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Alueelliset ympäristökeskukset ovat laatineet maa- ja metsätalousministeriön rahoi-
tuksella maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia vuodesta 
2003. Yleissuunnittelu on kohdistunut valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alu-
eille. Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen suunnitelma tehtiin Hailuotoon (Merilä 
2005) ja toinen Limingan lakeuden maisema-alueen länsiosaan Lumijoen, Limingan 
ja Oulunsalon kuntien alueelle (Anttila ym. 2007a). Vuonna 2006 aloitettiin kahden 
yleissuunnitelman laatiminen. Reisjärven Keskikylä-Kangaskylän lisäksi yleissuun-
nitelman laatiminen aloitettiin myös Oulujoen laaksossa Oulussa ja Muhoksella 
(Anttila ym. 2007b). Suunnittelualueet ovat erilaisia, joten niiden yleissuunnitelmat 
tulevat täydentämään toisiaan.

Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eläin- ja kasvi-
lajien sekä erilaisten elinympäristöjen runsautta, johon maatalous omalta osaltaan 
vaikuttaa. Yleissuunnitelman tarkoituksena on tehostaa reisjärveläisten kiinnostusta 
maatalousympäristönsä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, edistämiseen 
ja hoitamiseen. Reisjärven yleissuunnitelma keskittyy lähinnä luonnon monimuotoi-
suuden tarkasteluun ”ulkopuolisin” silmin. Maisemanhoito yleensä edistää luonnon 
monimuotoisuuden hoitoa, tosin kyseiset hoitotavat voivat olla myös ristiriidassa 
keskenään.

Maatalous on tehostumassa, eikä viljelijöillä jää aikaa luonnon monimuotoisuuden 
hoitoon – arvokkaat kohteet ovat vähenemässä ja jopa häviämässä. Ympäristötuki-
järjestelmällä pyritään saamaan viljelijät kiinnostumaan alueidensa huolehtimisesta, 
lähinnä erityistukien avulla. Tämän yleissuunnitelman tavoitteena onkin lisätä in-
nostusta erityisympäristötukien hakuun.

Tähän yleissuunnitelmaan on koottu tietoa maatalousympäristön luonnon moni-
muotoisuudesta yleisesti – mahdollisista kohteista, kohteiden hoitomenetelmistä ja 
haettavista tukimuodoista. Lisäksi suunnitelmassa on osio Reisjärven valituista koh-
teista, jotka on rajattu kartalle ja joista on laadittu yleiset kuvaukset, hoitosuositukset 
sekä kerrottu niiden mahdolliset haettavat tukimuodot. Valittujen kohteiden luettelo 
ei ole täydellinen, vaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita on 
todellisuudessa moninkertainen määrä.

1    Johdanto
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Reisjärven maatalousympäristön luonnon moni-
muotoisuuden yleissuunnittelua varten perustet-
tiin kesäkuussa 2006 ohjausryhmä, johon Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus kutsui edustajiksi 
Johanna Helkimon Pohjois-Pohjanmaan TE-kes-
kuksesta, Markku Kiljalan ja Mika Vuorenmaan 
Keski-Pohjanmaan MTK:sta, Ritva-Liisa Nisulan 
Keski-Pohjanmaan ProAgriasta, Jorma Turusen 
Reisjärven kunnan ympäristöpalveluista sekä Pa-
si Liikasen Reisjärven kunnan maaseututoimes-
ta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi biologi 
Eero Laukkanen Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-
keskuksesta. Hankkeen suunnittelijaksi valittiin 
Hanna-Maija Nikunen Pohjois-Pohjanmaan ym-
päristökeskuksesta.

Virallisesti Reisjärven yleissuunnittelu alkoi 
yleisötilaisuudella, jota ennen oli laadittu esisel-
vityksen suunnittelualueesta. Yleissuunnittelun 
käynnistämisestä tiedotettiin suunnittelualueen 
viljelijöille kirjeitse. Reisjärven yleissuunnitte-
lun aloittamisesta oli artikkeli Reisjärvi-lehdessä 
ja myös Keskipohjanmaa-lehti kirjoitti aiheesta. 
Lisäksi aloituksesta informoitiin Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskuksen internet-sivuilla. Myös 
Radio Keski-Pohjanmaa sekä Maaselkä-lehti ovat 
seuranneet suunnittelun etenemistä.

Suunnittelun maastokartoitukset tehtiin kesä–
heinäkuussa 2006. Kohteisiin tutustuttiin paikan 
päällä ja niitä valokuvattiin. Suunnittelualueelta 
etsittiin käytännön esimerkkejä erilaisista luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympä-
ristötyypeistä, jotka on esitelty yleisesti luvussa 
3.1. Useilla maastokäynneillä konsulttina toimi 
suunnittelija Susanna Anttila Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksesta. Alueen laajuuden vuoksi 
kaikkiin käytyjen kohteiden omistajiin ei voitu 
ottaa yhteyttä. Muutama kuntalainen otti omatoi-
misesti yhteyttä ja kertoi alueensa merkittävistä 
kohteista – kiitokset heille avusta. Maastotöiden 
jälkeen suunnitelmaan valittiin 35 kohdetta. Koh-
teille laadittiin yleispiirteiset toimenpidesuosituk-
set rahoitusmahdollisuuksineen. Kohdekartat laati 

2    Menetelmät

ATK-piirtäjä Marjatta Tiera-Pesola Pohjois-Pohjan-
maan ympäristökeskuksesta ja taitosta vastasi Ma-
ri Wuolio.

Elokuussa 2006 Reisjärvellä järjestettiin toinen 
yleisötilaisuus, jossa esiteltiin suunnitelmaluonnos. 
Tilaisuudessa oli mukana asiantuntijoita kertomas-
sa tukien hakumenettelyistä. Paikalla olivat mm. 
ohjausryhmän Johanna Helkimo, Ritva-Liisa Ni-
sula ja Eero Laukkanen.
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Ennen vanhaan ihmisen vaikutus maatalousym-
päristön lajistoon oli enemmän rikastuttava kuin 
köyhdyttävä. Pellonraivaus, laidunnus ja niitto 
muovasivat monipuolista eliölajistoa. 1900-luvul-
la luonnon monimuotoisuus heikkeni perinteisen 
maatalouden päätyttyä, kun tehomaatalous, teho-
metsätalous, torjunta-aineiden käyttö, vesistöjen 
säännöstely ja likaantuminen alkoi.

Vaikka luonnon monimuotoisuus on tämän yleis-
suunnitelman päällimmäinen tarkastelun kohde, ei 
maisemallista näkökulmaa voitu jättää kokonaan 
huomiotta. Vaihteleva pienipiirteinen maisema 
lisää myös lajirunsautta tarjoamalla monenlaisia 
elinympäristöjä (Tiainen ym. 2004). Maatalousym-
päristön luonnon monimuotoisuuteen vaikuttavat 
ekologiset tekijät, maantieteelliset tekijät, alueella 
harjoitettu maatalous sekä maisemarakenne (Heik-
kilä 2002). Luonnon monimuotoisuuden ja maise-
manhoidon tavoitteet voivat olla myös ristiriidassa 
keskenään, esimerkiksi kuolleiden puiden osalta.

On syytä huomioida, että vaikka yleissuunnit-
telualue on rajattu valtakunnallisesti arvokkaalle 
maisema-alueelle, ei se tarkoita, että luonnon mo-

nimuotoisuuden kannalta arvokkaan kohteen tuli-
si olla keskeisellä paikalla, painopiste on luonnon 
monimuotoisuudessa. Monimuotoiset arvokkaat 
kohteet tulisi pyrkiä ottamaan huomioon alueen 
koosta riippumatta.

3.1  
Elinympäristöjä

Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuu-
den kannalta arvokkaita elinympäristöjä ovat 
perinnebiotoopit, pellon ja metsän väliset reuna-
vyöhykkeet, peltojen metsäsaarekkeet, peltojen 
kivisaarekkeet, peltojen puu- ja pensasryhmät, pel-
to- ja tilustiet pientareineen, jokilaaksot, puro- ja 
ojanotkot pientareineen, kosteikot (kuva 1), avoi-
met sekakasvustot, ladot ympäristöineen (kuva 2), 
kiviaidat ja kiviröykkiöt. Tärkeitä elinympäristöjä 
ovat myös tulvapellot, veden vaivaamat pellonosat, 
laskeutusaltaat reunustoineen sekä uhanalaislajien 
esiintymispaikat. (Heikkilä 2002.)

Kuva 1. Pieni kosteikko.

3    Maatalousympäristön 
luonnon monimuotoisuus
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Kappaleiden 3.1.1–3.1.5 esimerkeistä näkee, mi-
ten erilaisilla maatalousympäristön luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeillä elinympäristöillä 
on vaikutusta toisiinsa.

3.1.1  
Perinnebiotoopit

Perinnebiotoopit ovat syntyneet perinteisten maan-
käyttötapojen aikaansaamina. Perinnebiotooppeja 
voivat olla vanhat metsälaitumet (kuva 3), joille 
ovat ominaisia karjapolut, muurahaispesät ja niit-
tylaikut (Priha 2003d). Muita suunnittelualueen 
tyypillisimpiä perinnebiotooppeja ovat hakamaat, 
niityt sekä rantaniityt.

Vaikka luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeä kohde olisikin umpeutumassa tai umpeutu-
nut, peruskunnostus voi olla järkevää, koska maan 
siemenpankista voi kasvaa elinympäristölle omi-
naista kasvillisuutta. Kunnostetulta kohteelta voi 
siis löytyä siltä hävinneiksi luultuja kasveja, jotka 
ovat sinnitelleet muun varjostavan kasvillisuuden 
joukossa tai maaperän siemenpankissa. Myös lä-
heisiltä niityiltä ja pientareilta voi levitä lajistoa 
kunnostetulle kohteelle. (Priha 2003c; Tiainen ym. 
2004.)

3.1.2  
Aktiiviviljelyalueet

Myös itse pellot voivat olla tärkeitä elinympäristö-
jä muun muassa linnuille ja rikkakasveille. Rikka-
kasvit eivät ole pelkkä harmi, koska ne voivat olla 

tärkeitä monien hyödyllisten eläinten ravintona. 
Pellon rikkakasvit voivat olla myös tuhohyönteis-
ten ravintoa, jolloin tuholainen houkutellaan pois 
viljelykasvilta. Rikkakasvien kukinta-aikaan met-
tä käyttävät monet pölyttäjähyönteiset (perhoset ja 
kimalaiset). Myöhemmin linnut ja kovakuoriaiset 
syövät rikkakasvien siemeniä. (Nikkilä ja Holme 
1996; Tiainen ym. 2004.)

Luonnonmukaista viljelyä harjoittavan tilan ym-
päristöt ovat erinomaisia luonnon monimuotoisuu-
den ylläpitäjiä ja edistäjiä, koska tilalla ei käytetä 
kemiallisia torjunta-aineita eikä keinolannoitteita. 
Luonnonmukaisessa tuotantomenetelmässä luon-
non monimuotoisuutta lisää myös monipuolinen 
viljelykierto. Tavanomaisten tuotantomenetelmien 
vaihtaminen luonnonmukaisiin tuotantomenetel-
miin rikastuttaa peltoekosysteemin kasvi- ja eläin-
lajistoa. (Nikkilä ja Holme 1996.)

3.1.3  
Pientareet

Pientareet tarjoavat muun muassa linnuille elin-
ympäristöjä. Pientareita on monenlaisia. Ne voivat 
olla peltojen välissä tai ne voivat rajautua peltoon 
ja metsään, peltotiehen, maantiehen tai vesistöön. 
Piennar tarjoaa hyvän elinympäristön, koska sillä 
on pysyvä monivuotinen kasvipeite. Pientareilla 
kasvaa muun muassa pölyttäjähyönteisille sopi-
vaa ravintoa. Lisäksi pientareilla saattaa viihtyä 
kasvituholaisten luontaisia vihollisia. Yhdistävät 
käytävät tarjoavat eliöille suoja-, ruoka- ja lisään-
tymispaikan ja mahdollisuuden siirtyä toiselle 

Kuva 2. Hylkiranta kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ympäristöihin (Putkonen 1993). Hylkirannan 
pärekattoinen maisemalato kiviröykkiöineen ja puineen antaa suojaa linnuille ja muille eliöille.
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kohteelle. Salaojitus ja peltojen lohkokoon kasvu 
ovat vähentäneet pientareiden määrää. Lisäksi 
lannoitteet ja torjunta-aineet ovat köyhdyttäneet 
eliölajistoa. (Tiainen ym. 2004.)

Pientareen ominaisuudet vaikuttavat eliöstöön. 
MYTVAS-tutkimuksen (Kuussaari ym. 2004) mu-
kaan pientareen päiväperhosten (kuva 4) esiin-
tymistä lisäävät mesikasvien runsas määrä sekä 
pientareen leveys. Tuulisuus puolestaan vähentää 
päiväperhosten määrää pientareella.

3.1.4  
Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet

Reunavyöhykkeillä kohtaavat kahden eri elinym-
päristön lajit, joten reunavyöhykkeiden eliölajis-
to on rikas. Lajirikkauden vuoksi kasvillisuuden 
tulisi olla monimuotoinen, jotta eliöt viihtyisivät. 
Pellon ja metsän reunavyöhykkeitä on olemassa 
erilaisia: niittymäisiä (avoimia), hakamaisia (puo-
liavoimia) ja monikerroksisia (suljettuja). (Haara-
nen ym. 2006.)

3.1.5  
Eri lintulajit – eri elinympäristöt

Linnuille sopivissa elinympäristöissä on tarjolla 
linnuille ravintoa, pesimäpaikkoja ja suojapaik-
koja. Maatalousympäristöistä linnut etsivät ravin-
nokseen muun muassa hyönteisiä, siemeniä, mar-
joja, myyriä ja pienempiä lintuja. Pellolla lintujen 
lajimäärää lisäävät lohkojen pienet koot sekä avo-
ojat pensaikkoineen. Lintujen elinympäristöjä ovat 
vähentäneet karjatilojen väheneminen sekä maan-
käytön tehostaminen. (BirdLife Suomi ry 2005.)

Kaikki luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeät elinympäristöt tarjoavat elintilaa linnuille. 
Kuitenkin eri lintulajit valitsevat erilaisia elinym-
päristöjä. Avoimesta pellosta pitävät esimerkiksi 
kuovit, kiurut ja töyhtöhyypät. Talvella muokkaa-
matta jätetyt pellot ovat varsinkin kiurujen elin-
ympäristöjä. Keväällä linnuille tarjoavat ravintoa 
kasvipeitteiset sänkipellot. Kivikot ja ladot ympä-
ristöineen tarjoavat suoja- ja ruokailuympäristö-
jä. Monelle lintulajille elintilaa tarjoaa vaihteleva 
monipuolinen peltoaukea, joka sisältää erilaisia 
elinympäristöjä (esimerkiksi erilaisia saarekkeita 
ja ekologisia käytäviä kuten ojanotkoja tai jokivar-
sia). Viljapelloilla käyvät siemenravintoa syövät 
lajit, pihapiirit tarjoavat pesimäpaikkoja ja niityiltä 
sekä ojanvarsilta löytyy hyönteisravintoa. Ranta-
laidun soveltuu vaateliaille lajeille. (BirdLife Suo-
mi ry 2005.)

3.2  
Hoitotoimenpiteitä

On huomioitava, että luonnon monimuotoisuu-
den hoito ja maisemanhoito voivat edistää toisiaan, 
mutta ne voivat myös olla ristiriidassa keskenään. 
Maisemanhoito on usein liian tehokasta luonnon 
monimuotoisuudelle, koska luonnon monimuo-
toisuuden kannalta tärkeiden eliöiden suojat tai 
muut kohteet saattavat tuhoutua.

Kuva 3. Metsälaitumen niittyaukko.

Kuva 4. Maasto-inventointien väriläikkiä.
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3.2.1  
Raivaus

Puiden ja pensaiden raivaukset tulisi suorittaa en-
nen muiden toimien aloittamista. Pystyyn kuolleet 
ja kaatuneet lahopuut tulisi jättää raivausten yh-
teydessä paikoilleen: monet lajit tarvitsevat laho-
puustoa (kuva 5). Puusto olisi syytä raivata tihey-
deltään vaihtelevaksi, ei symmetriseksi, ja suosien 
lehtipuustoa, koska lehtipuut tarjoavat enemmän 
ravintoa ja varjostavat vähemmän kuin havupuut. 
Raivauksessa tulisi suosia haapoja, raitoja, laho-
puita ja marjovia lajeja. Peltojen saarekkeissa tuli-
si suosia monipuolista kerroksellista kasvillisuutta. 
Pensaskasvillisuutta tulisi yleisesti säästää suojak-
si. (Priha 2003c.)

Jos aikoo kaataa haavan tai harmaalepän, tulisi 
juurivesoja muodostavat puut kaulata muutama 
vuosi ennen puiden kaatamista. Puun kaulaus suo-
ritetaan seuraavasti: rungon ympäriltä poistetaan 
vähintään 20 cm levyinen pala kuorta 1–2 metrin 
korkeudelta. Kaulatun puun annetaan kuivua pys-
tyyn. Puu voidaan kaataa vasta, kun kaarna irtoaa 
käsin repimällä. (Priha 2003c.)

3.2.2  
Niitto

Niitto on niittyjen perinteisin hoitomuoto (kuva 6). 
Niitosta hyötyvät matalakasvuiset, valosta ja läm-

möstä pitävät kasvit. Samalla myös hyönteisten 
määrä kasvaa. Jotta kohteiden avoimuutta ja va-
loisuutta saataisiin lisättyä ja maaperän ravinteik-
kuutta vähennettyä, tulisi niitetty kasvimateriaali 
kerätä pois. (Priha 2003b.)

Niittyjen niitto tulisi suorittaa kasvien siemen-
ten kypsyttyä, tavallisesti loppukesästä. Rehevät 
niityt tulisi niittää alkuun useammin ja jo ennen 
kukinta-aikaa. Rehevyyttä indikoivia lajeja ovat 
muun muassa koiranputki, nurmilauha, maito-
horsma, mesiangervo, rönsyleinikki, vadelma, he-
vonhierakka, voikukka ja nokkonen. Yleensä niitty 
niitetään kerran kasvukauden aikana. Lintujen ja 
muiden eläinten kannalta olisi tärkeää, että niitto 
suoritettaisiin alueella keskeltä reunoille päin ja 
mahdollisimman myöhään kesällä. (Priha 2003b.)

Viikate soveltuu hyvin pienille kohteille sekä 
epätasaisten ja kivisten alojen niittoon. Viikate on 
leikkaavateräinen niittoväline. Isommat ja tasai-
semmat kohteet kannattaa niittää niittokoneella. 
Murskaavateräinen niittoväline (esimerkiksi rai-
vaussaha tai trimmeri) sopii hyvin peruskunnos-
tukseen sekä ongelmakasvien poistoon. Niittykas-
vien niittoon sopivat parhaiten leikkaavateräiset 
niittovälineet, jotka jättävät leikkuupinnan mah-
dollisimman pieneksi, eivätkä vahingoita jäljelle 
jäävää versoa toisin kuin murskaavateräiset niit-
tovälineet. (Priha 2003b.)

Loppukesällä niitetty toivottuja niittykasvilajeja 
sisältävä kasvillisuus kannattaa koota ja kuljettaa 
pois vasta muutaman päivän kuluttua niittämises-
tä, jotta siemenet ehtivät varista. Haravointi edis-
tää niittykasvien siementen itämistä paljastamalla 
pieniä paljaan maan laikkuja. (Priha 2003b.)

Niiton jälkeen laidunnus olisi eduksi luonnon 
monimuotoisuudelle. Laidunnus aloitetaan viikon 
tai kahden jälkeen niitosta ja sitä jatketaan kahdes-
ta neljään viikkoon. (Priha 2003b.)

3.2.3  
Laidunnus

Laidunnuksen vaikutukset hoidettavalla alueella 
voivat olla erilaiset kuin niitolla: laiduneläimet 
syövät kasvillisuutta vähitellen, epätasaisesti ja 
valikoiden. Hoitotulos riippuu kohteen kasvil-
lisuudesta, maaperästä, laiduntavasta, laidun-
eläinlajista ja -rodusta, eläinten iästä ja kunnosta, 
laidunpaineesta, laidunkauden pituudesta ja ajan-
kohdasta. (Priha 2003a.)

Hyöty
Laidunnus paljastaa maanpintaa laiduneläimen 
tallauksen seurauksena ja helpottaa toivottujen 
lajien siementen itämistä. Laidunnus vähentää 
maaperän ravinteikkuutta ja lisää kasvupaikan Kuva 5. Raivauksessa tulisi säästää vanhoja puita.
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Kuva 6. Viikate soveltuu pienialaisten arvokkaiden kohteiden hoitoon.

valoisuutta ja lämpöä. Laiduntamisesta hyötyvät 
eniten matalakasvuiset ja vähäravinteisuuteen so-
peutuneet lajit, kuten niittykukat. (Priha 2003a.)

Huomioitavia asioita
Laiduneläinten valintaan vaikuttavat laidunhisto-
ria, eläinten ravintotottumukset sekä soveltuvuus 
erityyppisille luonnonlaitumille. Laidunnuspaine 
on ollut riittävä, jos kohteen kasvillisuus pysyy 
matalana. Toisaalta liian tehokas laidunnus estää 
kasvillisuuden kukkimisen ja täten siementuotan-
non, eikä liian alhainen laidunpaine puolestaan 
auta palauttamaan niittykasvillisuutta. Kierrossa 
olevien ravinteiden määrää kasvattava lisärehu-
jen vienti ei tee hyvää perinnebiotoopeille, koska 
useimmat niittykasvit ovat sopeutuneet kasva-
maan vähäravinteisessa maaperässä. Ravinteiden 
kulkeutumisen vuoksi perinnebiotooppia ei saisi 
aidata samaan yhteyteen viljellyn laidunlohkon 
kanssa. Kivennäisiä perinnebiotooppilaidunalu-
eelle saa viedä, mutta antopaikka tulisi sijaita 
vähäarvoisimmalla paikalla, koska se on kulutuk-
selle altis. Aitatyyppi tulee valita laiduneläinten 
mukaan. (Priha 2003a.)

Ajankohta
Laiduntaminen tulisi aloittaa kasvukauden alussa. 
Aloitus on riippuvainen kasvillisuuden kehittymi-
sestä. Laidunkauden tulisi jatkua pitkälle syksyyn, 
jotta kuolevaa kasvillisuutta jää mahdollisimman 

vähän. Toisaalta laidunkausi tulisi lopettaa ennen 
syyssateiden aiheuttamaa maan liettymisvaaraa. 
On huomioitava, että pitkälle syksyyn jatkuneesta 
laidunnuksesta on etua myös linnustolle arvokkail-
la rantaniityillä. Laidunnus auttaa varmistamaan 
hyvän pesimisympäristön seuraavaksi kevääksi. 
Hylkylaikut olisi hyvä niittää laidunnuksen jäl-
keen. (Priha 2003a.)

Eri laiduneläimiä
Nautaeläimet ovat rantaniittyjen parhaita laidun-
eläimiä, koska ne pystyvät tehokkaasti hävittä-
mään järviruokoa. Ne myös valikoivat vähemmän 
ravintoansa kuin esimerkiksi lampaat tai hevoset. 
Lampaat ovat tehokkaita vesakon torjunnassa, 
mutta sopivat huonommin rantaniityille, koska ne 
karttavat märkiä ja kosteita maita. Hevoset sopivat 
hyvin tuoreiden niittyjen laidunnukseen ja ranta-
niityillä ne menevät veteen syömään järviruokoa. 
Parhaiten hevoset viihtyvät kuitenkin kuivah-
koilla, kovapohjaisilla niityillä (kuva 7). Vuohet 
soveltuvat erityisesti umpeutuneiden kohteiden 
peruskunnostukseen ja lisälaiduntajiksi. Vuohille 
mieluisinta ravintoa ovat puiden lehdet ja kuoret, 
ja ne hoitavat jopa lampaita tehokkaammin pen-
soittuneen alueen. Vuohille maistuu myös mesi-
angervo, jota monet muut laiduneläimet karttavat. 
Yhteislaidunnuksesta on hyötyä laidunalueelle, 
koska silloin kulutus on tasaisempaa ja hylkylaik-
kujen määrä vähenee. (Priha 2003a.)
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3.2.4  
Kulotus

Kulotus hoitotoimenpiteenä soveltuu kunnostetta-
ville karikkeisille ja kuloheinäisille kohteille. Kulo-
tus sopii myös niitetyille ja laidunnetuille alueille. 
Toimenpide voi tuhota hyönteisiä ja pieneliöitä, 
joten kohdetta ei tule kulottaa kokonaan samalla 
kertaa. Tosin monet eliölajit hyötyvät kasvupaikan 
kuivuessa. Kulotus vaatii tehokkaan jatkohoidon, 
koska se vapauttaa ravinteita ja edistää kasvilli-
suuden tuotantoa. Jatkohoidoksi suositellaan niit-
toa tai laidunnusta. (Priha ja Borg 2003.)

Paras kulotusajankohta on keväällä ennen kas-
vun alkamista. Jos rantaniittyä kulottaa, tulee ku-
lotuksen tapahtua ennen lintujen pesintää. Maan 
tulisi olla hieman kosteaa. Kulotusalueen ja myös 
säästettävien kohteiden ympärille kulotetaan tur-
vavyöhykkeet. Mitä korkeampaa kasvillisuutta 
kulotetaan, sitä leveämpi turvavyöhykkeen tulisi 
olla. Tuli on oltava koko ajan hallittavissa ja kulo-
tuksesta on aina ilmoitettava paloviranomaiselle. 
(Priha ja Borg 2003.)

3.3  
Tuki – palkkaa työstä

Maanviljelijät, jotka ovat sitoutuneet maatalou-
den ympäristötukeen, voivat edistää luonnon mo-
nimuotoisuutta valitsemalla elinympäristöilleen 
sopivat lisätoimenpiteet ja hakemalla luonnon-
hoitoon erityistukia. Maatalouden ympäristötuen 
erityistukea voivat hakea 18–65-vuotiaat viljelijät, 
joilla on ympäristötuen piirissä vähintään 3 heh-
taaria tukikelpoista alaa tai puutarhatilalla puutar-
haviljelyssä vähintään 0,5 hehtaaria. Ei-viljelijä voi 
vuokrata maansa viljelijälle, jotta viljelijä voi hakea 
avustusta ja hoitaa vuokrattua aluetta. Maatalous-
ympäristön luonnon monimuotoisuutta voi hoitaa 
omaehtoisestikin. (Haaranen ym. 2006).

Luonnon monimuotoisuutta tukevia erityistu-
kimuotoja ovat mm. luonnon ja maiseman mo-
nimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotoopin 
hoito, monivaikutteisen kosteikon hoito, suojavyö-
hykkeen perustaminen ja hoito, luonnonmukainen 
tuotanto ja alkuperäisrotujen kasvattaminen. Tässä 
julkaisussa pääpaino on perinnebiotoopin hoidos-
sa sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistämisessä. Näissä tukityypeissä suuri osa po-
tentiaalisista kohteista on peltojen ulkopuolisia 
alueita.

Maatalouden ympäristötuen erityistukia voi 
hakea vuosittain TE-keskuksesta erillisillä hake-
muslomakkeilla. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan 

hoitosuunnitelma kustannusarvioineen, kohde-
kartta sekä mahdollinen vuokrasopimus. Alueel-
linen ympäristökeskus antaa lausunnon luonnon 
monimuotoisuutta ja maisemaa, perinnebiotoop-
peja sekä vesiensuojelua koskevista hakemuksista. 
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
misen ja perinnebiotoopin hoidon erityistuet ei-
vät ole pinta-alaperusteisia, vaan alueen pinta-ala 
määrää ainoastaan tukikaton. Tukitaso määräytyy 
hoidosta aiheutuvien kustannusten ja tulonme-
netysten perusteella. Erityistukisopimus voidaan 
tehdä 5- tai 10-vuotiseksi tukityypistä riippuen. Tu-
kikohteesta on pidettävä hoitopäiväkirjaa, johon 
tulee kirjata kaikki toimenpiteet sekä maininnat 
mahdollisista tekemättömistä toimenpiteistä syi-
neen. Hoitopäiväkirjan pitämisestä on apua pit-
källe tulevaisuuteen kohteen hoitosuunnitelmia 
laadittaessa. (Haaranen ym. 2006.)

Ympäristötukikausi on vaihtumassa, eikä uu-
sia ehtoja vuosille 2007–2013 ole vielä vahvistet-
tu. Uusien tukiehtojen toteutuminen varmistunee 
kevättalvella 2007. Tukipolitiikkaan kaavaillut 
muutokset vaikuttavat omalta osaltaan luonnon 
monimuotoisuuteen. Uuden ympäristötukiehdo-
tuksen mukaan jatkossa sopimus monivaikuttei-
sen kosteikon hoidosta ja perinnebiotoopin hoidos-
ta voidaan joissain tapauksissa tehdä myös muun 
kuin viljelijän kanssa. Monivaikutteisen kosteikon 
perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien 
alkuraivaukseen on esitetty investointitukea ja ar-
vokkaille pienialaisille (5–30 aaria) perinnebiotoop-
pikohteille on kaavailtu korotettua tukea. Luonnon 
ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen eri-
tyistuessa pellon keskellä olevan metsäsaarekkeen 
enimmäiskoko nousee puolesta yhteen hehtaariin. 
Pellon ja metsän välisen reunavyöhykkeen enim-
mäisleveys on 20 metriä. Muista ympäristötukeen 
kaavailluista uudistuksista mainittakoon tilakoh-
tainen luonnon monimuotoisuus -kartoitus, jossa 
viljelijä merkitsee kartalle tärkeät luontokohteet 
oman tilansa alueelta. (Maa- ja metsätalousminis-
teriö 2006.) Yleissuunnitelmassa esitellyt kohteet 
havainnollistavat samalla myös tilakohtaiseen kar-
toitukseen merkittäviä kohteita.

Kuva 7. Vattuniemen laiduntajia.
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4.1  
Historiaa

Ensimmäiset asukkaat tulivat Reisjärvelle jo noin 
6000 vuotta eKr., mikä on päätelty runsaista esi-
historiallisista kivikautisista löydöistä. Nykyinen 
asutus on 1550-luvulta, jolloin savolaiset kaski-
miehet tulivat alueelle. Kaskenpoltolla olikin pit-
kään tärkeä merkitys alueella. Alueen kuulumi-
nen itäsuomalaiseen kaskiviljelyalueeseen päättyi 
1830-luvun jälkeen, kun Pohjanmaan viljelyalueen 
vaikutus alkoi ja maatalous elinkeinona lisääntyi 
Reisjärvellä 1860-luvulta noin 1940-luvulle asti. 
(Motiivi Oy 2001a.)

4.2  
Suunnittelualueen rajaus

Reisjärven yleissuunnittelualue rajattiin Keskikylä–
Kangaskylän valtakunnallisesti arvokkaalle maise-
ma-alueelle (Pohjois-Pohjanmaan liitto 1997). Mai-
sema-alueen rajaus on esitetty kartassa 1, sivulla 16. 
Kokonaispinta-alaltaan 6 800 hehtaarin kokoinen 
suunnittelualue on maatalousympäristöltään hy-
vin monipuolinen ja sisältää monta järveä. Myös 
pikkulampia sekä puroja ja jokia löytyy Reisjärven 
elinympäristökokonaisuutta rikastuttamaan.

4.3  
Suurmaisema ja topografia

Suunnittelualue on pinnanmuodoiltaan vaihtele-
van kumpareinen, mikä lisää entisestään moni-
muotoisuutta. Reisjärven keskusta on rakentunut 
harjulle ja järvien väliselle kannakselle. Keskustas-
ta harjuselänne jatkuu luoteeseen. Suurmaisemas-
sa järvet ja pellot muodostavat luoteesta kaakkoon 
alavan laaksoketjun, josta on nähtävissä manner-
jäätikön liikesuunta. Pellon reunat kohoavat kohti 
metsäselännettä. (Motiivi Oy 2001a.)

4    Suunnittelualue

4.4  
Kallioperä ja maaperä

Reisjärven kallioperä kuuluu Keski-Suomen syvä-
kivikompleksiin, jossa on pääosin happamahkoja 
ja vähäravinteisia kivilajeja. Alueella on myös 
ravinteita liuottavia ja ravinteikkaita kivilajeja. 
Maaperältään keskustajärvien peltolaakso on pää-
asiassa hiesua. Peltolaakson kumpareet ovat hiek-
kavaltaista moreenia ja laaksoa rajaavat metsäse-
länteet kumpumoreenia. Harjun aines on hiekkaa 
ja hietaa. (Motiivi Oy 2001a.)

4.5  
Kasvillisuus

Reisjärven ravinteikkailla mailla kasvavaa etenkin 
metsäkurjenpolvea, nurmilauhaa, maitohorsmaa, 
mesiangervoa, nokkosta, koiranputkea, ohdakkei-
ta, vadelmaa, kastikkaa, järvikortetta, pajua ja har-
maaleppää. Useilla pellon ja metsän reunavyöhyk-
keillä, perinnebiotoopeilla ja pellon saarekkeissa 
kasvaa punaherukkaa ja ruusua. Alueella esiintyy 
erittäin runsaasti lillukkaa, joka on hyötynyt ihmi-
sen toiminnasta, esimerkiksi kaskeamisesta. Myös 
kataja on hyötynyt ihmisen toiminnasta ja menes-
tyy hyvin varsinkin kedoilla ja metsälaitumilla.

Kuva 8. Poimulehti on tuoreiden niittyjen kasvi.
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Suunnittelun maastokäynneillä esiintyneitä 
huomionarvoisia perinnebiotooppi-inventointila-
jeja ovat ahomansikka, ahopukinjuuri, kissankä-
pälä, nurmitatar, päivänkakkara, ranta-alpi, rohto-
tädyke ja särmäkuisma. Muita perinnebiotoopeille 
ominaisia lajeja alueella ovat siankärsämö, ahosuo-
laheinä ja kissankello, jotka ovat kuiville niityille 
tyypillisiä ruohoja. Myös tuoreiden niittyjen lajeja 
kuten harakankelloa, niittynätkelmää, hiirenvir-
naa ja poimulehteä (kuva 8) sekä rantaniityille 
ominaisia kasveja kuten rantakukkaa (kuva 9) ja 

virmajuurta esiintyy alueella. Lisäksi hakamaille 
tyypillistä niittyhumalaa kasvaa useissa maasto-
käyntien arvokkaissa kohteissa.

On huomioitavaa, että tietyt lajit ovat siirtymäs-
sä tehomaatalouden jaloista tienvarsiin turvaan. 
Esimerkiksi huomionarvoista ruusuruohoa kasvaa 
Lehtorannantien varressa.

4.6  
Osa-alueiden painotuksia

Yleissuunnittelualueen osa-alueilla on eroavai-
suuksia. Joillakin osa-alueilla on enemmän ranto-
ja, peltojen kiviröykkiöitä tai saarekkeita, vanhoja 
rakennuksia, maaston vaihtelevuutta, ekologisia 
käytäviä, erityistukisopimuksia tai kiinnostusta 
vaalia perinteisiä maankäyttötapoja. Nämä pai-
nottuvat osa-alueesta riippuen eri tavoin.

4.6.1  
Tialanperän ja Lokkiperän pellot

Norssinjärven ympäristössä ei ole yhtä paljon ak-
tiivista maatalousympäristöä kuin muualla Reis-
järven suunnittelualueella. Osa Norssinjärven ran-
nan pelloista on jäänyt viljelyn ulkopuolelle. Olisi 
tärkeää, että viljelemättömiä peltoja hoidettaisiin 
(niitettäisiin ja sato korjattaisiin pois pellolta), et-
teivät alueet umpeutuisi.

4.6.2  
Vuohtajärvi – tärkeä lintualue

Lintujen lajimäärät vaihtelevat eri järvissä, koska 
järvillä on koko- ja biotooppieroja. Vuohtajärven 
rehevyys antaa suojaa linnuille ja se on linnustol-
taan Reisjärven monimuotoisin järvi. Vuohtajärvi 
kuuluukin kansallisesti tärkeisiin lintualueisiin 
eli FINIBA-luokitukseen (Finnish Important Bird 
Areas). Yhtenä perusteena on Vuohtajärven koh-
dalla pesivät pikkulokit. Tarkemmin määriteltynä 
Vuohtajärven Pietilä, Vattuniemi ja Lehtoniemi 
ovat arvokkaita lintuvesilahtia. (Motiivi 2002.)

4.6.3  
Uhanalaislajiesiintymät

Maastokäynneillä löytyi Kinnulanrannalta ja Aho-
lanmäeltä musta-apilaa (kuva 10), joka on alueel-
lisesti uhanalainen kasvilaji. Musta-apila on huo-
mionarvoinen kasvilaji myös koko maassa: se on 
valtakunnallisesti silmälläpidettävä.

Kuva 9. Rantaniityn kasvi – rantakukka.

Kuva 10. Musta-apila – uhanalaislaji.
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Kuva 11. Myrkyllistä myrkkykeisoa kasvaa suunnittelualueen rannoilla.

4.7  
Yleissuunnittelun 
yleisötilaisuuksien keskustelua
Yleisötilaisuuksissa herätti keskustelua luonnon mo-
nimuotoisuuden ja nykyisen niin sanotun normaa-
lin maatalouden välinen ristiriita. Pellon keskellä 
olevat kiviröykkiöt, ladot ja puuryhmät hankaloitta-
vat peltotöitä, mutta lisäävät luonnon monimuotoi-
suutta. Pellon reunan puusto ja pensaikko tarjoavat 
suojapaikkoja eläimille, mutta varjostavat peltoa ja 
pienentävät tukikelpoista pinta-alaa.

Paikkakuntalaisten mielestä alueen yleisimmät 
luonnon monimuotoisuuskohteet ovat heille arki-
päivää. Yleisötilaisuudessa tuli myös esiin se, että 
alueella ollaan ylpeitä esi-isien ympäristön hyväksiympäristön hyväksi  
tekemästä työstä, ja sitä pyritään vaalimaan ja ko-
rostamaan varsinkin maiseman hoidossa.

Kuntalaiset kokivat pajukot ongelmaksi, koska 
niiden raivaaminen vaatii jatkuvaa työtä. Laidun-
eläimiä pidettiin tärkeinä kohteiden hoidossa. 
Suunnittelualueen kosteilla paikoilla esiintyy suh-
teellisen paljon myrkyllistä myrkkykeisoa (kuva 
11), jonka haitallisuus tulisi ottaa huomioon koh-
teiden laiduntamisessa.
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Kartta 1. Kohteiden sijainti suunnittelualueella.



17Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja  2 | 2007

5.1  
Yleistä

Suunnittelun maastokäynnit tehtiin kesä–hei-
näkuun 2006 aikana. Alueelta etsittiin erilaisia, 
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkei-
tä elinympäristötyyppejä. Kesällä suoritettujen 
maastokäyntien jälkeen valittiin inventointimate-
riaalin perusteella yleissuunnitelmaan yhteensä 35 
kohdetta. On huomioitava, ettei valittuja kohteita 
voida pitää suunnittelualueen maatalousympäris-
tön luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiden kohteiden täydellisenä luettelona. Valitut 
kohteet ovat erilaisia perinteisen maatalouden 
tuloksena syntyneitä perinnebiotooppeja (lähinnä 
niittyjä ja hakamaita), peltojen ja metsien reuna-
vyöhykkeitä, peltojen metsä- ja kivisaarekkeita 
sekä muita luonnon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä elinympäristöjä (esimerkiksi latojen ym-
päristöjä). Mukana on useita umpeutumassa ole-
via kohteita, joista saisi monimuotoisempia perus-
kunnostuksella ja jatkohoidolla.

Valitut kohteet ovat siis erilaisia sekä elinympä-
ristöiltään että toimenpidesuosituksiltaan. Lisäksi 
kohteet ovat hyvin erikokoisia: suunnittelualueelta 
löytyy sekä laajoja aluekokonaisuuksia että pieniä 
yksittäisiä kohteita. Yleissuunnitelman tarkoituk-
sena on madaltaa viljelijöiden kynnystä alueidensa 
hoidon aloittamiseen. Alue voi olla arvokas pienes-
tä koosta huolimatta ja sitä voi kehittää esimerkiksi 
lajistoltaan monimuotoisemmaksi elinympäristöl-
le sopivalla hoidolla. Hoidon aloittamisen lisäk-
si erittäin tärkeää olisi taata hoidon jatkuminen. 
Suunnitelmaan valittujen kohteiden tarkoituksena 
on toimia myös suunnan näyttäjinä, jotta viljelijät 
ja muut kuntalaiset voisivat löytää lisää arvokkaita 
kohteita alueeltaan.

Suunnitelmaan valituista kohteista on laadittu 
kuvaukset ja yleiset toimenpidesuositukset. Toi-
menpidesuositukset koostuvat yleensä niitosta, 
raivauksesta tai laidunnuksesta. Yleissuunnitel-
man päällimmäisiin tarkoituksiin kuuluu, että 
kuntalaiset voisivat löytää suunnitelman kohtei-
den tiedoista apua laatiessaan hoitosuunnitelmia 
omille alueilleen. Hoitoon voi hakea ympäristötu-

en erityistukea. Itse yleissuunnitelma ei velvoita 
ketään ryhtymään hoitotoimenpiteisiin, vaan eh-
dotetut toimenpiteet ovat vapaaehtoisia.

Kohteiden sijainti suunnittelualueella on esitetty 
kartassa 1. Kohteet on rajattu tarkemmin karttoihin 
2–21, joista selviävät kohteiden elinympäristöt sekä 
toimenpidesuositukset. Kohteiden tarkemmat yleis-
kuvaukset, hoitotoimenpiteet ja mahdolliset ehdote-
tut tukimuodot on esitetty kohdeluettelossa.

Ympäristökeskus tai TE-keskus ei voi sitoutua 
ennakkoon puoltamaan erityistukihakemusta tai 
myöntämään tukea kohteille.

5    Yleissuunnitelman kohteet
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5.2  
Kohdekuvaukset ja 
toimenpidesuositukset

5.2.1  
Tialanperä–Lokkiperä (kohteet 1–3)

1. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke
Tialanperällä sijaitsee monipuolinen mutkitteleva 
pellon ja metsän välinen reunavyöhykekokonai-
suus (kartta 2). Vyöhykkeen eteläisin osa on ollut 
aiemmin laidunkäytössä, joten se on perinnebio-
tooppimainen. Perinnebiotoopin kannalta huo-
mionarvoisia lajeja ovat  päivänkakkara ja ahopu-
kinjuuri. Vadelma, hevonhierakka, nokkonen ja 
koiranputki ovat valtaamassa alaa. Vyöhykkeellä 
kasvaa myös metsäkurjenpolvea, lillukkaa, ora-
vanmarjaa, kultapiiskua, sudenmarjaa, aho-orvok-
kia, hiirenvirnaa, ojakärsämöä ja metsämaitikkaa. 
Alueen rinnemäisyys ja kivisyys sekä muurahais-
pesä lisäävät kohteen monimuotoisuutta.

Reunavyöhykkeellä kasvaa katajaa, koivua, lep-
pää, mäntyä, kuusta, pihlajaa sekä pajua.

Alueen luoteisosassa on niittymäinen kostea ku-
loheinäinen aukkokohta. Aukkokohdan ja metsän 
välissä kasvaa leppää.

Peltolohkon läntisen sakaran koillispuoleinen 
kivinen reuna lähtee laskemaan jyrkästi alas. Lai-
dalla kasvaa maitohorsmaa, vadelmaa, päivänkak-
karaa, lillukkaa, metsämaitikkaa, ahopukinjuurta 
ja kissankelloa.

Toimenpidesuositukset
Hakamainen alue takaisin laidunnukseen. Toimen-
pidesuositukseen (kartta 3) kuuluu lisäksi raivaus 
sekä varsinkin valtalajien niitto (maitohorsma).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

Kartta 2. Kohteiden 1–3 elinympäristöt. Kartta 3. Kohteiden 1–3 hoitosuositukset.
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Kuva 12. Laidunnettua hakamaata (kohde 3).

2. Saaripuron ympäristö
Suojavyöhykesuunnitelman (Jortikka ja Seppänen 
2000) mukaan Saaripuro (kartta 2) on tulviva luon-
nonpuro, joka on tärkeä luonnon monimuotoisuu-
den kannalta. Puron varrella kasvaa erikorkuisia 
koivuja.

Toimenpidesuositukset
Päähoitotoimenpiteenä varovainen harvennus. 
Tarpeen tullen kasvuston niitto myöhään kesällä 
(kartta 3).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 

3. Metsäinen hakamaa
Lokkiperällä (kartta 2) sijaitseva hakamaa on yh-
teydessä nurmilaitumeen. Kohteen puusto on ta-
sakorkuista. Alueella on myös lahopuustoa. Pui-
den juurten yläosat ovat maanpinnalla. Kohde on 
melko kivinen ja kasvillisuus on matalaksi syöty 
(kuva 12).

Toimenpidesuositukset
Kohteen laidunnus erillään nurmilaitumesta, jottei 
alue rehevöityisi. Puuston raivauksilla saadaan li-
sättyä kohteen valoisuutta (kartta 3).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

5.2.2  
Lehtoranta–Kangaskylä (kohteet 4–10)

4. Niittymäinen metsittynyt alue
Kohde sijaitsee Vähäveden kaakkoispuolella, Vä-
häveden sekä Vähävedenpuron ja pellon välis-
sä (kartta 4). Kohteen eteläpuolella on lintujen 
suosima ravinteisempi alue, joka on pajuttunut. 
Niittymäistä, nykyään metsittynyttä aluetta on 
luultavasti ennen vanhaan niitetty tai laidunnet-
tu. Metsäisellä niityllä kasvaa pääosin koivua ja 
runsaasti katajaa. Lisäksi niityllä kasvaa haapaa, 
mäntyä ja pihlajaa (kuva 13). Kenttäkerroksen kas-
villisuudessa esiintyy runsaasti isotalvikkia, kul-
tapiiskua, sudenmarjaa, nurmilauhaa ja kastikkaa. 
Alueella kasvavat myös muun muassa siankärsä-
mö, aho-orvokki ja kangasmaitikka.

Pellolta katsottuna alue näyttää umpeutuneelta. 
Metsittyneen niityn ja pellon välissä on oja, jonka 
reunalla kasvaa puolukkamättäitä, pajua, pihlajaa 
ja koivua. Varsinkin reuna-alue on pikkulintujen 
suosiossa.

Toimenpidesuositukset
Puuston raivaus siten, ettei alueesta tule puuston 
suhteen symmetrinen. Niittymäisiä aukkokohtia 
esiin. Harvennuksen lisäksi kohteen laidunnus tai 
vaihtoehtoisesti niitto (kartta 5). Alueella on paljon 
kuloheinää, joten hyvin varovasti suoritettu kulo-
tus on hyvä hoitomuoto raivauksen jälkeen. Kulo-
tus vaatii jatkohoitoa (niiton tai laidunnuksen).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

5. Vanha pihapiiri
Vähäveden kaakkoispuolella (kartta 4), pellon ja 
tien välissä on vanha pihapiiri. Kohde viettää Vä-
hävedenpurolle päin. Vanhassa pihapiirissä ei ole 
enää rakennuksia. Kohde on taimettumisvaiheessa 
ja varsinkin sen eteläosassa on umpeutuneita alu-
eita. Hoidettuna kohteena alueella olisi erityisesti 
maisemallista arvoa.

Alueella kasvaa haapaa, koivua, mäntyä, kuus-
ta, katajaa ja tuomea. Pajua kasvaa kohdealueen 
reunalla. Maitohorsma on valtaamassa kohdetta. 
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Alueella kasvaa myös vadelmaa, niittynätkelmää, 
huopa-ohdaketta, karhunputkea, kultapiiskua, lil-
lukkaa, sudenmarjaa, kissankelloa, kangasmaitik-
kaa ja aho-orvokkia.

Toimenpidesuositukset
Kohteen kunnostus. Toimenpiteinä kohteen rai-
vaus ja erityisesti valtalajien niitto (kartta 5). Lai-
dunnus auttaa kunnostuksessa, koska kohde on 
osittain hyvin rehevöitynyt.

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

6. Hakamaa 
Kyseinen vanha laidunalue sijaitsee Lehtorannan 
kylällä (kartta 4). Aluetta reunustaa kylätie ja pel-
to. Aluetta on aikoinaan laidunnettu vasikoilla. 
Muutama vuosi sitten alue hoidettiin raivaamalla, 
lähinnä maisemallisten tekijöiden vuoksi.

Alueella on paljon monimuotoisuuden kannalta 
tärkeitä kiviä. Pohjoisosa on hakamaista aluetta, 
jossa kasvaa myös katajaa. Muuten alueella kas-
vaa leppää, koivua, haapaa ja pihlajaa. Kohteeseen 
on jätetty lahopuustoa. Niittymäisellä alueella on 
myös vanhoja rakennuksia. Rakennusten vieressä 
on muurahaispesä. Rakennusten ja tien välissä va-
delma on päässyt hieman valloilleen.

Ruohokasveista alueella kasvaa esimerkiksi kan-
gasmaitikkaa, aho-orvokkia, hiirenvirnaa, päivän-
kakkaraa, niittyleinikkiä, siankärsämöä, lillukkaa, 
kultapiiskua, puna-apilaa ja kissankelloa ja paljon 
ahopukinjuurta.

Tien toisella puolella on pieni niittyalue, joka 
ulottuu Järvimäen talolle asti. Kyseinen pikkuniit-
ty viettää länteen.

Toimenpidesuositukset
Koivuvaltaisen osan harvennus, jotta osasta tulee 
vaihtelevampi. Alue on jälleen taimettumassa, jo-
ten taimien poisto on paikallaan. Mielellään lai-
dunnus, mutta jos se ei ole mahdollista, niin valta-
lajien niitto (kartta 5).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

7. Pellon reunavyöhyke
Kohde on todennäköisesti aikoinaan ollut vanha 
pihapiiri ja muodostaa nyt monipuolisen pellon 
reunavyöhykkeen (kuva 14). Tämä pellon reuna-
vyöhyke sijaitsee Kangaspäänjärven rannan lähet-
tyvillä Lehtorannantien varressa (kartta 6). Kohde 

Kartta 4. Kohteiden 4–6 elinympäristöt.

Kartta 5. Kohteiden 4–6 hoitosuositukset.
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Kuva 13. Metsittynyt niittyalue (kohde 4).

vaikuttaa tuoreelta niityltä. Vyöhykkeellä on tasai-
nen sammaloitunut pohja.

Alueella kasvaa katajaa, vanhoja koivuja, iso 
leveä haapa, vanha tuomi ja raita. Tällä reunavyö-
hykkeellä kasvaa hakamaalle tyypillistä kasvilli-
suutta kuten niittyhumalaa, poimulehteä ja ahopu-
kinjuurta. Muita vyöhykkeellä kasvavia lajeja ovat 
muun muassa mesiangervo, siankärsämö, niitty-
leinikki, aho-orvokki, huopaohdake, hiirenvirna, 
päivänkakkara, kultapiisku, lillukka, särmäkuis-
ma, kissankello, niittynätkelmä ja puna-apila.

Toimenpidesuositukset
Taimien poisto, harventaminen ja niitto (kartta 7).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

8. Vanha ladon paikka
Kohde sijaitsee Kangaskylällä Lehtorannantien 
ja pellon välissä Kangaspäänjärven länsipuolel-
la (kartta 6). Kohde on erityinen maisemallisesti, 
mutta niin sanotulla tarkennetulla hoidolla sillä 
tulisi olemaan myös luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeitä piirteitä.

Alueetta on aikoinaan laidunnettu jälkilaidun-
nuksena ja siellä on ollut heinälato. Välillä alue on 
kasvanut umpeen, mutta nyt sitä on jälleen hoi-
dettu raivaamalla. Kohde on hyvin kivikkoinen ja 
sammaleinen.

Kohteessa kasvaa isoja haapoja, koivuja, pihla-
jia ja iso kuusi. Alueen kasveja ovat siankärsämö, 
hiirenvirna, timotei, päivänkakkara, kultapiisku, 
lillukka, ahopukinjuuri, punaherukka, niittynät-
kelmä, korte, huopa-ohdake, mesiangervo, vadel-
ma, kissankello, metsämaitikka, metsäkurjenpolvi, 
maitohorsma, puna-apila, poimulehti, puolukka ja 
aho-orvokki.

Toimenpidesuositukset
Niitto kesällä, koska kohteessa on kuloheinää 
(kartta 7). Niittojätteen poiskeräys, jottei jäte rehe-
vöitä aluetta. Valtalajien (horsma) kurissapito, jotta 
kivet saadaan vielä paremmin esiin.

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

9. Kangaskylän kokonaisuus
Kangaskylän (kartta 8) hoidettu laaja viljelyaukea 
korkeusvaihteluineen on tärkeä luonnon moni-
muotoisuudelle. Säilytetyt vanhat rakennukset, 

Kuva 14. Hakamainen pellon reunus Kangaskylällä (kohde 7).

puuryhmät, pensassaarekkeet, yksittäiset puut, 
metsäsaarekkeet, tulvapellot, tilustiet, suojavyö-
hykkeet ja muut erilaiset reunavyöhykkeet lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta alueella (kuva 15).

Toimenpidesuositukset
Hoidon jatkaminen ja edistäminen (kartta 9).

Kuva 15. Kangaskylän hoidettu aluekokonaisuus (kohde 9).
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Kartta 6. Kohteiden 7 ja 8 elinympäristöt.

Kartta 7. Kohteiden 7 ja 8 hoitosuositukset.

Mahdollinen erityistukimuoto
Kohteesta riippuen joko luonnon ja maise-
man monimuotoisuuden edistäminen, pe-
rinnebiotoopin hoito tai suojavyöhykkeen 
perustaminen ja hoito.

10. Sarkaojainen pelto
Peltolohko sijaitsee Kangaskylällä Kotijoen 
varrella (kartta 8) kokonaisuudessaan mo-
nimuotoisella alueella. Joen toisella puolella 
on rinnemäinen peltolohko, joka on useam-
man vuoden ollut niittynä, jolloin sen kasvi- 
ja hyönteislajisto on monipuolistunut.

Sarkaojainen pelto jää keväällä tulvan al-
le. Muun muassa vesilintujen on havaittu 
viihtyvän kohteessa. Pellon sarkaojat lisää-
vät kohteen luonnon monimuotoisuutta.

Toimenpidesuositukset
Veden vaivaamien peltojen muuttaminen 
laitumiksi. Tällöin rantaniitty toimisi pesi-
mä- ja ruokailupaikkana linnuille. Toinen 
vaihtoehto on perustaa suojavyöhyke ko-
ko peltolohkolle, jolloin vuosittaisena toi-
menpiteenä suoritettaisiin kasvuston niitto 
(syksyllä). Sarkaojat säilytetään ja niiden 
lajistoa kehitetään runsaammaksi (kartta 
9). Ojien pientareille annetaan kasvaa hilli-
tysti pajukkoa, joka toimii etenkin lintujen 
suojana.

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen tai suojavyöhykkeen perusta-
minen ja hoito.

5.2.3  
Ollikkamäki (kohteet 11 ja 12)

11. Koivukuja pientareineen
Suunnittelualueella ei ole kovin montaa 
koivukujaa. Peltojen välissä Tasalantiellä 
(kartta 10) on yli 150 metriä pitkä koivu-
kuja (kuva 16), joka luo elinympäristöjä 
hyönteisille ja ruokailupaikkoja hyönteisiä 
pyydystäville linnuille. Elinympäristöjä 
tarjoavat myös koivukujan reunoilla olevat 
pientareet.

Toimenpidesuositukset
Koivukujan pientareiden niitto (kartta 11).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen.Kuva 16. Koivukuja (kohde 11).
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Kartta 9. Kohteiden 9 ja 10 hoitosuositukset.

12. Ollikkamäen Kotijoen 
rantavyöhyke
Kohde sijaitsee Ollikkamäellä (kartta 
10), erityisellä kulttuurimaisema-alueel-
la, Kotijoen varrella joen länsipuolella. 
Joki on hidasjuoksuinen ja pajukkoran-
tainen. Kotijokea on aiemmin perattu 
ja säännöstelty, mikä on aiheuttanut 
muun muassa kasvilajiston muuttu-
misen. Aikaisemmin kohteessa kasvoi 
jokileinikkiä.

Kohde on hyvin pajukkoinen. Joen 
reunalla kasvaa myös koivua ja leppää. 
Reunalla on myös avoimia kohtia ja se 
on rakenteeltaan erittäin monipuolinen. 
Raivauksessa ei ole sorruttu symmet-
risyyteen, vaan aukkokohtien, pajujen, 
leppien ja koivujen vaihtelu on luonte-
vaa. Alueella kasvaa valtalajeja: mesian-
gervoa, maitohorsmaa, karhunputkea, 
mättäistä nurmilauhaa, timoteita ja huo-
paohdaketta. Lisäksi kohteessa kasvavat 
muun muassa puna-apila, niittynätkel-
mä, suo-orvokki, metsäkurjenpolvi ja 
hiirenvirna. Paju on valtaamassa muuta-
kin kuin joen reuna-aluetta. Alueen pen-
saikossa viihtyvät linnut ja niittyalueella 
erityisesti monet perhoset.

Suojavyöhykkeisen alueen lisäksi 
alueella on joen molemmin puolin tul-
vapeltoaluetta – kumpuilevilla pelloilla 
on nähtävissä vettymishaitat (kuva 17).

Toimenpidesuositukset
Puuston ja pensaikon harvennus se-
kä niitto. Tärkeintä on pitää valtalajit 

Kartta 8. Kohteiden 9 ja 10 elinympäristöt.

Kuva 17. Ollikkamäen monimuotoisuusaluetta – suojavyöhykkeisyyttä ja tulvapeltoaluetta (kohde 12).
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kurissa. Tulvapeltoalueiden osalta suositeltava 
vaihtoehto on aktiiviviljelystä luopuminen ja kas-
villisuuden kehittäminen tulvaniityn kaltaiseksi 
(kartta 11).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen sekä suojavyöhykkeen hoito.

5.2.4  
Leppälahti–Kellonmäki (kohteet 13–17)

13. Hakamaa
Lampailla ja hevosilla aikoinaan laidunnettu ha-
kamaa sijaitsee Leppälahdessa (kartta 12). Tällä 
pitkän laidunkäytön muokkaamalla perinnebio-

toopilla on paljon suurehkoja kiviä, jotka 
ovat tärkeitä elinympäristöjä niin kasveille 
kuin eläimillekin.

Alue on kuiva ja hakamaan valtapuu 
on mänty. Alueella kasvaa myös katajaa, 
haapaa, kuusta ja koivua. Tällä vanhalla 
perinnebiotoopilla on myös lahokoivua. 
Laidunalue on nurmilauhavaltainen. Alu-
eella kasvaa sekä rehevyyttä indikoivia että 
perinnebiotoopille ominaisia kasvilajeja: he-
vonhierakkaa, pihatähtimöä, piharatamoa, 
kuminaa, rönsyleinikkiä, ahopukinjuurta, 
päivänkakkaraa, siankärsämöä, kissankel-
loa, nurmitädykettä, ahomansikkaa, poimu-
lehteä, puna-apilaa, jänönsaraa, metsäkur-
jenpolvea, särmäkuismaa, huopakeltanoa, 
puna-ailakkia ja vadelmaa. Kohteen itäosa 
on rinnemäinen. Hevonhierakka, maito-
horsma ja karhunputki ovat valloittamassa 
alaa.

Toimenpidesuositukset
Laidunnuksen turvaaminen. Laidunnuk-
sella on tarkoitus ylläpitää vanhaa perinne-
biotooppia. Jos laidunnus ei pidä valtalajeja 
kurissa, tulee ne niittää. Lisäksi taimien kit-
keminen ja varovainen puuston harvennus 
(kartta 13). Alueelta olisi hyvä viedä pois 
sinne kuulumaton tavara.

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

14. Rantalaidun
Leppälahdessa Vuohtajärven rannalla (kart-
ta 12) on kostea ja rehevä laidunalue, joka 
on osin veden alle jäävää aluetta. Kohde si-
jaitsee maisemallisesti erittäin arvokkaalla 
paikalla (kuva 18).

Ennen vanhaan rantalaitumelta on niitetty vii-
katteella kaislaa, kortetta ja luonnonheinää eläimil-
le. Laitumen reunoilla on suojaisat kivikkoalueet, 
joilla kasvaa puustoa. Alueella kasvaa etupäässä 
suuria koivuja, haapaa, pihlajaa, raitaa ja nuorem-
paa leppää. Koivujen ikä on yli 40 vuotta. Paju on 
valtaamassa keskialuetta.

Niin sanotulla avonaisella alueella ei ole muu-
ta pensaikkoa tai puustoa kuin pihlajaa ja tieten-
kin pajua, joka on valtaamassa aluetta. Alueella 
kasvaa muun muassa niittynätkelmää, runsaasti 
saraa, nurmipuntarpäätä, hiirenvirnaa, piippoa, 
mesiangervoa, kurjenjalkaa, niittymaarianheinää, 
ranta-alpia, koiranputkea, aitovirnaa ja hiirenvir-
naa. Alueella kasvaa myös nurmitatarta, joka on 
huomionarvoinen laji.

Kartta 10. Kohteiden 11 ja 12 elinympäristöt.

Kartta 11. Kohteiden 11 ja 12 hoitosuositukset.
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Kartta 13. Kohteiden 13–17 hoitosuositukset.Kartta 12. Kohteiden 13–17 elinympäristöt.

Toimenpidesuositukset
Rantavyöhyke laidunnuksen piirin. Laidunnuksen 
turvaaminen, puuston varovainen harventaminen 
sekä varsinkin valtalajien niitto, jos karja jättää hyl-
kylaikkuja (kartta 13).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

15. Röökenniemen rantavyöhyke
Rantaosayleiskaavan luontoselvityksessä (Motiivi 
Oy 2001b) Vuohtajärven Röökenniemi (kartta 12) 
on maisemallisesti tärkeä kohde. Rannalla kasvaa 
muun muassa leppää, hoidettua pajukkoa, ranta-
kukkaa, luhtavuohennokkaa, kurjenjalkaa, kas-
tikkaa, saroja (pullosaraa, viiltosaraa, jänönsaraa), 
siankärsämöä, niittymaarianheinää, hiirenvirnaa, 
rantamataraa, myrkkykeisoa, kilpukkaa, järvikor-
tetta, nurmipiippoa, mesimarjaa ja palpakkoa.

Toimenpidesuositukset
Laitumen aitaaminen rantaan asti (kartta 13). Ran-
nalla kasvaa myrkkykeisoa, joka täytyy ottaa huo-

mioon laidunnuksessa. Peltoniemen ja rantavyö-
hykkeen välinen pelto voisi eteläosastaan kuulua 
luonnon monimuotoisuuspeltoihin. Pellolla on 
nurmilauhamättäitä, apilaa ja alpia.

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

16. Vattuniemi
Vattuniemen rantalaidunkohteet sijaitsevat Vuoh-
tajärven rannalla (kartta 12). Alue on maastoltaan 
kumpuilevaa. Vattuniemi on inventoitu Reisjärven 
rantaosayleiskaavan luontoselvityksessä (Motiivi 
Oy 2001b) kunnan arvokkaimmaksi ja maakunnal-
lisestikin arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi.

Kohde on niittyjen, hakamaan ja metsälaitumen 
muodostama perinnebiotooppikokonaisuus, jolla 
on pitkä laidunhistoria. Vattuniemeen on raken-
nettu laskeutusallas ja saaren vanha laidunalue on 
otettu uudelleen käyttöön.

Vattuniemen reuna-alueet ja kärki ovat ilmeisen 
perinteikkäitä niitty- ja laidunalueita. Vattuniemen 
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rantalaitumia ympäröivät luomupellot. Alueella 
kasvaa pihlajaa, koivua, kuusta, mäntyä, leppää, 
haapaa ja katajaa. Kuuset varjostavat aluetta, mut-
ta ne muodostavat laiduneläimille suojapaikan. 
Kohde on paikoin kivikkoista. Isojakin kiviä saisi 
hienosti näkyviin, jos vadelman saisi kuriin. La-
jistosta voidaan mainita muun muassa syyläjuuri, 
näsiä, niittyleinikki, päivänkakkara, poimulehti, 
ahomansikka, punaherukka, hiirenvirna ja pihata-
tar. Lisäksi aluella kasvavat muun muassa särmä-
kuisma, siankärsämö, metsäkurjanpolvi ja lillukka. 
Vattuniemen etelänpuoleinen osa on kivistä ja eräs 
aukkokohta sisältää pienen kosteikkoalueen.

Vattuniemen eteläpuolella sijaitsevaa Särkiluo-
don saarta on aikoinaan laidunnettu lampailla (ku-
va 19). Saarella on lahopuuta maassa ja pystyssä. 
Siellä kasvaa pihlajia, joiden taimia lampaat ovat 
syöneet, kuusen taimia, pajua sekä isoja vanho-
ja koivuja. Monimuotoisuutta tuovat käävät sekä 
telkän pönttö. Rannassa kasvaa runsaasti saraa ja 
myrkkykeisoa.

Vattuniemeen on rakennettu toimiva suurehko 
laskeutusallas, jonka laidoille osmankäämi ja mai-
tohorsma ovat levittäytyneet. Altaalla viihtyvät 
myös meriharakka ja haikara. Viereinen peltoalue 
on laskeutusaltaan takia kuivunut ja pajukko-on-
gelma on vähentynyt. Luonnon monimuotoisuu-
den lisäksi laskeutusallas vaikuttaa siis myös mai-
semallisesti.

Toimenpidesuositukset
Vadelman kuriinsaaminen joko laiduneläinten 
avulla tai niitolla. Puiden taimien poistaminen ja 
puuston harventaminen muutenkin (suotavaa ran-
talaitumilla). Laskeutusaltaan maitohorsma kuriin 
(kartta 13).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen.

Kuva 18. Rantalaidun Leppälahdessa (kohde 14). Kuva 19. Särkiluodon lammaslaidun (kohde 16).

17. Rantalaidun
Vuohtajärven Kellolahden rannalla (kartta 12) 
on kunnostettava kohde, joka on umpeutumas-
sa. Kohteen etelänpuoleisella puustoisella osalla 
on hakamainen kasvillisuus. Kohde on kosteaa 
metsittynyttä rantaniittyä, josta osa jää vuosittain 
tulvan alle. Alue on ollut aiemmin laidunnuksessa 
ja aitaa on vielä jäljellä. Siellä on luonnonniittyä 
ja järvenrantakasvillisuutta. Kohde on kivetön ja 
lähes tasainen.

Toimenpidesuositukset
Avoimuuden lisääminen raivauksella ja laidunpai-
netta lisäämällä. Karjaa laidunnettaessa on otettava 
huomioon alueella kasvava myrkyllinen myrkky-
keiso. Puuston raivaus tiheydeltään vaihtelevaksi. 
Alue tulisi tarpeen vaatiessa myös niittää. Rannan 
ja metsäisen osan välinen alue on todella pajuk-
koinen. Pajua tulee raivata, mutta raivauksessa on 
huomioitava alueella pesivä linnusto (kartta 13).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

5.2.5  
Kiljanranta–Kirkonkylä (kohteet 18–21)

18. Järvenrantaniitty
Järvenrantaniitty sijaitsee Kiljanjärven paikoin 
jyrkkärinteisen Levälahden rannalla (kartta 14). 
Kohde on inventoitu Reisjärven rantaosayleiskaa-
van luontoselvityksessä rantahaaksi (Motiivi Oy 
2001b). Aluetta on hoidettu raivaamalla ja laidun-
tamalla.

Rannoille on jätetty harvennuksen yhteydessä 
kaunis ja monimuotoinen rantapuusto ja -pen-
saikko (kuva 20). Haassa kasvaa pihlajaa, vanhoja 
koivuja, punaherukkaa, leppää, kuusta, mäntyä, 
haapaa ja katajaa. Ainoastaan lahden matala kohta 
on avonaisempi ja sen läheisyyteen on jätetty pajua. 
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Kartta 14. Kohteiden 18–21 elinympäristöt.

Kartta 15. Kohteiden 18–21 hoitosuositukset.

Vyöhykkeelle on jätetty monimuotoiseksi tekijäksi 
kantoja, joissa kasvaa kääpiä.

Alueella kasvaa myös muun muassa kastikkaa, 
saraa, poimulehteä, käenkaalta, sudenmarjaa, pu-
na-apilaa, metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, nur-
milauhaa, vadelmaa, karhunputkea, kultapiiskua, 
oravanmarjaa, niittynätkelmää, myrkkykeisoa, 
nokkosta, lillukkaa, kissankelloa, päivänkakkaraa 
ja hiirenvirnaa.

Toimenpidesuositukset
Varovainen puuston ja pensaikon harvennus, jot-
tei taimettuminen pääse valloilleen. Vuosittaisiin 
hoitotoimenpiteisiin kuuluu laidunnus tai niitto 
(kartta 15). Laiduntamisessa tulee ottaa huomioon 
alueella kasvava myrkkykeiso.

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen.

19. Vuohilaidun
Kohde sijaitsee Kiljanrannan kylässä (kartta 14). 
Kohteeseen kuuluu niittyä, hakaa ja metsälaidunta. 
Metsä on kivikkoista ja sammaleista kuusimetsää. 
Vuohet ovat syöneet metsän puustoa. Pajua ei juuri 
ole. Koivua sekä monimuotoisuutta lisäävää laho-
puustoa on jonkin verran.

Toimenpidesuositukset
Laidunalueen aitaaminen erilleen nurmialueesta. 
Muuten hoito voi jatkua kuten ennenkin: laidun-
nus ja harvennus sekä tarpeen vaatiessa niitto 
(kartta 15).

Mahdollinen erityistukimuoto:
Perinnebiotoopin hoito.

20. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke
Kiljanrannan ja Reisjärven keskustan välissä (kartta 
14) on monipuolinen reunavyöhyke. Vyöhykkeellä 
kasvaa muun muassa maitohorsmaa, mesianger-
voa, pajua, haavan ja lepän taimia, pikkukuusia, 
nokkosta, huopaohdaketta, ojakärsämöä, lillukkaa, 
päivänkakkaraa, maitikkaa, kortetta, kultapiiskua, 
karhunputkea, metsäkurjenpolvea, sudenmarjaa, 
käenkaalta sekä mustikkaa. Reunalla kasvaa li-
säksi ruusua, siankärsämöä, ahomansikkaa ja aho-
orvokkia.

Kivikkoisella reunavyöhykkeellä kasvaa suuria 
haapoja, koivuja, kuusia, mäntyjä, katajaa, har-
maaleppää, pihlajaa ja tuomea. Kohteen puusto 
ja pensaikko on kerroksellista. Vyöhyke sisältää 
myös niittylaikun.
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Toimenpidesuositukset
Niittymäisten kohtien tuominen esiin harventa-
malla puustoa ja pensaikkoa. Erityisesti valtalajien 
niitto (kartta 15).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

21. Metsälaidun
Metsälaitumena ollut perinnebiotooppi sijaitsee 
Reisjärven keskustassa (kartta 14). Pensasker-
roksessa kasvaa runsaasti terttuseljaa ja tuomea. 
Kohde on aiemmin ollut hoidossa, mutta nyt se 
on kasvamassa umpeen. Alueella on runsaasti 
suurehkoja sammaleisia kiviä ja kohde on lintujen 
suosima.

Alueella on terttuseljan ja tuomen lisäksi pal-
jon punaherukkaa. Alueella kasvaa myös kuusia, 
haapaa, isoja mäntyjä, pihlajan taimia, yksi isompi 
pihlaja sekä katajaa. Lahopuut lisäävät alueen mo-
nimuotoisuutta.

Metsälaitumella kasvaa ahomansikkaa, mus-
tikkaa, sudenmarjaa, oravanmarjaa, koiranputkea, 
vadelmaa, käenkaalta, maitohorsmaa, nokkosta, 
metsäkurjenpolvea, lillukkaa, niittyleinikkiä, or-
vontädykettä, kissankelloa ja vanamoa.

Alueelle on muodostunut polkuja laiduneläin-
ten ansiosta. Kasvillisuudessa on niukasti heiniä 
ja metsälajisto vallitsee. Maassa on paljon pudon-
neita neulasia.

Toimenpidesuositukset
Maitohorsma, vadelma ja nokkonen ovat valtaa-
massa aluetta terttuseljan, tuomen ja punaherukan 
kanssa, joten niiden niitto ja raivaus. Luonnon mo-
nimuotoisuuden lisäämiseksi vanha metsälaidun 
takaisin laidunkäyttöön ja taimien poisto alueelta 
(kartta 15).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

5.2.6  
Aholanmäki–Savolanniemi (kohteet 22–27)

22. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke
Aholanmäellä (kartta 16), lähellä maantietä, sijait-
see arvokas pellon ja metsän välinen reunavyöhy-
ke. Reunavyöhykkeellä on useita muurahaispesiä, 
mikä kertoo paikan olevan lämmin (kuva 21). Alu-
eella kasvaa pitkiä koivuja sekä pihlajan taimia ja 
katajaa. Vyöhyke on niittymäinen. Siellä kasvaa 
muun muassa nuokkuhelmikkää ja aho-orvokkia. 

Kuva 20. Rantalaidun Kiljanrannassa (kohde 18).
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Takana oleva metsä on lehtomaista vanhaa kuu-
simetsää, josta löytyy muun muassa lillukkaa ja 
huomion arvoista näsiää.

Toimenpidesuositukset 
Varjostuksen vähentäminen harventamalla pajua 
ja alueen niitto (kartta 17). Alueen vyöhykkeisyyt-
tä voi laajentaa koilliseen.

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

23. Lato ympäristöineen
Aholanmäellä (kartta 16) sijaitsee monimuotoi-
nen ladon ympäristö. Lato on jo itsessään tärkeä 
luonnon kannalta, koska se antaa suojaa ja turvaa 
eliöstölle. Ladon ympäristössä kasvaa musta-api-
laa, joka on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja 
alueellisesti uhanalainen laji.

Lato sijaitsee pellon ja metsän välissä. 
Ladolle vie hiekkainen tilustie. Kyseisellä 
hiekkatiellä kasvavat muun muassa hara-
kankello, puna-apila ja päivänkakkara. Niit-
typohjaiset tiet ovat hyviä siemenpankkeja. 
Niittymäinen paahteinen hiekkatie on tärkeä  
eliöstölle. Ladon lähettyvillä on lisäksi useita 
muurahaispesiä.

Ladon ympäristössä kasvavia lajeja ovat 
päivänkakkara, kultapiisku, huopaohda-
ke, ojakärsämö, siankärsämö, poimulehti, 
rentohaarikko, rönsyleinikki, niittyleinikki, 
musta-apila, jänönsara, niittyhumala, aito-
virna, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, mesi-
marja, nurmitatar, karhunputki, isolaukku, 
vadelma, metsämaitikka, kangasmaitikka, 
kastikka, timotei ja harakankello. Valtalajei-
na ovat maitohorsma, mesiangervo, paju ja 
nokkonen. Kohteen reunoilla kasvaa koivua 
ja pihlajaa.

Toimenpidesuositukset
Kuusen taimien kitkeminen ja valtalajien 
niitto (kartta 17).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen.

24. Uhanalaiskasviesiintymä
Ylilestintien varrella (kartta 16) kasvaa alu-
eellisesti uhanalaista musta-apilaa maisema-
männyn läheisyydessä, niin sanotun tierum-
mun molemmin puolin. Pienessä erillisessä 
maisemamännyn biotoopissa kasvaa musta-
apilan ja männyn lisäksi puna-apilaa, oh- Kartta 17. Kohteiden 22–25 hoitosuositukset.

Kartta 16. Kohteiden 22–25 elinympäristöt.

daketta, niittynätkelmää, lillukkaa, siankärsämöä, 
timoteitä, pajua, ojakärsämöä ja päivänkakkaraa.

Toimenpidesuositukset
Niitto (kartta 17).

Mahdollinen erityistukimuoto
Ei täytä erityisympäristötuen pinta-alavaatimusta.

25. Metsäsaareke
Kinnulanrannassa (kartta 16) sijaitsee metsäsaare-
ke, jota halkoo oja. Kohteen länsipäässä on maise-
mamänty. Saarekkeella on monipuolista puustoa ja 
pensaikkoa. Männyn lisäksi siellä kasvaa koivua, 
haapaa, katajaa, pajua, pihlajaa sekä leppää. Muu-
rahaispesät lisäävät kohteen monimuotoisuutta. 
Lisäksi Kinnulanrannan metsäsaareke on erityi-
sesti linnuille tärkeä kohde.
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Saarekkeen lajeja ovat muun muassa lil-
lukka, kultapiisku, kurjenjalka, mesiangervo, 
vadelma, monet pillikkeet, nokkonen, maito-
horsma, karhunputki, pelto-ohdake, pelto-
saunio, ojakärsämö, hiirenvirna, nurmilauha, 
pujo ja ruusu.

Toimenpidesuositukset
Varovainen puuston harvennus (linnuston 
tarpeet pitää pitää mielessä). Saarekkeen 
ympäristön valtalajikasvien (erityisesti mai-
tohorsma) niitto (kartta 17).

Mahdollinen erityistukimuoto: Luonnon 
ja maiseman monimuotoisuuden edistämi-
nen.

26. Rantavyöhyke
Kinnulanrannassa Vuohtajärven (kartta 18) 
rannalla sijaitsee hoidettu järvenrantaniitty. 
Sitä on hoidettu niittämällä ja raivaamalla. 
Ranta-alue on vanhaa peltoa, jonka kasvilli-
suus on muuttunut rantaniityn kaltaiseksi.

Vyöhykkeellä kasvaa muun muassa jouhi-
vihvilää, ranta-alpia, järvikortetta, rantakuk-
kaa, niittynätkelmää, kurjenjalkaa, karhun-
putkea, mesiangervoa, pullosaraa, kastikkaa, 
suoputkea, peltopähkämöä, rentukkaa ja 
rantamataraa. Monimuotoisen rantakasvil-
lisuuden lisäksi kohteella on maisemallista 
arvoa, sillä tieltä avautuu kaunis näkymä 
Vuohtajärvelle.

Toimenpidesuositukset
Rantavyöhyke laidunnuksen piiriin. Alueel-
la kasvaa myrkkykeisoa, jonka haittavaiku-
tus tulee ottaa huomioon alueen laidunnuk-
sessa. Pajun raivaus siten, että sitä jää vielä 
eläinten suojaksi. Jos kohdetta ei laidunneta, 
tulee alue jatkossa niittää ja niittojäte kerätä 
pois. Niiton suorittaminen mahdollisimmanNiiton suorittaminen mahdollisimman 
myöhään kesällä, koska hoidossa tulee ottaa 
huomioon alueella viihtyvät linnut (kartta (kartta 
19).

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden 
edistäminen.

27. Kiviröykkiöt
Savolanniemen pellolla (kartta 18) Räisäs-
saarentien ja Ylilestintien välissä olevat ki-
viröykkiöt muodostavat monimuotoisen 
kokonaisuuden. Pellolla on erikokoisia, 
puuttomia ja puullisia kiviröykkiöitä (kuva 
22). Pellolle on jätetty myös pieniä yksittäisiä 

Kartta 19. Kohteiden 26 ja 27 hoitosuositukset.

Kartta 18. Kohteiden 26 ja 27 elinympäristöt.

Kuva 21. Pellon ja metsän välistä reunavyöhykettä Aholanmäellä 
(kohde 22).
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kiviä. Kiviröykkiöt ovat varsinkin pikkulintujen 
mieleen.

Toimenpidesuositukset
Kiviröykkiöiden säilyttäminen, koska ne lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta toimimalla muun 
muassa levähdys- ja piilopaikkoina eläimille. Siis-
tittyinä (harvennus ja niitto) ne ovat myös maise-
mallisesti tärkeitä (kartta 19).

Mahdollinen erityistukimuoto
Eivät täytä erityisympäristötuen pinta-alavaati-
musta.

5.2.7  
Hylkiranta–Räisälänmäki (kohteet 28–35)

28. Hylkirannan luonnon 
monimuotoisuuskokonaisuus
Aluekokonaisuus sijaitsee Hylkirannan kylällä 
Reisjärven pohjoispuolella (kartta 20).

Alueella on iso niittyalue ja metsälaidun, mit-
kä sisältävät myös hakamaisia kohtia ja kiviaitaa. 
Vanhalla pellolla on kostea saravaltainen niin sano-
tun vallin (johon on kerätty kiviä) reunustama osa. 
Reunustalla kasvaa niittyhumalaa. Sarojen ja niit-
tyhumalan lisäksi kostealla alueella kasvaa muun 
muassa puna-apilaa, timoteita ja peltolemmikkiä.

Tärkeän kokonaisuuden pohjoisosassa on laa-
jahko niittyalue, joka on mättäinen ja kivinen 
(kuva 23). Niityllä on kuloheinää runsaasti, mikä 
viestittää siitä, että aluetta ei ole nykyisin käytetty 
tehokkaasti. Lehmät ovat kulkeneet peltolohkolle 
niityn ja metsälaitumen kautta. Alue on viimeksi 

kynnetty hevosaikaan, noin 50 vuotta sitten. Nii-
tyn reunan muurahaispesät lisäävät monimuotoi-
suutta. Niityllä kasvavia lajeja ovat muun muassa 
niittyhumala, metsäalvejuuri, metsäimarre, aho-
mansikka, nokkonen ja käenkaali. Niityllä olevan 
kiven päällä kasvaa kissankäpälää. Muita kasvi-
lajeja ovat poimulehti, päivänkakkara, kataja, or-
vontädyke ja rohtotädyke. Niittyalueen keskelle on 
jätetty pienet puuryhmät.

Kiviaitaa on paahteisen rinteen reunalla. Kivien 
päällä kasvaa jäkälää ja sammalta. Niityn lounais-
päässä varjoisella paikalla metsän suojassa kasvaa 
erilaista kasvillisuutta, kuten nurmitädykettä.

Kokonaisuus on erilaisten kohdetyyppien yh-
distelmä. Sekä niityllä että metsälaitumella on 
lahopuustoa. Metsälaidun on kuusi- ja leppäval-
tainen. Metsälaitumella kasvaa lillukkaa, vadel-
maa ja ruusua. Monimuotoisuutta lisäävät lepän 
rungoilla kasvavat käävät. Alueelta löytyy myös 
metsäkurjenpolvea, valko- ja puna-apilaa, kevät-
piippoa, ketunleipää, ahomansikkaa, oravanmar-
jaa, suo-orvokkia ja niittyhumalaa. Metsässä on 
karjanpolkuja sekä kuivuneita puunjuurakoita.

Toimenpidesuositukset
Laiduntamisen jatkaminen siten, että perinnebio-
tooppilaidunalue aidataan erilleen lannoitetusta 
nurmesta (kartta 21). Aluetta valtaamassa olevien 
kasvien (erityisesti koiranputki) niitto murskaa-
vateräisellä välineellä. Puuntaimien kitkeminen 
ja huonokuntoisten katajien poistaminen. Laajan 
niittyalueen voi kulottaa, mutta se ei yksin riitä. 
Tällöinkin aluetta pitää laiduntaa ja tarpeen vaati-
essa myös niittää.

Kuva 22. Erilaisia kiviröykkiöitä (kohde 27).
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Kartta 21. Kohteiden 28–35 hoitosuositukset.

Kartta 20. Kohteiden 28–35 elinympäristöt.

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito. Kostealle 
pellon osalle luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen.

29. Niitty
Hylkirannan kylällä (kartta 20) si-
jaitsee vanha ketomainen niittyalue 
pihapiirin lähistöllä. Alue on hyvä 
esimerkki hyvin hoidetusta perin-
nebiotoopista (kuva 24). Niityllä on 
runsaasti luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeitä kiviä. Niityn 
vieressä, alueen länsipuolella, on 
luonnon monimuotoisuuspelloksi 
soveltuva lohko (vanha pelto), joka 
niitetään vuosittain.
Kohteen kasveja ovat muun muas-
sa oravanmarja, rohtotädyke, or-
vontädyke, lillukka, metsälauha, 
puna-apila, kangasmaitikka, käen-
kaali, ahomansikka, ahopukinjuuri, 
aho-orvokki, kissankäpälä, päivän-
kakkara, kissankello, kultapiisku, 
karhunputki, poimulehti, metsä-
kurjenpolvi ja siankärsämö. Alueen 
puusto on monipuolinen. Siellä kas-
vaa koivua, kuusta, mäntyä, raitaa ja 
harmaaleppää sekä lisäksi marjovia 
lajeja kuten pihlajaa, punaherukkaa 
ja katajaa.

Toimenpidesuositukset 
Nykyinen hoito (harvennus ja niitto) 
toimii erinomaisesti (kartta 21).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

Kuva 23. Hylkilän niittyä metsälaitumen ympäröimänä (kohde 28).
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30. Rantaniitty
Reisjärven rantaosayleiskaavan luontoselvitykses-
sä (Motiivi Oy 2001b) Kantinkankaan pohjoisran-
nan laidun (kartta 20) oli merkitty tärkeäksi ha-
kamaaksi. Rantaniityllä kasvaa pääosin koivua ja 
pajua. Kohde on tällä hetkellä umpeutumassa ja 
alue on erittäin rehevää.

Toimenpidesuositukset
Laidunnus riittävällä eläinmäärällä. Puuston ja 
pensaikon harvennus niin, ettei puusto ole liian 
symmetristä (kartta 21).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen.

31. Saareke
Hylkirannassa Kalajanjoen eteläpuolella (kartta 20) 
sijaitsee kiilamainen kivinen ja epätasainen metsä-
saareke. Saarekkeen eteläosassa on huopakattoinen 
lato, joka antaa suojaa eliöstölle ja on maisemalli-
sestikin merkittävä. Saarekkeella on niittymäisiä 
aukkokohtia ja maassa on kuloheinää.

Alueella kasvaa pajua, kuusta, koivua, haapaa, 
leppää, pihlajaa ja mäntyä. Saarekkeella on myös 
punaherukkaa, karhunputkea, maitohorsmaa, hii-
renvirnaa, oravanmarjaa, kastikkaa, sudenmarjaa, 
lillukkaa, metsäkurjenpolvea, nurmipuntarpäätä, 
kultapiiskua, vadelmaa, mesimarjaa, siankärsä-
möä, päivänkakkaraa ja niittynätkelmää.

Toimenpidesuositukset
Rehevien valtalajien niitto ja raivaus (kartta 21) 
sekä taimien poisto.

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

32. Hakamaa
Hylkirannan Jokelassa Kalajanjoen pohjoispuolel-
la (kartta 20) sijaitsee hakamainen perinnebiotoop-
pi. Kohde sisältää myös aukkokohtia ja metsälai-
dunta. Nykyisessä laidunaitauksessa on mukana 
peltolohko, jonka antimia laidunlehmät mieluusti 
syövät (ks. kansikuva). Hakamaan kasvillisuutta 
karja ei ole juurikaan hyödyntänyt. Karjapolkuja 
on havaittavissa. Alue on epätasaista ja siellä on 
kauniita maakiviä, joiden ympäristöistä voi tehdä 
mielenkiintoisia kasvilöytöjä. Hakamaalla on jon-
kin verran nokkosta. Alueen kaakkoisosassa on 
ryteikköä.

Jokelan hakamaalla kasvaa vanhoja leppiä, koi-
vuja ja pihlajia. Osa pihlajista on lahonnut. Ne 
olisi hyvä säästää eliöstön takia. Alueelta löytyy 

myös yksi halava, pihlajan taimia ja katajaa. Koh-
teen itäpuoli on havupuuvaltainen ja lepikkoinen. 
Perhoset viihtyvät alueella. Hakamaalla kasvaa se-
kä rehevyyttä indikoivia että perinnebiotoopille 
ominaisia kasvilajeja: niittynätkelmää, poimuleh-
teä, hiirenvirnaa, siankärsämöä, paljon ahopukin-
juurta, aho-orvokkia, ahomansikkaa, päivänkak-
karaa, kultapiiskua, maitohorsmaa, metsäkortetta, 
metsäalvejuurta, metsäkurjenpolvea, käenkaalta, 
karhunputkea, mesimarjaa, pillikkeitä, lillukkaa, 
sudenmarjaa, oravanmarjaa, hevonhierakkaa ja 
punaherukkaa. Hakamaalla kasvavia heiniä ovat 
muun muassa kastikka, nurmilauha ja timotei.

Toimenpidesuositukset
Harmaalepän raivaus ja alueen laidunnus siten, 
että kohde aidataan erilleen peltolohkosta. Kaak-
koisosan ryteikön raivaus. Valtalajien niitto. Pe-
rinnebiotoopin laiduneläimille olisi syytä välttää 
lisärehun antamista, koska kohde rehevöityy ja 
maa kuluu ruokinta-alueelta. (kartta 21).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

33. Saareke
Harvapuustoinen saareke sijaitsee Räisälänmäen 
kylällä (kartta 20). Saarekkeella kasvaa koivua, 
haapaa ja kuusen taimia. Kohde on puulajistoltaan 
aika symmetrinen, joten alueelle voisi kehittää 
monimuotoisuutta ja vaihtelua. Kohde on kasva-
massa umpeen lähinnä maitohorsmasta varsinkin 
kohteen laitaosilla, missä on suurehkoja kiviä. Hii-
rihaukan, pöllön, lepakkojen ja sisiliskojen on ha-
vaittu liikkuvan alueella. Loivasti etelään viettävä 
saareke on maisemallisestikin tärkeä hoitokohde.

Alueella kasvaa myös harmaaleppää, kultapiis-
kua, kortetta, päivänkakkaraa, niittynätkelmää, 
karhunputkea, lillukkaa, huopaohdaketta, mesi-
angervoa, nokkosta, siankärsämöä, päivänkakkara 
ja ahosuolaheinää.

Toimenpidesuositukset
Maitohorsman ja karhunputken niitto, jolloin muut 
kasvilajit saavat elintilaa ja isot kivet paremmin 
esille (kartta 21). Aluetta on harvennettu ja pajuaAluetta on harvennettu ja pajua 
raivattu, joten alustavat toimenpiteet on tehty. 

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.

34. Hakamaa 
Räisälänmäellä (kartta 20) tien, pellon ja metsän 
välissä on hakamainen vanha lammashaka-alue. 
Kohde vaatii kunnostusta. Vanha kuusimetsä on 



34  Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen raportteja  2 | 2007

sammaleista ja kortteista. Metsässä on havaittavissa 
laidunnuksen merkkinä niittymäisiä avoimia kohtia. 
Pienet niittylaikut ovat tärkeitä metsälaitumilla.

Hakamaisella alueella kasvaa haapaa, pieniä 
kuusia, koivua, pajua, lepän taimia, katajaa ja pih-
lajaa. Reuna-alueen muita lajeja ovat särmäkuisma, 
kissankello, lehtomaitikka, jänönsara, metsäkur-
jenpolvi, vadelma, kultapiisku, maitohorsma, niit-
tymaarianheinä, lillukka, kangasmaitikka, mesian-
gervo, karhunputki ja huopaohdake.

Toimenpidesuositukset
Tienvarsiniittyalueen raivaus ja niitto, koska se on 
umpeutumassa. Laidunnus on myös yksi vaih-
toehto, jolloin alueeseen voisi rajata vanhaa met-
sälaidunta mukaan. Vanhan metsälaitumen niit-
tylaikkujen ylläpito väljentämällä reunapuustoa 
varovaisesti (kartta 21).

Mahdollinen erityistukimuoto
Perinnebiotoopin hoito.

Kuva 25. Räisälänmäen kivisaareke puineen ja pensaineen (kohde 35).Kuva 24. Rinneniitty Hylkirannan kylällä (kohde 29).

35. Kivisaareke
Räisälänmäellä (kartta 20) sijaitsee puustoinen 
kivisaareke, joka on tärkeä varsinkin perhosille. 
Kohde on kaareva ja rinnemäinen. Samalla pellolla 
on myös pari muuta kivisaareketta. Kohteen ete-
läpuolella on Köyhäjoki. Kivisaarekkeella kasvaa 
koivua, mäntyä ja pihlajaa, pensasmainen raita, 
siperianhernepensas ja herukkaa (kuva 25).

Kohteen valtalajeja ovat nokkonen, koiranput-
ki, maitohorsma ja kastikka. Lisäksi siellä esiintyy 
muun muassa aitovirnaa, metsäkurjenpolvea, niit-
tynätkelmää, mesimarjaa ja niittysuolaheinää.

Toimenpidesuositukset
Varovainen harvennus ja lähinnä valtalajien niitto 
kohteen laitamilta (kartta 21). Hoidon tarkoitukse-
na on saada isoja kiviä näkyviin. 

Mahdollinen erityistukimuoto
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen.
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