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Päätoimittajan kynästä
T

ämän vuoden Ketonoidanlukon aiheeksi on valikoitunut perinnemaisematyypit. Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen hallitus halusi tänä vuonna hieman
leikitellä otsikon kanssa, joka antaa vapauksia ajatella perinnemaisematyyppejä monelta eri kantilta. Tämän vuoden jäsenlehdessä haluttiin tuoda erilaisia perinnebiotooppeja esiin, mutta toisaalta ajatuksena oli nostaa esille myös
niitä tyyppejä, ihmisiä, jotka tekevät työtä näiden arvokkaiden elinympäristöjen hyväksi. On tietysti muistettava,
että yksi Ketonoidanlukko ei riitä kattamaan kaikkia näitä
ihmisiä, joten otanta tässä lehdessä on toki pieni. VarsinaisSuomen perinnemaisemayhdistys haluaa kuitenkin kiittää
kaikkia niitä tahoja, jotka tätä arvokasta työtä tekevät!

Näin loppuvuoden pimeydessä on hyvä muistella myös viime kesää ja kaikkia niitä hyviä hetkiä, joita perinnemaisemissa vietettiin. Tämän vuoden Ketonoidanlukon parissa
pääset muistelemaan viime kesää myös perhosretken muodossa ja näet millaisia perhostyyppejä metsälaitumilla on
mahdollista tavata. Viritä siis ajatuksesi oikealle taajuudelle ja lähde mielikuvissasi vaeltamaan Lappeenrannan Korvenkylän metsälaitumille.
Antoisia lukuhetkiä!

Maria

Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry:n
hallituksen sihteeri

Perinnemaisematyypit Emman Poika ja
Kullannuppu laiduntavat Aurajoen varren
perinnemaisemia Turussa.
Kuva: Aleksis Kamu
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Katja Sikka palauttaa rohkeasti
vanhoja metsälaitumia
N

aantalin Rymättylässä sijaitsee
Suomen ainoa lampaanmaitoa
tuottava lammastila SikkaTalu, jota
isännöivät Katja ja Alar Sikka. Pariskunta toteuttaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti ideoitaan, ja tällä hetkellä luomutilalla tuotetaan lihan lisäksi
lampaanmaitojäätelöä sekä uusimpana
menestystuotteena lampaanmaitojugurttia. Katja vastaa eläinten hoidosta
ja laidunnuksen toteutuksesta. Tilan
laitumilta löytyy mm. merenrantaniittyä, tammihakaa, tervaleppähakaa ja

metsälaidunta sekä latvottuja nuoria
koivuja, joiden lehdestys aloitetaan kahden vuoden päästä.
Tila on aloittanut toimintansa vuonna
2006 ja alusta lähtien Katja Sikkalle on
ollut selvää, että lampaat laiduntavat pääosin perinnebiotoopeilla. ”Perinnebiotoopit ovat lampaille luontaisia laitumia
ja niiden kehitystä on mielenkiintoista
seurata. Perinnebiotoopeille kohdistuvat
tuet ovat kuitenkin yksi iso syy niiden
hoitoon. Ilman tukea vähätuottoisten ja

Eriika Lundström

etäällä sijaitsevien laitumien laiduntaminen ei olisi tilalle järkevää”, Sikka selittää. Tällä hetkellä lampailla on laidunnettavanaan noin 35 hehtaaria erilaisia
perinnebiotooppialueita.
Lampaat aloittivat Raisionlahden rantaniityillä ja vuosien myötä laidunnukseen otettiin myös muita alueita.
Kotitilan läheltä löytyi pienen umpeen
kasvavan järven rannalta kaunis monimuotoinen alue, jossa sijaitsi myös
vanhoja tammia kasvava metsäsaareke.
Alue otettiin laidunnukseen vuonna
2007 ja siitä on kehittynyt hieno ja monimuotoinen kokonaisuus laidunnuksen ja puuston raivausten myötä. Katja
seurasi alueen kehittymistä ja mietti,
että lehdestetyt puut sopisivat alueelle.
Syksyllä 2015 alueella latvottiinkin
yhteistyössä Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen kanssa nuoria
koivuja lehdestystä varten.
Tilan lähellä nurmilaidunten vierellä
sijaitsee havupuuvaltaista kasvatusmetsää, jota on myös otettu laidunnukseen
mukaan. ”Naapurin kanssa juteltiin
alueen historiasta. Alue on ollut tilojen
yhteislaidunta aikoinaan ja sitä on laidunnettu vielä 1950-luvulla. Alueelta
löytyi vanhoja lehtipuita ja päätimme
ottaa alueen pois metsätalouskäytöstä
sekä aloittaa alueen palauttamisen laidunmaaksi”, Sikka kertoo. Tuumasta
toimeen ja pariskunta aloitti puuston
harvennukset. ”Työ oli todella hidasta

Katja ja Alar Sikka pyörittävät yhdessä tilan arkea.
Kuva: Eriika Lundström
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verran harventaa ja niiden asentoa hioa,
mutta Sikka vaikuttaa työhön tyytyväiseltä. ”Koneet pääsivät paikalle kovilla
pakkasilla ja maassa ei näy juuri koneen
jälkiä. Harvennustyylikin oli oikeilla
linjoilla ja pienellä hiomisella metsälaitumesta tulee juuri sellainen kuin
pitääkin”, Sikka sanoo ja kietoo samalla
kuitunauhan poistettavan puun ympärille. Talvella on taas tiedossa raivauksia
ja raivaustähteiden polttoa. Tavoitteena
on myös jatkaa harvennuksia viereisellä alueella ja laajentaa metsälaidunta.
”Metsälaitumen palautumista on kiinnostava seurata”, Sikka perustelee päätöstään metsälaitumien ennallistamiselle.

Tammihaka hyötyy laidunnuksesta.
Kuva Maija Mussaari.

vaikkakin antoisaa, mutta metsäkoneiden tuominen tuntui mahdottomalta
ajatukselta. Maan pinnan rikkoutuminen ja metsäalan osaamattomuus metsälaidunten harventamisessa tuntuivat
itsestään selviltä asioilta enkä sitä vaihtoehtoa edes miettinyt”, Sikka selittää.
Kuultuaan lähellä tehdystä onnistu-

neesta metsäkonehakkuusta metsälaitumella, Sikka päätti kuitenkin kokeilla
ja otti yhteyttä paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen.
Seuraavan talvena metsäkoneet tulivat
paikalle, ja alue harvennettiin metsälaidunasentoon. Puustoa pitää vielä jonkin

”Erilaiset perinnebiotoopit sopivat erilaisille eläimille ja ne mahdollistavat
sopivan laitumen kaikille. Köyhemmät
laitumet sopivat hyvin esimerkiksi aikuisille siitospässeille, jotka tuottoisilla nurmilaitumilla lihoisivat helposti.
Metsälaitumet ovat oivallisia esimerkiksi hevosille ja poneille, joiden rehu ei
saa olla liian sokeripitoista. Niiden hyvinvointia myös edistää runsas liikunta,

Metsälaidun palautuu. Kuva Eriika Lundström
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Eläinten hyvinvointi on SikkaTalun tilalla tärkeintä.
Kuva: Eriika Lundström

jota joutuu harjoittamaan metsälaitumelta rehua etsiessä”, Sikka vinkkaa.
Myös hänen tavoitteenaan on saada
poneja metsälaitumelle laiduntamaan.
Lihaa ja maitojalosteita tuottavalla tilalla eivät työt lopu, mutta syksy tuo
tauon maidontuotantoon ja samalla
tilallisten elämään tervetulleen helpotuksen arkeen. Eläinten hoitoa riittää,
mutta pahimmat kiireet helpottavat.
”Puuston harventaminen on kivaa ja
metsässä saa olla itsensä kanssa rauhassa. On mukava touhuta talvisessa
metsässä välillä kiireettömästi eväitä
syöden. Metsän arvo on löytynyt uudella tavalla”, Sikka kertoo. Samalla
löytyy yksi lähde, josta monipuolinen
ja ennakkoluuloton Sikka saa voimavaroja uusiin ideoihinsa ja niiden toteuttamiseen.
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Metsälaitumet ja hakamaat
Hakamaat ja metsälaitumet luokitellaan luontotyypistä riippuen äärimmäisen tai
erittäin uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Aiemmin perinteisen maatalouden aikana laitumena hyödynnettiin kaikenlaisia alueita ja varsinkin tilojen lähellä olevia metsiä ja
hakamaita laidunnettiin.
Maatalouden tehostumisen myötä hakamaat ja metsälaitumet ovat rehuntuottokyvyltään vähäisinä alueina vähentyneet murto-osaan entisestään. Haat ja metsälaitumet käsittävät erilaisia luontotyyppejä jalopuuhaasta havumetsälaitumeen. Lahopuut
lisäävät niiden monimuotoisuutta.
Hakamailla vaihtelevat avoimet niittylaikut ja pienet puuryhmät sekä yksittäispuut.
Niittykasvillisuus on hakamailla vallitsevaa, mutta niillä esiintyy sekä niittyjen että
metsien lajeja. Metsälaitumella puuston peittävyys on tavallisesti yli 35 % ja kenttäkerroksessa vallitsevat metsäkasvit. Metsälaitumella näkyy kuitenkin selvästi laidunnuksen vaikutus, ja puusto on rakenteeltaan vaihtelevaa. Edustavalta metsälaitumelta löytyy myös niittylaikkuja.

Keväisin rantalaitumelta kuuluu napsahtavia ääniä, kun pässit imaisevat tuoreita ruokoversoja rantaniityltä.
Kuva: Eriika Lundström

Puustoisilla perinnebiotoopeilla kenttäkerroksen lajisto on
metsien ja niittyjen monipuolista lajistoa, josta voi löytyä
uhanalaisiakin lajeja. Puoliavoin ympäristö suosii siihen sopeutuneita sienilajeja ja lahopuissa viihtyvät niistä riippuvaiset ja
niitä suosivat monet lajit.

Milloin metsä kannattaa
ennallistaa laitumeksi?

siirtää useammin. Metsästä tulee myös löytyä merkkejä vanhasta laidunnuksesta kuten vanhoja aitoja tai vanhoja aiemman
laidunnuksen aikaisia puita. Metsälaitumen palautumiseen
vaikuttaa lisäksi mm. metsätyyppi. Tuoreilla ja lehtomaisilla
kankailla tuottokyky on hyvä, ja niiden ennallistuminen (monipuolisen niittylajiston palautuminen) on usein nopeampaa
kuin ohutmultaisilla, karummilla metsätyypeillä”, Kemppainen
selvittää.

Hakamaiden ja metsälaidunten perinnebiotooppiarvot häviävät
nopeasti laidunnuksen loputtua. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön ylitarkastaja Ritva Kemppainen
yhtyy Katja Sikan käsitykseen metsälaitumen ennallistamisen
järkevyydestä. ”Tuotantokeskuksen lähellä olevat metsät ovat
mielekkäämpiä kohteita kuin kaukana sijaitsevat kohteet. Rehuntuottokyky on huonoa metsälaitumilla ja siksi eläimiä pitää
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Kedon kukkien ja perhosten puolesta:

Eija Hagelberg

maisemanhoitaja Roine Larsson
J

o 16 vuoden ajan on Varsinais-Suomen kedoilla ja niityillä niittokonetta, raivaussahaa ja viikatetta heiluttanut maisemanhoitaja Roine Larsson
Salon Teijolta. Roine on osallistunut
useisiin projekteihin ympäristönhoitajana, ja vuodesta 2007 lähtien ollut mukana Turunmaan korjausrakentamisen
osuuskunnassa maisemanhoitotyöläisenä. Vuosien mittaan kokemusta on
karttunut monenlaisista niittotöistä,
raivauksista, aitojen rakentamisesta ja
myös jättiputken ja muiden vieraslajien
torjunnasta. Luontopolkuja on rakennettu ja kunnostettu. Vaikka matkan
varrella onkin tullut odottamattomia

tilanteita, on jokaiseen tilanteeseen
aina löytynyt ratkaisu: Roinen leppoisa
luonne ja pettämätön mielikuvitus ovat
olleet ratkaisevassa roolissa monissa
kiperissä tilanteissa.

kuvausharrastus vie mieheltä kaiken
liikenevän vapaa-ajan. Luonnonhoitotyöt Roine on kokenut omakseen, sillä
näin voi tehdä hyvää työtä luonnon
monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Roine on ollut luonnonystävä jo lapsesta pitäen. 1960-luvulla hän jo tarkkaili
pikkuapolloperhosia ja muita perhosia
kotitalonsa lähimaisemissa Halikon
Tavolan kylässä. Perhosten tuntemus on
myös työllistänyt häntä luonnonhoitotöiden ohella. Roine on yksi VarsinaisSuomen perinnemaisemayhdistyksen
perustajajäsenistä, ja istui hallituksessa
2000-luvulla. Nykyisin lintu- ja valo-

Kedot eli kuivat niityt ovat perinnebiotooppityypeistä kaikkien monilajisimpia, varsinaisia helmien helmiä. Niiden
hoitotyö motivoi Larssonia, joka iloitsee vilpittömästi tehdyn työn tuloksista. Kedot ovat usein pienialaisia, ja
niiden rehutuotto on varsin vaatimatonta eläinten ruokintaa ajatellen. Näin
ollen niittäminen on tehokkain ja yleisin ketojen hoitomenetelmä. Suomen

Maisemanhoitaja Roine Larsson:
Ihmiset olisi saatava ymmärtämään
maisemanhoitotyön merkitys. Maisema muuttuu ja yksipuolistuu kovaa vauhtia.
Työllä on kiire, jotta voimme jättää tuleville
polville mahdollisuuden korjata tekemämme
virheet. Kohtelemme luontoa liian kovin ottein:
esimerkkinä tästä ovat avohakkuut ja salaojitetut samaa kasvia kasvavat pellot. Uskon, että
ihmiselle on tärkeää voida mennä luontoon
latautumaan, saamaan voimia. Työn vastapainoksi, työn joka usein on sisällä tapahtuvaa ja
rasitus on lähinnä henkistä. Nuoret ja lapset
olisi saatava tutustumaan luontoon, että he
ymmärtäisivät sitä ja sen merkitystä meille
kaikille. Usein lapset inhoavat ja pelkäävät
kaikkia ns. ötököitä, ja liikkuvat mieluummin
sisätiloissa, jos sielläkään. Varhaiskasvatus ja
koulut pitäisi saada vahvemmin mukaan, tutustuttamaan lapset luontoon.
Roinella on pitkä kokemus luonnonhoitotöistä. Tutuinta niistä taitaa olla juuri ketojen hoito
niittokoneen puikoissa ja sen jälkeen aina haravan varressa.
Kuva: Eija Hagelberg
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Kesäkuussa sikoangervot värjäävät Kotiniityn lounaisreunan kedon kermanvalkoiseksi. Kuva: Eija Hagelberg

lajirikkaimmat kalliokedot sijaitsevat
Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.
Varsinais-Suomelle tyypillisten kallioketojen ja ketojen yhteenlaskettu osuus
perinnemaisemien pinta-alasta on kuitenkin vain noin 6 %.
Kedot sijoittuvat lähestulkoon aina etelään tai lounaaseen viettäville kuiville
ja paahteisille rinteille, joiden maaperä
on ravinneköyhää ja vettä läpäisevää.
Tällaisilla paikoilla eivät menesty voimakkaasti kasvavat lajit kuten nokkonen, vadelma tai koiranputki. Kedoilla
menestyvät lajit ovat kuivuuden selviytyjiä, joista monilla on pitkät juuret ja
keinoja haihdunnan minimointiin.
Ketojen kasvit houkuttelevat runsaasti
erilaisia hyönteisiä ja muita selkärangattomia, jotka ovat tärkeä tekijä ketojen monimuotoisuutta arvotettaessa.
Monet harvinaiseksi käyneet hyönteiset tai niiden toukat käyttävät vain
jotain tiettyä kasvia ravintonaan, ja

silloin ketojen kasvilajit ovat ehdottomasti säilyttämisen arvoisia myös niitä
hyödyntävien hyönteisten vuoksi.
Monet rautakaudella maahamme juurtuneet muinaistulokkaat eli arkeofyytit
sijaitsevat juuri kuivilla kedoilla. Näitä
ovat mm. sikoangervo, nurmilaukka,
tummatulikukka, ahdekaura ja mäkikaura. Varsinais-Suomen kedoilta voit
löytää myös mäkitervakkoa, nuokkukohokkia, ahopukinjuurta, keltamataraa, kissankelloa, pölkkyruohoa,
kangasajuruohoa, aholeinikkiä, pinkkiä ketoneilikkaa ja kolmiväristä ketoorvokkia. Varhain keväällä voit löytää
pikkuruista kasvilajistoa, kuten ketotädykettä, kevätsaraa ja kevätkynsimöä.
Jos malttaa kedolla polvilleen mennä,
voi ahopukinjuurten, siankärsämöjen ja
huopakeltanojen seasta löytää pikkaraisen
itiökasvin, ketonoidanlukon. Ketonoidanlukko on
yhdistyksemme tunnuskasvi. Se on pieni, arvokas,
ainutlaatuinen, ja aina ilahtuu, kun sen löytää!
Kuva: Eija Hagelberg
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Hyvä paikka mennä tutkimaan ketojen arkeofyyttejä on Laitilan Untamala 8-tien kyljessä.
Sieltä löytyy hoidettuja ketoja, opasteita, polkuja ja paljon kiinnostavaa ketokasvillisuutta.
Kuva: Eija Hagelberg

Kedot ovat mielikuvissamme kauneinta luontoa. Mutta kuitenkin, ketojen
tilanne on huolestuttava. Ilman hoitoa ne kasvavat umpeen, ja harvinaiset kasvi- ja eläinlajit katoavat. Myös
maankäytön muutokset voivat uhata
ketoja. Aina ei huomata arvokasta ketoa tai ei osata arvostaa sitä. Erityisesti
rakentaminen tai maa-aineksen otto
voi olla tuhoisaa näille upeille luontomme helmille. Kedot ovat usein pieniä, ja
niitä voi esiintyä myös suurempien ja
rehevämpien perinnebiotooppien sisällä sopivissa paikoissa. Lajimäärissä kedot useimmiten voittavat kaikki muut
perinnebiotooppityypit.
Tämä nuokkukohokki ja keltamaksaruoho tarkkailevat
maailman menoa Salossa sijaitsevalta Kirjolan kedolta käsin.
Kuva: Eija Hagelberg
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Perinnemaisematyyppien tyyssija:

Anni Karhunen

PerinneELO-asiantuntijaryhmä
Ennallistamalla ELOa luontoon!

P

erinneELO eli Perinnebiotooppien
hoidon asiantuntijaryhmä on osa
Metsähallituksen perustamaa valtakunnallista ELO-yhteistyöelintä, jonka
tavoitteena on yhdistää luonnonhoidon asiantuntijat ja edistää ja kehittää
luonnonympäristöjen ja perinneympäristöjen ennallistamista, hoitoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja lisäksi
viestiä sekä tuottaa tietoa aihepiiristä.
Toimintakenttä kattaa erilaiset elinympäristöt niin maalla kuin vesissäkin.
Muut ELOn ryhmät keskittyvät metsä-,
sisävesi- ja suoympäristöihin. Kaikissa
em. asiantuntijaryhmissä kuten PerinneELOssakin on edustettuna valtakunnan vahvin asiantuntijuus ja tieteellinen osaaminen, joka tuottaa myös
oppaita ja koulutusta käytännön luonnonhoitotyöhön.

PerinneELO on ryhmä perinnebiotooppien huippuasiantuntijoita, jotka
tuovat ryhmään omien taustaorganisaatioidensa näkemykset oman erityisosaamisensa lisäksi. Tältä vankalta
pohjalta ryhmä hoitaa moninaista tehtäväkirjoaan ja siten
• parantaa perinnebiotooppeihin
liittyvää osaamista yhteistyössä eri
organisaatioiden kanssa
• kehittää ja ohjaa perinnebiotooppien
valtakunnallista seurantaa
• edistää perinnebiotooppien tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä
• arvioi ja edistää perinnebiotooppien
hoidon tuloksellisuutta, tehokkuutta
ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
• seuraa ja ohjeistaa perinnebiotooppien luontotyyppien ja lajien perustiedon keruuta

PerinneELO edistää luonnon monimuotoisuutta monella tavalla ja kantaa
vastuuta perinnemaisemiin liittyvien
luontoarvojen säilymisestä ja parantumisesta. Työ myös kaunistaa maaseutumiljöötä, kun perinneympäristöjen
hoitoa tukemalla estetään maisemien
ja elinympäristöjen yksipuolistumista.
Ryhmä myös kehittää perinnemaisematiedon kokoamista ja säilyttämistä
sekä hyödyntämistä yhdenmukaistamalla ja ohjeistamalla menetelmiä,
esim. paikkatietojärjestelmien käyttöä.
PerinneELO osallistuu perinnebiotooppien hoitoa ja hoidon rahoitusta
koskevaan keskusteluun ja on vaikuttanut maaseudun kehittämisohjelmaan
ja tulee myös jatkossa olemaan aktiivinen tällä saralla, vaikka toimikausi on
loppumassa ja jatkosta ei ole tietoa. Työ
tulee jatkumaan tavalla tai toisella.

• osallistuu luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin jatkotyöhön
• avustaa direktiiviraportoinnissa
perinnebiotooppien osalta.

Sade ei ole perinneELOlaisille edes hidaste. Tässä tutkaillaan luontoa Kolin maisemissa. Kuva: Katja Raatikainen
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Noin 5–6 kertaa vuodessa kokoontuvan ryhmän puheenjohtajana toimii
Katja Raatikainen Metsähallituksen
luontopalveluista. Ryhmä tutustuu käytännön perinnebiotooppien hoitotyöhön liittyviin kysymyksiin maastoretkillä ja pohtii ratkaisuja haasteisiin,
joita käytännön hoitotyössä ilmenee.
Ryhmän toimintaan kuuluu myös edistää asiantuntijoiden verkostoitumista
paitsi kotimaan sisällä, myös ulkomaisten perinnemaisema-alan toimijoiden
kanssa, mikä edesauttaa hyvien käytäntöjen ja tiedon leviämistä.

kun niitä on pysähdytty yhdessä pohtimaan, vaikka tietysti myös erilaisia
mielipiteitä on ja pitääkin olla, jotta asiat kehittyvät. Kaikki ryhmäläiset ovat
yhtä mieltä, että työ uhanalaisimpien
luontotyyppiemme ja niiden lajiston
eteen kannattaa, ja että yhdessä asioita
edistäen ja voimia yhdistellen saadaan
paljon aikaan.”
Katjaa, kuten varmaan muitakin ryhmän jäseniä, askarruttaa tällä hetkellä
tulevaisuus ja hän jatkaa: ”ELO-ryhmi-

en jatko on tällä hetkellä auki. ELOjen
toimikausi on tällä erää ollut 2008–
2016. PerinneELOn asiantuntijaryhmä
on koettu erityisen tarpeelliseksi ja sen
jatkoa toivotaan hartaasti. Perinnemaisema-aiheessa on paljon menossa
koko ajan; hoitoratkaisuja kehitellään,
tieto lisääntyy ja inventointeja tehdään,
perinnemaisemien rahoituksessa olennaiset maaseutuohjelmien kaudet vaihtuvat, paikkatietojärjestelmät kehittyvät, jne. Kaikissa näissä ja monissa
muissa asioissa on hyvä, että tukena on

Isoin kysymys on perinnemaisemien
säilyminen ja niiden saaminen hoitoon monenlaisten maankäyttöä ja
maataloutta koskevien tavoitteiden
joukossa. Mutta paljon on tapahtunut. PerinneELO oli vahvasti mukana
vaikuttamassa siihen, että meneillään
olevaan Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan saatiin korotettu tuki arvokohteille ja hakuprosessia
yksinkertaistettua, mitä voi pitää huomattavana parannuksena, joka helpottaa osaltaan kohteiden saamista hoidon
piiriin. Yksi tärkeä askel on ollut myös
perinnebiotooppien yhteiskäyttöisen
tietojärjestelmän aikaan saanti, ja ryhmä on ollut myös käynnistämässä perinnemaisemien valtakunnallista päivitysinventointia.
Katja Raatikainen on ollut puheenjohtajana vuodesta 2008 eli koko ryhmän
olemassaolon ajan ja toteaa seuraavasti:
”Puheenjohtajuutta en ole kokenut raskaana. Päinvastoin se on ollut erittäin
mielenkiintoista ja antoisaa! On ollut
mahtavaa istua saman pöydän ääressä laajan asiantuntijajoukon kanssa.
Yhdessä keskustellen huomaa, että ei
todellakaan ole yksin asioiden kanssa,
vaan tukena ovat useat tahot ja aiheet
ovat yhteiset. Tietää että on myös tahoja joihin voi ottaa yhteyttä, kun itselle
tulee jokin askarruttava asia eteen.
Useimmiten ryhmässä yhteiset näkemykset ovat löytyneet helpostikin,
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Satakuntalaisen rantaniityn monimuotoisuus on hämmästyttävää.
Ihmeteltävää riittää lajeissa ja elinympäristön vaihtelussa.
Kuva: Katja Raatikainen

vahva asiantuntijajoukko, joka joustavasti reagoi ajankohtaisiin teemoihin,
ottaa kantaa tarvittaessa, opastaa, tiedottaa ja kannustaa. Kaikki hyötyvät!
Toivon todella että PerinneELO tai
vastaava ryhmä toimisi myös jatkossa
ja edistäisi perinnemaisema-asioita
maassamme, muutoin näihin asioihin
tulee melkoinen tyhjiö”.
PerinneELO-ryhmä koostuu varsinaisista jäsenistä ja asiantuntijajäsenistä.
Asiantuntijajäsen Janne Heliölä Suo-

men ympäristökeskuksesta miettii Katjan tavoin ryhmän jatkoa: ”Toivon, että
ryhmä saa jatkaa toimintaansa jokseenkin nykyisessä muodossaan.
Tällä ei olisi edes kovin suuria budjettivaikutuksia kenellekään, sillä rahaa
ryhmässä kuluu lähinnä muutamiin
pullakahveihin vuodessa, ja yksittäisiin
matkoihin. Ryhmällä on siis mielestäni
selvästi ”hintaansa” suurempi arvo niin
niin maa- ja metsätalous- kuin ympäristöministeriönkin toimialojen kannalta.”

Janne on ollut myös mukana lähes alusta asti ja kuvaa sen merkitystä itselleen
ja yleisesti näin: ”Olen kokenut PerinneELOn arvokkaimmaksi anniksi sen,
kun ajoittain pääsee juttelemaan ja
ideoimaan yhdessä samanhenkisten,
samasta aiheesta innostuneiden ihmisten kanssa. Näistä yhteisistä tapaamisista saa iloa ja intoa jaksaa ajoittain
toivottomilta tuntuvien päämäärien
tavoittelua! Arvokasta on myös se, että
työryhmä koostuu saman teeman eli
perinnebiotooppien kanssa eri tavoin
työskentelevien ihmisten – kaltaisteni
tutkijoiden, maatalous-, ympäristö- ja
aluehallinnon virkamiesten, sekä hoidon suunnittelijoiden – laaja-alaisesta
porukasta. Tämän ansiosta tapaamisissa saa monesti ahaa-elämyksiä, kun
kuulee eri tulokulmasta asiaa lähestyvien ihmisten ajatuksia. Tämän yhteen kootun laaja-alaisuuden ansiosta
työryhmällä on myös paremmat edellytykset toimia vaikuttavammin, ja
tuoda virallisissakin yhteyksissä esiin
omia perusteltuja näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia.”
PerinneELO-ryhmä on vaikuttanut
paljon ryhmänä, mutta myös jäsentensä kautta erilaisiin perinnemaisemiin liittyviin asioihin monipuolisesti ja laajasti kautta maan. Ryhmä on
asiantuntijafoorumi, jossa näkemykset
ja osaaminen kohtaavat ja jalostuvat
eteenpäin. Tuloksista hyötyvät perinnemaisemat ja niiden koko lajikirjo ja
me kaikki, jotka niistä nautimme.

Lisätietoa:
• www.metsa.fi/elotyoryhma
• www.metsa.fi/perinne-elo
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Heli’s Highland:
Jokinotkojen skottilainen
iskuryhmä

Eija Hagelberg

V

iljelijän näkökulmasta saviseutujen jyrkät rinteet ovat monin paikoin liian haasteellisia viljellä. Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman
katselijan kannalta ne ovat ainutlaatuisen arvokkaita. Mikä parasta, nämä
paikoin äkkijyrkät rinteet voidaan myös
hyödyntää ruuantuotannossa, kun niillä laiduntaa karjaa. Jokivarsiniityt ovat
luontokeitaita muuten melkoisen tasaisessa varsinaissuomalaisessa peltomaisemassa.
Jos katselet maisemia vaikka Loimaan
seuduilla, ei jokivarsiin sijoittuvia perinnemaisemia juurikaan näe. Sen sijaan esim. Salossa, Somerolla, Paimiossa
ja Aurajokilaaksossa jokivarsiniittyihin
rajautuu valtaisa määrä peltoja. Jokivarsiniityt ovat jäänteitä niittyjen kulta-

ajalta 1700- ja 1800-luvulta. Ne ovat
säilyneet haasteellisen maastonsa ansiosta. 1800-luvulla Suomessa oli arviolta
1,8 miljoonaa hehtaaria niittyä, mikä oli
enemmän kuin peltoa tuohon aikaan.
Nykyisin Suomen peltoala on noin 2,2
miljoonaa hehtaaria, kun niittyjä on jäljellä vain noin 30 000 hehtaaria.
Loimaan tasamailla kaikki entiset niityt on ollut helppoa raivata pelloksi,
kun taas Salon seudulla puolestaan kaltevia jokivarsien rinteitä ei ole voitu ottaa viljelykäyttöön. Joitakin loivempia
rinteitä on viljelty hevosvoimin vuosikymmeniä sitten, mutta harva viljelijä
uhraa nykyaikaista traktoriaan jyrkän
rinteen takia, joka mahdollisesti on
vielä huonotuottoista aluetta.

Kun karjaa laitettiin tiloilta pois 1960- ja 1970-luvuilla, päätyi moni maanomistaja metsittämään
näitä ennen aina avoimina pidettyjä rinteitä. Tämä kuva on 1970-luvulta Myllyojan notkosta.
Nämä männyt on korjattu pois tältä paikalta ja niitty on jälleen avoin. Kuva: Osmo Nurmi
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Jokivarsiniitty on varsin monimuotoinen niittytyyppi, jossa vaihtelua aiheuttavat mm. rinteen kaltevuus ja suunta
aurinkoon, maaperän rehevyys, maankäyttö ja maankäytön historia. Pienilmasto poikkeaa ympäröivästä peltomaasta: Alaspäin valuva kylmä ilma
voi tuoda hallaa jokivarsien pohjiin
jopa heinäkuussa. Toisaalta lämpötila
voi notkon pohjalla nousta saunamaisiin lukemiin kuumana kesäpäivänä.
Tyypillisesti jokivarsiniityillä vaihtelevat kuivat lajirikkaat paahderinteet,
tuoreet niittyrinteet ja rehevät sekä
kosteat painanteet. Lehtipuustoa esiintyy useimmilla jokivarsiniityillä, sillä
mm. pajut ja lepät viihtyvät mainiosti
kosteissa olosuhteissa jokien ja purojen
varsilla. Kasvilajiston helmiä VarsinaisSuomen jokivarsiniityillä ovat mm.
kevätesikko, mukulaleinikki, pystykiurunkannus, mäki- ja ahdekaura,
kelta-apila, keltasauramo, ketokaunokki ja mäkimeirami. Jokivarsiniittyjen paahderinteillä lajimäärä voi olla
melkoinen: mm. Someron Häntälästä
on löydetty yhdeltä neliömetriltä 40
kasvilajia, mikä on manner-Suomen
lajiennätys. Häntälä on ainutlaatuinen,

Tyypillinen puronvarsiniitty Varsinais-Suomessa: Myllyojan rinteet ovat liian jyrkkiä viljelyyn,
joten ne ovat säästyneet kyntöauran käsittelystä ja ovat siksi säilyneet. Tämä niitty on onnekas,
koska sille on löytynyt laiduntavaa karjaa. Kuva: Eija Hagelberg

valtakunnallisesti arvokas yli 300 hehtaarin suuruinen verkosto joki- ja puronvarsiniittyjä.
Jokivarsiniityillä voi alkukesän yönä
kuulla kaikkia mahdollisia yölaulajia,
ruisrääkkä, pensassirkkalintu ja satakieli kärjessä. Myös harvinaisuuksia
kuten viiriäistä ja viitasirkkalintua voi
kuulla näillä main. Tuulihaukat löytävät hyvin pikkunisäkkäitä ravinnok-

seen jokivarsiniityiltä ja ne ovatkin
asettuneet jokivarsiniittyjen liepeille
asennettuihin pönttöihin asumaan.
Nisäkkäistä jänikset, rusakot, liito-oravat, metsäkauriit ja valkohäntäpeurat
sekä hirvet viettävät aikaansa jokivarsiniityillä, missä myös juomapuoli on
kätevästi hoidettu.
Ilman laidunnusta tai niittoa jokivarsiniityt kasvavat vähitellen – tai nopeasti

– umpeen. Paikoitellen ne voivat jopa
vuosikymmeniä sinnitellä avoimina,
mikäli paksu rehevä heinä on valtalajina. Lehtipuut, erityisesti lepät, haavat ja
pajut valtaavat jokivarsiniityt reunoilta
käsin. Kulkeminen hoitamattomilla
niityillä on hankalaa vadelmien, mesiangervojen ja korkeiden nokkosten
takia. Tilanne korjaantuu toiseen äärilaitaan muutamassa vuodessa, kun
laiduneläimet aloittavat työnsä.

Entisaikaan jokaisella tilalla oli omaa lypsykarjaa ja niittyjä
laidunnettiin ahkerasti. Nykyisin suuri osa jokivarsiniittyjen
laiduntajista on lampaita ja pihvirotuisia nautoja.
Kuvassa lypsykarjaa Rekijoella.
Kuva: Eija Hagelberg
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Salossa ja Paimiossa arvokkaita jokivarsiniittyjä on jo pitkään hoitanut paimiolainen karjankasvattaja Heli Rosvall.
Helin karjaa laiduntaa lisäksi rantaniityillä Turun Ruissalossa ja Kemiönsaarella. Jokivarsilla laidunnus tapahtuu
pääosin vuokramailla. Yhteistyö maanomistajien kanssa on sujunut mukavasti. Heli on yhdistänyt muutamilla
kohteilla jokivarsiniittyjen hoitoon viereisiä suojavyöhykelohkoja, mikä tekee
laidunnuksesta toimivampaa käytännön kannalta. Näin saadaan laitumista
järkevämmän muotoisia ja suurempia
kokonaisuuksia. Helin nyrkkisääntö
on, että alle kymmenen hehtaarin laitumet eivät ole oikein käyttökelpoisia.
Pitäisi näet saada kerralla kesälaitumille lauma emolehmiä, vasikoita ja siitossonni. Yksi aikuinen nauta tarvitsee
keskimäärin hehtaarin alan jokivarsiniittyä kesän laidunkaudella.

Highlander-sonni Solomon nautiskelee,
kun Heli kampaa ja rapsuttaa pojun päätä.
Kuva: Eija Hagelberg

Laitumet kylläkin köyhtyvät vuosien
saatossa. Siellä, missä aloittaessa oli korkeaa rehevää heinikkoa, kasvaa nyt matalaa pienruohoniittyä. Tämä asettaa

Keltasauramo on kuivien rinteiden kasvi, jota voi löytää
jokivarsiniityiltä, kuten Rekijoen notkosta. Kuva: Eija Hagelberg
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haasteita karjankasvattajalle, jonka pitää koko ajan tarkkailla rehun riittävyyttä karjalle. ”Ennen jos laittoi laitumelle
10 emoa, niin viiden vuoden jälkeen

määrä on pudotettava parilla, kun ruoka ei muuten tahdo riittää”, Heli pohtii. Toisena vaihtoehtona eläimet pitää
tuoda kotitilalle jo elokuussa. Lisäruokaa ei jokivarsiniityille saa viedä.
Heli on aloittanut tilanpidon vuonna
1995 lypsykarjan kanssa, ja ensimmäiset haikut eli highlanderit tulivat tilalle vuonna 1999. Helin karjaan kuuluu
nykyisin skottilaista ylämaankarjaa
(Highlander), skottilaista pikimustaa
aberdeen angus -karjaa sekä oxford
down -rotuisia lampaita. Emolehmiä ja
uuhia on yhteensä 65 päätä. Tilalla on
tällä hetkellä hoidettavana luonnonlaitumia ja suojavyöhykkeitä noin 70
hehtaaria.
Helin ja avomies Jari Jokirinnan aika
menee kesällä aitoja tarkastaessa, aitalinjojen alusia niittäessä, eläimiä valvoessa ja peltotöissä sekä Jarin viittäsataa
lihasikaa hoitaessa. Talvella kaikki eläimet ovat hoidettavana ja ruokittavana,
laidunkausi kun kestää vain viitisen
kuukautta. Hmm... kuulostaa aika työn
täyteiseltä. Milloin te sitten lomailette? ”Heh heh, onko tuo vitsi”, heittää
Heli välittömästi! ”Tavoitteena on pitää
marras-joulukuussa viikon loma. Tavoite ei kyllä ihan aina toteudu”, Heli
naurahtaa. Mutta äänestä kuulee, että

Upea jokivarsiniittyjen kokonaisuus löytyy Paimion Askalasta, jossa paikallinen ympäristönsuojeluyhdistys on aktiivisesti vuosikausia hoitanut aluetta niittämällä ja järjestämällä laiduneläimiä rinteille.
Täällä kannattaa käydä tutustumassa! Kuva: Eija Hagelberg

Heli ja Jari pitävät tästä työstä ja tekemisestä. Sen lisäksi että pariskunta
tuottaa lihaa, he vastaavat itse myös sen
myynnistä. Heli’s Highland -tilan lihaa
on ostettavissa useista REKO-renkaista, suoraan tilalta ja kiertävästä myyntiautosta. Kesällä 2016 aloitettiin myös

yhteistyö ravintolamaailman kanssa.
Tilan lihatuotteita voi syödä Turun
Pursiseuran ravintolassa Ruissalossa
kesäaikaan.
Jokivarsiniityt säilyvät avoimina ja arvokkaina vain hoitamalla. Laidunnus
on niittoa helpompaa jyrkillä rinteillä.
Mikäli sinä omistat jokivarsinotkoa,
ihan sellaista pusikoitunutta rehevääkin, niin tarjoa sitä ihmeessä laitumeksi jollekin lähiseudun eläintilalle (naudat, lampaat, vuohet, hevoset, alpakat).
Pyydä naapuri mukaan ja tehkää yhdessä hyvä työ! Apua näiden vuokraus–
laidunnus-yhteistyökuvioiden järjestämiseen löytyy meidän yhdistyksestä ja
maisemanhoidon neuvojilta. Yhdessä
sitten suunnitellaan kaikkia osapuolia ilahduttava yhteistyökuvio, jonka
kanssa on mieluisaa jatkaa laidunnusta
vuosikausia eteenpäin.
Heli myy luonnonlaitumien lihaa myyntiautosta,
jolla hän kiertää useiden paikkakuntien toreilla ja
tapahtumissa. Kuva: Eija Hagelberg
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Perhosretki Korvenkylän
metsälaitumelle
L

appeenrannan Korvenkylässä lähellä Imatraa sijaitsee vanha metsälaidun, joka 1960-luvun alussa oli
jonkin aikaa viljelyksessä, mutta siirtyi
huonosti tuottavana pian takaisin laitumeksi. Kun karjatila toisensa jälkeen
lopetti toimintansa ja laiduneläimet
hävisivät kylältä, uhkasi niittyjä umpeenkasvu 1990-luvun alussa. Samaan
aikaan neljän hehtaarin laitumen poikki kulkevalta kahdelta voimalinjan niityltä löydettiin keltaverkkoperhosen
yhdyskunta. Vaikka sähkölinjojen takia niityt eivät voisi kasvaa täysin umpeen, pensoittuminen alkoi jo uhata
harvinaista perhosta ja sen toukan ravintokasvia purtojuurta. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti sai
yhdessä maanomistajan kanssa järjestettyä alueen uudelleen hoitoon ja nyt
keltaverkkoperhosella ja muilla niittylajeilla menee hyvin.
Samaa ei voi sanoa keltaverkkoperhosen kohtalosta muualla Suomessa.
2000-luvun taitteessa perhosta tavattiin Kaakkois-Suomessa Uudenmaan
itäosista Parikkalan seudulle ulottuvalta alueelta. Viime vuosien kartoituksista perhosia on kuitenkin nähty enää
Kymenlaaksossa Kouvolan ja Haminan
väliseltä alueelta sekä Lappeenrannan
Korvenkylän ympäristössä. Erityisesti aurinkoisiin ja reheviin purtojuurta
kasvaviin metsänreunoihin erikoistunut perhonen on suuresti kärsinyt elinympäristöjen umpeenkasvusta. Vuoden 1991 uhanalaisuusarvioissa perhonen oli silmälläpidettävä, vuonna 2010
laji muutettiin jo erittäin uhanalaisten
luokkaan.
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Juha Jantunen

Keltaverkkoperhonen. Kuva: Juha Jantunen

Korvenkylän metsälaitumella on runsaasti perhosia. Perhosretkellä käytiin
heinäkuussa 2008, jolloin keltaverkkoperhosten lentoaika oli jo ohi.

Puolituntinen
perhosten parissa
Muta tirskuu jalkojen alla, kun pujahdamme veräjän piikkilankojen välistä
Keskiniitylle. On hellekeli, ja aurinko
paistaa taivaan täydeltä, mutta sateiden
jäljiltä ojat ja sorkanpainanteet lainehtivat vielä vettä.

Kävelemme kohti kuivempaa ja aurinkoisempaa niityn keskiosaa ja arvioimme näkemäämme. Niitty näyttää upealta! Tekisi mieli melkein paljain jaloin
mennä, mutta lehmien kasoja on varottava. Kukkia on paljon – harakankelloja, niittyleinikkejä, nurmitädykkeitä.
Niityn keskellä saappaan mittaisissa
metsäruusuissakin on kukkia. Piikikkäistä ruusuista ei olisi niin väliksi,
mutta minkäs teet, kun hiehot eivät
niihin koske. Korkeat mesiangervopuskatkin on jätetty rauhaan ja ne erottuvat selvästi metrin muuta kasvillisuutta
korkeampana. Koivun ja pajun taimia

alkaa olla raivattavaksi asti. Samalla
voisi kaataa kuolleet katajat, jotka alkoivat kuivettua muutama vuosi aikaisemmin. Liekö syynä sateiset kesät vai
aukkopaikkojen katajia laajemmaltikin
vaivannut katajakariste.
Uteliaat lehmät tunkevat metsänreunasta ja tuovat mukanaan parven paarmoja ja kärpäsiä. Laitumella on kaksi
hiehoa, toinen on musta- ja toinen
ruskeakuvioinen. Hiehot ovat liiankin
tuttavallisia. Kun ruskea tulee ihan
viereen ja nuolaisee, housuihin jää iso
märkä läiskä.
Perhosia on liikkeellä paljon. Isot pihlajaperhoset kieppuvat keskenään ja
nousevat taivaalle. Niitty- ja angervohopeatäplät ovat runsaimpia, muutama
isompi orvokkihopeatäplä on jo joukossa. Vielä ei ole keisarinviitan aika.
Loppukesällä se on laitumen näyttävin perhonen. Sinisiipiäkin on paljon.
Useimmat ovat niitty- ja hopeasinisiipiä, mutta metsäkurjenpolven ympärillä pyörii muutama lehtosinisiipi.

Hopeasinisiipi. Kuva: Juha Jantunen

Laidunnuksella turvataan lukuisten perhoslajien elinympäristö. Kuva: Juha Jantunen
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Pihlajaperhonen. Kuva: Juha Jantunen

Kun päiväperhoset on kirjattu, jaloista
pyrähtää lentoon karhusiilikäs. Lyhyen ja hätäisen lentokaaren päätteeksi
vaalea perhonen syöksähtää takaisin
kasvillisuuden kätköihin. Niityllä on
myös mittareita, jotka lähtevät herkästi
lentoon päivällä. Ainakin serpentiinija nokimittareita näkyi laitumen puolelle siirryttäessä. Ruosteyökkönen sen
sijaan on jähmettynyt apilan varteen
odottamaan pimeää.
Lehmät jatkavat perässämme niittyjä
yhdistävää käytävää Pohjoisniitylle.
Soossina ihan koko käytävä. Vettä on
satanut paljon eikä savinen maa ehdi
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imeä kaikkea. Tuntuu uskomattomalta, että hiehoja on aikaisempina kesinä käyty katsomassa lenkkarit jalassa.
Mustatäplähiipijän värit ovat haalistuneet, mutta vielä se jaksaa partioida
tutulla paikalla kartioakankaalien kupeessa.
Pohjoisniitty näyttää rehevältä ja hienolta perhospaikalta. Etenkin heti
käytävän päässä on matalaa helppokulkuista niittyä. Kasvillisuutta värittävät
päivänkakkarat, pikkulaukut ja niittyhumalat, seassa näkyy purtojuuren lehdyköitä. Kauempana isot heinät, koiranputket ja mesiangervot ovat paikoin

röyhähtäneet sateiden myötä. Keväällä
koko alueen keltaiseksi värjäävästä kevätleinikistä on jäljellä enää hedelmystöt. Pian kasvit kuihtuvat kokonaan
näkymättömiin.
Varjoisen metsän jälkeen perhosmaailma saa uuden vaihteen päälle. Siellä
täällä lepattelee tesmaperhosia ja ketohopeatäplä hidastaa hetkeksi kukalle.
Tuuli suhisee isoissa haavoissa, mutta
niityn pinnassa voi mennä rauhassa.
Ketokultasiipi on ilmeisesti munintapuuhissa. Se lentää hitaasti lähellä
maanpintaa ja antautuu helposti kuvattavaksi.

Kosteus on levinnyt vanhoista ojapohjista ja siitähän rohtovirmajuuret, käenkukat ja suo-ohdakkeet pitävät.
Laidunnokkanen kävi metsäkurjenpolven kukalla! Erikoisen näköinen kärpänen on nimensä veroinen. Niittyhopeatäplät ovat jo kuluneita. Niiden aika
alkaa olla ohi, mutta angervohopeatäplät loistavat parhaimmillaan. Muutamat hopeatäplät kisailevat keskenään,
mutta ne huomaavat nopeasti olevansa
eriparia.

Tarkastamme vielä aidan viereen kaatuneen kuusen. Ei huolta, aita on kunnossa eikä puusta ole vaaraa lehmille.
Lopuksi poistumme pitkin laiduntamatonta sähkölinjaa. Se antaa hyvän
vertailukohdan: täällä ei enää paljain
jaloin sietäisi, sillä risuja ja metsäruusua on joka puolella. Perhosiakin on
vähemmän näkyvissä.
Kierroksen tuloksena oli kaikkiaan 18
päiväperhoslajia ja 130 yksilöä.

Kirjoittaja toimii tutkijana
Etelä-Karjalan Allergia- ja
Ympäristöinstituutissa
www.ekay.net

Lisää metsälaitumesta ja neljästä muusta
hoitokohteesta voi lukea kesällä 2016
ilmestyneestä kirjasta Luonnonhoitajan
matkassa.
• www.ekay.net/ymparisto/instituutinhoitokohteet/luonnonhoitajan-matkassa

Mustatäplähiipijä. Kuva: Juha Jantunen
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Antti Toivonen vastaa sopivasta laidunnuspaineesta –

tavoitteena tyytyväinen karja
ja rantaniityn laajeneminen

L

uonnon monimuotoisuudeltaan arvokkaita matalakasvuisia merenrantaniittyjä uhkaa ruovikoituminen
ja umpeenkasvu. Sauvolaisten Tero ja
Antti Toivosen isännöimän Salmensuun tilan lihakarja on jo pitkään tehnyt parhaansa rantojen rehevöitymisen
ja umpeenkasvun estämiseksi.

Salmensuun lihakarja aloitti laidunnuksen luonnonlaitumilla 1990-luvun
alkupuolella, jolloin tilan kasvavalle
eläinmäärälle tarvittiin lisää laidunalaa. Ensimmäinen perinnebiotooppilaidun oli Turun Hirvensalossa sijaitseva Friskalanlahti, joka on edustava
lintulahti ja tärkeä lintujen muuton-

Eriika Lundström

aikainen levähdyspaikka. Friskalanlahden rantaniityt ovat pikku hiljaa
laajentuneet ruovikon kustannuksella,
ja tilan laidunalaa on lisätty. Hyvien
kokemusten myötä Salmensuun lihakarjalle vuokrattiin lisää merenrantaniittyjä Sauvonlahdelta, Kulhon saaresta, Kaarinan Kuusistosta ja Turun
Rauvolanlahdelta. Tällä hetkellä karjalla on hoidettavanaan noin 150 merenrantaniittyhehtaaria vuosittain. Lisäksi
karjalla on laidunnettavanaan muita
perinnebiotooppeja, lähinnä niittyjä

Antti Toivonen tarkkailee karjaansa.
Kuva: Eriika Lundström
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Ruokopillit soimaan, naudat tulevat. Kuva: Eriika Lundström

ja hakamaita. Monet alueista ovat ahkerassa käytössä olevien virkistys- ja
lenkkeilyreittien yhteydessä ja niiden
maisemallinen arvo on merkittävä.
Onnistunut rantalaidunnus ei hoidu
kuitenkaan pelkästään sillä, että suunnilleen sopiva määrä karjaa laitetaan
laidunkauden ajaksi laitumelle. Antti Toivonen vastaa Salmensuun tilalla
laidunnuksen toteuttamisesta ja karjan siirtelyistä. Kun keskustelee hänen
kanssaan, ymmärtää, että laidunnuksen
järjestäminen on taitolaji ja vaatii kokemusta sekä asialleen omistautumista.

”Haastavinta niin merenrantaniittyjen
kuin muidenkin perinnebiotooppien
laidunnuksessa on mitoittaa laidunnuspaine sopivaksi niin eläinten hyvinvoinnille kuin luonnon monimuotoisuudelle”, Toivonen kertoo. ”Eläimiä
siirretään ja lauman kokoa muutetaan
varsinkin syyskesällä ahkerasti. Imettävät emot ja kasvavat vasikat saavat
paremmat laitumet, kun taas hiehoilla
ja syyspoikivilla emoilla voidaan toteuttaa kovempaa laidunnuspainetta.”
Sauvonlahden rantaniityillä näkyy onnistuneen laidunnuksen jäljet: ruovikot
ovat kaventuneet ja matalakasvuiset

rantaniityt levinneet pidemmälle, usein
aivan vesirajaan asti. Mikäli ruovikon
kasvu on ollut hyvin voimakasta, laidunnuksen vaikutusta on tehostettu
ruovikon niitolla. Pääosa Salmensuun
tilan merenrantaniityistä on Naturaalueita ja hoidossa tuleekin huomioida
Natura-alueiden rajoitukset. Esimerkiksi viitasammakon esiintyminen rajoittaa ruovikoiden niitot lokakuun ja
helmikuun väliselle ajalle. Haastattelun
aikana kurjet huutavat Sauvonlahden
rantaniityillä ja hanhilaumat kokoavat
joukkojaan muuttomatkaa varten.
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Pitkään laidunnuksessa olleiden alueiden rehuntuotto vähenee ja eläinmäärää pitää vähentää.
Kuva: Eriika Lundström

Myös veden pinnan vaihtelut vaikuttavat laidunnuksen onnistumiseen.
”Mitä alempana vesi on, sitä pidemmällä naudat laiduntavat. Varsinkin syksyisin veden pinta saattaa nousta tulvakorkeuteen asti ja erityisesti silloin on
tärkeää, että eläimillä on käytössään
myös kuivempia alueita kuten peltojen
suojavyöhykkeitä tai ylempänä olevia
reunametsiä”, Toivonen kertoo. ”Ajan
myötä ranta-alueet myös tiivistyvät
eläinten kulkemisesta ja niiden kantavuus paranee. Näin eläimet pääsevät
pidemmälle laiduntamaan”, Toivonen
lisää. Hänen mielestään merenrantaniityt ovat hyviä laitumia. ”Kuivinakin
kesinä niillä riittää karjalle syömistä
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ja laajoille rantaniityille on mielekästä
viedä isompia laumoja. Pitkään jatkunut laidunnus kuitenkin vähentää niittyjen rehuntuottoa ja eläinmäärää pitää
vastaavasti pienentää”, hän kertoo.
Monet eivät mielellään vie hiehoja laajoille rantaniityille, koska niiden villiintymistä pelätään. Salmensuun tilalla
pyritään laumat saamaan rauhallisiksi
ja tuntemaan olonsa turvalliseksi. ”Sen
takia hiehojen joukkoon laitetaan usein
kokeneempia emoja ja lauman koko pidetään tarpeeksi isona. Myös sonni lisää turvallisuuden tunnetta laumassa”,
Toivonen selittää.

Laidunnus on mielenkiintoinen ja
haastava kokonaisuus, jossa pitää ottaa
huomioon monta asiaa. Vuodet vaihtelevat ja laidunkaudet ovat erilaisia. ”Silloin koen onnistuneeni, kun eläimet
ovat kasvaneet hyvin ja ruovikko on
taas pikkuisen kaventunut”, työstään
pitävä Toivonen kertoo.

Merenrantaniityt
Murtovetisen Itämeren rantaluonto on maailmanlaajuisesti
ainutlaatuinen kokonaisuus, johon kuuluvat monimuotoiset merenrantaniityt. Merenrantaniityt ovat äärimmäisen
uhanalaisia luontotyyppejä, joita uhkaa mm. umpeenkasvu,
vesien rehevöityminen ja vesirakentaminen. Merenrantaniittyjä on aiemmin hyödynnetty karjan rehuna joko niittämällä tai laiduntamalla ja ne ovatkin parhaat keinot säilyttää arvokasta luontotyyppiä. Merenrantaniittyjä esiintyy
Suomen koko rannikkoalueella.
Merenrantaniityt ovat avoimia ja kasvillisuudeltaan heinäja ruohovaltaisia niittyjä. Puita ja pensaita on vain vähän ja
rantaniityillä on usein vesilampareita ja suolamaalaikkuja.
Merenrantaniityt koostuvat useammasta kuin yhdestä
vyöhykkeisesti tai mosaiikkimaisesti sijaitsevasta luonto-

tyypistä. Maan kohoamisen myötä uutta maata paljastuu
ja kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät. Merenrantaniittyjen
kasvilajisto on monimuotoista ja niillä elää monia perhosja kovakuoriaislajeja sekä muita selkärangattomia eläimiä.
Merenrantaniityt ovat tärkeitä avointa pesimäympäristöä
vaativille vesi- ja rantalinnuille.
Pitkään käyttämättöminä olleet merenrantaniityt on tarpeen kunnostaa ennen laidunnuksen aloittamista. Kunnostustoimiin kuuluvat puiden ja pensaiden raivaus sekä
ruovikon niitto tai kulotus. Niitto ulotetaan mahdollisimman pitkälle veteen ja ruoko katkaistaan vedenpinnan alapuolelta uuden kasvun tukahduttamiseksi. Kuollut ruovikko
voidaan myös polttaa syksyllä tai varhain keväällä ennen
muuttolintujen tuloa.

Tähän maisemaan on hyvä pysähtyä. Kuva: Eriika Lundström
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Kimmo Härjämäen luontovalokuvanäyttely
T

urussa järjestetään 29.–30.11.2016 monien eri tahojen yhteistyönä Luonnonhoitoa yhdessä -seminaari, jonka yhteydessä
julkistetaan Kimmo Härjämäen (1978–2015) valokuvanäyttely.
Kimmo oli innokas luontovalokuvien ottaja ja luonnossa liikkuessaan kamera kulki lähes aina kaulalla. Kimmo ideoi joskus, ehkä
jossain yhdistyksen hallituksen kokouksessa, valokuvista paikoissa, joissa ne tuottaisivat erityisesti mielihyvää tai helpottaisivat
katsojiaan kohtaamaan eteen tulevia milloin mitäkin koettelemuksia, kuten sairaaloissa, palvelutaloissa tai vastaavissa.
Kimmon poismenon jälkeen yhdistyksen hallitukselle syntyi idea
valokuvanäyttelystä, joka koottaisiin Kimmon ottamista kuvista.
Seminaarin jälkeen valokuvanäyttelyn on tarkoitus kiertää erilaisissa julkisissa tiloissa, ja tämän päätteeksi kuvat lahjoitetaan

juurikin esimerkiksi sairaaloihin ja palvelutaloihin, jossa ne tuottavat iloa mahdollisimman monelle katsojalle. Valokuvanäyttely
tullaan kustantamaan Kimmo Härjämäen muistorahastosta. Nyt
tämä Kimmon haave vihdoin toteutetaan!
Valokuvanäyttelyn lisäksi Kimmon muistorahastoon lahjoitettuja varoja tullaan käyttämään tarkoituksenmukaisesti ja harkiten
joihinkin Kimmolle tärkeisiin perinnemaisema-asioihin. Mikäli
haluat muistaa Kimmoa ja tukea perinnemaisemia tällä tavalla,
voit tehdä edelleen lahjoituksen yhdistyksen tilille:
FI18 4327 1020 0453 04 viitenumerolla 20150901.
Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen hallitus
haluaa kiittää kaikkia lahjoituksen tehneitä useita kymmeniä
perinnemaisemien ystäviä!

Kimmolla oli kamera aina kaulalla. Tässä tehdään tuttavuutta belgialaisen aasin kanssa kesällä 2015.
Kuva: Eija Hagelberg
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Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys ry. (Egentliga Finlands kulturmarksförening rf.) on sitoutumaton
ja vannoutunut perinnemaisemien äänenkannattaja. Yhdistys tekee työtä monella eri rintamalla, jotta luonnon
monimuotoisuuden keitaissa monipuolinen lajisto voisi säilyä ja jotta tulevatkin sukupolvet saisivat ihastella
kauniita niittyjämme ja hakamaita. Yhdistys järjestää retkiä, kursseja, talkoita ja muita tapahtumia sekä tekee
yhteistyötä muiden samanmielisten kanssa.
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