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on kuitenkin säilyttää puuston ja pensaiston kerroksellisuus. Myös vanhat puut 
kannattaa jättää paikoilleen. Monimuotoisuutta edistetään niittämällä kohteiden 
niittymäisiä ja heinävaltaisia osuuksia. Pienin saareke (D) ja kiviröykkiö (F) ovat 
pinta-alaltaan alle viisi aaria, eivätkä ne siten ole tukikelpoisia. Muille saarekkeille 
on sen sijaan mahdollista hakea yhteisesti luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen – erityistukea.

38. Korkeekosken puu-, kivi- ja niittysaarekkeet

Kohteessa 38 on useita erikokoisia pellon puu- ja kivisaarekkeita, joilla on lukuisia 
pienelinympäristöjä. Kivien ja suurempien lohkareiden päällä kasvaa useita eri jäkälä- 
ja sammallajeja. Puusto on vaihtelevan ikäistä ja kokoista. Kohteella esiintyviä lajeja 
ovat muun muassa kataja, koivu, kuusi, mänty, pihlaja, leppä, ja raita, sekä kulttuuri-
vaikutteinen terijoensalava. Myös vanhoja puita ja kelopuita on useita. Kenttäkerros 
vaihtelee hieman saarekkeelta toiselle. Lajisto koostuu sekä kuivan, että kostean 
niityn kasveista ja erilaisista heinistä. Aiemmin laidunnuksessa olleet saarekkeet 
ovat päässeet paikoitellen rehevöitymään, mistä kertovat siellä täällä kasvava nok-
konen ja voikukka. Kohteet ovat erittäin edustavia sekä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta, että maisemallisesti. Viereiseltä Kehrontieltä on näköyhteys saarekkeisiin, 
jotka pihapiirin välittömässä läheisyydessä sijaitsevina monipuolistavat myös tilan 
maisemaa.

Hoito: Paras hoitokeino kohteelle on laidunnus esimerkiksi lampailla. Jollei laidun-
nuksen järjestäminen onnistu, myös niitto ja vesakon raivaus ovat hyvä vaihtoehto. 
Tärkeää on, että kohteet säilyttävät valoisuutensa, eivätkä kasva umpeen. Laidunnus 
tai niitto monipuolistaisi myös kenttäkerroksen lajistoa. Saarekkeista voidaan yh-
distää yksi tai kaksi tukialuetta, joiden hoitoon voidaan hakea luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.
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Kuva 17. Koskenjoen valuma-alue, kohteet 38, 66.

39. Palkkion mahdollinen kosteikkokohde

Palkkion peltolohkojen eteläpuolella olevan metsälaikun luoteiskulmassa on kohta, 
jossa kaivettu ojanuoma muodostaa kostean, joutomaan ympäröimän alueen. Tämä 
kohde numero 39 olisi oivallinen kosteikon paikka, sillä alueelle on jo nykyisessä 
tilanteessa melko runsaasti vettä ja ojan muodostamaan mutkaan kertyy jonkin ver-
ran kiintoainesta. Kohteen yläpuolinen uoma on jonkin verran eroosioherkkä, joten 
paikalle perustettu kosteikko ehkäisisi kiintoaineksen kulkeutumista noin parinsadan 
metrin päässä olevaan Hirvijärven ja Onkemäenjärven väliseen puroon, johon tämä 
oja laskee. Kosteikon perustaminen tapahtuisi patoamalla sekä allasmaista aluetta 
kaivamalla. Kasvillisuuden istutusta ei tarvitsisi todennäköisesti suorittaa, sillä kos-
teikkopaikalla kasvaa jo runsaasti ranta- ja vesikasvillisuutta. Kohteelle voidaan ha-
kea sekä kosteikon perustamiseen tarkoitettua ei-tuotannolliset investoinnit – tukea, 
että monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea.

40. Marttilan luonnon monimuotoisuuskohde (kosteikko)

Kohde 40 on leveä ja matala, Onkemäenjärveen laskevan ojan pätkä, joka kulkee 
osittain Natura 2000-alueella. Paikka olisi mainio monivaikutteisen kosteikon perus-
tamisellekin, mutta yläpuolisen valuma-alueen peltoprosentti ei ole riittävä kyseiselle 
tukimuodolle. Sen sijaan kohde soveltuu hyvin luonnon monimuotoisuuskosteikoksi, 
jonka pääasiallinen tarkoitus on luoda alueelle monimuotoista eliölajistoa ja kaunistaa 
maisemaa. Vesi- ja rantakasvillisuutta on jo valmiiksi hyvin runsaasti, ja lajisto on mo-
nipuolista. Ojassa virtaa keväisin runsaasti vettä ja se saattaa tulvia myös viereiselle 
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pellolle. Jälkimmäistä tapahtuu kuitenkin harvoin. Kohdetta olisi ehkä hyvä muotoil-
la hieman ja sen kautta kulkevan veden kulkua hidastaa esimerkiksi pohjapadolla. 
Toimenpiteitä suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon alueen luontoarvot 
ja huolehdittava siitä, ettei hoidollisilla toimilla aiheuteta vahinkoa Natura-alueelle. 
Sallitut toimenpiteet tulee selvittää etukäteen Pirkanmaan ympäristökeskukselta. 
Kohteen hoitoon ja ylläpitoon voidaan hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuu-
den edistäminen – erityistukea.
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41. Luonnon monimuotoisuuskohde (kosteikko)

Tarimaan kohdalla, Koskenjoen eteläpuolella kulkee oja, joka laskee metsäistä rin-
nettä alas ja yhtyy muutaman peltolohkon jälkeen Koskenjokeen. Rinteen muutaman 
katajan sisältävällä saarekemaisella osalla olevalla tasanteella oja muodostaa haa-
pojen, koivujen ja pajujen reunustaman kostean alueen, jolla kasvaa jonkin verran 
kosteikkokasvillisuutta. Koska kohteen yläpuolinen valuma-alue on lähinnä metsää, 
kohteelle ei voi saada monivaikutteisen kosteikon tukia. Erikoisen sijaintinsa ja ym-
pärillä olevan melko monimuotoisen saarekkeen vuoksi kohde olisi kuitenkin hyvä 
monimuotoisuuskohde. Kartoitushetkellä ojasta löytyi nutipäitä, joten paikalla on 
merkitystä sammakoiden lisääntymisen kannalta. Saarekkeen yhdellä laidalla on 
myös kiviaidan pätkä, jolla on merkitystä ainakin alueen hyönteislajistolle. Hoitotoi-
menpiteenä kohteelle voisi rakentaa pohjapadon, jolloin veden pinta mahdollisesti 
nousisi ja vesi valtaisi hieman lisää alaa. Kohteelle on mahdollista hakea luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.

42. Mäki-Maijalan vanha laidun

Kohde 42 on kaunis, tilan pihapiirin rajoittuva entinen laidun Tarimaantien varressa. 
Kohde on harvapuustoinen, ja sillä on jonkin verran kivikkoalueita. Pääpuulaji on 
kuusi. Kohdetta on laidunnettu vuosikymmenet, mutta karjan lähdettyä tilalta alue 
on jäänyt ilman hoitoa. Kasvillisuus muodostuu tuoreen niityn lajeista, mutta heinät 
ovat vallalla. Alueen läntisellä laidalla kasvaa muutamia katajia. Osa kohteesta on 
aidattu edustavalla, maisemaa monipuolistavalla puuriukuaidalla. Kohteella on mer-
kitystä sekä tilan monimuotoisuuden, että tien varren maiseman kannalta.

Hoito: Kohteen hoidossa on pyrittävä umpeenkasvun ja pusikoitumisen estoon. 
Nämä tavoitteet saavutetaan suorittamalla alueella raivauksia. Kohteen kasvilajisto 
hyötyy alan laidunnuksesta tai niitosta. Tällä tavoin vähennettäisiin vahvempien 
lajien valta-asemaa ja luotaisiin tilaa hieman harvinaisemmille niittykasveille. Tien-
varsimaisemaa elähdyttävän kohteen riukuaitaa kannattaa myös pitää yllä. Kohteelle 
voidaan hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen – erityistu-
kea.

43. Myllyniityn luonnon monimuotoisuuskohde (kosteikko)

Vanhoista ruoppalävistä ja ojista muodostuva kostea, puustoinen alue Mäki-Maijalan 
tilan koillispuolella on kohde numero 43. Osittain lähteisellä alueella on useita pieniä 
lampareita, joihin on kehittynyt jonkin verran rantakasvillisuutta. Kohteen pohjois-
päässä on puolikostea ruoppaläpi, johon kertyy toisinaan hieman enemmänkin vettä. 
Tälle alavalle osalle olisi todennäköisesti mahdollista nostaa esimerkiksi kevyesti 
padottamalla vettä, jolloin sille muodostuisi hieman enemmän avointa vesialaa. Mah-
dollista olisi myös useamman pienen lampareen synnyttäminen kohteen varrelle. 
Alueen puusto tulee jättää ennalleen. Kohteella ei ole suurempaa vesiensuojelullista 
merkitystä, mutta sen luontoarvot ja peltoalueen lajistoa ja maisemaa monipuolistava 
vaikutus ovat selvät. Kohteen hoitoon on mahdollista saada luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea. 

44. Mustiaiskorven mahdollinen kosteikkokohde

Mustiaiskorven pohjoispäädyssä on laajennettu ojanpätkä, josta on kaivettu aikanaan 
ruoppaa. Tämän kohteen 44 viereiset peltolohkot ovat viljavuudeltaan vain välttäviä ja 
kärsivät jonkin verran kosteudesta. Kohteen itäpuolella on pieni, joutomaa-tyyppinen 
lohko, jota voitaisiin hyödyntää ojanreunan lisäksi kosteikon perustamisessa. Kohde 
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vaatisi allasalueen kaivamista, jotta veden padotuksesta ei aiheutuisi kuivatushait-
toja viereisille metsä- ja peltolohkoille. Kohteen valuma-alue ei ole järin suuri, mutta 
Koskenjoen välittömässä läheisyydessä sijaitsevana ja jokeen johtavaan keruuojaan 
laskevana sillä olisi kuitenkin merkitystä ravinteiden ja kiintoaineksen pidättäjänä. 
Mahdollista kosteikkoa perustettaessa tulisi ottaa huomioon se, että alueen maalaji on 
lähinnä metsäsaraturvetta, ja voi siksi lähteä melko helposti liikkeelle kaivuun aikana. 
Jokeen kulkeutuvan, irtoavan kaivuumassan määrä tulisin minimoida. Kohteella 
kasvavaa ranta- ja vesikasvillisuutta pitäisi säilyttää mahdollisimman paljon. Koh-
teelle voidaan hakea ei-tuotannolliset investoinnit – tukea kosteikon perustamiseen 
ja hoitoon monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea.

45. Puu- ja kivisaareke

Kohde 45 on länsipäästään koivuvaltainen, itäpuolelta sekapuustoinen saareke, jonka 
rinteinen ja sieltä täältä kuoppainen muoto on osittain maanoton seurausta. Itäises-
sä päädyssä kasvaa joitakin maisemapuiksi luokiteltavia, leveälatvuksisia vanhoja 
mäntyjä sekä muutamia katajia. Kohteella on myös muutamia kivisiä kohtia. Saarek-
keen puusto ja pensaisto ei ole kovin tiheää, ja se muodostuu koivuista, männyistä, 
katajasta, villiintyneestä viinimarjasta, pihlajasta, pajusta ja muutamasta kuusesta. 
Mäntyisen osan pohja on kasvillisuutensa perusteella lähinnä tuoretta kangasmetsää. 
Koivuiselle osalle on muodostunut valoisampia laikkuja, ja sen kenttäkerros koostuu 
niittykasveista ja heinävaltaisesta sekakasvustosta. Saarekkeella on muutamia melko 
suuria muurahaispesiä. Kohteen pienelinympäristöt, kauniit maisemapuut ja vaih-
televa lajisto tekevät siitä hyvän monimuotoisuuskohteen.

Hoito: Kohdetta on hoidettu aikaisemmin raivaamalla alueelta pajuja ja koivuja. 
Tällä hetkellä kohde on melko hyvässä kunnossa, eikä se vaadi suurempia toimen-
piteitä. Alaa valtaavaa pajukkoa on kuitenkin syytä raivata pois. Aikaisemmista 
raivauksista saarekkeelle syntyneet oksakasat tulee viedä pois alueelta. Lehtipuiden 
runkoja voidaan kuitenkin jättää lahopuusta hyötyvien hyönteis- ja kovakuoriaisla-
jien iloksi. Kohteelle on mahdollista hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen-erityistukea.

46. Kortejärvenleton mahdollinen kosteikkokohde

Koskenjoen rantaan rajoittuvat, Kortejärvenleton nimellä kulkevat karkeita heinälaje-
ja kasvavat lohkot kärsivät ajoittaisesta tulvimisesta ja veden kerääntymisestä alueel-
le. Lohkoille on muodostunut kosteampia alueita, joissa kasvaa joitakin saroja. Tätä 
kohdetta 46 kiertävät kauttaaltaan ojat, joissa esiintyy ranta- ja vesikasvillisuutta. Jotta 
hankalasti viljeltävä, nykyisellään lähes joutomaana oleva alue saataisiin parempaan 
hyötykäyttöön, sille voitaisiin perustaa ympäröivän ojaverkoston vesistä kiintoaines-
ta ja ravinteita pidättävä kosteikko, jonka purku-uoma johtaisi Koskenjokeen. Kohde 
on mahdollista perustaa pääasiassa patoamalla. Jos arvellaan, että patoamisesta voi 
koitua kuivatushaittoja alueen pelto- tai metsälohkoille, voi olla järkevää kaivaa kos-
teikkoa varten yksi tai useampia altaita. Myös tulvasuojauksesta on huolehdittava. 
Peltojen ympäröimällä, mutta silti melko suojaisella kohteella on vesiensuojelullisen 
merkityksen lisäksi potentiaalia muodostua myös hienoksi lintukohteeksi. Kosteikon 
perustamiseen voidaan hakea ei-tuotannolliset investoinnit – tukea. Hoitoon on puo-
lestaan mahdollista hakea monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea.

47. Saareke

Kohde 47 on tuuheita kuusia kasvava saareke Koskenjoen rannan tuntumassa. Osa 
puustosta on hyvinkin kookasta. Kohteen eteläpäässä on kivistä muodostettua aita-
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maista rakennelmaa. Maaperältään kuusivaltaiselle alueelle tyypillisen saarekkeen 
hieman epätavallinen piirre ovat sen reunamien aurinkoiset ja kuivahkot paikat 
sekä keskivaiheen avoin kaistale, joilla kasvaa runsaasti hyväkuntoisia katajia sekä 
niittykasvillisuutta. Kohde on erittäin kaunis ja monipuolistaa rantamaisemaa myös 
joella liikkuvien näkökulmasta. 

Hoito: Kohde ei vaadi erityisen suuria toimenpiteitä. Reuna-alueet ja katajien 
ympäristö tulee säilyttää avoimena poistamalla niille ilmestyvä taimikko. Lisäksi 
reunaa tulee niittää kasvilajiston monipuolistamiseksi. Kiviset alueet voidaan jättää 
ennalleen, samoin tuuhea ja kaunis kuusikko. Kohteelle voidaan hakea luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.

Kuva 19. Kiviaidat tai suuremmista lohkareista muodostetut kivimuodostelmat, kuten kuvassa, 
tarjoavat elintilaa ja suojaa monille lämpöä vaativille hyönteisille ja matelijoille.

48. Ylämäen mahdollinen kosteikkokohde

Joen vanha, umpeenkasvanut uoma on muodostanut Kuparin tilan lounaispuolelle 
toisesta päästä jokeen aukinaisen lahdenpohjukan, jolle on muodostunut luonnolli-
nen kosteikko. Tämä kohde 48 olisi helposti laajennettavissa ja muokattavissa mo-
nivaikutteiseksi kosteikoksi. Yläpuolinen valuma-alue on lähes yksinomaan peltoa, 
ja kohteen viereiset pellot viettävät rantaa kohti. Kohteen alkupäähän pitäisi kaivaa 
syvempi osa laskeuttamaan kiintoainesta. Lisäksi veden kulkureittiä kosteikossa 
tulisi ohjailla rakentamalla sillä nykyisellään olevien saarekkeiden lisäksi muutamia 
uusia saarekkeita ja maakaistaleita. Myös avovesipintaa tulisi lisätä. Kohteen ympä-
ristöä voi olla vaikeaa niittää, joten laidunnus voisi olla paras keino hoitaa kosteikon 
reuna-aluetta. Laiduneläimet eivät saa kuitenkaan aiheuttaa maa-aineksen irtoamis-
ta veteen. Jos tällaista tapahtuu, eläinten pääsy kosteikon rantaviivalle tulee estää. 
Kosteikon perustamiseen on mahdollista saada ei-tuotannolliset investoinnit tukea. 
Hoito tapahtuu monivaikutteisen kosteikon hoito – tuella.
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49. Montionojan mahdollinen kosteikkokohde

Kohde 49 on 2000-luvulla valmistunut laskeutusallas Koskenjokeen laskevan Monti-
onojan varressa. Altaasta voisi patorakennelmia ja altaan muotoa korjaamalla, veden 
kulkua ohjaavia rakenteita ja saarekkeita lisäämällä sekä luiskia loiventamalla perus-
taa monivaikutteinen kosteikko. Näin voitaisiin vähentää Koskenjokeen päätyvää 
ravinne- ja kiintoaineskuormitusta. Kohteen pinta-ala tulee tarkistaa, jotta se vastaa 
nykyisiä kosteikolle asetettuja vaatimuksia. Kosteikon perustamiseen voidaan hakea 
ei-tuotannolliset investoinnit – tukea ja hoitoon monivaikutteisen kosteikon hoito – 
erityistukea.

Kuva 20. Vanha ja vänkyräinen rantapuusto, kuten kuvan haapa, ovat usein kauniita ja luovat vaih-
telua kosteikkokohteille sekä pellon ja vesistön väliselle rajavyöhykkeelle.
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50. Kukkolan mahdollinen kosteikkokohde

Kostea pellon ojanreuna ja joutomaa-alue muodostavat Kukkolan tilan kaakkois-
puolella sijaitsevan kohteen 50. Kohde sijoittuu peltojen ja Koskenjoen väliin, joten 
se on vesiensuojelullisesti melko tärkeä. Runsaasti rantakasvillisuutta kasvava alue 
rajoittuu toiselta puolelta peltoon ja toiselta rinteessä kulkevaan tiehen. Kohde vaatisi 
patoamisen lisäksi allasmaisen osan kaivuuta. Allasosa voitaisiin sijoittaa esimerkiksi 
pusikkoiselle joutomaalle, jolloin myös tämä alue voitaisiin ottaa hyötykäyttöön. 
Viereisille peltolohkoille ei saa aiheuttaa kuivatushaittaa, jollei toisin ole sovittu. 
Kosteikolle on mahdollista saada ei-tuotannolliset investoinnit – tukea perustamiseen 
ja monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea hoitoon.

51. Mahdollinen kosteikkokohde

Kohde 51 on Koskenjoen entiseen, umpeenkasvaneeseen ja laajentuneeseen uomaan 
muodostunut luonnollinen kosteikko, jolla esiintyy runsaasti vesi-mätäsvaihtelua. 
Erityisesti riista- ja monimuotoisuuskosteikoksi soveltuva, mutta myös kiintoainesta 
ja ravinteita pidättävä kohde houkuttelee jo nyt runsaasti sorsalintuja ja muuta riistaa. 
Joenpenkkamaisella, paikoitellen jyrkällä rantatörmällä kasvaa vanhoja ja kauniita, 
vänkyräisiä haapoja. Kohteella on tehty jonkin verran riistanhoidollisia toimenpiteitä, 
kuten avovesipinnan lisäystä ja ruokintalavojen rakentamista. Monivaikutteista kos-
teikkoa perustettaessa olisi hyvä muodostaa lisää mättäiden välissä kulkevia vesiuo-
mia ja avata sinne tänne avovesipintaa. Kiintoainesta ja ravinteita pidättävä syvempi 
allasalue lisäisi kosteikon vesiensuojelullista arvoa. Hoitotoimenpiteitä suoritettaessa 
tulisi kuitenkin pitää mielessä kohteen tarkoitusperät ja riistan – erityisesti sorsalintu-
jen – tarpeet. Kohteelle voidaan hakea ei-tuotannolliset investoinnit – tukea kosteikon 
perustamiseen ja monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea sen hoitoon.
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7.3 Hulausjärvi-Mantereenjärvi

52. Kankaron luonnon monimuotoisuuskohde (kosteikko)

Kohde 52 on aikaisemman kaivuun tuloksena syntynyt kosteikkoalue, joka on ny-
kyisin melko luonnontilainen. Kohteen valuma-alue on sen verran pieni, ettei sille 
ole välttämättä tarkoituksenmukaista perustaa vesiensuojelukosteikkoa. Peltojen 
ja rannan väliin sijoittuvana sillä on kuitenkin jonkin verran merkitystä kiintoai-
neksen ja ravinteiden pidättäjänä. Lukuisine erikokoisine saarekkeineen, runsaine 
avovesipintoineen ja melko loivine luiskineen se tarjoaa kuitenkin ruokailu- ja pesi-
mispaikkoja monille sorsalinnuille. Myös muut riistaeläimet hyötyvät kosteikosta. 
Allasalueen ja järven erottaa saarimainen, koivua kasvava maakaistale, johon johtaa 
kivistä rakennettu silta. Kohde olisi parhaimmillaan esimerkiksi monimuotoisuus- 
tai riistakosteikkona. Muokkauksen jäljiltä paikoitellen repaleiseksi ja irtonaiseksi 
jäänyttä reunaa pitäisi siistiä. Muutamien saarekkeiden ja maakaistaleiden reunoja 
täytyisi myös hieman loiventaa, jotta vesilintujen on helpompi siirtyä rannalta ve-
teen ja takaisin. Muuten ne kannattaisi jättää ennalleen. Ranta- ja vesikasvillisuutta 
tulisi säästää mahdollisimman paljon. Kohteelle voidaan hakea luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea. Vaihtoehtoisesti sille voisi olla mah-
dollista hakea myös ei-tuotannolliset investoinnit – tukea kosteikon perustamiseen 
ja monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea sen hoitoon. Ennen jälkimmäisten 
tukien hakua pitäisi kuitenkin tarkistaa tukiviranomaisilta, voisiko kohde saada näitä 
tukia luonnon monimuotoisuuteen painottuvana monivaikutteisena kosteikkona.

53. Matajanlahden mahdollinen kosteikkokohde

Matajanlahden viereen on tienteon yhteydessä syntynyt luonnollinen kosteikko, josta 
on putken kautta purkuyhteys Mantereenjärveen. Tämän kohteen 53 valuma-alue 
koostuu pääasiassa pelloista, ja myös läheisen ratsastuskoulun ja sen hevostarhojen 
valumavedet ohjautuvat kosteikolle. Kosteikolla kasvaa monipuolinen ranta- ja ve-
sikasvusto. Alueella esiintyviä lajeja ovat muun muassa ulpukka, osmankäämi, eri-
laiset sarat, myrkkykeiso ja kurjenjalka. Altaassa on havaittu elävän ruutanoita. Jotta 
kosteikosta saataisiin nykyistä tehokkaammin kiintoainesta ja ravinteita pidättävä, 
sitä täytyisi muotoilla jonkin verran. Tiheimpiä vesi- ja rantakasvillisuusvyöhykkeitä 
tulisi hieman avata ja luoda kosteikolle lisää mätäs-allas-uoma-vaihtelua. Luonnol-
lisen kosteikon ennallistamiseen ja laajennukseen voidaan hakea ei-tuotannolliset 
investoinnit tukea. Hoito tehdään monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistuella.

54. Köpinsaaren luonnon monimuotoisuuskohde (kosteikko)

Mantereenjärven ja Sauvonselän väliin jäävään Köpinsaareen johtavan tien vieressä 
on entisistä ruoppalävistä muodostunut pysyvästi kostea, luonnollisen kosteikon 
tapainen alue: kohde 54. Viereiset pellot viettävät loivasti aluetta kohti. Kohteen 
sijainti kahden järven välissä ja veden kulkeutuminen ruoppaläveltä toiselle han-
kaloittaa kohteen valuma-alueen määritystä. Jos kohteen veden oletetaan laskevan 
järveltä toiselle sen mukaan, kumman järven vesi on korkeammalla, kohteen valuma-
alueeseen voidaan katsoa kuuluvaksi vaihtelevasti jopa koko Mantereenjärvi tai 
Sauvonselkä. Näin ollen kohteen valuma-alue olisi liian suuri, jotta kosteikko olisi 
toteutuskelpoinen. Alueella on kuitenkin arvoa luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta. Ruoppaläpien altaissa ja niiden ympärillä kasvaa monimuotoista kasvilajistoa. 
Puusto on aukkoista, lehtomaista kangasmetsää. Kohde rikastuttaa alueensa lajistoa 
ja monipuolistaa maisemaa. Lisäksi se pidättää viereisiltä peltolohkoilta mahdollisesti 
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kulkeutuvia ravinteita. Kohteen tien puoleiselta reunalta voidaan poistaa muutamia 
puita, jolloin kosteikkonäkymä tulee paremmin esille. Kosteikon ympäristöä voidaan 
myös niittää ja tiheimpiä vesakkoja harventaa. Kohteen hoitoon voidaan hakea luon-
non ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.

55. Himaussaaren niitty

Kohde 55 on Mantereenjärven Himaussaaressa sijaitseva avoin ja valoisa niitty, jol-
la kasvaa kostean niityn lajeja ja heinävaltaista sekakasvustoa. Saarta on aiemmin 
laidunnettu. Laidunnuksen loppumisen jälkeinen rehevöityminen näkyy useiden 
rehevyyttä indikoivien lajien runsaana esiintymisenä alueella. Lajisto on myös jon-
kin verran yksipuolistunut. Kohteen metsittämistä on yritetty siinä kuitenkaan on-
nistumatta. Viime ajat niitty onkin ollut hoitamaton. Niittyalueen erottaa rannasta 
puustoinen vyöhyke, joka vaihtelee tuoreesta lehtomaiseen kangasmetsään. Saaren 
eteläpäässä on muutamia kesämökkejä. Kohde on rehevöitymisestään huolimatta 
edelleen kaunis ja monipuolistaa sekä saaren maisemaa, että lajistoa. 

Hoito: Kohteelle ehdottomasti parasta hoitoa on laidunnus, jolla saadaan tehok-
kaasti vähennettyä alueen rehevöitymistä ja parannettua niittylajiston kasvuolosuh-
teita. Jollei laidunnusta pystytä järjestämään, myös toistuvalla niitolla saadaan hyviä 
tuloksia. Koska kohteen pinta-ala on yli kaksi ja puoli hehtaaria, koko alalle ei ole 
välttämättä mahdollista saada luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 
– erityistukea. Tukea voidaan kuitenkin hakea esimerkiksi pelkälle rantaniittyosuu-
delle. Myös muut kohteelle sopivat tukimuodot kannattaa selvittää. Jos kohdetta 
voidaan hoitaa perinnebiotooppina, koko alalle voidaan hakea ei-tuotannolliset in-
vestoinnit – tukea perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaukseen sekä tämän jälkeen 
perinnebiotoopin hoito – erityistukea.

56. Hakkilan mahdollinen kosteikkokohde

Kohde 56 on joutomaan läpi kulkeva, Mantereenjärveen laskeva oja, johon olisi mah-
dollista perustaa monivaikutteinen kosteikko. Ojan valuma-alueeseen kuuluvat Hak-
kilan ja Kontinmaan alueet, joista suurin osa on peltoa. Kosteikon perustamisella 
esitetylle paikalle voitaisiin siis vähentää Mantereenjärven ravinne- ja kiintoaines-
kuormitusta. Kohteen viereinen joutomaa olisi hyödynnettävissä kosteikkoalana. 
Toimenpiteeksi ei riittäisi vain veden nosto patoamalla, vaan alueelle tarvitsisi myös 
kaivaa allas kosteikkoa varten. Paikalla kasvavaa rantakasvillisuutta pitäisi säästää 
kaivuutöiden aikana. Kohteelle on mahdollista saada ei-tuotannolliset investoinnit – 
tukea kosteikon perustamiseen ja monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea.

57. Ruotsilanjoen mahdollinen kosteikko

Hakkilan ja Mantereen välistä Mantereenjärveen laskevaan ojaan on luonnollisen 
kulutuksen ja kaivamisen seurauksena syntynyt laaja ja edustava kosteikkoalue. 
Kohteella 57 esiintyy avovesipinnan ja osmankäämivoittoisten alueiden vaihtelua 
sekä monimuotoista kasvilajistoa. Kosteikolla ja sen ympäristössä elävät ja ruokai-
levat monet linnut eri sorsalajeista harmaahaikaraan ja ruskosuohaukkaan. Iso osa 
kohteen laajasta yläpuolisesta valuma-alueesta on peltoa, ja kosteikolla on suuri 
vesiensuojelullinen merkitys erityisesti Mantereenjärven suhteen. Jotta kohde olisi 
tehokkaasti toimiva monivaikutteinen kosteikko, sen alueella tulisi suorittaa kevyttä 
muotoilua ja avovesipinnan laajennusta. Vesikasvillisuutta tulisi paikoitellen niittää. 
Vettä ohjaavien maakaistaleiden ja saarekkeiden rakentaminen kiintoaineksen ja ra-
vinteiden pidätyskyvyn lisäämiseksi olisi hyödyllistä, ja Mantereenjärveen johtavan 
purku-uoman mutkittelua voitaisiin myös hieman lisätä. Luonnollisen kosteikon 
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ennallistamiseen ja laajennukseen voidaan hakea ei-tuotannolliset investoinnit – 
tukea. Kosteikon ylläpito tapahtuu puolestaan monivaikutteisen kosteikon hoito 
– erityistuella.

Kuva 22. Tällaisen luonnollisen kosteikon muuttaminen monivaikutteiseksi kosteikoksi on usein 
vaivattomampaa kuin täysin uuden kosteikkoalueen toteuttaminen.

58. Kaarreportaan monimuotoisuuskohteiden kokonaisuus

Kohteella 58 on useita lajistoa ja maisemaa monipuolistavaa osaa. Se on yhdistelmä 
tuoreita niittyjä, vanhoja, puustoisia karjanlaitumia, peltotietä, puukujannetta ja py-
syvästi vetisiä oja-alueita. Itä- ja kaakkoisreuna ovat aiemmin inventoitua perinnebio-
tooppia. Muilta reunoiltaan alue rajautuu peltoihin ja kosteikkoon. Suojaisuus ja au-
rinkoisuus vaihtelevat kohteen eri osissa suuresti. Kohteella on siis hyvin vaihteleva 
pienelinympäristöjen kirjo, joilla viihtyy monimuotoinen kasvi- ja eläinlajisto. Alueen 
merkitys luonnon ja maiseman monipuolistajana sekä paikallisesti, että yksittäisen 
tilan näkökulmasta on suuri.

Hoito: Alue on ollut aikaisemmin karjan laidunta ja heinäniittyä. Laidunnuksen 
loppuminen näkyy rehevämmän kasvillisuuden ilmaantumisena niityille. Niittyalu-
eita tulee hoitaa joko laiduntamalla tai säännöllisesti niittämällä, jotta niiden lajisto 
säilyy monimuotoisena eikä rehevöityminen jatku. Myös karjan laitumena ollut koi-
vikkoalue hyötyy pienimuotoisesta raivauksesta ja puuston harvennuksesta. Nuo-
rehkolta koivukujalta tulee perata pois ylimääräisiä runkoja ja pusikkoa. Kohteen 
hoitoon on mahdollista hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 
– erityistukea. Koko kohde on kooltaan yli kolme hehtaaria, joten tukihakua varten 
kokonaisuuden osat kannattaa jaotella ainakin kolmeen erilliseen tukialueeseen, joista 
pellon ja metsän, tien tai vesistön väliset reunavyöhykkeet voivat olla kukin maksi-
missaan 20 metriä leveitä. Kukin kohteen osa tulee kuitenkin käsitellä kokonaisena. 
Toisin sanoen esimerkiksi niittyosuutta ei voi ”siivuttaa” erillisiksi tukikaistaleiksi, 
vaan tukea tulee hakea koko niittyalalle.
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59. Mantereenrahkan mahdollinen kosteikkokohde

Mantereenjärven koilliskulmaukseen laskee leveä ja melko syvä oja, jonka varrella ja 
itäpuolella on runsaasti kosteikon perustamiseen sopivaa, kosteaa ja viljelykelvotonta 
joutomaata. Tämä kohteen 59 oja on muodostanut alueelle jo muutamia lampareita, 
joilla kasvaa vesi- ja rantakasvillisuutta. Ojan uoma kärsii jonkin verran eroosios-
ta. Kohdetta ja Mantereenjärveä erottaa tie, jonka alitse kulkee kaksi purkuputkea. 
Kosteikon perustaminen vaatisi kaivamista. Kohteelle tulisi rakentaa veden kulkua 
ohjaavia rakenteita, avovesipintaa lisätä ja uoman luiskia loiventaa. Laajalta peltoalu-
eelta ja osittain Mantereenrahkan suolta vetensä keräävään ojaan ja Peltosaarentien 
varteen perustetulla kosteikolla olisi suuri vesiensuojelullinen merkitys ja se lisäisi 
myös nykyisellään hieman epäsiistiltä näyttävän alueen maisemallista arvoa. Kos-
teikon perustamiseen voidaan hakea ei-tuotannolliset investoinnit – tukea. Hoitoon 
haetaan monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea.

60. Nikkilän laidunniitty

Tuoreen niityn lajeja sekä heinävaltaista sekakasvustoa kasvava kohde 60 on nykyi-
sellään hevoslaitumena oleva niitty, joka on aikaisemmin ollut heinämaana. Laidun 
rajoittuu kaakkoisosaltaan tilan pihapiiriin rakennuksiin. Muualta sitä ympäröivät 
pelto ja metsä. Sekä Mantereentielle, että tilalle johtavalle tielle näkyvä avoin niitty 
laiduntavine eläimineen monipuolistaa peltomaisemaa ja luo elintilaa monimuotoi-
selle kasvilajistolle. Kukkivat kasvit houkuttelevat alueelle myös paljon perhosia. 
Kohteella on myös suuri merkitys tilan omalle monimuotoisuudelle. 

Hoito: Niityn rehevyyttä vähennetään ja kasvillisuuden monilajisuutta edistetään 
ja ylläpidetään entiseen tapaan jatkuvalla laidunnuksella. Tämän lisäksi rehevimpiä 
ja suojaisempia kohtia tulee niittää silloin tällöin. Laiduneläimille ei saa tarjoilla 
alueelle muuta lisäravintoa, jottei niiden lanta rehevöittäisi niittyä. Tälle yli kolmen 
hehtaarin suuruiselle kohteelle tai osalle siitä voidaan hakea luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea. Jos kohde on pellon kirjoissa, se voi 
olla järkevää siirtää luonnonlaitumeksi tai niityksi.

61. Päykän kuiva laidunniitty

Kohde 61 on hieman kohdetta 60 vastaava niittyalue Mantereentien varressa. Tämä 
niitty on kuitenkin paahteisempi ja kuivempi, ja sen kasvillisuus onkin lähinnä kui-
valle niitylle tyypillistä. Muilta sivuiltaan peltoon ja pihapiirin rajoittuva kohde on 
ollut aikaisemmin peltona ja heinämaana. Laitumena se on ollut ainakin viimeiset 
kymmenen vuotta. Laiduneläiminä olleet hevoset ovat kuluttaneet kohteen maape-
rää, ja siellä täällä on myös paljastuneita kohtia. Vaikka kasvillisuus ei olekaan vielä 
erityisen edustavaa, luovat useat kukkivat kasvit ja näkyvällä paikalla laiduntavat 
eläimet tie- ja peltomaisemaa elävöittävän, Mantereen alueen luonnon ja maiseman 
monimuotoisuutta edistävän kohteen.

Hoito: Kohteen hoito ei vaadi nykyisen laidunkäytön jatkamisen lisäksi suurempia 
toimia. Laidunnuksen suunnittelussa tulee kuitenkin huolehtia siitä, ettei ylilaidun-
nusta tapahdu. Toisaalta eläimille ei myöskään olisi hyvä syöttää lisärehua. Maaperää 
ei tule muokata eikä laidunkasvillisuutta uudistaa nurmelle. Lähinnä maisemakoh-
teeksi ja perhosille tärkeäksi alueeksi luokiteltavan kohteen hoitoon on varauksella 
haettavissa luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea, 
joskin alueen laajuus voi osoittautua ongelmaksi.
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62. Rinnanmäen metsälaidun

Kohde 62 on kuusivaltainen metsäkaistale, joka on ollut ainakin viimeiset 10 vuotta 
karjan laitumena. Perinnebiotoopiksi kohde on liian nuori ja sen puusto on vielä 
turhan yksipuolista, mutta sillä on arvoa paikallisen monimuotoisuuden edistäjänä. 
Kohteeseen kuuluu vanha, mutta hyväkuntoinen lato ympäristöineen. Tuuhean kuu-
sikon vuoksi kohde on melko suojaisa. Sille on kuitenkin muodostunut avoimempia 
laikkuja, joilla kasvaa heinä-, ruoho- ja rikkakasvien vallitsemaa sekakasvustoa sekä 
joitakin kostean niityn lajeja. Metsänpohja on pääosin tuoretta tai lehtomaista kan-
gasmetsää. Kohteen elinympäristötyyppi poikkeaa suuresti muusta metsäalueesta 
sekä viereisestä pellosta, ja sillä on edellytykset muotoutua paikallisesti hyvinkin 
arvokkaaksi monimuotoisuuskohteeksi. Jatkuvan hoidon avulla se voisi aikaa myö-
ten soveltua myös metsälaitumeksi, joka luokitellaan perinnebiotoopiksi.

Hoito: Kohteen laidunnusta jatketaan. Tämän lisäksi erityisen reheviä, nokkosta 
kasvavia kohtia tulee niittää. Aukkopaikkojen laajentaminen muutamia kuusia kaa-
tamalla edistäisi valoisuutta ja toisi monille kasvilajeille uusia kasvupaikkoja. Reuna-
vyöhykkeenä hoidettavalle, enintään 20 m leveälle metsälaidunkaistaleelle voidaan 
hakea luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.

63. Letsamon saarekkeet

Kohde 63 koostuu neljästä erillisestä pellon metsä-, puu- ja kivisaarekkeesta sekä 
yhdestä kiviröykkiöstä. Saarekkeet ovat lehtipuuvaltaisia ja hyvin monimuotoisia. 
Niiden valoisuus ja varjoisuus vaihtelee suuresti. Puusto on monilajista, eri-ikäistä 
ja kerroksellista, ja vanhoja puita sekä lahopuita esiintyy runsaasti. Pääpuulajit ovat 
haapa, koivu, kuusi ja mänty. Kivikkoiset kohdat ja niittymäiset reuna-alueet luovat 
oman lisänsä saarekkeiden edustaviin elinympäristötyyppeihin.

Hoito: Kiviröykkiölle (63A) kasvavaa pajukkoa kannattaa ainakin harventaa, ellei 
jopa poistaa kokonaan aina uusien taimien ja vesakon ilmestyessä. Pääsaarekkeet (63B 
ja 63C) voidaan jättää pääosin ennalleen, mutta niiden tiheimmin kasvavilta reunoilta 
tulee poistaa muutamia runkoja ja luoda näin valoisuutta kohteelle. Vanhat puut, 
lahot ja kelot tulisi jättää koskemattomiksi. Kuusentaimet ja vesakko hävitetään liian 
tiheän kasvun ja pusikoitumisen välttämiseksi. Puu- ja kivisaarekkeet (63D ja 63E) 
voidaan jättää entiselleen, joskin niitä voidaan niittää aina silloin tällöin avoimuuden 
ylläpitämiseksi. Kohteet 63D ja 63E ovat alle viiden aarin laajuisia ja siksi tukikel-
vottomia. Isommista saarekkeista (A, B ja C) kannattaa yhdistelemällä muodostaa 
yksi tai kaksi tukialuetta, joiden hoitoon on mahdollista hakea luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.

64. Toutolan metsäsaareke

Vesilahdentien pohjoispuolella, Toutosen- ja Toutolanteiden välisellä pellolla sijaitse-
va kohde 64 on tiheäpuustoinen metsäsaareke, jonka kasvillisuus vaihtelee tuoreesta 
kangasmetsästä lehtomaiseen kangasmetsään. Kohteella on paljon eri-ikäistä puustoa 
ja lahopuitakin löytyy. Myös lajisto on monipuolista: kohteella on ainakin kuusta, 
haapaa, koivua, mäntyä ja pihlajaa. Lehtomaisemmilla metsänpohjan osilla kasvaa 
muun muassa sinivuokkoa ja käenkaalia, kuivemmilla paikoilla taas varpukasve-
ja. Sammalia esiintyy runsaasti. Kohteella on myös useita suuria kivenlohkareita. 
Luonnon monimuotoisuuden lisäksi saareke elävöittää peltomaisemaa ja tienvarren 
näkymää.

Hoito: Kohde on melko edustava metsäsaareke, eikä sillä ole tarpeen suorittaa 
mittavia toimenpiteitä. Reunamien avoimempia laikkuja voidaan ylläpitää harventa-
malla ja raivaamalla niihin ilmestyvää vesakkoa. Matalampien, marjovien pensaiden 



55Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja  05 | 2009

ja puiden, kuten esimerkiksi pihlajan taimet tulee kuitenkin säästää. Heinälajeja ja 
sekakasvustoa kasvavia osuuksia tulee toisinaan niittää lajiston monipuolistamiseksi. 
Niitto tehdään vasta loppukesällä tai alkusyksystä, jotta kukkivat kasvit ehtisivät val-
mistaa siemenensä ennen sitä. Kohteen hoitoon voidaan hakea luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea.
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65. Peurauden mahdollinen kosteikkokohde

Kohteessa 65 on pellolle muodostunut osittain kaivamisen seurauksena kosteampi 
alue, jossa vesi on kertynyt allasmaiselle alueelle. Vesialueen reunoilla kasvaa run-
saasti kukkivia kasveja. Kohteen pohjoispuolella on jokseenkin kostea, puustoinen 
ojanvarsi, jota olisi mahdollista hyödyntää kosteikon perustamisessa. Yläpuolinen 
valuma-alue on pääosin peltoa. Mahdolliselta kosteikolta lähtevä oja laskee Peurau-
denlahteen. Kohde ei siis ole varsinaisesti hankealueella, mutta maastokartoitusten 
yhteydessä esiin tulleena, tukikelpoisena kohteena se haluttiin esitellä yleissuun-
nitelmassa. Kohteen toteutus vaatisi kaivamista patoamisen lisäksi. Kosteikon pe-
rustamiseen on mahdollista saada ei-tuotannolliset investoinnit – tukea ja hoitoon 
monivaikutteisen kosteikon hoito – erityistukea.

Kuva 24. Hulausjärven ja Mantereenjärven valuma-alueet, kohteet 65, 78.
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Kohteet, joille ei ole tällä hetkellä 
saatavilla tukea

66. Pussimäenojan koski

Kohde 66 on kaunis ja monimuotoinen Pussimäenojan vanha myllykoski Koskenjoen 
valuma-alueella. Koski laskeutuu metsäistä aluetta alas peltolohkon laitaan, josta 
sen vedet jatkavat matkaansa edelleen Lamminjärven kautta Hirvijärveen. Ennen 
peltoja oja muodostaa kosken alle myös pienen, kirkasvetisen lammen. Alueelta 
on löydetty aikaisempien inventointien yhteydessä harvinaisia sammallajeja, kuten 
koskisiipisammalta. Kohteella on suuri merkitys paikallisen luonnon monimuotoi-
suuden kannalta ja se onkin siksi haluttu esitellä myös yleissuunnitelmassa. Kohteelle 
ei suositella hoitotoimenpiteitä, sillä tärkeintä olisi sen säilyminen mahdollisimman 
samanlaisena.

67. Koivumäen saareke

Kohde 67 on kooltaan melko pieni, mutta erittäin edustava katajainen ja kivikkoinen 
saareke. Pienipiirteisyys ja monimuotoisuus on kohteella runsasta. Peltojen kauttaal-
taan ympäröimälle saarekkeella on aikoinaan tuotu kiviä, mutta muuten se on ollut 
pitkään luonnontilassa. Kohde on avoin ja aurinkoinen, paikoitellen jopa paahteinen. 
Reunamilla kasvaa kuivan ja kostean niityn lajistoa sekä heinävaltaista sekakasvus-
toa. Reheviä laikkuja on vain muutama. Puusto on harvaa ja eri-ikäistä, pääosan siitä 
ollessa kuitenkin melko vanhaa. 

Hoito: Kohteen hoidossa tärkeintä on säilyttää sen avoimuus ja monimuotoisuus. 
Rehevimpiä, voikukkaa ja ohdaketta kasvavia kohtia olisi hyvä toisinaan niittää. 
Vaikka kohde ei olekaan tukikelpoinen, se on haluttu esitellä yleissuunnitelmassa 
edustavuutensa sekä luontoa ja maisemaa monipuolistavan vaikutuksensa vuoksi.

68. Saarekkeet

Kehrontien länsipuolella sijaitseva puu- ja kivisaareke (A) ja sen vieressä oleva pie-
ni kivisaareke (B) muodostavat yhdessä kohteen 68. Kohteella kasvava haavoista, 
kuusista ja katajista muodostuva puusto on melko nuorta ja raivauksen jäljiltä myös 
harvaa. Kulttuurivaikutuksesta kertovaa terttuseljaa kasvaa muutamassa kohdassa. 
Saarekkeen kasvillisuus vaihtelee kivisten ja kallioisten kohtien kuivan ja kostean 
niityn lajeista rehevämpien osien sekakasvustoon. Kukkivia kasveja on suhteelli-
sen runsaasti. Kaunis kohde kiinnittää peltolohkon ohi ajettaessa huomion ja toimii 
maiseman elävöittäjänä. Lisäksi sillä viihtyvät monet sellaiset kasvilajit, jotka eivät 
muuten esiintyisi peltoalueella.

Hoito: Vaikka kohde ei olekaan erityistukikelpoinen liian vähäisen pinta-alansa 
takia, sitä kannattaa hoitaa kyseiselle saareketyypille ominaiseen tapaan. Tämä tar-
koittaa puuston raivausta tarvittaessa sekä kasvillisuutta monipuolistavaa niittoa. 
Kartoitushetkellä puusto ei tosin ollut raivauksen tarpeessa, sillä alue oli jo sopivan 
avoin. Terttuseljapensaat voidaan kuitenkin poistaa kokonaan. Viereistä pientä kivi-
saareketta voidaan tuoda paremmin esiin niittämällä sitä reunustavaa korkeampaa 
heinä- ja sekakasvustoa. Hoidettaessa on tärkeää pitää mielessä kohteen ominaispiir-
teet sekä maisemalliset arvot.

8
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69. Jankan padon ympäristö

Kohde 69 on Jankan pato (Onkemäenjärven pato) Tarimaantien vieressä. Pato lampi-
neen ja kivikkoisine uomineen monipuolistaa ja elävöittää alueen maisemaa. Matalat 
putoukset ja kohiseva Myllykoski muodostavat padon ympäristöön myös kauniin 
äänimaiseman. Pelto- ja asutusvaltaisen alueen lajistokin hyötyy padosta. Kohteella 
ja sen välittömässä läheisyydessä on havaittu harvinaisempia kasvi- ja eläinlajeja, 
joista tärkeimpinä voisi mainita koskisiipisammaleen ja saukon. Kohteelle ei ole 
mahdollista saada maatalouden ympäristötuen erityistukia. Maiseman ja lajiston 
kannalta merkityksellistä, perinteikästä patoa ympäristöineen tulisi kuitenkin vaalia 
ja arvostaa sinä monimuotoisuuskohteena, joka se ehdottomasti on.

Kuva 25. Padot kivisine uomineen luovat vaihtelua maisemaan ja monipuolistavat alueensa lajistoa.
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70. Välimäen saareke

Kohde 70 on saareke, joka rajoittuu pohjoissivulta Koskenjokeen ja muualta peltoon. 
Lähinnä koivua, leppää ja pajua kasvava saareke tuo peltojen välissä kulkevaa jo-
enuomaa esiin ja toimii eräänlaisena kosteana tulva-alueena. Lisäksi sillä kasvava 
puusto, pensaat ja runsas rantakasvillisuus hyödyntävät viereisiltä peltolohkoilta 
mahdollisesti kulkeutuvia ravinteita ja estävät näin niiden pääsyä Koskenjokeen asti. 
Tehokkaasti viljellyllä alueella, jossa pellot ulottuvat pääosin rantaan asti, tällainen 
kohde luo joenvarren eliöstölle kaivattua elintilaa ja suojaa.

Hoito: Kohteen merkitys on suurin maisemalliselta kannalta katsottuna ja se olisi-
kin hyvä säilyttää entisellään. Näin ollen sille ei suositella tehtäväksi minkäänlaisia 
toimenpiteitä satunnaista vesakon harvennusta lukuun ottamatta.

71. Kieliön saareke

Kieliön peltoalueella on kalliokohouma, jolle muodostunut saareke on kohde 71. 
Saarekkeen reunamilla kasvaa lukuisia kukkivia niittymäisen pientareen lajeja, kuten 
kissankelloa, harakankelloa, kirjopillikettä ja metsäapilaa. Saarekkeen korkeimman 
ja karuimman kohdan avoin kasvillisuus muodostuu lähinnä sammalista, jäkälistä 
ja erilaisista heinistä, mutta myös kuivan niityn lajeja esiintyy. Puusto koostuu koi-
vuista, männyistä, haavoista, pihlajista, kuusesta ja pajusta. Kivikko- ja kallioalueista 
hyötyvät monet hyönteiset ja matelijat. 

Hoito: Kohteen lajisto on hyvin monipuolista ja siksi saarekkeen arvo paikallisen 
luonnon monimuotoisuuden edistäjänä on melko suuri. Lisäksi kohde elävöittää 
joenrannan peltomaisemaa. Vaikka saarekkeen pinta-ala ei riitäkään erityistukikel-
poisuuteen, kannattaa kohdetta hoitaa sen hyvän tilan ylläpitämiseksi. Pusikoitumi-
sen estäminen jatkamalla alueella aikaisemmin suoritettuja vesakon raivauksia aina 
tarvittaessa on hyvä hoitomuoto. Edellisissä raivauksissa syntyneet ja uusien raiva-
usten jäljiltä jäävät risukkokasat tulee kuljettaa alueelta pois. Paksuimpia kaadettuja 
runkoja voidaan toki jättää alueelle parantamaan lahopuusta hyötyvien kuoriaisten ja 
muiden hyönteisten elinolosuhteita. Vanhemmat puut ja marjovat pensaat kannattaa 
ehdottomasti jättää koskemattomiksi. Nokkosta, voikukkaa ja pihatähtimöä kasvavat 
reuna-alueen kohdat tulee niittää säännöllisesti. Näin niiden rehevyyttä saadaan 
vähennettyä ja lajistoa monipuolistettua.

72. Luonnon monimuotoisuuskohde (kosteikko)

Kohde 72 on pellon keskellä oleva kosteikkomainen alue, johon kertyy vettä ja jolla 
kasvaa jonkin verran rantakasvillisuutta. Alue on pysyvästi kostea ja sen ympärillä 
oleva vyöhyke on erittäin hankalaa viljellä. Ojitustoimenpiteet eivät ole vähentäneet 
veden kerääntymistä alueelle. Kohde näkyy ohi kulkevalle Koskenkyläntielle ja luo 
vaihtelua peltomaisemaan. Kosteikon pinta-ala on liian pieni, jotta sille voitaisiin 
hakea erityistukia. Luonto- ja maisemallisten arvojen lisäämiseksi kohteelle voisi 
kuitenkin muotoilla pienehkön altaan, jolle vesi saisi kertyä ja jonka reunamilla olisi 
kasvutilaa kosteikkokasvillisuudelle. Mikäli pellolla on havaittavissa lähteisyyttä, 
tulee toimenpiteet suorittaa harkitusti ja peltolähteille asetettuja rajoituksia noudat-
taen.

73. Saareke

Kohde 73 on peltoaukealla sijaitseva kallioinen saareke, jolla esiintyy useita pienelin-
ympäristöjä. Katajista, kuusista, männyistä, koivuista ja pihlajista koostuva puusto 
vuorottelee avoimempien niittylaikkujen kanssa, joilla kasvaa runsaasti erilaisia kuk-
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kivia kuivan ja kostean niityn lajeja. Kohteen koillislaidan kallionjyrkänteellä esiintyy 
sammalien ja jäkälien lisäksi muun muassa kallioimarretta, ja jyrkänteen alla on pieni, 
kosteikkomainen alue. Saarekkeen puusto on keskittynyt kohteen luoteispäädyn 
melko hyväkuntoisen, vanhan ladon lähettyville. Kohde on lukuisine elinympäristö-
tyyppeineen sekä monimuotoisuuden, että maiseman kannalta arvokas.

Hoito: Kallioisuutensa ja paahteisuutensa vuoksi kohde ei ole erityisen rehevöi-
tymis- tai pusikoitumisaltis. Puustoa ei siis ole tarpeen raivata muutamia kuusen-
taimia lukuun ottamatta. Kasvillisuutta voidaan niittää silloin tällöin kosteammilta 
alueilta, mutta niitto tulisi aina toteuttaa vasta myöhään loppukesästä kukkivien 
kasvien siementuotannon takaamiseksi. Kohde ei ole liian pienen kokonsa vuoksi 
erityisympäristötukikelpoinen. Jos tuista päättävä viranomainen ei pidä saarekkeen 
etäisyyttä viereiseen kohteeseen numero 45 liian suurena, kohde voidaan yhdistää 
kohteeseen 45 ja hakea saarekkeille yhteinen luonnon ja maiseman monimuotoisuu-
den edistäminen - erityistuki.

74. Haapalan puu- ja kivisaareke

Peltoon ja peltotiehen rajoittuva kohde 74 on puustoltaan harva, valoisa ja hieman 
kivikkoinen saareke. Aikaisemmin laitumena olleen kohteen pääpuulaji on koivu, 
mutta sille on ilmestynyt myös muutama nuori kuusi. Saarekkeen kasvillisuus on 
jonkin verran yksipuolistunut ja heinävaltaistunut, mutta sillä kasvaa edelleen myös 
niittylajeja. Kohde on kaunis ja elävöittää pihapiiristä avautuvaa peltonäkymää. Se 
myös monipuolistaa omalta osaltaan Venttonaukeen nimellä tunnetun laajan pelto-
aukean maisemaa.

Hoito: Jotta kohde säilyisi avoimena ja sen lajisto monipuolistuisi, sillä tulisi har-
joittaa joko säännöllistä niittoa tai esimerkiksi lampailla tapahtuvaa laidunnusta. 
Kohteella kasvavat kuusentaimet tulee raivata pois, jotta saarekkeen hieman haka-
mainen ulkomuoto ja valoisuus säilyvät. Paikalla kasvavat muutamat katajat tulee 
jättää koskemattomiksi. Kohteen pinta-ala ei ole riittävä, jotta sille voitaisiin hakea 
erityistukia.

75. Kankaron kivi- ja puusaareke

Kohde 75 on pellon kivi- ja puusaareke, joka rajoittuu pohjoispäädystään Mantereen-
järven rannassa kulkevaan peltotiehen. Saarekkeella kasvaa pieninä määrinä katajaa, 
koivua, kuusta ja pajua. Kasvillisuus koostuu kostean niityn lajeista sekä heinäval-
taisesta sekakasvustosta. Kohteella on merkitystä peltoalueen lajiston monipuolista-
jana sekä rantamaiseman elävöittäjänä. Runsas kivikko tarjoaa suojaa ja elinpaikkoja 
useille lämpöä vaativille matelijoille ja hyönteisille, ja kivien välissä kukkivat kasvit 
houkuttelevat alueelle perhosia.

Hoito: Kohteen pinta-ala ei riitä täyttämään erityistuen ehtoja. Saareketta olisi silti 
hyvä hoitaa, jotta sillä kasvava pensaikko pysyisi kurissa ja lajisto monipuolistuisi. 
Kohteella voidaan suorittaa pienimuotoista pajukon raivausta sekä niittoa. Niitto 
kannattaa kohdistaa erityisesti saarekkeen rehevimmille osille.

76. Hakkilan kiviröykkiö

Kohde 76 on pellolla sijaitseva avoin kiviröykkiö, jolla ei kasva puustoa. Kohteella on 
aikaisemmin sijainnut lato. Kiviröykkiö näkyy Mantereentielle, ja silmä kiinnittyykin 
siihen ohi ajettaessa. Kohde luo vaihtelua peltomaisemaan ja tarjoaa elintilaa monen-
laisille hyönteisille ja matelijoille. Lisäksi sen suojissa viihtyy niittykasvilajistoa, joka 
ei muuten esiintyisi kyseisellä pellolla. 
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Hoito: Vaikka kohde ei olekaan tukikelpoinen, sitä kannattaisi silti hoitaa osana 
kyseisen peltoalueen maisemaa. Kohteen pusikoitumista kannattaa estää raivaamalla 
ajoittain pois sille ilmestyvää vesakkoa. Rehevimpiä, muun muassa juolavehnää ja 
nokkosta kasvavia osia tulee niittää rehevyyden vähentämiseksi. Kohdetta hoidet-
taessa kannattaa pitää mielessä sille tieltä aukeava näkymä, ja tuoda esiin erityisesti 
länsipuolen kaunista kivikkoa. Röykkiön laidalla kasvavia vadelmapensaita voidaan 
harventaa, mutta osan niistä voi jättää paikoilleen monipuolistamaan kokonaisuut-
ta. 

77. Luonnon monimuotoisuuskohde (saareke)

Kohteessa 77 on pellon ja tien väliin jäävä saareke, jolla kasvaa melko tiheä haavikko. 
Lisäksi siltä löytyy muutamia koivuja, kuusia ja pihlajia. Pohja on tuoretta ja lehto-
maista kangasmetsää. Saarekkeen reuna-alueilla esiintyy niittymäisen pientareen 
lajistoa, ja kukkivia kasveja on melko runsaasti. Kohdetta on laidunnettu aikoinaan 
osana viereistä peltolaidunta. Saareke on erittäin näkyvällä paikalla, joten sillä on 
merkitystä Mantereentien tienvarsimaiseman vaihtelevuuteen. Vieressä oleva karjan 
laidun luo myös omalta osaltaan monimuotoista maatalousmaisemaa.

Hoito: Kohteelle ei ole mahdollista saada erityistukia, sillä sen pinta-ala on liian 
pieni. Koska saareke on osa Mantereentien maisemakokonaisuutta, sen säilyttämi-
nen edustavana on tärkeää. Kohteen hoidoksi suositellaan nuorempien runkojen 
varovaista harvennusta kaikkein tiheimmiltä saarekkeen osilta, jolloin kohteen va-
loisuusolot paranevat.

78. Peuraudenlahden tervaleppälehto

Peuraudessa Korteselän pohjoisrannalla sijaitseva kohde 78 on tervaleppävaltainen 
rantametsä, joka luokiteltiin vuonna 2000 tehdyissä inventoinneissa arvokkaaksi 
luontokohteeksi. Kohde rajautuu järven lisäksi peltoihin. Alueen kenttä- ja pensas-
kerros ovat lajistoltaan monimuotoisia, ja kohteelta on löydetty harvinaisia sienilajeja. 
Osa lehdosta on ollut aikoinaan karjan laitumena, mutta laidunnus on loppunut jo 
useita vuosia sitten. Tervaleppälehto on elinympäristötyyppinä hieman harvinaisem-
pi, joten kohteella on myös alueellista monimuotoisuusarvoa. Tämän vuoksi se on 
haluttu esitellä myös yleissuunnitelmassa.

Hoito: Kohde ei välttämättä täytä maatalouden ympäristötukien erityistukiehtoja. 
Sen sijaan se olisi mainio kohde esimerkiksi metsiensuojeluohjelmaan. Tervaleppä-
lehto ei vaadi varsinaisia hoitotoimenpiteitä. Tärkeää on, että kohde säilyy mahdol-
lisimman samanlaisena kuin aikaisemminkin.



63Pirkanmaan ympäristökeskuksen raportteja  05 | 2009

Kuva 26. Tervaleppälehto on arvokas ja melko harvinainen luontotyyppi.

79. Kennon luonnon monimuotoisuuskohde (paloallas)

Kohde 79 on Heinälahden länsirannalle laskevan ojan varressa sijaitseva kaivettu ve-
sivarasto eli paloallas. Kohteen peltoprosentti ei riitä monivaikutteisen kosteikon pe-
rustamis- ja hoitotukiin eikä erityistukiin. Paloallas pidättää kuitenkin jo nykyisessä 
muodossaan yläpuoliselta valuma-alueelta tulevaa kiintoainesta ja ravinteita. Kohde 
toimiikin eräänlaisena esialtaana alempana saman ojan varressa oleville kosteikoille 
(kohde 25). Paloaltaan ympäristössä kasvaa rantakasvillisuutta, jota ei muuten vält-
tämättä esiintyisi kyseisellä paikalla. Kohde monipuolistaa myös viereiseltä tieltä ja 
pihapiireistä avautuvaa peltomaisemaa. Jos kohteella halutaan suorittaa jonkinlaisia 
toimenpiteitä, sellaisia voisivat olla esimerkiksi veden kulkua hidastavien saarekkei-
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den ja maakaistaleiden rakentaminen altaaseen sekä syvän osan kaivaminen kohteen 
alkupäähän kiintoaineksen laskeuttamiseksi.

80. Oinaan saareke

Kohde 80 on erittäin edustava ja kaunis saareke Korostenvainion eteläpuolella. Saa-
rekkeen puusto ja pensaisto on hyvin monilajista, eri-ikäistä ja kerroksellista. Kohteel-
la sijaitsee myös vanha, maalaamaton ja hyväkuntoinen lato, jonka ympärillä kasvaa 
kuivan ja kostean niityn kasvilajeja sekä lehtipuita ja pensaita. Saarekkeen keskellä 
on vanhaa kuusikkoa. Elinympäristötyyppejä on useita, mikä tekee peltomaisemaa 
elävöittävästä kohteesta myös eläin- ja kasvilajistoa monipuolistavan ja arvokkaan. 
Saarekkeella pesii muun muassa tuulihaukka.

Hoito: Kohde on hieman liian pieni, jotta sille voisi saada erityistukea. Mikäli tuista 
päättävä viranomainen ei pidä kohteiden välistä etäisyyttä esteenä, voidaan saareke 
liittää tukihaussa kohteisiin 14A ja 14B ja hakea niille yhteisesti luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen – erityistukea. Kohde ei vaadi erityisempiä hoitotoi-
menpiteitä. Vesakkoa tulee tarvittaessa harventaa ja ladon ympäristöä niittää. Hoitoa 
toteutettaessa olisi ehdottomasti säilytettävä puuston ja pensaiston kerroksellisuus 
ja vaihtelevat elinympäristötyypit.

81. Läntimyksen lampi

Läntimyksen alueella sijaitseva kaivettu lampi on kohde numero 81. Lampi on padot-
tu ja kaivettu aikoinaan lähinnä uimista varten. Avovettä on reilusti, mutta kosteik-
kokasvillisuus on vallannut alaa altaan reunoilta. Alueen kautta kulkevat ojat ovat 
eroosioherkkiä, joten kohde toimii osittain myös laskeutusaltaana. Lammen yläpuo-
lisen valuma-alueen peltoprosentti ei ole aivan riittävä monivaikutteisen kosteikon 
perustamiseen. Kohde on kuitenkin hyvä esimerkki virkistyskäyttö- tai muista syistä 
laadituista, kosteikkomaisista altaista, joilla on kuitenkin myös vesiensuojelullista 
vaikutusta. Tämän vuoksi se on haluttu esitellä myös yleissuunnitelmassa. Koh-
teelle voitaisiin tehdä muutamia toimenpiteitä, joilla sen vesiensuojelullinen arvo ja 
luonnon monimuotoisuutta edistävä vaikutus kasvaisi entisestään. Esimerkiksi vettä 
ohjailevien rakenteiden laatiminen, lammen muotoilu ja reunaluiskien loiventaminen 
palvelisivat kosteikon monivaikutteisuuden lisääntymistä.

82. Pellon puu ja kivisaareke

Kohde 82 on puolivarjoisa pellon puu- ja kivisaareke. Puusto on vaihtelevan ikäistä. 
Saarekkeella kasvaa muutamia vanhoja, näyttäviä mäntyjä, kuusia ja koivuja, mutta 
erityisesti kohteen itä- ja eteläpuolilla kasvaa runsaasti nuorta koivuntaimikkoa. Au-
rinkoisilla reunamilla on heinä- ja rikkakasvivaltaisen sekakasvuston lisäksi kostean 
niityn ja niittymäisen pientareen lajeja. Saarekkeella ja sen ympäristössä on havaittu 
hirviä, valkohäntä- ja metsäkauriita, jäniksiä ja rusakkoja. Kohde toimiikin riistan 
kulkureittinä ja suojapaikkana.

Hoito: Vaikka kohde ei liian pienen pinta-alansa vuoksi ole tukikelpoinen, kan-
nattaa sitä silti hoitaa ja edistää tällä tavoin paikallista monimuotoisuutta. Kohteelle 
jätetyt vanhat pyöröpaalit tulisi kerätä ja viedä pois saarekkeelta. Nuori koivuntai-
mikko voidaan raivata osittain tai jopa kokonaan pois, jotta kohteen kivikkoiselle ja 
valoisalle eteläiselle laidalle syntyisi aurinkoisia paahdealueita. Saarekkeen kasvustoa 
olisi myös hyvä niittää säännöllisesti rehevyyden vähentämiseksi ja lajiston moni-
puolistamiseksi.
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Yleissuunnitelmakohteiden 
perustaminen ja hoito
Jokaiselle toteutettavalle kohteelle tulee laatia kohdekohtainen hoitosuunnitelma, jos-
sa esitellään suunnitellut toimet ja hoidon tavoitteet (kts. esimerkiksi Hagelberg ym.: 
Käytännön kosteikkosuunnittelu, tai Puustinen ym.: Maatalouden monivaikutteisten 
kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus, www.ymparisto.fi/syke > Julkaisut > SYKEn 
julkaisut Suomen Ympäristö-sarjassa > SYKEn julkaisut Suomen Ympäristö-sarjassa 
2007 > Maatalouden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus). Eri-
tyistukia haettaessa tulee suunnitelma liittää mukaan tukihakemukseen. Kohteiden 
hoidon suunnittelussa pyritään mahdollisimman pitkäaikaisen ylläpidon varmista-
miseen, sillä parhaisiin tuloksiin päästään toteuttamalla jatkuvaa ja harkittua hoitoa. 
Seuraavaksi on esitelty muutamia yleisluontoisia ohjeita kohteiden perustamiseen 
ja hoitoon.

On muistettava, että osa kohteista ei kaipaa minkäänlaista hoitoa. Tällaisten kohtei-
den ominaispiirteet säilyvät parhaiten, jos niillä ei suoriteta hoitotoimia, eikä niiden 
luonnontilaisuutta häiritä.

9.1 Monivaikutteiset kosteikot

Kosteikko on monivaikutteinen puron, joen tai muun vesistön osan tai valtaojan ja sen 
reuna-alueen yhteydessä oleva alue, joka on suurimman osan vuodesta veden peitos-
sa ja pysyy muutenkin kosteana. Kosteikolla kasvaa usein vesi- ja rantakasvillisuutta 
ja siinä on myös avovesipintainen syvän veden alue. Kosteikko toimii ennen kaikkea 
kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, mutta sillä voi myös elää runsas eliölajisto 
hyönteisistä kaloihin, lintuihin ja riistaan. Se myös monipuolistaa maisemaa, pidättää 
tulvia ja toimii tarvittaessa kasteluveden varastona tai paloaltaana.

9.1.1 Kosteikon perustaminen

Kosteikolle sopivia alueita on hyvin monenlaisia. Kosteikon yläpuolisesta valuma-
alueesta peltoa tulee olla vähintään 20 %. Erilaiset ojan tai puron notkot, allikot ja lam-
pareet, vettyneet ruoppalävet sekä tulvaniityt ja -pellot voivat toimia perustettavan 
kosteikon pohjana. Laskeutusaltaat ja lammet voidaan usein muokata kosteikoiksi 
muotoilemalla allasta ja laajentamalla vesipinta-alaa.

Kullekin perustettavalle tai kunnostettavalle kosteikolle tulee tehdä huolella laadit-
tu suunnitelma. Kosteikko ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ja kuivatusongelmia 
alueen pelloille tai metsälaikuille, elleivät ne ole altaan perustajan omistuksessa. 
Perustamisen tulisi tapahtua pääsääntöisesi patoamalla, mutta useimmissa tapauk-
sissa tarvitaan ainakin pienimuotoista kaivamista. Kosteikon alkupäässä tulee olla 
syvempi, kiintoainesta laskeuttava alue. Matalammille osille voidaan rakentaa ve-
den kulkua ohjailevia ja hidastavia maakaistaleita sekä monimuotoisuutta edistäviä 
kasvillisuus- ja lintujen pesimäsaarekkeita. Muotoiluun voidaan käyttää kaivettuja 
maamassoja. Osan kaivuumassasta voi hyödyntää myös peltoalueiden muotoiluun 
ja paranteluun.

Fosforiluokitukseltaan korkealle tai arveluttavan korkealle pellolle perustettavan 
kosteikon vesialalta tulee poistaa ravinteikas pintamaa. Jos alueella kasvaa jo valmiik-
si luonnollista kosteikkokasvillisuutta, sitä on pyrittävä säilyttämään mahdollisim-
man paljon. Kosteikon ympärille tulee jättää hoidon kannalta riittävän leveä reuna- ja 
suojavyöhyke. Varsinaisen kosteikon pinta-alan tulva-alueineen tulee olla vähintään 

9
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0,5 % yläpuolisen valuma-alueen koosta, koko hankealan penkereet ja reuna-alueet 
mukaan lukien ollessa aina vähintään 0,30 hehtaarin laajuinen.

9.1.2 Kosteikon hoito

Kosteikon vesiensuojelullisen tehokkuuden säilyminen on usein riippuvainen pe-
rustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä. Toimenpiteiden lähtökohtana on pitää 
yllä kosteikon toimivuutta. Tämä tapahtuu tarkkailemalla kosteikon pato- ja muita 
rakenteita ja korjaamalla niihin mahdollisesti tulleet vauriot tai reunamien sortumat. 
Jotta kosteikko säilyttäisi vesiensuojelullisen tehonsa, eikä pohjalle kertyvä liete lähti-
si liikkeelle tulva-aikoina, tulee altaan lietettä poistaa tarvittaessa joko kaivinkoneella 
tai lietepumpulla. Liete voidaan levittää pelloille.

Kosteikon ympäristö tulee pitää siistinä. Veden mahdollisesti kuljettama roju tu-
lee kerätä pois ja kosteikon ympärillä kasvavaa puustoa tai pensaikkoa harventaa 
tarvittaessa. Liian tiivistä kosteikkokasvillisuutta voidaan ajoittain niittää avoimen 
vesipinnan ylläpitämiseksi. Kohteella tulee kuitenkin säilyttää myös eläinten suo-
japaikkoja. Niitetty ja raivattu aines kuljetetaan aina pois alueelta, ja se voidaan 
hyödyntää esimerkiksi karjan tai riistan ruokinnassa. Kaikki kosteikolla suoritetut 
hoitotoimenpiteet tulee merkitä hoitopäiväkirjaan.

9.2 Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat syntyneet vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja jatkuneen lai-
dunnuksen ja niiton seurauksena. Sinä aikana niille on syntynyt monimuotoinen, 
omaleimainen ja usein harvinaistuneita lajeja sisältävä eliölajisto. Perinnebiotooppien 
hoidon suunnittelussa olisikin tärkeää pitää pääperiaatteena sitä, millä hoitomuodoil-
la ja toimenpiteillä tuettaisiin näille alueille tyypillisen lajiston säilymistä. Suuntavii-
voja voidaan hakea kohteen aikaisemmista hoitomuodoista ja alueen perinteisestä 
käytöstä.

Kuva 27. Katajaisella kalliokedolla elää useita lämpöä ja valoa vaativia kuivien niittyjen lajeja.
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9.2.1 Raivaus

Hyväkuntoiset perinnebiotoopit ovat usein avoimia, valoisia ja kasvuolosuhteiltaan 
melko lämpimiä. Laidunnuksen tai niiton loputtua monet perinnebiotoopit kärsivät 
kuitenkin umpeenkasvusta. Tämän vuoksi kohteiden kunnostus kannattaakin usein 
aloittaa alkuraivauksella, joka on paras toteuttaa useampana vuotena pintakasvilli-
suuden rehevöitymisen estämiseksi. Liian voimakas, yhdellä kertaa tapahtuva puus-
ton harventaminen vapauttaa ravinteita kasvillisuuden käyttöön. Vanhat lehtipuut, 
laho- ja kolopuut sekä jalopuut tulee säästää ja suosia harvinaisia sekä marjovia 
puita ja pensaita. Lisäksi kunnostettavalle alueelle olisi hyvä jättää eläimille joitakin 
suojaisia pensastiheikköjä. Jos kohteella kasvaa katajia, niille on hyvä luoda valoisaa 
kasvualaa poistamalla niiden ympäriltä varjostavaa puustoa. Runsaasti vesovat puut, 
kuten haapa ja leppä, kannattaa ensin kaulata ja kaataa vasta muutaman vuoden 
kuluttua.

Raivaus olisi hyvä toteuttaa siten, että kohteelle muodostuu avoimempien niit-
tylaikkujen ja puustoisten alueiden vuorottelua. Harvennuksella ei ole tarkoitus 
saada aikaan suoria puurivistöjä, vaan puusto saa kasvaa tiheydeltään vaihtelevissa 
ryppäissä. Puuston harvennus on järkevintä tehdä lumen ollessa maassa herkemmän 
kasvillisuuden suojaamiseksi. Kaikki raivausjäte tulee kerätä pois alueelta.

9.2.2 Laidunnus

Laidunnus on usein paras ja helpoin jatkuvan hoidon muoto perinnebiotoopeilla, 
sillä se pitää rehevöitymisen kurissa tehokkaasti ja monipuolistaa lajistoa. Lisäk-
si laiduntavat eläimet monipuolistavat maisemaa. Laidunnuksen aloitusajankohta 
säädetään kohteella olevan kasvillisuuden kehittymisen mukaan. Hyvin rehevillä 
kohteilla laidunnus kannattaa aloittaa jo loppukeväästä, jolloin kasvillisuus ei pääse 
liian korkeaksi ja eläimille kelpaamattomaksi. Laidunpaine ja eläinten määrä on 
sopiva, kun kasvillisuus pysyy matalana, mutta maaperä ei kulu liikaa, eikä täy-
sin puhtaaksi kaluttuja alueita synny. Eläinten kulku alueella saa kuitenkin rikkoa 
maanpintaa jonkin verran, sillä näin myös maaperän siemenpankki pääsee paremmin 
esille. Eläimiltä jää usein esimerkiksi nokkosta tai vadelmaa kasvavia hylkylaikkuja, 
jotka pidetään kurissa niittämällä.

Laiduneläimiksi sopivat parhaiten karja ja lampaat. Myös hevosilla voidaan lai-
duntaa kohteita, joiden maaperä kestää kavioiden kulutusta. Mikäli viljelijällä ei ole 
omia eläimiä, voidaan laiduneläimet vuokrata laidunpankkipalvelun kautta (www.
laidunpankki.fi). Jos perinnebiotoopilla harjoitetaan laidunkiertoa, tulisi aloitus- ja 
lopetuslaitumia vaihdella vuosittain tasaisen laidunnuksen aikaansaamiseksi. Perin-
nebiotoopit tulee rajata erilleen nurmilaitumista, joissa ei ole arvokasta kasvillisuutta. 
Eläinten suojat ja juottopaikat kannattaa sijoittaa paikoille, joilla ne eivät häiritse 
alueen luontoarvoja. Laiduneläimille ei saa tarjota perinnebiotoopille lisäravintoa 
kivennäisiä lukuun ottamatta.

Suunnittelualueella on hyvin vahvat valkohäntä- ja metsäkauriskannat. Villieläin-
ten liikkuminen tulisikin huomioida laidunnusta järjestettäessä ja aitojen kuntoa 
valvoa laidunnuksen aikana, etteivät luonnonvaraiset eläimet pääse rikkomaan ai-
tarakenteita.

9.2.3 Niitto ja kulotus

Niitolla ja niittojätteen poiskuljetuksella voidaan tehokkaasti vähentää rehevöityneen 
tai umpeenkasvaneen perinnebiotoopin ravinteikkuutta. Samalla myös alueen valoi-
suus paranee ja harvinaisemmille niitty- ja ketolajeille tarjoutuu mahdollisuus nousta 
esiin. Paras ajankohta kerran kesässä tapahtuvalle niitolle on kasvien kukinnan ja 
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siementen tuleentumisen jälkeen heinä-elokuussa, jolloin alueelle ehtii varastoitua 
siemeniä tulevan kesän kukintaa varten. Niiton jälkeinen laidunnus on suositeltavaa, 
ja rehevimmillä perinnebiotoopeilla voidaan harjoittaa niittoa useamman kerran kas-
vukauden aikana. Alueelle saattaa olla hyvä jättää joitakin niittämättömiä laikkuja 
tarjoamaan suojaa ja ravintoa niitä kaipaaville eliöille ja perhosille.

Niiton toteutuksessa on hyvä suosia välineitä, jotka leikkaavat korren, eivätkä 
murskaa sitä. Ei-toivottuja kasvustoja kuten nokkosta ja maitohorsmaa hävitettäessä 
voidaan käyttää myös murskaavateräisiä koneita. Niittojäte kerätään aina pois, jottei 
se jää rehevöittämään aluetta ja varjostamaan hennompia kasveja. Niittojäte voidaan 
hyödyntää eläinten ravintona tai se voidaan kompostoida tai polttaa perinnebiotoo-
pin ulkopuolella.

Kulotus sopii kariketta ja kuloheinää sisältäville perinnebiotoopeille. Kulottamalla 
voidaan helpottaa hoitotoimia ja hävittää syömätöntä kasvustoa. Sopiva jatkohoito, 
kuten laidunnus tai niitto, on hyvin tärkeää kulotuksen jälkeen, sillä palamisen seu-
rauksena vapautuu melko paljon ravinteita ja alueella voi tapahtua jopa hetkellistä 
rehevöitymistä. Kulotus on haitallista osalle perinnebiotooppien eliöstöstä, joten koko 
alueen kulottamista kerralla tulee välttää.

9.3 Reunavyöhykkeet ja saarekkeet

Saarekkeilla sekä pellon ja metsän välisillä reunavyöhykkeillä on suuri merkitys 
peltoalueiden lajiston monipuolistajina ja maatalousmaiseman elävöittäjinä. Niiden 
syntyhistoria ja käyttö vaikuttavat osaltaan siihen, millaista eliölajistoa ja elinympä-
ristöjä kullekin kohteelle on syntynyt. Laidunnetuilla tai muuten hoidetuilla, avoi-
milla saarekkeilla ja reunavyöhykkeillä kasvaa usein erittäin monimuotoinen keto- ja 
niittykasvilajisto sekä vaihteleva puusto. Tällaisilla kohteilla runsaana kukkivat kasvit 
houkuttelevat alueelle myös paljon pölyttäviä hyönteisiä ja perhosia. Saarekkeet ja 
reunavyöhykkeet myös tarjoavat suojaa, ruokailumahdollisuuksia ja pesimispaikkoja 
useille eläinlajeille. Lisäksi niillä esiintyy kasvituholaisten luontaisia vihollisia.

Reunavyöhykkeiden hoidon tavoitteena on luoda avoin ja valoisa sekä puustoltaan 
puoliavoin, hakamainen alue jolla esiintyy runsaasti vaihtelua. Niille suositellaan 
usein puiden ja pensaiden harvennusta sekä niittoa tai laidunnusta. Tiheämpiä pen-
saikkoja säästetään suojapaikoiksi linnuille ja eläimille. Puusto ja pensaisto pyritään 
pitämään matalana, jotta ne eivät varjostaisi peltoa, ja reunavyöhykkeelle jätettävää 
kasvustoa valittaessa tulisi suosia lehtipuita, pensaita ja katajia. Erityisesti marjovat 
lajit, vanhat lehtipuut, pökkelöt ja maapuut on tärkeää säästää. Pienimuotoisella 
raivauksella voidaan tuoda esiin reunavyöhykkeellä olevia kiviä, siirtolohkareita 
tai kiviaitoja. Reunavyöhykkeen hoitoa voidaan jatkaa alkukunnostuksen jälkeen 
esimerkiksi laiduntamalla tai niittämällä. Niitto tulisi suorittaa vasta kukinnan lo-
puttua ja siementen tuleennuttua. Kaikki niitto- ja harvennusjäte tulee viedä pois 
reunavyöhykkeeltä.

Saarekkeille pätevät lähes samat hoito-ohjeet kuin reunavyöhykkeille. Sopivia hoi-
totoimia ovat siis puiden ja pensaiden harvennus, laidunnus tai niitto. Pyrkimyksenä 
on luoda saarekkeelle lisää avoimuutta ja muokata puustoa puoliavoimeksi. Suurem-
milla metsäsaarekkeilla, joiden kenttäkerroksen kasvillisuus on selkeästi metsänpoh-
jamaista, ei ole tarpeen tehdä kokonaisvaltaista harvennusta. Tällaisille kohteille voi 
olla hyvä luoda muutamia avoimempia laikkuja lajiston monipuolistamiseksi, mutta 
muuten puusto kannattaa säilyttää ennallaan.
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Kuva 28. Edustavat, monimuotoiset saarekkeet katseen vangitsevine maisemapuineen elävöittävät 
suuresti peltonäkymää.

9.4 Muut monimuotoisuuskohteet

Erilaisilla maatalousluonnon ja -maiseman monimuotoisuuskohteilla on suuri merki-
tys, sillä ne luovat vaihtelevia maisemia ja toimivat elintilana useille lajeille, jotka eivät 
muuten viihtyisi tehokkaasti viljellyillä peltoalueilla. Esimerkiksi puukujanteiden, 
pienten kosteikkojen, lintujen levähdys- ja ruokailupaikkojen sekä vanhojen maata-
lousrakenteiden ylläpidolla ja kunnostamisella pidetään yllä elävää ja monimuotoista 
maatalousympäristöä. 

Pienillä monimuotoisuuskosteikoilla hoidoksi riittää usein puuston ja pensaiston 
raivaus ja alueen niitto, joilla pyritään avartamaan kosteikkoja ympäröivää maisemaa. 
Yleissuunnittelualueelta löydettiin kosteikoita, jotka eivät täytä monivaikutteiselle 
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kosteikoille asetettuja tukiehtoja. Tällaisia kohteita voidaankin hoitaa luonnon moni-
muotoisuutta edistävinä pieninä kosteikkoina. Jos kosteikko on mahdollista toteuttaa 
ilman tukirahoitusta, voidaan sitä esimerkiksi laajentaa tai syventää kaivamalla.

Hankealueella on myös useita niittymäisiä vanhoja laitumia ja heinämaita, jotka 
eivät kuitenkaan sovellu esimerkiksi perinnebiotoopeiksi tai luonnon monimuotoi-
suuskohteiksi. Tällaisille lohkoille on yleensä mahdollista perustaa luonnonhoito-
peltoja, jotka voivat olla joko monivuotisia nurmipeltoja tai monimuotoisuuspeltoja. 
Jälkimmäisillä tarkoitetaan riista-, niittykasvi- ja maisemapeltoja. Luonnon monimuo-
toisuuskohteiden ja luonnonhoitopeltojen hoidossa neuvovat esimerkiksi TE-keskus 
ja ProAgria.

Kuva 29. Kaunis, monimuotoinen niittykasvusto koostuu muun muassa erilaisista heinistä ja useista 
kukkivista lajeista.

9.5 Suojavyöhykkeet

Pellolle perustettavilla suojavyöhykkeillä estetään eroosiota ja ravinteiden huuh-
toutumista pelloilta vesistöihin ja lisätään pellon monimuotoisuutta. Suojavyöhyk-
keen perustamisella voidaan myös esimerkiksi suoristaa hankalan muotoisen pellon 
mutkia. Suojavyöhyke on keskimäärin vähintään 15 metriä leveä pellon ja vesistön 
tai ojan välinen kaistale, jota ei lannoiteta ja jolla ei käytetä torjunta-aineita. Suoja-
vyöhykkeitä suositellaan erityisen kalteville tai eroosioisille lohkoille, tulva-alueille 
sekä pohjavesialueille.

9.5.1 Suojavyöhykkeen perustaminen

Monivuotisen nurmikasvillisuuden peittämä suojavyöhyke perustetaan joko kylvä-
mällä suoraan suojaviljaan tai muodostamalla se vanhasta nurmesta tai viherkesan-
nosta. Perustamiseen sopivat useimmat valmiit heinä- ja nurmiseokset. Kasvilajien 
valinnassa kannattaa pitää mielessä alueelta kerätyn niittoaineksen tuleva käyttö-
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tarkoitus. Kasvillisuutta voidaan monipuolistaa lisäämällä alueelle luonnonkasvien 
siemeniä, näistä erityisesti niitty- ja ketolajeja. Kotimaisia ja luonnonvaraisia pensaita 
ja puita voidaan istuttaa suojavyöhykkeelle harkinnanvaraisesti. Niiden juuristolla 
voidaan sitoa esimerkiksi erityisen sortumaherkkien alueiden maa-ainesta. Hallitse-
maton pensoittuminen on kuitenkin estettävä.

Suojavyöhykkeen rajaus on hyvä tehdä siten, että tulvivat, jyrkät tai muuten han-
kalasti viljeltävät alueet jäävät pois viljelystä. Toisinaan sopimus voidaan tehdä ko-
konaiselle lohkolle, jos se on esimerkiksi hyvin kapea. Suojavyöhykesopimuksella 
voidaan hoitaa myös siihen liitettyjä luonnontilaisia pellon ja vesistön välisiä alueita, 
jos ne eivät ole yli 20 metriä leveitä.

9.5.2 Suojavyöhykkeen hoito

Suojavyöhykkeen tärkein hoitotoimenpide on sen vuosittainen niitto, jolla pyritään 
köyhdyttämään maaperää. Erityisen laajoilla tai rehevillä alueilla niittoa voidaan 
suorittaa myös useampia kertoja kasvukauden aikana. Niittojäte kerätään pois suo-
javyöhykkeen alueelta ja sen voi hyödyntää esimerkiksi karjan rehuna tai muussa 
maatalouskäytössä.

Suojavyöhykettä voidaan myös laiduntaa, jollei sille ole vesiensuojelullista estet-
tä. Laidunnuksella ei saa aiheuttaa maanpinnan rikkoutumista tai sortumia. Suo-
javyöhykkeelle ei saa myöskään tarjota lisärehua, vaan laiduneläinten on tultava 
toimeen olemassa olevalla kasvustolla. Paikkauskylvöjä voidaan tehdä tarpeen mu-
kaan. Suojavyöhykettä ei kuitenkaan saa muokata, joten paikkaukset tulee suorittaa 
suorakylvönä.

Yhdistämällä suojavyöhyke peltoalueen luontokohteisiin saadaan aikaiseksi laa-
jempia luonnon monimuotoisuutta edistäviä kokonaisuuksia ja ekologisia käytä-
viä.
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Kohteiden rahoitus ja tuet

10.1 Ei-tuotannollisten investointien tuki ja 
maatalouden ympäristötuen erityistuet

Suurimmalle osalle hankealueelta löytyneistä kohteista on saatavilla tukea perus-
tamiseen ja hoitoon. Pääasiassa kohteiden rahoitus muodostuu maatalouden ym-
päristötukien erityistuista ja ei-tuotannollisten investointien tuesta. Tuet maksetaan 
toteutuneiden kustannusten perusteella. Tukia hakevan viljelijän tulee olla sitoutunut 
ympäristötukijärjestelmään. Ohjelmakaudella 2007–2013 myös rekisteröity yhdistys 
voi olla sekä monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon tehtävän eri-
tyistuen, että ei-tuotannolliset investoinnit – tuen hakijana. Taulukossa 1 on esitetty 
tiivistetysti hankealueelta löytyneille kohteille saatavilla olevat tärkeimmät tukityypit. 
Tarkemmat tiedot kustakin tukimuodosta, niiden vaatimuksista ja sopimusehdoista 
löytyvät Maaseutuviraston internetsivuilta osoitteesta www.mavi.fi > Viljelijätuet > 
Maatalouden ympäristötuki.

10
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Taulukko 2. Kohteisiin haettavissa olevat tuet tukikaudella 2007–2013. (Koivuranta 2008).

Perinnebiotoopit Saarekkeet ja reunavyöhykkeet

Alkukunnostus ei-tuotannolliset investoinnit tuella 

•	Arvokkaan	perinnebiotoopin	alkuraivaukseen	
•	Myös	yhdistysten	mahdollista	hakea	tukea
•	Maksimituki	675	€/ha		
•	Tuen	jälkeen	hakijan	tehtävä	perinnebiotoopin	hoito-erityis-

tukisopimus 

Hoito perinnebiotoopin hoito-erityistuella 

•	5-vuotinen	sopimus
•	Sopimusala	min.	0,3	ha
•	Voi	koostua	useammasta	min.	0,05ha	alasta	
•	Ei	saa	lannoittaa,	käsitellä	torjunta-aineilla,	metsittää	tai	ojit-

taa 
•	Rajattava	erilleen	peltolaitumista	
•	Ei	pelkästään	yölaitumena,	ei	lisärehua	
•	Niittojäte	korjattava	
•	Myös	yhdistysten	mahdollista	hakea	tukea
•	Maksimituki	450	€/ha/v

Hoito luonnon monimuotoisuuden ja maiseman edistäminen-
erityistuella 

•	5-	tai	10-vuotinen	sopimus	
•	Sopimusala	min.	0,3	ha	
•	Voi	koostua	useammasta	min.	0,05	ha	alasta	
•	Reunavyöhykkeen	leveys	max.	20	m	
•	Saarekkeen	koko	max.	1	ha	
•	Ei	saa	lannoittaa	tai	käsitellä	torjunta-aineilla	
•	Laidunnus	tapauskohtaisesti	sallittua	
•	Maksimituki	450	€/ha/v	

Kosteikot Suojavyöhykkeet

Perustaminen ei-tuotannolliset investoinnit-tuella 

•	Peltoa	min.	20%	valuma-alueesta	
•	Toteutettava	2	vuoden	kuluessa	tuen	myöntämisestä	
•	Kosteikon	ala	min.	0,5%	yläpuolisen	valuma-alueen	koosta	
•	Ei	vuokrauskuluihin	
•	Tuen	jälkeen	hakijan	tehtävä	monivaikutteisen	kosteikon		

hoito-erityistukisopimus 
•	Myös	yhdistysten	mahdollista	hakea	tukea
•	Maksimituki	4000€/ha	(nousee	mahd.	v.	2010)	

Hoito monivaikutteisen kosteikon hoito-erityistuella

•	5-	tai	10-vuotinen	sopimus
•	Toimenpiteitä	mm.	valvonta,	tarkkailu,	lietteen	poisto,	raken-

teiden hoito, reuna-alueiden niitto tai laidunnus 
•	Myös	yhdistysten	mahdollista	hakea	tukea
•	Maksimituki	450	€/ha/v

Perustaminen ja hoito suojavyöhykkeen perustaminen ja 
hoito-erityistuella 

•	5-	tai	10-vuotinen	sopimus	
•	Leveys	maastonmuotojen	ja	tulvarajojen	mukaan,	keskimää-

rin vähintään 15 m 
•	Vähimmäiskoko	0,3	ha	
•	Mahdollista	ottaa	hoitoon	mukaan	alle	20	leveä	luontainen	

vyöhyke 
•	Ei	saa	lannoittaa	tai	käyttää	torjunta-aineita	
•	Hoito	niittämällä	
•	Laiduntaminen	mahdollista,	jos	ei	vesiensuojelullista	estettä	
•	Ei	voi	täyttää	tilatuen	kesantovelvoitetta	
•	Alalle	maksetaan	luonnonhaittakorvaus,	muttei	perus-	ja	

lisätoimenpiteiden tukea 
•	Maksimituki	450	€/ha/v	
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Taulukko 3. Erityistukien hakuprosessi. (Koivuranta 2008).

1. 
Kohdeidea ja 
tavoitteiden 
miettiminen

•	Idea	voi	tulla:	yleissuunnitelmasta,	maisemasta,	historiasta.	Ennen	kaikkea	
innostuksesta!

•	Mietittävä
•	Hoidon	tarve	ja	tavoitteet
•	Omat	voimavarat

2. 
Suunnitelman 

laatiminen

•	Itse	tai	asiantuntijan	avulla
•	Hoitosuunnitelmaan:	1.	Alueen	perustiedot,	2.	Hankkeen	yleiskuvaus	

ja tavoitteet, 3. Toteutusaikataulu vuosittain, 4. Laskelma vuosittaisista 
kustannuksista, 5. Hyöty/tulomenetysarvio, 6. Arvio hankeen vaikutuksis-
ta ympäristöön

•	Hoitosuunnitelmapohjat	osoitteessa	www.ymparisto.fi	>	Lounais-
Suomen	ympäristökeskus	>	Ympäristönsuojelu	>	Maatalouden	ympäris-
tönsuojelu

3. 
Hakemus 

TE-keskukseen

•	Hakuaika	keväällä	päätukijaun	yhteydessä
•	Toimita	kaikki	tarvittavat	liitteet	jo	hakemuksen	yhteydessä,	puutteel-

linen hakemus hidastaa käsittelyä ja pahimassa tapauksessa estää tuen 
saamisen

•	Hakemuksen	liitteeksi:	1.	Hoitosuunnitelma,	2.	Sijaintikartta,	3.	Suunnitel-
makartta, 4. Kustannusarvio, 5. Mahdolliset vuokrasopimukset

•	Hakemuslomakkeet	osoitteessa:	www.mavi.fi

4. 
Päätös tuesta

•	Postitse	kotiin
•	Vuosittain	31.12.	mennessä
•	TE-keskus	pyytänyt	lausunnon	alueelliselta	ympäristökeskukselta
•	Lausunto	pyydetty	myös	paikalliselta	toimintaryhmältä,	jos	hakijana	

yhdistys

5. 
Toimenpiteiden 
toteuttaminen

•	Suunnitelman	mukaisesti
•	Hoitopäiväkirjan	pitäminen	esim.	lohkokirjanpidon	yhteydessä

•	Lohkon	nimi	ja	-numero,	pinta-ala
•	Tehdyt	toimenpiteet	ja	päivämäärät
•	Ulkoasu	vapaa

6. 
Vuosittainen 

maksatushakemus

•	Lähetetään	TE-keskukseen
•	Toteutuneet,	kohtuulliset	kulut
•	Pankkitili-	ja	osoitemuutokset	ajoissa	kunnan	maaseutuelinkeinoviran-

omaiselle/TE-keskukselle

10.2 Uudet maataloustuet ympäristön 
hoitoon kaudella 2007–2013

Entisten erityisympäristötukimuotojen rinnalle on tullut tukikaudella 2007–2013 
haettavaksi myös kolme uutta erityistukea. Ravinnekuormituksen tehostettu vä-
hentäminen on viisivuotinen sopimus, joka voidaan tehdä A- tai B-tukialueella si-
jaitsevalle, korkean tai arveluttavan korkean fosforitason omaavalle pellolle. Sopimus 
voidaan laatia myös lohkoille, joiden fosforitaso on hyvä, jos ne sijaitsevat valtaojan 
tai suuremman vesiuoman varrella. Sopimuksen alaista peltoa ei saa lannoittaa eikä 
käsitellä torjunta-aineilla, ja sen tulee olla nurmipeitteinen ympäri vuoden. Liete-
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lannan sijoittaminen peltoon – erityistuessa lietelanta tai virtsa levitetään multaa-
valla tai sijoittavalla laitteella peltoon. Jos lietelanta on peräisin siasta tai naudasta, 
pellolle ei saa levittää pintalevityksenä lisäfosforilannoitteita. Levitettävän määrän 
tulee olla vähintään 20 m³/ha. On kuitenkin huomioitava, että sianlietteen syysle-
vityksen enimmäismäärä on nitraattiasetuksen mukaan 15 m³/ha. Turvepeltojen 
pitkäaikainen nurmiviljely – tuessa puolestaan tehdään kymmenvuotinen sopimus 
maalajiltaan turvetta tai multamaata olevan pellon nurmi- tai heinäkasvien viljelystä 
koko sopimuskauden ajan. Kasvustoa ei saa uusia muokkaamalla, mutta suorakylvö 
ilman muokkausta on sallittu. Myös laidunnus on sallittua. Entisten kesantojen tilalle 
perustettavista luonnonhoitopelloista löytyy lisää tietoa kohdassa 9.4.

10.3 Muut rahoitusmahdollisuudet

Jos jollakin tietyllä kohteella sijaitsee esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuksia, kannattaa tiedustella esimerkiksi alueviranomaisilta avustusta hank-
keiden toteutukseen. Avustuksia rakennusperinnön hoitoon ja perinneympäristön 
kunnostamiseen myöntävät esimerkiksi Pirkanmaan ympäristökeskus, Museoviras-
to, Pirkanmaan TE-keskus ja Suomen Kotiseutuliitto. Riistakosteikoksi soveltuvaa 
kosteikkoa perustettaessa kannattaa selvittää, voisiko alueellinen riistanhoitopiiri, 
paikallinen riistanhoitoyhdistys tai metsästysseura osallistua kohteen rahoitukseen. 
Kosteikoille on myös mahdollista hakea rahoitusta alueellisten maaseutuohjelmien 
kautta. Uomien ja tulva-alueiden ennallistamis- ja hoitoprojekteihin voi puolestaan 
olla saatavilla peruskuivatustukea.
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Kosteikon lupa-asiat
Sopivaan paikkaan hyvin suunniteltu kosteikko tai pohjapato ei välttämättä tarvitse 
minkäänlaisia lupia, vaan toteutuksesta voidaan päättää asianosaisten kesken sopi-
malla. Kosteikkoa suunniteltaessa ja perustettaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon 
joitakin seikkoja. Kosteikolla ei saa aiheuttaa kuivatusongelmia toisen omistuksessa 
olevalle pelloille tai muulle maa-alueelle, jollei tästä ole erikseen sovittu. Kosteikolla 
tai sen perustamisella ei saa myöskään aiheuttaa haittaa suojelluille luontokohteille 
eikä muuttaa, hävittää tai häiritä suojeltuja luontotyyppejä, rauhoitettuja kasvilajeja 
ja rauhoitettuja eläinlajeja. Kosteikon perustaminen ei saa vaarantaa luonnontilais-
ten pienvesikohteiden luonnontilan säilymistä. Luonnontilaisilla pienvesikohteilla 
tarkoitetaan lähteitä, enintään kymmenen hehtaarin suuruista fladaa tai kluuvijär-
veä sekä Lapin läänin ulkopuolisilla alueilla ojaa, noroa, uomaa tai enintään yhden 
hehtaarin suuruista lampea tai järveä.

Yleiskaava-, asemakaava- tai rakennuskieltoalueella sijaitsevalle kohteelle tulee 
saada maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa, jota anotaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kosteikon suunnittelu ja rakentaminen tulee tehdä 
niin, että siitä ei aiheudu ympäristönsuojelulain tarkoittamia vaikutuksia, jotka edel-
lyttävät ympäristöluvan hakemista. Lupaa vaaditaan toimintaan, joka aiheuttaa ym-
päristön pilaantumisen vaaraa, joka saattaa aiheuttaa vesistön pilaantumista tai josta 
saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Jos kosteikon perustamisella 
aiheutetaan vesilain tarkoittamia haittoja tai kiellettyjä muutoksia, hankkeelle tulee 
hakea vesilain mukainen ympäristölupa. Vesistöksi luokittelemattomaan uomaan 
rakennettaessa noudatetaan vesilain ojitusta koskevia säädöksiä. Kunkin kosteikon 
luvan tarpeesta voi kysyä Pirkanmaan ympäristökeskukselta.

Kosteikon rakentamiselle tulee myös olla maanomistajan lupa. Luvan tulee olla 
kirjallinen, mikäli kosteikkoa ei rakenneta omalle maalle. Jakamattomalla vesijät-
töalueella tapahtuvalle rakentamiselle tulee olla osakaskunnan lupa. Ojitusyhtiön 
hallinnoimaan valtaojaan tai kuivatusojaan perustettava kosteikko tulee suunnitella 
siten, että se on yhteiseen ojitukseen osallistuneiden hyväksyttävissä.

11
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