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Päätoimittajan kynästä

Nojatuolimatkailun aatelia
Vuosi sitten Perinnemaisemayhdistys muutettiin valtakunnalliseksi yhdistykseksi. Sen kunniaksi esittelemme tässä lehdessä suomalaisia perinnemaisemia. Kirjoittajina on alan asiantuntijoita maamme
eri kolkista. Iso kiitos teille kirjoittajille.
Suomi on pitkä ja kapea maa. Laakeiden peltoaukeiden länsi muuttuu itään mentäessä kumpuilevien
peltotilkustojen kautta korkeiden mäkien ja vaarojen metsäisiin maisemiin. Pohjoisin Suomi ulottuu
puuttomaan arktiseen vyöhykkeeseen, jossa porot puolivillinä vaeltavat. Lounainen rannikkomaa taas
omaa jo keskieurooppalaisten lehtimetsien piirteitä. Perinnemaisemien kirjo noudattelee maisemamaakuntien ja kasvillisuusvyöhykkeiden muutosrytmiä sekä historiallisten maankäyttötapojen monimuotoisuutta.
Rannikon erikoisuuksia ovat lehdesniityt ja nummet, Itä-Suomessa ahot ja kaskimetsät sekä Pohjanmaalla maankohoamisrannikon merenrantaniityt ja tulvaniityt. Ne kaikki ovat syntyneet perinteisen
maankäytön vaikutuksesta, joka on ollut kullekin alueelle tyypillistä. Idässä kaskikulttuuri piti pintansa peltoviljelyn rinnalla pitkälle viime vuosisadan alkuun saakka. Lapissa luontevaa on ollut käyttää
hyväksi veden muovaamia ja ravitsemia jokivarsia nimenomaan heinän tuotantoon ja laiduneläimille.
Etelän viljaseuduilla tämän vuosituhannen niityt löytyvät jyrkimmiltä jokivarsilta, kivisiltä rinteiltä ja
kuivilta kallioilta.
Koska laakeat, helposti käyttöönotettavat niittyvainiot on kynnetty pelloiksi, yhdistää nykyisiä perinenmaisemia pienialaisuus riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat. Hyväkuntoisten perinnemaisemien
keskikoko on arviolta muutaman hehtaarin luokkaa.
Tervetuloa nojatuolimatkalle suomalaisiin perinnemaisemiin! Tämän lehden esittelyssä eivät ehkä ole
suurimmat ja tunnetuimmat, vaan asiantuntijat ovat poimineet mukaan nimenomaan monimuotoisimpia eli edustavimpia niittyjämme. Edustavien niittyjen erityispiirre, poikkeuksellisen monipuolinen hyönteislajisto on otettu monessa jutussa valokeilaan.
Monet näistä esiteltävistä kohteista hoidetaan talkoilla. Vapaaehtoistyö on tärkeä lisä erityisesti uhanalaisimpien lajien ja elinympäristöjen ylläpidossa. Kiitos kaikille milloinkaan talkoisiin osallistuneille
lukijoille. Ensi kesänä taas niittokoneet pärisemään ja haravat heilumaan! Pidetään perinnemaisemistamme huolta nyt ja ikuisesti.

Päätoimittajat

Eija Hagelberg ja Maija Mussaari
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VARSINAIS-SUOMI: Jokivarsiniityt

Myllyojan laitumet,
monimuotoisinta
Halikonjokilaaksoa
EIJA HAGELBERG
projektijohtaja
Baltic Sea Action Group

O

MAIJA MUSSAARI
suojelubiologi
Metsähallitus

n vain yksi vaihtoehto
aloittaa Suomen perinnemaisemien esittely
tässä lehdessä: yhdistyksen oma hoitokohde. Salossa sijaitsevaa
Nummen kylätonttia kutsutaan yhdistyksemme piirissä Kotiniityksi. Se on 1,6
hehtaarin kokoinen, tätä nykyä aidattu
alue Märynummen taajaman reunalla.
Kotiniitty on osa Myllyojan notkon n. 16
hehtaarin laidunkokonaisuutta, johon
kuuluu puronvarsiniittyjä, hakamaita,
ketoja ja peltolaitumia.

KUVAT:
Eija Hagelberg

Halikonjoen valtakunnallisella maisema-alueella sijaitsevalla keskiaikaisella kylätontilla näkyy edelleen vanhan
asutuksen jälkiä: lukuisia rakennusten
kivijalkoja, hyöty- ja koristekasveja sekä
rautakautiseen asutukseen viittaavia arkeofyyttejä eli muinaistulokaskasveja.
Kivikaudella, n. 8000 vuotta sitten, Kotiniityltä avautui merinäköala. Lähitienoon kivikautiset löydöt osoittavat, että
Kotiniitty on lumonnut jo maamme ensimmäisiä asukkaita.

Kotiniityn ensimmäiset raivaustalkoot järjestettiin talvella 2008. Siitä lähtien oksakasat ovat palaneet lähes vuosittain ja alue avartunut pusikosta hakamaaksi.

Jokivarsien laajat tuoreet niityt ovat
lounaissuomalainen erikoisuus. Vuosisatojen kuluessa vesi on uurtanut notkot
paksuille savipatjoille. Jokivarret ovat
jyrkkiä ja helposti sortuvia, ja niiden
viljely on aina ollut haasteellista. Tämä
on lounaissuomalaisen viljelymaiseman
monimuotoisuuden kannalta ollut huippujuttu, ja se on saattanut koitua monen
harvinaisen lajin pelastukseksi. Vaikka
laakeat niityt kynnettiin pelloiksi sata
vuotta sitten, jäi jyrkimmille jokivarsille
niistä promille ylläpitämään peltoympäristöjen luonnon monimuotoisuutta.
Suomen laajimmat tuoreet niityt sijaitsevat Somerolla monipuoleisesti haarovan
Rekijoen varsilla.

Vuosisatojen kuluessa
vesi on uurtanut syviä
notkoja paksuille
savipatjoille.

Kotiniitty ja Myllyojan puronvarsiniityt on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi. Kotiniityltä ja
Myllyojan laitumelta löytyy monipuolista
perinnebiotooppien kasvillisuutta, mm.
sikoangervoa, pölkkyruohoa, keltamataraa, nurmilaukkaa, mäkikauraa, mäkiter-
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Ilta-auringon pitkät varjot paljastavat Myllyojan notkon vaihtelevat piirteet. Kosteusolojen, lämpötilan ja
kaltevuuden lukuisat vaihtelut tarjoavat monimuotoisia elinympäristöjä niityn eliölajistolle. Karjakin viihtyy täällä.
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vakkoa, ahopukinjuurta, ketotähkiötä,
ketoneilikkaa, kissankelloa ja päivänkakkaraa. Yhtenä kesänä Kotiniityn kalliokedolta löytyi myös ketonoidanlukko.
Hyönteislajistosta on nostettava esiin
lukuisten päiväperhosten ja kimalaisten
lisäksi uhanalaiset pikkuapolloperhonen
ja aholattakoi. Linnusto alueella on edustavaa: mm. ruisrääkkä, pensassirkkalintu, tuulihaukka, kottarainen, pikkutikka,
pyrstötiainen ja kuovi pesivät lähimaastoissa.
Vuoden 2008 keväällä tarjottiin rekisteröidyille yhdistyksille mahdollisuus hakea maatalouden ympäristötukea perinnebiotooppien hoitoon.
Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys oli valppaana ja lähti pioneerina
hakemaan tukea Kotiniityn hoitotöihin.
Kotiniitystä tehtiin vuokrasopimukset
yksityisen maanomistajan ja Salon kaupungin kanssa. Alkuvaiheessa hoito oli
niittoa, kulotusta ja raivausta. Lukuisia
tunteja kului romujen keräämisessä, sillä
asumaton alue oli päätynyt toimimaan
kaatopaikkanakin. Raahasimme talkoissa sängyn, pyörän ja jääkaapin raatoja

pois alueelta, sekä ämpärikaupalla lasinsirpaleita ja ties mitä roskaa.
Jo alusta pitäen oli selvää, että Kotiniittyä alettaisiin laiduntaa heti kun
mahdollista. Juhannuksena 2010 tämä
haave toteutui, ja lammaskatras saapui
hoitamaan massiivista urakkaa. Alkuun
lampaat hukkuivat pitkään nurmipuntarpää-kasvustoon, mutta aloittivat syömispuuhat hetimmiten. Sankka heinikko
on vuosien saatossa antanut periksi.

Varsinais-Suomen
perinnemaisemayhdistys
oli valppaana ja lähti
pioneerina hakemaan
tukea Kotiniityn
hoitotöihin.

Kesällä 2012 lampaiden apuna laidunsi vanha ja viisas suomenhevonen Zorro, joka pisteli
poskeensa lampaiden välttelemiä kasveja, kuten koiranheinää.
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Pikkuapollo on Kotiniityn suuri ylpeys.
Alkukesän kaunotar mäkitervakolla.

Vähitellen alkoi vaikuttaa siltä, että
lampaat eivät ehkä olisikaan tälle kohteelle paras laiduneläin. Ne nimittäin
keskittyivät aterioinnissaan arvokkaimpaan ketoon, mutta eivät juuri koskeneet
mesiangervoihin, vadelmiin tai nokkosiin. Rehevät alueet vaikuttivat jopa laajenevan, ja pelkäsimme että keto kärsisi
liikaa jatkuvasta laidunpaineesta. Koska
viereisellä Myllyojan laidunalueella Kotiniityn aidan takana laidunsi jo tuolloin
lihakarjaa, nähtiin mahdollisuus hoitoyhteistyölle. Ja niin vuodesta 2017 lähtien
lihakarja on laiduntanut vuosittain lyhyitä jaksoja kerrallaan Kotiniityllä. Naudat
näyttävän sopivan tälle kohteelle laiduneläimeksi. Tämä ei suinkaan tarkoita, että
nauta olisi yleisesti ottaen lammasta parempi laiduntaja, vaan tässä tilanteessa
parempi ratkaisu.
Myllyojan laidunalueella on useita
maanomistajia, jotka ovat olleet halukkaita vuokraamaan oman osansa karjankasvattaja Heli Rosvallille. Hyvän
yhteistyökuvion ansiosta saadaan usean
lohkon laidunkierrolla koko alue laidun-

nettua hallitusti. Suunnitelmissa on rakentaa lisää väliaitoja, jotta rotaatio toimisi entistä tehokkaammin.
Puuston ja pusikon raivaus jatkuu yhä,
talkoilla rakennettua aitaa pitää korjata, eläimille viedä vettä, ja maasta esiin
nousevat romut ja lasinsirpaleet poistaa
pikimmiten. Talkoista on kertynyt valtaisa määrä mukavia muistoja. Vuokrasopimuksia on tarkoitus jatkaa, joten
laidunnus ja talkoilu voivat jatkua tulevinakin vuosina. Tervetuloa tutustumaan
E18-moottoritien kupeessa sijaitsevaan
Kotiniittyyn ja Myllyojan notkoon.
Kirjoittajat ovat Perinnemaisemayhdistyksen hallituksen jäseniä
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Hyvä yhteistyö antaa
mahdollisuuksia
tehokkaan
rotaatiolaidunnuksen
kehittämiselle
edelleen.

Erityisesti keväällä ja alkukesällä lehdesniityt ovat kauneimmillaan. Seljakämmekät täydessä
kukassa.
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AHVENANMAA: Lehdesniityt

Monipuolinen Nåtö-Jungfruskär
MAIJA HÄGGBLOM

KUVAT:
Maija Häggblom

N

åtö-Jungfruskärin luonnonsuojelualue on pitkäaikaisen
suojelukohteiden hankinnan tulos. Alueen omistaa
Ahvenanmaan maakuntahallitus. Marjakuusien peittämä Jungfruskärin saari on ollut suojelualueena jo
vuodesta 1943 asti, Idholm tuli maakuntahallituksen omistukseen ja suojeltiin
1949 ja Nåtöön luonnonsuojelualue on
ollut olemassa vuodesta 1964 asti. Alueen
ytimen muodostaa Nåtöön Norrgårdin
tila, jokunen pienempi lähellä oleva kiinteistö hankittiin joitakin vuosia tätä ennen. Aluetta on sittemmin laajennettu
useamman kerran. 1980-luvun puolivälissä liitettiin sekä Jungfruskär että Idholm Nåtöön kokonaisuuteen.

Puut lehdestetään
perinteiseen tapaan.
Nåtöön lehtiniittyalue on
ehkä Suomen klassisin.
Norrgårdin rakennuksissa toimii Nåtö
Biologiska Station, josta käsin erityyppisiä Ahvenanmaan kasvistoon ja eläimistöön liittyviä projekteja hallitaan. Lisäksi
Ahvenanmaalla vierailevilla luonnontieteilijöillä on mahdollisuus vuokrata majoitusta asemalla siinä määrin kuin tilaa
siellä on. Norrgårdin vanha navetta on
maakunnan kiinteistöviraston luonnonsuojelualueiden käytännön hoidosta vas-

taavan yksikön pääpaikka. Rakennuksia
vaalitaan osana luonnonsuojelualueen
hoitoa.
Nåtö-Jugfruskärin alue luonnoltaan
hyvin vaihteleva. Sieltä löytyy peltoja,
niittyjä, metsiä ja saaristoa. Ahvenanmaan maakuntahallituksen omistamien
lehtiniittyalueiden ydin on siellä. Kasvisto on hyvin monimuotoinen ja sitä suosii aktiivinen hoito, johon kuuluvat sekä
niitto että laidunnus. Puut lehdestetään
perinteiseen tapaan. Nåtöön lehtiniittyalue on ehkä Suomen klassisin. Alueelle
tyypillisiä ovat lehdestyksen muotoilemien saarnien lisäksi muut tyypillisen
kasvit kuten orapihjala, orapaatsama ja
pähkinäpensaat. Myös villiomenapuut
ovat tunnusomaisia Nåtöön alueella.
Idholmin saaren on todettu kuuluvan
botanisesti kaikkein lajirikkaisimpiin
alueisiin Ahvenanmaalla tutkituista paikoista. Mahdollisesti se on jopa kaikkein
lajirikkain. Jungfruskärissä on yksi suurimmista yhtenäisistä marjakuusikasvustoista pohjoisen Itämeren alueella.
Marjakuusta esiintyy muuallakin tämän
luonnonsuojelualueen rajojen sisällä.
Luonnonsuojelualueen saaristo-osa
koostuu kahdeksasta kauniista saaresta
ja neljästä saarilla olevasta kiinteistöstä.
Saarien luonto on rikas ja vaihteleva. Inre
ja Yttre Korsöössä löytyy saaristometsän
peittämiä osuuksia. Metsä on osittain
luonnontilassa.
Eskskär, Idholm, Senskär och Slätholm ovat lehdesniittyjä ja niitä hoidetaan perinteisesti.
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Nåtöön alueella on runsas kevätkukinta. Sini-, valko-, ja keltavuokkojen
ohella kukkivat kevätesikot, lehtokämmekät ja miehenkämmekät. Pussikämmekkä, kelta- ja valkolehdokki, pesäjuuri
ja punakämmekkä ovat muita esimerkkejä alueen kämmekkäkasveista. Myös
pyökkiorvokki, rantaorvokki ja päivännouto löytyvät alueelta.
Uhattuja eliölajeja alueella tavataan
monipuolisesti. Sieltä on löydetty niin
niittyjen kuin vanhojen puidenkin lajistoa, mm. kovakuoriaisia ja perhosia, sieniä sekä jäkäliä. Myös pähkinähakki pesii
Nåtössä.
Jokainen lehdestetty puu on ihmisen
ja luonnon yhdessä muovaama
taideteos.

Pienruohoniitty. Kuva: Kalle Hellström

Ahonoidanlukko. Kuva: Kalle Hellström
Vanha sepän paja niityllä. Kuva: Kalle Hellström

Talkoot menossa 2013. Kuva: Kalle Hellström
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OULUN SEUTU: Jokivarsien niityt

Haaraojan niitty ihastuttaa
luonnonystäviä Oulun lähellä
Kiimingissä
KALLE HELLSTRÖM
FT, maisemanhoidon asiantuntija,
Oulun maa- ja kotitalousnaiset
/ ProAgria

H

aaraojan niitty sijaitsee Ouluun nykyisin kuuluvan Kiimingin taajaman itäpuolella,
ja on yksi alueen edustavimpia tuoreita niittyjä. Niitty
luokiteltiin
valtakunnallisessa
perinnemaisemainventoinnissa
1990-luvulla maakunnallisesti arvokkaaksi, mutta lähes 30 vuotta jatkuneen
niittohoidon ansiosta ja edustavien kohteiden käytyä harvinaisiksi, kohde on lähellä valtakunnallista arvoluokkaa.
Niitty oli viereisen Haaran tilan viiden
lypsylehmän ja nuorkarjan laitumena
vuoteen 1989, jolloin karjanpito tilalla
loppui. Niitty ei kuitenkaan ehtinyt juuri
kasvaa umpeen, kun Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri
yhdessä Oulun ja Kiimingin paikallisyhdistystensä kanssa aloitti hoidon niittämällä vuonna 1993. Sen jälkeen niittotalkoita on pidetty joka vuosi.
Vielä ennen sotia alue oli luonnonniittyä, jolta tehtiin heinää, ja jolle karja
pääsi laiduntamaan heinänteon jälkeen.
Maisema kumpuilee kohteella kauniisti.
Kumpareen päälle tehdyllä peltoraiviolla
viljeltiin 1960-luvulla ruista. Haaraojan
varressa oli tulvaniittyä, mikä on sittemmin metsittynyt. Niittotalkoilla on
hoidettu arvokkainta matalakasvuisinta
osaa. Vuotuinen niittoala on ollut n. 0,3
hehtaaria. Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti kesällä 2020 metsittyneiden
osien kunnostuksen. Tätä noin kahden
hehtaarin metsälaidunosaa voitaisiin
hoitaa jatkossa laiduntamalla.
Haaraojan niityn pelastukseksi koitui varmaan se, että se otettiin mukaan
Suomen EU-jäsenyyden myötä Natura

2000 -suojeluverkostoon. Monen muun
seudun niityn kohtalo on ollut karumpi:
niitä on jäänyt rakentamisen alle tai ne
ovat kasvaneet umpeen tilanpidon loputtua. Haaraojan niittyä on hoitanut asiaan
sitoutunut taho. Myös valtion maksama
korvaus hoitotyöstä on kannustanut jatkamaan hoitoa.
Haaraojan niityllä on seudulla jo
varsin harvinaiseksi käynyttä tuoretta
pienruohoniittyä ja paisteisia ketolaikkuja. Niiden luonnehtijalajeja ovat huopakeltano, ahomansikka, kissankäpälä,
kissankello, nurmitatar ja pukinjuuri.
Harvinaisempaa lajistoa edustavat keto-,
aho- ja pohjannoidanlukko, pölkkyruoho, jäkki ja kullero.
Muista eliöryhmistä ei ole tehty kattavia selvityksiä. Hyönteistutkija Marko
Mutanen on havainnut niityltä harvinaiset siankärsämöllä elävän piennartöyhtökoin (silmälläpidettävä eli NT-laji) ja

orvokeilla elävän iso-orvokkikoin. Kesäkuun 2020 retkellä havaittiin silmälläpidettävä ruskosinisiipi, joka elää metsäkurjenpolvella. Vuonna 2007 niityllä
retkeili sienitutkijoita. Tuolloin paikalta
löydettiin viisi niityillä kasvavaa vahakaslajia.
Niityllä on tehty Oulun yliopiston
toimesta niittyihin liittyvää tutkimusta.
Muutoksia kasvilajistossa seurattiin vuosina 1993-2007 erilaisten niittokäsittelyiden ja kylvökokeiden avulla. Kokeista
on julkaistu kolme tieteellistä lehtiartikkelia. Niittyä on käytetty myös opetuskohteena ammattikorkeakoulun ja PSKaikuisopiston ympäristöalan opiskelijoille.

Talkoolaisia kesällä 2019. Kuva: Saara Salmela
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ETELÄ-KARJALA: Kedot

Anolan keto,
ötökkäihmisen keidas!
Hohtosinisiipi.

KIMMO SAARINEN
Tutkimusjohtaja,
Etelä-Karjalan Allergia- ja
Ympäristöinstituutti

E

KUVAT:
Juha Jantunen

telä-Karjalassa Joutsenon
taajaman eteläpuolella on
Anolan kylä, josta löytyy
Kaakkois-Suomen
perinnemaisemat
-julkaisussa
(1999) maakunnallisesti arvokkaaksi
luokiteltu Kaivolan keto. 1990-luvulla se
ei ollut enää hoidossa, mutta hiekkapohjainen 0,2 hehtaarin vaatimaton pläntti
oli säilynyt ilahduttavan monilajisena.
”Hyvien lajien” joukossa olivat mm. kangasajuruoho, kanervisara, kenttätyräkki,
ketoneilikka, mäkikuisma ja mäkitervakko. Myös ketonoidanlukkoja nousi kymmenittäin huopakeltanomatoilta.
Anolan keto ei pröystäile kasviharvinaisuuksilla, mutta paikalla on liki
legendaarinen hyönteismaine. Perhosharrastajat ovat tunteneet paikan ruusuruohokiitäjän elinalueena, ja kedolla on
tavattu myös vaarantuneeksi luokiteltu
idänhäränsilmä. Suurimmat harvinaisuudet löytyvät kuitenkin vähemmän
tunnetuista hyönteisryhmistä. Heinäkuussa 2011 kedolta tallentui maalle uutena mustakannusnäivertäjämehiläinen
ja kesäkuussa 2013 tukkipinon luota ruokosorjoampiainen, jonka oli jo arvioitu

kadonneen Suomesta. Elokuussa 2016
kedolta löytyi jälleen maalle uusi laji,
kukkakärpäsiin kuuluva venäjänsurri.
Museomestari Juho Paukkusen mukaan Anolan keto on hyvinkin Suomen arvokkain pistiäisketo, ainakin
uhanalaisten lajien määrässä mitattuna! Paikalta on yhytetty äärimmäisen
uhanalainen purtojuurimaamehiläinen,
ruokosorjoampiaisen ohella erittäin
uhanalaiset idänperhoshukka, nirhaperämehiläinen, verkkoverimehiläinen ja
vyökiertomehiläinen sekä vaarantuneet
kalvastörmäampiainen ja pisteverimehiläinen. Harvinaisuuksien listaa voisi
jatkaa honkapuuharilla, ruusuruoho- ja
vyömaamehiläisellä, housu- ja mutakiertomehiläisellä, puuperhoshukalla, okakeilasella ja monella muulla.
Kedon tulevaisuus on hyvällä hoidolla. Syksyllä 2012 Kaakkois-Suomen
ELY-keskus kysyi Lappeenrannan seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen
mahdollisuuksia järjestää hoitotalkoot, joihin
maanomistaja suhtautui myönteisesti.
Ensimmäinen isku keskittyi rehevämmille reuna-alueille, ja alueelta poistettiin kaikki pienemmät männyntaimet ja

12

muutama isompikin mänty. Kedolle jätetyistä männyistä myös karsittiin alimpia
varjostavia oksia.
Sittemmin Anolassa on talkoiltu joka
vuosi elokuun alkupuoliskolla, vuonna
2020 jo kahdeksatta kertaa. Yhdellä tai
kahdella työnnettävällä niittokoneella
työ sujuu muutamassa tunnissa, kun paikalla on kymmenkunta talkoolaista. Niitos vedetään pressuilla läheisen pajupensaikon suojiin, jossa vanhoilla maatuvilla
maakasoilla ja niiden päällä kasvavilla
nokkosilla on viime vuosina kiipeillyt
nokkosvieras!
Näin löydät paikalle: Anolan keto sijaitsee noin viisi kilometriä Joutsenon
kirkonkylältä etelään, aivan Anolantien
varressa kestopäällysteen ja soratien rajalla. Navigaattoriin voi laittaa osoitteeksi
Anolantie 60.

Näkymä Anolan niityltä juhannuksena 2020.
Kimmo Saarinen esittelee ketonoidanlukkoa, Anolan kedon
vakioasukasta. Muita noidanlukkoja ei ole löydetty.
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Havukanaho on yksi Kolin kansallispuiston
pisimpään hoidetuista niittoahoista.

POHJOIS-KARJALA: Kaskiahot

Pienten suuret teot
MAARIT SIMILÄ
Suojelubiologi,
Metsähallitus

K

KUVAT:
Maarit Similä

esäaamuna Kolin kansallispuiston Havukanaho näyttää
autiolta ja hiljaiselta. Totuus
on toisenlainen. Kasvillisuudessa tapahtuu paljon
ja koko ajan, enimmäkseen
pienille eläimille.
Niittynätkelmän keltaiselle kukalle
on laskeutunut sahapistiäinen. Viereisen
vihreyden seasta lehahtaa ilmaan pieni
valkoinen koisaperhonen, joka laskeutuu saman tien liikkumattomaksi heinän
korrelle.
Kolin niittyjen kesäisessä kasvillisuudessa ja kukkaloistossa elää valtava määrä hyönteisiä. Ne ovat halutessaan taitavia piiloutumaan, mutta niityn kukilla
vierailijoita pääsee toisinaan seuraamaan
hetkisen. Valtaosa tuottaa suuren määrän jälkeläisiä, joista vain hyvin pieni osa
selviää aikuiseksi asti.

Jokaiselle jotakin
Lyhyen kesän antimia hyödynnetään
Kolin niityilläkin kiivaasti. Kasveja syövät hyönteistoukat ovat runsaimmillaan
kasvillisuuden ollessa rehevimmillään.
Yksi tarvitsee tiettyä kasvilajia, toiselle
kelpaa laajempi valikoima. Jotkut toukat
syövät juuria tai sienirihmoja maan alla.

Osa hyönteisistä on petoja toukkana tai
aikuisena, tai molempina.
Hyönteisillä itsellään on monta ottajaa. Näkymättömissä niityillä kukoistaa
loiselämä: moni hyönteistoukka kasvattaa sisällään loispistiäisen tai -kärpäsen
toukkaa. Lisäksi Kolin seudullakin moni
lintu- ja päästäislapsi pulskistuu hyönteisruualla, samoin niityllä kiipeilevät
hämähäkkinuorukaiset.

Moni päästäis- ja
lintulapsi pulskistuu
Kolin ahojen
hyönteisruualla, samoin
ruohonkorsilla kiipeilevät
hämähäkkinuorukaiset.
Satunnainen kulkija näkee lähes missä
tahansa elinympäristössä eniten yleisiä ja
runsaita lajeja. Harvinaisia ja uhanalaisia hyönteislajeja löytääkseen pitää olla
asiantuntija, joka tietää, mitä kehitysvaihetta eläimestä kannattaa kulloinkin
etsiä ja mistä. Lajiston perusteellisella
kartoittamisella ja seurannalla voidaan
varmistaa, että perinneympäristöä hoidetaan sopivasti ja että alue on säilynyt
uhanalaisille lajeille sopivana elinalueena.
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Hyvässä hoidossa
Kolin kansallispuistossa kaskitalouden
peruja olevat Mäkränaho, Purolanaho,
Ikolanaho ja Havukanaho on arvioitu
koko Suomen mittakaavassa arvokkaiksi
perinneympäristöiksi. Kolin perinneympäristöissä elää useita uhanalaisia, harvinaisia ja vaateliaita kasvi-, sieni- ja hyönteislajeja.
Luonnossa kukaan ei ole yksin. Ihmistenkin elämä kietoutuu kasvien ja
eläinten, sienten ja mikrobien monimutkaisten yhteyksien kautta muiden lajien
elämään.
Muuttuvassa maailmassa meillä ei
ole varaa kadottaa yhtään lajia. Siksi Kolin kansallispuiston perinneympäristöjä
hoidetaan niittämällä (13 hehtaaria) ja
laiduntamalla (27 hehtaaria). Mitä monimuotoisempi lajisto, sitä paremmin
luonto ja ihminen selviävät ympäristön
yllättävistä muutoksista tai häiriöistä.

n

Kesän edetessä niittyä kirjovat eri kukat. Havukanaho heinäkuun lopulla 2019.

Ruusuruohon kukka tuottaa runsaasti mettä.
Tässä sitä juo kimalaisvieras.

Tiikerisiilikkään toukka on moniruokainen, mutta aikuiset eivät syö mitään.

Orvokkihopeatäplä on lennossa kesäkuun loppupuolelta elokuun puoliväliin.
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Lehtipistiäinen etsii Havukanahon kasvillisuudesta
mettä tai pieniä hyönteisiä syötäväksi. Lajin
toukka kasvaa särmäkuisman lehtien voimin.

LAPPI: Kangaskedot

Pala kauneinta Utsjokea
KRISTIINA HOIKKA
Biologi,
Lapin ELY-keskus

K

KUVAT:
Marjut Kokko

irkkaana lipuvan Mantojärven länsirannalla vierailijalle
avautuu historiallinen miljöö, jossa lepattelee erityinen
perhonen. Ruijannokiperhonen on pieni ja tumma,
tyylikkäästi oranssiin silmätäpläriviin pukeutunut nokiperhonen. Se
myös asuu hulppeasti Tunturi-Lapissa,
upean Tenojoen ja sen sivujokien hiekkatörmillä ja niiden niitty- ja luhtarannoilla. Yksi esiintymistä on Mantojärven
(pohjoissaameksi Máttajávri) rannalla,
viisi kilometriä kirkonkylältä Utsjokea
(Ohcejohka) ylävirtaan. Laji on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu, se
on todettu vaarantuneeksi (VU) vuoden
2019 uhanalaisuusarvioinnissa ja mainitRuijannokiperhonen.
Kuva: Pekka Malinen. Lähde: laji.fi

tu EU:n luontodirektiivin II-liitteessä.
Kannan taantumiseen on syynä avoimien
alueiden umpeenkasvu.
Perhoselle on perustettu kaksi Natura-aluetta (Kirkkotupien niitty ja Pappilan niitty), joilla harvinaiset kangaskedot
ja runsaslajiset kuivat heinäniityt vuorottelevat tuoreiden niittyjen kanssa tarjoten suotuisan elinympäristön vaativalle

Natura-alueilla
vuorottelevat harvinaiset
kangaskedot ja
runsaslajiset kuivat sekä
tuoreet niityt tarjoavat
suotuisan elinympäristön
vaativalle asukkaalle.
asukkaalle. Toukka syö lampaannataa ja
talvehtii kahdesti, ensin pienenä ja sitten
täysikasvuisena. Aikuinen lentää Lapin
keskikesällä, kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun.
Lampaannadan lisäksi niittyjä somistavat monet muutkin heinät ja ruohot,
piskuinen tunturikatkero, rauhoitettu
keminpikkuängelmä
sekä violettina
huojahteleva ruijanruoholaukka. Joskus
voi huomata salaperäiset sanikkaiset, jos
ketonoidanlukko ja pohjannoidanlukko
sattuvat sille päälle. Perinnebiotooppi
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on tietysti valtakunnallisesti merkittävä.
Sitä hoidetaan niittämällä ja ensi kesä
tuonee töihin myös lampaita.
Alue on ollut käytössä jo pitkään, mistä kertovat mm. kodan pohjat ja noin
1700-luvulta alkaen paikalle on rakentunut Suomessa ainutlaatuinen kirkkomiljöö. Siihen kuuluvat Utsjoen vanha
kirkko, pappila ja Suomessa lähes ainoina
säilyneet kirkkotuvat. Kun aikanaan kirkkoon tultiin pitkienkin matkojen päästä,
voitiin kirkkotupiin tarvittaessa jäädä yöpymään. Kirkkotuvat toimivat nykyään
ulkomuseona ja niistä huolehtii Utsjoen
kirkkotupayhdistys. Alueeseen voi tutustua Pyhän Ulriikan polulla.
Kohteella on siten nykyään monenlaisia statuksia, jotka osaltaan kertovat
paikan kulttuurihistoriallisesta merkittävyydestä, maiseman kauneudesta ja
luonnonmonimuotoisuudesta. Saamelaisten kotiseutualueella sijaitseva Utsjokilaakso on yksi kansallismaisemistamme ja valtakunnallisesti merkittävä
maisema-alue. Alueen hoidosta vastaa
Utsjoen avoimet kulttuurimaisemat
-hanke, Utsjoen seurakunta ja Metsähallitus sekä Lapin ELY-keskus.

Talkoilijoita niityllä.

Kirkkotuvat.

Pappila ja kirkkotuvat.
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SATAKUNTA: Suurruohoniityt

Tummaverkkoperhonen elää
Leppijärven niityllä
IIRO IKONEN
ylitarkastaja,
Varsinais-Suomen ELY-keskus

T

ummaverkkoperhonen on
Suomessa erittäin uhanalainen päiväperhonen, joka
rauhoitettiin vuonna 1989.
Laji luokitellaan luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi lajiksi ja se on taantunut
Suomessa viimeisten vuosikymmenien
aikana voimakkaasti maankäytön muuttuessa. Nykyään lajia esiintyy Suomessa
ainoastaan Pirkanmaalla sekä Porin ja
Närpiön välisellä kaistaleella Suomen
länsirannikolla.
Tummaverkkoperhosen tyypillisintä
elinympäristöä ovat tuoreet ja kosteat
niityt, joilla kasvaa lehtovirmajuurta.
Tummaverkkoperhonen munii munansa lehtovirmajuuren lehtiruusukkeiden
alle, ja toukat käyttävät lehtovirmajuurta
ainoana ravintonaan. Ensimmäiset perhoset lentävät alkukesän säistä riippuen
kesäkuun alkupuolella. Lentoaika kestää
yleensä noin neljä viikkoa ja laantuu heinäkuun alussa.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt vuonna 2020 seurantaa Lounais-Suomen parhaalla verkkoperhosalueella
Merikarvian ja Siikaisten alueella. Osa 10
vuotta sitten inventoiduista hyvistä niittylaikuista on kasvanut umpeen, mutta
osa on säilynyt perhosille hyvänä ja laji on
voinut runsastuakin osalla alueista. Siikaisissa Iso-Leppijärven pohjoispuolella
sijaitseva niitty on erityisen hyvä elinalue
tummaverkkoperhoselle. Tero Aaltonen
havaitsi alueella 19 eri yksilöä niityllä
kesäkuussa 2020. Tero arvioi myös hoitotoimia lajin tilan parantamiseksi. Leppijärven kohteella itse niityltä olisi hyvä
poistaa puuntaimia niiden sinne ilmestyessä, mutta niityn reunamilla on hyvä

TERO AALTONEN
Luontokartoittaja,
Varsinais-Suomen ELY-keskus

olla korkeaakin puustoa. Reunojen puut
estävät niittyä muuttumasta liian paahteiseksi. Toisaalta reunapuusto ei saisi
myöskään olla liian tiheää. Erityisen tärkeää Leppijärven säilyvyyden kannalta
olisi pidättäytyä kaikista maansiirto- ja
ojankaivuutöistä niityn lähistöllä, jolloin
saataisiin pidettyä niityn nykyinen kosteustasapaino sopivana lehtovirmajuurelle. Lehtovirmajuurta kasvaakin Leppijärven niityllä todella hyvin. Erityisesti
sitä esiintyy niityn eteläpäässä, paikassa
missä korkeat puut suojaavat liialliselta
auringon paahteelta.
Tummaverkkoperhosen Pohjois-Satakunnan laajassa metapopulaatioverkostossa perhosten määrä soveltuvilla
tulvaniityillä, niityillä ja peltoheitoilla
vaihtelee vuosittain. Esiintymisen ydina-

Tummaverkkoperhonen
munii munansa
lehtovirmajuuren
lehtiruusukkeiden alle,
ja toukat käyttävät
lehtovirmajuurta ainoana
ravintonaan.
lueille tulisi lajin säilymisen takaamiseksi
tehdä pitemmän aikavälin hoitosuunnittelua ja hoitoa toteuttaa määrävuosin.
Tummaverkkoperhosta uhkaa erityisesti
sen elinympäristöjen umpeenkasvu, ja
erityisesti paju kilpailee tilasta lehtovirmajuuren kanssa. EU:n maatalouden
ympäristökorvaus voi olla osaltaan so-
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velias keino lajin elinympäristön tai sen
osien hoitamiseksi. Lajin elinympäristöjä
tulee usein kuitenkin hoitaa elinpaikalle
räätälöidysti joko niittämällä, maapohjaa
ajoittain auki kääntämällä tai raivaamalla. Hoitotoimet olisi syytä tehdä aikaisin
keväällä tai myöhään syksyllä, perhosen
isäntäkasvi lehtovirmanjuuri kiertäen. Niittämisen kannalta paras aika on
loppukesällä tai syksyllä. Laajemmilla
alueilla määrävälein esim. kolmen vuoden välein toteutettavat raivaustoimet
voisivat tulla kyseeseen. Myös esim. vähäinen hevosten laidunnuspaine toimii
hoitotoimena, mutta kovin intensiivistä
laidunnusta tummaverkkoperhoslaikut
eivät kestä. Koska tummaverkkoperhosen elinlaikut ovat yleensä varsin pieniä
ja laji elää laikkuverkostoissa metapopulaatioina, kannattaa suojelussa panostaa
riittävän laadukkaan laikkukokonaisuuden turvaamiseen. Tummaverkkoperhosverkoston laikkujen hoito ylläpitää myös
muuta perinnemaisemalajistoa.
Luonnonsuojelulakiin
ehdotetaan
lisäystä luonnon monimuotoisuuden
suojelemisen edistämiseksi tehtävien
kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tukemisesta yksityismailla. Laji soveltuisikin
paremmin kansallisen tukijärjestelmän
ja myös hoitourakoinnin piiriin niin, että
hoitoja tehdään ELY-keskuksen ja maanomistajan hyväksymän hoitosuunnitelman mukaisesti. Urakoitsija voisi hoitaa
jopa useampaa kymmentä esiintymisaluetta kerrallaan. Lajin kannalta tärkeitä
peltoheittoja ei tulisi metsittää.

Tumma
esiinty
Sataku

Tummaverkkoperhonen
Kuva: Iiro Ikonen

Tummaverkkoperhosen
esiintymislaikkujen sijainti
Satakunnassa 2011–2012 .
Leppijärven niitty on yksi 51:stä paikasta, jolla kesällä 2020
etsittiin tummaverkkoperhosia. Kuva: Tero Aaltonen
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UUSIMAA: Tuoreet niityt

Stensböle –
Porvoonjokisuiston luontohelmi
URSULA IMMONEN
Toiminnanjohtaja,
Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

P

orvoonjoen suisto on maisemien mosaiikki, josta löytyy
niin niittyjä, lehti- ja havumetsää, soita, jokisuistoa ja rehevää rantakasvillisuutta kuin
harjumaisemaakin itse historiallisesti merkittävän kaupungin lisäksi.
Porvoonjoen suisto – Stensböle Natura
2000 -alue koostuu kolmesta osasta, jotka ovat pinta-alaltaan yhteensä yli 1300
hehtaaria. Vanhan kaupungin tuntumassa sijaitsee Linnanmäen harjun ja Maarin
rehevä lahden muodostama kokonaisuus.
Muutaman kilometrin päässä kaupungin
eteläpuolella on Stensböle, jossa niityt ja
hakamaat vuorottelevat metsien ja kaislikkoisten rantojen kanssa vanhan kartanon mailla. Kolmas palanen on metsää ja
suota edellisen ja Pellingintien itäpuolella. Alueella elää varsinkin rikas linnusto,
mutta muukin lajisto on kiinnostavaa.
Alueella on useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Stensbölessä on yksityisiä,
rauhoitettu maa-alueita eri suojeluoh-

jelmien turvin yhteensä 514 hehtaaria ja
reilut 220 hehtaaria vesialuetta. Suojelualueita on tarkoitus perustaa lisääkin.
Tavoitteena varsinkin perinnemaisemien
osalta on turvata ja monipuolistaa lajistoa hoitotoimenpiteiden avulla.

Hoitotoimilla tuloksia
Muun muassa Luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piirin perinnemaisemaryhmä – UUPE – on hoitanut Stensbölen
niittymaisemia jo vuodesta 2012 lähtien
yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
UUPE on talkoillut alueella useimmiten
pari kertaa kesässä. Ryhmän jäsenet ovat
osallistuneet joinain vuosina myös kasvikartoituksiin sekä pikkuapolloperhoslaskentoihin. Luonnonhoitoon ovat osallistuneet myös lehmät ja lampaat pitäen
maisemaa avoimena.
Talkoissa on vuosien kuluessa huhkittu reippaastikin pusikoita raivaten ja maisemaan avaten sekä vadelmapuskia kurittaen. Polttotalkoita on pidetty syksyn
kylmyydessä, joskus jopa lumisateessa.
Kesällä 2020 kevättalkoot jäivät harmillisesti väliin koronan takia, mutta syksyllä
2020 on tarkoitus vielä päästä käytännön
hommiin! Halukkaille on myös suunnitelmissa retki kevään 2021 aikana (jos
korona suo). UUPEn toimintaan voivat
osallistua kaikki halukkaat, jäsenkirjoja
ei katsota, joten mukaan vain!

Pystykiurunkannus (Corydalis solida)
on pikkuapollon toukan ravintokasvi.
Kuva: Ursula Immonen
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Pikkuapollon lentoonlähtö
Stensbölen niityille 2000-luvulla tehdyn
pikkuapollon siirtoistutus on ollut onnistunut hanke, vaikka kannan vuosivaihtelut ovatkin olleet suuria (arviolta 200
– 1100 yksilöä). Vuonna 2019 pikkuapollo
runsastui, merkittyjä yksiöitä oli yli 400
ja niittyjen kokonaiskannaksi arvioitiin
noin 700 yksilöä (edellisvuonna 550).
Viime vuosina runsaimman esiintymisen painopiste on siirtynyt lammaslaitumen puolelle, jossa kiurunkannus on
runsastunut lampaiden laidunnuksen ja
pusikoiden raivauksen ansiosta. Kahden
viime vuoden aikana kanta on lähtenyt
kasvamaan myös parhaan esiintymisalueen lähiniityillä. On ilahduttavaa, että
UUPE on voinut olla mukana hoitotyössä, joka on tuonut hyviä tuloksia vaarantuneelle lajille!
Katso video Stensböle keväästä syksyyn
(n. 11 min.) UUPEn nettisivulta: https://
www.sll.f i/uusimaa/toiminta/uudenmaan-perinnemaisemaryhma/
Kuvien ja videon oikeudet: Suomen
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

UUPEn
kasaa
Kuva:

Stensbölen niittyä kevätaspektissa:
pystykiurunkannusta valkovuokkomeressä.
Kuva: Ursula Immonen

UUPEn talkoissa on poltettu monta
kasaa syntynyttä risu- ja puujätettä.
Kuva: Tero Malinen
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Kimmo Härjämäen muistorahaston
varat käytännön hoitotyöhön ja
pölyttäjien auttamiseen
ERIIKA LUNDSTRÖM
Puheenjohtaja
Perinnemaisemayhdistys ry.

K

KUVAT:
Eija Hagelberg

immo Härjämäen, Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistyksen perustajajäsenen sekä pitkäaikaisen
”hallituslaisen” menehtymisestä (19.10.2015) tuli tänä
syksynä kuluneeksi 5 vuotta. Kimmon
omaisten suostumuksella Perinnemaisemayhdistyksen hallitus perusti hänen
muistokseen rahaston, johon kertyi lahjoituksia yhteensä 3500 euroa.
Perinnemaisemayhdistyksen
hallitus on kovasti pohtinut muistorahaston
käyttöä ja kun yhdistyksen niittokone alkoi näyttää väsymisen merkkejä, oli rat-

kaisu helppo. Vanha kone vaihtui uuteen
Bertolini BT120 -merkkiseen niittokoneeseen. Kone pääsi heti heinäkuussa 2020
tositoimiin yhdistyksen hoitokohteelle
Rekijoelle ja alkukangertelun jälkeen yhteistyö sujui hyvin. Ainakin näin alkuun,
kone pysyy yhdistyksen omassa käytössä,
sillä entisen koneen lainaaminen ja epäsäännöllinen huolto kuluttivat sen nopeasti.
Muistorahastoon jäi vielä pesämunaksi 700 euroa, joka tullaan mahdollisesti
käyttämään jonkin merkittävän pölyttäjäkohteen kunnostamiseen.
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Hallitus 2020:
Puheenjohtaja: Eriika Lundström, Turku
Varapuheenjohtaja: Traci Birge, Kaarina
Sihteeri: Maria Yli-Renko, Turku
Taloudenhoitaja: Eija Hagelberg, Salo

Perinnemaisemayhdistys ry. (Kulturmarksförening rf.) on sitoutumaton ja vannoutunut perinnemaisemien äänenkannattaja.
Yhdistys tekee työtä monella rintamalla, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi maatalousympäristöissä. Yhdistys järjestää retkiä, kursseja, työpajoja ja talkoita
sekä tekee yhteistyötä muiden samanmielisten kanssa.

Jäsenet:
Anni Karhunen, Turku
Maija Mussaari, Turku
Katri Salminen, Paimio
Sanna Söderlund, Kaarina

Ketonoidanlukko 2020:
Päätoimittajat: Eija Hagelberg ja Maija Mussaari
Taitto: Essi Jokela
Painopaikka: NurmiPrint Oy
Painos: 300kpl
© Perinnemaisemayhdistys ry. 2020

Hallituksen tavoitat osoitteesta hallitus@perinnemaisemat.fi.
Perinnemaisemayhdistyksen toimintaan voi
tutustua osoitteessa perinnemaisemat.fi.
Kannen kuva:
Ahokirkiruoho kukkii runsaana kesä-heinäkuun vaihteessa Kolin
Ikolanaholla. Ahoa hoidetaan niittämällä kasvillisuus syyskesällä.
Kuva: Maarit Similä

ISSN 2343-5445 (painettu)
ISSN 2343-5453 (verkkojulkaisu)

Yhdistyksen osoite:
Perinnemaisemayhdistys ry.
c/o Eija Hagelberg
Kerkontie 4
25250 Märynummi
Tilinumero: Someron säästöpankki 432710-245304,
IBAN: FI18 4327 1020 0453 04
Jäsenmaksu 2021: 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu 100 euroa
Jäsenmaksun viite vuonna 2021: 202109
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MAATALOUS- JA
YMPÄRISTÖNEUVONTA

ERIIKA LUNDSTRÖM

• Neuvo2020
• Tukihakemukset ja viljelykirjanpidot
• Perinnemaisemasuunnitelmat,
-neuvonta ja -inventoinnit
• Ympäristösopimukset

		P. 040 717 8797

		thelundstrom@gmail.com

Verkkokaupastamme voit tutustua ja tilata

www.saloniemenjuustola.fi
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