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1

JOHDANTO

Maisemasuunnittelua ja kunnostusta on tehty kautta aikojen ihmisten toimesta.
Suunnittelemme pihoja, raivaamme tienvarsia ja rantoja, jotta ne miellyttäisivät
silmää paremmin. Tästä syystä tehdään myös isompia suunnitelmia ja kokonaisuuksia, jotta saadaan hoidettua keskitetysti isompia alueita saman tyyppisesti.

Kursun kyläseura ry:llä on kokemusta hankkeista aikeisemmilta vuosilta ja nyt
tuli aiheelliseksi saada maisemanhoitosuunnitelma. Talkootyötä vaaditaan kaikkiin osa-alueisiin ja tähän asti talkoolaisia on ollut kiitettävästi töissä. Yhteistyö
on sujunut ja kyläläiset ovat ilmaisseet mielipiteitänsä joita on pyritty ottamaan
huomioon tähän suunnitelmaan.

Ongelmana maisemanhoidossa on rajattu työskentelyaika vuodesta ja tätä pyritään huomioimaan siten että töitä voi tehdä kuka tahansa saatuaan koulutuksen
työvälineisiin ja tekemällä töitä mahdollisimman talkoopainotteisesti. Myös samalla alueella tapahtuvien töiden aikavälit samalle toimenpiteelle pyritään jättämään pitkiksi.

Tämän suunnitelman tueksi on tehty toimenpidesuunnitelma, joka tiivistää lähiaikoina tapahtuvat työt tiiviiseen yhden sivun mittaiseen dokumenttiin josta on
helppo katsoa tulevat työt. Toimenpidesuunnitelman ei ole tarkoitus olla kattava
dokumentti vaan tuki varsinaiselle suunnitelmalle josta on helpompi katsoa tulevat työlajit.
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2 KYLÄ
2.1 Kylän sijainti ja suunnittelualueen rajaus
Kursun kylä sijaitsee Kantatie 82 varrella Sallan kunnassa. Matkaa Sallan kirkonkylään on noin 28 kilometriä ja Joutsijärvelle noin 12 kilometriä. Kylä sijaitsee Kursu- eli Kotijärven, Keskijärven ja Pääjärven ympärillä.

Suunnittelualue rajataan Käsmäjokeen ja Kantatie 82. Tarkemmin alueessa
keskitytään lähtökohtaisesti asuttuun ympäristöön, sekä alueisiin, joita käytetään aktiivisesti tai on liikennettä. Kursun kylän kartta on esitetty kuviossa 1.
Suunnittelualueen kartta liitteenä (Liite 1).

Kuvio 1. Kursun kylä (Maanmittauslaitos 2017)
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2.2 Historian pääpiirteet

Varhaisimmat asutuksen merkit Kursusta ajoittuvat esinelöydösten perusteella varhaiseen kivikauteen eli löydösten perusteella Kursussa on asusteltu
n. 8000v. sitten ja pronssikaudella 4200-2000 eKr.
Varhaisin Suomesta paikannettu ”rautavalimo” löytyy Rovaniemeltä ja
Kursusta Jaakontalon niemestä on löytynyt merkkejä järvimalmin jalostuksesta raudaksi, eli rautakuonaa. Tätä järvimalmia löytyi Tuurajärvestä, Käsmästä, sekä Kotijärvestä.Vanhin manttaali- ja veroluetteloissa (Västerbottenin
läänin tilikirjat CD 994 v. 1667) oleva maininta Kursun kylän asutuksesta ajoittuu vuodelle 1620.Kursun vanhimpana asukkaana voidaan pitää Anders Thomansson Kounitz - nimistä henkilöä. Syntyi n. 1590 ja kuollut Kursussa 1688.

Isojaon valmistuminen 1934 auttoi Kursua nousemaan ja saamaan tuloa paremmin metsistä. Suuret savotat koko kunnassa toivat mukanaan uutta väestöä ja ne jatkuivat aina 1939 saakka.

Talvisodassa evakkoon lähtiessä poltettiin melkein koko kylän rakennuskanta. Jatkosodan aikana Kursu oli saksalaisten huoltopaikkana. Saksalaisten lähdettyä Kursuun jäi saksalaisten parakkeja sekä muutamia 1930-luvulla
rakennettuja taloja ja rakenteilla olevien talojen runkoja, joihin oli sodan jälkeen helppo rakentaa talo. Näin ollen Kursu toimi Sallan kirkonkylänä ennen
uuden kirkonkylän rakentamista. Kursu nousi sotien jälkeen nopeasti, ja kylässä toimi muun muassa apteekki, kansanhuolto, inspiiri, nimismiehen kanslia, pankki, useita kauppoja, poliisi, lääkäriasema, lastenkoti ja koulu. Kursuun
oli perustettu koulu jo 1923. Märkäjärven jälleenrakennuksen jälkeen 1950 iso
osa palveluista siirtyi kirkonkylään. Kursun nousukautta olivat 1950-1960luku, jolloin kylään perustettiin kauppoja, meijeri ja saha. Kursun puun saha,
on oleellinen osa Kursun ja Sallan historiaa, ja se toi leivän monelle perheelle.
Saha toi rakennusaikoina työtä noin 200 hengelle ja myöhemmin noin 100
hengelle. Kursu oli tuolloin Sallan työllistävämpiä kyliä. Kursuun rakennettiin
1964 myös kirkko, joka on edelleen kirkkokäytössä.
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2.3 Väestö - ja elinkeinorakenne
Kylässä vakituisesti asuvia on nykyään noin 220. Työikäset käyvät pääosin
töissä Sallassa ja Kemijärvellä. Alle 15-vuotiaita kylässä on noin. 25. Kursussa on jonkin verran myös yritystoimintaa: Kursulaisen leipomo, useampia
porotiloja, taksi- ja traktoriurakointi yritys sekä metsäkone urakointi yrityksiä.

2.4 Alueiden käyttöä ohjaava kaavoitus
Alueella ei ole olemassa olevaa kaavoitusta.
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3 KYLÄMAISEMA
3.1 Kyläkuva
Hallitsevana osana Kursun maisemassa on vesistöt, eritoten järvet, kylää ympäröivät vaarat ja väljästi rakennettu kyläympäristö. Lähimaisemassa hallitsevat
osittain umpeutuneet pellot ja lähimetsät.

Kursu on vaarojen ympäröimä kylä. Vuosisatojen aikana raivattujen peltojen ja
asutuksen keskityttyä kylän keskelle on Kursu tunnettu ennen maisemaltaan hyvin avoimena ja näyttävänä kylänä. Näkyvimpänä kylämaisemassa vaikuttavat
järvet Kotijärvi, Keskijärvi, Pääjärvi sekä Tuurajärvi.

Myöskin Kursua ympäröivät vaarat ovat näyttäviä kylämaisemassa muun muassa Koti-kuusivaara, Iso Nälkämävaara, Päävaara sekä Keskivaara. Kylän kiertää Kemijärveen laskeva Käsmäjoki, joka on ollut ikiaikainen kauppa-ja kulkureitti
idän suuntaan. Muita kylämaisemassa näyttäviä ovat Vuonnanniemen hiekkadyynit sekä eripuolilla kylää näkyviä harjuja. Luonnonmaisemaa ovat muovanneet ja täydentäneet 1700-luvun alusta alkaen maanviljely ja karjanhoito sekä
rakentaminen.
3.2 Luonnonmaisema
Suurinta osaa luonnonmaisemassa näyttelevät kolme järveä jotka ovat: Kursueli Kotijärvi, Keskijärvi ja Pääjärvi. Käsmäjoki rajaa suunnittelualuetta ja on hallitseva elementti vanhalla saha-alueella.

Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia, suoalueilta ja vanhoilla suopelloilla kasvaa
koivumetsää. Keskellä kylää sijaitseva hiekka-alue lisää monimuotoisuutta mutta
kärsii lisääntyneestä puustosta ja siitä irtoavasta roskasta.
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3.3 Rakennettu maisema
Rakennukset ovat pääosin toisen maailmansodan jälkeen rakennettuja rintamamiestiloja, jotka luovat kylään yhtenäisen yleisilmeen. Kylässä on ennen ollut
myös jonkin verran teollisuutta, joista jäljellä vielä meijeri ja saha alue, joskin suurin osa sahan rakennuksista purettu. Vanhoja myymälärakennuksia on muutamia
ja ne on muunnettu onnistuneesti asuinkäyttöön. Vanhat koulurakennukset ovat
pääosin hyvässä kunnossa ja rakennuksissa on vuokra-asuntoja, päiväkoti sekä
yhdistysten kokoontumistiloja. Keskeisellä ja näkyvällä paikalla kylässä on Kursun kylätalo, jonka katto ja seinät on kunnostettu kesällä 2016.
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4 KYLÄMAISEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
4.1 Kylämaiseman kehittämiskohteet
Näkyvimpiä kehityskohteita kylällä on vesistöjen rannat, sahan ympäristö,
teiden varret, vanhojen peltojen ylläpito sekä vesistöjen yleinen kunnostus.
Kaikki kartat löytyvät liiteluettelosta, jos mainitaan että merkattu sijainti löytyy. Kartoissa ne löytyvät esiintyvässä järjestyksessä numerolla merkattuna.
Uimarantojen kunnossapito on iso osa kylämaiseman kehittämistä. Ränsistyneiden ja muutoin hyvin epäsiistien rakennusten osalta on hyvä olla yhteydessä omistajaan ja tarvittaessa kuntaan.

4.2 Kulttuuriympäristön kehittäminen
Kulttuuriympäristöön kuuluu kylän rakennukset ja pellot. Niiden hoito ja ylläpito on tärkeää. Sen takia kylätalo sai uuden katon 2016 ja samalla seinät
kunnostettiin.

Puuston poistaminen ja pensaikkojen raivaus on ensimmäisiä toimenpiteitä
joilla voidaan hoitaa ympäristöä tärkeistä kohteista kuten kylätalolta ja lähipelloilta jotka ovat kasvaneet runsaasti pensaikkoa. Näitä kohteita on tavoitteena hoitaa ja ylläpitää tulevaisuudessa. Rakennusten ympäristöistä olisi
hyvä saada puistomaisia, avaria kohteita.

Peltojen avoimena pitäminen on yksi isoista haasteista, sillä kohteita on runsaasti ja ne vaativat aktiivista hoitoa. Pensaikkojen raivaaminen ja jos on
puustoa niin niiden harventaminen tai kokonaan poistaminen on ensimmäinen vaihe. Sen jälkeen heinää olisi hyvä niittää säännöllisesti, jotta pellot
pysyvät auki, samoin pensaikkoa joutuu säännöllisesti poistamaan.

Tienvarsien ylläpito varsinkin siellä, missä on mahdollista saada järvimaisema tai turvallisuuden parantumista näkyvyyden kautta on suositeltavaa.
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Tien laitojen raivauksessa täytyy muistaa huolehtia turvallisuudesta ja huomioida ohiajava liikenne huomiovaatetuksella ja/tai
4.3 Pohjoispuolen alueet
Kohde 1.
Alueeseen kuuluu vanhan sahan sahanpurusta tuottama purukasa, joka on
muodostunut osaksi maastoa silmäänpistäväksi kohteeksi. Se kohoaa Jyrhämälammen rannalla ja on hyvin saavutettavissa. Sen päältä on komeat
maisemat useaan suuntaan. Se olisi hyvä kohde virkistyskäyttöä ajatellen
mutta jotta se olisi paremmin saavutettavissa pitäisi sinne tehdä pitkokset
päälle, jotta maa saataisiin kantavammaksi. Huipulle olisi hyvä myös laittaa
penkki. Muutoin vanhan saha-alueen saattamiseen puistomaiseen kuntoon
olisi järkevää ajatellen alueen virkistyskäyttöä. Alueella on hoitamatonta taimikkoa, jolle olisi tehtävä harvennus. Syksyllä 2017 Käsmä-hankkeen puitteessa raivattiin myös Tuurakosken ranta-aluetta virkistyskalastamisen helpottamiseksi. Pienen vesakon noustessa on kannattavaa jo raivata se.

Kuva 1. Näkymä Tuurajärven suuntaan
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Kuva 2. Näkymä sahalle

Virkistyskäytön tavoittelu olisi paikalle hyvää käyttöä mutta ei välttämätöntä.
Kumpu olisi kuitenkin hyvä pitää avonaisena ja näkyvänä osana jotta ihmiset voivat omatoimisesti käydä siellä ja sitä olisi mukavampi katsoa. Kyseessä on kuitenkin sahaympäristölle uniikki kohde jollaista ei synny ilman
sahatoimintaa.

Kohde 2.
Toinen kohde on Kursujärven rannalla oleva tulipaikka. Sen ympäristö on
päässyt pusikoitumaan pahasti ja vaatisi raivausta, jotta se avartuisi ja näkymä järvelle paranisi. Samoin ura joka menee sinne vaatisi hoitoa heinittymistä vastaan, jotta se pysyy auki ja selkeänä. Kohde ei sinänsä ole kiireellinen koska urakka on hoidettava kerralla.
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Kuva 3. Näkymä tulipaikalle ja sen lähiympäristö
4.4 Kursujärven alueet
Kohde 3.
Lähempänä kylän keskustaa olevista alueista laidunalueella on tehty näkyvintä työtä ja siellä on pidetty lampaita projektin ajan. Laidunalueeksi vuokrattu alue ei ole kokonaan ollut käytössä mutta laajennusvaraa on alueen puitteissa isommallekin eläinmäärälle. Laidunnuksen jatkaminen on erittäin suositeltavaa ja luonnonmukainen keino alueen ylläpitoon ja hoitoon.

Kuva 4. Laidun ennen raivausta
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Kuva 5. Laidun toisesta kulmasta ennen raivausta

Kuva 6. Lampaat alueen raivaamattomalla puolella
Laidunalueella joudutaan toki raivaamaan ja avustamaan muilla toimin eläinten laidunnusta koska pajua on paljon ja se on päässyt kasvamaan liian isoksi
lampaille. Myös puiden poistoa rannalta ja pellolta tehtävä, jotta maisemaa
järvelle saadaan avattua. Puustoa voidaan sopivissa määrin poistaa myös
eläinten ollessa laitumella lisäravinnoksi.

Kohde 4.
Ranta-alueet Pahkakummuntien varressa molemmin puolin tietä sekä Kirkon
liittymän tuntumassa. Ranta-aluetta raivattu ja sitä tulee jatkaa. Tien länsipuolella runsaasti pajukkoa, joka myös raivattava ja raivuujäte kerättävä pois.
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Koska alueelle liikutaan paljon se vaikuttaa paljon viihtyvyyteen ja yleisilmeiseen.

Kohde 6.
Kylätalon kohdalla Kursujärven puolella on hietikkoalue jossa kasvaa mäntyjä. Hietikko sinänsä on tien vieressä ihan hyvässä kunnossa, mutta kun laskeudutaan kohti järveä, sen kunto heikkenee. Järven rannalla kasvavat koivut
vaativat harvennusta, jotta upea järvimaisema näkyisi myös kylätielle. Noin
joka toinen koivu kaadettava. Hiekkadyyni alue on suuresti vaikuttanut Kursun
kyläkuvaan sen koko olemassaolo ajan. Tien laidat pidettävä avoinna ja mahdolliset pusikot raivattava. Tien varrella sijaitseva niitty olisi myös hyvä pitää
avoinna ja tarvittaessa aina niittää.

4.5 Eteläpuolen alueet
Kohde 7.
Kursuntien ja Pahkakummun tien liittymässä. Se oli pahasti pusikoitunut pienialainen kohde. Se vaikutti maisemaan mutta samalla heikensi näkyvyyttä
liittymässä. Alue raivattiin kesällä 2017 ja vaatii tulevaisuudessa uudelleenraivauksen, kun pensaikko kasvaa takaisin.

Kohde 9.
Vanhan asema-alueen vieressä Kantatie 82 puolella. Ulkoreittinä käytetty ura
on pusikoitunut lähes umpeen ja jotta käyttöä voidaan jatkaa, tulee se raivata.
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4.6 Keskijärven alueet
Kohde 5.
Kunnan uimaranta ja siitä pohjoiseen oleva ranta Keskijärven rannalla.
2017 rannasta poistettiin koko matkalta pajupensaikkoa sekä puustoa harvennettiin rannasta, jotta maisema avautuu. Kunnan alueelta poistettiin tiheä, pienialainen männyntaimikko. Elokuussa aloitettiin myös rannan vesikasvien niittotalkoot, jotta järven kuntoa voidaan parantaa. Uimarannan viereinen niitty
olisi hyvä niittää, jotta se pysyy tasaisena ja avoimena eikä ala kasvaa pajua
tai tekemään mättäitä. Tärkeää on pitää ranta avoimena koko matkalta sillä
rantapellot ovat hyvin olennaisena osana Kursun kylämaisemaa ja historiaa.
Tulevaisuudessa raivattava uudelleen kasvavat pensaikot.

Kohde 8.
Keskijärven ja Pääjärven välinen salmi ja sen ympäristö. Raivattu kesällä
2017 rannat vanhan ja uuden uoman välistä sekä uuden uoman rannat putsattiin tarkemmin, jotta näkyvyys ja sitä kautta turvallisuus paranee veneilijöille. Varsinkin uoman alue on hyvä pitää siistinä, jotta veneillä kulku on edelleen helppoa ja turvallista.

Kohde 10.
Pienet ja yksittäiset kohteet. Sijainteja ympäri kylää. Eivät vaadi välittömiä toimia, mutta ovat näkyvä osa kyläkuvaa. Kasvillisuutena pääosin pajua ja
nuorta koivua. Kohteet vaativat raivausta ja muutamien isompien puiden kaatoa.
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5 HOITOTOIMENPITEET
Hoitotoimenpiteissä luetellaan toimenpiteet ja niiden käyttö erilaisissa ympäristöissä. Toimenpiteet ovat suunnitelman tekohetkellä käyttökelpoisia ja toteutettavissa olevia. Töitä tehdessä on huomioitava tarvittavat varotoimenpiteet ja turvavarusteet, jotta vähennetään henkilövahinkoriskiä.

Raivaus ja puiden kaataminen ovat perustoimenpiteitä joita moni voi tehdä
pienellä koulutuksella. Kyläseura on hankkinut maisemanhoitotoimenpiteitä
varten raivaus- ja moottorisahan.

Heinän niitto voidaan toteuttaa manuaalisesti viikatteella tai koneellisesti raivaussahalla tai traktoriin liitettävällä niittokoneella. Viikate ja raivaussaha sopivat pienemmille pinta-aloille ja varsinkin raivaussaha tarkkuustyöhön. Traktorilla on helppo niittää isompia pinta-aloja ja onkin tehokas apu maisemien
auki pitämiseen.

Laiduntaminen eläimillä on hyödyllinen, luonnonmukainen ja maalaismaisemaan hyvin istuva apukeino maisemien auki pitämiseen. Lampaat varsinkin
ovat tehokkaita syömään erilaisia kasveja, isommat eläimet kuten lehmät ovat
sekä tehokkaita syömään, että tallomaan kasvillisuutta. Eläimet ovat myös
nähtävyys ihmisille jotka pääsevät näkemään niiden elämää läheltä.

Kokeiluna voidaan myös käyttää pressutusta raivauksessa. Pressutuksessa
pressut tai jokin muu valon läpäisemistä estävä muovi levitään raivattavan/niitettävän kohteen päälle joko kasvukauden alussa tai jo syksyllä ja raivattua
materiaalia käytetään painona. Tällä estetään uuden kasvuston kasvu, jolloin
saadaan puhdas uusi kasvualusta. Tämä keino vaatii ennakkoraivauksen,
sillä isojen pensaiden päälle levitettynä ei saada tiivistä peittoa.
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LIITTEET
Liite 1. Kartat maisemahoitoalueen kehitettävistä kohteista
Liite 2. Maiseman monimuotoisuudenhoitosopimus – esite
Liite 3. Kosteikon hoitosopimus - esite
Liite 4. Perinnebiotooppien hoitokortit 1-9
Liite 5. Maiseman monimuotoisuudenhoitosopimus
Liite 6. Maanomistaja luvat raivaamiseen. (säilytetään erillään kyläseuran sihteerillä)
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Liite 1. Kartat maisemahoitoalueen kehitettävistä kohteista

Kohde 1
Kohde 10

Kohde 2

Kohde 10

Kohde 3

Kohde 10

Kohde 4
Kohde 10

Kohde 6

Kohde 5
Kohde 7

Kohde 8

Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelma
2014–2020

Hoidettua
maalaismaisemaa on
ilo katsella
Maaseudun maisemat ovat säilyttämisen arvoisia.
Maisemat ovat paitsi ilo silmälle, myös koti useille
lintu-, kasvi- ja eläinlajeille. Hyvin hoidettu maisema
tuottaa viihtyisyyttä kaikille
alueen asukkaille.
Voit saada maiseman monimuotoisuutta ylläpitävistä toimista korvausta, kun sitoudut ympäristösopimukseen.

Sopimukseen hyväksyttävät alueet
Voit tehdä hoitosopimuksen
• perinnebiotoopista
• luonnonlaitumista
• peltojen reuna-alueista, jotka ovat luontoarvoiltaan monimuotoisia tai maisemaltaan merkittäviä
• pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisistä reuna-alueista tai peltoalueiden metsäsaarekkeista.
Perinnebiotooppi on keto, niitty, rantaniitty, lehdesniitty, hakamaa, metsälaidun tai nummi, jossa on
nähtävissä selviä merkkejä aiemmasta laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon.

Luonnonlaidun on pellon ulkopuolella sijaitseva
laidun, jota käytetään karjan rehuntuottoon ja jota
ei voi luokitella perinnebiotoopiksi tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi.
Reunavyöhyke sijaitsee pellon ja metsän, pellon ja
tien tai pellon ja vesistön välissä.
Hoitosopimusta et voi hakea
• viljellyistä pihanurmikoista
• puutarhoista
• puistoista
• laajoista yhtenäisistä avokallioista
• kohteista, joiden lajistoa tai maisemaa ei voi tuloksellisesti edistää hoitotoimenpiteillä
• ensisijaisesti metsätalouskäytössä olevista
kohteista.

Kohteen hoito

Hae sopimusta

Laadi kohteen hoidosta hoitosuunnitelma, jonka
toimitat hakemuksen liitteenä. Voit hoitaa maisemaa esimerkiksi raivaamalla, niittämällä ja laiduntamalla karjaa. Korjaa niitetty kasvillisuus pois,
ellei hoitosuunnitelma edellytä muuta. Voit poistaa
alueelta vieraslajeja ja lehdestää lehtipuita. Voit
myös esimerkiksi kulottaa aluetta.
Erota laidunnettava alue aidalla muista laidunnurmista. Laidunnus ei saa aiheuttaa alueen kasvillisuuden rehevöitymistä tai maaperän eroosiota.
Maisemanhoidon lisäksi voit kunnostaa alueella
olevia rakennelmia, esimerkiksi perinteisiä kiviaitoja tai portteja. Latojen säilyttämistä, ylläpitämistä
tai kunnostamista ei kuitenkaan voi sisällyttää hoitosuunnitelmaan. Käytä mahdollisuuksien mukaan
alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja, kun kunnostat rakennelmia.
Jos alueella on uhanalaisia tai suojeltuja lajeja,
ota huomioon, että hoitotoimenpiteet soveltuvat
alueelle. Samoin, jos sopimusalueesi on Natura
2000 -alueella.

Hae sopimusta palauttamalla lomake 253 ja
tarvittavat liitteet ELY-keskukseen päätukihaun yhteydessä. Lomakkeen saat osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Voit hakea perinnebiotoopin tai luonnonlaitumen alkuraivaukseen ja aitaamiseen
ei-tuotannollisten investointien korvausta.
Sitä haetaan vuosittain 30.6. mennessä
ELY-keskuksesta.
Maatalousluonnon monimuotoisuuden
ja maiseman hoitosopimusta voivat hakea
aktiiviviljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
Neuvojilta saat apua omalle tilallesi sopivien ympäristökorvauksen toimenpiteiden
valitsemisessa.
www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/ymparisto
Maaseutu.fi

Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelma
2014–2020

Kosteikko nappaa
ravinteet talteen
Kosteikot vähentävät maatalouden vesistökuormitusta ja
täydentävät pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä.
Paikallisesti kosteikko voi parantaa vesien tilaa merkittävästikin,
sillä se estää ravinteiden ja kiintoaineksen kulkeutumista
vesistöihin. Linnut, riistaeläimet, kalat, ravut ja monet muut
eläimet viihtyvät kosteikossa. Kosteikko tuo myös silmäniloa ja
monipuolistaa maisemaa.

Voit saada kosteikon hoidosta korvausta, kun
sitoudut viisivuotiseen ympäristösopimukseen.

Sopimukseen
hyväksyttävät kohteet
Voit hakea kosteikon hoitosopimusta
• kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun
uoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta sekä hoidon kannalta
riittävistä reuna-alueista. Voit ilmoittaa ja hoitaa
reuna-alueet niiden leveyden perusteella joko
ympäristösitoumukseen kuuluvina suojakaistoina tai suojavyöhykkeinä tai sopimusalueeseen
sisältyvänä alana. Yhdellä hakemuksella voi olla
monenlaisia kosteikkotyyppejä tai kosteikkoja.

• kohteesta, joka on perustettu ei-tuotannollisten
investointien tuella/korvauksella.

• kohteesta, jota on koskenut edellisien ohjel•
•

makausien mukainen sopimus kosteikosta tai
laskeutusaltaasta tai erityistukisopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta
pienestä kosteikosta tai tulvapellosta, jonka osalta on ollut voimassa edellisien ohjelmakausien
mukainen erityistukisopimus luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä
kohteesta, joka on perustettu muulla rahoituksella ja joka täyttää ei-tuotannollisten investointien
korvauksen mukaisen korvauskelpoisen kosteikkokohteen ehdot.

Kosteikon hoitosopimusta et voi hakea:
• vesiensuojelu- tai monimuotoisuusarvoja vailla
olevien kastelualtaiden hoidosta
• alueen sellaisesta hoidosta, jossa tavoitteenasi on
alueen muuttaminen järveksi tai lammeksi
• kohteista, joissa valumavesien aiheuttaman
kuormituksen voidaan katsoa olevan peräisin
pääasiassa muualta kuin maataloudesta.

Kosteikon hoito

Hae sopimusta

Laadi kosteikon hoidosta hoitosuunnitelma, jonka
toimitat hakemuksen liitteenä. Kirjaa kaikkien
toimenpiteiden hoitotoimet hoitopäiväkirjaan tai
lohkokirjanpitoon vuosittain.
Sopimusaluetta saa laiduntaa, jos se ei haittaa
luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuojelua eikä
aiheuta eroosiota.

Hae hoitosopimusta palauttamalla lomake
262 ja tarvittavat liitteet ELY-keskukseen
päätukihaun yhteydessä. Lomakkeen saat
osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.
Voit hakea kosteikon perustamiseen
ei-tuotannollisten investointien korvausta.
Sitä haetaan vuosittain 30.6. mennessä
ELY-keskuksesta.
Kosteikon hoitosopimusta ja ei-tuotannollisten investointien korvausta voivat
hakea aktiiviviljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt.

Voit hoitaa kosteikkoa esimerkiksi näin:
• poista liete tarvittaessa
• poista tai lisää mahdollisia kemiallisia saostusaineita
• hoida patoja ja uomia (tarkasta padot ja pengerrakenteet ja pidä ne kunnossa)
• niitä kasvillisuus kosteikon tai uoman reuna-
alueilta ja kerää kasvijäte pois
• seuraa veden pinnan korkeutta.
Voit hoitaa luonnonmukaistettuja uomia
esimerkiksi näin:
• huolehdi veden virtaamaa hidastavista rakenteista,
kuten pohjapadoista ja eroosiosuojauksista
• säilytä uoman reuna-alueiden kasvillisuus
• pidä tulvatasanteet avoimina.
Tulva-alueilta voit tarvittaessa poistaa kasvillisuutta
tai sille laskeutunutta maa-ainesta.

Ota yhteyttä
ELY-keskukset neuvovat ympäristösopimuksien hakemisessa.
www.ely-keskus.fi
Neuvojilta saat apua omalle tilallesi sopivien ympäristökorvauksen toimenpiteiden
valitsemisessa.
www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoa verkossa
www.mavi.fi/ymparisto
Maaseutu.fi
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Tapio Heikkilä

Hakamaat ja metsälaitumet

P

erinteisen maatalouden aikana eläimet
laidunsivat vapaasti metsissä. Pienet
peltolaikut ja niittyalueet olivat aidattuina, ja karja päästettiin laiduntamaan niille vasta
heinän- ja elonkorjuun jälkeen. Metsälaitumilla
ei ollut aitoja, vaan karja sai kulkea niillä vapaasti tai paimenen mukana. Kun vapaa laidunnus kiellettiin, siirryttiin vähitellen tilarajoilta aidattuihin metsälaitumiin. Aidatut hakamaat muodostuivat asutuksen lähipiiriin ja niillä laidunsi tavallisimmin nuorkarjaa ja hevosia
tai niitä käytettiin yölaitumina.
nurmitädyke

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Metsälaitumen kasvilajisto riippuu ensisijaisesti metsätyypistä. Nurmirölli sekä rehevöitymistä ilmentävät
niittynurmikka ja rönsyleinikki ovat tavallisia metsälaidunnuksesta hyötyneitä kasveja. Ahomansikka, nurmitädyke, päivänkakkara, niittyhumala ja niittyleinikki
viihtyvät metsälaitumien aukioilla ja laiteilla. Niittyihin verrattuna metsälaitumien lajisto on lehtoja lukuun ottamatta kuitenkin niukkaa. Kasvillisuuden
heinävaltaisuus ei aina ole merkki aikaisemmasta laidunnuksesta, sillä esimerkiksi metsälauha ja monet
kastikat hyötyvät metsänhakkuusta.

Tapio Heikkilä

Nykyiset metsälaitumet ovat useimmiten luonteeltaan
laidunnettujen talousmetsien kaltaisia. Puustoltaan ja
kasvillisuudeltaan hyvin yksipuolisia laidunmetsiä ei
kuitenkaan kannata hoitaa metsälaitumina. Myöskään
metsäojitetut alueet eivät sovellu metsälaitumiksi.

Perinteisten metsälaitumien
tunnuspiirteet
Tasaikäinen istutuskuusikko ei täytä metsälaitumen
tunnuspiirteitä ja se tarjoaa karjalle varsin niukasti
syötävää.
Hakamaille on ominaista niittylaikkujen ja puuryhmien vuorottelu. Edustavalla hakamaalla puuston peittävyys on enintään kolmannes alasta ja puusto voi olla
matalaa ja oksaista. Niittykasvillisuus on aina metsäkasvillisuutta runsaampaa. Hakamaiden tyypillisiä
kasvilajeja ovat nurmirölli, lampaannata, poimulehdet, ahomansikka, metsäkurjenpolvi, nurmitädyke,
ahomatara, niittyhumala ja nurmitatar. Haitallisesta
rehevöitymisestä kertovat koiranputki, kylä- ja niittynurmikka, pihatähtimö, valkoapila ja nokkonen.
Nykyään hakamaita esiintyy pääasiassa kylvönurmen
tai rantalaitumen puustoisina laiteina tai metsäsaarekkeina, jotka toimivat karjan suojapaikkoina. Laajoja ja
edustavia hakamaita on maassamme enää vähän.
Useimmat hakamaat ovat metsittyneet ja muistuttavat puustoltaan metsälaitumia. Metsittyvät niityt saattavat puolestaan vaikuttaa hakamaisilta, joskin nuori
ja tasaikäinen puusto erottaa ne aidosta hakamaasta.
Metsälaitumilla puuston peittävyys on suurempi kuin
hakamailla. Pitkään laidunkäytössä olleen metsälaitumen puusto on talousmetsää monipuolisempaa ja ikärakenteeltaan vaihtelevampaa. Puuston lomassa esiintyy pienehköjä niittymäisiä kasvillisuuslaikkuja. Kookkaat muurahaispesät, karjapolut sekä omaleimainen sienilajisto ovat myös edustavan metsälaitumen tunnuspiirteitä.

·
·
·
·
·

Metsässä on niittymäisiä
kasvillisuuslaikkuja
Kasvillisuudessa esiintyy
laidunnuksesta hyötyviä ruohokasveja
Metsässä kasvaa useita puulajeja ja
puusto on eri-ikäistä
Puuston joukossa esiintyy vanhoja
järeitä puita ja lahopuita
Metsässä on runsas sienilajisto ja suuria
muurahaispesiä

Hoidon tavoitteet
Hakamaiden ja metsälaidunten hoidon tavoitteena on
ylläpitää elinympäristöjä, joissa esiintyy avoimia niittylaikkuja puuston lomassa. Harvapuustoisuus lisää
auringon säteilyn pääsyä aluskasvillisuuteen ja puiden
rungoille, mikä parantaa valosta ja lämmöstä hyötyvien eliölajien elinoloja. Puustoiset perinnebiotoopit
ovat tärkeitä elinympäristöjä etenkin sienille ja hyönteisille.
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Hoitomenetelmät
Puuston hoito
Metsälaitumien puustoa hoidetaan pienimuotoisin
poimintahakkuin. Tasavälein harventamista vältetään
ja pystyyn jätetään eri-ikäisiä ja erilajisia puuyksilöitä. Erityisesti vanhat lehtipuut sekä lahot pysty- ja
maapuut säästetään. Yksittäisiä kuusia ja kuusiryhmiä
jätetään laiduneläinten suojaksi. Sen sijaan alikasvokseen levinneet nuoret kuuset ja kuusen taimet poistetaan. Varttuneisiin kuusikoihin voi tehdä pieniä aukkoja, mutta voimakasta harventamista ei suositella.
Kuusikon raju harventaminen heikentää maisemaa, ja
jäljelle jääneet puut kaatuvat helposti. Paisteiset rinteet ja kumpareet ovat otollisia kohtia pienille valoaukoille, joihin pääsee kehittymään niittymäistä kasvillisuutta. Kuivia töyräitä ja polunvarsia avaamalla voidaan luoda kasvupaikkoja muun muassa kissankäpälälle.
Hakamailla suositaan lehtipuita, mäntyä sekä katajaa. Kuuset poistetaan, mutta suuret vanhat lehtipuut
säästetään. Tarvittaessa näiden ympäriltä raivataan pois
muuta varjostavaa puustoa. Laidunalueiden vanhojen
puiden rungoilla elää useita sammal-, jäkälä- ja sienilajeja sekä monipuolinen hyönteislajisto. Myös kuolleet pökkelöt ja maapuut jätetään laidunalueelle luonnon monimuotoisuutta rikastuttamaan.

Hakamaita voidaan hoitaa sekapuustoisina tai yhtä valtapuuta suosien. Koivu- tai harmaaleppähaat ovat perinteisiä suomalaisia hakatyyppejä. Entisaikaan kainuulaisilla lepikkoniityillä harmaalepät jätettiin kasvamaan 5-10 metrin välein, jolloin heinän kasvu oli
runsainta. Tätä periaatetta on hyvä noudattaa edelleen harmaaleppähaan kunnostuksessa. Tammihaat
ovat Suomessa varsin harvinaisia ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Niiden luontoarvot
säilyvät parhaiten laiduntamalla, joskin laidunnus voi
estää uusien tammentaimien kasvun. Tarvittaessa tammentaimia voi suojata aitaamalla.
Hakamaiden puuston hoidossa voidaan käyttää myös
lehdestystä eli puiden latvomista ja oksastusta. Tällaiset lehdeshaat voivat osaltaan korvata harvinaistuneita
lehdesniittyjä.
Kaikki hakkuutähteet kerätään ja kuljetetaan pois tai
ne hävitetään polttamalla paikan päällä tai lähiympäristössä. Metsälaitumia ja hakamaita ei saa lannoittaa
puuston tai muun kasvillisuuden kasvun edistämiseksi eikä alueita saa myöskään ojittaa.

Hakamaan hoidossa suositaan suuria kookkaita
lehtipuita ja valoa vaativille katajille raivataan
kasvutilaa.

Kirsi Hellas

nurmitädyke
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Antti Lammi

Laidunnus

Tammihaat ovat Suomessa harvinaisia ja ne
edustavatkin hakamaiden maisemallista aatelia.

Laidunnus on parasta hakamaiden ja metsälaitumien
hoitoa. Nautakarja on soveliainta puustoisille perinnebiotoopeille, mutta myös lampaat ovat oivallisia
etenkin hakamaiden hoidossa. Karjan määrä ei voi olla
suuri, koska syötävää kasvillisuutta on selvästi vähemmän kuin niityillä. Varsinkin metsälaitumet ovat niukkatuottoisia. Sopiva laidunnuspaine määritellään tapauskohtaisesti. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan sekä voimaperäisesti että lievästi laidunnettuja alueita. Sopiva keskimääräinen eläintiheys
metsälaitumilla on noin 0,05-0,4 ja hakamailla 0,51,0 nautaa hehtaaria kohden.
Hakamaat ja metsälaitumet tulee aidata erilleen viljelylaitumista, eikä eläimille saa antaa lisärehua. Viljelylaitumien yhteyteen aidatut metsänlaiteet toimivat helposti vain karjan suojapaikkoina, joita karja rehevöittää lannallaan.

ahom

ansik

ka

Mikäli alue on laaja ja runsaspuustoinen, se kannattaa
aidata lohkoihin, joista vain yhtä laidunnetaan kerrallaan. Muita osia voidaan harventaa voimaperäisemmin
avointen niittylaikkujen luomiseksi. Karjan satunnainen vaeltelu alueella tai sen käyttö pelkästään yölaitumena eivät ole hyvää perinnebiotoopin hoitoa.

Perinnebiotooppien hoitokortti 7 - Hakamaat ja metsälaitumet.
Toimitus Marjo Priha. Kuvitus ja ulkoasu Vappu Ormio.
Paino Erweko Painotuote Oy 2003.
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Järven- ja joenrantaniityt,
jokivarsien tulvaniityt

S

isävesien rantaniittyjä esiintyy luontaisesti
laakeilla, hienoaineksisilla rannoilla vesirajasta maarannan yläosiin. Tulvaniittyjä
tavataan pohjoisten luonnontilaisten jokien varsilla tai jokien säännöstelemättömillä osuuksilla.
Edustavan ja hoidetun rantaniityn kasvillisuus
on vyöhykkeistä, monilajista ja matalakasvuista.
Järven- ja joenrantaniityltä voidaan erottaa vedeltä maalle varsinaisten vesikasvien alue sekä
järvikortteen, järviruo’on, suursarojen, kastikoiden ja pajujen vyöhykkeet. Rantakukka, raate,
ranta- ja terttualpi, suoputki, kurjenjalka ja
mesiangervo tuovat väriloistoa heinämäisten
kasvien sekaan.

Aiemmin tulvat sekä niitto ja laidunnus
pitivät rantaniityt avoimina ja kasvillisuuden matalana. Nyttemmin vesien rehevöityminen, ojitukset sekä niiton ja laidunnuksen loppuminen ovat johtaneet rantojen umpeenkasvuun. Ilman
säännöllistä hoitoa etenkin järviruoko valtaa alaa.
Vähitellen niitty myös
pensoittuu ja sen omaleimainen lajisto köyhtyy.
gervo
mesian

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Tapio Heikkilä

Tulvaniittykasvillisuutta esiintyy parhaiten jokien suvantopaikoissa. Voimakasvirtaisilla ja jyrkkärantaisilla jokiosuuksilla ei ole
edellytyksiä tulvaniittykasvillisuuden kehittymiselle.

Hoidon tavoitteet
Rantaniittyjen hoidon tavoitteena on niiden omaleimaisen kasvilajiston ja kasvillisuuden vyöhykkeisyyden säilyttäminen. Hoidolla luodaan myös elinympäristöjä avoimuudesta hyötyville hyönteisille ja linnuille
ja ylläpidetään avointa rantamaisemaa.

Joenvarsiniityt
Joenvarsiniittyjen kasvillisuusvyöhykkeet ovat yleensä
kapeita ja katkonaisia ja niiden lajisto vaihtelee eri puolilla Suomea. Eteläisen Suomen jokivarsilla esiintyy
vesirajassa esimerkiksi viiltosaraa sekä ruokohelpi-, kalmojuuri ja keltakurjenmiekkakasvustoja. Näiden yläpuolella kasvaa tavallisimmin mesiangervoa ja nurmilauhaa. Monimuotoisinta kasvillisuus on kuitenkin rannan yläpuolisilla tuoreilla ja kuivahkoilla niityillä. Pohjoisemmat jokivarret ovat kasvillisuudeltaan samantyyppisiä. Alinna on vesi- tai viiltosaravyöhyke ja sen
yläpuolella esiintyy korpikastikkaa tai ruokohelpeä ja
mesiangervo- tai nurmilauhavaltaista niittyä.

Järvenrantaniityt
Järvenrantaniityillä kasvillisuusvyöhykkeet ovat leveämpiä ja lajisto monimuotoisempaa kuin joenvarsiniityillä.
Järvenrantaniityt ovat useimmiten syntyneet järvenlaskujen seurauksena.
Nykyään järvenrantaniityt ovat vähentyneet hoidon
puutteessa. Etenkin matalakasvuiset, heinä-, sara- ja
vihvilärantaniityt ovat harvinaisia. Suursararantaniityt
ovat yleisimpiä, ja usein niiden ulkopuolella kasvaa
järviruokoa, järvikaislaa ja järvikortetta. Rannan yläosissa voi esiintyä korkeakasvuisia kastikka-, nurmilauha- tai mesiangervovaltaisia niittyjä. Joskus laidunnettuun rantaniittyyn liittyy tuoretta pienruohoniittyä.

Tulvaniityt
Tulvaniityt ovat jokivarsien luontaisia niittyjä, joita on
usein laajennettu tulvametsiä ja pajuviitoja raivaamalla. Kasvillisuus on vyöhykkeistä ja sitä ravitsee tulvan
kasaama liete. Tulvan ansiosta tulvaniityt eivät sammaloidu eikä niille muodostu turvetta.

Tulvaniittyjen märät ja kosteat järvikorte-, suursaraja kastikkavyöhykkeet säilyvät useimmiten avoimina
ilman hoitoakin. Sen sijaan ylimpien vyöhykkeiden
runsasruohoiset niittytyypit tarvitsevat perinteistä
käyttöä. Ilman säännöllistä niittoa tai laidunnusta
tulvaniittyjen lajisto köyhtyy, ja alueet pensoittuvat
tai metsittyvät.
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viiltosar
a

Nykyään tulvaniittyjen luonnollinen tulvarytmi on
häiriintynyt jokien säännöstelyn ja ruoppausten vuoksi. Hyvin säilyneitä tulvaniittyjä tapaakin enää vain
pohjoisten luonnontilaisten jokien varsilla tai jokien
säännöstelemättömillä osuuksilla.

Hoitomenetelmät
Puiden ja pensaiden raivaus
Umpeutuneille rantaniityille levinnyt puusto ja pensaat raivataan ennen muiden hoitotoimien aloittamista. Kantojen ja vesojen jälkikäsittely on tehtävä huolellisesti, etenkin jos jatkohoidoksi valitaan niitto. Laidunniityillä karja huolehtii vesakontorjunnasta. Ruovikko ja muu kasvillisuus poistetaan niittämällä alue
vähintään kahteen kertaan kasvukauden aikana. Kasvillisuus voidaan myös kulottaa, minkä jälkeen tarvitaan jatkohoitona niittoa tai laidunnusta.
Tulvaniittyjen raivauksessa on kiinnitettävä huomiota
joenuoman muotoon ja veden virtaukseen uomassa.
Kovemman virran puoleinen ja kulutukselle altis ranta kannattaa raivata vaiheittain ja jättää suojaksi pensaita ja muutama yksittäinen puu. Muutoin raivattu
joentörmä saattaa sortua uomaan.

Niitto
Rantaniityt niitetään tavallisimmin loppukesällä niittylajien siementen kypsyttyä. Rehevöitynyttä niittyä
on hyvä niittää alkuun useamminkin ja jo ennen kukinta-aikaa.
Viikate soveltuu hyvin pienten niittylaikkujen tai
muuten epätasaisten ja kivisten alojen niittoon. Tulvaniittyjen niittoa haittaa usein heinäntyvien hiekkaisuus, mikä tylsyttää viikatteen ja hidastaa työtä. Laajemmilla ja tasaisilla rantaniityillä niitto sujuu parhaiten niittokoneella.

Taimi Mahosenaho

Niitetty heinä kootaan ja kerätään pois haravakoneella, paalaimilla tai keruuvaunulla. Pienillä kohteilla
niittoheinä haravoidaan ja kuljetetaan pois esimerkiksi pressun avulla. Niittoheinä voidaan myös jättää
maahan kuivumaan. Aurinkoisella säällä se kuivuu
muutamassa päivässä. Heinää on hyvä pöyhiä välillä
kuivumisen edistämiseksi. Kuivauksen aikana heinä
haravoidaan yöksi kasoihin, jotta kasteen vaikutus jäisi mahdollisimman pieneksi. Heinä voidaan kuivattaa
myös perinteiseen tyyliin seipäillä tai haasioilla.

Jokivarsien raivaus
tehdään vaiheittain
ja helposti sortuville
osuuksille jätetään
maaperää sitovia
puita ja pensaita.
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LKA/ Jouni Klinga

Säännöllinen laidunnus
estää rantaniityn pusikoitumisen ja pitää kasvillisuuden matalana ja
vyöhykkeisenä.

Laidunnus
Laidunnus on rantaniittyjen luontevin hoitomuoto
etenkin laajoilla kohteilla. Laidunnus hidastaa matalien järvien umpeenkasvua ja estää tehokkaasti järviruo’on etenemisen rantaniityn yläosiin.
Laidunnuksen käynnistämiseen kuuluu alueen aitaaminen ja laiduneläimen valinta. Aitauksien tulee ulottua veteen asti, jotta myös alimmat kasvillisuusvyöhykkeet tulevat syödyiksi. Nautakarja on paras laiduneläin useimmille rantaniityille. Myös hevonen ja lammas sopivat kovapohjaisille ranta- ja tulvaniityille.

Rantaniityille ei pidä tuoda rehevöittävää lisärehua.
Niityn tuottokyvyn ehtyessä eläimet siirretään toiselle lohkolle. Rantaniittyä ei kuitenkaan saa aidata nurmilaitumen yhteyteen, jotta vältetään ravinteiden kulkeutuminen perinnebiotoopille.

Perinnebiotooppien hoitokortti 9 - Järven- ja joenrantaniityt,
jokivarsien tulvaniityt. Toimitus Marjo Priha.
Kuvitus ja ulkoasu Vappu Ormio. Paino Erweko Painotuote Oy 2003.

mesiangervo

Sopiva laidunnuspaine sovitetaan kohteen tuottokykyyn. Rehevöityneillä rantaniityillä voidaan pitää alkuun hieman korkeampaa eläinmäärää. Jatkossa osa
laitumesta voidaan jättää vähemmälle hoidolle, jotta
myös alueen hyönteislajisto säilyy monipuolisena.
Useimmiten rantaniitylle suositellaan enintään 1,01,8 hiehoa tai 0,5-1,0 emolehmää hehtaaria kohden.
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Viri Teppo-Pärnä

Kulotus

K

ulotus sopii hoitotoimenpiteenä niitetyille ja laidunnetuille sekä kunnostettaville perinnebiotoopeille. Kulotuksen
tarkoituksena on poistaa alueelle kertynyttä
kuloheinää ja kariketta, ja edistää uutta kasvua
sekä helpottaa vuotuisia hoitotoimia. Polttaminen vapauttaa ravinteita, joten rehevöitymisen
estämiseksi tarvitaan tehokasta jatkohoitoa,
kuten niittoa tai laidunnusta. Myös niittylajistoa tukahduttavaa tiheää katajikkoa voidaan
poistaa polttamalla. Nummilla kulotus on ollut
perinteinen tapa hoitaa laidunaluetta. Yhdellä
toimenpiteellä on saatu kuriin aluetta valtaavat
pensaat ja katajat sekä uudistettua vanhat kanervat. Kulotusta on käytetty myös tiheän ruovikon
hävittämisessä rantaniityiltä, koska se on nopea
ja tehokas tapa hävittää ylivuotinen kasvusto.

M

onet perinnebiotooppien eliölajit
hyötyvät kulotuksen kasvupaikkaa
kuivattavasta vaikutuksesta. Kulotus
voi olla kuitenkin tuhoisaa joillekin perinnebiotooppien kasveille, hyönteisille ja pieneliöille,
joten polttamattomiakin laikkuja on tarpeen
jättää. Kulotus tulee tehdä aikaisin keväällä,
jolloin maaperä on vielä ainakin osittain roudassa. Tällaiselle ”kylmäpoltolle” arkoja kasveja
on melko vähän. ”Kylmäpolton” seurauksena
mätästävät heinät niukentuvat ja maarönsylliset
kasvit runsastuvat. Kun maaperä on roudatonta
ja kuivaa, polton lämpötilaa nostavat vaikutukset ulottuvat maaperän pintakerrokseen asti.
Monet lajit kärsivät tällaisesta ”kuumapoltosta”,
joten se ei sovellu jokavuotiseksi hoitotoimeksi.
Sen sijaan ajoittaiset ”kuumapoltot” jäjittelevät
luontaisten kulojen vaikutuksia luontoon.

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Suunnittelu, Tuoreet niityt ja
kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt, jokivarsien tulvaniityt, Tuottoa perinnebiotooppien hoitamisesta.

Kulotettavan alueen valinta

Kalusto ja henkilöstö

Kulotettava alue kannattaa rajata luontaisin rajoin.
Ojat, järvet ja joet sekä kynnöspellot ja peltotiet
ovat mainioita rajoja. Muista, että sammutusvettä
on aina oltava saatavilla. Kustannukset nousevat
oleellisesti, jos vesi joudutaan tuomaan paikalle
traktorilla tai säiliöautolla. Aluetta rajattaessa tulee
huomioida myös alueen korkeusolosuhteet. Tuli
etenee ylämäkeen kuin myötätuuleen ja alamäkeen
hitaasti ryömien. Keskeltä kohoavan saarekkeen
poltto on helpointa.

Kokenut ryhmä voi kulottaa hyvin rajatun ja pienialaisen kohteen turvallisesti varsin kevyellä kalustolla:

Useimmiten alue joudutaan rajaamaan siten, että
joltakin sivulta ei haluta tulen etenevän tiettyä rajaa
pidemmälle. Tällöin tulee erityisesti huomioida
kulotushetken tuulen suunta ja tarvittaessa kastella riittävä suojavyöhyke. Vältä kuitenkin alueen
rajaamista erityisen paloherkkään maastoon, kuten
hakkuuaukeaan tai rakennusten läheisyyteen.
Muista, että tuli voi syystä tai toisesta karata. Tämän takia on syytä jo etukäteen etsiä ne luontaiset
maaston kohdat, johon karannut tuli saadaan
pysäytettyä.
Ensimmäisiä kulotuksia tekevän ryhmän on syytä
aloittaa pienialaisilla, muutaman aarin kokoisilla
helpoilla kohteilla ja pyytää johtajaksi kokenut
kulottaja. Kynnöspellon keskellä oleva pieni saareke soveltuu harjoitteluun erinomaisen hyvin.
Erityisesti tulen haltuunottoa eli hyvin etenevän
tulirintaman sammuttamista on syytä harjoitella.
Kokenut ryhmä voi polttaa hyvissä olosuhteissa jopa yli 20
ha päivässä.

-noin kolmimetrisiä karsittuja raippoja ja
kuitunauhaa tuulen seurantaa varten
-sytytysvälineet: tulitikut, kuivaa heinää
haravan piikeissä ja/tai 3 kg kaasupullo
ja pitkävartinen kaasupoltin
-rautaharava jokaiselle
-reppuruiskuja noin 5 kpl, á 10-20 litraa
-vesisangot, 2 kpl / kulottaja
Mikäli kulotettava alue on jouduttu
rajaamaan riskialttiimpaan paikkaan tai kyseessä
on isompi alue tarvitaan lisäksi:
-radiopuhelimet ainakin muutamalle henkilölle
-kunnolliset vedenottopaikat/vesisäiliöt
-pieni polttomoottorikäyttöinen keskipakopumppu,
imuputki ja siiviläosa (2 kpl kutakin), jotka voidaan
siirtää nopeasti paikasta toiseen
-paloletkut (esim. 25 mm/20 m) 6 kpl
-suihkuputket 3 kpl
-varapolttoaine
Kulotettavan alueen pinta-ala, polttotapa, kalusto,
sääolosuhteet ja osallistujien kokemus vaikuttavat
tarvittavan henkilöstön määrään. Yleensä tarvitaan
vähintään puolentusinaa henkilöä. Henkilökohtaiset varusteet:
-vahvat jalkineet
-vaatteet ja päähine puuvillaa tai pellavaa
-nahkaiset käsineet
-runsaasti juotavaa ja ensiapuvälineet

Luvat ja ilmoitukset

Viri Teppo-Pärnä

Tulen tekoon tarvitaan aina lupa maanomistajalta. Suojelualueilla kulotus suunnitellaan alueen hallinnoinnista
vastaavan tahon kanssa.
Ilmoitus kulotuksesta on tehtävä pelastuslaitokselle
vähintään kaksi viikkoa ennen kulotuksen aloittamista
Kulotusilmoitus -lomakkeella. Liitteeksi tulee lähestymiskartta 1:200 000 (GT) tai kunnan osoitekartta sekä
kulotettavan alueen kartta 1:10 000 (maastokartta),
johon merkitään paloautolle soveltuvat tiet ja kääntöpaikat.
Muista, että ruohikkopalovaroituksen aikaan ei saa
kulottaa!

Tulta hallitaan rautaharavan avulla. Sytytyksessä piikit
täytetään kuivalla heinällä ja sammutuksessa harava
varustetaan kostealla heinätupolla.

Hätäkeskukseen soitetaan juuri ennen sytyttämistä ja
kulotuksen päätyttyä.
Paikallisille asukkaille on syytä ilmoittaa kulotuksesta hyvissä ajoin ja paikallisradioon voi ilmoittaa kulotuksesta
muutamaa tuntia ennen aloittamista.
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Kulotus
Ajankohta ja sää

Maa voi olla kuloheinän alla roudassa, eikä se
haittaa kulotusta vaan helpottaa liikkumista ja
jälkivartiointia. Riski tulen karkaamisesta kasvaa,
kun ympäristön metsät ja maaperä kuloheinän
alla kuivavat.

LKA/ Matti Ylätupa

Perinnebiotooppien kulotusta voidaan tehdä
Etelä-Suomessa jo maaliskuulta alkaen ja pohjoisessa huhtikuun lopulta kasvukauden alkuun
saakka.
Rantaniittyjen kulotus on suoritettava aina ennen
lintujen pesinnän alkua. Mikäli kulotetaan pitkää
ruovikkoa, joka ei ole talven aikana kaatunut, niin
se on syytä niittää tai muutoin ajaa nurin, jotta
poltto varmasti onnistuisi kunnolla ja päästäisiin
toivottuun tulokseen. (ks. viereinen kuva)

Tiheän vanhan ruovikon kulottaminen parantaa ja nopeuttaa uuden, karjalle maistuvan kasvillisuuden kehittymistä.

Kulotettavan alueen
vyöhykkeet
tuuli

poltettava
alue

oja

tulelta
suojattava
alue

2. turvavyöhyke

1. turvavyöhyke, jonka ulkopuoli kastellaan tarvittaessa

yöhyke
sytytysv

kataja

tulelta
suojattava
alue

aja
kat
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Kuloheinä kuivaa todella nopeasti, ja jo
parin aurinkoisen ja tuulisen päivän jälkeen alue voi olla riittävän kuivaa. Etelälounaisrinteet kuivuvat nopeimmin. Ilman
lämpötilalla ei ole juurikaan merkitystä
kuloheinän poltossa, eikä pakkanenkaan
haittaa. Sopiva tuuli on samasta suunnasta
käyvä tasainen 2-4 m/s. Täysin tyynellä
kulotus on hidasta ellei käytetä ympyräkulotusta, jossa koko alue sytytetään
reunoilta, jolloin syntyy voimakas veto keskelle
ja tuli etenee nopeasti keskustaa kohti. Kovalla
tuulella riski karkaamisesta kasvaa.
Yleensä tuuli on voimakkaimmillaan iltapäivällä ja
laantuu iltaa kohti. Tästä syystä sopiva sytytyshetki
on kello 14 - 15 aikaan, jolloin myös edellisen yön
kosteus on haihtunut. Ilta kuuden jälkeen ilman
kosteus lähtee nousemaan ja se rauhoittaa tulen
etenemistä sekä helpottaa jälkivartiointia.
Valmistelut
Kulotuksen johtajan on syytä pitää lyhyt neuvonanto kulotuksen kannalta keskeisessä paikassa.
Mitä ja miksi kulotetaan; osoitetaan alueen rajat;
mitä tehdään jos tuli karkaa; mihin pysäytetään, jos
tilannetta ei saada heti haltuun; miten sytytetään
ja hallitaan tulta.
Seuraavaksi tarkastetaan varusteet ja laitetaan sammutuskalusto valmiiksi sekä täytetään reppuruiskut ja ämpärit. Riskialttiiden paikkojen kastelussa
kannattaa suihkuputken veden tulo säätää niin, että
vesi tulee mahdollisimman pieninä pisaroina, lähes
sumuna, jolloin se kastelee kuloheinää parhaiten.
Lopuksi koekäytetään mahdolliset pumput ja
laitetaan tuuliviirit, vähintään metri kuitunauhaa,
paikoilleen. Tuuli voi yllättäen kääntyä ja kulotuksen johtajan tulee jatkuvasti seurata tuulen
käyttäytymistä. Tuulen alapuolella on oltava vähintään yksi partioitsija radiopuhelimen, haravan
ja reppuruiskun kanssa. Hän huolehtii siitä, ettei
tuli pääse yllättäen karkaamaan heitepalona.
Sytyttäminen ja poltto
Ennen sytyttämistä kulotuksen johtaja ilmoittaa
puhelimitse hätäkeskukseen kulotuksen aloittamisesta.
Rautaharava on paras väline sytytyksessä ja sammutuksessa sekä tulen rajaamisessa. Sytytyksessä
haravaan kootaan kuivaa heinää, joka sytytetään
ja tulta levitetään haluttuun suuntaan. Sammutuksessa ja tulen rajaamisessa haravaan kerätään
kosteaa heinää ja haravaa vedetään maata pitkin
edestakaisin piikit ylöspäin.

Tuulen alapuolelle poltetaan ensin
turvavyöhyke, joka pienentää oleellisesti tulen leviämisriskiä myötätuulipoltossa. Turvavyöhyke poltetaan
ulkoreunalta vastatuuleen edeten ja
sen leveys riippuu kulotusalueen
ulkopuolisesta alueesta sekä kuloheinän pituudesta, tuulen voimakkuudesta ja siitä, poltetaanko samalla
pensaita ja puita.
Yleensä turvavyöhykkeen leveys vaihtelee muutamista metreistä jopa kymmeniin metreihin.
Vastatuuleen poltto on hidasta ja turvavyöhykkeen
polttoon menee huomattavan suuri osa ajasta.
Seuraavaksi poltetaan pienellä tulella varovasti
säästettävien puiden ja pensaiden ympärille turvavyöhykkeet.
Varsinainen poltto tehdään useimmiten myötätuulipolttona. Tulirintama sytytetään tuulen yläpuolelta jolloin tuli etenee myötätuuleen. Myötätuulipoltto on syytä tehdä kapeina kaistoina, mikäli
kyseessä on iso kuvio ja kulottajia on vähän.
Sammutus ja jälkivartiointi
Mikäli kulotusajankohta ja sää ovat suotuisat tuli
sammuu itsestään edettyään turvavyöhykkeelle
saakka, eikä varsinaista sammuttamista tarvita.
Perinnebiotoopeilla kytevää materiaalia on yleensä hyvin vähän, joten jälkivartioinnissa päästään
helpommalla kuin metsätaloudellisessa kulotuksessa. Reppuruiskun ja haravan kanssa käydään
läpi kaikki savuavat paikat, harataan ne auki ja
sumutetaan vettä päälle. Partiointia alueella on
syytä jatkaa illan ja yön aikana, jos tuuli yltyy.

Kulotuksen kustannukset
Kulotuksen kustannukset muodostuvat pääosin
työhön osallistuvan henkilöstön kuluista ja hankittavista työvälineistä. Reppuruiskuja ja haravia
saa puutarha- ja maataloustarvikekaupoista tai
niitä voi tiedustella puutarhavälineitä vuokraavilta yrittäjiltä. Pieniä polttomoottorikäyttöisiä
keskipakopumppuja tarvittavine varusteineen saa
vuokrattua rakennuskonevuokraamoista.
Mikäli kulotus hoidetaan talkoilla, on järjestäjän
syytä hankkia kaiken varalta talkoovakuutus, joka
kattaa osallistujille sattuneet vahingot. Samalla on
syytä ottaa vastuuvakuutus, joka kattaa vahingot,
jos asianmukaisista valmisteluista ja toiminnasta
huolimatta tuli karkaa ja aiheuttaa vahinkoja.

Perinnebiotooppien hoitokortti 4 - Kulotus.
Toimitus Marjo Priha ja Olli Borg. Kuvitus ja ulkoasu Vappu Ormio 2003.
Päivitys Arto Pummila, Uudenmaan ELY-keskus 2012.
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Tapio Heikkilä

Laidunnus

L

aidunnus on nykyisin luontevin tapa
hoitaa perinnebiotooppeja ja etenkin
puustoisilla kohteilla se on ainoa mahdollinen hoitotapa. Laidunnus lisää kasvupaikan valoisuutta ja lämpöä sekä vähentää maaperän ravinteisuutta. Erityisesti matalakasvuiset ja
vähäravinteisuuteen sopeutuneet kasvilajit hyötyvät laidunnuksesta. Karjan tallaus paljastaa
maanpintaa, mikä helpottaa toivottujen kasvilajien siementen itämistä.

Laidunnuksessa eläimet syövät kasvillisuutta vähitellen, epätasaisesti ja valikoiden. Tästä syystä
laidunnuksen vaikutukset ovat erilaiset kuin
niiton, joka poistaa kaiken kasvillisuuden yhdellä kertaa ja vähentää maaperän ravinteisuutta
laidunnusta tehokkaammin.

Laidunnuksen vaikutukset perinnebiotoopin
kasvillisuuteen ja eliölajistoon riippuvat
Kasvillisuudesta
Maaperästä
Laiduntavasta eläinlajista ja –rodusta
Eläinten iästä ja kunnosta
Laidunpaineesta
Laidunkauden pituudesta ja ajankohdasta

·
·
·
·
·
·

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Laiduneläimet
Laiduneläintä valittaessa on otettava huomioon perinnebiotoopin aiempi laidunnushistoria sekä eri eläinlajien ravintotottumukset ja soveltuvuus erityyppisille luonnonlaitumille.
Naudat ovat ravintonsa suhteen vähemmän valikoivia
kuin esimerkiksi lampaat ja hevoset. Naudat syövät
pääasiassa heiniä ja muita ruohokasveja, mutta myös
puiden ja pensaiden lehtiä. Naudat karttavat laiduntamista lannan ja virtsan tahrimilla paikoilla, joten laitumille muodostuu ns. hylkylaikkuja. Maastoon syntyy myös polkuja, sillä naudat käyttävät samoja kulkureittejä. Laiduntamiseen soveltuvat kaikki nautarodut. Kaikkein parhaita ovat alkuperäisrodut, sillä ne
ovat kevyempiä ja ravintotarpeeltaan vaatimattomampia kuin pitkälle jalostetut eläimet. Myös lihakarjarotujen edustajat sekä lypsykarjarotujen hiehot ja vasikat sopivat hyvin perinnebiotooppien hoitoon.

Ruoho vai heinä?
Ruoholla tarkoitetaan kasvia, joka on
varreltaan pehmeä ja puutumaton. Ruohot
voidaan jakaa sekä pieniä ja vaatimattomia että suuria ja kauniskukkaisia lajeja
sisältäviin ruohokasveihin ja heinämäisiin kasveihin, joihin kuuluvat varsinaiset
heinät sekä vihvilät ja sarat. Heinämäiset
kasvit ovat kapealehtisiä yksisirkkaisruohoja. Niiden tuulipölytteiset kukat ovat pieniä ja vaatimattomia, usein kukinnoiksi
ryhmittyneitä.

Hevoset ovat lähes nautakarjan veroisia luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. Ne syövät pääasiassa
heiniä ja erilaisia ruohoja, mutta niille kelpaavat myös
puiden lehdet ja kuoret. Hevoset pystyvät käyttämään
hyödykseen varsin karkeaakin kasvimassaa ja syömään
laitumet hyvin tarkkaan.
Hevoset laiduntavat mieluiten kuivahkoilla, kovapohjaisilla niityillä, mutta toisaalta ne menevät myös veteen syömään etenkin järviruokoa.

Hevoset sopivat monenlaisille luonnonlaitumille,
kunhan alue ei ole liian pienipiirteinen ja kasvillisuudeltaan herkkä kavioiden kapseelle.
Lampaat valitsevat tarkkaan syömänsä kasvit ja kasvinosat. Ne syövät kasvillisuuden läheltä maanpintaa
ja suosivat matalakasvuisia, hentoja ruohokasveja ja heiniä. Lampaat karsastavat karvaisia ja villaisia kasveja,
mutta pitävät lievästi karvaan makuisista kasveista.
Vesakontorjunnassa lampaat ovat erityisen tehokkaita. Ne selviytyvät hyvin varsin vähätuottoisillakin mailla, jos käytettävissä oleva laidunala on riittävän laaja.
Lampaat tarvitsevat kuitenkin myös suojaa ja varjoa
sekä vaihtelevaa maastoa.

Yhteislaidunnuksessa laidunnetaan kahta tai useampaa eläinlajia samalla laidunalueella yhtä aikaa tai peräkkäin. Yhteislaiduntamiseen voidaan käyttää lampaita ja hiehoja tai lampaita ja emolehmiä vasikoineen.
Hevoset, naudat ja lampaat pärjäävät myös hyvin kaikki
samalla alueella. Yhteislaitumilla laidunalue kuluu tasaisemmin ja hylkylaikkujen määrä vähenee.
Käytännössä perinnebiotooppien hoitoon sopivat parhaiten eläimet, joilla on pieni ravinnontarve. Tällaisia
ovat esimerkiksi emolehmät ilman vasikoita, ummessa olevat lehmät, joutilaat hevoset ja uuhet ilman karitsoita.

Lampaat sopivat parhaiten kuivien niittyjen ja hakamaiden laiduntajiksi. Ne välttelevät märkiä ja kosteita
maita ja sopivat siten hevosia ja nautoja huonommin
esimerkiksi rantaniityille.
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lampaannata

Viri Teppo-Pärnä

Vuohet syövät mieluummin puiden lehtiä ja kuorta
kuin ruohoja, joten ne ovat lampaitakin tehokkaampia pensoittuneiden alueiden hoidossa. Vuohilla on
kapea turpa, joten ravintokasvien valikoiminen käy vaivatta. Niille maistuu myös monien muiden laiduneläinten karttama mesiangervo. Vuohet soveltuvat lähinnä umpeutuneiden kohteiden peruskunnostukseen
ja lisälaiduntajiksi.

Laidunnuspaineella tarkoitetaan laidunnuskauden aikaista eläinmäärää tiettyä pinta-alaa kohden. Laidunnuspaineella vaikutetaan siihen, miten tarkkaan kasvillisuus tulee syödyksi. Liian alhaisesta laidunnuspaineesta ei ole hyötyä niittykasvillisuuden palauttamisessa. Varsinkin kunnostusvaiheessa laidunnuspaine saa
olla korkeampi kuin hyvin hoidetulla niityllä. Toisaalta jatkuva liian voimakas laidunnus ja versojen toistuva syöminen estää kukinnan ja siementuoton. Ylilaidunnus vähentää selvästi myös niittykasvillisuudesta
riippuvaisten hyönteisten, etenkin perhosten ja mesipistiäisten määrää. Luonnon monimuotoisuudelle on
eduksi, jos aluetta ei laidunneta kauttaaltaan samalla
tehokkuudella.
Laidunnuspaine määräytyy eläinlajin tai –rodun sekä
kohteen kulutuskestävyyden ja hoitotilanteen mukaan.
Oheiseen taulukkoon on koottu arvioita eri tyyppisille perinnebiotoopeille soveltuvista laidunnuspaineista.
Laidunnuspainetta voidaan säädellä laidunkierron avulla eli jakamalla alue lohkoihin ja siirtämällä eläimiä
lohkolta toiselle. Alkukesällä, jolloin ruohon kasvu on
nopeampaa, laidunlohkon kasvillisuus voi palautua jo
muutamassa viikossa. Loppukesällä ja kosteusoloista
riippuen kasvillisuuden elpyminen voi kestää useamman viikon. Sopivaksi arvioidusta laidunnuspaineesta
huolimatta maasto voi paikoin kulua voimakkaastikin
tai jäädä alilaidunnetuksi. Eläinten kulkureitit ja juomapaikat ympäristöineen tallaantuvat usein lähes kasvittomiksi.

Antero Lynne

Laidunnuspaine ja
laidunkierto

Lampaille maistuvat useimmat luonnonkasvit,
ja ne torjuvat tehokkaasti vesakkoa.

Lisärehu
Perinnebiotoopeilla laiduntaville eläimille ei pidä antaa lisärehua. Useimmat niittykasvit ovat sopeutuneet
kasvamaan vähäravinteisessa maaperässä, ja lisärehun
anto eläimille lisää kierrossa olevien ravinteiden määrää. Lisärehun tarve voidaan välttää mm. hyvin suunnitellun laidunkierron avulla. Jos käytössä olevien luonnonlaitumien rehuntuotto on liian vähäistä, laidunkiertoon voidaan ottaa mukaan myös viljelty laidunlohko. Perinnebiotooppia ei kuitenkaan saa aidata viljelylaitumen yhteyteen, sillä muutoin viljelylaitumelta
kulkeutuu ravinteita karjan mukana perinnebiotoopille.
Kivennäisiä voidaan antaa vapaasti luonnonlaitumillakin. Kulutukselle altis kivennäisten antopaikka sijoitetaan aina perinnebiotoopin vähäarvoisimpaan
osaan.

Arvioita perinnebiotoopeille soveltuvista laidunnuspaineista (eläimiä/ha) koko laidunkauden ajalle
(noin 120 laidunpäivää). Lähde: Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mietintö 2000.
Perinnebiotooppi
Kuiva niitty / keto
Tuore niitty
Kostea niitty / rantaniitty
Hakamaa
Metsälaidun
Viljelty laidun

Hieho
<1v

Hieho
>1v

Lihanauta
<1v

Emolehmä
Uuhi
Hevonen
+ vasikka + 2,5 karitsaa

1,0 –1,2
2,0 –2,5
1,5 – 3,0
1,2 – 2,0
0,2 – 0,8
7,5

0,5 – 0,8
1,0 – 1,8
1,0 – 1,8
0,7 – 1,3
0,05 – 0,5
4,8

0,4 – 0,6
0,9 – 1,2
0,7 – 1,4
0,5 – 1,0
0,05 – 0,4
3,6

0,2 – 0,4
0,5 – 0,8
0,5 – 1,0
0,4 – 0,8
0,04 – 0,3
2,5
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1,5
2,0
2,0
1,5
0,2

– 2,0
– 2,5
– 4,0
– 2,5
– 1,0
10

0,4 – 0,8
1,0 – 1,4
0,8 – 1,6
0,6 – 1,2
0,05 – 0,4
3,9

Laidunkausi
Laidunnus aloitetaan mahdollisuuksien mukaan kasvukauden alussa. Laidunnuksen aloittaminen varhain
on erityisen tärkeää kunnostusvaiheessa olevilla perinnebiotoopeilla. Toistuva liian aikainen aloittaminen voi
kuitenkin johtaa siihen, etteivät kasvit ehdi kukkia eivätkä siementää. Myöhäinen aloittamisajankohta taas
heikentää hoitotulosta, sillä vanha kasvillisuus ei ole
enää tarpeeksi maittavaa. Karja karttaa etenkin vanhaa
korsiintunutta järviruokoa ja nurmilauhaa. Joillakin
niityillä laidunnuksen aloittamisajankohta voikin vaihdella vuosittain.
Laidunnusta on hyvä jatkaa pitkälle syksyyn, jolloin
niitylle jää mahdollisimman vähän kuolevaa kasvillisuutta. Hylkylaikut ja syömätön kasvillisuus voidaan
tarvittaessa niittää. Niittämällä hoidettujen perinnebiotooppien jälkilaidunnus edistää monipuolisen kasvilajiston kehittymistä.
Laiduntavasta eläimestä riippuen perinnebiotoopin
aitaamisessa voidaan käyttää perinteistä riukuaitaa,
piikkilanka-aitaa, sähkönauhaa, verkkoa tai lautaaitaa.

Laidunten aitaaminen
Aitatyyppi valitaan laiduneläimen mukaan. Lampaille sopii verkkoaita, jonka tolpiksi käyvät katkaistut
heinäseipäät tai kuorittu kuusipuu. Hevosille riittää
yksinkertainen sähkönauha, mutta lauta-aita on varmempi valinta. Piikkilangan käyttö hevosaitauksissa
on kiellettyä. Naudoille tarvitaan lauta-aita tai usean
langan sähköaita.
Aitauksia joudutaan korjaamaan vuosittain jäiden liikkeen, myrskyjen ja hirvien jäljiltä. Hirvien aiheuttamia vahinkoja ehkäistään käyttämällä puuaitaa tai leveää muovinauhaa. Rantavoimille alttiilla laitumen
osilla on järkevintä käyttää helposti purettavaa aitamateriaalia. Laitumen suojaisille osille sopii kiinteä
puu- tai riukuaita. Eläinten karkaaminen vesialueen
kautta estetään pitkälle veteen ulottuvien johteiden
avulla tai aitaamalla koko vesiraja.

Laidunnuksen kustannukset
Laidunnukseen liittyvät kustannukset vaihtelevat runsaasti laidunnettavan perinnebiotoopin ja laiduneläimen mukaan. Kustannukset muodostuvat aitaamisesta, vuosittaisista aitojen korjauskuluista, eläinten valvonnasta, juomaveden järjestämisestä, mahdollisista
lisävakuutuksista, sekä tarvittaessa suojakatoksen rakentamisesta.
Aitauskustannukset riippuvat käytettävästä aitatyypistä. Sähköpaimenaita on edullisempi vaihtoehto verrattuna lammasverkkoon tai riukuaitaan. Aitamateriaalien lisäksi aitauskustannuksiin lasketaan myös työkustannukset. Tähän kootut aitaamiskustannukset
vastaavat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
(106/00) esitettyjä erityistukisopimuksissa hyväksyttäviä kustannustasoja.

Toimenpiteet
Aitaaminen
sähköpaimenlanka
lammasverkko
riukuaita
Laiduneläinten valvonta
Laiduneläinten juotto
Laiduneläinten
tapaturmavakuutus
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Kustannus
euroa/yksikkö
2,4 euroa/jm
3,2 euroa/jm
17-25 euroa/jm
66-135 euroa/ha/v
30-122 euroa/ha/v
noin 30-60 euroa
eläimen keskituotoksesta riippuen
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Tapio Heikkilä

Peruskunnostus

apa

Peruskunnostus parantaa usein jo lyhyessä ajassa
alueen olosuhteita ja edesauttaa niittyeliöstön
palautumista. Kunnostetulta alueelta voi löytyä
siltä hävinneiksi luultuja kasveja, jotka ovat sinnitelleet muun varjostavan kasvillisuuden joukossa tai maaperän siemenpankissa. Lajistoa voi
levitä kunnostetulle alueelle myös läheisiltä niityiltä ja pientareilta.

Kunnostettavan perinnebiotoopin muuttuminen perinteisessä hoidossa olleen kaltaiseksi kestää usein pitkään. Kasvillisuuden rakenne voi
palautua noin kymmenessä vuodessa, jos umpeenkasvaneen niityn kasvilajisto on pääosin
tallella. Runsasravinteisilla paikoilla kasvillisuus
ei kuitenkaan aina
palaudu entisen
kaltaiseksi
tehokkaasta
jatkohoidosta huolimatta.

ha

P

eruskunnostuksen tavoitteena on palauttaa hoitamattomana ollut perinnebiotooppi mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaa. Peruskunnostus on välttämätöntä
mm. ruovikoituneilla ja pensoittuneilla rantaniityillä, heinän ja taimikon tai katajien valtaamilla kedoilla sekä tuoreilla niityillä ja metsittyneillä hakamailla. Peruskunnostukseen kuuluvat puuston ja pensaiston raivaus sekä tehostettu ei-toivotun kasvillisuuden poisto.

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Puiden ja pensaiden raivaus

Kirsi Hellas

Puuston ja pensaikon valtaama perinnebiotooppi voidaan raivata joko kerralla tai useamman vuoden aikana. Kun raivaus tehdään vaiheittain, vältetään yhtäkkinen ja liiallinen ravinteiden vapautuminen poistettujen puiden juuristosta maaperään. Kertaraivauksen
jälkeinen ravinnepurkaus sekä valoisuuden lisääntyminen saavat helposti ns. ongelmakasvit rehottamaan.

Raivaus ja puiden kaulaaminen kannattaa tehdä
kasvukauden aikana, jolloin ravinteet ovat pääosin
puiden lehvästössä ja rungossa eikä juuristossa. Näin
hillitään juurien ja kantojen vesomista sekä ravinteiden
lisääntymistä kohteella.

Raivaukseen soveltuvat välineet
Kookkaat puut kaadetaan moottorisahalla. Pienpuustoon ja pensaistoon tehoaa hyvin raivaussaha. Pensaita
ja nuoria puita voi myös yrittää repiä käsin irti maasta. Raivausveistä ja vesuria käytettäessä kannot jäävät
helposti liian teräviksi jolloin ne ovat haitaksi laiduneläimille. Laajoilla ja tasaisilla alueilla pensaat voidaan
poistaa traktorilla tai mönkijällä. Niittosilppuri sekä
lautas- ja lieriöniittokoneet soveltuvat ohuiden vesojen poistoon.

Umpeutuneilta niityiltä poistetaan erityisesti juuri- ja
kantovesoja muodostavat lehtipuut ja kuuset. Vanhat
lehtipuut ja lahopuut säästetään. Laidunniityille on
tarpeen jättää puuryhmiä laiduneläinten suojaksi. Merenrantaniityillä puusto on kuitenkin poistettava kokonaan, jos halutaan saada aikaan kahlaajalinnuston
edellyttämä täysin avoin niitty-ympäristö. Hakamaiden raivauksessa pyritään avoimien niittylaikkujen ja
puuryhmien vuorotteluun.

Tiheät katajikot raivataan parhaiten käsisahalla tai pensassaksilla. Osa katajista irtoaa juurineen käsin kiskomalla. Raivaustähteitä ei saa kasata arvokkaan ketokasvillisuuden päälle vaan esimerkiksi jo raivatuille
katajikon pohjille. Joissain tapauksissa katajikko voidaan polttaa. Tällöin katajista palavat lähinnä neulaset, ja pystyyn jääneet katajan rungot joudutaan poistamaan muutaman vuoden maatumisen jälkeen.
Muita raivauksessa tarvittavia työvälineitä ovat rautakanki, lapio, kuokka ja pensasleikkuri. Kankea ja lapiota tarvitaan esimerkiksi ruusupensaiden ja kantojen poistoon.

Puuston raivauksen jälkeen on huolehdittava tehokkaasta jälkihoidosta, joka pitää kurissa lehtipuiden
juuri- ja kantovesat. Laidunnus on useimmiten tehokkain raivattujen alojen hoitomuoto. Varsinkin vuohet
ja lampaat ovat hyviä vesakontorjunnassa, mutta myös
naudat ja hevoset syövät puiden lehtiä. Laidunnus ei
kuitenkaan aina riitä pitämään kurissa puuston alkuja, sillä karja karttaa mm. kuusen ja harmaalepän sekä
katajan taimia.
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kiiltopaju

Kertaraivaus rehevöittää kunnostettavaa kohdetta, kun
kaadettujen puiden juurista vapautuu lisää ravinteita
maaperään. Rehevöitymisen estämiseksi kohde onkin
parempi raivata vähitellen.

Raivausjätteen käsittely
Raivausjäte kerätään pois mahdollisimman tarkasti ja
se haketetaan tai poltetaan. Polttopaikaksi valitaan
avoin, niittylajistoltaan vähäpätöinen kohta, jossa tulta on helppo hallita. Risukasan pohjalle tehdään helposti syttyvästä materiaalista ns. sytytysnuotio, jonka
sisälle asetetaan sytykkeeksi ohuita ja kuivia risuja. Vasta tämän keon päälle voidaan latoa muut poltettavat
risut. Jos nuotio poltetaan niityllä, on ravinteisuutta
lisäävä tuhka korjattava pois alueelta.

Kantojen tuhoaminen
Kaadettujen puiden kannot on poistettava huolellisesti etenkin niitettäviltä kohteilta. Ennen poistamista kannot nujerretaan säännöllisellä vesomisella.
Kaulaaminen nopeuttaa kannon tuhoutumista, sillä
pystyyn kuolleen kaulatun puun kantokin on kuollut
eikä enää veso.
Kuolleet kannot tuhotaan jyrsimällä tai irti kiskomalla ja tyhjät kuopat täytetään mineraalimaalla. Mikäli
kantoja ei poisteta, ne on sahattava poikki mahdollisimman alhaalta, jotta ne eivät haittaa niittämistä.

Kaulaus
Runsaasti juurivesoja muodostavat haapa ja harmaaleppä on syytä kaulata muutama vuosi ennen puiden
kaatamista. Kaulaus tehdään vesurilla riittävän syvältä
nilan alta koko puun ympäri veistäen. Kaulauksen leveys on vähintään 20 cm. Kaulatun puun annetaan
kuivaa pystyyn ja se kaadetaan, kun kaarna irtoaa käsin repimällä. Kaulaamisen aikana puun kuorikerroksessa tapahtuva oksiston ja juuriston välinen ravinteiden kuljetus estyy. Lopulta juuristo näivettyy ja lakkaa vesomasta. Vedenkulkuun toimenpide ei vaikuta,
sillä vesi kulkeutuu puuosaa pitkin.

Viri Teppo-Pärnä

Peruskunnotus on mielekästä vain sellaisilla kohteilla,
joilla umpeenkasvusta huolimatta esiintyy niittykasvillisuutta ja joille voidaan järjestää tehokas jatkohoito,
kuten niitto tai laidunnus.

Kaulauksessa rungon ympäriltä poistetaan noin 20 cm
levyinen pala kuorta 1-2 metrin korkeudelta.
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Hoidon puutteessa perinnebiotooppien kasvillisuuden
valtaavat kookkaat ja kilpailullisesti voimakkaat lajit,
jotka hyötyvät maaperän kohonneista typpi- ja fosforipitoisuuksista. Tällaisia lajeja ovat mm. koiranputki, mesiangervo, nokkonen, ohdakkeet, vuohenputki,
sananjalka, vadelma sekä heinistä järviruoko, hietakastikka ja nurmilauha. Ongelmakasvit saadaan kuriin vähitellen säännöllisen niiton ja laidunnuksen avulla,
mutta alkuvaiheessa niitä kannattaa poistaa tehostetusti.
Tiheä ruovikko ja muu korkea kasvillisuus niitetään
ensimmäisenä kesänä vähintään 2-3 kertaa ja niitos
poistetaan huolellisesti alueelta. Niittäminen parhaaseen kukinta-aikaan edistää monien kasvien hävittämistä. Joitain lajeja, kuten koiranputkea, voidaan repiä irti juurineen ja karjan karttaman nurmilauhan
tuppaita voidaan poistaa lapiolla tai traktorin kauhalla. Tiheät vadelmakasvustot voidaan poistaa raivaussahalla tai käsin kiskomalla.
Nokkonen muodostaa suuria kasvustoja typpirikkaille paikoille, esimerkiksi lehtipuiden alle tai laiduneläinten oleskelupaikoille. Eläimet välttävät tuoreen
nokkosen syöntiä, mutta se kelpaa niille niitettynä ja
kuivahtaneena. Kasvullisesti lisääntyvää sanajalkaa voidaan tukahduttaa kepittämällä kasvin varret kumoon,
jolloin uusien versojen ilmaantuminen hidastuu.

Antero Lynne

Ongelmakasvien poistaminen

Raivausjätteen polttamisesta on ilmoitettava paloviranomaiselle. Jatkosammutuksesta on myös huolehdittava ja
tuhka ravinteineen on hyvä kerätä pois perinnebiotoopilta.

Peruskunnostuksen
kustannukset
Perinnebiotooppien hoidon kustannukset ovat korkeimmillaan peruskunnostusvaiheessa, sillä uudelleen
käyttöön otettavan kohteen kunnostustoimet ovat aikaa vieviä ja edellyttävät runsaasti ihmis- ja konetyötä. Kokonaiskustannuksiin on laskettava palkka-, materiaali- ja konekulut sekä työn suunnitteluun ja johtoon liittyvät kulut. Peruskunnostuksen kokonaiskustannuksiin vaikuttaa ratkaisevasti, tehdäänkö työ palkka-, urakka- vai talkootyönä.
Raivauksen hehtaarikohtaiset kustannukset riippuvat
alueelta poistettavan puuston ja pensaiston määrästä
ja koosta. Huomattava osa kustannuksista aiheutuu
raivaustähteiden korjaamisesta ja hävittämisestä sekä
poiskuljetuksesta. Lisäksi kustannuksia syntyy mm.
kivien poistosta ja kantojen tuhoamisesta. Osa raivauskustannuksista voidaan kattaa kaadettujen puiden
myyntituloilla tai hyödyntämällä puuaines poltto- tai
muuna tarvepuuna.

Taimi Mahosenaho

Hakamaan puuston raivaus monitoimikoneella, hakkuutähteiden kasaaminen koneella sekä jälkisiivous
maksaa noin 1200 euroa/ha. Vastaavasti voimakkaasti
pensoittuneen rantaniityn raivaus raivaussahalla, raivausjätteen keruu ja poltto voivat maksaa ensimmäisenä vuonna yhteensä jopa 1500 euroa/ha. Seuraavina
vuosina rantaniityn raivauskustannukset jäävät huomattavasti alhaisemmiksi, noin 300-400 euroon hehtaarilla.
Hoidotta jäänyt hakamaa kasvaa vähitellen umpeen,
ja kasvillisuuden valtaavat vadelma ja nokkonen sekä
muut ravinteisuudesta hyötyvät ruohokasvit.
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Kirsi Hellas

Niitto

N

iitto on niittyjen perinteisin hoitomuoto. Nykyään perinnebiotooppien
niittäminen on vähentynyt ja niitosta
hyötyvä monimuotoinen kasvillisuus ja eliölajisto ovat häviämässä.

Niiton ja niittoaineksen poiskeruun tavoitteena
on lisätä perinnebiotoopin avoimuutta ja valoisuutta sekä vähentää maaperän ravinteisuutta.
Niiton myötä kookkaan ja rehevöitymisestä
hyötyneen kasvillisuuden kilpailumahdollisuudet heikkenevät ja tilalle saadaan matalakasvuista, valosta ja lämmöstä hyötyvää kasvilajistoa.
Samalla runsastuvat myös lukuisat niityillä elävät päivä- ja pikkuperhoset, mesipistiäiset ja kovakuoriaiset.
Hoitotulokseen ja perinnebiotoopin lajirunsauteen vaikuttavat niitossa käytettävät menetelmät
ja välineet, niittoajankohta sekä niittokertojen
määrä.

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Niittovälineet
Niitto voidaan tehdä joko leikkaava- tai murskaavateräisillä välineillä. Parhaiten niittykasvillisuudelle sopivat leikkaavateräiset niittovälineet, jotka jättävät leikkuupinnan mahdollisimman pieneksi eivätkä vahingoita jäljelle jäävää versoa.
Viikate on perinteisin leikkaavateräinen niittoväline.
Hyvin teroitettuna se on tehokas ja soveltuu erinomaisesti pienten niittylaikkujen sekä kivisten tai muuten
epätasaisten alojen niittoon. Viikateniiton taitajia on
kuitenkin enää harvassa ja menetelmä on aikaa vievä.
Koneellisessa niitossa leikkaavateräisiä vaihtoehtoja ovat
maataloustraktoriin kytkettävät kaksoisterä-, sormipalkki- ja lautasniittokoneet. Nämä soveltuvat hyvin
laajojen ja tasaisten niittyalueiden niittoon. Itsevetävät mininiittokoneet ovat käyttökelpoisia pienehköillä tai maastoltaan hankalasti niitettävillä kohteilla.
Murskaavateräisiä niittovälineitä ovat muun muassa raivaussahat, trimmerit, ruohonleikkurit sekä niittosilppurit. Niiden toiminta perustuu pyöriviin teriin, varstoihin tai nailonsiimoihin. Murskaavateräiset välineet
jättävät leikkuukohdan epätasaiseksi ja rikkonaiseksi,
jolloin niitetty kasvillisuus altistuu sekä kuivumiselle

Raivaussahaa käytettäessä niittokorkeus vaihtelee, jolloin normaalin niittokorkeuden alapuolelle jäävät kasvinosat vahingoittuvat helposti. Eri korkeuksille sijoittuvilla nailonsiimoilla varustettu raivaussaha pilkkoo
niittoainesta ja vaikeuttaa sen poiskorjaamista. Teristä
pyöröterät soveltuvat hyvin vatukkoon ja muoviterää
voidaan käyttää myös heinän ja horsmikon niittoon.
Maatalouskoneista lautas- ja lieriöniittokoneet sekä
niittosilppuri soveltuvat etenkin peruskunnostettavien alueiden niittoon. Lakoutunut kasvillisuus, runsas
kuloheinä ja nuori vesakko eivät tuota ongelmia koneelliselle niitolle. Niitettävien alueiden tulee kuitenkin olla verraten tasaisia ja kivettömiä. Niittosilppu-

Viri Teppo-Pärnä

Kun niitetty kasvillisuus halutaan korjata karjan
rehuksi, se nostetaan seipäille kuivumaan. Niitoksen
voi antaa myös kuivahtaa maassa, kunhan sitä välillä
pöyhii homehtumisen estämiseksi.

että erilaisille sienitaudeille. Murskaavateräiset välineet
soveltuvat parhaiten peruskunnostukseen ja ongelmakasvien, kuten koiranputken, mesiangervon, vadelman,
nokkosen ja maitohorsman poistoon.
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rin etuna on lisäksi se, että niitettäessä heinä voidaan
siirtää suoraan kärryyn poiskuljetettavaksi. Maatalouskoneita käytettäessä on pyrittävä välttämään raskaiden traktoreiden aiheuttamia maastovaurioita kosteilla ja märillä niityillä.

Niiton ajoitus

Juha Pykälä

Tasaisilla ja kivettömillä alueilla niitetyn kasvimassan
kokoamisessa ja keräämisessä voidaan käyttää haravakonetta, paalainta ja keruuvaunua. Muualla on turvauduttava käsin haravoimiseen ja heinien hankoamiseen kuormaan. Niittoa suunniteltaessa on varauduttava siihen, että niitoksen korjuu ja poiskuljetus aiheuttavat vähintään yhtä paljon työtä kuin itse niittäminen.

Mininiittokoneella työ sujuu joutuisasti varsinkin
tasaisella alustalla.

Pahoin umpeenkasvaneita alueita on syytä niittää alkuvuosina useampaan kertaan
kesässä. Umpeutuneet kohteet niitetään ensimmäisen kerran jo alkukesällä ja niitto uusitaan myöhemmin. Tavoitteena on vähitellen hävittää kookkaat ongelmakasvit.

Antero Lynne

Niitto tehdään tavallisimmin kerran kasvukauden aikana. Paras niittoajankohta on heinä-elokuun vaihde, jolloin useimpien niittylajien siemenet ovat
ehtineet kypsyä. Joidenkin myöhään kukkivien
uhanalaisten ja harvinaisten lajien kasvupaikoilla niittoajankohtaa voi siirtää myöhemmäksi. Myös monien perhosten ja muidenkin hyönteisten aikuis- ja toukkavaiheiden
ravinnonsaannin turvaamiseksi osa niityistä on hyvä niittää vasta elokuun lopulla.
Jotkut niityt on niitetty jo heinäkuun
alussa, jolloin tätä tapaa on suositeltavaa
jatkaa. Kuivilla kedoilla riittää niitto joka
toinen vuosi.

Viikatteen käyttö vaatii tekniikkaa, ei niinkään
voimaa. Terän tulee liikkua maanmyötäisesti, jolloin
se katkaisee korret tasaisesti.

nurmirölli

Niitetty kasvillisuus korjataan aina pois alueelta, vaikkei sille olisikaan käyttöä. Maatumaan jätetty kasvillisuus varjostaa pienikokoisia kasveja ja rehevöittää niittyä. Loppukesällä niitetty, toivottuja lajeja sisältävä kasvillisuus kannattaa koota ja kuljettaa pois vasta muutaman päivän kuluttua niittämisestä, jolloin siemenet
ovat ehtineet varista maahan. Haravointi saa aikaan
pieniä paljaan maan laikkuja, joissa niittykasvien siemenet voivat itää. Niitos voidaan käyttää rehuksi tai
kompostoida.
Kirsi Hellas

Jälkilaidunnus on eduksi luonnon monimuotoisuudelle ja sitä kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan. Laidunnus aloitetaan viikko tai kaksi niiton jälkeen ja sitä jatketaan kahdesta neljään viikkoon.
Niittoterällä tai siimalla varustettu raivaussaha on
tehokas työväline niitettäessä tiheitä kasvustoja.
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Niiton kustannukset
Niiton työmäärä ja kustannukset riippuvat käytettävästä menetelmästä sekä työvälineistä. Viikateniitto
vaatii runsaasti aikaa, työvoimaa ja taitoa. Viikateniitto sopiikin parhaiten pienialaisille kohteille, joilla työ
vaatii tarkkuutta esimerkiksi uhanalaisten lajien tai
kivisyyden vuoksi. Viikateniitto on myös ainoa vaihtoehto kohteille, jotka eivät kestä raskaiden koneiden
käsittelyä. Koneniitto on viikateniittoa huomattavasti
nopeampaa ja luonnonniityllä siihen kuluu keskimäärin kolme tuntia hehtaaria kohden. Pienniittokoneilla
työ voi kestää 10-20 tuntia/hehtaari.
Korkeatuottoisilla niityillä sekä uudelleen käyttöön
otettavilla kohteilla niittokustannukset ovat verraten
korkeat. Niittyjen kivisyys tai kantoisuus hidastavat
niittoa ja lisäävät siten kustannuksia. Huomattavia
kustannuksia syntyy myös heinän kokoamisesta ja
poiskuljetuksesta.

Taulukko 1.
Maatalouskoneiden ohjekustannushintoja
euroa/h (ilman alv) Maatalouskalenterin 2003
mukaan.
Maatalouskone

Kustannukset
euroa/h (ilman alv)

traktori + kuljettaja
kelasilppuri
lautasniittokone
niittomurskain
pyöröharavapöyhin
kovapaalain
pyöröpaalain

18 - 22
37
33-36
73
133
81
62

Taulukossa 1 on esimerkkejä maatalouskoneiden urakoitsijakäytön ohjekustannushinnoista. Taulukkoon 2
on koottu ympäristökeskusten ja Metsähallituksen
hoitokohteiden pohjalta saatuja keskimääräisiä kustannuksia sekä käytettyjä työaikoja eri työvälineille ja menetelmille. Kokonaiskustannuksiin on lisättävä mahdolliset kuljetuskustannukset sekä työnjohtokulut tapauskohtaisesti.

Toimenpide
viikateniitto
haravointi käsin
koneniitto, kivennäismaaniityt
koneniitto, merenrantaniityt
niitto raivaussahalla, sisältää korjuun
mininiittokone
koneharavointi
kokoaminen seipäille
pöyhintä tai haravointi
pyöröharavapöyhimellä
paalaus pienpaaleihin
paalien keräys kyytiin
(3 hlöä + traktori + peräkärry)

Työaika h/ha

Työkustannukset euroa/ha

32 - 116
6 - 67
3-8
0,5 - 3
120 - 180
10 - 20
3
8 - 16

337- 1220
63 - 704
170 - 307
34 - 170
1261 - 1900
106 - 210
134
84 - 168

0,4 - 1,8
1 - 1,6

17 - 76
115 - 185

1

45

Perinnebiotooppien hoitokortti 2 - Niitto.
Toimitus Marjo Priha. Kuvitus ja ulkoasu Vappu Ormio.
Paino Erweko Painotuote Oy 2003.

poimulehti

Taulukko 2.
Keskimääräiset hehtaarikohtaiset kustannukset sekä käytetty työaika eri työmenetelmille.
Lähde: Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mietintö 2000. Nämä kustannukset ovat paikoin korkeampia kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (106/00) esitetyt erityistukisopimuksissa hyväksyttävät kustannustasot.
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Tapio Heikkilä

Tuoreet niityt ja kedot

T

uoreet ja kuivat niityt ovat eliölajistoltaan rikkaimpia luontotyyppejämme.
Ne ovat syntyneet aikanaan raivaamalla
ja kaskeamalla. Säännöllinen niitto ja laidunnus
ovat vähentäneet maaperän ravinteisuutta ja
ylläpitäneet avoimuutta sekä valoisuutta, mikä
on rikastuttanut niittyjen kasvilajistoa. Monipuolinen kasvilajisto ja suotuisa pienilmasto
ovat puolestaan edellytys päiväperhosten, kovakuoriaisten ja pistiäisten lajirunsaudelle.

huopakeltano

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Kedot ovat kuivien, hiekkaisten tai kallioisten maiden
sekä toisinaan moreenimaiden niittyjä ja niitä on aiemmin käytetty etupäässä laitumina. Kedot painottuvat etelään, mutta niitä esiintyy koko maassa. Runsaslajisimmat kedot löytyvät lounaissaaristosta ja rannikolta. Ketojen kasvillisuudessa voi esiintyä runsaasti
yksi- ja kaksivuotisia lajeja. Tyypillisiä ketojen heiniä
ovat lampaannata ja tuoksusimake ja kukkivista ruohokasveista mm. huopakeltano, ketoneilikka, kissankäpälä sekä mäkitervakko.

Erkki Santamala

Tuoreita niittyjä esiintyy kaikilla kivennäismaalajeilla
koko maassa. Perinteisesti niitetyt tuoreet niityt ovat
olleet pääosin pienruohovaltaisia, mutta nyttemmin
lajisto on yksipuolistunut ja heinävaltaistunut. Tyypillisiä tuoreiden niittyjen kasveja ovat mm. nurmirölli, punanata, purtojuuri, nurmitatar, päivänkakkara ja niittyleinikki.

Uhanalainen pikkuapollo on kärsinyt avointen alueiden sulkeutumisesta laidunnuksen ja niiton loputtua.

Hoidon tavoitteet
Hoidon tavoitteena on lisätä niityn avoimuutta ja valoisuutta sekä vähentää ravinteisuutta. Säännöllinen
hoito lisää vaateliaiden niittykasvien sekä muiden eliölajien, kuten perhosten, pistiäisten ja kovakuoriaisten
lajimäärää. Parhaimmilla tuoreilla niityillä voi kasvaa
jopa 40 eri putkilokasvilajia yhdellä neliömetrillä.
Kookkaiden, typpeä ja fosforia suosivien lajien, kuten
koiranputken, vadelman ja nokkosen runsaus sekä nuoret puut ja puiden taimet kertovat umpeenkasvusta ja
rehevöitymisestä.

LKA/ Markku Tano

kissanke

llo

Kukkiva niitty on päiväperhosten paratiisi. Myös
lukuisat kimalaiset, kovakuoriaiset sekä sirkat ja
hepokatit elävät, lentelevät ja lisääntyvät avointen
niittyjen ja ketojen kukkameressä.
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Hoitomenetelmät
Puiden ja pensaiden raivaus

Pienpuusto ja pensaisto poistetaan raivaussahalla
tai käsin kiskomalla. Laajoilla ja tasaisilla alueilla
pensaita voidaan poistaa myös traktorilla tai mönkijällä. Niittosilppuri sekä lautas- ja lieriöniittokoneet soveltuvat pienten vesojen poistoon. Kannot on tärkeätä saada pois niittoa hankaloittamasta ja vesomisen estämiseksi. Katajia voi poistaa käsisahalla tai puutarhasaksilla sekä juurineen käsin
kiskomalla. Pylväsmäiset katajat ovat rauhoitettuja, joten ne pitää jättää kasvamaan. Raivaustähteitä ei saa kasata arvokkaan ketokasvillisuuden päälle
vaan esimerkiksi raivatulle osuudelle.

Niitto
Niitto tehdään tavallisimmin heinä-elokuun vaihteessa niittykasvien siementen kypsyttyä. Pahoin
umpeutuneet alueet niitetään jo ennen kukintaaikaa ja niitto uusitaan myöhemmin kesällä. Osa
niitystä voidaan jättää vuosittain niittämättä alueen perhoslajiston turvaamiseksi.

Käsin niittäminen on työlästä, mutta tuoreilla niityillä
se tuottaa tuloksia jo muutamassa vuodessa.
Kohde niitetään joko käsin viikatteella tai leikkaavateräisellä niittokoneella. Viikate soveltuu hyvin pienten
niittylaikkujen tai muuten epätasaisten ja kivisten alojen niittoon. Viikateniitto on kuitenkin työlästä ja
vaatii oman ammattitaitonsa. Laajoilla ja tasaisilla kohteilla niitto sujuu parhaiten niittokoneella. Käsikäyttöiset 2-tahtikoneet ovat pieniä, edullisia ja ketteriä.
Kovaan käyttöön tarvitaan kalliimpia 4-tahtikoneita.
Hankalasti niitettävillä kohteilla voidaan käyttää myös
raivaussahaa. Maatalouskoneet, kuten lautas- ja lieriöniittokoneet sekä niittosilppuri, soveltuvat etenkin voimakkaasti heinittyneiden ja laajojen niittyalojen peruskunnostukseen.
Niitetty heinä kootaan ja kerätään pois haravakoneella, paalaimilla tai keruuvaunulla. Pienillä kohteilla
niittoheinä haravoidaan ja kuljetetaan pois esimerkiksi pressun avulla. Niittoheinä voidaan myös jättää
maahan kuivumaan. Aurinkoisella säällä se kuivuu
muutamassa päivässä. Heinää on hyvä pöyhiä välillä
kuivumisen edistämiseksi. Heinä voidaan kuivattaa
myös perinteiseen tyyliin seipäillä. Karjalle soveltumaton heinä hävitetään esimerkiksi polttamalla.

Juha Pykälä
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päivänkakkara

Laajan niityn hoito sujuu vaivattomimmin laiduntamalla. Pitkään laiduntamatta olleella kohteella
riittää purtavaa suurellekin eläinmäärälle. Myöhemmin laidunnuspainetta on tarkistettava vastaamaan alueen rehuntuottoa ja hoidon tavoitetta.

Viri Teppo-Pärnä

Umpeutuneilla niityillä raivataan juuri- ja
kantovesoja muodostavat lehtipuut sekä erityisesti kuuset. Vesovat puut, kuten haapa
ja leppä, poistetaan tehokkaimmin kaulaamalla. Vanhat lehtipuut jätetään kuitenkin
paikoilleen lisäämään niityn luonnon monimuotoisuutta.
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Kirsi Hellas

Laidunnus
Laidunnus on useimmiten helpoin tapa tuoreiden niittyjen hoidossa. Laiduneläimen valintaan vaikuttavat
kohteen laajuus sekä rehun laatu ja määrä. Naudoista
laidunnukseen sopivat etenkin nuorkarja sekä maatiais- ja liharotuiset yksilöt. Rehevöityneillä niityillä laidunnuspaineen on oltava riittävän korkea.
Lampaat soveltuvat hyvin vähätuottoisten ja kuivien
sekä pensoittuneiden alueiden hoitoon. Rehevimmillä kohteilla lampaat laiduntavat epätasaisesti ja jättävät syömättä huonosti maittavat kasvit, kuten nokkosen, pelto-ohdakkeen ja nurmilauhan.
Hevoset sopivat useimmille niityille, mutta parhaiten
kovapohjaisille maille. Ne valikoivat syötävänsä nautoja tarkemmin ja tallaavat kasvillisuutta enemmän
kuin muut laiduneläimet. Hevosten kanssa onkin oltava tarkkana, etteivät ne tallaa maata kauttaaltaan rikki
ja tuhoa arvokasta lajistoa.

Maatiais- ja liharotuiset naudat ovat
oivallisia tuoreiden niittyjen laiduntajia.
Lypsykarjalle luonnonlaitumet ovat usein
liian heikkotuottoisia.

Huumaavasti tuoksuva keltamatara on lounainen kasvi, joka
viihtyy kuivilla rinneniityillä.
Kukkivana sen voi sekoittaa
vaaleampaan paimen- ja
keltamataran risteymään.
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Viri Teppo-Pärnä

Niityt tulee aina aidata erilleen viljelylaitumista, eikä
eläimille saa antaa lisärehua. Niitylle voidaan kuitenkin tuoda kivennäisiä, jotka laitetaan tarjolle niittykasvillisuuden vähämerkityksisimpään osaan.
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Paino Erweko Painotuote Oy 2003.
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Pekka Ilén

Perinnebiotooppien
hoidon suunnittelu

P

erinnebiotoopit ovat avoimia tai puustoisia luontotyyppejä, joiden omaleimainen
rakenne ja lajisto ovat muovautuneet
perinteisen karjatalouskäytön myötä. Laidunnus ja niitto ovat luoneet ihanteelliset olosuhteet valosta, lämmöstä ja avoimuudesta hyötyville kasveille ja hyönteisille. Perinnebiotooppien
hoidon perusperiaatteena on poistaa kasvukauden aikana syntyvä kasvimassa ja siihen sitoutuneet ravinteet laiduntamalla tai niittämällä.
Tällöin alue ei pääse rehevöitymään eikä sille
muodostu niittylajistoa tukahduttavaa kariketta.
Puustoisilla perinnebiotoopeilla hoito tähtää
puuston ja niittylaikkujen mosaiikkimaiseen
vuorotteluun sekä etenkin kookkaiden vanhojen puuyksilöiden vaalimiseen.

Ilman hoitoa niityt ja laidunalueet kasvavat vähitellen umpeen, ja niille tyypilliset kasvit joutuvat väistymään varjoisuudesta ja ravinteisuudesta hyötyvien kasvilajien tieltä. Lopulta pensaat
ja puut valtaavat hoidotta jääneen perinnebiotoopin, ja sen omaleimainen lajisto häviää.

Perinnebiotooppien hoitokorttien sarjaan kuuluvat: Laidunnus, Niitto, Peruskunnostus, Kulotus, Hoidon suunnittelu,
Tuoreet niityt ja kedot, Hakamaat ja metsälaitumet, Merenrantaniityt, Järven- ja joenrantaniityt sekä jokivarsien tulvaniityt.

Perinnbiotooppeja on useita erityyppisiä ja kullakin
kohteella on oma käyttöhistoriansa. Näin ollen yhtä
ja samaa menetelmää ei voida soveltaa kaikkien perinnebiotooppien hoitoon. Kunkin perinnebiotoopin
hoito onkin aina suunniteltava erikseen ja siten, että
hoito edistää parhaalla mahdollisella tavalla kohteen
biologisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Hoidon tarve ja tavoitteet

Hoidon suunnittelussa on otettava huomioon myös
perinnebiotoopeilla esiintyvien rakenteiden kunnostus ja mahdollisten muinaismuistojen säilyttäminen.
Ladot, aitat sekä kivi- ja riukuaidat ovat tärkeä osa perinnemaisemaa ja niillä on merkitystä monien jäkälä-,
sammal- ja hyönteislajien elinympäristöinä.

Puustoiset perinnebiotoopit
Metsälaitumet
Hakamaat
Lehdesniityt
Lepikkoniityt

Useimmat niittykasvit hyötyvät säännöllisestä niitosta ja laidunnuksesta, mutta liian tehokas ja tasalaatuinen hoito voi olla epäedullista muulle perinnebiotoopin eliöstölle. Esimerkiksi joidenkin päiväperhosten
toukat ovat riippuvaisia tietystä ravintokasvista, jonka
yhtäkkinen poistaminen niiton tai laidunnuksen myötä heikentää perhoslajin elinmahdollisuuksia kyseisellä alueella. Hoitotapaa valitessa onkin hyvä miettiä,
onko hoidon tavoitteena kasvillisuuden monimuotoisuuden edistäminen vai sen ohella myös kohteella
mahdollisesti elävien ja harvinaisten hyönteislajien
elinolojen turvaaminen. Jos ei itse ole selvillä kohteen
lajistosta ja sen erityisvaatimuksista, tietoja voi kysellä
alueellisista ympäristökeskuksista, paikallisilta luontoharrastajilta sekä muilta alan asiantuntijoilta ja neuvojilta.

Avoimet perinnebiotoopit
Tuoreet niityt ja kedot
Joenrantaniityt
Järvenrantaniityt
Merenrantaniityt
Tulvaniityt
Suoniityt
Nummet

Useimmiten aluetta kannattaa hoitaa perinteiseen tapaan, varsinkin jos hoito on ollut yhtäjaksoista jo vuosikymmeniä eikä hoitotapa ole ollut aluetta rehevöittävää. Hoitotavan täydellinen muuttaminen saattaa
johtaa huonoihin tuloksiin ja heikentää alueella aiemmin viihtyneiden niittylajien elinmahdollisuuksia.
Pitkään hoidotta olleilla ja uudelleen käyttöön otettavilla kohteilla hoidon suunnittelussa voidaan pohtia
erilaisia vaihtoehtoja.

Perinnebiotooppityypit

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hoidon suunnittelu alkaa kunnostus- ja hoitotarpeen
arvioinnilla ja hoidon tavoitteiden asettelulla. Arviointia varten tarvitaan tietoa alueen aiemmasta käytöstä,
alueen luontoarvoista ja lajistosta sekä lajien menestymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Valittaessa hoitomenetelmää on otettava huomioon,
että niitto ja laidunnus ovat toisiaan täydentäviä, mutta
eivät toisiaan korvaavia menetelmiä. Niitto kohdistuu
yhtäläisesti kaikkeen niittokorkeuden ylittävään kasvillisuuteen, kun taas laidunnuksessa eläimet valikoivat syömänsä kasvit. Lisäksi niitto vähentää maaperän
ravinteisuutta tehokkaammin kuin laidunnus. Laiduneläimet edistävät kasvien leviämistä ja tallaus rikkoo
maaperää, mikä helpottaa siementen itämistä.

Jouko Veikkolainen

Käytännössä hoidon suunnitteluun vaikuttavat myös
käytettävissä olevat voimavarat; työvälineet ja tekijät
sekä saatavilla olevat laiduneläimet ja niiden tarpeet.
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Suunnitelmakartta
1:5000
Navusniemi
Nygreninmäki

Rytilahti

U3
U2

Puuston harvennus
Katajan ja vadelman harvennus
Pajukon poisto

U1

Toivola

Niitto
Sähköaita
Lammasverkko
Riukuaita

U1. Toivolan haka

Tilakeskukseen rajautuvaa vanhaa hakamaata on laidunnettu yhtäjaksoisesti lähes 30 vuotta. Viimeiset 7 vuotta
hakamaa on ollut yhteydessä viereiseen nurmilaitumeen,
ja lypsykarja on käyttänyt sitä lähinnä suojapaikkana. Alueen kasvillisuus on päässyt rehevöitymään karjan lannan
vaikutuksesta ja puusto on monin paikoin ylitiheää. Alue
kunnostetaan poistamalla kaikki kuuset ja osa nuorista
koivuista. Poistettavat haavat kaulataan ja niiden annetaan kuolla pystyyn. Vanhat lehtipuut säästetään ja katajien ympärille avataan tilaa pensaita poistamalla. Puuston
harventamisen myötä avointen niittylaikkujen määrä lisääntyy ja niillä viihtyvien ruohojen ja heinien monimuotoisuus kasvaa. Hakamaa aidataan erilleen peltolaitumesta ja kohdetta laidunnetaan alkuun kolmella uuhella karitsoineen. Uuhet tuodaan alueelle läheiseltä lammastilalta.
Alueen länsireunaa rajaava vanha riukuaita kunnostetaan
ja loput alueesta aidataan lammasverkolla. Myöhemmin
on tarkoitus järjestää talkoot ja rakentaa riukuaita
ympäröimään koko aluetta. Juomavesi johdetaan alueelle
letkulla tilan tuotantorakennuksista.

U2. Rytilahden rantaniitty

Umpeenkasvanut Rytilahden rantaniitty peruskunnostetaan raivaamalla rantavyöhykkeen pajukkoa ja niittämällä ruovikko kertaalleen koneellisesti. Niityn eteläreunaa
rajaavaa puustoa harvennetaan ja vyöhykettä kehitetään
hakamaiseksi. Koko alue aidataan ja sitä hoidetaan jat-

kossa laiduntamalla. Laidunnuksesta vastaavat tilan hiehot. Aitamateriaalina käytetään kahta sähkönauhaa, jotka kiinnitetään 3-4 metrin välein pystytettyihin puutolppiin. Laidunpaine sovitetaan kunkin laidunkauden rehuntuotannon mukaan. Karjalle kelpaamaton kasvillisuus niitetään tarpeen mukaan koneellisesti laidunkauden päätyttyä ja niitetty kasvimassa kuljetetaan pois alueelta. Hoidon tavoitteena on pitää ruovikko kurissa ja lisätä elintilaa rantaniityn matalakasvuisille kasvilajeille. Avoimuus
parantaa myös niityllä levähtävien vesilintujen ja kahlaajien ruokailumahdollisuuksia.

U3. Nygrenin mäki

Mäen laella sijaitseva ja osin itärinteeseen ulottuva kallioketo on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi. Kohteella tavataan mm. mäkitervakkoa, aholeinikkiä ja kissankäpälää. Aiemmin koko Navusniemi
oli lammaslaidunnuksessa, mutta tilan luovuttua lampaiden pidosta noin 5 vuotta sitten ketoalue on jäänyt vaille
hoitoa. Matalaa kasvillisuutta uhkaa tällä hetkellä kookkaamman ja rehevöitymisestä hyötyvän kasvillisuuden valtaanpääsy. Alueen umpeenkasvu estetään raivaamalla katajatiheikköjä ja harventamalla vadelmapensaikkoa. Paikka paikoin poistetaan myös kookkaampia mäntyjä. Rinteen alaosa niitetään kerran kesässä niittykasvien siemennettyä ja sinne levinneet sananjalkakasvustot nyhdetään
irti käsin. Kohteen lakiosa on luonnostaan kivistä ja matalakasvuista ketoa, joten se ei vaadi erillisiä hoitotoimia.
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Perinnebiotooppien hoitotoimenpiteet esitetään hoitosuunnitelmassa, joka on suositeltava kaikille kohteille
ja välttämätön haettaessa hoitoon maatalouden ympäristötuen erityistukea. Erityistukihakemukseen liitettävässä hoitosuunnitelmassa peruskunnostuksen
toimenpiteet ja vuosittaiset hoitotoimet selitetään lohkokohtaisesti. Raivattavalta alueelta ilmoitetaan poistettavat puulajit ja pensaat. Lisäksi selitetään, miten
raivaustähteet käsitellään. Ongelmakasvien, kuten ruusupensaiden, vadelman, koiranputken, sananjalan ja
ohdakkeiden poistaminen voidaan mainita erikseen.
Laidunnuksesta ilmoitetaan laidunnustapa ja -aika sekä
laiduneläimet ja niiden määrä. Vuosittain kunnostettavien aitojen sekä uusien aitojen pituudet ilmoitetaan ja aidat merkitään suunnitelmakartalle. Niitosta
selvitetään käytettävät menetelmät, niittoajankohdat
sekä niittojätteen käsittely. Kaikki toimenpiteet on
kuvailtava siten, että hoidon laatua voidaan arvioida
työn aikana ja sen jälkeen.
Toimenpidelohkot rajataan suunnitelmakartalle, jonka pohjana voidaan käyttää valmista peruslohkokarttaa tai peruskartan suurennosta. Kustakin lohkosta
voidaan tarpeen mukaan muodostaa pienempiä ja tarkempia toimenpidekuvioita.
Hoidon toteutuksesta laaditaan vuosittainen aikataulu ja hoitotoimien kustannukset arvioidaan myös vuosittain. Kustannuksia syntyy mm. raivaamisesta, raivaustähteiden poiskuljetuksesta, niitosta, alueen aitaamisesta ja aitojen korjaamisesta sekä eläinten valvonnasta ja juoton järjestämisestä. Kustannusarviossa otetaan huomioon mahdolliset tulonmenetykset sekä esimerkiksi raivattujen puiden myynnistä syntyvät tulot.
Hoitotoimenpiteiden lisäksi hoitosuunnitelmassa esitetään yleispiirteinen kuvaus kohteen luonnonoloista
ja tiedot kohteen aiemmasta käytöstä. Suunnitelmassa ilmoitetaan, jos kohde on luokiteltu arvokkaaksi
perinnemaisemaksi tai jos se sijaitsee arvokkaalla maisema-alueella tai Natura-alueella. Samoin lisätiedot
perinnebiotoopin kasvi- ja eläinlajistosta on hyvä mainita hoitosuunnitelmassa. Hoitosuunnitelmaan voi
liittää selventäviä valokuvia eri toimenpidealueista ja
kohteella sijaitsevista rakenteista, kuten ladoista tai
perinteisistä aidoista.
Hoitosuunnitelman voi laatia erityistuen hakija, neuvoja tai muu alan asiantuntija. Neuvontapalveluja tarjoavat muun muassa ProAgria Maaseutukeskusten
yhteydessä toimivat Maa- ja kotitalousnaisten maisemanhoidon neuvojat.
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Paino Erweko Painotuote Oy 2003.

Päivi Meronen

Hoitosuunnitelman laatiminen

Perinnebiotooppien hoidon suunnittelussa selvitetään
hoidon tarve, asetetaan tavoitteet ja arvioidaan hoidon
kustannukset.
Hoitotoimista sekä hoitosuunnitelman laatimisesta
aiheutuviin kustannuksiin on mahdollista saada erityisympäristötukea, joka on enimmillään 420,47 euroa
hehtaarilta vuodessa (tieto vuodelta 2003). Erityistukea haetaan työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastolta, jonne hakemuslomakkeet jätetään liitteineen. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja erityistuen hakemisesta saa myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sekä maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta (www.mmm.fi).

Hoitosuunnitelman sisältö

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Erityistuen hakijan yhteystiedot
Kohteen sijainti ja kokonaispinta-ala
Sopimusalueeseen kuuluvat lohkot
tunnuksineen ja pinta-aloineen
Kohteen yleiskuvaus: perinnebiotooppityypit, lohkojen puulajisuhteet,
maastonmuodot, korkeuserot,
hoitotoimien työläyteen vaikuttavat asiat
Aiempi maankäyttö
Hoidon tavoitteet ja vaikutukset
ympäristöön
Alueen arvo (inventoitu kohde, sijaitsee
arvokkaalla maisema-alueella tai
Natura-alueella)
Alueella tavattavat huomionarvoiset
kasvit ja eläimet
Kunnostustoimenpiteet
Vuosittaiset hoitotoimet
Kustannusarvio kaikista toimenpiteistä
Liitekartat (sijaintikartta ja
suunnitelmakartta)

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS
Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

ELY-keskus
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ELY-keskuksen merkinnät
Lomake saapunut,
pvm.

Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016.

Asiatunnus

Vastaanottaja

1. HAKIJAN TIEDOT
Hakijan nimi

Henkilötunnus/Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi (ry)

Puhelinnumero(t)

Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro

2. AKTIIVIVILJELIJÄ
Hallinnoitko kieltolistalle johtavia toimintoja?
En, olen aktiiviviljelijä
Kyllä, hallinnoin
lentoasemaa
pysyvää urheilukenttää

rautatieyhtiötä
vapaa-ajan aluetta

vesiyhtiötä

kiinteistöyhtiötä

3. SOPIMUSALAA KOSKEVAT TIEDOT
Ilmoita sopimukseen haetut lohkot myös vuosittaisilla tukihakemuksen lomakkeilla 102B ja uudet lohkot myös lomakkeilla
102A/102C tai sähköisesti Vipu-palvelussa.
Haen sopimusta seuraaville lohkoille: (Jokaisesta alueesta on muodostettava oma peruslohkonsa.)
Peruslohkon nimi

Tunnus

Pinta-ala, ha

O/V

1)

L/P

2)

3)

Haettu sopimusala yhteensä

ha (perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet)

Haettu sopimusala yhteensä

ha (valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat alueet)

Sopimusala tai sen osa saa muuta tukea kuin viljelijätukia.
Mitä tukea
1) Merkitse (O), jos lohko on oma tai (V), jos lohko on vuokrattu. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa koko sopimuskauden

1.5.2016 - 30.4.2021 tai 1.5.2017 - 30.4.2022.
2) Merkitse L, jos lohko on luonnonlaidun ja P, jos lohko on perinnebiotooppi
3) Merkitse rasti, jos lohko on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas kohde

4. SOPIMUSKAUSI
Sopimuskausi alkaa
1.5.2016, jos kohteella on ollut aikaisempi sopimus, tai se on ollut laidunnuksessa edellisinä vuosia, tai se on perustettu ei-tuotannollisen investoinnin tuella
TAI
1.5.2017, jos kohde on aivan uusi
5. SITOUMUS JA ALLEKIRJOITUS
Sitoudun tämän hakemuksen hyväksymisellä tehtävän maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimuksen
sopimusehtojen noudattamiseen ja liitteenä olevan suunnitelman toimenpiteiden noudattamiseen ja haen tällä lomakkeella
sopimuksen ensimmäistä maksua. Jos haen sopimusta alkavaksi 1.5.2016, noudatan sopimuksen ehtoja 1.5.2016 alkaen.
Ympäristösopimuksia voidaan vuonna 2016 tehdä valtion vuoden 2016 talousarvion määrärahan puitteissa.
Paikka ja aika

Maatalouden viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys tai maatilan kaikkien omistajien
allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Katso lomakkeen hakuohjeen kohta 5.

MAKSUA ON HAETTAVA JATKOSSA VUOSITTAIN LOMAKKEELLA 101B TAI SÄHKÖISESTI VIPU-PALVELUSSA

LIITTEET:
suunnitelmakartta ______kpl (voi olla lohkokartta, joka palautetaan hakemuksen yhteydessä vain uusien lohkojen osalta tai jos olemassa olevalle lohkolle on tehty rajakorjaus, jako tai yhdistäminen sopimuksen hakuvuonna)
hoitosuunnitelma
vuokrasopimus (oltava voimassa koko sopimuskauden)
laiduntamissopimus
hoitopäiväkirja (jos vanha sopimus on päättynyt)
jäljennös kokouspöytäkirjasta, jossa sopimuksen hakemisesta on päätetty (ry)

1
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MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOA KOSKEVAT
SOPIMUSEHDOT VUONNA 2016
Viimeinen hakupäivä on 15.6.2016.

1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet
Sopimuksen kohde on perinnebiotooppi tai luonnonlaidun, joka on pellon ulkopuolista aluetta.
Perinnebiotoopilla tarkoitetaan ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea,
jossa on nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta
tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon.
Arvokkaalla perinnebiotoopilla tarkoitetaan perinnebiotooppia, joka on 1996—2001 julkaistuissa perinnemaisemaraporteissa tai sen jälkeen tehdyissä
päivitysinventoinneissa määritelty valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi perinne-biotoopiksi tai jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELY-keskus) on arvioinut
arvoltaan vastaavaksi, ja joka nykytilassaan täyttää
arvokkaan perinnebiotoopin määritelmän. Tällaisen
alueen on mahdollista saada arvokkaan perinnebiotoopin korvaus.
Metsälaitumesta voidaan tehdä maatalousluonnon
monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskeva
sopimus, jos
1) puusto koostuu eri ikäisistä lehti- tai havupuista ja
laho- ja kolopuita on enemmän kuin talousmetsässä
yleensä;
2) metsälaitumella on valoisia aukkokohtia, joissa
kasvaa niittykasveja;
3) metsälaitumella esiintyy ruohoja ja heiniä enemmän kuin vastaavalla metsätyypillä yleensä.
Metsälaitumia ovat lisäksi vanhat kaskikoivikot, joille
on tyypillistä koivuvaltaisuus ja kaskeamiseen liittyvät kiviröykkiöt sekä laidunkäytöstä poistuneet metsät, joilla on pitkään jatkunut laidunhistoria ja jotka
ovat kunnostettavissa em. ehdot täyttäväksi metsälaitumeksi.
Luonnonlaitumella tarkoitetaan pellon ulkopuolista
laidunta, jota käytetään karjan rehuntuottoon ja jota
ei nykytilassaan voida luokitella perinnebiotoopiksi
tai kunnostettavaksi perinnebiotoopiksi. Luonnonlaitumesta voidaan tehdä ympäristösopimus, jos sillä
on muusta ympäristöstä erottuvia luonto- tai maisema-arvoja, joita voidaan edistää laidunnuksella.
Luonnonlaitumen tulee sijaita maatalousympäristöön kuuluvassa maisemakokonaisuudessa. Luonnonlaitumia ovat myös reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet.
Ympäristösopimukseen sisältyvien reunavyöhykkeiden on sijaittava maatalousympäristössä pellon ja
metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön välisellä,
pellon ulkopuolisella alueella. Reunavyöhyke voi olla
keskimäärin enintään 20 metriä leveä, mutta erityisestä syystä pellon ja vesistön tai pellon ja tien välinen alue voi olla keskimäärin enintään 40 metriä
leveä. Peltoalueilla sijaitsevien metsäsaarekkeiden
enimmäiskoko voi olla enintään yksi hehtaari.
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Sopimus voidaan tehdä myös kohteista, jotka on
perustettu ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
annetun lain (1360/2014) 9 §:n mukaisella eituotannollisen investoinnin korvauksella tai MannerSuomen maaseudun 2007-2013 ohjelmakauden
mukaisella ei-tuotannollisten investointien tuella.
Sopimuksen tekeminen Natura 2000 -verkostoon
kuuluvalle perinnebiotoopille tai luonnonlaitumelle,
luonnonsuojelualueelle tai muun lainsäädännön
perusteella suojellulle alueelle edellyttää, että sopimuksen perusteella tehtävät toimenpiteet ylittävät
lainsäädännön edellyttämät hoitotoimet ja että sopimukseen kuuluvista toimenpiteistä ei makseta tai
ole maksettu korvausta muun lainsäädännön kautta.
Sopimuksessa on peruslohkoittain määriteltävä
alueet, joita sopimus koskee. Sopimusalueen osaksi
voidaan hyväksyä yksittäinen ala, jos se on vähintään 0,05 hehtaaria. Pienin ala, jolle sopimus voidaan tehdä, on yhteensä vähintään 0,30 hehtaaria.
Sopimuslohkot ilmoitetaan vuosittain päätukihaun
yhteydessä Vipu-palvelussa kasvulohkotiedoissa tai
kasvulohkolomakkeella 102B.
Jos haet sopimusta peruslohkon osalle, on kyseisen
lohkon osan pinta-ala ilmoitettava tällä hakulomakkeella. Lisäksi lohko on tunnuksen saamiseksi ilmoitettava peruslohkojen muutoslomakkeella 102C.
Peruslohkon osalle haetusta sopimusalasta muodostetaan sopimuksen hyväksymisen yhteydessä
oma peruslohkonsa.
Sopimushakemuksen jättämisen jälkeen hallintaan
tulleista yksittäisistä lohkoista on ilmoitettava
15.6.2016 mennessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Sopimukseen lisättävistä lohkoista on ilmoitettava ELY -keskukseen toimittamalla kopio peruslohkolomakkeesta 102A. Sopimuksen edellyttämä
suunnitelma on päivitettävä siten, että se sisältää
myös sopimukseen hakemuksen jättämisen jälkeen
haetut lohkot.
Sopimuksen tekevät aktiiviviljelijä ja se ELY –
keskus, jonka toimialueella maatilan talouskeskus
tai tuotantorakennus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole
talouskeskusta tai tuotantorakennusta, sopimus
tehdään sen ELY -keskuksen kanssa, jonka alueella
pääosa maatilan pelloista sijaitsee.
Sopimuksen voivat tehdä myös rekisteröity yhdistys
ja se ELY-keskus, jonka toimialueella sopimukseen
haettu kohde sijaitsee.
Sopimusalueen on oltava koko sopimuskauden
sopimuksen hakijan hallinnassa. Sopimus voidaan
tehdä koskemaan myös vuokrattuja alueita edellyt13.3.16
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täen, että vuokrasopimus on voimassa vähintään
koko sopimuskauden.
Hakemus ja ELY -keskuksen erillinen päätös muodostavat sopimuksen. Sopimus on tehty, kun ELY keskus on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen.

2. Sopimuksen yleiset edellytykset
Ympäristösopimuksen tekemisen edellytyksenä on,
että sopimus on tarkoituksenmukainen MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmassa vuosille
2014-2020 asetettujen tavoitteiden sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja ympäristön tilan kannalta.
Ympäristökorvauksen myöntämisen edellytyksenä
on, että korvauksenhakija noudattaa täydentäviä
ehtoja sekä maatalousmaan säilyttämisvaatimusta,
jonka mukaan maatalousmaa on pidettävä avoimena:
 Maatalousmaa on pidettävä avoimena.
 Pysyvien laitumien ja pysyvien nurmien alalla
voi olla muita kuin edellä mainittuja puuvartisia kasveja enintään 50 puuta hehtaaria kohden. Puuksi katsotaan yli kahden metrin korkuiset puuvartiset kasvit, joilla on yksi runko
tai tyvestä yhteenliittyneenä useampi runko,
sekä 0,35-2 metrin korkuiset tuotantoeläinten
ravinnoksi soveltumattomat puuvartiset kasvit.
Ympäristösopimuksen perustason vaatimukset:
1) Täydentävien ehtojen vaatimus pysyvän nurmen laiduntamisesta niin, että maanpinta säilyy
kasvipeitteisenä, eikä laidunnuksesta aiheudu
eroosiota. Niiton ajankohdassa ja toteuttamisessa on otettava huomioon luonnonvaraisten
lintujen ja nisäkkäiden suojelu.
2) Täydentävien ehtojen maisemapiirteiden eli
luonnonsuojelulain (1096/1996) 29 §:n 1 mom.
9 kohdan mukaisten puuryhmien ja yksittäiset
puiden säilyttäminen. Puita ei saa myöskään
leikata lintujen pesimäaikaan.
3)

Täydentävien ehtojen vaatimusta hukkakauran
ja jättiputken torjunnasta on noudatettava, mikäli sopimus koskee pysyvää nurmea. Hukkakauran saastuttamalla maatalousmaalla on
huolehdittava hukkakauran torjunnasta joko
kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla
toimenpiteillä hukkakauran torjunnasta annetun
lain (185/2002) mukaisesti. Samoin Kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum), persianjättiputki (Heracleum persicum) ja armenianjättiputki (Heracleum sosnowskyi) on torjuttava
pysyvällä nurmella joko kemiallisesti, mekaanisesti, kitkemällä tai muilla toimenpiteillä.

4) Luonnonsuojelulain mukaiseen luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvan tilan maatalousmaalla ei
saa suorittaa toimenpiteitä, jotka vaarantavat
alueen suojelun tarkoituksen.
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5) Luonnonsuojelulain 24§ mukaisen suojelualueen tai 25§ mukaisen alueen rauhoitusmääräyksiä tulee noudattaa. Natura 2000 -alueen valinnan perusteena olevia luontotyyppejä ei saa
merkittävästi heikentää. Natura 2000 -alueen
valinnan perusteena olevia lajeja ei saa merkittävästi heikentää. Toimenpiteistä, jotka saattavat merkittävästi heikentää Natura 2000 verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja tulee tehdä ilmoitus
ELY -keskukselle.
Sopimus voidaan tehdä ja tukea maksaa sopimuskauden aikana, kun korvauksenhakija täyttää aktiiviviljelijää ja ikää koskevat vaatimukset.
Aktiiviviljelijävaatimus
Kaikki ne viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia
vuonna 2015 yhteensä enintään 5 000 euroa, katsotaan aina aktiiviviljelijöiksi, riippumatta siitä mitä
heidän muu toimintansa on. Aktiiviviljelijäksi ei katsota sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä taikka
luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka
hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä,
kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaaajan alueita, ja joka on lisäksi saanut suoria tukia yli
5 000 euroa vuonna 2015.
Ikävaatimukset (koskee aktiiviviljelijää):
Korvauksenhakijan tai hänen puolisonsa on oltava
sopimuskauden alkamista edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias. Vuonna
2016 sitoutuvan hakijan tai hänen puolisonsa tulee
siten olla syntynyt viimeistään 31.12.1998.
Alle 18-vuotiaan kanssa voidaan tehdä sopimus
vain silloin, jos hän on solminut avioliiton tai jos hän
harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä
vanhempiensa tai heistä jommankumman kanssa tai
ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on
muita erityisiä syitä.
Jos kysymyksessä on useamman viljelijän yhdessä
harjoittama maatilatalous tai yhteisömuodossa harjoitettava maatilatalous, voidaan sopimus tehdä sillä
edellytyksellä, että näiden osalta vähintään yksi
viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää
koskevan edellytyksen. Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa ja vankilatilaa.
Korvauksen määrää ja ehtoja voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, jos Euroopan unionin lainsäädännön muutokset, päällekkäisen maksun estäminen tai perustasoa koskevat muutokset sitä edellyttävät. Jos korvauksensaaja ei hyväksy tällaista mukautusta, hänellä on oikeus luopua sopimuksesta
ilman takaisinperintää.

3. Asiakirjojen säilyttäminen
Korvauksen ehtoihin liittyvät asiakirjat, muistiinpanot
ja todistukset on säilytettävä vähintään neljän vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä.

13.3.16
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4. Korvauksensaajan ilmoitusvelvollisuus
Korvauksensaaja on velvollinen antamaan korvauksen myöntävälle ELY -keskukselle korvauksen
myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat
oikeat ja riittävät tiedot.
Hakijan on viipymättä ja viimeistään 15 työpäivän
kuluessa ilmoitettava korvauksen myöntäneelle ELY
-keskukselle sellaisesta korvauksensaajaa tai korvattavaa toimintaa koskevista olosuhteiden muutoksista, joka saattaa vaikuttaa korvauksen määrään tai
aiheuttaa korvauksen takaisinperinnän tai lakkauttamisen.
Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi koko
tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toiselle viljelijälle.
Tietojen toimittaminen
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
(2014-2020) toimenpiteitä toteuttava korvauksensaaja sitoutuu ohjelman seurannan ja arvioinnin
mahdollistamiseksi toimittamaan pyydettäessä tiedot korvattavan toimenpiteen vaikutuksista.

5. Sopimuskausi
Sopimus tulee voimaan sopimuskauden alkaessa.
Sopimuskausi alkaa 1.5.2016 tai 1.5.2017. Sopimuskausi on viisi (5) vuotta (1.5.2016–30.4.2021 tai
1.5.2017−30.4.2022). Sopimusvuodella tarkoitetaan
ajanjaksoa 1.5.–30.4.
Ympäristösopimuksen sopimuskausi ja –vuosi voivat alkaa 1.5.2016 seuraavissa tapauksissa:
1) haettavaan sopimusalueeseen sisältyy sellaisia
lohkoja, joita on koskenut toimenpiteiltään vastaava
jo päättynyt ympäristösopimus tai ohjelmakauden
2007 - 2013 mukainen erityisympäristötukisopimus
perinnebiotooppien hoidosta tai luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä;
2) haettavaan sopimusalueeseen sisältyy sellaisia
lohkoja, joilla on toteutettu ei-tuotannollinen investointi; tai
4) haettavalla sopimusalueella on edellytykset toteuttaa riittävä sopimusehtojen mukainen laidunnus.
Muissa tapauksissa sopimuskausi ja -vuosi voivat
alkaa ympäristösopimuksen hakemista seuraavana
vuonna 1.5.

6. Sopimuksen edellyttämät toimenpiteet
Toimenpiteiden on perustuttava hyväksyttyyn suunnitelmaan. Hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmassa on yksilöitävä vuosittaiset toimenpiteet
lohkoittain ja niiden aikataulu, johon korvauksenhakija sitoutuu. (ks. hakuohjeen kohta 5 Liitteet).
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Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoitotoimia
voivat olla laidunnus, niitto, puiden ja pensaiden
raivaus, vieraslajikasvien poisto, lehtipuiden lehdestys sekä muut vastaavat toimenpiteet. Perinnebiotoopeilla ja luonnonlaitumilla voidaan toteuttaa
myös kulotusta ja muita erityisiä hoitokeinoja. Niitetty kasvillisuus on korjattava pois, ellei hyväksytyssä
suunnitelmassa perustellusti muuta edellytetä.
Kasvillisuuden hoitotoimenpiteiden lisäksi suunnitelmaan voidaan sisällyttää sopimusalueella sijaitsevien, perinteisten karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden ylläpitoa ja kunnostamista
sekä alueen aitaamista ja muita laiduntamiseen
liittyviä toimenpiteitä.
Perinteisiä karjatalouteen liittyviä rakennelmia ovat
muun muassa kiviaidat, kivisaarekkeet, riukuaidat,
portit, veräjät, erilaiset heinän kuivatustelineet, kuten
haasiat, suovat ja pielekset sekä karjasillat ja suoniittyjen patorakenteet sekä muut vastaavat rakenteet ja rakennelmat. Rakennelmia kunnostettaessa
on säilytettävä paikalliset tyyppiratkaisut. Rakennelmat on kunnostettava mahdollisimman paljon
alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja käyttäen.
Perinnebiotooppia ei saa muokata, lannoittaa, ojittaa, metsittää tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. ELY
-keskusvoi tapauskohtaisesti sallia lannoituksen,
vesakon kemiallisen torjunnan kantokäsittelynä tai
jättiputken paikallisen kemiallisen torjunnan. Hoitotoimenpiteisiin voi kuulua myös vieraslajikasvien
poisto.
Perinnebiotooppia on laidunnettava niin, että se ei
aiheuta alueen kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä tai maaperän eroosiota. Laidunnettava perinnebiotooppi tai perinnebiotoopiksi kunnostettava
alue on yleensä erotettava aidalla muista laidunnurmista. ELY -keskus voi tapauskohtaisesti sallia
vanhan niukkaravinteisen nurmen laidunnuksen
yhdessä sellaisen alueen kanssa, jota koskee maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitosopimus, jos sopimusalue ei ole rehevöitymiselle
altis. Perinnebiotooppeja ei voi käyttää pelkästään
yölaitumina.
Sopiva laidunnuskauden aikainen eläinmäärä tiettyä
pinta-alaa kohden (laidunnuspaine) on sopimusta
tehtäessä varmistettava tapauskohtaisesti. Laidunnuspaine on pyrittävä sovittamaan sellaiseksi, että
se vastaa mahdollisimman tarkoin laitumen tuottoa.
Eläinten lukumäärää tiettyä laidunalaa kohti on sovitettava niin, että eläimet pääsääntöisesti elävät laitumen tuoton varassa ilman lisärehua tai laidunkierto on järjestettävä niin, että laitumen ollessa loppuun
syöty eläimet siirretään toiselle laitumelle. ELYkeskus voi tapauskohtaisesti sallia vasikoiden ruokkimisen 1.8. alkaen. Eläimille voidaan antaa kivennäisiä ja vitamiineja, jos ne sisältävät vähän fosforia
eikä niiden käytöstä ei aiheudu alueen rehevöitymistä.
Mikäli kyseessä on rehevöitymiselle altis kohde,
voidaan sopimuksen teon yhteydessä määrätä kivennäisten ja vitamiinien sijoituspaikat, ruokintapis13.3.16
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teen kattaminen tai muita tarvittavia lisätoimia. Syöttöpaikka tulisi sijoittaa metsän laitaan tai lajistoltaan
vähäarvoisimpaan kohtaan aluetta. Sijoituspaikan
valinnassa tulisi välttää etenkin kallioketoja, ketoja ja
monilajisia tuoreita niittykohtia.
Keskimääräinen eläintiheys (eläimiä/ha) koko laidunkauden ajaksi (noin 120 päivää) erityyppisillä
perinnebiotoopeilla:

Keto
Tuore niitty
Rantaniitty
Hakamaa
Metsälaidun

Hieho
<1
1,0-1,2
2,0-2,5
1,5-3,0
1,2-2,0
0,2-0,8
Emolehmä
+ vasikka

Keto
Tuore niitty
Rantaniitty
Hakamaa
Metsälaidun

0,2-0,4
0,5-0,8
0,5-1,0
0,4-0,8
0,04-0,3

Hieho
>1v
0,5-0,8
1,0-1,8
1,0-1,8
0,7-1,3
0,05-0,5
Uuhi +
2,5 karitsaa
1,5-2,0
2,0-2,5
2,0-4,0
1,5-2,5
0,2-1,0

Lihanauta
< 1v
0,4-0,6
0,9-1,2
0,7-1,4
0,5-1,0
0,05-0,4
Hevonen
0,4-0,8
1,0-1,4
0,8-1,6
0,6-1,2
0,05-0,4

Edellä selvitetyistä eläintiheyksistä voidaan kuitenkin poiketa, jos poikkeaminen voidaan perustella
sopimusalueen yksilöllisillä olosuhteilla. Jos perinnebiotoopilla laidunnetaan useammassa lyhyemmässä jaksossa, laidunvuorokausien kokonaismäärä on otettava huomioon eläintiheyttä laskettaessa.
Reunavyöhykettä ja metsäsaareketta on niitettävä
tai raivattava vähintään joka toinen vuosi ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä. Jos sopimusalueen tavoitteena on monimuotoisuuden hoito,
alueelta on korjattava raivaustähteet pois.
Aluetta, jonka sopimuksen tavoitteena on maatalousympäristön uhanalaisten lajien elinolosuhteiden
edistäminen, sekä maatalousympäristön muinaismuistokohdetta ja pitkäaikaiseen maankäyttöön
liittyvää, maaseudun kulttuuriperintöä ylläpitävää
luontokohdetta voidaan hoitaa sopimuksen tavoitteiden mukaan sekä laiduntamalla, niittämällä että
raivaamalla.
Toimenpiteet on aloitettava jokaisella sopimukseen
sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä sopimusvuotena,
ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä.
Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on
tehtävä lohkokohtaisia muistiinpanoja. Muistiinpanoihin on kirjattava vähintään lohkon nimi, tunnus ja
pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisaika, kesto ja toimenpiteiden vaikutukset
ympäristöön. Kestolla tarkoitetaan toimenpiteen
toteuttamiseen käytettävää aikaa.
Hakijaa kuullaan ennen sopimuksen tekemistä, jos
ELY -keskus aikoo tehdä suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin muutoksia.
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Sopimuksessa hakija sitoutuu hoitamaan sopimusaluetta sopimukseen hyväksytyn suunnitelman ja
sopimusehtojen mukaisesti.

7. Ympäristökorvauksen määrä
Sopimuksen perusteella maksettavan ympäristökorvauksen määrä todetaan ELY -keskuksen tekemässä sopimuspäätöksessä.
Hakijalle maksetaan 450 euroa vuodessa sopimukseen sisältyvältä hehtaarilta. Jos kyse on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaasta perinnebiotooppikohteesta, korvauksen määrä on 600 euroa vuodessa.
Ympäristösopimukseen sisällytettävien toimenpiteiden on ylitettävä täydentävien ehtojen ja maatalousmaan säilyttämistä koskevat vaatimukset.
Sopimukseen hyväksyttävä toteutettava toimenpide
voidaan hyväksyä, jos toimenpide on perusteltu
sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.
Ympäristösopimus ei voi sisältää toimenpiteitä, joiden toteuttamisesta maksetaan muuta Euroopan
unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea tai
jotka korvauksenhakija on velvoitettu tekemään
muun lainsäädännön perusteella.

8. Ympäristökorvauksen vuosittaisen
maksun hakeminen ja maksaminen
Ympäristösopimuksen maksua on haettava vuosittain. Maksua voi hakea vuosittain sähköisesti tai
lomakkeella 101B viimeistään hakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.
Maksu suoritetaan sille tilille, jonka korvauksenhakija on ilmoittanut maaseutuelinkeinoviranomaiselle
(aktiiviviljelijät) ja ELY-keskukseen (ry:t) lomakkeella
101D.
Jos hakemus tai liitteet myöhästyvät, korvaus alenee säädösten mukaisesti. Hakemus voi myöhästyä
enintään 25 kalenteripäivää, jonka aikana tuki vähenee 1 % /työpäivä. Jos hakemus myöhästyy yli 25
kalenteripäivää, tukea ei makseta. Samalla tavalla
menetellään 1. sopimusvuoden korvauksen maksamisessa, jos sopimus hakemus on myöhästynyt.
Jos vuosittaista maksua ei haeta, se katsotaan sopimuksesta luopumiseksi, ellei maksuhakemus ole
jäänyt tekemättä säädösten tarkoittaman ylivoimaisen esteen vuoksi.
Ympäristökorvausta voidaan maksaa kasvulohkolle
silloin, kun sen pinta-ala on vähintään 0,05 hehtaaria. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että
maksettavan korvauksen määrä sopimusvuodelta
on vähintään 100 euroa.
Jos viljelijä on päätukihaussa ottanut uuden digitoidun pinta-alan käyttöönsä, viljelijän katsotaan
13.3.16
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samalla hyväksyneen uuden pinta-alan käyttämisen
myös sopimuksen mukaisen korvauksen maksamisessa.

musta sen jäljellä olevan voimassaoloajan tai sopimus voi raueta eikä jo maksettua korvausta peritä
takaisin.

Korvaukseen oikeutettu pinta-ala todetaan vuosittain
päätukihaussa annettujen tietojen sekä ELY keskuksen valvomien tilojen valvontatietojen perusteella.

Sopimusta jatkavan korvauksensaajan on noudatettava siirrettyä sopimusta koko sen jäljellä olevan
sopimusajan.

Ympäristökorvaus voidaan maksaa vuosittain sen
jälkeen, kun mahdolliset valvonnat on saatettu päätökseen ja kyseessä olevan sopimuksen ehtoja on
noudatettu. Ympäristökorvaus maksetaan ensimmäisen kerran sinä vuonna, kun sopimuskausi alkaa.
Ympäristökorvaus voidaan maksaa sopimuskauden
aikana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enintään niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien
lukumäärä.
Maksettavaan ympäristökorvaukseen voidaan tehdä
suhteellinen vähennys niiden toimenpiteiden osalta,
jotka on jäänyt tekemättä ylivoimaisen esteen jälkeen.

9. Sopimuksen tarkentaminen
Sopimuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa tarkentaa sopimuksen voimassaoloaikana,
jotta sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaarantuisi. Tarkentaminen voidaan tehdä korvauksensaajan hakemuksesta tai ELY -keskuksen aloitteesta
ennen seuraavan sopimusvuoden alkua.
Tarkentamista on haettava kirjallisesti ELY keskukselta. Ennen tarkentamista korvauksensaajaa on kuultava asiasta. ELY -keskuksen sopimuksen tarkentamista koskevasta päätöksestä voi hakea oikaisua (ks. kohta ”Muutoksenhaku”).

10. Sopimuksen tai sen osan vaihtaminen toiseksi sopimukseksi
Sopimus tai sen osa voidaan vaihtaa toiseksi erityyppiseksi sopimukseksi sen voimassaoloaikana
edellyttäen, että tällaiseen vaihtoon sisältyy ilmeisiä
etuja ympäristön kannalta ja voimassa oleva sopimus tehostuu merkittävästi. Sopimusta vaihdettaessa alkaa uusi sopimuskausi.
Sopimuksen vaihtamista haetaan keväällä päätukihaun yhteydessä.

11. Sopimuksen siirtäminen
Sopimuksen pinta-alaa voidaan muuttaa, jos sopimus siirretään sukupolvenvaihdoksen tai koko maatilan hallinnan siirron vuoksi tai osa maa-alasta siirtyy toiselle henkilölle tai jos tilan tuotantosuunta
vaihtuu tai muuttamiseen on muu vastaava syy.
Jos koko maatila siirretään toiselle henkilölle sopimuksen voimassaolon aikana, kyseinen, tukikelpoisuusehdot täyttävä, toinen henkilö voi jatkaa sopi253

Sopimuksen siirtämistä on haettava 15 työpäivän
kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä
toimittamalla lomake 160 ELY -keskukseen.
ELY -keskuksen on tehtävä siirtämistä koskevaan
hakemukseen päätös oikaisuvaatimusosoituksin.
Jos omistajia tai haltijoita on useampia, on tiedoksiannon vastaanottajan annettava päätös tiedoksi
muille omistajille tai haltijoille hallintolaissa
(434/2003) säädetyllä tavalla.

12. Sopimuksen pinta-alan väheneminen
Jos korvauksensaaja poistaa sopimuksesta alaa
(syynä esim. talonrakentaminen tai tien rakentaminen) siten, ettei kyseisellä alalla voida enää toteuttaa sopimuksen toimenpiteitä, peritään sopimuksesta poistetulle alalle maksetut korvaukset takaisin.
Jos sopimusala tämän takia pienenee alle vähimmäisalan (0,3 ha), sopimus puretaan, ja kaikki siitä
maksetut korvaukset peritään takaisin.
Sopimusala voi kuitenkin vähentyä kohdassa 11
mainituin ehdoin. Jos ala vähenee hallinnan siirron
johdosta alle vähimmäispinta-alan, sopimus puretaan. Takaisinperintää ei hallinnansiirtotilanteissa
aiheudu.
Sopimusala voi vähentyä ylivoimaisen esteen tai
poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi ilman takaisinperintää.

13. Sopimuksesta luopuminen
Jos korvauksensaaja luopuu koko sopimuksesta
ennen sopimuskauden päättymistä, maksettu ympäristökorvaus peritään takaisin. Ympäristökorvauksen
perimiseen sovelletaan lakia maatalouden tukien
toimeenpanosta (192/2013).
Jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen este, ympäristökorvausta ei peritä takaisin.
Hakijan on esitettävä ylivoimaisesta esteestä riittävät todisteet kirjallisesti. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen osalta tällainen on lääkärinlausunto
hakijan terveydentilasta.
Sopimuksesta luopumista koskeva ilmoitus, kuten
myös ilmoitus ylivoimaisten esteiden aiheuttamasta
sopimuksesta luopumisesta, on tehtävä kirjallisesti
ELY -keskukseen ennen luopumista ja ylivoimaisen
esteen ollessa kyseessä viipymättä ja viimeistään
15 työpäivän kuluessa siitä, kun korvauksensaajan
tai hänen oikeudenomistajansa on mahdollista tehdä
tässä tarkoitettu ilmoitus.

13.3.16
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Jos korvauksensaaja luopuu sopimuksesta ennen
sopimuskauden päättymistä, uusi vastaava sopimus
voidaan jättää tekemättä kunnes kaksi vuotta on
kulunut luopumisesta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vuosittainen maksatus on jäänyt hakematta, jolloin tilanne katsotaan sopimuksesta luopumiseksi.
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misajankohdasta ja päättyy saatavan suorittamisajankohtaan tai, jos saatava vähennetään myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen tekemisajankohtaan.
Periminen toimitetaan siinä järjestyksessä mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007) on säädetty.

14. Sopimuksen purkaminen ja ympäristökorvauksen takaisinperiminen

15. Valvonta ja seuraamukset

ELY-keskus voi purkaa sopimuksen, jos sopimuksen tehnyt korvauksensaaja on salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavan seikan tai
antanut sellaisesta virheellistä tietoa. Sopimus voidaan purkaa myös, jos sopimuksen haltija rikkoo
sopimusehtoja.

Valvovilla viranomaisilla on oikeus valvontatehtävän
laajuudessa tarkastaa korvauksen myöntämisen ja
maksamisen edellytykset. Korvauksensaaja on velvollinen korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki korvaukseen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin tarvittaessa avustamaan tarkastuksessa.

Virheellisesti tai perusteetta maksettu korvaus peritään takaisin, jos
 korvauksen myöntämisen tai maksamisen
edellytykset eivät ole täyttyneet;
 korvauksensaaja ei ole noudattanut korvauksen ehtoja;
 hän on antanut sellaisen virheellisen tai
puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti
vaikuttanut korvauksen myöntämiseen tai
maksamiseen;
 korvauksensaaja kieltäytyy avustamasta
tarkastuksessa tai
 Euroopan unionin lainsäädäntö tätä edellyttää.

Korvausta voidaan alentaa tai korvaus voidaan jättää maksamatta, jos Euroopan unionin lainsäädäntö
tai kansallinen lainsäädäntö tätä edellyttää tai jos
korvauksenhakija on jättänyt noudattamatta sopimukseen perustuvia korvauksen ehtoja. Tehtävän
vähennyksen määrään vaikuttavat korvauksen ehtoja koskevan laiminlyönnin vakavuus, laajuus, kesto
ja toistuvuus.

Tuen takaisinperimisestä päättää korvauksen myöntänyt viranomainen.
Perusteettomasti tai liikaa maksetulle määrälle voidaan periä korkoa maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 32 §:n mukaan. Perittävälle määrälle on suoritettava korkolain (633/1982)
4 §:n 1 momentissa tarkoitettua vuotuista viivästyskorkoa. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka
alkaa 60 päivää takaisinperintäpäätöksen teke-
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Jos valvonnassa todetaan, että korvauksensaaja ei
ole noudattanut sopimusehtoja, täydentäviä ehtoja,
maatalousmaan säilyttämisvelvoitetta tai jos sopimuksen mukaisissa pinta-aloissa on virheitä, voidaan korvauksensaajalle maksettavaa ympäristökorvausta vähentää siten kuin siitä erikseen säädetään.

16. Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen päätöksen tehneelle ELYkeskukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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7

Lomake 253

HAKUOHJE 2016 (Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimus)
A. LOMAKKEEN PALAUTTAMINEN
Jätä lomake vaadittuine liitteineen viimeistään
15.6.2016 siihen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen), jonka toimialueella
maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee
tai jonka toimialueella viljelijän kotipaikka sijaitsee,
jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta.
Jos hakijana on rekisteröity yhdistys, lomake jätetään vaadittuine liitteineen viimeistään 15.6.2016
siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella sopimuksen kohde sijaitsee.
Postitse palautettu hakemus katsotaan oikeaan
aikaan palautetuksi, jos se on leimattu postissa
viimeisenä hakupäivänä tai aiemmin.
Hakija vastaa siitä, että oikein täytetty lomake liitteineen on ELY-keskuksessa määräajassa.

ratsastuskenttä, jossa on kiinteitä rakenteita ja/tai
kiinteitä katsomorakenteita.
Yli 5 000 euroa suoria tukia saaneita tuenhakijoita,
jotka hallinnoivat lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai
vapaa-ajan alueita, voidaan pitää aktiiviviljelijöinä,
jos he pystyvät osoittamaan jotain seuraavista:
a) suorien tukien vuotuinen määrä on vähintään viisi
prosenttia muusta kuin maataloustoiminnasta peräisin olevista kokonaistuloista viimeisimpänä verovuonna, jolta on saatavissa kyseisiä todisteita;
b) maataloustoiminta ei ole merkityksetöntä.
Maataloustoimintaa ei katsota merkityksettömäksi,
jos maataloustulot ovat vähintään viisi prosenttia
kokonaistuloista.
c) pääliiketoimintaan tai toimialaan kuuluu maataloustoiminnan harjoittaminen.
Ota yhteyttä ELY-keskukseen selvittääksesi, mitä
todisteta sinun täytyy toimittaa, osoittaaksesi jonkin
näistä todeksi.

B. LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN
Viranomainen täyttää vastaanottomerkintöjen kaikki
kohdat (lomakkeen tummennettu alue). Hakijana
täytät lomakkeen muut kohdat.

Ilmoita myös puhelinnumero. Sitä tarvitaan tilanteessa, jossa tietoja joudutaan tarkistamaan tai pyytämään puuttuvia tietoja.
3. Sopimusalan tiedot

1. Hakijan tiedot
Hakijan nimi, henkilötunnus/yhteisötunnus sekä
tilatunnus tai yhdistyksen rekisterinumero ilmoitetaan. Tilatunnuksen myöntää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.
Tilatunnus on jatkossa ilmoitettava maksuhakemuksissa.
Ilmoita yhteyshenkilönä henkilö, jolla on yhdistyksessä nimenkirjoitusoikeus ja jolle on ilmoitettu asiointioikeus lomakkeella 456.
2. Aktiiviviljelijä

Peruslohkot, joita sopimushakemus koskee, yksilöidään hakemuslomakkeen kohdassa 3 ilmoittamalla
sopimusalaan haettavien peruslohkojen nimet, tunnukset ja pinta-alat. Tiedot on ilmoitettava myös
Vipu -palvelun kasvulohkotiedoissa tai lomakkeella
102B.
Jos haet sopimusta peruslohkon osalle, on kyseisen
lohkon osan pinta-ala ilmoitettava tällä hakulomakkeella. Lisäksi lohko on tunnuksen saamiseksi ilmoitettava peruslohkojen muutoslomakkeella 102C.
Peruslohkon osalle haetusta sopimusalasta muodostetaan sopimuksen hyväksymisen yhteydessä
oma peruslohkonsa.
Jos peruslohko pitää jakaa tai yhdistää, jonka seurauksena tulee uusi peruslohko, tee ko. ilmoitus
kuntaan lomakkeella 102C. Ilmoita lisäksi jaon tai
yhdistämisen myötä syntyneiden uusien peruslohkojen tiedot lomakkeella 102A kuntaan.

Kaikki ne viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia
vuonna 2015 yhteensä enintään 5 000 euroa, katsotaan aina aktiiviviljelijöiksi, riippumatta siitä mitä
heidän muu toimintansa on. Aktiiviviljelijäksi ei katsota sellaista luonnollista tai oikeushenkilöä taikka
luonnollisten tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka
hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä,
kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä tai vapaaajan alueita, ja joka on lisäksi saanut suoria tukia yli
5 000 euroa vuonna 2015.

Ilmoita tämän hakemuslomakkeen lisäksi, lomakkeella 102A myös uudet hallintaasi tulleet peruslohkot tai haluamasi korjaukset digitoituun pinta-alaan
viimeistään 15.6.2016 kuntaan.

Vesiyhtiöllä tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii sopimusasiakkaiden vesihuollosta. Kiinteistöyhtiöllä
tarkoitetaan isännöintitoimistoja, perustajaurakoitsijoita ja kiinteistövälittäjiä. Pysyvillä urheilukentillä ja
vapaa-ajan alueilla tarkoitetaan alueita, joita käytetään urheilu- ja virkistystoimintaan ja joilla on pysyviä rakenteita ja/tai pysyviä katsomorakenteita. Tällaisiksi katsotaan esim. ratsastuskoulun maneesi tai

1.5.2016 alkava sopimuskausi:
Sopimukseen haettavat lohkot ilmoitetaan omina
kasvulohkoina Vipu -palvelun kasvulohkotiedoissa
tai lomakkeella 102B. Kasviksi ilmoitetaan tällöin
Ympäristösopimus, pysyvä nurmi tai Ympäristösopimus, muu ala tai Ympäristösopimus, metsämaa.
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1.5.2017 alkava sopimuskausi:
Sopimukseen haettavia lohkoja ei vielä hakuvuonna
2016 ilmoiteta kasvulohkolomakkeella ympäristösopimuksen mukaisina. Tee ilmoitus Vipu-palvelun
kasvulohkotiedoissa tai lomakkeella 102B vasta
seuraavana vuonna 2017, kun sopimus on voimassa. Jos peruslohko pitää jakaa tai yhdistää, jonka
seurauksena tulee uusi peruslohko, tee ko. ilmoitus
kuntaan lomakkeella 102C sopimuksen hakuvuonna
viimeistään 15.6.2016.
Ilmoita, onko lohko oma (O) vai vuokrattu (V).
Ilmoita lisäksi kuuluuko lohko luonnonlaitumiin (L)
vai perinnebiotooppeihin (P). Lohkon kohdalle merkitään rasti, jos kyseessä on valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi.
Eri aikaan alkavat sopimukset haetaan erillisillä
hakemuslomakkeilla.
Sopimusalan on oltava vähintään 0,30 ha. Se voi
koostua useasta vähintään 0,05 ha:n kokoisesta
lohkosta.
Sopimukseen haetut uudet peruslohkot tai peruslohkon osat merkitään hakemukseen liitettävään
paperikarttaan selvästi erottuvalla tavalla.
4. Sopimuskausi
Sopimuskausi on viisi (5) vuotta (1.5.2016 30.4.2021 tai 1.5.2017 - 30.4.2022).
5. Sitoumus ja allekirjoitus
Hakemus on aina allekirjoitettava. Kaikkien maatilan
omistajien ja koko tilan vuokraajien sekä rekisteröidyn yhdistyksen yhteyshenkilön, jolla on nimenkirjoitusoikeus, on allekirjoitettava lomake. Kaikkien
omistajien allekirjoitus voidaan korvata viljelijätukiasiointiin valtuutetun allekirjoituksella, valtakirjalla
tai yhtiömuodoissa nimenkirjoitusoikeudella.
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Allekirjoituksen lisäksi vaaditaan nimenselvennys.
Allekirjoituksen on oltava sama kuin tukihakemuslomakkeella 101B.
6. Liitteet
Hakemuksen liitteenä on oltava suunnitelma.
Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:
1) Arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai
maisemaan sekä sopimusalueen hoidon tavoitteet.
2) Suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet,
jonka perusteella voidaan arvioida alueen luonto- ja
maisema-arvoja.
3) Suunnitelma-alueen karttauusien lohkojen osalta
tai jos olemassa olevalle lohkolle on tehty rajakorjaus, jako tai yhdistäminen sopimuksen hakuvuonna.
Suunnitelma-alueen kartta voi olla lohkokartta.
4) Hoitosuunnitelma, jossa kuvataan yksilöidyt perustamis-, hoito- ja muut toimenpiteet lohkokohtaisesti sekä niiden toteutusaikataulu vuosittain. Suunnitelmaan on sisällytettävä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
5) Jäljennös hoitopäiväkirjasta tai lohkokohtaisista
muistiinpanoista aiemmalta sopimuskaudelta, jos
haettu alue tai sen osa on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan sopimukseen.
Sopimukseen haettavan alan on oltava hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Jos alue on
vuokrattu, hakemukseen on liitettävä jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta sopimuksesta. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko
sopimuskauden. Vuokrasopimukseen on syytä kirjata toimenpiteet, joita sopimusalueella tullaan tekemään.
Liitteet on toimitettava ELY-keskukseen viimeistään
15.6.2016.
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