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1Johdanto       

Maatalousluonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan sitä eliölajien ja niiden vaativaa elinympäristöjen 
runsautta, joka on syntynyt vuosikymmeniä jatkuneiden perinteisten maankäyttötapojen seurauksena. 
Tällaiset ns. perinnebiotoopit, kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, sekä muut luonnon monimuotoi-
suutta lisäävät kohteet, kuten peltojen metsäsaarekkeet, ojien pientareet ja latojen ympäristöt, ovat ko-
vaa vauhtia häviämässä maatalousympäristöstämme maankäyttötapojen muuttuessa. 

Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun tavoitteena on ohjata ja tehostaa maatalousympä-
ristön luonnon hoitoa; saattaa käytöstä poistuneet kohteet hoidon pariin, sekä löytää uusia arvokkaita 
kohteita. Yleissuunnitelmassa jokainen inventoitu kohde kuvataan erikseen ja niille ehdotetaan hoitotoi-
menpiteitä sekä sopivaa rahoitusmuotoa. Koska ympäristötukijärjestelmä kattaa jopa 96 % maamme 
pelto pinta-alasta, on erityistuella erittäin tärkeä rooli. Ympäristötukien erityistukia voi nimittäin hakea 
juuri kyseisten kohteiden hoitoa ja ylläpitoa varten. Yleissuunnittelussa on lähinnä tarkasteltu maiseman 
kehittämistä sekä perinnebiotooppien ja luonnon monimuotoisuuden hoitoa varten soveltuvia tukia. Tuki-
en hakeminen ja hoitotoimenpiteisiin ryhtymien on kuitenkin aina vapaaehtoista. Yleissuunnittelussa 
löydetyt kohteet ovat esimerkkikohteita ja kohteelle esitetty tukimuoto on vain inventoijan ehdotus: joskus 
sopivia tukimuotoja voi olla monta. 

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma-hanke on vasta toinen laatuaan 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimialueella. Ensimmäinen hanke toteutettiin vuonna 2003 jolloin 
toimittiin Kristiinankaupungin Härkmerifjärdenillä. Ensimmäisten pilottihankkeiden valmistuttua vuonna 
2001, on maatalousalueiden yleissuunnitelmia valmistunut kaikkien alueellisten ympäristökeskusten alu-
eilta. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. 
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2 Menetelmät      

Suunnitelma-alue sisältää Ylistaron osuuden valtakunnallisesti arvokkaasta Kyrönjoen maisema-
alueesta, mikä tekee alueesta erinomaisen yleissuunnittelualueen. Ylistaro soveltui suunnittelukohteeksi 
arvokkaan jokiympäristönsä ja sen maankäyttöperinteidensä ansiosta. Myös maatalouden ympäristötuen 
erityistukien vähyys ja aiemmin inventoitujen perinnebiotooppien runsaus vaikutti valintaan. Kohteiden 
hoitomahdollisuuksia ajatellen on myös tärkeää, että alueelta löytyy laiduneläimiä. 

Ylistaron luonnon monimuotoisuushanketta eli LUMO -hanketta varten perustettiin kesäkuussa 
2004 alueellinen ohjausryhmä, johon kutsuttiin sekä viranomaisia että paikallisia edustajia Ylistarosta. 
Ohjausryhmässä Ylistaroa ovat edustaneet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton  Johanna Tuurin-
koski, maaseututoimen johtaja Matti Punkari, Seppo Isosaari Kalastusseurasta, Tatu Latvatalo Metsäs-
tysseurasta, Erkki Ketomäki Metsänhoitoyhdistyksestä ja alueen maataloustuottajien edustaja Markku 
Haapala, joka myös toimi ohjausryhmän puheen johtajana. Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat Sari Koske-
la Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksesta, Anneli Heinonen Pro Agria Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuk-
sesta, sekä Leena Rinkineva-Kantola ja Jouni Hongell Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta. Projektin 
vetäjänä toimi ympäristökeskuksen suunnittelija Jessika Rapo, joka yhdessä Johanna Kullaksen kanssa 
hoiti maastotyöt. Kullas on myös osallistunut karttojen työstämiseen ja kohdekuvausten laatimiseen. 
Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa hankkeelle asetettiin seuraavat paikalliset tavoitteet: 
 

• Kyrönjoen maatalousmaiseman avoimuuden ja monipuolisuuden vaaliminen ja etenkin sen rantojen ja saarien 
hoidon pariin saattaminen 

• auttaa ja kannustaa maanviljelijöitä hakemaan maatalouden ympäristötuen erityistukia 

• riittävä tiedottaminen kyläläisille hankkeesta ja sen tavoitteista 

• parantaa viranomaisten, neuvojien ja viljelijöiden välistä vuorovaikutusta 

 
Ylistaron suunnittelualueeksi rajattiin alue, joka seuraa Kyrönjoen maisema-aluetta kunnanrajalta 

Hanhikoskelle saakka. Alue katsottiin sopivan kokoiseksi inventointitöitä ja maastokauden kestoa ajatel-
len. Perinnebiotooppien lisäksi alueelta löytyy muinaismuistoja sekä muutamia uhanalaisten eliöiden 
esiintymispaikkoja. 

Hankkeen käynnistymisestä tiedotettiin kesäkuussa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, jonka jäl-
keen kaikille alueen noin 170 maanomistajalle lähetettiin kirje jossa informoitiin hankkeesta sekä maasto-
töiden alkamisesta. Maanomistajiin pyrittiin ottamaan yhteyttä puhelimitse, jotta mahdollisia kohteita löy-
tyisi helpommin ja maastotyöt helpottuisivat. Maanomistajien vihjeiden perusteella löytyikin muutama 
uusi kohde. Kiitettävä osa maanviljelijöistä otti omatoimisesti yhteyttä ja muutamat osallistuivat maasto-
käynneille. Lopuksi maastotöiden tulokset sekä inventoitujen kohteiden rajaukset siirrettiin paikkatietojär-
jestelmään. 

Syyskuussa Ylistaron kunnantalolla järjestettiin yleinen tiedotustilaisuus, jossa maastotöiden tuot-
tamista tuloksista kerrottiin kaikille suunnittelualueen maanomistajille. Tilaisuudessa mukana oli myös 
asiantuntijoita kertomassa erityistukien hakumenettelystä ja vastaamassa kysymyksiin. Hankkeesta il-
mestynyt raportti kohdekuvauksineen, rajauksineen ja hoitosuosituksineen toimitetaan kaikille suunnitte-
lualueen maanomistajille. Raportti on myös saatavilla kunnantalolla ja ympäristökeskuksessa. 
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3 Suunnittelualue      

3.1 Alueen sijainti, pinta-ala ja aiemmat suunnitelmat 

Ylistaron kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, ollen yksi niistä monesta kunnista, jotka sijoittuvat Kyrönjo-
en varrelle. Kyrönjoen pääuoma alkaa Kauhajoen ja Jalasjoen yhtymäkohdasta Kurikassa, ja laskee 
Vassorinlahteen Vaasan pohjoispuolelle. Naapurikunnista Isokyrö sijoittuu Ylistaron länsipuolelle, Yli-
härmä pohjoiseen ja Lapua itäpuolelle. Etelärajan kuntia ovat Nurmo, Seinäjoki ja Ilmajoki.  

Ylistaron yleissuunnittelualueeksi valittiin noin 4400 hehtaarin suuruinen alue, joka seuraa Kyrön-
joen arvokasta maisema-aluetta ja sijaitsee Kyrönjoen keskijuoksulla. Alue alkaa Ylistaro-Isokyrö kuntien 
rajalta ja seuraa Kyrönjoen vartta Hanhikosken sillalle saakka (ks. kartta1 sivulla 8). Yleissuunnittelualu-
eeseen on yritetty sisällyttää mahdollisimman paljon maatalousluontoa ja arvokkaita luontokohteita, jotka 
käyvät ilmi aiemmista selvityksistä.  

Ylistaron kunnan alueelta on valtakunnallisessa perinnebiotooppien inventointihankkeessa vuosina 
1992-96 löydetty 9 arvokasta perinnebiotooppia (metsälaitumia, joenrantaniittyjä, niittyjä ja hakamaita), 
joista 4 sijoittuvat suunnittelualueelle. Kaikki kohteet ovat luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi perinne-
biotoopeiksi. Suunnittelualueelle on lisäksi laadittu Kyrönjoen virkistyskäytön ja maisemanhoidon kehit-
tämissuunnitelma. Tämän Motiivi Oy:n tekemän suunnitelman luontoinventoinnin tuloksia on myös käy-
tetty hyväksi yleissuunnitelmaa laadittaessa. Raportin avulla on inventointituloksia pystytty täydentämään 
sekä löytämään uusia LUMO -kohteita. Suunnittelualue on maisema-alueen lisäksi nimetty valtakunnalli-
sesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi ja lisäksi merkitty seutukaavaan kulttuurimaisema-
alueeksi. Kyrönjoen vesistön laatua ja kalanpoikaskantoja on selvitetty lukuisissa raporteissa. Selvitys-
alueella ei sijaitse luonnonsuojelulailla rauhoitettuja luonnonmuistomerkkejä, mutta sen sijaan kiinteitä 
muinaisjäännöksiä löytyy mm. Hanhikosken sillan lähettyviltä. 
 

3.2 Kasvi- ja eläinlajisto 

Tyypillisiä Ylistaron maisemalle ovat Kyrönjoen kosket ja kosteat suurruohoniityt, jotka viettävät jyrkästi 
jokeen. Paikoin joen rantoja koristavat vanhat maisemapuut, kun taas puukujanteet halkovat avointa 
peltomaisemaa. Tyypillisiä ovat myös pienoiset peltojen metsä- ja kivisaarekkeet, jotka toimivat turva-
paikkoina monille kasveille ja eläimille.  

Suunnittelualueen luonto edustaa monia eri luontotyyppejä. Joenvarrelta löytyy rantalaitumia, tul-
vavesien vaivaamia kosteita suurruohoniittyjä, lehtomaisia metsälaikkuja, puronvarsilehtoja, tuoretta 
kangasmetsää ja kalliorinteitä. Vanhoja niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia löytyy runsaasti, mutta suurin 
osa näistä vanhoista perinnebiotoopeista on pensoittumassa ja kasvamassa umpeen. Arvokkaampaa 
niittyjen lajistoa löytyy vain harvoin ja silloinkin vain pieninä kasvustoina. Kyläteiden laidoilta ja metsäsaa-
rekkeiden keskeltä tapaa vielä kissankelloa, ahomansikkaa ja päivänkakkaraa, mutta myös niiden tule-
vaisuus on uhattu.  

Muutamaa harvinaisempaa kasvia lukuun ottamatta, on jokipengerten kasvillisuus melko tavan-
omaista. Jokipientareita koristavat tuomi, haapa, harmaaleppä ja kiiltopaju, joka paikoin on vallannut 
laajojakin alueita ja peittää näin pahasti maisemaa. Rannoilla ja rantaniityillä kasvaa yleisesti mesianger-
voa ja ruokohelpiä, mutta myös harvinaisempaa keltaängelmää ja rantatädykettä tavataan. Joenrantalai-
tumien ja -niittyjen käytöstä poistuminen näkyy maiseman umpeutumisena. Monet rehevät suurruohot,  
koiranputki, mesiangervo ja horsma, jotka kertovat rehevöitymisestä, ovat vallanneet ennen avoimia 
rantoja.  

Luontoinventoinnista käy ilmi, että alueella esiintyy neljä harvinaista kasvia: lehtopalsami, sarja-
rimpi, lehto-orvokki ja ketoneilikka. Viime vuosina harvinaistunutta ketoneilikkaa löytyikin muutamalta 
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inventoidulta kohteelta ja myös perinnebiotoopeille tyypillinen pukinjuuri löytyi eräältä vielä käytössä ole-
valta laitumelta.  

Linnuista tavallisimpia lajeja ovat mm. pajulintu, varis, räkättirastas ja västäräkki. Valtakunnallisesti 
vaarantuneista lajeista alueella tavataan mm. maakotka, ruisrääkkä, tunturipöllö ja koskikara. Myös har-
vinainen peltopyy viihtyy joenvarteen muodostuneilla pelto- ja metsäkaistaleilla. Nisäkäslajeista mainitta-
koon mm. kettu, kärppä, peura ja hirvi. Alueen vanhoissa metsissä viihtyy myös liito-orava. Kyrönjoen 
alkuperäiset lohi- ja taimenkannat ovat tuhoutuneet ja joen pengerrystöistä johtuen rapukanta esiintyy 
enää vain Kirkonkylä-Hanhikoski osuudella. Vaikka Kyrönjoen vesi on yleisen käyttöluokituksen mukaan 
välttävää, esiintyy joessa monipuolinen kalalajisto. Uhanalaisia hyönteisiä Ylistaron alueella esiintyy 12 
kpl ja myös uhanalaisen kasvin, suikeanoidanlukon esiintymä sijoittuu Ylistaron alueelle.  
 

3.3 Maaperä ja maankäyttö 

Suurin osa Kyrönjoen valuma-alueesta on ollut jääkauden loppuvaiheessa sulamisveden peittämää, 
jonka jälkeen Itämeren eri kehitysvaiheet ovat ulottuneet Kyrönjoen yläjuoksulle saakka. Sulamisvesien 
muodostamiin laaksopainanteisiin kerääntyi runsaasti eloperäistä, rikkipitoista savea, joka myös sisältää 
useita eri metalleja. Savilaaksojen reunoille muodostui moreenirinteitä, kun taas entisiin tulvajärviin kehit-
tyi laaja-alaisia turve-esiintymiä. 

Ylistaron maisema rakentuu pääosin Kyrönjoen viljelylaaksosta ja sitä ympäröivistä moreeniselän-
teistä. Koko Kyrönjoen vesistöalue on tulvaherkkää sillä virtaama- ja vedenkorkeusvaihtelut ovat suuria. 
Kapean rantavyöhykkeen taakse, etenkin tulva-alueille, on muodostunut laaja-alaisia lieju- ja turve-
vyöhykkeitä, alueita joilta ennen on niitetty heinää karjalle. Joen rantavyöhykkeet ovat liejuista hienoa 
hietaa ja hiesua. Jokilaaksoissa vallitsevat savi ja siltti, moreenin ja turpeen esiintyessä rantavyöhykkeen 
ulkopuolella.   

Kyrönjoen vesistötöiden historia alkaa jo 1500-luvulta jolloin koskia, patoja ja jokia on perattu, ojia 
ja uomia kaivettu, sekä rakennettu tekojärviä, pumppaamoita ja patoja. Kyrönjoen tämänhetkiseen tilaan 
ja veden laatuun vaikuttavat maa- ja metsätalouden jättämät jäljet, sekä tulvasuojelun ja voimatalouden 
vaatimat säännöstelyt. Myös asutuksen vaikutus näkyy veden laadussa, joka on ravinteikasta ja ajoittain 
hapanta. Metsistä ja soilta valuvat kiintoaineet ja ravinteet värjäävät veden ruskehtavan harmaaksi. 

Kivikaudelta peräisin olevaa asutusta on löydetty Hanhikosken tienoilta. Löydöt ovat peräisin ns. 
vasarakirveskulttuurin (n. 2500-2000 eKr.) sekä Kiukaisten kulttuurin (2000-1500 eKr.) ajoilta. Näissä 
kulttuureissa harjoitettiin alkeellista maanviljelyä sekä karjanhoitoa metsästyksen rinnalla, eli asutus on 
ollut kiinteää. 1400-luvulle mennessä yhtenäinen asutus oli muodostunut Vähäkyröstä Ylistaron Toppar-
laan saakka. 1500-luvun loppupuolella kaskeamalla raivatut pellot muodostivat kaistaleen molemmilla 
puolilla jokea, kun taas karjaa laidunnettiin viljelysten takana kylien yhteismetsissä ja Kyrönjoen saarissa. 
Rannat ja alavimmat maat toimivat niittyinä. Myöhemmin, kydönpolton oppimisen jälkeen myös suoaluei-
ta otettiin viljelyskäyttöön. Peltojen raivaus voimistui 1800-luvun loppua kohden ja vuonna 1901 peltojen 
määrä oli kohonnut jo lähes nykyiseen, yli 14500 hehtaariin. Silloin pelto pinta-alaan laskettiin myös niityt 
ja kydöt, nykyajan peltojen koostuessa lähes yksinomaan viljelyalueesta. Pikku hiljaa maatalous alkoi 
kehittyä luontaistaloudesta rahataloudeksi, karjatalouden noustessa maanviljelyksen rinnalle.  
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Kartta 1. Ylistaron  maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelualue. 
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4 Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma  

4.1 Suunnitelman sisältö ja karttamerkinnät 

Yleissuunnitteluun liittyvät maastotyöt suoritettiin heinä-syyskuun 2004 aikana, jolloin inventoitiin koko 
4400 hehtaarin suuruinen alue. Kartoitustöissä pyrittiin etsimään sellaisia maatalousympäristöön rajautu-
via kohteita, jotka tarjoavat kasveille, linnuille, pieneläimille ja hyönteisille mahdollisimman monipuolisen 
elinympäristön. LUMO -kohteita muodostavat perinnebiotooppien lisäksi monet muut perinteisen maata-
louden muovaamat elinympäristöt. Yleissuunnittelualueelta onkin etsitty seuraavia elinympäristötyyppejä, 
jotka jakautuvat neljään eri ryhmään: 
 
A Perinnebiotoopit 

• Tuoreet niityt 

• Joenrantaniityt 

• Hakamaat  

• Metsälaitumet 
B Peltoon rajautuvat elinympäristöt 

• Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet 

• Peltojen metsäsaarekkeet  

• Peltojen kivisaarekkeet 

• Peltojen puu- ja pensasryhmät, maisemapuut 

• Pelto- ja tilustiet pientareineen 

• Jokikäytävät, puro- ja ojanotkot pientareineen 
C Kosteikot ja pienvedet 

• Joen tai ojan risteyskohtien levennyksien kosteikot 
D Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät ympäristöt 

• Avoimet sekakasvustot 

• Ladot ympäristöineen 

• Kiviaidat ja kiviröykkiöt 

 
Apuna käytettiin aiempia luontoselvityksiä sekä valtakunnallisen perinnebiotooppikartoituksen in-

ventointituloksia. Näiden raporttien avulla löydetyt kohteet ovat automaattisesti sisällytetty suunnitel-
maan, eikä niillä ole erikseen käyty (mm. Heinäsaari). Koska kyseessä on yleissuunnitelma, ei tarkkoja 
kasvillisuusinventointeja tai muita lajihavaintoja ole tehty, vaan kohteet on inventoitu pinnallisesti.  

Yleissuunnittelualue on käyty läpi niin tarkasti kuin mahdollista, mutta se että jotakin kohdetta ei 
ole rajattu yleissuunnitelmaan, ei tarkoita ettei sillä olisi luontoarvoa. Alueen ulkopuolelle jääville kohteille 
voi myös hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia. Toisaalta on huomioitava, että LUMO -
kohteeksi merkitty alue ei velvoita maanomistajaa hoitotoimenpiteisiin ryhtymiseen eikä LUMO -
arvo rajoita kohteen käyttöä. Rahoituksen hakeminen luonnonhoidolle on aina vapaaehtoista!  

Alla olevista kartoista selviää kohteen rajaus ja jokaisen numeroidun kohteen elinympäristötyyppi 
on määritetty. Kohdeluettelosta selviää numeroinnin perusteella kohteen yleiskuvaus, hoitotoimenpiteet 
sekä tukimuotosuositus. Hoitotoimenpiteet on myös merkitty eri kartalle helpottamaan tilanteen havain-
nointia. On hyvä muistaa, että kyseessä on vain suositus: hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa resurssien 
mukaan, kuitenkin perinteisiä maankäyttötapoja suosimalla. Myös rahoitustapa on vain ehdotus, sillä 
joskus samalle kohteelle löytyy monta eri rahoitusmuotoa. Tärkeintä on hakea erityistukea, ympäristö-
keskuksen ja TE-keskuksen tarkastajat kyllä oikaisevat väärinkäsityksiä. 
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4.2 Kohdekuvaukset ja hoitosuositukset  

Ylistaron yleissuunnittelualueelta löytyi peräti 109 eri kohdetta, jotka ovat sijaintinsa, luonnonarvojensa ja 
historiansa ansiosta arvokkaita maatalouden luonnon monimuotoisuudelle. Nämä ns. perinnebiotoopit, 
joita ovat erityyppiset luonnonlaitumet (hakamaat, metsälaitumet ja joenvarsi niityt), ovat ennen olleet 
yleisiä Ylistarossa. Suurin osa kohteista sijoittuu Kyrönjoen varrelle edustaen joenvarsiniittyjä ja jokien 
pientareita. Näistä kohteista valtaosa on aikaisemmin ollut laidunkäytössä tai niiltä on niitetty heinää kar-
jalle. Inventointitöiden hetkellä vanhoista perinnebiotoopeista enää 3 oli laidunkäytössä ja ainoastaan 
yksi joenvarsiniitty toimi laitumena. Aikaisemmin perinnebiotooppeja on Ylistaron yleissuunnittelualueelta 
löytynyt 4 kpl. Nyt uusia hakamaita ja metsälaitumia löytyi yhteensä 18 kpl, mutta näistä vain 2 kohteella 
laidunnettiin edelleen.  

Suurin osa löydetyistä peltoon rajautuvista kohteista sijaitsee joen rannalla. Joki- ja ojanotkoja 
pientareineen löytyikin 44 kpl. Muita peltoon rajautuvia elinympäristöjä löytyi 26 kpl, mm. pellon ja met-
sänvälisiä reunavyöhykkeitä (12), eri tyyppisiä peltosaarekkeita (12), puukujanteita sekä peltojen puu- ja 
pensasryhmiä (5).   
 
4.2.1 Kohteet 1-20 (kartat 2-3) 
 
1. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke 

Hanhikosken risteyksestä Liipantönkkään vievän tien laidalla sijaitsee reunavyöhyke. Reuna-
vyöhyke siajitsee loivassa rinteessä ja sen kerroksellinen puusto näkyy tielle asti. Katseen kiinnit-
tävät korkeat, pylväsmäiset katajat ja vanhat koivut, tuomet sekä pihlajat. Kohteen kenttäkerros on 
rehevää ja puiden välisissä aukoissa kasvaa lähinnä mesiangervoa, horsmaa ja koiranputkea. 
Huomattavasta vanhojen katajien ja piikkilangan jäännösten määrästä päätellen, aluetta on lai-
dunnettu. Reunavyöhykkeen edessä pellolla sijaitsee pieni, matala peltosaareke, jolla on lähinnä 
maisemallista arvoa. Inventointihetkellä reunavyöhykkeen takana aloitetut rakennustyöt eivät vielä 
vaikuttaneet kohteen maisemalliseen arvoon. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on vanhojen puiden, etenkin katajien esille tuomi-
nen. Katajia varjostavat ja peittävät nuoret pensaat ja puut on poistettava. Raivauksen tulee kui-
tenkin tapahtua varovasti ja harkiten. Reunavyöhykkeeseen voidaan avoimia kohtia luomalla lisätä 
vaateliaammalle niittykasvillisuudelle kasvupaikkoja. Kohteen avoimena säilymiseksi sitä tulee niit-
tää vuosittain. Myös laidunnus käy hoitotoimenpiteestä ja lisäisikin kohteen maisemallista arvoa. 
Rajausta voisi mahdollisesti laajentaa niin että myös peltosaareke saataisiin laidunkäyttöön. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 
2. Tuore niitty 

Kohde on viljapeltojen ympäröimä, asuintalon vieressä sijaitseva rehevöitynyt vanha niitty. Laidun-
käytössä mahdollisesti ollut kohde sijaitsee ympäristöä korkeammalla paikalla ja erottuu näin hyvin 
Hanhikosken sillalle vievälle tielle. Niityllä kasvaa pääosin koiranputkea, mutta komea yksittäinen 
kataja kertoo alueen aiemmasta avoimuudesta. Niityn laidoilla kasvaa muutama tuomi, kuusi ja 
terttuselja, mutta puuntaimet ovat kovaa vauhtia saamassa jalansijan. Kukkivia hyönteisille tärkeitä 
mesikasveja löytyy niityltä runsaasti. 
Toimenpidesuositukset: Alueella on oiva mahdollisuus kehittyä uudelleen lajirikkaaksi niitty-
ympäristöksi, mikäli rehevöityminen saadaan pysäytettyä. Valoisuuden ja karuuden lisääntyessä 
niityn siemenpankki saattaa itää uudestaan. Niittyä voisi pienen kokonsa ansiosta hoitaa niittämäl-
lä, vaihtoehtoisesti laiduntamalla. Ensiaputoimenpiteisiin sopii varovainen puun taimien raivaus ja 
esim. kulotus mikäli niitylle on päässyt kerääntymään paljon kuloheinää ja kariketta. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
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Kartta 2. Kohteiden 1-20 elinympäristöt 
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Kartta 3. Kohteiden 1-20 hoitosuositukset. 
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3. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke 
Kohde sijaitsee Kyrönjoen pohjoispuolella, ennen Hanhikosken siltaa sijaitsevassa avoimessa tie-
risteyksessä vanhan riihen ja asuintalon kivijalan kupeessa. Reunavyöhyke avautuu näyttävästi 
Vaasantieltä Hanhikoskelle vievälle tielle päin ja muodostaa kauniin kokonaisuuden vanhoine, kor-
keine koivuineen ja mäntyineen. Komea puuryhmä näkyy jo kauas. Pihapiiriin kuuluneesta laitu-
men historiasta kielivät korkeat, pylväsmäiset katajat, suuret vanhat koivut joiden oksat kasvavat 
matalalla sekä piikkilangan jäännökset. Vanhojen suurien puiden alla kasvaa suurruohoniityn lajeja 
ja jonkin verran metsäkasveja. Kenttäkerroksen yleisimpiin lajeihin kuuluvat mm. kissankello, iso-
aho-orvokki ja kultapiisku. Koiranputkea ja nokkosta esiintyy kuitenkin runsaasti, mikä on merkki 
rehevöitymisestä. Rajatun alueen eteläpuolella, jokea myöten kulkevan kylätien laidalla on vanha 
hyväkuntoinen riihi, joka ympäristöineen tuo kohteelle lisäarvoa. 
Toimenpidesuositukset: Näyttävät, tielle näkyvät vanhat puut tulisi tuoda esille. Myös katajille 
olisi raivattava tilaa jotta ne eivät jäisi varjoon. Haavikkoa voisi raivata kivijalan ja riihen ympäriltä 
ja taimikkoa tulisi muutenkin poistaa alueelta. Haavikkoa poistetaan kätevimmin kaulaamalla (kat-
so kappale 6.1, s.50) Kasvillisuuden kurissa pidon ja rehevöitymisen pysäyttämiseksi kohteen hoi-
toon soveltuu niitto. Myös laidunnus käy kohteelle mainiosti ja laiduntavat eläimet lisäisivät koh-
teen maisemallista arvoa. Koska niitty sijaitsee aivan Hanhikosken keskustassa, olisi sen avoime-
na säilyminen ja umpeenkasvun pysäyttäminen erittäin tärkeää arvokkaalle perinnemaisemalle.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Rakennuksen kun-
nostamiseen ja ylläpitoon voi hakea TE-keskuksen rakennus- ja perinneympäristötukea. 
 

4. Joenrantaniitty 
Hanhikosken sillan lähettyvillä, joen etelärannassa sijaitsee laaja rantaniitty, joka eteläpuolelta rajau-
tuu tilan navettarakennuksiin. Kohde on osittain inventoitu luontoselvityksen yhteydessä vuonna 
2001. Navetan edustalta joelle päin viettää rinne jonka kalliopaljastumilla kasvaa valkomaksaruohoa. 
Vanha laidun avautuu joelle ja näkyykin erittäin hyvin vastarannan laitaa myötäilevälle kylätielle. Koh-
teella on erittäin suuri maisemallinen arvo koska sen jyrkkä rinne ja joen ranta erottuvat hyvin ympä-
röivästä metsästä. Aiemmin lammas- ja lehmälaitumena toiminutta aluetta uhkaa umpeenkasvu ja 
niityn ovatkin vallanneet kiiltopaju ja rehevät suurruohot kuten pujo, nokkonen, koiranputki ja me-
siangervo. Laidoilla kasvavien kuusten, mäntyjen ja harmaaleppien lomassa sinnittelee muutama 
vanha kataja ja suuret muurahaispesät kertovat laitojen aiemmasta avoimuudesta.  
Toimenpidesuositukset: Erityisen tärkeää on niityn avoimena säilyminen niin maisemallisista 
kuin sen monimuotoisuusarvoistakin johtuen. Kohteen suuren koon vuoksi hoito laiduntamalla olisi 
suositeltavaa. Vaihtoehtoisesti koneellinen niitto kävisi hoitomenetelmänä. Kohteen rinnettä voisi 
myös kulottaa. Metsänrajasta ja rannasta tulisi raivata pajukkoa ja muuta nuorta taimikkoa um-
peenkasvun estämiseksi. Vuosittainen niitto tai laidunnus vähentäisi kohteen ravintoarvoja ja tar-
joaisi valoa ja karumpaa maaperää kaipaaville niittylajeille oivan kasvupaikan.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito tai muu kuin erityistuki mikäli maan-
omistaja ei ole maanviljelijä. 
 

5. Hakamaa 
Vanha, melko laaja-alainen kuusihaka rajautuu kahden pihapiirin väliin, metsään ja kylätiehen. 
Alueella kasvaa melko tasaisin välein katajia ja vanhoja kuusia. Kenttäkerros koostuu lähes yksin-
omaan mesiangervosta. Muut suurruohot kuten koiranputki ja horsma viittaavat myös rehevöitymi-
seen. Eteläosassa kallioisella kumpareella kasvaa myös monipuolisempaa niittykasvillisuutta, ku-
ten siankärsämöä, nurmitädykettä, pietaryrttiä ja niittynätkelmää. Kohteen eteläpäässä sijaitsee 
vanha sauna sekä viereiseltä tontilta siirretty vanha aitta. Rakennusten ympäristöt muodostavat 
suojapaikkoja monille pieneliöille ja hyönteisille. 
Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteenä suositellaan rehevöityneen kasvillisuuden niittoa 
sekä kasvillisuuden raivausta niin, että katajat ja kuuset tulevat esille ja saavat valoa. Ideaalista 
olisi tietenkin laidunnuksen uudelleenkäynnistyminen. Rakennukset kannattaisi säilyttää. Niiden yl-
läpitoon ja pienimuotoisiin korjauksiin voidaan anoa tukea.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
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6. Hakamaa 
Laidunkäytössä ollut vanha haka, joka on osittain hyvin metsittynyt. Metsäisissä osissa kasvillisuus 
on pääasiassa metsäkasvillisuutta sekä hyvin vanhoja kuusia ja koivuja. Kalliokumpareella vanhan 
riihen paikalla on niittykasvillisuutta, joskin rehevöitynyttä. Kohde rajautuu aivan pihapiiriin ja ete-
läpuolella peltoon. Monilajista niittykasvillisuutta edustavat rohtotädyke, kissankello, ahomansikka, 
valkomaksaruoho sekä siankärsämö. 
Toimenpidesuositukset: Puiden taimia ja nuorempia puita tulisi raivata sekä niittymäisillä paikoil-
la kasvillisuutta tulisi niittää. Etenkin nuoria kuusipuita tulee poistaa, sillä kuusi varjostaa ja estää 
valoa kaipaavien niittykasvien esiintymisen. Lahopuut tulee säästää, sillä ne ovat monien hyönteis-
ten ja sienten suosimia elinympäristöjä. Jatkuvana hoitotoimenpiteenä kohteelle sopii parhaiten lai-
dunnus. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 

 
7. Hakamaa 

Vanha hakamaa, joka etelä- ja länsilaitaa kohti mentäessä muuttuu puustoisemmaksi metsälaitu-
meksi. Koillisnurkassa kumpareella on paikoin kalliopaljastumia. Metsäisissä osissa kenttäkerros 
on pääosin metsäkasvillisuutta. Avoimilla paikoilla kasvillisuus on korkeaa ja rehevöitynyttä ja 
esim. koiranputki ja mesiangervo ovat vallanneet itsellensä tilaa. Kalliopaljastumien laitamilla on 
kuitenkin matalampaa niittykasvillisuutta, muun muassa kissankello, ahomansikka ja jänönsara. 
Paikoin kasvaa näyttäviä pylväskatajia ja yksittäisiä vanhoja puita. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoite on kohteen umpeenkasvun pysäyttäminen ja niittykasvil-
lisuuden kehittäminen monimuotoisemmaksi pienruohoniityksi. Niittämällä tai laiduntamalla kasvil-
lisuus saataisiin pidettyä matalana ja maaperää kehitettyä kasvilajistolle edullisemmaksi. Metsän 
reunaa voidaan kehittää monimuotoisemmaksi ja monikerroksisemmaksi niittämällä ja raivaamalla. 
Vanhoja puita ja katajia tulee korostaa ja säilyttää. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 

 
  

 
Pylväsmäiset katajat ovat syntyneet valoisille, avoimille laitumille, jossa niillä on ollut riittävästi tilaa kasvaa ja kehittyä. Myös ke-
toneilikka hyötyy valoisuudesta ja kasvaa vain paikoilla, joissa kasvillisuus on riittävän matalaa.  
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8. Muu luonnon monimuotoisuudelle tärkeä kohde 
Aution talon pihapiirissä sijaitseva kallioinen, paahteinen ketomainen kohde, jolta avautuu näkymä 
mukavasti kylätielle. Kalliorinne viettää lounaaseen, kylätien vieressä sijaitsevalle pellolle päin. Ka-
tajaiselta rinteeltä on näkymä joelle. Kasvillisuus on ketomaista ja kalliolla kasvaa monia kuivan-
paikan lajeja kuten ahomansikkaa, särmäkuismaa, keltamaksaruohoa, kissankelloa, päivänkakka-
raa ja hopeahanhikkia. Pihapiiri on täysin umpeenkasvanut ja koiranputki, horsma, huopaohdake 
ja muu rehevä kasvillisuus on jo valtaamassa kalliota. Kohteen länsirinteellä kasvaa suuria katajia 
ja pohjoispuoli on kangasmetsää. Puulajisto on monipuolista. Mäntyä, kuusta ja koivua kasvavalle 
kalliolle ovat pihapiiristä levinneet mm. vaahtera ja koiranheisi. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on kallion ja sen ketomaisen kasvillisuuden esille 
tuominen sekä rehevöitymisen pysäyttäminen. Tämä tapahtuu parhaiten niittämällä kallion ympä-
ristöä ja pihapiiriä, sekä raivaamalla varovasti vadelmapensaikkoa ja poistamalla nuoria puun-
taimia. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 
9. Hakamaa  

Hanhikoskella sijaitseva suurehko hakamaa on perinnebiotooppina inventoitu vuonna 1996. Kohde 
on myös sisällytetty vuonna 2001 tehtyyn luontoinventointiin. Kallioinen kohde rajautuu osittain 
nurmeen, metsään sekä kylätielle ja näkyy hyvin vastarannalta. Monipuolinen alue koostuu suu-
rimmaksi osaksi hakamaasta, mutta sisältää myös kuusi- ja mäntyvaltaista metsälaidunta ja lähin-
nä rehevyyttä indikoivia suurruohoniityn lajeja. Vanhoja mäntyjä ja katajia esiintyy paikalla run-
saasti ja myös pylväsmäisiä, näyttäviä yksilöitä löytyy muutamia. Kasvillisuus on enimmäkseen 
vaatimatonta metsäkasvillisuutta. Mesikasveja on vähän, joskin länsipuolella sijaitsevalla kumpa-
reisella kielekkeellä kasvaa arvokkaita niittylajeja kuten nurmitatarta, ketoneilikkaa, ahomansikkaa, 
kissankelloa ja kurjenkelloa. Pienen kielekkeen arvoa lisäävät erityisesti erikoiset katajat sekä suu-
rehko ketoneilikoiden esiintymä. Paahteinen kalliopaljastuma tarjoaa oivan kasvupaikan ketolajeil-
le, niin hyönteisille kuin kasveillekin. Hakamaa oli laidunkäytössä vielä muutama vuosi sitten, mut-
ta laidunnuksen loputtua kuusen taimet ja suurruoho ovat päässeet valloilleen. Rehevöityminen ja 
umpeenkasvu uhkaavat etenkin rinteen pohjoispuolella. Kohde on kuitenkin vielä hyväkuntoinen ja 
pelastettavissa oleva perinnebiotooppi. 
Toimenpidesuositukset: Länsipuolen kielekettä tulisi hoitaa raivaamalla varoen ja niittämällä 
avoimempia kohtia jotta arvokas niittykasvillisuus säilyisi ja pystyisi leviämään. Kevyellä perkauk-
sella myös mahtavat katajat säilyisivät avoimessa ympäristössä. Rehevöityminen pitäisi saada py-
säytettyä niittämällä hakamaan horsmaa ja mesiangervoa kasvavaa pohjoisreunaa ja samalla 
poistamalla nuorta taimikkoa. Koko alueen laidunnuksen pariin saattaminen, olisi tietenkin kohteen 
historiaa ja maisemallista arvoa ajatellen suositeltavaa. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 

 
10. Hakamaa 

Kyrönjoen eteläpuolella sijaitsee vanha rantalaidun jonka etelä- ja länsipuoliset reunat rajautuvat 
talousmetsään ja itäpuoli viljeltyyn peltoon. Tämä pienikokoinen varjoisa haka on aikaisemmin ollut 
yhteydessä laajempaan laidunalueeseen (kohde 9), mutta tällä hetkellä sille ei ole käyttöä. Haka 
viettää jokeen, eikä näin ollen sovellu viljelykseen. Aiemmasta laidunkäytöstä muistuttaa metsän 
reunaa pitkin kulkeva puuaita, joka myös hyvin pistää silmään vastarannalta katsottuna. Haan 
puusto koostuu harmaalepästä, kiiltopajusta, koivusta ja kuusesta. Kenttäkerroksen kasvillisuutta 
edustavat monet metsäkasvit kuten metsätähti, oravanmarja ja ketunleipä. Kostealla rantaniityllä 
kasvaa lähinnä virmajuurta ja korpikastikkaa, mutta myös niittylajeja kuten kissankelloa ja nurmitä-
dykettä esiintyy. 
Toimenpidesuositukset: Harvinaisen perinnebiotoopin säilyttämiseksi sen umpeenkasvu ja re-
hevöityminen tulisi estää. Kohteen koon ja etäisen sijainnin takia tämä käy parhaiten niittämällä. 
Myös puustoa tulee tarvittaessa harventaa, kuitenkin niin, että vanhat puut säilytetään ja vain 
nuorta taimikkoa raivataan varovasti. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
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11-12. Jokinotkot pientareineen 
Tien ja joen välinen kapea kaistale, jonka joenpuoleinen osa viettää etelään. Joenvarrella kasvaa 
yksittäisiä puita ja kiiltopajua. Se on paikoin avoin, jolloin niittykasvit ovat päässeet asettumaan 
puiden lomaan. Kohde on sisällytetty vuonna 2001 tehtyyn luontoselvitykseen. 
Toimenpidesuositukset: Avaamalla kasvillisuutta saadaan näkymä vastarannalle tuotua esiin. 
Suuret puut kannattaa säästää, kun taas pensaskerrosta voi harventaa. Pensaita poistamalla ja 
aukkoja luomalla saadaan avoimuutta kasvillisuuteen ja samalla mahdollistetaan monikerroksisen 
kasvillisuuden kehittyminen.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laidunnettu joenvarsiniitty.  
Yksi Ylistaron harvasta käytössä 
olevasta perinnebiotoopista. 
Niityllä kesäisin laiduntavien 
hevosten ansiosta ranta säilyy 
avoimena (Kohde 85). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umpeutuva joenvarsiniitty. 
Jokirantaa on valtaamassa rehevä 
suurruoho, joka pikku hiljaa jää 
tiheän, maisemaa peittävän paju-
kon jalkoihin (Kohteet 11-12). 
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13. Jokinotkot pientareineen 
Laaja ja yhtenäinen kohta joenrantaa joka eteläpuoleltaan rajautuu peltoon. Kohde näkyy hyvin 
tielle ja sen vanhat kookkaat puut sopivat hyvin jokimaisemaan. Monipuolisen puulajiston lisäksi 
kohde sisältää myös erilaisia pensaita: tuomi, metsäruusu, vadelma ja punaherukka rikastuttavat 
pensaskerrosta ja tarjoavat linnuille syötävää. Kasvillisuus on rehevää mm. nokkonen, horsma ja 
huopaohdake viihtyvät paikalla, mutta myös eräät niittykasvit kuten hiirenvirna ja nurmitädyke ovat 
löytäneet itsellensä kasvupaikan. Mesikasveja esiintyi runsaasti ja harvinaisen paljon perhosia ta-
vattiin kohteella inventointihetkellä. Aluetta on yritetty pitää jonkin verran avoimena raivaamalla. 
Toimenpidesuositukset: Raivaamalla ja pensaikkoa harventamalla saisi taustan ladot paremmin 
esille mikä toisi jokimaisemaan vaihtelevuutta. Vanhoille komeille puille tulisi luoda enemmän tilaa 
poistamalla nuorta taimikkoa. Niittykasveille ja niillä viihtyville hyönteisille saisi erinomaisen 
elinympäristön niittämällä puiden väliin muodostuneita aukkoja.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 
14. Jokinotkot pientareineen 

Kahilansaaren eteläpuolella, heti tien laidassa sijaitsee kapeanpitkähkö tien ja joen välinen kaista-
le. Joen penger on suhteellisen kapea mutta sisältää paljon näyttäviä puita, mm. vanhan, komean 
männyn. Pensaitakin löytyy, mm. kiiltopaju, pihlaja ja vadelma kasvavat puitten lomassa. Tienpien-
tareen puolella kasvillisuus on lähinnä tavanomaista joutomaiden lajistoa (pietaryrtti, sarjakeltano, 
peltokorte, horsma), kun taas joen puolella kasvaa kosteamman paikan kasveja kuten virmajuurta 
ja ranta-alpia. Maasto nousee välillä korkeampiakin kohteita jolloin syntyy paahteisia etelärinteen 
paikkoja joissa hiirenvirna ja ahomansikka viihtyvät. Näitä alueita hoitamalla erilaiset kuivemman 
paikan kasvit voisivat löytää itsellensä sopivan elinympäristön. 
Toimenpidesuositukset: Niittämällä tienpuoleista reunaa rehevöityminen saataisiin pysäytettyä. 
Joenpuoleista jyrkkää reunaa taas voi olla liian vaikeaa niittää. Jo kevyellä raivauksella, pensaik-
koa ja varsinkin pajukkoa poistamalla, joki tulisi paremmin esille ja maisemapuiden kauneus koros-
tuisi selkeämmin. Raivauksen tulee kuitenkin tapahtua harkiten, joenrantojen eroosion herkkyys 
huomioon ottaen. Puita ja pensaita täytyy jättää herkimpiin kohtiin sitomaan maaperää. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai maiseman kehit-
täminen ja hoito. 
 

15. Puukujanteet pientareineen 
Vanha, varjoisa puukujanne seuraa Kyrönjoen vartta pitkin kulkevaa kylätietä autiotalon kohdalla. 
Puukujanteessa kasvaa vanhoja, suuria koivuja, kuusia ja mäntyjä. Erikoisuuksina mainittakoon 
Siperian-lehtikuusi ja Siperian-sembra. Puiden välistä löytyy niittylaikkuja, joilla kasvaa mm. pelto-
korte, aitovirna, timotei ja niittynätkelmä. Pensaslajistosta mainittakoon kataja, juhannusruusu ja 
punaherukka. Kohde sijaitsee vilkkaan kylätien varrella, joten sen maisemallinen merkitys on suuri. 
Ikolan puukujanne on inventoitu luontoselvityksen yhteydessä. 
Toimenpidesuositukset: Puukujanne tulee säilyttää ja puustoa voi tarvittaessa uusia tai puuku-
jannetta voi jopa jatkaa. Luontoselvitysraportissa on ehdotettu että huonokuntoiset sembrat ja 
hieskoivu poistettaisiin, mutta mikäli huonokuntoisista puista ei aiheudu varaa, saa ne mielellään 
jättää lahopuuksi. Ainakin hieskoivun runko tulisi säästää, koska lahopuut ovat monille hyönteisille, 
sienille ja jäkälille tärkeitä elinympäristöjä. Uusia puita istuttaessa tulisi suosia kotimaisia lajeja ja 
mieluummin lehtipuita. Korkeiden taimien istutus takaa kujanteen korkeuden ja varjoisuuden säi-
lymisen. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Maiseman kehittäminen ja hoito.  
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16. Muu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö, Vähäjoki 
Kyseessä oleva kosteikko on syntynyt tien ja Kahilansaaren väliin. Vähäjoki on osa Kyrönjokea jo-
ka muodostaa kapean ja varjoisan lepikon kiertäessään Kahilansaaren pohjoislaitaa. Luonnonti-
lassa oleva jokiuoma kasvaa rehevää kosteikkokasvillisuutta, mm. myrkkykoisoa, rantakukkaa, 
vehkaa, kurjenjalkaa ja luhtamataraa. Puu- ja pensaskerrokseen kuuluvat harmaaleppä, kiiltopaju, 
vadelma, mustaherukka koivu ja kuusi. 
Toimenpidesuositukset: Vähäjoen luonnon monimuotoisuusarvot säilyvät parhaiten kohteen säi-
lyessä luonnontilassa. Harvennus lisäisi valoisuutta ja kosteikkolajeille tärkeä varjoisuus ja kosteus 
voisivat hävitä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Säilytys, kohteen pinta-ala jää alle 0,15 ha. 

 
17. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet 

Kahilansaaren pohjoispuolella sijaitseva suuri metsäsaareke jonka puusto on vanhaa, istutettua 
haapaa. Metsässä on paljon arvokasta lahopuuta ja kasvillisuus on lehtomaista (tesma, lillukka, 
oravanmarja ja metsäimarre). Reunoilla on monipuolinen, monikerroksinen pensasto jossa välillä 
aukkoja. Vanha huonokuntoinen lato sijaitsee saarekkeen lounaisreunalla. Saarekkeen itäpäästä 
löytyy niittymäinen kohta, jota vadelma ja horsma ovat päässeet valloittamaan. Reunan avoimilla 
kohdilla kasvaa monia niittylajeja, kuten siankärsämöä ja kissankelloa. Pensaskerroksesta löytyy 
mm. metsäruusu, pihlaja, vadelma, tuomi, punainen viinimarja ja kataja. Haapojen lisäksi met-
säsaarekkeessa kasvaa vanhoja kuusia sekä pihlajaa, tuomea ja koivua. Metsäsaareke näkyy hy-
vin joenvartta kulkevalle tielle. 
Toimenpidesuositukset: Niittylajisto pääsisi kehittymään, mikäli reunoille raivattaisiin enemmän 
avoimia aukkoja ja jos jo olemassa olevia niittylaikkuja niitettäisiin. Etenkin ladon ympäristöä tulisi 
hoitaa niittämällä. Ladon säilyttäminen on myös olennaista luonnon monimuotoisuuden säilymisel-
le. Saarekkeen itäpuoleista niittyä kannattaisi niittää jotta sen niittymäiset ominaisuudet tulisivat 
esiin. Kunnostus kannattaa aloittaa vadelmaa poistamalla. Vanhimmat puut saavat jäädä maise-
maa koristamaan. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

18. Tuore niitty 
Kylänpäästä Hanhikoskelle vievän kylätien varressa sijaitsee pienialainen tuore niitty, joka on il-
meisesti kehittynyt vanhan asuinpiirin paikalle. Kylätien lisäksi kohde rajautuu peltotiehen ja met-
sään. Kasvillisuus on suurelta osin rehevöitynyttä suurruohoniittyä, joka kuitenkin paikoin vaihtelee 
pienruoho- ja heinävaltaisina laikkuina. Erityisesti kohteen kylätien puoleisella sivulla vanha koivu, 
katajat ja niiden juurella esiintyvä niittykasvillisuus, muun muassa kissankello, ahomansikka ja ke-
toneilikka, muodostavat monimuotoisen elinympäristön. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on niityn umpeen kasvun estäminen ja sen kehittä-
minen luonnonarvoiltaan monimuotoisemmaksi. Nuorten puuntaimien raivaus lisää kohteen avoi-
muutta, valoisuutta ja tuo katajia paremmin esille. Säännöllinen niitto ja niittojätteen korjaus vähen-
tävät maaperän ravinnepitoisuutta ja luo näin edellytykset monimuotoisemman niittylajiston kehit-
tymiselle. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
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19. Tuore niitty 
Kahilavsaaressa Vähäjoen ja metsälaitumen välissä sijaitsevan niityn kasvillisuus on monipuolista 
ja melko matalana ja avoimena säilynyttä, mutta on alkanut kasvaa umpeen Vähäjoen pientareelta 
päin. Lisäksi niityn laidalla sijaitsevan ladon vieressä kasvava haavikko on alkanut levitä niitylle. 
Metsän laitaa kulkee puuaita/sähköpaimen. Niitty on saattanut olla yhteydessä viereiseen metsä-
laitumeen ja siltä on voitu korjata myös heinää. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on niityn pitäminen avoimena ja monimuotoisen niit-
tykasvillisuuden säilyttäminen ja kehittäminen maaperää köyhdyttämällä ja valoisuutta lisäämällä. 
Ladon kunnossapitäminen sekä haavan ja niityllä sijaitsevan kiven vieressä kasvavan tuomen säi-
lyttäminen lisäävät kohteen merkitystä myös maisemallisesti. Suositeltavia kunnostushoitotoimen-
piteitä ovat taimien raivaus, etenkin kuusen ja pajun poisto. Jatkotoimenpiteeksi sopii niitto tai lai-
dunnus. Niittyä voisi laiduntaa yhdessä viereisen metsälaitumen kanssa (kohde nro 20). 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito tai luonnon monimuotoisuuden edistä-
minen. 

 
20. Metsälaidun 

Kahilansaaressa Vähäjoen rannalla sijaitsee vanha metsälaidun, joka pohjoispuolelta rajautuu niit-
tyyn (kohde nro 19). Etelä- ja itäpuolella laidunalueen erottaa muusta metsästä puu- ja piikkilanka-
aita. Aidan vierellä risteilee polkuja. Kasvillisuus on pääasiassa metsäkasvillisuutta ja järeitä kuu-
sia. Alueen läpi kulkevan Korpelan koskelle vievän tien lähettyvillä sekä niityn laidalla on avoi-
mempia kohtia, joissa kasvaa niittykasvillisuutta, muun muassa kissankello, kurjenkello, heinätäh-
timö, nurmi- ja rohtotädyke, sekä vanhoja koivuja, haapoja ja katajia. 
Toimenpidesuositukset: Niityn ja laitumen rajalla kasvavat katajat kannattaisi raivata esiin jotta 
ne eivät kärsisi valon puutteesta. Muutamia yksittäisiä puita ja nuorta taimikkoa voi poistaa, mutta 
muuten metsälaidunta hoidetaan pääasiassa laiduntamalla. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metsälaidun. 
Yksi harvoista 
vielä käytössä 
olevista met-
sälaitumista. 
Karjan tal-
laamat polut 
näkyvät 
selvästi 
maastossa ja 
laidunnuksen 
ansiosta 
kenttä- ja 
pensaskerros 
on säilynyt 
avoimena 
(Kohde 42). 
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4.2.2 Kohteet 21-39 (kartat 4-5) 
 
21. Joenrantaniityt 

Maisemallisesti kauniilla paikalla Kahilansaaren länsirannalla sijaitsee vanha laidunniitty, jota kylä-
läisten mukaan ovat ennen laiduntaneet lampaat ja hevoset. Nyt niityn ovat vallanneet rehevät 
suurruohoniityn lajit, kuten karhunköynnös, horsma, nokkonen ja koiranputki. Mesikasveja on run-
saasti. Metsään rajautuvan niityn laidoilla kasvaa kuusta, koivua, haapaa ja pajua. 
Toimenpidesuositukset: Niityn rehevöitymisen ja umpeenkasvun saa pysäytettyä joko sitä sään-
nöllisesti niittämällä tai mahdollisesti laiduntamalla. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.  

 
22. Jokinotkot pientareineen 

Kahilansaaren eteläpuolella, on tien ja joen väliin kehittynyt pohjoiseen jyrkästi viettävä rinne. 
Kohde sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla paikalla sillä se mahdollistaa näkymän tieltä saarelle. 
Kasvillisuus on lähinnä suurruohoniittyä sisältäen paljon rehevyyttä indikoivia lajeja kuten mesian-
gervoa, maitohorsmaa, karhun- ja vuohenputkea. Myös muutamat niittylajit, kuten hiirenvirna ja 
siankärsämö, viihtyvät tienposkeen syntyneessä avoimessa rinteessä,. Kohdetta on aikaisemmin 
raivattu ja siellä kasvaa vain tuomipensas. 
Toimenpidesuositukset: Joenpenkere voidaan säilyttää avoimena raivaamalla. Säännöllinen niit-
to taas auttaisi monipuolisemman niittylajiston kehittymistä 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

23. Hakamaa 
Pienialainen vanha laidun, joka rajautuu luoteessa metsään ja vanhaan pihapiiriin. Metsän laidasta 
viettää kuiva ja kivinen rinne loivasti kielekkeenä pellolle. Kuiva noin 2 metrin levyinen heinävaltai-
nen vyöhyke kiertää kohteen pellon puoleista laitaa. Pellon ja haan rajalla kasvaa melko kookkaita 
puita. Haan keskellä on laaja kataja- ja vadelmapusikko. Paikoin kivien ympärillä ja kuivemmilla 
paikoilla esiintyy niittykasvillisuutta kuten kurjenkelloa, siankärsämöä, ahomansikkaa ja ahosuola-
heinää. 
Toimenpidesuositukset: Rehevöityneen kasvillisuuden poisto, pylväsmäisten katajien ja vanho-
jen puiden esille raivaaminen sekä valoisuuden ja avoimuuden lisääminen niittämällä kenttäker-
roksen kasvillisuutta lisäisi kohteen luontoarvoja. Kivikkoisuutensa vuoksi kohteen niittäminen voi 
olla hankalaa, mutta toisaalta pieni pinta-ala tekee laidunnuksen järjestämisen epäkäytännöllisek-
si. Kohdetta voidaan hoitaa myös maisemallisista syistä, sillä alue näkyy Kyrönjoen eteläpuolta 
kulkevalle tielle. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito 
 

24. Hakamaa 
Etelään aukeava vanha laidunalue sijaitsee metsän ja pellon välisellä alueella. Se seuraa kapeana 
vyöhykkeenä metsän rantaa ja ulottuu peltotien varrella leveämpänä kielekkeenä kauemmaksi 
metsän laidasta. Kenttäkerros on suurelta osin hyvin rehevää suurruoho-/heinäniittyä, mutta eten-
kin metsän laidassa ja kivien lomassa on kuivia ja paahteisia laikkuja, joilla kasvaa monia arvok-
kaita niittylajeja: kissankelloa, harakankelloa, siankärsämöä, ahomansikkaa, huopakeltanoa ja 
nurmitatarta. 
Toimenpidesuositukset: Puiden taimien, vadelman ja villiintyneen ruusun raivauksella saataisiin 
pylväsmäiset katajat ja vanhat puut esiin. Koska kohteelle on kerääntynyt paljon kuloheinää, olisi 
kulotus erinomainen keino päästä paksusta karikekerroksesta eroon. Kulotus vapautta suuria 
määriä ravinteita, joten jatkotoimenpiteet ovat välttämättömät. Kohteen kivikkoisuuden takia kent-
täkerroksen niittämistä suositeltavampi vaihtoehto on laidunnus. Metsän reunaa seuraavaa haka-
maata halkoo peltotie, jonka jälkeen vyöhyke kapenee entisestään. Peltotien jälkeistä aluetta voisi 
hoitaa myös avoimena pellon ja metsän välisenä reunavyöhykkeenä niittämällä kenttäkerrosta se-
kä suosimalla monilajista, eri ikäisistä puu- ja pensaslajeista koostuvaa kerroksellista metsänreu-
naa. 
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Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito tai mahdollisesti luonnon monimuotoi-
suuden edistäminen, mikäli osaa metsänreunan hakamaasta hoidetaan metsän ja pellon välisenä 
reunavyöhykkeenä. 
 

25. Metsälaidun 
Laaja alue vanhaa metsälaidunta sijaitsee Kahilansaaren länsilaidalla, Kyrönjoen etelärannalla. 
Hieskoivua ja haapaa kasvaa lähinnä alueen laidoilla ja etenkin niittyjen laitamilla, muuten puusto 
on tasalatvuksista kuusikkoa. Pohjoispuolella laitumen pensaskerrokseen ilmestyy punaherukkaa 
ja taikinamarjaa, mutta vadelma uhkaa levitä. Myös terttuseljaa, tuomea ja pihlajaa esiintyy. Alus-
kasvillisuudessa esiintyy metsäisiä lajeja kuten oravanmarja, kultapiisku, metsätähti ja metsämai-
tikka. Lehtomaisuutta ilmentävät käenkaali ja saniaiset. Huomionarvoisiin lajeihin kuuluvat lehto-
orvokki, kissan- ja kurjenkello. Vanhan laitumen reunoilta löytyy vielä piikkilangan tähteitä ja van-
hat hakapuut. Laidunnuksen ja eläinten kuluttamien karjapolkujen jäljet näkyvät selvimmin etelä-
päädyssä, jossa pensaskerros on jäänyt harvaksi. Metsälaidun on inventoitu Motiivi Oy:n tekemän 
luontoselvityksen yhteydessä. 
Toimenpidesuositukset: Laidunnuksen jatkuminen ja vatukon niitto monipuolistaisivat lajistoa. 
Pellon laidan rauduskoivu saisi varttua rauhassa vanhemmaksi, selkeämmäksi maisemapuuksi. 
Koska alue on hyvinkin laaja, on laidunnus ainut keino millä arvokkaan perinneympäristön saisi 
säilytettyä. Raivaamalla voidaan poistaa taimikkoa ja etenkin nuoria kuusia, jotka lisäävät varjoi-
suutta. Lahopuut on säästettävä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

26-29. Jokinotkot pientareineen 
Yhteiskuvaus: Kohteet löytyvät Kylänpään ja Korpelan väliseltä osuudelta ja ovat kaikki hyvin 
samantapaista joen- ja tien väliin syntynyttä jokinotkoa. Koska kohteet sijaitsevat aivan tien vieres-
sä ja ovat osaksi tienpiennarta, on niiden asema maisemallisesti tärkeä. Joen pientareilta löytyy 
paljon kosteikkokasveja kuten mesiangervo, ranta-alpi, rantakukka, järviruoko ja korpikastikka. 
Hieman erikoisempaa keltaängelmää tavataan myös. Tienpuoleisella osuudella kasvaa monia ta-
vanomaisia tienpiennarkasveja, mutta myös niittylajeja kuten puna-apila, hiirenvirna, harakankello 
ja kissankello. Tienpientareilla viihtyvät tuomi, koivu, kuusi, harmaaleppä ja eri pensaat kuten va-
delma ja kiiltopaju. Katajat ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle.  
Toimenpidesuositukset: Kapeita kaistaleita hoidetaan kätevimmin raivaamalla tai mahdollisesti 
niittämällä mikäli pientareet eivät ole liian jyrkkiä. Kaikki maisemallisesti näyttävät puut ja pensaat 
tulee säästää, kun taas pajukkoa saa raivata jotta aukkoja syntyisi. Etenkin puiden ja pensaiden 
ympäristöä tulee yrittää pitää avoimena. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 

30. Puukujanteet pientareineen 
Maatilalle vievä vanha koivukuja. 
Toimenpidesuositukset: Tarvittaessa yksittäisten puiden uusiminen. Kotimaisia lajeja ja lehtipui-
ta tulisi suosia. Uusiminen tulisi toteuttaa mielellään istuttamalla väliin uusia taimia ja n. 10-20 vuo-
den kuluttua kaatamalla vanhan puun uuden tieltä 
Mahdollinen erityistukisopimus: Säilytys. Puukujanteiden istuttamiseen voi saada maiseman 
kehittämis- ja hoitotukea. Tukea myönnetään myös kujanteen jatkamiseen ja puiden uusimiseen. 
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Kartta 4. Kohteiden 21-39 elinympäristöt. 
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Kartta 5. Kohteiden 21-39 hoitosuositukset. 
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31. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet 
Hyvin Kyrönjoen vartta kulkevalle tielle näkyvä aukkoinen reunavyöhyke josta jo kauas erottaa moni-
kerroksisen lehtipuukasvuston. Puu- ja pensaslajistoon kuuluvat mm. pihlaja, koivu, tuomi, paju ja 
metsäruusu. Etelään aukeavalla metsänlaidalla kasvaa myös muutama korkea mänty ja osa puista 
on jo vanhoja. Puiden väliin syntyneissä aukoissa kasvaa lähinnä rehevää suurruohoniittyä mm. me-
siangervoa, pietaryrttiä, pelto-ohdaketta ja horsmaa. Matalampaa niittylajistoa edustavat hiirenvirna 
sekä oja- ja siankärsämö. Pellon ja metsän välissä kulkee pieni oja, Lepistönoja, jonka tarjoama kos-
teus mahdollistaa rentukan, myrkkykeison ja virmajuuren menestymisen paikalla.  
Toimenpidesuositukset: Reunavyöhykkeen luonnon monimuotoisuusarvoja voisi kehittää mm. 
luomalla vaativimmille niittykasveille sekä niiden mukana tuleville hyönteisille sopivan elinympäris-
tön. Kohteen ravinteikkuutta tulee siksi alentaa suurruohojen kurissapitämiseksi. Tämä käy parhai-
ten niittämällä. Vanhojen puiden esille tuominen sekä monipuolisen ja monikerroksisen puuston 
kehittäminen on olennaista. Pensaita voi raivata sieltä täältä, säästäen katajia ja varsinkin marja-
pensaita linnuille.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

32. Kivisaareke 
Kohde sijaitsee maatilan yhteydessä pienten peltojen ja asutusten ympäröimänä. Saareke on hy-
vin kivikkoinen, vaihdellen pienistä hyvinkin suuriin kiviin. Kasvillisuus on etenkin laidoilla hyvin re-
hevöitynyttä. Keskellä saareketta kivien lomassa on kuitenkin edustavampaa niittykasvillisuutta, 
muun muassa kissan- ja kurjenkelloa sekä ahomansikkaa. Saarekkeessa kasvaa paljon matalia 
vanhoja tuomia ja pihlajia sekä suuria katajia. 
Toimenpidesuositukset: Rehevää kasvillisuutta tulee poistaa saarekkeen reunoilta. Luomalla 
avoimia ja valoisia niittylaikkuja katajien ja kivien lomaan mahdollistetaan niittylajiston säilyminen 
ja kehittyminen. Pienellä raivauksella korostetaan puuston ja pensaikon kerroksellisuutta. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

33. Joenrantaniitty 
Perinnebiotooppina aikaisemmin inventoitu kohde sijaitsee Hanhikoskella Kyrönjoen pohjoisrannalla 
joen ylittävän sillan kupeessa. Niityn eteläpuoli rajautuu jokeen kun taas sen pohjoispuoli tien vieres-
sä sijaitsevaan peltokaistaleeseen. Rantakaistaa on laidunnettu nautakarjalla 50-luvulla ja laidun-
nuksen loputtua sitä on raivattu silloin tällöin. Näyttävällä paikalla sijaitseva kohde on keskiosastaan 
avoin, muutamaa tuomea, mäntyä ja pihlajaa lukuun ottamatta. Sillan kupeeseen sijoittuva puusto 
kehystää niittymaisemaa. Harmaaleppä ja kiiltopaju uhkaavat kuitenkin levitä ja entinen laidun on 
muutenkin pahoin rehevöitynyt. Korkeaa suurruohoa kasvavaa niittyä valtaavatkin mesiangervo, pel-
to-ohdake, nokkonen, koiranputki, juolavehnä ja muut rehevyyttä indikoivat kasvit, joista suurin osa 
on samalla hyönteisille tärkeitä mesikasveja. Rannalla, vesirajan läheisyydessä kasvaa paikoin ran-
takukkaa, rantatädykettä ja kortetta, muuten ranta on lähinnä heinätulvaniittyä.  
Toimenpidesuositukset: Ilman ihmisen apua niitty pensoittuu nopeasti ja arvokas perinne-
biotooppi häviää kylämaisemasta. Kohde sopisi laidunkäyttöön historiansa ja maisemallisten syit-
tensä vuoksi, sijaitseehan joenrantaniitty Kyrönjoen arvokkaalla maisema-alueella. Vaihtoehtoises-
ti kohdetta voitaisiin niittää. Peruskunnostukseen kuuluu vesakon raivaus. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

34. Muu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö 
Kylätien varrella pellon ympäröimänä on melko laaja-alainen saareke, joka on saattanut kasvilli-
suuden sekaan hautautuneista rakennusten jäänteistä päätellen olla aikaisemmin asuin- ja ulkora-
kennusten paikka. Saarekkeen reunat ovat avoimia, reheviä ja suurruohojen valtaamia. Keskem-
mällä vanhojen puiden ja katajien lomassa kasvaa paikoin matalampaa ja monipuolisempaa niitty-
kasvillisuutta, muun muassa kissankello, kurjenkello, niittyleinikki, heinätähtimö, ahomansikka, jä-
nönsara ja nurmitädyke. Saarekkeen keskellä on kaksi pientä vesilamparetta, joiden ympärillä on 
runsaasti monipuolista kostean paikan kasvillisuutta, kuten kurjenjalka, rantamatara, rantaluikka ja 
ojakellukka. Maatalousympäristöstä löytyvät kosteikot ovat aina arvokkaita linnuille, hyönteisille ja 
pieneliöille. Myös saarekkeen puusto on melko monilajista. 
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Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on kasvillisuuden kerroksellisuuden korostaminen 
saarekkeen laidoilla sekä avoimien monilajisten niittylaikkujen luominen sekä saarekkeen reunalla 
että sen sisäosissa. Toimenpiteisiin kuuluvat raivaus ja niitto. Saarekkeen reunaa tulee harkiten 
raivata niin, että eri-ikäiset, kokoiset ja lajiset puut ja pensaat luovat reunalle monikerroksisen il-
meen. Lisää vaihtelua reunaan tuovat niitetyt avoimet niittylaikut puiden ja pensaiden välissä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

35. Oja pientareineen 
Oja pientareineen sijaitsee Kylänpään sillan läheisyydessä, joen etelärannalla. Joen vartta pitkin 
kulkeva kylätie halkoo suurehkon ojan leveät pientareet, jotka ovat avoimet muutamaa pensasta 
lukuun ottamatta. Kasvillisuus on lähinnä rehevää suurruohoa: vuohen-, karhun- ja koiranputki, 
horsma ja mesiangervo viihtyvät ojan pientareilla. Muutamat vaativammat niittylajit, kuten hiiren-
virna ja niittynätkelmä, sinnittelevät vielä korkean kasvillisuuden seassa. 
Toimenpidesuositukset: Avoimia ojan pientareita hoidetaan kätevästi niittämällä. Tavoitteena on 
luoda niittykasveille ja niillä viihtyville hyönteisille sopiva elinympäristö. Ojan varren harvat puut ja 
pensaat saa jättää maisemaa korostamaan, mutta taimikkoa tulee raivata. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

36. Tuore niitty 
Kylätien varressa rivitalojen välissä sijaitsee ilmeisesti kunnan omistama niitty, joka paikallisen vil-
jelijän mukaan on vanha laidun. Alue on kivikkoinen, katajainen ja pääasiassa rehevöitynyttä suur-
ruohoniittyä, jolla kasvaa vadelmaa, koiranputkea ja mesiangervoa. Umpeenkasvusta kertovat 
myös lukuisat puun taimet. Korkeammilla paikoilla kivien lomassa kasvaa kuitenkin matalampaa 
niittykasvillisuutta, muun muassa siankärsämöä, hiirenvirnaa, heinätähtimöä ja jonkin verran ke-
toneilikkaa. 
Toimenpidesuositukset: Puuntaimien, vadelmapuskien ja katajan osittainen raivaus sekä rehe-
vän kasvillisuuden niitto kuuluvat kunnostustoimenpiteisiin. Jatkuvana hoitotoimenpiteenä ensisi-
jaisesti laidunnus sillä kohde saattaa olla liian kivikkoinen niitolle. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

37. Hakamaa 
Kohde on vanhan maalaistalon pihapiiriä ympäröivä, käytöstä poistunut kivikkoinen hakamaa ja 
metsälaidun. Vanha laidunalue rajautuu kylätiehen, peltoon ja hevoslaitumeen, johon on osittain 
rajattu mukaan vanhaa hakamaata. Haan umpeenkasvusta kertovat lukuisat koivuntaimet sekä vil-
liintynyt ruusu ja kataja. Kenttäkerros on rehevää suurruohoniittyä, joskin paikoin kivikkopaikoissa 
ja kalliopaljastumissa kasvaa muun muassa kissankelloa, kurjenkelloa, ahomansikkaa ja ketonei-
likkaa. Siellä täällä kasvaa vanhoja ja näyttäviä kuusia ja koivuja. Hakamaa muuttuu välillä hyvin 
metsäiseksi ja uudelleen kauempana tiestä hakamaiseksi. Kylätien vastakkaisella puolella on pel-
toon rajautuva metsälaikku, joka on myös saattanut olla metsälaidun. Vanhat harvassa kasvavat 
koivut, joissa oksia kasvaa alas asti sekä puuston varjoon jääneet vanhat katajat kertovat aiem-
masta avoimuudesta ja mahdollisesta laidunnuksesta. Metsän ja viereisen niityn rajalla kuivalla ja 
aurinkoisella paikalla kasvaa runsaasti kissankelloa. 
Toimenpidesuositukset: Puiden taimien, vadelmien ja osittainen katajien raivaus sekä korkean 
rehevöityneen kasvillisuuden niitto ensimmäisinä toimenpiteinä pysäyttäisi alueen umpeenkasvun 
sekä toisi esiin näyttävimmät katajat ja vanhat puut. Kivikkoisen ja laaja-alaisen hakamaan kasvil-
lisuuden pitäminen matalana, maaperän köyhdyttäminen sekä ominaispiirteiden (valoisuuden ja 
avoimuuden) palauttaminen ja säilyttäminen onnistuisi parhaiten laiduntamalla, esimerkiksi lam-
pailla. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
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38. Kivisaareke 
Kylätien varressa kumpareella sijaitsee peltojen ympäröimä pieni kivinen saareke. Saarekkeen lai-
doilla kasvillisuus on niittymäistä; esim. kissankello, siankärsämö, niittynätkelmä ja hiirenvirna. 
Saareke on keskeltä rehevöitynyttä ja taimikoitunutta. Rehevyyttä indikoivat suurruohot, kuten me-
siangervo, horsma ja koiranputki ovat vallanneet alaa. Kohteessa ei kasva korkeaa puustoa, mutta 
matalampana katajaa, koivua ja pihlajaa. 
Toimenpidesuositukset: Saareke saataisiin pelastettua niittämällä rehevöitynyttä kasvillisuutta. 
Tavoitteena ovatkin kivien esille tuonti ja avoimien niittylaikkujen lisääminen jotta arvokkaammat 
niittykasvit hyötyisivät valoisuudesta. Puun taimet tulisi raivata pois, mutta katajat saavat jäädä 
rauhaan. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

39. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke 
Pellon keskellä sijaitsevan suuren metsäsaarekkeen aurinkoisen eteläreunan puoliavoin rakenne 
vaihtelee erikokoisista ja -ikäisistä puista pensaisiin ja niiden väliin ulottuviin avoimiin niittylaikkui-
hin. Laitamilla kenttäkerros on pienruohovaltaista niittyä. Kasvillisuus kuitenkin muuttuu korkeam-
maksi ja rehevämmäksi metsän laitaa kohti mentäessä. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on monikerroksisen ja monilajisen metsänreunan 
luominen ja säilyttäminen. Harkitulla raivauksella saadaan erityisesti pylväsmäiset katajat parem-
min esiin ja tavoitteena on kehittää reuna, jossa kasvaa erikokoisia, -ikäisiä ja -lajisia puita ja pen-
saita samanaikaisesti. Niittämällä niittylaikkuja saadaan valoisuutta lisättyä pensas- ja puukerros-
ten sisälle sekä kehitettyä niittykasvillisuutta monimuotoisemmaksi. Niitolla ja raivauksella saadaan 
myös kohteella sijaitsevia kiviä paremmin esiin, mikä lisää metsänreunan elinympäristöjen moni-
puolisuutta. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 
 
 

 

 
Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke. Arvokkaan reunavyöhykkeen tunnistaa monikerroksisesta ja monilajisesta pensastosta 
ja puustosta, sekä niiden väliin syntyneistä niittylaikuista (Kohde 39). 
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Kartta 6. Kohteiden 40-48 elinympäristöt. 
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Kartta 7. Kohteiden 40-48 hoitosuositukset. 
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4.2.3 Kohteet 40-48 (kartat 6-7) 
 
40. Muu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö 

Kohde on peltojen keskellä sijaitseva melko laaja-alainen saareke, josta osa on vanhaa asuinpaik-
kaa ja osa umpeenkasvavaa peltoa. Saarekkeen länsipäädyssä on kumpare, jonka pohjoispuolella 
on avokalliota ja kivikasoja, joita ympäröivät pienruohoniittylajit, kuten kissankello, ahomansikka, 
heinätähtimö, niittynätkelmä, siankärsämö ja keltamaksaruoho. Kallion alapuolella pohjoispuolella 
on lehtimetsälaikku, jossa metsäkasvillisuutta. Muuten kenttäkerros on rehevää, lajistoltaan yksi-
puolista suurruohoniittyä. Avoimet niittymäiset alueet vaihtelevat varjoisten puu- ja pensaslaikkujen 
kanssa. Kohteessa on paljon yksittäisiä vanhoja koivuja, pihlajia, tuomia, mäntyjä ja pylväsmäisiä 
katajia. 
Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteisiin kuuluvat avointen alueiden niittäminen niittykasvilli-
suuden monimuotoisuuden kehittämiseksi sekä varovainen raivaus vanhojen katajien ja puiden 
ympäriltä niin, että ne saavat enemmän valoa, tilaa ja tulevat paremmin esille. Tavoitteena on 
elinympäristöltään monimuotoinen ja vaihteleva kohde. Niittymäisten alueiden ja vanhojen puiden 
ja katajien lisäksi tulisi puu- ja pensaslaikkuja hoitaa niin, että ne olisivat kasvillisuudeltaan mah-
dollisimman monilajisia ja kerroksellisia. Saarekkeen ja pellon välistä reunavyöhykettä voisi kehit-
tää esim. avoimia niittylaikkuja luomalla. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

41. Metsälaidun 
Länteen pellolle viettävä ja osittain avautuva vanha käytöstä poistunut laidun muodostuu paikoin 
hyvin tiheistä metsälaikuista ja avoimista niittymäisistä alueista. Vanha kiviaita kulkee pituussuun-
nassa läpi lähes koko alueen. Kohteessa on paljon lahopuuta, vanhoja lehtipuita ja muurahaispe-
siä. Avoimissa kohdissa on pääosin rehevää suurruohoniittyä. Ylhäällä mäen päällä on kuivempaa 
ja matalampaa niittykasvillisuutta. Varjoisilta metsälaikuilta löytyy vain niukasti metsäkasvillisuutta. 
Kohteessa on paljon terttuseljaa, pihlajaa, tuomea ja myös pylväsmäisiä katajia. 
Toimenpidesuositukset: Rehevöitynyt kasvillisuus tulisi poistaa avoimista kohdista raivaamalla ja 
niittämällä. Taimet tulisi raivata niin, että vanhat puut, katajat ja kiviaita saavat valoa ja tilaa sekä 
niittykasvillisuuden, pensaston ja puuston kerroksellisuus kehittyy pellon reunassa. Varjostavaa 
kuusitaimikkoa tulee poistaa. Myös yksittäisiä suurempia kuusia voidaan poistaa, mikäli ne varjos-
tavat liikaa. Kuolleita puita ja lahopuita tulee suosia, sillä ne lisäävät luonnon monimuotoisuutta. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

42. Metsälaidun  
Yleissuunnitelma-alueen ainoa inventoitu lypsykarjan laiduntama luonnonlaidun sijaitsee näkyvällä 
paikalla Kyrönjoen eteläpuolta kulkevan tien varrella. Noin 1,2 ha suuri laidun on osaksi avointa 
luonnonlaidunta, joka kiertää pihapiiriä tilarakennusten taakse. Lounaisnurkkaan mentäessä avoi-
muus muuttuu hakamaisesta ympäristöstä metsälaitumeksi. Metsälaitumen takana alueeseen on 
yhteydessä nurmilaidun, jota ei kuitenkaan otettu mukaan kohderajaukseen. Metsälaitumen kasvil-
lisuus on sekä metsä- että tuoreniittykasvillisuutta. Karjan tallaamat polut, avoimet laikut ja vanhat 
koivut tuovat metsään laitumen ominaispiirteitä. Avoimilla laitumilla kasvillisuus on paikoin hyvin 
rehevää, mutta etenkin puiden ja kivien ympäriltä hyvin matalaksi syötyä. Vanhan tuvan takaisella 
vanhemmalla laitumen osalla niittykasvillisuus on paikoin hyvin monimuotoista. Siellä kasvaa 
muun muassa huopakeltanoa, päivänkakkaraa, kissankelloa, ahomansikkaa, poimulehteä, pukin-
juurta ja ketoneilikkaa. Pukinjuurta ei ole havaittu millään muulla yleissuunnitelmaan inventoidulla 
kohteella Ylistarossa. 
Toimenpidesuositukset: Laidunnuksen jatkaminen on ainoa tapa säilyttää arvokas kohde. Tai-
mikkoa kannattaa poistaa, etenkin kuusen taimet tulee raivata pois. Myös muutamia täysikasvuisia 
kuusia kannattaa kaataa, jotta ne eivät varjostaisi liikaa.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
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43. Peltojen puu- ja pensasryhmät  
Pieni peltosaareke on mahdollisesti ollut ennen yhteydessä kohteeseen nro 44. Keskellä saareket-
ta kumpareella on kivilohkareita, kenties pala vanhaa kivijalkaa sekä maassa kivireunainen kuop-
pa. Saarekkeessa kasvaa muutama pihlaja ja tuomi sekä yksi näyttävän kokoinen mänty. Saarek-
keen laidoilla sekä puiden välissä vaihtelee suurruohoniitty- ja pienruohoniittykasvillisuus. Niittyla-
jistoa edustavat ahomansikka, siankärsämö, niittynätkelmä ja hiirenvirna. 
Toimenpidesuositukset: Puiden taimet pois raivaamalla ja avoimia kohtia niittämällä luodaan va-
loisia kohtia joilla vaativampi niittykasvillisuus viihtyy. Kiviröykkiöt ovat tärkeitä piilopaikkoja hyön-
teisille ja pieneliöille ja ne tulisi pitää avoimina ja raivata esiin taimikon peitosta. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

44. Hakamaa 
Keskellä peltoa kumpareella sijaitseva saareke, joka aiemmin on toiminut rakennusten paikkana. 
Jäljellä on vielä vanha lahonnut riihi. Talojen purun jälkeen saareketta on käytetty hevoshakana. 
Laiduntamisen merkkinä on saareketta kiertävä sähköpaimen (lukuun ottamatta pellolle työntyvää 
kielekettä koillisessa) sekä paikoin kulunut maanpinta ja matala kasvillisuus. Esimerkiksi vanhojen 
kuusten ympärillä kasvillisuus on matalaa ja paikoin kasvaa muun muassa huopakeltanoa. Ylei-
simpiä niittylajeja kohteella ovat siankärsämö, hiirenvirna, koiranputki, peltosaunio, puna-apila, 
kissankello, heinätähtimö ja syysmaitiainen. Vadelma on paikoin vallannut alaa katajien keskellä. 
Toimenpidesuositukset: Laidunnuksen jatkaminen on ainoa tapa säilyttää arvokas kohde. Aluet-
ta voisi myös mahdollisesti niittää. Taimikkoa kannattaa poistaa, etenkin kuusen taimet sekä va-
delmat tulee raivata katajia varjostamasta.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

45. Hakamaa 
Vanha hakamaa, joka viettää loivasti etelään ja pohjoiseen rajautuen peltoihin, pihapiiriin ja talo-
usmetsään. Kenttäkerroksen kasvillisuus on pääasiassa rehevöitynyttä suurruoho- ja heinävaltais-
ta niittyä. Laitumen pohjoispäässä on puustoisempaa, kenttäkerrokseltaan matalampaa metsäkas-
villisuutta. Siellä on myös pieni lampare, jonka ympärillä on kostean paikan kasvillisuutta ja poh-
jassa vesikasvillisuutta. Mäen päällä itälaidalla niittykasvillisuus on edustavampaa, muun muassa 
harvinaisempaa ketoneilikkaa esiintyy melko runsaasti. 
Toimenpidesuositukset: Hakamaata hoidetaan kätevimmin laiduntamalla, mutta myös säännölli-
sellä niitolla pystytään säilyttämään puiden väliset laikut avoimina ja valoisina. Taimikkoa tulisi rai-
vata jotta nuoret taimet eivät valtaa tilaa ja ala varjostamaan niittyä. Vanhat puut ja pylväsmäiset 
katajat olisi säilytettävä. Myös lahopuut on ehdottomasti säästettävä sillä ne ovat tärkeitä monille 
hyönteisille, jäkälille ja linnuille.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

46. Peltojen puu- ja pensasryhmät 
Peltotien ja pellon rajaama pieni saareke, jonka keskeltä löytyy kallioinen mäki. Kasvillisuus on 
monikerroksista ja monipuolista. Koivu, mänty, tuomi ja pihlaja kuuluvat saarekkeen puulajistoon ja 
pensaskerrosta edustavat taikinamarja ja kataja. Puiden ja pensaiden välissä on avoimia niittylaik-
kuja joissa kasvaa kissankelloa, kurjenkelloa, hiirenvirnaa, niittynätkelmää ja huopakeltanoa. Myös 
metsäkasvit kuten puolukka ja mustikka viihtyvät paikalla. 
Toimenpidesuositukset: Monikerroksisen pensaikon ja puuston säilyttämiseksi ja korostamiseksi 
saareketta tulisi raivata. Niittämällä pystytään ylläpitämään ja lisäämään avoimia, niittymäisiä laik-
kuja joilla vaativimmat niittykasvit viihtyvät. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

 
47. Muu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö 

Kylän keskustassa, Vaasantien pohjoispuolella sijaitsee hieno kohde. Tämä katajasaareke rajau-
tuu peltoon ja sitä kiertää oja. Tien ja katajametsän välissä on suuri vanha varasto, mutta kohde 
näkyy hyvin tielle saakka. Paikalla kasvaa runsaasti vanhaa, korkeaa katajaa sekä muutama van-
ha mänty. Havupuiden lisäksi myös koivua ja harmaaleppää löytyy. Pensaslajisto on erittäin moni-
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puolinen ja katajan lisäksi löytyy taikinamarjaa, mustaherukkaa, tuomipihlajaa, ja pihlajaa. Kenttä-
kerroksen yleisimpiä lajeja ovat sudenmarja, puolukka, ahomansikka, kissan- ja kurjenkello sekä 
mesimarja. Kohteen monipuolisuutta lisäävät sitä ympäröivä, pieniä lammikoita muodostava oja, 
niittylaikut sekä kalliopaljastumat.  
Toimenpidesuositukset: Toimenpiteiksi sopivat yhdistetty niitto ja laidunnus. Tiheää niittylajistoa 
tukahduttavaa katajikkoa voi harventaa kulottamalla, mutta vaarana on vanhojen katajien tuhou-
tuminen. Katajistoa saa kuitenkin harventaa varsinkin niittylaikkujen esilletuomiseksi. Kohteelle 48 
viettävä koillisrinne olisi avoimena ja valoisampana oiva kasvupaikka monille ketolajeille ja sitä niit-
tämällä horsma- ja mesiangervokasvusto saataisiin kuriin. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

48. Peltosaarekkeet  
Kolme lähekkäin sijaitsevaa peltosaareketta ovat kaikki pienialaisia, mutta monimuotoisia elinym-
päristöjä. Niiden lomitse kulkevan peltotien länsipuolella sijaitseva saareke on puoliksi avoin, jossa 
avoin niittykasvillisuus vaihtelee puiden ja pensaiden kanssa. Kallio tulee paikoin esiin maanpin-
nassa. Keskimmäisen reunoiltaan melko sulkeutuneen saarekkeen läpi kulkee peltotie. Saarek-
keissa on monipuolista niittykasvillisuutta, muun muassa harvinaistunutta ketoneilikkaa saarekkei-
den laidoilla ja puiden lomassa. Paikoin kasvillisuus on myös rehevöitynyttä. Kataja, tuomi, pihlaja, 
terttuselja sekä vanhat männyt ja koivut tuovat kerroksellisuutta. Tien itäpuolinen saareke on puo-
lestaan metsäsaareke, joka on reunoiltaan täysin sulkeutunut. Saarekkeen sisällä on erittäin van-
ha koivu ja villiintynyttä katajikkoa, mikä kertoo aikaisemmasta avoimuudesta. 
Toimenpidesuositukset: Kerroksellisuutta voi kehittää harkitulla raivauksella sekä avoimia niitty-
alueita niittämällä. Vanhojen puiden ja katajien ympäristöä tulee raivata niin että kasvillisuus ei nii-
tä pääse varjostamaan 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puukujanne. Vanha komea pihtakuja 
komistaa maisemaa ja halkoo avointa 
peltomerta (Kohde 73). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Oja pientareineen. Niitetyille ojanvarsille 

kehittyy matala niittykasvillisuus, joka on  
 monille perhosille ja muille hyönteisille  
     tärkeä elinympäristö (Kohde 63). 
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Kartta8. Kohteiden 49-53 elinympäristöt 
                 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kartta9. Kohteiden 49-53 hoitosuositukset 
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4.2.4 Kohteet 49-53 (kartat 8-9) 
 

49. Peltojen metsäsaarekkeet 
Hyvin pieni, monimuotoinen ja kaunis saareke komeilee pellon keskellä ja näkyy hyvin läheiselle 
kylätielle. Kumpareen muotoinen saareke on kivikkoinen ja niukkapuustoinen. Puusto on erikokois-
ta sekä monikerroksista. Vanha raita ja katajat tuovat saarekkeelle lisäarvoa. Saarekkeen luoteis-
päädyssä niittykasvillisuus on erittäin monipuolista: mm. sian- ja ojakärsämö, niittynätkelmä, hii-
renvirna, ahomansikka, ahomatara, kurjen- ja kissankello esiintyvät kohteella. Varsinainen harvi-
naisuus, ketoneilikka, löytyy myös saaren luoteisesta osasta, kalliokielekkeen juurelta. Saarekkeen 
kaakkoispuolelta löytyy korkeampaa, rehevämpää suurruohoa. 
Toimenpidesuositukset: Arvokkaan lajiston säilymiselle saarekkeen pysyminen avoimena on 
elintärkeää. Mikäli saareketta ja sen ympäristöä niitetään, saattaisi esim. ketoneilikka levittäytyä 
myös saaren eteläiseen osaan. Puustoa ja pensastoa voi raivata kevyesti jotta arvokkaat katajat ja 
vanhemmat, kauniit puut saataisiin tuoduksi esille. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.  
 

50. Hakamaa 
Kohde on vanha, käytöstä poistunut haka, joka sijaitsee Salomäen kohdalla kylätien länsipuolella. 
Autiotalon pihapiirin yhteydessä oleva haka on ollut laidunkäytössä vuosikymmeniä. Laidunnuksen 
päätyttyä suurruoho on päässyt valtaamaan niittyosuutta joka tällä hetkellä on lähes pelto-
ohdakkeen peittämä. Myös mesiangervo ja vadelma kertovat vanhan perinnebiotoopin rehevöity-
misestä. Niittykasvillisuutta tavataan kohteen eteläpuolella, jolla ainakin kissankello, nurmitädyke, 
hiirenvirna, niittynätkelmä ja siankärsämö viihtyvät matalakasvuisemmilla laikuilla. Hakamaan lai-
doilla kasvaa koivua ja pajua, kun taas rinteellä mäntyä ja katajaa. Muutamat kauniit pylväskatajat 
näkyvät kylätiellekin.  
Toimenpidesuositukset: Tärkeää olisi estää rehevöityminen ja umpeenkasvu niin pian kuin mah-
dollista. Kohde, joka ehkä on liian iso niitettäväksi, sopisi hyvin laidunkäyttöön jolloin haka saatai-
siin pikkuhiljaa palautettua alkuperäiseen tilaansa. Laidunkäyttöön otto edellyttää pientä raivausta. 
Pajukkoa ja muuta taimikkoa tulisi poistaa ja arvokkaiden katajien ympäristöä pitää avoimena. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

51. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet 
Suurehko peltojen keskellä sijaitseva metsäsaareke, jonka reuna on tienpuoleiselta laidalta, etelä 
ja länsisivuilta aukkoista ja kerroksellista. Reunoilta löytyy kalliota ja laidoilta runsaasti niittykasvil-
lisuutta, joka paikoin ulottuu puiden lomaan. Puu- ja pensaslajistosta voidaan mainita mm. kataja, 
mänty, kuusi, koivu ja punaherukka. Niittylajeista sian- ja ojakärsämö, hiirenvirna, niittynätkelmä, 
ahomansikka, paimenmatara ja rohtotädyke ovat yleisimmät. Myös jonkun verran metsäkasveja 
kasvaa reunavyöhykkeellä.  
Toimenpidesuositukset: Reunavyöhykkeen monimuotoisuutta voidaan ylläpitää ja lisätä luomalla 
aukkoja pensaskerrokseen ja niittämällä avoimempia kohtia, joilla niittylajisto viihtyy. Monikerrok-
sellisuutta lisätään pensaita ja puita raivaamalla kuitenkin niin, että marjovat pensaat, katajat ja 
vanhimmat puut säästetään. Alueelta voisi poistaa  esim. pajukkoa ja kuusen versoja. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
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52. Metsälaidun 
Keskikokoinen pellon metsäsaareke, joka on hiljattain poistunut laidunkäytöstä. Aitauksen jään-
nökset ja puuston avoimuus kertovat aiemmasta laiduntamisesta. Metsälaidunta ympäröi pelto ja 
se sijaitsee aivan pihapiirin yhteydessä. Monipuolinen, kuusivaltainen puulajisto sisältää mm. tert-
tuseljaa, katajaa, tuomea ja koivua. Saarekkeen reunoilla viihtyy niittylajeja kuten huopakeltano, 
rohtotädyke, ahomansikka ja lampaannata kun taas metsässä kasvaa oravanmarja, metsätähti ja 
kevätpiippo. Mesikasveja on kuitenkin vähän ja lajisto on aika köyhää.  
Toimenpidesuositukset: Vanha metsälaidun tulisi mitä pikimmin ottaa laidunkäyttöön lajiston ja 
perinteistä maataloutta edustavan kohteen säilymiseksi. Laidunnuksen lisäksi kevyt raivaus olisi 
paikallaan. Raivaus koskee lähinnä kuusen taimia ja muita kasvillisuutta varjostavia pensaita ja 
puita. Reunoilta pajua saisi poistaa, jotta niittylajit eivät tukehtuisi korkeassa kasvillisuudessa. La-
hopuut tulee säästää, sillä ne lisäävät kohteen luonnon monimuotoisuusarvoa. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoitotuki tulee kysymykseen, mikäli laidunnus 
kohdistuu ainoastaan metsäsaarekkeeseen. Tällöin saareke on rajattava erilleen nurmesta. Jos 
myös nurmea halutaan laiduntaa yhdessä saarekkeen kanssa, voi maanviljelijä saada tukea mai-
seman hoitoa ja kehittämistä varten. 
 

53. Hakamaat 
Kohde on yksi harvoista, vielä käytössä olevista hakamaista. Vuosikymmeniä jatkunutta laidunpe-
rinnettä jatkaa nyt muutama hevonen. Suurehko, syrjäinen kohde on suhteellisen monipuolinen 
kallioineen ja lätäkköineen. Laidun rajautuu osittain nurmeen, osittain metsään ja palanen entistä 
peltoa on liitetty laitumeen. Hakamaa sisältää muutamia puistomaisia puita, kuten mäntyjä ja koi-
vuja, sekä pylväsmäisiä katajia. Kuivemmilla, kivikkoisilla paikoilla kasvaa niittylajeja kuten sian-
kärsämöä ja hiirenvirnaa, kun taas kosteimmissa kohdissa esiintyy mesimarjaa, ojasorsimoa, kon-
nanvihvilää, ojatädykettä ja luhtamataraa. Huomionarvoisiin lajeihin lukeutuvat huopakeltano ja 
ahomansikka. Luonnonlaidun on paikoin hyvinkin rehevä vaikka eläimet ovat hyvin pitäneet kasvil-
lisuuden kurissa. Laitumelle vievän kärrypolun varrella kasvaa nurmitatarta. 
Toimenpidesuositukset: Kohteen arvojen säilymiseksi laidunkäytön jatkuminen on tärkeää. Lai-
duntamalla saadaan maaperä köyhtymään ja myös vaateliaammille niittykasveille löytyy sopiva 
elinympäristö. Tarvittaessa niittyä tulisi niittää ja ainakin pajukkoa kannattaisi raivata. Korkeimmat 
pensaat ja pensasryhmät sekä vanhemmat puut saa tietenkin säästää.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
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Kartta 10. Kohteiden 54-73 elinympäristöt. 
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Kartta11. Kohteiden 54-73 hoitosuositukset. 
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4.2.5 Kohteet 54-73 (kartat 10-11) 
 

54. Joenrantaniitty 
Aivan kirkonkylässä sijaitseva joenrantaniitty, joka aiemmin on inventoitu perinnebiotooppina. Joen 
rantaa on laidunnettu vuosikymmeniä mutta lehmälaidun on poistunut käytöstä parisenkymmentä 
vuotta sitten. Vajaan kahden hehtaarin kokoisen niityn arvoon vaikuttavat sen sijainti maisemalli-
sesti arvokkaalla ja näyttävällä paikalla. Kohteen pinta-alasta suurin osa on joenrantaniittyä, mutta 
myös jonkin verran lehtomaista tulvametsää löytyy. Entisen rantalaitumen ovat vallanneet mesian-
gervo, ruokohelpi sekä karhunköynnös ja inventointihetken matala taimikko on nyt päässyt kasva-
maan ja peittämään lähes koko niityn. Puusto, lähinnä hieskoivu, harmaaleppä ja kiiltopaju, on ti-
heää ja nuorta. Rantaniityllä, veden läheisyydessä ovat ennen kasvaneet huomionarvoisten ranta-
tädykkeen ja keltaängelmän lisäksi mm. rantakukka, vesikuusi, ranta- ja terttualpi. Kuivemmilla 
paikoilla on tavattu särmäkuismaa.  
Toimenpidesuositukset: Jotta vanha luonnonlaidun saataisiin pelastettua, täytyisi se mitä pikim-
min palauttaa laidunnuksen pariin. Kohteen laajuuden vuoksi se ei ehkä sovellu niitettäväksi, mut-
ta kunnostus tulisi kuitenkin aloittaa raivaamalla taimikkoa pois. Yksittäisiä pensaita ja vanhempia 
puita saa säästää, kun taas tavanomaista pensaikkoa saa karsia. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

55. Muu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä elinympäristö 
Kohde on pellon ja metsän välissä sijaitseva kenties vanha asuinpaikka. Paikalla on vielä jäljellä 
vanha hirsinen ulkorakennus, jonka takana puusto ja pensaskerros muodostavat monimuotoisen 
vyöhykkeen pellon laitaan. Eri-ikäiset katajat, koivut, männyt, kuuset, tuomet, pajut, terttuseljat ja 
pihlajat luovat kerroksellisen ja vaihtelevan elinympäristön kenttäkerroksen kanssa, joka pääosin 
on rehevää suurruohovaltaista niittyä. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on niityn pitäminen avoimena ja monimuotoisen niit-
tykasvillisuuden säilyttäminen sekä kehittäminen maaperää köyhdyttämällä ja valoisuutta lisäämäl-
lä. Ulkorakennuksen kunnossapitäminen ja säilyttäminen lisää kohteen merkitystä myös maise-
mallisesti. Suositeltavia kunnostushoitotoimenpiteitä ovat taimien raivaus, etenkin kuusen ja pajun 
poisto. Vuosittainen niitto pitää rehevän kasvillisuuden loitolla.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

56-62. Jokinotkot pientareineen 
Katso kohta 95-105. 
 

63. Ojanotkot pientareineen 
Torkkolan kohdalla, rautatien eteläpuolelta lähtee leveähkö oja. Oja sijaitsee peltojen keskellä ja 
sen avoimilla pientareilla kasvaa matalaa niittykasvillisuutta suurruoholaikkujen välissä. Oja yhtyy 
toiseen ojaan ja risteyskohtaan on syntynyt pieni lammikko, jonka ympäriltä löytyy paljon kosteutta 
suosivaa lajistoa. Ojan pientareet ovat lajistollisesti erittäin monipuolisia ja ovat avoimet muutamaa 
haavan taimea lukuun ottamatta. Niittykasveista voidaan mainita hiirenvirna, siankärsämö, kumina 
ja niittynätkelmä. Kosteikkolajeja taas edustavat vehka, harmaasara ja ojaleinikki. Paikalla esiintyy 
paljon kukkivia mesikasveja mikä taas merkitsee runsasta perhos- ja hyönteislajistoa. Kohteen ar-
vo piilee sen avoimissa pientareissa, joita ilmeisesti on yritetty pitää avoimina. 
Toimenpidesuositukset: Luonnon monimuotoisuuden kehittämiseksi ja rehevöitymisen pysäyt-
tämiseksi niitto ja vesakon torjunta riittävät hoitotoimenpiteinä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
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64. Peltojen metsäsaarekkeet 
Elinympäristöiltään vaihteleva erittäin monimuotoinen metsäsaareke sijaitsee loivalla kallioisella 
kumpareella keskellä peltoa. Kalliopaljastumien laidoilla ja kivien ympärillä on kuivempia niittylaikku-
ja, kun taas saarekkeen laidoilla kasvillisuus on rehevämpää. Niittykasvilajistoon kuuluu muun mu-
assa harvinaistunut ketoneilikka, kissankello, ahomansikka, siankärsämö ja nurmitädyke. Avoimien 
niittylaikkujen kanssa vuorottelevat puut ja pensaat, kuten taikinamarja, tuomipihlaja, haapa, mänty, 
koivu, pihlaja ja pylväsmäiset katajat. Saarekkeessa on lahopuuta ja muurahaispesiä. 
Toimenpidesuositukset: Puun taimia tulee raivata korostaen vanhempia puita ja pylväsmäisiä 
katajia. Myös linnuille tärkeitä marjapensaita tulee vaalia. Lahopuut rikastuttavat luonnon moni-
muotoisuutta ja ne tulee ehdottomasti säilyttää. Niittämällä sekä niittylaikkuja että saarekkeen reu-
noja luodaan niittykasvien, kuten ketoneilikan, suosimaa avointa, valoisaa ympäristöä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

65. Peltojen kivisaarekkeet 
Suurista kivilohkareista keskelle peltoa kohoava pieni saareke muodostaa kokonaisuuden kohtei-
den nro 63, 64 ja 66 kanssa. Kivilohkareiden välissä kasvaa muun muassa harakankelloa, pelto-
valvattia, pelto-ohdaketta, maitohorsmaa, siankärsämöä, hiirenvirnaa ja niittynätkelmää. Saarek-
keessa kasvaa matalia pensasmaisia puita, kuten pihlajaa, terttuseljaa, pajua ja mustaherukkaa. 
Toimenpidesuositukset: Niittämällä säännöllisesti onnistutaan saareke säilyttämään avoimena ja 
samalla vähentämään maaperän ravinteita. Näin luodaan niittykasvillisuudelle ja hyönteislajistolle 
tärkeä elinympäristö. Kivilohkareet ja pensaiden ympäristö tulisi säilyttää avoimina uhkaavaa tai-
mikkoa pois raivaamalla.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kivisaareke. Peltojen keskellä sijaitsevat kivisaarekkeet tarjoavat piilopaikkoja linnuille ja hyönteislle sekä mahdollistavat lajistolli-
sesti rikkaan niittykasvillisuuden kehittymisen (Kohde 93). 

 

66. Lato ympäristöineen 
Vanhaa latoa ympäröi suurruohoja ja villiintynyttä vadelmaa kasvava niitty. Monimuotoisuutta ja vaih-
televuutta ladon ympäristöön tuovat tielle näkyvä kallio sekä puut ja pensaat, kuten kataja, pihlaja, 
mustaherukka ja tuomipihlaja. Maisemallisista syistä ladon säilyttäminen paikalla on olennaista. 
Toimenpidesuositukset: Niittämällä ladon ympäristöä estetään niityn umpeenkasvu ja kehitetään 
niittylajistoa monimuotoisemmaksi. Ladon säilyminen paikalla edellyttää erittäin huonokuntoisen 
pärekaton uusimista. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Ladon kunnostuksel-
le voidaan saada TE-keskuksen myöntämää perinneympäristöjen hoitoavustusta. 
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67. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet 
Kohde on avoin, talousmetsään ja ohrapeltoon rajautuva, etelään loivasti viettävä reunavyöhyke. 
Paikka on aurinkoinen ja kuiva ja sen avokallio sekä kaksi romahtamaisillaan olevaa latoa tarjoa-
vat monipuolisen elinympäristön niin eläimille kuin kasveillekin. Paikalle on muodostunut pienoinen 
niitty, jonka kasvillisuus sisältää runsaasti niittylajistoa: ahomansikka, kissankello, sian- ja ojakär-
sämö, isoaho-orvokki ja hiirenvirna. Linnuille löytyy myös arvokkaita marjapensaita kuten tai-
kinamarja, pihlaja, mustaherukka ja tuomipihlaja. Muutama näyttävä kataja ja mänty koristavat 
maisemaa. 
Toimenpidesuositukset: Kohteen lajiston säilymiselle ja kehittymiselle alueen avoimuuden tur-
vaaminen on olennaista. Myös latojen säilyttäminen on luonnon monimuotoisuudelle tärkeää. Va-
loisuuden lisäämiseksi kevyt raivaus olisi tarpeen. Vesakkoa voisi poistaa laidoilta ja varsinkin ka-
tajien, vanhempien puiden ja marjapensaiden ympäristöä tulisi pyrkiä pitämään avoimena. Niityn 
hoito käy parhaiten niittämällä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

68. Perinnebiotooppi, Heinäsaari 
Erikoinen, pitkänomainen saari komeilee keskellä Kyrönjokea. Kohde on aikaisemmin inventoitu 
valtakunnallisen perinnebiotooppikartoituksen yhteydessä. Saarelta on ennen niitetty heinää ja se 
on toiminut lammas- ja vasikkalaitumena. Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemalle kuuluvalle saarelle 
on istutettu erilaisia puutarhakasveja, mutta nykyisin saarella ei ole käyttöä. Saarelta löytyy mo-
nenlaista eri elinympäristöä: kosteaa suurruohoniittyä, metsälaidunta, hakamaata sekä ranta- ja 
tulvaniittyä. Noin kolmasosa saaren pinta-alasta on metsää. Puustoon kuuluvat mm. kuusi, haapa, 
harmaaleppä, paju ja terttuselja. Saari on viime vuosien aikana päässyt kasvamaan pahasti um-
peen harmaalepän, haavan ja hieskoivun levittäytyessä. Rehevyyttä indikoivat suurruohot, kuten 
mesiangervo ja nokkonen, ovat päässeet valtaamaan saaren ennen avoimia rantoja. Kohteen si-
jainnista ja sen monipuolisesta luonnosta päätellen saaren linnusto on varmasti monipuolinen. 
Toimenpidesuositukset: Saaren sijaitessa keskellä jokea, näyttävällä paikalla lähellä Köyhän-
koskea on se erittäin arvokas osa Kyrönjoen historiaa ja maisemaa. Hoitamalla saaren rantoja sen 
maisemalliset arvot sekä luonnon monimuotoisuudelle tärkeät ominaisuudet palautuisivat. Perin-
teiden jatkamiseksi, saari olisi tärkeä palauttaa laidunnuksen pariin. Rantaniittyjä voi myös hoitaa 
niittämällä. Peruskunnostus on kuitenkin aloitettava vesakkoa raivaamalla ja puustoa harventamal-
la. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito tai Ympäristöministeriön rahoitus mikäli 
kohde jää ympäristötuen erityistuen ulkopuolelle. 
 

69-72. Jokinotkot pientareineen 
Katso kohta 95-105. 
 

73. Puukujanne pientareineen 
Maatilalle vievä vanha, komea, korkeita puita kasvava pihtakuja. Puukujanne sijaitsee näyttävällä 
paikalla, kylän keskellä ja erottuu kookkaiden puidensa vuoksi kauas.  
Toimenpidesuositukset: Tarvittaessa yksittäisiä puita tulee uusia jolloin samaa lajia kannattaa 
suosia.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Puukujanteiden istuttamiseen voi saada maiseman kehittämis- 
ja hoitotukea. Tukea myönnetään myös kujanteen jatkamiseen ja puiden uusimiseen. 
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4.2.6 Kohteet 74-101 (Kartat 12-13) 
 

74. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke 
Aivan suunnittelualueen etelärajalla junanradan läheisyydessä sijaitsee erikoinen pellon ja metsän 
välinen reunavyöhyke. Kapeasta vyöhykkeestä on selvät laidunnuksen merkit nähtävissä: haka-
maisia kohtia, niittylaikkuja joilla niittykasveja. Lukuisat pylväskatajat myös kielivät laidunnuksesta. 
Kaurapellon reunalla kasvaa tiheä pajukko, mutta vyöhykkeen sisällä avoimia aukkoja on vielä jäl-
jellä. Monipuolinen kohde sisältää niittylaikkujen lisäksi avokalliota, kosteikkoja ja veden täyttämiä 
savikaivoksia. Niittylajistoa edustavat ahomatara, hiirenvirna, puna- ja valkoapila, kurjenkello, aho-
mansikka ja huopakeltano. Kosteikkolajeista mainittakoon mm. kurjenjalka, suohorsma ja ojakel-
lukka.  
Toimenpidesuositukset: Arvokkaan, erittäin monipuolisen kohteen laidunnuksen pariin palautta-
minen olisi ihanteellista sen lajistoa ja perinteitä ajatellen. Reunavyöhykettä voi kuitenkin hoitaa 
myös niittämällä ja raivaamalla. Tärkeintä olisi poistaa pajukkoa pellon laidasta, jotta pensaat eivät 
pääsisi varjostamaan katajia ja niittylaikkuja. Katajat tulee raivata esiin ja niittylaikkuja hoitaa niit-
tämällä. Taimikkoa ja etenkin varjostavaa kuusta saa poistaa. Vanhat puut ja lahopuut on jätettävä 
sillä ne lisäävät kohteen luontoarvoa. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

75-84. Jokinotkot pientareineen 
Katso kohta 95-105. 
 

85. Joenrantaniitty 
Suunnittelualueen ainut käytössä oleva rantalaidun sijaitsee lähellä Isonkyrön rajaa komeilevaa 
riippusiltaa, Kyrönjoen etelärannalla. Laidun sijaitsee pihapiirin yhteydessä ja sitä laiduntaa muu-
tama hevonen. Aiemmin joenrantaa ovat laiduntaneet lampaat. Laitumella kasvavat polvipuntar-
päätä, rantanenättiä, ojasorsimoa, järvikortetta ja rannalla ulpukkaa, ratamosarpiota ja ahvenvitaa. 
Laitumella sijaitsevaa mäenrinnettä koristaa muutama vanha koivu. 
Toimenpidesuositukset: Laidunnuksen jatkuminen takaa kohteen luontoarvojen säilymisen. Lai-
dunta voi haluttaessa laajentaa vieressä sijaitseviin kohteisiin 84 tai 96, jolloin tukimuoto on luon-
non monimuotoisuuden edistäminen. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
 

86. Ojanotkot pientareineen 
Isokylän kohdalla sijaitsee kylätien alittava leveähkö oja joka myöhemmin yhtyy Kyrönjokeen. Ojan 
reunat ovat jyrkät ja oja rajautuu länsipuolelta vehnäpeltoon ja itäpuolelta pihapiiriin, jonka rajalla 
kasvaa pihlajaa ja haapaa. Muita puulajeja ovat koivu ja tuomi. Pientareilla kasvaa lähinnä rehe-
vyyttä indikoivia suurruohoja kuten mesiangervoa, pujoa, pelto-ohdaketta, horsmaa ja nokkosta, 
mutta myös kosteikkolajeja. Ojan joelle päin vievässä päässä viihtyy ongelmallinen jättipalsami. 
Paikan maisemallista ja luonnon monimuotoisuusarvoa lisää ojan leveimmällä reunalla seisova 
vanha, mutta hyväkuntoinen aitta. Kohteen rajausta voidaan vielä jatkaa joen vartta pitkin, jolloin 
myös joen pientareet saatetaan hoidon piiriin. 
Toimenpidesuositukset: Ojan pientareita ja aitan ympäristöä on helppo pitää avoimina säännölli-
sellä niitolla. Vesakkoa tulee raivata kevyesti ja ainoastaan suurimmat puut saa jättää ojan reunaa 
koristamaan. Jättipalsamiesiintymän laajeneminen tulisi estää, sillä nopeasti leviävä tulokaslaji on 
uhka luonnonkasveille. Jättipalsami hävitetään kätevimmin niittämällä. Niitto tulee suorittaa ennen 
kukinnan alkamista. Niittojäte tulisi polttaa. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
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Kartta 12. Kohteiden 74-100 elinympäristöt. 
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Kartta 13. Kohteiden 74-100 hoitotoimenpiteet. 
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87. Peltojen kivisaarekkeet 
Kaksi vierekkäistä kivisaareketta on yhdistetty yhdeksi kohteeksi. Saarekkeiden laidoilla kasvaa 
niittylajeja mm. valkomaksaruoho, ahomansikka, lampaannata ja huopakeltano. Myös metsäisiä 
lajeja kuten mustikkaa ja puolukkaa esiintyy. Molemmat saarekkeet ovat lajistoltaan erittäin moni-
puolisia. Muutama vanhempi koivu ja kuusi koristaa saarekkeiden reunoja, katajien ja pihlajien 
muodostaessa monipuolisen pensaskerroksen. Niittykasvillisuus on paikoin rehevöitynyttä.  
Toimenpidesuositukset: Reunan avoimuutta kannattaa lisätä avoimempia kohtia niittämällä. 
Näin myös maaperän ravintoarvoja saadaan alennettua. Etenkin katajien ja vanhempien puiden 
ympäristö olisi hyvä yrittää säilyttää avoimena, joten raivauksen tulee tapahtua varovasti ja kerrok-
sellisuuden kehittyminen huomioiden. Kivisaarekkeita yhdistävän joutomaan voi myös liittää koh-
teeseen, mikäli sen niittykasvillisuutta aletaan kehittämään niittämällä. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

88. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet 
Suuren metsäsaarekkeen lounaispuolella sijaitseva avoin reunavyöhyke, joka muodostaa rinteen 
saarekkeen reunaan. Reuna sisältää kalliota ja niittymäisiä kohtia ja rajautuu nuorehkoon havu-
metsään. Erikoiseksi reunavyöhykkeen tekevät useat pylväsmäiset katajat ja monilajinen pensasto 
(mm. vadelma ja kiiltopaju). Puista mainittakoon mänty ja kuusi. Monipuolinen niittylajisto koostuu 
puna-apilasta, kurjen- ja kissankellosta, hiirenvirnasta, ahomansikasta, jänönsarasta, oja- ja sian-
kärsämöstä sekä rohtotädykkeestä. Myös metsäkasveja ja eri heiniä esiintyy jonkin verran. Mesi-
kasveja paikalla on runsaasti.  
Toimenpidesuositukset: Reunan avoimuutta kannattaa lisätä avoimempia kohtia niittämällä. 
Näin myös maaperän ravintoarvoja saadaan alennettua. Etenkin katajien ja vanhempien puiden 
ympäristö olisi hyvä yrittää säilyttää avoimena, joten raivauksen tulisi tapahtua varovasti ja kerrok-
sellisuuden kehittyminen huomioiden.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

89. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet 
Reunavyöhyke on muodostunut suuren metsäsaarekkeen pohjoislaitaan. Kohde rajautuu peltoon 
ja sijoittuu Vaasantien eteläpuolelle. Kallioiseen reunavyöhykkeeseen on ajateltu liitettävän pieni, 
mutta lajirikas kalliopaljastuma, jonka kapea niittymäinen kaistale yhdistää metsäsaarekkeeseen. 
Kivisaarekkeessa kasvaa katajan, pihlajan, terttuseljan ja männyn lisäksi runsaasti niittylajeja, mm. 
valkomaksaruoho, puna-apila, ahomansikka, isoaho-orvokki ja hiirenvirna. Saareketta ympäröivä 
rehevä kasvillisuus ja runsas mesikasvisto takaavat hyönteisten siirtymisen myös metsäsaarek-
keen reunaan. Metsän reuna on paikoin tiheää pajukkoa, mutta muuttuu avoimeksi kataja-
mäntyrinteeksi. Pieniltä niittykasvillisuuslaikuilta löytyy hiirenvirnaa, niittynätkelmää, sian- ja oja-
kärsämöä, alsikeapilaa ja nurmitädykettä. Maitohorsma, vadelma ja koiranputki kertovat maaperän 
korkeista ravintoarvoista.  
Toimenpidesuositukset: Metsäsaarekkeen reunaa saisi enemmän tuotua esille sitä raivaamalla. 
Varsinkin pajukkoa saisi poistaa aika lailla, jotta avoimempia niittymäisiä laikkuja pääsisi synty-
mään. Niittylaikkuja voidaan luoda myös jo ennestään avoimia kohtia niittämällä. Vanhimmat, näyt-
tävimmät puut ja pensaat saataisiin näin myös tuotua esiin. Kalliosaarekkeen reunoja tulisi pitää 
avoimena niitä niittämällä ja myös metsäsaarekkeelle vievää niittykaistaletta tulisi niittää. Niitto on-
kin tärkein keino alentaa maaperän ravintoarvoja ja näin luoda vaateliaimmille lajeille sopiva 
elinympäristö. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

90. Peltojen kivisaarekkeet 
Isonkylän kohdalla lähellä kunnanrajaa sijaitsee pieni kallioinen saareke keskellä peltoa. Kenttä-
kasvillisuus on hyvin niukkaa, kuitenkin mm. hiirenvirna, ahomansikka, nurmitädyke ja niittynät-
kelmä viihtyvät kuivassa, ketomaisessa ympäristössä. Puuston valtalajina on kataja, tuomen, 
männyn, pihlajan, mustaherukan ja metsäruusun rikastuttaessa pensaslajistoa. Monipuolinen pen-
saslajisto ja etenkin marjovien pensaiden runsaus ovat pellon ympäristössä viihtyville linnuille tär-
keitä.  
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Toimenpidesuositukset: Saarekkeen ympäristöä voi tarvittaessa niittää ja pensaskerrosta pyrkiä 
pitämään monikerroksisena sitä harkiten raivaamalla.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

91. Peltojen kivisaarekkeet 
Isokylässä minkkitarhan vieressä, Vaasantien eteläpuolella sijaitsee pienoinen kivisaareke. Lintu-
jen suosima saareke on lähinnä avokalliota, jonka ympärillä kasvaa monilajista pensaikkoa: pihla-
jaa, terttuseljaa, katajaa, tuomea ja vadelmaa. Lajisto on tavanomaista joutomaiden kasvillisuutta, 
ahomansikkaa lukuun ottamatta. 
Toimenpidesuositukset: Monimuotoisuutta voisi lisätä kallion laitoja niittämällä. Näin vaativimmil-
le niittykasveille syntyisi sopiva elinympäristö. Eteläpuolen laidalla kasvavia vadelmapensaita tulisi 
myös harventaa hieman umpeenkasvun estämiseksi. Saareke voisi mahdollisesti toimia ekologi-
sena käytävänä kahden suuremman metsäsaarekkeen välillä.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

92. Maisemapelto 
Katso kohde nro. 94 
 

93. Peltojen kivisaarekkeet 
Lähellä Isokyrön rajaa, Vaasantien varrella sijaitsee pellon keskellä hyvin korkea kallio. Kallion 
pohjoispuoli on jyrkkä ja varjoinen, kun taas eteläisellä puolella kasvaa monipuolista niittykasvilli-
suutta. Arvokkaimpiin lajeihin kuuluvat mm. ketoneilikka, huopakeltano ja ahomansikka. Itäreunalla 
kallion erottaa pienemmästä kivirykelmästä kapea niittymäinen laikku, jolla kasvaa enimmäkseen 
heiniä mutta myös kurjenkelloa, niittynätkelmää, hiirenvirnaa, puna-apilaa ja ahomataraa. Paikalla 
on myös rehevyyttä indikoivia lajeja kuten koiranputkea ja mesiangervoa. Kallion päällä ei juuri 
kasva mitään, mutta sen laidoilla kasvaa niittykasvien lisäksi monipuolinen pensasto. Tuomet, pih-
lajat, koivut ja männyt koristavat kallion reunoja ja katajista on kehittymässä maisemaa koristavia 
pensaita.  
Toimenpidesuositukset: Itse kallio jää liian pieneksi kohteeksi, mutta rajaamalla myös niittylaikku 
mukaan saadaan kokonaisuus, joka sisältää kaksi kallioista kivisaareketta ja niittyä. Niittämällä ja 
säilyttämällä kallioiden laidat avoimina ja valoisina edellytykset monimuotoisemman ja matalam-
man niittylajiston vakiintumiselle paranevat.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

94 ja 92. Pellon ja metsän reunavyöhykkeet sekä maisemapelto 
Maatilan kupeessa tontin metsäkielekkeen yhteydessä sijaitseva, Vaasantielle erinomaisesti näky-
vä reunavyöhyke. Metsäkielekkeen eteläreuna rajautuu perunapeltoon kun taas pohjoisreuna ra-
jautuu peltoon. Monipuolinen kohde sisältää avokalliota katajarinteineen sekä paljon erilaisia pen-
saita. Avoimia niittylaikkuja löytyy mukavasti. Niittylajisto onkin runsasta: ahomansikka, kurjenkel-
lo, kissankello, hiirenvirna, ahomatara, puna-apila, sian- ja ojakärsämö. Kohteen varsinaiseen har-
vinaisuuteen kuuluu ketoneilikka, jota esiintyy niukasti etelälaidalla. Valitettavasti myös rehevyyttä 
indikoivia niittylajeja esiintyy esim. koiran- ja vuohenputki, timotei ja juolavehnä. Pensaslajistosta 
mainittakoon mm. taikinanmarja, terttuselja, kataja, musta- ja valkoviinimarja. Puulajeista mänty, 
koivu ja haapa kuuluvat valtalajistoon. 
Toimenpidesuositukset: Reunavyöhykkeen avoimia niittylaikkuja hoidetaan niittämällä ja niitty-
laikkuja voi myös laajentaa taimikkoa poistamalla ja pensaita raivaamalla. Näin saadaan reunaan 
vaihtelevuutta, joka on tärkeää luonnon monimuotoisuudelle. Ketoneilikan suosima kasvupaikka 
on tärkeä pitää valoisana sekä matalakasvuisena ja varjostavia puita tulisi tarvittaessa poistaa. Si-
jainti etelään päin mahdollistaisi vaativamman niittykasvillisuuden kehittymisen. Pohjoisreunaa 
hoidetaan myös niittämällä ja raivaamalla. Tien ja metsäkielekkeen väliin jäävälle peltotilkulle 
(kohde 92) voisi perustaa maisemapellon, jolle haetaan maiseman hoitoon liittyvää erityistukea. 
Maisemapellolle sopii esim. auringonkukka, pellava tai aitohunajakukka maisemakasveiksi. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä maiseman ke-
hittäminen ja hoito. 
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Kartta 14. Kohteiden 101-109 elinympäristöt. 
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Kartta 15. Kohteiden 101-109 hoitotoimenpiteet. 
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4.2.7 Kohteet 102-109 (Kartat 14-15) 
 

95-105. Jokinotkot pientareineen 
Ylistaron Kyrönjoen varrella sijaitsevat joen pientareet ovat kaikki hyvin samantapaisia muodoltaan 
ja lajistoltaan. Jokaista kohdetta ei siksi ole erikseen kuvattu, vaan jokinotkoille on luotu yksi yhtei-
nen kuvaus ja annettu yhteiset toimenpidesuositukset. Joen varren pientareet ovat hyvin kapeita 
suikaleita, yleensä tien vieressä sijaitsevan kapean peltokaistaleen ja joen väliin sijoittuvia kohtei-
ta, joten niiden maisemallinen arvo on hyvinkin tärkeä. Eniten maatalousalueeseen rajautuvaa jo-
enrantaa löytyy yläjuoksulta, kunnanrajan ja kirkonkylän väliin jäävältä alueelta. Joen varret ovat 
monin paikoin päässeet kasvamaan umpeen ja vesakko on viemässä niitty- ja kosteikkokasvilli-
suudelta elintilaa. Tällä hetkellä pientareilla viihtyvät pääosin mesiangervo, ruokohelpi, horsma ja 
nokkonen, eli kasvillisuus on todella rehevää. Joissakin harvoissa tapauksissa jokirantoja on yritet-
ty pitää avoimina raivaamalla ja joillekin kaistaleille on istutettu maisemapuita. Joen varsilla kasvaa 
pääosin kiiltopajua ja harmaaleppää, mutta myös vanhoja, istutettuja koivuja, haapoja, tuomia ja 
marjapensaita esim. terttuseljaa, vadelmaa, taikinamarjaa ja pihlajaa esiintyy. Kuivemmilla, aurin-
gonpaahteisilla, hiekkaisilla kohteilla kasvaa mäntyä. Tällaisilla paikoilla esiintyy myös enemmän 
kuivempien niittyjen lajeja kuten ahomansikkaa, lampaannataa ja päivänkakkaraa. 
Toimenpidesuositukset: Kapeita, pienalaisia joenrantoja voi pääasiassa hoitaa joko raivaamalla 
ja niittämällä tai pelkästään niittämällä. Laidunnus olisi tietenkin ihanteellista Kyrönjoen maisema- 
ja kulttuuriarvoja ajatellen, mutta on hankalaa laitumiksi soveltuvien alueiden pienestä koosta joh-
tuen. Tärkeää on kuitenkin säilyttää rantojen ominaispiirteet ja niiden maisemalliset arvot, kehittää 
avoimia joenrantaniittyjä ja luoda monimuotoisia, monikerroksisia puukasvuisia penkereitä. 
 Avoimet pientareet: Jo valmiiksi avoimia, lähinnä suurruohoa kasvavia niittymäisiä kohtei-
ta hoidetaan kätevimmin niittämällä. Niiton ansiosta joenrannat pysyvät avoimina ja samalla mah-
dollistetaan vaativamman kasvillisuuden kehittyminen. Korkeimmissa, kuivemmissa kohteissa ma-
tala niittykasvillisuus kehittyy valoisuuden lisääntyessä, mm. hiirenvirna, päivänkakkara, kurjenkel-
lo, puna-apila viihtyvät peltojen pientareilla. Joen puoleisella, kostealla ja tulvaveden vaivaamalla 
alueella taas matala jokirantojen tyypillinen niittykasvillisuus saattaa kehittyä. Mahdollisia lajeja 
ovat rantakukka, ranta- ja terttualpi, ratamosarpio ja eri sarat sekä ennen yleisesti Kyrönjoen var-
rella esiintynyt rantatädyke. 
 Sulkeutuneet pientareet: Joen pientareiden ollessa puu- tai pensaskasvuisia on niiden tär-
kein hoitomenetelmä raivaus. Raivaamalla pensaskerrokseen aukkoja luodaan monikerroksinen 
reunavyöhyke. Vanhat suuret puut jätetään kasvamaan ja kehittymään, kun taas kuusta saa pois-
taa sen varjostavuuden vuoksi. Myös taimikkoa poistetaan. Marjapensaat jätetään linnuille, sekä 
yksittäisiä pensaita säästämällä luodaan pieneliöille piilopaikkoja. Mikäli puusto ja pensasto on ti-
heää, karsitaan muutamia yksilöitä niin, että syntyy avoimempia kohtia joita puolestaan hoidetaan 
niittämällä. Avoimien niittylaikkujen luonti tuo niittykasveille ja eri hyönteisille sopivia elinympäristö-
jä. Katajat ja erityisesti pylväsmäiset sellaiset ovat arvokkaita monimuotoisuuden rikastuttajia. 
Myös vanhat kuolevat puut sekä lahopuut ovat tärkeitä elinympäristöjä monille hyönteisille ja 
sammalille ja niiden olemassaolo tuo lisäarvoa kohteelle.  
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai suojavyöhykkeen 
perustaminen. 
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106-107. Peltojen metsäsaarekkeet 
Kaksi lähekkäin sijaitsevaa kalliosaareketta, joista toisessa on hakattu mäntyjä. Ylhäällä kalliolla 
kasvillisuus on karua, lähinnä katajaa, kanervaa ja mäntyä. Kallioiden juurella, saarekkeiden lai-
doilla on niittykasvillisuutta, muun muassa kurjenkelloa, ahomataraa, isoaho-orvokkia, nurmitädy-
kettä, siankärsämöä, hiirenvirnaa ja niittynätkelmää. Kallioilla ovat ennen laiduntaneet lehmät ja 
kallioiden lähettyviltä löytyy vanha savikaivos, joka elinympäristönä on tärkeä monille linnuille ja 
hyönteisille. 
Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on monipuolisen niittykasvillisuuden luominen met-
säsaarekkeiden laidoille lisäämällä avoimuutta ja valoisuutta niittämällä sekä raivaamalla. Raiva-
tessa säilytetään ja korostetaan edustavia puu- ja pensasyksilöitä. Katajien ja mäntyjen ympäris-
töä voidaan raivata, jolloin lisääntynyt valoisuus mahdollistaa komeiden maisemapuiden kehittymi-
sen. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

108. Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke 
Kohde on metsän reunasta pellolle ulottuva kieleke, jonka erottaa metsästä oja ja peltotie. Kasvilli-
suus on reunoilla rehevää suurruohoniittyä, pensaita, muun muassa taikinamarja, kataja ja vadel-
ma, sekä keskemmällä puita, muun muassa vanha mänty. 
Toimenpidesuositukset: Pensaiden harvennus raivaamalla korostaa kerroksellisuutta ja luo mo-
nipuolisen reunavyöhykkeen. Toimenpiteisiin kuuluvat avointen ja valoisien, monipuolista niittyla-
jistoa kasvavien aukkojen luominen reunalle pensaiden ja puiden lomaan raivaamalla harkitusti ja 
niittämällä korkeaa ja rehevää kasvillisuutta. Vanhat, näyttävät puut ja etenkin lahopuut tulee sääs-
tää, kun taas taimikkoa, etenkin pajua ja kuusta saa poistaa. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 

109. Hakamaa 
Kohde on pihapiiriin, metsään ja tiehen rajautuva vanha laidun. Kenttäkerros on lajistoltaan melko 
yksipuolista suurruohoniittyä, joka on hyvin rehevöitynyt, pensoittunut ja kasvamassa umpeen. Ai-
emmasta avoimuudesta ja laidunnuksesta kertovat vanhat, pylväsmäiset katajat ja vanhat koivut. 
Kohteen laidalla pihatien varressa kasvaa rivi vanhoja koivuja. 
Toimenpidesuositukset: Hakamaalle on tärkeää sen puistomaisen ominaisuuden säilyminen. 
Taimikkoa ja pensaita poistetaan raivaamalla, ja etenkin varjostavaa kuusta saa poistaa, jotta va-
loisuus laitumella lisääntyisi. Näin myös niittykasvillisuus pääsisi kehittymään. Vanha perinne-
biotooppi säilyy ainoastaan laiduntamalla tai vaihtoehtoisesti avoimia kohtia niittämällä. Vanhat 
puut, pylväsmäiset katajat ja kuolleet lahopuut tulisi säilyttää. 
Mahdollinen erityistukisopimus: Perinnebiotoopin hoito. 
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5 Luonnon monimuotoisuuskohteiden toteutus ja rahoitus 

5.1 Ympäristötuen erityistuet 

Maatalousluonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmassa ollaan lähinnä tarkasteltu kohteita joille voi-
daan hakea perinnebiotoopin, luonnon monimuotoisuuden hoitoa tai maiseman kehittämistä ja hoitoa 
varten erityisympäristötukea. Yllä mainitut tuet soveltuvat luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja vaalimis-
ta varten ja tuen vaatimat hoitotoimenpiteet ovat osa perinteistä maankäyttökulttuuria. Ympäristötuen 
erityistukia voidaan myös hakea esim. suojavyöhykkeen perustamista ja hoitoa varten, luonnonmukai-
seen tai alkuperäiskasvien viljelyyn, alkuperäisrotujen kasvattamiseen sekä kosteikkojen ja laskeutusal-
taiden perustamiseen. Erityistukia myönnetään: 

 
• 18-65-vuotiaille maanviljelijöille, jotka kuuluvat ympäristötuen piiriin tai sitoutuvat ympäristötukeen 

• Viljelijälle jolla on  peltoa viljelyssä vähintään 3 ha, puutarhatilalla puutarhaviljelyssä vähintään 0,5 ha 

• Kohteen ollessa vähintään 0,15 ha (voi koostua useammasta pienestä vähintään 5 aarin suuruisista alueista) 

 
Sopimuksen kesto vaihtelee tuesta riippuen 5-vuotisista 10-vuotisiin sopimuksiin. Maksettava kor-

vaus määräytyy kohteen pinta-alan ja tukimuodon mukaan. Myös vuokrassa oleville lohkoille voidaan 
myöntää tukea ja maanviljelijät voivat keskenään sopia kenen nimissä tukea haetaan. 

Hakemukseen on liitettävä mukaan esim. vuokrasopimus ja kartta kohteesta. Lisäksi kohteelle on 
tehtävä hoitosuunnitelma sekä arvio kustannuksista. Hoitosuunnitelmassa kerrotaan kohteesta ja sen 
kasvillisuudesta, sen maankäytön historiasta, esim. laidunperinteestä, ja käytettävistä hoitotoimenpiteis-
tä. Hoitosuunnitelmaa laatiessa voidaan yleissuunnitelman kohdekuvauksia käyttää hyväksi. Asiantunti-
jan puoleen voidaan tarvittaessa kääntyä ja maaseutukeskuksien neuvojilta voi tilata hoitosuunnitelmia. 
Suunnitelman voi laatia myös itse.  

Kustannusarvioon voidaan lisätä esim. eri materiaalikulut, eläinten kuljetuksesta aiheutuvat kulut ja 
työmäärän tuntikorvaukset. Hakemukseen on aina hyvä liittää valokuvia, sillä ne helpottavat hakemuksen 
käsittelijän työtä. Lisäksi hakemuksessa tulee esittää arvio siitä, mitä ympäristöllistä hyötyä hakija katsoo 
suunnitelluilla toimenpiteillä saavutettavan. 
 

5.2 Erityisen merkittävät perinnebiotoopit 

Perinnebiotoopin jäädessä ympäristötuen erityistuen ulkopuolelle (esim. hakija ei ole maanviljelijä tai hän 
ei täytä ikävaatimuksia) voidaan perinnebiotoopin hoitoa varten hakea rahoitusta Ympäristöministeriöltä. 
Alueelliset ympäristökeskukset koordinoivat hoitotöitä. Työt voidaan toteuttaa esim. talkootyönä eri yhdis-
tysten tai yksityisten henkilöiden avustuksella. Perinnebiotooppi voidaan rauhoittaa luonnonsuojelualu-
eeksi, jolloin Ympäristöministeriö maksaa korvauksia rauhoittamisesta aiheutuvista taloudellisista mene-
tyksistä. 
 

5.3 Perinneympäristöjen hoitoavustus 

TE-keskus myöntää hoitoavustusta maaseudun perinneympäristöjä edustavien kohteiden korjaamista 
varten. Tällaisia kohteita voivat olla esim. riukuaidat, aitat, luhdat ja maisemallisesti arvokkaat ladot. Ra-
hoitusta voi myös saada yksittäisten lampaiden hankintaa varten. Hoitoavustusta ei makseta päällekkäin 
ympäristötuen erityistuen kanssa.  
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6 Hoitotoimenpiteistä     
Kappaleessa käydään läpi tavallisimmat hoitotoimenpiteet ja niiden yleiset periaatteet. Hoitotoimenpiteet 
koskevat kaikkia inventoituja kohteita, joskin samalle kohteelle voi soveltua moni eri toimenpide, esim. 
laidunjärjestelyistä tai niittomahdollisuuksista riippuen. Ympäristökeskuksesta, TE-keskuksesta sekä 
Maaseutukeskuksista saa lisää tietoa ja apua hoitoa suunniteltaessa. 
 

6.1 Raivaus 

Raivaus on yleisin toimenpide, jolla aloitetaan perinnebiotoopin tai muun LUMO-kohteen peruskunnos-
tus. Raivaus voi tapahtua joko kerralla tai se voidaan suorittaa vaiheittain. Kertaraivaus saa ongelmakas-
vit rehottamaan valoisuuden lisääntyessä ja ravinteiden vapautuessa, jolloin jatkotoimenpiteiden tärkeys 
kasvaa. 

Umpeenkasvaneelta kohteelta poistetaan ennen kaikkea juuri- ja kantovesoja muodostavat puut, 
esim. haapa ja harmaaleppä. Vesovat puut kaulataan, eli rungon ympäriltä poistetaan noin 20 cm levyi-
nen pala kuorta, 1-2 metrin korkeudelta. Kaulaus kuivattaa puun, joka lakkaa vesomasta ja myöhemmin 
kuolee pystyyn. Jos tällaiset puut kaadetaan normaaliin tapaan, ongelma vain pahenee sillä ne alkavat 
muodostaa entistä enemmän juuri- tai kantovesoja.  

Vanhat lehti- ja lahopuut sekä maisemallisesti näyttävät puut säästetään, kun taas kuusi poiste-
taan varjostavuutensa vuoksi. Vanhojen, pylväsmäisten katajien ympäriltä raivataan myös muita varjos-
tavia puita ja pensaita. Laidunniittyä raivatessa laiduneläimille säästetään puuryhmiä suojaksi. Reuna-
vyöhykkeitä ja saarekkeita raivatessa tavoitteena on saavuttaa monikerroksinen puusto. Silloin on tärkeä 
luoda aukkoja mutta säästää marjovia pensaita linnulle. Raivausjäte poistetaan aina mahdollisimman 
tarkasti ja jäte voidaan hävittää esim. polttamalla.  
 

6.2 Laidunnus 

Laidunnuksella saadaan kasvupaikan valoisuutta ja lämpöä lisättyä, mikä taas parantaa matalien niitty-
kasvien ja niillä elävien hyönteisten olosuhteita. Karjan tallaamilla paikoilla siemenet itävät hyvin ja ravin-
teisuuden vähentyessä myös vaativampi lajisto löytää itsellensä sopivan kasvupaikan. Laidunnus sopii 
hyvin metsäisten luonnonlaitumien, mutta myös niittyjen ja joenrantojen hoitoon. Myös reunavyöhykkeitä 
ja peltojen metsäsaarekkeita voidaan hoitaa laiduntamalla. Tärkeää laiduntamisesta: 
 

• Laidunnus on aloitettava heti kasvukauden alussa ja se voi jatkua aina pitkälle syksylle. Näin niitylle jää mahdol-
lisimman vähän kuolevaa kasvillisuutta. 

• Laidunnuspainetta on tarkkailtava viikoittain. Eläinten määrä on oltava sopiva laitumen kokoon nähden, niin että 
yli- tai alilaidunnusta ei synny. Laidunpaine on sopiva kun eläimet ovat onnistuneet pitämään koko laitumen 
kasvillisuuden matalana. 

• Lohkojen ja laidunkierron avulla laidunpainetta saadaan säädeltyä. Laidunkiertoon voidaan ottaa myös viljelty 
laidun mukaan, mutta se on rajattava luonnonlaitumesta erikseen, jotta ravinteet eivät kulkeutuisi sinne eläinten 
ulosteiden mukana. 

• Perinnebiotoopeilla laiduntaville eläimille ei lisärehua saa antaa sillä myös lisärehun käyttö tuo ylimääräisiä ra-
vinteita luonnonlaitumelle. 

• Kivennäisten antaminen on sallittua 
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6.3 Niitto 

Niitto soveltuu hyvin pienien, avoimien kohteiden hoitotoimenpiteeksi, esim. joenrantojen ja reuna-
vyöhykkeiden hoitoon. Niiton tavoitteena on lisätä avoimuutta ja valoisuutta sekä vähentää maaperän 
ravinteisuutta. Niiton ansiosta maaperä pysyy köyhänä ja kasvillisuus matalana, jolloin muuten suur-
ruohoille häviävät vaateliaat niittykasvit pääsevät kukoistamaan. Tärkeää niitosta: 
 

• Paras niittoajankohta on niittylajien kukittua ja siemennettyä, eli heinä-elokuun vaihteessa kesästä riippuen. 
Voimakkaasti umpeenkasvaneita kohteita voidaan niittää jopa kaksi kertaa kesässä, jolloin ensimmäisen niiton 
tulee tapahtua jo alkukesällä. 

• Niitto voidaan suorittaa niin koneellisesti kuin käsinkin. 

• Niittojäte on aina korjattava pois niityltä, sillä muuten se jää varjostamaan pienempiä kasveja sekä rehevöittä-
mään niittyä.  

 
6.4 Kulotus 

Kulotusta voi hyödyntää monen tyyppisiä LUMO-kohteita hoidettaessa, kuten ruovikoituneet rantaniityt, 
niityt, laitumet ja muut vaikeasti niitettävät tai laidunnettavat kohteet, joille on kerääntynyt kuloheinää ja 
kariketta. Suositeltava kulotusajankohta on keväällä, ennen kasvukauden alkamista, mutta myös syksy 
sopii kulotukseen. Koko aluetta ei pidä kulottaa yhdellä kertaa, sillä tuli voi koitua monelle hyönteiselle ja 
pieneliölle kohtalokkaaksi. On muistettava että kulotus vaatii aina jatkotoimenpiteen, sillä ravinteiden 
vapautuessa, rehevöityminen kiihtyy. Kulotuksen voi hyvin yhdistää niittoon tai laidunnukseen. 
 
 

Hevoset ovat mainioita perinnebiotooppien laiduntajia. Ylistarossa hevostalleja on useita ja kun laidunnettavia luonnonlaitumiakin 
löytyy runsaasti, voisivat maanomistajat ja hevostallit sopia laidunnuksen järjestämisestä keskenään (Kuva: Jouni Hongell). 
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