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6.4 
Kutajärven valuma-alue

44. Pellon ja vesistön reunavyöhyke

Kuvaus: Laaja Kutajärven rantaa myötäilevä reunavyöhyke kuuluu Natura 2000 
-luonnonsuojelualueeseen sekä valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Koh-
de on vyöhykkeinen ja muuttuu rehevämmäksi pohjoisosastaan. Alueella on vaihte-
levasti koivikkoa ja kuivempaa männikköä, myös pystylahoa on runsaasti. Paikoin 
aluetta voidaan luonnehtia kosteaksi rantahaaksi, jossa näkyy vanhan laidunnuksen 
jälkiä. Ojanvarressa kasvaa pajukkoa. Puustossa kasvaa koivua, tervaleppää, pajua, 
salavaa, pihlajaa, mäntyä ja tuomea. Aluskasvillisuus on monilajista. Kohteella kas-
vaa mesimarjaa, metsäorvokkia, isotalvikkia, nurmikaunokkia, metsätähteä, särmä-
kuismaa ja niittyhumalaa. Kosteilla painanteilla viihtyvät rantakorte, suo-orvokki, 
korpikaisla ja rantakukka. 

Kohteen pinta-ala: 9,17 ha
Hoitosuositus: Alueen mosaiikkimaisuus tulee säilyttää, jotta kohteella säilyisi 

linnustolle tärkeitä suoja- ja pesimäpaikkoja. Ojanvarren pajuja tulisi raivata, jotta 
vanha rantahaka tulisi paremmin esille peltomaisemassa. Ennen hoitotoimia tulee 
olla yhteydessä kuntaan tai Hämeen ympäristökeskukseen.

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

45. Metsäsaareke

Kuvaus: Lehtomainen saareke sijaitsee Kastari-Hatsina-Kutajoen maisema-alueella 
sekä Natura 2000 -alueen välittömässä läheisyydessä. Kohteella on muinaisjäännös, 
joka tulee ottaa huomioon hoitotoimissa. Upeat männyt erottuvat maisemassa. Muuta 
puustoa ovat koivu, harmaaleppä, tuomi ja kuusi. Taikinamarja viihtyy myös alueella. 
Kenttäkerroslajeja ovat muun muassa niittyleinikki, ahomansikka, metsäkurjenpolvi, 
poimulehti, niittynätkelmä.   

Kohteen pinta-ala: 1,61 ha
Hoitosuositus: Ennen hoitotoimiin ryhtymistä tulee olla yhteydessä Museoviras-

ton muinaisjäännösten hoitoyksikköön. Kuusien raivaaminen ja raivaustähteiden 
poiskuljetus. Suuria puita ja lahopuustoa on hyvä jättää eläimille suoja- ja pesimis-
paikoiksi sekä lisäämään luonnon monimuotoisuutta. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

46. Tuore niitty

Kuvaus: Kastari-Hatsina-Kutajoen maisema-alueella sekä Natura 2000 -alueen välit-
tömässä läheisyydessä sijaitseva rehevä niitty tarjoaa nisäkkäille ja linnuille suoja- ja 
ruokailupaikkoja. Niittyä on joskus niitetty ja sillä kasvaa koiranputkea, juolavehnää, 
mesiangervoa, nokkosta ja maitohorsmaa. Kesantopellon kasvillisuutta ovat muun 
muassa kevätleinikki, niittynätkelmä, paimenmatara, särmäkuisma, käenkukka, or-
vontädyke, lehtotähtimö ja ketohanhikki. Pellosta on muodostumassa hyvä monila-
jinen niitty. 

Kohteen pinta-ala: 4,46 ha
Hoitosuositus: Laidunnus ja/tai niittäminen. Pajujen raivaus ja vesakoiden tor-

junta. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen tai 

perinnebiotoopin hoito. 
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Kuva 16. Kutajärven rannan läheisyydessä olevasta pellosta on kehittymässä hieno, monilajinen 
niitty (kohde 46). Kuva: Auli Hirvonen

47. Metsäsaareke 

Kuvaus: Kalasillanojan varressa sijaitsevassa metsäsaarekkeessa on monia luulta-
vasti vanhoja savikuoppia. Kohteessa on monipuolinen puusto ja pensaikko. Alu-
eella esiintyy muun muassa koivu, harmaaleppä, pihlaja ja tuomi. Pensaskerrokseen 
kuuluu terttuselja, puna- ja mustaherukka, lehtokuusama ja erilaisia pajuja. Alueen 
kenttäkerroksen kasvillisuutta ovat muun muassa vehka, vuohenputki, metsäapila, 
ahomansikka, mesiangervo, peurankello, nurmikaunokki ja punasänkiö. Kohteen 
pohjoisosa on kuivempaa. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,70 ha
Hoitosuositus: Aluetta voidaan kehittää harventamalla puustoa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  

48. Sähkölinjan alusta (Joutomaa) 

Kuvaus: Sähkölinjan alla ja Kalasillanojan varressa oleva alue on joutomaata. Koh-
de on puoliavointa kosteaa niittyä ja pajupensaikkoa. Alueella on myös muutamia 
koivuryhmiä. Kohteen kasvillisuus tarjoaa linnuille ja päiväperhosille erilaisia ra-
vintokasveja. Alue on alkanut umpeutua. Alueella kasvaa muun muassa mesianger-
voa, pelto-ohdaketta, koiranputkea, rantahelpiä, rönsyleinikkiä, nokkosta ja kirjava 
pillikettä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 3, 50 ha
Hoitosuositus: Alue sopii hyvin laiduntamiseen. Ennen laidunnusta voidaan tehdä 

puuston ja pensaikon harvennusta. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  
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49. Lehmuskujanne, kuusi- ja tammirivistö

Kuvaus: Pyhäniemen kartanon ympäristön kuusi- ja tammirivistöt sekä lehmuskujan-
ne kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Lehmuskujanteen 
läpi ei kulje enää tietä, vaan puiden väliosa on niittyä. Kujanne ja puurivistöt ovat 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti tärkeitä. Tammirivistö on maantien varressa 
ja kuusirivistö on pellolla pihatien varressa. 

Hoitosuositus: Kujanteet säilytetään ja puita leikataan tarvittaessa. Kujanteet ja 
rivistöt uusitaan tarvittaessa. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  

50. Metsäsaareke

Kuvaus: Saarekkeella on suuri maisemallinen merkitys tienvarressa ja Pyhäniemen 
kartanon kulttuurimaisemassa. Saarekkeella sijaitsee muuntajakoppi. Alueella kasvaa 
koivua, raitaa, pihlajia, haapaa sekä isoja salavia ja harmaaleppiä. Pensaskerrokses-
sa esiintyy punaherukkaa. Aluskasvillisuus on rehevää. Muun muassa nokkosta, 
mesiangervoa ja vuohenputkea on runsaasti. Lisäksi alueella kasvaa sudenmarjaa 
ja suikeroalpia.

Kohteen pinta-ala: 0,48 ha
Hoitosuositus: Suuria salavia ja harmaaleppiä kannattaa ottaa raivaamalla esille 

tienvarressa. Rehevän aluskasvillisuuden niitto ja niittojätteen poiskuljetus.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

51. Pellon ja metsän reunavyöhyke sekä ojanvarsi 

Kuvaus: Maisemallisesti tärkeällä paikalla oleva reunavyöhyke. Ojanvarressa ja reu-
navyöhykkeellä kasvaa pajuja, haapaa ja koivuja. 

Kohteen pinta-ala: Noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Ojan varteen kasvaneen puuston harventaminen ja osin poisraivaa-

minen tuo laajan peltoaukean näkyviin. Kohteen hoidolla saavutetaan maisemallista 
monimuotoisuutta. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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6.5 
Kiikunojan valuma-alue

52. Metsäsaareke, pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Kuusivaltainen reunavyöhyke sijaitsee tilustien varrella, Hollolan kirkon-
kylän valtakunnallisesti merkittävällä rakennetun kulttuuriympäristön alueella. Se 
on osittain hakamainen. Kohteen eteläpäässä on punamultainen hirsilato. Kuusen 
lisäksi alueella kasvaa pihlajia, koivuja, katajia ja mäntyjä sekä pensaskerroksessa 
punaherukkaa ja terttuseljaa. Kenttäkerroslajeja ovat muun muassa valko- ja sini-
kukkainen kurjenkello, harakankello, mustikka, oravanmarja, ketunleipä, ahomatara 
ja sananjalka.

Kohteen pinta-ala: 0,54 ha
Hoitosuositus: Kuusia harvennetaan, marjovia lajeja säästetään. Pihlajan taimia 

raivataan.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

53. Metsäsaareke, pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Tiemaisemassa mäen päällä erottuva kaunis hakamainen reunavyöhyke, jo-
ka rajoittuu tilustiehen. Kohde on koivuvaltainen ja se on osittain hakamainen. Puusto 
on itäosassa tiheämpää ja siellä kasvaa myös kuusta. Aluskasvillisuutta ovat hara-
kankello, ahomansikka, kielo, ketunleipä, metsäapila ja kurjenkello. Reunalla kasvaa 
myös terttuseljaa ja punaherukkaa. Kohteella on suuri maisemallinen merkitys.

Kohteen pinta-ala: 0,68 ha
Hoitosuositus: Kuusia harvennetaan saarekkeen itäosasta ja säästetään marjovia 

lajeja. Kohteen maisemallisesti arvokkaat puut kannattaa ottaa esille.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

54. Pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Reunavyöhykkeen eteläreuna on kivikkoinen ja lämmin kasvupaikka. Siinä 
kasvaa muun muassa katajia ja mäntyjä. Kohteella on suuri maisemallinen merkitys 
kylän tienvarressa ja arvokkaassa kulttuurimaisemassa. Tienvarren kuuset peittävät 
taakseen isoja mäntyjä. Alueella kasvaa paljon marjovia lajeja, kuten pihlaja, terttu-
selja, punaherukka ja taikinamarja. Aluskasvillisuudessa on runsaasti kieloa.   

Kohteen pinta-ala: 1,09 ha
Hoitosuositus: Kuusien raivaus ja tienvarren mäntyjen esiin ottaminen hakamai-

sesti. Katajille raivataan kasvutilaa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

55. Karjainmäki, pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Maisemallisesti kaunis, puustollisesti monilajinen tienvarsisaareke, jossa 
kasvaa muun muassa runsaasti pähkinäpensasta. Lisäksi kohteella kasvaa vaahteraa, 
pihlajaa, tuomea, koivua ja pensaista koiranheisiä ja punaherukkaa. Kenttäkerroslaje-
ja ovat metsäkurjenpolvi, paimenmatara, ahomansikka, syyläruoho, pukinjuuri sekä 
runsaana kukkiva ketokaunokki. Tienvarressa on laajat mäkitervakkoesiintymät.

Kohteen pinta-ala: 0,51 ha
Hoitosuositus: Alueen monipuolisen kasvilajiston ja lehtomaisuuden säilymisen 

kannalta raivaus ja avoimempien alueiden niittäminen on suositeltavaa. Raivaus- ja 
niittojätteet tulee kerätä pois. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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56. Pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Maisemallisesti merkittävä rehevä ojanvarsialue tienvarressa, jossa pyöreitä 
kaunismuotoisia pajuja harvakseltaan. Kohde jatkuu kapea-alaisena metsän reu-
navyöhykkeenä ja on itäosastaan hakamaisempi. Lämpimällä etelärinteellä kasvaa 
katajaa, pihlajaa, tuomea, harmaaleppää sekä kuusta. Aluskasvillisuudessa esiintyy 
esimerkiksi poimulehti, metsäapila, niittysuolaheinä, peltokorte, valkovuokko, aho-
mansikka, mäkitervakko, lemmikki ja kielo.  

Kohteen pinta-ala: 0,49 ha
Hoitosuositus: Reunavyöhyke on ennen kaikkea tiemaisemassa maisemallisesti 

merkittävä. Reunavyöhykkeiden hoitamisessa ehkäistään niiden kasvaminen um-
peen harventamalla puita ja pensaita. Harventamalla tuodaan myös maisemapuita 
esiin ja lisätään valoisuutta katajien ympärillä. Samalla parannetaan aluskasvillisuu-
den elinoloja. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

57. Metsäsaareke

Kuvaus: Tiemaisemassa merkittävä kivinen puu- ja pensassaareke. Saarekkeella kas-
vaa koivua, lehtikuusta ja pihlajaa sekä maisemallisesti kaunis mänty. Terttuseljaa 
ja punaherukkaa on myös runsaasti. Kenttäkerroksessa esiintyvät muun muassa 
paimenmatara, aitovirna, kullero, metsäkurjenpolvi, metsäorvokki, niittynätkelmä 
ja puna-ailakki. 

Kohteen pinta-ala: 0,1 ha 
Hoitosuositus: Tiheää puustoa tulisi harventaa ja tuoda maisemamänty selkeästi 

esille. Harventamalla lisätään saarekkeen valoisuutta ja parannetaan aluskasvilli-
suuden kasvuoloja.

Hoidon tukimuoto: Luonnon- ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

58. Metsäsaareke 

Kuvaus: Saareke on muodostunut vanhan tienpohjan ympärille. Kohteella on aivan 
tienvarressa maisemallista merkitystä. Saarekkeessa kasvaa koivua ja raitaa. Kenttä-
kerros on monipuolista, siellä kasvaa muun muassa särmäkuismaa, huopakeltanoa, 
ketohanhikkia, niittynätkelmää, poimulehtiä, nurmitädykettä, ahosuolaheinää, sian-
kärsämöä, hiirenvirnaa ja heinätähtimöä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,24 ha 
Hoitosuositus: Raivaaminen. Saarekkeesta raivataan valoisa ja hakamainen. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

59. Puukujanne 

Kuvaus: Kylän tiemaisemassa näkyvä kujanne muodostuu monesta puulajista. Ku-
janteen puita ovat vaahtera, saarni, tammi ja koivu. Aluskasvillisuudessa esiintyvät 
metsäapila, ahomansikka, särmäkuisma, peurankello, niittynätkelmä ja poimuleh-
det.  

Kohteen pinta-ala: Noin 0,14 ha 
Hoitosuositus: Kohteen monilajista kujannetta hoidetaan leikkaamalla puita tar-

vittaessa. Kujanne säilytetään. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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60. Pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Rehevässä pellon ja metsän reunavyöhykkeessä on vaihtelevaa maastoa. 
Alueen pohjoisnurkassa on vanha punamultainen lato. Tiheän reunapuuston taka-
na on avokallioita. Alueen puusto on lehtipuuvaltaista. Reunassa kasvaa tuomea, 
vaahteraa, pihlajaa, haapaa ja harmaaleppää. Kohteen pensaita ovat taikinamarja, 
koiranheisi, punaherukka ja terttuselja. Reunan aluskasvillisuus on rehevää, met-
säkurjenpolvea, sananjalkaa, vuohenputkea ja maitohorsmaa. Kuivemmilla kallion 
reunoilla kasvaa kieloa, ahosuolaheinää ja poimulehtiä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,31 ha
Hoitosuositus: Alueen puuston raivaamisella on maisemallista merkitystä. Alueen 

kalliot ja suuret maisemapuut kannattaa tuoda esiin. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

61. Peltotie pientareineen 

Kuvaus: Rehevä peltotie vie hevoslaitumelle. Tien varrella kasvaa muun muassa 
koiranputkea, nurmikaunokkia, metsäapilaa, päivänkakkaraa, pujoa, maitohorsmaa, 
mesiangervoa, huopaohdaketta, ojakellukkaa, metsäkurjenpolvea. Tien varrella on 
kaunis yksittäinen kataja, pajuja, tuomia ja pihlajaa. Puusto rajaa kauniisti viljely-
maisemaa. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,67 ha
Hoitosuositus: Vanhan tilustien säilyttäminen ja puuston hoitaminen. Harvenne-

taan tarvittaessa.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

62. Metsäsaareke

Kuvaus: Kiikunlähteen tienvarrella ja hevoslaitumien vieressä oleva mäkinen met-
säsaareke elävöittää tiemaisemaa. Saareke sijaitsee Uskilan kylän kulttuurimaisema-
alueella ja se rajoittuu pihapiiriin. Kohde on tiheä, sekapuustoinen ja eteläosastaan 
kallioinen. Puulajeja ovat vaahtera, koivu, kuusi, mänty ja kataja. Reunan aluskasvil-
lisuus on rehevää, metsäkurjenpolvea, sananjalkaa, vuohenputkea ja maitohorsmaa. 
Kuivemmilla kallion reunoilla kasvaa kieloa, ahosuolaheinää ja poimulehtiä. 

Kohteen pinta-ala: 0,50 ha
Hoitosuositus: Alueen reunat tarvitsevat säännöllistä harvennusta ja kohteen 

maisemallisesti merkittävät puut kannattaa tuoda esiin. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

63. Vanha pelto ja tuore niitty

Kuvaus: Kohde sijaitsee Kiikun lähteen välittömässä läheisyydessä. Alue on ollut 
ennen peltoa ja nyt se on rehevä niitty. Niityllä kasvaa koivuja yksittäispuina ja alue 
rajautuu koivikkoon. Niityn yleisimpiä lajeja ovat metsäkurjenpolvi, koiranputki, 
mesiangervo, maitohorsma, ojakellukka, kevätleinikki, poimulehdet, pelto-ohdake, 
niittysuolaheinä, metsäapila, särmäkuisma ja nurmikaunokki. Alueella on maisemal-
lista merkitystä historiallisesti merkittävän Kiikun lähteen vieressä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 1,15 ha
Hoitosuositus: Alueen hoitotoimiksi sopii parhaiten laidunnus. Kohdetta voidaan 

hoitaa myös niittämällä ja keräämällä niittojäte pois. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen tai 

perinnebiotoopin hoito. 
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64. Metsäsaareke 

Kuvaus: Peltoaukean keskellä sijaitseva kuusivaltainen saareke on kasvillisuudeltaan 
monipuolinen. Kuusien lisäksi saarekkeessa kasvaa harmaaleppää, muutama haapa 
ja mänty, pihlajaa, punaherukkaa sekä taikinamarjaa. Aluskasvillisuus on yllättävän 
monipuolista, sillä alueella esiintyy muun muassa valkovuokko, metsätähti, nurmitä-
dyke, oravanmarja, metsäorvokki, isotalvikki, ketunleipä, ahomansikka, ojakärsämö, 
metsäkurjenpolvi, kultapiisku, vuohenputki, kielo, sudenmarja ja poimulehti. Alu-
eella on merkitystä peltoaukean piennisäkkäiden ruokailu- ja lepopaikkana. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,29 ha
Hoitosuositus: Kohteen puustoa, varsinkin kuusia harvennetaan. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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6.6 
Hammonjoen valuma-alue

65. Metsäsaareke

Kuvaus: Hammonjoen äärellä on tiheäpuustoinen laidunalueen reunassa oleva saa-
reke, joka jatkuu kapeana koivu- ja pajuvaltaisena vyöhykkeenä laidunalueiden 
välissä. Ranta-alue on kasvanut umpeen. Puusto on etupäässä kuusta, leppää ja pa-
jua. Kohteella on maisemallista merkitystä kylätien varrella. Saarekkeella on myös 

Kuva 17. Hammonjoki on viimeinen Vesijärveen laskeva lohikalojen lisääntymiseen soveltuva joki. 
Koveroistenkoski on kunnostettu poistamalla patorakenteita ja rakentamalla kalatie. Kuva: Johanna 
Vepsäläinen
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luonnon monimuotoisuuden edistämisessä suuri merkitys, koska alueella pesii paljon 
lintuja. 

Kohteen pinta-ala: 1,54 ha
Hoitosuositus: Rantapuustoa ja pensaita tulisi harventaa. Suuria tervaleppiä ja lep-

päryhmiä kannattaa jättää paikoin varjostamaan vesistöä, kuusia raivataan. Kapealla 
vyöhykkeellä kannattaa avata näkymäaukkoja laidunalueiden välille.  

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

66. Niitty

Kuvaus: Tien varressa oleva hoidettu niitty. Kohde rajoittuu puutarhan vanhoihin 
haaparivistöihin. Niittylajistoa ovat muun muassa nurmikaunokki, niittyleinikki, 
harakankello, särmäkuisma, niittysuolaheinä, paimenmatara, metsäkurjenpolvi ja 
orvontädyke. 

Kohteen pinta-ala: 1,7 ha
Hoitosuositus: Niitto loppukesästä ja niittojätteen pois kerääminen tai laidunnus 

olisi suositeltavaa.
Hoidon tukimuoto: Perinnebiotoopin hoito.

67. Tuore niitty ja hakamaa

Kuvaus:  Tienvarren läheisyydessä oleva vanha pelto. Alue on osittain avointa tuoret-
ta niittyä. Niityn pohjoisreuna on hakamainen ja siellä kasvaa muun muassa koivu, 
raita, haapa, kuusi ja paju. Kohde rajoittuu puutarhaan, jota reunustavat isot hienot 
haavat. Monilajista niittylajistoa ovat muun muassa ojanvarressa runsaana kukkiva 
ahdekaunokki sekä rentukka, ojakellukka, särmäkuisma, metsäkurjenpolvi, paimen-
matara, huopaohdake, nurmitädyke, hiirenvirna, ahomansikka ja kevätlinnunherne. 
Rehevöitymisestä huolimatta niityllä kasvaa runsaana kullero sekä valkovuokko. 
Kohde on tien varressa maisemallisesti hyvin näkyvä kohde.

Kuva 18. Lähellä Koveroistenjärveä sijaisevalla perinnebiotooppilla on monipuolinen niittylajisto 
(kohde 67). Kuva: Auli Hirvonen
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Kohteen pinta-ala: 4,5 ha
Hoitosuositus: Niitto loppukesästä tai laidunnus. Puiden harventaminen ja pusi-

koiden raivaaminen pitävät yllä niityn avoimuutta.
Hoidon tukimuoto: Perinnebiotoopin hoito.

68. Kaivettu kosteikko, Laaviojoki 

Kuvaus: Kohteeseen voidaan kaivamalla uoman mutkiin rakentaa kosteikko. Uomaa 
voidaan myös muutamista paikoin hieman padota. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,16 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 1212 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,10 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 12 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja 
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

69. Metsäsaarekkeet

Kuvaus: Laidunnettujen peltojen keskellä olevat pienipiirteiset saarekkeet elävöit-
tävät avointa peltomaisemaa. Osaa saarekkeista laidunnetaan hevosilla ja ne ovat 
kauniin hakamaisia. Lähempänä Uskilan kylätietä olevassa saarekkeessa on lato. 
Saarekkeissa kasvaa muun muassa mäntyä, koivua, katajaa, tuomea, kuusta. Saarek-
keiden aluskasvillisuus on monilajista; aho- ja paimenmataraa, kieloa, metsäapilaa, 
siankärsämöä, harakankelloa, ahomansikkaa, poimulehteä, metsäkurjenpolvi, sär-
mäkuismaa. Terttuseljaa on paikoin runsaasti. Saarekkeet luovat peltoympäristön 
linnuille ja nisäkkäille pesä- ja ruokailupaikkoja.

Kohteen pinta-ala: Yhteensä 1,53 ha
Hoitosuositus: Laiduntavat eläimet ovat parhaita saarekkeiden kasvillisuuden 

ylläpitäjiä. Kohteiden pienuuden takia niitä ei voi aidata erilleen muista laitumista. 
Raivaus niille saarekkeille, joita ei voi laiduntaa.

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

70. Metsäsaareke 

Kuvaus: Tiemaisemassa sijaitsevan metsäsaarekkeen kasvillisuus on lehtomainen. 
Kohde on todennäköisesti vanhaa laidunaluetta. Lehtipuuvaltaisen saarekkeen pää-
puulajistoa ovat koivut ja haavat. Joukossa kasvaa muutamia kuusia. Pensaskerrok-
sessa on runsaasti näsiää sekä koiranheittä, lehtokuusamaa, punaherukkaa ja katajaa. 
Paikoin valoisassa ja heinävaltaisessa saarekkeessa kasvaa kulleroa ja valkolehdokkia. 
Muita kohteelle tyypillisiä lajeja ovat sudenmarja, ojakellukka, metsäkurjenpolvi, 
kielo, ahomansikka, valko-ja sinivuokko, paimenmatara ja mesiangervo. Kohteessa 
on runsaasti niin pysty- kuin maalahoa. Saareke on paikoin kallioinen ja maaston-
muodoiltaan vaihteleva. Tien toisella puolelle on pienempi saman tyyppinen metsä-
saareke. Kohteilla on myös maisemallista merkitystä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,90 ha ja 0,16 ha
Hoitosuositus: Puuston harvennus tarvittaessa. Varsinkin kuusen taimien poista-

minen olisi tärkeää aluskasvillisuuden takia. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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71. Pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Kuivahkon rinteen pohjoisreunassa sijaitsee vanha lato. Reunan puusto 
on kuusivaltaista ja joukossa kasvaa koivuja, mäntyjä, terttuseljaa, raitaa ja pihlajia. 
Aluskasvillisuutta ovat harakankello, niittynätkelmä, ahopukinjuuri, peurankello ja 
valkovuokko. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,27 ha
Hoitosuositus: Kohteella on maisemallista merkitystä, koska se näkyy hyvin tie-

maisemassa latoineen. Aluetta voidaan tarvittaessa harventaa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

72. Pellon ja metsän reunavyöhyke sekä metsäsaarekkeet

Kuvaus: Vanhaa perinteistä viljelymaisemaa reunustaa polveileva ja monimuotoinen 
pellon ja metsän reunavyöhyke. Osa reunasta on selkeästi vanhaa laidunaluetta. Reu-
nat ovat puoliavoimia ja niissä kasvaa muutamia maisemallisesti merkittäviä puita. 
Reunan puu- ja pensaslajistoa ovat koivu, kataja, terttuselja, harmaaleppä, vaahtera 
ja mänty. Aluskasvillisuus on rehevää, muun muassa maitohorsmaa, mesiangervoa 
ja kastikoita. Joukossa kasvaa myös hyvää niittylajistoa, kuten paimenmataraa, poi-
mulehteä, nurmitädykettä, niittyleinikkiä, niittysuolaheinää, kulleroa, ojakellukkaa 
ja siankärsämöä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 2,20 ha
Hoitosuositus: Osa kohteesta sopii hyvin laidunnukseen. Rehevällä alueella hoi-

tona on selkeästi raivaus. Maisemapuut tuodaan hyvin esiin. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

73. Padottu kosteikko, Laaviojoki

Kuvaus: Kohteella on metsävaltainen valuma-alue. Mussuon lähteistä alkunsa saavan 
Laaviojoen vesi lähdevesipitoista. Kohde voidaan perustaa pääosin patoamalla. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,61 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 232 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,26 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 3 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten 

investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavu-
teta ja valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

74. Kaivettu kosteikko

Kuvaus: Pienen laskeutusallas-kosteikon paikka, jolla voidaan ehkäistä metsäalueelta 
tulevaa kuormitusta. Tyydyttävä kohde. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,33 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 498 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,07 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 1 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten 

investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavu-
teta ja valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 
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75. Pinnolansuo

Kuvaus: Suoalueen ojituksien perkausta suunnitellaan parhaillaan. Perkauksen yh-
teydessä tulisi rakentaa Pinnolansuon Hammonjokeen laskevien ojien päähän riittä-
vän isot altaat haittojen ehkäisemiseksi. 

76. Luhtapassin uoma

Kuvaus: Kohteeseen voidaan kaivaa kolmen laskeutusaltaan sarja. Osittain voidaan 
myös padota, mutta altaiden välissä olevien peltoalueiden kuivatus tulee ottaa huo-
mioon tarkasti.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,32 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 348 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,09 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 20 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja 
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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6.7 
Matjärven valuma-alue

77. Virojoki-Mylly

Kuvaus: Olemassa oleva vanha myllyn lampi. Lampi on umpeenkasvanut, joten se 
vaatii tyhjennyksen. Allasta voidaan padota enemmänkin jolloin saadaan altaalle 
lisää tilavuutta.

Valuma-alueen pinta-ala: 1542 ha  
Valuma-alueen peltoprosentti: 19 %
Hoidon tukimuoto: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska valuma-alueella ei ole 

riittävästi peltoa. 

78. Virojoki-Myllyn yläpuoli

Kuvaus: Joen mutka, johon voidaan helposti kaivaa pieni allas ja mahdollisesti hie-
man padota uomaa altaalta ylöspäin. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,11 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 1532 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,007 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 19 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja 
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

79. Kosteikkoalue

Kuvaus: Olemassa oleva Metsästäjäin keskusjärjestön rakentama hieno kosteikko-
alue, jossa on kolme allasta ja padottuja kosteikkoalueita. Ylin laajempi allas on 
kaivettu vanhoja kalalampia yhdistämällä.

Kohteen pinta-ala: Noin 2,8 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 1472 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,19 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 20 %
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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80. Laskeutusallas, metsäuoma

Kuvaus: Kohteessa on pienen laskeutusaltaan paikka. 
Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,45 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 51 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,88 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 5 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

81. Kaivettu kosteikko, Matjärven pelto-oja

Kuvaus: Vettynyt ranta-alue, johon voidaan kaivaa kosteikko. Uoma ei mene kovin 
syvällä, joten kaivun massamäärät ovat kohtuullisia. Kohteeseen on laadittu tarkempi 
suunnitelma.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,07 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 214 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,50 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 27 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustami-

seen, mikäli kosteikkoalaksi tulee vähintään 1,07 ha.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

Kuva 19. Laaja, lähes kolmen hehtaarin kosteikkoalue Virojoessa on perustettu patoamalla ja osit-
tain kaivamalla (kohde 79). Kuva: Hanna Eskola
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82. Kolu 

Kuvaus: Kohteeseen voidaan 2-3 pohjapadolla toteuttaa kosteikko laakeaan ojalaak-
soon. Muodostaisi alapuolisen altaan kanssa hienon kosteikon ja altaan kokonaisuu-
den.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,07 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 198 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,54 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 7 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

83. Padottu kosteikko, pelto-oja

Kuvaus: Pelto-ojaan voidaan patoamalla perustaa kosteikko. Yläpuolisten peltojen 
kuivatus tulee kuitenkin huomioida tarkasti. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,57 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 130 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,44 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 30 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustami-

seen, mikäli kosteikkoalaksi tulee vähintään 0,65 ha.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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6.8 
Vesijärven lähialue

84. Rautiaisenoja

Kuvaus: Kohteessa on usean pienen pohjapadon ja lietetaskun sarja. Padotuksia 
voidaan parantaa perustamalla ne suodatinkankaan kanssa ja vuoraamalla isommilla 
luonnonkivillä. Myös lietetaskuja voidaan kaivaa isommiksi. 

Valuma-alueen pinta-ala: 350 ha 
Valuma-alueen peltoprosentti: 44 % 
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

85. Äkeenojan allas

Kuvaus: Äkeenojan ranta-alueella uoma on kääntynyt alkuperäisestä etelään. Koh-
teeseen voidaan kaivaa laskeutusallas ja pengertää uoma siten, ettei uoma pääse 
kääntymään etelään, vaan pysyy omalla paikallaan kiinteistöjen rajalla.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,24 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 476 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,05 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 18 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja 
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

86. Äkeenoja, Tupala

Kuvaus: Hyvä padottavan kosteikon kohde. Kohde on joutomaata. Tien alapuolelle 
voidaan kaivaa lietetasku. Ala- ja yläpuolisia luontaisia kosteikko-ominaisuuksia 
voidaan kehittää edelleen uoman virtausta ohjailemalla ja patoamalla.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,57 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 86 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,66 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 32 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustami-

seen, mikäli kosteikkoalaksi tulee vähintään 0,43 ha.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

87. Saukonkolu

Kuvaus: Riistapelto, jonka läpi virtaavaan uomaan voidaan kaivaa laajempia avo-
lampareita linnustolle ja muulle riistalle. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,45 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 341 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,13 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 14 % 
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta ja 
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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88. Padottu kosteikko, Myllyoja

Kuvaus: Lähdelammen alapuolella on alue, johon on patoamalla helppo perustaa 
usean kosteikon sarjan ilman kuivatushaittaa peltoviljelylle.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,19 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 468 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,25 % 
Valuma-alueen peltoprosentti: 13 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten 

investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavu-
teta ja valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa eikä se sijaitse pellon läheisyydessä. 

89. Maijanoja

Kuvaus: Tien rannan puoleiselle alueelle voidaan kaivaa pieni laskeutusallas. Toiselle 
puolelle tietä voidaan rakentaa lietetaskujen sarja. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,30 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 199 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,15 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 22 % 
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten 

investointien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavu-
teta, valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa eikä se sijaitse pellon läheisyydessä. 

90. Kaivettu kosteikko

Kuvaus: Suoalue, jonka vesiensuojelullista merkitystä voidaan kehittää kaivamalla 
alueelle avovesialueita ja hyödyntämällä alueen ravinteiden sitomiskykyä pidättä-
mällä siellä vettä pidempään. Alueella pesii mm. kurki. Kohteella on myös riistan-
hoidollista arvoa.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,70 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 33 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 2,12 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 52 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perusta-

miseen.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

91. Metsäsaareke 

Kuvaus: Keskellä peltomaisemaa sijaitsevassa metsäsaarekkeessa kasvaa haapaval-
tainen puusto. Lisäksi saarekkeessa on runsaasti katajia. Muita saarekkeen puulajeja 
ovat koivu ja pihlaja. Hakamaisen saarekkeen kenttäkerroksen kasvillisuutta ovat 
muun muassa kielo, nurmitädyke, ahomansikka, kalliokielo, ahomatara, hiirenvir-
na, valkovuokko, kangasmaitikka, syyläruoho ja sananjalka. Kohteessa havaittiin 
runsaasti päiväperhosia. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,40 ha
Hoitosuositus: Aluetta tulisi harventaa nuoren haavikon osalta. Lisäksi katajat 

tulisi tuoda esiin ja raivata niille valoisaa elintilaa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  
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92. Metsäsaareke

Kuvaus: Kauniisti peltomaisemassa sijaitseva saareke on täysin pyöreä. Alue on 
selkeästi lehtomainen ja alueella on pysty- ja maalahoja. Saarekkeen keskellä on 
katajaisia kallioita, jotka ovat peittyneet reunan puuston taakse. Saarekkeessa on 
monien eläinten pesäkoloja. Lehtipuuvaltaisessa saarekkeessa kasvaa koivuja, haa-
paa, pihlaja, pajuja, metsäruusuja, lehtokuusamaa, katajaa, mäntyjä, punaherukkaa 
ja näsiää. Kenttäkerroksen lajistoa ovat metsäapila, kielo, ahomatara, kalliokielo, 
nuokkuhelmikkä, sananjalka, metsäkurjenpolvi, sudenmarja, valkolehdokki, aho-
mansikka, rohtovirmajuuri, valkovuokko ja isotalvikki. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,76 ha
Hoitosuositus: Kohde on paikoin liian tiheä. Saareketta harvennetaan tiheiltä 

osilta. Kaikkia marjovia lajeja suositaan ja säästetään lahopuustoa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

93. Pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Kohde on laaja, maisemallisesti monimuotoinen metsän ja pellon reunavyö-
hyke. Alueella on vanha lammaslaidun, harmaa lato ja paljon maakiviä. Heinävaltai-
silla reunoilla kasvaa myös sananjalkaa, paimenmataraa, aholeinikkiä, ahomansikkaa, 
kurjenkelloa, nurmitädykettä, mustikkaa, vuohenputkea ja kieloa. Kohteen puita 
ovat koivu, pihlaja, mänty, korpipaatsama, katajat, vaahtera, raita, tuomi ja kuusi. 
Metsänreunat ovat vaihtelevasti valoisia ja paikoin tiheämpiä.  

Kohteen pinta-ala: Noin 1,70 ha
Hoitosuositus: Kohteen reunoja tulisi harventaa. Laidunnetulla alueella voisi jat-

kaa laiduntamista. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

94. Pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Kohde on Vaanian kylässä sijaitsevaa pellon ja metsän reunavyöhykettä. 
Se on kapea kallioinen, peltoihin rajautuva alue. Kohde on maisemallisesti keskei-
sellä paikalla saavuttaessa kylään. Kalliolla on ketokasvillisuutta ja maisemallisesti 
hyvin kauniita mäntyjä, pihlajia ja katajia. Alueen itäreuna on tiheämpää haavikkoa. 
Alue on todennäköisesti ollut myös vanhaa laidunaluetta. Kalliolla kasvaa kieloja, 
isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa, rohtotädykettä, ahomansikkaa, mäkitervakkoa, 
kissankelloa, kanervaa, kivikkoalvejuurta, keto-orvokkia ja kalliokieloa. Reheväm-
mässä haavikossa kasvaa sananjalkaa ja taikinamarjaa. 

Kohteen pinta-ala: Noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Alueen reunat tarvitsevat säännöllistä harvennusta ja kohteen 

maisemallisesti merkittävät puut kannattaa tuoda esiin. Varsinkin itäreunassa oleva 
haavikko tarvitsee harvennusta. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

95. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet

Kuvaus: Kohde on osittain laidunkäytössä oleva kallioon rajautuva reunavyöhyke. 
Korkea kallio rajaa kauniisti hakamaista laidunta, jonka puulajistoa ovat tuomet, 
koivut, kuuset, männyt ja katajat. Laitumella kasvaa metsämaitikkaa, ojakellukkaa, 
niittyleinikkiä, nurmitädykettä, mustikkaa, rätvänää, paimenmataraa, ahomansikkaa 
ja hiirenporrasta. Alueella havaittiin maastokäynnillä rusakko, valkoposkihanhia ja 
fasaaneja. 
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Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 0,40 ha
Hoitosuositus: Laidunnuksen jatkaminen.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen tai 

perinnebiotoopin hoito.  

96. Metsäsaareke 

Kuvaus: Koivuvaltainen ja kallioinen saareke sijaitsee lähellä rantaa. Saarekkeessa 
on kääpäisiä puita sekä maa- ja pystylahoa. Koivun lisäksi alueella kasvaa pihlajaa, 
katajaa ja metsäruusua. Kallion päällä on isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa, keto-
orvokkia, ahomataraa ja ahosuolaheinää. Muita alueen lajeja ovat kielo, metsäkur-
jenpolvi ja syyläruoho. 

Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 0,13 ha
Hoitosuositus: Alueen puustoa harvennetaan. Erityisesti pihlajaa poistetaan.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

97. Perinnebiotoopit  

Kuvaus: Tilakeskuksen ympärillä sijaitsevia kasvilajistoltaan erittäin monilajisia pe-
rinnebiotooppeja. Alueella on hakamaata, pihaketoja ja avointa niittyä. Suurien pui-
den, koivujen, mäntyjen ja kuusien katveessa on noin 50 - vuotta laidunnettuja alueita. 
Yksi osa-alue on vielä hevoslaitumena. Paikoittain esiintyy maakiviä ja kelopuustoa. 
Pihan ympäristössä kasvaa muun muassa metsänätkelmää, kalliokieloa, ahoman-
sikkaa, mäkitervakkoa puna- ja valkokukkaisena, kurjenkelloa, metsäkurjenpolvea, 
pukinjuurta, nurmikaunokkia, ketokaunokkia, niittyhumalaa, päivänkakkaraa, mä-
kikuismaa, kultapiiskua, isotalvikkia, sinivuokkoa, kuminaa, aholeinikkiä, sananjal-
kaa, vuohenputkea, imikkää, kultapiiskua ja palsternakkaa. Vanhan mallassaunan 
ympäristössä on runsaasti ahomansikkaa. Perinnebiotoopin alaan on lisätty myös 
aikoinaan laidunnettua reunavyöhykettä ja tienvarren erityisen hieno ja runsasyksi-
löinen valkolehdokkikasvusto.

Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 1,30 ha
Hoitosuositus: Alueiden säilyttäminen. Laiduntaminen ja tarvittaessa harvennus 

ja raivaaminen. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen tai 

perinnebiotoopin hoito.

98. Lautakota, Turjalanoja

Kuvaus: Erinomainen kohde 3-4 kaivettavan pienen kosteikkoalueen sarjalle. Helppo 
toteuttaa ja niiden rakentamisesta ei ole merkittävää haitta peltoviljelylle. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,43 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 502 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,28 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 29 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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Kartta 22.
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Kuvat 20 ja 21. Noitalassa tilakeskuksen ympäristössä on erittäin hienot ja monilajiset perinnebiotooppialueet. Yksi 
osa-alue on hevoslaitumena. Kuvat: Auli Hirvonen
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99. Turjalanojan alajuoksu

Kuvaus: Paikka muutaman laskeutusaltaan sarjalle. Altailla saadaan pidätettyä kar-
keampaa maa-ainesta ennen sen joutumista Vesijärveen.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,42 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 517 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,08 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 29 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

100. Tienvarsiketo ja hakamaa 

Kuvaus: Jyrkällä ja avoimella tienvarsikedolla on hieno lajisto. Suuret maisemapuut, 
koivut, männyt, pihlajat ja vaahterat luovat hienon hakamaisen taustan alueelle. 
Alueen pensaslajistoon kuuluu metsäruusu. Kedon kasveja ovat muun muassa mä-
kikuisma, ketokaunokki, metsäapila, aholeinikki, mäkitervakko, päivänkakkara, tum-
matulikukka, huopakeltano, ahomansikka, siankärsämö, ukontulikukka, ahomatara, 
ahopukinjuuri ja nurmitädyke. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,41 ha
Hoitosuositus: Alueen vesakon torjunta ja alueen avoimena pitäminen. Alueen 

puustoa voidaan harventaa ja tuoda maisemanpuut esiin. 
Hoidon tukimuoto: Perinnebiotoopin hoito. 

101. Metsäsaareke

Kuvaus: Metsäsaareke sijaitsee hallitsevalla paikalla mäen päällä peltomaisemassa. 
Saarekkeen kasvillisuus on hyvin monimuotoista. Kohteessa on myös maa- ja pystyla-
hoa. Kohde on harvennettu ja hakamainen. Saarekkeessa on muutamia maisemapui-
ta, haapoja ja koivuja sekä mäntyjä, ja raitoja. Pensaskerroksessa on erilaisia marjovia 
pensaita, taikinamarjaa, terttuseljaa, punaherukkaa, lehtokuusamaa ja rusokuusamaa. 
Tyypillisiä saarekkeen aluskasvillisuudelle ovat aholeinikki, ahomansikka, kurjen-
kello, metsäapila, kielo, mustikka, kalliokielo, ja nurmitädyke. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,36 ha
Hoitosuositus: Raivaaminen tarvittaessa ja vesakoiden torjunta.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

102. Pellon ja vesistön reunavyöhyke 

Kuvaus: Paimelanlahden pohjoispäässä olevat reunavyöhykkeet ovat tärkeä element-
ti maisemassa. Alueen reunavyöhyke peittää osin näkymiä vesistöön ja paikoin se 
on kauniisti avointa niittymäistä aluetta. Reunassa kasvaa erilaisia pajuja, koivuja 
ja tuomea. Pohjoisosassa reunavyöhykettä rajaa Myllyojan suu. Alueen lajisto on 
rantakasvillisuutta, muun muassa rantakukkaa, mesiangervoa, keltakurjenmiekkaa 
ja korpikaislaa. 

Kohteen pinta-ala: Noin 3,84 ha
Hoitosuositus: Alueen raivaaminen ja harventaminen paikoitellen ja raivausjätteen 

poiskuljetus. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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103. Tammikujanne 

Kuvaus: Paimelanlahden pohjoisosassa olevan tien varressa on tammikujanne. Ku-
janne sijaitsee laajan peltoaukean keskellä. Pyöreälatvuksiset tammet muodostavat 
maisemallisesti kauniin yksityiskohdan. Tien varrella kasvaa myös metsäruusua. 
Noin 200 metriä pitkä kujanne on vajaa. Välistä puuttuu puita. 

Hoitosuositus: Kujanne säilytetään ja puita hoitoleikataan tarvittaessa. Kujanne 
uusitaan entisten puiden tullessa tiensä päähän. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  

Kuva 22. 
Paimelanlahden 
pohjoispäätä 
reunustaa moni-
puoliset vyöhyk-
keet. Taustalla 
kohoaa Paime-
lanvuori. Kuva: 
Auli Hirvonen

Kuva 23. Tammi-
kujanne on maise-
mallisesti kaunis 
ja monipuolistaa 
hienosti peltoaukeaa 
(kohde 103). Kuva. 
Auli Hirvonen

104. Koivukujanne

Kuvaus: 150 metriä pitkä koivujanne johtaa suoraan tilakeskukseen. Koivut ovat jo 
melko iäkkäitä. 

Hoitosuositus: Kujanne säilytetään ja puita hoitoleikataan tarvittaessa. Kujanne 
tulisi uusia sen tultua elinikänsä päähän.

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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105. Metsäsaareke

Kuvaus: Pieni kaunis saareke erottuu avoimessa peltomaisemassa. Saareke on leh-
tipuuvaltainen. Puustossa kasvaa koivua ja pajua, pensaskerroksessa on paljon tert-
tuseljaa. Rehevässä maaperässä kasvaa paimenmataraa, hiirenvirnaa, puna-apilaa, 
niittyleinikkiä ja saunakukkaa.

Kohteen pinta-ala: Noin 0,20 ha
Hoitosuositus: Harventamalla lisätään alueen avoimuutta ja tuodaan isot koivut 

paremmin esiin. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  

106. Puukujanne pientareineen

Kuvaus: Paimelan koulun pysäköintialueen vieressä oleva kapea, monilajinen luiska, 
jonka välissä on painanne. Luiska jatkuu pääosin koivukujanteena, myös mäntyä, 
katajaa ja pajuja esiintyy koivujen välissä. Luiskan rehevimmissä osissa kasvaa maito-
horsma, leskenlehti, koiranputki ja vuohenputki.  Luiskan reunoilla kasvaa runsaasti 
niittynätkelmää ja poimulehteä. Muuta niittykasvillisuutta ovat paimen- ja ahomata-
ra, mäkikuisma, nurmikaunokki, nurmitädyke, aitovirna, ojakellukka, ahomansikka, 
harakan- ja kurjenkello.

Kohteen pinta-ala: Noin 0,36 ha
Hoitosuositus: Mäntyjä ja pajuja poistetaan kujanteesta. Vesakoiden raivaus ja 

raivausjätteen poiskuljetus.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

107. Pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Länteen avautuva kaunis rinne, jolla on maisemallista merkitystä kylätiemai-
semassa. Kohdetta on aiemmin laidunnettu. Monilajisessa reunavyöhykkeessä kasvaa 
vaahteraa, harmaaleppää, pihlajia, kuusta ja mäntyä. Kurjenkelloa on paikka paikoin 
runsaasti. Lämpimässä rinteessä viihtyvät muun muassa mäkitervakko, siankärsämö, 
ahopukinjuuri, ahomansikka, pietaryrtti, aholeinikki ja kielo.   

Kohteen pinta-ala: Noin 0,50 ha
Hoitosuositus: Kohdetta voidaan hoitaa raivaamalla ja laiduntamalla.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

108. Hakamaa

Kuvaus: Kohde on vanha hakamaa Vesijärven rannalla. Alueella kasvaa vanhoja 
koivuja harvassa, muita puita ovat kuuset, pihlajat, raita, katajat. Lisäksi alueella on 
metsäruusua. Kohde on valoisa ja heinävaltainen. Niittylajistoa edustavat alueella 
kasvavat käenkukka, ranta-alpi, ahomatara, niittynätkelmä, hiirenvirna, nurmitädy-
ke, ojakellukka, nurmikaunokki, nurmipuntarpää, koiranputki, rätvänä, särmäkuis-
ma, päivänkakkara, ahomansikka ja kurjenkello. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,88 ha
Hoitosuositus: Alueen vesakkoja raivataan säännöllisesti ja säilytetään kohteen 

hakamainen luonne. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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109. Hakamaa, pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Reunavyöhyke on maisemallisesti tärkeä ja näkyy hyvin tiemaisemassa. 
Kohteella on paljon maisemallisesti merkittäviä puita ja se on hakamainen. Itäosasta 
alue on mäntyvaltaista, etelärinteellä on kallioita. Hakamaalla kulkee polkuja ja ne 
johtavat Paimelanlahteen. Alueen monipuolista puu- ja pensaslajistoa ovat koivu, 
mänty, vaahtera, tammi, tuomi, pihlaja, lehtokuusama, taikinamarja ja kataja. Reuna-
vyöhykkeen aluskasvillisuudessa kasvaa muun muassa kielo, kurjenkello, siankärsä-
mö, mäkitervakko, metsäapila, ahopukinjuuri, ahojäkkärä, särmäkuisma, lemmikki, 
pelto-orvokki, peurankello ja niittyleinikki. Kuivemmilla ja kallioisilla alueilla esiin-
tyy isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa, paimen- ja ahomataraa, ketohanhikkia sekä 
ahde- ja ketokaunokkia. Koko alueella kasvaa runsaasti ahomansikkaa. Kohteella 
havaittiin myös vihertikka.

Kohteen pinta-ala: Noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Reunavyöhykettä tulisi harventaa ja tuoda maisemallisesti merkit-

tävät koivut ja männyt selkeästi esille. Tammien ja katajien ympäriltä harvennetaan 
myös muuta puustoa. Kohdetta hoidetaan hakamaisesti. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

110. Hakamaa, pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Vanha laidunalue sijaitsee Vesikansan nuorisoseuran talon vieressä ja on 
siksi tärkeä maisemanhoidollinen kohde. Alueen keskellä on laaja kallio. Puusto 
on mäntyvaltaista, myös katajia, tammia, vaahteroita ja koivuja kasvaa reunassa. 
Kenttäkerroksen lajistoa ovat mäkitervakko, nurmitädyke, aho- ja paimenmatara, 
aholeinikki, ahomansikka, niittytähtimö, isomaksaruoho, keltamaksaruoho, kissan-
kello, keltano ja päivänkakkara. Kohde jatkuu talon taakse kallioisena vyöhykkee-
nä. Katajia ja upeita maisemamäntyjä kasvaa kallion takana muun puuston seassa. 
Aluskasvillisuus on niukempaa kuin vanhalla hakamaalla. Ahomansikkaa esiintyy 
runsaasti, lisäksi alueella on vaaleaa jäsenruohoa. 

Kohteen pinta-ala: Noin 1,00 ha
Hoitosuositus: Kohteen hoitaminen lisää kulttuurimaiseman arvoa. Hakamaalla 

karsitaan koivun taimia ja avataan kasvutilaa katajien ja tammien ympäriltä. Nuo-
risoseurantalon takana avataan näkymiä Vesijärvelle ja tuodaan harventamalla mai-
semamäntyjä ja katajia esiin. Raivausjätteet kuljetetaan alueelta pois.  

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

111. Koivukujanne

Kuvaus: 150 metriä pitkä koivujanne vie suoraan tilakeskukseen. 
Hoitosuositus: Kujanne säilytetään ja puita leikataan tarvittaessa. Kujanne uusi-

taan entisten puiden tullessa tiensä päähän.
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  



89Hämeen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2009

109.

110.

111.

112.

metriä
0 500 ©Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

©Museovirasto
©SYKE, Alueelliset ympäristökeskukset  

±

KARTTAMERKKIEN SELITTEET

Muinaisjäännös

Padottavan kosteikon paikka

Kaivettavan kosteikon paikka

Pohjapatosarja

Kampakosteikon paikka

Laskeutusaltaan paikka

Inventoitu perinnemaisema
Laskeutusallas tai kosteikko

^`

%

nm

Perinnebiotooppi

Metsäsaareke tai reunavyöhyke

Muu lumokohde

Valuma-alueen raja

Kartta 24.



90  Hämeen ympäristökeskuksen raportteja  7 | 2009

112. Pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Kaikki kolme reunavyöhykettä sijaitsevat laajan peltoaukean pohjoisosassa. 
Etelään avautuvat reunat ovat lämpimiä. Kohteissa kasvaa monipuolinen puulajisto, 
muun muassa tuomi, koivu, pihlaja, harmaaleppä, haapa ja vaahtera. Kohteissa on 
myös paljon pensaita, lehtokuusama, punaherukka, metsäruusu ja kataja. Ruohovar-
tisista kasveista alueella kasvaa metsäkurjenpolvi, kielo, sinivuokko, paimenmatara, 
kurjenkello, suoputki, peurankello, ahomansikka, niittyleinikki, mäkitervakko, met-
säkurjenpolvi, harakankello, valkovuokko ja mustakonnanmarja. 

Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 1,40 ha
Hoitosuositus: Kohteita harventamalla saadaan maisemallisesti kauniimpaa reu-

navyöhykettä ja niittykasvillisuudelle elintilaa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 

113. Metsäsaarekkeet 

Kuvaus: Peltomaisemassa hienosti näkyvät koivua ja haapaa kasvavat saarekkeet. 
Saarekkeiden kasvillisuus on rehevää. Suurimmassa saarekkeessa on vanhan raken-
nuksen kivijalka. 

Kohteen pinta-ala: Yhteensä noin 0,70 ha
Hoitosuositus: Aluetta voidaan kehittää harventamalla puustoa. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  

114. Metsäsaareke

Kuvaus: Kohde on maisemallisesti merkittävä tiemaisemassa. Kuivahko saareke 
on mäntyvaltainen ja jotkut männyt ovat hienoja maisemapuita. Muita puulajeja 
saarekkeessa ovat haapa, kuusi ja pihlaja. Reunoilla kasvaa myös katajaa ja punahe-
rukkaa sekä niittykasveista metsäapilaa, särmäkuismaa sekä aho- ja paimenmataraa. 
Saarekkeessa on paljon maakiviä. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,30 ha
Hoitosuositus: Kohde kaipaa harvennusta ja hienojen maisemapuiden esiin tuo-

mista. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  

115. Pellon ja metsän reunavyöhyke 

Kuvaus: Pellon reunavyöhykkeen puusto on monipuolista ja kasvillisuus vaihte-
lee tuoreesta kangasmetsästä rehevään lehtomaiseen reunaan. Kohde näkyy hyvin 
tiemaisemassa. Alueella kasvaa mäntyjä, koivua, pihlajaa, raitaa, taikinamarjaa, pu-
naherukkaa, katajaa, punaherukkaa, lehtokuusamaa. Paikoin vadelma on vallannut 
alaa, varsinkin lehtomaisissa kohdissa. Paikoin reuna on kuivahko, valoisa ja avoin. 
Alueella on myös runsaasti tammentaimia. Kenttäkerroksen lajeja ovat metsäapila, 
kalliokielo, kielo, päivänkakkara, ruusuruoho, ahomansikka, mäkitervakko, nurmi-
kohokki, metsäkurjenpolvi, puolukka, mustikka, aho- ja paimenmatara. Kohteessa 
on paljon päiväperhosia. 

Kohteen pinta-ala: Noin 2,00 ha
Hoitosuositus: Alueen reunapuustoa harvennetaan säännöllisesti.  
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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116. Metsäsaarekkeet

Kuvaus: Peltoaukealla sijaitsevat saarekkeet erottuvat hyvin peltomaisemassa. Suu-
remmassa saarekkeessa kasvaa vanhoja isoja haapoja, kuusta, koivua, pihlajia sekä 
punaherukkaa. Pienempi saareke on koivuvaltainen. 

Kohteen pinta-ala: 0,85 ha
Hoitosuositus: Kohteita harvennetaan ja isoja haapoja otetaan esille ryhmänä. 

Harvennusjätteet kuljetetaan pois. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

117. Upilanpohjaan laskeva uoma

Kuvaus: Tien vieressä kulkevaan uomaan voidaan patoamalla perustaa kosteikko 
sekä kaivaa lieteallas. Kohde vaatii ehkä pengerrystä tien ja pellon suojaamiseksi. 
Pellon puolella on jo penger. Hyvä kohde.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,92 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 330 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,28 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 45 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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Kuva 24. Purailanviepän altaat on osoitus Kutajoen alueen talkoovoimasta (kohde 119). Hieno allas-
kokonaisuus on rakennettu Vesijärvi II -projektin aikana. Kuva: Johanna Vepsäläinen

118. Kaivettu kosteikko, Räpäkänpohja

Kuvaus: Vettynyttä joutomaata, johon voidaan kaivaa esim. kampakosteikko ja ve-
sittää aluetta paremmin. Kohde on Vesijärven rantayleiskaavan luontoselvityksessä 
inventoitu kohde. Ennen tarkempaa suunnittelua on oltava yhteydessä Hämeen 
ympäristökeskukseen.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,50 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 134 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,37 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 28 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

119. Purailanviepän altaat

Kuvaus: Vesijärvi II-projektin aikana rakennettu hieno kolmen altaan sarja, johon 
liittyy myös kosteikkomainen osa. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,75 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 700 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,11 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 43 %
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.
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121. Rauhamaa, Kutajoki

Kuvaus: Kohteeseen voidaan kaivaa laskeutusallas Rauhamaan tilan kohdalle.  Van-
han myllypadon kohdalle rakennetaan pato ja sen eteen kaivetaan allas. Kohteen 
toteuttaminen vaatii paljon kaivutöitä.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,13 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 633 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,02 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 41 %
Perustamisen ja hoidon rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen, koska pinta-alavaa-

timusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta.

122. Metsäsaareke 

Kuvaus: Peltoaukealla sijaitseva saareke tarjoaa suojaa, pesimisrauhaa ja ruokailu-
mahdollisuuksia useille eläinlajeille. Kohde on tiheä ja lehtipuuvaltainen. Saarekkeen 
puustoa ovat haapa, koivu, kuusi, harmaaleppä, paju ja pihlaja. Aluskasvillisuudessa 
esiintyvät rehevöitymistä ilmentävät rönsyleinikki ja koiranputki sekä lisäksi kanan-
kaali ja metsäkurjenpolvi.

Kohteen pinta-ala: 0,40 ha
Hoitosuositus: Puiden ja pensaiden harvennus niin, että lisätään saarekkeen avoi-

muutta ja kehitetään puustoa puoliavoimen hakamaiseksi. Kaikki raivausjätteet ke-
rätään ja viedään pois kohteelta.

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisen eri-
tyistuki.

120. Ojanotko pientareineen 

Kuvaus: Pitkä ojanotko, Purailanviepä, halkaisee laajan peltoaukean. Ojan varrella 
on hevoslaitumia. Ojan varrella on muutamia maisemapuita, kuusta, pajua, koivua ja 
raitaa. Ojan reunoilla kasvaa käenkukkaa, koiranputkea, maitohorsmaa, korpikaislaa, 
nurmipuntarpäätä, rentukkaa, syyläruohoa ja leveäosmankäämiä. Ojan varressa näh-
tiin myös kettuja. Alue tarjoaa suojaa, ruokailupaikkoja ja lepopaikkoja peltoaukean 
piennisäkkäille ja linnuille. 

Kohteen pinta-ala: Noin 0,42 ha
Hoitosuositus: Ojan varren maisemapuiden hoito ja vesakoitumisen estäminen. 
Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.  
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123. Kaivettu kosteikko

Kuvaus: Vettyneelle ranta-alueelle voidaan kaivaa ja padota kosteikko, johon ohja-
taan pelto-ojan virtaus suodattumaan. Se, kuinka paljon vettä voidaan patoamalla 
alueella nostaa, selviää tarkemmissa vaaituksissa. Kohde on Vesijärven rantayleiskaa-
van luontoselvityksessä inventoitu kohde. Ennen tarkempaa suunnittelua on oltava 
yhteydessä Hämeen ympäristökeskukseen. 

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 0,41 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 138 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,30 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 18 %
Perustamisen rahoitus: Kohde ei ole tukikelpoinen (ei-tuotannollisten investoin-

tien tuki), koska pinta-alavaatimusta suhteessa valuma-alueeseen ei saavuteta eikä 
valuma-alueella ei ole riittävästi peltoa. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

124. Rauhamäki

Kuvaus: Vettynyt ranta-alue, johon voidaan kaivaa ja osittain padota laajakin kos-
teikko. Se, kuinka paljon vettä voidaan patoamalla alueella nostaa ilman peltojen 
kuivatushaittaa, selviää tarkemmissa vaaituksissa. Kohteen vieressä on Vesijärven 
rantayleiskaavan sl-alue. Ennen kohteen tarkempaa suunnittelua on oltava yhtey-
dessä Hämeen ympäristökeskukseen, ettei kosteikon rakentaminen ole ristiriidassa 
kohteen suojeluarvojen kanssa. Kohteella on myös riistanhoidollista arvoa.

Kohteen pinta-ala: Kartalle merkitty 1,0 ha
Valuma-alueen pinta-ala: 187 ha 
Kohteen pinta-ala valuma-alueesta: 0,54 %
Valuma-alueen peltoprosentti: 31 %
Perustamisen rahoitus: Ei-tuotannollisten investointien tuki kosteikon perustami-

seen, mikäli kosteikkoalaksi tulee vähintään 0,94 ha.
Hoidon tukimuoto: Monivaikutteisen kosteikon hoito.

125. Tulva- ja järvenrantaniitty, pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Vesijärveen rajautuva kostea rantaniitty ja reunavyöhyke, joka on merkitty 
Vesijärven rantayleiskaavassa (2002) luonnonsuojelualueena. Kohde on linnustol-
lisesti merkittävä. Reunavyöhyke on tiheää ja lehtipuuvaltaista. Puuston lajit ovat 
terva- ja harmaaleppä, pajut sekä koivut. Kasvillisuus on vyöhykkeistä. Ranta-alpi, 
keltakurjenmiekka ja punakoiso tuovat väriloistoa heinämäisten kasvien sekaan. 
Lisäksi rantakorte, osmankäämi, vehka ja käenkaali esiintyvät alueella. Kohde on 
luontainen lintujen pesimä- ja ruokailupaikka. Alueella viihtyvät muun muassa rus-
kosuohaukka ja kaulushaikara. Rantaniityn lähistöllä on kiinteä muinaisjäännös, 
Kerkonkärjen hautaröykkiö. 

Kohteen pinta-ala: 5,23 ha
Hoitosuositus: Rantametsiä, pellon ja metsän reunavyöhykkeitä tulee käsitellä 

siten, että kiinnitetään erityistä huomiota maiseman luonnonmukaisuuteen. Hoidon 
tavoitteena on rannan kasvilajiston, linnuston ja vyöhykkeisyyden säilyttäminen. 
Tiheää puustoa raivataan vaiheittain ja avarretaan elintilaa avoimuudesta hyötyville 
hyönteisille ja linnuille. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
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126. Tuore niitty

Kuvaus: Kutajärventien varrella oleva monilajinen niittyalue, jolla on tiemaisemas-
sa suuri maisemallinen merkitys. Etelään avautuvan aurinkoisen ja osittain kuivan 
niityn lajisto on erittäin monilajista. Niittykasvillisuutta edustavat niittynätkelmä, 
niittysuolaheinä, nurmikaunokki, kultapiisku, pukinjuuri, keltano, tuoksusimake, 
ahojäkkärä, aitovirna ja metsäkurjenpolvi. Ahomansikkaa ja mäkitervakkoa esiintyy 
kuivemmilla alueilla runsaasti. Niityllä viihtyvät myös monet päiväperhoset.

Kohteen pinta-ala: 1,23 ha
Hoitosuositus: Niitto loppukesästä ja niittojätteen pois kerääminen tai laidunnus 

olisi suositeltavaa.
Hoidon tukimuoto: Perinnebiotoopin hoito.

127. Pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Natura 2000 -alueella ja Kastari-Hatsina-Kutajoen maakunnallisesti arvok-
kaalla maisema-alueella sijaitseva Kutajärven kartanon rantavyöhyke. Kohteella on 
erittäin suuri maisemallinen merkitys Vesijärven ja Hollolan kirkonseudun maise-
massa. Vesistön varrella oleva kohde on melko tiheäpuustoinen, esimerkiksi kuusta 
ja harmaaleppää on paljon. Muita puulajeja ovat mänty, pihlaja, kataja ja tuomi. 
Taikinamarja ja punaherukka viihtyvät myös alueella. Aluskerroksen kasveja ovat 
muun muassa käenkaali, sudenmarja, metsätähti, kielo, metsäorvokki ja kevätleinik-
ki. Avonaisemmilla alueilla esiintyy runsaasti ahomansikkaa. 

Kohteen pinta-ala: 2,58 ha
Hoitosuositus: Puuston harventaminen hakamaisemmaksi ja näkymien avaami-

nen vesistöön on suositeltavaa. Katajien ympäriltä kannattaa raivata puustoa pois. 
Raivaustähteet kuljetetaan pois kohteesta.

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

128. Metsäsaareke

Kuvaus: Kulttuurivaikutteinen ja tiheä saareke sijaitsee Kutajärven kartanon lähei-
syydessä, Vesijärven äärellä. Saarekkeen keskellä on pieni mökki, kallio sekä maise-
mallisesti kauniita puita. Kohteella on paljon lahopuustoa. Kohteessa kasvaa kataja, 
pihlaja, vaahtera, koivu, haapa ja jalava. Valkoinen syreeni, metsäruusu ja pihajasmike 
kertovat, että kyseessä on vanha asuinpaikka. Aluskasvillisuudessa viihtyvät kielo, 
ahomatara, ahosuolaheinä, nurmitädyke, metsäapila ja mustikka. Ahomansikkaa ja 
aholeinikkiä esiintyy runsaasti.  Rannan läheisyydestä johtuen saarekkeella viihtyvät 
myös sudenkorennot.

Kohteen pinta-ala: 0,32 ha
Hoitosuositus: Kohteen hoitaminen lisää kartanon kulttuurimaiseman arvoa. Mai-

semapuiden esiin tuominen vaahteran taimia ja haapaa harventamalla, lahopuustoa 
säilytetään. Raivausjätteet kuljetetaan pois kohteelta.

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.
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129. Kallioketo, pellon ja metsän reunavyöhyke

Kuvaus: Puutarhaan rajoittuva lämmin kallioinen rinne, jossa on myös paljon maa-
kiviä. Alue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaalla Kastari-Hatsina-Kutajoki -maise-
ma-alueella ja lähellä Natura 2000 -verkostoa. Lämpimällä kasvupaikalla on paljon 
niittykasvillisuutta: nurmipuntarpää, metsäapila, aho- ja paimenmatara, pukinjuuri, 
hopeatädyke, ahomansikka ja aholeinikki. Kallion kupeessa viihtyvät keto-orvokki, 
keltamaksaruoho ja isomaksaruoho. Kedolla kasvaa myös katajia, mäntyjä sekä jala-
vaa ja kirsikkaa. Kohteen pohjoisosa on maisemallisesti monipuolista metsän reuna-
vyöhykettä, jossa viihtyvät myös jänikset ja fasaanit.

Kohteen pinta-ala: 1,44 ha
Hoitosuositus: Pohjoisosan puustoa harventamalla lisätään alueen valoisuutta, 

tuodaan maisemapuita esille ja parannetaan aluskasvillisuuden elinoloja. Avonaisem-
pia niittyaloja voidaan tarvittaessa niittää. Aluetta voidaan hoitaa sekä raivaamalla 
että laiduntamalla. 

Hoidon tukimuoto: Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen.

Kuvat 25 ja 26. Maisemallisesti monipuolinen metsän reunavyöhyke Kutajoella (kohde 129). 
Kuva: Auli Hirvonen


