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ESIPUHE

Maatila ja sen toiminnot muodostavat kokonaisuuden, jolla on suuri merkitys luonno-
neliöstölle: eläimille, kasveille ja mikrobeille, sekä vesistöön ja maaperään. Maatila voi 
olla monimuotoisuuden kannalta joko ns. hot spot tai äärimmäisen lajiköyhä tai jotain 
siltä väliltä. Tuskin kukaan viljelijä tieten tahtoen haluaa aiheuttaa vahinkoa ympäris-
tölle. Viljelijä joutuu päätöksenteossaan kamppailemaan viljelyn lainalaisuuksien ja 
ympäristön tarpeiden välillä. Suomessa on tehty vähän tilatason tutkimusta maatilan 
ekologisista vuorovaikutuksista. Aihe on laaja ja monisyinen, joten Laadukasta liike-
toimintaa luonnossa-koulutushankkeessakaan sitä ei ole pystytty tekemään. Pienellä 
pintaraapaisulla pyrimme valottamaan millaista eliöstöä hankkeeseen osallistuneilla 
tiloilla esiintyy: piennar-ja laidunkasvustojen sekä lepakkolajiston kartoituksilla. 

Maatilan ekologinen infrastruktuuri -”ekoinfra” – on käsitteenä vieras suomalaisille. 
Keski-Euroopassa se on osa integroidun tuotantotavan käsitteistöä. Maatilalla on olta-
va sellaisia ekologisia rakenteita, jotka edistävät ja ylläpitävät monimuotoisuutta. Eko-
logiset rakenteet voivat sijaita joko maatilan sisällä tai voidaan luoda alueellisia, esim. 
kyläkohtaisia ekologisia rakenteita. Niityt, pientareet, riistapellot, kukkivien kasvien 
kaistat, risukasat, lintujen, hyönteisten ja lepakoiden pöntöt kuuluvat mukaan ekolo-
gisiin rakenteisiin. Hyvin suunniteltuna ja sijoitettuna ekologisista rakenteista voidaan 
saada kasvinsuojelullista hyötyä. Havaintoesimerkin saimme Ranskan Bretagneen 
suuntautuneella opintomatkalla: siideriomenoita viljelevä tila pystyi luopumaan tuho-
laisruiskutuksista kun omenatarhaan sijoitettiin linnunpönttöjä hyönteissyöjälinnuille 
riittävän tiheään. 

Tämän oppaan kuvituksessa on vuosien saatossa kuvattuja valokuvia eteläsavolaiselta 
luomutilalta; yksittäisiä kuvia on myös Oulujärven rannalta Kajaanista. Opintomatkan 
kuvat ovat Ranskan Bretagnesta. Kaikkien kuvien oikeudet ovat kirjoittajalla. Kirjoitta-
ja vastaa myös mahdollisista virheellisyyksistä lajinmäärityksessä. 

Laadukasta liiketoimintaa luonnosta-hanke toteutettiin vuosina 2011-2015. Sitä hal-
linnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin toimintayksikkö. Hanketta 
osarahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahastosta. 
Hanke koostui kolmesta osiosta: 1. Mehiläistarhaajien koulutus, 2. Luonto- ja elintar-
vikealan koulutus, 3. Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu. Kustakin osiosta 
on laadittu oma raportti. Tämä on Maatilan ympäristönhoito- ja luonnonsuojelu-osion 
raportti. Raportin on laatinut Anne Piirainen, ulkoasusta on vastannut Jaana Huhtala. 
Haluan kiittää kaikkia hankkeen 3. osioon osallistuneita viljelijöitä. Teidän kanssanne 
on ollut hienoa työskennellä. Teidän aito kiinnostus monimuotoisuuden ja ympäristön 
hyvinvoinnin edistämiseen on paras palkitseva motivaattori, jonka hanketyöläinen voi 
saada. Kiitän myös hankkeen toteuttamiseen merkittävän työpanoksensa antaneita 
henkilöitä Aanaa, Annia ja Katia. Aana Vainio vastasi koulutuspäivien organisoinnista 
ja osallistui tilakierroksiin, Anni Nousiainen teki kasvilajistokartoitukset ja Kati Suomi-
nen lepakkokartoitukset. 

Mikkelissä marraskuussa 2015

Anne Piirainen
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TIIVISTELMÄ

tissa. Eri koulutuksiin sisältyi myös etäopiskelua 
ja yrityskohtaista neuvontaa. Jokaisesta hankkeen 
kolmesta osiosta laadittiin Ruralia-instituutin Jul-
kaisuja-sarjaan raportti, johon poimittiin hankkeen 
parhaita käytäntöjä ja kiinnostavimpia tapahtumia 
ja tuloksia.

Tähän raporttiin on koottu Maatilan ympäris-
tönhoito ja luonnonsuojelu -koulutuskokonaisuu-
den keskeisiä aihealueita kahteen osaan. Maatilan 
ympäristönhoito -osassa käydään läpi hankkeen 
koulutuspäivien teemakokonaisuudet, hankkees-
sa tehdyt kartoitukset ja käytännön ohjeistukset. 
Loppuosaan on koottu tietopaketti Maatilan ympä-
ristönsuojelu ja ekologinen infrastruktuuri oppaan 
muotoon, jota maatilayritys voi hyödyntää moni-
puolisesti omassa yritystoiminnassaan. Oppaassa 
käsitellään sekä ympäristönsuojeluun että moni-
muotoisuuteen ja ekologiseen infrastruktuuriin liit-
tyviä asiakokonaisuuksia. 

Laadukasta liiketoimintaa luonnosta -hanke 
toteutettiin vuosina 2011–2015 ja sitä hallinnoi 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin 
toimintayksikkö. Hanketta rahoitti Etelä-Savon 
ELY-keskus Euroopan unionin Euroopan sosiaa-
lirahastosta. Hanke koostui kolmesta osasta, jotka 
olivat: 1. Mehiläistarhaajien koulutus, 2. Luonto- ja 
elintarvikealan yritysten koulutus sekä 3. Maatilan 
ympäristönhoito ja luonnonsuojelu.

Hankkeen kohderyhminä olivat eteläsavolaiset 
mehiläistarhaajat, luonnontuote- ja elintarvikealan 
yrittäjät tai sellaisiksi aikovat sekä maatilojen ym-
päristönhoidon osaamisen syventämisestä kiinnos-
tuneet. Hanke vastasi kentältä tulleisiin tarpeisiin, 
joita oli kartoitettu ennen hankkeen suunnittelua 
hankkeen kohderyhmiltä kyselyin ja yhteenvedoin 
suoraan tulleista koulutustoiveista. 

Koulutusten teoriaosuudet toteutettiin pääosin 
Mikkelissä, Helsingin yliopiston Ruralia-instituu-
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ABSTRACT 
 
WORKING WITH NATURE – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ECOLOGICAL  
INFRASTRUCTURE OF A FARM 

The High quality business from nature project was 
conducted in 2011–2015 by the Ruralia Institute of 
the University of Helsinki in Mikkeli, Finland. The 
project was funded by the European Union Social 
Fund through the Centre for Economic Develop-
ment, Transport and the Environment for South 
Savo. The project consisted of three parts: 1. Train-
ing for beekeepers, 2. Training for natural products 
and food companies, and 3. Management of the 
environment and nature conservation for farmers.

The project’s target groups were South Savo 
beekeepers, natural products and food entrepre-
neurs or people likely to start businesses in this sec-
tor, and people interested in deepening their knowl-
edge of the environmental management of farms. 
The project responded to the needs of the target 
groups, which had been surveyed beforehand.

The theoretical part of the training was carried 
out mainly in Mikkeli by the University of Helsinki’s 

Ruralia Institute. Training also included distance 
learning and company-specific advice. The Ruralia 
Institute Publication series published a report on 
each of the three parts of the project. The reports 
contain the best practices and most interesting 
events and results.

This two-part report covers the central topics of 
the Management of the environment and nature 
conservation for farmers training scheme. The 
environmental management section goes through 
the themes of the training days, the surveys con-
ducted by the project and the practical guidelines. 
The second part contains an environmental and 
ecological infrastructure guide that farm operators 
farmers can benefit from in a variety of their own 
business activities. The guide covers the protection 
of the environment, biodiversity and the ecological 
infrastructure.
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MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO  
JA LUONNONSUOJELU

Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu -kou-
lutuskokonaisuus oli osa Laadukasta liiketoimintaa 
luonnosta -hanketta. Koulutukset toteutettiin vuo-
sina 2013 ja 2014. Keväällä 2013 oli viisi teoriapäi-
vää ja kaksi maastopäivää. Lisäksi oli mahdollista 
osallistua linturetkeen Parikkalan Siikalahteen tou-
kokuussa 2013, luonnonkukkapäivän kasviretkelle 
Haukivuorella v. 2013 ja v. 2014 sekä v. 2013 riu-
kuaidan rakentamisen perinnepäivään Anttolassa. 
Koulutukseen liittyi myös opintomatka Ranskan 
Bretagneen keväällä 2014. 
Koulutuksen teemat olivat: 

1. Monimuotoisuus
 Monimuotoisuus-teemassa tarkasteltiin maati-

lan monimuotoisuutta sekä viljely-ympäristös-
sä että luonnonympäristössä. Koulutuksessa 
oli sekä ryhmäopetusta (1 pv) että tilakohtaista 
koulutusta maastokäyntien yhteydessä (2 pv), 
lisäksi opintomatkalla oli monimuotoisuustee-
ma esillä.  

Kuva 1. Tutkimustila Ferme de Grignon. Tila sijaitsee Pariisin ulkopuolella ja se on avoin yleisölle. Tila onkin suosittu retki-
kohde ja samalla lähiruuan ostopaikka, sillä siellä sijaitsee tilamyymälä.

2. Integroitu tuholaisten hallinta ja  
ekologinen infrastruktuuri

 Integroitu tuholaisten hallinta edellyttää myös 
hyötyeliöiden tuntemista kasvintuhoojien li-
säksi. Ekologinen infrastruktuuri käsittää vil-
jelylohkoja ympäröivät ja niiden sisällä olevat 
monimuotoisuuselementit, joista on kasvinsuo-
jelullista hyötyä luontaisten vihollisten ja pölyt-
täjähyönteisten elinolojen edistämisessä. Ryh-
mäopetusta luokassa (1 pv) ja maasto-opetusta 
(1 pv).

3. Viljelytoimenpiteiden vaikutukset  
luonnonympäristöön ja muihin asukkaisiin

 Koulutuspaketissa käydään läpi keinokastelun, 
lannoituksen ja kasvinsuojeluaineiden käytön 
vaikutuksia luonnonympäristöön sekä toimen-
piteiden vaikutusalueella asuviin ihmisiin ja 
heidän viihtyvyyteensä. Opetus koostuu luok-
kaopetuksesta (2 pv) ja maastokäynneistä (1pv 
tilakohtainen). 

Edellä mainittujen teemakoulutusten lisäksi oli 
kenttäpäiviä ja koko hankkeen yhteisiä koulutus-
päiviä mm. vieraslajeista ja monimuotoisuudesta. 
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Kuva 3. Yleisö voi vapaasti tutustua myös eläinsuojiin, kuten kuvassa olevaan lampolaan. Navetassa päästään tutustu-
maan lehmien elämään kulkemalla navetan ”ylisillä”.

Kuva 2.  Tilalla oli suuri hyönteishotelli kes-
kellä pihaa. Lähemmin tarkasteltu-
na hotelli näytti olevan asuttu.

Kuva 4.  Tutkimustilan lähiruokakaupassa oli sekä tilan omia tuotteita että 
lähialueen pientuottajien tuotteita.
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Kuva 5.  4 VAULX – JARDIN -tilalla tuotetaan luonnonmukaisia multaseoksia ja maanparannusaineita. Kuvassa tarkastel-
laan kompostin kypsyyttä.

Kuva 6.  4 VAULX – JARDIN -tilalla viljellään luomuvihanneksia. Tilan vihannesviljely on yhteiskunnallista yritystoimintaa. 
Työntekijöinä on vaikeasti työllistettäviä, joiden palkkakustannuksiin valtio osallistuu.  
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Kuva 7.  Siideritilan vanhojen rakennusten seinät tarjoavat pesäpaikkoja kivirakenteissa pesiville hyönteisille.

Kuva 8.  Linnunpönttöjen ripustamisen jälkeen ei ollut enää tarvetta tuholaisruiskutuksille. Keski-Euroopassa käytetään 
mm. betonisia linnunpönttöjä, sillä ne ovat helteillä viileämpiä kuin puiset.



15TYÖTÄ LUONNON PARISSA – MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI
ANNE PIIRAINEN

Kuva 9.  Lahopuita oli ekoinfrarakenteena lammasaitauksessa.

Kuva 10.  Tilalla tuotetaan myös alkoholittomia siidereitä ja mehuja.
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Kuva 11.  Prince de Bretagne-tuotteet myydään omissa huutokaupoissa. Huutokauppahuoneet ovat kolmessa paikassa. 

Kuva 12. 
Tutkimuskasvihuoneiden 
sisäänkäynti on varustet-
tu asiallisin ohjein.
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Kuva 13. Kukkakaalin viljelykoe. Taustalla häämöttävät toisen maailmansodan betonibunkkerit, jotka ovat suojelukohteita.

Kuva 14.  Tuottajaorganisaation jäsenyrityksen luomukukkakaaliviljelmä.
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Kuva 15. 
Mont Saint -Michelin luostarisaari on 
Unescon maailmanperintökohde.

Kuva 16.
Mont Saint -Michelin luostarisaaren ah-
taiden karujen varsilla on ravintoloita ja 
putiikkeja turisteja varten.
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MAATILAN TOIMINNOT  
JA RAKENNUKSET

Maatila
Maatila on ensisijaisesti paikka, jossa tuotetaan 
ruokaa. Tuotantopaikkana maatila on täysin poik-
keuksellinen verrattuna esim. teollisuuslaitoksiin. 
Maatilalla yritystoiminta on suorassa kytköksessä 
ympäröivään luontoon, ja siten kaikella maatilan 
päätöksenteolla on suora tai välillinen vaikutus ym-
päristöön. Maatilan toimintaan vaikuttavat keskei-
sesti ilmasto ja sääolot. Myös ilmastonmuutoksen 
vaikutukset kohdistuvat suoraan maatilan tuotan-
toon. Viljelijällä on suuri vastuu – sekä velvollisuus 
– hoitaa maatilaa ja ympäristöä siten, että myös tu-
levilla sukupolvilla on mahdollisuus tuottaa ruokaa 
ja asua ja elää turvallisesti maatilalla. 

Maatilan tuotantoympäristöä ovat pellot, ta-
lousmetsät ja tuotantoon liittyvät rakennukset ja 
rakennelmat sekä asuinrakennus pihapiireineen. 
Tuotantoympäristöön kuuluvat myös rakennetut 
tiet ja kaivetut ojat. Maatilan tuotantosuunnasta ja 
tuotannon laajuudesta riippuu, mitä ilmoituksia, 
lupia ja selvityksiä maatilan yritystoiminnan aloit-
tamiseen ja laajentamiseen tarvitaan. Maatilayrittä-
jällä on selvilläolovelvollisuus yritystoimintaa kos-
kevista säädöksistä ja määräyksistä. Suunnittelussa 
ja toimintojen toteutuksessa kannattaa huomioida 
turvallisuusnäkökohdat – mukaan luettuna työhy-
vinvointi, eläinten hyvinvointi ja ympäristönsuo-
jelu. Tilan toiminnot on hyvä käydä aika ajoin läpi 
kartoittaen mahdolliset vaarat, ja tehdä korjaavat 
toimenpiteet ennen kuin vahinkoa on edes synty-
nyt. 

Ilmoitukset ja luvat sekä omavalvonta
Maatilan toiminnoista osa on ilmoitusvelvollista 
eli toiminnan aloittamisesta, muuttamisesta tai 
lopettamisesta on tehtävä ilmoitus vastaavalle vi-
ranomaiselle. Alkutuotantoa koskevia säädöksiä on 
sekä alkutuotantoasetuksessa että elintarvikelaissa. 
Alkutuotantoasetuksen mukaisesti alkutuotantoa 
ovat mm. maidon- ja munantuotanto, lihakarjan 
kasvatus, kalastus ja kalanviljely, kasvisten ja hedel-
mien sekä viljan ja sienten viljely, hunajantuotanto, 
luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily sekä 
metsästys. Elintarvikelain mukaan alkutuotantoa 
on myös elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäi-
nen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan 
kuluttajalle. http://www.evira.fi/portal/fi/elintar-
vikkeet/alkutuotanto/

Osaan toiminnoista on haettava lupa asian-
omaiselta lupaviranomaiselta. Esimerkkejä luvan-
varaisesta toiminnasta ovat veden, esimerkiksi kas-
teluveden, otto, jos se on asetettu luvanvaraiseksi 
kunnassa. Omavalvontaa edellytetään useassa eri 
toiminnoissa. 

Rehualan alkutuotannon toimija
Rehualan alkutuotannon toimija on jokainen viljeli-
jä, jonka viljelemiä kasveja käytetään rehuksi, vaik-
ka sadon korjaisi rehun käyttäjä ja rehusta ei suori-
teta vastiketta eli maksua. Myös vastikkeeton sadon 
luovuttaminen rehuksi tekee viljelijästä rehualan 
toimijan. Rehualan toimijat ovat Eviran luettelossa:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/
rehualan+toiminta/viljelijat+ja+kotielaintuottajat/
rehualan+alkutuotannon+toimijat/

Lannoitevalmistaja
Ennen lannoitteiden valmistusta on tarkastetta-
va, onko kyse ilmoitusvelvollisesta toiminnasta ja 
koskeeko sitä omavalvontavelvoite. Lannoiteval-
mistelainsäädännön ilmoitusvelvollisuuden piiriin 
ei kuulu omalla tilalla tuotettu karjanlanta, kun se 
käytetään omalla tilalla tai luovutetaan tilalta toisel-
le. Ilmoitusvelvollisuus ei koske myöskään hevosti-
loja, maatiloja tai yhteislantaloita, jotka luovuttavat 
lantaa irtotavarana niin sanottuna suoramyyntinä 
silloin, kun lanta ei sisällä minkään vakavan tartun-
tataudin leviämisriskiä eikä tilalla tai yhteislantalan 
tiloilla ole todettu hukkakauraa. Ilmoitusvelvolli-
suus ei koske tukku- tai vähittäiskauppatoimintaa 
eikä toimijoita, jotka yksinomaan kuljettavat, va-
rastoivat tai käyttävät lannoitevalmisteita tai niiden 
raaka-aineita.

Mikäli valmistetaan maanparannusaineita ja 
kasvualustoja omaan käyttöön, edellytetään oma-
valvontasuunnitelmaa (esim. kunnat ja kauppa-Kuvio 1. Maatila osana yhteiskuntaa.

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/viljelijat+ja+kotielaintuottajat/rehualan+alkutuotannon+toimijat/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/viljelijat+ja+kotielaintuottajat/rehualan+alkutuotannon+toimijat/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/viljelijat+ja+kotielaintuottajat/rehualan+alkutuotannon+toimijat/
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puutarhat). Mikäli maatilalla valmistetaan omaan 
käyttöön lannoitteita, joihin käytetään eläimistä 
saatavia sivutuotteita (muu kuin lanta) tai tilan 
ulkopuolelta vastaanotettuja eloperäisiä aineksia 
(esim. kasvinjätteet, jätevesiliete), koskee omaval-
vontavelvoite tällaista valmistusta. 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/
lomakkeet+ja+ohjeet/kasvit/lannoitevalmisteet/ 

Rakennuslupa
Rakennusluvan hakeminen oman kunnan vastaa-
valta viranomaiselta on tehtävä riittävän ajoissa, 
jotta rakennuslupaan liitettävät lupamääräykset 
pystytään huomioimaan riittävän tehokkaasti jo 
suunnitteluvaiheessa. Joissakin tapauksissa raken-
tamiselle edellytetään myös ympäristölupaa. 

Mela on julkaissut maatilan rakennusoppaan, 
josta löytyy paljon tietoa, ohjeita ja linkkejä maatila-
rakentamiseen. http://www.mela.fi/sites/default/
files/rakennusopas_0.pdf 

Ympäristölupa
Ympäristöluvasta on säädetty ympäristönsuojelu-
laissa ja -asetuksessa. Maatiloilla ympäristölupa 
tarvitaan mm. eläinsuojille, kun niiden eläinmäärät 
ylittävät ympäristönsuojeluasetuksessa asetetut mi-
nimimäärät: 

a)  eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 75 
lypsylehmälle, 200 lihanaudalle, 250 täysikas-
vuiselle emakolle, 1 000 lihasialle, 30 000 mu-
nituskanalle tai 40 000 broilerille, taikka muu 
eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ym-
päristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 1 000 
lihasian eläinsuojaa. 

b)  vähintään 2 000 siitosnaarasminkin tai - hille-
rin taikka vähintään 600 siitosnaarasketun tai 
-supin taikka vähintään 800 muun siitosnaa-
raseläimen turkistarha taikka muu turkistarha, 
joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaiku-
tuksiltaan vastaa vähintään 2 000 siitosnaaras-
minkin turkistarhaa. 

Karjasuojat 
Navetat, pihatot, sikalat, kanalat, lampolat ja muut 
eläinsuojat muodostavat kotieläintilalla monien 
toimintojen kokonaisuuden. Eläinyksikkömääristä 
riippuen rakennus voi tarvita ympäristöluvan, jol-
loin rakennusprosessi vaatii hyvän ennakkosuun-
nittelun ja toimintojen kuvauksen sekä kuulemiset 
ympäristölupaprosessia varten. Eläintenpitoon 
liittyy aina huolellinen lannan ja virtsan käsittely 
ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Kuljettaminen 
ja levitys pellolle vaativat hyvän logistisen suunnit-
telun tehokkuuden parantamiseksi. Lannan kulje-
tukseen kuluva energia on pois tilan tuotoista, jos 

kuljetusetäisyydet kasvavat suuriksi. Lannan käy-
tön suunnittelu on haastavaa, kun samalla kertaa 
on huomioitava ympäristöhaittojen ehkäiseminen, 
maan viljavuus ja kasvien ravinteiden tarve, levi-
tystekniikka, viljelykasvista aiheutuvat rajoitukset 
sekä pellon muut ominaisuudet, kuten sijainti lä-
hellä asutuskeskittymää.

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeesta 
löytyy koottuna asiat, joita kotieläintilalla on syytä 
huomioida. Linkki oppaaseen: http://hdl.handle.
net/10138/41550 

Pakkaamo- ja varastorakennukset
Kylmät varastorakennukset suojaavat koneita ja 
laitteita säiden vaikutuksilta. Hyvin suunnitelluis-
sa varastorakennuksissa on huomioitu erityyppis-
ten toimintojen vaatimukset, ja tarvittaessa ne on 
osastoitu toiminnoittain. Ne tarjoavat suojaa myös 
luonnoneläimille: linnut pesivät kattorakenteissa, 
hyönteiset etsivät suojaa seinustoilta, jyrsijät kivija-
lan viereltä. 
Maatilapakkaamot voivat olla esimerkiksi rehu-, 
siemen- tai vihannespakkaamoja. Pakkaamot voi-
vat olla alkutuotantolaitoksia tai elintarvikehuo-
neistoja toiminnan luonteesta riippuen. 

Pakkaamo- ja varastorakennusten suunnitte-
lussa on huomioitava hyvä logistinen sijainti, riit-
tävä etäisyys mahdollisista saastelähteistä, riittä-
vän kokoinen ajopiha ja tavaroiden käsittelyalue, 
haittaeläinten pääsyn tehokas estäminen, energiate-
hokkuus, helppo huollettavuus ja puhdistettavuus, 
asianmukaiset jätehuoltoratkaisut, talousveden 
riittävä saanti, lainmukaiset taukotilat henkilöstölle 
jne. 

Kasvihuoneet
Kasvihuoneet ovat joko kausittaisessa tai ympä-
rivuotisessa tuotannossa. Kausituotannossa kas-
vihuoneet ovat osan vuodesta tyhjillään ja ilman 
lämmitystä. Ympärivuotisessa tuotannossa kasvi-
huoneet ovat jatkuvassa käytössä, lyhyitä huolto- ja 
puhdistuskatkoksia voi olla. 

Kasvihuoneet houkuttavat hyönteisiä ja lintu-
ja sisään. Hyönteiset hakeutuvat kohti lämpöä ja 
valoa, linnut hakevat suojaisaa pesimispaikka ja 
hyönteisravintoa kasvihuoneista. Molemmista on 
kuitenkin haittaa: hyönteiset voivat olla kasvintu-
hoojia ja linnut voivat liata ulosteillaan kasvatetta-
via tuotteita. Molempien pääsyä vodaan estää asen-
tamalla tuuletusluukkuihin riittävän tiheäsilmäiset 
verhot, mutta tästä on haittapuolena tuuletustehon 
heikentyminen. Viljelijän on ratkaistava tapauskoh-
taisesti kummalla on suurempi painoarvo yrityksen 
toiminnan kannalta: tuholaiset pääsevät sisään ja 
tuuletus on tehokasta vai tuholaiset suljetaan ulko-
puolella ja tuuletusteho hieman kärsii. 

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/kasvit/lannoitevalmisteet/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/kasvit/lannoitevalmisteet/
http://www.mela.fi/sites/default/files/rakennusopas_0.pdf
http://www.mela.fi/sites/default/files/rakennusopas_0.pdf
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Kasvihuoneiden valaistus aiheuttaa valosaastetta 
ympäristöön. Valosaasteen vaikutusta voidaan pie-
nentää kasvihuoneeseen asennettavilla varjostus-
verhoilla, jolloin valoa ei pääse siroamaan taivaalle 
niin suurta määrää. Taivaalle siroava valo voi vai-
kuttaa muuttolintujen lentoreitteihin. Valo houkut-
taa yöaktiivisia hyönteisiä kasvihuoneiden ympä-
ristöön, ja tätä kautta myös hyönteisten saalistajat 
kerääntyvät kasvihuoneiden lähistöön. 

Hyvänä käytäntönä voidaan pitää varjostusver-
hojen käyttöä yöaikaisen valaistuksen aikana estä-
mään valosaasteen leviäminen ympäristöön.  

MAATILALLA KÄYTETTÄVÄT  
TUOTANTOPANOKSET JA NIIDEN  
OIKEANLAINEN VARASTOINTI,  
KÄYTTÖ JA HÄVITTÄMINEN

Koneet ja laitteet
Maataloustuotanto on konetyötä. Tämän vuoksi 
maatiloilla voi olla hyvinkin monipuolinen ja runsas 
konekanta: traktoreita ja niihin kytkettäviä erilaisia 
työkoneita, kastelulaitteita, sadonkorjuukoneita, 
kuljetusvälineitä, ruokintarobotteja ja -laitteita, 
moottori- ja raivaussahoja ym. Koneita myös huol-
letaan ja tankataan, joten poltto- ja voiteluaineita 
sekä jäteöljyä löytyy lähes joka tilalta. Koneiden ja 
laitteiden säännöllinen huolto on taloudellista. Se 
pidentää niiden käyttöikää ja ennaltaehkäisee omal-
ta osaltaan äkillisiä kone- ja laiterikkoja. Tilan vuo-
sisuunnitelmaan kannattaa sisällyttää huollot siten, 
että ne tulevat tehtyä ennen kasvukauden alkua. 

Kemikaalit 
Maatiloilla voidaan käyttää tuotantosuunnasta ja 
tuotantotavasta sekä toiminnan laajuudesta riip-
puen lukuisia eri kemikaaleja, lääkeaineet mukaan 

lukien. Käytön määrä ja laajuus ovat maatilan 
koosta ja toiminnan luonteesta riippuvaisia. Ke-
mikaalien käyttöön liittyy aina riski niiden joutu-
misesta tahattomasti ympäristöön. Ympäristöön 
joutuessaan kemikaalit voivat liata sekä maaperää, 
vesistöjä että elintarvikkeita. Myös eläinten pääsy 
kemikaalivarastoihin tai muutoin niiden joutumi-
nen kosketuksiin kemikaalien kanssa on estettävä. 
Eri käyttötarkoituksiin olevien kemikaalien sekaan-
tuminen on estettävä, samoin esim. lannoitteiden 
tai pesu- ja puhdistusaineiden kontaminoituminen 
kasvinsuojeluaineilla. Kemikaalien käsittelyssä ja 
varastoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Kansallisen 
viranomaisen verkkosivuilta löytyy aina ajankohtai-
set tiedot kustakin kemikaali-, biosidi- tai lääkeai-
neryhmästä. Tarvittavia tietoja ovat mm., onko aine 
hyväksytty tai poistumassa, käyttöturvallisuustie-
dotteet, lakisääteiset määräykset ja ohjeet ym.

Poltto- ja voiteluaineet
Poltto- ja voiteluaineiden sekä jäteöljyjen asian-
mukainen, turvallinen varastointi vähentää ympä-
ristöriskejä. Poltto- ja voiteluaineiden sekä jäteöl-
jyjen kuljetus, varastointi, käyttö ja toimittaminen 
jätteenkäsittelylaitokseen on tehtävä siten, että siitä 
ei aiheudu vaaraa ympäristölle. Tämä kuuluu myös 
täydentävien ehtojen vaatimuksiin, ja on yksi täy-
dentävien ehtojen valvontakohteista. 

Riskejä pienentää myös koneiden ja laitteiden 
säännöllinen huolto ja kunnossapito, sillä tällöin 
yllätyksellisiä rikkoja sattuu vähemmän.

Kaasut
Kaasuja käytetään mm. hitsauksessa ja rikkakasvi-
en liekittämisessä. Kaasuvaraston on hyvä olla lu-
kittava ulkoilmaan yhteydessä oleva varasto, jolloin 
mahdollinen vuoto haihtuu ulkoilmaan eikä aiheu-
ta räjähdysvaaraa, kuten suljetussa tilassa varastoi-
taessa. 

Taulukko 1.  Maatiloilla käytettäviä ja käsiteltäviä kemikaaleja tai lääkeaineita ovat mm. seuraavat: 

Kemikaaliryhmä Esimerkkejä ryhmästä Kansallinen viranomainen

Poltto- ja voiteluaineet Traktorien poltto- ja voiteluaineet TUKES

Kaasut Hitsauskaasut, liekityskaasut TUKES

Kylmäaineet Kylmälaitteiden ja lämmönvaihtimien kylmäaineet TUKES

Pesu- ja puhdistusaineet Yleispesuaineet TUKES

Biosidit Haittaeläinten torjunta-aineet, kyllästysaineet TUKES

Kasvinsuojeluaineet Rikkakasvien, kasvitautien ja tuholaisten torjunta-aineet, 
biologiset torjuntavalmisteet, biologiset torjuntaeliöt

TUKES

Lannoitteet Väkilannoitteet, kalkitusaineet, lannoitetuhkat EVIRA

Lääkeaineet Eläinten lääkkeet sairauksien hoitoon ja loisten häätöön FIMEA
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Pesu-, puhdistus- ja desinfiointiaineet
Maataloudessa käytettävien pesu- ja puhdistusai-
neiden käyttöohjeissa ja käyttöturvallisuustiedot-
teissa on myös merkinnät niiden haitallisuudesta 
ympäristölle. Ohjeiden oikea noudattaminen on 
tärkeää ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi. 

Kasvinsuojeluaineet
Kasvinsuojeluaineita käytetään perustellusta syystä 
turvaamaan satoa. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä 
säädellään Euroopan unionin lainsäädännön ja 
Suomen lainsäädännön avulla. Kasvinsuojelussa on 
otettu koko EU:n alueella käyttöön integroidun kas-
vinsuojelun periaatteet. Integroidussa kasvinsuoje-
lussa ennaltaehkäisevillä ja biologisilla tuhoojien 
hallintakeinoilla on keskeinen merkitys. Vasta, kun 
ne eivät riitä, voi käyttää kemiallisia kasvinsuojelu-
aineita. Integroidun kasvinsuojelun menetelmien 
kehitys on hidasta, joten Suomessa on vielä paljon 
tutkimista ja kehitettävää, jotta integroidun kasvin-
suojelun menetelmät saataisiin täydessä mitassa 
tehokkaaseen käyttöön. 

Kasvinsuojeluaineiden rekisteröinti ja valvonta 
ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimialaan 
kuuluvaa toimintaa. Kasvinsuojeluaineita käyttä-
vän on seurattava säännöllisesti kasvinsuojeluai-
neiden turvalliselle käytölle ja varastoinnille an-
nettavia sääntöjä ja ohjeita. Kasvinsuojeluaineita 
koskeva aloitussivu on: http://www.tukes.fi/fi/Toi-
mialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/
Kasvinsuojeluaineet/ .

Tukesin sivuilla on myös kasvisuojeluainerekis-
teri, josta voi tarkastaa kullekin viljelykasville salli-
tut kasvinsuojeluaineet ja niiden käytön rajoitukset. 
Kunkin käytössä olevan kasvinsuojeluaineen ajan-
tasaiset tiedot on tarkistettava Tukesin kasvinsuo-
jeluainereksiteristä vähintään kerran vuodessa 
oikean käytön varmistamiseksi. https://kasvinsuo-
jeluaineet.tukes.fi/

Biosidit
Biosidit ovat kemikaaleja, valmisteita tai pieneli-
öitä, joita käytetään haittaeläinten tai mikrobien 
torjuntaan. Biosideihin kuuluu hyvin erilaisiin käyt-
tötarkoituksiin olevia aineita: ihon ja pintojen de-
sinfiointiaineet, tuholaisten torjunta-aineet (esim. 
jyrsijöiden torjunta, kärpästen torjunta karjasuo-
jissa, muurahaisten torjunta, hyttysmyrkyt), teolli-
suuden säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä veneiden 
ja laivojen kiinnittymisestoaineet (estää eliöiden 
kiinnittymisen ulkopohjaan). Kasvinsuojeluaineet, 
lääkevalmisteet, kosmetiikkatuotteet ja elintarvik-
keet tai niiden lisäaineet eivät ole biosidejä. 

Biosidien tehoaineet hyväksytään EU-tasolla, 
jokainen EU:n jäsenmaa puolestaan hyväksyy 
erikseen biosidivalmisteet. Biosidiasetuksessa on 

määräykset niiden käsittelystä, säilyttämisestä ja 
käytöstä mahdollisine varoaikoineen. http://www.
tukes.fi/biosidit

Lannoitteet, maanparannusaineet ja  
biostimulantit
Kaikki maa- ja puutarhatiloilla käytettävät lannoit-
teet ja maanparannusaineet kuuluvat lannoiteval-
mistelain piiriin. Lannoitevalmistelain tarkoituk-
sena on turvata ihmisten, eläinten ja ympäristön 
turvallisuus määrittämällä enimmäispitoisuusrajat 
mahdollisille haitta-aineille. Eviran lannoitevalmis-
te-portaalisivulta löytyy linkit lannoitevalmisteisiin. 
Sivuilta löytyy kaikki mahdollinen tieto ja lainsää-
däntö lannoitevalmisteista. http://www.evira.fi/
portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoiteval-
misteet/

Tyyppinimiluettelossa ovat kaikki hyväksynnän 
saaneet kaupalliset lannoitevalmisteet, ja niiden 
käyttö on turvallista. Tyyppinimiluettelo koostuu 
hieman hankalasti kansallisen lannoitevalmistelain 
tyyppinimiluettelosta ja määräyksestä sen täyden-
tämiseksi. http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/
viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaa-
danto/tyyppinimiluettelo/

Epäorgaaniset lannoitteet
Epäorgaanisia lannoitteita ovat teolliset kivennäis-
lannoitteet. Kivennäislannoitteiden on täytettävä 
lannoitevalmistelain vaatimukset, jotta niitä voi-
daan käyttää. EY-lannoitteet ja kansallisen tyyp-
pinimiluettelon mukaiset lannoitteet ovat kaikki 
hyväksyttyjä.

Orgaaniset lannoitteet
Orgaanisia eli eloperäisiä lannoitteita ovat eloperäi-
set lannoitteet sekä lannoiteseokset, joissa on sekä 
epäorgaanisia että orgaanisia ainesosia. Eloperäisiä 
ostolannoitteita käytettäessä on tarkastettava, onko 
lannoite mainittu kansallisessa tyyppinimiluette-
lossa. 

Maanparannusaineet
Maanparannusaineet voivat olla joko epäorgaanisia 
tai eloperäisiä. Epäorgaanisia ovat esim. kalkitus-
aineet, kivijauheet ja kuonat. Orgaanisia maanpa-
rannusaineita ovat esim. maanparannuskompostit, 
turve, olki, puuperäiset purut, metsäteollisuuden si-
vutuotteet. Maanparannusaineet on mainittu oma-
na alaotsikkonaan typpinimiluettelossa.

Biostimulantit
Biostimulantit ovat valmisteita, jotka edistävät kas-
vien kasvua. Ne eivät ole kasvinsuojeluaineita, vaik-
ka voivat lisätä kasvien vastustuskykyä tehostamal-
la kasvin omien puolustusmekanismien toimintaa. 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/
https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/
https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/
http://www.tukes.fi/biosidit
http://www.tukes.fi/biosidit
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaadanto/tyyppinimiluettelo/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaadanto/tyyppinimiluettelo/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaadanto/tyyppinimiluettelo/


23TYÖTÄ LUONNON PARISSA – MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI
ANNE PIIRAINEN

PELTOJEN RAKENTEELLISET  
OMINAISUUDET JA VESITALOUS

Aana Vainion kirjoitus perustuu Laura Alakukun 
esitykseen 21.2.2013.

Kasvien vedensaanti vaikuttaa ravinteiden ot-
toon. Jos maa on märkää, sen happipitoisuus laskee 
ja kasvien ravinteidenotto kärsii. Juuret kasvavat 
maan huokosissa, joten tiivis maa haittaa juurten 
ravinteidenottoa. Viljelytoimet vaikuttavat maan 
rakenteeseen monin tavoin – esimerkkeinä ojitus, 
muokkaus ja tiivistyminen. Maan rakenteen hoita-
minen onkin tärkeä osa viljelyn suunnittelua ja to-
teutusta.

Etelä-Savossa on enimmäkseen moreenimaita, 
kun taas Etelä-Suomessa viljellään pääasiassa sa-
vimailla. Maan rakenteessa voidaan erottaa (yksi)
hiukkeinen rakenne ja massiivinen rakenne, joiden 
yhteistuloksena muodostuu maan mururakenne 
eli agregaatit erikokoisista ja -muotoisista maamu-
ruista. Maan rakenne on siis oikeastaan muruja ja 
huokosia, maan kiintoaines muodostaa rakenteen 
rungon. Hiukkasten ja murujen välissä ja sisällä on 
huokosia. Huokosissa on vettä ja ilmaa, joiden ja-
kaantumiseen maassa vaikuttavat huokosten koko 
ja jatkuvuus. Tärkeitä huokosia ovat lierokäytävät. 
Mururakenteen muodostuminen on savimailla 
viljeltävyyden edellytys. Savimaassa voi olla myös 
huokosia, jotka pidättävät vettä, mikä ei ole viljel-
tävyyden kannalta hyvä asia. Isoista huokosista pai-
novoima tyhjentää veden. Hietamaat ovat hikeviä 
maita, joiden vesivarastot täydentyvät hyvin. Kasvi-
en imuvoima on suuri, noin 15 bar.

Maaperän toiminta tapahtuu huokosissa. Aineet 
liikkuvat huokosissa ja huokoset ovat eliöiden ja 
juurten kasvuympäristö. Jos maassa on liikaa huo-
kosia, savimaa erosioituu. Erosioitumista tapahtuu 
myös salaojien kautta. Pintamaa lähtee liikkeelle, 
jos savimaata on esimerkiksi muokattu. Kasvien 
kasvussa maaperän huokosten määrä ja laatu vai-
kuttavat sadon määrään ja laatuun, ravinteiden hy-
väksikäyttöön ja eloperäisen aineksen leviämiseen 
maassa. Maan kasvutekijöistä maan huokoisuudel-
la on suuri merkitys vedenläpäisevyyteen, veden 
varastointiin, kaasujen vaihtoon märässä maassa, 
mekaaniseen vastukseen, ravinnetalouteen, elope-
räiseen ainekseen ja eliöstöön. Viljeltävyyden kan-
nalta maan huokoisuudella on merkitystä muok-
kautuvuuteen, vetovastukseen, kantavuuteen, 
liettymiseen, kuorettumiseen, poudanarkuuteen ja 
kuivatukseen eli ojituksen toimintaan. Ympäristö-
kuormituksen kannalta maan huokoisuus vaikuttaa 
pintavaluntaan, eroosioon, ravinteiden huuhtoutu-
miseen, kasvihuonekaasuihin ja ravinteiden hyväk-

sikäyttöön. Parasta ympäristönhoitoa viljelysmaan 
kannalta on hyvä kasvusto, joka ottaa mahdollisim-
man paljon ravinteita. Jos huokosia on paljon, pin-
tavaluntaa ei ole ja vesivarastot täydentyvät. Silloin 
transpiraatio eli haihdunta maan pinnasta vähenee. 

On hyvä jos moreenimaassa on paljon hienoja-
koista ainesta, koska silloin se pidättää vettä. Myös 
humus lisää maan kykyä pidättää vettä. Maalajeissa 
hieno hieta vastaa pidätyskyvyltään savista hiesua. 
Kasvin eri kasvuvaiheet sietävät vesipulaa eri tavoin. 
Kasveille käyttökelpoisen veden määrä lasketaan: 
ojituksen kuivattaman maan kosteus (kenttäka-
pasiteetti) - maan kosteus lakastumisrajalla. Kasvi 
käyttää yhteyttäessään yhtä hiilidioksidimolekyyliä 
kohden yhden vesimolekyylin. Vehnäkilon tuotta-
minen kuluttaa 1–2 m3 vettä, jonka saatavuuteen 
vaikuttavat: kyllästämättömän maan vedenjohta-
vuus (Kunsat), veden kapillaarinen nousu, vesihöyryn 
diffuusio ja maan vesivarat sekä sadanta. Ratkaise-
vaa ei ole pelkkä veden määrä vaan myös sen saanti 
eri kasvuvaiheissa, esimerkiksi kaali ja muut vesipi-
toiset kasvit tarvitsevat vettä erityisesti sadonmuo-
dostuksen aikaan, kun taas mm. viljat kaksilehtivai-
heessa, jolloin satokomponentit määräytyvät.

Rahkaturve maatuu hienojakoisemmaksi ajan 
myötä. Veden pidättymisen kannalta karkea maa ja 
multaisuus on hyvä yhdistelmä. Turvelisäys paran-
taa maan vedenpidätysominaisuuksia.

Maalajien välillä on suuri ero siinä, liikkuu-
ko vesi juuristoon vai onko juuren kasvettava ve-
den luo. Savessa veden kulku on hidasta. Hieta 
täydentää maan vesivarastoa kauan. Hiekassa ja 
savimaassa juurten on kasvettava veden luokse. 
Kun tehtiin kuivana vuonna (2006) kevennetty 
muokkaus, saatiin satona parempi tulos (pienem-
pi taseluku). Kasvintuotannossa käytetään vettä ja 
tarvitaan kuivatusta. Maan märkyys haittaa kasvien 
kasvua, ravinteiden ottoa ja lisää typpioksiduulin 
ilmapäästöjen riskiä. Sateisena kesänä salaojien 
paikat erottuvat pellolla vihreinä, koska kuivatus 
toimii ja juuret saavat happea. Maa on kuivatetta-
va, jotta mm. keväällä kylvö ja syksyllä sadonkorjuu 
onnistuvat, maa kantaa työkoneet ja kasvukaudelle 
sattuvat rankat sateet eivät pilaa satoa. Jos tapah-
tuu pintavaluntaa, fosfori ja typpi lähtevät maasta 
”karkuun”. Kynnetty maa on vihreä, sen rakenne 
on huokoinen, mikä parantaa juurten hapenot-
toa. Suorakylvöllä on ongelmia, jos ei ole ”madon-
reikiä”. Suorakylvöllä saavutetaan luontainen maan 
tiiveys 3-5 vuoden kuluttua. Päisteissä maa tiivistyy 
ja niissä ”ei kulje matokaan”. Karkean maan pinta 
voi liettyä, jolloin veden imeytyminen hidastuu. 
Kun pintamaa liettyy, maa syvemmällä on kuivaa. 
Märissä oloissa liettyneen karkean maan kyky va-
rastoida vettä on heikompi saveen verrattuna. Tu-
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levaisuuden ennusteen mukaan veden saatavuus 
laskee tuotettua biomassatonnia kohti. Jos vettä 
haihtuu enemmän lämpötilan nousun takia, ai-
heutuu sadannan vajaus ja tarvitaan kastelua, jotta 
saadaan satoa. Vesitalousjärjestelmät ovat tärkeitä.

Koska juuret kasvavat huokosissa, tiivis maan 
rakenne haittaa juurten kasvua ja ravinteiden ottoa. 
Esikasvi voi ns. rei’ittää maata viljelyskasville val-
miiksi. Juurten on kasvettava fosforin luokse, koska 
fosfori ei liiku maassa. Typpi liikkuu veden mukana. 
Mineraalityppi on maavedessä. Kyllästämättömäs-
sä maassa vesi ja siihen liuenneet ravinteet liikku-
vat hitaasti. Märässä maassa syntyy kaasumaisia 
N-päästöjä. Märässä maassa ravinteet kulkeutuvat 
karkuun. Kasvu tapahtuu kuivemmassa maassa. 
Peltomaahan ei saisi jäädä epätasaisuutta, mihin 
voidaan vaikuttaa koneiden asetuksilla. Eri kasvien 
juuristot kasvavat eri tavoin mitattuna määrässä, 
ulottuvuudessa ja kasvurytmissä. Viljoista kaura on 
hyväjuurinen. Ruokonadan juuri on paksumpi kuin 
nurminadalla. Sinimailanen on hyvä kuohkeutus-
kasvi, koska juuristo kasvaa syvälle ja jatkaa kasvua 
aina vain syvemmälle. Juurten kasvu loppuu, kun 
kasvi tulee tähkälle. Toisaalta kasvu jatkuu niiton 
jälkeen, jos kasvia ei ole päästetty kukkimaan.

Viljelytoimet vaikuttavat maan kemiallisiin, fy-
sikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin ja proses-
seihin. Paikalla vallitsevia olosuhteita ovat maalaji, 
humus, vietto, sääolot. Viljelytoimilla (mm. kalki-
tus, lannoitus, maanparannusaineet, kasvinsuojelu 
eri tavoin, muokkaus, peltoliikenne, kuivatus) on 
vaikutusta muihin viljelyolosuhteisiin. Vaikutukset 
voivat olla suoria tai välillisiä. Eri paikkojen välillä 
on vaihtelua maalajista, topografiasta ja sääoloista 
johtuen. Ajallisesti vaikutukset voivat olla välittö-
miä, lyhyt- tai pitkäaikaisia. Tärkeää on esimerkiksi 
ajoittaa lietelannan levitys oikein (fraktiointi). Lisä-
säiliöitä voidaan rakentaa, jotta saadaan ajomatkat 
lyhyemmiksi. Salaojitus on uusittava ajoittain, esi-
merkiksi, kun pellolle tehtiin täydennysojitus niin, 
että valunta tapahtuu salaojituksen kautta, sato 10 
vuotta uusintaojituksen jälkeen oli savimaalla 700 
kg parempi kuin ennen. Tiivis ruokamultakerros 
edellyttää biohuokosia eli käytännössä esimerkiksi 
syväjuurista esikasvia tai runsasta lieropopulaatio-
ta. Jos vaikkapa suorakylvömaa on tiiveydeltään 
luontaisesti tiivis, niin lierokäytävät ovat erittäin 
tärkeitä. Hyötykapasiteetti on suorakylvössä maa-
lajisidonnainen. Suorakylvössä rikkakasviongel-
miin käytetty glyfosaatti ei vaikuttane lieroihin. 
Kun pohjamaa tiivistyy, suuret huokoset menevät 
tukkoon ja juurten hapensaanti on heikkoa. Maan 
tiivistymisellä ei ole samanlaista vaikutusta pieniin 
huokosiin.

Maan laadun omatoimista määritystä varten 
on kehitetty helppo Peltomaan laatutesti. Ohjeet 

ja lomakkeet löytyvät seuraavasta linkistä: http://
www.virtuaali.info/efarmer/peltomaan_laatutesti/
index.php 

TehoPlus-hankkeessa on tuotettu runsaasti 
käytännönläheisiä julkaisuja, joita voi hyödyntää 
oman tilan toimenpiteiden suunnittelussa. Hank-
keen sivut: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_
Plus 

Hankkeessa tuotetut julkaisut: http://www.ym-
paristo.fi/fi-FI/TEHO_Plus/Julkaisusarja 

Järki-hankkeen sivut: http://www.jarki.fi/ . 
Järki-iskut: http://www.jarki.fi/fi/jarki-iskut 

Tulvariskit
Tulvariskialueilla on huolehdittava, ettei kompostia 
tai lantapatteria sijoiteta tulvauhan alaiselle alu-
eelle. Tulvariskialueilla on syytä laatia varautumis-
suunnitelma ja päivittää sitä tarvittaessa erityisesti 
karjasuojien ja niihin liittyvien muiden rakennelmi-
en ja jätevesijärjestelmien vahinkojen ehkäisemi-
seksi ja pienentämiseksi. 

Sijainti saastelähteisiin nähden
Sellaiset saastelähteet, jotka voivat vaarantaa elin-
tarviketurvallisuuden, on kartoitettava ja tehtävä 
riskinarviointi vaarojen todennäköisyydestä ja 
aiheutuvasta haitasta. Hyvällä riskinarvioinnilla 
ja ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan pienentää 
vaaran todennäköisyyttä. Saastelähteitä voivat olla 
teollisuus, kaivokset, liikenne, puolustusvoimien 
harjoitusalueet, läjitysalueet jne. Myös eläintenpi-
dosta aiheutuvat riskit on hyvä tiedostaa, sillä va-
lumavesien mukana voi lantaperäiset patogeenit 
levitä pitkälle.

Maankuivatus (salaojat, avo-ojat)
Hyvin toimiva maankuivatus on keskeistä kaikille 
viljelytoimille, sillä se vaikuttaa maan rakenteen 
lisäksi viljelyominaisuuksiin. Salaojituksella pel-
lon hyötypinta-ala ja viljelyn tehokkuus kasvavat, 
mutta samalla monimuotisuus heikentyy. Tällöin 
on pyrittävä edistämään monimuotisuutta muilla 
ekologisilla rakenteilla, kuten kukkivien kasvien 
kaistoilla, jotka hyödyttävät monipuolisesti sekä 
tuholaisten luontiasia vihollisia että peltojen ja pel-
lonreunojen pesimälinnustoa.

MUOKKAUS- JA LANNOITUSKÄYTÄN-
TÖJEN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN

Maatilan tuotantoympäristö muodostaa saumatto-
man kokonaisuuden ympäröivän luonnon kanssa. 
Kaikki tuotantotoimenpiteet (esim. viljely- ja kar-
jankasvatustoimenpiteet) vaikuttavat pelto- ja tuo-

http://www.virtuaali.info/efarmer/peltomaan_laatutesti/index.php
http://www.virtuaali.info/efarmer/peltomaan_laatutesti/index.php
http://www.virtuaali.info/efarmer/peltomaan_laatutesti/index.php
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus/Julkaisusarja
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/TEHO_Plus/Julkaisusarja
http://www.jarki.fi/fi/jarki-iskut
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tantoalueen lisäksi peltoalueen välittömään ympä-
ristöön. Osa viljelytoimenpiteistä voi vaikutta myös 
etäämmälle esim. vesistöpäästöjen muodossa.

Maanmuokkauskäytännöt
Maanmuokkauskäytännöt valitaan tilan tuotanto-
suunnan, peltomaan ominaisuuksien, sääolosuhtei-
den, ympäristönäkökohtien ja käytettävissä olevien 
resurssien mukaisesti. Kevennetyllä muokkauksel-
la ja suorakylvöllä voidaan edistää maan rakenteen 
paranemista, mutta samalla voi jotkut kasvinsuoje-
luongelmat nostaa päätään. Tämän vuoksi voi olla 
järkevää, että viljelyn suunnittelussa huomioidaan 
erilaisia menetelmiä viljelykasveista riippuen. Esi-
merkiksi suorakylvö on luonut otolliset olosuhteet 
seppäkuoriaisille. Niiden toukat voivat aiheuttaa 
taloudellisesti merkittävää vioitusta esimerkiksi pe-
runalle, jota viljellään suorakylvetyn viljan jälkeen. 

Ravi-hankkeen sivuilta löytyy hyvää tietoa 
maan rakenteesta, kuivatuksesta ym. http://www.
ymparisto.fi/fi-FI/Ravinteet_satoon__vesistot_
kuntoon Luomu.fi sivustosta löytyvät Luomutieto-
verkon materiaalit http://luomu.fi/kasvit/

Lannoituskäytännöt
Lannoitteiden käyttö kasvintuotannossa mahdol-
listaa hyvälaatuisen sadon tuottamisen. Lannoi-
tuskäytäntöihin vaikuttaa tuotantosuunta (luomu/
tavanomainen), maan viljavuus ja kasvukunto, 
valittu kasvilaji ja -lajike, ilmasto ja sää sekä sää-
dökset ja sitoumukset. Kaikkia kaupallisia lan-
noitteita koskevat lannoitevalmistelain mukaiset 
vaatimukset: http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/
viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaa-
danto. Säädöksillä pyritään turvaamaan sekä ruuan 
ja rehujen että ympäristön turvallisuus. Niillä rajoi-
tetaan haitta-aineiden esiintymistä ruokaketjussa, 
esim. kadmium, lyijy jne. 

Viherlannoitus
Viherlannoitus, joka on oleellinen osa luomutuo-
tantoa, on yhä useammin osa lannoituskäytäntöjä 
myös tavanomaisessa viljelyssä. Viherlannoitukses-
sa hyödynnetään palkokasvien typensidontakykyä. 
Eri palkokasvilajeilla on erilainen typensidontaky-
ky ja ne soveltuvat eri tavalla eri maalajeihin. Pal-
kokasvien luontaisten kasvuominaisuuksien vuoksi 
on laji- ja lajikevalinta sekä seossuhteet harkittava 
tarkkaan, jotta ei aiheuteta turhia ravinnepäästöjä 
sopimattomilla valinnoilla. Viherlannoituksesta 
löytyy tietoa http://proagria.fi/sites/default/files/
attachment/viherlannoitusopas_2104_kevytsuo-
jattu_1.pdf

Viherlannoitus on hyvä keino viljely-ympäris-
tön monimuotoistamisessa, sillä se lisää sekä kas-
vilajiston että eliölajiston monimuotoisuutta. Vi-
herlannoitus lisää myös maaperän mikrobiologista 
aktiivisuutta sekä kerryttää maaperän hiilivarastoa. 
Biologisella typensidonnalla voidaan vähentää fos-
siilisen energian tarvetta, josta enemmän tietoa 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti76.
pdf

Eloperäinen lannoitus
Eloperäinen lannoitus koostuu sekä eläinperäisistä 
että kasviperäisistä lannoitteista. Yksinkertaisim-
millaan se on ns. käsittelemätöntä raakalantaa, joko 
lietettä tai kuivalantaa. Puutarhakasveille käytetään 
mieluummin kompostoimalla hygienisoitua lan-
taa tai orgaanisia lannoitevalmisteita. Eloperäistä 
lannoitusta käytettäessä on huomioitava käytölle 
asetetut ympäristörajoitukset sekä kasvikohtaiset 
vaatimukset. 

Rae-Ravinnehävikit euroiksi-hankkeen sivuilta 
löytyy hyvää tietoa lannoituskäytäntöihin liittyen: 
https://rae.savonia.fi/

Kuva 17.  Lauhahiipijät viihtyvät viherlannoituskasvustossa. Kuva 18.   Persianapila soveltuu sekä viherlannoituskasvik-
si että aluskasviksi. 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinteet_satoon__vesistot_kuntoon
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinteet_satoon__vesistot_kuntoon
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinteet_satoon__vesistot_kuntoon
http://luomu.fi/kasvit/
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaadanto
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaadanto
http://www.evira.fi/portal/fi/kasvit/viljely+ja+tuotanto/lannoitevalmisteet/lainsaadanto
http://proagria.fi/sites/default/files/attachment/viherlannoitusopas_2104_kevytsuojattu_1.pdf
http://proagria.fi/sites/default/files/attachment/viherlannoitusopas_2104_kevytsuojattu_1.pdf
http://proagria.fi/sites/default/files/attachment/viherlannoitusopas_2104_kevytsuojattu_1.pdf
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti76.pdf
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti76.pdf
https://rae.savonia.fi/


26 TYÖTÄ LUONNON PARISSA – MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI
ANNE PIIRAINEN

MAATILAN EKOLOGINEN  
INFRASTRUKTUURI JA LUONNONSUOJELU

Nousiainen. Kartoitukset tehtiin seuraavilla paikka-
kunnilla: Mikkeli (7 tilaa), Juva (1 tila) ja Rääkkylä 
(1 tila).  Pientareilta ja laitumilta havaittiin yhteensä 
177 eri kasvilajia. Kartoituksessa havaitut yleisim-
mät lajit on kuviossa 2. Taulukossa 2 on lueteltu 
kaikki havaitut kasvilajit ja kuinka isossa osassa 
otantapaikkoja kasvilajit on havaittu. Kartoitusme-
netelmä on kuvattu liitteessä xx. 

KASVILLISUUS- JA LEPAKKO- 
KARTOITUKSET HANKKEESEEN  
OSALLISTUNEILLA MAATILOILLA 

Kasvillisuuskartoitus
Hankkeeseen osallistuneilla tiloilla (9 kpl) tehtiin 
kesällä 2013 kasvillisuuskartoituksia valituilta pien-
tareilta ja laitumilta. Kartoituksen tekijä oli Anni 

Taulukko 2. Kaikki kartoituksissa havaitut lajit ja kuinka suurella osalla (%) havaintopisteistä laji esiintyi.

Laji % Laji % Laji % Laji %

siankärsämö 87,5 idänkattara 29,2 tesma 16,7 kaura 4,2

timotei 87,5 keltakannusruoho 29,2 ahojäkkärä 12,5 kelta-apila 4,2

juolavehnä 83,3 kiertotatar 29,2 kanerva 12,5 keto-orvokki 4,2

voikukka 75,0 kuusi 29,2 kevätpiippo 12,5 kissankäpälä 4,2

hiirenvirna 66,7 niittynurmikka 29,2 kultapiisku 12,5 kivikkoalvejuuri 4,2

maitohorsma 66,7 peltohatikka 29,2 kylänurmikka 12,5 korpialvejuuri 4,2

nurmirölli 62,5 peltokorte 29,2 lampaannata 12,5 korpi-imarre 4,2

piharatamo 62,5 pihatatar 29,2 metsäapila 12,5 korpikaisla 4,2

vadelma 62,5 pihatähtimö 29,2 metsäkastikka 12,5 korpikastikka 4,2
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Yleisimpien kasvilajien esiintyvyys% kartoitusalueilla 2013 

Kuvio 2.
Kartoitusalueella 
yleisimmin esiinty-
neet kasvilajit
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ahosuolaheinä 58,3 poimulehti 29,2 nuokkuhelmikkä 12,5 käenkaali 4,2

niittyleinikki 58,3 syysmaitiainen 29,2 nurmipiippo 12,5 lehtotähtimö 4,2

sarjakeltano 58,3 vuohenputki 29,2 oravanmarja 12,5 luhtarölli 4,2

valkoapila 58,3 huopakeltano 25,0 peltosaunio 12,5 lupiini 4,2

heinätähtimö 54,2 kangasmaitikka 25,0 pihasaunio 12,5 metsäalvejuuri 4,2

jauhosavikka 50,0 kiiltopaju 25,0 punanata 12,5 metsäimarre 4,2

puna-apila 50,0 kirjopillike 25,0 ukontatar 12,5 metsäkurjenpolvi 4,2

päivänkakkara 50,0 linnunkaali 25,0 vaahtera 12,5 metsämaitikka 4,2

särmäkuisma 50,0 mesiangervo 25,0 ahokeltano 8,3 metsätähti 4,2

aho-orvokki 45,8 metsälauha 25,0 jokapaikansara 8,3 musta-apila 4,2

ahopukinjuuri 45,8 nokkonen 25,0 jänönsara 8,3 nurmihärkki 4,2

harakankello 45,8 nurmikaunokki 25,0 kalvassara 8,3 nurminata 4,2

nurmilauha 45,8 peltovalvatti 25,0 kataja 8,3 nurmipuntarpää 4,2

nurmitädyke 45,8 pujo 25,0 ketoneilikka 8,3 ojasorsimo 4,2

ojakärsämö 45,8 haapa 20,8 kissankello 8,3 orvontädyke 4,2

peltolemmikki 45,8 hevonhierakka 20,8 korpiorvokki 8,3 peltoemäkki 4,2

rohtotädyke 45,8 isorölli 20,8 korpipaatsama 8,3 peltomatara 4,2

harmaaleppä 41,7 lillukka 20,8 lehtonurmikka 8,3 peltoretikka 4,2

hietakastikka 41,7 luhtamatara 20,8 mustikka 8,3 punaherukka 4,2

koiranputki 41,7 mustuvapaju 20,8 nurmikohokki 8,3 pölkkyruoho 4,2

niittynätkelmä 41,7 paimenmatara 20,8 peltohanhikki 8,3 rantavihvilä 4,2

peltopillike 41,7 pelto-ohdake 20,8 peltotaskuruoho 8,3 röyhyvihvilä 4,2

pihlaja 41,7 peltoukonnauris 20,8 peltotädyke 8,3 salaatti 4,2

ahomansikka 37,5 ranta-alpi 20,8 pietaryrtti 8,3 siperiansinivalvatti 4,2

amerikanhorsma 37,5 rätvänä 20,8 rantanenätti 8,3 sudenmarja 4,2

pelto-orvokki 37,5 viitakastikka 20,8 rantapuntarpää 8,3 suohorsma 4,2

rauduskoivu 37,5 hoikkanurmikka 16,7 sananjalka 8,3 suokorte 4,2

ruusuruoho 37,5 huopaohdake 16,7 savijäkkärä 8,3 suo-ohdake 4,2

alsikeapila 33,3 ketohopeahanhikki 16,7 vuohenherne 8,3 suo-orvokki 4,2

hieskoivu 33,3 ketohärkki 16,7 ahomatara 4,2 syyskeltano 4,2

karhunputki 33,3 kielo 16,7 ahopaju 4,2 tuoksusimake 4,2

leskenlehti 33,3 koiranheinä 16,7 aitovirna 4,2 valkomesikkä 4,2

lutukka 33,3 niittyhumala 16,7 isoalvejuuri 4,2 vehnä 4,2

metsäkorte 33,3 niittysuolaheinä 16,7 italianraiheinä 4,2

mänty 33,3 peurankello 16,7 jättipalsami 4,2

puolukka 33,3 puna-ailakki 16,7 kapealehtipaju* 4,2

kesän havaintoja ei saatu paljoa. Aktiivikartoitusta 
tehtiin 27:nä yönä. Lepakkohavaintoja tehtiin 62, 
yleisin laji oli pohjanlepakko, seuraavaksi yleisin oli 
viiksisiippalajipari. Kuusi havaintoa jäi määrittä-
mättä lajilleen, sillä niistä tehtyjen näköhavaintojen 
perusteella ei lajinmääritystä pystytty tekemään. 

Lepakkokartoitus
Lepakkokartoitukset tehtiin kesällä 2014 pääosin 
samoilla tiloilla kuin kasvillisuuskartoitukset. Kar-
toituksen teki Kati Suominen. Lepakkokartoituksen 
koko raportti on liitteenä 1. Lepakkokartoituksen 
alkukesän kierroksen aikana oli viileää, joten alku-
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ELIÖIDEN LUOKITTELU JA  
LAJIPORTAALI

Eliökunnan luokittelu
Eliökunnan luokittelu on jatkuvassa muutoksessa 
kehittyneiden molekyylibiologian määritysme-
netelmien vallatessa alaa. Eliölajien sukulaisuus-
suhteet ovat aiemmin perustuneet rakenteellisiin 
tuntomerkkeihin, mutta molekyylibiologiset mene-
telmät ovat laittaneet sukupuita uuteen järjestyk-
seen. Tällä ei sinällään ole viljelijän kannalta suurta 
merkitystä, sillä maatiloilla tarvittava lajintuntemus 
perustuu morfologiaan. Spesifisemmissä tapauksis-
sa, esim. sellaisten kasvitautien määrityksessä, joita 
ei voida oiretuntomerkkien perusteella tunnistaa 
luotettavasti, käytetään laboratorioiden palveluja, 
eikä vioittajan sijainti sukupuussa ole niin oleelli-
nen tieto. 

Woesen (1977) luokittelun mukaan eliökunta 
muodostuu kuudesta kunnasta: bakteerit, arkit, al-
kueliöt, sienet, kasvit ja eläimet. Virukset jäävät ”lil-
lumaan” tämän luokituksen ulkopuolelle. Seuraa-
vassa kuvassa on havainnollistettuna eliökunnat. 

Eläinkunta koostuu n. 30 pääjaksosta ja käsittää 
yhteensä noin 1,4 miljoonaa kuvattua lajia, jotka 
jaetaan edelleen useisiin kategorioihin. Suomessa 
on tähän mennessä tavattu n. 45 000 eliölajia. Vä-
hän yli 21 000 eliölajia tunnetaan niin hyvin, että 
niistä on voitu tehdä uhanalaisuusarviointi. Noin 
joka 10. arvioitu laji on uhanalainen. Uhanalaisuu-
den syitä voivat olla muuttuneet tai hävinneet elin-
ympäristöt, metsästys, saastuminen ja ympäristön 
kemikalisoituminen.

LAJIPORTAALI
Suomessa on avattu toukokuussa 2015 laji.fi-lajitie-
tokeskus -portaali, http://laji.fi, johon tullaan koko-
amaan kattavasti kaikki suomalainen lajitieto. Nyt 
lajitieto on vielä useassa eri paikassa ja osin hanka-
lasti löydettävissä ja selattavissa. Myös havainto-
tietojen syöttäminen tulee tapahtumaan portaalin 
kautta. Havaintotiedot syötetään vielä portaalin 
rakennusvaiheessa vanhojen ryhmäkohtaisten por-
taalien kautta. 

ARKEONIT, BAKTEERIT JA ALKUELÄIMET 
Arkeonit
Arkeonit, joista aikaisemmin käytettiin nimityksiä 
arkit tai arkkibakteerit, ovat toinen esitumaisiin 
eliöihin eli prokaryootteihin kuuluvista eliökun-
nan pääryhmistä, joiden yksilöt ovat yksisoluisia. 

Kuvio 4.  Eliökunta Woesen luokittelun mukaan. 
  Lähde: http://www02.oph.fi/etalukio/biologia/ 

kurssi1/kehitysvaiheita.html

Taulukko 3. Havaitut lepakkolajit.

Havaitut lepakkolajit ja -määrät

Pohjanlepakko 25

Viiksisiippalaji 17

Vesisiippa 12

Siippalaji 2

Lepakkolaji 6

Yhteensä 62

Kuvio 3. Havaittujen lepakoiden lukumäärä eri kartoitus
 kerroilla. Lähde: Kati Suominen 2014.

http://laji.fi/?locale=fi
http://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi1/kehitysvaiheita.html
http://www02.oph.fi/etalukio/biologia/kurssi1/kehitysvaiheita.html
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Niiden perimän muodostaa yksi rengasmainen 
kromosomi, joka esiintyy solulimassa. Lisäksi solu-
limassa voi olla DNA:ta pieninä renkaina eli plas-
mideina. Esitumaisilta eliöiltä puuttuvat monet 
soluelimet, esimerkiksi mitokondriot ja soluliman 
kalvorakenteet. Arkeoneja löytyy alkumaailman 
oloja vastaavista ääriympäristöistä, kuten kuumista 
lähteistä ja merien pohjassa litosfäärilaattojen 
reunavyöhykkeistä. Ne ovat maailman varhaisimpia 
eliöitä. Nykyään arkeoneja hyödynnetään bioteknii-
kassa, joten niihin voi törmätä esim. saastuneiden 
kohteiden puhdistamisessa. 

Bakteerit
Aitobakteereihin luetaan kuuluviksi varsinaiset 
bakteerit ja syanobakteerit, joita kutsutaan myös 
sinileviksi. Bakteerit pystyvät hankkimaan ener-
giansa useammalla tavalla kuin minkään muun 
pääryhmän edustajat. Osa bakteerilajistosta on 
välttämättömiä kanssaeläjiä ihmisten ja eläinten 
suolistossa ja iholla. Kasvien pinnalla olevasta floo-
rasta suuri osa on bakteereja. Bakteereilla on tärkeä 
merkitys maaperän toiminnoille, sillä monet niistä 
toimivat hajottajina ravintoketjussa. Bakteereissa 
on myös lukuisia tärkeitä kasvitautien ja eläintau-
tien aiheuttajia. Patogeenisten bakteerien (taudin-
aiheuttajien) leviämisreitit on tärkeä tuntea ruoka-
turvallisuuden takaamiseksi. 

Alkueläimet
Alkueliöiden pääryhmään kuuluu rakenteel-
taan yksisoluisia alkueläimiä, monisoluisia limasie-
niä sekä niin yksi- kuin monisoluisinakin esiintyviä 
leviä. Kaikki alkueliöt suosivat kosteita elinympä-
ristöjä. Alkueliöissä on sekä energianhankinnaltaan 
omavaraisia eli autotrofisia leviä että toisenvaraisia 
eli heterotrofisia alkueläimiä ja limasieniä. Raken-
teeltaan yksisoluisia alkueläimiä ovat esimerkiksi 
ameebat, siimaeliöt, juurijalkaiset, piilevät ja ripsi-
eliöt. Näihin ryhmiin kuuluvat vanhimmat tunnetut 
aitotumaiset eliöt. Malarialoisio on esimerkki toi-
senvaraisesta alkueläimestä. Se aiheuttaa ihmiselle 
vakavaa sairautta, malariaa. 

Levät ovat sekovartisia ja niiden soluseinän 
tukiaineet, kuljetusjärjestelmä sekä yhteyttämisvä-
riaineet ja -tuotteet ovat toisenlaiset kuin kasveilla.

KASVIT
Putkilokasvit
Suomesta on tavattu n 3 550 putkilokasvilajia. Näis-
tä valtakunnallisesti uhanalaisia on 197 lajia ja ns. 
punaisen listan lajeja 334. Maatalousympäristössä 
esiintyy kulttuurilajeja, eli lajeja, jotka ovat riip-
puvaisia ihmistoiminnasta. Näistä lajeista uhan-
alaisia on 171 lajia. Viljelytoimilla voidaan edistää 
uhanalaisten lajien viihtymistä. Uhanalaisia lajeja 
edistetään mm. välttämällä kasvinsuojeluaineiden 
käyttöä ja ennallistamalla ja hoitamalla perinnebio-
tooppeja. 

SIENET
Sienet ovat toinen alkeellisten aitotumaisten pää-
ryhmä. Sienet voivat olla rakenteeltaan sekä yksi- 
että monisoluisia. Sienten soluseinä on kitiiniä, 
ei selluloosaa, kuten kasveilla. Sienillä on kaksi li-
sääntymistapaa: itiöt ja sienirihmastot. Niillä ei ole 
lehtivihreää, joten ne ovat energiansaannin suhteen 
toisenvaraisia. Sienet hankkivat ravintonsa hajot-
tajina, loisina tai symbioosissa vihreiden kasvien 
kanssa. Suurin osa tunnetuista noin 100 000 lajis-
ta elää maalla. Suomesta tunnetaan n. 5 363 lajia 
(2010).

ELÄIMET
Eläinkunnan muodostavat selkärankaisten ja selkä-
rangattomien pääjaksot. Selkärankaisiin kuuluvat 
linnut, nisäkkäät, matelijat ja kalat. 

Selkärankaiset
Linnut
Maailmassa tunnetaan 10 496 lintulajia, joista 
Suomessa säännöllisesti pesiviä on 248 lajia. Maa-
tiloilla esiintyvät linnut voidaan luokitella peltojen 
pesimälinnustoihin, reunalintuihin, peltoja ruokai-
lupaikkoina käyttäviin, ja metsälintuihin. 

Nisäkkäät
Maailmassa tunnetaan 2 380 nisäkäslajia, joista 
Suomessa esiintyy 72–77 (lähdekohtaisia eroja). 
Osa nisäkkäistä on Suomelle ns. vieraslajeja eli nii-
den kannat ovat muodostuneet joko siirtoistutusten 
tai tarhoista karkaamisten seurauksena. Tarhakar-
kulaisia on alun perin tarhattu yleensä turkisten 
vuoksi. Osa vieraslajeista saa täydennystä itärajan 
takaa tai uusista karkaamisista tarhoilta. Myös 
eräiden aktivistiryhmien tekemät tahalliset tihu-
työt turkistarhoilla ovat lisänneet tarhakarkulaisten 
määrää. 
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Taulukko 4.  Suomessa esiintyvistä nisäkkäistä: 

Lahko Heimo Rauhoitetut ja rauhoittamattomat lajit, 
uhanalaisuusluokitus 
(NT, VU, EN, CR)

Riistalajit, uhanalaisuusluokitus 
(NT, VU, EN, CR)
T=tulokaslaji, V=vieraslaji

Erinaceomorpha

Erinaceidae siilit Siili (Erinaceus europaeust)

Soricomorpha

Talpidae kontiaiset Kontiainen (Talpa europaea) 

Soricidae päästäiset Kääpiöpäästäinen (Sorex minutissimus)
Vaivaispäästäinen (Sorex minutus)
Idänpäästäinen (Sorex caecutiens)
Metsäpäästäinen (Sorex araneus)
Mustapäästäinen eli korpipäästäinen (Sorex 
isodon)
Vesipäästäinen (Neomys fodiens)

Chiroptera siipijalkaiset

Vespertilionidae siipat Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii)
Vesisiippa (Myotis daubentonii)
Viiksisiippa (Myotis mystacinus) ja isoviik-
sisiippa (Myotis brandtii)
Korvayökkö (Plecotus auritus)
Ripsisiippa (Myotis nattereri) EN
Isolepakko (Nyctalus noctula)
Kimolepakko (Vespertilio murinus)
Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) VU
Vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellus)
Kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus)
Lampisiippa (Myotis dasycneme)
Etelänlepakko (Eptesicus serotinus)

Lagomorpha jäniseläimet

Leporidae jänikset Metsäjänis (Lepus timidus) NT
Rusakko Lepus europaeus T
Villikani V

Rodentia jyrsijät

Muridae rottaeläimet Vaivaishiiri (Micromys minutus)
Metsähiiri (Apodemus flavicollis)
Peltohiiri (Apodemus agrarius)
Kotihiiri (Mus musculus)
Isorotta l. rota (Rattus norvegicus)
Mustarotta (Rattus rattus) RE

Circetidae Tunturisopuli (lemmus lemmus)
Metsäsopuli (Myopus schisticolor)
Punamyyrä (Myodes rutilus)
Harmaakuvemyyrä (Myodes rufocanus)
Metsämyyrä (Myödes glareolus)
Vesimyyrä (Arvicola amphibius)
Idänkenttämyyrä (Microtus levis)
Kentämyyrä (Microtus arvalis)
Peltomyyrä (Microtus agrestis)
Lapinmyyrä (Microtus oeconomus)

Piisami (Ondatra zibethicus)

Dipodidae hyppyrotat Koivuhiiri (Sicista betulina)

Gliridae unikeot Tammihiiri (Eliomys Quernicus) RE

Sciuridae oravat Orava (Sciurus vulgaris)
Liito-orava (Pteromys volans)

Castoridae Euroopanmajava (Castor fiber) VU
Kanadanmajava V
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Petoeläimet Carnivora

Felidae kissaeläimet Ilves (Lynx lynx) VU

Mustelidae näätäeläimet Vesikko (Mustela lutreola)
Lumikko (Mustela nivalis)

Ahma (Gulo gulo) CR
Saukko (Lutra lutra) NT
Näätä (Martes martes)
Mäyrä (Meles meles)
Kärppä (Mustela erminea)
Hilleri (Mustela putorius) VU
Minkki V

Canidae koiraeläimet Naali (Vulpes lagopus) CR Susi (Canis lupus) EN
Kettu (Vulpes vulpes)
Sinikettu(tarhattu naali) V
Supikoira V

Ursidae karhut Karhu (Ursus arctos) VU

Phocidae hylkeet Itämerennorppa (Pusa hispida botnica) NT
Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) CR

Halli l. harmaahylje (Halichoerus grypus)

Artiodactyla sorkkaeläimet

Cervidae hirvieläimet Tunturipeura (Rangifer tarandus tarandus) 
RE

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) 
NT
Metsäkauris (Capreolus capreolus)
Valkohäntäpeura (Odocoileus virginianus)
Kuusipeura, täpläkauris (Dama dama)
Hirvi (Alces alces)

Suidae siat Villisika (Sus Scrofa)

Kirjallisuutta
Suomen riistakeskuksen sivuilta voi ladata riista-
eläinten tunnistustauluja:
Hirvieläimet: http://riista.fi/wp-content/uplo-
ads/2013/03/Hirvielaimia.pdf
Villisika, mufloni, hylkeet: http://riista.fi/wp-con-
tent/uploads/2013/03/Villisika_mufloni_hylkeita.
pdf
Jänikset: http://riista.fi/wp-content/uploads/ 
2013/03/Janiksia.pdf
Oravat, piisami, majava: http://riista.fi/wp-con-
tent/uploads/2013/03/Jyrsijoita.pdf
Ilves, susi, kettu, naali, sinikettu, supikoira, karhu:
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Kis-
saelaimet_koiraelaimet_karhut.pdf
Näätäeläimet: http://riista.fi/wp-content/uplo-
ads/2013/03/Naataelaimet.pdf
Riistaeläinten yleiset rauhoitusajat löytyvät täältä: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/ 
19930666#P24 

Matelijat
Matelijoita tunnetaan maailmassa n. 10 000 lajia, 
Suomessa esiintyy 4 lajia. Käärmeet ja liskot muo-
dostavat suomumatelijoiden lahkon. Kolme käär-
melajia: Kyy-, ranta- ja kangaskäärme ja kaksi lis-
kolajia: sisilisko ja vaskitsa.

Kuva 19.  Sisiliskot lämmittelevät kasvien lehdillä, kivillä ja 
 maapuilla. 

Sammakkoeläimet
Sammakkoeläimiin kuuluvat sammakot ja sala-
manteri. Vaihtolämpöisinä ne horrostavat Suo-
messa kylmän talven yli. Perinteisesti suomessa on 
esiintynyt kolme sammakkolajia: ruskosammakko 
Rana temporaria (ent. sammakko), viitasammak-
ko Rana arvalis ja rupikonna Bufo bufo. Uusimpi-
na tulokkaina pidetään vihersammakkoihin kuulu-
via ruokasammakkoa Pelophylax kl. esculentus ja 
pikkuvihersammakkoa Pelophylax lessonae. Ruo-

http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Hirvielaimia.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Hirvielaimia.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Villisika_mufloni_hylkeita.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Villisika_mufloni_hylkeita.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Villisika_mufloni_hylkeita.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Janiksia.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Janiksia.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Jyrsijoita.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Jyrsijoita.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Kissaelaimet_koiraelaimet_karhut.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Kissaelaimet_koiraelaimet_karhut.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Naataelaimet.pdf
http://riista.fi/wp-content/uploads/2013/03/Naataelaimet.pdf


32 TYÖTÄ LUONNON PARISSA – MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI
ANNE PIIRAINEN

kasammakon tuloa pidetään ihmisten aikaansaan-
noksena, mutta pikkuvihersammakon uskotaan 
levittäytyneen Suomeen Turun saariston kautta. 
Mölysammakon Pelophylax ridibundus esiintymis-
tä ei ole vielä pystytty luotettavasti vahvistamaan, 
vaikka se tiettävästi on esiintynyt jo 1900-luvun 
alkupuolella pääkaupunkiseudun rantaruovikoissa. 
http://www.sammakkolampi.fi/

Salamantereita esiintyy kaksi lajia: manteri Lis-
sotriton vulgaris (ent. vesilisko) ja rupimanteri Tri-
turus cristatus (ent. rupilisko). Sammakkoeläimet 
ovat hyönteissyöjiä, joten niitä kannattaa suosia 
mm. perustamalla suojakaistoja valtaojien varsille 

ja välttämällä kasvinsuojeluaineruiskutuksia sam-
makkojen kutu- ja poikaskehitysaikana vesistöjen 
(ml. avo-ojat) läheisyydessä.

Sammakkoeläimistä löytyy lisätietoa: http://
www.sammakkolampi.fi/ 

Rusko- ja viitasammakkolajien erottaminen 
toisistaan: http://www.sammakkolampi.fi/lajit/
ranat-erot.html 

Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
Hyönteiset on eliökunnan runsaslajisin heimo. 
Hyönteislajien lukumäärä lisääntyy maapallon 
navoilta päiväntasaajalle mentäessä. Myös hyön-
teisten koko kasvaa samansuuntaisesti, sillä vaihto-
lämpöisinä isokokoiset lajit eivät menesty pohjolan 
kylmissä oloissa. Suomessa vakituisesti esiintyvät 
hyönteislajit ovat sopeutuneet vuodenaikojen ryt-
miin ja ne selviävät talven yli mm. tuottamalla omaa 
”pakkasnestettä”, joka estää niiden jäätymisen 
talvella. Talven yli ne selviävät joko horrostamalla 
toukka-, kotelo tai aikuisvaiheessa tai ne talvehtivat 
munavaiheessa.

Hyönteisten merkitys ekosysteemin toimin-
nalle on suuri. Kasvinsyöjät voivat rajoittaa jonkin 
kasvilajin ylivaltaa niiden luontaisilla levinneisyys-
alueilla. Kasvinsyöjien runsastumista puolestaan 
jarruttavat peto- ja loispetohyönteiset. Hajottajat 
palauttavat orgaanisen aineksen takaisin ravinne-
kiertoon, kasvi-, eläin- ja sieniperäinen biomas-

Kuva 20. Vesilisko

Kuva 21.  Rypsin kukinto tuholaisten valtaamana.

http://www.sammakkolampi.fi/
http://www.sammakkolampi.fi/
http://www.sammakkolampi.fi/
http://www.sammakkolampi.fi/lajit/ranat-erot.html
http://www.sammakkolampi.fi/lajit/ranat-erot.html
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sa hajoaa mikrobeille helpommin ja nopeammin 
hyödynnettävään muotoon hyönteisten ruuansu-
latauksen läpi kulkemisen ansiosta. Jotkut hyön-
teislajit puolestaan elävät symbioosissa joidenkin 
lahottajasienten kanssa. Esimerkiksi lehtipuiden 
tuhoajana tunnetun lehtipuupiirtäjän toukat vilje-
levät sienirihmastoa, joka pahentaa toukkien teke-
mää tuhoa. http://www.metla.fi/metinfo/metsien-
terveys/lajit_kansi/hyderm-n.htm

Hyönteiset voivat olla ravinnon suhteen joko tiukan 
erilaistuneita, yksiruokaisia monofageja ja käyttä-
vät vain yhtä ravintoa, esim. tiettyä kasvia tai loisi-
vat vain tiettyä hyönteislajia. Harvaruokaiset, oli-
gofagit, huolivat useamman kasvilajin tai käyttävät 
muutamaa hyönteislajeja isäntinään. Moniruokai-
set voivat käyttää lähes kasvia kuin kasvia ravinto-
naan, esim. peltolude Lygus rugulipennis, tai loisia 
tai saalistaa monia eri hyönteislajeja, esim. jättisii-

Kuva 22.  
Myös muurahaiset ovat 
raadonsyöjiä.

Kuva 23.  Kukkaravukki on saalistanut kimalaisen.

http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/hyderm-n.htm
http://www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/lajit_kansi/hyderm-n.htm
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Kuva 25.  Tarhakotilo.

likärpänen Tachina grossa ja tanhukärpäset Empi-
doidea. Kuvassa 21 ovat moniruokainen peltolude 
sekä harvaruokaiset rapsikuoriainen ja kirppa ryp-
sin kukinnossa. Erilaisruokaiset puolestaan voivat 
käyttää ravintonaan eri eliölajiryhmiä: kasviainesta, 
raatoja ja hyönteisiä tai niiden eritteitä, esim. keko-
muurahaiset Formica rufa. Kuvassa 22 on hiiren 
raadolla kekomuurahaisia. Siihen on jo aiemmin 
käyneet munimassa raatokärpäset ja -kuoriaiset. 
Hyönteisten iso heimo jaetaan edelleen alaheimoi-
hin, lahkoihin, alalahkoihin, osalahkoihin, sukui-
hin, lajeihin ja alalajeihin. 

Hämähäkkieläimet koostuvat hämähäkeis-
tä, lukeista ja punkeista. Hämähäkkieläimiä on 
Suomessa n. 2 200 lajia. Kaikki hämähäkit ovat 
petoja, punkeista osa on petoja, osa on hajottajia 
ja osa eläinten loisia, osa on puolestaan kasvintu-
hoojia. Hämähäkit ovat tehokkaita saalistajia. Ne 
saalistavat joko pyyntiverkoilla, juoksemalla saaliin 
kiinni tai hyppäämällä saaliin kimppuun. Ravukit 
ovat yleisiä kukissa vaanivia hämähäkkejä. Joitakin 
petopunkkilajeja kasvatetaan ja levitetään biotor-
juntaeliöinä. 

Nilviäiset
Nilviäisiin kuuluvat etanat ja kotilot. Osa niistä on 
kuivalla maalla eläviä maaeläimiä, osa puolestaan 
on vedessä eläviä. Suomessa on tavattu v. 2013 lop-
puun mennessä 97 maalla elävää lajia. Osa on vie-
raslajeja, jotka ovat ihmisen mukana kulkeutuneita 

Kuva 24. Punaiset, mullassa ja karikkeessa vipeltävät sa-
mettipunkit ovat petoja. 

ja haitallisia. Tuholaisena esiintyviä lajeja ovat mm. 
pelto- ja valepeltoetana, lehtokotilo ja espanjansi-
ruetana. Osa etanoista ja kotiloista on yksivuotisia, 
osa monivuotisia. Talvehtiva vaihe on lajista riippu-
en joko muna tai nuori tai aikuinen yksilö. Nilviäiset 
ovat kaksineuvoisia, joten samalla yksilöllä on sekä 
koiraan että naaraan sukuelimet. Lisääntyminen 
on yleensä suvullista. Parittelun jälkeen molemmat 
voivat munia. (Koivunen ja kumppanit 2014)
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LAJIEN UHANALAISUUS JA SUOJELU

set (CR). Silmälläpidettävä (NT) luokka kertoo kiel-
teisistä muutoksista taksonin elinympäristöissä tai 
muussa sen menestymiseen vaikuttavista seikoista 
(Mannerkoski & Ryttäri 2007).

Sukupuuttoon kuolleet (EX; Extinct)
Taksoni on sukupuuttoon kuollut, kun sen viimei-
sen yksilön kuolemasta ei ole epäilystä. Taksonin 
voidaan olettaa kuolleen sukupuuttoon, kun yhtään 
yksilöä ei ole tavattu sen tunnetuissa tai oletetuis-
sa elinympäristöissä sopivina ajankohtina ja koko 
tunnetulla levinneisyysalueella tehdyissä taksonin 
elämänkierron huomioivissa ja elämänmuotoon 
nähden riittävän pitkäaikaisissa perusteellisissa et-
sinnöissä. 

Hävinneet (RE; Regionally extinct)
Taksonit, jotka ovat hävinneet tarkasteltavalta alu-
eelta, mutta esiintyvät vielä muualla maailmassa, 
luokitellaan hävinneiksi. 

Suomen kaikista noin 45 000 eliölajista n. 10 % on 
uhanalaisia. Lajien ja elinympäristöjen suojelu pe-
rustuu kansainvälisiin sopimuksiin. 

ELIÖLAJIEN UHANALAISUUSLUOKITUS

Suomen eliölajien uhanalaisuusluokitus perustuu 
Maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n ohjeisiin, 
jotka on kuvattu Mannerkosken ja Ryttärin toi-
mittamassa Eliölajien uhanalaisuus -ympäristö-
oppaassa vuodelta 2007: https://helda.helsinki.fi/
bitstream/handle/10138/38844/YO_Eliolajien_
uhanalaisuus.pdf?sequence=1

Jokainen taksoni voidaan sijoittaa johonkin 
luokkaan. Alueellisissa arvioinneissa käytettäviä 
luokkia (alueellisesti) hävinneet (RE) ja arviointiin 
soveltumattomat (NA) ei käytetä globaalissa arvi-
oinnissa. Uhanalaisluokkia ovat vaarantuneet (VU), 
erittäin uhanalaiset (EN) ja äärimmäisen uhanalai-

Hävinneet (EX + RE)

Luonnosta hävinneet (EW)

Äärimmäisen uhanalaiset (CR)

Erittäin uhanalaiset (EN)

Vaarantuneet (VU)

Silmälläpidettävät (NT)

Elinvoimaiset (LC)

Puutteellisesti tunnetut (DD)

Arviointiin soveltumattomat (NA)

Arvioimatta jätetyt (NE)

Arvioidut

Kuvio 5.  Alueellinen IUCN-uhanalaisuusluokitus (Lähde: Mannerkoski & Ryttäri 2007).

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38844/YO_Eliolajien_uhanalaisuus.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38844/YO_Eliolajien_uhanalaisuus.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38844/YO_Eliolajien_uhanalaisuus.pdf?sequence=1
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Luonnosta hävinneet (EW; extinct in the wild)
Taksoni on luonnosta hävinnyt, kun sen tiedetään 
hävinneen koko alkuperäiseltä levinneisyysalueel-
taan tarkasteltava alue mukaan lukien ja säilyneen 
ainoastaan viljeltynä, vankeudessa tai luontoon pa-
lautettuna populaationa (tai populaatioina) selvästi 
alkuperäisen levinneisyysalueensa ulkopuolella. 

Äärimmäisen Uhanalaiset (CR; Critically 
Endangered)
Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun se parhaan 
saatavilla olevan tiedon perusteella täyttää minkä 
tahansa äärimmäisen uhanalaisten luokan kriteerin 
A–E ehdot, ja taksoniin arvioidaan täten kohdistu-
van luonnossa erittäin korkea häviämisriski.

Erittäin Uhanalaiset (EN; Endangered)
Taksoni on erittäin uhanalainen, kun se parhaan 
saatavilla olevan tiedon perusteella täyttää minkä 
tahansa erittäin uhanalaisten luokan kriteerin A–E 
ehdot, ja taksoniin arvioidaan täten kohdistuvan 
luonnossa hyvin korkea häviämisriski.

Vaarantuneet (VU; Vulnerable)
Taksoni on vaarantunut, kun se parhaan saatavil-
la olevan tiedon perusteella täyttää minkä tahansa 
vaarantuneiden luokan kriteerin A–E ehdot, ja tak-
soniin arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa kor-
kea häviämisriski.

Silmälläpidettävät (NT; Near Threatened)
Taksoni on silmälläpidettävä, kun se ei tällä hetkel-
lä täytä uhanalaisten (VU–CR) luokkien kriteerien 
ehtoja, mutta kriteerien ehtojen täyttyminen on 
kuitenkin lähellä tai on todennäköistä, että ehdot 
täyttyvät lähitulevaisuudessa.

Elinvoimaiset (LC; Least Concern)
Taksoni on elinvoimainen, kun sitä on arvioitu 
kaikkien kriteerien suhteen eikä se täytä uhanalais-
ten (VU-CR) eikä silmälläpidettävien luokkien eh-
toja. Laajalle levinneet ja runsaslukuiset taksonit 
sisällytetään tähän luokkaan.

Puutteellisesti tunnetut (DD; Data Deficient)
Taksoni on puutteellisesti tunnettu silloin, kun tie-
dot sen levinneisyydestä ja/tai populaation tilasta 
ovat riittämättömiä suoran tai epäsuoran arvion 
tekemiseen sen häviämisriskistä. Tähän luokkaan 
kuuluva taksoni voi olla paljon tutkittu ja sen bio-
logia hyvin tunnettu, mutta riittävät tiedot sen 
runsaudesta ja/tai levinneisyydestä puuttuvat. Jos 
taksoni tunnetaan vain tyyppipaikaltaan eikä sen 
nykytilanteesta tai mahdollisista uhkista ole mitään 

käsitystä, luokitellaan se puutteellisesti tunnetuksi. 
Puutteellisesti tunnetut lajit ovat Ruotsissa myös 
mukana uhanalaisten lajien luetteloissa. IUCN:n 
ohjeissa (2006) sama todetaan näin: ”puutteellises-
ti tunnetuksi luokiteltua taksonia ei pidä kohdella 
kuin se ei olisi uhanalainen”. Suomessa noudate-
taan nyt Ruotsin käytäntöä. 

Arviointiin soveltumattomat (NA; Not Appli-
cable)
Jos taksonin esiintyminen alueella ei ole luontaista 
(vieraat, siirretyt, tuodut lajit) tai se esiintyy alu-
eella satunnaisesti, katsotaan se arviointiin sovel-
tumattomaksi. Myös lajia alempi taksonominen 
taso voidaan päättää jättää arvioimatta (f. muoto, 
subsp. alalaji). Suomessa arviointiin soveltumatto-
mia ovat vuoden 1800 jälkeen tarkoituksellisesti tai 
tahattomasti siirretyt lajit. Luontaisesti leviämässä 
olevat lajit kuuluvat tähän luokkaan, kunnes nii-
den katsotaan vakiintuneen. Eläimistä arviointiin 
soveltumattomia ovat esimerkiksi kanadanmajava, 
piisami, supikoira, minkki, kanadanhanhi, peledsii-
ka ja täplärapu. Satunnaisvierailijat luetaan tähän 
luokkaan. Arviointiin soveltumattomiin sijoitetaan 
myös sellaiset lajit, joista yksittäisten havaintojen 
perusteella ei pystytä sanomaan, esiintyykö laji tääl-
lä vakituisesti. Yksinomaan koristekasveilla elävät 
hyönteiset kuuluvat myös arviointiin soveltumat-
tomiin.

Kasveista arviointiin soveltumattomia ovat 
satunnaiset ja vakinaiset uustulokkaat; viljelykar-
kulaiset; apomiktiset voikukat (Taraxacum spp), 
ukonkeltanot (Hieracium spp.), harakankeltanot 
(Pilosella spp.) ja kevätleinikit (Ranunculus aurico-
mus s. lat).

Arvioimatta jätetyt (NE; Not Evaluated)
Taksoni kuuluu tähän luokkaan, kun sitä ei ole ar-
vioitu lainkaan kriteerien suhteen. Edellisessä arvi-
oinnissa tähän ryhmään sijoitetut ihmisen mukana 
tulleet tulokaslajit ja satunnaiset vierailijat sijoite-
taan nyt arviointiin soveltumattomien (NA) luok-
kaan.

Uhanalaisuusluokitusta on Suomessa tehty 
1970-luvulta lähtien ja ensimmäinen virallinen luo-
kitus, ns. punainen kirja, on julkaistu vuonna 1985. 
Uhanalaisuusluokituksen perusteet ovat muut-
tuneet vuosien saatossa. Samojen lajien luokitus 
on voinut muuttua parempaan tai huonompaan 
suuntaan joko luokitusperusteiden muuttumisen 
tai paremman lajikohtaisen tuntemuksen johdosta. 
Viimeisin lajien uhanalaisuusluokitus on vuodelta 
2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 
2010 – on ladattavissa kahdessa osassa: 
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http://www.ym.fi/download/noname/ %7B8EDF-
DAD7-3291-48AB-9CB3-484CEAF4C2AA%7D/ 
32852

http://www.ym.fi/download/noname/%7BB30 
F0E5D-6863-4CDE-9F9E-62574925785E%7D/ 
32853

Taulukko 5. Taulukossa on tiivistetysti Punaisessa kirjassa käytetyt uhanalaisuusluokituksen kriteerit

Lähde: Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. 2010.

Punaisen listan luokat 

RE Hävinneet
Regionally 
Extinct

Laji on hävinnyt, kun sen viimeinen lisään- tymisky-
kyinen yksilö on epäilyksettä kuollut tai hävinnyt tar-
kasteltavalta alueelta, tai aikaisemman säännöllisen 
vierailijan ollessa kysymyksessä sen yksilöt eivät enää 
vieraile alueella.

CR Äärimmäisen uhanalaiset
Critically Endangered

Laji on äärimmäisen uhanalainen, kun se parhaan saa-
tavilla olevan tiedon perusteella täyttää jonkun äärim-
mäisen uhanalaisten luokan kriteereistä A–E, ja siihen 
arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa erittäin kor-
kea häviämisriski.

EN Erittäin uhanalaiset
Endangered

Laji on erittäin uhanalainen, kun se parhaan saatavilla 
olevan tiedon perusteella täyttää jonkun erittäin uhan-
alaisten luokan kriteereis- tä A–E, ja siihen arvioidaan 
täten kohdistuvan luonnossa hyvin korkea häviämis-
riski.

VU Vaarantuneet
Vulnerable

Laji on vaarantunut, kun se parhaan saatavilla olevan 
tiedon perusteella täyttää jonkun vaa- rantuneiden 
luokan kriteereistä A–E, ja siihen arvioidaan täten koh-
distuvan luonnossa kor- kea häviämisriski.

NT Silmälläpidettävät
Near Threatened

Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi, kun se ei täytä 
uhanalaisten (VU–CR) kriteerejä, mutta jonkun kritee-
rin täyttyminen on kuitenkin lähellä tai on todennä-
köistä, että ehdot täytty- vät lähitulevaisuudessa.

DD Puutteellisesti tunnetut
Data Deficient 

Laji luokitellaan puutteellisesti tunnetuksi silloin, kun 
tiedot sen levinneisyydestä ja/tai populaation tilasta 
ovat riittämättömiä suoran tai epäsuoran arvion teke-
miseen sen häviämisriskistä.

Muut luokat (lajit eivät kuulu punaiselle listalle)

LC Elinvoimaiset
Least Concern

Laji luokitellaan elinvoimaiseksi, kun se ei täytä uhan-
alaisten (VU-CR) eikä silmälläpi- dettävien (NT) kritee-
rejä.

NE Arvioimatta jätetyt
Not Evaluated

Taksoni kuuluu luokkaan arvioimatta jätetyt, kun sitä ei 
ole lainkaan arvioitu kriteerien suhteen.
Laji luokitellaan arviointiin soveltumattomaksi, kun sitä 
ei voida arvioida alueellisella tasolla.

NA Arviointiin soveltumattomat
Not Applicable

Arviointiin soveltumattomia ovat lajit, jotka eivät esiin-
ny Suomessa luonnonvaraisina tai luontaisella levin-
neisyysalueellaan tai ne esiintyvät täällä vain satun-
naisesti.

http://www.ym.fi/download/noname/%7B8EDFDAD7-3291-48AB-9CB3-484CEAF4C2AA%7D/32852
http://www.ym.fi/download/noname/%7B8EDFDAD7-3291-48AB-9CB3-484CEAF4C2AA%7D/32852
http://www.ym.fi/download/noname/%7B8EDFDAD7-3291-48AB-9CB3-484CEAF4C2AA%7D/32852
http://www.ym.fi/download/noname/%7BB30F0E5D-6863-4CDE-9F9E-62574925785E%7D/32853
http://www.ym.fi/download/noname/%7BB30F0E5D-6863-4CDE-9F9E-62574925785E%7D/32853
http://www.ym.fi/download/noname/%7BB30F0E5D-6863-4CDE-9F9E-62574925785E%7D/32853
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Taulukossa 6 on Punaisen kirjan 2010 punaisen 
listan lajien määrä luokittain ja elinympäristöittäin. 
Elinympäristöistä perinneympäristöt ym. edusta-
vat suurimmaksi osaksi maatalouden muutoksen 
vaikutuksesta hävinneitä tai uhanalaistuneita laje-
ja. Elinympäristöjen muutos on ollut ensisijainen 
syy 122 lajin häviämiseen ja 516 lajin uhanalaistu-
miseen. Silmälläpidettäviä lajeja on 357 ja puut-
teellisesti tunnettuja 74. Näiden lukujen valossa on 
maatilalla tehtävällä päätöksenteolla ensiarvoisen 
tärkeä vaikutus lajien häviämisen jarruttamisessa ja 
pysäyttämisessä. Tähän tarvitaan jokaisen viljelijän 
panostusta.

Ylivoimaisesti suurimman uhanalaisten lajien 
ryhmän muodostavat metsissä elävät lajit. Vuosi-
kymmenien aikana harjoitettu tehometsätalous on 
tasapäistänyt metsärakenteet, ja esim. lahopuujat-
kumot ovat monin paikoin kokonaan hävinneet. 
Suurten haapojen ja muiden metsätaloudellisesti 
vähäarvoisempien lehtipuiden hävittäminen on yk-
sipuolistanut ja köyhdyttänyt metsäelinympäristö-
jä. Tämä kehitys jatkuu mm. kantojen energiakäy-
tön myötä. 

MAATALOUSYMPÄRISTÖJEN  
UHANALAISET LAJIT

Vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnissa maatalous-
ympäristöjen uhanalaisia lajeja oli 401, joka on 17,8 
% kaikista uhanalisista lajeista. Suurin osa maata-
lousympäristön uhanalaisista lajeista on kasveja ja 
niveljalkaisia.  Perinneympäristöjen häviäminen ja 
laiduntamisen väheneminen ovat kulttuuriympä-

ristöön sidoksissa olevien lajien uhanalaistumisen 
merkittäviä syitä. Myös yksipuolinen viljely, salaoji-
tus ja torjunta-aineiden käyttö ovat omalta osaltaan 
vähentäneet ja yksipuolistaneet viljeltyjen alueiden 
elinympäristöjä. Kehityksen muuttamiseksi nega-
tiivisesta positiiviseksi on satsattu erilaisilla ym-
päristötukitoimenpiteillä. MYTVAS-tutkimuksilla 
on seurattu miten ympäristötukitoimenpiteet ovat 
vaikuttaneet eliölajeihin.

”Suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle 
aiheutuu maisemarakenteen kehityksestä, jon-
ka tyypillisin piirre on varsinaisen viljelykäytön 
ulkopuolella olevien avoimien tai puoliavoimien 
alueiden väheneminen. Peltosaarekkeiden ja eri-
laisten reuna-alueiden raivaaminen sekä viljely-
alan lisäämiseen tähtäävät ojitustoimenpiteet ja 
kaikkinainen peltokuvioiden järkeistäminen pie-
nentävät juuri niitä alueita, jotka ovat tärkeimpiä 
maatalousluonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Seurantatutkimuksen toimenpidekohtaiset tulok-
set kuitenkin osoittavat, että monimuotoisuushyö-
tyjä on kyetty paikallisesti saavuttamaan siellä, 
missä toimenpiteitä on toteutettu riittävässä laa-
juudessa (perinnebiotoopit, kosteikot, suojavyö-
hykkeet, viherkesannot/luonnonhoitopellot). Siksi 
olisi huolehdittava erityisesti siitä, että kaikilla 
viljelyalueilla säilyisi peltoaukeamittakaavassa 
riittävä suhteellinen osuus varsinaisen peltovilje-
lyn ulkopuolisia alueita, kuten luonnonlaitumia, 
luonnonhoitopeltoja, monimuotoisuuskaistoja, 
suojavyöhykkeitä, suojakaistoja, pientareita, pel-
tosaarekkeita tai muita vastaavia alueita.” (http://
mmm.fi/documents/1410837/1720628/MMM_
mytvas_loppuraportti_WEB.pdf/2cc8f041-82f2-
4bbf-85e3-bd4a8d6964b3).

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. 2010

Taulukko 6. Uhanalaisten eliölajien määrät elinympäristöissä.
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Luontodirektiivin lajit
Luontodirektiivin liitteissä II, IV ja V on lue-
teltu yhteisön alueella suojeltavat lajit. http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/
PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&qid=1
400752170687&from=FI 

Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiivit ja 
vesipuitedirektiivi asettavat suojeluvaatimuksia 
Suomessa. Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään 
luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. 
Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on 
Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määritelty-
jen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällai-
sia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja 
noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 
-verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alu-
eita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen 
verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen 
jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut 
alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alu-
eiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien 
ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mu-
kaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka 
jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Luontodirektiivin liitteessä VI luetellaan kiel-
letyt pyynti- ja tappomenetelmät ja -välineet sekä 
kuljetusvälineet: 

KIELLETYT PYYNTI- JA TAPPOMENETELMÄT METSÄSTYKSESSÄ JA KALASTUKSESSA

A) Valikoimattomat menetelmät

Nisäkkäät
 sokeiden tai runneltujen eläinten käyttäminen houkuttimina

 nauhurit

 sähköiset ja elektroniset tappo- tai tainnutusvälineet

 keinovalolähteet

 peilit ja muut häikäisevät laitteet

 kohteita valaisevat laitteet

 yöllä ampumista varten tehdyt pimeänäkölaitteet, joissa on elektroninen kuvan suuren-
nin tai kuvan muunnin

 räjähteet

 toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomat verkot

 toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomat loukut

 varsijouset

 myrkyt ja myrkky- tai nukutussyötit

 uloskaasuttaminen tai -savustaminen

 puoliautomaatti- tai automaattiaseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kaksi 
panosta

Kalat
 myrkyt

 räjähteet

B) Kuljetusmenetelmät
 lentokoneet

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&qid=1400752170687&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&qid=1400752170687&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&qid=1400752170687&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&qid=1400752170687&from=FI
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Lintudirektiivin lajit
Lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suo-
jelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin yleisenä 
tavoitteena on luonnonvaraisten lintulajien suojelu, 
hoitaminen ja sääntely. Luonnonvaraisia lintulajeja 
pesii Euroopan yhteisön alueella yli 400.  

Lintudirektiivin liitteen I Suomessa säännölli-
sesti tavattavat lajit suomenkielisen nimen mukaan 
aakkostettuna: 

Allihaahka Polysticta stelleri

Ampuhaukka Falco columbarius

Arosuohaukka Circus macrourus

Etelänsuosirri Calidris alpina schinzii 

Haarahaukka Milvus migrans

Harmaapäätikka Picus canus

Heinäkurppa Gallinago media 

Helmipöllö Aegolius funereus

Hiiripöllö Surnia ulula

Huuhkaja Bubo bubo

Kaakkuri Gavia stellata 

Kalasääski Pandion haliaetus

Kalatiira Sterna hirundo

Kangaskiuru Lullula arborea

Kapustarinta Pluvialis apricaria

Kaulushaikara Botaurus stellaris 

Kehrääjä Caprimulgus europaeus

Keräkurmitsa Charadrius morinellus

Kiljuhanhi Anser erythropus

Kiljukotka Aquila clanga

Kirjokerttu Sylvia nisoria

Kuikka Gavia arctica 

Kuningaskalastaja Alcedo atthis

Kurki Grus grus

Lapinpöllö Strix nebulosa

Lapintiira Sterna paradisaea

Laulujoutsen Cygnus cygnus

Liro Tringa glareola

Luhtahuitti Porzana porzana

Maakotka Aquila chrysateos

Mehiläishaukka Pernis apivorus

Merikotka Haliaetus albicilla

Metso Tetrao urogallus

Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 

Mustatiira Chlidonias niger

Muuttohaukka Falco peregrinus

Niittysuohaukka Circus pygarcus

Palokärki Dryocopus martius

Peltosirkku Emberiza hortulana

Pikkujoutsen Cygnus columbianus 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio

Pikkulokki Larus minutus

Pikkusieppo Ficedula parva

Pikkutiira Sterna albifrons

Pohjantikka Picoides tridactylus

Punakuiri Limosa lapponica 

Pyy Bonasa bonasia

Rantakurvi Xenus cinereus 

Ruisrääkkä Crex crex

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus

Räyskä Sterna caspia
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Sinirinta Luscinia svecica svecica

Sinisuohaukka Circus cyaneus

Suokukko Philomachus pugnax 

Suopöllö Asio flammeus

Teeri Tetrao tetrix 

Tunturihaukka Falco rusticolus

Tunturipöllö Nyctea scandiaca

Uivelo Mergus albellus

Valkoposkihanhi Branta leucopsis

Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos

Varpuspöllö Glaucidium passerinum

Vesipääsky Phalarobus lobatus

Viirupöllö Strix uralensis

(http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/
lintudirektiivi.shtml)

LUONTOTYYPPIEN JA ELINYMPÄRIS-
TÖJEN UHANALAISUUS JA SUOJELU
Luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat 
luontotyypit
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit, 
joita ei saa muuttaa siten, että luontotyyppien oma-
naispiirteiden säilyminen alueella vaarantuu: 
1. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jalois-

ta lehtipuista koostuvat metsiköt;
2. pähkinäpensaslehdot;
3. tervaleppäkorvet;
4. luonnontilaiset hiekkarannat;
5. merenrantaniityt;
6. puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiek-

kadyynit;
7. katajakedot;
8. lehdesniityt; sekä
9. avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset 

puut ja puuryhmät.

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ 
19961096).

Metsälain mukaan suojeltava erityisen tärkeät 
elinympäristöt
Metsälain (12.12.1996/1093) kolmas luku käsittelee 
metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista. 
Tähän kuuluvat pykälät 10, 10 a, 10 b ja 11.

Metsälain 10 §:n mukaisia kohteita ovat: 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-
uoman muodostavien norojen sekä enin-
tään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välit-
tömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä 
ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensas-
kerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuh-
teet ja pienilmasto;

2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelin-
ympäristöt, joiden yhteinen ominaispiirre on 
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen 
vesitalous:
a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominais-

piirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvil-
lisuus, erirakenteinen puusto ja pensas-
kasvillisuus;

b)  yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkor-
vet, joiden ominaispiirteitä ovat eriraken-
teinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- 
tai muurainkasvillisuuden vallitsevuus;

c)  letot, joiden ominaispiirteitä ovat maa-
perän runsasravinteisuus, puuston vähäi-
nen määrä ja vaatelias kasvillisuus;

d)  vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; 
sekä

e)  luhdat, joiden ominaispiirteenä on erira-
kenteinen lehtipuusto tai pensaskasvilli-
suus sekä pintavesien pysyvä vaikutus;

3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä 
ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä 
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen 
puusto ja pensaskasvillisuus;

4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat 
ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa luon-
tainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttu-
mattomana;

5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan 
uurtuneet, jyrkkärinteiset, pääosiltaan vä-
hintään kymmenen metriä syvät rotkot ja 
kurut, joiden ominaispiirteenä on luonteen-
omainen muusta ympäristöstä poikkeava 
kasvillisuus;

6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä 
korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alus-
metsät;

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähä-
tuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja 
louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko 
puusto.

http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi.shtml
http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi.shtml
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Edellä 2 momentissa tarkoitetut erityisen tärkeät 
elinympäristöt ovat pienialaisia tai metsätaloudel-
lisesti vähämerkityksellisiä. Elinympäristön talou-
dellista arvoa arvioitaessa otetaan huomioon, mitä 
11 §:ssä säädetään.

Luontodirektiivin mukaan suojeltavat 
luontotyypit
Luontodirektiivin liitteessä I on lueteltu suojelta-
vat luontotyypit. Suomen ympäristökeskus on ar-
vioinut luontotyyppien uhanalaisuuden Suomes-
sa vuonna 2008. http://www.ymparisto.fi/fi-FI/
Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppien_uhanalai-
suus.

Natura 2000 -verkosto
Natura 2000 -verkosto on Euroopan Unionin koko 
alueella toteutettu suojeluverkosto. Verkoston 
avulla pyritään turvaamaan monimuotoisuuden 
säilyminen Unionin alueella. Natura-alueet on pe-
rustettu turvaamaan luontodirektiivin mukaisia 
elinympäristöjä ja lajien elinympäristöjä. Suojelta-
via luontotyyppejä on koko Euroopassa n. 200 ja 
suojeltavia lajeja n. 700.

Enemmän Natura 2000 -verkostosta löytyy 
Ympäristöministeriön sivuilta: http://www.ym.fi/
fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luon-
nonsuojelualueet/Naturaalueet 

Tuholaisten luontaiset viholliset:

 tärkeitä “näkymättömiä” säätelytekijöitä 
luonnonympäristöissä, 

 esiintyy koko ajan 

 siirtyvät viljelykasveille, jos sopiva saalis/
isäntälaji löydettävissä

 aikuisten luontaisten vihollisten elinoloja 
edistämällä voidaan kantoja lisätä

 lisäävät puskurikykyä tuholaisinvaasiota 
vastaan

 osa voi toimia tehokkaina biologisina torjun-
taeliöinä

 Suomessa ei ole tutkimukseen panostettu 
riittävästi

 hedelmä- ja marjapuolella on hyviä esimerk-
kejä käyttöönotosta biologisessa torjun-
nassa, avomaavihannespuolelta vastaavat 
sovellukset puuttuvat

MAATILAN MONIMUOTOISUUS- 
KOHTEET JA LUONTOSELVITYKSET – 
OHJEITA SELVITYSTEN JA  
HAVAINTOJEN TEKEMISEEN

Monimuotoisuudesta on viljelijälle hyötyä monin 
tavoin: biologisena torjuntana, pölyttäjähyönteis-
ten esiintymisenä, vaihtoehtoisena ravintona kas-
vinsyöjille ja pedoille, lisääntymispaikkana jne. 

Tärkeimmät rahallisesti mitattavat hyödyt tu-
levat biologisesta torjunnasta ja pölytyspalvelusta. 
Biologista torjuntaa hoitavat tuholaisten luontaiset 
viholliset eli lajit, joiden luonnollista esiintymisym-
päristöä tilan alue on.

Maatilan viljely-ympäristöön rajoittuvat  
monimuotoisuuskohteet 
Viljely-ympäristöön rajoittuvia monimuotoisuus-
kohteita ovat sekä peltojen sisäpuolelle että reu-
noille sijoittuvat monimuotoisuuskohteet. Näitä 
ovat esimerkiksi: reunavyöhykkeet, valtaojat suoja-
vyöhykkeineen ja pientareineen, vesistöjen rannat 
suojavyöhykkeineen ja pientareineen, sarkaojat 
pientareineen, tien ja pellon välinen piennar, met-
säsaarekkeet, kalliopaljastumat, kiviaidat, -rauniot 
ja -kasat, maisemapuut, monivaikutteiset kosteikot, 
kastelualtaat, vanhat ladot ja muut rakennelmat. 
Perinnebiotoopit ovat kokonaisuutena monimuo-
toisuuskohteita. 

Viljely-ympäristön ulkopuoliset  
monimuotoisuuskohteet
Sellaiset monimuotoisuuskohteet, jotka eivät 
sijaitse viljely-ympäristössä tai rajoitu siihen, 
voivat kuitenkin olla vuorovaikutuksessa viljely-
ympäristön kanssa. Esim. linnut ja nisäkkäät 
voivat käydä pelloilla ruokailemassa ja/tai saa-
listamassa. Viljely-ympäristön ulkopuolisia mo-
nimuotoisuuskohteita ovat esimerkiksi lehdot, 
rantavyöhykkeet, jyrkänteet ja niiden alustat, 
purot, norot, lähteet, vanhapuustoiset metsät, 
haapametsiköt ja erilaiset kosteikot. Ihmistoi-
minnan aikaansaamia kohteita ovat erilaiset rau-
niomuodostelmat, mm. kaskiajan kiviaidat, hy-
lätyt rakennukset jne. 

Viljely-ympäristön luontoselvitykset ja  
havainnot

Monimuotoisuuskohteet
Monimuotoisuuskohteita ovat mm. perinnebio-
toopit, monilajiset pientareet, ojat, kosteikot, kivi-

http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet
http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet
http://www.ym.fi/fi-fi/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet
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aidat- ja kasat, vanhat rakennukset ja rakennelmat 
jne. Monimuotoisuuskohteet kannattaa valokuvata 
ja tehdä kooste joko tekstinkäsittelyohjelmalla tai 
internetsivuille sähköisesti oman tilan monimo-
toisuuskohteista. Tiedostoja voi kartuttaa vuosien 
mittaan tekemällä omia havaintoja. Havaintoja voi 
tehdä oman mielenkiinnon ja käytettävissä olevan 
ajan mukaan. Tärkeintä on, että tallentaa muistin 
varassa olevat havainnot vaikka ensin kalenteriin 
ja myöhemmin, kun on vähemmän kiirettä, vie 
muistiinpanoiksi oman tilan kartoitustiedostoihin. 
Myös havainnot lintujen talviruokintapaikoilta, lin-
nunpöntöistä, lepakkopöntöistä ja muista luonno-
neliöiden hyödyttämiseksi tehdyistä toimenpiteistä 
kannattaa kirjata ylös. Näin saa itselle hyödyllistä 
tietoa kannanvaihtelusta ja tiedot ovat hyvä pohja 
ekologisen infrastruktuurin suunnittelun edistämi-
selle. 

Kasvit
Kasvit on helpoin tunnistaa kukkimisvaiheessa ja 
heinämäiset kasvit, kun tähkylöissä on siemenet. 
Kasvien tunnistamisen apuvälineitä ovat erilaiset 
kasviot, joko perinteisenä kirjana tai digitaalisessa 
muodossa. Sähköisenä ovat mm. Helsingin yliopis-
ton pinkka-oppimisympäristö: http://www.hel-
sinki.fi/pinkka/ ja Luontoportti-tunnistusportaali: 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/. Tunnis-
tamisen apuvälineitä ovat suurennuslasit, luupit 
ja kuvaaminen digikameralla tai puhelimella. Äly-
puhelimella, tabletilla tai digikameralla kuvatun 
kuvan voi kätevästi lähettää asiantuntijoille tunnis-
tettavaksi, tai vaikkapa sosiaalisessa mediassa ole-
viin kasviryhmiin, esimerkiksi Facebookin Suomen 
luonnonkasvit -ryhmään. Kuvaaminen on hyvä 
tapa tehdä muistinpanot samalla. Mikäli puheli-
messa tai kamerassa on paikannus päällä, tallentuu 
kuvan tietoihin päivämäärän ja kellonajan lisäksi 
GPS-koordinaatit. Kun kuvat ladataan internetin 
pilvipalveluihin, onnistuu niiden ”geotäggääminen” 
helposti. Älypuhelimissa on ohjelmia, jotka sijoitta-
vat kuvat kartalle vaikkapa heti kuvauksen jälkeen. 
Sama toimii mille tahansa kuvatulle havainnolle. 
Erilaisia ohjelmia ja palveluja on paljon, niistä on 
vain löydettävä itselle parhaiten sopiva vaihtoehto. 

Linnut
Havainnot pelloilla pesivistä kahlaajista on helppo 
tehdä omatoimisesti. Traktorissa voi pitää esim. 
vihkoa, johon kirjaa kullakin pellolla havaitseman-
sa kuovin ja töyhtöhyypän pesinnät. Pesimälintujen 
seurannan aloittaminen tuo mukanaan uudenlaista 
mielenkiintoa luonnon kanssa toimimiseen. Pe-
sijöiden kannanvaihtelujen seuraamisen voi kyt-
keä muihin säähavaintoihin. Pesintähavainnot voi 

tallentaa tietokantaan vaikkapa talvella, jolloin on 
paremmin aikaa, ja siten helpottaa omien havain-
tojen seurantaa. Havainnot tallennetaan vielä Tiira-
tietokantaan (http://www.tiira.fi), mutta ne tulevat 
siirtymään myöhemmin osaksi Laji.fi-portaalin tie-
tokantaa. Tiira sijaitsee BirdLife:n sivustolla, josta 
löytyy kattavasti sekä lajitietoa että ohjeita havain-
tojen tekoon. Havaintojen tallentamiseksi on rekis-
teröidyttävä. 

Lintujen tunnistamiseen on sekä perinteisiä 
opaskirjoja että sähköisiä oppaita älylaitteille www-
sivustojen lisäksi. Lintujen tunnistamisopasta on 
alettu rakentaa myös Luontoportin sivuille. 

BirdLife Suomi on tehnyt käytännönläheisen 
oppaan ”Viljelmien siipiveikot” peltolintujen tun-
nistamiseen ja niiden elinolojen parantamiseen: 
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maa-
talous-linnut-fi.pdf, ruotsinkielinen opas: http://
www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-
linnut-swe.pdf. Oppaan avulla on helppo aloittaa 
lintujen tunnistaminen ja havaintojen teko. Mikäli 
innostusta riittää, voi omat havainnot ilmoittaa 
Tiira-tietokantaan. Siellä voi myös selata lintuha-
vaintoja: http://www.tiira.fi/. BirdLife on julkaissut 
neljästä maatalousympäristön lintulajista lajikortit, 
joissa on käytännöllistä tietoa lajien elinolojen pa-
rantamisesta: http://www.birdlife.fi/suojelu/maa-
talous/haarapaaskykortti.pdf http://www.birdlife.
fi/suojelu/maatalous/kuovikortti.pdf http://www.
birdlife.fi/suojelu/maatalous/ruisraakkakortti.pdf 
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/pelto-
pyykortti.pdf 

Linnuista on hyötyä metsätuholaisten torjun-
nassa, sillä hyönteissyöjälinnut käyttävät myös 
tuholaislajeja ravinnokseen. Metsissä pesivät paik-
kalinnut ovat tehokkaita metsätuholaisten torjujia, 
mikäli lintujen kannat ovat riittävän suuret. Kan-
tojen kokoon voi vaikuttaa myönteisesti ripusta-
malla linnunpönttöjä ja huoltamalla ne vuosittain, 
sekä talviruokinnalla. Sekä pönttöjä että ruokinta-
laitteita voi tehdä itse, tai niitä voi ostaa valmiina. 
Linnunpönttöjen ohjeita: http://www.birdlife.fi/
lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.
shtml.  Linnunpönttöjen ripustamisen ja huollon 
voi ulkoistaa esim. paikalliselle luonnonsuojelu- tai 
lintuyhdistykselle, 4H-kerholle tai muulle sopivalle 
taholle. 

Talviruokinnalla tavattavia lajeja on esitelty 
BirdLifen sivuilla: http://www.birdlife.fi/lintu-
harrastus/talvilinnut.shtml. Talviruokinta-auto-
maatteja: http://www.lintuvaruste.fi/hinnasto/
info/m-ruokinta.shtml. Talviruokintaohjeita löytyy 
mm. BirdLifen sivuilta http://www.birdlife.fi/lin-
tuharrastus/talviruokinta.shtml. Talviruokinnassa 
on tärkeää muistaa, että sitä on jatkettava yhtäjak-

http://www.helsinki.fi/pinkka/
http://www.helsinki.fi/pinkka/
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/
http://www.tiira.fi
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-linnut-fi.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-linnut-fi.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-linnut-swe.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-linnut-swe.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/maatalous-linnut-swe.pdf
http://www.tiira.fi/
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/haarapaaskykortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/haarapaaskykortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/kuovikortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/kuovikortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/ruisraakkakortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/ruisraakkakortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/peltopyykortti.pdf
http://www.birdlife.fi/suojelu/maatalous/peltopyykortti.pdf
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/linnunponttojen_rakennusohjeet.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talvilinnut.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talvilinnut.shtml
http://www.lintuvaruste.fi/hinnasto/info/m-ruokinta.shtml
http://www.lintuvaruste.fi/hinnasto/info/m-ruokinta.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml
http://www.birdlife.fi/lintuharrastus/talviruokinta.shtml
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soisesti kevääseen saakka silloin, kun sen on kerran 
aloittanut. 

Nisäkkäät
Peltojen nisäkäsfauna koostuu pelloilla pesivistä 
ja pelloilla ruokailevista nisäkkäistä. Pesivät ovat 
lähinnä pienjyrsijöitä: hiiriä ja myyriä sekä jänis-
eläimiä. Pelloilla ruokailevia on sen sijaan lukuisia 
lajeja aina karhusta ja hirvestä lepakoihin. Nisäkäs-
havaintojen teon helppous tai vaikeus riippuu suo-
raan lajista: isot hirvieläimet on helpompi havaita 
kuin arat ja piilottelevat lajit. Lepakkohavaintojen 
teko vaatii ultraäänidetektorin käyttöä, sillä pime-
ässä pellon päällä lentäviä nahkasiipiä on lähes 
mahdoton huomata. 

Selkärangattomat
Hyönteis- ja hämähäkkiharrastus on ollut kovassa 
nousukiidossa viimeisen kymmenen vuoden ajan 
digikuvauksen ansiosta. Yhä useammat kiinnostu-

vat hyönteisten kuvaamisesta, ja sitä kautta aloitta-
vat hyönteisharrastuksen. Neulattujen kokoelmien 
sijaan tulevat valokuvakokoelmat. Harrastuksen 
lisääntymisestä on hyötyä sekä tieteelle että lajien 
suojelulle. Lajien levinneisyydestä saadaan entistä 
enemmän havaintoja. Tämä hyödyttää myös luon-
taista torjuntaa. Kun tiedetään jonkin hyvän pedon 
tai loispedon olevan yleinen, voidaan tuholaispai-
netta pienentää järjestämällä sille suotuisat olot.

Suomen perhostutkijain seura toteuttaa koko 
maan kattavaa päiväperhosseurantaa. Osa lasken-
talinjoista sijaitsee maatalousympäristöissä, ja näin 
saadaan kattavaa tietoa päiväperhoslajien kannan-
muutoksista maatalousympäristöissä. 

Lajihavainnot voi tallentaa tällä hetkellä hyön-
teistietokantaan http://hyonteiset.luomus.fi/in-
sects/main/EntDatabase.html. Tulevaisuudessa 
myös hyönteishavainnot tehdään laji.fi-sivuston 
kautta. Tunnistusapua saa hyönteisfoorumista: 
http://hyonteiset.net/foorumi/ ja Facebookin 
hyönteisiin keskittyneistä ryhmistä. 

Kuva 26.  Aarnilahuri Temnostoma angustistriatum on toukkavaiheessa lahopuilla elävä kukkakärpänen. Aikuisvaihees-
sa ne syövät siitepölyä ja mettä. Kuvassa oleva yksilö on tavattu luomutilan pellonpiennarkasvustosta. V. 2010 
uhanalaisarvioinnin mukaan laji on vaarantunut.

http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html
http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html
http://hyonteiset.net/foorumi/
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EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI –  
KÄYTÄNNÖN NEUVOJA

muokkausten, kylvöjen ja niittojen aikana. Lepakot 
ovat hyönteissyöjiä, joten luomalla niille sopivia 
suoja- ja pesimispaikkoja hyödynnetään myös kas-
vinsuojelua. 

Hyönteishotellit
Maatalouden rakennemuutoksen ja muun lisään-
tymis- ja ruokailupaikkoja tuhoavan rakentamisen 
myötä monet hyönteiskannat ovat romahtaneet. 
Hyönteisten elinolojen edistämiseksi on ryhdyt-
ty rakentamaan hyönteishotelleja, jotka tarjoavat 
vaihtoehtoisen lisääntymis- ja suojapaikan. Hyön-
teishotelleilla edistetään joidenkin myrkkypistiäis-
lajien, erityisesti puun koloissa pesivien erakko-
mehiläisten, erakkoampiaisten ja petopistiäisten 
elinoloja. 

MONIMUOTOISUUTTA EDISTÄVÄT SAA-
REKKEET, KAISTAT, KUJANTEET  
JA REUNAVYÖHYKKEET

Perinnebiotoopit
Perinnebiotoopeiksi luetaan kedot, niityt ja haat. 
Maatalouden rakennemuutoksen myötä perinne-
biotoopit ovat harvinaistuneet. Perinnebiotooppi-
en ylläpidossa avainasemassa on laiduntaminen. 
Perinnebiotooppien tarkempi jaottelu ja uhanalai-
suusluokitus löytyvät ympäristöhallinnon sivuilta: 
h t t p : / / w w w . y m p a r i s t o . f i / d o w n l o a d /
noname/%7B9BEFD756-FB5C-4F69-B454-
1F7D8C131949%7D/34626 

Perinnebiotooppien ennallistamiseksi voi käyt-
tää ympäristökorvausjärjestelmän suomia mahdol-
lisuuksia. Kasvinviljely- ja kotieläintilojen välisellä 
yhteistyöllä on mahdollista saada myös laidunnus 
hoidettua.

Uhanalaisuusarvioinnin mukaan ensisijaises-
ti perinnebiotoopeista tai vastaavista riippuvaisia 
uhanalaisia lajeja on reilu 700. Tämä on 31 % maan 
uhanalaisten lajien määrästä. Erityisesti kuivien 
ketojen ja niittyjen lajisto edustaa 75 %:a perinne-
biotooppien uhanalaisista lajeista. (http://www.
ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luonto-
tyyppiryhmat/Perinnebiotoopit) 

Ranta-alueiden kunnostusoppaita: 
http://www.doria.fi/bitstream/hand-
le/10024/90405/Opas_3_2013.pdf?sequence=2 
http://www.ymparisto.fi/download/
noname/%7B630270DE-3D8A-4377-A263-
64A330C2DF17%7D/101283 

Pesimä- ja suojapaikat linnuille ja lepakoille
Maatilalla on monenlaisia elinympäristöjä pesi-
mälinnustolle. Peltojen pesimälinnusto koostuu 
pelloilla ruokailevista ja pesivistä lajeista, pelloilla 
ruokailevista, mutta ympäröivissä metsiköissä pe-
sivistä lajeista, ja muuttoaikaan pelloilla lepäävis-
tä ja ruokailevista lajeista. Lintujen elinoloja voi 
parantaa kylvämälle niille sopivia ruokakasveja, 
huolehtimalla talviruokinnasta ja huomioimalla ne 

Kuva 27. 
Hyönteispesä 
myrkkypistiäisille.

Kuva 28. 
Hyönteispesä 
myrkkypistiäisille ja 
harsokorennoille.

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9BEFD756-FB5C-4F69-B454-1F7D8C131949%7D/34626
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9BEFD756-FB5C-4F69-B454-1F7D8C131949%7D/34626
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B9BEFD756-FB5C-4F69-B454-1F7D8C131949%7D/34626
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppiryhmat/Perinnebiotoopit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppiryhmat/Perinnebiotoopit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Luontotyyppiryhmat/Perinnebiotoopit
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90405/Opas_3_2013.pdf?sequence=2
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90405/Opas_3_2013.pdf?sequence=2
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B630270DE-3D8A-4377-A263-64A330C2DF17%7D/101283
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B630270DE-3D8A-4377-A263-64A330C2DF17%7D/101283
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B630270DE-3D8A-4377-A263-64A330C2DF17%7D/101283
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Esimerkkinä harvapuustoinen, pienialainen metsä-
saareke kalliopaljastuman yhteydessä pellon kes-
kellä. Vuosien mittaan kalliopaljastuman päälle on 
muodostunut kasvusto, jossa on puu- ja ruohoker-
rokset. Kalliopaljastuman ympärys on hienoa hiek-
kaa ja hietaa. Kookkaita puita ovat mänty, koivu ja 
salava. Kenttäkerroksessa kasvaa eri heinälajeja ja 
mm. ahomansikkaa (6), keltanoita (7), ruusuruohoa, 
peurankelloa, kieloa, särmäkuismaa, niittynätkelmää, 
hiirenvirnaa, aitovirnaa, päivänkakkaraa, kultapiis-
kua. Erityislajina on ketonoidanlukko(5). Saarekkeen 
lounaisnurkka on paahteinen, joten siinä on pesinyt 
pajukkomaamehiläisiä (1). Pajukkomaamehiläisen 
seuralaisena on esiintynyt sen pesäloisina elävät pa-
jukkokiertomaamehiläinen(2), villakärpänen (3) ja 
juurikärpäsiin kuuluva loiskärpänen (4). 
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TUHOLAISTEN LUONTAISET  
VIHOLLISET

Biologinen tuholaistorjunta on lähes koko kas-
vukauden ajan käynnissä luontaisten vihollisten 
ansiosta. Luontaisia vihollisia ovat viljelmillä luon-
nostaan esiintyvät saalistajat l. pedot: petohyön-
teiset, petopunkit, hämähäkit ja selkärankaisista 
erilaiset hyönteissyöjät; loispedot l. parasitoidit: 
loispistiäiset ja -kärpäset; taudinaiheuttajat l. 
patogeenit: hyönteisiä loisivat sukkulamadot ja eri 
hyönteisryhmiä infektoivat virus-, sieni- ja baktee-
ritaudit; loiset: loispunkit ja -ankeroiset, alkueläi-
met.

SAALISTAJAT ELI PEDOT
Kaksisiipisten lahkosta tärkeimpiä saalista-
jaryhmiä ovat petokärpäset (aikuiset saalistavat 
lennossa, toukat elävät saalistajina maassa), kuk-
kakärpäset (vain toukat saalistajia) ja kirvasääsket 
(toukat saalistajia). Sudenkorentoaikuiset saa-
listavat lennosta, toukat vedessä. Verkkosiipi-
sistä saalistajia ovat harsokorennot ja kirvakoren-
not. Kovakuoriaista tärkeimpiä saalistajia ovat 
maakiitäjäiset, leppäpirkot ja lyhytsiipiset. Pisti-
äisistä saalistajia ovat petopistiäiset, ampiaiset ja 
jotkut sahapistiäislajit. Erilaissiipisistä löytyy 
nivelkärsäisistä eli luteista myös saalistajia.

Kukkakärpäset (Syrphidae)
Aikuisvaiheessa kukkakärpäset käyttävät ravinnok-
seen kukkien siitepölyä ja mettä, toukkavaiheessa 
ne ovat tehokkaita kirvojen saalistajia. Jälkeläis-
ten kehityksen turvaamiseksi kukkakärpäsnaaraat 
munivat vain riittävän suurten kirvayhdyskuntien 
lähelle, yksittäiset kirvat eivät houkuttele niitä mu-
nintaan, sillä toukka tarvitsee oman kehityksensä 
läpiviemiseksi 150–900 kirvaa. Aikuiset kukka-
kärpäset nauttivat ravinnokseen siitepölyä ja met-
tä, toukat ovat yleensä kirvapetoja. Kukkakärpäsiä 
voidaan suosia mm. kylvämällä erilaisia kukkivien 
kasvien kaistoja peltolohkoja halkomaan, jolloin 
aikuiset kukkakärpäset saavat riittävästi hyvälaa-
tuista ravintoa ja voivat tuottaa suuremman mää-
rän jälkeläisiä kirvojen torjuntatyöhön kuin ilman 
aikuisvaiheen ravintokasvikaistoja.

Leppäpirkot (Coccinellidae)
Leppäpirkoista sekä aikuiset että toukat ovat eten-
kin kirvojen saalistajia. Leppäpirkot talvehtivat 
aikuisina, talvehtinut aikuinen voi munia elinaika-
naan 50–300 munaa, jotka ovat kirkkaankeltaisia, 
ovaalinmuotoisia, pystyasennossa, 10–50 munan 

ryhmissä yleensä lehtien alapinnoilla. Toukat kuo-
riutuvat munista 3–5 päivän kuluttua, toukka-aika 
kestää 2–3 viikkoa, jonka aikana yksi toukka käyt-
tää 200–600 kirvaa ennen koteloitumistaan (tai 
400 keskikokoista kirvaa). Kotelovaihe kestää 7–10 
päivää. Naaras syö ennen muninnan aloittamista 
noin 300 keskikokoista kirvaa ja munintavaiheen 
aikana 3–10 kirvaa munimaansa munaa kohden, 
joten munivat naaraat ovat todella tehokkaita kir-
vapetoja. Kirvojen lisäksi leppäpirkot syövät muita 
pehmeäihoisia hyönteisiä, vihannespunkkeja sekä 
esim. koloradonkuoriaisen munia. Yleisimmät 
pelloilla tavattavat lajit ovat seitsenpistepirkko, 
viisipistepirkko ja kaksipistepirkko. Ainakin luo-
muporkkanapelloilla leppäpirkot esiintyvät runsain 
joukoin, syynä ovat porkkanoilla asustelevat kirvat, 
joiden kannat pysyvät hyvin kurissa leppäpirkkojen 
saalistuksen ja kirvavainokaisten loisinnan ansios-
ta.

Sahapistiäiset (Symphuta)
Suurin osa sahapistiäisistä on kasvinsyöjiä, mutta 
seassa on myös petoina esiintyviä lajeja. Esimer-
kiksi herukkatarhoilla on tavattu sellaisia saalista-
via sahapistiäisiä, jotka itse eivät esiinny ainakaan 
herukan tuholaisina, mutta syövät herukalla tuho-
laisina esiintyvien karviaispistiäisten ja herukkaleh-
tiäisten toukkia.

LOISPEDOT
Loispetoja, parasitoideja, ovat toisissa hyönteisissä 
tai hämähäkeissä loisivat hyönteiset. Loispetojen 
tunnusmerkkejä ovat: ne ovat aikuisvaiheessa va-
paana eläviä, nuoruusvaiheessa loismaisia, vain 
rajallinen jälkeläismäärä voi kehittyä yhdessä isän-
täeläimessä, ovat suhteellisen suuria isäntänsä ko-
koon verrattuna (jopa samankokoisia), käyttävät 
vain yhden isäntäeläimen toukkakehityksen läpi-
viemiseksi (poikkeuksena munavaihetta loisivat), 
onnistunut loisinta johtaa poikkeuksetta isäntäeläi-
men kuolemaan. Loispedoista suurin ryhmä ovat 
loispistiäiset, muita ovat loiskärpäset, eräät 
lyhytsiipiset, jopa joitain perhoslajeja kuuluu 
tähän ryhmään. 

Loispistiäiset (Hymenoptera, Parasitica)
Loispistiäiset on runsaslajinen ja biologialtaan hy-
vin heterogeeninen luontaisten vihollisten ryhmä. 
Juuri tästä syystä myös niiden tutkiminen on hyvin 
haasteellista työtä, eikä esimerkiksi suomalaisen tu-
holaiskirjon loispistiäisiä ole selvitetty järjestelmäl-
lisesti. Niinpä tunnemme vain pienen osan maam-
me hyönteistuholaisten luontaisina vihollisina 
esiintyvistä loispistiäisistä. Tuntemalla paremmin 
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sekä lajiston että niiden biologian voisimme hyö-
dyntää niitä tehokkaammin tuholaistorjunnassa. 
Aikuisvaiheessa monet loispistiäiset tarvitsevat kas-
viperäistä ravintoa, kuten kukkien siitepölyä ja met-
tä. Luomalla niille paremmat elinolosuhteet esim. 
perustamalla viljelmille kukkivien kasvien kaistoja 
aikuisvaiheen ravinnonsaannin turvaamiseksi voi-
daan varmentaa myös niiden tehokas toiminta eli 
koko munintakapasiteetin hyväksikäyttö. Loispisti-
äisten aikuisvaiheen ravintokasveista parhaita ovat 
sellaiset kukkivat kasvit, joissa mesi ja siitepöly ovat 
hyvin esillä. Myös kukkivien kasvien aukottomaan 
jatkumoon olisi kiinnitettävä huomioita, sillä eri la-
jit ovat aktiivisia eri aikaan kesästä ja silloin ei riitä, 
että sopivia ravintokasveja on kukassa esim. vain 
heinäkuussa. 

Taulukko 7. Esimerkkejä loispistiäisille hyvistä ravinto- 
 kasveista 

Kukkivia luonnonkasveja Kukinnan ajoittuminen

Pajut huhti-toukokuu

Leskenlehti huhtikuu-toukokuun alku

voikukka touko-kesäkuu

Koiranputki toukokuun loppu-kesä-
kuun alku

Vuohenputki kesäkuu

Karhunputki heinäkuu

Ohdakkeet heinä-elokuu

Loispistiäisten koko vaihtelee alle millin mittaisesta 
usean sentin pituiseen hyönteiseen. Loispistiäisen 
koko vaihtelee joko isäntäeläimen koon mukaan 
tai elinstrategian mukaan. Esim. kotelokiilukainen, 
Pteromalus puparum, joka on ns. joukkoloinen, on 
huomattavasti isäntäeläintä pienempi, sillä yhdes-
sä isäntäeläimessä voi kehittyä satoja loispistiäisiä. 
Rapsikuoriaispistiäinen, Phradis morionellus, on 
puolestaan yksittäisloinen (solitary), ja sen koko 

myötäilee isäntätoukan - rapsikuoriaistoukan - ko-
koa.

Kotelokiilukainen (Pteromalus puparum)
Kotelokiilukainen loisii mm. kaaliperhosten kote-
loita. Yhdessä isäntäkotelossa voi kehittyä useita 
kymmeniä kotelokiilukaistoukkia, jotka myös ko-
teloituvat isäntähyönteisen kotelon suojassa, ja ai-
kuistuttuaan purevat pieniä pyöreitä poistumisrei-
kiä isäntäkoteloon. 

Kuva 29.  Porapistiäinen, Rhyssa persuasoria, loisii mm. 
jättipuupistiäisen toukkilla

Kuva 30.  Gammayökköstoukan raadon sisältä paljastu-
vat loiskärpäsen kotelot.

Kaaliperhosvainokainen (Cotesia glomerata)
Kaaliperhosvainokainen loisii alle 24 tunnin ikäisiä 
kaaliperhostoukkia. Yhdessä kaaliperhostoukassa 
voi kehittyä jopa yli 200 kaaliperhosvainokaistouk-
kaa. Loisittuja toukkia ei erota loisimattomista tou-
kista kuin aivan vasta toukkakehityksen loppuvai-
heessa, jolloin loisittu toukka ei pysty aloittamaan 
koteloitumista, vaan sen kyljistä alkavat loispisti-
äistoukat kaivautua ulos. Vainokaistoukat kutovat 
isäntätoukasta ulostulopaikassaan rikinkeltaisia 
kotelokoppia ryhmiin ja koteloituvat kotelokopan 
sisällä. Isäntätoukka ei pysty enää koteloitumaan, 
vaikka voikin virua useita päiviä hengissä “suo-
jaamassa” omia vihollisiaan esim. saalistukselta. 
Jos tällaista toukkaa häiritsee, tekee se uhkaavia 
pelotteluliikkeitä karkottaakseen mahdollisen saa-
listajan. Tämä on esimerkki loispistiäisen kyvystä 
säädellä isäntähyönteisen elintoimintoja ja käyttäy-
tymistä.

Kemppikiilukainen (Tamarixia pronomus)
Kemppikiilukainen (suomalainen nimi on epävi-
rallinen) on meillä luontaisesti esiintyvä ainakin 
porkkanakemppiä loisiva kiilupistiäisiin kuuluva 
loispistiäinen. Kemppikiilukaisesta tehtiin ensim-
mäiset kenttähavainnot 1997 Haukivuoressa, Mik-
kelin maalaiskunnassa ja Ylihärmässä, näin voi-
daan olettaa kiilukaisen esiintyvän yleisesti ainakin 
porkkakempin levinneisyysalueella. Kiilukainen 
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Kuva 31.  Kaaliperhosvainokaisen loisima kaaliperhostouk-
ka. Vainokaistoukat ovat tulleet ulos isäntätou-
kasta ja kutoneet keltaisen kotelokehdon ja kote-
loituneet sen sisälle. 

munii yhden munan isäntäeläintä kohti ja kiinnit-
tää sen isäntäeläimensä eli kempin viimeisen touk-
ka-asteen alapuolelle keski- ja takajalkojen väliin. 
Munasta kuoriutuva toukka imee isäntänsä ruu-
miinnesteitä, vähitellen isäntäeläin kuolee ja muu-
mioituu, jolloin siitä on jäljellä pelkkä ruskettunut, 
paperimaiseksi muuttunut toukkanahka. Kemppi-
kiilukaistoukka koteloituu muumion alle, aikuis-
tuessaan se puree suuosillaan pyöreän reiän muu-
mioituneeseen toukkanahkaan ja pusertaa itsensä 
reiän läpi vapauteen. Kemppikiilukaisen biologiaa 
ei tunneta tämän tarkemmin. Muumioituneet touk-
kanahat on helppo erottaa terveistä toukista mm. 
värityksen ja kiilukaisen ulostuloreiän perusteella.

Kaalikärpäsäkiäinen (Trybliographa rapae)
Kaalikärpäsäkiäinen (suomalainen nimi on epä-
virallinen) kuuluu äkämäpistiäisten heimoon. Se 
loisii sekä kaali- että sipulikärpästen toukkia, joten 
pistiäisten runsastumiselle on eduksi, jos samalla 
tilalla viljellään sekä sipulia että kaalia. Äkiäinen 
talvehtii isäntäkotelossa ja kuoriutuu noin 2–3 viik-
koa myöhemmin kuin pikkukaalikärpäset. Pikku-
kaalikärpäsiä loisiessaan niillä on kaksi sukupolvea 
vuodessa, isolla kaalikärpäsellä vain yksi. 

Loiskärpäset
Loiskärpäset kuuluvat kärpästen Tachinidae-hei-
moon. Suuri osa niistä loisii perhostoukilla, mutta 
löytyy myös mm. luteilla loisivia lajeja. Loiskärpäsiä 
kuuluu myös Bompilidae-heimoon, jotka loisivat 
kimalaisia. 

Kuva 32.  Kirvavainokainen loisimassa kirvoja. Etualalla on 
loisinnan seurauksena muumioitunut kirva.

Kuva 33.  Phasia aurulans-ludekärpänen loisii mm. viher-
luteella.

Kuva 34.  Tachina fera-äkäsiilikärpänen loisii kookkaita 
perhostoukkia, mm. yökköstoukkia. 



53TYÖTÄ LUONNON PARISSA – MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI
ANNE PIIRAINEN

Jättisiilikärpänen, Tachina grossa, joka herättävää 
huomiota ulkonäöllään, on yksi suurimmista meillä 
esiintyvistä loiskärpäsistä. Se munii lähinnä isoihin 
perhostoukkiin. Äkäsiilikärpänen, Tachina fera, lä-
hes yhtä kookas, ja munii myös perhostoukkiin. 

Pedot (niveljalkaiset)

Verkkosiipiset: harsokorennoista  
käärmekorentoihin
Verkkosiipisten lahkoon kuuluvista heimoista va-
hakorennot, kirvakorennot, harsokorennot ja muu-
rahaiskorennot. Verkkosiipisten yhteyteen luetta-
vat käärmekorennot muodostavat oman lahkonsa. 
Kaikki edellä luetellut korennot ovat saalistajia. 
Harsokorennot lienevät kaikille tutuimpia. 

Verkkosiipisten lahkoon kuuluvat seuraavat hei-
mot:
 Vahakorennot
 Kirvakorennot
 Rantakorennot
 Harsokorennot
 Muurahaiskorennot

Lisäksi samaan ryhmään omina lahkoinaan kuulu-
vat:
 Kaislakorennot
 Käärmekorennot
 Kärsäkorennot  

Luontaisina vihollisina eniten merkitystä on harso-
korennoilla ja kirvakorennoilla, joita on yhteensä 
lähes 50 lajia Suomessa. Lähes kaikki verkkosii-
pislajit ovat toukkavaiheessa petoja. Ne käyttävät 
ravinnokseen mm. kirvoja, kilpikirvoja ja punkke-

ja.  Harsokorentojen toukat voivat käyttää satoja 
kirvoja ravinnokseen toukkavaiheen aikana Ai-
kuisvaiheena ne voivat käyttää siitepölyn, meden 
ja kirvojen mesikasteen lisäksi myös pehmeäihoi-
sia hyönteisiä. Skorpionikorennot käyttävät myös 
kuolleita hyönteisiä ja jopa raatoja aikuisvaiheen 
ravintona. (Rintala, Kumpulainen  & Ahlroth 2014). 

Harsokorennot (Chrysopidae)
Harsokorennot talvehtivat aikuisina erilaisissa suo-
jaisissa onkaloissa, ja hyvin usein ne hakeutuvat 
myös ikkunoiden väliin talvehtimaan. Yhdysvallois-
sa puutarhaliikkeet jopa myyvät pelloille laitettavia 

Kuva 35. Tetanocera-suvun loiskärpäset loisivat etanoilla 
ja kotiloilla. 

Kuva 36.  Harsokorentojen toukat ovat petoja, jotka saa-
listavat pihtimäisillä leuoillaan. 

Kuva 37.  Harsokorentojen toukat koteloituvat pallomai-
sen kotelokehdon sisällä.
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Luteet (Heteroptera)
Osa luteista on pelkästään kasvinsyöjiä, osa on eri-
laisruokaisia, ts. käyttävät sekä kasvi- että eläinra-
vintoa, ja osa on saalistajia eli tulevat toimeen pel-
källä eläinravinnolla. Tunnetuimpia saalistajia ovat 
petoluteet, nokkaluteista lehvänokkaluteet, naskali-
luteet ja palleluteet. Naskalilude on jo ulkonäöltään 
“petomaisen” näköinen vahvoine pyyntiraajoineen. 
Käteen otettaessa se saattaa puolustautua kivuliaas-
ti pistämällä. Pallelude käyttää eläinravinnon lisäk-
si mm. siemeniä ravintonaan. 

Kuva 38.  Harsokorentojen aikuisvaiheet hyötyvät kasvi-
peräisestä siitepölystä ja medestä. Ne talvehti-
vat aikuisina erilaisissa koloissa ja raoissa. 

Kuva 39.  Reunuskirvakorentoaikuinen on helposti tunnis-
tettavissa vaaleasta väristään. 

harsokorentojen “talvehtimispesiä”. Harsokoren-
tojen toukat ovat petoja, jotka käyttävät monia eri 
hyönteisiä ja niiden munia saaliinaan, myös ripsi-
äiset ovat niiden herkkua. Aikuiset ovat meden ja 
siitepölyn syöjiä, jotkut lajit ovat myös hyönteisten 
munien saalistajia, varsinaisesti toukat ovat saalis-
tajia. Toukilla on erityiset tiehyelliset pihtimäiset 
leuat, joilla ne tarttuvat saalieläimeen, lävistävät 
saaliseläimen ihon ja ruiskauttava niihin ruuan-
sulatusnesteitä leukatiehyistä. Ruuansulatusnes-
te hajottaa saaliseläimen kudoksia, ja jonkin ajan 
kuluttua voi harsokorentotoukka imeä saaliinsa 
ruumiinnesteet. Saaliseläin kuolee käsittelyn yhte-
ydessä. Yksi harsokorennon toukka tarvitsee touk-
kakehityksensä läpiviemiseksi 200–500 kirvaa. 
Toukkavaihe kestää noin 18 päivää, kehitys munas-
ta aikuiseksi kestää lajista ja olosuhteista riippuen 
22–60 päivää. (Rintala ja kumppanit 2014).

Kuva 40.  Piikkiluteet ovat ahnaita petoja.

Kuva 41.  Lehvänokkalude on vilkkaasti liikkuva peto.

Kuva 42. Juovanaskalilude saalistaa myös paljon itseään 
suurempia hyönteisiä.
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Kovakuoriaiset 

Maakiitäjäiset (Carabidae)
Maakiitäjäiset on saalistavista hyönteisistä ehkä 
lajistollisesti eniten tutkittu ryhmä. Maakiitäjäisis-
sä on yö- ja päiväaktiivisia lajeja, ja erilaisiin elin-
ympäristöihin erikoistuneita lajeja, esim. paljaan 
maan lajit. Nimensä mukaisesti maakiitäjäiset ovat 
pääasiassa maanpinnalla hyvin vikkelästi juoksevia 
kovakuoriaisa. Eri lajien saalistuskäyttäytymistä, 
toisin sanoen ravintotottumuksia ei ole tutkittu kat-
tavasti, joten eri maakiitäjäislajien merkitystä jon-
kin tietyn tuholaisen hallinnan kannalta on vaikea 
ennustaa. 

Meillä esiintyvistä maakiitäjäisitä kyhmykiitä-
jäinen kuuluu suurimpiin. Se käyttää ravintonaan 
kastematoja ja hyönteistoukkia. Etanakiitäjäinen 
on nimensä mukaisesti erikoistunut käyttämään 
kotiloita ja etanoita ravintonaan. Nelitäplähyrrät 
saalistavat mielellään porkkanapelloilla ainakin 
porkkanakemppejä.

Sylkikuoriaiset
Aikuiset sylkikuoriaiset ovat litteähköjä, peitinsiivil-
tään pehmeitä kovakuoriaisia. Ne viihtyvät kasvien 
lehdillä saalistamassa hyönteisiä, mutta ne syövät 
myös siitepölyä ja vettä. Toukat ovat maassa eläviä 
petoja.

Kuva 43.  Kyhmykiitäjäinen on kookas, matoja ja etanoita 
saalistava maakiitäjäinen. 

Kuva 44. Etanakiitäjäinen saalistaa etanoita ja kotiloita. 
Sen pää on kapea, joten se pääsee hyvin käsiksi 
kotiloihin. 

Kuva 45.  Välkekurekiitäjäinen on kaunis kaksivärinen me-
tallinhohtoinen peto.

Kuva 46.  Kenttäkiitäjäinen on vilkkaasti juokseva saalista-
ja.

Kuva 47.  Sylkikuoriaisaikuiset ja toukat ovat petoja. Tou-
kat saalistavat karikkeessa ja mullassa.
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MIKROBIT
Hyönteisillä on omia sieni-, virus-, ja bakteeritau-
teja. Niitä hyödynnetään biologisessa torjunnassa, 

mutta niitä esiintyy myös luonnostaan. Hyvin ylei-
nen on kärpästen sienitauti. 

Kuva 48.  Sienitaudin sairastuttama ja lopulta tappama kärpänen levittää itiöitä tullen ja veden mukana ympäristöön. 
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LIITE 1. 
 
LAADUKASTA LIIKETOIMINTAA LUONNOSTA  
LEPAKKOKARTOITUS 
Kati Suominen 2014

JOHDANTO

Ruralia-instituutti selvitti Laadukasta liiketoimin-
taa luonnosta -hankkeessa mukana olevien tilo-
jen (Laadukasta liiketoimintaa luonnosta raportti 
3) lepakkolajistoa Etelä-Savossa Mikkelissä sekä 
Puumalassa ja Pohjois-Karjalassa Rääkkylässä. Ta-
voitteena oli selvittää, mitä lajeja maatiloilta löytyy, 
niiden runsauksia ja mahdollisia saalistusalueita. 
Myös päiväpiiloja kartoitettiin.

Kaikki maamme lepakot ovat yöaikaan lentäviä 
hyönteissyöjiä. Päivät ne viettävät erilaisissa päi-
väpiiloissa kuten rakennusten rakosissa, puun ko-
loissa tai lepakonpöntöissä. Lepakot suunnistavat 
ja paikallistavat saaliinsa tuottamalla ihmiskorvin 
kuulumatonta ultraääntä, joka osuttuaan kohtee-
seen kimpoaa siitä takaisin. Lepakko kuulee tulevan 
kaiun-, ja sen avulla pystyy hahmottamaan edessä 
olevia esteitä. Muuntamalla ultraäänet ihmiskorvin 
kuultavaksi voidaan erottaaa lajeja toisistaan, sillä 
lepakoiden tuottamissa ultraäänissä on lajien välillä 
eroa.

Maassamme on tavattu 13 lepakkolajia (Chirop-
tera), joista viittä tavataan yleisesti Etelä- ja Keski-
Suomessa (Kyheröinen ym. 2014). Maamme yleisin 
lepakko on pohjanlepakko, Eptesicus nilssonii. Se 
saalistaa yleisesti korkealla puunlatvojen tasal-
la eikä säikähdä aukeitakaan alueita. Viiksisiippa 
sekä isoviiksisiippa Myotis mystacinus ja Myotis 
brandtii saalistavat pääasiassa suljetummassa ym-
päristössä kuin pohjanlepakko. Ne suosivat avaria 
metsiä ja käyttävät hyväksi esimerkiksi polkuja. Ve-
sisiippa Myotis daubentonii saalistaa usein veden-
pinnan päällä lentäviä hyönteisiä. Korvayökkö Ple-
cotus auritus viihtyy kulttuuriympäristössä kuten 
erilaisissa puistoissa tai pihapiirissä. Muita alueella 
potentiaalisesti tavattavia lajeja on pikkulepakko 
Pipistrellus nathusii, vaivaislepakko Pipistrellus 
pipistrellus, kääpiölepakko Pipistrellus pygmaeus 
sekä isolepakko Nyctalus noctula. Nämä lajit ovat 
kuitenkin maassamme suhteellisen harvinaisia, ja 

suurin osa havainnoista on painottunut maamme 
eteläosiin ja rannikkoseudulle (EUROBATS).

Lepakot tarjoavat erilaisia ekosysteemipalvelu-
ja maanviljelykselle (Kunz ym. 2011). Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa niiden on laskettu tuottavan maan-
viljelykselle noin 70 dollarin arvosta säästöjä vil-
jeltyä aaria kohden, sillä hyönteissyöjälajit pitävät 
tuhohyönteiskantoja kurissa, jolloin ruiskutustarve 
on ollut pienempi.  Kasviravintoa käyttävät lepak-
kolajit taas levittävät kasvien siemeniä ja mettä ja 
siitepölyä ravintonaan käyttävät lepakot pölyttävät 
samalla etenkin hedelmäpuita (Kunz ym. 2011). 

Kaikki maamme lepakot kuuluvat Euroopan 
Unionin luotodirektiivin liitteessä IV(a) lueteltui-
hin erityistä suojelua vaativiin lajeihin. Niiden li-
sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai 
heikentäminen on luonnonsuojelulain § 49 nojalla 
kielletty. Myös lepakon hallussapito, kuljettaminen 
ja myyminen on lailla kielletty. Suomi on liittynyt 
mukaan myös Euroopan lepakoiden suojelusopi-
mukseen (EUROBATS), joka tuli meillä voimaan 
vuonna 1999 (valtiosopimus 104/1999). 

TUTKIMUSMENETELMÄT

Lepakkokartoitus tehtiin Laadukasta liiketoimin-
taa luonnosta –hankkeessa mukana oleville tiloille, 
joita oli kahdeksan Etelä-Savossa, seitsemän Mik-
kelissä ja yksi Puumalassa sekä yksi tila Pohjois-
Karjalan Rääkkylässä.

Lepakkokartoituksissa on erilaisia menetelmiä, 
joita voidaan hyödyntää muun muassa selvityksen 
laajuuden sekä halutun tiedon tarkkuuden puitteis-
sa. Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (SLTY 
ry) ohjeistus lepakkokartoituksista (SLTY 2012) 
kuvaa tyypilliset menetelmät. Tässä kartoituksessa 
aktiivisesti etsittiin lepakoiden päiväpiiloja sekä ha-
vainnoitiin lepakoita detektorin avulla tietyllä reitil-
lä. Lisäksi passiiviseurantalaitteet asetettiin maas-
toon nauhoittamaan ohilentäviä lepakoita. 
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ENNAKKOKÄYNTI JA PÄIVÄPIILOJEN-
ETSINTÄ
Ennen tilakäyntejä hahmoteltiin kartalle alustava 
kartoitusreitti sekä määritettiin alustavasti sopivat 
laskentapisteet ja paikat passiivilaitteille. Tiloille 
tehtävällä ennakkokäynnillä tarkistettiin kartal-
le piirretty reitti maastossa ja muutettiin sitä tar-
vittaessa tarkoituksenmukaisemmaksi. Samalla 
käynnillä etsittiin myös lepakoiden päiväpiiloja 
rakennuksista taskulampun avulla tutkimalla mah-
dollisia rakosia ullakoilla ja ulkorakennuksissa sekä 
etsimällä lepakoiden jätöksiä. Passiividetektorien 
paikat pyrittiin sijoittamaan siten, että ne olisivat 
mahdollisista päiväpiiloistaan ulos lentävien lepa-
koiden lentoreiteillä. 

DETEKTORIKARTOITUKSET
Lepakoiden suunnistuksessa ja saaliinpaikantami-
sessa käyttämä ultraääni voidaan muuttaa ihmis-
korvin kuultavaksi käyttämällä siihen soveltuvia 
laitteita eli lepakkodetektoreja. Eri detektorityypit 
käyttävät eri teknologiaa äänen muuntamiseen, 
ja oikean lepakkodetektorin valinta riippuu äänen 
jatkokäsittely- ja analysointitarpeista. Heterodyne-
menetelmä ja detektorit ovat halvin ja paras mene-
telmä perusretkeilyyn, mutta äänen jatkokäsittely 
ja nauhoitusmahdollisuudet ovat vähäiset. Aika-
laajennus (time expansion) sekä reaaliaikalaajen-
nus (real-time expansion) ultraäänipulssit tallen-
tuvat kokonaisuudessaan, ja äänityksiä voidaan 
analysoida tähän sopivilla ohjelmilla (Ross, 2012). 

AKTIIVIKARTOITUS
Aktiivikartoitus toteutettiin pistelaskentamenetel-
mällä, jossa myös pisteiden välillä havainnoitiin le-
pakoita (Hunt 2012).  Joka tilalle suunniteltiin etu-
käteen mahdollisimman kattava reitti, joka kulki eri 
ympäristöjen halki. Reitille määritettiin 10 lasken-
tapistettä, joissa jokaisessa havainnoitiin lepakoita 
viiden minuutin ajan. Pistelaskentamenetelmän on 
havaittu antavan luotettavampia tuloksia kuin pel-
kän reittilaskennan (Stahlschmidt & Brühl 2012). 
Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää mahdolli-
simman laajasti maatilojen lepakkolajistoa, joten 
laskentareitin pisteet määritettiin siten, että kaikki 
maiseman ympäristöpiirteet olivat edustettuina. 
Erityisesti pisteitä pyrittiin sijoittamaan potenti-
aalisille lepakoiden saalistuspaikoille. Sen sijaan 
suuria peltoaukeita vältettiin ja pyrittiin mieluum-
min pysyttelemään reuna-alueella, sillä lepakoiden 
tiedetään suosivan suojaisempaa saalistuspaikkaa. 

Lepakoita havainnointiin käyttämällä WildLife 
Acousticin EchoMeter 3 –ultraääni-ilmaisinta eli 
lepakkodetektoria. Havaitut lepakonäänet pyrittiin 
nauhoittamaan samalla laitteella käyttäen valmis-
tajan reaaliaikalaajennus -toimintoa. Tämä toi-
minto säilyttää koko nauhoitetun ultraäänipulssin 
kaikki taajuudet ja mahdollistaa lepakon kuuntelun 
samanaikaisesti.  Kun koko äänipulssin taajuusalue 
on tallennettu, pystytään ääninäytettä analysoi-
maan äänentoisto-ohjelmilla tietokoneella jälkikä-
teen.

Laskenta aloitettiin johdonmukaisesti aina 
puoli tuntia auringonlaskun jälkeen (SLTY) ja reit-
ti kierrettiin joka yö samassa järjestyksessä. Alue 
määritettiin saalistusalueeksi, jos lepakko havaittiin 
viiden minuutin laskennan aikana useasti ja kaiku-
luotauspulsseissa havaittiin saalistamisesta kertova 
tihentymä. Samat reitit kierrettiin kolmesti kesässä. 
Sateen sattuessa laskenta keskeytettiin. 

PASSIIVIKARTOITUS
Tiloilla oli laskentaöinä myös kaksi passiivisesti 
nauhoittavaa Titley Scientificin AnaBat SD2 -detek-
toria, jotka tallentavat automaattisesti ohi lentävän 
lepakon. Ne oli asetettu valmiusasemaan sellaisille 
alueille, joilla ennakkokartoituksen perusteella le-
pakoiden arveltiin saalistavan tai niiden mahdollis-
ten päiväpiilojen lähettyville. Passiivilaitteet vietiin 
paikoilleen ennen aktiivilaskentakierrosta ja kerät-
tiin pois laskentakierroksen päätteeksi.

TULOKSET

Kaikkiaan tiloilta havaittiin kolmea eri lepakkolajia. 
Viiksisiippaa Myotis mystacinus ja isoviiksisiippaa 
Myotis brandtii ei pysty luotettavasti erottamaan 
toisistaan pelkän detektorin avulla, joten niitä kä-
sitellään aineistossa lajiparina. Havaittu lepakko 
saattaa siis olla kumpi laji tahansa. Muita havaittuja 
lajeja ovat pohjanlepakko Eptesicus nilssonii sekä 
vesisiippa Myotis daubentonii. 

PÄIVÄPIILON ETSINTÄ
Päiväpiilokartoituksessa ei löydetty lepakoita ra-
kennusten kolosista, mutta jätöksiä löytyi muuta-
mista paikoista vanhoista rakennuksista Luomu-
mansikkatilalta sekä Kalliolan tilalta. Koon ja värin 
puolesta ne viittaavat korvayökköön. Yhtään eläintä 
ei kuitenkaan löytynyt rakennuksen sisältä.
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AKTIIVIKARTOITUS
Aktiivikartoituksessa tehtiin 27 yön aikana yhteen-
sä 62 lepakkohavaintoa (taulukko 1). Yleisin ha-
vaittu laji oli pohjanlepakko. Sen havaittiin myös 
saalistavan eniten kartoitusten aikana (kartta). 
Viiksisiippalajipari oli toiseksi yleisin lepakko, mut-
ta valtaosa havainnoista oli ohilentävistä eläimistä. 
Vesisiippoja tavattiin samalta joelta saalistamassa 
jokaisella laskentakerralla.  

Kuusi havaintoa jäi määrittämättä, sillä nämä 
olivat näköhavaintoja kaukaa ohilentävistä lepa-
koista.

Kaksi lepakkoa tunnistettiin siippalajiksi, mutta 
tarkempi lajinmääritys ei onnistunut. 

Taulukko 1.  Aktiivikartoituksessa havaitut lepakkolajit ja 
-määrät

HAVAITUT LEPAKKOLAJIT JA -MÄÄRÄT

Pohjanlepakko 25

Viiksisiippalaji 17

Vesisiippa 12

Siippalaji 2

Lepakkolaji 6

Yhteensä 62

Lepakkojen määrä kasvoi kesän edetessä (Kuva 1). 
Ensimmäisellä kierroksella havaittiin vähemmän 
lajeja kuin toisella ja kolmannella kierroksella. 

PASSIIVIKARTOITUS
Passiivikartoituksissa saatiin yhteensä 88 lepakko-
havaintoa, joista siippoja oli 72 ja pohjanlepakkoha-
vaintoja 16. 

TULOSTEN TARKASTELU

Lepakoita löydettiin kartoituksessa suhteellisen 
vähän, aktiivikartoituksen 62 lepakkohavaintoa 
27 kartoitusyöltä. Tiloille ei ole aiemmin tehty le-
pakkokartoitusta aiemmin, joten vertailu vuosien 
välillä on mahdotonta. Mikkelin Rokkalan alueella 
on tehty lepakkokartoitus vuosina 2010-2011, ja 
siinä havaittiin huomattavasti enemmän lepakoita 
suhteutettuna kartoituskerojen määrään kuin tässä 
selvityksessä (Vauhkonen & Niironen 2011). Lepa-
koiden on havaittu suosivan enemmän metsäisiä 
ympäristöjä sekä taajamia kuin peltomaisemia (Ky-
heröinen 2004), joten Rokkalan alueen maisemara-
kenne saattaa selittää suuremman lepakkomäärän, 
vaikkakin tässäkin kartoituksessa laskentapisteet 
pyrittiin sijoittamaan lepakoiden saalistuspaikoille. 
Kuopiossa Puijon alueella tehdyssä lepakkoselvi-
tyksessä saatiin huomattavasti enemmän lepakko-
havaintoja kuin tässä kartoituksessa, mutta myös 
tuo selvitys tehtiin metsäisemmässä maisemassa 
(Vihervaara & Virtanen 2006). 

Lajisto oli yksipuoleista, varmoja havaintoja 
saatiin ainoastaan kolmesta, mahdollisesti neljästä 
lajista. Vauhkonen & Niironen (2011)  sekä Viher-

Kuva 1.  Lepakoiden määrä eri kartoituskerroilla. 
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vaara ja Virtanen (2006) havaitsivat samat lajit 
omissa selvityksissään. Habitaatin perusteella esi-
merkiksi pikkulepakoita Pipistrellus nathusii olisi 
kuitenkin hyvinkin voinut tulla kartoituksessa vas-
taan. Korvayökkö on varmastikin alueilla runsaslu-
kuisempi kuin mitä kartoitustuloksista näkyy. Sen 
kaikuluotaus kuuluu vain aivan lähelle, jonka vuok-
si se usein jää aliedustettuun asemaan. Kuitenkin 
rakennuksista löydetyt papanat antaa viitteitä lajin 
olemassaoloon alueella.

Lepakoita tavattiin alkukesästä selvästi vähem-
män kuin myöhemmin. Kyheröinen (2004) havait-
si myös tutkiessaan lepakoiden habitaatin valintaa, 
että lepakkohavainnot lisääntyivät loppukesää koh-
den. Tänä kesänä myös sateinen ja kylmä alkukesä 
on saattanut olla osasyy huomattavasti vähäisem-
piin havaintoihin loppukesään verrattuna. Myö-
hemmin kesällä myös poikaset ovat saalistamassa, 
jonka vuoksi yksilömäärät voivat olla suuremmat. 
On myös mahdollista, että alkukesän valoisina öinä 
lepakot hakeutuvat saalistamaan mieluummin 
metsäisempiin ja hämärämpiin paikkoihin (Kyhe-
röinen 2004) kuin maatilojen avariin pihapiireihin, 
joihin kartoitus painottui. 

Passiivikartoituksessa havaittiin enemmän le-
pakoita kuin aktiivimenetelmällä, vaikka passiivi-
detektorit olivat koko yön samassa kohdassa. Syynä 
tähän saattaa olla passiividetektorien herkemmät 
mikrofonit, jolloin ne havaitsevat lepakonäänet 
kauempaa kuin aktiivilaitteella havaitut. Passiivide-
tektorit myös pyrittiin sijoittamaan sellaisiin paik-
koihin, joissa lepakoiden voi odottaa saalistavan, 

kuten suojaisiin pihapiireihin. Pohjanlepakoiden 
vähyys siippoihin verrattuna saattaa selittyä sillä, 
että siipat suosivat pohjanlepakoita enemmän täl-
laisia suojaisia ympäristöjä.

Detektorien mikrofonien herkkyyksissä on 
myös paljon eroja, joka täytyy ottaa huomioon eri 
kartoitustuloksia verratessa. Herkkyyteen vaikut-
taa paitsi valmistajan mikrofonin herkkyys, myös 
laitteen ominaisuudet. Esimerkiksi hyvällä hetero-
dyne-detektorilla voidaan lepakoita havaita selvästi 
kauempaa kuin time-expansionilla.  

TOIMINTAEHDOTUKSET

Lepakoiden elinoloja tiloilla voi parantaa pieni-
piirteisyyttä ja reuna-alueita suosimalla (Kuva 2). 
Reuna-alueet ja pensaikot tarjoavat lepakoille sekä 
hyönteisravintoa että suojaa ja sopivia saalistusalu-
eita (Lentini ym. 2012) . Esimerkiksi pohjanlepakot 
viihtyivät metsikön reunoilla, viiksisiipat taas puo-
liavoimilla hakamailla. Alueita hoitamalla voidaan 
tarjota lepakoille suotuisia saalistusalueita. Keino-
vesistöjen rakentamisen on havaittu lisäävän lepa-
koiden määrää alueilla, mahdollisesti sen vuoksi, 
että monien lentävien hyönteisten nuoruusvaiheet 
ovat vedestä riippuvaisia. Suuremmat hyönteis-
määrät taas tarjoavat lepakoille enemmän ravintoa 
(Sirami ym. 2013). Sijoittamalla lepakonpönttöjä 
tiloille voidaan tarjota lepakoille suojaisia päiväpii-
lovaihtoehtoja. 

Kuva 2.   Pensaita, vesistöjä ja puustoisia avoimia laitumia suosimalla voidaan tarjota lepakoille suotuisia saalistusympä-
ristöjä. Kuvassa myös lepakoille päiväpiiloksi sopiva lepakonpönttö.



63TYÖTÄ LUONNON PARISSA – MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI
ANNE PIIRAINEN

KIRJALLISUUS

EUROBATS 2014: Agreement on the conservati-
on of populations of European bats National 
implementation report of Finland. Inf.EURO-
BATS.MoP7.17

Hundt, L. 2012: Bat Surveys: Good Practice Guide-
lines, 2nd edition. Bat Conservation Trust.

Kunz, T., Braun de Torrez, E., Bauer, D., Lobova, 
T. & Fleming, T. 2011: Ecosystem services 
provided by bats. - Ann. N.Y. Acad. Sci. 1223 
(2011) 1–38 c_ 2011 New York Academy of 
Sciences.

Kyheröinen, E-M. 2004: Lepakoiden (Chiroptera: 
Vespertilionidae) elinympäristönvalinta ja 
saalistusaktiivisuus Etelä-Hämeen maisema-
mosaiikissa. Pro Gradu –tutkielma. Bio- ja 
ympäristötieteiden laitos. Helsingin yliopisto.

Lentini, P., Gibbons, P., Fischer, J. ym. 2012: Bats 
in a Farming Landscape Benefit from Linear 
Remnants and Unimproved Pastures -PLOS 
ONE.7:11. Article Number: e48201    

Russ, J. 2012: British Bat Calls A Guide To Species 
Identification. ― PELAGIG PUBLISHING. 

Stahlschmidt, P. & Brühl, A. 2012: Bats as bioindi-
cators – the need of a standardized method 
for acoustic bat activity surveys. - Methods in 
Ecology and Evolution. 3: 503–508.

Sirami, C., Jacobs, D., Cumming, S. & Graeme S. 
2013: Artificial wetlands and surrounding 
habitats provide important foraging habitat 
for bats in agricultural landscapes in the West-
ern Cape, South Africa. – Biological conserva-
tion. 164: 30-38    

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry, Chiropte-
rologiska föreningen i Finland rf: Suomen le-
pakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepak-
kokartoituksista luonto-kartoittajille, tilaajille 
ja viranomaisille.

Vauhkonen, M. & Nironen, M. 2011: Mikkelin Rok-
kalan alueen luontoselvitys 2010–2011. ENVI-
RO.

Vihervaara, P. & Virtanen, T. 2006.: PUIJON JA 
KARHONSAAREN LEPAKKOKARTOITUS. 
Kuopio 2006.





WWW.HELSINKI.FI/RURALIA

HELSINGIN YLIOPISTO 
RURALIA-INSTITUUTTI


	ESIPUHE
	TIIVISTELMÄ
	ABSTRACT
	MAATILAN YMPÄRISTÖNHOITO JA LUONNONSUOJELU
	MAATILAN TOIMINNOT JA RAKENNUKSET
	MAATILALLA KÄYTETTÄVÄT TUOTANTOPANOKSET JA NIIDEN OIKEANLAINEN VARASTOINTI, KÄYTTÖ JA HÄVITTÄMINEN
	PELTOJEN RAKENTEELLISET OMINAISUUDET JA VESITALOUS
	MUOKKAUS- JA LANNOITUSKÄYTÄNTÖJENVAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN

	MAATILAN EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI JA LUONNONSUOJELU
	KASVILLISUUS- JA LEPAKKOKARTOITUKSET HANKKEESEEN OSALLISTUNEILLA MAATILOILLA
	ELIÖIDEN LUOKITTELU JA LAJIPORTAALI

	LAJIEN UHANALAISUUS JA SUOJELU
	ELIÖLAJIEN UHANALAISUUSLUOKITUS
	MAATALOUSYMPÄRISTÖJEN UHANALAISET LAJIT
	LUONTOTYYPPIEN JA ELINYMPÄRISTÖJEN UHANALAISUUS JA SUOJELU
	MAATILAN MONIMUOTOISUUSKOHTEET JA LUONTOSELVITYKSET –OHJEITA SELVITYSTEN JA HAVAINTOJEN TEKEMISEEN

	EKOLOGINEN INFRASTRUKTUURI –KÄYTÄNNÖN NEUVOJA
	MONIMUOTOISUUTTA EDISTÄVÄT SAAREKKEET, KAISTAT, KUJANTEET JA REUNAVYÖHYKKEET
	TUHOLAISTEN LUONTAISET VIHOLLISET

	LÄHTEET
	LIITE 1. LAADUKASTA LIIKETOIMINTAA LUONNOSTA: LEPAKKOKARTOITUS



