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Kuva 1 Lehmuskujanne Mustialan talousalueella 2008. 

JOHDANTO 

Mustialan opetusmaatilan alue on historiallisesti 

merkittävä ja kuuluu valtakunnallisesti 

arvokkaisiin maisema-alueisiin. Vuonna 1556 

kuningas Kustaa Vaasa perusti Mustialaan 

kuninkaankartanon. Vuonna 1840 Mustiala 

valittiin maamme ensimmäiseksi 

maatalousoppilaitoksen paikaksi. Täällä annettiin 

maamme korkeinta maatalousopetusta aina 

vuoteen 1908 saakka, sillä oppilaitoksesta 

valmistui agronomeja. Opetus siirrettiin Helsingin 

yliopistoon. Nykyisin Mustiala on osa Hämeen 

ammattikorkeakoulua ja ammatti-instituuttia, ja 

Mustialasta valmistuu AMK agrologeja ja 

maaseutuyrittäjiä. Teoksessa esitettyjen kuvien 

välityksellä on tarkoitus tuoda katsojalle mielikuva 

Mustialan ympäristöstä ja sen tärkeistä 

monimuotoisuuskohteista. 

Mustialan historiallisella alueella sijaitsee monia 

luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä 
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Kuva 2 Historiallinen koivukujanne 2008. Kuva 3 Puistoalueella on erilaisia puurivistöjä 2008. 

Kuva 4 

Koivukujanteen puut ovat nuoria ja 

hväkuntoisia 2008. 

luontokohteita, joita on esitetty tässä teoksessa 

kuvin. Voit tutustua muun muassa puukujanteisiin, 

perinnemaisemiin ja latoihin unohtamatta 

merkityksellisiä kiviaitoja, jotka toimivat vaikka 

eläinten pesimäpaikkana. 

PUUKUJANTEET 

Puukujanteet kuuluvat vanhaan 

kulttuurimaisemaan ja niillä on tärkeä 

maisemallinen merkitys varsinkin seuduilla, joissa 

maisema on tasaista sekä vailla yksittäispuita ja 

metsäsaarekkeita. Lisäksi esimerkiksi 

koivukujanne pitää haihduttamalla tienpohjan 

kuivana ja kantavana. Puukujanteet ovat yleensä 

päätieltä taloon johtavan tien varrella tai kylätien 

varrella, ja ne ovat yleensä samaa puulajia. 

Puukujanteissa on usein käytetty koivua. Muita 

tuttuja kujanteiden puulajeja ovat pihlaja, kuusi, 

mänty sekä Etelä- ja Lounais-Suomessa jalot 

lehtipuut, kuten tammi, saarni ja vaahtera.  
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Kuva 5 

Koivut muistuttavat vanhoista tielinjauksista 2008. 

Kuva 6 Vanha lehmuskujanne 2008. 

Kuva 7 Kuusiaita rajaa 

urheilukenttää ja lehmien laidunta 2008. 

Kuva 8 Muurahaispesä kuusiaidassa 2008. 

Mustialan ytimessä, sen talousalueella, on 

puistoalue, jossa kujannepuuna on lehmus (kuva 

1). Kujanne ei ole yhtenäinen, vaan paikoitellen 

puurivi on vain toisella puolella tietä. Mustialassa 

oleva koivukujanne on historiallisella paikallaan 

(kuvat 2 ja 4) ja tällä hetkellä puut ovat melko 

nuoria ja hyväkuntoisia, mutta silti jo 

suurikokoisia. Kujanne haarautuu kahteen 

suuntaan. 

Mustialan puistoalueella on lisäksi useita pätkiä 

erilaisia puurivistöjä (kuva 3) esimerkiksi 

hopeapajusta ja kuusilajeista sekä vanhoista 

tielinjauksista muistuttavia kujanteita (kuva 5). 

Kuvan 6 vanha lehmuskujanne on jo osittain 

sulautunut metsään. 

Urheilukentän ja lehmien laitumen välissä kasvaa 

komea kuusiaita (kuva 7). Se on ollut erityisesti 

fasaanien suosimaa aluetta. Vanhasta kuusiaidasta 

myös muurahaiset ovat saaneet oivan pesäpaikan 

(kuva 8).  
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Kuva 9 

Komea lato on jo huonossa kunnossa, 2008. 

Kuva 10 

Mansardikattoinen lato 2008. 

VANHAT LADOT 

Aikakautensa rakennustapaa, materiaalia ja tyyliä 

edustavilla rakenteilla ja rakennelmilla on 

elinkeinohistorian, asutuksen kehittymisen ja 

kulttuurimaiseman kannalta suuri merkitys. Lisäksi 

perinteisillä rakenteilla, erityisesti kiviaidoilla ja 

maalaamattomasta puusta tehdyillä rakennelmilla, 

on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden 

kannalta. Niissä viihtyvät monet harvinaistuneet 

hyönteiset sekä useat harvinaiset jäkälälajit. 

Tuotannon muuttumisen myötä perinteiset 

rakennelmat ovat jääneet lähes kokonaan pois 

käytöstä. Perinteisiä maatalouden rakennelmia 

ovat esimerkiksi ladot, karjamajat, vesi- ja 

tuulimyllyt, riihet, kivisillat, riuku- ja kiviaidat, 

suovat ja haasiat. 

Mustialassa on yhteensä 12 vanhaa latoa. Osa 

ladoista on huonokuntoisia (kuva 9), mutta niitä 

suojellaan monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. 

Kuvan 10 lato sijaitsee Riuskanojan tuntumassa 

lähellä vanhoja asuin- ja tuotantorakennuksia,  



5 
 

Kuva 11 Ladossa on kärryille säilytyspaikka, 2008. Kuva 12 Lato sijaitsee vanhassa härkähaassa, 2008. 

Kuva 13 Latoa on aikoinaan jatkettu lisätilan tarpeessa, 2008. Kuva 14 Laihonlato kunnostettuna kevättalvella 2011. 
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Kuva 15 Kiviaita on kasattu pellolla olleista kivistä, 2008. 

joten se on aikoinaan rakennettu rakennustyyliin 

yhteneväksi. Yhtäläisyys näkyy ladon 

mansardikatosta. Vanhassa härkähaassa sijaitseva 

lato (kuva 12) on tikkalintujen rei’ittämä. Lisätilan 

tarpeessa hirsirakenteista latoa (kuva 13) on 

jatkettu kevytrakenteisemmalla lisäosalla. 

Laihonladossa (kuva 14) järjestetään kesäisin 

tapahtumia, kuten Runkomäen iltamat. 

KIVIAIDAT 

Kun kivisiä maita on raivattu pelloiksi, kivet on 

koottu usein aidaksi pellon reunalle. Kiviaidat 

tarjoavat elintilaa monille eläin- ja kasvilajeille, 

jotka viihtyvät valoisissa ja lämpimissä paikoissa. 

Esimerkiksi kivitasku ja västäräkki asustavat 

mielellään kiviaidoilla. Ketut, sisiliskot ja kärpät 

viihtyvät kiviaidan sopukoissa. 

Kiviaidoilla on suuri kulttuurihistoriallinen arvo, 

sillä ne kuvaavat tilan viljelyhistoriaa. Vastaavia 

arvoja voi olla myös pelloilta kootuissa isoissa 
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kiviröykkiöissä. 

Mustialassa sijaitseva kiviaita (kuva 15) on kasattu 

ilmeisesti pellolta kerätyistä kivistä, eikä se ole 

ladottu aita. Aita on melko pahasti pusikoitunut 

mm. vadelmasta. Aitaa on raivattu ja päälle jätetty 

kasvamaan muutama kaunis pihlaja. 

PELTOALUEILLA SIJAITSEVAT 

KOSTEIKOT JA PUROT 

Maatalousympäristöjen kosteikot ovat vesistöjen 

ranta-alueita tai pieniä lampareita ja allikoita. 

Kosteikko voi olla ajoittaisen tulvan tai pysyvän 

matalan vesikerroksen peittämä. Luonnontilaiset 

kosteikot ovat lajistoltaan rikkaita alueita. Niillä 

kasvaa kostean paikan kasveja ja ne ovat etenkin 

monien lintujen, sammakkoeläinten ja hyönteisten 

suosimia paikkoja. Kosteikolla on myös 

vesiensuojelullisia hyötyjä. 

Vesilain mukaan puro on jokea vähäisempi 

virtaavan veden uoma, jossa kalan liikkuminen on 

vielä mahdollista. Luonnontilaisen puron uoma on  

Kuva 16 Kosteikko on pahoin rehevöitynyt, 2008. 
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Kuva 17 Riuskanoja keväällä (vas.) ja kesällä 2008. Kuva 18 Riuskanoja kiemurtelee pelto- ja laidunalueiden läpi, 2008. 

Kuva 19 

Riuskanojan varrella on 

lehmien laitumia, 2008. 

Kuva 20 

Toivonsilta auttaa 

ylittämään puron, 2008. 
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Kuva 21 Vartiovuori kohoaa korkealle. Näkymä Mustialan navetalle syksyllä 2010. 

usein mutkitteleva, sillä vesi virtaa maaston 

muotoja seuraillen. Puroissa kasvaa pohjaleviä ja 

vesisammalia. Purojen vesi on viileää ja hapekasta  

ja tämän vuoksi niissä voi esiintyä vaateliaita 

kasvilajeja, kaloja ja pohjaeläimiä. Puronvarsien 

kasvilajisto koostuu heinä-, ruoho-, pensas- ja 

saniaiskasvillisuudesta. 

Mustialan Riuskanoja (kuvat 17 ja 18) mutkittelee 

laitumien (kuva 19) ja viljelypeltojen lävitse aina 

Valtatie 10 läheisyydestä kosteikon (kuva 16) läpi 

Mustialanlammelle asti. Puron yli kulkee komea 

kivisilta (kuva 20) ja ojan pientareet ovat 

laidunnettuna. Puu- ja pensaslajisto on 

Riuskanojalla monipuolinen, mutta eroosio ja 

rehevöityminen uhkaavat puron ekologiaa. 

MONIMUOTOISUUTTA EDISTÄVÄT 

ERITYISTUKISOPIMUSALUEET 

Luonnon monimuotoisuuden suojeluun, hoitoon 

sekä haitallisten muutosten ehkäisemiseen 

kehitetään keinoja kartoitus-, tutkimus- ja 



10 
 

Kuva 22 Lehmät laiduntamassa Kyttälännyppylällä kesällä 2010. 

seurantatietojen pohjalta. Luonnon ja maiseman 

monimuotoisuuden hoitosopimus antaa 

mahdollisuuksia lisätä peltoympäristöjen luonnon 

monimuotoisuutta. Sillä voidaan säilyttää 

peltoympäristössä elävien tyypillisten ja 

uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä parantaa 

viljelymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta. 

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien määrä 

lisääntyy, kun niille tarjotaan elin- ja 

leviämispaikkoja. Se puolestaan edistää 

maaseutumaiseman virkistyksellisten arvojen 

kasvua.  

Erityistukisopimukset ovat viisi- tai 

kymmenvuotisia, viljelijän ja valtion kesken 

tehtäviä sopimuksia. Tuen suuruus määräytyy 

hoitoon liittyvien kustannusten ja tulonmenetysten 

perusteella.  

Mustialassa on tehty erityistukisopimukset 

kahdesta perinnebiotoopista, Kyttälännyppylästä ja 

Vartiovuoresta. Lisäksi sopimuksia on tehty 

monimuotoisuutta edistävistä kohteista, joita ovat 

kosteikko ja kaksi rantavyöhykettä. 
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Kuva 23 

Kyttälännyppylälle rakennettua riukuaitaa 2008. 

Kyttälännyppylä (kuvat 22 - 25) sijaitsee 

Mustialan koillispuolella ja on nurmien 

ympäröimä koivuvaltainen metsälaidun / haka. 

Haassa on maakiviä, lahopuita ja runsaasti myös 

katajia. Metsälaidun on avoin ja valoisa. Alueella 

laiduntavat vuoroin lampaat (kuva 25) ja naudat, 

mutta ympäröivää nurmea ei laidunneta. Kuvassa 

23 näkyy alueelle rakennettua historiasta 

muistuttavaa riukuaitaa. 

Vartiovuori sijaitsee näkyvällä paikalla tien 

varrella (kuvat 21, 28 - 29) lähellä talouskeskusta 

ja on näin ollen maisemallisesti merkittävä 

kiintopiste ympäröivässä maisemassa. Hyvää 

niittykasvillisuutta on vielä jäljellä Vartiovuorella. 

Vartiovuori on eteläpuolelta ja päältä avoin kallio 

(kuva 26). Kallion reunoilla kasvaa vanhoja 

kauniin muotoisia mäntyjä ja katajaa (kuva 27), ja 

sieltä on kauniit näkymät ympäristöön. Myös 

Vartiovuorta hoidetaan laiduntamalla. 

Kosteikon (kuva 30) kasvillisuus on tyypillistä 

ranta- ja kosteikkokasvillisuutta. Kurjenmiekka  

  

Kuva 24 

Kyttälä on puustoltaan koivuvaltainen, 2008. 

Kuva 25 Lampaat laiduntamassa 2008. 
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Kuva 26 

Vartiovuori on päältä avoin kallio, 2008. 
Kuva 27 

Vartiovuorella kasvaa paljon katajaa, 2008. 

Kuva 28 Vartiovuori sijaitsee näkyvällä paikalla tien varrella, 2008. 

Kuva 29 Vartiovuori on lähellä talouskeskusta, 2008. 
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Kuva 30 

Kosteikkoa vuodelta 2010. 

Kuva 31 

Hyönteiset hyötyvät kosteikkokasvillisuudesta, 2008. 

Kuva 32 

Kurjenmiekka on tyypillinen kosteikkokasvi, 2008. 
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Kuva 33 Rantavyöhyke erottuu selkeänä kaistaleena, 2008. 

Kuva 34 Rantavyöhykkeellä on monipuolinen lajisto, 2008. 

 

(kuva 32) ja rohtoraunioyrtti esiintyvät paikan 

rannoilla runsaana. Puu- ja pensaslajisto on 

tyypillisen rikasta, mm. leppää. Kosteikot ovat 

lintujen, sammakkoeläinten ja hyönteisten (kuva 

31) suosimia paikkoja. 

Pidempi rantavyöhyke (kuva 33) ja lyhyempi 

(kuva 34) muodostuu jyrkässä rantaluiskassa 

kasvavasta monipuolisesta puu- ja pensaslajistosta. 

VIHERKESANNOT 

Monivuotiset viherkesannot tarjoavat suojaa ja 

ravintoa riistalle, hyönteisille ja linnuille, kuten 

esimerkiksi peltopyylle, kiurulle, hempolle ja 

niittykirviselle. Mesipistiäiset ja perhoset saavat 

ravintoa viherkesantolohkolle kylvetyistä apiloista 

ja muista mesikasveista. Viherkesannot hoidetaan 

niittämällä vähintään kerran kasvukaudessa. 

Lintujen ja nisäkkäiden suojelun takia niitto on 

tehtävä pääsääntöisesti elokuussa. 
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Kuva 35 Alue on laidunnettu viimeksi 1990-luvulla. Aita on jo korjattu pois.  2008. 

Kuva 36 Laidunniitty rajautuu Riuskanojaan. 2008. 

Luonnonhoitopeltoja ovat monivuotiset 

nurmipellot ja monimuotoisuuspellot, jotka jaetaan 

lisäksi riista- ja maisemapeltoihin sekä 

niittykasveilla kylvettyihin peltoihin. 

Mustialassa on yksi- ja monivuotisia 

viherkesantoja. Mustialan viherkesannoilla 

kasvillisuus on tavanomainen. 

NIITYT, KEDOT, HAKAMAAT JA 

PERINNEMAISEMAT 

Niityt ovat avoimia alueita ja niillä kasvaa 

luonnonvaraisia kasveja. Niityt ovat syntyneet 

vuosikymmeniä jatkuneen laidunnuksen ja niiton 

ansiosta, jonka myötä maa on köyhtynyt 

ravinteista ja niukkaravinteiseen maahan 

sopeutuneet matalakasvuiset kukkivat niittykasvit 

ovat menestyneet lajien välisessä kilpailussa. 

Niittykasvit tarvitsevat paljon lämpöä ja hyötyvät 

runsaasta auringonpaisteesta. Ainutlaatuisen 

kasvillisuuden lisäksi niityillä viihtyy 
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Kuva 38 

Vanha kallioinen laidunalue. 2008. 

Kuva 37 

Alueella on paljon lahopuita. 2008. 

niittyolosuhteisiin erikoistuneita perhosia ja muita 

hyönteisiä. 

Kuivia niittyjä eli ketoja tavataan kuivilla ja 

hiekkaisilla tai kallioisilla mailla. Niille tyypillistä 

kasvillisuutta ovat matalat heinät ja ruohot. Pitkään 

laidunnetuilla kedoilla kasvaa usein katajia. 

Hakamaat ovat luonnonlaitumia, joiden 

aluskasvillisuudessa viihtyvät niityille 

luonteenomaiset kasvit ja hyönteiset. Hakamaalle 

tyypillisiä ovat järeät, suurioksaiset ja 

leveälatvuksiset puut. Mustialassa sijaitseva 

hakamaa-alue (kuva 35) on laidunnettu viimeksi 

1990-luvulla viljelynurmien yhteydessä. Se 

sijaitsee suuressa peltosaarekkeessa ja on jo 

kasvanut umpeen. Pohjoisosa on kasvillisuudeltaan 

niittymäistä ja eteläosa on rehevöitynyttä lepikkoa. 

Alueella on suuria maisemapuita, lahopuuta (kuva 

37), erilaisia kääpiä ja runsaasti kiviä. 

Laidunniitty (kuva 36) rajautuu Riuskanojaan, 

jonka penkereillä kasvaa mm. leppää. Avoimelta 

niittyalueelta kohoaa pieni mäki, jossa on pieni 

kuusikko. 
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Kuva 39 Pellonpiennar rajaa peltoa ja metsäsaareketta. 2008. 

Kuva 40 Kurjenpolvi. 2008. 

Kuvan 38 kohde on vanha kallioinen laidunalue, 

jonka ketokasvillisuutta uhkaa reunojen 

rehevöityminen. 

PELLONREUNAT JA –PIENTAREET SEKÄ 

TIENPIENTAREET 

Peltojen ja teiden reunoilla ja pientareilla viihtyy 

usein monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto. 

Ympäristötuen perustoimenpiteen ehtona on 

vähintään yhden metrin levyisen, monivuotisen 

nurmikasvillisuuden peittämän pientareen 

jättäminen lohkon valtaojan varrelle. Luonnon 

monimuotoisuuden edistämiseksi on mahdollista 

jättää keskimäärin enintään 3 metriä leveä 

nurmikasvillisuuden peittämä piennar kaikille 

peruslohkon reunoille. Pellon ja teiden reunoista ja 

pientareista monimuotoisimpia ovat usein ne, jotka 

sijaitsevat valoisalla paikalla, hiekkaisella maalla 

tai siellä, missä kallio on lähellä maanpintaa. 

Pellonreunat tarjoavat pesimäpaikkoja linnuille ja 

kukkivat kasvit antavat ravintoa linnuille ja 
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Kuva 41 Pellonpiennar on paikoin pusikoitunut. 2008. 

Kuva 42 Tienpientareella kasvaa paikoin kedon kasveja. 2008. 

pölyttäville hyönteisille. Monet petohyönteiset, 

jotka syövät tuholaisia pellolla, talvehtivat pellon 

reunoilla ja löytävät sieltä myös ravintoa silloin, 

kun pellolta sitä ei löydy. Lisäksi pellon reunat ja 

pientareet tarjoavat liikkumisväyliä sellaisille 

hyönteisille ja eläimille, jotka eivät liiku avoimia 

peltoja pitkin. 

Pellonpiennar (kuva 39) rajaa peltoa sekä komeaa 

metsäsaareketta, jossa kasvaa näyttäviä vanhoja 

puita. Aluskasvillisuutena kasvaa mm. 

kurjenpolvea (kuva 40). Kuvan 41 pellonpiennar 

on paikoin pusikoitunut, mutta alueen sisäpuoli 

edustaa kaunista vanhaa hakamaata. 

Tienpiennar / oja kuvassa 43 on hiekkapohjainen 

ja paahteinen. Paikoitellen kohde on pusikoitunut, 

mutta tarjoaa kasvupaikan mm. kissankäpälälle, 

pölkkyruoholle ja ahomansikalle. Runkomäen 

upeat vanhat koivut (kuva 45) ja tammet 

reunustavat maisemaa tältä kohdalta. 

Valtatie 10:ltä Mustialaan johtavan tien (kuva 42) 

pientareilla kasvaa paikoitellen ketomaisen 

kasvupaikan lajistoa, kuten huopakeltanoa ja  
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Kuva 43 

Hiekkapohjainen tienpiennar on paahteinen paikka. 2008. 

Kuva 44 

Ojanpientareella kasvaa kaunis päivänkakkara. 2008. 

Kuva 45 

Runkomäen upeat koivut. 2008. 
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Kuva 46 

Saarekkeessa kasvaa komeita mäntyjä. 2008. 

Kuva 47 

Saareke muodostuu pienestä avokalliosta. 2008. 

ahomansikkaa. Tie on asfaltoitu ja vanhasta 

koivukujanteesta on paikoin jäljellä vanhoja 

huonokuntoisia koivuja. Kuvassa 44 kasvillisuus 

on melko tavanomainen. Oja on paikoin kasvanut 

umpeen mm. tuomipensaikosta. 

PELTOSAAREKKEET 

Pellon ja metsän reunavyöhykkeitä käytettiin 

aikaisemmin laidunnukseen. Niiltä hakattiin 

polttopuita ja korjattiin talvirehua kotieläimille. 

Näin luotiin puoliavoimia ja lajistoltaan 

monipuolisia reunavyöhykkeitä, joista myös 

niittykasveille löytyi elintilaa. Samankaltaista 

hyötyä kuin pellon ja metsän reunavyöhykkeillä 

voi olla myös pelloille jätetyillä peltosaarekkeilla. 

Kuvan 46 saareke on näyttävä komeine 

jykevärunkoisine mäntyineen. Piennar on 

paikoitellen pusikoitunut mm. isotuomipihlajasta, 

tuomesta ja pihlajasta. Toinen saareke (kuva 47) 

on pieni avokallio, joka pistää esiin pellon 
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Kuva 48 Lehmät ovat päässeet nauttimaan puhtaasta lumesta. Takana kuusiaita laitumen ja 

urheilukentän välissä. 2009. 

keskeltä. Saarekkeen reunamien puustona kasvaa 

nuoria lehtikuusia, mäntyjä sekä koivuja. 

LOPPUSANAT 

Mustialan arvokasta maatalousmaisemaa hoidetaan 

vuosittain muun maataloustuotannon yhteydessä 

tapahtuvin hoitotoimenpitein, kuten laiduntaen ja 

raivaten. Arvokkaaseen työhön osallistuvat 

opetusmaatilan henkilökunta ja opiskelijat 

ajatuksenaan monimuotoinen luontomaisema. 

Kuvateos on osa opinnäytetyötä ”LUMO-kohteet 

ja perinnebiotoopit Mustialassa: kuvateos ja 

hoitopäiväkirja”. Aineisto kerättiin eri 

harrastelijakuvaajien Mustialasta otetuista kuvista 

ja yleistieto monimuotoisuuskohteista löytyi 

Mavin julkaisusta.  

Kuvateos on tarkoitettu kaikille ympäristöstä ja 

luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneille. 
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