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ABSTRACT 
 

This thesis is about the biodiversity and the heritage landscapes in general 
and on closer inspection of Mustiala’s teaching farm’s areas. I created an 
illustrated work of the pictures of Mustiala and I collected the markings 
for the tending diary. The tending diary must include at least the name and 
the badge of the area, the acreage and the operations. 
 
The areas of the heritage landscapes in Mustiala are the tree avenues, the 
old barns, the wetlands, the shelter zones, the woody islets, the meadows, 
the dry meadows and the pastures and the shoulders of the roads and the 
fields. 
 
I accomplished my practice in the Centre for Economic Development, 
Transport and the Environment in Satakunta where I worked as an inspec-
tor for agricultural subsidy. I was also offered to acquaint myself with the 
special environmental contract which arose my interest so I wanted to 
create my thesis involving the subject. Mustiala’s educational farm gave 
me an opportunity to have a subject according to the special environmen-
tal contracts and I was able to develope myself and my knowledge. 
 
Finland has been a member of the European Union since 1995 so there are 
a great deal of publications for the subject in the literature. The Agency for 
Rural Affairs have published several different kinds of farmer’s guides 
and the research workers have made a lot of comprehensive analysis and 
examinations. I also had an opportunity to have a former thesis made for 
Mustiala assisting me. 
 
With this thesis I’ve learned a lot more of the biodiversity and its care. 
There are still a lot of things to do to keep the biodiversity unaffected or 
even manage to evolve it. In Mustiala good care has been taken for the 
biodiversity and heritage landscape and the nature has remained rich. 
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1 JOHDANTO 

Luonnon monimuotoisuuskohteet ja perinnebiotoopit ovat kulttuurihistori-
allisesti merkittäviä maataloutemme ja ympäristön monimuotoisuuden 
kannalta. Euroopan Unionin (jäljempänä EU) maatalouspolitiikka ja Suo-
men valtio tukevat ja kannustavat viljelijöitä ja yhteisöjä ylläpitämään ja 
jopa luomaan ympäristölle merkittäviä monimuotoisuuskohteita, jotka ri-
kastuttavat luontomme ilmettä, eliöstöä ja kasvilajeja. 
 
Hämeen ammattikorkeakoulussa Mustialan historiallisestikin arvokkaalla 
opetusmaatilalla toteutettiin opinnäytetyönä (Niittynen, 2008.) maatalous-
luonnon monimuotoisuuden kartoitus vuonna 2008. Työssä arvotettiin 
myös luonnon monimuotoisuuskohteet ja perinnebiotoopit, joista tässä 
opinnäytetyössä koostetaan kuvin havainnollistava monimuotoisuuskoh-
deopas sekä erityistukiehtojen mukainen hoitopäiväkirja. 
 
Monimuotoisuuskohteista kertova kuvateos sisältää Mustialassa esiintyvät 
erityistuen piiriin kuuluvat monimuotoisuuskohteet. Ne ovat kuvin osoitet-
tuina ja niistä on lyhyt kuvaus tekstissä. 
 
Hoitopäiväkirjaa on pidetty Mustialassa ehtojen mukaisesti jo ensimmäi-
sestä sitoumusvuodesta lähtien. Opinnäytetyöhöni kuuluvan hoitopäiväkir-
jatehtävän tavoitteena oli luoda opetusmaatilan verkkoympäristöön, 
www.virtuaali.info/opetusmaatilat, virtuaalinen versio aikaisemmista päi-
väkirjamerkinnöistä, ja tuoda se samalla tämän hetkiseen käyttöön ja käy-
tettäväksi myös tulevaisuudessa. Hoitopäiväkirjan pitäminen on yksi eri-
tyistukisopimuksen ehdoista. 
 
Mielenkiintoni luonnon monimuotoisuuteen ja perinnebiotooppeihin ke-
hittyi lopullisesti erikoistumisharjoitteluni myötä Satakunnan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksessa (jäljempänä ELY-keskus), jossa toi-
menkuvani painottui EU:n maataloustukivalvonnoissa kasvipeitteisyys- ja 
kokotilavalvontoihin. Tehtävässäni perehdyin ympäristötukeen ja edelleen 
ympäristötuen erityistukeen.  
 
Työni painottuu Mustialan monimuotoisuuskohteiden valokuvista laadit-
tuun kuvateokseen ja verkosta löytyvään hoitopäiväkirjaan. Kirjallinen 
osuus johdattaa monimuotoisuuskohteiden perusteisiin. 

 

2 LUONNON JA MAISEMAN MONIMUOTOISUUS 

Maisemamme oli vuosisatoja sitten varsin puustoinen, sillä alkuperäisessä 
luonnossamme ei juuri ollut avointa maastoa. Ihmisen työn ja maatalouden 
kehityksen tuloksena maatalousmaisemamme on vaihteleva ja monimuo-
toinen. Maatalouden johdosta muotoutuneet avoimet viljelymaisemat ovat 
arvostettuja perinnemaisemiamme. Maatalous on muovannut metsien reu-
navyöhykkeitä ja erilaisia puu- ja pensassaarekkeita. Perinteisen maankäy-
tön johdosta vanhoille viljely- ja perinnemaisemillemme on muovautunut 
näille alueille tunnusomaisia ja monipuolisia kasvi- ja eläinlajistoja.  

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat
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Viimeisten vuosikymmenten aikana maisema on muuttunut yksipuoli-
semmaksi ja luonnon monimuotoisuus vähentynyt. Viljelykset ovat suu-
rentuneet ja samalla muun muassa pientareet ja puu- ja pensassaarekkeet 
viljelysten keskellä vähentyneet. Luonnonniityt ja -laitumet ovat jääneet 
pensoittumaan ja metsittymään. Perinteisestä laidunnuksesta ja niitosta 
riippuvaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöt ovat vähentyneet. (Haa-
ranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 
 
Tehostunut maatalous ja kaupungistuminen aiheuttavat perinteisen maa-
seutumaisemamme suurimmat muutokset. Siksi on tärkeää, että pellot, lai-
tumet ja niityt säilytetään edelleen monipuolisessa käytössä ja näin voi-
daan jopa lisätä luonnon monimuotoisuutta. 
 
Maaseutumaisemat vaihtelevat eri puolilla Suomea Pohjanmaan laajoista 
viljelyaukeista Itä-Suomen peltojen, metsien ja järvien luomaan pienimuo-
toiseen maisemaan. Tämä alueellinen omaleimaisuus on osa suomalaisen 
maiseman ja luonnon rikkautta, jota kannattaa säilyttää ja korostaa. (Haa-
ranen, Partanen, Tarvainen 2009.) Maiseman arvottaminen täyttää näin 
myös eurooppalaisen maisemayleissopimuksen esiin nostamia tietotarpei-
ta, sillä sopimus tuo esille kansalaisryhmien maisema-arvostusten tuntemi-
sen tärkeyden. (Pouta ja Salmiovirta 2008.) 
 
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden sopimuksia on tehty mm. lai-
dunalueille, joiden monimuotoista kasvi- ja eläinlajistoa on haluttu edistää. 
Nämä laidunalueet eivät ole tavallisia laidunnurmia, vaan niillä on erityi-
siä luontoarvoja esimerkiksi lintujen elinympäristöinä ja levähdyspaikkoi-
na tai ne muodostavat monipuolisia luontokokonaisuuksia. Pouta ja Sal-
miovirta (2008) arvostavat maiseman julkishyödykkeeksi, jolla on koko-
naisarvo. Tämän kokonaisarvon ymmärretään rakentuvan erilaisista arvo-
komponenteista. Kokonaisarvo koostuu käytöstä saatavista arvoista ja ei-
käyttöarvoista. Käyttöarvo liittyy maiseman käyttöön ja siitä nauttimiseen 
nyt tai tulevaisuudessa. 
 
Ei-käyttöarvot liittyvät siihen, että maisema on toisten käytettävissä tai et-
tä sillä on yleistä olemassaoloarvoa. Toisten kautta saatavat arvot jakaan-
tuvat altruistisiin arvoihin ja perintöarvoihin. Altruistisilla arvoilla tarkoi-
tetaan halua tarjota mahdollisuus muille ihmisille maatalousmaisemasta 
nauttimiseen nykyisin ja perintöarvoilla puolestaan halua turvata maisema 
kaikille tuleville sukupolville. Olemassaoloarvo viittaa siihen, että maise-
maa pidetään sinänsä arvokkaana, vaikka kukaan ei katselisi sitä. Viljely-
maiseman olemassaoloarvo voi liittyä esimerkiksi uhanalaisen kasvi- ja 
eläinlajiston säilymiseen. Ei-käyttöarvot nousevat erityisesti merkittäviksi 
silloin, kun hyödyke ei ole helposti korvattavissa muilla hyödykkeillä. 
Tämä koskee myös maatalousmaisemaa, joka sellaisenaan kuvaa kulttuu-
rihistoriaa ja elinympäristöä. (Pouta ja Salmiovirta 2008.) 
 
Monet ympäristöongelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä eikä niitä voi-
da hallita pelkästään kansallisin toimin. Kun ympäristösopimukset ovat 
yhtäältä määrällisesti lisääntyneet ja toisaalta sisällöllisesti laajentuneet, 
sopimukset koskevat nykyisin yhä useampia aloja ja tahoja. Ympäristöso-
pimukset evät kuulukaan enää pelkästään suppean virkamiesjoukon tehtä-
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väpiiriin, vaan ne koskettavat myös elinkeinoelämän ja kansalaisryhmien 
edustajia. (Kuokkanen, Parkkari 2004.) 
 
Maankäytön suunnittelussa ja luonnonvarojen hoidossa tarvitaan päätök-
senteon tueksi tietoa kansalaisten tarpeista ja arvostuksista. (Karjalainen 
2008.) Poudan ja Salmiovirran (2008) tekemän tutkimuksen mukaan vilje-
lymaisemassa arvostetaan erityisesti kunnostettuja latoja ja muita talous-
rakennuksia sekä laiduntavia eläimiä. Maiseman hoito koetaan yhteiseksi 
asiaksi, jonka eteen tulisi sekä maanomistajien, asukkaiden että viran-
omaisten tehdä oma osuutensa. Vapaaehtoinen toiminta vaatii kuitenkin 
paljon sidosryhmätyötä, mikä saattaa olla melko suuri hidaste toiminnan 
alkamiselle. 
 
Eri tahojen maisemaan kohdistamien arvostusten, toiveiden ja tarpeiden 
selvittäminen vastaa osaltaan eurooppalaisen maisemayleissopimuksen 
asettamiin haasteisiin. Arvostustutkimuksilla voidaan selvittää millaisia 
arvoja eri ryhmät liittävät erityyppisiin maisemiin. Tieto kansalaisten mai-
sema-arvostuksista edistää tietoisuutta maiseman merkityksestä sekä asi-
antuntijoiden maisemaosaamisesta. (Karjalainen 2008.) Maisemaa voi-
daankin määritellä kokemukselliseksi ympäristöksi, joka havaitaan eri ais-
tien sekä kognitiivisten ja tunneprosessien kautta. 
 
Voidaan siis päätellä, että ihmiset arvostavat luontoa ja perinnemaisemaa, 
mutta toimintaa sen kehittämiseksi ja pelastamiseksi on vaikea aloittaa. 
Maanomistajilla ei välttämättä ole tarpeeksi tietoa monimuotoisuuden yl-
läpitämiseksi ja lisäämiseksi, vaikka halua löytyisikin. EU:n ympäristötuki 
toimii tässä asiassa houkuttimena, mutta myös koulutusta tulisi lisätä. Laa-
timani kuvateos toimii lukijalleen visuaalisena informaation luojana ai-
heesta, mitä perinnemaisemat ja luonnon monimuotoisuus tarkoittaa, kun 
siitä on pidetty huolta. 

2.1 Perinnebiotooppi 

Perinnebiotoopit ovat maamme uhanalaisimpia luontotyyppejä ja perintei-
sen maanviljelyksen muokkaamia alueita, jotka ovat olleet maataloustuo-
tannossa tai ovat vieläkin. Näitä alueita on laidunnettu tai käytetty karjan 
rehuntuotantoon ja tällaisesta käytöstä on yleensä selvät merkit nähtävissä 
kyseisellä alueella. Perinnebiotooppeja ovat monenlaiset niityt, kedot, 
ahot, hakamaat, nummet ja metsälaitumet.  
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Kuva 1 Mustialan avoimelta niittyalueelta kohoaa mäki. (Kuva: Niittynen, 2008) 

 
Perinnebiotooppien hoito ylläpitää näiden alueiden monipuolista kasvilli-
suutta ja eläimistöä sekä edistää uhanalaisten lajien säilymistä. Perinne-
biotooppien hoidolla säilytetään pitkäaikaisen maankäytön muovaamaa 
maaseudun kulttuuriperintöä ja maisemaa. Erityisesti pienialaisia, arvok-
kaita kohteita tulisi saada hoidettavaksi. 
 
Perinnebiotooppien erityistukisopimukset tukevat näiden arvokkaiden alu-
eiden hoitoa ja kunnostusta. Hoito tapahtuu erillisen laadittavan suunni-
telman mukaisesti. Hoitotoimia ovat muun muassa niitto, laidunnus, lehti-
puiden lehdestys sekä pensaikon ja puuston raivaus. Niitetty kasvillisuus 
korjataan pois alueelta, jotta vapautuvat ravinteet eivät jäisi rehevöittä-
mään aluetta. Maaperän lannoitus, maanmuokkaus, heinän kylvö, ojitus ja 
puuston istutus haittaavat perinnebiotooppien säilymistä. (Pykälä, Alanen 
2004.) 
 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita perinnebiotooppikohteita 
on voimakkaasti vähentynyt ja vuonna 2004 niitä löydettiin alle 19 000 
hehtaaria (3 694 aluetta). Niistäkin vain runsas puolet oli enää hoidettuja, 
ja suurin osa alueista oli rehevöitynyt haitallisesti. Useimmilla arvokkaiksi 
luokitelluillakin alueilla eliölajisto oli siten todennäköisesti köyhtynyt. Pe-
rinnebiotooppeja hoidetaan laiduntamalla – pääasiassa käyttämällä niitä 
nautakarjan laitumina. Aitoja pitkään hoidettuja niittoniittyjä oli koko 
maassa enää muutamia kymmeniä hehtaareita. (Pykälä, Alanen 2004.) 
 
Suurimmat syyt siihen, että perinnebiotoopit ovat viime vuosikymmeninä 
vähentyneet ja niiden laatu on heikentynyt, ovat niiton ja laidunnuksen 
loppuminen ja siitä johtuva umpeenkasvu sekä alueiden rehevöityminen, 
metsittäminen ja rakentaminen. Samat seikat uhkaavat perinnebiotooppeja 
myös tulevaisuudessa. (Pykälä, Alanen 2004.) Nautatilojen vähentyessä 
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myös perinnebiotooppikohteet uhkaavat vähentyä. On todettu, että van-
hoilla pientiloilla, joilla karjanpito on loppunut tai uhkaa loppua, on ar-
vokkaimmat perinnebiotooppikohteet. Suurtiloilla kiinnostus niittyjen ja 
muiden perinnebiotooppien hoitoon on yleensä vähäisempää. Kielteinen 
kehitys voidaan pysäyttää vain ohjaamalla maataloustukia luonnon moni-
muotoisuuden hoitoon. (Pykälä, Alanen 2004.) 

2.2 Luonnon monimuotoisuus 

Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan kaikkien 
eliölajien eli eläinten, kasvien, sienten ja mikro-organismien koko kirjoa; 
lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden 
elinympäristöjen monimuotoisuutta. Biodiversiteetti on kaikkea luonnossa 
esiintyvää vaihtelua kuvaava yläkäsite.  
 

 

Kuva 2 Maatalousalueilla viihtyy runsas eliölajisto. (Kuva: Niittynen, 2008) 

 
Luonnon monimuotoisuuden suojeluun, hoitoon sekä haitallisten muutos-
ten ehkäisemiseen kehitetään keinoja kartoitus-, tutkimus- ja seurantatieto-
jen pohjalta. Liitteessä 1 on ympäristötukijärjestelmän toteutuneiden toi-
menpiteiden laajuus sekä arvio toimenpiteiden vaikutuksesta luonnon mo-
nimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun vuodelta 2003. Luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden hoitosopimus antaa mahdollisuuksia lisätä peltoympä-
ristöjen luonnon monimuotoisuutta. Sillä voidaan säilyttää peltoympäris-
tössä elävien tyypillisten ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä paran-
taa viljelymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta. Luonnonvaraisten 
eläinten ja kasvien määrä lisääntyy, kun niille tarjotaan elin- ja leviämis-
paikkoja. Se puolestaan edistää maaseutumaiseman virkistyksellisten ar-
vojen kasvua.  
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Maatalousalueilla viihtyy runsas eliölajisto, sillä jopa neljännes Suomen 
luonnonvaraisista lajeista elää ensisijaisesti maatalousympäristössä. Mo-
nilla viljelijöillä on vaikeuksia tilansa arvokkaiden luontokohteiden tun-
nistamisessa, mikä selviää yli 200 tilan antamien vastausten perusteella. 
Kuussaari ym. (2004) ovat selvittäneet, että viljelijäkyselyiden perusteella 
näyttää siltä, että yleisluontoisesti muotoiltu velvoite luonnon monimuo-
toisuustoimiin ei ole havaittavasti johtanut käytännön toimiin. 
 
Perinnebiotooppien hoidon lisäksi Suomessa tehdään ympäristötukijärjes-
telmän osana monia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä sopimuksia, ku-
ten alkuperäisrotujen hoito ja alkuperäiskasvien viljely sekä suojavyöhyk-
keiden ja kosteikkojen perustaminen. Hoito tapahtuu erillisen suunnitel-
man mukaisesti. Myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea sopimusta. 

2.3 Ympäristötuen erityistuki 

Maatalouden ympäristötuki jakautuu kaikille viljelijöille pakollisiin perus- 
ja lisätoimenpiteisiin sekä vapaaehtoisiin erityistukiin. Erityistuki on 
suunnattu pääosin vesiensuojeluun sekä luonnon ja viljelymaiseman mo-
nimuotoisuuden säilyttämiseen ja hoitoon erityiskohteissa. Liitteessä 1 on 
yhteenveto siitä, missä laajuudessa ympäristötuen perustoimenpiteet ja eri-
tyistukien toimenpiteet ovat toteutuneet, sekä arvio toimenpiteiden vaiku-
tuksista luonnon monimuotoisuuteen ja vesiensuojeluun. Toimenpiteiden 
vaikutusta on arvioitu vain kunkin sopimuksen toteutusalueella. Arvioita-
essa toimenpiteiden vaikutuksia koko Suomessa on lisäksi otettava huo-
mioon toteutuneiden sopimusten määrä sekä niiden kattama pinta-ala. Pin-
ta-alasarakkeessa on esitetty perustuen ja lisätoimenpiteiden kohdalla oh-
jelmaan sitoutuneiden tilojen kokonaispeltoala ja erityistukisopimusten 
kohdalla sopimusala. 
 
Maksettava erityistuki määräytyy hoitotyöstä aiheutuneista kuluista sekä 
tulonmenetyksistä, joita voi syntyä esimerkiksi perustettavan suoja-
vyöhykkeen jäädessä pois peltoviljelystä. (Kuussaari ym. 2004.) Liitteessä 
2 on esitetty erityistukisopimuksista saatavia euromääräisiä tukia kohteit-
tain. Erityistukisopimukset ovat viljelijän ja valtion välisiä sopimuksia, 
jotka tehdään viideksi (5) tai kymmeneksi (10) vuodeksi kerrallaan. 
 
Erityistuen saaminen edellyttää, että tuen hakija on sitoutunut ympäristö-
tuen perustoimenpiteiden noudattamiseen. Perustoimenpiteet ovat pakolli-
sia kaikille ympäristötukeen sitoutuneille, samoin kuin yksi lisätoimenpi-
teistä. Perustoimenpiteitä ovat: 
 viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja seuranta 
 luonnonhoitopellot 
 peltokasvien lannoitus 
 puutarhakasvien lannoitus 
 pientareet ja suojakaistat 
 luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito. 
 
Perustoimenpiteiden tavoitteena on ensisijaisesti vähentää maataloudesta 
aiheutuvaa pinta- ja pohjavesiin kohdistuvaa ympäristökuormitusta, eten-
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kin ravinnevalumia. Lisäksi halutaan edistää viljelyn suunnitelmallisuutta 
ja tarkentaa kasvinsuojeluaineiden käyttöä. (Kuussaari ym. 2008.) 
 
Viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja seuranta kuuluu kaikille ympä-
ristötukeen sitoutuneille. Siihen kuuluu viljelysuunnitelmat, viljavuustut-
kimukset ja lohkokohtaiset muistiinpanot. Luonnonhoitopeltoja ovat mo-
nivuotiset nurmipellot ja monimuotoisuuspellot. Monimuotoisuuspellot 
jaetaan lisäksi riista- ja maisemapeltoihin sekä niittykasveilla kylvettyihin 
peltoihin. Vuonna 2010 annettavien ympäristötukisitoumusten osalta 
luonnonhoitopeltojen tuki voidaan maksaa vain, jos viljelijän ympäristötu-
essa tukikelpoisesta peltoalasta koko sitoumuskauden ajan ensimmäisestä 
sitoumusvuodesta lähtien vähintään 5 prosenttia, kuitenkin vähintään 0,5 
hehtaaria, on luonnonhoitopeltoa. (Mavi, 2010.) 
 
Peltokasvien lannoitus-perustoimenpiteessä lannoitusehdot koskevat pel-
toviljelykasveja ja viljelemättömiä peltolohkoja. Ne eivät koske pysyviä 
kasveja eivätkä yksi- tai monivuotisia puutarhakasveja. Lannoituksen on 
perustuttava "Viljelyn ympäristönsuojelun suunnittelu ja seuranta" -
kohdan mukaisesti riittävän usein tehdyn viljavuustutkimuksen tulokseen 
ja vuosittaiseen viljelysuunnitelmaan. Käytettyihin ravinnemääriin laske-
taan mukaan sekä väkilannoitteiden että mahdollisesti käytetyn karjanlan-
nan ja vastaavien orgaanisten lannoitteiden sisältämät ravinteet. (Mavi, 
2010.) 
 
Puutarhakasvien lannoitus-perustoimenpiteessä lannoitusehdot koskevat 1- 
ja 2-ryhmän puutarhakasveja sekä siemenmausteita. Lannoituksen on pe-
rustuttava riittävän usein tehtyyn viljavuustutkimukseen ja vuosittaiseen 
viljelysuunnitelmaan. Viljavuustutkimus on tehtävä vähintään kolmen 
vuoden välein. Monivuotisilla kasveilla ei saa perustamisvaiheen lannoi-
tusta suunniteltaessa käyttää yli kahta vuotta vanhemman viljavuustutki-
muksen tuloksia. Näytetiheyden on oltava sama kuin mitä ”Viljelyn ympä-
ristönsuojelun suunnittelu ja seuranta” –kohdassa määrätään. (Mavi, 
2010.) 
 
Pääsääntöisesti peltolohkoille on jätettävä vähintään metrin piennar valta-
ojan varteen. Valtaojaa suurempien vesiuomien varsilla oleville peltoloh-
koille sekä lampien, järvien ja talousvesikaivojen ympärillä ja meren ran-
nalla sijaitseville peltolohkoille on perustettava vesiuoman varrelle vähin-
tään keskimäärin kolme metriä leveä monivuotisen nurmi-, heinä- ja niit-
tykasvillisuuden peittämä suojakaista. Luonnon monimuotoisuuden edis-
tämiseksi viljelijällä on mahdollisuus jättää kaikille peruslohkoille keski-
määrin enintään kolme metriä leveä nurmikasvillisuuden peittämä piennar 
myös peruslohkon muille reunoille kuin valtaojaan tai vesiuomaan rajoit-
tuvalle sivulle. Tällaiselle pientareelle on kylvettävä nurmi-, heinä- tai 
niittykasvillisuus, ellei pientareella kasva sellaista ennestään. (Mavi, 
2010.) 
 
Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpidon perustoimenpiteessä 
viljelijän on pidettävä pellot avoimina ja viljelymaisema hoidettuna sekä 
asuin- ja tuotantorakennusten ympäristöt siisteinä ja hoidettuina. Maatilal-
la olevia, maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuuskohteita tulee 
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ylläpitää. Tällaisia ovat muun muassa monipuoliset pellon ja metsän reu-
navyöhykkeet, yksittäispuut, puukujanteet, lähteet, purot ja kosteikot. Täl-
laisia kohteita ei saa vaarantaa kasvinsuojeluaineiden tai lannoitteiden 
käytöllä tai paljaaksi hakkuulla. (Mavi, 2010.) 
 
Tilan olosuhteiden perusteella voidaan kolmestatoista erityistuesta valita 
sopivimmat vaihtoehdot. Tehokkaita ympäristönsuojelu- ja ympäristönhoi-
totoimia edellyttäviä erityistukisopimuksia ovat: 
 suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 
 monivaikutteisen kosteikon hoito 
 pohjavesialueiden peltoviljely 
 valumavesien käsittelymenetelmät (kolme tyyppiä) 
 luonnonmukainen tuotanto 
 luonnonmukainen kotieläintuotanto 
 perinnebiotooppien hoito 
 luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 
 alkuperäisrotujen kasvattaminen 
 alkuperäiskasvien viljely 
 ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen 
 lietelannan sijoittaminen peltoon 
 turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely. 
 
Taulukossa 1 on listattu vuosina 2000–2006 toteutetut ympäristötuen eri 
toimenpiteet. Ne on järjestetty asiantuntija-arvioiden (Kuussaari ym. 
2004) mukaan siten, että kussakin toimenpideryhmässä luonnon moni-
muotoisuuden kannalta vaikuttavuudeltaan tehokkaimmiksi arvioidut toi-
met on esitetty ensin. Merkittävimmät toimenpiteet on lisäksi kursivoitu. 
Eri tukimuotojen hehtaari- tai eläinmäärät kertovat vuoden 2006 tilanteen. 
(Kuussaari ym. 2008.) 
 

Taulukko 1 Vuosina 2000–2006 toteutetut ympäristötuen eri toimenpiteet. Eri tukimuoto-
jen hehtaari- tai eläinmäärät kertovat vuoden 2006 tilanteen. 

 
 

Perustoimenpiteet (kaikki noudattavat) Ha Erityistukisopimukset (valinnaisia) Ha/ey 

Pientareet ja suojakaistat - Perinnebiotooppien hoito 24447 

Monimuotoisuuden ja maiseman ylläpitäminen - Luonnonmukainen tuotanto 128144 

Viljelysuunnitelma ja seuranta - Suojavyöhykkeet 7386 

Kasvinsuojelu - Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 5991 

Peltokasvien lannoitus - Kosteikot ja lasketusaltaat 191 

Kotieläinten perustoimenpiteet - Alkuperäisrotujen kasvattaminen (ey) 4772 

Lisätoimenpiteet (yksi valittava) - Maiseman kehittäminen ja hoito 3285 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 950935 Alkuperäiskasvien viljely 5 

Maatilan monimuotoisuuskohteet 7168 Lannan käytön tehostaminen 85204 

Tarkennettu lannoitus 358094 Pohjavesialueiden peltovilejly 1399 

Kotieläintilan toimenpiteet 592608 Happamuuden alueellinen vähentäminen 372 

Puutarhatilan toimenpiteet 27375 Säätösalaojitus ja vastaavat toimenpiteet 21714 
Lähde: Horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman vuoden 2006 vuosikertomus. Manner-Suomi. 

 – Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2007. 
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Ympäristötuen ja erityistukien ehtona olevat täydentävät ehdot edellyttä-
vät lisäksi, että peltoalueiden keskellä sijaitsevat pienet puu- ja pensas-
ryhmät sekä kivisaarekkeet tulee säilyttää ja pysyvien laidunten ala tulee 
pitää avoimena tarpeen mukaan laiduntaen, niittäen tai raivaten. Luonnon-
suojelulaki edellyttää myös mm. avointa maisemaa hallitsevien suurten 
yksittäisten puiden ja puuryhmien suojelua. (Haaranen, Partanen, Tarvai-
nen 2009.) 
 
Perinnebiotooppien hoidon tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämisen erityistukisopimuksella voidaan tukea sellaisia toimia, joilla 
suunnitelmallisesti ja aktiivisesti edistetään luonnon ja maiseman moni-
muotoisuuden lisääntymistä. Nämä toimet eivät voi olla samoja, mitä ym-
päristötuen perustoimenpiteissä, täydentävissä ehdoissa tai muussa lain-
säädännössä edellytetään tehtäväksi. Muinaisjäännökset ovat muinais-
muistolain alaisia kohteita. Muinaismuistojen ympäristön hoito on suunni-
teltava yhteistyössä maakuntamuseon asiantuntijoiden kanssa. (Haaranen, 
Partanen, Tarvainen 2009.) 
 
Kuussaari ym. (2004) toteavat, että ilman EU-jäsenyyden mukanaan tuo-
maa ympäristötukijärjestelmää suomalainen maatalousmaisema olisi to-
dennäköisesti kehittynyt selvästi yksipuolisemmaksi ja luonnon monimuo-
toisuudeltaan köyhemmäksi. Taulukossa 1 on listattu luonnon monimuo-
toisuuden kannalta vaikuttavimmat toimenpiteet. 

2.4 Sopimus perinnebiotoopin hoidosta 

Perinnebiotooppien hoidon tavoitteena on säilyttää laidunnettujen ja niitet-
tyjen luontotyyppien koko alueellinen ja ekologinen vaihtelu sekä eri 
luontotyyppien eliölajisto. (Alanen, Pykälä 2004.) Vuodesta 1995 asti 
maatalouden ympäristötuen osana ollut perinnebiotooppien hoidon erityis-
tuki on tärkeä perinnebiotooppien ja niiden eliölajiston säilymisen kannal-
ta. Kokonaisuudessaan se on katsottu merkittävimmäksi maatalousluon-
non monimuotoisuuteen vaikuttaneista tukimuodoista. (Kuussaari ym. 
2008) 
 
Viljelijän, puutarhatalouden harjoittajan tai hänen puolisonsa on oltava 
sopimuksen tekemistä edeltävän vuoden lopussa vähintään 18-vuotias, 
mutta ei yli 65-vuotias. Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellista yhteisöä, 
yhdistystä, säätiötä, koulu- tai vankilatilaa. (Haaranen, Partanen, Tarvai-
nen 2009.) 
 
Yksityisten viljelijöiden lisäksi myös rekisteröidyt yhdistykset voivat ha-
kea perinnebiotooppien hoidon erityistukea Leader-toimintatavan mukai-
sesti. Yhdistysten toivotaan ottavan hoitoonsa erityisesti sellaisia arvok-
kaita alueita, jotka muuten jäisivät hoitamatta.  

 
Viljelijällä tulee olla ympäristötuessa tukikelpoista peltoa viljelyksessään 
vähintään kolme hehtaaria tai puutarhatilalla puutarhakasvien viljelyksessä 
olevaa tukikelpoista peltoa vähintään puoli hehtaaria koko sitoumuskau-
den ajan. Sopimuksen tekemisen ehtona on, että viljelijä on sitoutunut tai 
sitoutuu ympäristötukijärjestelmään. Jos viljelijän ympäristötukisitoumus 
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päättyy sopimuskaudella, viljelijän on sitouduttava uudelleen ympäristö-
tukijärjestelmään. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 
 
Rekisteröity yhdistys, jolla ei ole maatalouden ympäristötuen perustoi-
menpiteitä koskevaa sitoumusta, voi hakea perinnebiotooppien hoito -
erityistukea. Hoidettavan kohteen tulee sijaita paikallisen Leader-
toimintaryhmän alueella. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että 
toimintaryhmä puoltaa sopimuksen hyväksymistä. (Haaranen, Partanen, 
Tarvainen 2009.) 
 
Sopimukseen haettavan peltoalan on oltava ympäristötuessa tukikelpoista. 
Sopimus voidaan tehdä myös muusta kuin peltoalasta, sillä alue voi olla 
esimerkiksi metsälaidunta. Vähimmäisvaatimuksena sopimukseen sisälty-
vän alan on oltava 0,3 hehtaaria, mutta se voi koostua useasta vähintään 
0,05 hehtaarin kokoisesta lohkosta. 
 
Perinnebiotooppien hoito -sopimusta varten on laadittava suunnitelma. Ti-
laa tulisi käsitellä kokonaisuutena, jotta saadaan aikaan parhaimmat tulok-
set luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta. Suunnitelmassa tu-
lee olla sijainti- ja suunnitelmakartta ja suunnitelmaselostus, josta on tul-
tava esille 
 alueen perustiedot 
 sopimusalueet lohkoittain 
 pinta-alat 
 hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet 
 hoito- ja kunnostustoimenpiteet 
 toteutusaikataulu vuosittain 
 laskelma vuosittaisista kustannuksista 
 hyöty- ja/tai tulonmenetysarvio 
 arvio hankkeen vaikutuksista maisemaan, kasvillisuuteen, eläimistöön 

ja muuhun ympäristöön. 
 
Suunnitelman selventämiseksi kannattaa liittää mukaan esimerkiksi valo-
kuvia. Sijaintikarttana käytetään peruskarttaa tai peltolohkokarttaa, jonka 
kopioon merkitään tukikohteen tarkka sijainti. Suunnitelma tehdään kartal-
le, jossa on tavanomaiset pohjakarttatiedot. Suunnitelmakartasta täytyy 
käydä ilmi kohteen tarkka sijainti tilalla ja hankkeen arvioinnin, korvaus-
perusteiden ja toteutuksen kannalta oleelliset tiedot. Tilatunnuksen on tul-
tava esille jokaisessa paperissa. 
 
Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkir-
jaa. Hoitopäiväkirjassa on esitettävä lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä 
vuosittaiset hoitotoimenpiteet ja hoidon vaikutukset ympäristöön. Lisäksi 
selvitetään mahdolliset erot hoitosuunnitelmaan ja niiden syyt. Mikäli hoi-
tosuunnitelmasta aiotaan poiketa, siitä on ilmoitettava ELY-keskukseen. 
 
Kaikki eivät silti aina ole niin yksiselitteisiä, sillä perinnebiotooppien hoi-
toonkin liittyy ongelmia. Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus (Keski-
Karhu, 2009) on jaotellut ongelmat viiteen eri kategoriaan: 

1. Yleiset maatalouselinkeinoon, maatalouspolitiikkaan ja maaseudun 
muutokseen liittyvät ongelmat. 
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2. Tietoon ja taitoon liittyvät ongelmat. 
3. Asenteisiin liittyvät ongelmat. 
4. Perinnebiotooppien hoidon käytännön ongelmat. 
5. Hoidon koordinoinnin ja eri toimitahojen yhteistyön ongelmat. 

 
Kaikki ongelmat ovat tärkeitä, mutta jokaisesta kategoriasta löytyy myös 
ne suurimmat. Ensimmäisen kohdan tärkeimpiä ongelmakohtia ovat vilje-
lijäväestön ikääntyminen ja eläköityminen sekä maanomistuksen kaupun-
kilaistuminen. Maatalous elääkin muutoksen kautta, kun tilojen määrä las-
kee tilakoon samanaikaisesti noustessa. 
 
Tietoon ja taitoon liittyviin ongelmiin pystyisi puuttumaan lisäämällä kou-
lutusta ja neuvontaa maanomistajille. Usein ei ymmärretä perinnebiotoop-
pien monimuotoisuuteen liittyviä arvoja ja oikean hoidon merkitystä. Li-
säksi omistaja- ja sukupolven vaihdosten vuoksi osa omistajista ei ole tie-
toisia perinnebiotoopeistaan. 
 
Motivaation puute ja perinnebiotooppien arvostamattomuus ovat asentei-
siin liittyvien ongelmien pääkohtia. Motivaation puutetta lisää tuen saa-
mattomuus, koska silloin luonnonlaitumien hoidosta jäisi rahallisesti tap-
piolle. 
 
Perinnebiotooppien käytännön ongelmia tuovat lohkojen pieni koko, jol-
loin alueita on vaikea hoitaa isoilla koneilla. Vain kolmasosa kohteista 
hoidetaan hyvin, muut kohteet rehevöityvät tyydyttävän tai huonon hoidon 
tai hoitamattomuuden takia. (Keski-Karhu, 2009.) Toisilla taas ei ole tar-
vittavaa kalustoa alueiden hoitoon, vaikka kiinnostusta ja alueita löytyisi-
kin. Näitä ovat yleensä ei-maanviljelijät, jotka ovat saattaneet saada maan-
sa perintönä. 
 
Yhteisöjen ongelmina esiintyy hanketyön katkonaisuus ja lyhytkestoisuus. 
Tiedotus on satunnaista eikä säännöllistä perinnebiotooppien tilan seuran-
taa ole välttämättä järjestetty. 
 
Ongelmista pääseminen vaatii työtä ja sitoutuneisuutta, mutta tavoitteita 
asettamalla tulosten aikaansaaminen on helpompaa. Tiedotusta lisäämällä 
voidaan lisätä kiinnostusta ja perinteisiä työtapoja voi harjoitella vaikkapa 
järjestämällä tempauksia, joiden myötä myös talkoohenki saataisiin hyö-
dynnettyä. 

2.4.1 Ei-tuotannollisten investointien tuki; alkuraivaus ja aitaaminen 

Ympäristötukijärjestelmää täydentää vuonna 2008 käyttöön otettu ei-
tuotannollisten investointien tukijärjestelmä. Tällä tuella voidaan rahoittaa 
arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivausta ja aitaamista ohjelmakau-
della 2007−2013. Hanke on toteutettava hyväksytyn suunnitelman mukai-
sesti kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Hankkeen valmistuttua 
kohteen hoidosta on tehtävä maatalouden ympäristötuen mukainen perin-
nebiotooppien hoitoa koskeva erityistukisopimus. (Haaranen, Partanen, 
Tarvainen 2009.) 
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Ei-tuotannollisten investointien tukea voidaan myöntää perinnebiotoopille, 
joka on alueellisten ympäristökeskusten vuosina 1996−2001 julkaisemissa 
perinnemaisemaraporteissa määritelty valtakunnallisesti, maakunnallisesti 
tai paikallisesti arvokkaaksi. Tuki voidaan myöntää myös perinnebiotoop-
pialueelle, jonka alueellinen ympäristökeskus on lausunnossaan todennut 
luontoarvoiltaan näitä vastaavaksi tai joka kuuluu Natura 2000 -
verkostoon. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) Edellytyksinä ovat, et-
tä yksittäisen peruslohkon pinta-ala on vähintään 0,05 hehtaaria ja koko 
hankkeen alan on oltava vähintään 0,30 hehtaaria, jotta raivaamiseen ja ai-
taamiseen liittyvä tuki voidaan saada. 
 
Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen kuuluvia toimia ovat 
pensaikon ja puuston raivaus ja raivausjätteen poistaminen. Näiden raiva-
ustoimien lisäksi toimenpiteisiin voi sisältyä hankkeen toteuttamisalueella 
sijaitsevien rakennelmien ja perinteisten latorakennusten säilyttämistä ja 
kunnostamista sekä alueen aitaamista. Rakennelmilla tarkoitetaan perintei-
siä karjatalouteen liittyviä pieniä ja kevytrakenteisia rakennelmia kuten ai-
dat, portit, veräjät, heinän kuivaukseen liittyvät haasiat, suovat ja pielekset 
sekä karjasillat ja suoniittyjen patorakenteet. Toimenpiteisiin voi kuulua 
myös tarpeellisia hankealueella toteutettavia toimenpiteitä kuten niitto tai 
laidunnus. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 
 

2.4.2 Sopimusalueen hoito 

Perinnemaiseman hoidon periaatteena on säilyttää ja vahvistaa alueiden 
omaleimaisia biologisia ja kulttuurihistoriallisia piirteitä ja maisemaa. 
Hoitomenetelmät pyritään valitsemaan kunkin kohteen oman käyttöhisto-
rian ja erityisluonteen perusteella. Perusperiaatteena on pitää yllä negatii-
vista ravinnetaloutta: vuotuisten hoitotoimien avulla alueilta tulee poistua 
vähintään yhtä paljon ravinteita kuin sinne tulee kasvien tuotannon, lai-
duneläinten jätösten ja typpilaskeuman mukana. (Alanen, Pykälä 2004.) 
 
Perinnebiotooppien hoidossa tärkeimmät hoitomenetelmät ovat niitto ja 
laidunnus. Laidunnus on yleensä helpoin ja puustoisilla alueilla lähes ai-
noa keino. Alanen ja Pykälä (2004) huomauttavat, että hoidon tulee onnis-
tuakseen olla jatkuvaa, ja että kertaluontoisista toimista saattaa olla jopa 
enemmän haittaa kuin hyötyä, kun esimerkiksi raivattu niitty vesoittuu 
umpeen. Muita tärkeitä hoitotoimenpiteitä ovat kasvillisuuden avoimuu-
den säilyttäminen sekä pidättyminen maaperän lannoituksesta, muokkauk-
sesta, kylvöstä ja ojituksesta ja myrkkyjen ja lisäravinteiden käytöstä. Ta-
valliset metsätaloustoimet eivät sovi perinnebiotooppien hoitoon. Aluei-
den umpeenkasvu estetään tarvittaessa raivauksin, mutta vanhat ja lahot 
puut säästetään. Niittyjen tulisi yleensä olla varsin avoimia, sillä puut ja 
pensaat vaikeuttavat hoitoa. 
 
Kunnostettavilla alueilla puuston raivaus tehdään usean vuoden aikana, 
sillä liian voimakas harventaminen rehevöittää pintakasvillisuutta, koska 
ravinteita vapautuu sen käyttöön. Puustoa raivattaessa säästetään eliöstön 
kannalta tärkeät vanhat lehtipuut, laho- ja kolopuut ja jalopuut sekä pen-
sastiheikköjä. Eroosion uhkaamilla rannoilla säästetään pensaita ja puita. 
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Tietyt puulajit, kuten haapa, tuottavat erityisen paljon kanto- ja juurivesoja 
puuston poiston jälkeen. Tämän vuoksi haavat kaulataan eli niistä poiste-
taan kuorta ympäri rungon ja ne kaadetaan muutaman vuoden kuluttua, 
jolloin vesominen on vähäisempää. Puuston harvennus kannattaa tehdä 
myöhään syksyllä tai talvella, jolloin puut voidaan poistaa alueelta lumen 
ja roudan suojatessa maata. Pensaita harvennettaessa suositaan marjovia ja 
harvinaisia lajeja. Niitettävillä alueilla pensaiden raivaus ja puiden kaato 
tehdään mahdollisimman lyhyeen kantoon niiton helpottamiseksi. Raiva-
usjätteet kerätään pois alueelta. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 
 
Niiton paras ajankohta on niittykasvien kukinnan ja siementen tuleentumi-
sen jälkeen. Niiton ajankohdassa on lisäksi otettava huomioon luonnonva-
raisten lintujen ja nisäkkäiden suojelu. Niittämiseen suositellaan ensisijai-
sesti välineitä, jotka leikkaavat korren, eivätkä murskaa sitä. Murskattu 
sänki on altis kasvitaudeille ja kuivumiselle. Murskaavateräisiä koneita 
voi käyttää hävitettäessä ei-toivottuja kasvustoja (nokkonen, koiranputki, 
maitohorsma, vadelma). Kosteilla paikoilla tulee käyttää mahdollisimman 
kevyitä ja kantavia koneita, ettei maastoon jää kulku-uria. Niitetty kasvil-
lisuus kootaan ja kerätään pois muutaman päivän kuluttua niitosta, jotta 
tuleentuneet siemenet ehtivät varista. Niitettyjen alojen jälkilaidunnus on 
yleensä suositeltavaa. Kunnostettavilla alueilla niitto voi olla tarpeen tehdä 
kahdesti kesässä. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 
 
Laidunnuksen aloitusajankohta riippuu kasvillisuuden kehittymisestä. Lai-
dunnus tulisi lopettaa ennen syyssateiden aiheuttamaa maan liettymisvaa-
raa. Linnustollisesti arvokkailla rantaniityillä myöhään syksyyn jatkuva 
laidunnus on edullista, jotta saavutetaan seuraavana vuonna suotuisa pe-
simäympäristö. Laiduneläinten juomapaikat ja eläinsuojat tulee sijoittaa 
niin, etteivät ne haittaa alueen luonnonarvojen säilymistä. Laidunnuspai-
neen tulee olla riittävä, jolloin laitumen kasvillisuus pysyy matalana. 
(Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 
 
Hakamailla ja metsälaitumilla säästetään vanhoja lehtipuita, pökkelöitä ja 
maapuita. Vanhat rakenteet ja rakennelmat säästetään ja niiden kunnostuk-
sessa käytettävien materiaalien ja rakennustapojen tulee sopia käyttötar-
koitukseen ja maisemaan. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 

2.4.3 Mahdollisia kohteita 

Alla on kuvattu esimerkkejä perinnebiotooppikohteista, jotka löytyvät 
myös Maaseutuviraston (jäljempänä Mavi) julkaisemasta oppaasta Luon-
non ja maiseman monimuotoisuus (2009). Perinnebiotooppien hoidon eri-
tyistuki on ollut keskeisessä asemassa niittyjen ja hakamaiden sekä metsä-
laidunten hoidossa. (Kuussaari ym. 2008.) Mustialan kohteita ovat kedot, 
tuoreet niityt ja hakamaat. 
 
Kuivat niityt eli kedot 
 
Kedot esiintyvät kuivilla ja hiekkaisilla tai kallioisilla mailla. Niille tyypil-
listä kasvillisuutta ovat matalat heinät ja ruohot. Tavallisia heiniä ovat 
lampaannata, nurmirölli, tuoksusimake ja jäkki. Tyypillisiä ruohoja ovat 
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ahosuolaheinä, siankärsämö, kissankäpälä, hopeahanhikki, mäkitervakko 
ja kissankello. Pitkään laidunnetuille kedoille ovat usein tyypillisiä pen-
sasmaiset ja pylväsmäiset katajat. Ketojen hoito vaatii aktiivisia hoitotoi-
mia, laidunnusta tai niittoa. Pensoittuneilla alueilla raivataan puustoa sekä 
pensaikkoa alkuperäisen ketokasvillisuuden palauttamiseksi. 
 
Mustialan alueelta löytyy kallioketoja (kuva 3), joita hoidetaan laiduntaen 
ja niittäen. Alueita uhkaa rehevöityminen.  
 

 

Kuva 3 Alue on vanha kallioinen laidunalue Mustialassa. Ketokasvillisuutta uhkaa 
reunojen rehevöityminen. (Kuva: Niittynen, 2008) 

 
Tuoreet niityt 
 
Tuoreilla niityillä on kohtuullisesti vettä pidättävä maaperä, joten niiden 
kasvillisuus voi olla rehevää. Ne ovat olleet perinteisen maatalouden par-
haita heinämaita. Niiden kasvilajistoa ovat erilaiset heinät, kuten nurmi-
lauha, niittynurmikka, nurmirölli, punanata ja tuoksusimake sekä kauniisti 
kukkivat ruohot kuten päivänkakkara, harakan- ja peurankello, puna- ja 
metsäapila, niittynätkelmä, hiirenvirna, ahomatara, ahomansikka, särmä-
kuisma, poimulehdet ja kirkiruoho. Tuoreiden niittyjen runsaskukkainen 
lajisto säilyy parhaiten säännöllisellä, vasta kukinnan jälkeen tehdyllä nii-
tolla. Niitettyjen alojen jälkilaidunnus on suositeltavaa. Tuoreita niittyjä 
voidaan myös hoitaa laiduntamalla niillä nautakarjaa tai hevosia. 
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Mustialan tuore niitty on pieni ja kaunis saareke, jossa sijaitsee vanha lato 
ja kasvaa muutama näyttävä maisemapuu (kuva 4). 

 

Kuva 4 Mustialan tuore niitty on pieni saareke. (Kuva: Niittynen, 2008) 

 
Rantaniityt 
 
Rantaniityt sijaitsevat meren tai sisävesien rannoilla keskivesitason ja kor-
keimman tulvan välisessä vyöhykkeessä. Rantaniittyjen kasvillisuus on 
vyöhykkeistä. Vesirajassa kasvavat muun muassa luikat, järvikorte ja jär-
vikaisla. Vesirajasta kauempana vaihtelevat sarojen, punanadan ja nurmi-
lauhan vallitsemat vyöhykkeet. Rantaniittyjen kukkakasveja ovat ranta-
kukka, virmajuuri ja rantanätkelmä. Rantaniityillä saadaan suurikasvuiset 
rantakasvit kuten järviruoko parhaiten pysymään kurissa laiduntamisen 
avulla. Rantaniittyjen parhaita laiduneläimiä ovat naudat, jotka hävittävät 
tehokkaasti järviruokoa. Niittäminen soveltuu laajoille ja tasaisille ran-
taniityille. 
 
 
Tulvaniityt 
 
Tulvaniityt ovat Lapin, Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien 
luonnonniittyjä, joita on laajennettu yhtenäisiksi aukeiksi raivaamalla pen-
saita ja puustoa. Tulvaniittyjen kasvillisuus on selvästi vyöhykkeistä. Mä-
rimmässä rantavyöhykkeessä kasvaa saroja ja järvikortetta, hieman ylem-
pänä kastikoita ja ruokohelpeä. Kaikkein ylimpänä ovat runsasruohoiset 
niittytyypit, joilla kasvavat nurmilauha, rönsyleinikki, mesiangervo, ranta-
tädyke ja ranta-alpi. Tulvaniittyjen hoitoa on pensoittuneiden niittyjen rai-
vaaminen ja säännöllinen niitto tai laidunnus. 
 
 
 
 



LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa; kuvateos ja hoitopäiväkirja 
 

 
16 

Suoniityt 
 
Suoniityt ovat avoimille ja viljaville letoille ja nevoille syntyneitä niittyjä. 
Suoniityillä voi eräissä tapauksissa riittää kerran kahdessa vuodessa tapah-
tuva niitto. 
 
 
Lehdesniityt 
 
Lehdesniityillä vuorottelevat niittykasvillisuus sekä harva lehtipuusto ja 
pensaikko. Lehdesniityillä lehtipuista on latvottu ja vesottu lehdeksiä eli 
kerppuja karjan talvirehuksi. Runsaskukkaiset niityt ja lehtipuumetsiköt 
tarjoavat elinympäristöjä monilukuiselle hyönteislajistolle. Lehdesniittyjen 
hoito alkaa kevätsiivouksella. Niitto ajoitetaan niin, että niittykasvit ovat 
kukkineet ja siementäneet, jonka jälkeen tehdään jälkilaidunnus tai toinen 
niitto. Lehdestäminen tehdään ensimmäisen niiton jälkeen heinä-
elokuussa. 
 
 
Hakamaat 
 
Hakamaat ovat laiduntamisen ja puuston raivauksen tuloksena syntyneitä 
enemmän tai vähemmän puustoisia alueita. Vaihteleva puusto on paikoin 
hyvinkin harvaa. Aluskasvillisuudesta voi erottaa sekä kangas- että niitty-
kasvillisuuden piirteitä. Tehokkaasti laidunnetuilla aloilla esiintyvät lam-
paannata, nurmirölli ja jäkki sekä ahomansikka, rohtotädyke ja niittyhu-
mala. Hakamaiden parasta hoitoa on laidunnus. Puustoa ja pensaikkoa on 
aika ajoin poistettava hakamaan säilyttämiseksi puoliavoimena. 
 

 

Kuva 5 Tämä Mustialan hakamaa on ollut aikoinaan nautojen laiduntama. (Kuva: 
Niittynen, 2008) 
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Mustialan hakamaita käytetään paljon laidunnukseen (kuva 5). Osa haka-
maista on kasvanut umpeen ja osassa on havaittavissa tuoreen niityn ja 
metsän lajistoa. Hakamaita kaunistavat myös laho- ja maisemapuut. 
 
 
Metsälaitumet 
 
Metsälaitumet ovat laidunnettuja metsäaloja, joilla vallitsevat tavalliset 
metsäkasvit ja niittykasvit menestyvät lähinnä puuston aukkopaikoissa. 
Metsälaitumien hoito tehdään kuten hakamailla. 
 
 
Nummet 
 
Nummia esiintyy Suomessa lähinnä saaristossa. Ne ovat puuttomia varpu-
kankaita. Nummien hoitoa on ajoittainen pensaikon raivaus ja kulottami-
nen sekä säännöllinen laidunnus. 

2.5 Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen eli niin sanotun 
biodiversiteettisopimuksen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden 
suojelu, sen osien kestävä käyttö sekä perintöaineksen käytöstä saadun 
hyödyn oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Sopimuksen 6 artikla 
edellyttää kunkin osapuolen laativan biologisen monimuotoisuuden suoje-
lua ja käyttöä koskevan kansallisen strategian, suunnitelman tai ohjelman. 
Sopimus sisältää toimia biologisen monimuotoisuuden edistämiseksi 
luonnonmukaisessa elinympäristössä (in situ –suojelu, 8 artikla) ja toimia 
muualla kuin  luonnonmukaisessa ympäristössä (ex situ –suojelu, 9 artik-
la). (Kuokkanen, Parkkari 2004.)  
 
Maatalouden ympäristötuen vaikutusten seurantatutkimusten (MYTVAS) 
tulosten perusteella maatalouden ympäristötuen toimenpiteet ovat edistä-
neet luonnon monimuotoisuuden ja avoimen viljelymaiseman säilymistä. 
Tulosten mukaan ympäristötuen toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet 
riittäviä pysäyttämään maatalousluonnon pitkään jatkunutta köyhtymistä. 
Lisäksi maatalouden ympäristötuen toimenpiteitä leimaa tehottomuus suh-
teessa ympäristötukeen käytettyyn rahamäärään. (Niemi & Ahlstedt 2010.) 
 
Luonnon monimuotoisuutta tutkitaan usein lähinnä yksittäisten lajien ta-
solla eri ympäristössä elävien kasvi- ja eläinlajien runsautena. Luoto ym. 
(2004) selvittävät, että tutkittaessa luonnon monimuotoisuutta maisemata-
solla, tarkastellaan elinympäristöjen monimuotoisuutta ja sitä, miten mai-
semarakenteella voidaan selittää lajien monimuotoisuuden alueellista vaih-
telua. 

2.5.1 Sopimusalueen hoito 

Viljelijän tulee perustaa ja/tai hoitaa kasvi- ja eläinlajien säilymisen ja li-
sääntymisen kannalta tärkeitä alueita. Sopimusaluetta ei saa lannoittaa ei-
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kä käsitellä kasvinsuojeluaineilla. ELY-keskus voi kuitenkin tapauskohtai-
sesti sallia lannoituksen luonnonvaraisten lintujen levähdys- ja ruokailu-
alueilla. Laidunnus on tapauskohtaisesti sallittua ja se tulee toteuttaa niin, 
että se ei aiheuta alueen kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä tai 
eroosiota. Toteutuksessa käytettävien kasvilajien on oltava alueelle tyypil-
lisiä luonnonkasveja. (Haaranen, Partanen, Tarvainen 2009.) 

 

2.5.2 Mahdollisia kohteita 

Alla on kuvattu kohteita, joille voidaan tehdä luonnon monimuotoisuuden 
edistämisen sopimus (lähde: Mavi: Luonnon ja maiseman monimuotoi-
suus, 2009). Yleisimpiä näistä ovat monimuotoiset pellon ja metsän reu-
navyöhykkeet sekä metsäsaarekkeet. 
 
 
Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet 
 
Avoimen viljelymaiseman ja metsän väliin jää vaihteleva, lajistoltaan mo-
nipuolinen reunavyöhyke. Reunavyöhykkeitä on monentyyppisiä: avoi-
men niittymäisiä, hakamaisen puoliavoimia ja suljettuja, puustoltaan mo-
nikerroksisia. Reunavyöhykkeen luonne ja leveys vaihtelevat kasvupaikan 
ja ihmisen toiminnan mukaan. Reunavyöhyke suojaa metsän sisäosia tuu-
lelta ja auringonpaahteelta, tarjoaa suojaa pölyttäville hyönteisille, toimii 
riistaeläinten elin- ja suojapaikkana, tarjoaa pesimäpaikkoja viljelysten ja 
niiden reuna-alueiden linnustolle sekä lisää maiseman vaihtelua. Niitty-
mäiset reunavyöhykkeet tarjoavat pölyttäville hyönteisille myös ravintoa. 
  

 

Kuva 6 Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet tarjoavat suojaa monille eläin- ja 
eliölajeille. (Kuva: Niittynen, 2008.) 
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Reunavyöhykkeen luonnon- ja maisema-arvoja palautetaan ja ylläpidetään 
esimerkiksi puiden ja pensaiden harvennuksilla, niitolla tai laidunnuksella. 
Hoitotoimien päätavoitteena on lisätä reunavyöhykkeen avoimuutta ja ke-
hittää puustoa hakamaisen puoliavoimeen suuntaan. Hoidon tavoitteet ja 
hoitotoimenpiteet määräytyvät alueen olemassa olevien luontoarvojen ja 
niiden kehittämismahdollisuuksien mukaan. Kaikki metsäreunat eivät 
omaa edellytyksiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen raivauksin. 
Esimerkiksi varjoisat tukkikuusikot, ojamaapenkereet tai rämelaiteet eivät 
sovellu hoitokohteiksi. Parhaiten reunavyöhykkeiksi soveltuvat etelään ja 
lounaaseen avautuvat aurinkoiset reunat.  
 
Reunavyöhykkeillä suositaan matalakasvuisia lajeja, jotta reunavyöhyke ei 
varjosta haitallisesti peltoa. Varjostavia havupuita poistetaan sekä suosi-
taan lehtipuita, -pensaita ja katajia. Erityisesti suositaan marjovia lajeja. 
Reunavyöhykkeelle pyritään saamaan vaihtelevuutta luomalla niittymäisiä 
aukkopaikkoja tai muutamien metrien kokonaan avoin niittymäinen reuna 
peltoa vasten paljastamalla kiviä, siirtolohkareita ja kiviaitoja sekä vapaut-
tamalla yksittäisiä puita maisemapuiksi. Vanhat lehtipuut, pökkelöt ja 
maapuut säästetään.  
 
Niiton paras ajankohta on niittykasvien kukinnan ja siementen tuleentumi-
sen jälkeen. Raivaus- ja niittojäte tulee kerätä pois. 
 
 
Pelloilla sijaitsevat metsäsaarekkeet sekä puu- ja pensasryhmät 
 
Metsäsaarekkeet ovat jääneet pellon raivauksen yhteydessä hankalasti 
poistettavien puiden, kiviröykkiöiden, kalliopaljastuman, kosteikon tai 
kuopan ympärille. Ne ovat tärkeitä alueita, sillä ne antavat suojaa, pesi-
misrauhaa ja ruokailumahdollisuuksia useille eläinlajeille. Lisäksi ne tuo-
vat vaihtelua avoimeen peltomaisemaan. Peltojen metsäsaarekkeiden hoito 
on samanlaista kuin reunavyöhykkeillä. Hoitotoimia ovat esimerkiksi pui-
den ja pensaiden harvennus, niitto tai laidunnus. Toimien päätavoitteena 
on lisätä saarekkeen avoimuutta ja kehittää puustoa puoliavoimen haka-
maiseksi.  
 
Puu- ja pensasryhmät ovat yhden tai useamman puu- ja pensaslajin muo-
dostamia ryhmiä viljelysten keskellä. Ne ovat usein syntyneet luonnostaan 
viljelemättä jääneelle paikalle, kuten kuoppaan tai pienelle kumpareelle, 
kivikasaan, kalliopaljastumaan taikka ojan tai puron varrelle. Näillä alueil-
la valon runsaus ja vapaa kasvutila tekevät puut leveiksi ja haaroittuneiksi. 
Hoitotoimia ovat esimerkiksi alikasvospuiden ja pensaiden harvennus sekä 
niitto. Harvennuksessa säästetään vanhoja puita sekä suositaan lehtipuus-
toa ja erityisesti marjovia puita ja pensaita. 
 
Mustialassa esiintyvien saarekkeiden kasvillisuus on melko tavanomaista. 
Puut ovat yleensä mäntyjä, mutta myös nuoria lehtikuusia ja koivuja esiin-
tyy saarekkeiden reunamilla. 
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Kuva 7 Pieni saareke viljelyspellolla Mustialassa. (Kuva: Niittynen, 2008) 

 
Pienet kosteikot 
 
Kosteikolla tarkoitetaan vesistökuormitusta vähentävää ojan, puron, joen 
tai muun vesistön osaa ja sen ranta-aluetta, joka on suuren osan vuodesta 
veden peitossa ja pysyy muunkin ajan kosteana. Kosteikot puhdistavat 
maatalousalueilla valumavesiä monin tavoin. Vedessä elävät mikrobit 
muuttavat veden ja pohja-aineksen typpeä kaasumaiseen muotoon, jolloin 
se vapautuu ilmaan. Kosteikkokasvillisuus käyttää hyödyksi veteen liuen-
neita ravinteita (fosfori ja typpi). Lisäksi veden virtausnopeuden hidastu-
essa veden mukana liikkuva kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle ja sii-
hen sitoutuneet ravinteet (lähinnä fosfori) varastoituvat maaperään. Kos-
teikko eroaa lasketusaltaista siinä, että lasketusaltaat voivat pidättää lähin-
nä vain valumavesissä olevaa kiintoainetta. (Eskola, Hirvonen, Salomäki 
2009.) 
 
Hoidon tavoitteena on kosteikkojen ja lintuvesien ranta-alueiden säilyttä-
minen luonnontilaisina tai kunnostaminen ja hoitaminen siten, että luon-
non monimuotoisuus säilyy. Tavoitteena on metsittymässä tai pensoittu-
massa olevien kosteikkojen ja niitä ympäröivän maiseman avartaminen. 
Alueen kunnostustoimia ovat puiden ja pensaiden raivaus sekä niitto. 
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Kuva 8 Kosteikko on jo pahasti rehevöitynyt. (Kuva: Niittynen, 2008) 

 
Olemassa olevat tulvapellot 
 
Huomattava osa lintuvesikohteista rajoittuu peltoihin. Monien lintuvesien 
rantoja on aiemmin laidunnettu rantaniittyinä. Laiduntamisen loputtua lin-
tuvesien rannat ovat usein ruovikoituneet ja pensoittuneet, mikä heikentää 
niiden luontoarvoja. 
 
Rantaniityt ja -luhdat ovat kaventuneet pellon raivauksen takia, jolloin lin-
tujen luontaiset pesimä- ja ruokailupaikat ovat vähentyneet. Lintuvesien 
rantaviljelmillä viljely sopeutetaan mahdolliseen tulvaluontoon. Veden 
vaivaamat rantapellot muutetaan mieluummin laitumiksi, mikä lisää mer-
kittävästi lintujen ruokailualueita. Lintujen pesinnän onnistuminen tulee 
huomioida laidunkauden aloittamisessa. Laidunnus voidaan toteuttaa 
myös niiton jälkeen. 
 
 
Peltoalueilla sijaitsevat lintujen ja muiden eläinten levähdys- ja ruokailu-
alueet 
 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää jatkaa viljelyä pelloilla, 
jotka ovat esimerkiksi lintujen muuton, pesimisen tai ruokailun kannalta 
arvokkaita. Tällaisille alueille voidaan tehdä erityistukisopimuksia, jos 
niiden jättäminen pois viljelystä aiheuttaisi huomattavaa haittaa linnustol-
le. Lisäksi hanke voi käsittää esimerkiksi lintutornin ja sinne vievien pol-
kujen perustamisen sopimusalueelle. 
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Monimuotoisuuspellot ja –kaistat 
 
Maatalousympäristössä elävien harvinaistuvien lajien elinympäristöjen 
turvaamiseksi voidaan perustaa pellolle kasvustoja tai muuten hoitaa pel-
toa niin, että sillä voidaan olettaa olevan huomattavaa merkitystä lajin me-
nestymiselle. Toimenpiteet päätetään tapauskohtaisesti kohteen luonteen 
suojelunarvoisen lajiston perusteella. Monimuotoisuuskaistoja voidaan pe-
rustaa pääsääntöisesti peltojen reunoille esim. lämpimiin, etelään avautu-
viin metsänreunoihin. Kaista perustetaan mieluiten luontaisen siemennyk-
sen kautta. Kaista on suositeltavaa niittää loppukesällä ja korjata heinä 
pois. 
 
 
Uhanalaisten lajien esiintymispaikat 
 
Maatalousympäristön lajiston uhanalaistuminen on yleensä seurausta vilje-
lykäytäntöjen muuttumisesta tai maatalouden lopettamisesta. Uhanalaiset 
lajit luokitellaan tarkemmin hävinneisiin, äärimmäisen uhanalaisiin, erit-
täin uhanalaisiin, vaarantuneisiin tai silmällä pidettäviin. Suurimmalla 
osalla maatalousympäristön uhanalaisia lajeja hoitokeinoina ovat esiinty-
mispaikkaa varjostavien puiden ja pensaiden raivaus sekä laidunnus tai 
niitto. Hoitotavat on kuitenkin määriteltävä lajikohtaisesti uhanalaisia laje-
ja suosiviksi. Lisäksi voidaan määritellä muita erityisiä hoitokeinoja, kuten 
kulotusta. 

 
Laiduneläinten määrään ja lajiin tulee kiinnittää huomiota. Merkittäviä 
uhanalaisten lajien hoidettavia elinympäristöjä ovat etenkin kuivat niityt 
eli kedot sekä kalliokedot. Kaikkein uhanalaisimmille lajeille alueelliset 
ympäristöviranomaiset laativat suojelusuunnitelmat. 
 
 
Maiseman monipuolistaminen 
 
Avoin viljelymaisema on maaseudun kulttuurimaiseman tärkein tunnus-
merkki. Usein erityyppiset harvapuustoiset tai pensaita kasvavat reuna- ja 
rajavyöhykkeet jakavat ja rajaavat avoimia viljelyalueita ja erottavat ne 
metsistä, vesistöistä tai rakennetusta ympäristöstä. Erityisesti näiden reu-
na- ja raja-alueiden umpeenkasvu saattaa yksipuolistaa maisemaa jättäen 
avoimet peltoaukeat piiloon. Maisemaa voidaan monipuolistaa myös ot-
tamalla esiin tiettyjä yksittäiskohteita ja alueen ominaispiirteitä, esimer-
kiksi yksittäispuita, jotka kuuluvat vanhaan kulttuurimaisemaan. Ne ovat 
kauas näkyviä maiseman kiinnekohtia. Avoimissa ja puoliavoimissa ym-
päristöissä kasvavilla iäkkäillä lehtipuilla on suuri merkitys muun muassa 
monille hyönteis- ja itiökasvilajeille.  
 
Erityisen arvokkaita ovat vanhat, kookkaat yksittäispuut, mutta on myös 
huolehdittava, että nuorempia puita säästetään ja hoidetaan niin, että ne 
voivat kehittyä komeiksi yksittäispuiksi. Yksittäispuiden ympäristöt raiva-
taan avoimiksi ja hoidetaan säännöllisesti esimerkiksi niittämällä.  
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Kuva 9 Maisemaa voidaan monipuolistaa esim. ottamalla esiin yksittäispuita. (Kuva: 
Niittynen, 2008) 

 
Maatalousmaisemassa sijaitsevien siirtolohkareiden, hiidenkirnujen ja 
muinaisrantojen ympäristöjen avoimena pitäminen monipuolistaa maise-
maa. Näillä alueilla peruskunnostus tehdään puita ja pensaita raivaamalla 
sekä vuotuinen hoito laiduntamalla tai niittämällä. Maisemanhoitotöiden 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset luonnon monimuotoisuu-
teen. 
 
Puukujanteiden perustaminen tai uusiminen 
 
Puukujanteet kuuluvat vanhaan kulttuurimaisemaan ja niillä on tärkeä 
maisemallinen merkitys varsinkin seuduilla, joissa maisema on tasaista 
sekä vailla yksittäispuita ja metsäsaarekkeita. Lisäksi esimerkiksi koivuku-
janne pitää haihduttamalla tienpohjan kuivana ja kantavana. Puukujanteet 
ovat yleensä päätieltä taloon johtavan tien varrella tai kylätien varrella. Ne 
ovat yleensä samaa puulajia. Puukujanteissa on usein käytetty koivua. 
Muita kujanteiden puulajeja ovat pihlaja, kuusi, mänty sekä Etelä- ja Lou-
nais-Suomessa jalot lehtipuut, kuten tammi, saarni ja vaahtera.  
 
Vanhat kujanteet tulee ensisijaisesti säästää, sillä ne ovat merkittäviä laho-
puulajistolle ja puun pinnalla kasvaville jäkälille. Uutta kujannetta perus-
tettaessa puulajiksi valitaan mieluiten ennestään paikalla kasvanut luon-
nonvarainen laji. Vanhan kujanteen voi uusia kerralla tai vaiheittain. Puut 
kannattaa istuttaa riittävän kauas tien reunasta, ettei niitä kolhita autoilla ja 
traktoreilla. Puukujanteen hoitoa on oksien leikkaaminen tarvittaessa ja 
kujanteen ympäristön hoitaminen esimerkiksi niittämällä. 
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Kuva 10 Puukujanne kulkee Mustialan talousalueen läpi. (Kuva: Niittynen, 2008) 

Pienimuotoiset istutukset 
 
Maiseman parantamiseksi voidaan tietyillä alueilla tarvita esimerkiksi nä-
kösuojaistutuksia. Jotta näkösuoja olisi mahdollisimman toimiva, kannat-
taa suojaistutus perustaa leveänä vyöhykkeenä, johon valitaan sekä nopea-
kasvuisia että ikivihreitä lajeja. Istutuksia ei tule tehdä erilaisille niityille, 
kuten kedoille, kalliokedoille, tuoreille niityille tai rantaniityille. 
 
 
Perinteisen maatalouden rakennelman kunnostaminen 
 
Aikakautensa rakennustapaa, materiaalia ja tyyliä edustavilla rakenteilla ja 
rakennelmilla on elinkeinohistorian, asutuksen kehittymisen ja kulttuuri-
maiseman kannalta suuri merkitys. Lisäksi perinteisillä rakenteilla, erityi-
sesti kiviaidoilla ja maalaamattomasta puusta tehdyillä rakennelmilla, on 
suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta. Niissä viihtyvät mo-
net harvinaistuneet hyönteiset sekä useat harvinaiset jäkälälajit.  
 
Tuotannon muuttumisen myötä perinteiset rakennelmat ovat jääneet lähes 
kokonaan pois käytöstä. Perinteisiä maatalouden rakennelmia ovat esi-
merkiksi ladot, karjamajat, vesi- ja tuulimyllyt, riihet, kivisillat, riuku- ja 
kiviaidat, suovat ja haasiat. Erityistukea voidaan myöntää pienimuotoisille 
kunnostushankkeille ja kylämaisemien yhteishankkeille. Kohteet tulee 
kunnostaa mahdollisimman paljon alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja 
käyttäen. Kunnostettaessa säilytetään paikalliset tyyppiratkaisut. 
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Kuva 11 Kyttälännyppylän riukuaitaa. (Kuva: Niittynen, 2008) 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Työni aineisto pohjautuu EU:n ja Maa- ja metsätalousministeriön säädök-
siin, Mavin julkaisuihin, erilaiseen aiheesta julkaistuun kirjallisuuteen se-
kä Anna-Maija Niittysen opinnäytetyöhön, Maatalousluonnon monimuo-
toisuuden kartoittaminen ja arvottaminen, ja opetusmaatilan muistiinpa-
noihin. Myös perinnebiotooppien hoidosta tehdyllä sopimuksella oli mer-
kittävä arvo työni etenemiseksi. 

3.1 Aineiston kerääminen 

Luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä teoksia on julkaistu lukuisia. Tut-
kimuksia ovat tehneet alan järjestöt ja laitokset. Teoksia oli helposti saata-
villa kirjastossa ja niiden pohjalta sain paljon täsmätietoa aiheesta. ELY-
keskuksilta sai tärkeitä viljelijöille kohdistettuja oppaita. 

3.2 Aineiston käyttömenetelmät 

Yleistä tietoa monimuotoisuudesta etsin alan kirjallisuudesta. Mavin verk-
kosivut tarjosivat myös paljon kattavaa ja selkokielistä tekstiä, josta oli 
helppo lähteä kokoamaan tietoja kohteista ja tuesta yleensä. 
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Mustialan kohteista sain tietoja opetusmaatilan muistiinpanoista ja henki-
lökohtaisten keskustelujen myötä. Käytin hyväkseni myös aikaisemmin 
tehtyä opinnäytetyötä, johon oli tehty kattava pohjatyö. Se sisälsi paljon 
laadukkaita valokuvia, joita käytettiin myös kuvateoksen laatimiseen ker-
tomaan tehokkaammin Mustialan merkittävistä luontokohteista. 

4 MUSTIALAN PERINNEBIOTOOPPI- JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUSKOHTEET 

Mustialan maatalousoppilaitos kuuluu Mustialan – Kaukolan harjun – Por-
taan valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Alueella on useam-
pia perinnemaisemia ja arvokkaita maisema-alueita. Alueet on inventoitu 
Hämeen perinnemaisemainventoinnissa maakunnallisesti arvokkaiksi. 
Tärkeimmät kohteet ovat Kyttälännyppylä 1,50 ha ja Vartiovuori 1,75 ha, 
jotka on alla kuvattu suunnitelmaselostuksen (liite hakemukseen perinne-
biotoopin hoito) mukaisesti. Hoitopäiväkirja löytyy verkosta osoitteesta 
www.virtuaali.info/opetusmaatilat.  

4.1 Kyttälännyppylä 

Mustialan koillispuolella on nurmien ympäröimä koivuvaltainen metsä-
laidun / haka, Kyttälännyppylä. Haassa on maakiviä, lahopuita ja runsaasti 
myös katajia. Metsälaidun on avoin ja valoisa. Ympäröivää nurmea ei lai-
dunneta. Alueella kasvaa huomionarvoisia kasveja, kuten nurmitatarta 
(Polygonum viviparum), valkovuokkoa (Anemone nemorosa), mäkiter-
vakkoa (Lychnis viscaria) sekä runsaasti purtojuurta (Succisa pratensis).  

 

 

Kuva 12 Kyttälännyppylä on puustoltaan vaihtelevaa hakamaata. (Kuva: Niittynen, 
2008) 

http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat


LUMO-kohteet ja perinnebiotoopit Mustialassa; kuvateos ja hoitopäiväkirja 
 

 
27 

Kasvillisuuden valtalajit kasvillisuustyypeittäin ovat mahdollisesti kyl-
vönurmilta alueelle levinneitä heinälajeja: nurmirölli (Agrostis capillaris), 
nurmilauha (Deschampsia cespitosa) ja timotei (Pheleum pratense). Näi-
den lisäksi myös metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum) esiintyy run-
saasti.  
 
Alueella on laidunnettu lampaita 1970-luvulla. Kyttälännyppylä on kum-
pare ja noin 3-4 metriä ympäröiviä peltoja korkeammalla. Kyttälännyppy-
lästä 15 % on kallioketoa, 50 % metsälaidunta ja 35 % muuta niittyä (tuore 
niitty). 

4.2 Vartiovuori 

Vartiovuori sijaitsee näkyvällä paikalla tien varrella lähellä talouskeskusta 
ja on näin ollen maisemallisesti merkittävä kiintopiste ympäröivässä mai-
semassa. Hyvää niittykasvillisuutta on vielä jäljellä Vartiovuorella. Var-
tiovuori on eteläpuolelta ja päältä avoin kallio. Kallion reunoilla kasvaa 
vanhoja kauniin muotoisia mäntyjä ja katajaa, ja sieltä on kauniit näkymät 
ympäristöön. Alueella on laidunnettu lampaita 1980-luvun puoliväliin asti. 
Kallion reunat ja varsinkin alapuoli on heinittynyt ja pusikoitunut. Alueen 
huomionarvoiset kasvit ovat tummatulikukka (Verbascum nigrum), hieta-
lemmikki (Myostis stricta), jäkki (Nardus stricta) ja litteänurmikka (Poa 
compressa). Alueen puu ja pensaslajeja ovat mm. tuomi, pihlaja, harmaa-
leppä, mänty, kataja ja terttuselja. Vartiovuori jakaantuu neljään eri tyyp-
piin: 

 
 20 % on karuja kallioketoja, jonka valtalajit ovat ahosuolaheinä 

(Rumex acetosella), viherjäsenruoho (Scleranthus annuus), nurmihäk-
ki (Cerastium fontanum) ja ketotädyke (Veronica arvensis). 

 20 % kuivaa heinäniittyä. Alueen valtalajit ovat nurmirölli, heinätäh-
timö (Stellaria graminea), siankärsämö (Achillea millefolium) ja val-
koapila (Trifolium repens). 

 20 % umpeen kasvanutta niittyä (ei voi arvioida tyyppiä). Alueen val-
talaji on hietakastikka (Calamagrostis epigeios). 

 40 % laidunnettua metsää. Valtalajit: metsälauha (Deschampsia 

flexuosa) ja käenkaali eli ketunleipä (Oxalis acetosella). 
 

 

 

Kuva 13 Maiseman muutosta voidaan seurata esimerkiksi Mustialassa Vartiovuorelta 
navetan suuntaan kuvatusta kuvaparista. Vanhempi kuva on 1900-luvun al-
kuvuosikymmeniltä ja uudempi on kuvattu kesäkuussa 2008. Tämä kuvapari 
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havainnollistaa maatalousympäristöjen avointen alueiden katoamista 1900-
luvun aikana. (Niittynen 2008.) 

4.3 Muut kohteet 

Kyttälännyppylän ja Vartiovuoren alueiden lisäksi Mustialassa on paljon 
muita arvokkaita kohteita. Tällaisia luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä kohteita, joita esiintyy Mustialassa, ovat puukujanteet, vanhat la-
dot, kiviaidat ja -saarekkeet, peltoalueilla sijaitsevat kosteikot ja purot, vi-
herkesannot, niityt, kedot, hakamaat ja perinnemaisemat, pellonreunat ja -
pientareet, tienpientareet ja peltosaarekkeet. Näitä tärkeitä kohteita on esi-
telty kuvateoksessa. 

4.4 Hoitopäiväkirja 

Sopimusehtojen mukaisesti perinnebiotoopilla toteutetuista toimenpiteistä 
on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Hoitopäiväkirjaan tulee merkitä vähintään 
lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset hoitotoimenpiteet, niiden 
toteuttamisajankohdat ja niiden vaikutukset ympäristöön. 
 
Hoitotoimenpiteistä tärkeimmät ovat niitto, laidunnus ja raivaus. Perinne-
biotooppien hoitosopimuksessa on määritelty kohteita sitovat hoitotoi-
menpiteet ja laiduntavien eläinten laatu ja määrä. 
 
Mustialan opetusmaatilalla on pidetty hoitopäiväkirjaa sopimusehtojen 
mukaisesti. Tässä työssäni laadin uuden pohjan hoitopäiväkirjan pitämi-
seksi ja kokosin siihen hoitotoimenpiteet vuodelta 2010. Hoitopäiväkirja 
on nähtävillä opetusmaatilan virtuaalikylän verkkosivuilla. 

4.5 Kuvateos 

Mustialan kauniista maatalousmaisemasta on olemassa paljon valokuvia, 
mutta niitä ei ollut vielä varsinaisesti saatettu kansien väliin kokonaisuute-
na. Tästä syntyi ajatus laatia Mustialan opetusmaatilallekin oma kuvin se-
lostettu kertomus tärkeistä luontokohteista. 
 
Kuvateokseen ”Mustialan LUMO” on kerätty perinnemaiseman monimuo-
toisuuden kannalta merkittäviä kohteita. Kohteet ovat esiteltyinä aihealu-
eittain. Kuvateos on liitteenä raportin lopussa. 

5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyötäni tehdessä perehdyin erityyppisiin monimuotoisuuskohtei-
siin Mustialassa ja yleisesti. Työni edetessä myös asiantuntevuuteni kart-
tui, mitä pidän erityisen tärkeänä tulevaisuuttani ajatellen. Voin mahdolli-
sesti hyödyntää oppimaani tulevissa työsuhteissani, ja toisaalta sain toteu-
tettua Mustialan opetusmaatilalle merkityksellistä aineistoa.  
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LUMO eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa eläin- ja eliölajien sisäistä 
perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta ja niiden elinympäristöjen moni-
muotoisuutta. Maataloudessa yritetään kannustaa viljelijöitä ja yhdistyksiä 
hoitamaan monimuotoisuudelle tärkeitä kohteita. Mustialassa tällaisia 
kohteita ovat puukujanteet, vanhat ladot, kosteikot, purot, rantavyöhyk-
keet, peltosaarekkeet, niityt, kedot ja hakamaat sekä tien- ja pellonpienta-
reet. 
 
Perinnebiotoopit ovat maataloustuotannossa olevaa tai aikaisemmin ollutta 
aluetta, jota on laidunnettu tai käytetty karjan rehuntuotantoon. Perinne-
biotooppien hoidolla edistetään luonnon monimuotoisuutta. Mustialassa 
näitä kohteita ovat Vartiovuoren ja Kyttälännyppylän alueet, jotka ovat 
kallioista hakamaata, metsälaidunta ja niittyä.  
 
Tutustuin Mustialan kohteisiin aiemmin kerätyn materiaalin perusteella. 
Yleistä tietoa luonnon monimuotoisuudesta löytyi paljon eri muodoissa 
aina verkkojulkaisuista painettuihin kirjoihin. Sovelsin omaa tietoani ja 
uutta oppimaani asiaa. Tavoitteeni oli saada kokonaisuudesta mahdolli-
simman ymmärrettävä ja helppolukuinen, jotta se olisi jatkossa mahdolli-
simman monen käytettävissä. Työ rakentuukin erityistukikohteista yleensä 
edeten Mustialan opetusmaatilan kohteisiin. 
 
Monille maanomistajille luonnon monimuotoisuus on vielä niin vieras 
asia, etteivät he ole lähteneet hoitamaan omia merkittäviä kohteitaan. Tä-
hän vaikuttaa myös maanomistajien tietämättömyys, mikä kertoo taas kou-
lutuksen ja neuvonnan puutteesta. Kuten on sanottu, kuvat kertovat 
enemmän kuin tuhat sanaa. Tästä voisi päätellä, että kuvateos on oiva tapa 
viestiä tärkeistä asioista mielenkiintoisesti. Toivottavasti tämä työni innos-
taa muitakin opinnäytetyön tekijöitä myös muilta aloilta vastaavan kuvite-
tun kertomuksen laatimiseen. 
 
Hoitopäiväkirjan pitäminen erityistukikohteista kuuluu hoitosopimukseen. 
Siihen merkitään vuosittaiset toimenpiteet, kuten laidunnukset ja raivauk-
set, ja merkitään kertyneet kustannukset. Vuosittain tehtyjen hoitotoimien 
sopivuuden ja oikeellisuuden arvioimiseksi kirjataan muistiin kaikki teh-
dyt kunnostus- ja hoitotyöt ajankohtineen. Hoitopäiväkirjan pohjalta vuo-
sittaisia hoitotoimia voidaan tarkistaa tarpeen mukaan ja riittävän yksityis-
kohtaisena se on oivallinen apu hoidon seurannalle. Hoitopäiväkirjan pi-
täminen vastaa lohkokirjanpitoa. Se on melko vapaamuotoinen, mutta siitä 
on selvittävä kuitenkin lohkon nimi ja tunnus, pinta-ala sekä tehdyt toi-
menpiteet. 
 
Monimuotoisuuskohteiden suojeleminen ja hoitaminen on edelleen tärkeää 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Myös Mustialassa hoitotyö 
jatkuu kohteiden parissa, jotta niistä voitaisiin nauttia vielä vuosikymmen-
tenkin, ellei jopa vuosisatojen, kuluttua. Mitä Mustialan kohteille sitten tu-
lisi seuraavaksi tehdä? Ehkä seuraava tästä aiheesta opinnäytetyönsä teke-
vä ryhtyy ratkaisemaan sitä kysymystä. 
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Liite 1 
 
YMPÄRISTÖTUKIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUNEIDEN TOIMENPITEIDEN 
LAAJUUS SEKÄ ARVIO TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSESTA LUONNON 
MONIMUOTOISUUTEEN JA VESIENSUOJELUUN.  
 

Ympäristötuen toimenpide Sopimusten määrä* 
Toimenpiteen vaiku-

tus** 

Perustuen pakolliset toimenpiteet 
Lukumää-

rä 
Pinta-ala 

(ha) 
Milj. eu-

roa/vuosi 
Biodiver-
siteetti 

Vesien-
suojelu 

Viljelyn ympäristösuunnittelu ja seuranta       + 0 

Peltokasvien peruslannoitus       0 + 

Kasvinsuojelu       0 ++ 

Pientareet ja suojakaistat       ++ ++ 

Luonnon monimuotoisuustoimet       ++ 0 

Kotieläintilan perustoimenpiteet       0 + 

Yhteensä 68 803 2 208 256* 251     

Lisätoimenpiteet*** 

Tarkennettu lannoitus 13 611 353 900   0 +++ 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja 
kevennetty muokkaus 35 114 887 400   ++ ++ 

Maatilan monimuotoisuuskohteet 352 8 000   ++ 0 

Kotieläintilan toimenpiteet 18 322 657 300   0 + 

Puutarhatilan toimenpiteet 2 335 11 400   0 + 

Tarkennettu lannoitus ilman korvausta 19 770 1 047 200   0 +++ 

Erityistukisopimukset 

Suojavyöhykkeet 2 097 5 408 2,635 ++ +++ 

Kosteikot ja lasketusaltaat 425 4 808 1,083 + +++ 

Säätösalaojitus ja vastaavat toimenpi-
teet 2 300 34 310 4,98 - ++ 

Kalkkisuodinojitus ja tehostettu kalkitus 163 2 234 0,245 0 ++ 

Perinnebiotoopit 2 538 23 653 6,025 +++ 0 

Maiseman kehittäminen 1 052 3 996 1,129 + 0 

Luonnon monimuotoisuuden edistämi-
nen 846 3 643 1,153 ++ 0 

Luonnonmukainen tuotanto 4 782 149 721 17,594 ++ + 

Lannan käytön tehostaminen 4 685 125 487 7,938 0 ++ 

Pohjavesialueiden peltoviljely 100 977 0,098 0 ++ 

Alkuperäisrotujen kasvattaminen 
(eläinyksikköä) 753 2 053 0,299 + 0 

Alkuperäislajikkeiden viljely 8 101 0,004 + 0 

Erityistukisopimuksia yhteensä 19 749 354 388 43,183     
* Lähde: Maatalouden ympäristötuen seurantaryhmän väliraportti 28.2.2003. Perustuen pakollisen osan tiedot vuodelta 2002, tiedot 
lisätoimenpiteistä vuodelta 2001 ja tiedot erityistukisopimuksista (+ hakemuksista) 15.11.2002. 

** Arviot toimenpiteiden vaikuttavuudesta perustuvat luonnon monimuotoisuuden osalta 27 alan asiantuntijalta saatujen arvioiden 
keskiarvoihin ja vesiensuojelun osalta muutamien vesiensuojelun asiantuntijoiden yhteiseen arvioon. - = lievä kielteinen vaikutus, 0 = 
ei vaikutusta, + = lievä myönteinen vaikutus, ++ = kohtalainen myönteinen vaikutus, +++ = huomattava myönteinen vaikutus. 
*** Viljelijä voi saada erillistä tukea vain yhdestä lisätoimenpiteestä. Silti osa viljelijöistä on sitoutunut useamman lisätoimenpiteen 
toteuttamiseen. Tämän takia luvut eivät summaudu perustukeen kuuluvien tilojen määräksi. Erityisesti tarkennettu lannoitus on 
usein toteutettu ilman erillistä korvausta. 
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Liite 2 
 
YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKISOPIMUKSEN TEHNEELLE VILJELIJÄLLE 
TAI MUULLE TUENSAAJALLE MAKSETAAN VUOSITTAIN ERITYISTUKEA 
SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄÄ PELTOHEHTAARIA, MUUN ALUEEN 
HEHTAARIA, ELÄINYKSIKKÖÄ TAI MAATILAN KANOJA KOHTI 
SEURAAVAN TAULUKON MUKAISESTI. 
 

Erityistukisopimus   €   

Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito 

 

enintään 450/ha A- ja B-
tukialueella,  
enintään 350/ha 
C-tukialueella 

  
      
      

   Monivaikutteisen kosteikon hoito   enintään 450/ha 

Pohjavesialueiden peltoviljely     enintään 150/ha 

Valumavesien käsittelymenetelmät 

 
    

- säätösalaojitus 
   

enintään 54/ha 
- säätökastelu 

   
enintään 108/ha 

- kuivatusvesien kierrätys     enintään 140/ha 

Perinnebiotooppien hoito 
  

enintään 450/ha 
Arvokkaat pienialaiset kohteet 5-30 aaria 200/kohde   

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden  
edistäminen 

enintään 450/ha   

 
  

Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen enintään 347/ha 

Luonnonmukainen tuotanto     141/ha   

Luonnonmukainen kotieläintuotanto   126/ha (+ 141/ha) 

Alkuperäiskasvien viljely     450/ha   

Lietelannan sijoittaminen peltoon   56/ha   

Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely 
 

    
- kotieläintilat, joilla kasvatetaan nautoja, hevosia,  
lampaita tai vuohia yhteensä enemmän kuin 2  
eläinyksikköä 

 
  

68/ha   
    

- muut kotieläintilat ja kasvinviljelytilat 114/ha   

Alkuperäisrotujen kasvattaminen 
 

    
- suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja  
kainuunlammas 270/ey   

- itäsuomen- ja pohjoissuomenkarja 
 

500/ey   

- länsisuomenkarja 
  

270/ey   

- suomenhevonen 
   

270/ey   

- suomenvuohi 
   

270/ey   

- maatiaiskanat ja -kukot 
  

    

* 20-39 kanaa ja kukkoa 
 

100/maatila 

* 40-59 kanaa ja kukkoa 
 

150/maatila 
* vähintään 60 kanaa ja  
kukkoa         250/maatila 

- Lähde: Mavi, Hakuopas 2011. 
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