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Perinnemaisemat koostuvat pitkään jatkuneen perinteisen karjatalouden muovaamista 

luontotyypeistä eli perinnebiotoopeista ja niihin liittyvistä rakenteista. Valtakunnallisessa 

perinnemaisemien kartoituksessa (1991-1998) löydettiin arvokkaita kohteita 18 640 heh-

taaria.  Viime vuosisadan aikana tapahtuneet muutokset maataloudessa ovat radikaalisti 

vähentäneet näiden alueiden käyttöä tai käyttö on muuttunut ravinteita poistavasta niitä 

lisäävän suuntaan: hoitamattomat niityt ja hakamaat umpeutuvat nopeaa tahtia ja laitumet 

rehevöityvät. Tämä on johtanut niillä esiintyvien luontotyyppien ja lajiston harvinaistumi-

seen ja uhanalaistumiseen. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tulee pikaisesti 

lisätä hyvin hoidettujen perinnemaisemien määrää ja alaa. Perinnemaisemien hoitotyö-

ryhmä asetti vuonna 2000 tavoitteeksi, että Suomessa tulisi olla perinnemaisemia hoidon 

piirissä 60 000 hehtaaria vuoteen 2010 mennessä. 

Alueelliset ympäristökeskukset ovat laatineet perinnebiotooppien alueellisia hoito-

ohjelmia hoidon resurssien suuntaamiseksi arvokkaimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin. 

Ohjelmien yhteydessä on selvitetty alueen perinnemaisemien nykytila sekä priorisoitu 

kohteiden hoitotarve. Tämän valtakunnallisen koosteen tarkoitus on yhdistää alueellisten 

hoito-ohjelmien tiedot katsaukseksi maan perinnebiotooppien hoitotilanteesta, arvioida 

hoidon järjestämisen ongelmia, sekä nostaa esille ympäristöhallinnon tavoitteet perinne-

biotooppien hoidolle ja siinä tarvittavat resurssit lähivuosina.  Jotta hoitotavoitteeseen 

päästään, on vähenevien aktiivitilojen rinnalle saatava muita toimijoita niin rahoituksen 

kuin itse hoitotyönkin suhteen.
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Perinnemaisemat koostuvat pitkään jatkuneen pe-
rinteisen karjatalouden muovaamista luontotyy-
peistä eli perinnebiotoopeista ja niihin liittyvistä 
rakenteista. Ne vaativat säilyäkseen perinteistä tai 
perinteisen kaltaista hoitoa. Laidunnuksen, niiton, 
lehdestyksen ja kulotuksen myötä on syntynyt eri-
laisia perinnebiotooppityyppejä, joilla niukkara-
vinteisessa ympäristössä kilpailukykyisten, run-
saasti valoa ja lämpöä vaativien eliölajin on ollut 
mahdollista kehittyä ja elää.

Viime vuosisadan aikana tapahtuneet muutok-
set maataloudessa ovat radikaalisti vähentäneet 
näiden alueiden käyttöä tai käyttö on muuttunut 
ravinteita poistavasta niitä lisäävän suuntaan: 
laitumet rehevöityvät ja hoitamattomat niityt ja 
hakamaat umpeutuvat nopeaa tahtia. Perinne-
maisemien väheneminen ja niiden laadun nopea 
heikkeneminen on johtanut niillä esiintyvien luon-
totyyppien ja lajiston harvinaistumiseen ja uhan-
alaistumiseen. Maamme uhanalaisista lajeista jo  
28 % esiintyy perinnemaisemilla. Vasta valmistu-
neen valtakunnallisen luontotyyppien uhanalai-
suusarvioinnin mukaan myös luontotyyppien 
lukumääristä on uhanalaisten osuus suurin perin-
nebiotoopeilla (9� %, kun se esim. metsäluontotyy-
peillä on noin 70 %; Raunio, Schulman & Kontula 
2008). Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 
tarvitaan pikaisesti paljon lisää hyvin hoidettuja 
perinnemaisemia.

Kohteiden biologisten, maisemallisten ja mui-
den arvojen ylläpitäminen edellyttää säännöllistä 
hoitoa, johon kuuluu ylläpitoraivaus puustoisilla 
tyypeillä ja avoimien tyyppien reunoilla, riittävä 
laidunnuspaine tai oikea-aikainen niitto leikkaa-
vateräisillä välineillä, sekä niitto- ja raivausjätteen 
poiskeruu. Tämä vaatii hoitajalta osaamista, sekä 
työhön sopivia välineitä tai laiduneläimiä, jotka 

1 Johdanto

löytyvät lähinnä viljelijöiltä ja karjatilallisilta, asi-
aan perehtyneiltä yhdistyksiltä ja luonnonhoitoon 
erikoistuneilta yrittäjiltä sekä viranomaistahoilta 
(alueelliset ympäristökeskukset, Metsähallitus, 
Museovirasto). Jo umpeutuneiden kohteiden en-
nallistaminen vaatii lisäksi järeämpää koneistoa 
puuston harventamiseen ja erikoiskalustoa esim. 
ruovikoiden murskaukseen kunnostettaessa enti-
siä merenrantaniittyjä.

Perinnemaisemat inventoitiin Suomessa vuo-
sina 1991-1998, ja tulokset julkaistiin 16 alueelli-
sessa raportissa vuosina 1996-2001. Arvokkaiksi 
luokiteltuja kohteita löydettiin �694. Arvokkaiden 
kohteiden yhteispinta-ala oli vain 18 640 hehtaaria, 
huomattavasti oletettua vähemmän. Valtakunnal-
lisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi arvioitiin 
näistä 10 069 hehtaaria (1099 kohdetta). Eniten 
perinnemaisema-alaa löytyi Varsinais-Suomesta, 
Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Hoidon piirissä 
oli arvokkaiden perinnebiotooppien alasta inven-
tointihetkellä (Vainio ym. 2001) noin 10 700 ha  
(57 %), suhteellisesti eniten Pohjois-Savossa ja Kai-
nuussa, vähiten Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, 
Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. 

Ympäristöministeriön asettama perinnemaise-
mien hoitotyöryhmä asetti tavoitteeksi, että kaikki 
arvokkaat perinnebiotoopit saadaan hoidon piiriin 
vuoteen 2010 mennessä (Salminen & Kekäläinen 
2000). Koska perinnebiotooppeja tähän saakka 
pääasiallisesti hoitaneiden aktiivitilojen määrä on 
vähenevä, tavoitteeseen pääseminen edellyttää vil-
jelijöiden ohella entistä enemmän myös muiden 
toimijoiden aktiivista panostusta hoitotyöhön.
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Nyt maamme perinnebiotooppien inventoin-
neista on kulunut yli kymmenen vuotta ja useiden 
alueiden tila on ehtinyt huonontua merkittävästi. 
Käytettävissä olevien resurssien suuntaamiseksi 
arvokkaimmille ja kiireellisimmin hoitoa vaativille 
kohteille ovat alueelliset ympäristökeskukset laati-
neet perinnebiotooppien alueellisia hoito-ohjelmia. 
Niiden tarkoituksena on ollut selvittää alueiden 
nykytila sekä priorisoida kohteiden hoitotarve. 

Tämän valtakunnallisen koosteen tarkoitus on 
yhdistää alueellisten hoito-ohjelmien tiedot katsa-
ukseksi koko maan perinnebiotooppien hoitotilan-
teesta ja arvioida hoidon järjestämisen ongelmia. 
Lisäksi tavoitteena on poimia hoitotyöryhmän 
tavoitteista ne, jotka ovat ympäristöhallinnon to-
teutettavissa lähivuosina. Myös tähän tarvittavia 
toimenpiteitä arvioidaan.

Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mukaan 
Suomessa tulisi olla perinnebiotooppeja hoidossa 
vähintään 60 000 hehtaaria vuoteen 2010 mennes-
sä, siis 40 000 ha enemmän kuin oli inventoituja, 
arvokkaita perinnebiotooppeja. Vaikka lukuisilla 
tiloilla on luovuttu karjanpidosta ja luonnonlai-
tumien laidunnuksesta, maatalouden erityistuilla 
on saatu alueita myös uudelleen hoidon piiriin. 
Lisäksi inventoituja kohteita on usein laajennettu 
erityistukisopimusten myötä. Erityistuen perinne-
biotooppisopimusten hehtaariala on kasvanut 22 
�00 hehtaarista (v. 2004) noin 24 500 hehtaariin (v. 
2006). 

Jotta saataisiin selville koko maan kunnostus-
kelpoisten sekä hoidon piirissä olevien alueiden 
määrä, valtakunnallisessa koosteessa on laskettu 
perinnebiotooppien erityistukisopimuskohteet 
mukaan perinnemaisemien kokonaismäärään. 
1990-luvulla tehtyjen inventointien jälkeen on ym-
päristökeskuksissa myös inventoitu jonkin verran 
lisää kohteita. Laskettaessa yhteen 1990-luvun in-

Lähtötilanne
• Perinnemaisemien inventoinnit vuosina 1991-1998. Tulokset julkaistu 16 alueellisessa raportissa.
• Arvokkaita perinnebiotooppeja löydettiin koko maasta alle 4 000 kpl ja 19 000 ha. Kohteista runsas   
 puolet oli laidunkäytössä ja niistä vain osa oli säilyttänyt hyvin perinteiset piirteensä.
• Umpeenkasvaneiden, realistisella panostuksella kunnostettavissa olevien alaksi on arvioitu 40 000 ha.

Miksi laadittu hoito-ohjelmat ?
• Perinnemaisemien määrän nopeasta vähenemisestä ja hoidon laadun heikkenemisestä johtuva perinne-  
 biotooppien ja niiden lajiston taantuminen ja uhanalaistuminen on pysäytettävä
• Perinnemaisemien hoitotyöryhmän (2000) asettamien hoitotavoitteiden toteuttaminen 
• 1990-luvulla inventoitujen arvokkaiden kohteiden tietojen päivittäminen 
• Hoitoresurssien suuntaaminen arvokkaimmille ja kiireellisimmin hoitoa vaativille kohteille

ventoinnit, täydennysinventoinnit sekä erityistuen 
perinnebiotooppisopimuskohteet voidaan Suomen 
nykyiseksi perinnemaisemien kokonaisalaksi ar-
vioida noin 40 000 hehtaaria, joista tällä hetkellä 
on noin �0 000 hehtaaria säännöllisen hoidon pii-
rissä. 

Pääosa perinnebiotooppien hoidosta rahoite-
taan maatalouden erityisympäristötuella. Pinta-
alaperusteinen perinnebiotooppien hoidon tuki 
muodostuu hoitosuunnitelmassa esitetyistä hoi-
tokustannuksista (maksimi v. 2008 450 €/ha/v). 
Ympäristötuen lisäksi Metsähallituksella, ympäris-
tökeskuksilla ja Museovirastolla on jonkin verran 
perinnebiotooppien hoitoon myönnettyjä varoja. 
Lisäksi osaa kohteista hoidetaan ilman rahoitusta 
maanomistajien tai vapaaehtoisjärjestöjen omana 
työnä. Hoitotyötä on rajoittanut pääosin resurssi-
en puute, etenkin erityistuen ulkopuolelle jäävien 
kohteiden hoidon rahoituksen niukkuus. Hoidon 
järjestämiseen, suunnitteluun ja hoitoon ohjattavia 
lisäresursseja tarvitaan, jotta hoidettava perinne-
biotooppiala saadaan asetettujen tavoitteiden mu-
kaiseksi. Seurantaan, neuvontaan ja koulutukseen 
suunnattuja lisäresursseja tarvitaan parantamaan 
hoidon laatua ja lisäämään viljelijöiden ja muiden 
tahojen kiinnostusta perinnebiotooppien hoitoon.

Suomeen verrattuna Ruotsissa oli hoidossa v. 
2006 Suomen erityistukea vastaavalla tuella lähes 
kaksikymmenkertainen ala, noin 480 000 hehtaaria 
laidunta ja noin 8 000 hehtaaria niittoniittyä (Jord-
bruksverket 2007). Ruotsissa laidunten tukiheh-
taarien määrä on kasvanut vuodesta 2000 vuoteen 
2006 lähes 100 000 hehtaarilla ja niittoniittyjen ala 
yli � 000 hehtaarilla. Tavoitteena on kasvattaa edel-
leen niitty- ja laidunalaa vähintään 550 000 hehtaa-
riin vuoteen 2020 mennessä. Niittoniityn määrä on 
tarkoitus nelinkertaistaa �0 000 hehtaariin. Arvok-
kaiksi kohteiksi arvioitiin vuosina 2002-2004 suo-
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ritetuissa inventoinneissa noin 270 000 hehtaaria 
sekä kunnostuskelpoisiksi kohteiksi noin �4 500 
hehtaaria. Tavoitteena on kunnostaa 7 000 hehtaa-
ria vuoteen 2015 mennessä ja toiset 7 000 hehtaaria 
vuoteen 2020 mennessä. 

Suomen perinnebiotooppien hoito-ohjelmassa 
tähdätään ensisijaisesti vuosille 2009 – 2012. Hoito-
ohjelman toteutumisen arviointi sekä tavoitteiden 
ja toimenpiteiden päivitys on tarpeen viimeistään 
viiden vuoden kuluessa sekä alueellisella että val-
takunnallisella tasolla. Tämän ohjelman laatimi-

Sodankylän Mutenian arvoluokka on Lapin perinnebiotooppien hoito-ohjelmassa korotettu valtakunnallisesti arvokkaaksi. 
Laajalla niittyä, kangasketoa ja entistä peltoa käsittävällä kohteella niittohoidosta vastaa yhtiö.

seen osallistuivat alueellisten ympäristökeskus-
ten, Metsähallituksen, SYKE:n ja YM:n henkilöstö 
kommentteineen ja mielipiteineen. Työn rahoitti 
Ympäristöministeriö.
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Perinnebiotooppien valtakunnallisen hoito-ohjel-
man laatiminen käynnistyi keväällä 2007 Lounais-
Suomen ympäristökeskuksessa Ympäristöministe-
riön toimeksiannosta tausta-aineiston ja alueellisten 
hoito-ohjelmien keräämisellä. Vastaukset saapui-
vat pääosin loppukesästä ja alkusyksystä, jolloin 
kerätyt tiedot koottiin hoito-ohjelman rungoksi. 
Luonnosta käsiteltiin maisemanneuvottelupäivil-
lä Punkaharjulla elokuussa ja myöhemmin myös 
sähköpostitse sekä luonnonsuojelun neuvottelu-
päivien yhteydessä. Syksyllä ympäristökeskuksilta 
tiedusteltiin vielä alueellisia hoitotavoitteita seu-
raavalle viidelle vuodelle sekä alueellisia arvioita 
hoidon järjestämisen kustannuksista. Vuonna 2008 
ympäristökeskuksilta saatiin vielä päivitettyjä hoi-
totilannetietoja sekä ohjelmaluonnosta kommen-
toivat alueelliset ympäristökeskukset, Suomen 
ympäristökeskus ja Metsähallitus.

Tässä valtakunnallisessa koosteessa esitetyt 
tiedot perustuvat alueellisiin julkaistuihin hoito-
ohjelmiin ja julkaisemattomiin yhteenvetoihin 
(vuosilta 200� - 2008) sekä käytyihin keskuste-
luihin. Julkaistut alueelliset perinnebiotooppien 
hoito-ohjelmat (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-
Savo, Satakunta, Uusimaa, Lappi, Varsinais-Suomi, 
Pirkanmaa), myöhemmin julkaistavat ohjelmat 
(Pohjois-Karjala) ja julkaisemattomat yhteenvedot 
(5 kpl) on esitetty ryhmittäin lähdeluettelossa. 

Yhteen koottu aineisto on kattavuudeltaan hyvin 
vaihtelevaa. Eräiden alueiden osalta oli käytettä-
vissä hoitotilannetietoja vain valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaista kohteista, ja/ tai 
kohteiden priorisointi (luku 4.) on tehty vain osalle 
kohteista. Uusia tietoon tulleita perinnemaisemia 
ei ole kaikilla alueilla kirjattu hoito-ohjelmiin tai 
kerättyihin tiedostoihin. 

Useimmissa aluekeskuksissa ei oltu asetettu 
hoito-ohjelmien tai julkaisemattomien raporttien 
yhteydessä hoidon määrällisiä hehtaaritavoitteita 
tai muita vastaavia hoidon edistämisen tavoitteita. 
Samoin ei oltu usein arvioitu koordinointiin, suun-
nitteluun, hoidon järjestämiseen ja itse hoitotyöhön 

2 Menetelmät

tarvittavia resursseja. Näitä tietoja on jonkin verran 
saatu suoraan alueellisista ympäristökeskuksista.

Liitteessä 1 on kuvailtu eri aluekeskusten ai- 
neistoihin sisältyneet tiedot, sekä esitetty huomioita 
aineistojen ja niiden perusteella laskettujen lukujen 
luotettavuudesta, sekä muita tekstin tarkennuksia. 
(Lisätarkennuksiin on viitattu tekstissä seuraavas-
ti: Liite 1, kohta x).

Vaihtelevasti päivitetyistä ja osin puuttuvista 
tiedoista seuraa, että tämän koosteen luvut ovat 
monilta osin lähinnä suuntaa-antavia. Virhemar-
ginaali on suuri ja on todennäköistä että tuloksissa 
esiintyy hoitotietojen tulkintavirheistä (etenkin eri-
tyistuen piirissä olevien kohteiden ja perinnebioto-
oppityyppien alan suhteen) tai päivittämättömistä 
tiedoista johtuvaa eroa todellisesta tilanteesta. Hoi-
totilanne on myös jatkuvasti muuttuva. Siksi tek-
stissä vältetään tarkkojen lukujen esittämistä. Ne 
esitetään taulukoissa, joista osa on liitteissä.

Valtion maille sijoittuvia kohteita koskevat tiedot 
ovat peräisin sekä alueellisilta ympäristökeskuk-
silta että Metsähallitukselta. Osa luvuista on arvioi-
ta, koska tarkkaa luotettavaa tietoa ei ole ollut saat-
avilla. Suomen ympäristökeskusta sekä tutkimusta 
koskevat tiedot ovat peräisin SYKE:n lähettämistä 
tiedoista ja sen vuoden 2006 toimintakertomuk-
sesta (Soinisalo ja Tiainen (toim.) 2006).
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Perinnebiotooppien alueellisten hoito-ohjelmien tavoitteena hoidon suunnitelmallisuus
• Nykytilanteen selvitys: hoidon tilanne, kohteiden kunnon arviointi
• Hoidon priorisointi: kiireellisyyden määrittäminen, hoitoluokat 
• Hoidon edistämisen keinot
• Hoitovastuun jakautuminen
• Hoidon suunnittelu- ja resurssitarpeet

Kokemäen Siikelin niityn hoidotta rehevöityvää perinnemaisemamiljöötä riukuaitoineen.
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3.1 
Perinnebiotooppien 
nykyinen määrä

Kaikkiaan perinnebiotooppeja ja perinnebiotoop-
pien hoidon tukea saavia alueita on tiedossa koko 
maan alueelta noin 7 000 kappaletta ja 40 000 heh-
taaria. Nämä sisältävät 1990-luvulla valtakunnal-
lisessa perinnemaisemakartoituksessa arvokkaiksi 
todettujen lisäksi täydennysinventointien, erityis-
tukisopimusten, LUMO-yleissuunnitelmien ja val-
tion maiden uudet perinnemaisemat. 

Valtakunnallisen kartoituksen 
arvokkaat perinnebiotoopit

Kohteet luokiteltiin 1990-luvulla valtakunnallises-
ti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin 
mm. hoitohistorian pituuden, harvinaisten luon-
totyyppien, kasvillisuuden (harvemmin muiden 
eliöryhmien, esim. kedoilla hyönteislajiston ja 
merenrantaniityillä linnuston) edustavuuden ja 
harvinaisten tai uhanalaisten lajien esiintymisen 
perusteella (Pykälä ym. 1994 mukaisesti). 

Valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaiksi 
todettujen perinnebiotooppien määrä ja ala (alu-
eittain taulukosa 4) on pienentynyt 1990-luvulta 
menetettyjen kohteiden myötä (sekä muuttuneen 
hoitoalan tai tarkentavien maastokäyntien uusien 
rajausten myötä). Toisaalta osalla kohteista on pe-
rinnebiotoopin pinta-ala laajentunut hoitoalan laa-
jennuttua, erityisesti erityistukisopimuskohteilla. 
Hoitolaajennusten yhteisala on n. 1 200 hehtaaria. 
Niitä on etenkin Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-
Suomen merenrantaniityillä. Alueellista vertailua 
vaikeuttaa se, että aluejakojen muutosten myötä 
osa kohteista on siirtynyt toisten aluekeskusten 
alueelle.

Jo menetettyinä voidaan pitää 7 % kohteista 
(yli 260 kpl) ja 4 % kohteiden alasta (yli 670 ha). 
Kohteille on joko rakennettu tai ne ovat tuhoutu-
neet vesirakentamisen yhteydessä, ne on raivattu 

� Perinnebiotooppien nykytila ja hoito

pelloksi tai metsitetty, ne ovat hoidon puutteesta 
johtuen umpeutuneet täysin tai rehevöityneet vää-
ränlaisen hoidon vuoksi. Menetetyistä kohteista on 
�9 (160 ha) valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokasta (taulukko 1).

Muut kohteet

Muut kuin valtakunnallisessa kartoituksessa ar-
vokkaiksi todetut kohteet on tässä työssä jaoteltu 
uusiin inventoituihin, valtion maiden uusiin, eri-
tyistukisopimusten sekä yleissuunnittelun koh-
teisiin. Näitä on yhteensä n. � 700 kpl ja 2� 000 
ha. Kohteiden määrät ja alat alueittain on esitetty 
taulukossa 2.

Uusilta inventoituilta kohteilta on kerätty lähes 
vastaavat tiedot kuin 1990-luvun inventoinneissa: 
sijainti, rajaus/koko, kohteen perinnebiotooppien 
kasvillisuustyypit ja lajisto. Inventoiduksi voidaan 
luokitella yli 600 kohdetta (� 700 ha). Näistä on 
arvioitu valtakunnallisesti arvokkaiksi 9 (150 ha) 
ja maakunnallisesti arvokkaiksi 67 kohdetta (580 
ha). Eniten uusia kohteita on Pohjois-Pohjanmaalla 
(lähes 1500 ha), Varsinais-Suomessa (n. 1000 ha), 
Pohjois-Savossa ja Lapissa. 

Valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hal-
linnassa on osin inventoimattomia uusia kunnos-
tamiskelpoisiksi arvioituja kohteita noin 150 (lähes 
1000 ha) (Liite 1, kohta 2).

Erityistuella (pääosin perinnebiotooppisopi-
muksella) hoidettavia mutta inventoimattomia 
kohteita oli vuonna 2006 noin 2 000 ja vähintään 
n. 16 000 ha (Liite 1, kohta �).

Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitel-
mien yhteydessä on tullut tietoon n. 900 kunnos-
tuskelpoista kohdetta (vähintään 2200 ha). Nämä 
menevät edellisten kanssa osin päällekkäin, toisin 
sanoen osaa yleissuunnittelun kohteista on hoide-
taan jo erityistuella. Yleissuunnitelmia on tehty jo 
noin 50 alueelle, mutta niiden perinnemaisemat 
on otettu mukaan vain muutamaan alueelliseen 
hoito-ohjelmaan (Liite 1, kohta 4).
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Alue Menetetty yhteensä V-M- kohteet

kpl ha % kpl ha

Lappi 32 102 5 0 0

Pohjois-Pohjanmaa P P

Kainuu 15 98 8 8 80

Keski-Pohjanmaa 3 2 0 0

Pohjanmaa 5 23 2 1 8

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 8 P 1 1

Keski-Suomi 25 87 12 2 4

Pohjois-Savo 33 35 4 5 13

Pohjois-Karjala 25 68 15 8 26

Etelä-Savo 11 41 6 0 0

Etelä-Karjala 4 P

Kymenlaakso 4 14 3 10

Päijät-Häme 1 1 1 1

Kanta-Häme 0 0 0 0

Pirkanmaa 26 64 8 4

Satakunta 40 81 7 1 1

Varsinais-Suomi 23 31 1 1 1

Uusimaa 8 26 2 4 15

Yhteensä 263 673 4 39 160

Taulukko 1. Menetettyjen valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaiksi todettujen kohteiden määrä ja ala, sekä pro-
senttiosuus koko perinnemaisema-alasta alueittain. Lisäksi valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden menetetty-
jen kohteiden määrä ja ala alueittain. (P =Tiedot puuttuvat)

Taulukko 2. Muiden kohteiden (uudet yhteensä), täydennysinventointien (uudet inventoidut), valtion maiden uusien kohteiden, 
perinnebiotooppien hoidon tukea saavien (erityistukikohteet) sekä LUMO-yleissuunnitelmissa kunnostamiskelpoisiksi arvioitujen 
perinnemaisemien (yleissuunnittelun kohteet) määrä ja ala alueittain. Kaksi jälkimmäistä ryhmää ovat osin päällekkäisiä, ts. osaa 
yleissuunnittelukohteista hoidetaan erityistuella. (Tyhjä ruutu = uusia kohteita ei ole tai niitä ei ole ympäristökeskuksissa tilastoitu.)

Alue Uudet yhteensä Uudet inven-
toidut 

Uudet valtion 
mailla

Erityistukikohteet Yleissuunnitte-
lun kohteet

kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 313 2287 36 277 29 78 126 1376 122 556

Pohjois-Pohjanmaa 285 3230 181 1475 15 31 45 1573 44 151

Kainuu 69 240 40 124 8 1 104 21 11

Etelä-Pohjanmaa ja
Pohjanmaa

244 1030 68 5 114 162 813 77 35

Keski-Suomi 81 269 20 85 8 10 39 157 14 17

Pohjois-Savo 441 2256 70 386 2 7 301 1758 68 105

Pohjois-Karjala 360 1107 7 14 14 39 171 695 168 359

Etelä-Savo 453 3656 20 63 330 3528 103 65

Etelä-Karjala 40 152 0 0 40 152

Kymenlaakso 19 36 8 8 11 28

Häme 160 1386 4 46 152 1340 4

Pirkanmaa 147 807 42 201 3 13 52 453 50 140

Satakunta 154 983 1 1 3 89 100 770 50 123

Varsinais-Suomi 789 4339 230 990 29 290 360 2370 170 689

Uusimaa 95 987 0 0 23 246 58 717 14 24

Yhteensä 3650 22765 647 3684 151 972 1947 15834 905 2275
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Natura 2000-alueiden kohteet

Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaista perin-
nemaisemista sijaitsee Natura-alueilla kokonaan 
��6 kohdetta, osin tai rajautuen lähes 500 kohdetta, 
ja lähes 6 000 hehtaaria (taulukko �; v. 2000 �24 kpl 
ja 5197 ha). Tämä on noin kolmasosa arvokkaiden 
perinnebiotooppien alasta.

Natura-alueilla sijaitsevista perinnemaisemista 
on valtakunnallisesti arvokkaita 2520 ha (117 kpl) 
ja maakunnallisesti arvokkaita 1909 ha (17� kpl).

Eniten perinnemaisemia Natura-alueilla on Var-
sinais-Suomessa, näistä valtaosa Saaristomeren 
(825 ha, �2 kpl) ja Rekijokilaakson Natura-alueella 
(yli 900 ha, 10 kpl). Myös Pohjois-Pohjanmaalla 
ja Lapissa on runsaasti perinnemaisemia Natura-
alueilla.

Lisäksi uusista kohteista sijaitsee Natura-alueil-
la ainakin 1�6 kohdetta (1040 ha kohteen koko ala 
mukaan laskien), näistä valtaosa Pohjois-Pohjan-
maalla.

Suojeluohjelmien kohteet

Kansallisten suojeluohjelmien alueet ovat pääosin 
päällekkäisiä Natura 2000-verkoston kohteiden 
kanssa (valtakunnallisen kartoituksen arvokkai-

ta perinnebiotooppeja 1�7 kpl ja 2070 ha). Näistä 
pääosa on lintuvesiensuojeluohjelman rantaniit-
tyjä. Lisäksi on rantojen-, lehtojen-, soiden-, sekä 
joitakin vanhojen metsien suojeluohjelmien koh-
teita. Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvia 
kohteita on 14 Natura 2000-verkoston ulkopuolella 
(10 soiden- ja 4 lehtojensuojeluohjelmakohdetta). 

Lisäksi 79 kohdetta (1021 ha) sijaitsee kansal-
lispuistossa sekä 15 kohdetta (64 ha) muilla suo-
jelualueilla.

Yksityismaiden suojelualueiden kohteet

YSA-alueilla sijaitsee 142 valtakunnallisen kar-
toituksen arvokasta perinnebiotooppia (taulukko 
�), joista suurin osa on Natura-alueilla. Niiden yh-
teisala on n. 1 000 hehtaaria (inventoidun kohteen 
koko ala mukaan laskien 1840 ha). Kohteista on 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 
82 kpl ja 694 ha (inventoidun kohteen koko ala 
mukaan laskien 15�0 ha). Eniten yksityismaiden 
suojelualueilla sijaitsevia perinnemaisemia on Poh- 
jois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lisäksi myös osa uusista inventoiduista sekä eri-
tyistukikohteista sijaitsee yksityismaiden suojelu 
lueilla, mutta näiden määrä ja ala ei ole tiedossa.

Taulukko 3. Natura 2000 –verkoston alueella, yksityismaiden suojelualueella (kokonaan tai osittain) ja valtion maalla 
sijaitsevien valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden kohteiden määrä ja ala aluekeskuksittain. (Luvut ovat osin päällek-
käisiä, ts. Natura-alueilla on valtion ja yksityismaiden suojelualueita, mutta kaikki Natura-alueilla olevat perinnebiotoopit 
eivät sijaitse suojelualueilla).

Alue Natura-alue YSA-alue

kpl ha kpl ha

Lappi 74 972 2 2

Pohjois-Pohjanmaa 87 1248 30 284

Kainuu 9 35 4 5

Keski-Pohjanmaa 8 40 1 2

Etelä-Pohjanmaa ja
Pohjanmaa

22 252 14 132

Keski-Suomi 15 110 3 40

Pohjois-Savo 5 44 6 21

Pohjois-Karjala 13 75 1 24

Etelä-Savo 22 218 3 17

Etelä-Karjala 4 12 0 0

Kymenlaakso 10 31 4 17

Päijät-Häme 6 116 3 11

Kanta-Häme 10 19 4 6

Pirkanmaa 21 119 14 77

Satakunta 32 473 10 42

Varsinais-Suomi 94 1903 25 205

Uusimaa 49 318 18 127

Yhteensä 481 5985 142 1012

Valtion maa

kpl ha

60 337

57 817

16 191

2 89

3 29

2 16

10 43

12 127

0 0

2 57

1 3

4 7

1 1

6 167

33 663

6 35

215 2582
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Metsähallituksen hallinnoimat kohteet

Metsähallitus hallinnoi yhteensä yli �00 kohdetta, 
pinta-alaltaan yhteensä noin � 400 ha. Näistä on 
215 kpl, 2582 ha (�488 ha inventoidun kohteen 
koko ala mukaan laskien) 1990-luvulla arvokkaik-
si todettuja (taulukko �). Valtaosa sijoittuu Poh-
jois-Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Lappiin. 
Metsähallituksen hallinnoimilla suojelualueilla on 
lisäksi aiemmin inventoimattomia kohteita noin 
150 kpl (972 ha) (taulukko 2). 

3.2 
Perinnebiotooppien hoitotilanne
Perinnebiotooppien hoitotilannetiedot on koostettu 
aluekeskusten ylläpitämistä hoitotilannetiedoista 
ja alueellisista hoito-ohjelmista, joiden päivitykset 
ovat vuosilta 200�-2007. Lisäksi on käytetty alueel-
listen TE-keskusten tietoja erityistukisopimuksista 
vuosilta 2005-2007. 

Säännöllisen hoidon piirissä on tiedossa olevista 
perinnebiotoopeista ja kunnostuskelpoisesta alasta 
yli 70 %. Hoitotilanne on esitetty kaikkien koh-

teiden osalta pinta-aloina kuvassa 1 ja prosentti-
osuuksina kuvassa 2.

Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden pe-
rinnebiotooppien hoitotilanne esitetään alueittain 
taulukossa 4, sekä muiden kohteiden hoitotilanne 
esitetään taulukossa 5.

1990-luvun lopulla oli hoidon piirissä 10 700 
hehtaaria (57 %) valtakunnallisessa kartoituksessa 
arvokkaaksi luokitellusta alasta (18 69� ha; Vainio 
2001). Hoitoala on sittemmin selvästi vähentynyt. 
Nykyisin on säännöllisen hoidon piirissä vähin-
tään 8 700 ha (49 %), n. 1600 kohdetta (4� %).

Maatalouden erityisympäristötuen avulla hoi-
detaan n. 6 200 hehtaaria (�4 %), mikä on yli 10 
prosenttia aikaisempaa enemmän (Vainio 2001). 
Maanomistajien ja muiden tahojen ilman erityis-
tuen rahoitusta hoitamia kohteita on n. 2 500 ha 
(14 %).

Arvokkaimmista kohteista eli valtakunnallises-
ta ja maakunnallisesta alasta hoidetaan noin 5� % 
(erityistuella 40 %) (Liite 1, kohta 5).

Alue Kohteita Hoidossa Erityistuessa Muussa hoidossa

2003-2007 2003-2007 2000 2003-2007 1999 2003-2007

kpl ha kpl % ha % % kpl ha % % kpl ha %

Lappi 282 2081 113 40 722 35 35 29 314 15 2 84 408 20

Pohjois-Pohjanmaa 267 2061 125 47 972 47 29 60 516 25 19 65 456 22

Kainuu 209 1241 122 58 739 60 86 89 499 40 31 33 240 19

Keski-Pohjanmaa 142 1085 58 41 178 16 10 16 28 3 4 42 150 14

Etelä-Pohjanmaa ja
Pohjanmaa

281 1319 116 41 458 35 38 54 368 28 12 62 90 7

Keski-Suomi 192 742 105 50 320 50 > 80 63 250 34 37 42 70 9

Pohjois-Savo 190 981 193 74 776 79 89 104 690 70 51 89 86 9

Pohjois-Karjala 199 450 80 40 212 47 70 28 89 20 8 52 123 27

Etelä-Savo 186 720 121 66 451 63 75 57 265 37 30 64 186 26

Etelä-Karjala 84 108 14 17? 32 30? 10 18 17 0,5 4 14 13

Kymenlaakso 102 101 8 8? 37 37? 6 27 27 2 10 10

Päijät-Häme 102 577 30 29 327 57 79 14 199 34 16 16 128 22

Kanta-Häme 134 501 22 16 225 45 > 80 11 196 39 11 29 6

Pirkanmaa 280 816 94 30 524 64 > 80 83 305 37 39 11 219 27

Satakunta 275 1156 100 36 660 57 70 61 600 52 11 39 60 5

Varsinais-Suomi 448 3006 202 45 1548 52 56 124 1352 45 35 78 196 7

Uusimaa 289 1043 105 36 577 56 > 80 58 496 48 39 47 81 8

Yhteensä 3662 17987 1608 43 8758 49 57 867 6212 34 23 741 2546 14

Taulukko 4. Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden perinnemaisemien hoitotilanne alueittain kohdemäärinä (kpl) ja hehtaareina (ha) 
vuosina 2003-07 (alojen prosenttiosuuksissa myös tilanne vuosituhannen vaihteesta 2000/1999). (Muussa hoidossa oleva ala on saatu vähen-
tämällä hoidossa olevasta alasta erityistuen piirissä oleva ala.)
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Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden 
kohteiden hoito arvoluokittain

Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet
Suomen perinnemaisemainventoinneissa valta-
kunnallisesti arvokkaiksi arvioituja kohteita on 
208. Näistä on hoidossa 149 kohdetta (72 %), joista 
7� (�5 %) erityistuen avulla. Kokonaan tai pääosin 
vailla hoitoa on 59 kohdetta (Liite 2a).

Perinnemaisemainventointien rajauksiin sisäl-
tyy valtakunnallisesti arvokasta aluetta n. 4�00 ha. 
Näistä hoidetaan n. 2�00 ha (54 %), joista erityis-
tuella 1800 ha (41 %) (Liite 2b). Lisäksi Lounais-
Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on arvokkaiden 
perinnebiotooppien yhteydessä tai lähialueilla (sa-
massa erityistukisopimuksessa) 402 ha.

Valtakunnallisten kohteiden hoidetun alan 
osuutta laskevat Varsinais-Suomessa Someron Re-
kijokilaakso, jonka n. 800 hehtaarista on hoidossa 
�7 %, sekä Korppoon Jurmo, jonka n. 200 hehtaaria 
ovat olleet viime vuosina lähes vailla hoitoa. 

Valtakunnallisen kartoituksen kohteet

Hoidossa olevat
• Kohteiden määrästä hoidossa noin 43 %, pinta-alasta hoidossa noin 49 %
• V-M kohteista hoidossa kohteiden määrästä 57 %, pinta-alasta 53 %

Hoitamattomat
• Edelleen noin 2000 kohdetta hoidon ulkopuolella. Seurauksena umpeenkasvu
• Lisäksi uhkana rakentaminen, metsittäminen ja puustoisilla tyypeillä hakkuut
• Menetettyjä kohteita noin 200 (yli 600 ha), näistä valtakunnallisia ja maakunnallisia n. 16 % (alasta 24 %)

Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvan Korppoon Jurmon avaraa maisemaa. Kylä- ja satama-alueita lukuun ottamatta 
Saaristomeren Natura-alueelle sijoittuvassa laajassa saaressa on sekä valtion maita että yksityismaiden suojelualueita. 
Valtakunnallisesti arvokkaalla perinnemaisemalla ovat mm. Suomen laajimmat nummet. 

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet
Maakunnallisesti arvokkaita kohteita on 89�. Näis-
tä on hoidossa 476 kpl (5� %), joista erityistuella 
27� kpl (�1 %). 417 kohdetta on vailla hoitoa (tai 
hoitotiedot puuttuvat). Inventointirajauksiin si-
sältyy maakunnallisesti arvokasta aluetta n. 5800 
ha. Tästä hoidetaan n. �000 ha (5� %), josta erityis- 
tuella 2200 ha (�8 %). Lisäksi Lounais-Suomessa on 
arvokkaiden kohteiden yhteydessä tai lähialueilla 
(samassa sopimuksessa) 564 ha.

Paikallisesti arvokkaat kohteet
Inventoinneissa löytyi noin 2600 paikallisesti arvo-
kasta kohdetta. Näistä on hoidossa ainakin 951 kpl 
(�6 %), joista erityistuella 467 kohdetta (18 %). 1675 
kohdetta on vailla hoitoa tai hoitotiedot puuttuvat 
(Liite 1/7). Inventointirajauksiin sisältyi 8571 ha, 
nykyisin 8751 ha paikallisesti arvokasta aluetta. 
Näistä hoidettua alaa on vähintään ��00 ha (�7 %, 
Liite 1/8), josta n. 2100 ha erityistuessa. Lounais-
Suomessa on lisäksi erityistukisopimusten laajen-
nuksissa noin 25� ha.
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Kuva 1. Hoitotilanne hehtaareina. Valtakunnallisen kartoituksen kohteet arvoluokittain ja yhteensä, sekä muut kohteet. 
(ET = muihin kohderyhmiin kuulumattomat erityistukikohteet. Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun kohteet 
eivät mukana, koska niiden hoitotilanne on hyvin puutteellisesti tiedossa.)

Kuva 2. Hoitotilanne prosentteina hehtaareista. Valtakunnallisen kartoituksen kohteet arvoluokittain ja yhteensä, sekä 
muut kohteet (ET = muihin kohderyhmiin kuulumattomat erityistukikohteet. Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnit-
telun kohteet eivät mukana, koska niiden hoitotilanne on hyvin puutteellisesti tiedossa.)
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Muiden kohteiden hoito

Valtakunnallisen kartoitukseen kuulumatto-
mia, mutta hoidon piirissä olevia kohteita on 
tilastoitu alueellisissa ympäristökeskuksissa 
ja Metsähallituksessa n. 2500 kpl (n. 20 000 ha). 
Näistä erityistukisopimusten piirissä olevia alueita 
oli noin 16 000 hehtaaria (vuoden 2006 perinnebio-
tooppisopimusalan perusteella laskettuna). 

Muita uusita kohteita on hoidossa lähes 600 kpl 
(n. 4000 ha). 1990-luvun jälkeen inventoiduista 
kohteista (n. � 700 ha) on hoidon piirissä n. � 100 
ha (85 %), joista erityistuen avulla 2 �00 ha. Valtion 
maiden uusista kohteista hoidetaan n. 800 ha (8� 
%), joista yli 200 ha erityistuella. 

Perinnebiotooppien hoitajat 

Valtakunnallisen kartoituksen kohteet
Maatalouden erityistuella hoidetaan ainakin 860 
kohdetta (24 %, Liite1, kohta 1). Näistä valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kohteita 
on n. �50. Erityistukikelpoisia kohteita (viljelijän 

Taulukko 5. Perinnemaisemien valtakunnalliseen kartoitukseen sisältymättömien hoidettujen kohteiden lukumäärä ja pinta-ala. Taulukossa 
on eroteltu erikseen inventoimattomat erityistukikohteet (oikea laita) ja muut hoidetut uudet kohteet (vasen laita), joista on esitetty erik-
seen keskimmäisissä sarakkeissa erityistukisopimusten piirissä olevat kohteiden, jo inventoitujen uusien kohteiden ja valtion uusien kohtei-
den määrä ja ala.)

omistuksessa) on lisäksi ainakin 220 (6 %). Valtion 
kohteista lähes puolet (50kpl) hoidetaan erityis-
tuella.

Kaikkiaan noin 670 kohdetta (18 %) hoitaa omis-
taja tai ulkopuolinen taho laiduntamalla tai niittä-
mällä muulla rahoituksella tai ilman rahoitusta. 
Vuosina 200�-06 Ympäristöministeriön hoitokor-
vauksella hoidettiin yhteensä n. 80 kohdetta (2 %). 
Yhdistykset ja projektit ovat hoitaneet n. 70 kohdet-
ta (sisältyy osin edelliseen). Lisäksi Museovirasto 
hoitaa n. 40 kohdetta (Liite �).

Muut kohteet
Täydennysinventointien kohteista erityistukea saa 
vähintään 27� kohdetta (42 %), joista �7 valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokasta. Valtion 
maiden uusista hoidetusta kohteista ainakin 14 
saa erityistukea.

Alue Hoidossa Näistä erityistu-
essa

Näistä inventoi-
tuja

Näistä valtion 
uudet 

Muut erityistuki-
kohteet

kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 44 292 20 195 18 219 26 73 126 1376

Pohjois-Pohjanmaa 190 1481 125 1263 181 1475 9 6 45 1573

Kainuu 39 116 34 115 37 115 2 1 104

Keski-Pohjanmaa 2 3

Etelä-Pohjanmaa ja
Pohjanmaa

3 180 68 68 3 112 162 813

Keski-Suomi 21 27 1 1 13 17 8 10 39 157

Pohjois-Savo 65 384 49 330 63 377 2 7 301 1758

Pohjois-Karjala 21 53 6 29 7 14 14 39 171 695

Etelä-Savo 25 119 10 54 20 63 5 56 330 3528

Etelä-Karjala p 40 152

Kymenlaakso 1 1 1 1 11 28

Päijät-Häme 3 7 1 5 0 0 152 1340

Kanta-Häme 3 43 0 0 3 43

Pirkanmaa 44 212 0 140 42 209 2 3 52 453

Satakunta 3 89 3 89 0 0 3 89 100 770

Varsinais-Suomi 107 756 55 324 95 640 12 116 360 2370

Uusimaa 23 246 0 0 0 0 23 246 58 717

Yhteensä 594 4009 304 2559 476 3134 113 802 1947 15834
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Maatalouden erityistuella hoidetut kohteet

Erityistuen piirissä olevien kohteiden määrät ja 
pinta-alat on esitetty taulukossa 6. Valtakunnalli-
sen kartoituksen arvokkaista perinnebiotoopeista 
on erityistuen piirissä vähintään noin 6000 ha (kts. 
taulukkoteksti). Näistä sijaitsee yksityismaiden 
luonnonsuojelualueilla noin 60 kohdetta, pinta-
alaltaan n. 1160 ha (koko kohteen ala; vain YSA-alu-
eella sijaitseva ala 625 ha). Valtion maalla sijaitsee 
puolestaan noin 50 erityistuella hoidettua kohdetta 
ja 1250 ha (koko ala; valtion maalle rajautuva osa n. 
620 ha), joista 2/� sijoittuu Lounais-Suomeen. 

1990-luvun inventointien jälkeen tietoon tulleis-
ta uusista inventoiduista kohteista on erityistuen 
piirissä n. 270 ja reilut 2�00 ha, valtion mailla lisäksi 
noin 240 ha. Siten erityistuen piirissä on vähintään 
1 700 inventoimatonta sopimuskohdetta (so. koh-

Taulukko 6. Erityistuen piirissä olevien kohteiden pinta-ala (ha) alueittain. Erityistukiala jakautuu valtakunnallisen kartoituksen arvokkai-
siin (inventoitu ala), täydennysinventointien (inventoidut uudet), valtion uusiin kohteisiin ja muihin sopimuskohteisiin (ET-ala). Valtakunnalli-
seen kartoituksen arvokkaiden kohteiden osalta esitetään myös erityistukialan sijoittuminen yksityismaiden suojelualueella (YSA-alue) sekä 
valtion mailla sijaitseviin kohteisiin. (Inventoidusta alasta puuttuu hoitotieto osasta paikallisesti arvokkaista kohteista. Ne sisältyvät uusien 
erityistukikohteiden alaan, joka on saatu vähentämällä muut kohteet perinnebiotooppisopimusten kokonaisalasta. Keski-Pohjanmaan alat 
erityistukialat sisältyvät Pohjois-Pohjanmaan, sekä Kanta-Hämeen alat Päijät-Hämeen aloihin.)

detta, joiden perinnebiotooppiarvot ovat selvittä-
mättä) ja noin 16 000 hehtaaria. Todellisuudessa 
luvut ovat suurempia, sillä osa muista kohteista 
on erityistuen muiden sopimusmuotojen piirissä 
(luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja mai-
seman kehittäminen ja hoito).

 Valtion maiden kohteiden hoito

Kaikkiaan valtion mailla hoidettiin Metsähalli-
tuksen mukaan vuonna 2007 noin 1819 hehtaaria 
perinnebiotooppeja (210 kpl). Näistä laiduntamal-
la hoidetaan noin 90 % ja niittämällä 6 %. Tämän 
lisäksi kasketaan noin 4 ha, ja osalla alueista hoito 
muodostuu pelkästään raivauksista (vuonna 2007 
65 ha). Hoitotavoite vuodelle 2008 oli 19�4 ha. 
Hoidettavien kohteiden alan arvioidaan kasvavan 
vuoteen 201� mennessä noin �50 hehtaarilla.

Alue Inven-
toitu
ala

YSA-
alue

Koh-
teen 
koko 
ala

Val-
tion 
maa

Koh-
teen 
koko 
ala

Inven-
toidut 
uudet

Valtion 
uudet

Yh-
teensä

ET-
ala

Kaikki 
yhteensä

Lappi 314 2 2 13 146 169 26 509 1376 1885

Pohjois-Pohjanmaa 516 183 395 39 65 1263 0 1779 1573 3380

Kainuu 488 0 0 0 0 115 602 104 706

Keski-Pohjanmaa 28 28

Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa

368 120 166 89 89 68 436 813 1249

Keski-Suomi 250 35 36 1 36 1 251 157 408

Pohjois-Savo 690 5 42 16 16 330 1020 1758 2778

Pohjois-Karjala 89 0 0 0 0 0 29 118 695 813

Etelä-Savo 265 15 17 18 45 265 3528 3793

Etelä-Karjala 18 0 0 18 152 170

Kymenlaakso 27 0 0 27 28 55

Päijät-Häme 199 5 9 0 0 199 1340 1735

Kanta-Häme 196 0 0 0 0 196

Pirkanmaa 305 18 40 0 0 140 445 453 898

Satakunta 600 32 51 104 138 0 89 672 770 1442

Varsinais-Suomi 1246 109 285 311 628 225 99 1570 2370 3940

Uusimaa 496 102 124 28 86 496 717 1213

Yhteensä (ha) 6095 625 1166 618 1249 2311 243 8631 15834 24465

Yhteensä (kpl) 867 58 50 273 20 1160 1713 2873
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Valtion mailla sijaitsevista valtakunnallisen kar-
toituksen arvokkaista kohteista hoidetaan alueel-
listen ympäristökeskusten tietojen mukaan noin 
114 kohdetta ja 1077 ha (taulukko 7). Hoitoa vailla 
on 96 kohdetta ja ainakin 1175 hehtaaria (kohteiden 
koko ala 1644 ha).

Metsähallituksen hallinnoimilta suojelualueilta 
löytyvistä aiemmin inventoimattomia perinnemai-
semista (151 kpl, 972 ha) 11� kohteella hoidetaan 
yhteensä n. 800 ha, joista yli 240 ha erityistuella 
(taulukot 5 ja 6).

Taulukko 7. Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden perinnebiotooppien hoitotilanne valtion mailla alueittain. 
(V-M = valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden ala. Uusien valtion maiden kohteiden hoito on esitetty 
taulukossa 6).

Kaikkiaan valtion mailla sijaitsevista kohteista 
on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvok-
kaita 108 vanhaa inventoitua kohdetta (1556 ha) ja 
5 uutta kohdetta (87 ha). Näistä on hoidon piirissä 
yhteensä 74 kohdetta ja n. 700 hehtaaria (ko. koh-
teiden koko ala mukaan laskettuna 1575 hehtaaria). 
Hoitoa vailla on ainakin 25 kohdetta ja 680 hehtaa-
ria (kohteiden koko ala 797 ha).

Alue Hoidossa  Hoidotta

yhteensä erityistuessa V -M yhteensä V -M

kpl ha kpl ha  ha kpl ha ha

Lappi 22 78 4 13 69 37 236 104

Pohjois-Pohjanmaa 20 62 11 39 24 30 739 431

Kainuu 3 146 0 0 7 12 45 0

Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa

3 89 2 89 89 0 0 0

Keski-Suomi 1 2 0 0 2 2 40 32

Pohjois-Savo 2 17 1 16 16 0 0 0

Pohjois-Karjala 10 43 35 1 1 0

Etelä-Savo 9 120 1 18 88 3 7 0

Kymeenlaakso 2 17 17

Päijät-Häme 0 0 0 0 0 1 3 0

Kanta-Häme 1 2 0 0 2 3 6 2

Pirkanmaa 1 1 0 0 0 0 0 0

Satakunta 3 104 3 104 78 3 48 50

Varsinais-Suomi 32 365 25 311 270 2 43 61

Uusimaa 4 28 3 28 28 2 7 0

Yhteensä 113 1074 50 618 725 96 1175 680
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Natura 2000-verkoston ja YSA-
alueiden kohteiden hoito

Natura-alueilla sijaitsevista perinnemaisemista on 
hoidon piirissä 285 kohdetta (�180 ha), erityistuella 
hoidetaan 157 kpl (26�5 ha). Näistä valtakunnalli-
sesti tai maakunnallisesti arvokkaita on 201 kohdet-
ta (n. 2700 ha). Lisäksi �/4 uusista inventoiduista 
ainakin osin Natura-alueille sijoittuvasta noin 1000 
hehtaarista on hoidon piirissä. Inventoimattomien 
erityistukikohteiden sijoittumisesta Natura-alueil-
le ei ole tietoa muualta kuin Lounais-Suomesta, 
jossa noin 500 ha sopimusalueita sijoittuu ainakin 
osittain Natura-alueille.

Yksityismaiden suojelualueilla sijaitsevien pe-
rinnemaisemien (n. 140 kpl, 1000 ha) hoito on ollut 
vuoteen 2007 asti alueellisten ympäristökeskusten 
vastuulla, mutta varsinaista hoitoa on pystytty te-

kemään ympäristökeskusten toimesta vain vähän. 
YSA-alueiden puustoisten tyyppien inventointeja 
on kuitenkin tehty vuosina 2004 - 2007 Etelä-Suo-
men metsien monimuotoisuuden suojeluohjelman 
(METSO) varoilla. Jatkossa YSA-alueiden käytän-
nön hoito siirtyy Metsähallitukselle.

Tällä hetkellä valtaosaa, 625 hehtaaria (kohtei-
den koko ala 1166 ha), yksityismaiden suojelualu-
eilla hoidetuista 760 hehtaarista (kohteiden koko 
ala 1�42 ha) hoidetaan erityisympäristötuen avulla. 
Kaikki hoidetut kohteet ovat valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti arvokkaita. Noin 2�5 ha (kohtei-
den koko ala 500 ha) on vailla hoitoa (taulukko 
8). 

Taulukko 8. Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden perinnemaisemien hoitotilanne yksityismaiden suojelualueilla 
alueittain (V-M = valtakunnallisesti  ja maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden ala).

Alue Hoidossa Hoidotta

yhteensä erityis-
tuessa

V-M yhteensä V-M

kpl ha ha ha kpl ha ha

Lappi 1 2 2 0 0 0 0

Pohjois-Pohjanmaa 18 212 183 190 12 63 41

Kainuu 2 1 0 1 1 4 4

Keski-Pohjanmaa 0 0 0 0 1 2 0

Etelä Pohjanmaa ja Pohjanmaa 9 121 120 103 3 11 0

Keski-Suomi 2 37 35 0 1 3 3

Pohjois-Savo 3 5 5 1 1 14 14

Pohjois-Karjala 1 24 0 24 0 0 0

Etelä-Savo 3 17 15 11 0 0 0

Etelä-Karjala 0 0 0 0 0 0 0

Kymenlaakso 3 17 0 17 1 0 0

Päijät-Häme 2 10 5 5 1 0 0

Kanta-Häme 1 2 0 2 3 4 2

Pirkanmaa 8 71 18 66 3 2 0

Satakunta 6 32 32 32 4 20 14

Varsinais-Suomi 10 103 109 71 15 79 76

Uusimaa 11 106 102 102 8 29 19

Yhteensä 80 760 625 625 54 230 174
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Hoito perinnemaisematyypeittäin

Valtakunnallisen kartoituksen 
arvokkaat perinnebiotoopit
Hoitotilanne vaihtelee suuresti perinnemaisema-
tyypeittäin. Heikoin tilanne on suoniityillä, paras 
merenrantaniityillä. Myös alun perin niukasti löy-
tyneitä tyyppejä (kedot, nummet, lehdesniityt) on 
edelleen vähän hoidon piirissä.

Puustoisia perinnemaisematyyppejä eli metsälai-
tumia ja hakamaita löydettiin 1990-luvulla jokseen-
kin runsaasti (metsälaitumia 5471 ha, hakamaita 
1917 ha), eniten Varsinais-Suomessa, Kainuussa ja 
Pohjois-Savossa, hakamaita myös Pirkanmaalla ja 

Taulukko 9. Hoidettujen inventoitujen perinnemaisemien pinta-ala (ha) perinnemaisematyypeittäin. (Uudet yhteensä = 1990-luvun kar-
toitusten jälkeen inventoitujen kohteiden hoidettu ala).Taulukossa esitetyt pinta-alat ovat vain suuntaa antavia. Esimerkiksi valtakunnallisen 
kartoituksen kohteiden osalta luvut lienevät hieman yliarvioituja, sillä niissä on mukana hoidettujen kohteiden koko pinta-ala, ts. kaikkien 
tyyppien osalta, vaikka useinkaan koko inventoitu alue ei ole hoidon piirissä (esim. kedot eivät aina sisälly laitumeen). Toisaalta erityistu-
kikohteiden osalta laitumiin kuuluu mm. saaristossa suurempia alueita kuin on mukana erityistukisopimuksissa. Kategoriaan muu tyyppi 
sijoitettua hoidettua alaa on lisäksi n. 600 ha, joista n. 200 hehtaaria Lapissa (mm. kyläkenttiä, poroerotuspaikkoja ja entisiä peltoja). Ver-
tailukohtana on alimpana vuonna 2003 erityistukisopimusten piirissä olleiden perinnemaisematyyppien ala (Karja 2003), sekä inventointien 
aikainen hoitotilanne (Vainio 2001).

Satakunnassa. Metsälaitumista laidunnettiin 84 % 
(4575 ha), hakamaista 79 % (151� ha). Hakamaita 
löytyi tasaisesti ympäri maata, mutta ne olivat 
yleensä pieniä, nurmilaidunten yhteydessä ja sik-
si usein rehevöityneitä (Vainio 2001). Useimmat 
maassamme harvinaisista jalopuuhakamaista löy-
tyivät Varsinais-Suomesta, josta niitä on inventoitu 
ja saatu hoidon piiriin lisää. Puustoisista tyypeistä 
on nykyisin hoidon piirissä n. 1050 ha hakamaita 
ja n. �000 ha metsälaitumia. Kaskimetsiä löydettiin 
koko maasta �01 ha, joista hoidettiin 42 % (125 ha). 
Nykyisin on hoidon piirissä kaskimetsistä n. 140 
ha. Kaskimetsät luokitellaan nykyään metsälaitu-
miksi tai hakamaiksi (taulukko 9).

Alue Num-
mi

Kal-
lio-
keto

Keto Niitty Me-
ren-
ranta-
niitty

Ran-
ta-
niitty

Tul-
va-
niitty

Suo-
niit-
ty

Haka Metsä-
laidun

Kas-
ki-
met-
sä

Leh-
des-
niitty

Lappi 1 43 72 11 260 20 47 103

Pohjois-Pohjan-
maa

4 32 1637 16 72 12 46 170

Kainuu 1 21 11 33 187 4

Keski-Pohjanmaa 5 1 14 58 9 2 19 23

Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa

8 2 10 56 67 8 59 202

Keski-Suomi 1 42 27 46 239

Pohjois-Savo 2 83 41 134 483 16

Pohjois-Karjala 2 6 57 3 32 52 64

Etelä-Savo 1 6 66 21 55 154 28

Etelä-Karjala 1 11 12 5

Kymenlaakso 5 1 4 15 5 5 6

Päijät-Häme 5 2 52 44 45 132 17

Kanta-Häme 2 4 40 9 19 119

Pirkanmaa 7 5 81 53 64 181 14

Satakunta 3 9 26 184 19 82 184

Varsinais-Suomi 19 25 72 450 383 50 280 550 24

Uusimaa 22 7 70 144 110 73 213

Yhteensä ha 32 78 172 1177 2488 437 334 32 1051 3003 143 24

Yhteensä % 36 45 54 58 30 < 1 50 50 36

Uudet yhteensä 0 6 26 156 748 128 82 17 298 844 0 3

Kaikki inven-
toidut

32 84 195 1331 3236 564 417 49 1348 3852 144 27

Erityistuessa 
2003

34 75 178 1217 2812 1422 74 32 2581 9127 21

Inventointiaikana 167 59 153 1347 1092 615 228 37 1513 4575 125 15
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Kaikki Ahvenanmaan ulkopuoliset lehdesniityt 
sijaitsevat Lounais-Suomen saaristossa. Lehdes- 
niityistä (2� ha) oli hoidossa 65 % (15 ha). Nykyään 
on hoidon piirissä Metsähallituksen mukaan uudet 
entistetyt niityt mukaan lukien valtion mailla 27 
ha, joista niitetään 21 ha. 

Avoimista perinnemaisematyypeistä inven-
toitiin eniten suoniittyjä (2407 ha) ja tuoreita niit-
tyjä (2061 ha, mukaan lukien kosteat niityt, joita 
niukalti). Tulvaniittyjä löydettiin 1107 ha, lähinnä 
Lapista ja Pohjanmaalta, kuten suoniittyjäkin. Suo-
niityistä hoidettiin vain 1 % (�7 ha), tulvaniityistä 
21 % (228 ha) ja tuoreista niityistä 66 % (1�47 ha). 
Suuri osa tuoreista niityistä sijaitsee Varsinais-
Suomen jokivarsien rinteillä. Edustavimmillaan 
ne ovat Someron Rekijokilaaksossa, jossa oli yli 
400 ha tuoretta pienruoho- tai heinäniittyä. Tuo-
reiden niittyjen rehevöityminen oli yleistä, sillä ne 
olivat usein nurmilaidunten yhteydessä. Nykyisin 
on hoidon piirissä tuoreita niittyjä n. 1200 ha, tul-
vaniittyjä n. �00 ha ja suoniittyjä noin �0 ha.

Koko maan kallioketojen ja ketojen yhteenlas-
kettu osuus perinnemaisemien pinta-alasta oli in-
ventoinneissa vain noin � % (201 ha ja �49 ha). Noin 
29 % (59 ha) kalliokedoista ja 44 % (15� ha) kedois-
ta oli hoidon piirissä. Kalliokedot olivat yleensä  
pieniä, jopa alle 0,1 ha laikkuja muiden tyyppien 
yhteydessä. Eniten ja lajirikkaimpia kallioketoja oli 
Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Hoitamat-
tomilla kohteilla ovat suurimpina uhkatekijöinä  
reunapuuston varjostus, heinittyminen, sam-
maloituminen ja jäkälöityminen. Hiekka- ja 
moreenimaiden ketoja on eniten Varsinais-
Suomessa ja Lapissa. Lajirunsaimmat kedot ovat 
kalkkivaikutteisia, ja niillä kasvaa runsaasti uhan-
alaisia kasveja. Lapissa on säilynyt muuta maata 
enemmän kangasketoja laikkuina muuten niit-
tymäisillä kyläkentillä. Nykyisin hoidon piirissä 
olevilla kohteilla sijaitsee n. 80 ha kalliokedoista ja 
170 ha kedoista. 

Merenrantaniityistä (1894 ha) hoidettiin 58 % 
(1092 ha). Laajimmat merenrantaniityt ovat edel-
leen hoidossa, mutta monet pienet hoitamattomat 
rantaniityt ovat ruovikoituneet. Toisaalta meren-
rantaniittyjä on saatu lisää erityistuen piiriin ja ni-
istä on hoidon piirissä nykyään aluelaajennukset 
mukaan lukien n. 2500 ha. 

Järven ja joenrantaniittyjä löydettiin 781 ha. 
Niistä 79 % (615 ha) laidunnettiin. Nykyisin näitä 
rantaniittyjä on hoidossa n. 400 ha.

Nummista (24� ha) laidunnettiin 69 % (167 ha), 
missä Jurmon valtakunnan tasolla ainutlaatuiset 
nummet oli laskettu mukaan lähes koko alaltaan 
(142 ha). Nummikasvillisuuden säilyminen edel-
lyttää kulotusta ja laidunnusta, muuten pien-
ruohonummet muuttuvat vähitellen varpunum-
miksi ja sen jälkeen pensoittuvat ja metsittyvät. 
Jurmon nummia ei juuri laidunnettu v. 200�-2007, 
mutta hoito on alkamassa uudelleen. Nummea on 
hoidon piirissä Länsi- ja Varsinais-Suomessa �2 
ha. 

Muut kohteet
Muiden kohteiden, etenkin inventoimattomien eri-
tyistukisopimuskohteiden myötä hoidettu ala on 
kuitenkin lisääntynyt. Näiden alojen sijoittumises-
ta eri perinnemaisematyyppeihin on tietoa lähinnä 
Lapista, Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Savosta ja 
Lounais-Suomesta. Satoja hehtaareja uutta hoidet-
tua alaa on saatu tuoreiden niittyjen, hakamaiden, 
sekä etenkin merenrantaniittyjen ja metsälaitumien 
osalta (taulukko 9: inventoitujen uusien kohteiden 
hoidettu ala tyypeittäin). 

Ympäristökeskusten erityisvastuulla 
olevat perinnemaisematyypit

Perinnemaisemien hoitotyöryhmä määritteli alu-
eellisille ympäristökeskuksille erityisvastuutyypit, 
joiden hoitoa tulisi erityisesti edistää kullakin alu-
eella. Erityisvastuutyypit määräytyivät perinne-
biotooppityyppien esiintymisrunsauden ja alueel-
lisen jakautumisen mukaan (taulukko 10).

Erityisvastuutyyppien hoitotilanne valtakunnal-
lisen kartoituksen arvokkailla kohteilla on parhain 
Pohjois-Savossa, jossa hoidon piirissä on erityisv-
astuutyypeistä yli 80 % (yleisimmät tyypit: haat 
ja metsälaitumet). Myös Pohjois-Pohjanmaalla on 
saatu runsaasti (inventoituja ja uusia) merenranta-
niittyjä hoidon piirin, mutta suoniityt ovat vailla 
hoitoa.

Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla hoidetaan 
erityisvastuutyypeistä n. 70 % (pääosa merenran-
taniittyjä ja tuoreita niittyjä), joskin etenkin ketoja, 
samoin kuin yksityismaiden nummia ja lehdesniit-
tyjä tulisi saada edelleen lisää hoitoon.

Heikoin tilanne näyttäisi olevan Keski-Pohjan-
maalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, joissa 
erityisvastuutyypeistä (merenrantaniityt, suo-
niityt) on saatu hoidon piiriin vain kymmenisen 
prosenttia. 
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Rekijokilaakson Natura-alueelle sijoittuvaa Kiikalan Nikkalanojansuun maisemallisesti upeaa tuoretta niittyä laidunnetaan 
nautakarjalla. 

Taulukko 10. Perinnebiotooppien alueelliset erityisvastuutyypit 

Alue Alueen erityisvastuutyypit

Lappi Tulvaniityt, kedot, suoniityt, kyläkentät

Pohjois-Pohjanmaa Merenrantaniityt, suoniityt, tulvaniityt, nummet

Kainuu Vaaramaisemaseutujen haat ja metsälaitumet

Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa Merenrantaniityt, suoniityt

Keski-Suomi Haat, metsälaitumet

Pohjois-Savo Haat, metsälaitumet

Pohjois-Karjala Niityt, ahot, kaskimetsät, haat

Etelä-Savo Haat, metsälaitumet, kaskimetsät

Kaakkois-Suomi Niityt

Häme Kedot, tuoreet niityt, järvenrantaniityt

Pirkanmaa Tuoreet niityt, järvenrantaniityt, haat

Lounais-Suomi Kedot, tuoreet niityt, merenrantaniityt, nummet, lehdesniityt

Uusimaa Kedot, tuoreet niityt, merenrantaniityt



2�Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  2 | 2009

Perinnebiotooppien uhanalaisuus

Vasta valmistuneessa luontotyyppien uhanalai-
suusarvioinnissa on arvioitu perinnebiotooppien 
kokonaismäärä (Liite 4.), sekä määrän ja laadun 
muutosten perusteella näiden luontotyyppien 
uhanalaisuus. 

Tarkastellusta 12 luontotyyppiryhmästä 8 ar-
vioitiin koko maassa äärimmäisen uhanalaisiksi 
ja 4 erittäin uhanalaisiksi. Kaikkein uhanalaisim-
miksi osoittautuivat kedot, kosteat niityt, suoniityt, 
lehtoniityt ja hakamaat. Asiantuntijaryhmän toi-
menpide-ehdotusten mukaan näistä etenkin kedot, 
hakamaat ja lehtoniityt tulee nostaa kiireellisimmin 
hoitoa tarvitsevien joukkoon, koska kaikki näiden 
luontotyyppiryhmien luontotyypit ovat äärim-
mäisen uhanalaisia ja usein hyvin pienialaisia. 

Perinnebiotooppien 4�:sta luontotyypistä 28 ar-
vioitiin koko maassa äärimmäisen uhanalaiseksi, 7 
erittäin uhanalaiseksi ja 1 vaarantuneeksi.

Osa äärimmäisen uhanalaisista luontotyyp-
eistä on erittäin harvinaisia ja kokonaisalaltaan 
hyvin pieniä (joitakin kymmeniä hehtaareja), mm.  
pienruoho-varpunummet, heinä-varpunummet, 
kalkkivaikutteiset kalliokedot, kalkkivaikutteiset 
kosteat niityt, karut pienruohokedot, kangaskedot, 
kosteat ruohoniityt, suolamaalaikut, kuivat  
pienruoho-tulvaniityt ja vesaniityt. Lisäksi kalk-
kivaikutteisia pienruohoketoja, mäkikauraketoja, 
tuoreita suurruohoniittyjä, kosteita heinäniittyjä, 
tuoreita heinätulvaniittyjä ja lehdesniittyjä on 
kutakin jäljellä alle 150 ha. Välittömästi hoidon te-
hostamisen tarpeessa ovat useat matalakasvuiset, 
umpeutuvat tyypit, kuten tuoreet pienruohoniityt, 
pienruoho-varpunummet, heinä-varpunummet, 
kalkkivaikutteiset kalliokedot, merenrantojen suol-
amaalaikut ja kuivat pienruoho-tulvaniityt. Asian-
tuntijaryhmän mukaan äärimmäisten uhanalaisten 
sekä harvalukuisten ja pienialaisten luontotyyp-
pien kaikkien tunnettujen kohteiden hoito on syytä 
turvata ja mahdolliset tuntemattomat kohteet sel-
vittää. 

Asiantuntijaryhmä esitti toteutettavaksi myös 
muita uhanalaisten luontotyyppien kannalta 
tärkeitä toimenpiteitä (Raunio ym. 2008). Näistä 
osa sisältyy myös tämän koosteen toimenpiteisiin 
(luku 8).

Niittohoito

Yksinomaan niittohoidossa oli valtakunnallisen 
kartoituksen arvokkaista kohteista inventointien 
aikaan yhteensä vain �11 ha (2 %). Näistä oli niittyä 
7� ha, tulvaniittyä 65 ha, ketoa 40 ha, merenranta-
niittyä �4 ha, hakamaata 11 ha, rantaniittyä 9 ha, 
sekä vain 1-2 ha kallioketoa, suoniittyä ja lehdes-
niittyä. Perinteisesti ja pitkäjaksoisesti oli niitetty 
vain 55 ha, joista valtaosa (42 ha) Lapissa. 

Nykyisin niittohoidossa on n. 500 ha (� %) (Liite 
5). Näistä on merenrantaniittyä vähintään 156 ha, 
tuoretta niittyä 8� ha, ketoa �5 ha, muuta ranta-
niittyä 27 ha, suoniittyä 14 ha, hakaa 12 ha, kal-
lioketoa 10 ha, tulvaniittyä n. 5 ha ja muuta �2 ha 
(mm. Lapin kyläkenttiä). Valtion mailla niitettiin 
vuonna 2007 Metsähallituksen mukaan 96 heh- 
taaria. Näistä mm. Lapissa on uusilla kohteilla noin 
�0 ha (niittyä, tulvaniittyä ja suoniittyä).

3.3 
Hoidon laatu

Inventointien aikaan vain pientä osaa kohteista 
hoidettiin täysin perinteisesti. Perinnemaisemiin 
liittyi yleensä nurmilaitumia ja karja sai usein li-
särehua. Perinnebiotoopeille lannan mukana kul-
keutuvien ravinteiden aiheuttama kasvillisuuden 
rehevöityminen olikin havaittavissa usealla koh-
teella. Hoidon puuttuessa perinnebiotoopit olivat 
rehevöityneet ja niityt sekä hakamaat heinittyneet 
ja pensoittuneet. Kalliokedot ja kuivat niityt oli-
vat saattaneet säilyä rehevöitymättä kuivan ja 
paahteisen kasvupaikan ansiosta. Näitäkin uhkasi 
useimmiten puuston lisääntyvä varjostus. Myös 
laidunnuspaine ei usein ollut riittävä.

Alueellisissa hoito-ohjelmissa on arvioitu 
kohteiden yleiskuntoa, hoidon tasoa ja tarvit-
tavien hoitotoimien kiireellisyyttä vaihtelevasti 
(Liite 1, kohta 8). Niissä kohteiden kunto arvioi-
tiin hyväksi noin 2�0 kohteessa, kohtalaiseksi 400 
kohteessa, sekä heikoksi 1�0 kohteessa (n=850). 
1990-luvun tilanteeseen verrattuna voidaankin 
arvioida hoitamattomien kohteiden kunnon 
edelleen heikentyneen, mutta pääosalla hoide- 
tuista kohteista, etenkin erityistuen piirissä olevilla  
alueilla hoidon taso ja sitä kautta kohteiden kunto 
lienee jossain määrin parantunut, koska lisärehun 
anto ja laidunnus peltolaitumien yhteydessä on 
vähentynyt. Osalla kohteista rehevöittävä laidun-
nus tosin yhä jatkuu. Myös raivaustarvetta on yhä 
suurella osalla kohteista, niin metsittyvillä hoita-
mattomilla ketokohteilla kuin laidunnetuillakin 
alueilla.
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Varsinaista seurantatutkimusta hoidon vaiku-
tuksista ja laadusta on tehty vähän ja tiedot on kerät-
ty lyhyiltä tutkimusjaksoilta (esim. Schulman ym. 
2006; Kuussaari ym. 2008). Ne antavat kuitenkin 
viitteitä siitä, että vaikka perinnebiotoopin hoitoso-
pimuksilla on ollut maatalouden ympäristötuista 
eniten vaikutusta luonnon monimuotoisuudelle, 
on hoidon laadussa vielä paljon parantamisen 
varaa. Rehevöityminen on tutkimusten mukaan 
edelleen ongelmana, ja kehitys tulisi saada kään-
netyksi pidättäytymällä lisärehun ja fosforia sisäl-
tävän kivennäisen antamisesta luonnonlaitumilla 
ja huolehtimalla riittävästä laidunnuspaineesta. 
Toisaalta tutkimukset osoittivat mm. useimpien 
suurperhoslajien kärsivän kasvien kannalta opti-
maalisesta, melko voimakkaasta laidunpaineesta. 

Uusia kohteita löytyy edelleen maastokäyntien yhteydessä. Vuonna 2008 inventoitu lampailla laidunnettu pienruohoketo 
Dragsfjärdin Hiittisissä. 

Tulosten pohjalta olisi suositeltavaa pyrkiä alueel-
lisesti ja ajallisesti vaihtelevaan niittyjen hoitoon.
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Alueellisissa hoito-ohjelmissa arvokkaat perinne-
biotoopit jaettiin kolmeen luokkaan kohteen ar-
von ja hoidon kiireellisyyden mukaan. Useimmiten 
myös hoidossa olevat kohteet pisteytettiin samalla 
mahdollista hoitotarvetta varten.

Luokka I
• Kiireellisimmin hoitoa vaativat kohteet
• Valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tär-

keimmät kohteet
• Uhanalaisten luontotyyppien ja uhanalais-

ten lajien esiintymispaikat
Luokka II
• Alueellisesti tärkeimmät kohteet ja alueelli-

set vastuutyypit
• Hoito pyrittävä järjestämään viiden vuoden 

sisällä
Luokka III
• Paikallisesti merkittävät ja kunnostettavat 

kohteet
• Hoito pyrittävä järjestämään kymmenen 

vuoden sisällä

4.1 
Hoidon kiireellisyyden 
määrittäminen
Hoidon kiireellisyysjärjestys laadittiin alueellisissa 
ympäristökeskuksissa pääosin Kekäläisen (2004) 
laatiman ohjeen mukaan, joskin tapauskohtaista 
harkintaakin käytettiin. Kohteet jaettiin perinne-
maisemainventointien arvoluokkien pohjalta alus-
taviin hoitoluokkiin: valtakunnallisesti arvokkaat 
kohteet luokkaan I ja maakunnallisesti arvokkaat 
(M+, M) luokkaan II. Heikoimmat maakunnalliset 
(M-) ja paikalliset kohteet luokiteltiin luokkaan 
III.

4 Hoidon priorisointi

Tämän lisäksi nostettiin I luokkaan kohteet:
• joilla oli koko maassa harvinaista perin-

nebiotooppityyppiä (esim. lehdesniitty, 
nummi, kalkkialueiden perinnebiotoopit, 
pienruohoketo, kangasketo, kostea pienruo-
honiitty, edustavat tuoreet ja kuivat tulva-
niityt, suolamaat, kaskiaho ja tammihaka) 
tai maankäyttömuotoa (esim. niittoniityt, 
paise- tai valuntaniityt),

• joissa on esiintynyt valtakunnallisesti uhan-
alaisia perinnemaisemalajeja 

• tai pisteytyksen (taulukko 11.) perusteella 
saivat alueellisesti määritetyn vähimmäis-
pistemäärän (esim. Varsinais-Suomessa 
vähintään 20 pistettä).

II hoitoluokkaan nostettiin lisäksi kohteet:
• jotka saivat pisteytyksessä alueellisesti 

määritetyn vähimmäispistemäärän (esim. 
Varsinais-Suomessa yli 10 pistettä) 

• joiden hoito arvioitiin erityisen kiireelliseksi 
• Myös alueellisesti tärkeimpiä (parhaimpia 

alueellisia vastuutyyppejä tai alueellisesti 
uhanalaisia perinnemaisemalajeja sisältäviä) 
kohteita saatettiin nostaa tapauskohtaisesti 
II hoitoluokkaan.
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Taulukko 11. Kohteiden priorisoinnin perusteena olevan pisteytyksen yleisimmin käytetyt periaatteet.

4.2 
Kohteiden jakautuminen 
hoitoluokkiin
Kiireellisimmässä I hoitoluokassa on n. 500 kohdet-
ta (5900 ha). Näistä on valtakunnallisessa kartoi-
tuksessa arvokkaiksi todettuja kohteita 479 (5470 
ha) (taulukko 12, liite 6a). Täydennysinventointien 
sekä valtion uusista kohteista vähintään 45 (405 ha) 
on sijoitettu ensimmäiseen hoitoluokkaan (tauluk-
ko 12; Liite 6b.) Näillä esiintyy esim. uhanalaisia 
lajeja tai harvinaisia kasvillisuustyyppejä. Selvästi 
eniten I hoitoluokan kohteita on Varsinais-Suomes-
sa.

II hoitoluokan n. 800 kohteesta (5 600 ha) on van-
hoja inventoituja kohteita 729 (4485 ha). Lisäksi 
täydennysinventointien kohteista, valtion maiden 
uusista kohteista ja erityistukikohteista vähintään 
87 (1126 ha) sijoittuu toiseen hoitoluokkaan. Eniten 
II hoitoluokan kohteita on Pohjois-Pohjanmaalla, 
Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Lapissa. 

III hoitoluokka koostuu yli 2�00 kohteesta  
(n. 9 900 ha), joista on vanhoja inventoituja kohtei-
ta 1857 (7682 ha). Noin 200 kohdetta on katsottu 
arvonsa menettäneiksi. Uusia III hoitoluokan koh-
teita on vähintään 499 (2216 ha). Tietoja puuttuu n. 
600 kohteelta.

Hoidossa olevat kohteet
Hoidossa olevista inventoiduista kohteista kuuluu 
I hoitoluokkaan 29� (�420 ha) ja II hoitoluokkaan 
427 (2981 ha) (taulukko 1�). Täydennysinventoin-
tien ja valtion maiden uusista hoidetuista kohteista 
kuuluu I luokkaan 26 kpl (2�9 ha) ja II luokkaan 
67 kpl (877 ha). Lisäksi osa erityistukikohteista 

Kohde sai pisteitä, mikäli: pistemäärä

• sillä on luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä: siniheinäniityt, kosteat suurruohoniityt, tulva-
niityt, alavat/ vuoristojen niitetyt niityt, hakamaat, nummet

1 piste

• sillä on luontodirektiivin liitteen I priorisoitua luontotyyppiä: merenrantaniityt, jäkkiniityt, edus-
tavat kuivat ja tuoreet niityt, kalkkivaikutteiset alueet, lehdesniityt

2 pistettä

• sillä on maakunnan erityisvastuulla olevaa luontotyyppiä 1 piste

• se sijoittuu luonnonsuojelualueelle tai Natura 2000 -alueelle 1 piste

• sen sisältämä perinnemaisematyyppi on huomattavan laaja-alainen 1 piste/ tyyppi

• sillä esiintyy alueellisesti uhanalainen tai valtakunnallisesti silmälläpidettävä perinnemaisemalaji 1 piste

• sillä esiintyy valtakunnallisesti uhanalainen perinnemaisemalaji 3 pistettä

• sillä esiintyy 5-9 / yli 10 / yli 15 perinnemaisemien huomionarvoista putkilokasvilajia 1 / 2 / 3 pistettä

• se sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle tai merkittävään kulttuurihistorialli-
seen ympäristöön

1 piste

sijoittunee inventointien myötä jatkossa II hoito-
luokkaan.

Hoitamattomat kohteet
Hoitamattomista inventoiduista kohteista on I hoi-
toluokan kohteita 188 kpl ja 2029 ha (�7 %). Ne ovat 
siis arvoltaan ja/tai kiireellisyydeltään ensisijaisia 
hoitoa järjestettäessä. Hoitoluokan II kohteista �06 
kpl ja 1516 ha (�4 %) kaipaa pikaista hoitoa. Hoito-
luokan III kohteista on hoidotta noin 1000 kpl ja yli 
�000 ha (taulukko 1�). Uusista kohteista on hoitoa 
vailla lisäksi 19 (167 ha) I hoitoluokan ja 20 (248 ha) 
II hoitoluokan kohdetta.

4.3 
Johtopäätökset ja tavoitteet I ja 
II hoitoluokkien kohteiden 
osalta

Arvokkaimmiksi ja kiireellisimmiksi arvioiduista I 
ja II hoitoluokan kohteiden alasta on hoidon piiris-
sä 65 % (n. 7500 ha). Hoidon loppuessa pyritään I 
hoitoluokan kohteet saamaan hoitoon välittömästi 
ja II hoitoluokan kohteet viiden vuoden sisällä.

Hoitoa vailla on uudet kohteet mukaan lukien 
yli 500 I ja II hoitoluokan kohdetta (lähes 4 000 ha), 
näistä noin puolet Varsinais-Suomessa ja Lapissa. 
Näiden säännöllinen hoito tulisi järjestää viiden 
vuoden sisällä, aloittaen kiireellisimmistä I hoito-
luokan kohteista (n. 2200 ha).
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Taulukko 12. Perinnemaisemien (määrä ja ala) sijoittuminen hoitoluokkiin (alueellisten hoito-ohjelmien ym. mukaan; kaikilta alueilta ei uu-
sien ole kohteiden tietoja koottu hoito-ohjelmiin). Pinta-aloissa on eroteltu myös valtakunnallisen kartoituksen arvokkaat perinnebiotoopit 
(arvo) ja sen jälkeen löydetyt kohteet (uusi).

Taulukko 13. Hoidon piirissä ja hoitoa vailla olevien valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaiksi todettujen kohteiden sijoittuminen hoi-
toluokkiin alueittain (määrä ja ala; Liite 1, kohta 1).

Alue
I hoitoluokka II hoitoluokka III hoitoluokka 

kpl
yht

ha kpl
yht

ha kpl
yht

ha

arvo uusi yht arvo uusi yht arvo uusi yht

Lappi 34 750 23 773 68 652 79 731 209 738 251 989

Pohjois-Pohjan-
maa

10 237 1 238 49 581 400 981 359 1040 1105 2145

Kainuu 14 185 185 41 133 133 p 923 923

Keski-Pohjan-
maa

17 391 391 41 187 187 78 502 502

Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa

38 104 104 60 374 374 168 818 818

Keski-Suomi 31 195 2 197 34 125 12 137 118 303 11 314

Pohjois-Savo 19 122 27 149 82 579 191 770 196 280 168 448

Pohjois-Karjala 44 88 88 33 107 107 127 200 200

Etelä-Savo 17 233 233 45 176 176 110 311 311

Etelä-Karjala 2 6 6 7 9 9 p 93 93

Kymenlaakso 6 29 29 16 30 30 p 42 42

Päijät-Häme 30 188 0 188 13 131 2 133 1 257 5 262

Kanta-Häme 10 107 0 107 21 117 0 117 p 277 0 277

Pirkanmaa 51 262 262 68 187 187 161 367 367

Satakunta 28 410 0 410 39 166 44 210 212 581 28 609

Varsinais-Suomi 109 1873 352 2225 129 527 398 925 462 602 648 1250

Uusimaa 64 290 0 290 70 404 0 404 155 348 0 348

Yhteensä 524 5470 405 5875 816 4485 1126 5611 2356 7682 2216 9898

Alue
I hoitoluokka II hoitoluokka              III hoitoluokka

Hoidossa Hoidotta Hoidossa Hoidotta Hoidossa Hoidotta Hoidotta 
yhteensä

 kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 12 302 18 448 19 191 41 461 66 241 89 497 148 1408

Pohjois-Pohjan-
maa

7 232 2 5 16 314 17 267 180 301 109 739 128 1010

Kainuu 8 162 4 23 29 128 5 5 55 395

Keski-Pohjan-
maa

9 90 8 301 19 57 22 131 78 32 49 470 79 902

Etelä-Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa

21 70 17 34 34 279 26 95 168 108 107 699 150 828

Keski-Suomi 23 142 8 43 25 99 12 26 95 197 2 11 13 91

Pohjois-Savo 13 98 3 25 56 543 8 36 147 512 23 38 34 99

Pohjois-Karjala 37 71 7 18 18 34 15 73 26 63 76 68 98 159

Etelä-Savo 13 161 4 73 25 127 20 48 110 155 26 56 50 177

Etelä-Karjala 2 6 0 0 4 6 3 2 19 2

Kymenlaakso 3 11 3 17 7 17 7 13 30

Päijät-Häme 13 145 17 44 11 131 0 0 44

Kanta-Häme 7 107 3 9 15 93 6 25 34

Pirkanmaa 34 234 17 28 30 102 38 85 68 195 93 172 148 285

Satakunta 15 320 13 67 20 126 17 52 62 226 148 266 178 385

Varsinais-Suomi 45 1034 30 839 60 464 40 63 276 349 176 238 246 1140

Uusimaa 31 235 34 55 39 270 29 134 155 133 118 207 181 395

Yhteensä 293 3420 188 2029 427 2981 306 1516 1431 2531 1016 3461 1508 7384
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Kittilän Lonnakon niittyjä niitetään edelleen. Mm. kangasketoa sisältävillä niityillä esiintyy noidanlukkoja, sekä mm. alaku-
van nurmitatarta ja kissankäpälää. 
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Suurimmat ongelmat perinnemaisemien hoidossa 
ja sen järjestämisessä aiheutuvat maatalouden ra-
kennemuutoksista sekä hoidon järjestämisen vä-
häisistä resursseista. Ilmenneet ongelmat hoidon 
laadussa aiheutuvat etenkin siitä, että ympäristötu-
ki ei kannusta laadukkaaseen hoitoon. Lisäksi seu-
ranta ja neuvonta on ollut kohteilla riittämätöntä.

5.1 
Maatalouden rakennemuutos
Maatalouden rakennemuutos on ollut nopeata 
vuosien 2001-2005 välisenä aikana. 

Muutokset kotieläinten määrissä 

Nautaeläimet ovat viime vuosina (2000-2005) vä-
hentyneet edelleen. Lypsylehmät ovat vähentyneet 
45 000 ja kaikki naudat 94 000 eläimellä (taulukko 
14). Vuosittainen pudotus on ollut yhdestä kol-
meen prosenttia. Emolehmien määrä on sen sijaan 
noussut lähes 8 000 eläimellä. Lypsylehmistä edel-
leen lähes puolet sijoittuu Pohjois-Savoon, Pohjois-
Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. 
Myös emolehmiä on eniten Pohjois-Pohjanmaalla, 
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Näiden lisäk-
si yli �000 emolehmää on Varsinais-Suomessa ja 
Pirkanmaalla (taulukko 15.)

Lampaiden määrä kävi matalimmillaan vuon-
na 2001, ja vuohien vuonna 200�, mutta molem-
pien määrä on uudelleen nousussa. Vuonna 2005 
lampaita oli eniten Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Varsinais-Suomen alueella. Vuohia oli eniten Pir-
kanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suo-
messa.

Hevosten määrä on lisääntynyt tasaisesti vuo-
desta 2000 lähtien ja oli vuonna 2005 noin 6� 000. 
Näistä oli suomenhevosia 19 000. Maatiloilla oli 
hevosia 29 000 (4 % edellisvuotta enemmän). Eni-
ten hevosia on Uudellamaalla (� 800), Hämeessä, 
Pirkanmaalla sekä Keski-Suomessa (2 500).

5 Perinnebiotooppien hoidon ongelmat

Viljelymaan käyttö

Maassamme on käytössä noin 2,� miljoonaa heh-
taaria maatalousmaata, joista viljeltyä alaa 2 mil-
joonaa hehtaaria. Viljelyalasta on alle viisivuotista 
nurmea 625 000 ha (27 %), josta laidunta 88 000 ha 
(4 %) (Liite 7a). 

Muutokset tilojen määrässä ja tilakoossa

Suomen EU-jäsenyyden eli noin viimeisen kymme-
nen vuoden aikana on tilojen määrän vähenemi-
nen jatkunut tasaiseen tahtiin, vuosina 2002-2004 
vähennys oli keskimäärin 4 %. Vähennystä tapah-
tui eniten Etelä-Savossa, Satakunnassa, Pohjois-
Karjalassa ja Varsinais-Suomessa. Tiloja on eniten 
Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joiden 
osuudet peltoalasta ovat myös suurimpia (Liite 
7b). Kuitenkin esim. Varsinais-Suomessa vähen-
nystä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana 
neljännes tiloista.

Tilojen lopettaminen on selkeästi kohdistunut 
pientiloihin. Tämän seurauksena tilojen keskimää-
räinen peltoala on kasvanut. Keskimääräistä �� ha 
korkeampi tilakoko on Uudellamaalla, Varsinais-
Suomessa, Hämeessä, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Ahvenanmaalla. Pieniä tiloja on vielä jäljellä kes-
kimääräistä enemmän mm. Etelä-Savossa, Lapissa 
ja Keski-Suomessa.

Maatalouden muutosten vaikutukset 
perinnebiotooppien hoitoon

Tilakoon suurentumisen myötä pienille perinne-
biotoopeille on entistä vaikeampi löytää laidunta-
jia. Suurin osa hoitamattomista kohteista on entis-
ten pienten karjatilojen laitumia. Pienillä kohteilla 
hoito ei ole erityistuen avullakaan taloudellisesti 
kannattavaa eikä sitä nähdä hoitoon käytetyn ajan 
ja vaivan arvoisena. 
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Taulukko 14. Kotieläinten määrä (yksikkö 1000 kpl) keskimäärin sekä muutos vuosina 2000-2005 (Maataloustiedote 4/2006).

Vuosi 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Muutos

Lypsylehmät 361 353 354 331 321 316 - 45

Muut naudat 685 675 673 658 639 636 - 49

Naudat 
yhteensä

1046 1028 1019 989 961 952 - 94

Lampaat 87 81 82 83 90 87 0

Vuohet 8 7 6 6 6 7 - 1

Hevoset 57 58 59 60 61 63 +  6

Hevoset maatiloilla 29

Työvoima- ja elin-
keinokeskus

Lypsy-
lehmät

Emo-
lehmät

Hie-
hot 
>2 v. 

Hiehot 
1-2 v.

Naudat 
yhteen-

sä

Uuhet 
> 1 v

Lam-
paat

Vuo-
het

Hevoset

Lappi 12,4 0,8 1 5,3 35,7 8,8 13,2 0,2 0,6

Pohjois-Pohjanmaa 44 3,7 3,3 19,2 133,1 4,3 7 0,2 2,1

Kainuu 8,5 0,8 0,5 3,5 23,6 1,4 2,2 0 0,5

Etelä-Pohjanmaa 36,6 3,3 3,1 16,2 108,9 3,3 5,5 1,1 2

Pohjanmaa 34,4 3,6 3,2 15,5 106,6 3,9 6,4 0,4 1,9

Keski-Suomi 16,4 2,9 1,6 7,7 56,4 2,9 5,1 0,1 2,5

Pohjois-Savo 39,9 2,6 3,6 17,5 115,4 1,9 3,1 0,2 1,9

Pohjois-Karjala 20,1 2,5 1,6 9,2 62 1,8 3,5 0,2 1,5

Etelä-Savo 17,7 1,6 1,6 7,9 53,3 1,7 3,3 0,1 1,5

Kaakkois-Suomi 17,7 2,1 1,7 7,5 48,6 2,2 3,8 0,1 2,2

Häme 17,5 2 1,8 7,6 51 1,9 3,2 0,2 2,5

Pirkanmaa 17,5 3,2 1,8 8 52,1 2,7 5 1,6 2,5

Satakunta 9,5 1,6 0,9 4,6 30,7 2,5 4,9 0,6 1,4

Varsinais-Suomi 9,2 3,2 1,2 4,8 34,4 3,6 6,9 0,8 2

Uusimaa 9,7 1 1,1 4,1 26,3 3 5,1 0,3 3,8

Ahvenanmaa 1,9 0,7 0,3 1 7,1 3,4 5,9 0 0,3

Yhteensä 2005 312,9 35,7 28,1 139,4 945,1 49,3 84,1 6,2 29,2

 Yhteensä 2001 351,9 28 25,6 150,4 1019,4 40,2 66,5 6,5 27,2

Taulukko 15.  Nautojen, lampaiden, vuohien ja hevosten määrä (yksikkö 1000 kpl) työvoima- ja elinkeinokeskuksittain 1.12. 
2005 (Maataloustiedote 4/2006)

Lihakarjan (emolehmien) määrän kasvu on hel-
pottanut laajempien kohteiden, kuten merenran-
tojen tai tuoreiden niittyjen, hoidon järjestämistä. 
Lihakarjalauma sonni mukaan lukien vaatii kui-
tenkin ainakin 10 hehtaarin tuottavan laitumen 
laidunkaudeksi. Lypsykarjan vaihtuminen liha-
karjaksi vähentänee laidunnusta nurmien yhtey-
dessä ja siten perinnebiotooppien rehevöitymistä. 
Toisaalta lypsykarjatiloilta liikeni hiehoja lähilai-
tumille.

5.2 
Koordinoinnin, hoidon 
rahoituksen ja henkilöstön 
puute

Aiemmin perinnemaisemien hoito oli pienille ti-
loille kannattavaa, kun pellot käytettiin viljanvil-
jelyyn, luonnonlaitumia laidunnettiin ja niityiltä 
kerättiin talvirehu. Maisema ja luonnon monimuo-
toisuus saatiin sivutuotteena. Nykyisen tehostu-
neen maatalouden ja tukijärjestelmien vuoksi on 
kannattavampaa tuottaa eläimille tarvittava rehu 
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lannoitteiden avulla pellolla ja laiduntaa viljeltyjä 
nurmia (vrt. 5.1. Nurmilaidunta kaksinkertainen 
määrä luonnonlaitumiin verrattuna). Aktiivitiloilla 
ei siis ole entisen kaltaista taloudellista motivaatio-
ta, etenkään pienten alueiden hoitoon.

Aktiivitilat, joilla ei ole aikaa tai mahdollisuuk-
sia hoitotyöhön, antaisivat usein perinnemaise-
miaan muiden tahojen hoidettaviksi, mikäli siitä 
ei koituisi kuluja ja tiedossa olisi sopiva hoitaja 
(esim. yhdistys tai karjatila). Tähän hoitajien ja 
hoidettavien alueiden yhteensovittamiseen ei ole 
kuitenkaan resursseja. Hoitotyöstä kiinnostuneilla 
muilla tahoilla ei ole juurikaan mahdollisuutta saa-
da työstään korvausta. Mm. hoitotoimien teettämi-
seen luonnonhoitoon erikoistuneilla urakoitsijoilla 
olisi tilausta. Erityistuen korvaukset raivauksesta 
tai niitosta eivät kuitenkaan usein riitä urakoitsi-
joiden palkkaamiseen (Franzen & Lehtomaa 2005). 
Myöskään urakoitsijoiden käyttämiseen erityistu-
en ulkopuolisilla kohteilla ei ole riittävästi muuta 
rahoitusta.

Pienialaiset kohteet, joilla esiintyy usein myös 
uhanalaisimpia perinnebiotooppeja, ovat erityisen 
työläitä ja siksi kalliita hoitaa. Myös tulva- ja suo-
niittyjen hyödyntämisperinne on katkennut. Mm. 
näiden kohteiden hoidon järjestämiseen ei ole ym-
päristöhallinnossa työaikaa eikä hoitoon riittävästi 
varoja.

5.3  
Hoidon laatu (seurannan 
ja neuvonnan puute)
Perinnebiotooppien tila ja luonnon monimuotoi-
suus on suoraan verrannollinen yhtäjaksoisen hoi-
don kestoon sekä hoidon laatuun. Arvokaskin alue 
voidaan tuhota nopeasti virheellisellä hoidolla, 
kuten rehevöittävä laiduntapa ja ylilaidunnus, tai 
sen tila voi heikentyä tasaisesti puutteellisessa hoi-
dossa, kuten alilaidunnus ja ylläpitoraivauksen tai 
harvennuksen laiminlyönti. Etenkin uhanalaisim-
milla ja harvinaisimmilla luontotyypeillä hoidon 
laatu on tärkeää. Tietotaito oikeista hoitotavoista 
ja niiden vaikutuksista lajiston ja luontotyyppien 
edustavuuteen on kuitenkin vielä puutteellista. 
Siksi kohteiden tilan seuranta ja hoidon neuvonta 
maastokäynnein on välttämätöntä.

Neuvonnalla hoitotoimia voidaan ohjata vastaa-
maan luontotyyppien ja lajien vaatimuksia, paran-
taen kohteiden tasoa pitkäjänteisesti. Tällä hetkellä 
hoidon keskimääräinen taso on seurannan ja hoi-
don neuvonnan resurssipulasta (sekä erityistuen 
riittämättömästä tukitasosta laadukkaan hoidon, 
kuten riittävän raivauksen, laidunpaineen tarkkai-
lun ja laidunkierron järjestämisen, kustannuksiin 

nähden) johtuen pääosin nykyistä monimuotoi-
suutta juuri ja juuri säilyttävällä tasolla, kun se 
riittävällä ohjauksella (ja rahoituksella) voitaisiin 
saada nousemaan tai palautumaan aiemmalle kor-
keammalle tasolle (luku 6).

5.4 
Johtopäätökset ja 
kehittämistarpeet
Perinnebiotooppien hoidossa tulisi hyödyntää 
huomattavasti nykyistä enemmän lampaita ja he-
vosia lisääntyvän lihakarjan lisäksi. Esimerkiksi 
yhdistysten organisoimaa lammaslaidunnusta tu-
lisi lisätä. 

Niittohoidolla voidaan korvata laiduneläimiä 
ja se on usein laidunnusta helpompi järjestää pie-
nialaisille tai omistajan asuinrakennusten läheisille 
perinnemaisemille karjanpidon päättyessä. Mm. 
ketokohteilla myös hoidon laatu on helpompi taata 
niittämällä, sillä laidunpaineen pitäminen sopiva-
na on pienillä, rehevämpien tyyppien yhteydessä 
sijaitsevilla, kedoilla monesti vaikeaa. Usein työ-
läästä ja kalliista niitosta tulisi tehdä laaja-alaista ja 
kannattavaa toimintaa urakoitsijoille kehittämällä 
kustannustehokkaita korjuumenetelmiä sekä te-
hostamalla niittoheinän hyötykäyttöä.

Urakoitsijoiden käyttöä tulisi tehostaa niiton li-
säksi peruskunnostuksissa. Erityistukijärjestelmän 
tulisi taata riittävä korvaus urakoitsijoiden käyt-
töön pienilläkin kohteilla (esim. maksimitukitasoa 
nostamalla). Lisäksi erityistuen rinnalle tarvitaan 
riittävä muu rahoitus, jotta urakoitsijoita voitai-
siin käyttää myös ei-erityistukikelpoisilla kohteil-
la. Yhdistysten uusi erityistuen hakumahdollisuus 
Leader –toimintatavan kautta lisännee hoitajien 
määrää ja pienten kohteiden hoitoa. Tuen tulisi kui-
tenkin olla nykyistä korkeampi, jotta yhdistykset 
voisivat palkata työntekijöitä tai vuokrata eläimiä 
pientenkin alueiden hoitoon.

Perinnemaisemien hoidosta on tehtävä taloudel-
lisesti kannattavaa, jotta alueet saadaan uudelleen 
hoidon piiriin. Tämä voisi hidastaa myös karjan 
vähenemistä ja edesauttaisi karjan siirtymistä pel-
tolaitumilta takaisin luonnonlaitumille (vrt. 5.1: 
pelkästään nykyisellä nuorkarjalla ja emolehmillä 
- 200 000 eläintä - voitaisiin laiduntaa lähes saman 
verran hehtaareja luonnonlaitumilla). 

Ilman lisäresursseja pystytään jatkossa joidenkin 
luontotyyppien turvaamiseen vain niiden esiin-
tymisen ”vahvoilla alueilla”. Nykyresursseilla ei 
pystytä ohjaamaan hoitoa vahvoille alueille, eikä 
turvaamaan riittävää määrää kaikkia kunkin ym-
päristökeskuksen alueella esiintyviä tyyppejä elin-
voimaisen verkoston säilyttämiseksi. Tämä edel-
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Hevosia tulisi hyödyntää nykyistä enemmän luonnonlaitumien laidunnuksessa. Laidunnuspainetta tulee seurata tarkkaan 
arvokkailla kohteilla, sillä hevosilla laidunnettaessa tasaisten alueiden kuluminen voi muodostua ongelmaksi, erityisesti 
sateisina kesinä ja juomapaikan läheisyydessä (Kiukainen, Varsinais-Suomi). 

lyttäisi kaikilla, jo umpeutuneillakin, harvinaisia 
tyyppejä sisältävillä kohteilla mittavia peruskun-
nostuksia ja panostusta hoidon järjestämiseen, sekä 
uusien kohteiden aktiivista etsimistä. Hoitoon on 
siksi oltava riittävästi rahoitusta myös erityistuen 
ulkopuolelle jääville kohteille. Lisäksi ympäristö-
keskuksiin tarvitaan henkilöitä järjestämään hoitoa 
kohteille (luvut 8 ja 9).

Hoidon tason ja sitä kautta perinnemaisemi-
en kunnon parantaminen edellyttää suurempaa 
panostusta kohteiden seurantaan ja hoidon neu-
vontaan tiloilla. Lisäämällä seuranta- ja neuvon-
taresursseja voidaan oleellisesti parantaa kohtei-
den edustavuutta ja luonnon monimuotoisuutta. 
Neuvonnalla voidaan edistää myös laitumien ja 
laiduneläinten vuokrausta sekä niittohoitoa. Li-

säksi erityistukijärjestelmän tulisi kannustaa laa-
dukkaaseen hoitoon ja mahdollistaa tarvittavat 
hoitotoimet (mm. riittävä raivaus ja laidunpaineen 
tarkkailu).
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YM:n ohjeistuksen (2004) mukaan koottu tieto ar-
vokkaiden perinnebiotooppien hoidosta, hoidon 
toteuttajista ja toteutustavoista tulee saada tallen-
nettua ja tieto tulee olla päivitettävissä. Inventoidut 
alueet sekä niissä mahdollisesti tapahtuneet raja-
usmuutokset tulee tallentaa digitoituna Hertta-
järjestelmään, jolloin ne voidaan ottaa huomioon 
maankäytön suunnittelussa. 

Valtakunnallinen paikkatietoaineisto (suojeluoh-
jelmat, Natura-alueet ym.) on vapaasti saatavilla 
verkosta. Aluekeskusten perinnemaisema-aineis-
toa voidaan luovuttaa tarpeen mukaan mm. kun-
nille. Näin ne ovat käytettävissä mm. kaavoitusta, 
ympäristötointa ja maaseutusihteereitä varten. 
Myös metsäkeskukset tarvitsevat paikkatietoai-
neistoa, jotta puustoiset perinnebiotoopit voidaan 
huomioida metsäsuunnittelussa. 

Paikkatiedon lisäksi kohteilta tarvitaan seu-
rantatietoa kohteiden hoidosta ja tilasta, jotta 
perinnebiotooppien tilaa saadaan kohennettua. 
Perinnebiotooppien seuranta tuottaisi tarpeellista 
tietoa myös 6 vuoden välein tehtävää luontodirek-
tiivin raportointia varten. Tällä hetkellä vuoden 
201� raporttiin tarvittavien tietojen tuottamiseen 
ei ole osoitettu resursseja. Direktiiviraportoinnin 
tiedonkeruuta vaikeuttaa myös luontodirektiivin 
luontotyyppien ja kansallisen perinnebiotooppien 
luokittelun poikkeaminen toisistaan. Myös ympä-
ristötuen toimivuuden selvittäminen vaatisi seu-
rantatietoa sekä tukialueilta että vertailun vuoksi 
myös ei-tukialueilta. 

6.1 
Nykyinen seuranta, seurannan 
ohjeistus ja koordinointi
Nykyisin seurantatietoa on kerätty ja paikkatieto-
aineistoja päivitetty alueellisissa ympäristökeskuk-
sissa sekä määrällisesti että menetelmiltään vaih-
televasti, mutta niukasti puuttuvien henkilöstö-
resurssien vuoksi. Lisäksi SYKE ja muut tahot ovat 

6 Tietojen tallentaminen, seuranta ja tutkimus

keränneet seurantatietoja tutkimusten yhteydessä. 
Tietoja ei ole koottu yhteen MYTVAS-tutkimusta 
lukuun ottamatta (Kuussaari ym. 2008).

Erilaisin menetelmin tehtyjä seurantoja ei voida 
hyödyntää. Metsähallitus on varannut koordinoin-
tiin jatkossa puolen vuoden työpanoksen. Seuran-
tojen yhtenäistämiseksi onkin valtion omistuksessa 
oleville perinnebiotoopeille tulossa seurantaohjeis-
tus. Tavoitteena on aikaansaada pysyvä lajiseuran-
taverkosto ja kiertävä hoitoseurantajärjestelmä. 
Seurantaa tehtäisiin vuosittain osalla kohteita siten, 
että hoitoseurantakierto olisi resursseista riippuen 
�-5 vuotta. Lisäksi vuosittain täytettäisiin kohteit-
tain hoitopäiväkirjat toteutuneista toimista.

SYKE:n tehtävänä on biodiversiteetin seurannan 
koordinointi, suunnittelu ja ohjaus. Tästä huoli-
matta resursseja perinnebiotooppien hoidon (ja 
seurannan) koordinaattorin palkkaamiseen tai seu-
rantajärjestelmän rakentamiseen ei ole osoitettu.

Perinnebiotooppien hoidon seurannan nykyinen 
ohjeistus muodostuu vuosina 2005-2006 ympäris-
töministeriön, SYKE:n, Metsähallituksen ja ympä-
ristökeskusten yhteistyönä kehitellystä sähköises-
tä seurantalomakkeesta. Tietojärjestelmää, johon 
näiden lomakkeiden tiedot voitaisiin tallentaa, ei 
kuitenkaan ole kehitetty. Myös kesken jäänyttä oh-
jeistusta ja lomaketta tulisi tarkentaa.

Tällä hetkellä esimerkiksi valtakunnallisten yh-
teenvetojen tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, 
koska ympäristökeskukset ovat keränneet tietoa 
eri tavoin. Lisäksi aineistot ovat päivitysajankoh-
diltaan epäyhtenäisiä (ja osin jo vanhentuneita).

6.2  
Valtakunnallinen perinne-
maisemarekisteri ja seuranta- 
järjestelmä

Perinnemaisemakohteiden lisääntyessä ja hoitoti-
lanteiden nopeasti muuttuessa on välttämätöntä 
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luoda päivittyvä, ajan tasalla oleva valtakunnalli-
nen perinnemaisemarekisteri, jossa paikkatietoon 
on liitetty kohteiden perustiedot ja mm. hoitoti-
lanne. Maastokäynneillä kerättävät seurantatiedot 
tulisi voida tallentaa sähköiselle lomakkeelle ja vie-
dä rekisteriin tai tietokantaan, jolta kohteiden tilan 
muuttumista ja hoitotilannetta voidaan seurata. 
Yhteiskäyttöisen tietokannan kautta tiedot olisivat 
hallinnon ja yhteistyötahojen käytettävissä. Silloin 
kohteet voidaan huomioida maankäytön suunnit-
telussa, kaavoituksessa, ilman kaavaa tapahtuvas-
sa rakentamisessa sekä mm. hoitohankkeissa.

Valtakunnallinen perinnemaisemarekisteri voisi 
olla osa valtionhallinnon (mm. ympäristö- ja maa-
taloushallinto) yhteistä tietojärjestelmää tai erilli-
nen yhteiskäyttöinen rekisteri. Perinnemaisema-
rekisterin tarve tulisi huomioida käynnistyneessä 
ympäristöhallinnon tietojärjestelmien yhtenäistä-
mishankkeessa. Osana valtionhallinnon yhteistä 
järjestelmää tulisi tietojensyöttöoikeus olla SYKE:
llä, ympäristökeskuksilla, Metsähallituksella, Mu-
seovirastolla ja yliopistoilla. Ympäristökeskusten 
tulisi päivittää rekisteriin myös mahdolliset yhteis-
työtahojen (mm. luonnonsuojelu- ja muut yhdis-
tykset, tutkijat, konsultit) keräämät seurantatiedot. 
Lisäksi rekisteriin pitäisi viedä erityistukisopimus-
ten ja muut uudet perinnebiotoopit. Nämä tulee 
inventoida mahdollisuuksien mukaan alueiden 
tarkemman arvon selvittämiseksi. 

Access-pohjaisen seurantatietojärjestelmän 
kehitystyötä on aloitettu Metsähallituksessa yh-
teistyönä laaditun seurantalomakemallin pohjalta 
(luku 6.1.). Järjestelmästä tulisi olla mahdollista 
ottaa ulos raportteja erilaisten hakujen avulla yk-
sittäisestä tietueesta tai koosteraportteja useista 
tekijöistä tai tietyn alueen kohteista. 

SYKE olisi sopiva taho järjestelmän suunnitte-
luun ja käytön koordinointiin. Järjestelmän kehi-
tystyössä tulee olla mukana käytännön seuranta-
henkilöstöä Metsähallituksesta ja ympäristökes-
kuksista sekä alan tutkijoita. Kerätyn tiedon tulee 
olla riittävää tutkimuksen ja valtakunnallisten 
raporttien laatimista varten. Samassa yhteydessä 
tulee laatia selkeä ohjeistus tietojen keräämiseen. 
Järjestelmässä tulee huomioida myös luontodirek-
tiivin raportointitarpeet Natura-luontotyyppien 
osalta. 

Jatkossa seurantatiedon ja paikkatietoaineiston 
yhdistävä rekisteri säästäisi henkilöstöresursseja, 
joita muuten kuluisi alueellisten ja valtakunnallis-
ten yhteenvetojen laatimiseen. Tuolloin yhteenve-
tojen laatiminen tapahtuisi ottamalla tietokannasta 
raportti, josta selviäisi viimeisin päivitetty tilanne. 
Lisäksi ympäristökeskuksissa säästyisi resursseja 
yhteistyötahojen tiedusteluista. Järjestelmän (lu-
kuoikeus) tulisikin olla avoin kaikille ja sijaita hel-
posti saavutettavassa paikassa verkossa.

6.3 
Järjestelmän käyttöönotto, 
ylläpito ja seurannan koordi- 
nointi

Seurannan suunnittelun ja koordinoinnin sekä tie-
tojärjestelmän ylläpidon vastuu tulisi jatkossa olla 
yhdellä virallisella taholla (esim. SYKE). Sen teh-
tävänä olisi yhtenevän tiedonkeruun järjestäminen 
eri tahojen yhteistyönä (Metsähallitus, alueelliset 
ympäristökeskukset ja muut mahdolliset seuran-
tatahot). Maataloushallinnon tekemä perinnebio-

Tietojen tallentaminen ja seuranta
• Seurantakäynneillä kerätyt tiedot kohteen tilasta ja hoidosta oltava sähköisesti tallennettavissa
 - mm. alueellisten ja valtakunnallisten yhteenvetojen laatimista varten 
 - ajantasaisen tiedon säilyttämiseksi 
 - pitkäaikaisten muutosten havaitsemiseksi 
 - ja perinnebiotooppien tilan kohentamiseksi
• Kohteiden hoidon järjestämiseksi ja huomioimiseksi kaavoituksessa ja muussa maankäytössä tulisi yhteistyö- 
 tahoilla olla päivitettyä tietoa käytettävissään (Metsähallitus, Museovirasto, Metsäkeskus ja metsänhoitoyh- 
 distykset, kunnat, luonnonsuojelu- ja kyläyhdistykset, tutkijat).
• Valtakunnallinen perinnemaisemarekisteri tulisi koostua seurantatietojen tallennusjärjestelmästä yhdistettynä  
 paikkatietojärjestelmään (kohteiden rajaukset). 
• Valtakunnallinen seurantatiedon keräämisen ohjeistus ja yhteinen seurantamaastolomake
• Järjestelmän päivitysoikeudet ainakin AYK:lla, Metsähallituksella ja SYKE:llä, lukuoikeus kaikilla
• Järjestelmän luomiseksi ja koordinointiin tarvitaan resursseja SYKE:een sekä tietojen tallentamiseen alueel- 
 lisiin ympäristökeskuksiin ja Metsähallitukseen
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tooppitiedon keruu erityistukijärjestelmän kautta 
ja valvonta tulisi saada mukaan yhtenäistettyyn 
järjestelmään. 

Tehtävä edellyttää vakinaisen henkilön palk-
kaamista (SYKE:n perinnebiotooppiasiantuntijan 
toimi). Tehtävään tulisi liittää seurannan ohjeis-
tus ja alueellisten toimijoiden koulutus. Tärkeintä 
olisi taata kerättävien tietojen vertailukelpoisuus 
keskenään, sillä seurannan hajauttaminen useil-
le toimijoille johtaa helposti tietojen epäyhtenäi-
syyteen. Valtakunnallisen seurantajärjestelmän ja 
seurannan koordinoinnin arvioidut kustannukset 
esitetään luvussa 9.2. 

6.4 
Perinnebiotooppien hoidon 
asiantuntijaryhmä (PerinneELO)

Toimikaudeksi 2008-2016 nimetyn luonnonhoidon 
ohjausryhmän osana on vuonna 2008 aloittanut toi-
mintansa myös perinnebiotooppeihin liittyvä Met-
sähallitus-vetoinen työryhmä: perinnebiotooppien 
hoidon asiantuntijaryhmä (PerinneELO). 

Sen tarkoituksena on mm. parantaa perinne-
biotooppeihin liittyvää osaamista valtion ja yksi-
tyisillä suojelualueilla sekä muilla yksityismailla 
yhteistyössä eri tahojen kanssa (mm. koulutuksen 
ja neuvonnan toimenpideohjelman avulla ja hoi-
to-oppaan avulla). Ryhmä voi tehdä tarvittaessa 
ehdotuksia valtakunnallisiksi linjauksiksi perinne-
biotooppien hoidon osalta. Lisäksi ryhmän tarkoi-
tuksena on kehittää ja ohjata perinnebiotooppien 
valtakunnallista seurantaa, sekä edistää perinne-
biotooppien tutkimuksen ja käytännön yhteistyötä, 
mm. järjestämällä tutkijaseminaareja ja tuomalla 
aktiivisesti tutkimustarpeita esiin. Ryhmässä 
myös arvioidaan ja edistetään perinnebiotooppi-
en hoidon tuloksellisuutta, tehokkuutta ja yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta. Ryhmässä on jäseniä 
Metsähallituksen luontopalveluista, Ympäristö- ja 
Maa- ja metsätalousministeriöstä sekä yhdistys- ja 
yliopistotoimijoista. Ajankohtaisten asioiden nos-
taminen keskusteluun, sekä tiedotus on tärkeä osa 
ryhmän toimintaa.

6.5  
Tutkimus- ja kehittämistarpeet

Kansainvälisesti vertailtuna panostus perinnebio-
tooppien tutkimukseen on ollut Suomessa melko 
vähäistä. Perinnemaisemista ja niiden hoidosta on 
tehty jonkin verran tutkimusta SYKEssä ja eräissä 

muissa instansseissa (yliopistot, ammattikorkea-
koulut, Metsähallitus). Tieto on kuitenkin pirsta-
leista ja tutkimukset hoidon vaikutuksista ovat 
olleet pääosin lyhytkestoisia ja tutkimustieto on 
hajallaan eri instansseissa vaikeasti saatavissa.

Mm. Suomen ympäristökeskuksessa on viime vuo-
sina ollut seuraavia tutkimushankkeita (Soinisalo 
& Tiainen 2006):

• Karjan laidunnuksen vaikutus maatalo-
usalueiden biodiversiteettiin 2002-2006. 
Osallistujina olivat SYKE, Lounais-Suomen 
ympäristökeskus ja Metsähallitus; rahoittaji-
na YM ja SYKE (167 000 €). 

• Fibre-tutkimusohjelman hanke: Perinnebio-
tooppien lajiston säilyttäminen: optimaaliset 
hoitotoimet ja alueverkostot (2000-2002).

• Lumottu tutkimusohjelma: Ketojen uhan-
alainen lajisto ja optimaalinen hoito; rahoit-
tajina MMM ja YM. Maatalouden ympä-
ristöohjelman vaikuttavuuden seuranta 
(2000-2006): Luonnon monimuotoisuus ja 
maisema (MYTVAS2). Osallistujina SYKE, 
RKTL; Helsingin yliopisto, MTT; rahoittaji-
na MMM, YM ja SYKE partnereineen 
(72� 000 €). Hankkeesta on julkaistu loppu-
raportti, johon on koottu hankkeen tutki-
musten tuloksia maatalouden ympäristötu-
en merkityksestä luonnon monimuotoisuu-
delle ja maisemalle (Kuussaari ym. 2008).

Em. tutkimus on tuottanut uutta tietoa hoidon ja 
hoitokeinojen vaikutuksista mm. perinnemaisemi-
en kasvien ja hyönteisten esiintymiseen. Ne muo-
dostavat myös pohjan tuoreiden niittyjen ja keto-
jen tilan seurannalle. Siksi ko. tutkimushankkeille 
tulisi saada jatkorahoitusta. Perinnebiotooppien 
seuranta uhkaa jäädä kokonaan ilman rahoitusta 
uudella MYTVAS-kaudella (2007-201�). Seuran-
tatutkimusta on varsin vähän ja sekin menetel-
miltään vaihtelevaa, jonka takia tulosten vertailu 
on erittäin vaikeaa. Nykyisin tehtävässä hoidossa 
ilman seurantaa (tai edes perusinventointeja) me-
netetään jatkuvasti arvokasta tietoa. 

Myös kohteiden tyypittely (perinnemaisemien 
kasvillisuustyypit) vaatisi lisätutkimusta ja yk-
sityiskohtaisia ohjeistoja. Tällä hetkellä esiintyy 
vaihtelua sekä kansallisten perinnemaisematyyp-
pien että Natura-luontotyyppien käytössä.

Tarkkaa laji- tai luontotyyppikohtaista tietoa ei 
ole riittävästi ja hoidon vaikutuksista on jonkin 
verran ristiriitaisia näkemyksiä. Eri eliöryhmien 
vaatimuksia ei tunneta kovin hyvin (esim. sienet ja 
jäkälät, muut hyönteiset kuin perhoset, jne.). Luon-
totyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Raunio ym. 
2008) osoittautui, että on useita perinnebiotooppi-



�6  Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2 | 2009

en luontotyyppejä, joiden määrä ja laatu tunnetaan 
puutteellisesti. Samoin se, mikä on ”optimityyppi” 
ja sen ”optimihoito” on joidenkin luontotyyppien 
osalta epäselvää.

Myös tutkimustulosten saaminen vaikuttavasti 
hyötykäyttöön ontuu. Tutkimustuloksia ei ole mm. 
riittävästi otettu huomioon maatalouden ympäris-
tötukijärjestelmää kehitettäessä. Osa kohteista, ku-
ten kedot saattavat vaatia yksilöllistä hoitoa, jolloin 
esim. laidunnusta on vain joka toinen vuosi. Osalla 
perinnebiotoopeista osa kohteesta tulisi jättää ko-
konaan hoidotta hyönteislajiston turvaamiseksi. 
Monilla suojelualueilla luontoarvojen turvaami-
seksi olisi kevyempi hoito suositeltavaa, paikoin 
jopa välttämätöntä (esim. lehtojensuojelualueilla 
lehtolajiston turvaamiseksi kevyempi laidun-
nuspaine ja puuston raivaus). Näiden seikkojen 
huomioiminen kohteiden erityistukisopimuksissa 
vaatii asiantuntemusta sekä tarkkaa suunnittelua, 
perustietojen ja hoitotoimien kirjaamista hoito-
suunnitelmiin. Edellä mainittu edellyttää resurs-
sien lisäämistä tutkimuksen lisäksi suunnitelmien 
tekoon ja suunnittelijoiden koulutukseen, samoin 
kuin ympäristökeskusten ja TE-keskusten yhteis-
työhön maastokäynteineen.

Esimerkkejä keskeisistä tutkimusaiheista ja kehittämistarpeista:
• Sopiva laidunnus- ja niittointensiteetti
• Eri laiduneläinten vertailu
• Eri niittotapojen sekä niittoajankohtien vertailu
• Niittoaineksen hyötykäyttö
• Sopivat hoitotavat eri eliöryhmien kannalta
• Tarvittavat luontotyyppien vähimmäismäärät niiden eliöstön säilyttämiseksi
• Rehevöitymisen ehkäisyn tehostaminen
• Hoitostrategiat maisematasolla
• Olemassa olevien perinnebiotooppien ja niillä olevien luontotyyppien määrä ja laatu
• Perinnemaisemainventoinnista puuttuneet kohteet ja kaikkien kohteiden hoidon priorisointi
• Erityistuen kautta tietoon tulleiden kohteiden inventointi
• Kustannustehokkaan laaja-alaisen hoidon vaihtoehdot
• Ympäristötuen tehostaminen perinnebiotooppien hoidossa
• Rahoitusmahdollisuudet

Lisäksi on tarvetta soveltavalle tutkimukselle 
siitä, miten oikeista hoitotavoista saataisiin kehi-
tettyä kustannustehokkaita, sekä miten hoito voi-
taisiin saada laaja-alaiseksi ja organisoiduksi myös 
erityistuen ulkopuolisilla kohteilla. Mm. kertyvän 
niitto- ja raivausaineksen hyötykäyttöön saaminen 
vaatisi tutkimusta. Mikäli niittoaines saataisiin 
hyötykäyttöön esim. bioenergiana, löytyisivät pian 
motivaatio ja keinot myös niittoon ja korjuuseen.

Tutkimuksen resurssitarpeet on esitetty luvussa 
9.�. 



�7Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  2 | 2009

Pääosin vastuu perinnebiotooppien hoidosta on 
maanomistajalla tai haltijalla, joista valtaosa on yk-
sityishenkilöitä. Valtion hallinnassa on kohteista 
5-6 % (alasta 1� - 14 %), kunnilla noin � % ja vielä 
pienempi osa muiden yhteisöjen omistuksessa. 
Aktiivitiloilla hoitoa voidaan rahoittaa viljelijöil-
le myönnettävän maatalouden erityisympäristö-
tuen avulla. Myös valtion ja kuntien mailla hoito 
voidaan rahoittaa erityistuella vuokraamalla alue 
erityistukikelpoiselle tilalle tai rekisteröidylle yh-
distykselle. Erityistuen ulkopuolelle jääville koh-
teille pyritään löytämään muita hoitajia ja muita 
rahoitusmuotoja. 

7.1  
Aktiivitilat - erityistukikohteet

Aktiiviviljelyä ja erityisesti karjanhoitoa harjoitta-
vien tilojen perinnebiotooppeja tulisi hoitaa ensi-
sijaisesti erityistuella. Hoito voidaan tehdä tilan 
omana työnä, ostopalveluna paikallisilta luonnon-
hoitoon erikoistuneilta yrittäjiltä tai vuokraamalla 
alue tukea hakevalle viljelijälle tai yhdistykselle. 
Hoito- ja rahoitusmahdollisuuksista on tiedotettu 
mm. projektien sekä hoito-ohjelmien teon yhtey-
dessä. Neuvonnan jatkaminen viranomaisten ja 
neuvontajärjestöjen yhteistyönä on tärkeää. Omis-
tajat kaipaavat erityisesti omalla maallaan tapah-
tuvaa hoidon neuvontaa. 

Maatalouden ympäristötuen uuden ohjelma-
kauden (2007-201�) myötä tukeen on saatu uudis-
tuksia, jotka toimivat kannustimena hoidon jatka-
miselle ja etenkin uudestaan aloittamiselle. Mm. 
maksimitukitason korotus 420 eurosta 450 euroon 
hehtaaria kohti, sekä pienen (alle 0,� ha) kohteen 
kiinteä tuki (1�5 €) lisäävät hoidon kannattavuutta 
hakijalle. Umpeenkasvaneiden perinnebiotooppi-
en alkuraivaukseen ja aitaukseen voi hakea inves-
tointitukea (675 €/ha). 

7 Hoitovastuun jakautuminen ja hoidon    
 edistäminen kohderyhmittäin

Perinnebiotooppisopimusten piirissä oli vuonna 
2006 noin 24 500 ha. Niiden hoidon vuosittaiset 
kustannukset olivat n. 7 M € (keskimääräisen tuen 
ollessa 290 €/ha). 

7.2  
Metsähallitus – valtion 
maiden hoitokohteet
Vastuu valtion maiden perinnebiotooppien hoi-
dosta on Metsähallituksella. Myös valtion mailla 
on ollut tavoitteena perinnebiotooppien hoitoon 
saaminen vuoteen 2010 mennessä. Valtio omistaa 
yhteensä yli �00 kohdetta (n.  � 400 ha). Näistä on 
hoitoa vailla n. 100 kohdetta, joista valtakunnal-
lisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 27 kohdet-
ta (680 ha). Metsähallituksessa tehdyn kohteiden 
priorisoinnin lisäksi valtion kohteet on eräissä 
hoito-ohjelmissa jaettu muiden kohteiden tavoin 
hoitoluokkiin. Osasta ohjelmista valtion kohteet 
puuttuvat.

Metsähallitus on laatinut hoitosuunnitelmia jo 
suurelle osalle valtion kohteista. Se hoitaa osan 
alueista omana työnään, osalla jatkohoidosta 
vastaa peruskunnostuksen jälkeen karjanomista-
ja, useimmiten maatalouden erityistuen avulla. 
Myös urakoitsijoita käytetään enenevässä määrin 
hoitotyöhön (Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa 
urakoiden osuus jo n. �0 %), etenkin peruskunnos-
tuksiin. Silti jatkossakin tarvitaan vakinaista hoi-
tohenkilöstöä erityistä asiantuntemusta vaativien 
ja pienialaisten kohteiden hoitoon. Lisäksi luon-
nonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 -verkoston 
toteutuksen myötä laajenevat valtion alueet vaa-
tivat suurempia resursseja hoidon järjestämiseen 
ja hoitotyöhön (henkilöstö, välineet). Hoidettavan 
alan arvioidaan kasvavan vuoteen 201� mennessä 
n. �50 ha. Myös seurantaan tarvitaan resursseja 
(luvut 6 ja 9).
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Ympäristökeskusten yhteistyötä Metsähallituk-
sen kanssa on tarpeen lisätä hoidon järjestämiseksi 
YSA-alueiden ja valtion maiden läheisyydessä si-
jaitsevilla sekä erityistä osaamista vaativilla muil-
la kohteilla. Kehitettäessä uusia keinoja ketojen, 
saariston nummien ja lehdesniittyjen, sekä poh-
joisten suo- ja tulvaniittyjen hoidon järjestämiseksi 
voidaan yhteistyöllä hyödyntää Metsähallituksen 
hoitokokemusta ja tehostaa resurssien käyttöä.

7.3 
Alueelliset ympäristökeskukset

Alueellinen koordinointivastuu perinnebiotoop-
pien hoidosta on ympäristökeskuksilla, joiden 
tehtävänä on tiedottaa ja sitouttaa muita tahoja 
alueiden hoitoon. Lisäksi ympäristökeskus vastaa 
yksityismaiden suojelualueiden, suojelualueiden 
ulkopuolisten Natura 2000 –verkoston perinnebio-
tooppien, luonnonsuojeluohjelmakohteiden, sekä 
luonnonsuojelulain luontotyyppien (katajaketojen, 
lehdesniittyjen ja merenrantaniittyjen) ja erityisesti 
suojeltavien lajien kasvupaikkojen hoidosta. Myös 
muilla hoitoluokkaan I ja II kuuluvilla hoitamatto-
milla kohteilla vastuu alueen hoidosta on ympäris-
tökeskuksella. 

Perinnebiotooppien hoidon suunnittelu ja jär-
jestäminen tulee näkyä myös ympäristökeskus-
ten tulostavoitteissa ja resurssien jaossa. Vuosina 
200�-2006 ympäristöministeriön perinnemaisemi-
en hoitorahalla rahoitetun kymmenien kohteiden 
hoiton lisäksi määrärahaa on käytetty ympäris-
tökeskuksissa henkilöstöresurssien niukkuuden 
vuoksi myös perinnebiotooppien hoidon parissa 
työskentelevän henkilöstön palkkaukseen. Perin-
nemaisemien hoitorahojen, samoin kuin ympä-
ristötyörahojen (YTY) käyttöä tulee lisätä. Näillä 
varoilla voidaan kuitenkin hoitaa vain pientä osaa 
perinnebiotoopeista (arvokkaimmat ja pienialai-
set). 

Henkilöstö- ja hoitoresursseja (luku 5.2.) lisää-
mällä voidaan merkittävästi lisätä luonnon mo-
nimuotoisuutta. Hoidon laatua tulee parantaa li-
säämällä seurantaa ja neuvontaa, sekä laatimalla 
kohteille hyviä toteuttamiskelpoisia hoitosuunni-
telmia. Perinnebiotooppien hoidon suunnittelun, 
järjestämisen ja koordinoinnin kustannukset esi-
tetään luvussa 8.

Hoitosuunnitelmien laatiminen

Erityistukikohteilla hoitosuunnitelma kuuluu tuen 
saamisen ehtoihin (pätevöityy ympäristökeskuk-
sen hyväksyessä sen lausunnossaan), mutta muille 

yksityismaiden kohteille ei ole järjestelmällisesti 
laadittu suunnitelmia. Kuitenkin ainakin ensim-
mäisen hoitoluokan kohteiden hoito tulisi olla 
suunnitelmaan perustuvaa. Suunnitelmien laatimi-
nen I hoitoluokan hoitamattomille kohteille, joita 
on jo satunnaisesti hoidettu tai joille hoidon järjes-
tämisen mahdollisuudet vaikuttavat hyviltä, toimii 
samalla myös omistajien tai muiden mahdollisten 
hoitotahojen aktivoijana hoidon aloittamiseen. 
Suunnitelmien laatimisen aikataulu tulisikin mää-
räytyä sen mukaan, mitä kohteita on mahdollisuus 
järjestää hoitoon. Osassa alueellisista hoito-ohjel-
mista on esitetty tärkeimmät hoidon suunnittelua 
edellyttävät kohteet ja ehdotus aikatauluksi.

Muilla kuin ensimmäisen hoitoluokan kohteilla 
olisi syytä keskittää voimavarat alueiden tilan seu-
rantaan ja käytännön hoidon neuvontaan (esim. 
raivauksen, harvennuksen ja laidunpaineen oh-
jaaminen kohteilla) seikkaperäisten hoitosuunni-
telmien laadinnan sijaan. Seuranta- ja neuvonta-
käynneiltä tulee täyttää seurantalomake tai vas-
taavat tiedot hoitotilanteesta, alueen kunnosta sekä 
hoidon muutostarpeista. Tämän pohjalta voidaan 
laatia lyhyt muistio jatkohoito-ohjeineen lähetettä-
väksi alueen omistajalle ja hoitajalle.

Natura 2000-verkoston kohteet 

Natura-alueilla sijaitsee yli kolmasosa arvokkaaksi 
luokiteltujen perinnemaisemien alasta, ja 5/6 val-
takunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaasta 
alasta. Kansallisten suojeluohjelmien kohteita on 
kolmasosa.

Natura-alueet perustetaan valtion tai yksityis-
maiden suojelualueiksi tai toteutetaan hoitosopi-
muksin. Natura-alueista jo suojelualueiksi perus-
tetut n. ��00 ha perinnebiotooppeja muodostavat 
arvokkaimman lajiston ja perinnemaisematyypit 
sisältävän ytimen, jonka ympärille kertyy lisää alu-
eita toteuttamisen edetessä. Natura-alueet kuulu-
vat valtion mailla ja jatkossa myös YSA-alueilla 
Metsähallituksen hoitovastuulle. Hoidon järjes-
täminen ja jo umpeutuneiden kohteiden ennal-
listaminen on syytä keskittää näiden ympärille ja 
lähialueille, jotta saadaan muodostettua riittävän 
laajoja ja leviämisen kannalta riittävän lähekkäis-
ten kohteiden verkostoja, joilla harvinaiset luon-
totyypit ja uhanalaisten lajien populaatiot säilyvät 
elinkelpoisina. 

Natura-alueilla sijaitsevista perinnemaisemis-
ta on vielä vailla hoitoa lähes puolet (n. 2400 ha). 
Perinnemaisemien hoitoa rahoitetaan jatkossakin 
(etenkin sopimuksilla toteutettavilla) Natura-alu-
eilla osin erityistuen avulla. Myös projektirahoi-
tuksella, lähinnä Life-rahoituksella, on aloitettu 
jonkin verran kunnostuksia, mutta muuten ei-eri-
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tyistukikelpoisten yksityismaiden kohteiden hoito 
Natura-alueilla on lähes kokonaan järjestämättä.

Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelu 
on laaja-alainen ja aikaa vievä prosessi. Koska pe-
rinnebiotoopit ovat usein pieniä osia Natura-alu-
eista, on käytännöllisempää laatia niille erillinen 
perinnebiotoopin hoitosuunnitelma. Suunnitel-
massa tulee kuitenkin huomioida, että toimenpi-
teet eivät ole ristiriidassa luontodirektiivin luon-
totyyppien ja lajisuojelun kanssa. 

Suojeluohjelmien kohteilla hoidon tavoitteet 
ovat yleensä vasta toissijaisesti perinnebiotooppi-
en hoidon mukaiset, sillä yksinomaan perinnebio-
tooppeina Natura-verkostoon mukaan otettuja alu-
eita on vähän. Valtaosalla kohteista (rantaniityillä) 
hoidon tavoitteet ovat kuitenkin suojeluohjelmien 
ja perinnebiotooppien kannalta samansuuntaiset. 
Sen sijaan esimerkiksi lehtojensuojeluohjelman 
kohteita hoidetaan ensisijaisesti lehtoina, mutta 
niitä voidaan myös kevyesti laiduntaa. Ennallista-
minen edellyttää, että perinnebiotoopin rakenne-
piirteet ovat jäljellä ja alueella on jäänteitä edusta-
vasta ja/tai uhanalaisesta perinnemaisemalajistos-
ta. Raivaukseen ja harvennukseen voidaan ryhtyä, 
kun riittävillä lajistoselvityksillä on varmistettu, 
ettei alueella ole sellaista uhanalaista lajistoa, joka 
kärsisi toimenpiteistä. 

Yksityismaiden suojelualueiden kohteet

Yksityismaille perustetuilla luonnonsuojelualu-
eilla (YSA-alueet) sijaitsevien perinnebiotooppien 
ala on noin kaksinkertaistunut suojeluohjelmi-
en toteuttamisen edetessä 2000 -luvun alusta (n. 
1000 ha). Vastuu hoidosta ja sen järjestämisestä on 
ympäristökeskuksella, mutta käytännön hoito on 
siirtymässä Metsähallitukselle. METSO:n kautta 
voidaan rahoittaa puustoisten perinnebiotooppien 
hoitoa. Jo vuonna 2008 on suunniteltu hoidettavan 
vajaat 400 hehtaaria YSA-alueita.

Ympäristöministeriön hoitoavustuskohteet

Ympäristöministeriö on 1990-luvulta lähtien 
avustanut pienehköjen perinnebiotooppien hoi-
toa. Vuodesta 2002 lähtien avustus on kulkenut 
alueellisten ympäristökeskusten kautta ja vuosina 
2002-2005 sillä hoidettiin yhteensä noin 80 koh-
detta (n. 180 ha). Hoitorahaa tarvitaan vuosittain 
huomattavasti enemmän, jotta voitaisiin rahoittaa 
kaikkien tarvittavien, ei-erityistukikelpoisten ar-
vokkaiden kohteiden hoitoa. Lisäksi rahoituksen 
tulisi riittää urakoitsijoiden käyttöön kiireellistä 
hoitoa tarvitsevilla kohteilla, jotka vaativat joko 
erityisosaamista (uhanalaisten lajien kasvupaikat, 
harvinaiset luontotyypit) tai joille ei ole mahdol-

lista järjestää muuta hoitoa (esim. kun omistaja ei 
halua vuokrata maitaan).

Maisema- ja kulttuuriympäristöalueilla 
sijaitsevat kohteet

Valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla 
(Valtioneuvosto 1995) sijaitsee yli 500 perinnemai-
semaa, sekä valtakunnallisesti merkittävissä kult-
tuurihistoriallisissa ympäristöissä (Museovirasto 
& Ympäristöministeriö 199�) ainakin 400 kohdet-
ta. Lisäksi täydennysinventointien kohteista sekä 
inventoimattomista erityistukikohteista sijaitsee 
ainakin 126 maisema-alueilla ja �7 kohdetta mer-
kittävissä kulttuurihistoriallisissa ympäristöissä 
(Varsinais-Suomessa). Jatkossa tulee kiinnittää eri-
tyishuomiota arvokkailla maisema-alueilla sijaitse-
vien kohteiden hoitoon saamiseen. Valtakunnal-
lisesti arvokkaita maisema-alueita perustettaessa 
tulee huomioida hoitosuosituksissa maisemallisten 
arvojen lisäksi perinnemaisemien luonnon moni-
muotoisuusarvot.

Perinnemaisemakeskittymät 
ja niiden verkostot

Metsähallituksen hallinnoimien suojelualueiden 
lisäksi alueilla, joilla on useita arvokkaita perin-
nemaisemia (perinnemaisemakeskittymä), tulee 
pyrkiä suunnittelun ja hoidon keskittämiseen, 
etenkin mikäli lähistöllä on vielä karjatiloja. Kylien 
perinnemaisemat kattava laidunnus voidaan suun-
nitella yhteistyössä maanomistajien, kyläläisten ja 
karjatilojen kanssa. Hoitotyössä voidaan käyttää 
paikallisia luonnonhoidon urakoitsijoita. 

Perinnemaisemien keskittymät muodostavat 
pohjan verkostolle, jonka avulla hoidon suunnit-
telu ja toteutus keskittyy, sekä koordinointi ja ko-
konaisuuden hallinta helpottuu. Myös erilaisten 
perinnemaisematyyppien verkoston kattavuus on 
näin helpompi taata. Jatkossa tätä kautta hoitoon 
saadut ja hyvin hoidetut kokonaisuudet voivat toi-
mia mallialueina. Mallialueverkostot on syytä kes-
kittää alueille, joissa tilalliset itse ovat halukkaita 
toimintaan, ja joilla ei ole valtion maiden hoidettuja 
kokonaisuuksia.

Esimerkiksi laajemmalla hoitoalueella (mm. pe-
rinnemaisemakokonaisuuksissa Varsinais-Suomen 
jokilaaksoissa, Kainuun vaara-alueilla ja vastaavil-
la alueilla) voitaisiin paremmin turvata harvinais-
tuneiden luontotyyppien ja niiden perinnemaise-
maeliöstön säilyminen (suotuisa suojelun taso). 
Myös uhanalaisten lajien säilymiselle laajemmat 
hoidetut kokonaisuudet ovat tärkeitä (ekologi-
sia käytäviä levittäytymiselle ja geenivaihdolle). 
Lisäksi ne ovat yleensä valtakunnallisesti arvok-
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Houtskarin Jungfruskärin lehdesniittyä Saaristomeren kansallispuistossa.

kaita maisema-alueita, joilla perinnebiotooppien 
hoitotoimet edesauttavat myös maisema-arvojen 
säilymistä. Tällaisten alueiden hoidon järjestämi-
nen kokonaisuutena sopii myös hankkeiden avulla 
toteutettavaksi.

Merenrantaniittyjä on saatu huomattavasti lisää 
hoidon piiriin sekä inventoiduilla perinnemaise-
milla että uusilla kohteilla. Merenrantaniittyjen 
suotuisan suojelun tason täyttyminen edellyttänee 
kuitenkin vielä tuhansien hehtaarien alueiden kun-
nostusta ruovikosta merenrantaniityiksi. Varsinais-
Suomessa Ruovikko –hankkeessa laadittiin tätä 
koskeva ruovikkostrategia ja vertailtiin tehokkaita 
kunnostusmenetelmiä (Ikonen & Hagelberg 2008). 
Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisissa 
uusissa hankkeissa riittävän hoidettujen merenran-
taniittyjen verkoston luomiseksi. Rannikkoalueilla 
on tarpeen ympäristökeskusten tiivis hankeyhteis-
työ ja (myös maanrajat ylittävä) tietovaihto hoito-
kokemuksista.

Erityisen tärkeää on hoidon keskittäminen han-
kalien kulkuyhteyksien ja pitkien etäisyyksien alu-
eilla, mm. Lapissa. Kaukana yleisistä teistä sijait-
sevien kohteiden hoidon aloittaminen uudelleen 
lienee kannattavaa vain niiden sijaitessa muiden 
arvokkaiden kohteiden lähialueilla. Saaristojen 
arvokkaimmat perinnemaisemakeskittymät edel-
lyttävät säilyäkseen kuitenkin valtion suojelualu-
eiden lisäksi tehokkaampia ja laajemmille alueille 
ulottuvia hoitotoimia. Näiden perinnemaisemien 
ylläpito ja kunnostus edellyttävätkin vireää paikal-
lista aktiivisuutta ja elinkelpoista elinkeinotoimin-
taa. Tätä edesauttaa mm. paikallisten luonnonhoi-
toyrittäjien käyttäminen alueiden hoidossa. Myös 
matkailun merkitystä ei tule unohtaa. 
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7.4 
Museovirasto

Muinaisjäännösalueilla alueiden hoidosta ja eten-
kin hoidon suunnittelusta vastaa Museoviraston 
muinaisjäännösten hoitoyksikkö. Muinaisjään-
nökset ovat muinaismuistolailla suojeltuja ja mui-
naisjäännösalueilla hoidon aloittamiseen tarvitaan 
siksi maanomistajan lisäksi Museoviraston lupa. 
Lukuisilla maan perinnemaisemilla on muinais-
jäännöksiä (esim. Seppälä 2006 mukaan jopa �0 
% Uudenmaan perinnemaisemista sijaitsee ym-
päristöissä, joista tunnetaan muinaisjäännös), jo-
ten yhteistyö Museoviraston kanssa on tärkeää. 
Museoviraston hoitamia perinnebiotooppeja on 
eniten Lounais-Suomessa, noin 25 kohdetta (va-
jaat �0 ha). Koko maassa Museovirasto hoitaa 
nelisenkymmentä kohdetta. Museovirasto hoitaa 
osaa kohteista omana työnään (osin työllistämis-
varoin), osaa alueista hoitavat maanomistajat it-
se Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Osalla 
kohteista Museoviraston aloittamaa hoitoa jatkaa 
laiduntaja erityisympäristötuella. Museoviraston 
hoito-ohjelman laajentamiseen useammilla mui-
naisjäännösalueilla sijaitsevilla perinnebiotoopeilla 
tarvitaan lisäresursseja.

7.5 
Kunnat, kaupungit ja muut 
maanomistajat
Kuntien ja kaupunkien omistuksessa on vähintään 
9� valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaak-
si todettua perinnebiotooppia (n. �00 ha). Vastuu 
niiden hoidosta on pääosin omistajalla. Jatkossa 
kuntien tulee hoitaa yhä enemmän omistamiaan 
alueita, teettää työ luonnonhoitourakoitsijoilla tai 
vuokrata alueita erityistuen avulla laiduntaville 
karjatilallisille tai niitto- ja raivaustyötä tekeville 
viljelijöille (tai yhdistyksille). Perinnebiotooppeja 
on jonkun verran myös seurakuntien, yhtiöiden 
ynnä muiden omistuksessa. Myös näiden tahojen 
tulee huolehtia alueidensa hoidosta. Ympäristö-
keskuksen koordinaattori (luku 8.�.) voisi infor-
moida omistajia perinnemaisemista, niiden oikeas-
ta hoidosta, sekä toimia myös välittäjänä alueiden 
ja hoitajien kohtaamiseksi. Etenkin, kun kyse on I 
tai II hoitoluokan kohteen hoidosta. 

Yksityisten maanomistajien ilman korvausta 
hoitamien kohteiden osuus on edelleen merkittävä 
(n. 1800 ha). Tätä osuutta voidaan ylläpitää ja kas-
vattaa panostamalla enemmän tiedotukseen, kou-
lutukseen, sekä neuvonnallisiin maastokäynteihin 

kohteilla. Tällä hetkellä neuvonta ei-viljelijöille on 
niukkaa ja satunnaista. Tilojen lopettamisen yhä 
yleistyessä myös ei-viljelijäomistajien osuus kas-
vaa, jolloin kohteiden hoidon rahoituksen tarvi-
taan enemmän maatalouden erityistuen ulkopuo-
lista rahoitusta (luvut 5.2., 8.1. ja 9.8).

7.6  
Vapaaehtoisjärjestöt

Erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen ja talkoolaisten 
panos on ollut merkittävä perinnebiotooppien hoi-
dossa. Niiden toiminta on kohdistunut alueille, jot-
ka muuten olisivat jääneet hoidon ulkopuolelle. 

Valtakunnallisesti tärkeimpiä toimijoita ovat ol-
leet Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto 
(WWF), Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen paikal-
lisyhdistykset (luonnonsuojelupiirit). Mm. WWF:n 
talkooleireillä on tehty arvokasta raivaus- ja niitto-
työtä. Luonnonsuojelupiirit ovat osallistuneet eri-
tyisesti hoitohankkeisiin. Mm. Varsinais-Suomen 
luonnonsuojelupiirin niittoprojektissa hoidettiin 
vuosina 2001-2002 lukuisia ketokohteita, joiden 
hoitoa on jatkettu osin YM:n perinnemaisemien 
hoitorahoilla ja osin projektirahoituksella. Myös 
Hämeessä Luontoliiton Ahomansikka-projektilla 
on saatu suuri osa Hämeen arvokkaimmista hoitoa 
vailla olleista kohteista hoidon piiriin (luku 7.7.) 

Lisäksi perinnemaisemien hoitoon ovat osallis-
tuneet muut alueelliset (esim. Varsinais-Suomen 
perinnemaisemayhdistys) ja paikalliset yhdistyk-
set sekä 4H-järjestöt. Ne ovat hoitaneet kohteita 
mm. YM:n perinnebiotooppien hoitorahoituksella, 
YTY-rahoilla, uhanalaisten lajien hoitorahoilla ja 
talkoilla. 

Näillä tahoilla toivotaan jatkossa olevan yhä 
suurempi rooli perinnebiotooppien hoitajina. 
Talkoilla hoidettavaksi soveltuvia kohteita tulee 
markkinoida paikallisille vapaaehtoisjärjestöille ja 
talkootoimintaa tulee tukea pitkäaikaisilla avus-
tuksilla (luku 8.1.). Yhdistysten toivotaan ottavan 
hoidettavakseen erityisesti pienialaisia kohteita.

Tällä erityistuen ohjelmakaudella avautunut 
erityistukirahoitusmahdollisuus Leader-toimin-
tatavalla ja ei–tuotannollisten investointien tuki 
lisäävät yhdistysten mahdollisuuksia jatkaa ai-
kaisempaa hoitoa, ottaa uusia hoitokohteita, sekä 
mahdollistaa uusien hoitajatahojen mukaan tulon. 
Uuden rahoitusmahdollisuuden tehokas käyttöön-
otto edellyttää kuitenkin riittäviä resursseja neu-
vontaan (yhdistysten ja maanomistajien aktivointi 
sekä avustaminen kohteiden valinnassa).
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7.7  
Projektit ja hankkeet

Seuraavassa on koottu joitakin esimerkkejä 2000-
luvulla toteutetuista ympäristökeskusten ja yhteis-
työtahojen perinnebiotooppeihin ja niiden hoitoon 
liittyvistä hankkeista.

Hoitohankkeet

Jo mainitun luonnonsuojelupiirin niittoprojektin li-
säksi Varsinais-Suomessa on hoidettu perinnemai-
semia sekä koulutettu luonnonhoitajia ja yrittäjiä 
projektein ja hankkein. Esimerkiksi Lounais-Suo-
men ympäristökeskuksen hallinnoima Maisema-
juna-hanke kunnosti vuosina 2004-2005 yli 200 ha 
perinnemaisemia, joilla hoito jatkuu laidunnuksen 
ja erityistuen avulla. Lisäksi Saariston kulttuuri-
maisemat – hankkeessa tutkittiin mm. erityistu-
en kannattavuutta karjatiloilla sekä suunniteltiin 
kaksi käytännön hoitoprojektia: Turunmaanseutu 
ry:n Saaristoyrittäjyys ja maisemanhoito (Skär-
gårdsföretagsamhet och landskapsvård, SOL) sekä 
Vakka-Suomen kehityskeskuksen Paimen -hanke. 
Ensin mainitussa koulutettiin maisemanhoitoyrit-
täjyydestä kiinnostuneita henkilöitä saaristossa 
käytännön hoitotoimiin ja samalla inventoitiin 
uusia perinnemaisemia. Jälkimmäisessä hankkees-
sa kunnostettiin 60 hehtaaria laidunmaita Vakka-
Suomessa. Hankkeen aikana (2004-2006) haettiin 6 
kohteelle erityistukea.

Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin vetämä ja 
TE-keskuksen rahoittama perinnemaisemien hoi-
toprojekti työllisti pitkäaikaistyöttömiä perinne-
maisemien hoitoon vuosina 200�-2005. Vuosittain 
hoidettiin yhteensä noin 50 kohdetta. Peruskun-
nostettujen ja aidattujen kohteiden hoito jatkuu 
erityistuella. Vastaava toiminta jatkuu Länsi-Uu-
dellamaalla Työllistävää Luonnonhoitoa –projek-
tina (2006-2008). Myös Hämeessä on käynnissä 
(2006-2008) Luonto-Liiton Hämeen piirin vetämä 
Ahomansikka-projekti, jossa on hoidettu kahden 
vetäjän ja 16 muun työntekijän voimin yhteensä 
4� kohdetta.

Inventointihankkeet

Varsinais-Suomessa inventoitiin Interreg-rahoittei-
sissa Saariston perinnemaisemat ja Maisemanhoi-
to-projekteissa yli 80 (482 ha) uutta perinnemaise-
maa saaristossa, sekä laadittiin hoitosuunnitelmia. 
Lapissa inventoitiin uusia kohteita (275 ha) sekä 
valittiin mallikohdeverkostoon soveltuvia kohtei-
ta Perinnemaisemat Lapin voimavarana EMOTR-
hankkeessa (2002-2004).

Neuvonta- ja koulutushankkeet

Pohjois-Savossa ja Kainuussa toteutettiin ylimaa-
kunnallinen Perinnemaisemien hoidon kehittämis-
hanke (2002-200�), joka keskittyi koulutukseen ja 
tilakohtaiseen neuvontaan sekä uusien kohteiden 
inventointiin. Ympäristökeskusten yhteistyökump-
panina oli Pro Agria Pohjois-Savo, joka vastasi neu-
vonnasta. Hankkeen aikana tehtiin mm. Pohjois-
Savossa yli 200 tilakohtaista neuvontakäyntiä, n. 
60 erityistukisuunnitelmaa, pidettiin koulutustilai-
suuksia ja inventoitiin 55 uutta perinnebiotooppia. 
Lisäksi edistettiin emolehmätuotantoa ja kehitet-
tiin perinnemaisemamatkailua.

Lounais-Suomessa on suunnitteilla hanke nel-
jän Leader-toimintaryhmän yhteisen neuvojan 
palkkaamiseksi edesauttamaan uuden Leader-toi-
mintatavan käyttöön ottoa (yhdistysten erityistuki-
hakumahdollisuus). Ns. luotsi aktivoisi esim. hoi-
to-ohjelmissa priorisoiduille kiireellisille kohteille 
hoitajaksi sopivia yhdistyksiä, sekä etsisi yhdistyk-
sille vastaavasti sopivia kohteita ja muita yhteis-
työtahoja (mm. laiduntajia). Hankkeen hakija on 
Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistys.

Esimerkki- tai mallialueverkostohankkeet

Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen 
ALMA-alueen yhteisen EU-rahoitteisen perinne-
biotooppien esittelytilaverkostohankkeen (Polku 
mansikkapaikalle, 200�-2005) aikana koottiin pe-
rinnebiotooppeja esittelevä, opastuksen ja neuvon-
nan tarpeita palveleva, sekä maaseutumatkailua 
edistävä tilaverkosto ja verkostoa esitteleviä tieto-
paketteja. Esittelykohteilla voi tutustua perinne-
biotooppeihin, niiden hoitomenetelmiin ja hoidon 
tuloksiin. Myös Etelä-Suomen perinnemaisemista 
koottiin opas, joka esittelee 65 tutustumiskäyntei-
hin soveltuvaa perinnemaisemaa yhteystietoineen. 
Perinnemaisemamatkailu Etelä-Suomessa –hanke 
toteutettiin 7 maakunnan alueella (ALMA-ohjel-
ma, 200�-2005).

Tutkimushankkeet

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen poikkitie-
teellisessä Ruovikko-projektissa (Interreg IIIA; v. 
2005-2008) laadittiin strategia etelärannikon ruovi-
koiden käyttöön sekä osallistuttiin strategiasuun-
nittelun pilottialueiden (Turun ja Salon kaupungin 
rannikkoalueet ja Viron Väinämeren alue) meren-
rantaniittyjen peruskunnostuksiin, mm. niittämällä 
ja polttamalla ruovikoituneita rantaniittyjä. Lisäksi 
testattiin kunnostuksiin (ja korjuuseen) soveltuvia 
menetelmiä ja laitteita. Suunnittelun yhteydessä 
kootun ja selvitetyn tiedon (vesiensuojelusta, luon-
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non monimuotoisuudesta, ruovikoiden hyötykäyt-
töön soveltuvuudesta) valossa arvioitiin missä ruo-
vikko tulee jättää koskematta, missä se voidaan 
hyödyntää bioenergia- ja rakennuskäyttöön, sekä 
missä ruovikko tulisi hävittää ja alueelle palauttaa 
merenrantaniitty. Nykyisestä �0 000 ruovikkoheh-
taarista tulisi kunnostaa uudelleen merenrantanii-
tyiksi arviolta 7 500 hehtaaria. 

Johtopäätökset

Kuten edellisistä esimerkeistä käy ilmi, jatkossa 
voidaan yhdistää hankkeisiin enenevässä määrin 
uusien kohteiden inventointeja, arvokkaiden alu-
eiden hoitoa (työllistämistavoitteita), sekä esim. 
tutkimusta tai luonnonhoitoyrittäjien koulutusta. 

Jatkossa hoitohankkeiden tulisi kattaa sekä perin-
nemaisemakeskittymien että pienten niittokohtei-
den hoidon järjestämistä ja kustannustehokkaiden 
hoitomenetelmien kehittämistä. Esimerkiksi laa-
joista hoidetuista kokonaisuuksista tai useita koh-
teita sisältävistä keskittymistä maisema-alueilla 
voidaan hankkeiden yhteydessä ja avulla perustaa 
myös mallialueverkostoja. 

Vaikka hankkeet ovatkin tarpeellisia uusien 
ideoiden esille tuomiseen ja esim. hoitokokeilui-
hin, yksinomaan niillä ei voida korvata tämän 
hetkistä kohteiden hoidon järjestämisen, hoidon 
tai tutkimuksen resurssipulaa. Myös kohteiden pe-
ruskunnostuksia voidaan tehdä osin hankkeiden 
avulla, mutta ne eivät yksin riitä korvaamaan mm. 
erityistukitason nykyistä riittämättömyyttä perus-
kunnostuksiin umpeutuneilla kohteilla.

Uudenmaan Vainiolan niittyä on niitetty mm. talkoilla ja työllistämishankkeen työntekijöiden voimin. 
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Perinnemaisemien säilyttämiseksi, hoidon järjes-
tämiseksi ja sen laadun turvaamiseksi on perinne-
maisemien hoitotyöryhmän mietinnössä esitetty 
hoidon valtakunnalliset tavoitteet. Näistä suuri osa 
jäänee toteutumatta asetettuun tavoiteaikaan (v. 
2010) mennessä, mm. jo mainittujen vähäisten hoi-
don järjestämisen ja neuvonnan resurssien vuoksi, 
sekä koska maatalouden erityistukeen ei ole tehty 
hoitotyöryhmän esittämiä tarvittavia muutoksia 
(ohjelmakaudeksi 2007-201�), jotka kannustaisivat 
laadukkaaseen ja riittävään hoitoon. 

Hoitotyöryhmän asettamista tavoitteista (Liite 
8.) on nostettu seuraavilla sivuilla seuraavalle vii-
sivuotiskaudelle haastavia, mutta riittävin resurs-
sein realistisia tavoitteita (lihavoitu), sekä niiden 
toteutumiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Koska oh-
jelmaa varten on kerätty aineistoa pääosin ympä-
ristöhallinnon toimijoilta, myös tavoitteissa on kes-
kitytty ympäristöhallinnon piirissä toteutettavissa 
oleviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin (jotka ovat 
pääosin sisältyneet alueellisten hoito-ohjelmien ta-
voitteisiin). Siten esim. maatalouden erityistukijär-
jestelmään ja tuen vaikuttavuuden ongelmiin pu-
reutuvia tavoitteita ei ole tässä yhteydessä esitetty. 
Niiden osaltakin edelleen pätevät hoitotyöryhmän 
mietinnön tavoitteet löytyvät ko. julkaisusta (Sal-
minen & Kekäläinen 2000). Lisäksi mm. erityistuen 
vaikuttavuuteen liittyvissä seurantatutkimuksissa 
(Schulman ym. 2006; Kuussaari ym. 2008) on pa-
neuduttu erityisesti tähän. Myös vasta valmistu-
neen luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa 
on perehdytty perinnebiotooppien luontotyyppien 
hoidon edistämiseen ja tilan parantamiseen liitty-
viin tavoitteisiin. Julkaisussa (Raunio ym. 2008) on 
esitetty asiantuntijaryhmän toimenpide-ehdotuk-
set uhanalaisten luontotyyppien osalta.

Lähivuosina on ensisijaista mm. alueellisten hoi-
to-ohjelmien priorisointien mukainen arvokkaim-
pien ja kiireellisimpien kohteiden hoidon järjes-
täminen, sekä perinnebiotooppien hoidetun alan 
lisääminen vähintään 40 000 hehtaariin. Seuraavan 
vuosikymmenen aikana voitaneen kunnostaa ja 

8 Hoidon tavoitteet ja toimenpiteet

saada hoidon piiriin hoitotyöryhmän mietinnön 
tavoitteen mukainen määrä eli 60 000 hehtaaria. 
Ohjelman toimenpiteillä vastataan myös aiemmin 
kuvattuihin ongelmiin. Asetettujen tavoitteiden 
toteutuminen edellyttää mm. vakinaisen henkilön 
palkkaamista alueellisiin ympäristökeskuksiin 
perinnemaisemien hoidon suunnittelu- ja koor-
dinointitehtäviin (tai tarvittavan henkilötyöajan 
irrottamista nykyisestä vakinaisen henkilöstön 
kehyksestä pysyvästi), sekä SYKE:een valtakun-
nalliseksi koordinaattoriksi ja riittäviä resursseja 
valtakunnallisen seurantajärjestelmän kehittämi-
seen sekä itse hoitotyöhön.

8.1 
Hehtaaritavoitteet ja 
arvokkaimpien kohteiden hoito

Perinnemaisemia on hoidon piirissä 40 000 ha 
vuoteen 2012 mennessä. 

Tähän sisältyvät inventoitujen kohteiden lisäksi 
erityistukisopimusten ja muut kunnostuskelpoi-
siksi arvioidut inventoimattomat perinnemai-
semat.

Toimenpiteet:
• Perinnebiotooppien erityistukisopimusten 

jatkuvuutta parannetaan mm. neuvonnalla. 
Hoitoalaa lisätään laajentamalla sopimus-
aloja ja uusilla sopimuksilla.

• Uusia kohteita etsitään Lumo-yleissuunnit-
telun ja projektien avulla. Lisätään yhteis-
työtä alueellisten hankkeiden kanssa.

• Uusia perinnemaisemia löydetään valtion 
uusien alueiden, Natura 2000 –alueiden ja 
yksityismaiden suojelualueiden tarkempien 
inventointien yhteydessä (mm. METSO).
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80 % priorisoiduista I ja II hoitoluokan kohteis-
ta järjestetään hoidon piiriin vuoteen 2012 men-
nessä ja niiden hoidon jatkuminen turvataan. 

Tämä edellyttää n. 400 kohteen hoidon järjes-
tämistä viiden vuoden aikana. Lisäksi on huo- 
mioitava kohteet, joilla hoito päättyy tulevaisuu-
dessa.

Toimenpiteet:
• Hoitamattomien I ja II luokan kohteiden 

hoidon järjestäminen priorisoinnin mukai-
sesti (ympäristökeskuksen koordinaattori).

• Erityistukikelpoisten tilojen, joilla ei ole 
laiduneläimiä, kohteet hoidetaan laiduneläi-
miä vuokraamalla, tai raivaamalla ja niittä-
mällä. Kohteet, joilla ei ole erityistukihaku-
mahdollisuutta, vuokrataan erityistukikel-
poiselle tilalle tai yhdistykselle niittoniityksi 
tai laitumeksi. 

• Kuntia, seurakuntia ym. sitoutetaan hoita-
maan omistamansa kohteet.

• Mikäli alueen hoito ei muuten järjesty, 
ympäristökeskus järjestää hoidon yhteistyö-
tahojen tai urakoitsijoiden avulla.

• Perinnemaisemakeskittymiä hyödynnetään 
hoidon järjestämisessä: suunnittelu ja hoito 
toteutetaan yhteistyönä kylien tai muiden 
laajempien kokonaisuuksien maanomis-
tajien ja karjatilallisten kanssa. Ko. tilojen 
perinnebiotoopeista voidaan samalla tarvit-
taessa luoda mallitilaverkosto.

Hoitotyöhön käytetään luonnonhoitoon erikois-
tuneita urakoitsijoita. Talkootoimintaa tuetaan 
pitkäaikaisilla avustuksilla.

Toimenpiteet:
• Luonnonhoitoon erikoistuneita työntekijöitä 

koulutetaan ja käytetään mahdollisuuksien 
mukaan ympäristökeskusten ja Metsähal-
lituksen hoitovastuulla olevien kohteiden 
hoitoon. Tieto hoitotöitä tekevistä tahoista ja 
urakoitsijoista kootaan ja välitetään yksityis-
omistajille tai hoidon järjestäjille (koordi-
naattori, neuvontajärjestöt).

• Kehitetään hoidon rahoitusjärjestelmiä sekä 
hankkeissa toimintamenetelmiä, jotka mah-

dollistavat urakoitsijoiden käytön myös ei-
erityistukikelpoisilla, pienillä ja erityishoitoa 
vaativilla kohteilla.

• Tarjotaan niitettäviksi soveltuvia tai pieni-
töisiä kohteita mm. paikallisten yhdistysten 
hoidettaviksi (koordinaattori). Mikäli näillä 
ei ole mahdollisuutta erityistuen hakuun, 
turvataan hoidon jatkuvuus järjestämällä 
muu rahoitus useaksi vuodeksi.

Lisätään uusia hoidon rahoituskeinoja, mm. 
projektirahoitusta.

Toimenpiteet:
• Käynnistetään hankkeita esimerkiksi laajo-

jen, useita hoitamattomia kohteita sisältä-
vien, alueiden hoitamiseksi. Niiden avulla 
rahoitetaan osin yksityismailla sijaitsevien 
Natura-alueiden perinnebiotooppien, 
luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien 
lajien kasvupaikkojen, sekä I-II hoitoluokan 
(ei-erityistukikelpoisten) kohteiden hoitoa. 

• Niittohoidon lisäämiseksi ja organisoimisek-
si laaja-alaiseksi toiminnaksi käynnistetään 
projekteja, jotka aktivoivat mm. viljelytiloja 
ja yhdistyksiä ottamaan hoidettavakseen 
erityistuen avulla useita niitettäviä (etenkin 
pienialaisia ja arvokkaita) vuokrakohteita. 
Projekteihin tulisi liittää kustannustehokkai-
den korjuumenetelmien kehittäminen, sekä 
niiton ohjeistus ja koulutus.

Kiinnitetään erityishuomio erityistuen ulko-
puolelle jäävien arvokkaiden kohteiden hoi-
don järjestämiseen, hoidon laadun seurantaan 
ja neuvontaan, sekä turvataan näiden kohtei-
den hoidon rahoitus.

Toimenpiteet:
• Lisätään resursseja ympäristökeskuksiin 

hoidon järjestämiseen, seurantaan ja neu-
vontaan, sekä arvokkaimpien kohteiden 
hoitosuunnitelmiin (ei-viljelijöille niukasti 
neuvontapalveluja).

• Ei-erityistukikelpoisten kohteiden hoitoon 
varataan riittävät resurssit (YM:n nykyiset 
perinnebiotooppien hoitorahat vähäiset).

Hehtaaritavoitteet ja arvokkaimpien kohteiden hoito

• Koordinaattori (AYK) järjestää hoitoa arvokkaimmille kohteille ja sitouttaa muita tahoja hoitoon
• Maisema-alueiden ym. perinnemaisemakeskittymät – laajojen alueiden hoito
• Uusia hoitajia lisää Leader-toimintatavalla, hankkein, sekä urakoitsijoita käyttämällä
• Uusia kunnostettavia alueita lisäinventoinnein (Metsähallitus, METSO, hankkeet) ja lumo-yleissuunnittelulla
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8.2 
Pienten kohteiden ja harvi- 
naisten perinnemaisema-
tyyppien hoito

Edistetään pienten perinnemaisemien ja har-
vinaisten luontotyyppien hoitoa. 

Toimenpiteet:
• Pienialaisilla kohteilla suositaan niittohoitoa 

(luku 5.1.).
• Lisätään pienten (aiemmin usein projektien 

ja yhdistysten hoitamien) kohteiden hoitoa 
erityistuen avulla, vähentäen satunnaisten 
rahoituslähteiden käyttöä ja parantaen 
hoidon jatkuvuutta. Tätä helpottavat uu-
den maataloustuen ohjelmakauden pienten 
kohteiden kiinteä tuki, perinnebiotooppien 
investointituki ja yhdistysten tuenhakumah-
dollisuus.

• Etenkin järjestettäessä kohteita hoitoon ja in-
ventoitaessa uusia kohteita (myös hankkeis-
sa) on harvinaisten ja erityisvastuutyyppien 
esiintyminen kohteilla määrällisiä tavoitteita 
tärkeämpää. (luku �.2.)

• Erityistukikohteet inventoidaan niiden tilan, 
arvon, luontotyyppien ja lajiston selvittä-
miseksi (koordinaattori, hoitosuunnitelman 
tekijä tai ostopalveluna).

• Uhanalaisten perinnemaisemalajien kaikki-
en kasvupaikkojen saamiseksi hoidon piiriin 
tarvitaan erillisresursseja (tai uhanalaisten 
lajien hoitoon varattujen rahojen lisäämistä), 
sillä niiden hoito edellyttää usein erityis-
osaamista, on työlästä ja siksi vaikea toteut-
taa erityistuella.

• Kehitetään uusia keinoja etenkin ketojen ja 
kallioketojen, nummien ja lehdesniittyjen, 
sekä suo- ja tulvaniittyjen hoidon järjestämi-
seksi. Tiivistetään hoitoyhteistyötä Metsä-
hallituksen ja ympäristökeskusten välillä 
Metsähallituksen keräämän hoitokoke-
muksen hyödyntämiseksi ja voimavarojen 
käytön tehostamiseksi. Harvinaisten tyyp-
pien hoidon osalta pidetään yllä tietojen ja 
hoitokokemusten vaihtoa myös laajemmalla 
alueella, esim. Interreg-projektien avulla.

8.3 
Perinnemaisemien hoidon 
koordinointi ja vakinainen 
vastuuhenkilö

Asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi ym-
päristökeskuksiin palkataan henkilöt (koordi-
naattorit), joiden tehtäviin kuuluvat perinne-
maisemien hoidon järjestäminen, koordinointi 
ja yhteistyötahojen sitouttaminen hoitoon.

Toimenpiteet:
• Koordinointi edellyttää vakinaisen henkilön 

palkkaamista, koska hoidon järjestäminen 
on jatkuva tehtävä. Lisäksi kokonaiskuvan 
saaminen maakunnan perinnemaisemien 
tilasta, samoin kuin alueellisten erityispiir-
teiden ja uhanalaisten luontotyyppien huo-
mioiminen (suunnitelmallisuus) on vaikeaa 
projektien tai lyhytaikaisten työntekijöiden 
voimin. 

• Koordinaattorin tehtäviin sisällytetään 
perinnemaisemien tilan seuranta ja hoidon 
neuvonta, sekä tietojen päivittäminen perin-
nemaisemarekisteriin. 

• Myös erityistukilausuntojen laadintaan 
varataan riittävät henkilöresurssit.

Lisätään yhteistyötä perinnebiotooppien hoi-
don järjestämisessä ja tiedonvälityksessä yh-
teistyötahojen kesken.

Toimenpiteet:
• Jo olemassa olevien yhteistyöverkostojen 

koordinointi ja tehokas hyödyntäminen 
vaatii lisää henkilöresursseja.

• Lisätään ympäristökeskusten ja Metsähalli-
tuksen yhteistyötä hoidon järjestämisessä ja 
hoitotyössä erityisesti YSA-alueilla, näiden 
tai valtion maiden läheisyydessä, sekä eri-
tyisosaamista vaativilla kohteilla.

• Lisätään yhteistyötä Leader-toimintaryhmi-
en kanssa Leader-toimintatavalla haettavien 
erityistukisopimusten yleistymiseksi.

• Päivitettyä paikkatietoaineistoa jaetaan 
yhteistyötahoille tai mahdollistetaan pääsy 
hallinnon olemassa oleviin paikkatietojär-
jestelmiin. Kehittämällä valtakunnallinen 
päivittyvä perinnemaisemarekisteri (seu-
rantatietokanta yhdistettynä paikkatietoai-
neistoon) mahdollistetaan ajantasainen tieto 
yhteistyötahojen käyttöön (huomioiminen 
maankäytön suunnittelussa. 
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• Lisätään yhteistyötä ja keskinäistä koulu-
tusta erityistukisopimusten tekemiseen 
sekä valvontaan osallistuvien maatalous- ja 
ympäristöhallinnon toimijoiden välillä. (Val-
takunnalliset linjaukset tuen piiriin soveltu-
vista kohteista ja riittävästä hoidosta.)

Lisätään yhteistyötä, ajantasaisen tiedon vaih-
toa sekä koulutusta metsälaitumien ja hakojen 
määrän lisäämiseksi ja hoidon laadun turvaa-
miseksi.

Toimenpiteet:
• Perinnebiotooppien paikkatietoaineisto 

toimitetaan metsäkeskuksiin metsäsuunnit-
telijoiden käyttöön.

• Lisätään koulutusyhteistyötä (esim. metsän- 
ja ympäristönhoitajien koulutuksessa) ja 
kehitetään yhteisiä hankkeita Metsäkeskus-
ten kanssa.

• Lisätään metsäalan rahoituksen (METSO-
luontoarvokauppa; KEMERA-luonnonhoi-
tohanke) käyttöä metsälaitumien ja haka-
maiden hoidossa.

• Laaditaan yhteistyössä TE-keskusten kanssa 
selkeät ohjeet erityistukisopimukseen 
hyväksyttävien metsälaitumien ja niiden 
hoidon kriteereistä, jotta vältytään epäjoh-
donmukaiselta tulkinnalta maan eri osissa 
sekä taataan riittävälle määrälle laidunnet-
tuja metsiä (laidunhistoria) mahdollisuudet 
kehittyä hoidon myötä metsälaitumiksi.

Esimerkiksi Someron Rekijokilaaksossa riittää vielä hoidon järjestämistä hoitamattomille alueille, vaikka maatalouden 
erityistuen ja hankkeiden avulla on jo saatu hoidon piiriin noin 300 hehtaaria polveilevaa jokivarsimaisemaa. 
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8.4  
Hoidon laadun parantaminen: 
seuranta, neuvonta, hoito-
suunnitelmien laatiminen, 
tutkimus ja koulutus

Vähintään kaksi kolmasosaa perinnemaisema-
alasta hoidetaan maatalouden erityisympäris-
tötuella – koko maassa yhteensä n. 30 000 ha. 

Toimenpiteet:
• Edistetään arvokkaiden kohteiden tukisopi-

muksia laatimalla hoitosuunnitelmia.
• Edistetään laitumien, niittyjen ja laidun-

eläinten vuokrausta tai lainausta erityistuki-
kelpoisilla kohteilla (koordinaattori).

Perinnemaisematyyppien edustavuus turva-
taan – tila on hyvä noin puolella kohteista v. 
2012 mennessä. Siksi arvokkaimmille kohteille 
laaditaan asiantuntijavoimin hoitosuunnitel-
mat, niiden tilaa seurataan ja hoitoa ohjataan 
tilakohtaisella neuvonnalla. Kehitetään valta-
kunnalliset seurannan ohjeet sekä yhteinen 
seurantajärjestelmä. 

Toimenpiteet:
• Erityistukikohteilta edellytetään hoitosuun-

nitelma tukihaun yhteydessä, mutta laajim-
mille ja arvokkaimmille kohteille laaditaan 
tarvittaessa hoitosuunnitelma viranomais-
ten toimesta.

• Erityistukikohteiden tilaa seurataan ja neu-
vonnalla ohjataan hoitoa maastokäynneillä 
ainakin sopimuksen uusimisen yhteydessä. 
Muilla kuin erityistukikohteilla riittävä 
seuranta ja hoidon neuvonta järjestetään 
ympäristökeskuksen toimesta (tarvittaessa 
ulkoistetaan). Maastokäynneillä kirjataan 
kohteen kunto ja hoidon muutostarve.

• Luodaan valtakunnallinen seurantajärjes-
telmä: Kehitetään kansallinen seurannan 
ohjeistus seurantamenetelmien yhtenäis-
tämiseksi, sekä tietokanta seurantatiedon 
tallentamiseen. Seurannan suunnittelusta, 

yhtenevän tiedonkeruun järjestämisestä eri 
tahojen yhteistyönä, sekä tietojärjestelmän 
ylläpidosta ja koordinoinnista vastaa yksi 
taho (SYKE, valtakunnallinen koordinaatto-
ri).

Suunnittelijoilla ja hoitajilla on riittävä tieto-
taito oikeista hoitotavoista ja niiden vaikutuk-
sista perinnebiotooppien lajistoon ja tyyppien 
edustavuuteen. Siksi lisätään näihin liittyvää 
koulutusta ja tutkimusta.

Toimenpiteet:
• Perinnemaisematyyppien ja harvinaisten 

lajien vaatimuksista ja niiden mukaisista 
oikeista hoitotavoista hankitaan riittävästi 
tutkittua tietoa Suomen olosuhteisiin. Näin 
vältytään väärien hoitotapojen aiheuttamilta 
elinmahdollisuuksien heikentämisiltä.

• Lisätään resursseja myös muuhun sovelta-
vaan tutkimukseen (luku 6.5.).

• Lisätään eri toimijoille räätälöityä koulutus-
ta, sekä perinnemaisematietämystä maatalo-
us-, metsä- ja ympäristöalan oppilaitoksissa.

• Viljelijöille järjestetään perinnebiotooppien 
hoidon käytännönläheisiä kursseja (AYK, 
Metsähallitus ja MTK) ja laaditaan opas, jos-
sa mm. kuvataan selkeästi erot esimerkiksi 
metsätaloudelliseen harvennukseen. 

• Lisätään hoitosuunnitelmia tekevien suun-
nittelijoiden koulutusta mm. perinnemaise-
matyyppien tunnistamisessa, suunnitelman 
sisältövaatimuksissa ja mm. luonnonsuo-
jelualueilla sijaitsevien kohteiden suojelu-
säännösten huomioimisessa hoitotoimien 
suunnittelussa.

• Ympäristöhallinnossa perinnemaisemien 
parissa työskenteleville mahdollistetaan 
riittävästi SYKE:n ja eri yhteistyötahojen 
järjestämää koulutusta, sekä tietovaihtoa yh-
teisissä tapaamisissa (hoidon ja neuvonnan 
oikeellisuuden takaamiseksi). Koulutukseen 
varataan riittävät resurssit.

Hoidon laadun parantaminen
• Kohteita enemmän erityistuen piiriin: säännöllinen seuranta ja neuvonta lausuntokäynnillä, hoidon optimointi 
• Ei-erityistukikohteilla riittävä hoidon seuranta ja neuvonta järjestettävä muuten 
• Hoitosuunnitelmien laadinta arvokkaimmille kohteille, muille neuvonta kohteella tehokkainta
• Lisättävä neuvontaa, koulutusta, sekä tutkimusta tyyppikohtaisista oikeista hoitotavoista
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9.1 
Suunnittelun ja hoidon 
järjestämisen kustannukset  
(taulukko 16)

Koordinoinnin, hoitamattomien kohteiden hoidon 
järjestämisen, sekä monimuotoisuuden eli lajis-
ton ja perinnebiotooppityypit turvaavan hoidon 
laadun riittävä seuranta ja neuvonta edellyttää 
täysipäiväisen vakinaisen henkilön palkkaamista 
kaikkiin alueellisiin ympäristökeskuksiin (tai tar-
vittavan henkilötyöajan irrottamista nykyisestä 
vakinaishenkilöstön kehyksestä pysyvästi). 

Erityistukilausuntojen maastokäynnit tulee si-
sällyttää samaan tehtävänkuvaan (nykyisin osassa 
ympäristökeskuksia lausuntoja kirjoittavat muut 
kuin luonnonsuojelusta vastaavan osaston henki-
löstö). 

1. Perinnebiotooppien hoidon järjestäminen ja 
koordinointi

• Hoidon järjestäminen 24 htkk/vuosi
 (1-5 htkk/ alueellinen ympäristökeskus/v: 
 n. 500 kohteelle viiden vuoden kuluessa;  

1 vko/ kohde)
• Muu koordinointi 12 htkk/vuosi (0,5 - 1 

htkk/ ympäristökeskus/v): mm. yhteis-
työtahojen sitouttaminen; hoitokohteiden, 
laiduneläinten ja niittovälineiden välitys, 
hoito-/mallialueverkoston luominen.

2. Perinnebiotooppien seuranta
Seurannan valtakunnallisen koordinoinnin ja seu-
rantajärjestelmän kustannukset on esitetty luvussa 
9.2. Käytännön seuranta (ja neuvonta) liittyy alu-
eellisten toimijoiden tehtäviin (koordinaattorin), 
joten ne esitetään tässä. 

Seurannan ja hoidon neuvonnan vuosittaiset 
kustannukset ympäristökeskuksissa:

9 Suunnittelun ja hoidon resurssit ja     
 rahoitustarpeet

• Seuranta ja hoidon neuvonta arvokkaim-
milla kohteilla 12 - 19 htkk/v: keskimäärin 
1 htkk/ympäristökeskus/v ja matkakus-
tannukset (Lappi, Pirkanmaa ja Uusimaa 2 
htkk/v ja Lounais-Suomi � htkk/v) (samalla 
hoitosuunnitelmien päivitys tai päivitystar-
peen määrittäminen)

• Hoidon jatkuvuuden seuranta vuosittain I 
hoitoluokan kohteilla (joilla erityistuki tai 
omistajan suorittama hoito päättymässä), II 
hoitoluokan kohteilla noin 5 sekä III luokan 
kohteilla 10 vuoden välein.

Valtion kohteiden hoidon suunnittelun ja koor-
dinoinnin kustannukset sisältyvät Metsähallituk-
sen laskelmissa hoidon kustannuksiin (luku 9.6). 
Seurannan kustannukset valtion mailla koostuvat 
(Metsähallituksen arvio):

• koordinoinnista (6 htkk/v - 28 700 €/v), 
• hoitoseurannasta (4 htkk/v) ja lajistoseuran-

noista (22 htkk tai 105 000 €/v)

3. Erityistukilausuntojen kustannukset (lausunto-
käynnit ja lausuntojen laatiminen) ovat vuosittain 
42 - 48 htkk ja matkakustannukset 20 000 euroa 

4. Hoitosuunnitelmien kustannukset 
• Ympäristökeskukset: 1� - 20 htkk/vuosi 

(noin 200 hoitosuunnitelmaa viidessä vuo-
dessa).

• Metsähallitus: noin 100 000 €/vuosi (noin 10 
hoitosuunnitelmaa/vuosi)

5. Uusien kohteiden inventointi
• Erityistukikohteiden inventointi vähintään 

50 htkk eli 1 - 9 htkk/ alueellinen ympäris-
tökeskus/v ja matkakustannukset

• Muiden uusien kohteiden inventointikus-
tannuksia ei ole arvioitu (valtion tai yksi-
tyismailla), koska kohdemäärä ei ole tiedos-
sa – vähintään saman verran kuin tiedossa 
olevien erityistukikohteiden 
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6. Tiedotus ja koulutus 
Ympäristökeskusten kustannukset 46 htkk/v ja/
tai noin 175 000 euroa

• Tiedotuksen kustannukset: 0,5 htkk ja/tai 
 2 000 € /ayk/v. 
• Koulutuskustannukset 40 htkk ja/tai noin 

150 000 €/v: n. � htkk ja/tai n. 10 000 €/
 alueellinen ympäristökeskus /v

- Metsäala: 0,5 htkk ja/tai 1 000 €
- Suunnittelijat: 0,5 htkk ja/tai 2 000 € (suun-

nitelmien laadun parantaminen luonnon 
monimuotoisuuden huomioimisen kan-
nalta; kohteiden alustava inventointi)

- Hoitajat (eli pääosin viljelijät): 0,5 htkk 
ja/tai 2 000 €

- Niittokoneiden käyttökoulutus ja /tai 
neuvontamateriaalin luominen 1 - 2 htkk 
ja/tai 5 000 €

SYKE:n järjestämän koulutuksen kustannukset 
(tutkimustiedon ja hoitokokemusten välittäminen - 
ayk, Metsähallitus, suunnittelijat ja muut toimijat): 
Valtakunnallisen Lumo-neuvottelupäivän lisäksi 
muutama koulutuspäivä: SYKE 2 htk/v, ayk �htk/
v (0,25 htk/ayk), Metsähallitus 1 htk/v.

Taulukko 16. Suunnittelun ja hoidon järjestämisen kustannukset.

7. Esimerkkialueverkostojen luomisen tai malli-
tilojen esittelyn kustannukset 
250 000 € ja/tai noin 42 htkk: esim. 20-40 000 eu-
roa ja/tai � - 6 htkk/ayk/v (rahoitus mahdollisesti 
hankkeiden avulla – omarahoitusosuus)

8. Työkalupankit: niittovälineiden (niittokonei-
den) hankinta, välittäminen ja huolto 65 000 € ja/
tai 12 htkk/v: 5000 €/ayk/v ja/tai noin 1 htkk/v.

1. Perinnebiotooppien hoidon järjestäminen ja koordinointi
Hoidon järjestäminen noin 500 kohteelle
Muu koordinointi 

htkk/v

24 htkk 
12 htkk 

2. Perinnebiotooppien käytännön seuranta
Seuranta ja hoidon neuvonta arvokkaimmilla kohteilla (ayk)
Seurannan koordinointivaltion mailla  (Metsähallitus)
Hoitoseuranta valtion mailla  (Metsähallitus)
Lajistoseuranta valtion mailla  (Metsähallitus)

htkk tai €/v

12 - 19 htkk
6 htkk - 28 700€
4 htkk
22 htkk tai 105 000 €

3. Erityistukilausunnot (lausuntokäynnit ja lausuntojen laatiminen) 42-48 htkk, matkat 20 000 €/v

4. Hoitosuunnitelmien laatiminen
Alueelliset ympäristökeskukset: n. 200 suunnitelmaa = n. 40/ vuosi
Metsähallitus: noin 10 hoitosuunnitelmaa/vuosi 

htkk tai €/v

13 - 20 htkk 
n. 100 000 €

5. Kohteiden inventointi
Erityistukikohteiden inventointi vähintään 
Tulevien uusien kohteiden inventointikustannuksia ei ole arvioitu

htkk tai €

50 htkk, matkat 20 000 €
(> 50 htkk ja matkat)

6. Tiedotus ja koulutus
Tiedotuksen ja koulutuksen kustannukset ympäristökeskuksissa 
SYKE:n järjestämän koulutuksen kustannukset 

htkk tai €/v

46 htkk ja/tai n. 175 000 €
6 htkk

7. Esimerkkialueverkostojen tai mallitilojen luominen n. 250 000 € ja/tai n. 42 htkk

8. Työkalupankit eli  niittovälineiden hankinta, välittäminen ja 
huolto 

65 000 € ja/tai 12 htkk/v
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9.2 
Seurantajärjestelmän 
kehittämisen ja käyttöönoton 
kustannukset

Valtakunnallisen seurantajärjestelmän (ja perin-
nemaisemarekisterin) luominen ja käyttöönotto 
vaatii noin �6 - 60 kuukauden työpanoksen, sekä 
42 - 48 kuukauden työpanoksen ympäristökeskuk-
sissa ja Metsähallituksessa kerättyjen inventointi- 
ja/tai seurantatietojen syöttämiseen järjestelmään. 
Jatkossa seurantatietojen päivittäminen veisi aikaa 
keskimäärin vain joitakin henkilötyöviikkoja. Li-
säksi seurantajärjestelmän ylläpito, seurannan oh-
jeistus ja valtakunnallinen koordinointi edellyttää 
vakinaisen toimen perustamista. 

Seurannan tietojärjestelmän kehittäminen
• Seurannan tietojärjestelmän kehittäminen 

(esim. SYKEn tietoyksikön ja AO/LUM 
yhteistyönä): Tekninen henkilöstö 12 - 24 
htkk, substanssiasiantuntijat 12 htkk (SYKE 
6 htkk, Metsähallitus � htkk, AYK � htkk)

• (Tutkimus seurantamenetelmien kehittämi-
seksi ja seurantajärjestelmän testaus – SYKE 
12 htkk)

Perinnemaisemarekisterin käyttöönoton ja päi-
vityksen kustannukset

• Rekisterin käyttöönoton koordinointi 12 
htkk (SYKE 6 htkk, Metsähallitus 2 htkk, 
ayk 4 htkk). 

• Sisällön suunnittelu noin 42 (- 48) htkk 
(muutama – 6 htkk/AYK ja � htkk Metsä-
hallitus: hoitotiedon ja ym. yhteistyötahojen 
tarvitseman tiedon lisääminen)

• Seurantatietojen tallennus ja paikkatiedon 
päivittäminen – 0,5 - 1 htkk /AYK/v 

Seurannan ohjeistus ja koordinointi, tietojärjes-
telmän valtakunnallinen ylläpito

• Pysyvä asiantuntijan toimi SYKEn AO/ 
LUMiin: 12 htkk/v: Seurannan ohjeistus 
ja koordinointi 6 htkk/v. Tietojärjestelmän 
valtakunnallinen ylläpito 6 htkk/v (mm. si-
sällön tuottajilta tulevan aineiston tarkistus 
ja hyväksyminen = pääkäyttäjä)

• Säännöllinen tekninen tuki 1 - 2 htkk/v
• Luontodirektiiviseuranta 6 - 12 htkk/v

9.3  
Tutkimuksen kustannukset

Luonnon monimuotoisuus –tutkimuksen rahoitus 
on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina. Siten 
tutkimusrahoituksen saaminen on yhä vaikeutu-
nut, etenkin soveltavaan tutkimukseen. Nykyistä 
rahoitusta on vain murto-osa tarpeesta. Suomessa 
tarvitaan Ruotsissa toteutettua muistuttava erilli-
nen perinnebiotooppien hoidon tutkimusohjelma. 
Rahoitustarve tälle viisivuotiskaudelle on 8 M €.

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä on olemas-
sa, mutta resurssit eivät riitä yhteistyön kehittämi-
seen. Kansainvälistä rahoitusta on vaikeaa saada 
tarpeelliseen hoitokokemusten välittämiseen ja 
konkreettiseen hoitotoimien vertailuun. Kansain-
välisen tutkimusyhteistyön kehittämisen lisäksi 
tulisi lisätä resursseja myös kansallisen tutkimus-
yhteistyön kehittämiseen (mm. yliopistojen ja 
harrastajien keräämien tietojen mukaan saaminen 
hallinnon tietojärjestelmiin ja eri tahojen tietojär-
jestelmien yhteensovittaminen).

Myös tutkimustulosten välittyminen ja välittä-
minen tietoa tarvitseville tahoille on ollut puut-
teellista mm. SYKEn resurssien puutteen vuoksi. 
Vuosittaisena käytäntönä ollut SYKEn järjestämä 
yksi maatalouden LUMO-neuvottelupäivä ei ole 
riittävä perinnebiotooppien hoidon parissa työs-
kentelevien (mm. alueellisten ympäristökeskusten, 
TE-keskusten, suunnittelijoiden yms.) koulutuk-
seksi. On tarpeen järjestää esimerkiksi muutaman 
päivän kursseja, joissa on myös maasto-osuus (ku-
ten esim. Metsähallituksen järjestämä perinnebio-
tooppien hoidon kurssi). Koulutuskustannukset on 
esitetty suunnittelun yhteydessä (luku 9.1.)
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9.4 
Hoidon kustannukset 
erityistuella

Erityistuen perinnebiotooppisopimusten piirissä 
oli vuonna 2006 noin 24 500 ha, ja niiden hoidon 
vuosittaiset kustannukset olivat noin 7 M € (tu-
kea maksettu koko maassa keskimäärin 290 € /ha; 
taulukko 17). Tavoitteena on saada hoidon piiriin 
erityistuella �0 000 ha (�/4 40 000 ha:sta) vuoteen 
2012 mennessä, jolloin jatkuvan hoidon vuosittai-
set kustannukset olisivat n. 9 M € (taulukko 19). 
Jatkossa, (esimerkiksi vuoteen 2020 mennessä) 
hoidon piiriin tulisi saada hoitotyöryhmän mie-
tinnön mukaiset 60 000 ha, joista mahdollisesti 2/� 

Taulukko 17. Maatalouden erityistukisopimusten lukumäärät, sopimusalat ja vuosittain maksetun perinnebiotooppien hoidon tuen (sum-
ma) määrä alueittain (tiedot vuosilta 2005 – 2007; Keski-Pohjanmaan tiedot sisältyvät osin pohjoisen ja osin eteläisen Pohjanmaan tietoi-
hin.) Lisäksi on esitetty sopimusten määrä, ala ja summa koko maassa vuonna 2006.

Alue
Sopimuksia 

yhteensä
Perinnebiotooppi Summa

€

Lumo Maisema

kpl ha kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 274 2382 175 1885 363753 9 38 90 459

Pohjois-Pohjanmaa 476 3999 246 3380 1056153 68 204 162 415

Kainuu 154 778 123 706 252181 20 41 11 32

Keski-Pohjanmaa

Etelä- Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa

458 1999 216 1249 105 343 137 407

Keski-Suomi 229 721 103 408 72 159 54 154

Pohjois-Savo 785 5275 503 5275 913106 215 67

Pohjois-Karjala 285 996 182 736 247979 56 118 47 142

Etelä-Savo 445 4850 387 3793 780 000

Etelä-Karjala 209 640 50 170 65998 101 300 58 170

Kymenlaakso 134 355 17 55 23492 58 150 59 150

Häme 236 1921 177 1735 607740 22 78 37 108

Pirkanmaa 255 659 141 898 300684 61 75 53 76

Satakunta 265 1848 134 1237 428495 79 452 52 159

Varsinais-Suomi 702 6038 303 3922 1177447 298 1781 101 335

Uusimaa 289 2114 116 1213 146 852 27 48

yhteensä 5196 34575 2873 26662 6217028 1310 4591 955 2655

Koko maa (2006) 4364 33723 2348 24447 7025609 1034 5991 982 3285

erityistuella. Tällöin hoidon kustannukset olisivat 
erityistuella 12 M € vuosittain.

Tämä arvio lienee kuitenkin liian alhainen, sillä 
jatkossa hoidon piiriin tulevat uudet kohteet ovat 
yhä pidemmälle umpeutuneita, joten peruskun-
nostusten osuus kustannuksista kasvaa edelleen. 
Kohteiden peruskunnostusten kustannuksiksi 
voidaankin laskea jatkuvan hoidon kustannusten 
lisäksi seuraavalla viisivuotiskaudella koko eri-
tyistuen avulla kunnostettavaksi arvioidun 2 500 
hehtaarin osalta yhteensä noin 1,7 M € (n. 700 €/ha; 
esim. ei-tuotannollisten investointien tuen avulla). 
Vuoteen 2020 mennessä peruskunnostettavaksi ar-
vioidun 20 000 ha kustannuksiksi voidaan laskea 
vastaavasti 14 M €.



5�Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja  2 | 2009

Taulukko 18. Välittömästi hoitoa vaativien I hoitoluokan kohteiden (vasemman laidan sarakkeissa) sekä viiden vuoden sisällä 
hoitoon järjestettävien II hoitoluokan kohteiden (oikean laidan sarakkeissa) määrä ja hoidon kustannukset aluekeskuksittain.
Vuosittaiset erityistukikustannukset (jotka riittänevät myös vuosittaisiksi laidunnuskustannuksiksi, kun perustamiskustannukset 
jaetaan viidelle vuodelle) on laskettu koko pinta-alalle keskimääräisen Suomessa erityistukisopimuskohteille maksetun tuen (noin 
300 €/ha vuonna 2006) mukaan. 

9.5 
Kiireellisimpien hoitamatto- 
mien kohteiden (I ja II hoito- 
luokka) jatkuvan hoidon 
kustannukset

Välittömästi hoitoa vaativat - I 
hoitoluokan - kohteet

Valtakunnallisessa kartoituksessa erityisen arvok-
kaaksi todetun noin 200 hoitamattoman ensimmäi-
sen hoitoluokan kohteen hoito tulee järjestää pikai-
sesti. Mikäli n. 2 000 ha (-2 200 ha uudet kohteet 
mukaan lukien) kattavia alueita ei saada erityistu-

Alue I hoitoluokka II hoitoluokka

Hoidotta Hoitokustannukset Hoidotta Hoitokustannukset

kpl ha Muu 
(500/ha)

Erityistuki kpl ha Muu
(500/ha)

Erityistuki

Lappi 18 448 223750 134250 41 461 230550 138330

Pohjois-Poh-
janmaa

2 5 2400 1440 17 267 133500 80100

Kainuu 4 23 11650 6990 5 5 2400 1440

Keski-Poh-
janmaa

8 301 150300 90180 22 131 65450 39270

Etelä-Poh-
janmaa ja 
Pohjanmaa

17 34 17000 10200 26 95 47650 28590

Keski-Suomi 8 43 21500 12900 12 26 12900 7740

Pohjois-Savo 3 25 12250 7350 8 36 17950 10770

Pohjois-Kar-
jala

7 18 9000 5400 15 73 36500 21900

Etelä-Savo 4 73 36250 21750 20 48 24200 14520

Etelä-Karjala 0 0 0 0 3 2 1150 690

Kymenlaak-
so

3 17 8600 5160 7 13 6550 3930

Päijät-Häme 17 44 21750 13050 0 0 0 0

Kanta-Häme 3 9 4560 2736 6 25 12310 7386

Pirkanmaa 17 28 14000 8400 38 85 42500 25500

Satakunta 13 67 33550 20130 17 52 25900 15540

Varsinais-
Suomi

30 839 419500 251700 40 66 32900 19740

Uusimaa 34 55 27500 16500 29 134 67000 40200

Yhteensä 188 2027 1013560 608136 306 1519 759410 455646

en piiriin (jolloin vuosittaiset kustannukset 0,6 M €; 
�00 €/ha/v), näiden hoitaminen maksaisi muulla 
rahoituksella karkeasti arvioiden vuosittain noin 1 
M€ (500 €/ha/v, myös raivauskulut viidelle vuo-
delle jaettuna; taulukko 18).

II hoitoluokan - kohteet

Valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaaksi to-
dettujen, mutta hoitamattoman yli �00 toisen hoi-
toluokan kohteen hoito tulisi järjestää vuoteen 2012 
mennessä. Mikäli kaikkiaan 1 500 (- 1 700) heh-
taaria kattavia alueita ei saada erityistuen piiriin 
(jolloin vuosittaiset kustannukset 0,5 M€), näiden 
hoito maksaisi muulla rahoituksella vuosittain 0,8 
M € (500 €/ha/v; taulukko 18).
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9.6  
Muiden kohteiden 
hoidon kustannukset
Edellä mainittujen lisäksi tarvitaan lisärahoitusta 
hoitoluokan III kohteille, joiden hoitoa ei voida ra-
hoittaa maatalouden erityisympäristötuella, sekä 
kohteille, joiden hoito ei pienen koon vuoksi ole 
omistajien mielestä taloudellisesti kannattavaa. 
Näiden määrä lisääntyy jatkossa, kun perinne-
maisemia löydetään lisää ja osa kohteista jää pois 
hoidosta. 

Tällaisten kohteiden pinta-ala on (nykyisillä 
erityistuen ehdoilla) arviolta 10 000 ha ja niiden 
hoidon vuosittaiset kustannukset olisivat noin  
5 M € (500 €/ha). Näistä olisi vielä hoitamattomia 
uusia kohteita noin 4 000 ha. 

Jatkossa hoidon piiriin tulisi saada hoitotyöryh-
män mietinnön mukainen 60 000 hehtaaria, joista 
mahdollisesti 1/� erityistuen ulkopuolisella rahoi-
tuksella. Tällöin hoidon kustannukset olisivat noin 
10 M € vuosittain. 

Lisärahoitusta tarvitaan myös kohteille, jotka 
tarvitsevat räätälöityä hoitoa arvokkuutensa tai 
muiden ominaispiirteidensä vuoksi (esim. uhan-
alaisten lajien kasvupaikat tai äärimmäisen uhan-
alaiset luontotyypit). Näiden kohteiden hoidosta 
aiheutuvia kuluja ei erityistuki riitä yksinään kor-
vaamaan. Tähän ryhmään kuuluu suuri osa koh-
teista valtion ja yksityismaiden suojelualueilla. Li-
särahoitusta tarvitaan kasvavasti n. 2000 (v. 2009) 
– 5000 hehtaarille (v. 2012), jolloin kustannukset 
olisivat 1,2 - � M € vuosittain (600 €/ha).

Valtion maiden kohteet

Valtion mailla sijaitsevien kohteiden hoidon kus-
tannukset on arvioitu (osin edellisessä kappalees-
sa mainitusta syystä) Metsähallituksessa 600 €/ha 
mukaan. Hoidon kustannuksiksi on arvioitu val-
tion mailla vuonna 2008 noin 1,2 M €. Kustannuk-
siin sisältyvät kohteiden suunnittelu, työnjohto ja 
hoitotoimet (vakinaisen ja määräaikaisen henki-
löstön palkkoineen). Vuosille 2008-201� tarvittavat 
hoidon resurssit ovat 8,� M €. Tässä on huomioitu 
vuosittain kasvava hoitoala: 19�4 hehtaarista (v. 
2008) - 2276 hehtaariin (v. 201�). 

Yksityismaiden suojelualueiden kohteet

YSA-alueilla sijaitsevista inventoiduista perinne-
maisemista hoidetaan nykyisin erityistuella 58 
kohdetta, yhteisalaltaan n. 1200 ha (suojelualueelle 
sijoittuvat osat 625 ha). Niiden hoidon kustannuk-
set ovat n. �50 000 € (vain suojelualueelle sijoittu-

vin osin 188 000 €). Lisäksi uusia kohteita sijoittuu 
YSA-alueille, mutta näiden määrä ei ole tiedossa.

Yksityismaiden suojelualueilla sijaitsevista koh-
teista on vailla hoitoa 50 kohdetta, yhteisalaltaan 
noin 550 ha (suojelualueille sijoittuvat osat 2�0 ha). 
Näiden hoidon vuosittaiset kustannukset olisivat 
kohteiden kokonaisalan mukaan laskettuna noin 
165 000 € (erityistuella: n. �00 €/ha) – 275 000 € 
(muulla rahoituksella: 500 €/ha). Tarvittava rahoi-
tus on kuitenkin suurempi, sillä vanhoja suojeluoh-
jelmia toteutettaessa yksityismaiden suojelualueita 
perustetaan lisää, ja YSA-alueilla on myös uusia 
perinnemaisemia, joiden määrää ei tiedetä.

9.7 
Hoidon kustannukset yhteensä 
(taulukko 19, alueittain liite 9)

Erityistuen perinnebiotooppisopimuksissa oli v. 
2006 noin 24 500 hehtaaria, joiden hoidon vuosit-
taiset kustannukset olivat noin 7 M €. Tavoitteena 
on saada hoidon piiriin erityistuella vähintään �0 
000 ha vuoteen 2012 mennessä, jolloin hoidon vuo-
sittaiset kustannukset olisivat n. 9 M €. Vastaavasti 
muulla rahoituksella hoidettavan 10 000 hehtaarin 
vuosittaiset hoidon kustannukset olisivat 5 M €. 
Tämän lisäksi tarvitaan lisärahoitusta hyvin um-
peutuneiden kohteiden peruskunnostukseen 1,7 
M € v. 2012 mennessä, sekä ei-erityistukikelpoisten, 
hankalien etäisyyksien tai kulkuyhteyksien vuoksi 
kalliiden, sekä erityisen työläiden ja/tai erityistä 
asiantuntemusta vaativien kohteiden kunnostuk-
seen ja hoitoon 1,2 - � M € vuosittain. Kaikkiaan 
hoidon kustannukset ovat vuosina 2008 - 2012 80 
- 90 M €. Näistä I ja II hoitoluokan hoitamattomien 
kohteiden osuus olisi muilla rahoitusmuodoilla, 
mikäli alueita ei saada erityistuen piiriin, vajaa 2 
M € /vuosi.

Jatkossa hoidon piiriin tulisi saada hoito-työ-
ryhmän esittämä 60 000 ha, joista vähintään 2/� 
erityistuella. Tällöin jatkuvan hoidon kustannukset 
olisivat erityistuella 12 M€ ja muulla rahoituksella 
vähintään 10 M€ vuosittain (taulukko 19). Lisäksi 
peruskunnostuksen kustannukset vastaavalta ajal-
ta olisivat n. 14 M €. Kaikkiaan hoidon kustannuk-
set olisivat vuosina 201�-2020 n. 200 M €.
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9.8 
Hoidon rahoitusmahdollisuudet

Hoidon päärahoitusmuoto on tällä hetkellä maa-
talouden erityisympäristötuki. Vaikka erityistuki 
ei yksin riitä rahoittamaan kaikkea hoitoa, se on 
jatkossakin päärahoituskeinona:

• erityistukikelpoisten viljelijöiden omistamil-
la tai vuokraamilla kohteilla (myös valtion 
ja yksityismaiden suojelualueilla).

• rekisteröityjen yhdistysten hoitamilla koh-
teilla (Leader-toimintatapa)

Mahdolliset rahoituslähteet muilla kohteilla (ny-
kyistä rahoitusta ja sen käyttöä lisäämällä):

• Metsähallituksen budjettivarat valtion mail-
la, samoin (METSO) YSA-alueilla. Lisäksi 
yhteistyö näiden lähialueilla sijaitsevien 
kohteiden hoidossa.

• YTY-rahoitus (luonnonsuojelutehtäviin 
yhteensä n. 540 000 € v. 2005)

• YM:n perinnebiotooppien hoitorahoitus 
(Eräät luonnonsuojelun menot 450 000 € v. 
2007, josta osa perinnebiotooppien hoitoon, 
loput luonnonsuojelulain luontotyyppien 
inventointiin ja luonnonsuojelualueiden 
hoitoon ja merkintään)

Taulukko 19. Hoidon vuosittaiset tavoitteet (hehtaareja) v. 2012 ja v.2020 sekä vuosittaiset kustannukset (M €).  
(MH = metsähallitus)

• Saariston ympäristönhoitoavustus
• Museoviraston budjettirahoitus muinais-

jäännöskohteilla (laajempi hoito-ohjelma)
• Kuntien ja säätiöiden rahoitus omistamil-

laan kohteilla (n. �00 ha)
• Projektirahoitus (mm. kuntien kohteita tai 

laajoja kohdekokonaisuuksia maisema-alu-
eilla Life-/rakennerahastohankkeina)

• KEMERA:n luonnonhoitohankkein pieniä 
puustoisten perinnebiotooppien raivaus- ja 
peruskunnostustoimia. 

• METSO-rahoituksella voitaneen edelleen 
korvata omistajille puustoisten perinnebio-
tooppien puuston säästämisen tai hoidon 
kustannuksia. 

Kansallista hoitorahoitusta tarvitaan lisää osin I 
ja II hoitoluokan kohteille sekä muille ei-erityistu-
kikelpoisille kohteille, erityisosaamista vaativille 
kohteille, pienille ja pitkien tai hankalien kulku-
yhteyksien tärkeille kohteille, sekä lisärahoitusta 
peruskunnostuksiin.

Hoidettava kohderyhmä Hoidettavia hehtaareja (ha) Hoidon vuosittaiset kustannukset 
(M €/v)

Erityistuen piirissä v. 2006 24 500 7

Yhteensä v. 2012 40 000 17,3

Peruskunnostus 400                 0,3

Erityistuen piirissä 30 000 9

Muussa hoidossa 10 000 5

Erikoishoito (mm. MH) 2 000 - 5 000 1,2 - 3

I hoitoluokka 2 000 - 2 200 1

II hoitoluokka 1500 -1 700 0,8

Yhteensä v. 2020 60 000 n. 27

Peruskunnostus 2500                1,75

Erityistuen piirissä 40 000 12

Muussa hoidossa 20 000 10

Erikoishoito (mm. MH) > 5 000 > 3
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Resurssitarpeet 

• Riittävät henkilöstöresurssit alueellisiin ympäristökeskuksiin
 - hoidon järjestäminen arvokkaille kohteille, hankkeiden suunnittelu ja hallinnointi
 - perinnemaisemien tilan ja hoidon seuranta ja neuvonta (maastokäynnit)
 - seuranta-aineiston tallennus tulevaan tietojärjestelmään
 - koordinointi (yhteistyötahot), koulutus ja tiedotus
• Riittävä rahoitus kohteiden hoitoon 
 - kansallisen rahoituksen järjestäminen (ei-erityistukikelpoiset kohteet ja kohteet, joiden hoito erityistuella ei  
 mahdollista tukikaton takia)
• Lisää resursseja 
 - seurantajärjestelmän ja perinnemaisemarekisterin luomiseen ja ylläpitoon (SYKE ja muut tahot)
 - esimerkki- ja mallialueverkostojen luomiseen
 - hoitosuunnitelmien laatimiseen tärkeimmille kohteille
 - erityistukikohteiden ja muiden uusien kohteiden inventointiin

WWF:n, Metsähallituksen ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteisvoimin kunnostettua kalkkivaikutteista ketoa 
Iniön Hallonnäsin yksityismaiden suojelualueella.
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Luku 1. Johdanto ja luku 2. Menetelmät
Valtakunnallisessa perinnemaisemien kartoituk-
sessa vuosina 1991-1998 löydettiin arvokkaita 
kohteita 18 640 hehtaaria, joista valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltiin yli 
puolet. Kohteiden tilan kehittymistä ja hoitoa ei 
ole kattavasti selvitetty Suomen perinnebiotoopit 
-julkaisun jälkeen. Siksi, sekä käytettävissä olevi-
en resurssien suuntaamiseksi arvokkaimpiin ja  
kiireellisimpiin kohteisiin, ovat ympäristökeskuk-
set laatineet perinnebiotooppien alueellisia hoito-
ohjelmia. Niiden yhteydessä on selvitetty alueiden 
nykytila sekä priorisoitu kohteiden hoitotarve. 

Tämän valtakunnallisen koosteen tarkoitus on 
yhdistää alueellisten hoito-ohjelmien tiedot kat- 
saukseksi maan perinnebiotooppien hoitotilan-
teesta, arvioida hoidon järjestämisen ongelmia, 
sekä asettaa ympäristöhallinnon lyhyen aikavälin 
tavoitteet perinnebiotooppien hoidolle ja siinä tar-
vittaville resursseille.

Luku 3.1. Kohteiden nykyinen määrä
Perinnemaisemien hoitotyöryhmän mukaan 
Suomessa tulisi olla perinnebiotooppeja hoidossa 
60 000 hehtaaria vuoteen 2010 mennessä. Vaikka 
lukuisilla tiloilla on luovuttu karjanpidosta ja lu-
onnonlaitumien laidunnuksesta, maatalouden eri- 
tyisympäristötuen avulla on saatu alueita uudel-
leen hoidon piiriin. Erityistuen perinnebiotoop-
pisopimusten ala on kasvanut 24 500 hehtaariin 
(v. 2006). 1990-luvun jälkeen on myös inventoitu 
lisää kohteita. Perinnebiotooppeja, perinnebioto-
oppien hoidon tukea saavia, sekä muita kunnos-
tuskelpoisiksi arvioituja kohteita on tiedossa n. 40 
000 ha. 

Valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaiksi 
todettujen kohteiden määrä ja ala on pienentynyt 
menetettyjen kohteiden (yli 600 ha), muuttuneen 
hoitoalan tai tarkentavien maastokäyntien rajaus-
muutosten myötä. Toisaalta osalla kohteista hoito-
ala on laajentunut (yli 1200 ha). Arvokkaasta alasta 

Tiivistelmä

sijaitsee Natura-alueilla 5 500 ha, valtion mailla yli 
2 500 ha, sekä YSA-alueilla 1 000 ha.

Valtakunnallisen kartoituksen jälkeen on inven-
toitu yli 600 uutta kohdetta (� 700 ha). Näistä on 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi 
arvioitu 76 kpl (7�0 ha). Metsähallituksen hallin-
noimia uusia perinnemaisemia on n. 150 kpl (970 
ha). Erityistuella (pääosin perinnebiotooppisopi-
muksella) hoidettavia kohteita, joiden luontoarvot 
ovat selvittämättä, oli v. 2006 n. 16 000 ha. Luonnon 
monimuotoisuuden yleissuunnitelmissa on arvioi-
tu kunnostuskelpoiseksi yli 900 kohdetta (yli 2200 
ha). 

Luku 3.2. Hoitotilanne
Perinnemaisema-alasta on hoidon piirissä kaikki-
aan lähes �0 000 hehtaaria (yli 70 %).

Valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaaksi 
todetusta alasta oli hoidon piirissä vuosituhannen 
alussa 10 700 ha (57 %). Nykyisestä alasta (n. 18 000 
ha) on säännöllisen hoidon piirissä vähintään 8 700 
ha (49 %), n. 1600 kohdetta (4� %). Maatalouden 
erityisympäristötuen avulla hoidetaan 6200 ha (�4 
%), mikä on 11 % aiempaa enemmän. Ympäristö-
ministeriön hoitokorvauksella hoidettiin vuosina 
200�-2006 n. 80 kohdetta. Yhdistykset ja projektit 
ovat hoitaneet 70 kohdetta. Museovirasto hoitaa 
40 kohdetta.

Edelleen n. 2000 kohdetta on hoidon ulkopuo-
lella. Arvokkaimmasta valtakunnallisesta ja maa-
kunnallisesta alasta on lähes puolet vailla hoitoa. 
Näitä uhkaavat umpeenkasvun lisäksi rakentami-
nen, metsittäminen, pellon raivaus ja puustoisilla 
tyypeillä hakkuut. Jo menetettyjä kohteita on n. 
260.

Muista kohteista on hoidon piirissä n. 20 000 
ha, näistä inventoimattomia erityistukisopimusten 
piirissä olevia perinnemaisemia n. 16 000 hehtaaria 
(v. 2006). Uusia inventoituja kohteita on hoidossa 
n. 2 900 ha (79 %).
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Natura-alueilla sijaitsevista perinnemaisemista 
on hoidon piirissä �200 ha, erityistuella hoidetaan 
2600 ha. Valtion mailla hoidettiin v. 2007 1 800 ha 
(yli 200 kohdetta), näistä 1990-luvulla inventoituja 
kohteita n. 1000 ha. YSA-alueiden 760 hoidetusta 
hehtaarista on erityistuessa valtaosa, yli 600 ha. 

Eri perinnemaisematyyppien hoitotilanne vaih-
telee huomattavasti. Heikoin tilanne on suoniityil-
lä, paras merenrantaniityillä. Myös alun perin niu-
kasti löytyneitä tyyppejä (kedot, nummet, lehdes-
niityt) on edelleen vähän hoidon piirissä. Uusien 
kohteiden, etenkin inventoimattomien erityistu-
kisopimusalojen, myötä on hoidettu ala kuitenkin 
lisääntynyt. Eniten hoitoala on kasvanut metsälai-
tumilla, hakamailla ja merenrantaniityillä.

Luku 3.3. Hoidon laatu
1990-luvun tilanteeseen verrattuna voidaan arvi-
oida hoitamattomien kohteiden kunnon edelleen 
heikentyneen, mutta monilla hoidetuilla kohteilla, 
etenkin erityistuen piirissä olevilla, hoidon taso 
lienee jossain määrin parantunut. Hoidon laatu 
on kuitenkin edelleen yleisesti epätyydyttävä. Re-
hevöityminen, etenkin kivennäisten annon takia, 
on yhä vakava ongelma. Raivaustarvetta on ylei-
sesti niin metsittyvillä hoitamattomilla kohteilla 
kuin hoidetuillakin alueilla.

Luku 4. Hoidon priorisointi
Alueellisissa hoito-ohjelmissa arvokkaat perin-
nebiotoopit jaettiin kolmeen luokkaan kohteen 
arvon ja hoidon kiireellisyyden mukaan. Kiireel-
lisimmässä I hoitoluokassa on 500 kohdetta (5 
900 ha). Näillä esiintyy esim. uhanalaisia lajeja 
tai kasvillisuustyyppejä. II hoitoluokassa on 800  
kohdetta (5 600 ha). Hoidon piirissä on 65 % I ja II 
hoitoluokan kohteiden alasta, hoitoa vailla on yli 
500 kohdetta (lähes 4 000 ha). Näiden hoito tulisi 
järjestää vuoteen 2012 mennessä, aloittaen kiireel-
lisimmistä I luokan kohteista (2 200 ha).

Luku 5. Hoidon ongelmat
Suurimmat ongelmat perinnemaisemien hoi- 
dossa ja sen järjestämisessä aiheutuvat hoidon 
järjestämisen vähäisistä resursseista ja maatalou- 
den rakennemuutoksesta. Hoidon laadun ongel-
mat aiheutuvat pääosin siitä, että ympäristötuki ei 
kannusta laadukkaaseen hoitoon, sekä seurannan 
ja neuvonnan vähäisyydestä.

Suomen EU-jäsenyyden eli noin viimeisen kym-
menen vuoden aikana on tilojen määrän vähene-
minen jatkunut tasaiseen tahtiin. Tilojen lopet-
taminen on kohdistunut pientiloihin, ja tilakoon 
suurentumisen myötä pienille perinnebiotoopeille 
on entistä vaikeampi löytää laiduntajia. Pienillä 
kohteilla hoito ei ole erityistuen avullakaan talo-

udellisesti kannattavaa. Nykyisen tehostuneen 
maatalouden ja tukijärjestelmien vuoksi on kannat-
tavampaa tuottaa eläimille tarvittava rehu lannoit-
teiden avulla pellolla ja laiduntaa viljeltyjä nurmia. 
Aktiivitiloilla ei ole entisen kaltaista taloudellista 
motivaatiota alueiden hoitoon.

Hoitotyöstä kiinnostuneilla muilla tahoilla ei oleoitotyöstä kiinnostuneilla muilla tahoilla ei ole 
juurikaan mahdollisuutta saada työstään korvaus-
ta. Kohteiden hoidon järjestämiseen, mm. hoitajien 
ja hoidettavien alueiden yhteensovittamiseen ei ole 
juurikaan resursseja. Hoitotoimien teettämiseen 
maisemanhoitoon erikoistuneilla urakoitsijoilla 
olisi tilausta, mutta erityistuen korvaukset eivät 
riitä urakoitsijoiden palkkaamiseen ja erityistuen 
ulkopuolisille kohteille ei ole yleensä rahoitusta. 
Pienialaiset kohteet, joilla esiintyy usein myös 
uhanalaisimpia perinnebiotooppeja, ovat erityi-
sen työläitä ja kalliita hoitaa. Perinnemaisemien 
kunnon parantaminen ja ennallistaminen edellyt-
tävät suurempaa panostusta myös hoidon laatuun 
(luku 8.).

Luku 6. Tietojen tallentaminen, 
seuranta ja tutkimus 

Luvut 6.1 ja 6.3: Hoidon ja sen 
vaikutusten seuranta
Perinnebiotooppien tilan kohentamiseen tarvitaan 
sijainti- ja hoitotiedon lisäksi seurantatietoa ja sen 
koordinointia. Näitä on kerätty ympäristökeskuk-
sissa niukkojen henkilöstöresurssien vuoksi vähän 
ja menetelmiltään vaihtelevasti. SYKE ja muut ta-
hot ovat keränneet seurantatietoja tutkimusten 
yhteydessä. Myös Metsähallituksessa on tehty 
seurantaa. Seurantatietoja ei ole koottu yhteen. 

Seurantamenetelmien yhtenäistämiseksi onkin 
kiireellistä luoda valtakunnallinen seurantajärjes-
telmä. Tähän sisältyy yhteinen seurannan ohjeis-
tus ja tietokanta seurantatiedon tallentamiseksi. 
Seurannan suunnittelu, yhtenevän tiedonkeruun 
järjestäminen eri tahojen yhteistyönä, sekä tietojär-
jestelmän ylläpito ja koordinointi tulisi olla yhden 
tahon vastuulla.

6.2. Valtakunnallinen päivitettävä 
perinnemaisemarekisteri
Hoidon ja seurannan tehostamiseksi on vält-
tämätöntä kehittää päivittyvä, ajan tasalla ja yh-
teistyötahojen käytössä oleva, valtakunnallinen 
perinnemaisemarekisteri. Rekisteri voisi koos-
tua seurantatietokannasta yhdistettynä paikka- 
tietoaineistoon. Silloin kohteet voidaan huomioida 
maankäytön suunnittelussa sekä mm. hoitoon liit-
tyvissä hankkeissa. Rekisteri säästäisi myös hen-
kilöstöresursseja, joita kuluisi luontodirektiivin 
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vaatimien, kansallisten, sekä alueellisten yhteen-
vetojen laatimiseen. 

6.4. Tutkimus
Kansainvälisesti vertailtuna panostus perin-
nebiotooppien tutkimukseen on ollut Suomessa 
vähäistä. Perinnemaisemia ja niiden hoitoa on 
tutkittu Suomen ympäristökeskuksessa ja eräissä 
muissa tutkimuslaitoksissa. Tieto on kuitenkin 
pirstaleista ja tutkimukset hoidon vaikutuksista 
ovat olleet pääosin lyhyitä. Tutkimusrahoitus on 
viime vuosien aikana voimakkaasti vähentynyt. 
Nykyisessä hoidossa ilman hoidon vaikutusten 
tutkimista tai seurantaa menetetään jatkuvasti ar-
vokasta tietoa. 

Laji- tai luontotyyppikohtaista tietoa ei ole riit-
tävästi ja hoidon vaikutuksista eri eliöryhmiin on 
jonkin verran ristiriitaisia näkemyksiä. Myös tut-
kimustulosten hyödyntäminen ontuu. Niitä ei ole 
otettu riittävästi huomioon mm. ympäristötukijär-
jestelmää kehitettäessä. Lisäksi on tarve sovelta-
valle tutkimukselle mm. hoitotapojen ekologisen 
ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi. 

Luku 7. Hoitovastuun jakautuminen 
sekä hoidon edistäminen
Vastuu perinnebiotooppien hoidosta on pääosin 
yksityisillä maanomistajilla. Aktiivitiloilla hoitoa 
rahoitetaan viljelijöille myönnettävän maata-
louden erityisympäristötuen avulla. Myös valtion 
ja kuntien mailla hoitoa voidaan rahoittaa eri- 
tyistuella vuokraamalla alue tukikelpoiselle tilalle 
tai yhdistykselle. Erityistuen ulkopuolelle jäävillä 
kohteilla tarvitaan muita hoitajia ja rahoitusmuoto-
ja. 

Alueellinen perinnebiotooppien hoidon koor-
dinointivastuu on ympäristökeskuksilla. Lisäksi 
ympäristökeskus vastaa yksityisten suojelualuei-
den, suojelualueiden ulkopuolisten Natura 2000 
–verkoston perinnebiotooppien, sekä luonnonsuo-
jelulain luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien 
lajien kasvupaikkojen, sekä I ja II hoitoluokkiin 
kuuluvien perinnemaisemien hoidosta. Hoitoon 
ja koordinointiin tulee varata riittävät resurssit.

Valtion hallinnassa on 5-6 % perinnebiotoopeis-
ta. Niiden hoidosta vastaa Metsähallitus. Ympäris-
tökeskusten yhteistyötä Metsähallituksen kanssa 
on tarpeen lisätä hoidon järjestämiseksi YSA-alu-
eiden lisäksi niiden tai valtion maiden läheisyy-
dessä sijaitsevilla, sekä erityisosaamista vaativilla 
kohteilla, hyödyntäen Metsähallituksen hoitoko-
kemusta.

Vapaaehtoisjärjestöillä toivotaan jatkossa olevan 
suurempi rooli perinnemaisemien hoitajina. Tällä 
ohjelmakaudella avautunut erityistukirahoitus-
mahdollisuus Leader-toimintatavalla tulee hyö-

dyntää niin, että yhdistysten hoitamien kohteiden 
määrä lisääntyy selvästi. Rahoitusmahdollisuuden 
tehokas käyttöönotto edellyttää riittäviä resursseja 
neuvontaan.

Toteutetuissa perinnemaisemahankkeissa on 
yhdistetty uusien kohteiden inventointeja, aluei-
den hoitoa, sekä esim. tutkimusta tai luonnonhoi-
toyrittäjien koulutusta. Jatkossa niiden tulisi kattaa 
myös perinnemaisemakeskittymien, sekä pienten 
niittokohteiden hoidon järjestämistä ja kustan-
nustehokkaiden hoitomenetelmien kehittämistä. 
Vaikka hankkeet ovat tarpeellisia uusien ideoiden 
esille tuomiseen ja hoitokokeiluihin, niillä ei voida 
korvata kohteiden hoidon järjestämisen, hoidon 
tai tutkimuksen nykyistä resurssipulaa, eikä eri-
tyistuen riittämättömyyttä peruskunnostuksiin 
umpeutuneilla kohteilla.

Luku 8. Hoidon tavoitteet ja toimenpiteet
Perinnemaisemien hoito ei ole edistynyt tavoit-
teiden mukaisesti. Lähivuosina on ensisijaista mm. 
alueellisissa hoito-ohjelmissa priorisoitujen arvok-
kaimpien ja kiireellisimpien kohteiden hoidon 
järjestäminen, sekä hoidetun alan lisääminen.
Lähivuosien tavoitteita (v. 2012 mennessä):

• Perinnemaisemia hoidon piirissä 40 000 ha, 
näistä erityistuella n. �0 000 ha.

• 80 % priorisoiduista I ja II hoitoluokan koh-
teista hoidon piirissä.

• Hoitotyöhön käytetään luonnonhoitoon eri-
koistuneita urakoitsijoita. Talkootoimintaa 
tuetaan pitkäaikaisin avustuksin.

• Kehitetään uusia hoidon rahoituskeinoja.
• Kiinnitetään erityishuomiota erityistuen 

ulkopuolelle jäävien arvokkaiden kohteiden 
hoidon järjestämiseen, seurantaan ja neu-
vontaan, sekä turvataan näiden kohteiden 
hoidon rahoitus.

• Edistetään pienten perinnemaisemien ja 
harvinaisten luontotyyppien hoitoa. 

• Lisätään yhteistyötä perinnebiotooppien 
hoidon järjestämisessä ja tiedonvälityksessä 
yhteistyötahojen kesken.

• Perinnemaisemien edustavuus turvataan 
laatimalla arvokkaimmille kohteille hoito-
suunnitelmat, seuraamalla niiden tilaa ja 
ohjaamalla hoitoa tilakohtaisella neuvonnal-
la. Kehitetään valtakunnalliset seurannan 
ohjeet ja seurantajärjestelmä. 

• Lisätään koulutusta ja tutkimusta, jotta 
suunnittelijoilla ja hoitajilla on riittävä 
tietotaito oikeista hoitotavoista ja niiden 
vaikutuksista perinnebiotooppien lajistoon 
ja tyyppien edustavuuteen. 
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Asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää 
alueellisia koordinaattoreita ympäristökeskuksiin 
(perinnemaisemien hoidon suunnittelu- ja koordi-
nointi), valtakunnallisen seurannan koordinaatto-
ria SYKE:en, sekä riittävät resurssit seurantajärjes-
telmän kehittämiseen ja hoitotyöhön.

Luku 9. Suunnittelun ja hoidon 
resurssit ja rahoitustarpeet
9.1.Suunnittelun ja hoidon 
järjestämisen kustannukset

• Hoidon järjestäminen ja koordinointi �6 
htkk/vuosi (AYK). 

• Seuranta ja hoidon neuvonta vuosittain 44-
51 htkk (AYK, Metsähallitus).

• Erityistukilausunnot 42-48 htkk/vuosi.
• Tiedotus ja koulutus 52 htkk/vuosi.
• Hoitosuunnitelmat 1�-20 htkk.
• Uusien kohteiden inventointi: Nykyiset 

erityistukikohteet 50 htkk. 
• Maastotöiden matkakustannukset.

9.2. – 9.3. Seurantajärjestelmän ja 
tutkimuksen kustannukset

• Valtakunnallisen seurantajärjestelmän (ja 
perinnemaisemarekisterin) luominen ja 
käyttöönotto �6-60 htkk, sekä kerättyjen 
inventointi- ja/tai seurantatietojen syöttämi-
nen järjestelmään 42-48 htkk. 

• Seurantajärjestelmän ylläpito, seurannan 
ohjeistus ja valtakunnallinen koordinointi 12 
htkk/v (SYKE). 

• Perinnebiotooppien hoidon tutkimusohjel-
ma 8 M €.

9.7. Hoidon kustannukset yhteensä
Hoidon kustannukset ovat noin 80 - 90 M € vuosina 
2008-2012. Hoidon vuosittaiset kustannukset ovat 
erityistuella n. 9 M € ja muulla rahoituksella n. 5 
M € (v. 2012). Näistä I ja II hoitoluokan hoitamat-
tomien kohteiden osuus olisi, mikäli alueita ei saa-
da erityistuen piiriin, vajaa 2 M € /vuosi. Lisäksi 
tarvitaan 1,7 M € umpeutuneiden kohteiden pe-
ruskunnostukseen, sekä vuosittain 1,2 - � M€ han-
kalien etäisyyksien vuoksi kalliiden, sekä työläiden 
tai erityistä asiantuntemusta vaativien kohteiden 
kunnostukseen ja hoitoon. Jatkossa hoidon piiriin 
tulee saada hoitotyöryhmän esittämä 60 000 ha. 
Tällöin hoidon kustannukset olisivat esim. v. 201�-
2020 n. 200 M €. 

9.8. Hoidon rahoitusmahdollisuudet
Vaikka maatalouden erityisympäristötuki ei riitä 
yksin kattamaan kaikkea hoitoa, se on jatkossakin 
päärahoituskeino erityistukikelpoisten viljelijöiden 

omistamilla ja vuokraamilla kohteilla, sekä rekis-
teröityjen yhdistysten vuokraamilla kohteilla. 

Muilla kohteilla mahdolliset rahoituslähteet 
ovat (nykyisen rahoituksen käyttöä lisäämällä): 
Metsähallituksen ja Museoviraston budjettivarat 
(+ METSO), YM:n perinnebiotooppien hoitoraha ja 
YTY-rahoitus, Saariston ympäristönhoitoavustus, 
kuntien ja säätiöiden rahoitus, sekä projektirahoi-
tus. 

Kansallista hoitorahoitusta tarvitaan lisää osin 
I ja II hoitoluokan kohteille sekä muille ei-erity-
istukikelpoisille kohteille, erityisosaamista vaa-
tiville kohteille, pienille ja pitkien tai hankalien 
kulkuyhteyksien tärkeille kohteille, sekä lisära-
hoitusta peruskunnostuksiin.
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Valtakunnallisen hoito-ohjelman tietojen kattavuus ja luotettavuus

Kohta 1. 
Eräiden alueiden osalta (Häme, Kaakkois-Suomi) oli käytettävissä hoitotilannetietoja vain valtakunnal-
lisen kartoituksen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista kohteista, ja/ tai varsinaista prio-
risointia ei oltu tehty (Kaakkois-Suomi) tai se on tehty vain osalle kohteista (Kainuu, Kaakkois-Suomi, 
Häme). Useimmissa aluekeskuksessa ei oltu arvioitu hoito-ohjelmien tai julkaisemattomien raporttien 
yhteydessä määrällisiä hehtaaritavoitteita, eikä koordinointiin, suunnitteluun, hoidon järjestämiseen ja 
itse hoitotyöhön tarvittavia resursseja. Näitä tietoja on jonkin verran saatu suoraan alueellisista ympä-
ristökeskuksista (taulukko 20).

Edellä mainituista seikoista seuraa, että tämän koosteen luvut ovat monilta osin lähinnä suuntaa-
antavia, ts. virhemarginaali on suuri. Erityisesti arvoluokittain esitettyjen koostettujen lukujen suhteen 
tulee suhtautua vain suuntaa antavina. Paikallisesti arvokkaiden kohteiden hoitotiedot puuttuvat mm. 
Hämeen ja Kaakkois-Suomeen osalta. Paikallisten kohteiden hoitotietojen puuttuminen aiheuttaa virhettä 
myös esim. koko maan hoidettujen kohteiden kokonaismäärään, joka siten on luultavasti liian alhainen. 
Paikallisesti arvokkaat erityistuen piirissä olevat kohteet sisältyvät tosin TE-keskusten tietojen mukaisiin 
perinnebiotooppisopimusten kokonaismäärään, mutta tulevat luetuiksi samaan kategoriaan uusien 
inventoimattomien kohteiden kanssa.

Kohta 2.
Valtion maiden uusilta kohteilta on tiedossa yleensä ala sekä perinnemaisematyypit. Inventointi on joko 
tehty tai tehdään myöhemmin. 

Kohta 3.
Voimassa olevissa perinnebiotoopin hoitosopimuksissa oli vuonna 2006 yhteensä 24 447 hehtaaria (2�48 
kpl). Tämän lisäksi perinnebiotooppien hoitoa on rahoitettu Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 
ja Maiseman hoito ja kehittäminen –sopimuksilla, joten uusien erityistuen perinnemaisemakohteiden 
ala on todellisuudessa em. suurempi. (Inventoituja tai valtion uusia erityistuella hoidettuja kohteita 
yhteensä 8 600 ha).
Erityistukikohteilta (pääosin perinnebiotooppisopimusten, osin myös muiden tukimuotojen perinne-
biotoopit) on tietoa pinta-alasta, kasvillisuustyypeistä ja mahdollisesti joitakin huomioita tyypillisestä 
tai harvinaisemmasta lajistosta.

Kohta 4.
Yleissuunnitelmien perinnemaisemien kokonaistilanne tiedossa: Lappi, Pohjois-Savo, Pirkanmaa, Sata-
kunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa. Muiden alueiden osalta tiedot ovat puutteelliset.
Yleissuunnitelmien kohteilta tietoa on lähinnä alasta ja kelpoisuudesta erityistukikohteeksi tai kunnos-
tuksen kohteeksi, sekä mahdollisesti joitakin huomioita lajistosta ja kasvillisuustyypeistä.

Kohta 5. 
Hoidossa olevaksi kohteeksi on luettu alue, joka on pääosin säännöllisen laidunnuksen tai niiton piirissä, 
vaihtelevasti osittain hoidon piirissä, tai joissakin ympäristökeskuksissa mahdollisesti vain perinteises-
sä – perinnebiotooppiarvot säilyttävässä - laidunnuksessa tai niitossa (ei esim. yksinomaan raivauksin 
hoidetut kohteet).

Kohta 6.
Erityisesti arvoluokittain esitettyjen koostettujen lukujen suhteen tulee suhtautua suuntaa antavina, sillä 
useissa aluekeskuksissa on päivitettyä tietoa vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaista 
kohteista. Paikallisista kohteista ei hoitotilannetta ole ehditty päivittää. ks. 1/1.

Kohta 7.
Hoidetun alan keskiarvo niiltä alueilta, joista on tietoa paikallisten kohteiden tilanteesta, on 41 %.

LIITE 1/1 (1/2)
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Kohta 8.

Lisäksi puhelimitse saadut tiedot eivät ole vertailukelpoisia maastossa tehtyjen havaintojen kanssa. 
Myös kohteiden eri osa-alueiden erilainen kunto (esim. osin hoidettu, osin umpeutunut) vaikeuttaa 
yleisen arvion antamista. Siksi arviot hoidon nykytilasta ja hoidon tasosta ovat suuntaa antavia ja niitä 
on ollut käytettävissä vain osasta kohteista. Nykyinen kunto on arvioitu noin 850 kohteen osalta Pohjois-
Savosta, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, Kymenlaaksosta (200�), Lounais-Suomesta 
ja Uudeltamaalta.

Taulukko 20. Alueellisten ympäristökeskusten perinnemaisemien hoitotietojen päivitysajankohta ja kattavuus.

Hoitotilanne = hoitotilanne tiedossa
V-, M- =  valtakunnallisen kartoituksen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkailta kohteilta
P-kohteet =  paikallisesti arvokkailta kohteilta
Päivitysvuosi =  hoitotilannetietojen päivitysvuosi
Uudet kohteet =  Hoito-ohjelmaan/ raporttiin/ hoitotilannetaulukoihin kirjattu uusia kohteita (kpl = kohteiden lukumääränä;
 ha = kohteiden pinta-aloina)
Inventoidut =  valtakunnallisen kartoituksen jälkeen inventoidut kohteet
Valtion =  valtion maiden uudet kohteet
ET-sopim. =  erityistukisopimusten inventoimattomat perinnemaisemat
LUMO. =  luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmien perinnemaisemat
ET-PB-sopimusk. = alueen maatalouden erityisympäristötuen perinnebiotooppisopimusten tiedot vuodelta
Priorisointi =  priorisointi hoitoluokkiin tehty: I-II = I ja II hoitoluokan (tai valtakunnallisille ja maakunnallisille) kohteille, 
 III = III kolmannen hoitoluokan (tai paikallisesti arvokkaille) kohteille
Hoitotavoite =  hoito-ohjelmassa tai muuten asetettu alueellinen hehtaarihoitotavoite

LIITE 1/2

Alue
Hoitotilanne Uudet kohteet ET-PB-

sopi-
musk.
(vuosi)

Priori-
sointi

Hoito-
tavoite
(ha)V-M- P-

koh-
teet

Päivitys-
vuosi

Inven-
toidut

Valtion ET-
sopim.

Lumo I-
II

III

Lappi on osin 2004-2007 kpl, ha kpl, ha ei ei 2006 on osin 3000

Pohjois-Pohjan-
maa

on on 2006 kpl, ha kpl, ha ei ei 2006/2007 on on ei

Kainuu on ei/
v.2000

2004 kpl, ha kpl ei ei 2006 on ei ei

Keski-Pohjan-
maa

on on 2006? ei ei ei ei on osin ei

Etelä-Pohjan-
maa ja Pohjan-
maa

on on 2004/2006 ha ei ei ei on on ei

Keski-Suomi on on kpl, ha kpl ei ei 2006? on on? ei

Pohjois-Savo on on kpl, ha kpl kpl, ha ei 2006 on on, 
kpl

ei

Pohjois-Karjala on on 2007? kpl, ha ei ei kpl, ha 2005/2006 on ei 1800

Etelä-Savo on on 2007 ei ei ei ei on on, 
kpl

2500

Etelä-Karjala on ei 2003? ei ei ei ei 2006 ei ei ei

Kymenlaakso on ei 2003? ei ei ei ei 2006 ei ei ei

Päijät-Häme on arvio 2005(/2007) ei ei ei ei 2007 on ei ei

Kanta-Häme on arvio 2005(/2007) ei ei ei ei on ei ei

Pirkanmaa on on 2002-2007 kpl, ha kpl, ha kpl, ha kpl, ha 2005/2006 on on ei

Satakunta on on 2005-2006 kpl, ha kpl, ha kpl, ha kpl, ha 2007 on on 3000

Varsinais-Suomi on on 2005-2007 kpl, ha kpl, ha kpl, ha kpl, ha 2007 on on 8000

Uusimaa on on ei ei ei ei 2006? on on ei
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LIITE 2.

A.  Valtakunnallisen kartoituksen arvokkaiden perinnebiotooppien määrä 
(nykyisin) ja hoitotilanne arvoluokittain (kpl) (P= puuttuu)

Alue
Valtakunnallisesti arvok-

kaat
Maakunnallisesti arvok-

kaat
Paikallisesti arvokkaat

Mää-
rä

Hoidos-
sa

Erityis-
tuki

Määrä Hoidos-
sa

Erityis-
tuki

Määrä Hoi-
dossa

Eri-
tyis-
tuki

Lappi 23 16 3 54 25 6 207 80 4

Pohjois-Pohjanmaa 16 12 5 52 15 10 200 43 42

Kainuu 10 7 5 63 45 27 169 70 57

Keski-Pohjanmaa 3 0 0 24 12 3 115 53 13

Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa

3 2 1 47 30 21 230 86 32

Keski-Suomi 8 6 3 30 22 11 164 74 49

Pohjois-Savo 7 6 4 57 44 36 126 80 64

Pohjois-Karjala 14 11 3 37 20 3 148 49 22

Etelä-Savo 8 8 4 26 16 8 149 91 44

Etelä-Karjala 2 2 2 24 12 8 58 P

Kymenlaakso 6 3 1 26 7 2 70 P

Päijät-Häme 10 9 4 36 19 9 56 75

Kanta-Häme 8 6 1 31 16 9 95

Pirkanmaa 11 7 2 60 28 18 232 59 33

Satakunta 12 10 7 61 31 22 202 60 32

Varsinais-Suomi 39 27 19 170 89 55 239 86 50

Uusimaa 28 17 9 95 45 25 166 45 25

Yhteensä 208 149 73 893 476 273 2626 951 467

B.  Valtakunnallisen kartoituksen arvokkeiden perinnebiotooppien pinta-ala (nykyisin) 
ja hoitotilanne arvoluokittain (ha). (p = joitakin erityistuen piirissä määrä ei tiedossa)

Alue Valtakunnallisesti arvokkaat Maakunnallisesti arvokkaat Paikallisesti arvokkaat

Ala Hoi-
dossa

% Eri-
tyis-
tuki

Ala Hoi-
dossa

% Eri-
tyis-
tuki

Ala Hoi-
dossa

% Eri-
tyis-
tuki

Lappi 695 302 43 169 527 275 52 49 926 233 25 11

Pohjois-Pohjanmaa 257 133 52 124 1116 197 18 172 1228 220 18 218

Kainuu 170 121 71 109 377 272 72 185 783 346 44 205

Keski-Pohjanmaa 235 0 0 0 248 113 46 5 602 65 11 23

Etelä- ja Pohjanmaa 28 16 55 13 350 255 73 234 940 187 20 120

Keski-Suomi 46 26 57 13 156 105 68 39 559 290 52 229

Pohjois-Savo 73 49 67 48 423 265 63 265 584 442 76 376

Pohjois-Karjala 91 71 79 11 78 36 45 8 281 106 38 69

Etelä-Savo 128 128 100 34 153 57 37 39 392 259 66 186

Etelä-Karjala 6 6 100 6 38 26 69 12 65 P 0

Kymenlaakso 29 11 40 3 60 24 39 5 80 P 0

Päijät-Häme 108 107 99 85 254 211 83 112 216 207 50

Kanta-Häme 128 105 82 80 145 94 65 84 199

Pirkanmaa 90 89 98 34 243 151 62 140 547 291 53 131

Satakunta 341 253 74 247 337 156 46 137 478 186 39 145

Varsinais-Suomi 1613 702 44 625 846 524 52 473 547 322 59 254

Uusimaa 266 199 75 180 452 281 62 236 324 127 39 109

Yhteensä 4305 2318 54 1781 5803 3042 52 2195 8751 3281 37 2076
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LIITE 3.

Ympäristökeskusten (ympäristöministeriön rahoituksella), Museoviraston sekä 
yhdistysten hoitamien (sisältyy osin YK:n hoidettaviin) valtakunnallisen kartoituksen 
 arvokkaiden perinnebiotooppien määrä ja ala alueittain.

Alue
Ympäristökeskus Museovirasto Yhdistykset

kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 6 107,2 1 1,9 1 2

Pohjois-Pohjanmaa 3 1,1 2 3,6-4,8

Kainuu 5 5 - 6 2 - 3 2 – 4,5

Keski-Pohjanmaa

Etelä- Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Keski-Suomi 10 5

Pohjois-Savo 18 10,2 6 10,7

Pohjois-Karjala 7 4,6 0 0 1 1,2

Etelä-Savo 10 10 0 0 2 2,5

Etelä-Karjala

Kymenlaakso

Päijät-Häme 2 13,1

Kanta-Häme 2 2,3 1 0,5

Pirkanmaa 8 8,2 8 21,8 21 29

Satakunta 1 1,5 5 3,3 2 2

Varsinais-Suomi 4 5,5 20 25 6 6,3

Uusimaa 1 5,4 5 9,5 24 18

Yhteensä 77 180 40 62 67-68 77-81
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LIITE 4.

Alue
Num-

mi
Kallio-
keto

Keto Niitty Meren-
ranta-
niitty

Ranta-
niitty

Lappi 0 1 81 159 6 103

Pohjois-Pohjanmaa 19 1 28 91 1324 61

Kainuu 0 2 9 85 0 38

Keski-Pohjanmaa 17 0 7 52 228 20

Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa

8 4 15 101 142 36

Keski-Suomi 0 1 3 62 0 63

Pohjois-Savo 0 2 3 156 0 74

Pohjois-Karjala 0 2 11 93 0 4

Etelä-Savo 0 2 8 106 0 30

Etelä-Karjala 0 3 5 24 0 3

Kymenlaakso 0 13 4 27 29 9

Päijät-Häme 0 15 8 96 0 91

Kanta-Häme 0 4 9 78 0 21

Pirkanmaa 0 15 10 159 0 127

Satakunta 1 31 29 100 241 99

Varsinais-Suomi 209 81 156 787 528 72

Uusimaa 0 44 22 129 172 151

Yhteensä 254 221 408 2305 2670 1002

Arvio kok.määrästä 1000 330-390 800 3400 4200 useita tuhansia

Alue
Tulva-
niitty

Suo-
niitty

Haka Metsälaidun Kaski-
metsä

Leh-
des-

niitty
Lappi 996 258 130 238 0 0

Pohjois-Pohjanmaa 169 1219 179 703 0 0

Kainuu 14 4 183 786 11 0

Keski-Pohjanmaa 10 430 45 52 0 0

Etelä-Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa

0 513 117 260 0 0

Keski-Suomi 0 0 89 439 16 0

Pohjois-Savo 0 0 189 882 16 0

Pohjois-Karjala 0 0 77 122 131 0

Etelä-Savo 0 0 95 266 91 0

Etelä-Karjala 0 0 26 20 0 0

Kymenlaakso 0 0 25 30 4 0

Päijät-Häme 0 0 59 226 18 0

Kanta-Häme 0 0 65 273 0 0

Pirkanmaa 0 0 196 342 14 0

Satakunta 0 0 184 450 0 5

Varsinais-Suomi 0 0 527 957 0 26

Uusimaa 0 0 124 372 0 0

Yhteensä 1189 2424 2310 6418 301 31

Arvio kok.määrästä 1700 200 1900-3300 5000-9000 120

Suomen perinnemaisemien pinta-ala perinnemaisematyypeittäin (ha). 
Alarivillä on luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa (Raunio ym. 
2008) esitetty arvio tyyppien mahdollisesta kokonaismäärästä
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LIITE 5.

Niittämällä hoidettujen kohteiden määrä ja niittoala alueittain: 
valtakunnallisen kartoituksen arvokkaat kohteet (+muut kohteet)

Alue kpl ha

Lappi 36 (+ 20) 73 (+ 30)

Pohjois-Pohjanmaa 33 - 44 204 - 232

Kainuu 11-13 23 - 24

Keski-Pohjanmaa 1 0,1

Etelä- ja Pohjanmaa

Keski-Suomi 9 - 17 4 – 8

Pohjois-Savo 12 13

Pohjois-Karjala 15 27

Etelä-Savo 10 10

Etelä-Karjala 2 2

Kymenlaakso 2 3

Päijät-Häme 1 - 3 2 – 10

Kanta-Häme 1 0,5

Pirkanmaa 2 - 6 2 – 7

Satakunta 2 1

Varsinais-Suomi 40 (+ 22) 30 (+ 48)

Uusimaa 24 34

Yhteensä 176 - 264 427 - 505
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Alue I hoitoluokka II hoitoluokka III hoitoluokka

kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 30 750 60 652 155 738

Pohjois-Pohjanmaa 9 237 33 581 180 1040

Kainuu 12 185 34 133 p 923

Keski-Pohjanmaa 17 391 41 187 78 502

Etelä- Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa

38 104 60 374 168 818

Keski-Suomi 30 195 29 125 95 303

Pohjois-Savo 16 122 64 579 147 280

Pohjois-Karjala 44 88 33 107 127 200

Etelä-Savo 17 233 45 176 110 311

Etelä-Karjala 2 6 7 9 p 93

Kymenlaakso 6 29 16 30 p 42

Päijät-Häme 30 188 11 131 p 257

Kanta-Häme 10 107 21 117 p 277

Pirkanmaa 51 262 68 187 161 367

Satakunta 28 410 37 166 210 581

Varsinais-Suomi 75 1873 100 527 271 602

Uusimaa 64 290 70 404 155 348

Yhteensä 479 5470 729 4485 1857 7682

LIITE 6.

A.  Valtakunnallisessa kartoituksessa arvokkaiksi todettujen 
kohteiden sijoittuminen hoitoluokkiin (p = tiedot puuttuvat)

B.  Valtakunnallisen kartoituksen jälkeen inventoitujen kohteiden 
sijoittuminen hoitoluokkiin. Kaikilta alueilta ei ole inventoitu uusia kohteita 
tai niiden tietoja ei ole koottu hoito-ohjelmiin (Liite 1, taulukko 20).

Alue I hoitoluokka II hoitoluokka III hoitoluokka

kpl ha kpl ha kpl ha

Lappi 4 23 8 79 54 251

Pohjois-Pohjan-
maa

1 1 16 400 179 1105

Kainuu 2 7

Keski-Suomi 1 2 5 12 23 11

Pohjois-Savo 3 27 18 191 49 168

Päijät-Häme 0 0 2 2 1 5

Kanta-Häme 0 0 0 0 0 0

Satakunta 0 0 2 44 2 28

Varsinais-Suomi 34 352 29 398 191 648

Yhteensä 45 405 87 1126 499 2216
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LIITE 7.

A.  Viljelyala ja muu käytössä oleva maatalousmaa (1 000 ha) alueittain 
vuonna 2006 ja muutokset (Maataloustiedote 7/2006).

Työvoima- ja 
elinkeinokeskus

Viljelty ala josta nur-
met < 5v

josta lai-
dunta

Kesanto Hoidettu 
viljelemä-
tön pelto

Nurmet > 
5 v

Yhteensä

Lappi 41 0,5 2 2 45

Pohjois-Pohjanmaa 199 8 15 4 226

Kainuu 27 1 3 0,5 32

Pohjanmaa 182 7 7 2 199

Etelä-Pohjanmaa 218 11 16 1 246

Keski-Suomi 82 3 10 1 96

Pohjois-Savo 132 4 10 2 148

Pohjois-Karjala 75 4 6 1 86

Etelä-Savo 64 3 6 1 74

Kaakkois-Suomi 120 9 11 1 142

Häme 167 13 9 1 191

Pirkanmaa 141 10 12 1 165

Satakunta 129 8 7 2 146

Varsinais-Suomi 259 24 9 5 297

Uusimaa 157 19 8 3 187

Ahvenanmaa 12 1 1 1 15

Koko maa 2000 2006 181 26 2218

Koko maa 2001 1990 202 25 2222

Koko maa 2005 1993 620 92 241 0,3 26 2267

Koko maa 2006 2005 625 
(27%)

88 
(4%)

123 131 29 2294

B.  Tukeen oikeutettujen tilojen lukumäärä ja peltopinta-ala TE-
keskuksittain vuonna 2004 (Maaseututilastot 2004).

TE-keskus Maatilat 
2004

Vähennys 
2002-2004 
%

Peltoala Osuus 
peltoalas-
ta %

Keskim. 
Peltoala

Maatilat 
1995

Maatilat 
2000

Lappi 1 900 2,1 47 000 2 24

Pohjois-Pohjanmaa 5 800 2,7 213 000 9,3 37

Kainuu 1 100 3,9 31 000 1,4 28

Pohjanmaa 6 700 3,9 195 000 8,5 29

Etelä-Pohjanmaa 8 000 4,4 243 000 10,6 30

Keski-Suomi 3 600 4,3 96 000 4,2 26

Pohjois-Savo 5 000 4,3 148 000 6,5 30

Pohjois-Karjala 2 900 4,7 89 000 3,9 31

Etelä-Savo 3 300 5,5 79 000 3,5 24

Kaakkois-Suomi 4 400 4,2 142 000 6,2 32

Häme 5 000 4,1 191 000 8,3 38

Pirkanmaa 4 800 3,6 152 000 6,6 32

Satakunta 4 900 4,9 158 000 6,9 32

Varsinais-Suomi 7 600 4,6 299 000 13 39 10 200 8 500

Uusimaa 4 500 3,5 188 000 8,2 42

Ahvenanmaa 600 3,9 23 000 1 37

Yhteensä 70 200 4,1 2 295 000 100 33
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LIITE 8.

Perinnebiotooppien hoitotyöryhmän mietinnön (Salminen & 
Kekäläinen 2000) tavoitteita ja ehdotuksia, joita on erityisesti huomioitu 
valtakunnallisen koosteen lähivuosien tavoitteita asetettaessa.

• Arvokkaaksi luokiteltujen perinnebiotooppien hoitotavoite on koko maassa 60 000 ha vuoteen 
2010 mennessä. - Pinta-ala tulee nostaa hoidolla sellaiseksi, että se on riittävä perinnebiotooppien 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kokonaisalan tulee kattaa kaikki perinnebiotoopeil-
la tavattavien uhanalaisten eliölajien tunnetut elinpaikat ja eri luontotyypit sekä niiden alueelli-
nen ja ekologinen vaihtelu maan eri osissa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota uhanalaisimpien 
perinnebiotooppityyppien säilymiseen.

• Kaikilla inventoinneissa arvokkaiksi luokitelluilla kohteilla sekä muilla arvokkailla perinnebio-
toopeilla hoidon jatkuminen turvataan ja käytön ulkopuolelle jääneet kohteet saatetaan uudel-
leen hoidon piiriin.

• Perinnebiotooppien säilyminen ja hoidon onnistuminen edellyttää, että alueellisiin ympäristö-
keskuksiin palkataan pysyvä asiantuntija, jonka vastuulla ovat perinnebiotooppeihin ja niiden 
hoitoon liittyvät asiat.

• Metsäisten biotooppien hoidossa lisätään yhteistyötä hoidosta vastaavien maatalous- ja ympäris-
töviranomaisten sekä metsäkeskusten välillä.

• Niittoa on tarpeen lisätä huomattavasti, niitettäviä alueita tulee saada hoidon piiriin vähintään 
2000 ha. Käytettäviin niittovälineisiin ja –menetelmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska 
ne ovat keskeisiä tekijöitä hoidon biologisten vaikutusten kannalta.

• Vuoteen 2010 mennessä erityistuen piiriin on saatava vähintään 80 % arvokkaiksi luokitelluista 
kohteista.

• Perinnebiotooppien hoitotoimet tulee suunnitella niin, että perinnebiotooppien arvot säilyvät 
tai lisääntyvät. Kullekin kohteelle laadittavasta hoitosuunnitelmasta tulee ilmetä hoitotavat ja 
–menetelmät niin yksityiskohtaisesti, että hoidon laatua voidaan arvioida. Hoidon biologisia vai-
kutuksia tulee seurata sopimuskauden aikana. Vastuu perinnebiotooppien tilan yleisestä seuran-
nasta on alueellisilla ympäristökeskuksilla ja SYKE:llä.
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Alue
Hoito-
tavoite 
v. 2012
(ha)

ET-rahoi-
tus
(ha)

Hoitokus-
tannukset 
300€/ha
(M €)

Muu ra-
hoitus
(ha)

Hoitokus-
tannukset 
500€/ha
(M €)

PB-sopimus 
v. 2006
(ha)

Lappi 3000 2000 0,6 1000 0,5 1885

Pohjois-Pohjanmaa 4500 3500 1,1 1000 0,5 3380

Kainuu 1200 800 0,2 400 0,2 706

Keski-Pohjanmaa 0 0

Etelä- ja Pohjan-
maa

1800 1300 0,4 500 0,3 1249

Keski-Suomi 800 500 0,2 300 0,2 408

Pohjois-Savo 5800 5300 1,6 500 0,3 5275

Pohjois-Karjala 1800 1100 0,3 700 0,4 736

Etelä-Savo 4300 3900 1,2 400 0,2 3793

Etelä-Karjala 400 300 0,1 100 0,1 170

Kymenlaakso 200 150 0 50 0 55

Häme 2200 1800 0,5 400 0,2 1735

Pirkanmaa 1000 700 0,2 300 0,2 508

Satakunta 3000 1800 0,5 1200 0,6 1237

Varsinais-Suomi 8000 5400 1,6 2600 1,3 3922

Uusimaa 2 000 1500 0,5 500 0,3 1213

Yhteensä 40000 30050 9 9950 5 26272

LIITE 9.

Suomen perinnebiotooppien hoidon arvioidut vuosittaiset  
kustannukset v. 2012

Hoitotavoitteet alueittain ovat viitteelliset ja perustuvat osin alueellisten hoito-ohjelmien tavoitteisiin ja 
osin nykyisin hoidossa ja perinnebiotooppisopimuksissa olevaan alaan (PB-sopimus v. 2006).
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Pitkään jatkuneen perinteisen karjatalouden muovaamien luontotyyppien eli perinnebiotooppien 
valtakunnallisessa kartoituksessa vuosina 1991-1998 löydettiin arvokkaita kohteita 18 640 hehtaaria. 
Perinnemaisemien hoitotyöryhmä asetti vuonna 2000 tavoitteeksi, että Suomessa tulisi olla perinnemaisemia 
hoidon piirissä 60 000 hehtaaria vuoteen 2010 mennessä, jotta luonnon monimuotoisuuden väheneminen 
saataisiin perinnebiotooppien osalta pysäytettyä. 

Alueelliset ympäristökeskukset ovat laatineet perinnebiotooppien alueellisia hoito-ohjelmia hoidon resurssien 
suuntaamiseksi arvokkaimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin. Tämä valtakunnallinen kooste yhdistää alueelliset 
hoito-ohjelmat katsaukseksi maan perinnebiotooppien hoitotilanteesta, arvioi hoidon järjestämisen ongelmia, 
sekä asettaa ympäristöhallinnon lyhyen aikavälin tavoitteet perinnebiotooppien hoidolle ja siinä tarvittaville 
resursseille. 

Perinnemaisemien hoito ei ole edistynyt hoitotyöryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Valtakunnallisen 
kartoituksen arvokkaasta alasta oli säännöllisen hoidon piirissä 2000-luvun puolivälissä noin puolet (8 700 ha). 
Hoidon ulkopuolella on edelleen noin 2000 kohdetta, joita uhkaavat umpeenkasvun lisäksi mm. rakentaminen, 
metsittäminen ja puuston hakkuut. Toisaalta 2000-luvulla on inventoitu yli 600 uutta kohdetta ja maatalouden 
erityisympäristötuen avulla on saatu uusia alueita hoidon piiriin sekä entisiä laajennettua. Perinnebiotooppeja, 
perinnebiotooppien hoidon tukea saavia ja kunnostuskelpoisia kohteita on tiedossa 40 000 ha, josta oli hoidon 
piirissä 2000-luvun puolivälissä lähes 30 000 ha. 

Viljelijöiden ja heille myönnettävän erityistuen lisäksi perinnebiotooppien hoitoon tarvitaan muutakin 
rahoitusta ja hoitajatahoja. Metsähallitus hoitaa lähes 2000 ha perinnemaisemia (osin erityistuella) ja 
saman verran maanomistajat ilman korvausta. Museovirasto hoitaa 40 kohdetta. Erityistukimahdollisuus 
Leader-toimintatavalla lisännee yhdistysten mahdollisuuksia hoitaa perinnebiotoppeja (nyt 70 kohdetta). 
Ympäristökeskuksilla on alueellisen hoidon koordinoinnin lisäksi vastuu mm. Natura 2000 –verkoston 
yksityismaiden, sekä alueellisissa hoito-ohjelmissa arvokkaimmiksi ja kiireellisimmiksi arvioitujen 
perinnemaisemien hoidosta. Jälkimmäisistä on vailla hoitoa n. 500 kohdetta. Maatalouden rakennemuutos ja 
hoidon vähäiset resurssit ovat perinnebiotooppien hoidon suurin ongelma. Erityistuki ei riitä etenkään pienillä 
kohteilla urakoitsijoiden palkkaamiseen eikä muuta rahoitusta juurikaan ole. Hoidon laatuun tulisi panostaa 
nykyistä huomattavasti enemmän. Rehevöityminen ja riittämättömästä raivauksesta johtuva umpeutuminen 
ovat yhä vakavia ongelmia, sillä erityistuki ei kannusta laadukkaaseen hoitoon. Hoidon seuranta ja sen 
yhteydessä annettava neuvonta on lähes järjestämättä. 

Alueellisissa hoito-ohjelmissa priorisoitujen arvokkaimpien ja kiireellisimpien kohteiden hoito tulee järjestää 
ja hoidettu ala tulee lisätä 40 000 hehtaariin v. 2012 mennessä. Lisäksi on kiinnitettävä erityishuomio pienten 
perinnemaisemien ja harvinaisten luontotyyppien, sekä erityistuen ulkopuolelle jäävien arvokkaiden kohteiden 
hoidon edistämiseen. Perinnemaisemien edustavuus on turvattava seuraamalla niiden tilaa ja ohjaamalla 
hoitoa tilakohtaisella neuvonnalla ja hoitosuunnitelmin. On lisättävä koulutusta ja tutkimusta. Seurannan 
yhtenäistämiseksi on kehitettävä valtakunnallinen seurantajärjestelmä ohjeistuksineen. Hoidon ja seurannan 
tehostamiseksi, sekä kohteiden huomioimiseksi maankäytön suunnittelussa ja hankkeissa, on välttämätöntä 
kehittää päivittyvä ja yhteistyötahojen käytössä oleva perinnemaisemarekisteri (seurantatietokanta yhdistettynä 
paikkatietoaineistoon). 

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää alueellisia koordinaattoreita ympäristökeskuksiin ja riittäviä 
resursseja hoitotyöhön. Tavoitteen mukaiset hoidon kustannukset erityistuki mukaanlukien ovat vuosittain n. 
17 M € (v. 2012). Näistä kiireellisimpien hoitamattomien kohteiden osuus on vajaa 2 M € vuosittain. Aiemmin 
käytettyjen rahoituslähteiden lisäksi tulee lisätä hankerahoituksen käyttöä, samoin kuntien sekä muiden 
yhteistyötahojen osallistumista hoitoon. Lisäksi tarvitaan seurannan valtakunnallinen koordinaattori SYKE:en, 
sekä resurssit seurantajärjestelmän ja rekisterin kehittämiseen. 
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Förläggare Sydvästra Finlands miljöcentral

Vårdbiotoper som formades av traditionell och långvarig boskapsskötsel inventerades under åren 1991-
1998. I denna riksomfattande inventering hittade man värdefulla vårdbiotoper med totala arealen 18 640 ha. 
Arbetsgruppen för skötsel av  vårdbiotoper satte mål enligt vilken borde det finnas 60 000 ha vårdbiotoper 
under skötsel år 2010; då kunde man stoppa minskning av naturens mångfald på ängs- och hagmarker.
 
För att inrikta resurser för skötsel av de mest brådskande och värdefulla objekten har miljöcentraler gjort 
upp regionala skötselprogram. Denna raport är en sammanställning över landets samtliga skötselprogram. 
Sammanställningen presenterar den nutida läge för vårdbiotoper, tar fram de problem som kommer fram vid 
organisering av skötsel samt sätter mål för skötsel av vårdbiotoper och resurser som behövs för det.  

Skötsel av vårdbiotoper har inte gått framåt enligt målet. Enbart hälften av värdefulla areal (ca 8700 ha) var 
under skötseln i mitten av 2000-talet.  Fortfarande 2000 objekt är utan skötsel och är samtidigt hotade av  
beskogning, huggning och byggande. Å andra sidan har man inventerat mera än 600 nya objekt och genom 
jordbrukets miljöspecialstöd fått nya områden under skötsel. I mitten av 2000-talet skötade man nästan 
30 000 ha vårdbiotoper och andra objekt som får miljöspecialstöd. Därtill är myndigheterna medvetna om 
10 000 ha mera. 

Utöver jordbrukare och miljöspecialstöd  som de får behövs det annan finansiering och andra parter 
för att sköta vårdbiotoper. Forsstyrelsen sköter 2000 ha (dels med miljöspecialstöd) och markägarna 
(utan ersättning) tar hand om lika stor areal. Museiverket har 40 objekt på sitt ansvar.  Möjligheten för 
miljöspecialstöd genom Leader-verksamhet kommer troligen att öka föreningarnas intresse för skötsel av 
vårdbiotoper (nu 70 objekt).

Miljöcentraler ansvarar för koordinering av skötsel samt skötsel av privatägda vårdbiotoper som tillhör 
Natura 2000-nätverket. Även skötsel av objekt som är prioriserade i det regionala skötselprogrammet (ca 
500 objekt) är på miljöcentralens ansvar. Den strukturförändringen i jordbruket och de ringa resurserna för 
skötsel är de största problem vid skötseln. Miljöspecialstöd räcker inte till för anställning av entreprenörer, 
i synnerhet inte när det är fråga om objekt som är små till areal. Det bör satsas mycket mera på skötselns 
kvalitet. Övergödning och prist på röjningar är fortfarande problem eftersom miljöspecialstöd uppmuntrar 
inte markägarna för skötsel av god kvalitet. 

Skötsel av prioriserade objekt bör organiseras och areal av vårdade ängs- och hagmarker bör ökas till 
40 000 ha före år 2012. Därtill måste man fästa avseende vid sällsynta biotoper, objekt som är små till areal 
och vårdbiotoper som inte får miljöspecialstöd. Med gårdsvisa fältbesök och skötselplaner handleder och 
säkerställer man skötseln. Utbildning och forskning angående skötsel bör utökas och en riksomfattande 
uppföljningssystem bör upparbetas. En uppdaterad register för vårdbiotoper (med koppling till GIS) skulle 
effektivisera skötseln och uppföljningen och samtidigt säkerställa att värdefulla objekt tas i beaktande vid 
markanvändningen. 

För att nå dessa mål behövs det regionala koordinatorer i miljöcentraler och tillräckliga resurser för skötseln. 
Kostnader för skötseln (inkl. miljöspesialstöd) är 15 M €/år (år 2012). Skötsel av de mest brådskande objekt 
behövs 2 M €/ år av dom . Finansiering genom projekt, kommuner och andra samarbetspartner måste 
höjas. Till och med behöver man för uppföljningen en koordinator i SYKE och resurser för utvecklandet av 
ovannämnd register. 
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Perinnebiotooppien hoidon tila 
ja tavoitteet 

Valtakunnallinen kooste perinnebiotooppien alueellisista 
hoito-ohjelmista
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Perinnemaisemat koostuvat pitkään jatkuneen perinteisen karjatalouden muovaamista 

luontotyypeistä eli perinnebiotoopeista ja niihin liittyvistä rakenteista. Valtakunnallisessa 

perinnemaisemien kartoituksessa (1991-1998) löydettiin arvokkaita kohteita 18 640 heh-

taaria.  Viime vuosisadan aikana tapahtuneet muutokset maataloudessa ovat radikaalisti 

vähentäneet näiden alueiden käyttöä tai käyttö on muuttunut ravinteita poistavasta niitä 

lisäävän suuntaan: hoitamattomat niityt ja hakamaat umpeutuvat nopeaa tahtia ja laitumet 

rehevöityvät. Tämä on johtanut niillä esiintyvien luontotyyppien ja lajiston harvinaistumi-

seen ja uhanalaistumiseen. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tulee pikaisesti 

lisätä hyvin hoidettujen perinnemaisemien määrää ja alaa. Perinnemaisemien hoitotyö-

ryhmä asetti vuonna 2000 tavoitteeksi, että Suomessa tulisi olla perinnemaisemia hoidon 

piirissä 60 000 hehtaaria vuoteen 2010 mennessä. 

Alueelliset ympäristökeskukset ovat laatineet perinnebiotooppien alueellisia hoito-

ohjelmia hoidon resurssien suuntaamiseksi arvokkaimpiin ja kiireellisimpiin kohteisiin. 

Ohjelmien yhteydessä on selvitetty alueen perinnemaisemien nykytila sekä priorisoitu 

kohteiden hoitotarve. Tämän valtakunnallisen koosteen tarkoitus on yhdistää alueellisten 

hoito-ohjelmien tiedot katsaukseksi maan perinnebiotooppien hoitotilanteesta, arvioida 

hoidon järjestämisen ongelmia, sekä nostaa esille ympäristöhallinnon tavoitteet perinne-

biotooppien hoidolle ja siinä tarvittavat resurssit lähivuosina.  Jotta hoitotavoitteeseen 

päästään, on vähenevien aktiivitilojen rinnalle saatava muita toimijoita niin rahoituksen 

kuin itse hoitotyönkin suhteen.
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