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Johdanto
Maatalousympäristö on ihmisen muokkaamaa kultt uurivaikutt eista ympäristöä, 
jonka säilyminen vaatii jatkuvaa hoitoa. Avoimet peltoaukeat, ja etenkin perinteisen 
maatalouden muokkaamat puoliavoimet ja avoimet elinympäristöt, ovat monen lajin 
säilymisen elinehto. Jopa neljännes Suomen luonnonvaraisista lajeista on riippuvai-
nen maatalouden muovaamista elinympäristöistä. Maatalousalueen luonnon moni-
muotoisuuteen vaikutt avat alueella harjoitett u maatalous, sen eri tuotantosuunnat ja 
viljelymenetelmät sekä peltojen lomassa ja reunoilla olevat luonnonalueet. Yleises-
ti monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisten elinympäristöjen ja niissä viihtyvien 
lajien runsautt a. Avoimesta peltoympäristöstä ja karjanpidosta hyötyviä lajeja on 
runsaasti etenkin maamme linnustossa. Perinteisen kaski-, niitt o- ja laiduntalouden 
synnytt ämät niityt, haat ja metsälaitumet ovat lajirikkaudeltaan vertaansa vailla ole-
via luontotyyppejä. Monet Suomen uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista löytyvätkin 
näiltä katoavilta luontotyypeiltä eli perinnebiotoopeilta.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuteen kuuluu perinnebiotooppien li-
säksi runsaasti myös muita varsinaisten peltojen ulkopuolisia alueita. Peltojen ja 
peltoteiden runsaskukkaiset pientareet, maisemaa halkovat avo-ojat ja vesiuomat 
pientareineen sekä peltojen metsäsaarekkeet, valoisat reunavyöhykkeet ja pienet 
kosteikot lisäävät omalta osaltaan maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutt a. 
Vaihtelevassa maisemassa viihtyy ihmisen lisäksi runsas peltolinnusto, useat ni-
säkkäät, selkärangatt omat ja kasvit. Maatalouden rakennemuutoksen ja tuotannon 
tehostumisen myötä on maatalousalueiden luonnon monimuotoisuus vähentynyt. 
Maalaismaisema on yksipuolistunut ja pusikoitunut, pientareet pienentyneet ja kau-
niit kukkaniityt heinitt yneet - ahomansikkakin alkaa olla jo ahtaalla.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden säilymistä toteutetaan lähinnä 
maatalouden ympäristötukĳ ärjestelmän kautt a. Noin 95 % viljelĳ öistä on sitoutunut 
ympäristötukĳ ärjestelmään. Ympäristötuki koostuu perus- ja lisätoimenpiteistä sekä 
erilaisista erityistukimuodoista. Osa erityistuista on suunnatt u tukemaan maatalous-
ympäristön luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja hoitoa. Tuen kautt a viljelĳ älle 
voidaan korvata tilan monimuotoisuuskohteiden hoitotyöstä aiheutuneita kustan-
nuksia. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) yleissuunnitt elun 
tavoitt eena on kartoitt aa suunnitt elualueella sĳ aitsevat maatalousympäristön luon-
non monimuotoisuuden kannalta merkitt ävät kohteet ja tehostaa niiden hoitoa ja yl-
läpitoa. Yleissuunnitelmaa voidaan käytt ää pohjana tarkemmille hoitosuunnitelmille, 
joita laaditaan haett aessa maatalouden ympäristötuen erityistukia tai toteutett aessa 
muita ympäristönhoitoon liitt yviä hankkeita.
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Yleissuunnitt elun tausta ja tavoitt eet
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) yleissuunnitt elun tavoit-
teena on löytää maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden kannalta tär-
keät kohteet, tuoda ne maanomistajan tietoon sekä ohjata ja tehostaa niiden hoitoa. 
Suunnitelmassa esitett yjen yleisten hoito-ohjeiden ja kohdekuvauksista ilmenevien 
tarkempien hoitosuositusten avulla maanomistaja voi hoitaa ja kunnostaa tilansa 
luontokohteita tavalla, joka edistää luonnon monimuotoisuutt a. Rahoitusta kohteiden 
hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötukeen sitoutunut viljelĳ ä maatalouden 
ympäristötuen erityistukien kautt a. Erityistuilla voidaan korvata alueiden hoidosta 
syntyneitä kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Yleissuunnitelma toimii pohjana tar-
kemmissa erityistukien hakuun liitt yvissä kohdekohtaisissa hoitosuunnitelmissa. 
Yleissuunnitt elualueella sĳ aitsevat kohteet ovat etusĳ alla erityistukirahoituspäätöksiä 
tehtäessä. Yleissuunnitelmassa esitellään erityistukien lisäksi myös muut vaihtoeh-
toiset rahoitusmuodot, joiden avulla voidaan katt aa alueiden hoidosta syntyneitä 
kustannuksia. Yleissuunnitelmassa esitett yjen hoitotoimenpiteiden toteutus on aina 
vapaaehtoista.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitt amia yleissuunnitelmia on tehty valtakun-
nallisesti vuodesta 2003 lähtien. Ensimmäinen Keski-Suomessa toteutett u lumo-yleis-
suunnitelma tehtiin Saarĳ ärven reitin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueel-
le (Virola 2004). Vuoden 2004 suunnitt elualueena olivat maakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet Honkolan ja Koiviston kylät Äänekoskella (Horppila-Jämsä 2005) ja 
vuonna 2005 lumo-yleissuunnitelma tehtiin Kinnulaan, Muholan ja Urpilan kylille 
(Kareksela 2005). Vuonna 2006 Maa- ja metsätalousministeriö myönsi Keski-Suomen 
ympäristökeskukselle määrärahan kahden lumo-yleissuunnitelman laadintaan.

Keski-Suomen ympäristökeskus perusti vuoden 2006 yleissuunnitelmien laati-
mista ohjaamaan ohjausryhmän, jonka tehtäviin kuului mm. suunnitt elualueiden 
valinta sekä suunnitelmien valmistumisen seuranta ja ohjaus. Suunnitt elualueiden 
valinnassa päätett iin maakunnallisen tasapuolisuuden vuoksi painott ua eteläiseen 
Keski-Suomeen edellisten suunnitt elualueiden sĳ oitutt ua pohjoiseen. Aluevalinnas-
sa päädytt iin Jämsän Alhojärven maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja 
Kuhmoisten Ruolahteen ja Tehinniemeen, joista Ruolahti on maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue.

Ohjausryhmässä olivat aluevalinnan jälkeen edustajat myös molemmista kunnista. 
Ohjausryhmän muodostivat seuraavat henkilöt/tahot: maaseutuasiamies Katri Myry/
Jämsän kaupunki (pj.), Veli-Matt i Valkeajärvi/Jämsän maamiesseura ry., maaseutus-
ihteeri Marja-Leena Rajala/Kuhmoisten kunta, Tellervo Läntelä/Ruolahden kyläyh-
distys, Juha Lappalainen/MTK Keski-Suomi, Anssi Mennala/MTK Jämsän Seutu, 
Ilkka Säynätjoki/MTK Kuhmoinen, Merja Lehtinen/Keski-Suomen TE-keskus, Pekka 
Ilén/ProAgria Keski-Suomi, Ilkka Yläjoki/ProAgria Häme sekä Päivi Halinen, Ansa 
Selänne, Liisa Horppila-Jämsä, Maĳ a Mussaari ja Ilona Yliniemi (siht.)/Keski-Suomen 
ympäristökeskus. Suunnitelmien laatĳ aksi valitt iin suunnitt elĳ a Ilona Yliniemi Keski-
Suomen ympäristökeskuksesta. Ohjausryhmän kokoonpanosta pyritt iin muodosta-
maan mahdollisimman monipuolinen eri toimĳ oiden suhteen, sillä yksi suunnitelman 
keskeisistä tavoitt eista on parantaa viranomaisten, neuvojien ja viljelĳ öiden välistä 
vuorovaikutusta. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2006 aikana neljä kertaa.

2



7Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportt eja  2 | 2006

Menetelmät

3.1 
Suunnittelualueen valinta ja rajaus
Kuhmoisten Ruolahden ja Tehinniemen suunnitt elualueeksi valintaan vaikutt i eri-
tyisesti alueen pitkä maataloushistoria ja alueella harjoitett u karjatalous. Karjalla 
on kohteiden hoidon, esimerkiksi laidunnuksen, järjestämisen kannalta keskeinen 
merkitys. Paikalle tehtiin myös maastokäynti ennen varsinaista valintaa, jonka pe-
rusteella maisemasta erott ui mahdollisia monimuotoisuuskohteita. Yleisesti ott aen 
suunnitt elualueen valinnassa käytett iin Maatalousalueiden luonnon monimuotoi-
suuden yleissuunnitt eluoppaan (Heikkilä 2002) kriteerejä: suunnitt elualue koostuu 
pääasiassa maatalousympäristöstä, missä peltoalueen osuus on suurempi kuin mui-
den maankäytt ömuotojen (esimerkiksi metsätalous) ja luonnonalueiden (esimerkiksi 
vesistöt ja suojelualueet), alueella on maatiloja enemmän ja tiheämmin kuin muualla 
lähiympäristössä, valtaosalla suunnitt elualueen tiloista harjoitetaan aktiivista maa-
taloutt a ja alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluett a.

Suunnitt elualueen rajaus käsitt ää Ruolahden maakunnallisesti arvokkaan maise-
ma-alueen sekä sen lähialueiden, kuten Soukkionniemen peltoalueet. Lisäksi suunnit-
telualueeseen kuuluu Tehinniemen  alue. Suunnitt elualueen pinta-alaksi muodostui 
noin 2000 hehtaaria.

Kuva 1. Lumo-yleissuunnittelualue.

3
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3.2 

Esiselvitys
Lumo-yleissuunnitelman tekeminen alkoi toukokuussa 2006 esiselvitysaineiston 
kokoamisella. Esiselvityksessä kartoitett iin alueella aikaisemmin tehdyt luontosel-
vitykset ja muut saatavissa olevat luontotiedot. Alueelta selvitett iin mm. aiemmin 
inventoidut perinnebiotoopit, maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt, ny-
kyiset erityistukikohteet ja muinaisjäännökset. Myös perustetut luonnonsuojelualueet 
ja vielä toteutt amatt omat luonnonsuojeluohjelmien alueet kartoitett iin. Esiselvityksen 
perusteella saatuja tietoja käytett iin hyväksi maastotöitä suunniteltaessa.

3.3 

Tiedotus
Lumo-yleissuunnitt elusta tiedotett iin kesäkuussa 2006 Keski-Suomen ympäristökes-
kuksen internetsivuilla, jolloin hankkeesta lähetett iin tiedote myös lehdistölle. Alueen 
maanomistajia lähestytt iin tiedotekirjeellä, josta ilmeni yleissuunnitt elun tavoitt eet ja 
etenemistapa. Tiedotekirje lähti alkukesästä 25 talouteen.

Viljelĳ öille, maanomistajille ja kaikille asiasta kiinnostuneille pidett iin kesäkuussa 
ennen maastotöiden aloitt amista Ruolahden kylän vanhalla koululla tiedotustilaisuus, 
jossa esiteltiin lumo-yleissuunnitt elun yleisiä periaatt eita ja aikataulua. Lehdistötie-
dott een ja yleisötilaisuuden jälkeen asiasta ilmestyi lehtiartikkelit paikallislehdessä 
(Kuhmoisten Sanomat) ja maatalousalan julkaisussa (Maaseudun Tulevaisuus).

Ennen tilakohtaisia maastokäyntejä pyritt iin tiedotekirjeen lisäksi maanomistajat 
tavoitt amaan henkilökohtaisesti, jolloin maastokäynnin ajankohta pystytt iin sopi-
maan niin, ett ä maanomistaja saatt oi halutessaan olla paikalla ja mukana maastossa. 
Puhelinkeskustelun perusteella muutamia maanomistajia jäi pois kartoituksesta, 
esimerkiksi peltojen metsitt ämisen vuoksi. Maastossa maanomistajien kanssa kes-
kusteltiin lumo-yleissuunnitt elusta, alueiden mahdollisesta hoidosta ja erityistukien 
hausta.

Yleissuunnitt elun maastotöiden päätt ymisestä ja tuloksista julkaistiin syksyllä 
internett iedote Keski-Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Yleissuunnitt e-
lusta pidett iin toinen yleisötilaisuus, jota ennen lumo-yleissuunnitelman alustava 
raportt i oli nähtävillä Kuhmoisten kunnassa. Yleisötilaisuuksissa maanomistajilla 
oli mahdollisuus esitt ää mielipiteitään, saada lisätietoja yleissuunnitt elusta ja kom-
mentoida suunnitelmaluonnosta. Yleisötilaisuuden jälkeen suunnitt elĳ a Ilona Yli-
niemi oli myös esitt elemässä yleissuunnitelmaluonnosta päivän ajan Kuhmoisten 
kunnan maaseututoimistossa. Yleissuunnitt elusta ilmestyi tämän jälkeen lehtĳ utut 
Kuhmoisten Sanomissa ja Keskisuomalaisessa. Suunnitelman valmistutt ua se posti-
tett iin maanomistajille, joiden mailta löytyi lumo-kohteita.
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3.4 

Maastotyöt
Maastotyöt suunnitt elualueella aloitett iin kesäkuun puolen välin jälkeen ja viimeiset 
maastokäynnit tehtiin elokuun lopussa (viikot 25-28). Maastotöissä pyritt iin kar-
toitt aman kaikki alueella olevat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkitt ävät 
kohteet. Käytännössä suunnitelmasta on kuitenkin voinut jäädä pois kohteita, jotka 
ovat merkitt äviä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja joille saatt aisi voida hakea 
erityistukia. Etenkin vanhoja puustoisia perinnebiotooppeja on voinut jäädä löytä-
mätt ä, sillä ne voivat sĳ aita muualla kuin peltojen yhteydessä. Tiloilla saatt aa olla 
suunnitelmassa mainitt ujen kohteiden lisäksi myös huomaamatt a jääneitä pieniä 
kohteita, kuten esimerkiksi hoitamisen arvoisia reunavyöhykkeitä, joiden vaaliminen 
on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää. 

Kohteista kirjatt iin maastokäynnin aikana elinympäristötyyppi; esimerkiksi oliko 
kohde perinnebiotooppi, metsä-, puu- tai kivisaareke pellolla, peltojen reunavyöhyke, 
joki-, puro- tai ojauoma pientareineen, kosteikko, pelto- tai tilustie pientareineen tai 
joku muu lumo-kohde. Kohteista kartoitett iin niiden puusto ja pensaisto, kentt ä-
kerroksen kasvillisuuden valtalajit ja mahdolliset huomionarvoiset lajit, kohteissa 
sĳ aitsevat vanhat rakenteet ja muinaisjäännökset - yleisesti ott aen kohteesta pyritt iin 
muodostamaan mahdollisimman selkeä yleiskuvaus. Haastatt elemalla maanomis-
tajaa saatiin tietää kohteiden aikaisemmasta maankäytöstä ja hoidosta. Kohteiden 
maisemallinen, kultt uurihistoriallinen ja biologinen merkitys arvioitiin kerätt yjen 
tietojen perusteella. Kohteiden erityispiirteet huomioon ott aen mietitt iin alueille so-
pivia hoito- ja erityistukimuotoja. 

Maastotöissä kerätt y tieto vietiin digitaaliseen paikkatietojärjestelmään (ArcView 
GIS 3.2 ja 9.0), jonka avulla piirrett iin suunnitt elualueen kohdekartat. 
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Suunnitt elualueen yleiskuvaus
Suunnitt elualue kuuluu Hämeen viljely ja järvimaan maisemamaakuntaan. Maisema-
maakunnalle on tyypillistä Päĳ änteen vaikutus, jolla on alueen ilmastoon leudontava 
vaikutus. Alueen muuten karut metsät ovat paikoitellen hyvin kasvaneita kuusikoita 
ja männiköitä, ositt ain johtuen Päĳ änteen suotuisasta vaikutuksesta, ositt ain edul-
lisesta maaperästä. Päĳ änteen ranta-alueet ovat kallioisia ja niitä reunustaa jylhät 
rinnemetsät, joissa esiintyy paikoin lehtometsiäkin (Jäppinen ym. 2006). 

Etenkin Kuhmoisten seudulla on suurella vesistöllä ollut vaikutusta varhaisen 
asutuksen syntyyn. Viljelykset ja kylät ovat tyypillisesti keskitt yneet lahtien pouka-
miin, joista on löydett y runsaasti muinaisjäännöksiä mm. varhaisesta asutuksesta ja 
metsästyskultt uurista. Myös Ruolahden kylä sĳ aitsee suojaisassa Ruolahden länsi-
pohjukassa, Päĳ änteen suurimpien selkien Judinsalon ja Tehinselän läheisyydessä. 
Kylä jatkuu etelä-pohjoissuunnassa Tehinniemen kärkeen saakka, jossa asutusta on 
aivan Päĳ änteen rannan tuntumassa. Alueella on kultt uurihistoriallisesti merkitt äviä 
rakennuksia ja vilkas kesäasutuskultt uuri. 

Alueen masto on kumpuilevaa. Alavimmat alueet ovat raivatt u pelloiksi. Ruo-
lahden kylän itälaidalle sĳ oitt uu Rannanharju, kapea luode-kaakko suuntainen har-
janne, jonka rinteestä löytyy Keski-Suomelle harvinainen harjulehto. Harjulehdossa 
kasvavat yhdet Suomen pohjoisimmista pähkinäpensaista. Eteläisen sĳ aintinsa sekä 
Päĳ änteen suotuisan vaikutuksen ansiosta esiintyy alueen havupuuvaltaisessa puus-
tossa paikoin jaloja lehtipuita mm. vaahteroita ja lehmuksia.

Ruolahden kyläkeskus ympäröivineen peltoineen on inventoitu maakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi (Horppila-Jämsä & Salminen 1996). Sen erityispiirteitä 
on kaksi suurempaa laaksomaista viljelyaukeaa, joista toinen sĳ oitt uu Iso-Ruolahden 
ja Rannan tilojen väliin ja toinen kylän pohjoisosaan Autio-Saksan ja Multa-Korppilan 
väliselle alueelle.

Kuva 2. Ruolahden kylän maisemaa hallitsevat muutamat suuret viljelyaukeat, joita reunustaa havu-
puuvaltaiset metsät. (Kuva: Ilona Yliniemi)

4
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Alueella harjoitetaan pääasiassa kasvinviljelyä, mutt a myös karjataloutt a on vielä suh-
teellisen runsaasti. Tehinniemen alueen maisemaa leimaavat pienipiirteiset avoimet 
viljelyalueet metsäsaarekkeineen.

Pitkä-aikaisen asutuksen ja maatalouden harjoitt amisen myötä suunnitt elualueella 
esiintyy muutamia tähän päivään saakka säilyneitä perinnebiotooppeja. Näiden luon-
non monimuotoisuuden kannalta eritt äin arvokkaiden luontotyyppien kasvilajisto 
on satojen vuosien niiton ja laidunnuksen myötä kehitt ynyt monilajiseksi niitt ykas-
villisuudeksi. Suunnitt elualueen perinnebiotoopeilta löytyykin useita nykypäivänä 
jo harvinaistuneita kasvilajeja.

Kuva 3. Tehinniemessä maisema on pienipiirteistä: peltoaukioita elävöittävät puusaarekkeet, pelto-
tiet ja avo-ojat pientareineen sekä paikoin monipuolisen lajiston omaavat perinnebiotoopit. (Kuva: 
Ilona Yliniemi)

Kuva 4. Suunnittelualueella on vielä muutamia toimivia karjatiloja, joiden merkitys perinnebio-
tooppien säilymiselle on suuri. (Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohteiden yleisiä hoito-ohjeita
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet ovat yleen-
sä pellon ulkopuolisia alueita, esimerkiksi perinteisesti laidunnett uja tai niitett yjä 
niitt yjä, metsälaitumia tai hakamaita, erilaisia reunavyöhykkeitä, metsäsaarekkeita, 
pientareita, kosteikkoja tai uhanalaisten lajien esiintymispaikkoja. Näiden, usein 
avoimien tai puoliavoimien, ympäristöjen hoitona ja kunnostuksena toimivat par-
haiten laidunnus, raivaus ja niitt o sekä näiden erilaiset yhdistelmät. Hoidon yleisin 
tavoite on umpeenkasvun estäminen. Hyvin suunnitellun hoidon avulla kohteiden 
monimuotoisuusarvot säilyvät. Tässä kappaleessa on esitelty yleisiä hoito-ohjeita 
eri elinympäristötyypeille ja suojavyöhykkeille. Ohjeita voidaan soveltaa kohteille 
kohdekohtaisten hoito-ohjeiden lisäksi. 

Tämän kappaleen luvuissa esitett yjen hoito-ohjeiden lisäksi tietoa erilaisista elin-
ympäristötyypeistä ja niiden hoidosta saa lumo-oppaasta, joka on suunnatt u erityi-
sesti keskisuomalaisille tiloille. Opasta voi tiedustella ProAgria maaseutukeskuksista. 
Perinnebiotooppien kunnostuksesta ja hoidosta taas löytyy tietoa Perinnebiotooppien 
hoitokortt i –sarjasta, jota voi kysellä esimerkiksi alueellisesta ympäristökeskukses-
ta, kunnan maaseututoimistosta tai TE-keskuksesta. Lisätietoja suojavyöhykkeiden 
hoidosta saa Suojavyöhykkeiden hoitokortista, jota voi tiedustella esimerkiksi alu-
eellisesta ympäristökeskuksesta. Yhteystiedot löytyvät kappaleesta 6. Suojavyö-
hykkeiden hoitokortt i löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta 
www.ymparisto.fi  > Alueelliset ympäristökeskukset > Lounais-Suomen ympäristö-
keskus > Ympäristönsuojelu > Maatalouden ympäristönsuojelu. 

5.1 

Perinnebiotoopit
Perinteisen maatalouden muovaamat perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka 
ovat syntyneet kaskeamisen, pitkä-aikaisen laidunnuksen tai niiton tuloksena. Pe-
rinnebiotooppityyppejä ovat esimerkiksi erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet. 
Perinnebiotoopit ovat luontotyypeistä lajirikkaimpia, ja niiden säilytt äminen vaatii 
aktiivista hoitoa. Perinnebiotooppien lajisto on nykypäivänä suuresti harvinaistunut. 
Suurin syy perinnebiotooppien vähenemiseen on ollut maatalouden harjoitt amisessa 
tapahtuneet muutokset 1900-luvulla.

Aikaisemmin karja pidett iin visusti pois pieniltä peltoalueilta ja eläimet saivat 
kulkea tilaa ympäröivissä metsissä ja joutomailla. Edustavat hakamaat ja metsä-
laitumet eivät ole koskaan olleet tehokkaassa metsätalouskäytössä. Niiden puusto 
onkin tavallista talousmetsää harvempaa, monilajista ja eri-ikäistä. Laidunnuksen 
vaikutuksesta hakamaiden valoisassa kentt äkerroksessa esiintyy runsaasti niitt y-
kasveja. Tiheämpipuustoisimmilta metsälaitumilta niitt ykasveja löytyy esimerkiksi 
puiden lomassa olevilta pieniltä niitt yaukoilta, polkujen varsilta ja alueiden reuna-
osista. Säännöllisesti niitetyt tai laidunnetut niityt ovat eritt äin lajirikkaita. Näille on 
muodostunut jatkuvan kasvimassan poiston seurauksena omaleimainen, karuun 
maaperään sopeutunut, runsaasti heiniä ja kukkivia ruohoja käsitt ävä kasviyhteisö. 
Keskisuomalaisella niityllä voi yhdellä neliömetrillä esiintyä jopa 30 eri kasvilajia. 
Niitt yjen monimuotoisella kasvillisuudella taas viihtyy runsas hyönteislajisto.

Perinnebiotooppien hoidossa paras hoitomenetelmä on se miten ne ovat alun perin 
syntyneetkin, eli laidunnus luonnonlaitumilla ja niitt o niitt oniityillä. Käytännössä 

5
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eri hoitomuotoja voidaan kuitenkin käytt ää tilanteen ja resurssien mukaan ja paras 
tulos perinnebiotoopeilla saadaan usein eri hoitomenetelmiä yhdistelemällä. Perin-
nebiotooppeja ei ole voimallisesti muokatt u tai lannoitett u ja alueita ei tulisikaan 
muokata, lannoitt aa, ojitt aa, metsitt ää tai käytt ää niillä torjunta-aineita. Kohteiden 
oikean hoidon avulla voidaan säilytt ää perinnebiotooppien arvokas lajisto ja samalla 
osa perinteisen maatalouden luomaa kultt uuriperintöä. Alla on esitelty perinnebio-
toopeille sopivia hoitomuotoja.

5.1.1 
Laidunnus

Laidunnus on hyvä hoitomuoto kaikille perinnebiotoopeille. Perinteisen kaltainen 
laidunnus vähentää maaperän ravinteisuutt a ja pitää kasvillisuuden lyhyenä. Laidun-
nuksen etuja on myös eläinten tehokkuus vesakontorjujina, jolloin säännöllistä raiva-
usta joudutaan tekemään harvemmin. Metsälaitumet tulee aina hoitaa laiduntamalla. 
Alla on esitelty yleisiä ohjeita laidunnuksen järjestämisestä perinnebiotoopeilla:

 • Perinnebiotoopit tulee laiduntaa erillään peltolaitumista haitallisen    
  rehevöitymisen vältt ämiseksi. Rehevöityminen johtaa ravinneköyhään   
  maaperään sopeutuneen arvokkaan niitt ykasvillisuuden taantumiseen   
  ja ns. ongelmalajien, esimerkiksi nokkosen, vadelman, koiranputken ja   
  maitohorsman runsastumiseen.

 • Eläimille ei tule antaa lisäruokaa perinnebiotoopille haitallisen rehevöitymisen  
  takia. Laiduneläinten riitt ävä ravinnonsaanti tulee turvata hyvin suunnitellun  
  laidunkierron avulla.

 • Perinnebiotooppien tuott o vaihtelee vuositt ain, mistä syystä laidunpaineeseen  
  tulee kiinnitt ää erityistä huomiota. Hyvin suunnitellun laidunkierron avulla   
  vältetään luonnonlaidunten yli- tai alilaidunnus.

 • Eläinten juomapiste ja kivennäiset tulee sĳ oitt aa kohtaan, jossa kasvillisuus   
  ei ole erityisen edustavaa, sillä kyseinen alue kuluu helposti mullokselle. 

Laidunnuksen avulla avoimet ja puoliavoimet perinnebiotoopit säilytt ävät erityis-
piirteensä – valoisa kentt äkerros ja monimuotoinen kasvillisuus säilyy. Karja myös 
rikkoo maaperää kevyesti, jolloin maaperän siemenpankissa olevat niitt ykasvien 
siemenet pääsevät itämään.
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5.1.2 
Niitto

Perinteisten niitt oniitt yjen paras hoitotapa on niiton jatkaminen. Käytännössä niitt o 
on myös hyvä hoitomuoto, jos perinnebiotoopeille ei pystytä järjestämään laidunnus-
ta. Laajojen alueiden ja etenkin hakamaiden hoidossa laidunnus on kuitenkin niitt oa 
usein helpompi ja kustannustehokkaampi hoitomuoto. Koneellisen niiton järjestämi-
nen kivisellä niityllä saatt aa sekin olla hankalaa, jolloin laidunnus voi olla järkevämpi 
hoitomuoto. Alla on esitett y muutamia niitt oon liitt yviä yleisiä ohjeita:

 • Niiton paras ajankohta on heinäkuun puolen välin jälkeen, jolloin    
  niitt ykasvit ovat ehtineet kukkia ja siemenet kypsyä. 

 • Rehevöityneet alueet voidaan niitt ää kahdesti kesässä – alkukesästä, jolloin   
  kasvit eivät vielä ole ehtineet siementää, ja loppukesästä, jos varret nousevat   
  vielä uuteen kasvuun. 

 • Niitt ovälineistä parhaimmat ovat leikkaavat terät. Leikkaavia teriä on   
  perinteinen viikate ja useat erilaiset niitt okoneet. Murskaavia teriä, esim.   
  siimaleikkuria, voidaan käytt ää ongelmakasvien niitossa.

 • Niitt ojäte tulee korjata pois alueelta, jott a se ei jää rehevöitt ämään    
  maaperää. Rehevöityminen johtaa ravinneköyhään maaperään sopeutuneen   
  arvokkaan niitt ykasvillisuuden taantumiseen ja ns. ongelmalajien, esimerkiksi  
  nokkosen, vadelman, koiranputken ja maitohorsman runsastumiseen.

 • Niitett y kasvillisuus voidaan jätt ää muutamaksi päiväksi maahan ennen   
  korjaamista, jolloin kasvien siemenet ehtivät varista. 

 • Runsaskukkaisilla niityillä tulisi jätt ää joka vuosi vaihteleva kohta niitt ämätt ä,  
  jolla turvataan hyönteisten ravinnonsaanti.

 • Uhanalaisia kasveja voidaan säästää niitossa.

Laidunnetuilla alueilla voidaan niiton avulla torjua ei toivott uja kasveja, kuten esi-
merkiksi nokkos-, koiranputki- ja hierakkakasvustoja.
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5.1.3 

Raivaus

Kauan käytt ämätt ä ollut perinnebiotooppi saatt aa vaatia ennen laidunnuksen tai 
niiton aloitt amista peruskunnostuksen, jossa raivauksen avulla avataan jo umpeen-
kasvaneita kohtia avoimemmiksi. Hakamailla ja metsälaitumilla raivaus tulisi tehdä 
vähitellen, koska juuristosta vapautuvat ravinteet ja lisääntynyt valon määrä voivat 
edesautt aa ei toivott ujen kasvien, kuten vadelman ja maitohorsman, yleistymistä. Ei 
toivott ujen kasvien ilmaantumista raivauksen jälkeen voi estää tavallista voimak-
kaamman laidunnuksen avulla. Hakamailla puustoa tulisi raivata ryhmiin, siten ett ä 
väleihin jää avoimia niitt yaukkoja. Metsälaitumilla harvennetaan puustoa siten ett ä jo 
olemassa olevat niitt yaukot suurenevat. Puista säästetään etenkin lehtipuita, vanhoja 
ja suuria puita, lahopuita ja katajia. Puusto tulee säilytt ää eri-ikäisenä ja lajisuhteil-
taan monipuolisena. Raivaustähde kerätään pois rehevöitt ämästä maaperää. Usein 
jo hoidossa olevilla perinnebiotoopeillakin tarvitaan ylläpitoraivausta avoimuuden 
säilytt ämiseksi. Peltosaarekkeiden ja reunavyöhykkeiden raivauksen yleisiä ohjeita 
voidaan soveltaa myös perinnebiotooppien raivaukseen (luku 5.2).

5.2 

Peltosaarekkeet ja reunavyöhykkeet
Peltosaarekkeet ja reunavyöhykkeet luovat vaihtelua viljelymaisemaan. Niiden kas-
vilajisto on usein monipuolista ja ne tarjoavat suoja-, ruokailu- ja pesimispaikko-
ja eläimille. Avointen viljelysten ja metsän väliin jäävällä vaihtelevalla, lajistoltaan 
monipuolisella reunavyöhykkeellä on enemmän lajeja kuin metsässä tai pellolla. 
Raivaus on peltosaarekkeiden ja reunavyöhykkeiden yleisin hoitomuoto. Raivauk-
sen avulla pyritään palautt amaan tai säilytt ämään kohteiden avoin, puoliavoin tai 
kerroksellinen rakenne. Lämpimät, etelänpuoleiset peltojen reunavyöhykkeet ovat 
usein niitt ykasvien kasvupaikkoja. Raivauksen avulla voidaan reunavyöhykkeiden ja 
saarekkeiden reunoilta poistaa vesakkoa ja nuorta puustoa, jott a aluskerros pysyy va-
loisana ja kasvillisuus monimuotoisena. Raivausta tulisi tehdä vain vähän kerrallaan, 
sillä voimakkaan raivauksen seurauksena voi alueen kasvillisuus muutt ua maitohors-
ma- ja vadelmavaltaiseksi. Raivauksen jälkeisellä laidunnuksella tai niitolla voidaan 
vähentää ei toivott ujen kasvien ilmaantumista. Tällöin myös ylläpitoraivauksen tarve 
vähenee. Alla on esitett y muutamia raivaukseen liitt yviä yleisiä ohjeita:

 • Reunavyöhykkeiden ja saarekkeiden reuna-alueita aukott amalla luodaan   
  avoimien ja peitt ävien kohtien vuorott elua. 

 • Erikokoisten puiden ja pensaiden muodostamaa kerroksellisuutt a vaalitaan. 

 • Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden puustosta tulee muodostaa   
  mahdollisimman monipuolinen laji- ja ikärakenteen suhteen.

 • Raivauksessa tulee suosia lehtipuuta: etenkin järeitä haapoja, tuomia, raitoja,  
  leppiä ja jaloja lehtipuita säästetään.
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 • Raivauksessa tulee suosia vanhoja ja suuria puita, lahopuita ja pökkelöitä.   
  Lahopuu on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää, sillä se tarjoaa   
  kolopesiville linnuille luontaisia pesäpaikkoja. Lisäksi lahopuuta käytt ävät   
  monet hyönteiset ja muut selkärangatt omat ravintonaan ja pesäpaikkanaan.   
  Selkärangatt omat taas toimivat lintujen ravinnonlähteenä. Lahopuulla viihtyvät  
  myös monet sienet, käävät, sammalet ja jäkälät. 

 • Raivauksessa tulee suosia katajia ja marjovia lajeja, kuten esimerkiksi pihlajia,  
  tertt useljia, punaherukkaa ja tuomea. Marjat toimivat useiden lintujen ja   
  riistan ravinnonlähteinä.

 • Raivauksessa syntyvät tähteet korjataan pois alueelta, jott a ne eivät jää   
  rehevöitt ämään maaperää ja peitä allensa aluskasvillisuutt a.
 
 • Raivaus tulee tehdä lintujen muutt o- ja pesimäkauden ulkopuolella.

Pelloilla sĳ aitsevien metsäsaarekkeiden ja peltojen reunavyöhykkeiden hoitoon sopii 
parhaiten laidunnus. Käytännössä saarekkeet, reunavyöhykkeet ja pientareet ovat 
usein olleet aikoinaan laidunnett uja ja niille on saatt anut kehitt yä perinnebiotoopeille 
tyypillistä kasvillisuutt a. Etenkin matalakasvuiset ja vähäravinteisuutt a suosivat kas-
vilajit hyötyvät laidunnuksesta. Isot saarekkeet olisi hyvä laiduntaa omina lohkoinaan 
erillään peltolaitumista, jos mahdollista. Reunavyöhykkeiden ja saarekkeiden niitt y-
kasvillisuutt a voidaan myös niitt ää, jolloin etenkin niitt ojätt een poiskorjauksen avulla 
kasvillisuus voi monipuolistua. Kohteiden hoito on hyvä toteutt aa sekä lajistollinen 
ett ä rakenteellinen monimuotoisuus huomioiden. 

5.3 
Vesiuomat pientareineen
Joki- ja purouomat pientareineen ovat maatalousalueiden luonnon monimuotoisuut-
ta lisääviä elinympäristöjä, jotka toimivat avoimessa peltoympäristössä ekologisi-
na käytävinä. Eläimet eivät ylitä avoimia peltoalueita mielellään. Uomien suojaisia 
pientareita pitkin ne voivat kulkea rauhassa. Uomat pientareineen ovat myös luon-
nonvaraisien kasvien kasvupaikkoja. Runsas mesikasvillisuus toimii taas useiden 
hyönteisten ravinnonlähteenä. Lisäksi vesiuomat pientareineen ovat useiden eläinten 
suoja- ravinto- ja pesimispaikkoja.

Joki- ja purouomien hoidossa raivaus on yleisin hoitomuoto. Raivauksen avul-
la pientareiden avoimet kohdat pidetään edelleen avoimina. Peltosaarekkeiden ja 
reunavyöhykkeiden raivauksen yleisiä ohjeita voidaan soveltaa myös vesiuomien 
pientareiden raivaukseen. Puuston raivauksessa tulee kuitenkin olla tavallista varo-
vaisempi, sillä kasvillisuus sitoo rantapenkkaa ja sen liiallinen poistaminen voi johtaa 
penkereen sortumiseen.

Avoimia pientareita voidaan hoitaa myös niitt ämällä. Niitt ojäte olisi hyvä korjata 
pois alueelta, jott a se ei jää rehevöitt ämään maaperää. Lisäksi joki- ja purouomien 
varsia voidaan hoitaa laidunnuksen avulla. Laidunnuksen järjestämisessä on kui-
tenkin vesistönsuojelullisista syistä kiinnitett ävä erityistä huomiota penkereiden 
sortumavaaraan.
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5.4 
Pientareet
Varsinaisten niitt yjen vähenemisen myötä vastaavanlaisten avoimien ja usein paah-
teisien ympäristöjen, kuten teiden ja peltojen pientareiden sekä reunavyöhykkeiden, 
rooli niitt ykasvien kasvupaikkana on korostunut. Runsaskukkaisten pientareiden 
kasvillisuus hyötyy niitosta. Niitt ojäte olisi hyvä korjata pois alueelta, jott a se ei jää 
rehevöitt ämään maaperää. Niiton ja niitt ojätt een poiskorjuun avulla rehevien pien-
tareiden kasvillisuus voi monipuolistua ja matalakasvuisemmat ja köyhemmässä 
maaperässä viihtyvät niitt ykasvit yleistyä. Tästä on pitkällä aikavälillä hyötyä myös 
viljelylle. Rehevässä maassa viihtyvät rikkakasvit voivat vähetä ja peltojen rikka-
kasvintorjuntaan joudutaan käytt ämään vähemmän aikaa ja rahaa. Monipuolisilla 
pientareilla viihtyvät myös kasvintuholaisten luontaiset viholliset. Pientareiden um-
peenkasvua voidaan estää raivauksen avulla. Raivausjäte tulisi kerätä pois alueelta, 
jott a se ei peitt äisi alleen kasvillisuutt a ja lahotessaan rehevöitt äisi maaperää.

5.5 

Kosteikot
Kosteikot ovat elinympäristöjä, jotka ovat osa maatalousalueiden luonnon monimuo-
toisuutt a. Ne ovat usein tärkeitä linnuston kannalta ja voivat toimia eläinten suoja-, 
ruokailu- ja pesimispaikkoina. Maatalousalueilla kosteikkoja on mm. ojien yhtymä-
kohdissa, rantavyöhykkeillä ja peltojen painanteissa. Kosteikoille tunnusomaista on 
alueen pysyminen veden vallassa ainakin osan vuott a ja yleisesti kosteat olosuhteet. 
Alueille tunnusomaista on kosteille paikoille tyypillinen kasvillisuus, esimerkiksi 
eri sara- ja vihvilälajit. Kosteikkojen yleisin hoitotoimenpide on kohteen nykytilan 
säilytt äminen. Alueita voidaan hoitaa myös raivauksen tai niiton avulla. Tällöin ta-
voitt eena on metsitt yvän tai pensoitt umassa olevan kosteikon ja sitä ympäröivän 
maiseman avartaminen.

Laidunnus luhtaisilla ja vielä avoimilla rantavyöhykkeillä on usein edullista 
linnuston kannalta. Avoimesta rantavyöhykkeestä hyötyvät etenkin kahlaajat. Lai-
dunnuksen etuja on myös eläinten tehokkuus vesakontorjujina, jolloin säännöllistä 
raivausta joudutaan tekemään harvemmin. Laidunnusta kosteikkoalueilla täytyy 
kuitenkin harkita tapauskohtaisesti vesiensuojelullisista syistä.

5.6 
Muut lumokohteet
Muita maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuskohteita ovat esimerkiksi van-
hat ladot ja muut perinteiseen maatalouteen liitt yvät rakennukset ympäristöineen 
sekä kiviaidat ja puukujanteet pientareineen. Näiden kohteiden ympäristöä voidaan 
usein hoitaa niitt ämällä ja raivaamalla. Niiton ja raivauksen avulla kohteet saadaan 
paremmin esille maisemassa. Niiton ja niitt ojätt een poiskorjauksen avulla voidaan 
myös ylläpitää ja monipuolistaa kohteissa mahdollisesti esiintyvää niitt ykasvilli-
suutt a. Raivausjäte olisi hyvä korjata pois, jott a se ei jää rehevöitt ämään maaperää. 
Puukujanteita voidaan hoitaa istutt amalla uusia puita vanhojen tilalle sekä poista-
malla huonokuntoisia oksia. Lahopuuta tulisi kuitenkin säästää mahdollisuuksien 
mukaan, sillä se lisää kohteen monimuotoisuusarvoa. Vanhoja rakenteita, kiviaitoja 
ja esimerkiksi latoja ja aitt oja voidaan myös korjata asianmukaisin menetelmin.
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5.7 

Suojavyöhykkeet
Suojavyöhykkeiden tavoitt eena on vähentää maa-aineksen, ravinteiden ja muiden 
haitallisten aineiden kulkeutumista pelloilta vesistöihin ja pohjavesiin. Suojavyö-
hykkeet myös lisäävät luonnon monimuotoisuutt a, luovat maatalousympäristöön 
ekologisia käytäviä ja edistävät riista- ja kalataloutt a. 

Valmiit heinä- ja nurmiseokset sopivat suojavyöhykkeiden perustamiseen. Kasvil-
lisuutt a voidaan monipuolistaa niitt ylajeilla, joita voi kerätä itse tai hankkia valmiina 
sekoituksina. Kosteille alueille sopii esimerkiksi sarat ja rannoilla viihtyvät kukat. 
Monipuoliset suojavyöhykkeet lisäävät monimuotoisuutt a ja parantavat maisemaa 
vesiensuojelun ohella. 

Suojavyöhykkeiden ensisĳ ainen hoitomuoto on niitt o ja niitetyn kasvillisuuden 
poiskorjuu. Niitt o tulee pääsääntöisesti suoritt aa kerran kasvukauden aikana, mie-
luiten loppukesästä, jolloin se ei häiritse lintujen pesintää. Niitt ojäte tulee korjata pois 
alueelta ja sen saa käytt ää hyödykseen esimerkiksi eläinten rehuna tai kuivikkeina. 
Jätt een voi myös kompostoida tai käytt ää silputt una maanparannusaineeksi. Lisäksi 
niitt ojätett ä voi hyötykäytt ää riistan ruokintaan. Laidunnus suojavyöhykkeiden hoito-
muotona on mahdollista, jos siitä ei koidu haitt aa vesiensuojelulle. Suojavyöhykkeen 
hoitoon voidaan myös liitt ää sen ja vesistön väliin jäävällä luonnontilaisella alueella 
tehtävät hoitotoimenpiteet, jolloin hoitomuotona voi olla myös raivaus. 



19Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportt eja  2 | 2006

Hoidon toteutus ja rahoitus
Tämän kappaleen luvuissa esitellään yleisesti lumo-kohteiden rahoitusmahdollisuuk-
sia. Tätä suunnitelmaa tehtäessä ohjelmakauden 2007-2013 maataloustukien ympäris-
tötukĳ ärjestelmä oli vasta luonnosvaiheessa. Tästä syystä kappaleessa mainitut tiedot 
erityistuista ja ei-tuotannollisten investointien tuesta ovat vain ennakkotietoa ja ne 
saatt avat vielä muutt ua ennen uuden ohjelmakauden alkua. Kohteille mahdollisesti 
haett aessa erityistukia, tai ei-tuotannollisten investointien tukea, tulisi tukiehdot 
tarkastaa keväällä 2007, jolloin järjestelmä on vahvistett u.

6.1 
Ympäristötuen erityistuet ja ei-
tuotannollisten investointien tuki

Maatalouden ympäristötuen erityistuet ovat maatalousympäristöjen lumo-kohteiden 
hoidon pääasiallinen rahoitusmuoto. Perinnebiotooppien peruskunnostukseen on 
myös mahdollista hakea ei-tuotannollisten investointien tukea. Erityistukia voi hakea 
viljelĳ ä, joka on sitoutunut ympäristötukĳ ärjestelmän perus- ja lisätoimenpiteiden 
noudatt amiseen. Perinnebiotooppien hoitoon suunnatt ua erityistukea voivat hakea 
myös rekisteröidyt yhdistykset Leader-toimintatavan kautt a (ohjelmakaudella 2007-
2013). Erityistuet on tarkoitett u maatalousympäristön suojelu- ja -hoitotoimien tuke-
miseen. Tukea voi saada peltoalueelle, peltoalueeseen välitt ömästi liitt yviin alueisiin 
sekä alueille, joilla on nähtävissä merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai muusta 
maatalouskäytöstä. Tuki voi olla 5- tai 10-vuotinen ja se määräytyy hoitotyöstä ai-
heutuneista kuluista ja tulonmenetyksistä. Yleissuunnitelmassa esitetyille kohteille 
voi hakea alla esiteltyjä tukisopimuksia:

Perinnebiotooppien hoito
Perinnebiotooppien hoitoon kohdistett u erityistuki pohjautuu kustannusarviossa 
esitett yihin hoitokustannuksiin ja on enintään 450 € hehtaarilta. Sopimusalan on 
oltava vähintään 0,15 hehtaaria ja se voi koostua useammasta lohkosta, siten ett ä 
kunkin lohkon on oltava kooltaan vähintään 0,05 hehtaaria. Pienialaisille kohteille 
(5-10 aaria) tuki on kiinteä 135 euroa/kohde. Tavallisimpia hoitotoimenpiteitä pe-
rinnebiotoopeilla ovat laidunnus, raivaus ja niitt o. Sopimus edellytt ää, ett ä alueita 
ei muokata, lannoiteta, ojiteta, metsitetä tai käytetä torjunta-aineita. Alueet tulee 
pääsääntöisesti aidata irti peltolaitumista ja eläimille ei tule antaa sopimusalueelle 
lisärehua. Hoitotoimenpiteistä pidetään hoitopäiväkirjaa.

Edellisellä ohjelmakaudella huomatt iin käytöstä pois jääneen perinnebiotoopin 
kunnostustoimenpiteiden ja käytt öönott amisen olevan niin kallista, ett ei perinnebio-
tooppien hoitoon tarkoitett u erityistuki kata siitä koituvia kustannuksia kokonaan. 
Ohjelmakaudella 2007-2013 on mahdollista hakea perinnebiotoopin käytt öönott oon 
ja kunnostukseen ei-tuotannollisten investointien 1-2 vuotista tukea. Myös tämä tuki 
perustuu kustannusarvioon ja sen katt otaso on erityistukea korkeampi. Käytännössä 
peruskunnostuksen hoitotoimia ovat kunnostett avan perinnebiotoopin raivaus ja 
aitaus. Ei-tuotannollisten investointien tuen saaminen edellytt ää sitoutumista perin-
nebiotoopin erityistukeen kunnostuksen jälkeen.
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Myös muiden kuin maanviljelĳ öiden perinnebiotooppien hoidon rahoitusmahdol-
lisuudet ovat parantuneet, sillä erityistukea voivat hakea myös rekisteröidyt yhdis-
tykset Leader-toimintatavan kautt a.

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki on uusi sopimus-
tyyppi, joka katt aa uudella ohjelmakaudella (2007-2013) kohteet, jotka aikaisemmalla 
ohjelmakaudella (2000-2006) olivat jakautuneet kahteen eri sopimustyyppiin (luon-
non monimuotoisuuden edistämisen erityistuki ja maiseman kehitt ämisen ja hoidon 
erityistuki). Tuen avulla voidaan hoitaa luonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
kannalta tärkeitä ympäristöjä. Hoidett avia kohteita voivat olla esimerkiksi monipuo-
liset peltojen metsäsaarekkeet ja reunavyöhykkeet, jotka toimivat mm. useiden luon-
nonvaraisten kasvien kasvupaikkoina ja tarjoavat suoja-, ruokailu-, ja pesimispaikkoja 
useille eläimille ja hyönteisille. Erityistuen tavoitt eena on myös lisätä viljelymaiseman 
avoimuutt a sekä säilytt ää ja parantaa historiallisesti ja kultt uurisesti arvokkaita koh-
teita. Kohteiden tärkeimmät hoitotoimet ovat laidunnus, niitt o ja raivaus. Perinne-
biotooppien hoidon lailla luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen eri-
tyistuki pohjautuu kustannusarviossa esitett yihin hoitokustannuksiin ja on enintään 
450 € hehtaarilta. Sopimusalan on oltava vähintään 0,15 hehtaaria ja se voi koostua 
useammasta lohkosta, siten ett ä kunkin lohkon on oltava kooltaan vähintään 0,05 
hehtaaria. Sopimus edellytt ää, ett ä alueita ei lannoiteta tai käsitellä torjunta-aineilla. 
Erityistukisopimuksessa reunavyöhykkeen maksimileveys on 20 metriä.

Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito
Suojavyöhykkeen perustamista suositellaan vesistön tai valtaojan varressa sĳ aitseville 
pelloille, etenkin jos pelto viett ää jyrkästi tai kärsii toistuvasti vett ymishaitoista tai 
tulvista. Pellolle perustett ava suojavyöhyke on vähintään 15 metriä leveä monivuo-
tisen kasvillisuuden peitt ämä hoidett u alue, jolle ei levitetä lannoitt eita tai kasvin-
suojeluaineita. Perustett ua vyöhykett ä hoidetaan ensisĳ aisesti niiton avulla. Niitt o 
tulee pääsääntöisesti suoritt aa kerran kasvukauden aikana, mieluiten loppukesästä, 
jolloin se ei häiritse lintujen pesintää. Niitt ojäte tulee korjata pois alueelta ja sen saa 
käytt ää hyödykseen esimerkiksi eläinten rehuna. Laidunnus suojavyöhykkeiden 
hoitomuotona on mahdollista, jos siitä ei koidu haitt aa vesiensuojelulle. Laidunnus 
järjestään erillään lannoitetuista nurmilaitumista eikä eläimille anneta lisäruokaa. 
Laidunpaineeseen tulee kiinnitt ää erityistä huomiota, jott a alue ei kulu mullokselle 
tai tiivisty liikaa. Suojavyöhykelaitumiksi eivät sovi eroosioherkät rantapellot eivätkä 
yleensä myöskään tulva-alueet. Suojavyöhykkeen hoitoon voidaan myös liitt ää sen ja 
vesistön väliin jäävällä luonnontilaisella alueella tehtävät hoitotoimenpiteet, jolloin 
hoitomuotona voi olla myös raivaus. Tuen suuruus on enintään 450 € hehtaarilta.
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6.2 

Erityistukien hakeminen
Kaikki erityistukihakemukset liitt eineen toimitetaan TE-keskuksen maaseutuosastol-
le vuositt ain huhtikuun loppuun mennessä. TE-keskus pyytää ympäristökeskukselta 
lausunnon kohteen luonnonarvoista, maisemallisesta merkityksestä ja suunnitellun 
hoidon tarkoituksenmukaisuudesta. Myönteinen tukipäätös edellytt ää ympäristö-
keskuksen puoltavaa lausuntoa. Tukihakemukseen on liitett ävä kohteen sĳ ainti-
kartt a, tarkka hoitosuunnitelma, kustannusarvio ja mahdolliset vuokrasopimukset. 
Hoitosuunnitelma sisältää kohteen yleiskuvauksen, lohkojen pinta-alat, selostuksen 
hoidon tavoitt eista ja vaikutuksista. Lisäksi esitetään kohdealueen peruskunnostus- 
ja vuositt aiset hoitotoimenpiteet ja hoitotöiden aikataulut. Viljelĳ ä voi laatia hoito-
suunnitelman kustannusarvioineen itse tai teett ää sen esimerkiksi ProAgrian mai-
semanhoidon neuvojalla tai muulla konsultilla. Lisätietoja erityistuista saa kunnan 
maaseutuviranomaiselta, TE-keskuksen maaseutuosastolta tai ympäristökeskukselta 
(yhteystiedot luvun lopussa).

Erityistukien hakuun suunnatut oppaat löytyvät maa- ja metsätalousministeri-
ön internetsivuilta www.mmm.fi  > Maatalous > Tuet > Viljelĳ ätuet > Hakuoppaat 
>Maatalouden ympäristötukioppaat. Erityistukien hakulomakkeita löytyy mmm:n 
lomakepalvelusta lomake.mmm.fi   > Viljelĳ ätuet > Ympäristötuen erityistuet. Valmiita 
hoitosuunnitelma- ja hoitopäiväkirjapohjia, joita voi soveltaa erityistukihakemukseen, 
löytyy esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta www.ymparisto.fi   > 
Alueelliset ympäristökeskukset > Lounais-Suomen ympäristökeskus > Ympäristön-
suojelu > Maatalouden ympäristönsuojelu > Maatalouden ympäristötuki 2000-2006 
> Suunnitelmalomakkeet. Edellä mainitt ujen hoitosuunnitelmapohjien liitt eenä on 
myös mmm:n asetuksen 62/05 mukainen ohjearvotaulukko erityistukisopimuksissa 
hyväksytt ävistä kustannuksista.

Luonnon monimuotoisuuskohteista, perinnebiotoopeista ja maisemanhoitokoh-
teista rahoitetaan ensisĳ aisesti niitä, jotka sĳ aitsevat lumo-yleissuunnitt elualueella, 
inventoiduilla perinnemaisema-alueilla, maisemanhoitosuunnitelma-alueilla, arvok-
kailla maisema-alueilla tai Natura-alueilla. Etusĳ alla ovat myös kohteet, joilla on edel-
lisellä kaudella ollut vastaava sopimus. Suojavyöhykesopimuksia tehtäessä etusĳ alla 
ovat kohteet, jotka sĳ aitsevat suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma-alueella.
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6.3 

Muut rahoitusmahdollisuudet
Maatalousympäristöön sĳ oitt uu usein myös vanhoja rakennuksia, jotka saatt avat olla 
kultt uurihistoriallisesti arvokkaita. Vanhan rakennuskannan kunnostukseen on mah-
dollista hakea avustuksia tai korkotuett ua lainaa. Keski-Suomen ympäristökeskus 
jakaa toimialueellaan vuositt ain ympäristöministeriölle osoitett ua rakennusperinnön 
hoitoon tarkoitett ua määrärahaa, jota voi hakea kultt uurihistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten rakenteiden korjaamiseen. Lisätietoja ja hakemuspohja löytyy Suomen 
ympäristökeskuksen verkkosivuilta www.ymparisto.fi  > Maankäytt ö ja rakentaminen 
> Rakennusperintö ja kultt uuriympäristö > Rahoitus ja avustukset > Avustushakemus 
rakennusperinnön hoitoon.

Saariston ympäristönhoidon avustusta voidaan hakea saarissa sekä erikseen mainit-
tujen kylien alueella luonnonsuojelua ja ympäristönhoitoa edistäviin toimenpiteisiin. 
Tällaisia hankkeita voivat olla mm. perinnemaisemien tai luonnonsuojelualueiden 
kasvillisuuden hoito- ja kunnostustyöt sekä maisemakuvaa rumentavien rakennusten 
maalaamista, korjaamista ja siirtoa koskevat hankkeet. Vuoden 2007 loppuun saakka 
voimassa olevan asetuksen mukaan Kuhmoisten Pihlajakoski-Närvä-Ruolahti-Tehin 
alueelle sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Avustushakemukset toi-
mitetaan määräaikaan mennessä Keski-Suomen ympäristökeskukseen, joka toimii 
avustuksen myöntäjänä. Lisätietoja: Keski-Suomen ympäristökeskus (yhteystiedot 
luvun lopussa).

Museovirasto puolestaan jakaa sekä yksityisille henkilöille ett ä yhteisöille tukia 
rakennusten entisöintiin. Museoviraston entisöintiavustukset on tarkoitett u raken-
nusten historialliseen asuun liitt yvään entisöimiseen ja kunnostamiseen, ei peruspa-
rantamiseen. Lisätietoja löytyy Museoviraston verkkosivuilta www.nba.fi  > Raken-
nusperintö > Rakennusten entistämisavustus.

Lisäksi TE-keskukset myöntävät korkotuett ua lainoitusta asuinympäristön paran-
tamiseksi esimerkiksi kultt uurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita 
rakennuksia peruskorjaamalla. Lisätietoja: TE-keskus (yhteystiedot luvun lopussa). 
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Yhteystietoja

Keski-Suomen TE-keskus
Cygnaeuksenkatu 1, PL 44
40101 Jyväskylä
Puhelin: 010 60 24500 (vaihde)
Faksi: 010 60 24606
Internet: www.te-keskus.fi 

ProAgria Häme
Raatihuoneenkatu 13
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 020 747 3000 (vaihde)
Faksi: (03) 625 2240
Internet: htt p://www.proagria.fi /hame/index.html

ProAgria Keski-Suomi
Kauppakatu 19, PL112
40101 Jyväskylä
Puhelin: 020 747 3300
Faksi: 020 747 3305
Internet: www.proagria.fi /ks

Keski-Suomen ympäristökeskus
Ailakinkatu 17, 40100 Jyväskylä, PL 110
40101 Jyväskylä
Puhelin: 020 490 110 (vaihde)
Puhelin: 020 690 170 (asiakaspalvelupiste)
Faksi: 020 490 5811
Internet: www.ymparisto.fi /ksu
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Luonnon monimuotoisuuden 
yleissuunnitelma
Tässä kappaleessa esitellään suunnitt elualueelta löytyneet luonnon monimuotoisuuskohteet. 
Luvussa 7.1 esitellään kohteita yleisesti. Luku 7.2 sisältää tarkemmat kohdekuvaukset.

7.1 
Suunnittelualueen kohteet yleisesti
Suunnitelmaan sisältyy yhteensä 56 luonnon monimuotoisuuskohdett a (Taulukko 1). 
Suunnitt elualueelle tyypillisiä lumo-kohteita ovat erilaiset reunavyöhykkeet, pelloilla 
sĳ aitsevat metsä- ja puusaarekkeet sekä perinnebiotoopit. Taulukossa 1 on esitett y 
kohteet tarkemmin elinympäristötyypeitt äin. 

Taulukko 1. Ruolahden ja Tehinniemen lumo-kohteet elinympäristötyypeittäin.
 ELINYMPÄRISTÖTYYPPI KPL HA    
Perinnebiotooppi 15 17,8    
Peltosaareke, reunavyöhyke 27 7,9    
Vesiuoma pientareineen 3 1,1    
Kosteikko 1 0,017    
Piennar 2 0,5    
Muu lumokohde 8 2,3    
YHTEENSÄ 56 30  

Useat kohteet jakautuvat osakohteisiin. Esimerkiksi lähekkäin samalla pellolla sĳ ait-
sevat saarekkeet ovat yksi kohde, jossa erilliset saarekkeet on eritelty osakohteiksi, jos 
niiden hoito tai erityispiirteet vaativat erott elua. Kohteiden sĳ ainti suunnitt elualueella 
selviää liitt eenä olevien kartt ojen avulla. Kohteiden rajaus on vain suuntaa antava. 
Erityistukisuunnitelmaa varten alueen rajaus on tarkistett ava maastossa ja pinta-ala 
merkitt ävä erilliseen suunnitelmakartt aan.

7.2 

Kohdekuvaukset
Jokaisesta kohteesta on kohteen yleiskuvaus, hoitosuositukset ja rahoitusmuodon 
esitt ely. Kuvauskohdassa esitellään kohteen kasvillisuutt a, erityispiirteitä sekä mer-
kitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Hoitosuositus –otsikon alla on kohde-
kohtainen hoito-ohje. Rahoitusmuodossa kerrotaan mitä erityistuen muotoa kohtee-
seen voi hakea. Hoitosuosituksissa on esitett y hoitotoimenpiteitä erityisesti kyseiselle 
kohteelle. Elinympäristötyyppeihin ja niiden hoitomuotoihin liitt yvät yleiset ohjeet 
on kuitenkin hyvä tarkastaa kappaleen 5. luvuista. Suunnitelmassa on esitett y myös 
kohteita, joilla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutt a jotka eivät 
vaadi juurikaan hoitotoimenpiteitä. Eräät kohteista, kuten esimerkiksi monimuotoiset 
pihaniityt ja haat, ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, mutt a piha-
piirissä ollessaan eivät sovellu erityistukikohteiksi. Näissä kohteissa ei ole esitett y 
erityistukisuositusta. Liitt eenä olevista kartoista selviää kohteen elinympäristötyyppi 
ja sĳ ainti suunnitt elualueella.
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Kohteet 1-23 (Kartta 1)

Kohde 1. Rypymäen, Kärmeahon ja Helmilänmutkan puu- ja kivisaarekkeet 
Kuvaus: Harjun tilan ympärillä olevilla pelloilla sĳ aitsee useita pieniä puu-, pensas-, 
ja kivisaarekkeita. Muita hieman suurempi saareke rajautuu peltoon ja Nahkiaisen-
tiehen. Suurimmassa saarekkeessa kasvaa harva koivikko. Saarekkeiden kasvillisuus 
on melko yksipuolista, valtalajeja ovat mm. maitohorsma, sananjalka, kastikat ja 
vuohenputki. Saarekkeet kuitenkin elävöitt ävät maisemaa Nahkiaisentien varrella 
ja voivat toimia mm. eläinten suojapaikkoina. Runsas mesikasvillisuus on monelle 
pölytt äjähyönteiselle tärkeä ravinnonlähde. 
Hoitosuositukset: Pienimmät kivisaarekkeet eivät vaadi juuri hoitoa – niiden säilytys 
on kuitenkin tärkeää luonnon monimuotoisuuden kannalta. Suurempia saarekkeita 
voidaan hoitaa puu-ja pensaskerroksen kevyellä raivauksella, jonka avulla esimer-
kiksi isoimman saarekkeen koivikko saadaan pysymään ilmavana ja maisemallisesti 
edustavana. Raivausjäte on hyvä korjata pois alueilta, jott a se ei lahotessaan rehevöit-
täisi maaperää. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (saa-
rekkeille, jotka täytt ävät sopimuksessa vaaditt avan saarekkeiden minimipinta-alan).

Kohde 2. Patalan metsälato
Kuvaus: Ala-Patalaan ja Harju-Korppilaan vievän pienen hiekkatien varrella on van-
ha hirsilato ympäristöineen. Ladon ympärys rajautuu viljapeltoon ja pienen heinä-
pellon reunaan. Vanhat puurakennukset ovat tärkeitä esimerkiksi pistiäisten ja kova-
kuoriaisten kannalta, sillä vanhojen rakennusten puuaines toimii niiden ravinto- ja 
pesänrakennusaineena. Viereinen metsäalue on ollut laidunnuksessa vielä muutama 
vuosi sitt en. Metsänreunan puusto on harvahkoa, koostuen männyistä, kuusista ja 
muutamasta koivusta. Reunan aluskerros on valoisa ja alueella kasvaa katajia. Kent-
täkerroksen valtalajeja ovat kastikka ja sananjalka. 
Hoitosuositukset: Ladon ympäristön hoidoksi sopii niitt o ja niitt ojätt een poiskorjaus. 
Reunavyöhykkeen parasta hoitoa olisi laidunnus, mutt a aluett a voidaan hoitaa myös 
niitt ämällä avonaisia kohtia (niitt ojätt een poiskorjaus) ja raivaamalla mahdollista ali-
kasvosta. Hoidon tavoitt eena on pitää reunavyöhykkeen rakenne puoliavoimena. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kuva 5. Vanhat ladot ympäristöineen ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Ne tuovat myös maisemaan vaihtelua. (Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohde 3. Patalan vaja ympäristöineen
Kuvaus: Ala-Patalan ja Harju-Korppilan tilan välimaastossa on vanha vaja. Vajan 
ympärillä on laajahko avoin alue, jossa kasvaa melko rehevää kasvillisuutt a. Alueen 
reunamilla kasvaa muutama lehtipuu. Vajan ympärys rajautuu peltoon ja pieneen 
hiekkatiehen. Alueen kasvillisuus on heinävaltaista, lajistossa esiintyy mm. nurmi-
puntarpää ja timotei. Alueella kasvaa runsaasti myös mm. koiranputkea ja maito-
horsmaa. 
Hoitosuositukset: Vajan ympäristön hoidoksi sopii niitt o ja niitt ojätt een poiskorjaus. 
Kohteen hoidon tavoitt eena on pitää alue avonaisena, joten reuna-alueiden raivaus 
mahdollisista puuntaimista ja pajuista sopii myös alueen hoidoksi. Hoidolla on lä-
hinnä maisemallista merkitystä.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 4. Patalansuon lähde ja pellolle ulott uva metsän reuna-alue
Kuvaus: Ala-Patalan ja Harju-Korppilan peltoaukean itäreunassa on pellon reunassa 
lähde. Lähteen ympäristö on kosteaa ja kasvillisuus luontaisesti rehevää. Lajistos-
sa esiintyy mm. useita sanikkaisia ja kortt eita sekä tiheästi lehtipuita ja pensaita. 
Lähteen itäpuolella metsä ulott uu pellolle kapeana kaistaleena. Aluett a on raivatt u 
säännöllisesti avoimeksi puista ja pensaista. Kaistaleelle on jätett y kasvamaan yksi 
iso koivu. Kaistaleella kasvaa runsaasti mesikasveja, tosin melko yksipuolisesti mai-
tohorsmaa.
Hoitosuositukset: Peltolähteen hoidoksi riitt ää alueen säilytt äminen mahdollisim-
man luonnontilaisena, sillä lähteet ympäristöineen ovat luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä ympäristöjä. Pellolle ulott uvan kaistaleen hoidoksi sopii raivauksen 
jatkaminen. Raivaustähde olisi hyvä kerätä kasoihin ja kuljett aa pois alueelta. Myös 
poltt aminen on mahdollista.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 5. Multa-Korppilan haka / Vasikkatarha 
Kuvaus: Multa-Korppilan haka (Vasikkatarha) on inventoitu vuonna 1994 paikallises-
ti arvokkaaksi (P+) perinnemaisemakohteeksi (Kivelä 2000). Laaja haka-alue sĳ aitsee 
Multa-Korppilan tilan länsipuolella, ison peltoaukean pohjoispäädyssä. Haka on ollut 
pitkään laidunnuksessa ja laidunnusta jatketaan edelleen. Haka koostuu mosaiikki-
maisesti useasta erilaisesta alueesta: kohteessa on vaihtelevan kokoisia niitt yalueita, 
haavikkoa, sekahakaa, lepikkoa ja harvahkoa, kallioista mäntyhakaa (Kivelä 2000). 
Multa-Korppilan haka on säilytt änyt arvonsa perinnebiotooppikohteena ja sen kas-
villisuus on pääosin perinnebiotoopeille tyypillistä. Rehevöitymistä on havaitt avissa 
läheltä veräjää, jossa eläimet viihtyvät pitkiä aikoja. Kohteen puusto on ikä- ja lajira-
kenteeltaan pääosin hyvä. Alueelta on havaitt u useita huomionarvoisia kasvilajeja: 
pölkkyruoho, peurankello, ketoneilikka, nurmitatar, aholeinikki, purtojuuri, lehto- ja 
rohtovirmajuuri, punakoiso, kissankäpälä, häränsilmä ja nurmikaunokki. Alueen 
niitt ykuviot ovat tuoreita heinäniitt yjä, jotka ovat paikoin suurruoho- paikoin pien-
ruohovaltaisia. Paikoin niitt ykasvillisuus on kuitenkin melko yksipuolista valtalajien 
ollessa esimerkiksi koiranputken. Edustavaa pienruohokasvillisuutt a on laitumella 
mm. sähkölinjan alla, jossa kivien ja huopakeltanokasvustojen lomassa esiintyy run-
saasti niitt ylajeja pienellä alalla. Puustoisilla kohdilla vaihtelee kasvillisuudessa haka-
alueille tyypillisesti niitt y- ja metsälajit. Metsälajisto on paikoin lehtomaista. Alueella 
on perinnebiotooppiarvon lisäksi maisemallista merkitystä, sillä se on olennainen 
osa Ruolahden kylämaisemaa.
Hoitosuositukset: Erityistukisopimuksen mukainen hoito. Yleisesti haan parasta 
hoitoa on laidunnuksen jatkaminen ja puuston tiheiden osien raivaus. Raivaustar-
vett a on haassa kohdissa, joissa vesoitt uminen (mm. harmaaleppä) on voimakas-
ta. Vesakkoa ja pajuja olisi hyvä poistaa myös alueen eteläpuoliselta reunalta, jott a 
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se tulisi paremmin esille maisemassa. Tiheimmiltä kohdilta voidaan myös poistaa 
muutamia vartt uneempia puita, jott a aluskerros pysyy valoisana. Vartt uneempien 
puiden kohdalla poistett avia puita on ensisĳ aisesti nuorehkot kuuset ja harmaalepät. 
Raivauksen jälkeen on huolehditt ava tarpeeksi voimakkaasta jälkilaidunnuksesta, 
jott a aluskasvillisuus pysyy matalana eikä esimerkiksi vadelma pääse levitt äytymään 
alueelle. Hoidon tavoitt eena on säilytt ää alueen perinnebiotooppeille tyypilliset eri-
tyispiirteet.
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki.

Kohde 6. Multa-Korppilan puronotko pientareineen 
Kuvaus: Multa-Korppilan tilan läheisellä pellolla sĳ aitsee pieni puro pientareineen. 
Puro laskee pellolle pohjoiselta metsäalueelta jatkuen Ruolahdentien itäpuoliselta 
pellolta tien ali laajemmalle peltoaukealle. Varsinkin tien länsipuolella puro toimitt aa 
pelto-ojan virkaa ja sen uomaa on kaivett u tien päällystystöiden yhteydessä. Luon-
nontilaisin ja parhain osa purosta sĳ aitsee tien itäpuolella, jossa puroa ympäröi melko 
leveälti rehevä puronvarsikas-
villisuus. Suojaisan pientareen 
kasvillisuudessa esiintyy mm. 
kotkansiipi, vuohen- ja koiran-
putki, mesiangervo, rönsyleinik-
ki, metsäkurjenpolvi, aitovirna 
ja useat heinät. Puron läheisyy-
dessä esiintyy runsaasti pajuja, 
nuoria lehtipuita (mm. runsaasti 
harmaaleppää ja muutama vaah-
tera), vartt uneita koivuja ja kuu-
sia. Puron pientareita on raivatt u 
säännöllisesti.
Hoitosuositus: Pientareiden 
hoidoksi sopii raivauksen jatka-
minen. Purouoma tulee säilytt ää 
mahdollisimman luonnontilai-
sena ja raivaus sĳ oitt aa lähinnä 
pellonpuoleisille, pajua kasva-
ville laidoille. Pellonpuoleisilta 
reunoilta voidaan pensasker-
rosta poistaa maltillisesti, jätt ä-
mällä alueelle kuitenkin puroa 
suojaavaa pensaikkoa. Kevyen 
raivauksen avulla kasvillisuus 
pysyy myös pellonreunassa mo-
nipuolisena ja pientareet eivät 
kasva aivan umpeen pusikkoa 
– samalla puron kostea ja suojai-
sa lähiympäristö säilytt ää omi-
naispiirteensä.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja mai-
seman monimuotoisuuden edis-
tämisen erityistuki.

Kuva 6. Maatalousympäristöissä sijaitsevat purot ovat tärkeitä monimuotoisuuskoh-
teita. Peltojen puoleisia pientareita voidaan hoitaa kevyellä raivauksella. (Kuva: Ilona 
Yliniemi)
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Kohde 7. Kirkkokiven pellon reunavyöhyke
Kuvaus: Multa-Korppilan tilan läheisellä pellolla Ruolahdentien itäpuolella sĳ ait-
see pellolle työntyvä metsäniemeke, jonka reunat ovat muotoutuneet säännöllisen 
raivauksen myötä paikoin puoliavoimiksi ja lehtipuuvaltaisiksi. Reunavyöhykkeen 
puustossa esiintyy mm. koivu, haapa, kuusi ja pajut. Niemekkeen länsipuoleisim-
massa kärjessä kasvaa pensaskerroksessa myös katajaa. Parhaimmilta kohdilta alus-
kasvillisuus on mesikasvivaltaista – yleisin laji on koiranputki. 
Hoitosuositus: Reunavyöhykkeen hoidoksi sopii raivauksen jatkaminen, siten ett ä 
reunasta muodostuu mahdollisimman monilajinen puuston suhteen. Tavoitt eena 
on saada reunasta puoliavoin ympäristö, jonka avonaisilla kohdilla viihtyvät valoa 
vaativat kukkakasvit. Pellon puoleisia pientareita ja avonaisia kohtia voi myös niitt ää. 
Niitt ojäte tulisi korjata pois alueelta, jott a se ei jäisi rehevöitt ämään maaperää.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
(maksimissaan 20 metriä leveä reunavyöhyke).

Kohde 8. Antt ionmäen metsä- ja puusaarekkeet (a-d)
Kuvaus: Multa-Korppilan ja Närrilänmäen välillä olevalla Ruolahdentien itäpuolei-
sella peltoaukealla sĳ aitsee kolme metsäsaarekett a ja yksi pieni kivi- ja puusaareke. 
Pelloilla sĳ aitsevat metsä- ja puusaarekkeet pientareineen ovat tärkeitä mm. lintujen, 
nisäkkäiden ja hyönteisten suoja-, ravinto-, ja pesimispaikkoja. Hyvin hoidetut saa-
rekkeet tuovat myös vaihtelua peltomaisemaan. Saarekkeita on hoidett u raivaamalla 
niitä säännöllisesti. 

a) Pellon keskellä sĳ aitsee pitkä ja kapeahko metsäsaareke. Saarekkeen puusto on 
monilajinen ja eri-ikäinen. Saarekkeen puulajeja on mm. koivu, mänty, kuusi, haapa, 
pihlaja, harmaaleppä, tuomi, kataja ja pajut. Osa puustosta on vanhaa ja männyt 
suuria käkkärämäntyjä. Saarekkeen pientareilla kasvaa melko runsaasti mesikasveja, 
jotka ovat tärkeitä hyönteislajiston kannalta. Reunan kasvillisuudessa esiintyy mm. 
koiran- ja vuohenputki, hiirenvirna, niitt ynätkelmä, apilat ja useat heinät. Saarekkeen 
sisäosissa kasvaa lähinnä tavallisia metsälajeja. 
Hoitosuositus: Saarekkeen reunaosista voidaan poistaa alikasvosta siten, ett ä reu-
naan jää kuitenkin myös pensaita. Etenkin marjovia lajeja tulee säästää. Tavoitt eena 
on saada reunasta puoliavoin ja vaihteleva ympäristö, jossa vuorott elevat pensaat, 
vartt uneemmat puut, mahdolliset kivikot ja avoimet mesikasikasvilaikut. Nuorta 
puustoa kannatt aa poistaa myös esimerkiksi vanhojen puiden läheisyydestä, siten ett ä 
näytt ävät puut tulevat paremmin esille. Saarekkeen pientareille sopii niitt o ja niitt o-
jätt een poiskorjaus, jolloin pientareen niitt ykasvillisuus säilyy ja monipuolistuu.  
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

b) Suurimman saarekkeen välitt ömässä läheisyydessä, sen eteläpäässä on pienempi, 
lehtipuuvaltainen metsäsaareke. Pienemmän saarekkeen pääpuulajeja ovat koivu ja 
haapa. Saarekkeen läpi kulkee pelto-oja, joka tuo saarekkeeseen lisäarvoa luonnon 
monimuotoisuuden kannalta. Saarekkeen reuna on puoliavoin, jossa vuorott elevat 
mm. pajupensaat, suurruoho- ja heinäkasvillisuus.
Hoitosuositus: Saarekkeen hoidoksi sopii sen reuna-alueiden ositt ainen raivaus, 
jossa jo olemassa olevat avoimet kohdat pidetään avoimina ja ylläpidetään puoliavoi-
muutt a ja kerroksellisuutt a. Pientareita voidaan niitt ää ja niitt ojäte korjata pois, jott a 
niitt ykasvillisuus monipuolistuisi.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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c) Kolmanneksi suurin saareke on puu- ja kivisaareke, joka sĳ oitt uu edellisten länsi-
puolelle, lähelle Ruolahdentietä. Saareke sisältää runsaasti kiviä ja muutaman vartt u-
neen koivun ja kuusen sekä runsaasti pensaita ja puuntaimia. Saarekkeen reunuksessa 
kasvaa kapealti ruoho- ja heinäkasveja.
Hoitosuositus: Saarekkeen hoidoksi sopii raivaus, jonka avulla voidaan ott aa esille 
suurimpia puita ja kiviä. Reunusta voidaan niitt ää ja korjata niitt ojäte pois. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

d) Pienin puusaareke on muodostunut suuren kiven ympärille. Saarekkeen puus-
toa hallitsee vanha haapa ja sen taimet. Saarekkeen reunuksessa kasvaa runsaasti 
vadelmaa. 
Hoitosuositus: Saarekkeen hoidoksi sopii raivaus, jonka avulla saadaan haapa esille 
ja lisätään kentt äkerroksen valoisuutt a. Reunusta voidaan niitt ää ja korjata niitt ojäte 
pois, jolloin reunassa voisi viihtyä vadelman lisäksi enemmän hyönteisille tärkeitä 
mesikasveja. 

Hoitosuosituksena kaikkien saarekkeiden kohdalla tulisi suurimmat raivausjätt eet 
kerätä pois kohteista, koska suuri määrä raivausjätett ä peitt ää aluskasvillisuuden 
alleen ja lahotessaan rehevöitt ää maaperää, jolloin ongelmalajit (kuten nokkonen ja 
vadelma) lisääntyvät. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
(jos alue täytt ää sopimuksessa vaaditt avan saarekkeiden minimipinta-alan).

Kohde 9. Multa-Korppilan kostea painanne
Kuvaus: Multa-Korppilan ja Närrilänmäen välisellä Ruolahdentien itäpuoleisella 
peltoaukealla sĳ aitsee peltoaukean pohjoispäässä painanne, johon kerääntyy vett ä. 
Kosteuden takia painannett a on ollut vaikea viljellä ja alueella kasvaakin useita heinä-, 
sara- ja vihvilälajeja. Osa alueesta on kasvitonta, mutaista allikkoa. Kosteikot ovat 
tärkeitä mm. kahlaajien ruokailu- ja suojapaikkoja. Kohteesta lähtikin maastokäyn-
nillä useita töyhtöhyyppiä lentoon. 
Hoitosuositukset: Kohteen hoidoksi sopii parhaiten sen säilytt äminen luonnontilai-
sena ja avoimena. Avoimena pitäminen voidaan suoritt aa niitt ämällä alue lintujen 
pesintä- ja muutt oajan ulkopuolisella ajalla. Koska kohde on pienialainen, voisi sen 
ympärille jätt ää hieman leveämmän peltokaistaleen, joka niitetään vasta lintujen 
pesinnän jälkeen myöhemmin syksyllä. Kohteen hoidoksi sopii myös raivaus, jos 
alueelle alkaa levitä esimerkiksi pajuja.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 10. Antt ionpellon ja Lanton puu- ja metsäsaarekkeet (a-b)
Kuvaus: Multa-Korppilan ja Ylä-Saksan välisellä peltoalueella sĳ aitsee kaksi puusaa-
rekett a, joista toista on hoidett u raivauksella ja toista laiduntamalla. 

a) Eteläisempi saarekkeista on suurempi ja sen pääpuulajina on koivu. Saarekkeen 
puusto on kohtalaisen nuorta, mutt a seassa on muutama iäkkäämpi koivu. Aluett a 
on raivatt u säännöllisesti ja puusto on saatu kohtalaisen harvaksi ja ilmavaksi. Saa-
rekkeen pientareet ja aluskasvillisuus ovat heinävaltaisia.
Hoitosuositukset: Kohteen raivausta on hyvä jatkaa siten, ett ä kohteesta poistetaan 
nousevaa vesakkoa ja vartt uneimmat puut säilytetään. Raivauksilla on myös hyvä 
pyrkiä saamaan kohteesta mahdollisimman monilajinen puuston suhteen. Marjovia 
lajeja tulee säästää. Raivaustähteet tulisi korjata pois alueelta, sillä suurissa määrissä 
ne tukahdutt avat alleen aluskasvillisuuden ja lahotessaan rehevöitt ävät maaperää, 
jolloin ongelmalajit (kuten nokkonen ja vadelma) lisääntyvät. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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b) Pohjoisemman, ja samalla pienemmän puusaarekkeen pääpuulaji on haapa. Alue 
on kivikkoista ja sitä on hoidett u laiduntamalla. Aluskasvillisuudessa esiintyy run-
saasti mesikasveja, koiranputken ollessa valtalajina. Muuta kentt äkerroksen lajistoa 
on mm. rönsyleinikki, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, vuohenputki, timotei ja niitt y-
nurmikka. 
Hoitosuositukset: Kohteen hoidoksi sopii laidunnuksen jatkaminen sekä pienimuo-
toinen raivaus, ellei karja pidä haavantaimia kurissa.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 11. Ylä-Saksan vasikkahaka
Kuvaus: Ylä-Saksan tilan läheisyydessä sĳ aitsee pieni vasikkahaka, joka rajoitt uu 
peltolaitumeen ja tilatiehen. Alue on toiminut pikkuvasikoiden laitumena vuosi-
kymmeniä. Alueelta on poistett u puustoa noin kymmenen vuott a sitt en ja jäljelle on 
jätett y harvakseltaan muutamia mäntyjä ja koivuja. Laitumella on paljon maakiviä 
ja lisäksi sillä sĳ aitsee muutama isohko kivilohkare. Kentt äkerroksen kasvillisuus on 
melko yksipuolista ja rehevöitynytt ä, joskin kivien kupeilla esiintyy hieman parem-
paa niitt ylajistoa. Alueen valta-lajeja ovat koiranputki ja useat heinät, mm. nurmirölli. 
Kohde näkyy hienosti peltoaukean yli Ruolahdentielle ja sillä onkin maisemallista 
merkitystä Ruolahden kylämaisemassa.  
Hoitosuositus: Alueen parasta hoitoa on laidunnuksen jatkaminen. Rehevöitymisen 
estämiseksi aluett a ei kuitenkaan tulisi pitää tarhana, jonne tuodaan eläimille runsaas-
ti lisäruokaa. Alueen kasvillisuus monipuolistunee, jos lisäruokinnasta luovutaan ja 
eläimet siirretään ravinnon loputt ua alueelta esim. viereiselle peltolaitumelle. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 12. Ylä-Saksan Kivisaareke
Kuvaus: Ylä-Saksan tilan itäpuoleisella ja Nahkiaisentien pohjoispuolisella nurmilai-
tumella on kivikkoinen luonnonkasvillisuutt a sisältävä alue. Alueen kasvillisuuden 
yleisilme on heinäinen, mutt a paikoin esiintyy myös niitt ykasveja. Alueen kasvilli-
suudessa esiintyy mm. nurmilauha, nurmirölli, timotei, hietakastikka, hiirenvirna, 
koiranputki, metsäkurjenpolvi, voikukka, valko- ja metsäapila. Kohde tuo vaihtelua 
peltoympäristöön ja –maisemaan.
Hoitosuositus: Alueen hoidoksi sopii laidunnuksen jatkaminen tai niitt o ja niitt ojät-
teen poiskorjaus. Kasvillisuuden monipuolistamiseksi aluett a ei tulisi lannoitt aa tai 
uudistaa.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kohde 13. Nahkiaisentien piennar ja lato ympäristöineen
Kuvaus: Nahkiaisentien ja Ruolahdentien risteyksestä alkava Nahkiaisentien alku-
pään mutkitt eleva piennar on maisemallisesti kaunis polveillessaan peltoaukean 
poikki. Pientareen kasvillisuuden valtalajina ovat koiran- ja vuohenputki, mutt a 
kasvillisuudessa esiintyy myös parempaa niitt ylajistoa. Maisemallisen merkityksen 
lisäksi pientareilla on merkitystä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta: pien-
tareet toimivat niitt ykasvien kasvupaikkoina. Monet hyönteiset ovat taas riippuvaisia 
niitt ykasveista. Kukkivan pientareen lisäksi tien laidalla kasvaa maisemamänty ja 
muutamia pajupensaita. Paikalla on aikoinaan ollut puukuja, josta on jäljellä vain 
alueen länsipäässä vanha koivu ja jo pökkelömäinen leppä. Länsipäädyssä sĳ aitsee 
myös vanha lato. Vanhojen puiden ja ladon ympärillä kasvillisuus on melko rehevää 
ja pajuja esiintyy runsaasti. 
Hoitosuositus: Tien pientareiden hoidoksi sopii niitt o ja niitt ojätt een poiskorjaus, 
jolloin alue pysyy avoimena pajuista ja niitt ykasvillisuus saa mahdollisuuden moni-
puolistua entisestään. Länsipäädyn pajukkoa tulisi raivata ja ladon ympärystä niitt ää, 
jott a lato tulisi paremmin esille maisemassa. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki. 

Kohde 14. Perinnönmäen avo-oja pientareineen
Kuvaus: Nahkiaisentien ja Ruolahdentien eteläpuoleisella peltoalueella sĳ aitsee pel-
tojen rajaojan piennar, joka tuo avoimeen peltomaisemaan ilmeikkyytt ä sen näkyessä 
hyvin Ruolahdentielle. Pientareiden kasvillisuudessa vallitsevat suurruohot, mm. 
koiran- ja vuohenputki sekä maitohorsma. Pientareilla kasvaa myös muutamia paju-
pensaita. Peltojen keskellä sĳ aitsevat avo-ojien pientareet ovat tärkeitä luonnon moni-
muotoisuuden kannalta, sillä ne toimivat esimerkiksi peltolinnuston suojapaikkoina 
ja niiden pientareilla kasvavat mesikasvit ovat monien hyönteisten ravinnonlähde. 
Hoitosuositus: Pientareiden hoidoksi sopii avoimien kohtien niitt o ja niitt ojätt een 
poiskorjaus. Pientareita voidaan myös raivata, jos pajut alkavat vallata liikaa alaa 
muulta kasvillisuudelta.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki. 

Kohde 15. Rantapellon metsäsaareke
Kuvaus: Keskeisellä paikalla Ruolahden kylämaisemassa, Nahkiaisentien ja Ruo-
lahdentien välisellä peltoalueella on monipuolisen puuston omaava metsäsaareke. 
Saarekkeen puuston muodostavat mm. mänty, koivu, pihlaja, harmaaleppä, haapa 
ja raita. Saarekkeen itäpäädyssä sĳ aitsee vanha ladonpaikka, joka on säilynyt melko 
avoimena ladon purkamisen jälkeen. Ladonpaikan ympärillä on muutama komea 
maisemamänty. Saarekkeen pientareilla ja ladonpaikan kasvillisuudessa esiintyy 
niitt yjen peruslajistoa mm. metsäapila, hiirenvirna, koiran- ja vuohenputki, metsä-
kurjenpolvi ja peltomatara. Avoimien kohtien yleisilme on kuitenkin heinävaltainen, 
yleisimpiä lajeja ovat hietakastikka, nurmilauha ja maitohorsma. Reunoilla on myös 
paikoin melko tiheästi lehtipuiden taimia ja nuorta puustoa. Saarekkeen sisäosissa 
kasvillisuus muutt uu reheväksi, jopa lehtomaiseksi metsäkasvillisuudeksi. Sisäosan 
kasvillisuudessa esiintyy mm. runsaasti kieloa.
Hoitosuositus: Saarekkeen hoidoksi sopii reunapuuston harvennus, jonka avulla 
metsäsaarekkeen reunavyöhyke pysyy puoliavoimena. Saarekkeesta tulee ensisĳ ai-
sesti poistaa reuna-alueen vesakkoa ja nuorta puustoa, vanhat puut ja etenkin laho-
puut tulee pääasiassa säilytt ää. Hoidon tavoitt eena on säilytt ää reunan puoliavoin ja 
kerroksellinen rakenne, jossa niitt ykasvitkin viihtyvät. Ositt aisen raivauksen avulla 
saadaan vanha puusto paremmin näkyville. Pientareiden heinä- ja ruohokasvillisuut-
ta voidaan niitt ää, jolloin alueella oleva niitt ykasvillisuus voi kehitt yä monipuolisem-
maksi. Niitt ojäte tulisi korjata pois alueelta.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.



32  Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportt eja  2 | 2006

Kohde 16. Rantapellon veden vaivaama alaosa
Kuvaus: Nahkiaisentien ja Ruolahdentien välisellä peltoalueella, lähellä Ruojärveä 
on pellolla veden vaivaama alue. Kohdett a on vaikea viljellä ja siellä kasvaa runsaasti 
heiniä ja ruohoja. Alueen reunamilla on myös muutama pajupensas. Kohde voi toi-
mia saarekemaisena suojapaikkana esimerkiksi peltolinnustolle. Luonnonvarainen 
kasvillisuus myös lisää ympäröivän peltoalueen monimuotoisuutt a. 
Hoitosuositus: Aluett a tulisi niitt ää lintujen pesintä- ja muutt oajan jälkeen. Aluett a voi-
daan myös raivata. Niitt o- ja raivausjäte tulisi korjata pois alueelta. Hoidon tavoitt eena 
on kohteen säilytt äminen avoimena ja sen kasvillisuuden monipuolistaminen.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 17. Ruojärven reunavyöhykkeet
Kuvaus: Ruojärven itäpuoliset rannat rajautuvat ositt ain peltoihin. Peltojen ja järven 
välisellä alueella kasvaa etenkin Autio-Saksan puoleisella reunalla runsaasti lehtipui-
ta ja pensaita. Muutt olan tilan puoleisella alueella reunavyöhykkeet ovat kapeampia 
ja raivauksen avulla avoimina pidett yjä.
Hoitosuositus: Reunavyöhykkeet puustoa voidaan raivata järvinäkymän avaami-
seksi ja säilytt ämiseksi. Autio-Saksan puoleiset isot koivut tulee säilytt ää ja keskitt yä 
raivauksessa lähinnä vesakkoon. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 18. Autio-Saksan vanha kiviaita ja lato ympäristöineen
Kuvaus: Ruolahdentien läheisyydessä sĳ aitsee pellon laidassa lato ja vanha kiviaita. 
Ladon ympärillä on muutamia pieniä puita ja pensaita sekä hieman avointa, niitt y-
mäistä aluett a. Pellon itäreunalla sĳ aitsee vanhaa kiviaitaa, jonka edustalla on kaunis 
niitt ykasveja ja heiniä kasvava pientare. Kiviaidan takana on järeitä kuusia, muutama 
vanha koivu sekä nuoria koivuja ja pihlajia. Pientareen lajistossa esiintyy mm. met-
sä- ja puna-apila, siankärsämö, kielo, sananjalka, hietakastikka, nurmirölli, timotei 
sekä kurjenkello. Ladon edustalla esiintyy runsaasti kieloa. Kohteilla on luonnon 
monimuotoisuuden lisäksi merkitystä myös maiseman kannalta.

Hoitosuositukset: Ladon ym-
päryksen hoidoksi sopii nuo-
ren puuston ja pensaikon rai-
vaus, siten ett ä alueelle jätetään 
vartt uneet puut, katajat ja osa 
nuoristakin puista ja pensais-
ta. Hoidon tavoitt eena on saa-
da lato paremmin esille maise-
massa sekä estää alueen pusi-
koituminen. Kiviaidan edustaa 
voidaan raivata puuntaimista 
avoimuuden säilyttämiseksi. 
Kiviaidan takaa voidaan myös 
harkiten poistaa joitakin nuoria 
puita, jott a aita tulisi paremmin 
näkyviin. Pientarett a ei tulisi 
muokata tai lannoitt aa, jott a 
sen monipuolinen luonnonkas-
villisuus säilyisi. Kasvillisuutt a 
tulisi niitt ää kasvien kukinta-
ajan ja siementen kypsymisen 
jälkeen loppukesällä. Niitt ojäte 
tulisi korjata pois pientareelta, 

Kuva 7. Vanhat kiviaidat ovat perinteisen maatalouden 
synnyttämiä rakennelmia, joissa näkyy menneiden suku-
polvien kädenjälki. (Kuva: Ilona Yliniemi)
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jott a alue ei rehevöityisi ja alueella esiintyvä hyvä niitt ykasvillisuus taantuisi. Kivi-
aidan hajonneita osia voi korjata asianmukaisin menetelmin.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 19. Arolan ja Ojalan tilojen läheisien peltojen puu- ja kivisaarekkeet (a-d)
Kuvaus: Arolan ja Ojalan tilojen lähipellot ovat nurmilaitumina ja karja on hoitanut 
laiduntamalla myös pelloilla sĳ aitsevia puu- ja pensassaarekkeita. Arolan tilan ete-
läpuolella sĳ aitsee pieniä kivisaarekkeita, joissa kasvaa muutamia pihlajia ja katajia. 
Samalla nurmilaitumella on myös hieman isompi laidunnett u metsäkannas, jonka 
puustossa on mm. mäntyä, koivua ja kuusta. Ojalan puoleiselle peltolaitumelle ulot-
tuu tilustien varrelta, muutamia puita ja katajia sisältävä kapea uloke. Saarekkeiden 
kasvillisuudessa esiintyy runsaana mm. koiranputki ja matohorsma. 
Hoitosuositukset: Alueen hoidoksi sopii laidunnuksen jatkaminen.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
(kohteille, jotka täytt ävät vaaditun minimipinta-alan).

Kohde 20. Autio-Saksan hakasaareke 
Kuvaus: Saarikon tilan itäpuolella sĳ aitsee pitkään laidunnuksessa ollut kahden 
peltolaitumen välinen hakasaareke. Alueella on laidunnett u eläimiä kymmeniä, jos ei 
jopa satoja vuosia. Kohteen puusto on harvahkoa sekapuustoa: koivua, mäntyä, kuus-
ta, haapaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kasvaa paljon kookkaita, lähes puumaisia 
katajia. Alueen kasvillisuus on monimuotoista. Alueella esiintyy runsaasti niitt ylajeja, 
mm. runsaasti huomionarvoista nurmikaunokkia ja peurankelloa, useita mataralajeja, 
kissan- ja harakankelloa, hiirenvirnaa, niitt ynätkelmää, rätvänää, metsäkurjenpolvea, 
kieloa, nurmitädykett ä, ahomansikkaa sekä useita heiniä. Niitt ykasvillisuuden seassa, 
valoisassa kentt äkerroksessa, esiintyy myös useita muurahaiskekoja ja maakiviä. 
Hoitosuositukset: Alueen parasta hoitoa on laidunnuksen jatkaminen. Erityisesti 
alueen kasvillisuus hyötyisi, jos aluett a laidunnett aisiin omana lohkonaan, vaikka 
kohde onkin melko pienialainen. Laidunnuksen lisäksi hoitotoimenpiteitä voi olla 
alueen aluspuuston raivaus, jos eläimet eivät pidä vesakonkasvua kurissa.
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki (laidunnus omana lohkona) 
tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 21. Muutt olan tilan puu- ja kivisaarekkeet 
Kuvaus: Muutt olan tilan lähipelloilla on runsaasti pieniä kivi- ja puusaarekkeita. 
Saarekkeet tekevät alueen viljelymaisemasta pienipiirteisen, joka täydentyy moni-
puolisilla reunavyöhykkeillä ja avo-ojilla. Saarekkeet ovat luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeitä kohteita ja ne elävöitt ävät samalla maisemaa. Kohteet toimivat 
esimerkiksi eläinten suoja-, ravinto- ja pesimispaikkoina. Saarekkeiden pientareilla 
viihtyvät myös monet niitt ykasvit. 

a) Suurin puusaarekkeista sĳ aitsee tilakeskuksen pohjoispuoleisella pellolla. Saarek-
keen puustossa esiintyy mm. harmaaleppä, kuusi, koivu, mänty ja pajut. Saarekkeen 
piennar on leveälti avoin. Pientareen lajistoa on mm. sananjalka, kielo ja vadelma. 
Aluett a on aikoinaan laidunnett u.

b) Pohjoisella pellolla, suurimman puusaarekkeen itäpuolella, sĳ aitsee pienempi saa-
reke. Saarekkeessa kasvaa vanha koivu ja pihlaja sekä muutamia pienempiä puita ja 
pensaita. Saarekkeessa on myös muutama suurempi kivi ja kivikasa. Kasvillisuudessa 
esiintyy runsaana mm. vuohenputki.
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Tilan eteläpuoleisella peltoalueella on runsaasti pieniä kohteita, joista osa käsitt ää 
vain pellolla olevan suuren kiven tai puun. Saarekkeiden puulajeja on mm. pihlaja, 
koivu ja kuusi.
Hoitosuositukset: Suurimman saarekkeen hoidoksi sopisi laidunnus, mutt a myös 
raivauksen avulla voidaan lisätä kohteen luonnon monimuotoisuutt a. Raivauksessa 
saarekkeesta voidaan poistaa nuorta puustoa kohdista, joissa vesakko on tiukinta. 
Saarekkeiden pientareiden avoimuus voidaan säilytt ää raivauksen ja niiton avulla. 
Niitt o- ja raivausjäte tulisi korjata pois alueelta, jott a se ei jää rehevöitt ämään maape-
rää. Pienimmät kohteet eivät juuri vaadi hoitoa – niiden säilytt äminen sellaisenaan 
lisää alueen arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
(kohteille, jotka täytt ävät vaaditun minimipinta-alan).

Kohde 22. Muutt olan tilan monimuotoiset reunavyöhykkeet (a-d)
Kuvaus: Muutt olan tilan ympäristössä on useita kerroksellisen ja puoliavoimen ra-
kenteen omaavia pellon ja metsän reunavyöhykkeitä.

a) Muutt olan tilan pohjoispuoleisen peltoalueen länsipuoleisella reunalla on lähes 
paahteinen metsänreuna. Reunan puusto on haapavaltaista, jossa esiintyy myös kuus-
ta, pihlajaa, koivua ja harmaaleppää. Lämpimän reunan kasvillisuudessa esiintyy 
mm. kielo, nuokkuhelmikkä, metsäkurjenpolvi, vuohenputki ja kastikat. 

b) Toinen reuna-alue sĳ aitsee pohjoisen pellon itäreunalla, tilatien läheisyydessä. 
Puretun ladon edustalla sĳ aitsee komea vanha kuusi ja koivu. Reuna-alue on kivik-
koinen ja kasvillisuuden valtalajeja on kastikat ja vuohenputki. 

c ja d) Tilakeskuksen eteläpuoleisella pellolla on kaksi metsästä pellolle työntyvää 
saarekemaista ulokett a. Alueet ovat lehtipuuvaltaisia ja reunassa on havaitt avissa 
hieman kerroksellista rakennett a. 

Hoitosuositukset: Kohteiden hoidoksi sopii vesakon/puuntaimien  poistaminen rai-
vauksen avulla. Hoidon tavoitt eena on säilytt ää reuna-alueiden avoimuus ja valoa 
vaativa kasvillisuus. Pellolle työntyvän saarekkeen hoidossa tulee pensaskerrosta 
kuitenkin jätt ää, jott a reunapuuston rakenteesta muodostuisi vielä nykyistä moni-
puolisempi ja vaihtelevampi.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
(maksimissaan 20 metriä leveä reunavyöhyke).
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Kohde 23. Muutt olan tilan vanhan talon ympäristö
Kuvaus: Muutt olan tilan vanhan talon ympärillä on hakamaista aluett a, joka rajoitt uu 
ositt ain peltoon. Talon ympärys on avointa ja sillä kasvaa melko monimuotoinen 
niitt ykasvilajisto. Talon itäpuolella maasto nousee ja muutt uu samalla puustoiseksi. 
Pääpuulaji alueella on koivu, jota kasvaa harvakseltaan mäntyjen ja kuusien lisäksi. 
Aluskasvillisuudessa esiintyy hakamaille tyypillisesti niitt ylajistoa. Pensaskerros on 
pysynyt niukkana ja kasvaa kauniisti katajaa, vaikka aluett a ei ole hetkeen laidun-
nett u. Yleisimpiä lajeja alueella ovat metsäkurjenpolvi, useat virnat, koiranputki ja 
niitt yleinikki. Talolle nouseva pieni rinne on kuivahko.
Hoitosuositukset: Alueen hoidoksi sopisi parhaiten laidunnus. Raivauksen avulla 
voidaan poistaa aluskerroksesta nuoria puita ja puuntaimia, jott a alue säilytt äisi 
hakamaisen ilmeensä. Avoimia niitt ylaikkuja voidaan niitt ää kasvien kukinnan ja 
siementen kypsymisen jälkeen loppukesästä. Niitt ojäte tulisi korjata pois alueelta 
rehevöitt ämästä maaperää. Hoidon tavoitt eena on säilytt ää alueen puuston ja kas-
villisuuden erityispiirteet.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kuva 8. Muuttolan vanhan talon ympäristössä esiintyy runsaasti niittykasvillisuutta ja reunan 
puusto on paikoin hakamaista. (Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohteet 24-27 (Kartta 2)

Kohde 24. Rannan metsä- ja puusaarekkeet (a-d)
Kuvaus: Ruolahden koulun eteläpuolisella peltoaukealla sĳ aitsee tien molemmin 
puolin useita pieniä ja keskisuuria metsä- ja puusaarekkeita. Pelloilla sĳ aitsevat saa-
rekkeet ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä ne tarjoavat monelle 
lajille suoja-, ruokailu- ja pesimispaikkoja. Metsäsaarekkeet myös elävöitt ävät maise-
maa ja tuovat peltoympäristöön vaihtelua.

a) Sysimetsä
Suurin metsäsaareke erott uu saarekkeeksi pellolle työntyvästä metsäkielekkeestä ka-
pean kannaksen kohdalta. Saarekkeen puusto on järeää, koostuen männystä, koivusta 
ja kuusesta. Muita puu- ja pensaslajeja alueella on mm. pihlaja, raita, harmaaleppä, 
paatsama, kataja, punaherukka ja pajut. Saarekkeen avoimella reuna-alueella kasvaa 
mm. päivänkakkara, särmäkuisma, niitt yleinikki, juolavehnä, harakankello, puna-
apila, vuohen- ja koiranputki, vadelma, maitohorsma, lillukka, metsäkurjenpolvi 
sekä runsaana kastikka ja sananjalka. Kapeahkon reunan jälkeen lajistossa esiintyy 
lähinnä metsälajeja, esimerkiksi puolukkaa ja kieloa kastikan lisäksi. 

b) Kutupuska
Suurimman saarekkeen pohjoispuolella on pienempi saareke, jonka puustossa esiin-
tyy haapaa sekä pienempää koivua, kuusta, mäntyä ja pajupensaita. Saarekkeessa 
on hieman avointa reunaa, jolla kasvaa mm. vuohenputkea, mesiangervoa ja niitt y-
nätkelmää.

c) Kutulan lato
Lähellä edellistä saarekett a, tien vieressä on pieni puusaareke. Kivisessä saarekkeessa 
kasvaa vain muutama suurempi koivu ja kataja sekä pienempi pihlaja ja kuusentaimi.

d) Päivölän kivisärkkä
Tien itäpuolella on neljäs puusaareke, jonka pääpuulajeja on haapa ja koivu. Saarek-
keessa on myös mm. pientä kuusta ja runsaasti pajupensaita. Kivinen reuna-alue on 
kapea ja pajuvaltainen.

Hoitosuositukset: Suurimpia saarekkeita voidaan varovaisesti harventaa poistamalla 
tiheimmiltä kohdilta vesakkoa ja nuorta puustoa (etenkin kuusta). Saarekkeista tulisi 
muodostaa mahdollisimman monilajisia ja eri-ikäisiä puuston ja pensaskerroksen 
suhteen. Etenkin marjovia lajeja ja katajia tulee suosia. Kapea piennar, jossa kasvaa 
eniten kukkakasveja, on paikoin pellon puolella. Piennar voidaan säästää, jos vilje-
lyä ei uloteta aivan kiinni saarekkeisiin. Pientareen kasvillisuutt a voidaan niitt ää ja 
niitt ojäte korjata pois alueelta, jolloin alueella esiintyvä niitt ykasvillisuus voi moni-
puolistua.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
(kohteille, jotka täytt ävät vaaditun minimipinta-alan).
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Kohde 25. Turjan tarha – Rannan vanha metsälaidun ja lato ympäryksineen
Kuvaus: Pienen hiekkatien varrella, Ruolahdentien läheisyydessä, sĳ aitsee lato ja 
vanha metsälaidunalue. Ladon ympärys rajautuu tiehen ja peltoon, metsälaidun 
peltoon, tiehen ja metsään. Ladon ympärys on melko rehevää – etelänpuoleinen, 
peltoon rajautuva reuna on hieman muuta aluett a kuivempi. Ympäryksen kasvilli-
suus on heinävaltaista, muuta lajistoa on mm. koiran- ja vuohenputki, maitohorsma, 
niitt yleinikki, harakankello ja valkoapila. Kuivemmassa reunassa esiintyy myös mm. 
ahopukinjuuri, nurmitädyke, niitt ynätkelmä ja huomionarvoinen nurmikaunokki. 
Ladon vieressä kasvaa muutama suurempi lehtipuu ja –pensas. Ladon länsipuolella 
on luontaisesti rehevä vanha laidunmetsä, jota on aikoinaan laidunnett u naudoilla. 
Laidunnuksesta on jo aikaa, mutt a alueella on vielä havaitt avissa eläinten tekemiä 
polkuja ja aluskasvillisuudessa niitt ylajeja. Alueen puuston ikä- ja lajirakenne on 
monipuolinen. Alueen lehtipuuvaltainen sekapuusto koostuu järeistä haavoista, kuu-
sesta, koivusta ja männystä. Pensaskerroksessa esiintyy katajaa. Aluskasvillisuuden 
lajistoa on mm. kielo, kastikat, metsäkurjenpolvi, lillukka, koiran- ja vuohenputki, 
ahomansikka, leinikit ja aitovirna.
Hoitosuositukset: Laidunalueen reunat ovat päässeet kasvamaan umpeen mm. pa-
juja ja alueen aluspuusto on runsas. Kohteen hoidoksi sopii reunan ja aluspuuston 
raivaus. Hoidon tavoitt eena on  vähitellen lisätä alueen valoisuutt a. Parasta hoitoa 
alueelle olisi, jos alkuraivauksen jälkeen alue otett aisiin jälleen takaisin laidunnuk-
seen. Ladon ympäryksen hoidoksi sopii vesakon raivaus ja alueen mahdollinen niitt o 
ja niitt ojätt een poiskorjaus tai mahdollisesti laidunnus metsäalueen yhteydessä. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki (laidunnus) tai luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (maksimissaan 20 metriä leveä 
reunavyöhyke).

Kohde 26. Mäkvainion haavikko
Kuvaus: Tehin tienhaaran pohjoispuoleisella pellolla sĳ aitsee monipuolisen puuston 
omaava metsäniemeke. Niemekkeen puusto on monipuolinen ja alueella on metsä-
laitumille tyypillisiä piirteitä.  Aluett a onkin laidunnett u aikoinaan. Kohteen puusto 
on vartt unutt a koostuen haavasta, koivusta, kuusesta, pihlajasta ja raidasta. Alueella 
on myös hieman lahopuuta, joka lisää alueen arvoa luonnon monimuotoisuuden 
kannalta. Pellon ja niemekkeen reunavyöhyke on kaunis, kerroksellisen rakenteen 
omaava ja se kasvaa runsaasti katajaa. Reunan pensaissa esiintyy katajan ja pajujen 
lisäksi myös tertt useljaa. Alueen kasvillisuus on luontaisesti rehevää, jopa lehtomais-
ta. Lajistossa on mm. huomionarvoiset kurjenkello ja sinivuokko, kalliokielo, kielo, 
näsiä, mustikka, oravanmarja, metsäkurjenpolvi, aitovirna, ahomatara ja kastikat. 
Hoitosuositukset: Alueen parasta hoitoa olisi laidunnus. Alueen aluspuustoa, etenkin 
reuna-alueilta voidaan myös raivata, jott a aluskerros pysyy valoisana. Raivauksessa 
poistett avia puita on lähinnä pienet kuuset, tiheä vesakko ja pajukko. Vanhat puut, 
pensaat sekä lahopuu tulisi pääasiassa säilytt ää. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki (laidunnus) tai luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (maksimissaan 20 metriä leveä 
reunavyöhyke).
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Kohde 27. Rannan lammastarha
Kuvaus: Rannanharjun pohjoispäässä on harjurinteessä vanha laidunalue, joka ra-
jautuu länsireunaltaan peltoon. Aluett a on laidunnett u kymmeniä vuosia vasikoilla 
ja lampailla. Viimeksi alueella on ollut eläimiä noin kymmenen vuott a sitt en. Puus-
toisen laitumen pääpuulaji on mänty, jonka seassa on koivua, kuusta ja haapaa. Alus-
puustossa esiintyy edellä mainitt ujen lisäksi mm. pihlajaa, tuomea, katajaa ja alueen 
reunassa pajuja sekä tertt useljaa. Puusto on alueen pohjoispäässä monipuolisempaa 
kuin sen eteläosassa, jossa kasvaa melko tasaikäinen männikkö. Pellon ja laidunalueen 
reunavyöhyke on paikoin leveälti puoliavoin kasvaen runsaasti koiran- ja vuohen-
putkea sekä kuminaa. Puustoisella alueella metsälajien seassa esiintyy hieman myös 
niitt ykasveja. Alueen lajistossa on mm. kielo, lillukka, kastikat, metsäkurjenpolvi, 
metsäapila, niitt ynätkelmä, ahomansikka, aitovirna ja rönsyleinikki. 
Hoitosuositukset: Alueen hoidoksi sopii parhaiten laidunnus. Kohteen aluspuustoa 
voisi myös raivata, jott a se ei pääsisi kasvamaan aivan umpeen. Raivauksessa tulisi 
poistaa vesakkoa ja pientä kuusta, joita kasvaa runsaasti avoimen osan ja männikön 
reunassa. Reunassa olevat yksitt äiset, maisemaa elävöitt ävät pienet kuuset voidaan 
säästää ja poistaa, jos ne alkavat liiaksi varjostamaan aluskasvillisuutt a.
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki (laidunnus) tai luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (maksimissaan 20 metriä leveä 
reunavyöhyke).
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Kohteet 28-33 (Kartta 3)

Kohde 28. Heinjoen puusaarekkeet
Kuvaus: Heinjoen tilan ja Ruolahdentien pohjoispuolella sĳ aitsee pellolla kaksi lehti-
puuvaltaista puu- ja kivisaarekett a. Suurempi saarekkeista kasvaa pääasiassa koivua 
ja haapaa. Alue on luonnostaan kivikkoinen jonka lisäksi sen reunoille on kasatt u isoja 
kiviä pelloilta. Pienempi saareke kasvaa lähinnä pensaita ja muutamia suurempia leh-
tipuita. Pienemmän saarekkeen pensaita ovat pajut ja tertt uselja. Myös pienemmässä 
saarekkeessa on runsaasti pelloilta kerätt yjä kiviä. Molempien saarekkeiden kapealla 
pientareella kasvaa hieman mesikasvillisuutt a, lähinnä vuohenputkea ja maitohors-
maa. Saarekkeet ovat tärkeitä monimuotoisuuden kannalta, sillä ne toimivat mm. 
useiden nisäkäs- ja lintulajien suoja-, ruokailu- ja pesimispaikkoina.
Hoitosuositukset: Isomman saarekkeen reunavyöhykett ä voi kevyesti raivata poista-
malla osan pensaskerroksesta. Hoidon tavoitt eena on muodostaa saarekkeen reuna-
vyöhykkeestä monipuolinen ja vaihteleva puu- ja pensaskerroksen suhteen. Raivauk-
sessa avoimempia kohtia tulee tehdä esimerkiksi raivaamalla esiin suurempia puita, 
pensaita ja kiviä. Pienemmän saarekkeen hoidossa voidaan raivaamalla säilytt ää 
kohteen jo avoimet osat - vanhemmat puut ja pensaat tulee säilytt ää. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 29. Heinjoen puu- ja pensasniemekkeet
Kuvaus: Heinjoen tilan pihapiirin nurmikon kasvillisuus lähenee niitt ylajistoa. Kas-
villisuus jatkuu talon pihasta puutarhan kautt a talon itä- ja eteläpuolella oleville 
pelloille ulott uviksi pitkiksi kielekkeiksi. Kielekkeillä kasvaa muutamia puita ja pen-
saita sekä runsaasti suurehkoja katajia. Kasvillisuus on korkeaa ja siinä on runsaasti 
mesikasveja. Runsas mesikasvillisuus elätt ää monimuotoisen hyönteislajiston – alu-
eella havaitt iinkin maastokäynnin aikana useita päiväperhoslajeja ja heinäsirkkoja. 
Kohteen kasvillisuudessa esiintyy mm. vuohen- ja koiranputki, metsäapila, hiirenvir-
na, ahomatara, mesiangervo, maitohorsma, särmäkuisma, koiranheinä, juolavehnä, 
vadelma, kastikat, nokkonen ja huomionarvoinen nurmikaunokki. Pelloilla sĳ aitsee 
myös kaksi pientä saarekett a. Saarekkeista toinen on vain puhelintolpan alunen ja 
toinen hieman suurempi, pajupensaita sisältävä pensasryhmä.
Hoitosuositukset: Alueiden hoidoksi sopii kevyt raivaus, jolla estetään alueiden 
umpeenkasvu. Vanhat puut ja pensaat tulisi säilytt ää, sillä ne toimivat mm. useiden 
lintujen suoja-, ruokailu- ja pesimispaikkoina. Aluskasvillisuutt a voidaan niitt ää ja 
niitt ojäte kerätä pois alueelta. Niitt o on hyvä ajoitt aa kasvien kukinnan ja siementen 
kypsymisen jälkeen. Vadelmapuskia voidaan niitt ää jo alkukesästä esimerkiksi rai-
vaussahalla.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
kohteille, jotka täytt ävät vaaditun minimipinta-alan.
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Kohde 30. Pihlajaniemen vanha hevoshaka
Kuvaus: Pihlajaniemen tilatien varrella, tiehen, peltoon ja metsään rajautuen on vanha 
hevoshaka. Haka on lähinnä metsälaiduntyyppinen, sillä puustoa on runsaasti ja alus-
kasvillisuudessa esiintyy niitt ylajistoa vain niukasti. Viimeksi alueella on laiduntanut 
hevonen 1990-luvulla, josta on näkyvillä vielä maastossa erott uvat polut. Alueen 
puusto on sekapuustoinen, muodostuen pääasiassa kuusesta, männystä ja koivusta. 
Kentt äkerroksen kasvillisuus on kastikkavaltainen. Seassa esiintyy mm. puolukkaa, 
kieloa, isotalvikkia, ahomansikkaa, nurmitädykett ä ja metsäorvokkia.
Hoitosuositukset: Alueen parasta hoitoa olisi laidunnuksen aloitt aminen uudelleen. 
Kohdett a voidaan myös hoitaa raivauksen avulla, jolloin varsinkin alueen reuna-alu-
eilta poistetaan varjostavaa alikasvosta. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki (laidunnus) tai luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (maksimissaan 20 metriä leveä 
reunavyöhyke).

Kohde 31. Pihlajaniemen puusaarekkeet ja reunavyöhykkeet
Kuvaus: Pihlajaniemen tilan lähipellolla sĳ aitsee kaksi puusaarekett a sekä moni-
puolisen puuston omaava reunavyöhyke. Saarekkeiden ja reunavyöhykkeen puus-
tossa esiintyy mm. kuusi, mänty, koivu ja haapa. Pienemmän saarekkeen puusto on 
koivuvaltainen ja molemmissa saarekkeissa on pensaskerroksessa katajaa. Isompaa 
saarekett a ovat aikoinaan laiduntaneet lehmät. Alueet sisältävät runsaasti kiviä ja 
aluskasvillisuuden valtalajina ovat kastikat. Saarekkeiden ja pellon ja metsän reu-
navyöhykkeen valoisilla reuna-alueilla esiintyy hieman kukkivia niitt ylajeja. Kasvil-
lisuudessa esiintyy mm. särmäkuisma, harakankello, niitt ynätkelmä, metsäkurjen-
polvi, metsä- ja puna-apila, kielo, hiirenvirna, voikukka, rönsyleinikki, vuohenputki, 
metsä- ja kangasmaitikka, piharatamo, puolukka, isotalvikki, niitt yhumala, vadelma, 
mesiangervo, useat heinät sekä huomionarvoinen rohtovirmajuuri.
Hoitosuositukset: Saarekkeiden ja reunavyöhykkeen hoidoksi sopii kevyt raivaus, 
jossa valikoiden poistetaan nuorempaa puustoa ja säästetään lehtipuita ja –pensai-
ta ja etenkin marjovia lajeja. Mahdollinen lahopuu on hyvä säilytt ää. Tavoitt eena 
on muodostaa reunasta kerroksellinen ja puoliavoin, jossa viihtyvät useat kasvi- ja 
eläinlajit.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 32. Ruokosen tilan pienet puusaarekkeet 
Kuvaus: Ruokosen talon läheisyydessä, tilan pohjois- ja lounaispuolella sĳ aitsevilla 
pelloilla on pieniä puu- ja kivisaarekkeita, joista osa rajautuu myös tilalle tulevaan 
tiehen. Pohjoispuolella olevien saarekkeiden puustossa esiintyy mm. kuusi, män-
ty, koivu ja haapa. Kentt äkerroksen yleisimpiä lajeja ovat koiran- ja vuohenputki, 
maitohorsma ja useat heinät. Tien varrella ja tilan piha-alueella esiintyy kauniisti 
kukkivaa kyläkurjenpolvea. Kyläkurjenpolvi on Suomen kasvillisuudessa vakiintu-
nut uustulokas, joka esiintyy Keski-Suomessa harvinaisena (Laine 1998). Saarekkeet 
tuovat maisemaan pienipiirteisyytt ä ja toimivat mm. lintujen suoja- ravinto ja pesi-
mispaikkoina. 
Hoitosuositus: Saarekkeita voi kevyesti raivata jätt ämällä niihin kuitenkin monipuo-
lisesti puustoa ja pensaita. Raivauksen avulla lisätään kentt äkerroksen valoisuutt a, 
josta alueilla olevat niitt ylajit hyötyvät. Raivauksessa tulisi poistaa vesakkoa ja pien-
tä kuusta suosien lehtipuita ja -pensaita sekä erityisesti marjovia lajeja. Pientareita 
voidaan niitt ää kasvien kukinnan ja siementen kypsymisen jälkeen. Niitt ojäte tulisi 
korjata pois alueelta.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
kohteille, jotka täytt ävät vaaditun minimipinta-alan.
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Kohde 33. Ruokosen tilan ladot ympäryksineen 
Kuvaus: Ruokosen tilan lähialueiden peltojen reunoilla sĳ aitsee useita vanhoja, osin 
hirsisiä latoja. Vanhat rakennukset ovat tärkeitä mm. hyönteisten kannalta, esimerkik-
si useat pistiäiset hyötyvät vanhasta puusta ja rakennuksista. Ladot ympäristöineen 
tuovat myös avoimeen peltoympäristöön vaihtelua ja useat linnut saatt avat käytt ää 
niitä suoja-, ruokailu, ja pesimispaikkoinaan. Talon lounaispuolella, Niemenmaalle 
vievän pikkutien varrella on vuonna 1957 rakennett u heinälato. Ladon ympärillä 
kasvaa suurruohokasvillisuutt a sekä muutamia puita ja pensaita. Kentt äkerroksen 
yleisimpiä lajeja ovat vuohen- ja koiranputki, useat heinät, huomionarvoinen nur-
mikaunokki ja paikoin vadelma. Ladon läheisen peltotien varrella esiintyy myös 
huomionarvoista nurmitatarta. Alueella kasvaa yksitt äispuuna komea vahvaoksainen 
mänty sekä muutamia kookkaita lehtipuita. Ladon ympäristössä on myös laajempi, 
peltoihin rajautuva sekapuustoinen metsäalue, jonka poikki virtaa oja. Toinen lato 
sĳ aitsee tilan itäpuolella sĳ aitsevalla, Poliisinniitt u –nimisen peltoalueen länsilaidalla. 
Ladon läheisyydessä on melko runsas puusto ja avointa aluett a on niukasti. Kentt ä-
kerroksen yleisimpiä lajeja on useat heinät, maitohorsma ja mesiangervo. Ympäris-
tössä kasvaa nuoria lehtipuita, kuusia sekä muutama kookas kataja. Tilan pihapiirissä 
on myös runsaasti vanhoja hirsisiä maatalousrakennuksia. 
Hoitosuositus: Ladon ympäristön avoimet alueet tulisi pitää avoimina niiton ja raiva-
uksen avulla. Niitt ojäte olisi hyvä kerätä pois alueelta, jott a se ei jäisi rehevöitt ämään 
maaperää. Poliisinniitun ladon ym-
päryksestä voisi puustoa hieman 
väljentää poistamalla nuorta kuusta 
ja vesakkoa. Tällöin komeat katajat 
tulisivat paremmin esille.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maise-
man monimuotoisuuden edistämi-
sen erityistuki.

Kuva 9. Vanhat hirsirakenteet lisäävät 
maatalousympäristön luonnon moni-
muotoisuutta. Ne toimivat mm. ravinto- 
ja pesäpaikkana useille pistiäisille. 
(Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohteet 34-45 (Kartta 4)

Kohde 34. Omenamäki
Kuvaus: Tapanilan tilan luoteispuolella on Omenamäen laidunalue, jota on laidun-
nett u vuosikymmenten ajan. Nyt alueella laiduntavat hiehot ja vasikat. Laitumella 
sĳ aitsee kauniita puu- ja kivisaarekkeita, joiden kasvillisuudessa esiintyy tavallis-
ta niitt ylajistoa. Puusto alueella on maisemallisesti komeaa – alueella kasvaa isoja 
kuusia ja mäntyjä, pylväsmäisiä katajia ja kaunismuotoisia pensaita sekä muutamia 
lehtipuuryhmiä. Suurin osa laitumesta on kuitenkin avointa. Alueen kasvillisuuden 
valtalajeja ovat nurmilauha, nurmirölli, koiranputki, koiranheinä, niitt y- ja rönsylei-
nikki. Kallioisilla puustoalueilla kasvillisuus on parempaa ja lajistossa esiintyy enem-
män tuoreiden niitt yjen lajistoa, mm. huomionarvoista nurmikaunokkia. Pitkästä 
laidunnushistoriasta huolimatt a alueen käytt ö ei ole ollut aivan perinteisen kaltaista: 
kasvillisuutt a on uusitt u ja lannoitett u ajoitt ain.
Hoitosuositus: Alueen parasta hoitoa on laidunnuksen jatkaminen. Jott a laitumen 
kasvillisuus muotoutuisi vähitellen monimuotoisemmaksi tuoreen niityn kasvilli-
suudeksi olisi alueen lannoitus ja kasvillisuuden uudistus lopetett ava. Tällöin olisi 
paremmalla niitt ylajistolla paremmat mahdollisuudet levitä kivi- ja puusaarekkeista 
laajemmalle alueelle. Myös eläinten lisäruokintaa laitumelle tulisi vältt ää  sen rehe-
vöitt ävän vaikutuksen takia. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämisen erityistuki. Perinnebiotooppien hoidon erityistuki 
soveltuu koko kohteelle, jos alue ei ole peltoa. Luonnon ja maiseman monimuotoi-
suuden erityistuki käy pelkille puu- ja kivisaarekkeille, jos muu alue säilytetään 
peltona.

Kohde 35. Mäntylän oja
Kuvaus: Tapanilan tilan lähipellolla sĳ aitsee kahden pellon välissä leveähkö kaistale 
kosteaa ojanreunusta. Reunus rajautuu peltojen lisäksi metsään ja peltotiehen. Metsän 
reunassa sĳ aitsee lähde ja iso lehmus. Alueella esiintyy pajupensaita, mutt a varsin-
kin eteläosastaan reunus on avoin ja kasvaa runsaana suurruohoja ja heiniä. Alueen 
kasvillisuuden muodostavat mm. huomionarvoinen nurmikaunokki, maitohorsma, 
koiranputki, mesiangervo, aito- ja hiirenvirna, rönsyleinikki sekä useat heinät. Kohde 
tuo vaihtelua peltoympäristöön ja runsas luonnonkasvillisuus tarjoaa monille eliöille 
suoja-, ravinto- ja pesimispaikan.
Hoitosuositus: Alueen hoitona voi toimia sen niitt o ja niitt ojätt een poiskorjaus se-
kä raivaus. Raivauksessa alueelle tulisi jätt ää muutamia pajupensaita, sillä ne ovat 
tärkeitä mm. lintujen kannalta. Niitt o ja raivaus tulisi tehdä loppukesästä lintujen 
pesimiskauden jälkeen. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kohde 36. Puusaarekkeet (a-f)
Kuvaus: Tapanilan ja Hakalan tilan välisillä pelloilla Tehinniemessä sĳ aitsee useita 
pieniä ja keskisuuria puu- ja metsäsaarekkeita. Saarekkeiden puustossa esiintyy mm. 
koivu, haapa, kuusi, mänty, harmaaleppä, pihlaja, raita sekä kataja ja pajut. Alueilla 
esiintyy myös hieman lahopuuta, joka nostaa alueiden arvoa luonnon monimuotoi-
suuden kannalta. Osa saarekkeista on laidunnett uja ja niiden rakenne on puoliavoin. 
Saarekkeet tuovat peltoympäristöön ja –maisemaan vaihtelua ja toimivat mm. useiden 
lintujen suoja-, ruokailu- ja pesimispaikkoina. Puoliavoimien saarekkeiden reunoilla 
kasvaa myös runsaasti niitt ykasvillisuutt a, joka elätt ää monia hyönteisiä. 

a) Töyrynmäki
Tilakeskusta lähinnä olevan laidunnetun saarekkeen puusto on hakamaisen har-
vahkoa ja lehtipuuvaltaista, pääpuulajit ovat koivu ja haapa. Osa puista on vanhoja 
ja runsasoksaisia. Saarekkeen reunoilla on paljon avoimia kohtia, joilla kasvaa mo-
nipuolista niitt ykasvillisuutt a. Pensaskerroksessa esiintyy kauniita katajia. Alueen 
kentt äkerroksen lajistoa ovat mm. huomionarvoinen nurmikaunokki, nurmitädyke, 
niitt ynätkelmä, kielo, ahomansikka, päivänkakkara, koiranputki, koiranheinä sekä 
useat muut heinälajit. Saarekkeeseen on kasatt u muutamia paaleja.

b-d) Pitkälato, Koivuniemen oja ja Kortelato
Samalla peltoaukealla edellisen saarekkeen lisäksi sĳ aitsee kolme pienempää puu- ja 
pensassaarekett a. Isoimmassa näistä on ollut aikoinaan lato, joka on sitt emmin puret-
tu. Saarekkeessa on vielä jäljellä avoin ladonpaikka. Saarekkeiden lehtipuuvaltaisessa 
puustossa esiintyy mm. koivu, haapa, pihlaja ja pajut. 

e-f) Koiviston lato ja Sulkumäki
Kaksi saarekkeista on hieman runsaspuustoisempia eikä niitä ole laidunnett u lähi-
aikoina. Saarekkeiden puustoa on harvennett u viimeksi noin parikymmentä vuott a 
sitt en. Aluskasvillisuudessa on runsaasti kastikkaa. Toisessa saarekkeessa on sĳ ainnut 
vanha lato, joka on purett u äskett äin. Saarekkeiden puusto on lehtipuuvaltaista ja 
alueilla kasvaa runsaasti mm. haapaa. 

Hoitosuositus: Saarekkeiden hoidoksi sopii laidunnuksen jatkaminen ja laiduntamat-
tomilla saarekkeilla puuston kevyt raivaus. Raivaamalla saarekkeista voidaan poistaa 
tiheintä alikasvosta, nuorta puustoa ja reunan pusikkoa. Raivausjäte on hyvä pois-
taa alueelta, tai edes kerätä kasoihin. Vanhat puut ja etenkin lahopuu tulisi säästää. 
Saarekkeissa olevia haapoja voi muutamia kaulata ja jätt ää alueille muodostumaan 
lahopuuksi. Kaulaamisen avulla vesakko pysyy kurissa ja monille hyönteisille, kää-
ville ja kolopesiville linnuille tärkeä lahopuu lisääntyy alueilla. Hoidon tavoitt eena 
on muodostaa alueiden puustosta ikä- ja lajirakenteeltaan mahdollisimman moni-
puolinen. Laidunnuksen avulla saarekkeiden puoliavoin rakenne säilyy ja avointen 
kohtien kasvillisuus pysyy monipuolisena. Paaleja ei tulisi viedä saarekkeisiin, sillä 
lahotessaan ne rehevöitt ävät maaperää ja rehevä kasvillisuus (esimerkiksi nokkonen 
ja vadelma) pääsevät valtaamaan alaa paremmalta niitt ykasvillisuudelta.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kohde 37. Tapanilan pihaniitt y
Kuvaus: Tapanilan tilan päärakennuksen lounaiskulmassa on pieni pihaniitt y, joka 
rajoitt uu piha-alueen lisäksi peltoon ja peltotiehen. Niitt y sĳ aitsee rinteessä ja sinne 
on sĳ oitett u kaksi vanhaa aitt aa. Alueen kasvillisuus on melko monipuolista ja niit-
tylajistoa on runsaasti. Alueella esiintyy mm. huomionarvoinen nurmikaunokki, koi-
ran- ja vuohenputki, mesiangervo, timotei, särmäkuisma, koiranheinä, hiirenvirna, 
nurmitädyke, niitt yleinikki ja niitt ynätkelmä.  
Hoitosuositus: Alueen kasvillisuutt a voidaan niitt ää ja niitt ojäte korjata pois. Niiton 
paras ajankohta on heinäkuun puolen välin jälkeen, jolloin niitt ykasvit ovat ehtineet 
kukkia ja siemenet kypsyä. 
Rahoitusmuoto: -

Kohde 38. Piltinmäen Soppe
Kuvaus: Piltinmäen pohjoispuolella sĳ aitsee pieni saarekemainen kieleke, jolla kasvaa 
harvakseltaan puita ja pensaita. Alueen puustossa esiintyy mm. muutamia vankkaok-
saisia mäntyjä, tuomea, pajupensaita, pientä kuusta ja katajia. Aluskasvillisuudessa 
runsaimpina esiintyy kastikka, muuta lajistoa on mm. koiran- ja vuohenputki, met-
säapila ja huomionarvoinen nurmikaunokki.
Hoitosuositus: Alueen avoimet kohdat tulisi säilytt ää avoimina esimerkiksi raivauk-
sen ja niiton avulla. Niitt ojäte tulisi kerätä pois alueelta, jott a se ei jää rehevöitt ämään 
maaperää. Alueen hienot vanhat puut tulisi säilytt ää. Niitt o ja raivaus tulisi tehdä 
loppukesästä lintujen pesimiskauden jälkeen.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 39. Uuden-Tehin valtaoja
Kuvaus: Tapanilan ja Hakalan tilan välisellä peltoaukealla sĳ aitsee avo-oja pienta-
reineen. Pientareille on jätett y kasvamaan muutamia puita ja pensaita, jotka tuovat 
avoimeen peltoympäristöön ja maisemaan vaihtelua. Ojan pientareiden kasvillisuus 
on suurruoho- ja heinävaltaista, lajistossa esiintyy mm. maitohorsma, mesiangervo, 
koiran- ja vuohenputki. Avo-ojat ovat tärkeitä maatalousalueiden luonnon moni-
muotoisuuden kannalta, sillä niiden pientareiden luontainen kasvillisuus tarjoaa 
suojaisan paikan monille nisäkäs-, lintu- ja hyönteislajille ruokailla, pesiä tai piiloutua. 
Ne toimivat myös ekologisina käytävinä, joita pitkin eläimet voivat siirtyä muuten 
avoimella peltoaukealla.
Hoitosuositus: Avoimien pientareiden hoidoksi sopii niitt o ja niitt ojätt een poiskor-
jaus. Pientareilla olevat muutamat puut ja pensaat tulisi säilytt ää, avoimet kohdat 
voidaan pitää avoimina raivauksen avulla. Niitt o ja raivaus tulisi tehdä loppukesästä 
lintujen pesimiskauden jälkeen.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kuva 10. Kirkkokiven 
pellon ja metsän välisellä 
puoliavoimella reunavyö-
hykkeellä kasvaa runsaas-
ti mesikasveja. Reunavyö-
hykkeitä voidaan hoitaa 
raivauksen, laidunnuksen 
ja niiton avulla. 
(Kuva: Ilona Yliniemi)

Kuva 12. Reunavyöhyke 
voi olla monipuolisen 
puuston omaava. Kuva 
on Mäkvainion haavikos-
ta, jossa on havaittavissa 
myös metsälaitumille 
tyypillisiä piirteitä. 
(Kuva: Ilona Yliniemi)

Kuva 11. Kaunokit ovat 
tyypillisiä avoimien 
elinympäristöjen kasveja, 
jotka ovat hyötyneet 
perinteisestä maatalou-
desta. Monella suunnitte-
lualueen lumo-kohteella 
esiintyy kuvassa olevaa 
huomionarvoista nurmi-
kaunokkia. 
(Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohde 40. Hakalan vanha koivukuja pientareineen
Kuvaus: Hakalan tilan pohjoispuolella, Petäjämäentien varrella on vanha koivukuja. 
Koivukujaa on Petäjämäentien molemmin puolin ja sen itäpuolella koivut ovat osana 
pellon reunavyöhykett ä. Kujan itäpuolella on vanhaa tienpohjaa, joka tuo avoimuutt a 
alueelle. Koivukujan aluskasvillisuuden lajistoa ovat mm. niitt ynätkelmä, ahoman-
sikka, metsäapila, kielo, mesiangervo, sananjalka, ja runsaana kastikat. Pohjoispään 
avoimella kohdalla esiintyy enemmän korkeaa kasvillisuutt a, mm. koiranputkea, 
maitohorsmaa, pietaryrtt iä sekä useita heiniä. Osa kujan puista on vanhuutt aan jo 
lahoja. Lahopuu on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää, sillä mm. useat 
hyönteiset, käävät ja kolopesivät linnut ovat siitä riippuvaisia. Koivujen lisäksi alueel-
la esiintyy muutamia mäntyjä, kuusia ja lehmuksia sekä pensaskerroksessa kauniita 
katajia, tertt useljaa ja pajupensaita.  
Hoitosuositus: Kujan ja pellon välistä aluett a voidaan varovasti raivata valoisuuden 
lisäämiseksi. Raivauksessa tulee poistaa lähinnä vesakkoa ja pientä kuusta etenkin 
suurempien puiden ympäriltä, jott a ne saataisiin paremmin esille maisemassa. Koi-
vukujan säilytt ämiseksi voisi kujan varrelle istutt aa uusia koivuja. Vanhat ja lahot 
koivut olisi kuitenkin hyvä säilytt ää mahdollisimman pitkään, koska ne lisäävät 
kohteen arvoa luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 41. Hakalan vanha haka
Kuvaus: Hakalan tilan lähimaastossa, Petäjämäentien länsipuolella sĳ aitsee vanha 
laidunalue. Alueen puusto on monipuolista ja harvaa sekapuustoa koostuen pääasi-
assa koivusta, männystä, pihlajasta, haavasta ja harmaalepästä. Länsipuolen rinteessä 
puusto muutt uu vähemmän monipuoliseksi männiköksi. Kentt äkerros on pääosin va-
loisaa ja puusto harvaa sekä ryhmitt äistä. Pensaskerroksessa esiintyy kauniita katajia, 
mutt a paikoin alue on alkanut kasvamaan umpeen tiheää vesakkoa. Kentt äkerroksen 
kasvillisuudessa esiintyy metsälajien rinnalla runsaasti niitt ylajistoa. Alueen kasvilli-
suus on kastikkavaltaista. Lisäksi alueella kasvaa mm. mustikkaa, nuokkuhelmikkää, 
ahomansikkaa, niitt ynätkelmää, metsäkurjenpolvea, lillukkaa, vadelmaa, sananjal-
kaa, metsä- ja kangasmaitikkaa, koiranputkea ja parhaimmilla kohdilla ahomata-
raa, ahopukinjuurta sekä huomionarvoista sinivuokkoa, ruusuruohoa, häränsilmää, 
aholeinikkiä ja ketokaunokkia. Tien läheisyydessä on pienehkö alue, jossa kasvaa 
rehevöitymisestä kertovaa kasvillisuutt a mm. runsaasti maitohorsmaa.  
Hoitosuositus: Alueen parasta hoitoa olisi laidunnuksen aloitt aminen uudelleen. 
Kohteen hoidoksi sopii myös vesakon raivaus, jott a kentt äkerros ei kasvaisi aivan 
umpeen. Avoimia kohtia voisi myös niitt ää, jos alueelle ei tule tulevaisuudessa lai-
duntajia. Parhaiden niitt ykasvilaikkujen niitt o tulisi ajoitt aa loppukesään kasvien 
kukinnan ja siementen kypsymisen jälkeiseen aikaan. Niitossa syntynyt niitt ojäte 
olisi hyvä korjata pois alueelta muutaman päivän kulutt ua niitosta, jott a kasvien 
siemenet ehtisivät varista maahan, mutt a niitt ojäte ei jäisi rehevöitt ämään maata. 
Rehevöityneitä, maitohorsma ja muuta korkeaa kasvillisuutt a kasvavia kohtia voi 
niitt ää kaksi kertaa kesässä. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kohde 42. Hakalan rehevä niitt ykaistale
Kuvaus: Hakalan tilan eteläpuolella piha-alueen jatkeena on pellolle ulott uva rehevää 
mesikasvillisuutt a kasvava uloke. Avoimella alueella kasvaa vain muutama pieni puu 
ja pensas. Suurruohoisen kasvillisuuden yleisimpiä lajeja on vuohen- ja koiranputki, 
maitohorsma, mesiangervo sekä useat heinät. Alue on maisemallisesti hieno ja sillä 
kasvavaa luonnonkasvillisuutt a voivat monet hyönteiset käytt ää ravinnonlähteenään. 
Kohde tuo myös peltoympäristöön vaihtelua. 
Hoitosuositus: Aluett a voidaan hoitaa niitt ämällä ja keräämällä niitt ojäte pois alueelta. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 43. ja 45. Leppälänrinteen saareke ja Kaivorinteen reunus
Kuvaus: Koivuniemen tilan eteläpuolella sĳ aitsee koivusaareke, jonka puusto on 
lähes hakamaisen harvaa. Koivujen lisäksi alueella sĳ aitsee muutama kuusi ja pen-
saskerroksessa katajaa. Reunassa on myös avoimempia laiteita, jossa kentt äkerroksen 
kasvillisuuden lisäksi kasvaa muutamia pensaita. Kentt äkerroksen kasvillisuus on 
melko yksipuolista koostuen lähinnä hietakastikasta, muista heinistä sekä koiran-
putkesta. Tilan itäpuolisen pellon pohjoisreunassa on reunavyöhykett ä, joka ulott uu 
pienenä ulokkeena pellolle. Alue on ollut ennen lehmien laiduntamana. Kohteessa 
kasvaa maisemallisesti komea runsashaarainen mänty ja muutama suurehko kataja, 
kuusi ja pihlaja. Paikoin reuna on kivistä. Lämpimän reunan kentt äkerroksen lajis-
tossa esiintyy paikoin hyvää niitt ylajistoa, mm. huomionarvoista nurmikaunokkia ja 
valtakunnallisesti silmälläpidett ävää ketoneilikkaa. Muuta lajistoa on mm. huopakel-
tano, nurmitädyke, ahomansikka, sananjalka, vadelma, koiranputki, hietakastikka, 
timotei, koiranheinä, puna- ja metsäapila, niitt ynätkelmä, hiirenvirna, nurmirölli ja 
niitt yleinikki. Osa alueesta on rehevöitynyt sinne tuotujen pyöröpaalien takia. 
Hoitosuositus: Alueen avoimuuden säilytt ämiseksi sitä tulisi raivata nousevasta 
vesakosta ja vadelmista. Niitt ykasvillisuutt a voidaan hoitaa laiduntamalla tai niitt ä-
mällä. Niitt ojäte tulisi korjata pois alueelta, jott a se ei jäisi rehevöitt ämään maaperää. 
Pyöröpaalit olisi hyvä tulevaisuudessa sĳ oitt aa pois alueelta esimerkiksi metsän 
reunaan, jott a alueen kasvillisuus ei taantuisi enempää.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 44. Kellarinmäki
Kuvaus: Koivuniemen tilan päärakennuksen lounaispuolella on pieni rinneniitt y, 
jossa kasvaa monipuolista niitt ykasvillisuutt a. Niityn lajisto on edustavinta ylärin-
teessä, jossa maaperä on kuivahkoa. Lajistossa on mm. ahopukinjuuri, ahomansikka, 
siankärsämö, niitt ynätkelmä, useita heiniä, virnoja, kelloja ja apiloita sekä huomion-
arvoinen nurmikaunokki ja valtakunnallisesti silmälläpidett ävää ketoneilikka. Rin-
teen alareunasta niitt y on rehevämpi ja sen lajisto on vaatimatt omampaa. Lajistossa 
esiintyy runsaasti mm. koiran- ja vuohenputkea sekä hietakastikkaa. Koko alue on 
pääosin avointa, ylärinteessä sĳ aitsee muutama koivu- ja kuusi- ja pensasryhmä sekä 
kalliopaljastumia.  
Hoitosuositus: Alueen parasta hoitoa on sen niitt äminen ja niitt ojätt een poiskorjaus. 
Niiton avulla alue säilyy avoimena ja parempi niitt ylajisto voi levitä laajemmalle alu-
eelle. Niitt ykasvit ovat sopeutuneet karuun maaperään, joten niitt ojätt een poiskorjaus 
on tärkeää, ett ei se jää rehevöitt ämään maaperää. Edustavan ylärinteen niiton paras 
ajankohta on heinäkuun puolen välin jälkeen, jolloin niitt ykasvit ovat ehtineet kukkia 
ja siemenet kypsyä. Rinteen alareunan kasvillisuutt a voidaan niitt ää jo aikaisemmin-
kin, tarvitt aessa kaksikin kertaa kesässä.
Rahoitusmuoto: -
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Kohteet 46-52 (Kartta 5)

Kohde 46. Ohramaan laitumet – Likolahden luonnonlaidun ja Riihiniitt y
Kuvaus: Ohramaan laitumet on inventoitu vuonna 1994 paikallisesti arvokkaaksi 
(P-) perinnemaisemakohteeksi (Kivelä 2000). Laidunalueet sĳ aitsevat kahdessa osassa 
maisemallisesti merkitt ävällä paikalla Päĳ änteen rannalla Tehinniemessä. Molemmat 
laitumet sisältävät niitt yä, hakamaata, metsälaidunta ja pieniä kappaleita laidunnet-
tua peltoa. Alueet ovat edelleen nuorkarjan laiduntamia ja ne ovat säilytt äneet arvonsa 
perinnebiotooppeina. Alueille on laaditt u pienimuotoinen hoitosuunnitelma vuonna 
2003 Polku mansikkapaikoille –hankkeen yhteydessä (Ilén & Mussaari 2003) ja niillä 
on voimassa olevat perinnebiotooppien hoidon erityistuet.

Ohramaan tilalla on paikallista historiallista, rakennushistoriallista ja maisemal-
lista arvoa (Kivelä 2000). Paikalla on ollut asutusta pitkään, tiett ävästi jo 1500-luvulta 
lähtien. Alueen laidunnushistoria ulott uu kauas, sillä jo vuoden 1799 isojakokartassa 
alueet on merkitt y laitumeksi/pelloksi (Ilen & Mussaari 2003). 

Ohrasenlahteen rajoitt uva laidunalue (Riihiniitt y) on itälaidaltaan avoin vaihett uen 
koivuvaltaisen hakamaan kautt a mäntyvaltaiseksi metsälaitumeksi. Metsäalueen 
puusto on paikoin melko tiheää. Avoin alue on katajainen ja sen kasvillisuus on tavan-
omaista tuoreen heinäniityn kasvillisuutt a. Niityn laidalla on vanhan riihen rauniot. 
Alueen lajistossa esiintyy mm. ahosuolaheinä, kumina, harakankello, mesiangervo, 
niitt y- ja rönsyleinikki, siankärsämö, poimulehdet ja nurmilauha. Rehevöitymisestä 
kertovia lajeja alueella ovat mm. voikukka, nokkonen ja piharatamo. Huomionar-
voisista lajeista alueella on tavatt u vuonna 2003 nurmitatarta ja valtakunnallisesti 
silmälläpidett ävää ketoneilikkaa (Ilen & Mussaari 2003).

Likolahden laidunalue koostuu avoimesta Aavarannantien puoleisesta ranta- ja 
niitt yosasta sekä erilaisista metsäisistä osista. Aavarannantien laidalla on vanhaa kivi-
aitaa. Suuri osa alueesta on metsälaidunta, joka on osin koivu-, osin mäntyvaltaista ja 
paikoin avoimeksi hakatt ua. Avoimesta niitt y- ja rantaosasta on raivatt u lepikkoa pois 
näkyvyyden parantamiseksi. Lepikko jatkuu rannanmyötäisenä laitumen itäosassa. 
Kasvillisuus on rannan läheisyydessä kosteaa heinäniitt yä, muilla avoimemmilla osil-
la tuorett a heinäniitt yä. Metsäisillä osilla niitt ylajistoa esiintyy paikoin metsälajiston 
rinnalla. Alueelta on tavatt u alueellisesti uhanalaista pussikämmekkää, joka viihtyy 
avoimissa metsissä, vanhoilla hakamailla ja metsälaitumilla. 
Hoitosuositus: Erityistukisopimuksen mukainen hoito. Kohteen hoidossa tulee nou-
datt aa kohteelle tehtyjä tarkempia hoitosuunnitelmia. Yleisesti ott aen alueen hoi-
doksi sopii parhaiten laidunnuksen jatkaminen. Laidunnuksessa tulee pitää huolta 
riitt ävästä laidunpaineesta ja toisaalta tarkkailtava ett ei laidun kulu liikaa. Alueelle 
mahdollista lisäruokintaa tulee vältt ää, sillä se rehevöitt ää maaperää, jolloin vähära-
vinteiseen sopeutuneet niitt ykasvit vähenevät ja rehevyydestä pitävät ongelmalajit 
kuten nokkonen pääsevät lisääntymään paremman lajiston kustannuksella. Mahdol-
lisia nokkoskasvustoja tai esimerkiksi karjan hylkylaikkuja voidaan niitt ää. Niitt ojäte 
tulisi korjata pois laidunalueelta, koska myös sillä on rehevöitt ävää vaikutusta ja 
kasvĳ äte voi peitt ää alleen pienempiä niitt ylajeja. 
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Alueiden puustoa voidaan edelleen harventaa maltillisesti tiheimmiltä kohdil-
ta vähitellen, vältt äen liian rajua poistoa. Puustosta tulisi pyrkiä muodostamaan 
mahdollisimman monipuolinen sekä laji- ett ä ikärakenteen suhteen. Puustossa tulisi 
suosia lehtipuita ja etenkin vanhoja ja mahdollisesti lahoja puita. Lahopuun määrän 
kasvu nostaa laidunten biologista arvoa, sillä se elätt ää monia hyönteisiä, sieniä ja 
kääpiä sekä tarjoaa kolopesiville linnuille luontaisia pesimispaikkoja. Harvennuk-
sessa pitäisi vältt ää talousmetsätyyppistä tasavälistä harvennusta ja harventaa puita 
perinnebiotoopeille tyypillisemmäksi, ryhmitt äiseksi ja pieniä aukkopaikkoja käsit-
täväksi vaihtelevaksi puustoksi.

Hoidon tavoitt eena on säilytt ää laitumien perinnebiotoopeille tyypilliset raken-
nepiirteet ja lisätä niiden arvoa perinnebiotooppeina oikean hoidon avulla. Laidun-
alueilla on suurta merkitystä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden sekä 
maiseman kannalta. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki.

Kuva 13. Ohramaan laitumien koivuvaltaisen hakamaan aluspuustossa esiintyy katajaa ja kenttäker-
roksessa perinnebiotoopeille tyypillisesti runsaasti ruohoja ja heiniä. (Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohde 47. Vällymäen ja Riihiniityn latojen ympärykset (a-b)
Kuvaus: Ohramaan tilan läheisyydessä sĳ aitsee vanha lato ja riihi. 

a) Kauempana tilakeskuksesta, Aavarannantien varrella sĳ aitsevan Vällymäen ladon 
ympärys on reheväkasvuinen ja alueella kasvaa muutamia lehtipuita ja pensaita. 
Kasvillisuuden valtalajeja ovat saniaiset, koiranputki sekä useat heinät. 

b) Pienempi lato sĳ aitsee lähempänä tilan pihapiiriä, tien ja Riihiniityn laidunalueen 
kulmauksessa. Ladon ympäryksessä kasvaa runsaasti niitt ykasveja.
Hoitosuositus: Vällymäen ladon ympäryksestä voidaan raivata muutamia pienempiä 
puita ja pensaita, jott a alueen ympärys ei aivan kasva umpeen. Molempien raken-
nusten ympäristöä voidaan niitt ää ja riihen ympäristöä voidaan myös laiduntaa. 
Niitt ojäte tulisi korjata pois, jott a se ei jää rehevöitt ämään maaperää.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki 
tai perinnebiotooppien hoidon erityistuki, jos riihen ympärys sisällytetään viereiseen 
laitumeen.

Kohde 48. Ohramaan reunavyöhykkeet (a-b)
Kuvaus: Ohramaan ja Tehin tilan välisellä peltoalueella on kaksi monipuolista, lai-
dunnett ua reuna-aluett a. 

a) Ensimmäinen reunavyöhykkeistä sĳ aitsee Ohramaan ja Tehin tilan välisen pelto-
alueen eteläreunalla. Reunavyöhyke on pääasiassa puustoinen ja sitä laidunnetaan 
peltolaitumen yhteydessä. Koivuvaltaisen alueen ja pellon välissä on matala oja ja 
töyräs. Alueen puusto on lähes hakamaisen harvaa. Valoisassa kentt äkerroksessa 
kasvaa runsaasti katajaa. Kentt äkerroksen kasvillisuudessa esiintyy tavallisen metsä-
lajiston rinnalla niitt ylajeja. Alueella kasvaa mm. huomionarvoista nurmikaunokkia. 
Lähempänä tilakeskusta reunassa kulkee lähellä tietä vanhaa kiviaitaa ja alueen 
puusto on nuorta ja melko väljää. 

b) Toinen alueista on Tehin perinnebiotoopin etelä- ja länsireunaa, jotka ovat lai-
dunnuksessa viereisen peltolaitumen yhteydessä. Reuna on paikoin vai muutaman 
metrin levyinen, mutt a se sisältää monipuolista niitt ylajistoa ja niityille tyypillisesti 
pienellä alalla kasvaa runsaasti eri kasvilajeja. Reunassa kasvaa harvakseltaan muuta-
mia kauniita puita ja pensaita, lähinnä katajia. Alueen kasvillisuudessa esiintyy mm. 
hietakastikka, koiranputki, voikukka, niitt yleinikki, nurmitädyke, syysmaitiainen, 
oravanmarja, harakankello, särmäkuisma, siankärsämö, tuoksusimake, lillukka, val-
ko-apila, isoaho-orvokki, metsäkurjenpolvi, rätvänä, kielo, metsäapila, poimulehdet, 
ahomansikka, niitt ynätkelmä, nurmipiippo, keltanot, ahomatara sekä huomionar-
voinen aholeinikki.
Hoitosuositus: Alueiden hoidoksi sopii laidunnuksen jatkaminen. Laidunnusvaiku-
tuksen kasvillisuuteen huomaa hyvin niitt ymäisellä reunavyöhykkeellä. Vastaavan-
lainen kasvillisuus on aidan takana taantunut kastikkavaltaiseksi. Reunavyöhykkees-
sä a) saatt aa ilmetä myös raivaustarvett a, jos nuoren puuston alue alkaa kasvamaan 
voimakkaasti umpeen.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 49. Vanha-Tehin laitumet
Kuvaus: Tehin laitumet on inventoitu vuonna 1994 paikallisesti arvokkaaksi (P-) 
perinnemaisemakohteeksi (Kivelä 2000). Laidunalue sĳ aitsee lähellä Tehinniemen 
kärkeä, Tehinlahden ja Likolahden tuntumassa. Laitumet ovat sĳ oitt uneet Vanha-
Tehin tilan ympärykseen ja ne rajautuvat tilan piha-alueeseen, peltoihin sekä koil-
lisesta tavalliseen metsään. Tilan rakennuksilla on paikallista rakennushistoriallista 
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merkitystä. Laidunalue koostuu erilaisista niitt ykuvioista, haka- ja metsäalueista sekä 
vanhasta pellonpohjasta. Alueella on laidunnett u nautoja ja eteläisimmällä osalla lam-
paita. Karjanpito on tilalla jo lopetett u, viimeksi eläimiä on laitumella ollut vuonna 
1998. Laidunnuksen loppumisen seurauksena alueen kasvillisuus on päässyt kasva-
maan korkeaksi ja parempi niitt ykasvillisuus on alkanut taantua aluett a valtaavien 
heinien ja koiranputken alle.

Alueen puusto on monipuolista – sen laji ja ikärakenne on vaihtelevaa ja alueelta 
löytyy myös jonkin verran lahopuuta. Pohjoisen ja koillisen kallioisen haka- ja met-
säalueen puustossa esiintyy runsaasti mäntyä. Alueen keski- ja eteläosissa on paljon 
vanhoja koivuja, isoja kuusia sekä vaahteroita. Aivan eteläkärjessä on katajainen 
vanha lammaslaidun, johon on aikoinaan istutett u jalokuusia. Laitumella esiintyviä 
puu- ja pensaslajeja ovat mänty, kuusi, koivu, vaahtera, pihlaja, tuomi, haapa, kataja 
ja pajut. Alueen umpeenkasvua on havaitt avissa varsinkin laitumen reuna-alueilla.

Kasvillisuus on tilan lähett yvillä rehevää, alueella esiintyy runsaana mm. usei-
ta heiniä, koiran- ja vuohenputkea, nokkosta, pujoa, pelto-ohdakett a ja voikukkaa. 
Korkeamman kasvillisuuden seassa esiintyy kuitenkin vielä niitt yjen peruslajistoa, 
kuten esimerkiksi huomionarvoinen nurmikaunokki, ahopukinjuuri, hiirenvirna, 
niitt ynätkelmä, nurmitädyke, metsäapila, ojakellukka, harakankello, poimulehdet, 
metsäkurjenpolvi sekä niitt y- ja rönsyleinikki. Matalampaa ja parempaa niitt ykasvil-
lisuutt a on säilynyt kuivemmilla alueilla, kuten kivikkoisella eteläosalla ja kivien ja 
kallioiden ympärillä koko alueella. Paikoin kastikka on vallannut alaa paremmalta 
lajistolta. Alueella on inventointihetkellä tavatt u useita huomionarvoisia kasvilajeja, 
joista havaitt iin lumo-yleissuunnitt elun yhteydessä tehdyn maastokäynnin aikana 
vain nurmikaunokkia.
Hoitosuositus: Kohteen perinnebiotooppiarvojen säilytt ämiseksi olisi ensiarvoisen 
tärkeää saada alue takaisin laidunnuksen piiriin. Korkeaa kasvillisuutt a voidaan 
myös niitt ää ja niitt ojäte korjata pois alueelta. Niitt ojätt een poistaminen on tärkeää, 
sillä sen avulla voidaan vähentää alueen rehevyytt ä ja monipuolistaa niitt ylajistoa. 
Alueen tiheimpiä reuna-alueita voidaan avata raivauksen avulla, jolloin vältytään 
laitumen umpeenkasvulta. Hoidon tavoitt eena on säilytt ää ja palautt aa alueen pe-
rinnebiotoopeille tyypilliset piirteet.
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki.

Kuva 14. Laidunnettua reunavyöhykettä. Monipuolisessa reunavyöhykkeessä kasvaa runsaasti 
niittykasveja ja valossa viihtyvää katajaa. (Kuva: Ilona Yliniemi)
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Kohde 50. Umptarhan mäki
Kuvaus: Vuonna 1994 inventoituun, paikallisesti arvokkaaksi (P-) luokiteltuun Tehin 
laitumien perinnemaisemakohteeseen kuuluvat myös pellolla sĳ aitsevat hakasaa-
rekkeet (Kivelä 2000). Saarekkeet sĳ aitsevat tilan itäpuolisella pellolla. Saarekkeiden 
puuston rakenne on hyvä – alueella on paljon eri ikäisiä puita ja puusto on monila-
jista. Saarekkeiden pääpuulaji on koivu, jotka kasvavat hakamaisen harvasti. Muita 
puulajeja saarekkeissa ovat mm. mänty, kuusi, pihlaja ja tuomi. Pensaskerroksessa 
esiintyy runsaasti valoa vaativaa katajaa. Hakamaille tyypillisesti kentt äkerroksen 
kasvillisuus on monipuolista ja niitt ylajeja esiintyy runsaasti metsälajien rinnalla. 
Kasvillisuudessa esiintyy mm. metsäapila, hiirenvirna, harakankello, niitt ynätkelmä, 
puna-apila,  koiranputki, niitt yleinikki, ahomansikka, ahopukinjuuri, nurmitädyke, 
metsäkurjenpolvi, kielo, sananjalka ja ahomatara. Huomionarvoista lajistoa alueel-
la on aholeinikki, sinivuokko, kalliokielo ja nurmikaunokki. Aluett a laidunnetaan 
peltolaitumien yhteydessä, josta on hieman havaitt avissa rehevöitymisvaikutusta 
saarekkeiden reunoilla. Rehevyydestä kertovista lajeista alueella esiintyi mm. nok-
kosta, koiranputkea ja viljelyheiniä. Toisaalta laidunnus on selvästi säilytt änyt alueen 
kasvillisuutt a, vaikka se tapahtuukin nurmilaitumen yhteydessä.

Hakamaisten saarekkeiden lisäksi pellolla sĳ aitsee myös pihlajia kasvava puusaa-
reke. Saareke on kivinen ja alueelle on kasatt u pelloilta lisää kiviä. Kohteella ei ole 
perinnebiotooppiarvoa, mutt a se tuo peltoympäristöön ja –maisemaan vaihtelua.
Hoitosuositus: Alueen hoidoksi sopii laidunnuksen jatkaminen. Laidunnus tulisi 
järjestää siten ett ä alueen rehevöityminen olisi mahdollisimman vähäistä. Hakasaa-
rekkeisiin ei tulisi kasata pellolta kiviä vaan niitä tulisi tulevaisuudessa viedä vähem-
piarvoiseen pihlajasaarekkeeseen tai kohteiden ulkopuolisille alueille.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 51. Vanha-Tehin tilatien pientareet
Kuvaus: Vanha-Tehin tilalle tulevan tilatien leveähköt pientareet ovat runsaskukkai-
set ja maisemallisesti kauniit ympäröivien peltojen keskellä. Tien puolessavälissä on 
levennys, jossa kasvaa monipuolinen puusto. Pientareiden kasvillisuudessa esiintyy 
runsaimpana koiranputki. Levennyksen puustossa kasvaa kookas lehmus sekä muina 
puina mm. koivua ja pihlajaa.  
Hoitosuositus: Pientareiden kasvillisuuden monipuolistamiseksi ja avonaisena pitä-
miseksi niitä olisi hyvä niitt ää. Suurien puiden ympäriltä voidaan poistaa vesakkoa, 
jott a ne tulisivat paremmin esille maisemassa. Niitt o- ja raivausjäte olisi hyvä korjata 
pois alueelta, jott a se ei jäisi rehevöitt ämään maaperää. 
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 52. Pallokentt ä
Kuvaus: Vanha-Tehin tilan itäpuoleisen pellon laidalla sĳ aitsee niitt ymäinen alue. 
Alue on lähellä uimarantaa ja se sĳ aitsee Tehinkärjen kannaksella. Alueen poikki on 
tehty uutt a tietä Tehinkärjen tonteille. Avoimella alueella kasvaa muutamia puita ja 
pensaita. Pensaat ovat pääasiassa katajaa ja pajuja. Alueen kasvillisuuden valtalaji on 
koiranputki, mutt a paikoin niitt ykasvillisuus on monipuolisempaa ja lajistossa esiin-
tyy mm. ahosuolaheinää, ahopukinjuurta, nurmitädykett ä, ahomansikkaa, siankär-
sämöä, hiirenvirnaa, niitt ynätkelmää sekä huomionarvoista aholeinikkiä. Aluett a on 
aikoinaan laidunnett u ja heinää niitett y sitt emmin satunnaisesti koneellisesti. Alueen 
runsas kukkakasvillisuus elätt ää monia hyönteislajeja – paikalla oli maastokäynnin 
aikana paljon perhosia ja heinäsirkkoja.
Hoitosuositus: Alueen hoidoksi sopisi laidunnus tai niitt o ja niitt ojätt een poiskorjaus. 
Hoidon tavoitt eena on ylläpitää alueen avoimuutt a sekä säilytt ää ja monipuolistaa 
alueen niitt ykasvillisuutt a. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kohteet 53-56 (Kartta 6)

Kohde 53. Niemen niitt y
Kuvaus: Lähellä Koirakivensalmen kärkeä, Niemen tilalla Soukkionniemessä, sĳ aitsee 
rehevä niitt yalue. Lähes avoimen alueen valtalajeja ovat korkeat heinät ja suurruohot. 
Niityllä sĳ aitsee vain muutama isompi puuryhmä ja pensas. Alueen lajistossa esiintyy 
mm. nurmilauha, timotei, nurmipuntarpää, nurmirölli, kastikat, juolavehnä, puna- ja 
metsäapila, niitt ynätkelmä, nurmitädyke, heinätähtimö, siankärsämö, särmäkuisma, 
niitt yleinikki, hiirenvirna, vuohen- ja koiranputki sekä huomionarvoiset nurmikau-
nokki ja peurankello. Aluett a on laidunnett u vuosikymmeniä sitt en ja mahdollisesti 
myös kynnett y ja viljelty kauraa. Alue on kuitenkin ollut tehomaatalouden ulkopuo-
lella eikä sen kasvillisuutt a ole juurikaan lannoitett u tai uudistett u. Niitt yalueen ja 
rannan väliin jää myös vanha laidunmetsä, jossa on säilynyt hakamaisia piirteitä.
Hoitosuositus: Alueen tasaisuuden vuoksi kohdett a olisi mahdollista niitt ää koneel-
lisesti. Niitt ojäte tulisi korjata pois alueelta, jott a se ei jäisi rehevöitt ämään maaperää. 
Niiton avulla alue pysyisi avoimena ja sen kasvillisuus todennäköisesti monipuolis-
tuisi ja alueen arvo niitt ynä nousisi. Alueen hoitona voidaan käytt ää myös laidun-
nusta. 
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.

Kohde 54. Niemen haka
Kuvaus: Niemen tilalla Soukkionniemessä sĳ aitsee talon eteläpuolella tiehen, pel-
toon ja metsään rajautuen vanha laidunalue. Kohdett a ovat aikoinaan laiduntaneet 
lehmät ja viimeksi hevonen 1960-70 lukujen vaihteessa. Alueen puusto on nuorehkoa 
ja koivuvaltaista. Valoisassa pensaskerroksessa esiintyy katajaa. Kentt äkerroksen 
kasvillisuudessa on runsaasti niitt ylajistoa ja alueella esiintyy mm. huomionarvoista 
aholeinikkiä. Alueen kasvillisuudessa on runsaasti heiniä ja ruohoja, mutt a paikoin 
vadelma ja maitohorsma ovat vallanneet alaa paremmalta niitt ylajistolta. Vanhan lai-
tumen lounaisrajalla on kiviröykkiöitä, jotka viitt aavat vanhaan maatalouskultt uuriin 
– alue onkin ehkä aikoinaan ollut peltona. 
Hoitosuositus: Alueen parasta hoitoa olisi sen ott aminen uudestaan laidunkäytt öön. 
Kohdett a voidaan hoitaa myös raivaamalla aluspuustoa siten ett ä puustosta muodos-
tuu mahdollisimman monipuolinen kentt äkerroksen säilyessä valoisana. Vadelma- ja 
maitohorsmakasvustoja voidaan torjua niitt ämällä ne kaksi kertaa kesässä ja kerää-
mällä niitt ojäte pois alueelta. Parempaa niitt ylajistoa sisältäviä kohtia voidaan myös 
niitt ää kasvien kukinnan ja siementen kypsymisen jälkeen loppukesästä. Niitt ojäte 
tulisi kerätä pois alueelta, jott a se ei maatuessaan rehevöitt äisi maaperää.  
Rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoidon erityistuki (laidunnus) tai luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki (maksimissaan 20 metriä leveä 
reunavyöhyke).

Kohde 55. Niemen tilan reunavyöhykkeet
Kuvaus: Niemen tilalle vievän tien varrella on tiehen ja peltoihin rajautuvia puus-
toisia alueita. Tien eteläpuoleisella laikulla on sĳ ainnut vanha Niemen talo, josta on 
jäljellä enää raunioita. Vastakkaisella puolella on nuorehkoa koivikkoa sisältävä alue, 
jolla on aikoinaan laiduntanut hevonen. Alueiden puusto ja pensaisto on melko moni-
puolista ja kasvillisuudessa esiintyy heinien lisäksi hieman niitt ylajistoa. Kohteet ovat 
tärkeitä maiseman ja esimerkiksi linnuston kannalta, sillä ne voivat toimia useiden 
lajien suoja, ruokailu- ja pesimispaikkoina. 
Hoitosuositus: Puuston säilytt äminen monipuolisena ja vesakon raivaus.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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Kohde 56. Soukkion monipuolinen reunavyöhyke
Kuvaus: Soukkion tilan lähipellolla Soukkionniemessä on monipuolinen pellon reu-
navyöhyke. Osaa siitä on laidunnett u vielä muutama vuosi sitt en. Pelto reunavyö-
hykkeineen sĳ aitsee tilan länsipuolella rajautuen piha-alueeseen, Soukkionlahteen 
ja metsään. Pellon talonpuoleinen reunavyöhyke on lähes avoin ja niitt ymäinen, 
reunassa sĳ aitsee vain muutama maisemaa elävöitt ävä suurempi kuusi. Alueen niitt y-
kasvillisuus on heinävaltaista. Seassa esiintyy suurruohoja, mm. runsaasti huomion-
arvoista nurmikaunokkia, apiloita, vuohen- ja koiranputkea. Runsas mesikasvillisuus 
on tärkeää monien hyönteisten kannalta – etenkin kauniit päiväperhoset viihtyvät 
runsaskukkaisella reunavyöhykkeellä. Lähellä rantaa reuna muutt uu puustoiseksi, 
mutt a kasvillisuudessa esiintyy vielä heinien rinnalla myös runsaasti niitt ylajistoa. 
Puustoisen alueen merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta nostaa sillä 
oleva lahopuu, joka tarjoaa elinympäristön mm. monille hyönteis- ja kääpälajille. 
Lahopuu on tärkeää myös kolopesivien lintujen kannalta. Rannassa reunavyöhyke 
on taas puoliavoin, koostuen muutamista puista ja pensaista sekä heinävaltaisesta 
kasvillisuudesta, joka vaihett uu lopulta ranta- ja vesikasvillisuudeksi. Pellon län-
si- ja eteläreuna on taas puustoista aluett a, joka on paikoin puoliavointa sisältäen 
harvakseltaan puita ja pensaita sekä avoimia, runsaasti heiniä ja ruohoja sisältäviä 
aukkopaikkoja. Reunaa on aikoinaan laidunnett u ja sillä sĳ aitsee kiviä ja katajia. Alu-
een kasvillisuudessa esiintyy runsaana kastikat, muuta lajistoa ovat mm. nurmirölli, 
timotei, sananjalka, metsäapila, koiranputki, vadelma, leinikit, hiirenvirna, maito-
horsma ja huomionarvoinen nurmikaunokki. Puoliavoimet ympäristöt ovat tärkeitä 
maatalousympäristöissä, sillä ne sisältävät usein runsaasti niitt ykasvillisuutt a, joka 
elätt ää monia hyönteislajeja. Reunavyöhykkeet toimivat myös useiden lintujen suoja-, 
ruokailu- ja pesimispaikkoina.
Hoitosuositus: Reunavyöhykkeitä voidaan säilytt ää puoliavoimina vesakkoa raivaa-
malla. Avoimia kohtia tulisi niitt ää ja niitt ojäte korjata pois alueelta, jott a niillä säilyisi 
monipuolinen niitt ylajisto. Alueen hoitona toimisi myös laidunnus.
Rahoitusmuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen erityistuki.
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