
kittyy linjaukseen, massojen sijoitteluun, poh
japatoihin ja kasvustojen suunnitteluun. Ve
denkorkeuden pysyvä muutos antaa paremmat
mahdollisuudet uuden rantavyöhykkeen kehit
tämiselle kuin jatkuva säännöstely.

4 Maisemarakentamisen
teknisiä menetelmiä

4.1 RANTAVYÖHYKKEEN
KÄSITTELY
Luonnonmukainen linjaus ja rantojen maastonmuotoilu mahdollistavat erilaisten kasviyhdys
kuntien kehittämisen ja kehittymisen rannoilla
sekä rakenteiden monimuotoisen sijoittamisen
veteen ja rannalle. Tavoitteena on rikastuttaa
maisemaa ja parantaa toiminta-ja virkistysolo
suhteita.
Taajama-alueilla on vesirakentamisessa
huolehdittava erityisen hyvin maisemanhoidos
ta yhteistyössä kuntien viranomaisten ja alueen
asukkaiden kanssa.
Rantavyöhyke on veden ja maan raja, jonka
muotoutuminen vaikuttaa sekä rantatoimintoi
hin että koko vesistön ulkonäköön. Sen käsitte
lykeinot ovat: 1) muotoilu, 2) istuttaminen, 3)
kylvö, 4) luontainen kehittyminen ja 5) edellis
ten yhdistelmät.
Rantaviivalle voidaan kehittää luontainen
kasvillisuusvyöhyke tai turvata olevan kasvilli
suuden menestymismahdollisuudet muuttuvas
sa tilanteessa. Jos rantaviivaa ei voida sitoa
kasvillisuudella, voidaan se muotoilla niin loi
vaksi, ettei huuhtoutuminen estä kasvien
luontaista leviämistä.
Mikäli muita suojausmenetelmiä ei käytetä,
on eroosioalttiit rinteet aina vähintään nurme
tettava.
Kuluvilla rannoilla tulee mahdollisuuksien
mukaan säilyttää tai istuttaa rantapuustoa.

Vesirajan yläpuolelle voidaan lisäksi istuttaa
pajupistokkaita, joiden juurtumista edistetään
suojaamalla taimet vedenvaihtelu-alueella
huuhtoutumistaja syöpymistä vastaan. Kasvil
lisuuden menestyminen on sitä varmempaa,
mitä paremmin eroosio voidaan estää.
Suojavyöhykkeiden ja suojakaistojen kehit
tämisen tarkoituksena on vähentää vesistökuor
mitusta. Ranta-alueiden suojavyöhykkeet ovat
kesantokaistoja tai rantaniittyjä. Leveiden suo
javyöhykkeiden sopivimmat sijoituspaikat ovat
painanteet. Suojakaistojen vähimmäiskoko on
rantaluiskan ja ojanpientareen leveys. Suoja
kaistojen kasvilajisto kehittyy tavallisesti il
man erillisiä istutustoimenpiteitä. Suojakais
toihin soveltuva kasvimateriaali on keskivesi
tasolla menestyvän kasvillisuusvyöhykkeen la
jisto ja rantalehtolajisto (kuva 17). Suojakasvil
lisuutta sijoitettaessa on vältettävä mahdolli
nen kylmäilmajärven muodostuminen (kuva
12).

4.1.1 Kaivumaiden sijoitus
Kaivumaat voidaan siirtää joko kauempana
sijaitseville läjitysalueille tai levittää ja tasoit
taa kaivettavan uoman ranta-alueelle. Jos kai
vumaat sijoitetaan uoman lähelle, tulee alueella
vallitseva pinnanmuoto ottaa huomioon. Mai
den sijoittamista vanhaan uomaan, tulvauomiin
ja painanteisiin tulee välttää.
Läjitysalueet tulee muotoilla tapauskohtai
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Kuva 17. Esimerkki suojavyöhykkeiden toteuttamisesta /22/
sesti vallitsevaan maastonmuotoon sopeutuvik
si. kuitenkin aina muodoltaan vaihteleviksi
kumpareiksi, harjanteiksi tai mäiksi. Kaikilla
läjitysalueilla tulee muista viimeistelytasovaa
timuksista riippumatta varmistaa pintavesien
poistuminen.
Kaivumassojen koostumuksen mukaan kai
vumaita voidaan sijoittaa eri tyyppisille alueil
le. Maisemallisesti parhaimpia sijoituspaikko
ja ovat pellot, jos massat soveltuvat peltovilje
lyyn. Kun massamäärä peltoalueilla on suuri,
niistä voidaan muodostaa tasauksella ns. vilje
lyyn soveltuva ojasarka.
Metsäalueilla karkeista massoista voidaan
rakentaa rantamaaston muuhun pinnanmuotoon

sopeutuvia kumpuja ja harjanteiden jatkeita,
jotka metsitetään alueella menestyvillä ja pai
kalle soveltuvilla lajeilla. Alavilla rantaosuuk
silla kaivumaat voidaan muotoilla loiviksi ko
houmiksi (kuva 18).

4.1.2 Rantaviivan linjaus
Jokien rantaviivan linjauksissa on tavalli
sesti oikaistu uoman mutkia. Tällä toimenpi
teellä vähennetään rantaviivan pituutta ja lisä
tään virtausnopeutta. Tavallisin seuraus on
jokimaiseman monimuotoisuuden häviäminen

Näkymäaukko

Kuva 18, Esimerkki maastonmuotollun, rantalinjauksen ja istutusten yhteensovittamisesta /11/
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suojaa ja ravintoa niitä käyttäville eliöyhtei
söille.
Rantojen linjaus on perusta läjitysmaiden
muotoilulle, rantaviivan verhoilulle ja istutuk
sille.

4.1.3 Rannan maastonmuotoilu

Kuva 19. Kaavio rantavlivan linjauksesta /10/
ja eroosion lisääntyminen. Uoman oikaisun
sijasta olisi suositeltavampaa uoman leventä
minen sisäkaarteen puolelta ja uoman mutkien
säilyttäminen sivu-uomana tai tulvapainantee
na (kuva 19).
Rakentamisessa tulee pyrkiä siihen, että
jokiuomien luontainen linja säilyy.
Suoran linjauksen sijasta uomaan tulisi ra
kentaa jokilaakson maaperästä ja virtaamista
riippuen suvantoja ja saaria, joille eri rantatoi
minnot on luonteva sijoittaa ja jotka tarjoavat

Rannan maastonmuotoilu voidaan toteuttaa
linjauksen ja virtauksen mukaan. Päävirran
puolelle rakennetaan korkea törmä ja sen vastapuolelle alava ranta, silloin kun maa-ainekset
sen mahdollistavat. Jyrkäksi rakennettu ranta
tulee suojata eroosiolta kiveykselläja huolehtia
rannan istuttamisesta. Jos jokilaaksossa on laa
joja suvantoja, voidaan maisemaa ja näkymiä
rikastuttaa muodostamalla kaivumaista saaria
uomaan.
Jokien rantaviiva voidaan myös pengertää
vyöhykkeittäin vaihtelemalla jyrkkää ja loivaa
luiskaa siten, että tulvaveden aikana uomalla on
mahdollisuus selvästi kasvaa sivusuunnassa.
Tätä terassointia voidaan suositella suvanto
osuuksilla ja sisäkaarteissa. Koko rantaviivan
terassointi on harvoin suositeltavaa. Pintasyö
pymisen estämiseksi tulee luiskat kylvää tai
istuttaa (kuva 20),
Siirrettävät massat lajitellaan niiden käyttöominaisuuksien mukaan. Moreeni kuljetetaan
nierniin ja selänteisiin, missä tarvitaan kanta
vaa maalajia.

HW

Kuva 20. Poikkileikkaus maastonmuotoilusta
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Lahdissa ja laaksoissa voi olla hienoraken
teisia maalajeja. Humuskerros varastoidaan ja
levitetään rakentamisen viimeistelyvaiheessa
istutusalueille.
Pelto-janiittyalueille ohjataan sellainen maaaines, joka soveltuu kasvualustaksi. Niitä täy
tettäessä voidaan alkuperäinen kasvukerros
kuoria pois ja käyttää myöhemmin massojen
päällä, Maastonmuotoilu peltoalueilla onnis
tuu yleensä loivan maastonmuodon ja viljeli
jän muokkaustyön ansiosta.
Eloperäiset ja hyvin löyhät maalajit, kuten
lieju, jotka eivät sovellu viljely- tai virkistyskäyttöön tai niittyjen kasvualustaksi, läjitetään
niille erikseen osoitettuihin paikkoihin. Maas
tonmuotoilun jälkeen alueet viimeistellään
maisemaan sopeutuviksi. Istutuksiin käytetään
seudulla menestyvää korkeampaa kasvilajis
toa.

4.2 Rantakasvillisuuden
kehittäminen
Rantaviivan verhoilun pääasiallinen tehtävä on
estää eroosiota. Kasvillisuuden peittämät ran
nat kuluvat hyvin harvoin ja tätä peittoa pide
tään luonnon pyrkimyksenä saavuttaa tasapai
no. Luonnonmukainen verhoilu edellyttää ran
nan linjauksen ja luiskien maastonmuotoilunja
kasvillisuuden kokonaistarkastelua.
Jyrkemmät, syöpyvät ranta-alueet voidaan
verhoilla luonnonkivillä, kiviheitokkeella tms.
alueen luonteeseen soveltuvalla materiaalilla,
kun taas alavat ranta-osuudet voivat jatkua
avo imempina rantoina vesikasvivyöhykkeeseen
asti (ks.kuva 18).

Kynäjalava tai Vuorijalava

im

Kuva 21. Puu-ja pensasvyöhykkeen istutusperiaatteita /17/
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4.2.1 Istutusten sijoitus
Suomalainen luonnon- ja kulttuurimaisema
määrää istutusten sijoittelun ja lajivalikoiman.
Poukamat voidaan jättää avoimiksi tai harva
puustoisiksi ja selänteet metsittää. Lehtometsät
soveltuvat alavillekin rannoille suunnittelukoh
teen luonteesta riippuen. Rantametsä estää
eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista sekä
parantaa kalastusmahdollisuuks ja. Rauta raken
netaan monilajiseksi, eri kerroksia sisältäväksi,
vaihtelevaksi vyöhykkeeksi.
Maatalousalueilla puusto sijoitetaan erityi
sesti etelärannalle mahdollisimman lähelle
uomaa, jolloin se varjostamalla vesipintaa
ehkäisee vesikasvillisuuden lisääntymistä ja

‘

Valtapuu tervaleppä 90%, istutus 1.5 m:n välein.
Joka 8:s taimi 2-2,5 m:n korkuinen, muut metsä
taimia (kylvökin mahdollinen)

‘

ii

___

1
.O

O’O

estää vesistön liiallista lämpenemistä kalojen
kannalta. Uomaeroosion estämiseksi puustoa
istutetaan etenkin ulkokaarteisiin (kuva 21).
Puustoa tulee istuttaa myös pääuomaan las
kevien sivu-uomien suihin ja painanteisiin es
tämään syöpymiä ja pintavalumia. Pensaiden
tiivistä istuttamista tulee varoa hallaisuuden
lisääntymisen vuoksi.
Istutusten suunnittelussa tulee ottaa huomi
oon kasvupaikkatekijät kuten maalaji, kosteus
ja maaston muoto. Keski- ja yläveden välisellä
tulvavyöhykkeellä istutuksilla rakennetaan
yhtenäisiä kasvustoja, joiden menestymismah
dollisuudet ovat aina paremmat kuin yksittäis
puiden. Kasvilajivalikoimaan vaikuttavat lisäk
si lajien saatavuus sekä istutus- ja kylvöajat,
jotka vaihtelevat maan eri osissa.

—
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Hoitopuu, hieskoivu 10%, istutus metsätaimina
1.5m:nvälein

1,0
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Pensaat, lehtokuusama, paatsama, istutus puis
totaimina 1 m:n välein (5:3)
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Ruohovartiset

KAS VUALUSTA
Pohjamaahan tai sedimenttitäytteeseen sekoitetaan hietaa niin, että seoksesta saadaan kasvualusta
istutettaville tai kylvettäville kuvioille. Muokkauksen jälkeen suoritetaan istutus ja taimien juurille
levitetään tarvittaessa kate (kuorihumus). Kasvualustaa ei tarvitse lannoittaa. Istutuskuvion sulkeuduttua
sitä harvennetaan vähentämällä hoitopuulajeja. Kaikki hoitotoimenpiteet tulee tehdä valtalajeja suosien.
Kasvualustana ei saa käyttää peltomultaa.

Kuva 22. Rantalehdon istutuskaavio /36/
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4.2.2 Puu- ja pensasistutukset

3000 kpllha tavoitetyypistä riippuen. Istutuk
sissa tulee välttää suoria istutusrivejä.

Ranta-alueiden istutusten peruspuulajeja ovat
lepät, koivut ja pajut. Täydennyslajeina voi
daan käyttää pihlajaa, paatsamaa, tuomea sekä
raitaa. Jaloilla, kotimaisilla lehtipuilla voidaan
puuvalikoimaa monipuolistaa ja korostaa joi
denkin rantaosuuksien merkitystä maisemassa.
Pohjois-Suomessa puuvalikoima on sup
peampi, vaihtelevuutta ja korostusta saadaan
aikaan istutuskuvioiden, -kerrosten ja lajien
tehostetulla käytöllä. Keskas-tutkimukseen liit
tyvän Pohjoiskalotti-projektin avulla on Poh
jois-Suomessakin saatavilla kestäviä, vaativam
piin olosuhteisiin soveltuvia lajeja ja kantoja.
Selänteet ja korkeat harjanteet voidaan istuttaa
havupuuvahaisiksi.
Lajiston valintaperusteena voi olla esimer
kiksi linnuston suosiminen. Täydennyslajeina
voidaan käyttää pihlajaa, haapaa, kynäjalavaa,
paatsamaa, tuomea ja raitaa sekä ylemmällä
rantavyöhykkeellä (puuvyöhyke) myös saamia
metsälehmusta, vuorijalavaa, metsävaahteraa
ja tammea. Pensaskerrokseen soveltuvat mm.
pajut, lehtokuusama, karjalanruusu, koiranhei
si, taikinamarja, pähkinäpensas, herukat ja tyr
ni (kuva 22).
Taimimateriaalin tulee olla kotimaista alku
perää, mielellään rakennuskohteen lähellä kas
vatettua, Taimikoko määräytyy i stutettavan
alueen sijainnin mukaan. Keskeisillä alueilla
on suotavaa käyttää riittävän kookkaita (0.8
2.5 m) puita, Tervalepän ja yksittäisten jalo jen
lehtipuiden korkeuden tulee olla vähintään 1
metri,
Puut isttitetaan hiukan kohoaville kumpa
reille pintavesien kerääntymisen estämiseksi
juuristoalueelle. Jälkihoitotoimenpiteenä maan:
pinta taimien ympäriltä pidetään ruohosta va
paana.
Kookkaat yksittäispuut tuetaan ja suojataan
eläintuhoja vastaan, Puiden runko suojataan
myyriltä ja jäniksiltä, Käytettäessä pienempää
taimikokoa tulee puiden Iatvus lisäksi suojata
kinostuvilla alueilla, Tukimateriaalin tulisi olla
helposti näkyvää hoitotöiden kannalta.
Laajoilla metsitysalueilla käytetään metsän
istutukseen soveltuvia taimia.
Koulitut metsäpuutaimet soveltuvat hyvin
läjitysalueille. Läjitysalueille istutetaan ensisi
jaisesti pioneerilajistoa, joita ovat koivut ja
lepät. Puut istutetaan keväällä ennen lehtien
puhkeamista tai syksyllä kasvien tuleennuttua.
Koivutja pajut istutetaan aina keväällä. Koulit
tuja metsäpuutaimia istutetaan keskimäärin
-
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4.2.3 Muut istumkset ja nunnetukset
Rantaviivan luonnonmukaiseen suojaukseen
soveltuu ruoppauksen yhteydessä irroitettu
juuristomassa, josta kehitetään uusi vesikasvi
vyöhyke. Ruoppauksessa voidaan jättää vesi
kasvikaistale rantaviivan läheisyyteen erityi
sesti niittyrantojen tuntumaan. Loivat rantaalueet nurmetetaan luonnonnurmiseoksella.
Soveltuvia heinälajeja ovat röllit, nurmikat,
lauhat, kastikat, sarat ja sorsimot. Eri lajien
suhteutus riippuu aina kasvualustasta ja kas
vuston tavoitetyypistä. Merkittäville ranta-alu
eille voidaan istuttaa paakkuina kukkivia ranta
kasveja esim.kurjenmiekkaa, rantakuldcaa ja
ranta-alpia.
Kaivuumaat ja rakennettavat luiskat on heti
pinnanmuotoilun jälkeen nunnetettava pinta
syöpymisen ehkäisemiseksi. Jyrkkiin luiskiin
voidaan rakentaa poikittaisia ojia eroosion vai
kutusten vähentämiseksi.
Siemenseoksen lajiston koostumusta muu
tetaan aina kasvuolosuhteista riippuen. Apua
lajien osuus seosmäärästä on 5 10%, Kuivilla
ja vaateliailla paikoilla lisätään valkoapilan,
kosteilla alsikeapilan ja hoidettaviksi niityiksi
tarkoitetuilla alueilla puna-apilan osuutta sie
menseoksessa, Herkästi syöpyvän tulvanalai
sen rantavyöhykkeen nurmettamiseen soveltu
vat esim. rönsyröfli, juolavehnä ja karheanur
mikka. Alavilla, tulvanalaisilla alueilla voidaan
siemenseoksi in lisätä kukkivien rantakasvien
siemeniä,
Puiden ja pensaiden istutusalueilla voi alsi
keapilalla ehkäistä heinikon liiallista kasvua,
Samalla apila toimii typensitojakasvina.
Nurmetukseen käytettävä siemenmäärä on
vähintään 50 kg/ha, joka vaihtelee alueen ja ta
voitetyypin mukaan. Etelään viettävät valoisat,
kuivat rannat tarvitsevat jopa 50 % siemenli
säyksen.
Eroosioherkkien alueiden nurmetukseen
soveltuvat nurmisiemenseokset ovat taulukos
sa 3.
Hoidettavia nurmikoita perustettaessa kas
vualusta muokataan noin 10 cm syvyyteen.
Kalkitus- ja lannoitustarve tutkitaan erikseen,
Ennen kylvöä pinta tiivistetään, jonka jälkeen
siemenseosta kylvetään 150-250 kg/ha aluees
ta riippuen. Kylvös mullataan ja pinta tiiviste
tään kevyesti.
-

Taulukko 3: Eroosioherkän alueen nurmetukseen käytettävät heinät, niiden siemenmäärät ja
seokset /41/
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4.2.4 Sortumien korjaaminen
Sortumia ilmenee pääasiassa puuttomilla savi
mailla sekä niillä uomanosuuksilla, joiden ran
takasvillisuus on poistettu kokonaan. Sortumat
korjataan keventämällä luiskia, rakentamalla
kiveyksiä ja istuttamalla kasvillisuutta. Pinta
eroosion aiheuttamia sortuma-alueita voidaan
korjata ohjaamalla sade-ja valumavedet poikit
taisojiinjyrkissä tai sellaisissa rinteissä ja luis
kissa, joita vedenpinnan vaihtelu kuluttaa voi
makkaasti.
Ennen rakentamista tiedossaolevat sortu
ma-altfiit kohdat voidaan suojata joen puolelta
rakentaen, jolloin törmän päällä kasvava kas-
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Kuva 23. Kaavio rannan suojauksesta /73/

villisuus voidaan säilyttää. Sopiva korjausme
netelmä on törmän juuren vahvistaminen kivi
aineksella. Kiveys kannattaa rakentaa työn hel
pottamiseksi kuivana olevaan uomaan. Suojaa
miseen voidaan käyttää runsaskivistä moree
nia, jolloin syntyy huuhtoutumisen myötä ki
vikkoranta (kuva 23).
Ainakin ylemmällä rantavyöhykkeellä olisi
suodatinkerroksena suositeltavaa käyttää suo
datinkankaan sijasta hiekkaa, jotta luontaisesti
kehittyvän kasvillisuuden juurtuminen olisi
turvattu. Suodatinkangasta käytettäessävoidaan
puita ja pensaita istuttaa kankaaseen pistettyi
hin reikiin (vrt, kohta 4.45).
Jälkihoitotoimenpiteenä sortuma-alue kor
jataan luiskan muotoilulla ja kasvillisuudella.
Mikäli sortumista on odotettavissa tai on tapah
tunut, voidaan nykyisin käytetyn moreeni- tai
kiviaineksen sijasta istuttaa rannalle syväjuuri
sia puita tai pensaita, jotka menestyvät keskive
sitasosta puuvyöhykkeeseen (vrt, kohta 2.3 jo
kirannat). Tehokkaimman suojan antaa moni
lajinen puusto, jonka juuristo sitoo maata jopa
vesirajan alapuolelle. Keskivesitason alapuo
lella on kiviaines yleensä silloinkin tarpeen.

alttiilla rannan osilla, saanen ja niemien ylävir
ran puoleisissa kärjissä ja sivuilla, luiskissa
pohjapatojen alapuolella, kapeikkojen reunois
sa ja niiden alapuolella olevissa veden pyörtei
den rasittamissa rannanosissa. Kiviverhous
rakennetaan luonnonkivistä mahdollisimman
1 uonnonmukaisen näköiseksi.
Erittäin sortumaherkissä kohteissa, joissa
tarvitaan luonnonkiveä paremmin sitovaa lou
hosta, tulee kivet asetella luontevasti. Louhos
kiveystä voi pehmentää muutamalla tarkoin
näkymien mukaan paikalleen asetetulla suurel
la luonnonkivellä.
Kiviheitoke levitetään tiivistetylle pohjamaalle suodatinhiekan tai -maton päälle. Kivi
heitoketta käytetään, jos luiskan kaltevucis on
1:5 tai jyrkempi. Kerrosvahvuus riippuu käy
tettävän kiviaineksen koosta. Menetelmä so
veltuu keskialivedestä keskiveteen ulottuvalle
alueelle ja tarjoaa tapauksesta riippuen aika
naan luontaisen kasvupaikan rantakasveille tai
jää kokonaan kasvittomaksi kivikkorannaksi.

4.2.5 Kiviheitoke

Koskien entistämistä suoritetaan peratuissa ja
räjäytetyissä koskissa. Entistämisen tarkoituk
sena on kalataloudellinen kunnostaminen ja
koskien maisemallisen ilmeen kohentaminen.

Kiviverhousta käytetään veden kulutukselle
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4.2.6 Koskien entistäminen

Koskien entistämisessä palautetaan koskeen
kivikkoinen pohjarakenne. Reunaosiin raken
netaan sorapohjaisia kutualueita. Kutualueiden
ympärille luodaan matalahkoja pienikivisiä
sorapohjaisia alueita ensimmäisen kesän poi

kasalueiksi. Poikasalueilla veden virtauksia
ohjataan lähelle rantaa. Koskialueelle luodaan
paikoitellen syvennyksiä ja kynnyksiä, onka
loisia kivikasoja ja louhikoita (kuva 24).

Suvanto

3. Pohjakynnys

porrastamalla padon
alapuolista aluetta

Kuva 24. Erilaisia koskien kalataloudellisia kunnostusmenetelmiä/25/
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Kuva 25. Silta Kullaanjoelta 26.5.7989

4.3 RAKENTEET

4.3.1 Sillat

Monet vanhat vesirakenteet, padot, sillat, myi
lyt, vesivoimalaitokset, sahat, kanavat ja uittolaitteet ovat asutus- ja elinkeinohistoriallisesti
merkittäviä. Niiden arvo on selvitettävä ennen
purkamis- tai rakentamistoimenpidettä.
Vesistörakenteet, sillat, rummut ja pohjapa
dot suunnitellaan ja toteutetaan alueen kulttuu
rihistoriallista taustaa korostaviksi, Kaikki
rakenteet ja huoltorakennukset tulee sovittaa
mittakaavaltaan vallitsevaan maisemakuvaan.
Avoimilla ja näkyvillä paikoilla rakenteiden ja
rakennusten läheisyyteen istutetaan puita ja
pensaita.

Vesistöjä ylittävät sillat rakennettiin ennen
maisemallisesti sopiville paikoille uomien
kapeikkoihin.
Nykyään pieniä, alueen kulttuurihistoriaa
korostavia siltoja on usein korjattu tai rakennet
tu uudelleen. Kivisillat rakennettiin ennen
huolellisesti kiviä muotoilemalla ja asettamal
la. Betonin käyttö oli vähäistä. Nykyisin kivisiltoja on korjattu sitomalla ne betonilia,jolloin
kivisillat ovat muuttuneet epämääräisiksi kivil
lä koristelluiksi uusiksi betonisilloiksi.
Kivisiltojen korjauksessa tulee alkuperäi
nen rakenneperiaate esim. holvaus säilyttää
julkisivussa, vaikka rakenteita jouduttaisiin
vahvistamaan, Siltojen korvaamista rummuilla
tulisi yleensä välttää.
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Kuva 26. Enonkosken silta 3.5.1989

Siltojen suunnittelussa tulee harkita sen varsi
naisen käyttötarkoituksen lisäksi sen merkitys
tä alueen kulttuurihistoriassa. Usein siltaraken
teella voidaan hyvin kohentaa maisemakuvaa.
Silta on maamerkki maisemassa (kuvat 25 ja
26).

4.3.2 Rummut
Rummut on ojissa ja muissa pienissä uomissa
usein mitoitettu liian pieniksi. Vähäisen kun
nossapidon vuoksi ne ovat aiheuttaneet um
peenkasvua ja nopeaa vesijättömaiden muo
dostumista, jota voidaan pitää maiseman rap

peutumisena. Pienet rummut estävät usein
uoman käyttöä virkistystoimintaan kuten ve
neilyyn.
Rumpujen muotoja ja materiaaleja on tar
peen kehittää nykyistä monipuolisemmiksi.
Nykyisin käytössä olevat metallirummut
ovat betonirumpujakin vieraampia suomalai
sessa maisemassa. Niiden käyttöä ja soveltu
vuutta tulee tarkkaan harkita, etenkin jos virtaa
ma edellyttäisi kahden rinnakkaisen rummun
käyttöä.
Rummut voidaan mitoittaa ainakin raken
netussa ympäristössä reilusti suuremmiksi kuin
tulvavirtaamanjohtaminen vaatii. Tällä toimen
piteellä pyritään estämään uoman umpeenkas
vua, helpottamaan kunnossapitoaja avartamaan
maisemaa (kuva 27).

37

Niukka mitoitus

Riittävä mitoitus

Kuva 27. Esimerkki rummun mitoituksesta ja maisemaan sopeutumisesta
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4.3.3 Pohjapadot
Pohjapatoja käytetään lähinnä eroosion estoon
ja kesäveden pinnan nostamiseksi. Rantojen
sortumia voidaan vähentää palauttamalla vesipinta entiseen korkeuteen pohjapadoilla. Vaik
ka pohjapadoilla yritetään myös estää koskio
suuksien jääminen kivikoiksi, niin virtaaman
vähenemisen johdosta on vesimäärä uoman
alkuperäiseen kokoon nähden liian pieni. Su
vannot säilyvät hyvin, kun taas koskiosuudet
jäävät usein kivikoiksi. Säännöstellytjokiosuu
det ja ns. vanhat uomat on rakennettu sarjaksi

pieniä altaita. Pohjapadot yksin eivät ratkaise
uoman maisemaongelmia.
Tämän työn yhteydessä tutkittujen kohtei
den pohjapadot olivat hyvin geometrisesti ra
kennettuja. Koskimaisemaan kuuluva rikko
naisuus puuttui lähes kokonaan. Pohjapatojen
ja rannan poikkileikkauksen muotoilulla tulee
pyrkiä kohtuullisen vedenkorkeuden aikaan
saamiseen. Luonteva pohjapadon muoto on
kaareva (ks. kuvat 15 ja 16). Virtaavan veden
luonteen säilyttämiseksi tulee pohjapatojen harja
muotoilla esim. ns. V-aukoilla, jolloin virtaus
keskittyy alivirtaaman aikana aukkoon ja on
siten näkyvissä (kuva 2$).

Kuva 28. Pohjapadon muodon vaikutus Joen rantojen syöpymiseen /42/
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Pohjapatoihin käytetään enkokoista kiviai
nesta. Kiviä ei tule laittaa mitenkään järjestyk
seen, vaan aina tapauskohtaisesti tulee kehittää
vaikutelma luonnonmukaisesta koskesta (ku
vat 15, 2$ ja 29). Mikäli tiivisteosa joudutaan
moreenitiivisteen sijasta toteuttamaan esim.
ponttiseinärakenteella, tulee erityistä huomiota
kiinnittää padon harjan verhoiluun luonnonki
villä. Muut kuin luonnonmukaiset patoraken
teet soveltuvat rakennettuun ympäristöön ku
ten taajamien keskustoihin.
Yläpuolisen ranta-alueen muotoilussa on
huomioitava, että kesäylivesi pääsee muuta
rantatörmää loivemmalle tulvavyöhykkeelle.
Tulvavyöhyke voidaan istuttaa kukkivalla tai
muulla rantakasvillisuudella (ks. kuva 16).
Rantaviivan muotoilu sekä istutus- ja jälki
hoitotoimenpiteet tulee toteuttaa muun suun
nittelun ja rakentamisen yhteydessä.

4.3.4 Padot
Säännöstelypatojen rakentamisessa on huomioi
tava alueen kulttuurihistoria. Sijainti ratkaisee
rakentamisperiaatteen, arvokkaissa kohteissa
pienenkin padon ulkonäön tulee korostaa alu
een luonnetta. Se vaikuttaa alueesta saatavaan
mielikuvaan. Rakennusmateriaali tulee valita
tapauskohtaisesti.
Maapadot tulee muotoilla maastoon sopeu
tuviksi. Erityisesti patojen liittymäkohta rantaalueeseen tulee muotoilla huolellisesti ylimää
räisten kaivumaiden avulla.

4.3.5 Venevalkamat
Pienet venevalkamat muotoillaan loiviksi.
Venevalkaman kaltevuus ylävesipinnasta alas
päin on 1:6 vähintään 5 metrin matkalla ja siitä
ylöspäin 1:10 vähintään 7 metrin matkalta.
Maahan upotetaan puutelit rannan suuntaisina
helpottamaan veneiden vetämistä. Ne kiinnite
tään paaluilla (kuva 30).

Suositeltava

Kuva 29. Kaavio kivien asettelusta pohjapatoon /13/
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Epäonnistunut

Kuva 30. Kaavio venevalkamasta /13/

Kuva 31. Ulmarannan poikkileikkaus /13/

4.3.6 Uimarannat
Uimarannan paikaksi pyritään valitsemaan
kovapohjainen ranta. Alue ruopataan mieluim
min kiinteään maapohjaan asti, jolloin suoda
tinkangasta ei tarvita. Ranta hiekoitetaan tar
peen vaatiessa, nurmetetaan ja viimeistellään
luonnonkivilläja istutuksilla. Mikäli uimaranta
halutaan rakentaa pehmeälle mutapohjalle voi
daan apuna käyttää suodatinkangasta.
Etelään tai länteen avautuva ranta sovel
tuu hyvin uimarannaksi. Tuulisuutta voidaan
vähentää muotoilemalla ruoppausmassoista
niemeke tai maastokohouma uimapaikan poh
joispuolelle. Puut ja pensaat vähentävät myös
tuulisuutta (ks. kuva 14).
Kivennäismaapohjainen pieni uimaranta
alue luiskataan 1 :20 kesäaikaisesta alavesipin
nasta alaspäin 20 metrin matkalta ja alavesipin
nasta 1:10 ylöspäin 12 metrin matkalta. Elope
räiset maat poistetaan uimaranta-alueeka siten,
että alavesipinnan ja pohjan väliin jää vähin
tään 1.5 m vettä (kuva 31).

4.4 RANTOJEN BIOLOGISET
SIDONTATAVAT
Rantojen biologisia sidontatapoja on käytetty
Keski-Euroopassa vaihtelevalla menestyksel
lä. Tavoitteena on rakentaa kasvullinen rantaalue kivetyksen sijasta. Aiheesta on julkaistu
runsaasti kirjallisuutta, tekijöistä tunnetuimmat
ovat H.-M. Schiechtl ja E. Kirwald.
Seuraavassa kuvatut menetelmät ovat laina
uksia H.-M. Schiechtl’n teoksesta: Versiche
rungsarbeiten im Landschaftsbau /29/. Niitä on
kokeiltu 1950-luvulla myös Suomessa (K.-H.
Korhonen) /18/.
Viime vuosina kiinnostus näihin rantojen
suojaustapoihin on lisääntynyt. Insinööribiolo
gisten menetelmien uudelleen käyttöönottami
nen lisäisi rakentamistapojen monipuolisem
paa valintamahdollisuutta erilaisissa kohteissa
ja olosuhteissa.
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4.4.1 Ruokopaakkuistutus
Ruokopaakkuistutusta käytetään hitaasti vir
taavissa kohdissa ja seisovassa vedessä, jossa
on lieju- tai hiekkapohja. Se soveltuu parhaiten
aurinkoiselle rannalle. Ruokokasvustot suojaa
vat rantavyöhykettä syöpymiseltä hiljentäen
aaltojen ja virtauksen voimaa. Maanpinnan
alaiset osat sitovat pohjan. Vedenvirtauksen
vaimentaminen lisää ainesten laskeutumista
rantaan.
Ruokopaakut istutetaan keskivesitason ala
puoliseen veteen joko kaivettuihin kasvulinjoi
hin, kivikon rakoihin tai avoimeksi jätettyyn
kasvulinjaan yhtenäiseen kivikkoon. Ruoko
paakuissa voidaan käyttää kasvupaikasta ja
alueesta riippuen eri kasvilajeja. Sidontatapa
on suhteellisen helppo toteuttaa (kuva 32).
Kuva 32. Kaavio ruokopaakkuistutuksesta /29/

4.4.2 Ruokopistokasistutus
Ruokopistokasistutusta käytetään rannan ra
kennetuilla osuuksilla. Se soveltuu hyvin kana
vien ja muiden hitaasti virtaavien vesien ran
noille. 3-5 järviruo’on vartta, joiden korkeus on
$0- 120cm, istutetaan puolelta pituudeltaan joko
avoimelle rannalle tai kivikkoon, Järviruoko
juurtuu korren solmujen kohdalta.Konet istu
tetaan loivaan asentoon rantaa kohti, Pistokkaat
istutetaan 10-15 cm kesäkeskiveden alapuolel
le (kuva 33).

4.4.3 Risunkirakenteet

Kuva 33. Kaavio ruokopistokasistutuksesta /29/

Risunkirakenteet soveltuvat rannoille, joilla ei
ole suuria vedenkorkeusvaihteluja. Eri pajula
jeista kootut elävät vitsat kerätään lähialueen
kasvustoista. Ne sidotaan rautalangalla 30 50
cm paksuiksi kimpuiksi ja niistä muodostetaan
jatkuva ns. risunkiketju. Kimppuja käytetään
lähinnä kesävedenpinnan korkeudella, mutta
niitä voidaan asettaa myös useita päällekkäin.
Pituudeltaan 200-400 cm oksakimput istu
tetaan keskivesitasoon kaivettuun ojaan siten,
että puolet tai kaksikolmasosaa niistä jää poh
jaan. Kimput kiinnitetään maahan puupaaluil
la, joiden korkeus on $0 cm ja jotka lyödään
pohjaan 100 cm:n välein (kuva 34).

4.4,4 Ristikkorakenteet

-
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Puupaalujen ja pajunoksien avulla rakennetaan
ristikkomainen luiskansuoja. Oksat kerätään
lähialueen vesistörantojen pajulajeista. Ne istu
tetaan ristikon aukkoihin 30°:een kulmaan
uomaa kohti. Ristikon raot tukitaan tiiviisti
kestävällä täyttömateriaalilla esim. soralla.
Ristikkorakenne soveltuu nopeasti virtaa
vien purojen ja pienten jokien suojaksi, joissa
vedenkorkeuden vaihtelut ovat suuria (kuva
35).

Kuva 34, Kaavio risunkirakenteesta /29/

Kuva 36. Kaavio kivien väleihin istutuksesta /
29/

4.4.5 Kivien väleihin istutus

Kuva 35. Kaavio ristikkorakenteesta /29/

Istutusmenetelmä soveltuu pienille vahinkoalueille kaikkien vesistöjen rannoilla. Raken
netun kivikkorannan rakoihin istutus suojaa
rantaviivaa tehokkaasti vähentämällä virtaus
nopeutta ja vaimentamalla aallokkoa.
Alueelle soveltuvat pajulajit istutetaan suo
jaukseen jätettyihin aukkoihin. Kasvaessaan
pajut sitovat ohuella juuriverkostollaan ranta
viivan. Istutettavien pajujen alarajana on kesän
keskivesi (kuva 36).

43

KIRJÄLLISUUS

/1/ Aartolahti, T. 1977. Suomen geomorfolo
gia. Helsingin Yliopiston maantieteen laitok
sen opetusmonisteita 12. Helsinki.

Luhtajoki, seminaarimoniste. Vesiympäristön
15.11.1989.
hoito vesistöhankkeissa, 14.
Kuopio.

/2/ Bache, D.H. ja MacAskill, I.A. 1984. Ve
getation in civil and landscape engineering.
Kent.

/12/ Kalliola, R. 1973. Suomen kasvimaantie
de. Porvoo.

-

/3/ Bamer, J. 1981. Landschaftstechnik. Stutt
gart.

/13/ Kemijoki Oy, Suunnittelukeskus Oy. 1987.
Sodankylä, Kirkonkylän ranta-alueiden maise
manhoitosuunnitelma. Helsinki.

/4/ Bamer, J. 1978. Rekultivierung zerstörter
Landschaften. Stuttgart.

/14/ Kivekäs, L. 1985. Vesistöjen säännöstely,
yleiset perusteet ja tekniikka. Espoo.

/5/ Borg, P. 1983. Luonnon- ja maisemanhoi
don opas. Porvoo.

/15/ Komiteanmietintö. 1980. Maisematoimi
kunnan mietintö 1980:44.

/6/ Garten und Landschaft: IV/$ 1, VII/8 1,1/82,
XI/$2, 11/83, XI/83, VII/$4, IX/$5, VI/$$

/16/ Komiteanmietintö. 1985. Maisemansuo
jelun kehittämistoimikunnan mietintö 1985:4.

/7/ Hooli, J., Tuononen, E. ja Vakkilainen, P.
1979. Vesitalouden perusteet. Espoo.

/17/ Komiteanmietintö. 1987. Maisema-arkki
tehtuurin koulutustoimikunnan mietintö
1987:22.

/8/ Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen,T.,
Uotila, T. ja Vuokko, S. (toim.). 1984. Retkei
lykasvio. Forssa.
/9/ lisakkila, L. 1980. Perustietoja maisemaan
vaikuttavista tekijöistä. Espoo.
/10/ Jormola, J. 1990. Maisemarakentaminen
järvikunnostuksen yhteydessä. Ilmavirta, V.
(toim.). Järvien kunnostuksen ja hoidon perus
teet. Helsinki.
/11/ Jormola, J. 1989. Maisemanhoidon kehit
täminen tulvasuojeluhankkeissa esimerkkinä
-

44

/18/ Korhonen, K.-H. 1960. Vesiväylien syö
pymisestä, eripainos. Vesitalous 4/1960.
/19/ Loukola, E. 1981. Maaperäsuhteiden mer
kitys luonnonaltaiden ja uomien muotoutumi
sessa ja rakentamisessa. Luentomoniste,
9.4. 1981
/20/ Luostarinen, K. 1951. Puutarha ja maise
ma. Porvoo.
/21/ Luostarinen, K. 1972. Ekologisen suunnit

telun malleja. TKK arkkitehtiosasto, maise
mansuunnittelun opetusmoniste. Otaniemi.
/22/ Mander, U. 1989. The role of vegetated
buffer strips along the rivers and ditches in
agricultural landscapes. Moniste. Tartu.
/23/ Merivuori, T.-M. 1983. Kasvullisen pien
miljöön muotojärjestelmä. TKK, maisemala
boratorio, julkaisu 2/82. Espoo.
/24/ Peltomäki. 1. 1982. Kaupunkivesistöjen
kunnostaminen (maisemalliset näkökohdat).
Luentomoniste, 9.9.1982
/25/ Peltonen, H.1987. Vantaanjoen vesistön
kirkonkylänkosken ja Ruutinkosken kalata
loudelliset kunnostussuunnitelmat. Helsingin
vesi-ja ympäristöpiiri.
/26/ Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto.
1983. lijokiselvitys, Ympäristövaikutukset,
Maisema. Julkaisusarja A:62. Oulct.
/27/ Pueckler-Muskau, von H. 1977. Andeu
tungen ueber Landschaftsgärtnerei. Stuttgart
1834, faksimile. Stuttgart
/28/ Rautamäki-Paunila,M. 1982. Maisema
maakunnat maakunnallisen viheraluejärjes
telmän kehittäminen. TKK, maisemalaborato
rio, julkaisu 3/82. Espoo.
-

/29/ Schiechtl, H.-M. 1973. Sichemngsarbei
ten im Landschaftsbau. Innsbruck.
/30/ Seppänen, H. 1986. Sovellettu Jimnologia
1. Espoo.
/31/ Seppänen, H. 1987. Sovellettu limnologia
II. Espoo.
/32/ Toivonen, H. 1981. Järvikasvillisuuden
alueelliset ilmeet, Suomen Luonto osa IV. Hel
sinki.
/33/ Tyystjärvi- Muuronen, K.(toim). 1985.
Vesiopas -vedet ja vesiluonto. Helsinki.

/36/ Veisterä, V. ja Alajärven kaupunki. 1989.
Alajärven kaupunkikeskustan ranta- ja vesialu
eiden maisemallinen kehittämis-ja kunnostus
suunnitelma. Espoo.
/37/ Vesihallitus. 1972. Vesimaisema ja sen
hoito. Vesihallituksen julkaisu 2. Helsinki.
/38/ Vesihallitus. 1976. Maisemansuojelu ja
hoito vesirakennustöiden suunnittelussa ja to
teutuksessa. Kurssimoniste.
-

/39/ Vesihallitus. 1978. Luonnonmukaisetluis
kavahvistukset maa- ja vesirakenteissa. Monis
te. Helsinki.
/40/ Vesihallitus. 1981. Rakennushankkeiden
viimeistelytöiden ohjeet. Kainuun ja Lapin ve
sipiirit.
/41/ Vesihallitus. 1981. Kaivumaiden sijoitus
ja viimeistely. Ohje vesi- ja ympäristöpiireille.
/42/ Vesihallitus. 1985. Pohjapatojen suunnit
telu. Vesihallituksen monistesarja Nro3 36.
Helsinki.
/43/ Vesihallitus. 1987. Maankuivatuksen
suunnittelu, 1 osa tekstiosa. tiedotus 278. Hel
sinki.
/44/ Vesi- ja ympäristöhallitus. 1987. Vesien ja
muun ympäristön suunnittelussa noudatettavat
menettelytavat vesi- ja ympäristöhallinnossa.
SUME-työryhmän muistio, 30.10.1987
/45/ Vesi- ja ympänstöhallitus. 1991. Vesira
kennustyön haittojen vähentäminen Vesi- ja
ympäristöhallituksen julkaisuja, sarja B4, Hel
sinki
/46/ Volgmann, W. 1979. Landschaftsbau.
Stuttgart.
/47/ Ympäristöministeriö. 1984 Vesielementti
kaupunkirakentamisessa. Tutkimus 1/84. Kaa
voitus- ja rakennusosasto. Helsinki.

/34/ Veisterä, V., Jyväskylän kaupunki ja Ra
kennushallitus. 1982. Jyväskylän viheraluepuu
tarha. TKK, maisemalaboratorio. Jyväskylä.

/48/ Ympäristöministeriö. 1987. Kaupunki
keskustojen ranta- ja vesialueiden käyttö. Sel
vitys 1/87. Kaavoitus- ja rakennusosasto.
Helsinki.

/35/ Veisterä, V. (toim.). 1987. Vaikutteiden
virta maisema-arkkitehtuurin alkulähteiltä.
TTKK. Tampere.

/49/ Ympäristöministeriö, Rautamäki, M. 1989.
Maisema rakentamisen perustana. Selvitys 2/
1989. Kaavoitus- ja rakennusosasto. Helsinki.

45

Pohjois-Suomen Vesioikeuden päätös
Kirkkojärven, Saarelanjärven ja Rantasen-järven järvikuivioiden vedenpinnan
nostamisesta, 1983
Vihannin järvien rantojen suojaus ja
vedenpinnan nosto, asiakirjakansio 1980
Siikajoen kunnostus välillä Lamujoki
suu Lämsänkoski, 1984

Julkaisun laadinnan yhteydessä on lisäksi läh
deaineistona tarkasteltu seuraavia hankekoh
taisia asiakirjoja:
Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri:
Bjömträskin ympäristön järvienjärjeste
ly, Siuntio Kirkkonummi, 1978
Luhtajoen perkaus, Nurmijärvi, 1982
Luhtajoen perkaus, istutussuunnitelman
selostus, Nurmijärvi, 198$
Taasianjoen järjestely, Ruotsinpyhtää ja
Lapinjärvi, 198$
Selvitys Riisikkalankosken perkauksen
ympäristövaikutuksista, Maa ja Vesi Oy
1986
-

-

-

-

-

-

-

Kokkolan vesi- ja ympäristöpiiri:
Pyhäjoen vesistösuunnitelma, Kaivumai
den maastoon sopeuttaminen Pyhäjoen
yläosalla, 1975
-

Turun vesi- ja ympäristöpiiri:
Kokemäenjoen järjestely, suuosan pen
gerrys- ja ruoppaussuunnitelma, Pori,
suunnitelmakirja 31.12.1981
Länsi-Suomen Vesioikeuden päätös
Kokemäenjoen suuosan pengertämiseen
ja ruoppaamiseen Porin kaupungissa
9.3. 1984
Kullaanjoen järjestely, Pori, Kullaa,
Noormarkku ja Ulvila, suunnitelmakirja
26. 10. 1973
Länsi-Suomen Vesioikeuden päätös
Kullaanjoenjärjestelyistä, Kullaan, Noor
markun ja Ulvilan kunnissa sekä Porin
kaupungissa 28.2.1977
Länsi-Suomen Vesioikeuden päätös
Kullaanjoen 3. vaiheen toteuttamiseksi
Kullaanja Ulvilan kunnissa 28.9.1981
-

-

-

-

Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri:
Hattulan ja Saikaan järvijättöjen kuiva
tus, Pielavesi, 197$
-

-

Lapin vesi- ja ympäristöpiiri:
Tenojoen rantasyöpymien verhoussuun
nitelma 21.4.1975
Inarinjärven Hautaussaarten verhous
suunnitelma 12.2.1973
Ivalon tulvasuojelu 1-11 17.2.1982
-

-

-

Vaasan vesi- ja ympäristöpiiri:
Kyrkösjärven allas, Kyrönjoen vesistö
taloussuunnitelma, Seinäjoki
Kyrkösjärven säännöstelyallas, maapa
don rakennussuunnitelma, VTT geotek
niikan laboratorio 1972
Kyrkösjärven allas, maisemanhoitosuun
nitelma, Liisa Nivala 22.9.1980
Länsi-Suomen Vesioikeuden päätös Kyr
kösjärven säännöstelyaltaan rakentami
seksi 12.12.1975
Länsi-Suomen Vesioikeuden päätös Kyr
kösjärven säännöstelyaltaan rakentami
sesta Seinäjoen kaupungissa ja Ilmajoen
kunnassa 3.3.1977
Korkeimman Hallinto-Oikeuden päätös
Kyrkösjärven säännöstelyaltaan raken
tamisesta ja Kyrkösjärveen liittyvän voi
malaitoksen rakentamisesta 29,$. 197$
Kyrkösjärven allas, täyttökanavan ja
tyhjennyskanavan välinen jokiosuus,
pohjapadot, Seinäjoki, 1979
Länsi-Suomen Vesioikeuden päätös,
Seinäjoen yläosan perkaus, joen oikaisu
ja pohjapadon rakentaminen Peräseinä
joen kunnassa 1984
-

-

Mikkelin vesi- ja ympäristöpiiri:
Itäkeskus, tavoitteet, lähtökohdat ja mi
toitus, Savonlinnan kaupunginhatlituk
sen suunnittelutoimikunta
Mertajärven kunnostus, luonnos
Kerimäen kirkonkylän keskeisten aluei
den yleissuunnitelma ja Kirkkorannan
kunnostussuunnitelma, Suunnittelukes
kus Oy 26.4.1983
Kerimäen Kirkkorannan kunnostaminen,
hakemussuunnitelma, Paavo Ristola Ky,
15. 10. 1986
Itäsuomen Keskuskalanviljelylaitos,
maisemanhoitosuunnitelma ja vihertyö
selitys, Maa ja Vesi OY 30.6.1988
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oulun vesi- ja ympäristöpiiri:
Kiiminkijoen kuntoonpanosuunnitelma,
suunnitelmakartat
Jaaranlammen kunnostus, Kiiminki, Maa
ja Vesi Oy 1987
Kirkkojärven kunnostussuunnitelma,
Vihanti, Suunnittelukolmio 1987
-

-

-

46

-

Liite 1/1
MÄÄRITELMIÄ

KÄSITTEITÄ

MAISEMA

kokonaisuus, joka on geomorfologisen, ekologisen ja kulttuurihistoriallisen kehityksen tulos /28/.
Maisema tarkoittaa maanpintaa sillä olevine kiinteineja inallisine
osineen sekä sen yläpuolella olevaa ilmaa todellisena fyysisenä
kokonaisuutena. Maisema koostuu kallioperästä, maasta, vedes
tä, ilmasta, kasvillisuudesta, eläimistöstä, ja rakennetuista ainek
sista. Maisemalla on rakenne, joka toimii osittain ihmisen osittain
luonnon toiminnan vaikutuksen alaisena /9/.

MAISEMA-ALUE

yhden tai useamman maisernatekijän muodostama yhtenäinen
tai yhtenäisesti toimiva aluekokonaisuus /28/.

MAISEMAKUVA

maisemarakenteen näköaistilla havaittava ilmiasu, maisemati
lan muodostama visuaalinen kokonaisuus /28/.

MAISEMANSUOJELU
JA HOITO

ympäristönsuojelun biologis-ekologisen osa-alueen ts. luonnontalouden toimintakyvyn ylläpitäminen, luonnonvarojen vaalin
ta, hoito ja hoitava käyttö sekä kulttuurimaiseman ja tiettyjen
aluekokonaisuuksien kuten kansallis- ja luonnonpuistojen sekä
maisemasuojelualueiden turvaaminen, kehittäminen ja suunnit
telu /17/.

MAISEMARAJA

yhden tai useamman maisematekijän muutoskohta /28/.

MAISEMARAKENNE

maastorakenteen, ja siinä toimivien luonnonprosessien ja kulttuu
riprosessien muodostama dynaaminen kokonaisuus, jonka perusosia ovat maa- ja kallioperä, ilmasto, vesi, elollinen luonto ja kult
tuurisysteemi /28/.
Maisemarakenne voidaan jakaa Suomessa pelkistyneen topogra
fisgeologisen vyöhykkeisyyden ansiosta kolmeen päätyyppiin
/33/:
1)
2)
3)

vedenjakajaselänteiden ja kallioisten moreenimäkien lakialueet
ranta-alanteet, joki- ja purolaaksojen sekä soiden painan
teet
kasvulle ja kulttuurille edullisimmat vyöhykkeet

Maisemarakenteen kuvauksessa käytettyjä yleiskäsitteitä:
1)

selänne

-

-

-

2)

laakso

-

-

-

kallioselänne-vaaraselänne
moreeniselänne-harjuselänne
reunamuodostuma
tasankolaakso
jokilaakso
munoslaakso
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Liite 1/2
MAISEMARAKENTAMINEN
MAISEMASUUNNITTELU

kulttuurimaiseman hoidon ja luonnontalouden toiminta edelly
tykset takaavat rakentamistoimet sekä maisemasuunnittelun to
teutuksen suunnittelu /17/.
maisemasuunnittelu käsittää niin julkisten kuin yksityistenkin vi
heralueiden, viheraluejärjestelmien ja niiden osien ekologista, vi
suaalista ja toimirmallista suunnittelua sekä suunnittelun kaikki
tasot laaja-alaisesta suunnittelusta yksityiskohtaiseen suunnitte
luun kuten rakennusten lähiympäristön suunnittelu, viheralueiden
suunnittelu, erikoisalueiden suunnittelu (hautausmaat, leirintä
alueet tms.) sekä ekologinen maisemasuunnittelu /17/.

MAISEMATALOUS

maisematekijöiden keskinäinen vuorovaikutusjärjestelmä (mai
seman elintoiminnot) /28/.

MAISEMATEKIJÄ

maiseman muodostumiseen oleellisesti vaikuttava osatekijä /28/
maa- ja kallioperä
kaltioperämuodosto
maa- ja kivilajit
maa- ja kallioperän muutokset
topografia
ilmasto
suurilmasto
paikallisilmasto
pienilmasto
vesi
pintavedet
pohjavedet
sadanta
haihdunta
elollinen luonto
kasvillisuus
kasvuvoima
eläimistö
talouselämä
perustuotanto
asuminen, liikenne, teollisuus, palvelut, virkistys
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MAISEMATILA

yhden tai useamman maisematekijän muodostama kolmiulottei
sesti hahmotettava tilamuoto. Maisematilat ovat eri mittasuhteisia
ja saattavat olla sisäkkäisiä ja muodostaa jatkuvia tilasarjoja /28/

MAISEMATYYPPI

maisematyyppejä ovat esim.:
luonnonmaisema
kulttuurimaisema
kylämaisema
kaupunkimaisema
Talouselämän vaikutusaste kasvaa siirryttäessä luonnonmaise
masta rakennettuun maisemaan.
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