JÄTTILÄISEN
JALANJÄLJILLÄ
Eteläisessä Suomessa, muinaisen meren rannalla
asui kerran jättiläinen. Se saattoi nostella suuria kivilohkareita
kuin poimisi metsän marjoja. Se repäisi puut juuriltaan
kuin ruohon korret. Ja rakensi raskaista, meren
pyöristämistä kivistä itselleen polun...
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Haluamme esitellä teille jotakin hyvin erikoista. Viemme teidät Hyvinkäälle, pieneen kaupunkiin Etelä-Suomessa. Kaupunkiin kuuluva Suomies on
poikkeuksellinen alue, jota muovasivat muinoin luonnonvoimat: jääkausi ja historiallinen meri. Mytologian mukaan aluetta muovasi myös jättiläinen…
Kun aloitimme soranoton Suomiehen alueella, astuimme syvälle historiaan. Teimme kymmenien vuosien ajan arkista työtä jääkauden muokkaamassa maisemassa ja muinaisessa Yoldianmeressä. Kaivoimme kiviainesta, soraa, hiekkaa sekä kalliomursketta. Kuljetimme sitä rakennusaineeksi
lukuisiin kohteisiin eteläiseen Suomeen. Ainekset muuttuivat teiksi, kaduiksi, asvalttipäällysteeksi ja betonirakenteiksi, osaksi nykyaikaista yhteiskuntaa.
Kiviainestoiminta Suomiehessä alkoi 1960-luvulla ja päättyi vuonna
2014. Uudelleenmaisemoinnissa halusimme kunnioittaa alueen historiaa
ja tuoda jättiläisen takaisin. Halusimme rakentaa kutsuvan alueen, jossa
viihtyvät niin patikoitsijat, paahdealueiden kasvit ja hyönteiset kuin linnutkin. Löysimme tehtävään loistavat yhteistyökumppanit.
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SUOMIES SAI UUDEN ELÄMÄN
•
•
•
•

Kaikille avoin luontopolku vie 2–3 kilometrin patikkamatkalle kuopan pohjalle ja ylös rinteisiin
Ulkoilijat voivat nauttia mytologiaan viittaavasta ympäristötaiteesta
Huolellinen jälkihoito toi virkistysalueelle uusia kasveja ja puita
Hyönteiset ja linnut hyötyvät taiteellisesta lahopuualueesta

LUOVAA YHTEISTYÖTÄ

Meillä oli ilo tehdä uutta luovaa yhteistyötä useiden kumppanien kanssa.
Yhteinen päämäärä ja jaettu visio loivat ainutlaatuisen
alueen, jossa yhdistyvät rohkeasti maisemanhoito ja entistäminen, mytologia ja virkistyskäyttö.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI SUUNNITTELI
ALUEELLE UUDEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN
Teimme tiivistä yhteistyötä kaupungin ympäristöviranomaisten ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa päämääränämme muuttaa Suomies kaupunkilaisten ulkoilualueeksi.

KAUPUNKILAISET JA MUUT VAPAAEHTOISET
RAKENSIVAT LUONTOPOLKUA TALKOOTYÖNÄ
Hyvinkään kaupungin asukkaat tunsivat Suomiehen mytologian, sillä alueella sijaitsee jääkauden ja muinaisen meren
muokkaama autenttinen Jätinkatu (The Giant’s Road). He
ryhtyivät työhön tuodakseen sen ympäristöön omat polkunsa ja luodakseen jännittävän ulkoiluympäristön, jossa
historia ja nykyaika kohtaavat.
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SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO TEKI
MAISEMASTA MONIMUOTOISEMMAN
Hyvinkään Suomies sijaitsee Etelä-Suomessa Uudenmaan maakunnassa. Teimme yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n kanssa, joka maisemoi entisen soranottoalueen perustamalla niittyalueita ja paahdeympäristöjä. Jotta uudet kasvit
menestyisivät, niiden kasvu varmistettiin torjumalla vieraslajeja kuten kurtturuusua ja komealupiinia. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenet osallistuivat myös luontopolun rakentamiseen.

KETOSIRKKA-HANKE TYÖLLISTI TYÖTTÖMIÄ
Niittyalueiden ja paahdeympäristöjen perustamisessa sekä vieraslajien torjumisessa Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
puolestaan teki yhteystyötä työvoimaviranomaisten kanssa.
Tämä työllistävä hanke on nimeltään Ketosirkka. Sen tavoitteena
on hoitaa arvokkaita luontoympäristöjä Uudenmaan maakunnassa
ja työllistää työttömiä työnhakijoita. He saavat työtä, työkokemusta
ja palkkaa. Työnantaja saa viranomaisilta tukea palkkoihin. Myös Rudus rahoitti Ketosirkka-hanketta.
Vuosina 2017 ja 2018 jälkihoitotöitä Suomiehessä tekivät palkkatuetut eräoppaiksi opiskelevat harjoittelijat.
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Rakensimme luontopolun ja taidealueen
muinaisen meren rannalle
OPISKELIJAT TEKIVÄT OPINNÄYTETÖITÄÄN
Luontopolun ja ulkoilualueen syntyyn osallistuivat myös eri alojen
opiskelijat, jotka saattoivat tehdä Suomiehessä opinnäytetyönsä.
Koko alueen jälkihoitosuunnitelman teki maisema-arkkitehtiopiskelija Vilma Pylkkö diplomityönään.
Suunnittelutyö aloitettiin samana vuonna kuin soranotto loppui.
Sen tavoitteena oli edistää luonnon monimuotoisuutta ja muokata alue sopivaksi virkistyskäyttöön. Suunnitelmassa yhdistyivät muinaisuus, nykyisyys ja luontoarvot. Se otti huomioon niin ihmiset,
kasvit kuin hyönteiset. Jälkihoitotyöt alkoivat vuonna 2015.
Opinnäytetyönä valmistui myös toisen opiskelijan suunnittelema
ja rakentama katselutasanne ylös soranottoalueen rinteeseen, muinaisen meren rantaan.
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Suomiehessä lyövät
kättä historia, mytologia
ja nykypäivä
JÄTTILÄINEN MUUTTI TAKAISIN

Suomiehen ympäristötaide kumartaa alueen mytologialle. Muinaisen merenrannan jättiläinen palasi asuinsijoilleen, sillä maisemointisuunnitelman tehnyt Vilma Pylkkö suunnitteli sorakuopan pohjalle
jättiläisen jalanjäljen.
Noin 50 metriä pitkän teoksen materiaali saatiin sorakuopan vaaleista mukulakivistä ja tummasta sorasta. Paljaan jalan askel erottuu
parhaiten ylös rinteelle tehdyltä luontopolulta. Teos sijaitsee lähellä jääkauden ja muinaisen meren muokkaamaa autenttista Jätinkatua (The Giant’s Road)

KIVET ASETTUIVAT TAIDETEOKSEKSI

Sorakuopasta kaivetut suuret kivet saivat roolin historiaan viittaavassa ympäristötaideteoksessa. Se koostuu sisäkkäisistä kiviympyröistä sekä vanhoista puutalon ikkunakarmeista, heinäseipäistä ja
eläinten luista.
Teos houkuttelee ihmisiä kulkemaan sisällään ja tulemaan sen
osaksi.
Pyöreä muoto luo historiallisia mielikuvia. Kyseessä voisi olla pyhä
paikka, jota käytettiin uhri- tai palvontamenoihin. Se voisi myös viitata entisaikojen käräjäkiviin, joilla istuen ratkottiin kyläläisten erimielisyyksiä.
Teos on nimeltään ”Mennyttä aikaa etsimässä”. Sen on suunnitellut
Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija
Riku Lumiaro.
Kuinka yksinkertaisin keinoin syntyykään kiinnostava tila, joka puhuttelee ja panee mielikuvituksen liikkeelle.
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Muinaisen meren
rannalla asui jättiläinen

LUONTOPOLUT ALKOIVAT
KUTSUA ULKOILIJOITA

JÄINEN HISTORIA
LOI SORANOTTOALUEEN
Suomiehessä näkyvät viime jääkauden jäljet.
Se on osa valtavaa vyöhykettä, joka koostuu jäätikön
sulamisvesien kuljettamista aineksista, hiekasta,
savesta, kivistä ja moreenista.
Suomies kuuluu Salpausselkään, joka syntyi noin
12 000 vuotta sitten kuin jäätikkö puski Etelä-Suomeen korkeiden reunamuodostelmien vyöhykkeen.
Jääkauden jälkeen eteläisen Suomen ja Suomiehen
päällä loiskui muinainen, hyytävä Yoldianmeri, kauan
ennen Itämerta. Se muokkasi vielä lisää maamme
muotoja, muinaisia rantojaan.
Kun maa alkoi kohota ja meren pinta laskea,
näkyviin tulivat veden pyöristämät kivet ja lohkareet.
Varhaiset suomalaiset tulkitsivat ne omalla tavallaan...

Suomiehen sorakuoppa rinteineen on tänä päivänä Suomen erikoisimpia ulkoilualueita. Karulle ja jylhälle alueelle valmistui vuonna
2017 luontopolku, joka haarautuu kahdeksi eri reitiksi.
Selkeät patikointipolut johdattavat helppokulkuiselle reitille kuopan pohjalle tai haastavammalle osuudelle ylös rinteille. Lintuperspektiivistä hahmottuvat parhaiten niin taideteokset kuin koko 80
hehtaarin alue.
Haastavampi osuus johtaa vierailijan myös autenttisille, jääkaudenaikaisille harjukuopille eli suppakuopille. Nämä pyöreät painanteet syntyivät jääkaudella sulamisvaiheessa aikana, kun jäälohkareita upposi pehmeään maahan. Autenttiset kuopat kuuluvat samalla
Suomiehen mytologiaan, sillä harjukuoppien aluetta kutsutaan Jätinlukoksi (Giant’s Cauldrons).
Luontopolun reitit kutsuvat patikoimaan, pyöräilemään ja ratsastamaan. Reittivalinnan mukaan polku on 2 – 3 kilometriä pitkä. Sen
varrelle pystytetyt opastetaulut kertovat alueen historiasta, ympäristötaideteoksista sekä sorakuopan maisemoinnista ja sen kasvilajien hoitamisesta.
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MYTOLOGIA LOI JÄTTILÄISEN
Muinaisen Yoldianmeren pyöristämät kivet
muodostivat laajoja kivikkoja ja erikoisia pitkiä
vyömäisiä vyöhykkeitä pitkin Etelä-Suomea.
Ne kiinnittivät varhaisten esi-isiemme huomion.
Kuka on voinut siirrellä lohkareita ja tehdä itselleen
mukulakivipolun? Sen on täytynyt olla valtava
jättiläinen. Kenties hiisi, pahansuopa henkiolento?
Ehkä itse piru?
Kivivyöhykkeitä alettiin nimittää pirunpelloiksi,
sillä näitä kaistaleita ei kukaan voisi muokata pelloiksi. Paitsi itse piru.
Tai kenties ne olivat kuin olivatkin jättiläisen
kulkuväyliä…
Mytologia elää Suomiehessä edelleen: alueelta
löytyy autenttinen 250 metriä pitkä kivinen vyöhyke
jääkauden ja muinaisen Yoldianmeren jäljiltä. Se on
nimeltään Jätinkatu (The Giant’s Road).

PAAHDEKASVIT TOIVAT VÄRIÄ

Paahteiset ja avarat alueet ovat vähenemässä Suomessa. Suomiehen sorakuoppa on oivallinen paikka säilyttää ja lisätä paahteisille
alueille ominaista kasvillisuutta.
Piristimme kuopan pohjaa ja rinteitä kylvämällä noin kahdeksan
hehtaarin alalle kukkivien paahdekasvien siemeniä. Paahdekasviniityt lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta houkuttelemalla tällaisilla alueilla viihtyviä uhanalaisia perhosia ja hyönteisiä.

UUDET KASVUKERROKSET
SUOJASIVAT POHJAVEDEN

Suomies sijaitsee tärkeällä ensimmäisen luokan pohjavesialueella.
Pohjaveden laatua tarkkailtiin useista tarkkailuputkista 1980-luvulta
lähtien. Se täytti hyvän talousveden vaatimukset.
Soranoton loputtua suojelimme pohjavettä palauttamalla kuoppaan kasvukerroksia ja kasvillisuutta, erityisesti pohjaveden kannalta arimmille alueille.
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Tänä päivänä muinainen
meri ja vanha sorakuoppa
kutsuvat niin ihmistä, lintuja,
perhosia kuin hyönteisiä.
HOTELLI HYÖNTEISILLE

Yksi hätkähdyttäviä katseenvangitsijoita Suomiehessä on hyönteishotelliksi rakennettu lahopuuympäristö. Maahan upotetut puut
on käännetty ylösalaisin. Ehkä jättiläinen repi ne tieltään?
Mytologiaa väheksymättä paljastamme puiden alkuperän: ne ovat
peräisin alueen metsien harvennuksesta.
Lahopuuhotelli tarjoaa hyönteisille ja linnuille piilo- ja pesäpaikkoja,
sillä puiden runkoihin on porattu reikiä ja onkaloita. Tälläkin toimenpiteellä tähtäämme luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen alueella.

TERVETULOA JÄTTILÄISEN JALANJÄLJILLE

Suomiehen luontopolun avajaisia vietettiin lokakuussa 2017. Reitin
ovat ottaneet omakseen niin Hyvinkään kaupungin asukkaat kuin
matkailijatkin.
Ruduksen jälkihoitovelvoitteet päättyvät vuoden 2019 keväällä,
mutta olemme lupautuneet toimimaan alueen luontopolkukummina vuoteen 2020 asti.
Yhdessä Hyvinkään kaupungin kanssa toivomme Suomieheen paljon kävijöitä, sillä avoimeksi ympäristöksi suunniteltu alue pysyy avoimena vain, kun siellä kuljetaan – kävellen, pyöräillen tai ratsain. Näin
säilyvät myös paahdeympäristön harvinaiset kasvi- ja hyönteislajit.
Suuren ja jännittävän alueen ovat jo löytäneet esimerkiksi geokätköilyn harrastajat. Alueella voi yhtä hyvin suunnistaa tai vaikkapa
levittää huovan eväsretkeä varten, sillä harvassa paikassa onnistuu
picnic muinaisen meren rannalla.
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SUOMIES ON OSA RUDUKSEN
LUMO-OHJELMAA
Rudus LUMO on kokonainen ohjelma luonnon
hyväksi. Se sovittaa yhteen kiviainesliiketoiminnan ja luonnonsuojelun. Ohjelmassa säilytämme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta
vapaaehtoisesti ja teemme läheistä yhteistyötä
luonnonsuojelujärjestöjen, viranomaisten ja
kivenottoalueiden naapurien kanssa.
Tavoitteenamme on, että luonto on kiviainesten ottoalueilla monimuotoisempi toiminnan päättyessä kuin sen alkaessa. Parannemme kasvien ja eläinten elinympäristöjä
esimerkiksi perustamalla paahdeniittyjä ja
ketoja sekä hyönteishotelleja. Huolehdimme
myös pohjavesien säilymisestä puhtaina palauttamalla kasvillisuutta ja kasvukerroksia.
Ohjelma on luonut paremmat elinolot sadoille linnuille, hyönteisille, perhosille, sammakoille ja kasveille. Se on pelastanut uhanalaisia
kasveja ja eläimiä sekä työllistänyt työttömiä.

