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Luonnonhoito on menestystarina
Luonnonhoitoon satsattu raha tuottaa tulosta. Kun luonnonhoito toteutetaan suunnitelmallisesti, hoidetun kohteen monimuotoisuus kasvaa, vaikka sen yleinen trendi on maailmalla laskeva. Monet ovat varmasti havainneet pelottavat uutiset maailmalta; hyönteisten
ja lintujen määrät ovat laskeneet rajusti. Ilmiön takana on satoja ympäristömuuttujia. Yksi
niistä on avointen, monimuotoisten luonnonympäristöjen vähentyminen viimeisen 100
vuoden kuluessa.
Luonnonhoito nousee arvoon arvaamattomaan nyt, kun ilmastonmuutoksen vaikutukset
alkavat näkyä. Niittyjä laiduntamalla voidaan tuottaa sekä maisema- että monimuotoisuuspalveluita että ilmastoystävällistä lihaa. Laidunkosteikoita lisäämällä lisätään monimuotoisia luonnonympäristöjä peltomaisemien keskellä. Nämä tuottavat samanaikaisesti lihaa,
pölyttäjäpalveluita ja tasaavat lämpötiloja sekä suodattavat vettä. Parhaimmillaan tulevaisuuden luonnonhoito on kokonaisuuksien hallintaa, sillä pyritään moderneihin luonnonsuojelun, ruuantuotannon, energian kulutuksen ja ympäristönhoidon yhteisratkaisuihin.
Yleensä luonnonhoidon monimuotoisuusvaikutukset odotuttavat itseään tuskallisen pitkään. Parikymmentä vuotta on pitkä aika työnsä hedelmän poimimiseen. Umpeenkasvanut niitty palautuu hitaasti, sillä eliöyhteisön kehitykseen liittyvät vuorovaikutussuhteet
tuhansien eliöiden kesken. Näiden marssijärjestys on luonnonhoitajalle usein tuntematon.
Kehitys kehittyy laji lajilta ja symbioosi symbioosilta. Joskus palautuminen taas on hämmästyttävän nopeaa, syystä tai toisesta, joista opimme jatkuvasti lisää. Palautumisaikaan
vaikuttavat ainakin kohteen luonne, muuttumisaste, umpeenkasvuaika sekä kohteen sijainti hyväkuntoisiin kohteisiin nähden.
Kun hoidettu kasviyhteisö monipuolistuu, myös ravintoverkko kunnostautuu. Kasvien lajimääriä seuraavat hyönteiset, hyönteisiä taas seuraavat linnut. Perinnebiotoopin hoitaja vaalii yleensä tiiviisti kohteensa maisema- ja luontoarvoja. Huomaamattaan hän usein tuottaa
monipuolisia palveluita koko seudulle, niin luonnolle kuin ihmisillekin. Tässä lehdessä on
esitelty kolme menestyksekästä luonnonhoidon kohdetta ja toteuttajaa Varsinais-Suomesta
sekä neljä luonnonhoidon menestyskonseptia. Yksi konsepteista on uusi, selvästi menestystarina-ainesta.
Kuulkaa kaikki luonnonhoitajat, uskokaa aina itseenne, teette mahtavaa työtä ison asian
parissa!!!
			

Maija Mussaari

			
		suojelubiologi,
		hallituksen jäsen
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Kuva: Tapio Heikkilä

Nauta on rautaa –
Joskus nähdäkseen pitää vaivautua
merten taa kalaan
TAPIO HEIKKILÄ
Taiteen tohtori,
ympäristöneuvos,
Ympäristöministeriö

V

iime keväänä tein lomamatkan Andalusiaan, ja muun
ohella etsiskelin myös sikäläisiä perinnebiotooppeja.
Mielessä olivat dehesat, eli
perinnemaisemat joissa yhdistyy pienimuotoinen maataloustuotanto ja puuntuotto. Kansainväliset vuorovaikuttajat
käyttävät agroforestry-termiä. Tarkoittaa
siis sitä, että laitumella tai viljelymaalla
kasvaa harvakseltaan puita tai pensaita,
joita kaikkia hyödynnetään tavalla tai toisella. Suomessa kaiketi lähinnä hakamaita ja lehdesniittyjä.
Espanjassa ja Portugalissa näitä dehesoja on laajalti, monina eri tyyppeinä.
(Portugalin puolella esimerkiksi korkkitammimetsien yhteydessä.) Córdoban
lähellä Cardeñassa vastaan sattuivat valokuvauksen kannalta mehukkaimmat
paikat ja valaistus. Heti kun otin oheisen
nautakuvan, ajattelin että tämähän sopii
Ketonoidanlukon jutun kuvitukseksi ja
koko jutun juureksi. Siitäkin huolimatta,
että kuva ei ole teknisesti aivan onnistunut. Tärkeintä on näkyyn ja tunnelmaan
sisältyvä viesti.
Kuvassa nähdään onnellinen nauta,
kavereineen, vapaasti laiduntamassa keväisellä luonnonlaitumella. Biodiversiteetti vilistää sen sorkkien töminän alla.

4

Puusto antaa suojaa paahteelta. Vesi löytyy purosta. Kaukana on kavala maailma.
Kun samaa maisemaa tarkasteli lisää,
huomasi pian että yhtäällä laidunsi myös
lampaita ja toisaalla röhki ja tonki tomeria ja salskeita, mustia pata negra -maatiaissikoja, jotka köpöttelivät koko ajan
pienessä liikkeessä, saparot viuhtoen.
Tärkeä osa niiden ravinnosta ovat puista
putoilevat tammenterhot, joiden öljyt
tuovat lihaan ja sen rasvaan hienostuneen marmoroidun rakenteen. Kun suolatut kinkut saavat kuivua ja kypsyä vähintään vuoden päivät, tulee arvostettua
merkkiherkkua Jamón ibéricoa. Kinkku
on Espanjassa pyhä asia. On tärkeätä miten se tuotetaan.
Espanjassa on dehesat, Skotlannissa
nummet, Ruotsissa hakamaat, Unkarissa
pusta, Alpeilla vuoristoniityt.
On meillä Suomessakin perinnebiotooppeja. Enää aika vähän aikaisempaan
nähden, mutta on kuitenkin, maatiloilla
ja luonnonsuojelualueilla, kotitonteilla
ja yhteisöjen mailla. Laiduntaminen on
perinnebiotooppien tärkein hoitokeino,
karjatilat hoidon perusedellytys. Naudat,
lampaat, hevoset. (Harmillista muuten
että kotimainen maatiaissika pääsi kuolemaan sukupuuttoon.) Tietenkin myös
niitto on tärkeätä kaikkialla missä sitä
suinkin on mahdollista järjestää, koneitse tai käsipelitse.
Oleellista on, että raivaamalla ja kunnostamalla perinnemaisemaa saa lisää;
entisten niittyjen kasvillisuus ja eliölajisto palautuu kyllä.
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Kedot, niityt, ahot, nummet, hakamaat ovat sekä luonnon monimuotoisuuden että maiseman ja kulttuuriperinnön ainutlaatuisia kohokohtia.
Luonnonlaitumet ovat synonyymi karjan
korkeatasoiselle hyvinvoinnille. Alkuperäisrotujen käyttö turvaa geneettistä
monimuotoisuutta. Suosimalla niitty- eli
luonnonlaidunlihaa voi kohentaa näitä
kaikkia tärkeitä asioita. Tässä piilee maataloustuotannon, maaseutuyrittäjyyden
ja maaseutumatkailun erikoistumisen
valtteja ja mahdollisuuksia, joista voi
koitua monitasoista hyvinvointia myös
meille ihmisille.
Ostopäätösten tekemisen ohella perinnemaisemien hoitoa on mahdollista
edistää osallistumalla talkoisiin ja alan
yhdistysten toimintaan. Tekemisen iloa
ja voimautumista tarjolla. Maisemaelämyksiä kaikille.

Kinkku on
Espanjassa
pyhä asia. On
tärkeätä miten
se tuotetaan

Talkooleiri-konsepti:

Hiki hatussa luonnon hyväksi
LOTTE SUVERI
WWF

W

WF:n talkooleirejä on
järjestetty vuodesta
1977 lähtien ympäri Suomea. Yleensä
viikon mittaisilla leireillä tehdään pääasiassa luonnonhoitotöitä, jotka tähtäävät uhanalaisten perinneympäristöjen kunnostamiseen ja niissä
viihtyvien lajien auttamiseen. Leirejä on
järjestetty jo 223, vapaaehtoisia on ollut
yhteensä 3657 ja leirityöpäiviä on kertynyt huikeat 24 190.
Luonnonhoitotyö on fyysisesti raskasta, leireillä joutuu tekemään paljon töitä
ja talkoo-olosuhteet voivat olla alkeellisia
– silti leirit täyttyvät hetkessä, ja varasijoille tulijoitakin riittäisi. Miksi WWF:n
talkoista on tullut näin suuria menestystarinoita? Syynä on varmastikin toimiva
talkookonsepti, joka tarjoaa laajan kirjon
elämyksiä vapaaehtoisille. Leirit järjestetään luontoarvoiltaan merkittävissä
paikoissa, joissa elinympäristöjen kunnostuksesta hyötyy mahdollisimman monipuolinen joukko lajeja. Tällöin paikoiksi valikoituukin usein kauniita ja erityisiä
luontokohteita. Monet antavat kiitosta
leirien hyvästä hengestä, joka muotoutuu yhteisöllisen tekemisen kautta. Kaikki tekevät samaa työtä tasa-arvoisina, ja
myös leirin johto osallistuu työntekoon.
Lisäksi leiriläiset jakavat usein samankaltaisia arvoja, ja uusia ystävyyssuhteita
on helppoa solmia. Myös kokemus siitä,
että omalla työllä on merkitystä luonnon
monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun
näkökulmasta on tärkeää.

Kuvat: Lotte Suveri
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Monien mielestä fyysinen työ on hyvää
vastapainoa toimistotyölle ja erinomaista
hyötyliikuntaa. Oman kädenjäljen näkee
heti, ja työn yksinkertaisuus rentouttaa.
Lisäksi leireillä oppii uusia työskentelytaitoja, kuten erilaisten työkalujen käyttöä tai tiimityöskentelyä. Toiselle leirit
ovat irtiottoja omasta kiireisestä arjesta
ja tapa saada omaa aikaa esimerkiksi perhe-elämän, työn tai opiskelujen keskellä.
Leiripäivät ovat työntäyteisiä ja aikataulutettu tarkkaan. Työt alkavat kahdeksalta aamulla ja loppuvat päivälliseen
kello 17. Ilta on vapaata ohjelmaa, ja aika
kuluu mukavasti esimerkiksi saunomiseen, leirinuotiolla istuskeluun, jutusteluun sekä iltapalaan. Leireillä on yleensä
viisi kokonaista työpäivää sekä yksi retkipäivä, jolloin tutustutaan alueen historiaan tai luontoon. Myös spontaania
tekemistä saattaa syntyä esimerkiksi retkeilyn, melomisen, suppailun tai joogaamisen merkeissä.
WWF tarjoaa leireillä täysylläpidon.
Monelle leirit ovatkin helppo ja edullinen
tapa matkustaa kauniisiin luontokohteisiin ja saada työnteon kautta perspektiiviä alueen luontoon ja historiaan. Toisia
talkooleireissä kiehtoo jatkuva oleilu ulkona sekä leirielämän yksinkertaisuus –
majoittua kun voi teltassa ja työt tehdään
luonnossa.
Joskus tarvitaan useampikin leiri samalla talkookohteella parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. WWF edellyttääkin, että kohteen jatkohoidolle on
olemassa usean vuoden suunnitelma.
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Näin varmistetaan, ettei leirillä tehty työ
valu hukkaan. Yleensä kesän aikana järjestetään 5–6 viikon mittaista talkooleiriä
ja pari lyhyempää, joille ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta WWF:n nettisivuilla. Myös yhden päivän tai illan mittaisia luonnonhoidon talkootapahtumia
järjestetään. Jos leirit kiinnostavat, kannattaa ilmoittautua WWF:n talkooleirirekisteriin vaikka heti.
Useimmat WWF:n leirit järjestetään
yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa, monesti osana EU:n
rahoittamia LIFE-Luonto -hankkeita.
Vuosina 2017-2019 WWF:n talkooleiritoiminta on myös osa Allergia-, Iho- ja Astmaliiton vetämää Terve askel luontoon
-hanketta, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Toisia talkooleireissä
kiehtoo jatkuva
oleilu ulkona sekä
leirielämän
yksinkertaisuus.

Lammaspaimen-konsepti:

Villantuoksuinen elämysloma
hyödyttää luontoa ja lomailijaa
KATJA RAATIKAINEN
Suojelubiologi,
Metsähallitus,
Rannikon luontopalvelut

M

etsähalllituksen vuonna 2008 Kolin kansallispuistosta
alkanut
pienimuotoinen
kokeilu lammaspaimennuksesta on kasvanut
kymmenessä vuodessa tuhansien hakijoiden kilpailuksi vapaista lomaviikoista.
Vuonna 2018 paimenviikoille tuli yli 8000
hakemusta, joista Metsähallitus arpoi
onnekkaat kesän 156 lomaviikolle.
Lammas- ja lehmipaimentilat ovat
kansallispuistoissa tai muilla luonnonsuojelualueilla sijaitsevia vaatimattomasti varusteltuja historiallisia tiloja,
jotka ovat saaneet uuden elämän kesätyöntekijöinä toimivien lampaiden tai
lehmien ja niitä kaitsevien lomailijoiden
tyyssijana. Paimenet mahdollistavat monen syrjäisen ja hankalien kulkuyhteyksien päässä olevan perinnemaisemakohteen laidunnuksen. Paimenet auttavat
eläinten omistajaa huolehtimalla laiduneläinten juotosta, laskemalla eläimiä ja
seuraamalla niiden yleiskuntoa. Paimenet myös tarkastavat aitojen kunnon ja
tarvittaessa siirtävät eläimiä eri laidunlohkojen välillä.
Laiduneläimet tekevät kesäisin arvokasta luonnonhoitotyötä laiduntaen
suojelualueiden vanhoja niittyjä ja metsälaitumia. Laidunnus elvyttää perin-

nebiotooppien taantunutta eliölajistoa
ja harvinaisimpia luontotyyppejämme.
Samalla se pitää yllä vanhojen tilojen perinteistä pihapiiriä ja estää maisemaa pusikoitumasta. Paimenlomalla yhdistyvät
eläinten tarjoama villa- ja rapsutusterapia sekä tärkeä työ luonnon monimuotoisuuden ja maaseutumaiseman hyväksi.
Lomaviikko luonnossa eläinten parissa kohentaa paitsi lomailijan henkistä
ja fyysistä hyvinvointia, myös parantaa
elimistön vastustuskykyä. Paimenviikon
hyöty on siis moninkertainen ulottuen
yksilötasolta maamme luontotyyppien,
lajiston ja maiseman turvaamiseen.
Metsähallituksella on paimentiloja
kaikkiaan 11, sijoittuen Hämeestä aina
Utsjoelle saakka. Lammas- tai lehmipaimenviikolla paimen saa viikoksi vuokralle tilan upeiden maisemien keskeltä. Paimenet voivat halutessaan osallistua myös
muuhun suojelualueen hoitotyöhön.
Aikaa jää hyvin myös retkeilyyn ainutlaatuisilla luontokohteilla. Paimenet saavat
perehdytyksen toimeen, joten aiempaa
kokemusta eläinten tai luonnonhoidosta
ei tarvitse välttämättä olla. Mukaan voi
ottaa hyvää seuraa perheestä tai ystävistä. Paimenviikkoja järjestetään kesän laidunkaudella, ajoittuen kohteesta riippuen useimmiten kesäkuun alusta elokuun
lopulle. Metsähallituksen paimenviikois-
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ta ilmoitetaan vuosittain Luontoon.fi-sivustolla ja hakuaika on yleensä tammikuussa.
L a m m a s p a i m e n v i i k o t- k o n s e p ti edusti Suomea Euroopan maisemakilpailussa vuonna 2017 ja se
on herättänyt laajaa kiinnostusta
myös
ulkomailla.
Metsähallituksen
Lammaspaimenviikkojen suosio on innoittanut myös yksityisiä maatiloja kehittämään paimenviikoista omalle tilalle
sopivaa matkailupalvelua. Näin tulevaisuudessa yhä useampi lomailija saa kokea paimenviikon virkistävän ja arjesta
tehokkaasti irrottavan vaikutuksen sekä
pääsee konkreettisesti osallistumaan perinnemaisemien hoitoon.

Vuonna 2018
paimenviikoille tuli yli
8000 hakemusta, joista
Metsähallitus arpoi
onnekkaat kesän
156 lomaviikolle.
Levävaara on yksi Metsähallituksen suosituista lammaspaimenkohteista.
Kuva: Metsähallitus / Juha Pääkkönen
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Paimion Askalankoski:

Kuvat: Lilja Helenius

Sitkeästi ja sitoutuneesti
VIRI TEPPO-PÄRNÄ
Sihteeri
Paimion seudun
ympäristöyhdistys

A

skalankoski on kuin kirja,
joka esittelee paitsi luontoa
myös luonnon avulla selviytymistä, elinkeinojemme
vaiheita. Sivuina ovat Paimionjoki, laakson geologia ja kasvillisuus sekä ihmisen jälki maisemassa myllynuomista voimalanhoitajan pihapiiriin.
Maisemapiirteet ovat suomalaisittain
poikkeuksellisia, mutta huippukohdekin
vaatii ystäviä ja heiltä rakkautta ja sitoutumista.
Kun pieni satapäinen Paimion seudun
ympäristöyhdistys päätti anoa alueelle
ketoleiriä 1990-luvun alussa, perinnemaisema-asia oli juuri alkanut tulla tutuksi
Ketoprojektin ansiosta. Lähtökohtana oli
taloraato, pöheikköranta ja haavikkorinne, mutta myös aavistus alueen menneisyydestä. WWF:n kolmikesäisen opetuksen jälkeen yhdistys heittäytyi omilleen.
Se kunnosti sähköyhtiöltä vuokratun
talon. Alkoi innostava menestystarina,
jossa pienellä rahalla mutta aidoilla hikipisaroilla on saatu aikaan suuria. Elämä ei ole vain arkea: Ketotalosta löytyy
sunnuntaikahvila, näyttelykamari ja runoestradi.
Vuosien mittaan Askalankoski-kirjan
sivut ovat avautuneet yhä selväsanaisempina: pronssikauden karja laidunsi rantaniittyjä, jotka laajenivat sitä mukaa kuin
maa nousi ja vesi pakeni. Tutuiksi ovat
tulleet rautakauden hyötykasvit sikoangervosta tummatulikukkaan ja nurmilaukkaan.
Vuosittaisilla Keto- ja Tulileireillä pidetään aisoissa vanhat myllynuomat, vesuroidaan uiton takia kasatut rantavallit,
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niitetään kukkarinteitä ja pidetään yllä
mittavia riukuaidanteita. Perinnetaidot
ovat silloin valttia!
Vaikka raha ei ole tärkeintä, toivomme
voivamme saada edelleen kahvia, keittoa
ja terävät työkalut voidaksemme hoitaa
laakson kiehtovaa sydänaluetta. Työmme paras palkinto on lähiretkelle saapuva
perhe, jonka lapset rientävät ihmettelemään lampaita. Vanhemmat istuvat tulipaikan penkille availemaan eväitä, edessään kataja- ja kukkarinteet. Pieni ajaton
hetki – menneen maailman kosketus!
Askalankosken keskeisen alueen
omistaa nykyään Metsähallitus, ja sitä
sekä Ketotaloa hoitaa Suomen luonnonsuojeluliittoon kuuluva Paimion seudun
ympäristöyhdistys ry.

11

Ketoleriejä on pidetty vuodesta 1993.
Toimintaan saadaan apua lähinnä ls-piiriltä, aiemmin myös Ely-keskukselta;
erilaisia avustuksia joudutaan anomaan
vuosittain. Yhdistys on saanut mm. Maatiaisen Vuoden Perinnemaisema -tittelin
sekä WWF:n Panda-palkinnon työstään
perinnemaiseman puolesta.
Ketotalo on auki kesäsunnuntaisin klo
12–15. Osoite: Voimalantie 116, Paimio.
Puheenjohtaja: Rauno Tuomikoski.

Ketotalo on auki kesäsunnuntaisin klo 12–15.
Osoite: Voimalantie
116, Paimio.

Maskun Mäksmäki:

Ketoneilikka päihitti pujon
ja pelto-ohdakkeen
OLLI SUOMINEN
Suomen luonnonsuojeluliitto
Hirvijokilaakso ry.

M

askussa ja Nousiaisissa
toimivan Luonnonsuojeluyhdistyksen hoitokohteiden joukossa on
niin niittämällä hoidettavia pieniä ketoja,
kuin lampaiden laiduntamia laajempia
perinnebiotooppeja. Vuonna 2018 yhdistyksen hoidossa olevien perinnemaisemien pinta-ala nousee 12 - 13 hehtaariin,
joita on hoidettu pisimmillään 20 vuotta.
Tähän kirjoitukseen on koottu havaintoja
siitä, miten hoito on vaikuttanut alueiden
kasvistoon ja kasvillisuuteen. Järjestelmällistä seurantaa, kuten koeruutuja tai
kasviyksilöiden laskentaa, yhdistyksen
kohteilla ei ole tehty, vaan havainnot ovat
lähinnä silmämääräisiä.

Mäksmäen muinaisjäännösalue
Mäksmäen muinaisjäännösalue, joka
sijaitsee pari kilometriä Maskun kirkonkylästä lounaaseen, on yksi yhdistyksen pisimpään hoidetuista kohteista.
1980-luvun kaivauksissa kohteelta löytyi
mahdollinen rautakauden asuinpaikkatai hautajäänteitä. Museoviraston muinaisjäännösten hoitoyksikkö aloitti kohteen hoidon vuonna 1997. Hoitotoimia
aloiteltaessa oli hakamaa pensoittunut
ja rehevöitynyt, perinteisen laidunnuksen päättymisestä oli kulunut arviolta
parikymmentä vuotta. Kenttäkerroksen
kasvillisuus oli yksipuolista, korkeaa koiranputkea, nokkosta ja pelto-ohdaketta.

Matalaa ketokasvillisuutta oli säilynyt lähinnä paahteisilla paikoilla katajien juuressa ja kivien ympärillä. Aluksi aluetta
niitettiin ja raivattiin vuosittain. Vuonna
2006 museovirasto rakensi alueelle lammasaidan ja luonnonsuojeluyhdistys järjesti hakamaalle laidunnuksen ja otti sen
muutenkin hoitoonsa.
Nyt Mäksmäen muinaisjäännösalueen maisemakuvassa hoidon tulokset
näkyvät selvästi. Puuston ja pensaikon
harvennus ovat avartaneet maisemaa.
Kenttäkerroksen kasvillisuus on muuttunut kokonaisuudessaan matalammaksi; korkeakasvuisista ongelmalajeista
nurmipuntarpää, timotei, koiranheinä
pelto-ohdake ja nokkonen ovat korvautuneet perinnebiotooppien matalakasvuisilla nurmiröllillä, lampaannadalla,
tuoksusimakkeella ja hoikkanurmikalla.
Koiranputki on huomattavasti aikaisempaa matalampaa ja harvempaa ja myös
muinaisketojen lippulaivat ahde- ja mäkikaura sekä sikoangervo viihtyvät. Kukkivat ruohokasvit, kuten matarat, hiirenvirna ja niittynätkelmä ovat lisääntyneet.
Etenkin ketoneilikka, mäkitervakko,
nurmitädyke, ahdekaunokki sekä kissankello ovat kasvattaneet yksilömääriään.
Erityisen silmiinpistävää on, että sikoangervon kermanvalkeat kukat koristavat
nyt aivan uusia paikkoja laitumella.
Kesällä 2018 Mäksmäen muinaisjäännösalue on ollut laidunnustauolla. Pitkään laidunnetulla alueella tauko tuli
välttämättömäksi, sillä parina edellisenä
vuotena karitsat kärsivät laitumella loisista. Loispaineen vähentämiseksi tulee
laidun pitää ilman eläimiä kahden talven
ja yhden kesän ajan, tällöin loisten munat tuhoutuvat. Paitsi eläinten terveyttä,
laidunnustauko hyödyttää myös perinnebiotoopin eliöstöä; ketokasvit pääsevät vapaasti kukkimaan ja tuottamaan
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siementä, mikä varmistaa kukkaloiston
jatkuvuuden. Lisäksi tauko on hyväksi
perinnebiotooppien selkärangattomille
eläimille, kuten perhosille. Monet ketokasvit toimivat hyönteisten toukkien ravintokasveina tai aikuisten ruokailuympäristöinä, joten kaikki kasvit eivät saisi
aina päätyä laiduneläinten suihin tai tallomiksi. Tästä syystä SLL Hirvijokilaakso
on vähitellen rakentanut Mäksmäkeen
Maskun kunnan omistamille perinnemaisemakohteille runsaan 4 ha laidunkokonaisuuden, joka on jaettu 9 erilliseen lohkoon. Näin jokin lohko voidaan
vuosittain jättää laiduntamatta, mikä
parantaa laiduneläinten terveyttä ja varmistaa mahdollisimman monimuotoisen
perinnebiotooppiluonnon säilymisen.

Kylämäki
Maisemanhoidon tulokset saattavat olla
joskus melko nopeitakin. Luonnonsuojeluyhdistys käynnisti Mäksmäessä entisen kylämäkialueen hoidon vuonna 2013.
Maskun kunnan varikkoalueena toiminut muinaisjäännös- ja perinnebiotooppikohteella pusikko ja kainaloihin asti
ulottunut pujo-, koiranputki- ja heinäkasvusto peittivät suuren osan alueesta.
Kuten edelliselläkin kohteella ketokasveja sinnitteli vain kuivimmilla töyräillä.

Kuva: Katri Salminen

Kuva: Risto Timonen

Perusraivauksen, siivouksen ja aitaamisen jälkeen Kylämäellä alkoi tehokas
laidunnus. Oli yllättävää havaita, miten nopeasti pujokasvustot hävisivät ja
kasvillisuuden korkeus putosi melkein
metrillä. Hienointa oli kuitenkin löytää
jo muutaman vuoden kuluttua laidunnuksen alkamisesta ketoneilikkaa ja kissankelloa siitä, missä ennen kasvoi korkea pujopöheikkö. Ketoneilikka hyötyy
selvästi lampaiden käyttämistä poluista,
joilta muu kasvisto lähes häviää. Sopivana vuonna lampaiden polku saattaakin
olla punainen ketoneilikkavana.
Laidunnus tuo myös arkeologista
kulttuuriperintöä päivänvaloon. Mäksmäen kylämäen laki oli pitkään ollut vadelman ja heinikon peitossa. Parin vuo-

den lammastyöskentelyn jälkeen mäen
laen kalliopaljastumat olivat kuitenkin
tulleet esiin pusikon joukosta. Yhdeltä
näistä löytyi vuonna 2015 10–15 rautakautista uhrikuoppaa. Vaikka mäellä oli tehty arkeologisia tutkimuksia 1980-luvulla,
oli uhrikuoppakallio jäänyt pöheikön
kätköön eivätkä ammattilaisetkaan olleet
sitä löytäneet. Lampaat ovat samoin kaivaneet esiin historiallisen ajan rakennusten jäänteitä.
Lopuksi on syytä kunnioittaa kahden
vihreämmille kukkaniityille siirtyneen
kasviharrastajan, Kimmo Härjämäen ja
Tarmo Virtasen, muistoa. Sekä Kimmo
että Tarmo osallistuivat aikanaan lähes
kaikkien SLL Hirvijokilaakson hoitamien
perinnebiotooppien kasviston inventoin-
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tiin ja alueiden hoidon suunnitteluun. Ilman tätä perustyötä ei perinnemaisemia
olisi saatu hoidon piiriin.
Kasvilajiston muutosten seurannan
kannalta on harmillista, että uusia intohimoisia kasviharrastajia ei enää tunnu
ilmaantuvan.

Laidunnus tuo myös
arkeologista
kulttuuriperintöä
päivänvaloon.

Saaristomeri:

Monimuotoisuus kasvussa monella
kohteella
MAIJA MUSSAARI
& ESKO TAINIO
Metsähallitus,
Rannikon luontopalvelut

S

aariston perinnebiotooppien
hoidon ”grand old man” Leif
Lindgren työskenteli Metsähallituksessa yli 30 vuotta.
Leif aloitti perinnebiotooppien hoidon isolla joukolla
Saaristomeren kansallispuiston kohteita
ja hoiti niitä työryhmänsä kanssa useiden
kymmenien vuosien ajan. Työ on tuottanut tulosta, Saaristomeri on yksi harvoista perinnebiotooppien vaateliaan lajiston
ja luontotyyppien todellisista turvasatamista. Tässä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tarina kahdelta Leifin suunnittelemalta hoitosaarelta, joilla työtä on
jatkettu uusien LIFE-hankkeiden turvin.
Luonnonhoidon menestystarinoita molemmat.

Jurmo - kahdesta kahteen
sataan
Tämä teksti kertoo menestystarinan uhanalaisen ketokatkeron hoidossa. Niin yllättävän positiivisen, että se sai saarella
vierailevat ympäristöhallinnon asiantuntijat hohottamaan ääneen. Uhanalainen
ketokatkero oli kiihdyttänyt hoitotoimien ansiosta kahdesta kahteensataan
neljässä vuodessa!
Jurmossa kasvaa yhä poikkeuksellisen
arvokasta lajistoa jurmolaisten laidunkarjan vuosisataisen märehtimisen sekä
ulkosaariston hitaan modernisoitumisen

vuoksi. Saaren kuvauksellisten nummien
ja ketojen umpeenkasvu käynnistyi kun
laidunkarjan pito väheni 1970-luvulla.
Kun saaren luonnonhoitotoimia aloiteltiin, oli uhanalaista lajistoa vielä monin
paikoin jäljellä ja hoitotoimien vaikutusten odotusarvo siksi korkealla.
Kolmas WWF:n ja Metsähallituksen
yhteinen talkooleiri järjestettiin Jurmossa 2014 EU:n rahoittaman Luonnonhoito-LIFE -hankkeen turvin. Leirin
luonnonhoitotoimet keskittyivät umpeenkasvaneiden ketojen raivauksiin, ja
etenkin ns. kuorisoraketojen hoitoon.
Kuorisorakedot ovat monimuotoisia saariston erikoisuuksia. Niillä muinainen
simpukan kuorista koostuva maannos
luo otolliset olosuhteet runsaslajiselle
kasvillisuudelle. Laikuttaisesti esiintyvien pienien kuorisoraketojen paikallistamiseksi Metsähallituksen suunnittelija
oli jo ennen leiriä käännellyt vanhastaan
tunnettujen, sittemmin pitkälle katajikoituneiden ketojen maaperää lapiolla
kuorisoraa löytääkseen. Kalkinsuosijakasvillisuus antoi usein viitteitä kuorisorasta, mutta monin paikoin vain lapio
löysi kuorisoran katajien ja kanervien
alta.
Leirin aikana talkoolaiset haastettiin
tarkkaamaan raivausalueelta uhanalaista
ketokatkeroa, jonka tiedettiin raivausalueilla kasvaneen. Porkkanana oli suklaata
tai olutta, jotka eristyneillä saarileireillä nousevat arvoon arvaamattomaan.
Talkoolaisten työpanos kohdennettiin
lapionkärkitaktiikan viitoittamana kuorisorakedoille ja niitä yhdistäviin ketokäytäviin, joita raivattiin lopulta yhteensä
noin hehtaari. Saalis jäi silti laihanpuoleiseksi, sillä leirillä löytyi enää kaksi kasvia. Leirin jälkeen ketoja on laiduntanut
ylämaankarja.
Kun kesällä 2018 saarikierroksen jälkeen kiiruhdimme Jurmon satamassa
odottavaa venekyytiä kohti, kaarsimme
tarkoituksella talkooleirillä raivattujen
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vanhojen ketokatkeroesiintymien kautta. Näky pysäytti uskomattomuudellaan:
näin vahvaa positiivista vaikutusta ei ollut kukaan luonnonhoitokohteella aiemmin nähnyt. Myöhästymisen uhallakin
ryömimme kedolla laskien ketokatkeroita - niitä löytyi lopulta satoja, paikalla
kasvoi ketokatkeroniitty!

Jungfruskär - vastoin
vallitsevia trendejä
Jungfruskärin Paratiisiniityllä päivänkakkarat kukkivat raivokkaasti kuten aina
heinäkuussa. Kyykkyasennosta paljastuu
joukko päivänkakkaroiden kupeessa komeilevia kirkiruohoja, jotka nekin ovat
jo 20 vuoden ajan suorastaan rehottaneet
juuri tällä paikalla. Se mikä tänä vuonna
kiinnittää huomioni, on laajat lilan-violetit ja keltaiset laikut päivänkakkarameren vierellä. Voiko olla todellista, että
vaarantunut tähkämaitikka kasvaa niityllä mattona? Tuo kranttu niittyjen ja
hakamaiden asukas, jonka yksilöt ovat
olleet aikaisemmin laskettavissa sadoissa
yksilöissä? Kyllä.
Edellinen tapahtuma on muistini
syvyyksistä kahden vuoden takaa. Vuosikymmenten hoito kantaa hedelmää.
Noin yleisesti ottaen luontotyyppien tilaa
arvioitaessa masentuu helposti, etenkin
perinnebiotooppien osalta. Joulukuussa
julkaistavan Suomen toisen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin tulokset
eivät ole ruusuiset. Siksi Jungfruskäristä
on niin mukava kirjoittaa. Saari kulkee
omaa polkuaan, vastustaen vallitsevia
depressiivisiä suuntauksia. Jungfruskärissä kaikki on toisin, niityillä menee aina
vain paremmin ja paremmin.
Uhanalaisten lajien kannat ovat
Jungfruskärissä vähintäänkin elinvoimaisia, niiden yksilömäärät ovat jopa
uskomattoman suuria. Niin suuria, että
katkeralinnunruohon ja tähkämaitikan
laskennoista luovuttiin kuluvalla vuosi-

kymmenellä. Mitäs niitä nyt laskemaan,
kun alkavat olla paikoin valtalajeja! Myös
silmälläpidettävät lajit jäkki, ketoneilikka, rakkoapila ja seljakämmekkä rehottavat vähän siellä sun täällä. Kohteella
kasvavien uhanalaisten kasvilajien määrä
on noussut vuonna 2018 14 lajiin. Vuoden 2005 hoitosuunnitelmaan oli kirjattu 12 putkilokasvilajia, joista kahden
luultiin hävinneen. Nuo kaksi lajia on
löydetty uudelleen ja tämän lisäksi vielä
ketokatkero ja punakämmekkä ovat tupsahtaneet niityille. Silmälläpidettävien
kasvilajien yksilömäärä taas on kasvanut
räjähdysmäisesti. En myöskään itse tunne toista paikkaa, jossa kämmekkälajeja
olisi seitsemän näin pienellä alalla.
Sama suuntaus näkyy uhanalaisimpien luontotyyppien määrässä, joita päivitin tuoretta hoitosuunnitelmaa varten.
Kesän jälkeen laskin luontotyyppien
pinta-alat saarella yhteen ja vertasin lukuja viimeisimpään hoitosuunnitelmaan
vuodelta 2005. Määrätietoinen hoidon
edistäminen on tuottanut tulosta, rahoituskriisien aallokosta huolimatta. Alustavien tulosten mukaan lehdesniittyjen
määrä on kasvanut kymmenestä hehtaarista kolmeentoista. Lehdesniityistä
erinomaiseen tai hyvää kuntoluokkaan
on noussut peräti 12 hehtaaria, kun se 10
vuotta sitten oli vain kuusi. Iso osa kohteista oli tuolloin kunnostuksen alla. Hakamaiden määrä on lähes tuplaantunut
14 hehtaarista yli kahteenkymmeneen.
Edellisten lisäksi avoimia niittyjä on nyt
kaiken kaikkiaan 12 hehtaaria, niiden
määrä on noussut 4 hehtaaria. Nummia
on raivattu esiin vajaa hehtaari.
Perinnebiotooppien määrä on näin ollen kasvanut saarella 14 hehtaaria 15 vuoden aikana. Noin hehtaarin vuosivauhtia.
Lisäksi pääosalla saaren noin 60 hehtaarista perinnemaisemaa, luontotyypin
edustavuus eli arvo on kasvanut.

Perinnebiotooppien
määrä on kasvanut saarella vuodesta 2005 noin
hehtaarin vuosivauhtia.
Lisäksi pääosalla saaren
noin 60 hehtaarista perinnemaisemaa, luontotyypin edustavuus eli arvo
on kasvanut.
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Lyhyeksi syötyä voimalinjan alustaa Salossa. Kuva: Katri Salminen

Uusi hoitokonsepti:

Voimajohtoalueista moderneja
perinnemaisemia?
KATRI SALMINEN
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
Maa- ja kotitalousnaiset

V

oimajohtoalueet voivat toimia uusina elinympäristöinä
perinnemaisemien
harvinaistuneille niittykasveille sekä niistä hyötyville
eliöstöille. Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Maa- ja kotitalousnaisten
maisemapalvelut ovat aloittaneet yhteistyöprojektin, jonka kautta tarjotaan
tukea voimajohtoalueiden hoitajille. Yhteistyöprojekti on aluksi kolmevuotinen
kokeilujakso, jonka kokemusten perusteella arvioidaan tuen vaikuttavuutta.
Tuen tärkeimpänä tavoitteena on lisätä
perinnemaisemakohteita ja innostaa
maanomistajia ja eläintenomistajia ylläpitämään ja hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja. Voima-

johtoalueista voidaan kehittää luonnon
monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita niitty-ympäristöjä aktiivisella hoidolla.
Koska kyseessä on hoitosopimus, kohteille on asetettu kriteerit. Tukialueella
tulisi olla enemmän niitty- ja heinäkasvillisuutta kuin metsänpohjan kasvillisuutta. Alueella tulisi olla myös ympäristöstä
erottuvia maisema- tai luontoarvoja.
Hoidettavan alueen tulee olla vähintään
0,3 hehtaaria. Hoitosopimus tehdään
kerrallaan kolmeksi vuodeksi ja tuen
määrä on tukikaudella 300€ hehtaarille.
Tuki käsittää myös asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman ja tukea voi hakea ympäri vuoden. Voimajohtoalueen
hoitomuotona voi olla esimerkiksi niitto,
raivaus ja laidunnus.
Tuesta kiinnostuneet maanomistajat
voivat ottaa yhteyttä Fingridiin tai Maaja kotitalousnaisten Keskuksen Maisemapaleluihin tai suoraan alueelliseen
MKN maisema-asiantuntijaan.
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Voimajohtoalueista
voidaan kehittää
luonnon monimuotoisuuden ja maiseman
kannalta arvokkaita
niitty-ympäristöjä.

Kuva: Tiina Kanerva

Upea hankekonsepti perustuu
yhteistyön voimaan

S

atakunnassa, Uudellamaalla
ja Kymenlaaksossa on syksyllä 2018 pyörähtänyt käyntiin
kaksi Lumovoimaa-hanketta.
Niissä paikallisella neuvonnalla haetaan voimaa sekä
perinnebiotooppien
tilan
parantamiseen, että maatilojen tuottavuuteen. Ruohonjuuritason kehittämishanke pureutuu paikallistason neuvontaan
luonnonsuojeluasiantuntijoiden,
karjanomistajien ja maisemanhoidon
neuvojien lyödessä viisaat päänsä yhteen.
Näin syntyy hoitokoneisto, jonka hyödyt
kestävät pitkään hankkeen jälkeen.

Lumovoimaa-hankkeet ovat osa samankaltaisten hankkeiden ketjua, joita
on toteutettu ympäri maan. Tämän hankekonseptin kehittämishankkeet ovat
parantaneet hoidon laatua ja tehostaneet
laidunten hoitoa toiminta-alueellaan
laajasti. Tilakohtainen monimuotoisuusneuvonta nousee toistuvasti esiin yhtenä
parhaimmista perinnebiotooppien hoidon laadun ja näin ollen uhanalaisten
luontotyyppien ja lajiston edistäjistä.
Hankkeiden ytimessä luonnonsuojeluasiantuntemuksen sekä käytännön
karjanhoitotyön yhteissuunnittelu, joka
tuo sekä monimuotoisuushyötyjä laitumille, että kustannustehokkuutta työn
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tekemiseen. Tärkeässä roolissa myös työn
merkityksellisyyden lisääntyminen tilatasolla. Tälle hankeperheelle toivotaan
vakinaistuvaa asemaa tulevalla ohjelmakaudella!

Näin syntyy
hoitokoneisto, jonka
hyödyt kestävät
pitkään hankkeen
jälkeen.

Hallitus 2018:
Puheenjohtaja: Eriika Lundström, Turku, thelundstrom@gmail.com
Varapuheenjohtaja: Traci Birge, Kaarina, traci.birge@gmail.com
Sihteeri: Maria Yli-Renko, Turku, maria.yli-renko@utu.fi
Taloudenhoitaja: Anni Karhunen, Turku, greenbear.anni@gmail.com
Jäsenet: Eija Hagelberg, Salo, eija.hagelberg@gmail.com
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Apua ja oppia luonnonlaidunten hoitoon
Satakunnassa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa
Oletko kiinnostunut
yritystoiminnasta suojelu
alueiden hoidon parissa?
Yrittäjät ja karjanomistajat ovat avainasemassa
maaseutuluonnon monimuotoisuuden
säilymisessä. Luonnonhoito suojelualueilla
tarjoaa myös elinkeinomahdollisuuksia
maaseudulle urakoinnin ja karjanhoidon
parissa. LUMOVOIMAA -hankkeet tarjoavat
yrittäjille apua kustannustehokkaampaan
perinnebiotooppien hoitoon.
Vuonna 2019 LUMOVOIMAA -hankkeet
tarjoavat luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien hoidosta kiinnostuneille
• laiduntapaamisia, jossa ratkotaan hoidon
haasteita paikan päällä yhdessä Pro Agrian,
Metsähallituksen, yrittäjien ja tarvittaessa
muiden asiantuntijoiden voimin
• hoitosuunnittelua luonnonsuojelualueille
• yrittäjille suunnatun opintomatkan
perinnebiotooppien hoidosta.
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Hankkeiden tapahtumista tiedotetaan Facebookin Luonnonlaitumet-ryhmässä.

Ota yhteyttä
LUMOVOIMAA SATAKUNTAAN: tiina.jalkanen@metsa.fi sekä kaisu.wallin@proagria.fi
LUMOVOIMAA UUDELLEMAALLE JA KAAKKOIS-SUOMEEN: martina.reinikainen@metsa.fi,
auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi sekä johanna.laari-gunther@proagria.fi
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