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Päätoimittajan kynästä

Ympäristöministeriö on juuri käynnistämässä luonnonhoitoon ja ennallistamiseen tähtäävää Hel-
mi-ohjelmaa. Sen yhtenä päätavoitteena on lisätä laidunnusta tuhansilla hehtaareilla Suomen luon-
nonsuojelualueita ja muita monimuotoisuuskeskittymiä. Tavoite liittyy äärimäisen uhanalaisten perin-
nemaisemien radikaaliin lisäämiseen. Mutta miten Ympäristöministeriö saattaa edistää tällaista, eikö 
nauta ole kävelevä ympäristökatastrofi? Eikö se tuhoa vesistöt, ilman ja luonnon monimuotoisuuden?

Nykyaikainen maatalousympäristö on biologiselta luonteeltaan yksipuolinen. Avo-ojat on piilotettu 
maanalaisiin putkiin ja kivikasat sekä pienet peltosaarekkeet siivottu pois suurentuneiden maatalo-
uskoneiden tieltä. Niityt on muutettu pelloiksi ja hakamaat metsiksi. Peltolohkot on näin yhdistelty 
laajoiksi, tasalaatuisiksi ja täten teknisesti tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Viljelykasvien satoa vähen-
tävästä monimuotoisuudesta taas pyritään eroon torjunta-aineilla ja maan ravinteet kärrätään pellolle 
kaivoksista. 

Kun peltoympäristö on tyhjennetty monimuotoisuudesta, on epähuomiossa ajettu maanpakoon pelto-
viljelylle hyödylliset hyönteiset. Tämä lehti esittelee valikoiman maatalouden hyötyhyönteisiä ja niiden 
eteen tehtävää työtä, jossa perinnemaisemilla on suuri rooli. Korkealla perinnemaisemien laajentamis-
tavoitteellaan ympäristöministeriön Helmi-ohjelma tähtää paitsi uhanalaisimman luonnon säilyttämi-
seen myös peltoekosysteemille olennaisen lajiston tukemiseen. 

Hyötyhyönteisten näkökulmasta perinnemaisemien ja joutomaiden hoito on ykkösasia. Näitä muok-
kaamattomia puoliavoimia alueita ne tarvitsevat pesäpaikoikseen sekä ruokailuympäristöiksi. Mitä 
enemmän monipuolisia perinnemaisemia, sitä enemmän hyönteisiä. Kun erilaiset niityt, joutomaat ja 
pellot leivotaan toimivaksi ekosysteemiksi, luonto, vedet ja ilmasto voivat paremmin ja myös maatalo-
ustuotanto hyötyy monin tavoin. Tällaisen maiseman paras hoitaja on laiduneläin, jonka lihaleimassa 
lukee ”ympäristöpositiivinen”.

Lukuiloa toivottaa, 

  

Maija Mussaari
   
hallituksen jäsen
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Tässä numerossa:

Yhdistyksen nimi on muuttunut!

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys on kevätkokouksen jälkeen (virallisesti 11.11.2019) vaihtanut nimen-
sä ja laajentaa toimintansa valtakunnalliseksi. Yhdistyksen uusi nimi on Perinnemaisemayhdistys. Yhdistyksen 
ensisijainen tavoite edistää perinne- ja kulttuurimaisemien hoitoa säilyy ennallaan. Yhdistyksen toiminta on jo 
pitkään ollut perinnemaisemien valtakunnallista edistämistä ja tästä syystä nimen lyhentäminen sujuu ilman 
suurempaa muutosta. Yhdistyksen tarkoituksena on aiempaa enemmän panostaa laajemmin koko maatalo-
usympäristön monimuotoisuuden edistämiseen.

Kuva: Maija Mussaari

Hyötyhyönteiset ja  
laiduntajat kuuluvat yhteen

Perinnemaisemayhdistys lantakuoriaisretkellä Salon Halikossa 2019. Kuva: Maija Mussaari
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Mitä hyötyhyönteiset  
ovat ja mitä niiden  
eteen voidaan tehdä? 

änä vuonna Perinnemaise-
mayhdistyksen tavoitteena 
oli nostaa esiin niitä hyö-
tyjä, joita perinnemaisemia 
hoitamalla saamme. Teema 
on tuttu, mutta tulokulma 

uusi. Tämä lehti avaa maistelunomaisesti 
valikoitujen hyönteisryhmien merkitystä 
tuotantoekosysteemeissä. Aihetta käsi-
teltiin myös vuoden aikana järjestetyissä 
tapahtumissa.

Hyötyhyönteiset ovat ympäristöystä-
vällisen tuotantoekosysteemin avainla-
jeja. Esimerkiksi tuotantokasvien tuho-
laisten luonnolliset viholliset vähentävät 
tuholaisten määrää, ja runsas pölytys 
johtaa parempaan marja- ja hedelmäsa-
toon. Hyötyhyönteisten lisäksi hämähäk-
kieläimet ovat merkittäviä tuotantoym-
päristöjen petoja.

Suosimalla petohyönteisiä ja -hämä-
häkkieläimiä, voidaan torjunta-aineiden 
käyttöä vähentää ja jopa unohtaa. Te-
hokkaimpia tuhohyönteisten luontai-
sia vihollisia pystyy nykyään ostamaan 
ja tätä harjoitetaan paljon puutarha- ja 
kasvihuoneviljelyssä sekä avomaallakin 
etenkin luomuviljelyssä. Sama koskee 
pölyttäjiä. Kimalaiset ovat tomaattitar-
hojen runsaslukuisimpia työntekijöitä ja 
tuottavat kasvihuoneille suunnattomia 
säästöjä. Parhaimpia tuloksia hyötyhyön-
teisten kohdennetusta käytöstä on kasvi-
huoneista, joissa tuotanto on rajattua ja 
hyvin hallittavissa.

Peltoympäristöissä tunnetuin esi-
merkki hyötyhyönteisten käytöstä lienee 

mehiläistarhaus. Mehiläistarhauksella on 
pitkät perinteet peltoympäristöjen apu-
välineenä. Niin tarhamehiläisten kuin 
niityillä ja kedoilla elävien luonnonva-
raisten mesipistiäistenkin elämää voi-
daan helpottaa lisäämällä ja hoitamalla 
niiden elinympäristöjä.

Mesipistiäisiä on Suomessa pitkälti 
yli 200 lajia. Pääosa mesipistiäislajeista 
pesii maassa, loput maan päällisissä ko-
loissa. Ruokailuympäristöltä ne vaativat 
pitkäaikaista kukintaa ja kullekin lajille 
sopivia kasvilajeja. Villien hyötyhyönteis-
ten vallankumous laajojen peltoalueiden 
hoidossa vaatisi niiden pesä- ja ruokailu-
ympäristöjen radikaalia lisäämistä. Tästä 
pääsemme perinnemaisemien rooliin. 
Niillä kasvillisuuden korkea lajikirjo ta-
kaa jatkuvan kukinnan keväästä syksyyn. 
Avoimien niittyjen ja kumpareiden maa-
paljastumat ja hakamaiden laho puuai-
nes sopivat pesimiseen. 

Hyötyhyönteisten elinympäristöistä 
puhuttaessa ilmastonmuutoksen tule-
vat vaikutukset herättävät huolta. Tällä 
hetkellä mukavan suojaisa hakamaa voi 
kymmenen vuoden päästä osoittautua 
käyttökelvottomaksi osalle sen asuk-
kaista. Erilaisten ympäristönmuutosten 
yhteisvaikutukset voivat olla ennalta ar-
vaamattomia. Vaikka monet hyönteiset 
hyötyvät lämpötilojen noususta, epäsel-
vää on, mitä se yhdessä elinympäristöjen 
kadon ja ympäristömyrkkyjen kanssa 
saakaan aikaan? Perinnemaisemien mo-
nipuolinen hoitointensiteetti ja kohtei-
den laaja-alaisuus sekä monimuotoisuus 

ovat avaimia menestykseen etenkin pö-
lyttäjäystävällisessä kohteiden hoidossa. 
Luontaisten monilajisten mesipistiäis-
alueiden ylläpito on ratkaisevan tärkeää 
juuri poikkeustilanteissa, sillä luontaisis-
sa ekosysteemeissä on lähes aina sijainen 
paikkaamassa, jos toiselle käy huonosti.

Perinnemaisemakohteiden lisäämi-
nen saa hyvän alkusysäyksen Helmi-oh-
jelman avulla. Tilaukseen sisältyy kuiten-
kin huoltovelvoite toiselle ministeriölle. 
Jotta maaseudullamme on mahdollisuus 
muuttua luonnon monimuotoisuutta 
lisääväksi sekä ilmastoystävällistä lihaa 
kasvattavaksi, viljelijöille on annettava 
taloudelliset mahdollisuudet kohteiden 
pitkäjänteiseen hoitoon. Tämä on han-
kalaa, sillä maataloustukia on viety jat-
kuvasti yksipuolisen tehostamisen suun-
taan. Isoa muutosta tarvitaan!

T
MAIJA MUSSAARI

Niin tarhamehiläisten 
kuin niityillä ja kedoilla 
elävien luonnonvaraisten 
mesipistiäistenkin 
elämää voidaan 
helpottaa lisäämällä 
ja hoitamalla niiden 
elinympäristöjä.

Haapa on erinomainen puulaji hyönteisille, niin lahotessaan pystyssä 
hiljaa sisältä päin, kuin maatessaan maassa lahoamassa.  
Kuva: Maija Mussaari
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erinnemaisemayhdistys osallis-
tui uusien raamien rakentami-
seen laatimalla CAP-ehdotuksen 
Maa- ja metsätalousministeriölle 
toukokuussa 2019. Ehdotusta 

pohjustettiin kansainvälisillä tapaamisilla 
sekä maakunnallisella sidosryhmätyöpa-
jalla ja täydennettiin lopulliseen muotoon-
sa yhdistyksen hallituksen työpajoissa. 
Ehdotuksessaan perinnemaisemayhdistys 
vaatii perinnebiotooppien hoidon laadun 
parantamista ja riittävän rahoituksen var-
mistamista uusien alueiden saamiseksi 
laadukkaan hoidon piiriin. Lisäksi pe-
rinnemaisemayhdistys nostaa esiin pö-
lyttäjien sekä muiden hyötyhyönteisten 
elinympäristöjen ylläpidon, elvyttämisen 
ja lisäämisen. 

Yhteinen hanke Viron ja  
Latvian kanssa pohjusti  
ehdotusta
Varsinais-Suomen perinnemaisemayh-
distys oli mukana reilun vuoden ajan 
kansainvälisessä “Harmonization of 
knowledge in protected grassland ma-
nagement in Baltic region for sustaining 
viable ecosystems” - hankkeessa kahden 
muun yhdistyksen Estonian Semi-natu-
ral Community Conservation Associa-
tion ja Latvian Fund for Nature kanssa. 
Hanketta rahoitti Pohjoismaiden minis-
terineuvosto.

Hankkeen tarkoitus oli vaihtaa koke-
muksia osallistujamaiden perinnebio-
tooppien hoidosta ja ideoida yhdessä 

suosituksia tulevalle CAP-kaudelle. Ta-
voitteena oli jokaisen maan kannanotto 
omaan ministeriöönsä perinnebiotoop-
pien hoidon parantamiseksi. 

Hanke alkoi helmikuussa 2018 ja päät-
tyi toukokuussa 2019. Se toteutti kaksi 
kansainvälistä työpajaa. Ensimmäinen 
oli kahden päivä vierailu Latviassa heinä-
kuussa 2018 ja toinen Virossa lokakuussa. 
Perinnemaisemayhdistyksen hallituksen 
jäsenten lisäksi työpajoissa ahersi yhdis-
tyksen jäsen Katja Raatikainen. 

Mitä opimme muilta?
Viron vierailu oli inspiroiva ja Viro toimi 
hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka paljon 
asioiden eteneminen on poliittisesta tah-
dosta kiinni. Suomessa ei ole budjetoi-
tu riittävästi rahaa perinnebiotooppien 
pinta-alatavoitteiden saavuttamiseksi, 
mutta Virossa on onnistuttu saamaan 
uusia alueita hoitoon asettamalla selkeät 
tavoitteet ja niille tarvittavat resurssit. 
Erityisesti Viro on panostanut perinne-
biotooppien kunnostukseen ja kunnos-
tettujen alueiden jälkihoitoon. Onneksi 
poliittista tahtoa löytyy Suomestakin 
vihdoin. Laidunhoidon riittävä rahoi-
tus on erityisen tärkeää Suomessa nyt, 
kun hallitus panostaa suojelualueiden 
kunnostukseen Helmi-hankkeen avulla. 
Mikäli tukirahoja jatkohoidolle ei hank-
keen kunnostusten jälkeen löydy, ovat 
kunnostusrahat suurelta osin hukkaan 
heitettyjä.

TRACI BIRGE
ANNI KARHUNEN 
MAIJA MUSSAARI

Perinnemaisemayhdistyksen kannanotto:

Yhteisiä kehittämisen aiheitakin löy-
tyi. Laajoja perinnemaisemia on suhteel-
lisen paljon hoidossa kaikissa maissa. 
Laajat tai helppohoitoiset kohteet kuten 
esimerkiksi monet rantaniityt, ovat ta-
loudellisesti kannattavia hoitaa kaikissa 
maissa useista syistä. Sen sijaan etenkin 
puustoisten kohteiden ja niistä vielä eri-
tyisesti lehdesniittyjen (Puisdniit) hoi-
dettu pinta-ala ei nouse Suomessa eikä 
Virossa. Tämä on huolestuttavaa, sillä 
nämä ovat paitsi Suomen vastuuluonto-
tyyppejä, usein juuri uhanalaisten lajien 
kannalta merkittäviä kohteita. Pienten 
kohteiden putoaminen hoidon piiristä 
kannattamattomina sekä niiden hoidon 
laadun heikkeneminen on tunnistettu 
Suomessa isoksi ongelmaksi nimen-
omaan uhanalaisten luontotyyppien ja 
lajien hoidon kannalta. Näiltä osin tuki ei 
ole kohdentunut oikein. Yhteinen tuki-
politiikan suunnittelu jatkuu joulukuus-
sa Latviassa ”Boreal meeting on agri-en-
vironmental measures for Biodiversity” 
-kokouksella. Tänne matkaa valtakun-
nallisen PerinneELO-asiantuntijaryhmän 
puolesta Traci Birge.

Työpajojen aikana myös tutustuttiin 
perinnemaisemakohteiden hoitoon käy-
tännössä ja keskusteltiin hoitotavoista 
ja niiden vahvuuksista ja heikkouksista 
in-situ.

P

Lisää hoidettuja perinnebiotooppeja 
ja laadukasta elinympäristöä  
hyötyhyönteisille

uroopan Unionin yhteistä 
maatalouspolitiikkaa (Com-
mon Agricultural Policy-CAP) 
seuraavalle kaudelle 2021–2027 
valmistellaan. Yhteinen maa-
talouspolitiikka on EU:n hal-

linnoima ja talousarviostaan rahoittama 
mekanismi, jolla koko EU:n maataloutta 
ohjataan. Sen päätavoitteet ovat: ruo-
katuotannon turvaaminen ja tuottajien 
tukeminen, maaseudun säilyminen elin-
voimaisena, hyvän ympäristön ylläpito, 
ilmastonmuutoksen torjuminen ja luon-
nonvarojen kestävän käyttö. Jokainen 
jäsenmaa kuitenkin laatii oman strategi-
ansa, jolla se toteuttaa CAP:n tavoitteita 
EU:n asettamien raamien mukaisesti.

CAP:n budjetti on mittava. Vuonna 
2017, se oli noin 37% EU:n yhteisestä bud-
jetista. Kaudelle 2014–2020, maatalous-
politiikan talousarvio on yli 408 miljardia 
euroa, joista noin 308,7 miljardia euroa 
kohdennettiin suoriin tulotukiin ja myös 
markkinatoimenpiteisiin, joilla lieven-
netään esimerkiksi kysynnän äkillisen 
romahtamisen tai ennakoimattomana 
ylitarjonnan aiheuttamia markkinahäi-
riöitä,. Loput kohdennetaan maaseudun 
kehittämiseen.

Maaseudun kehittämisohjelmat ovat 
osittain unionin rahoittamia ja ohjaamia 

jäsenmaiden omiin tarpeisiin rakennettu-
ja. Suomessa noudatetaan Manner-Suo-
men ja Ahvenanmaan maaseudun 
kehittämisohjelmia. Manner-Suomen oh-
jelmalla, jonka rahoitus on reilut 8 miljar-
dia euroa, edistetään ympäristön hyvää ti-
laa, maaseudun elinkeinoja ja työllisyyttä 
sekä parannetaan maaseudun vapaa-ai-
ka- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Tuet ovat mittava varojensiirto veron-
maksajilta maataloustuottajille ja tärkeä 

tapa ohjata maatalouden kehitystä ja 
suuntaa. Tuilla kannustetaan viljelijöi-
tä tuottamaan turvallista, terveellistä 
ja kohtuuhintaista ruokaa ja korvataan 
viljelijöille aiheutuneita kustannuksia 
maaseutuympäristöstä huolehtimisesta. 
Suomessa perustuet maksetaan kaikille 
aktiiviviljelijöille. 

Luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta oleellisimmat tuet ovat vapaaehtoisia 
ympäristösopimuksia, joiden sisällöstä 
ja rakenteesta jokainen EU:n jäsenmaa 
päättää itse. Perinnebiotooppien kan-
nalta Suomessa tärkeimmät ovat mo-
nimuotoisuuden ja maiseman hoitoon 
sekä kosteikkojen perustamiseen  ja pe-
rinnebiotooppien peruskunnostukseen 
ja aitaamiseen suunnatut tuet. Näiden 
tai vastaavien toimien tukitason kasvat-
taminen edistäisi ja ylläpitäisi parhaiten 
maaseutualueiden luonnon monimuo-
toisuutta myös maa- ja metsätalousmi-
nisteriön selvityksen mukaan. Tulevan  
CAP:n toteuttamisesta tehtävien päätös-
ten varassa roikkuvat Suomen uhanalai-
simmat luontotyypit ja tukien lopullista 
muotoa odottaa henkeään pidätellen 
20% Suomen uhanalaisista lajeista.

TRACI BIRGE
 
ANNI KARHUNEN 

EU:n yhteinen  
maatalouspolitiikka  
pähkinänkuoressa

E

Kuva: Anni Karhunen
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Sidosryhmätyöpaja Turussa
Hankkeen kolmas aktiviteetti oli kansal-
linen työpaja ”Ehdotuksia ja näkemyksiä 
perinnebiotooppien tuesta seuraavalle 
rahoituskaudelle”, joka pidettiin 1. hel-
mikuuta 2019 Turussa Varsinais-Suomen 
luonnonsuojelupiirin toimistolla. Työpa-
jan osallistujia oli eri sidosryhmistä noin 
20. Esitelmistä ja keskustelusta kävi ilmi, 
että eri toimijoilla oli hyvin samoja näke-
myksiä nykyisen ohjelman vahvuuksista 
ja heikkouksista. Viime ohjelmakauden 
systeemin nähtiin viljelijöiden kuin vi-
ranomaistenkin näkökulmasta helpotta-
neen sopimusten tekoa, joskin varsinai-
nen käytännön työ nähtiin usein suureksi 
korvauksiin nähden. 

Varsinaissuomalaista sopimuskäsitte-
lijöiden toimintatapaa kehuttiin puolin 
ja toisin. Varsinais- Suomessa eri toimi-
joiden yhteistyö on ollut hyvää alusta al-
kaen ja se paranee vuosi vuodelta. Näin 

ei ole kaikkialla. Viranomais- ja neuvon-
tapuolella sopimusrysäys ohjelmakauden 
alkaessa aiheuttaa tuskallisen ruuhkan, 
jossa käsittelijät ja maisemanhoidon 
neuvojat ylityöllistyvät. Viljelijäpuolel-
la korostettiin laidunpaineen säätelyn 
haastavuutta sekä valvonnan ristiriitai-
suutta luonnon monimuotoisuuden vaa-
limisen kanssa erityisesti puustoisuuden 
suhteen. 

Hehtaariperusteinen tuki suosii suuria 
kohteita. Tämä on toisaalta äärimmäisen 
hyvä asia, sillä suuret kohteet ovat tun-
netusti vahvoja ympäristönmuutoksen 
edessä. Ilmiön alle kätkeytyy kuitenkin 
huoli monipuolisten ja siten vaikeiden 
kohteiden hoidon vähenemisestä. Viime 
kaudella pieniä kohteita tippui hoidon 
piiristä Varsinais-Suomessa. Myös hoi-
don laatu on alle viiden hehtaarin koh-
teilla usein kehno, sillä tukitaso ei riitä 
korvaamaan hoidosta aiheutuvia kustan-
nuksia.

uonnon monimuotoisuus on 
ruuantuotannolle välttämä-
töntä. Ympäristösopimuksia 
kehitettäessä tulee huomioida 
perinnebiotooppien keskeinen 
asema sekä ruuantuotannon tu-

kialueina, että merkittävinä luontotyyp-
peinä Suomen luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämisessä. Perinnemaisemat 
ovat pääroolissa etenkin hyötyhyönteisiä 
ylläpitävinä tukialueina. Uhanalaisesta 
lajistostamme neljäsosa on riippuvaisia 
niityistä ja laitumista. Niittyluontotyyp-
pien uhanalaistumiskehitystä ei ole saa-
tu pysäytettyä. Perinnebiotooppien rooli 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä 
tulee edelleen kasvamaan ilmastonmuu-
toksen myötä. Luonnonniityillä ja pen-
sastoalueilla on maaperässä hiiltä lähes 
yhtä paljon kuin metsämaissa. Muokkaa-
mattomilla ja ojittamattomilla, maape-
rältään ja varjostusolosuhteiltaan vaih-
televilla luonnonalueilla on ilmiömäinen 
kyky ylläpitää lajistolle elintärkeitä re-
sursseja (kuten mesikasveja) läpi kasvu-
kauden sekä puskuroida muutosten hai-
tallisia vaikutuksia (mm. tulvat) ilmaston 
ääri-ilmiöiden voimistuessa. Erityisesti 
hyötyhyönteisten näkökulmasta perin-
nebiotooppien merkitys kasvaa ilmas-

tonmuutoksen edetessä. Monipuoliset 
perinnebiotoopit tarjoavat aina jotakin 
ravintoa vaihtelevissa ja äärevissäkin sää-
olosuhteissa.

Viljelijöiltä saadun palautteen perus-
teella tuenhakijoiden suhtautuminen 
nykyiseen kiinteään kaksiportaiseen tu-
kijärjestelmään on ollut positiivinen ja 
tämä positiivinen vire perinnemaisemien 
hoidossa jatkuu toivottavasti myös tule-
vaisuudessa. Viljelijöiden työtä maamme 
uhanalaisimpien luontotyyppien eteen 
tulee arvostaa ja tulevaisuudessa varmis-
taa nykyisten kohteiden hoidon säilymi-
nen. Näkemyksemme mukaan seuraavat 
muutokset CAP-suunnitelmaan turvai-
sivat ruuan tuotannolle välttämätöntä 
luonnon monimuotoisuutta maatalous-
alueilla sekä turvaisivat perinnebiotoop-
pien uhanalaista lajistoa seuraavalla ra-
hoituskaudella: 

1. Ympäristösopimuksiin ja ei-tuo-
tannollisiin investointeihin vara-
taan tavoitehehtaarien mukainen 
rahamäärä koko rahoituskaudelle

2. Perustetaan uusi toimenpide 
”Hyönteishotellit ja pienialaiset pe-
rinnebiotoopit”. Ruoan tuotannon 
tukialueille riittävä tukitaso 

3. Tulosperusteisen tukijärjestelmän 
testausta pilottihankkein 

4. Välivuosi ympäristösopimuskau-
della mahdolliseksi

5. Ympäristösopimus ja ei-tuotannol-
linen investointituki mahdolliseksi 
samaan aikaan ja sopimuskausien 
välissä mm. ilmastoystävällisen 
monimuotoisuutta lisäävän rotaa-
tiolaidunnuksen edistämiseksi

6. Viestintää, tiedonvälitystä ja koor-
dinointia laadukkaan (ts. moni-
muotoisuutta lisäävän) hoidon 
saavuttamiseksi 

Ehdotus on luettavissa kokonaisuu-
dessaan Perinnemaisemayhdistyksen in-
ternetsivuilta http://perinnemaisemat.
fi/perinnemaisemat/wp-content/up-
loads/Varsinais-Suomen-perinnemaise-
mayhdistys-ry_CAP-1.pdf.

Vaikka karjanomistajat olivatkin koko 
Suomen laajuudessa tyytyväisiä tukita-
soon, Hämeen ammattikorkeakoulun 
tutkimuksessa selvisi, että eteläsuomalai-
silla kohteilla (AB-alue) viljelijät pitivät 
perinnebiotooppien hoitoa pääsääntöi-
sesti taloudellisesti kannattamattomina. 
Tuloksista selvisi myös, että kyseessä 
olivat etenkin maastoltaan hankalat ja 
pienialaiset kohteet. Näitä kohteita on 
Varsinais-Suomessa runsaasti, ja ne ovat 
yleensä peltojen läheisiä hyötyhyönteis-
ten suosimia runsaskukkaisia ketoja ja 
pienialaisia hakamaita. 

Yllä mainituista aiheen lisäksi semi-
naarissa kuultiin tulosperusteisista tuista 
ja keskusteltiin mahdollisesta Suomessa 
toteuttavasta kokeilusta. 

Kaikki seminaarin esitelmät ovat saa-
tavilla: http://perinnemaisemat.fi/semi-
naarin-esitelmat/.  

Heikkilä, K. 2019: Maatalousmaise-
mien hoidon taloudellinen vaikutus tilan 
toimintaan AB-alueella. Opinnäytetyö, 
Hämeen ammattikorkeakoulu. https://
www.theseus.fi/handle/10024/260605

Kuva: Katri Salminen

Ehdotuksemme pähkinänkuoressa
PERINNEMAISEMA-
YHDISTYKSEN 
HALLITUS

L

Kuva:Maija Mussaari

Perinnemaisemat ovat 
pääroolissa etenkin 
hyötyhyönteisiä 
ylläpitävinä tukialueina.
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Biologisessa kasvinsuojelussa on kyse 
eliölajien vuorovaikutussuhteiden 
hyväksikäytöstä kasvinviljelyn tarpei-
siin. Kasvit ja eläimet mm. viestivät 
keskenään, varastavat toisiltaan sekä 
vahingoittavat toisiaan suoraan tai 
epäsuorasti, sillä luonnossa kilpail-
laan jatkuvasti elämästä ja kuolemas-
ta. Pölytyksessä on yksikertaisimmil-
laan kyse kysynnästä ja tarjonnasta. 
Kimalainen tarvitsee mettä ja siite-
pölyä, kukka tarvitsee pölytyksen, sa-
malla moni yrittää varastaa mettä 
toteuttamatta pölytystä mitä erikoi-
simmilla keinoilla. Evoluution ede-
tessä tämä kilpavarustelu on johta-
nut taiteellisiin kukan rakenteisiin ja 
erikoistuneisiin systeemeihin, joissa 
pölytys onnistuu vain yhden ja ainoan 
lajin avulla. Puolustusmekanismitais-
telussa puolestaan kemikaalit lentä-
vät, leuat kehittyvät ja puolustusra-
kenteita kasvatetaan. Käyttämällä 
vuorovaikutustietoa hyödyksi, voi-
daan kasvattaa tuotantokasvien sa-
don määrää ja parantaa laatua ilman 
kemiallisia kasvinsuojeluaineita. 

utta ja mielenkiintoista lä-
hestymistapaa biologiseen 
kasviensuojeluun edustaa 
tutkimussuunta, jossa tar-
kastellaan kasveja ja pö-
lyttäjiä sekä kasvinsyöjä-

hyönteisiä ja niiden luontaisia vihollisia 
kokonaisuutena, keskittymällä niiden 

Kiehtovat  
vuorovaikutussuhteet 

keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 
Tällaista tutkimusta tehdään mm. Ruot-
sin maatalousyliopistossa SLU:ssa. Eng-
lanniksi termi kuuluu ”Integrated pest 
and pollination management, IPPM”, eli 
yksi P-kirjain lisää maataloudessa tun-
nettuun kasvinsuojelutermiin Integrated 
pest management, IPM. 

Ruotsissa on tutkittu vuorovaikutus-
suhteita mm. ahomansikalla. Pölyttäjät 
suosivat eheitä mansikan kukkia, joita 
kasvinsyöjähyönteiset eivät ole vahingoit-
taneet. Ahomansikan hedelmän paino on 
korkea, kun pölytyksen aikana kukat ovat 
olleet eheitä. Laboratorio-olosuhteissa 
käsin pölytetyt tai vahingoitetut kukat 
muodostivat pienempiä hedelmiä kuin 
pölyttäjähyönteisten pölyttämät eheät 
kukat. Myös puutarhamansikalla marjat 
olivat onnistuneen pölytyksen tuloksena 
paitsi kookkaampia ja lisäksi niiden laatu 
oli parempi. 

Tietyt kasvilajit voivat tarjota pölyttä-
jille muutakin kuin mettä ja siitepölyä. 
Jotkut kasvit voivat tarjota lääkemäisiä 
aineita pölyttäjille. Infektion esiintyessä 
pölyttäjät hakeutuvat tietyille kasveille, 
joissa ne pölytyksen sivutuotteena tule-
vat lääkityiksi. Tiettävästi jokin luontai-
nen ominaisuus vetää niitä ”flunssaisina” 
tiettyjä kemikaaleja erittäville kasveille.

Kasveilla on myös ominaisuuksia, 
joilla ne voivat puolustautua kasvinsyö-
jiä, kuten tuhohyönteisiä vastaan. Kasvit 
erittävät kemikaaleja, jotka suojelevat 
niitä suoraan ahnailta leuoilta. Ja sama-

han pätee myös suurempiin kasvinsyö-
jiin: naudat, lampaat ja hevoset vältte-
levät pahanmakuisia kasveja, mikä on 
voitto kasville. Mutta kasveilla on myös 
epäsuoria puolustuskeinoja: kun kasvin-
syöjähyönteinen alkaa nakertaa kasvin 
lehteä, kasvi alkaa erittää kemikaaleja, 
jotka houkuttelevat paikalle kasvinsyöjän 
(pahis) luontaisia vihollisia (hyvis). Kas-
vit lähettävät myös ilmavirran välityksellä 
kemikaaliviestejä naapurikasveille, jotka 
voivat täten puolustautua, ennen kuin 
tuholainen on niiden kimpussa. Tätä il-
miötä kutsutaan allelopatiaksi. Sitä ta-
pahtuu paitsi saman kasvilajin, myös eri 
kasvilajien välillä. Nerokasta! 

Häkellyttävä tutkimustulos on saatu 
härkäpavulla. Kasviyksilöt olivat labora-
toriokokeessa yhteydessä toisiinsa vain 
sienijuuren (mykorritsan) välityksellä. 
Kun yhteen kasviyksilöön hyökkäsi tu-
hohyönteinen, tieto hyökätyltä kasvilta 
kulki mitä ilmeisimmin sienijuuren vä-
lityksellä muille kasviyksilöille. Hälytyk-
sen saatuaan nämä kasvit alkoivat erittää 
hyökänneen tuhohyönteisen luontaisen 
vihollisen houkutuskemikaaleja. Häm-
mästyttävää, miten kehittyneitä ja mo-
nimutkaisia kasvinsuojelujärjestelmiä 
voikaan luonnosta löytyä. 

Joskus biologisessa torjunnassa ta-
pahtuu odottamattomia negatiivisia seu-
rauksia. Toisenlaisiakin seurauksia on 
havaittu luonnonmukaisessa tuholaistor-
junnassa. Nematodit eli sukkulamadot, 
joita on käytetty tuhohyönteisten torjun-

nassa, ovat aiheuttaneet kontukimalais-
ten äkillisiä joukkokuolemia. Tällaisessa 
tapauksessa biologisen torjunnan hyöty 
on kumonnut toisen hyödyn. 

Eliölajien moninaisia vuorovaikutus-
suhteita tunnetaan vielä äärimmäisen 
huonosti, mutta alalla edetään kovaa 
vauhtia. Suorat ja epäsuorat hyvät ja huo-
not vaikutukset ovat tärkeää taustatietoa 
ruuantuotannon biologisen torjunnan 
kehittämisessä. Kuka voittaa ja kenet? 
Kokemuksen perusteella luonto tietää: 
Hyvien tyyppien kanssa kannattaa lyöt-
täytyä yhteen, siitä voi olla elintärkeää 
hyötyä.

Mitenkäs perinnemaisemat liittyivät-
kään tähän tarinaan? Keskeisesti. Mo-
nipuoliset peltojen reunamat tarjoavat 
suojaa ja pesäpaikkoja pellon luontaisille 
vihollisille sekä ruokailuympäristön pö-
lyttäjille. Muokattu peltoympäristö on 
elinpaikkana epävakaa. Sen eliöyhteisö 
ei yllä luonnonalueiden monimuotoi-
suuden tasolle. Kun pellolla kasvi kut-
suu apua, apu ryntää sinne läheisiltä 

luonnonniityiltä. Kun pölyttäjä herää 
keväällä, se lentelee perinnemaisemassa 
raviten itseään luonnonkasvien vuorot-
televalla kukinnalla, ennen peltokasvien 
kukintaa. Jotkut suhteet perinnemaise-
miin ovat hieman monimutkaisempia. 
Esimerkiksi loispistiäisten toukat ovat 
hyödyllistä väkeä pellolla ja ovat merkit-
tävä osa biologista torjuntaa, mutta eivät 
hengaile perinnemaisemilla. Loispistiäis-
aikuiset sen sijaan ovat usein pölyttäjiä, 
joten lajin houkuttelemiseksi peltoympä-

EIJA HAGELBERG 

Kasvit lähettävät myös ilmavirran välityksellä 
kemikaaliviestejä naapurikasveille, jotka voivat 
täten puolustautua, ennen kuin tuholainen on 
niiden kimpussa.

Kuva: Integroidun kasvinsuojelun ja pölytyksen (IPPM) pyramidi osoittaa etenemisjärjestyksen: Monimuotoiset, pölyttäjiä suosivat pel-
toekosysteemit ovat perustana pohjalla, ja vasta viimeisenä keinona pyramidin huipulla käytetään kemiallisia torjunta-aineita. Kuvan läh-
de: PA Egan, LV Dicks, HMT Hokkanen, JA Stenberg (2020). Delivering integrated pest and pollinator management. Trends in Plant Science 
(painossa).

ristöön tarvitaan kukkivia reuna-alueita. 
Tämä kirjoitus perustuu elokuussa 

2019 Itä-Suomen yliopistossa järjeste-
tyn kurssin ”Functional Biodiversity for 
Biocontrol and Pollination - Underlying 
Mechanisms in Crops” seuraaviin esi-
tyksiin: Dr. James Blande (Itä-Suomen 
yliopisto): ”Plant-plant interactions as 
mechanisms of resistance” ja Dr. Paul 
Egan (Ruotsin maatalousyliopisto, SLU): 
“Crop, Pest, Pollinator, Natural Enemy 
Interactions” sekä “Floral and Extrafloral 
key traits for pollination and biocontrol”.

U
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ANNIKA MICHELSON 

P ölyttäjäverkosto on esimerkki 
siitä, että hyvin pienestä voi 
syntyä aivan uusia isoja asioi-
ta. Talvella 2018 Itä-Suomen 
yliopiston apulaisprofessori 
Jouni Sorvari postitti artikke-

lin Facebookiin koskien kimalaisten kau-
pallista tuontia sekä kimalaisten ja mehi-
läisten tautien leviämistä. Luin uutisen 
ja huolestuin tilanteesta. Päätin oppia 
lisää, jotta pystyn opettamaan paremmin 
tuleville viljelijöille kimalaisiin liittyvää 
tietoa. 

Huhtikuussa 2018 kutsuin koolle pie-
nen joukon hyönteisasiantuntijoita ja 
kimalaisista kiinnostuneita Helsingin 
luonnontieteelliseen museoon. Tuon ko-
kouksen innoittamana käynnistin kesäl-
lä 2018 kimalaisten seurantaa Mustialan 
opetus- ja tutkimusmaatilalla. Seuran-
talinjoja oli kolme ja tulokset olivat ma-
sentavia. Toukokuussa ja kesäkuussa ki-
malaisia ei löytynyt yhtään, heinäkuussa 
ensimmäisessä seurantalinjassa lenteli 
yksi, toisessa kolme ja viimeisessä viisi 
kimalaista. Opetusmaatilamme on siirty-
mävaiheessa luomuun ja kimalaiset ovat 
tärkeitä indikaattoreita koskien maatalo-
usympäristömme hyvinvointia. Perustin 
Facebookiin Pölyttäjäverkosto-ryhmän 
tiedon vaihtamiseksi. 

Syksyllä 2018 tuli yllättäen viesti nor-
jalaiselta perinnemaisema-asiantuntijal-
ta Ann Norderhaugilta. Hän kertoi, että 
Norjassa on kirjoitettu pölyttäjästrategia 

ja heillä oli pieni aktiivinen yhdistys, La 
Humla Suse. Yhdistys ehdotti tapaamista 
kanssamme ja tulivat näin tammikuussa 
2019 käymään Helsingissä. Taas kerran 
kimalaisten “FAN-klubi” kokoontui Hel-
singin luonnontieteelliseen museoon. 
Norjalaisilla oli niin paljon kerrottavaa! 
He olivat perustaneet pölyttäjäkadun 
Oslossa, järjestäneet kimalaissafaria kou-
luttamalla kimalais-asiantuntijoita par-
tiolaisten parissa, järjestäneet niittykuk-
kien viljelemistä päiväkodeissa, myyneet 
kimalaispesiä ja kimalaisista kertovan 
tietokirjan lapsille sekä kortteja luonnon-
niittykukkasiemenineen. Samalla saim-
me kutsun osallistua pölyttäjäverkoston 
ensimmäiseen pohjoismaiseen kokouk-
seen Norjaan. 

Toukokuussa 2019 kymmenen hengen 
seurueemme matkusti Norjaan tapaa-
maan pohjoismaiden kimalaisista kiin-
nostuneita tahoja. Virolaiset liittyivät 
myös verkostoon. Virossa on jo kauan 
seurattu kimalaisia ja heillä maksetaan 

Pölyttäjäverkosto  
pörisee

Toukokuussa 2019 
kymmenen hengen 
seurueemme matkusti 
Norjaan tapaamaan 
pohjoismaiden 
kimalaisista kiinnostuneita 
tahoja.

luomuviljelijöille tukea, jos nämä perus-
tavat kimalaisille suojavyöhykkeitä pelto-
jen yhteyteen. Kävi ilmi, että oli olemas-
sa joukko yhdistyksiä eri maissa, jotka 
tekevät töitä pölyttäjien hyväksi, esim. 
vildebier.dk, pollinerasverige.se, Natur-
bruksverket, Hushållningssällskapet ja 
eri maiden luonnonsuojeluyhdistyksiä. 
Seminaariin osallistui myös eri maiden 
viranomaisia ja siellä valittiin jokaiselle 
maalle kaksi yhteyshenkilöä. Suomen yh-
teyshenkilöt ovat Eija Hagelberg Perin-
nemaisemayhdistyksestä ja minä. 

Kesäkuussa 2019 kirjoitettiin tiiviiseen 
tahtiin hankehakemusta Pohjoismaiden 
ministeriöneuvostolle Pohjoismaisen pö-
lyttäjäverkoston luomiseksi. Verkoston 
avulla vaihdetaan kokemuksia pölyttä-
jistä sekä kokeillaan erilaisia käytännön 
menetelmiä kimalaisten elinolosuhtei-
den parantamiseksi maatalousympäris-
töissä. Meillä Suomessakin kimalaisten 
suojelu etenee. Olemme saaneet hyvän 
oppikirjan nimeltään Suomen kimalaiset 
ja Pölyhyöty-hanke on ryhtynyt kartoit-
tamaan kimalaisten tilaa Suomessa. Nyt 
odotamme positiivista vastausta rahoi-
tushakemuksellemme. Seuraava pölyttä-
jäverkoston tapaaminen on kesällä 2020 
Ruotsissa.

Kirjoittaja toimii Hämeen ammattikor-
keakoulussa.
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Houkuttele perhoset  
pihallesi

MAARIT ÄRVÄS 

JYRI UIMONEN

aikka perinnemaisemat 
ovatkin paras tapa lisätä 
hyötyhyönteisten määrää 
lähiympäristössä, kaikille 
perinnemaiseman hoidon 

mahdollisuutta ei ole olemassa. Hyön-
teisten elämää pystyt helpottamaan myös 
omassa puutarhassasi valitsemalla puu-
tarhasi niille mieluisia kasveja. Perhoset 
tuovat lisäväriä ja elävyyttä puutarhaan 
sekä toimivat kasvien pölyttäjinä. Istut-
tamalla sopivia kasveja perhoset viihty-
vät pihassa keväästä syksyyn asti. Hyvät 
houkutuskasvit saavat myös harvinaiset 
vaeltajat pysähtymään ruokailutauolle.

Laajoja ja monilajisia  
istutuksia
Pysyvyyttä perhospuutarhaan saadaan 
istuttamalla monivuotisia kasveja koko 
kesän kukkiviksi laajoiksi ryhmiksi. Per-
hoset havaitsevat parhaiten suuret kuk-
karyhmät. Väreistä purppuranpunainen, 
keltainen ja sininen sekä lila houkuttavat 
päiväperhosia eniten. Yöperhosia ja öisin 
lentävät kiitäjiä houkuttelee parhaiten 
valkoinen. Myös tuoksut ovat tärkeitä 
kutsuviestejä perhosille tulla pihallesi. 
Mitä monilajisempi kasvillisuus on, sitä 
runsaammin erilaisia perhosia saat vie-
railulle.

Perennaherkkuja perhosille
Kevään parhaimpia perhosperennoja 
ovat pitkäpalot, ristikit ja laukkaneilik-
ka. Kesän edetessä on sammalleimun, 
pikkutervakon, mirrinmintun ja rentoa-
kankaalin vuoro houkutella perhosia. 
Ajuruohoista löytyy monia erityisen hy-
viä perhoskasveja, jotka ovatkin näyttäviä 
isoina ryhminä.

Keskikesän parhaita perhosten hou-
kuttelijoita ovat punahatut, rantakukat, 
iisoppi, alppipiikkiputki, helminukkajäk-
kärä, punatähkä, jalokallioiset, neilikat ja 
mäkimeirami. Loppukesän ja syksyn per-
hoshaaveja ovat kaikki nauhukset, lei-
mut, hirvenjuuret, kaunosilmät, asterit ja 
purppurapunalatva.

Monien taimistojen valikoimiin kuu-
luu nykyisin myös kestäviä luonnonpe-
rennoja. Lisäksi kotimaisten niittysie-
mensivustojen kautta voi tilata erilaisia 
niittysiemenseoksia. Näiden kasvien jou-
kosta löytyy todellisia perhoshoukutti-
mia, kuten ketoruusuruoho, päivänkak-
kara, ahdekaunokki ja mäkitervakko. 
Luontaisten niittykasvien avulla voit 
myös perustaa oman luonnonniityn pi-

hallesi korvaamaan yksitoikkoista nur-
mikenttää. Myös katolle on mahdollista 
perustaa oma keto (ks Ketonoidanlukko 
2013; Ketokatto ja Kesälammas).

Puiden ja pensaiden valikoi-
ma on suppeampi
Puuvartisten perhoskasvien määrä ei 
yllä perennojen tasolle, mutta niidenkin 
joukosta löytyy valinnanvaraa. Kuusamat 
ovat oikein hyviä mesikasveja ja myös ra-
vintokasveja toukille. Niiden avulla voi 
helposti vahvistaa paikallista pysyvää 
perhospopulaatiota. Köynnöskuusamat 
ovat talvenkestoltaan arempia Etelä-Suo-
men lajeja, mutta näyttävyydeltään ja 
tuoksultaan vetovoimaisia, houkutellen 

Perennojen avulla on helpointa to-
teuttaa varhaisesta keväästä myöhäiseen 
syksyyn kukkiva perhospuutarha. Valin-
nan mahdollisuudet ovat niin runsaat, 
että istuttaja voi päästää luovuutensa val-
loilleen. Hyvät perennat houkuttelevat 
puutarhamyymälässäkin perhosia, joten 
vierailemalla useamman kerran kesässä 
myymälöissä saa hyviä vinkkejä perhos-
kasvien hankintaan. Samalla tavoin ide-
oita kannattaa hakea naapureilta ja puis-
toista.

Kuva: Kimmo Härjämäki

Kuva: Esa KovalainenKuva: Maarit Ärväs

Kuva: Maarit Ärväs

Varhain keväällä 
kukkivat pajut ovat 
tärkeitä mesikasveja 
sekä päivä- että 
yöperhosille.

upeita kiitäjäperhosia. I-II vyöhykkeellä 
talvehtivat syyssyrikät ovat todellisia per-
hosmagneetteja, mutta pohjoisemmassa 
Suomessakin niitä voi talvettaa viileässä 
paikassa ruukuissaan.

Pensasangervoistutukset, kuten ruu-
su- ja morsiusangervot, tarjoavat ravin-
toa myös toukille.  Niiden avulla voidaan 
houkutella perhoset lisääntymään pihalla 
ja varmistaa uusien sukupolvien lepattelu 
seuraavina kesinä. Varhain keväällä kuk-
kivat pajut ovat tärkeitä mesikasveja sekä 
päivä- että yöperhosille. Nekin ovat mo-
nien lajien toukille tärkeitä ravintokas-
veja. Yllättäen aikaisin kukkivat herukat 
ovat varsinkin yöperhosia houkuttelevia 
pensaita, samoin kultaherukka, jonka 
keltaisten kukkien tuoksu on erityisen 
hieno. Syreenin kukkien medestä pitävät 
komeat ritarit, amiraalit ja useat yöper-
hoset sekä kiitäjät.

Maarit Ärväs, Sotkamon taimisto 
Jyri Uimonen, Taimistoviljelijä ry
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Suomen luonnonsuojeluliiton Var-
sinais-Suomen piiri järjesti yhdessä 
Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen, 
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnais-
ten, Varsinais-Suomen perinnemai-
semayhdistyksen, Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen ja Maaseutuverkoston 
kanssa Varsinais-Suomen perinne-
maisemapäivät 7.-8.6.2019. Päivien 
aikana perehdyttiin tarkemmin perin-
nemaisemien lajiston vaatimuksiin ja 
pohdittiin keinoja perinnemaisemien 
arvostuksen lisäämiseen ja hoidon pa-
rantamiseen. 

erjantain seminaaripäivässä kä-
siteltiin perinnemaisemien tilaa 
Varsinais-Suomessa ja tutustut-
tiin varsinaissuomalaisten niit-
tyjen kirjoon luontaisista ran-

takedoista perinnemaisemiin ja edelleen 
kaupunkien urbaaneihin ketolaikkuihin. 
Kimmo Saarinen Allergia- ja ympäris-
töinstituutista kertoi monimuotoisuuden 
ja terveyden monista yhteyksistä. Varsi-
naissuomalainen on onnekas eläjä. Täällä 
niittylajisto on monipuolisimmillaan ja 
erilaisia niittytyyppejä on vaikka muille 
jakaa. Perinnemaisemien määrä sen sijaan 
on edelleen positiivisesta kehityksestään 
huolimatta huolestuttavan pieni.

Lajistosta esiin nostettiin elintärkeät 
pölyttäjät, perinnemaisemien linnut 
sekä lantakuoriaiset, sammalet ja sienet. 
Lauantain retkipäivänä tutustuttiin mm. 
Friskalan rantaniittyihin. Hannu Klemola 
kertoi esitelmässään, että Varsinais-Suo-
melle tyypilliset pienet ketoalueet eivät 
pienen kokonsa vuoksi ole mitenkään 

Varsinais-Suomen 

erityisesti lintujen mieleen. Niiden sijaan 
linnut rakastavat laajoja merenrantaniit-
tyjä, joita niitäkin myös Varsinais-Suo-
mesta löytyy, vaikkakin vain murto-osa 
verrattuna maankohoamisrannikon suu-
riin rantaniittyalueisiin. Rantaniityllä 
karjanomistaja Antti Toivonen sekä Tu-
run kaupungin maatilantarkastaja Timo 
Sirkiä kertoivat kohteen hoidon sujuvasta 
yhteistyöstä kaupungin ja maatilan kes-
ken. He myös korostivat, että erityisesti 
kaupunkilaisille rantaniityn laidunnus 
on mieleen. Kasvimuseon museomestari 
Veli-Pekka Rautiainen esitteli perinne-
biotooppien monipuolista kasvillisuutta 
heinäkasvien kautta. 

Rantaniityn jälkeen köröteltiin Kaa-
rinaan tutustumaan tyypillisiin pienia-
laisiin, mutta yllättävän monimuotoisiin 
niittykukkuloihin. Näihin meitä opastivat 
Markus Rantala ja Kukka Hammarström 
Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksestä. 
Ketoalueilla monimuotoinen kasvilajisto 
elättää runsaan hyönteislajiston. Juuri 
nämä, usein peltojen keskellä ja laitamil-
la sijaitsevat ketoalueet ovat niitä elintär-
keitä turvapaikkoja ja ruokailupaikkoja 
pölyttäjille. Kedoilla myös elää eniten 
perinnemaisemien erityistä, vaateliasta 
lajistoa. Kohteella tavattiin ilmielävänä 
kotelona yksi ketojen spesialisti. Laji on 
linnunherneellä elävä linnunhernetik-
kukoi, joka on luokiteltu erittäin uha-
nalaiseksi lajiksi. Hyönteisasiantuntija 
Ilpo Mannerkoski kaivoi esiin näyttäviä 
hyönteisiä, kuten erikoisen värisen pyja-
maluteen.

Muinaisjäännösten ja perinnemaise-
mien välillä on havaittu tiukka yhteys, 

perinnemaisema- 
päivät 7.–8.6.2019 MAIJA MUSSAARI 

HELI KESKI-ÄIJÖ

P

OHJELMA

Perjantai 7.6.–lauantai 8.6.2019 

10.00–10.30
Hannu Klemola: Tervetuliaissanat ja perinnebiotooppien linnut
10.30–11.00
Eeva-Liisa Korpela: Pölytys- ja hyönteisnäkökulma
11.15–11.45 
Ilpo Mannerkoski: Lantakuoriaiset
11.45–12.15 
Kimmo Syrjänen: Perinnebiotooppien sammaleet ja sienet
13.15–13.45 
Kimmo Saarinen: Vieraslajit, monimuotoisuus ja terveys
13.45–14.15
Leena Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemien nykytila
14.15–14.45
Ritva Kemppainen: Varsinais-Suomen perinnebiotooppien kasvillisuus
15.15–15.45
Maija Mussaari: Perinnebiotooppien hoito saaristomeren tapaan
15.45–16.15 
Jussi Lampinen: Korvaavat perinnebiotooppilajiston elinympäristöt/ 
habitaatit ja niiden käyttö lajiston tilan parantamiseksi
16.15–17.00
Eija Hagelberg: Yhteenveto ja loppukeskustelu  

Lauantai 8.6. Seminaarin retkipäivä 

Turun Friskalanlahti
Kaarinan Piikkiön Huttalanmäki ja Kolamäki

Seminaariesitelmät ovat luettavissa osoitteessa: 

usein arvokkaat perinnemaisemakoh-
teet sijaitsevat arkeologisilla kohteilla ja 
toisin päin, ja voivat vinkata löytäjälleen 
toisen esiintymisestä. Näin siis Piikkiös-
säkin, Piikkiön Huttalanmäen rautakau-
tisesta asuinpaikasta ja ruumiskalmistos-
ta kertoi arkeologi Sari Mäntylä-Asplund 
Museovirastosta.

Laitumien kakkakasat jätettiin tällä 
kertaa tonkimatta, se huvi toteutettiin 
vasta 12.elokuuta Halikon Märynummel-
la, Kotiniityllämme, jonne Ilpo Manner-
koski napattiin lennosta opastamaan. 
Näin seminaari sai maastojatkon loppu-
kesälle.

Perinnemaisemapäivät osoittautuivat 
tarpeelliseksi ja nautinnolliseksi tapah-
tumaksi. Onnistuneesta ja helteisestä 
retkipäivästä sekä koko seminaarista 
iloinneet osallistujat toivoivat pääsevänsä 
pian uudestaan mukaan vastaavanlaiseen 
tapahtumaan. 

Pyjamalude. Kuva: Heli Keski-Äijö

https://www.sll.fi/varsinais-suomi/2019/06/13/varsinais-suomen-perinnemaisemapaivat
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Perinnemaisemayhdistys järjesti lan-
takuoriaisretken 12.8.2019 yhdistyksen 
omalla hoitokohteella Kotiniityllä Sa-
lon Halikossa. Retkellä tutustuttiin 
hyönteisasiantuntija Ilpo Manner-
kosken opastuksella Kotiniityn lanta-
kuoriaisiin ja sieniharrastaja Jarkko 
Korhosen opastuksella lantakasoissa 
viihtyviin sieniin. 

un kertoo kykkivänsä laitu-
mella kartoittamassa lanta-
kuoriaisia saa aina komeat 
naurut osakseen, välillä jopa 
kyseenalaisen, järjettömyy-
teen viittaavan pään pyöri-

tyksen. Moni saattaa nytkin miettiä, että 
miten torttukasoissa kömpivät lantakuo-
riaiset liittyvät lehden teemaan hyöty-
hyönteisistä? Vastaus on yksinkertainen: 
Jos lannassa kömpiviä kuoriaisia ei olisi, 
niittymme hukkuisivat lopulta siihen it-
seensä. 

Paras elävän elämän esimerkki kuo-
riaisten roolista lienee Australiassa. Kun 
Australian mantereelle vietiin nautaeläi-
miä, tapahtui jotain ennen näkemätöntä, 
niiden lanta kertyi maan pinnalle, eikä 
muuttunutkaan automaattisesti maan 
mullaksi. Tämän tapahtuessa lannassa 
lisääntyvien kärpästen määrä kasvoi hai-

K

Kakka kuhisee elämää

MAIJA MUSSAARI

Kuvat: Maija Mussaari

Nyt Australiaan on viety 
yli 20 lajia lantakuoriaisia 
muilta mantereilta 
avustamaan lannan 
hajottamisessa. 

talliseksi. Koska Australian maanosassa 
ei esiintynyt nautaa luontaisesti, maan 
omat lantakuoriaislajit eivät osanneet 
käyttää nautaeläimen lantaa hyödykseen. 
Nyt Australiaan on viety yli 20 lajia lan-
takuoriaisia muilta mantereilta avusta-
maan lannan hajottamisessa. 

Lantakuoriaiset siis toimivat kierrätys-
laitoksina, ne ovat mukana muuttamassa 
lantaa mullaksi. Mutta on niillä muitakin 
positiivisia vaikutuksia. Lantakuoriaisten 
tiedetään muun muassa ilmastavan kos-
teita lantakasoja ja ilmeisesti vaikuttavan 
näin hillitsevästi lantakasan metaanin-
tuottoon. Metaani on hiilidioksidia vah-
vempi kasvihuonekaasu, jota syntyy lan-
takasoissa hapettomissa oloissa.

Pitkään ja katkeamatta laidunnetuilla 
alueilla on yleensä runsas lantakuoriais-
lajisto. Koska kuoriaiset kaivavat lantaa 
maahan, niiden näkökulmasta ei ole 
yhdentekevää, minkälaisella maalla ja 
minkälaisissa olosuhteissa lantapaakku 
makaa. Etenkin hiekkaisella maalla elää 

oma juuri tähän maaperään erikoistu-
nut lajistonsa. Useita lantakuoriaislaje-
ja on luokiteltu viime vuosikymmeninä 
uhanalaisiksi. Niin kuin kovin monien 
muidenkin hyötyhyönteisten niidenkin 
elämää vaikeuttavat tehostunut ja keskit-
tynyt maatalous ja ylipäätään laidunnuk-
sen väheneminen.  

Retkellä kierreltiin kuivalta kyläton-
tilta nurmen läpi jyrkkään jokilaaksoon 
ja takaisin vesiämpäreitä kantaen. Aina 
sopivan lantakasan kohdalla lapioitiin 
kasa ämpäriin ja jäätiin odottamaan. Pik-
kuhiljaa veden pinta täyttyy uimareista, 
jotka pyrkivät pintaan käytävien täyt-
tyessä vedellä. Tästä kuoriaiset on helppo 
poimia tunnistettaviksi. Lantakuoriais-
lajiston odotusarvo ylittyi, lajeja löytyi 
vuodenaikaan nähden runsaasti. Tuossa 
ei kuitenkaan ole koko kovakuoriaiskirjo, 
lantakasaa hyödynsi varsinaisten lanta-
kuoriaisten lisäksi lyhytsiipisiä, tylppöjä, 
vesiäisiä ynnä muita.

Retken osallistujat kiittävät Ilpoa 
ja Jarkkoa äärimmäisen miellyttävästä 
opastuksesta!
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Muurahaiset tuntuvat touhuavan 
koko ajan. Jos muurahaistyöläinen 
ei ole puremassa katselijaa nilkasta, 
se on joko keräämässä ravintoa tai 
pesänrakennusmateriaalia. Tai sit-
ten se on hoitamassa kuningatarta ja 
jälkikasvua tai kaivamassa pesätun-
neleita. On kiehtovaa ja rentouttavaa 
lopettaa puurtaminen hetkeksi ja seu-
rata muurahaisten touhuilua, jolla 
kaikessa yksinkertaisuudessaan voi 
olla suurta paikallista merkitystä nii-
tyn kasvillisuudelle ja sitä kautta koko 
ravintoketjuun. 

uomessa on 55 luonnonva-
raista muurahaislajia. Toiset 
rakentavat parikin metriä 
korkeita kekoja, joissa voi olla 
yli miljoona asukasta. Toi-
set muurahaiset ovat paljon 

huomaamattomampia – joku voi pesiä 
maahan pudonneeseen sormenpaksui-
seen oksanpalaan kaiverretussa pesäs-
sä sadan muurahaisen yhteiskunnassa. 
Yleensä muurahaisista ensin huomataan 
kekomuurahaiset, koska ne rakentavat 
isoja pesiä ja runsaslukuiset työläiset 
ovat helposti havaittavia. Kekomuura-

Muurahaiset  
monipuolistavat  
kasvillisuutta

haisiakin on Suomessa viisi lajia! Suurin 
osa muurahaisista ei kuitenkaan rakenna 
neulaskekoa, vaan ne kaivavat käytävänsä 
suoraan maaperään kivien alle tai vaikka-
pa lahokantoon ja sen ympärille. 

Varsin touhukkaan elämäntapansa 
vuoksi muurahaisilla on tärkeä merkitys 
ekosysteemissä. Hyönteisten jäänteet 
ja muurahaisten ulosteet kertyvät pe-
säpaikan lähiympäristöön mikä nostaa 
maaperän ravinnepitoisuutta paikallises-
ti. Pesäkolojaan kaivaessaan muurahai-
set myös tuovat syvemmällä sijaitsevaa 
maata maan pinnalle ja sekoittavat sii-
hen usein myös orgaanista ainesta. Näin 
muurahaiset tulevat luoneeksi ympäris-
töstään poikkeavan kasvualustan erilai-
sille kasveille. Tämä näkyy hyvin esimer-
kiksi teiden varsilla, jossa hietakastikat 
kasvavat tiiviinä mättäänä muurahais-
kekojen ympärillä. Jotkut näistä maan 
kaivajista tekevät varsin huomattaviakin 
maakumpuja kaivamastaan maasta. Iloi-
sen keltaisen keltiäisen maakummut ovat 
monivuotisia ja saattavat suurimmillaan 
olla yli metrin halkaisijaltaan. Monien 
muiden muurahaisten rakentamat maa-
kummut ovat yleensä ”höttöisempiä” 
rakenteeltaan ja ne lysähtävät kasaan 

talven aikana. Perinnemaisemien luon-
teenomaisin laji loviniska taas rakentaa 
keon heinän silpusta tai muusta hienosta 
kasvimateriaalista. Tällaisia elinympäris-
töään muuttavia eliöitä kutsutaan eko-
systeemi-insinööreiksi.

Pienet muurahaiset tahtovat jäädä 
usein huomaamatta, mutta näiden eko-
systeemi-insinöörien työn jälki voi näkyä 
kasvillisuuden lajiston monimuotoisuu-
dessa tai kasvillisuuden poikkeavuute-
na. Muurahaiset myös saalistavat muita 
hyönteisiä ja hoitavat kirvoja niiltä saa-
tavan sokeripitoisen mesikasteen vuoksi. 
Muurahaisilla voi olla tuholaislajista riip-
puen myös merkittävä rooli tuholaisten 
torjujana tuotantoekosysteemeissä. 

Kirjoittaja toimii apulaisprofessorina 
Itä-Suomen yliopistossa.S

JOUNI SORVARI

Kuva: Maija Mussaari

Tällaisia elinympäristöään 
muuttavia eliöitä kutsutaan 
ekosysteemi-insinööreiksi.
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Hallitus 2019:
Puheenjohtaja: Eriika Lundström, Turku
Varapuheenjohtaja: Traci Birge, Kaarina
Sihteeri: Maria Yli-Renko, Turku
Taloudenhoitaja: Eija Hagelberg, Salo

Hallituksen tavoitat osoitteesta hallitus@perinnemaisemat.fi.

Jäsenet: 
Maija Mussaari, Turku, hallitus@perinnemaisemat.fi
Katri Salminen, hallitus@perinnemaisemat.fi
Sanna Söderlund, hallitus@perinnemaisemat.fi

Perinnemaisemayhdistyksen toimintaan voi  
tutustua osoitteessa perinnemaisemat.fi. 

Kannen kuva: 
Esa Ervasti: Mantukimalainen

Yhdistyksen osoite: 
Perinnemaisemayhdistys ry.
c/o Eija Hagelberg
Kerkontie 4
25250 Märynummi

Tilinumero: Someron säästöpankki 432710-245304, 
IBAN: FI18 4327 1020 0453 04 
Jäsenmaksu 2020: 18 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa
Jäsenmaksun viite vuonna 2020: 2020017

Perinnemaisemayhdistys ry. (Kulturmarksförening rf.) on sitou-
tumaton ja vannoutunut perinnemaisemien äänenkannattaja. 
Yhdistys tekee työtä monella rintamalla, luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi maatalousympä-
ristöissä. Yhdistys järjestää retkiä, kursseja, työpajoja ja talkoi-
ta sekä tekee yhteistyötä muiden samanmielisten kanssa. 

Ketonoidanlukko 2019: 
Päätoimittaja: Maija Mussaari 
Taitto: Essi Jokela 
Painopaikka: Paino-Kaarina Oy 
Painos: 200kpl 
© Perinnemaisemayhdistys ry. 2019 

Uhanalaiset pistiäiset

Neoxorides-suvun ahmaspistiäislaji juuri kuolleen 
kuusen rungolla etsimässä isäntäjäärän toukkaa 
kaarnan alta. Lahopuun vähenemisestä johtuen 
kaikki kolme Suomessa esiintyvää Neoxorides- 
lajia on punaisella listalla. Teksti: Juuso Paaappanen.

Juhannuskimalainen (Bombus humilis) on runsas-
kukkaisilla niityillä ja kedoilla viihtyvä mesipistiäis-
laji, joka oli aiemmin levinnyt laajalti maan eteläosis-
sa aina Pohjois-Karjalaa myöten. Taantuminen alkoi 
1970-luvulla ja nykyisin se esiintyy enää paikoittaise-
na Varsinais-Suomessa. Uusimmassa uhanalaisuus-
arvioinnissa laji luokiteltiin silmälläpidettäväksi. 

Kuvassa maamehiläisnaaras nautiskelee Sikoangervon kukinnolla. Maamehiläisiä 
tunnetaan Suomesta noin 40 lajia. Maamehiläisistä yli 30% on luokiteltu uhanalaisiksi 
tai hävinneiksi. Maamehiläisten suurin uhanalaistumisen syy on sopivien pesäpaikko-
jen umpeenkasvu niityillä ja rannoilla. 

Kuva: Pekka Malinen

Kuva: Juuso Paappanen

esikasvien pölytykseen 
osallistuu iso joukko 
hyönteisiä, mm pistiäisiä, 
kovakuoriaisia, kukka-
kärpäsiä ja perhosia. Tär-
keimpiä villejä pölyttäjiä 

ovat ylivoimaisesti mesipistiäiset, joista 
tunnetuimpia ovat karvaturkilliset ki-
malaiset ja niitä pienemmät mehiläiset. 
Mesipistiäisten taantuminen käy yksiin 
maatalousympäristöjen vähenemisen 
kanssa. Mesipistiäisten vähentymisen 
tärkein syy on perinnebiotooppien ja 
paahdeympäristöjen umpeenkasvu. 
Uhanalaisten lajien osuus, 17 %, on me-
sipistiäisissä selvästi korkeampi kuin 
eliöryhmissä keskimäärin, ja hävinneik-
si luokiteltuja lajeja on Suomessa peräti 
yksitoista eli 5 % koko lajistosta. Teksti: 
Juho Paukkunen/Helsingin Yliopisto.

MAIJA MUSSAARI

JUHO PAUKKUNEN

M Petopistiäiset saalistavat muita hyön-
teisiä ja vaikuttavat näin ympäristönsä 
lajistoon. Loispistiäiset taas elävät loi-
sina esimerkiksi muiden lajien toukilla. 
Kuten muissakin eliöryhmissä, isäntän-
sä suhteen valikoivat loiset ovat yleensä 
niitä, jotka uhanalaistuvat ympäristön 
muutoksen tapahtuessa ensimmäisinä, 
johtuen niiden vahvasta riippuvuussuh-
teesta isäntälajiinsa. Isäntälajin kannan 
vähentyessä, loinen on ensimmäinen, 
jonka olemassaolo vaaraantuu. Teksti: 
Maija Mussaari.

Kuva: Kimmo Härjämäki
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MAATALOUS- JA  
YMPÄRISTÖNEUVONTA  
ERIIKA LUNDSTRÖM

•	 Neuvo2020, 
•	 Tukihakemukset ja viljelykirjanpidot, 
•	 Perinnemaisemasuunnitelmat,  

-neuvonta, ja -inventoinnit, 
•	 Ympäristösopimukset, 
•	 Puutarhasuunnittelu

  P. 040 717 8797
  thelundstrom@gmail.com

NIITTYMAISEMA PETOELÄINRIISTA PIENRIISTA MONIMUOTOISUUSPÖLYTYS VILLISIKA

MALMGÅRD
RIISTASIEMEN

Toimivat 
DIANA-tuotteet
peltomaiseman 

monimuotoistamiseen.

Katso lähin jälleenmyyjäsi täältä: www.riistasiemen.fi 

SALO - PERNIÖ - KEMIÖ
puh. 029 041 2300

www.saastopankki.fi/someronsp

Hoidettu  
kulttuuriympäristö  
on mahdollisuus.

•	 Maatalouden	ympäristö-	
sopimussuunnittelu

•	 Avoimien	viheralueiden	
suunnittelupalvelut

•	 Vieraslajikartoitukset	ja	
torjunnan	suunnittelu

•	 Neuvo	2020	-ympäristö-
kartoitus

Katri	Salminen,	050	664	74
Sanna	Haapala,	050	590	2085
Terhi	Ajosenpää,	043	825	1221

etunimi.sukunimi@
maajakotitalousnaiset.fi


