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ALKUSANAT

Selvitys Uudenmaan maaseutuopiston monimuotoisuudesta on osa Kestävä
maatalous Vantaanjoella – LIFE-projektin paikallisia hankkeita. Tutkimuksen
toteuttamisen ovat rahoittaneet Life-projekti, Kiertokapula Oy ja Laurea-
ammattikorkeakoulu. Lisäksi Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri myönsi tukea
projektille sen toteutusvaiheessa. 

Uudenmaan maaseutuopiston henkilökunta on ollut suurena apuna
kertomassa tietoja ja neuvomassa meitä työssämme. Erityisesti rakennusopin
lehtori Esa Alkula maaseutuopistolta oli työn kaikissa vaiheissa mukana
ideoimassa ja neuvomassa työssämme. 

Apua työhömme olemme saaneet myös useilta muilta asiantuntijoilta.
Haluammekin kiittää yhteistyöstä Uudenmaan ympäristökeskuksen Irmeli
Ahtelaa ja Päivi Piispaa työn asiasisällön muotoilemisen avustamisesta. Riista-
ja kalatalouden tutkimuslaitokselta Ari Sauri luovutti kesällä 2000
sähkökoekalastuksessa Vantaanjoessa maaseutuopiston kohdalla saadut tulokset
käyttöömme. Hyvinkään ympäristökeskuksen kemisti Marita Honkasalolta
saimme tukea vesinäytteiden tulosten tulkinnassa. Jukka Tanneria Hyvinkään
lintutieteellisestä yhdistyksestä kiitämme saamistamme opiston lintujen
seurantatarkkailun tuloksista. Lisäksi kiitämme Turun yliopiston
hyönteistentunnistaja Martin von Numersia pyydystämiemme hyönteisten
tunnistamisesta. 
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1 JOHDANTO

Uudenmaan  maaseutuopiston  alueella  on  arvokkaita  perinnebiotooppeja  ja
-maisemia Vantaanjoen varrella. Hyvinkään kunnan alueella Vantaanjoen
lähimaisemiltaan arvokkaimmat osuudet sijoittuvat Uudenmaan maaseutuopis-
tolle ja sen lähiympäristöön. Vantaanjoki kulkee historiallisen Krissin kartanon,
nykyisen Uudenmaan maaseutuopiston pihapiirin, ulkoilukenttien ja käytössä
olevien laidunmaiden halki. Jokikäytävä ympäristöineen muodostaa arvokkaan
kulttuurimaisemakokonaisuuden, johon kuuluu myös erikoista puustoa ja muuta
kasvillisuutta.

Laurea ammattikorkeakoulun, maaseutuopiston ja Kestävä maatalous
Vantaanjoella –projektin yhteistyönä käynnistyi syksyllä 1999 kestävän maata-
louden suunnitelman laatiminen maaseutuopiston alueelle. Ammattikorkeakoulun
ympäristönhoidon agrologiopiskelijat toteuttivat hankkeen kurssityönä. Työn
osa-alueita olivat: luonnon monimuotoisuus, jätehuolto, lannoite- ja viljelykier-
tohistorian selvittäminen sekä ravinnetaselaskelmat.

Julkaisu sisältää osiot Uudenmaan maaseutuopiston kasvillisuuden,
hyönteisten, lintujen ja nisäkkäiden monimuotoisuudesta sekä opiston alueella
olevien vesialueiden tilasta. Tanja Harju oli kesän 2000 työharjoittelussa
Uudenmaan maaseutuopistolla. Kesän aikana hän teki kasvillisuuskartoitukset,
pyydysti hyönteiset sekä teki veden yleiset seurantamittaukset viikottain. Tiedot
eri nisäkkäiden esiintymisestä on saatu maaseutuopiston rakennusopin opettajal-
ta, Esa Alkulalta. Hän on tehnyt vuosien ajan työtä monimuotoisuuden edistämi-
seksi. Esa Alkulan ideoiden pohjalta opistolle on rakennettu mm. kosteikko ja
juurakkopuhdistamo. Myös vedenlaatutietoja sekä Vantaanjoesta, että opiston
alueelta Vantaanjokeen laskeviin vesiin on kartoitettu niin tietoja etsimällä kuin
vesinäytteitä ottamalla. Vantaanjoen kalalajeja selvitettiin sähkökoekalastuksen
perusteella.

Julkaisusta ilmenevät toimenpide-ehdotukset kestävän maatalouden
toteuttamiseksi sekä monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi Uuden-
maan maaseutuopistolla.

2 UUDENMAAN MAASEUTUOPISTO

Uudenmaan maaseutuopisto sijaitsee Hyvinkäällä. Hyvinkään kaupunki on
rakennettu Salpausselkä I  päälle. Uudenmaan maaseutuopiston  omenatarhat ja
Vantaanjoen viljava laakso sekä opetusmetsiköt muodostavat geomorfologial-
taan ja jääkautiselta historialtaan  ainutlaatuisen alueen. Salpausselän harjun
katkaisee lohijoeksi kuntoutuva Vantaanjoki. Savitasankomaisen  viljelyalueen
rikkovat Hangon junarata, Uudenmaankatu sekä Helsinki-Tampere kantatie ja
moottoritie että paikallistiet.

Mosaiikkimaisuudessaan Uudenmaan maaseutuopiston maat ovat yh-
teydessä moottoritien länsipuolella jääkaudella muodostuneen Lapinmäen
metsien (opiston opetusmetsiä) kautta Petkelsuohon ja edelleen Kurkisuon sekä
Kytäjärvenkylän suuriin metsäisiin alueisiin. Luonnonvaraiset eläimet yrittävät
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kulkea koulutilan maiden kautta, vaellusviettinsä ohjaamina, pitkin Salpausselän
harjujonoa idästä länteen tai lännestä itään. 

Petkelsuo on kohosuo. Suon keidasmainen osa ja entinen turpeenottoalue
kuuluvat maaseutuopistolle. Petkelsuolta vedet virtaavat kahta kautta Vantaan-
joen vesistöön. Opiston maat sijaitsevat pohjavesialueella. Hangontien varressa
sijaitseva Lapinmäen opetusmetsä on lähellä  Sääks- ja Vihtijärviä sekä aivan
Kurkisuon vaikutuspiirissä. Kurkisuo on lähes luonnontilainen ja eläimistöltään
rikas. Kurkisuon merkitys Lepinojan-Keihäsjoen-Kytäjoen kautta Vantaanjoen
vesistöalueen luonnon monimuotoisuuteen on korvaamaton. 

Esitys pienviljelysneuvojaopiston perustamisesta  Hyvinkäälle, annettiin
eduskunnalle vuonna 1926. Vuonna 1929 alkoi varsinainen toiminta opistolla.
Se perustettiin puolustamaan pienviljelijöiden heikkoa asemaa sekä jakamaan
maanviljelyssä tarvittavia tietoja ja taitoja pienviljelijöille. Opiston perustaja
oli Kemijärvellä syntynyt Hannes Gebhard (1864 - 1933). Hänen intonsa
pienviljelijöiden aseman parantamiseksi oli valtava ja hän etsikin useita
erilaisia väyliä, joilla pienviljelijöiden ammattisivistystä voitaisiin nostaa. Hän
järjesti mm. pitkiä talvikursseja nuorille ja lyhyitä kursseja vanhoille maanvil-
jelijöille. Vertailtuaan Suomen tilannetta muiden pohjoismaitten maanviljelyn
tasoon, hän vakuuttui siitä, että oikeanlaisen opetuksen avulla voitaisiin Suomen
maatalous saada tuottamaan vastaavalla tavalla kuin muuallakin. 

Opisto perustettiin Krissin kartanon paikalle Hyvinkäälle. Valtio pakko-
lunasti tilan 4,1 miljoonalla markalla ja muodosti 350 hehtaarin tilasta 18
viljelys- ja kolme asutustilaa. Loput 130 hehtaaria varattiin pienviljelysneuvo-
jaopiston havaintotilaksi, joka sai nimen Viertolan koulutila. Peltoa oli tällöin
valmiina 48 hehtaaria, viljeltyä laidunta 15 ja metsää lähes 30 hehtaaria.
Puutarhalle varattiin 6,5 hehtaaria ja rahkasuota sekä joutomaata riitti 15
hehtaarin verran. Runebergin päivänä helmikuun viidentenä 1930 vihittiin
tarkoitukseensa valtion pienviljelysneuvojaopisto. 

Tilan peltomaiden maalaji todettiin savihiesumaaksi eikä kasvukunto
alkuvaiheessa ollut vielä tyydyttävä. pH oli yleisesti noin 5,15 - 5,5, mutta
paikoitellen maaperän pH oli jopa 4,25 - 5,2. Peltoja ojitettiin ja muokattiin
huolellisesti. Vuonna 1930 pelloille levitettiin yhteensä 30 000 kg kalkkijauhoa.
Tilalla alettiin viljellä ruista, syysvehnää, kevätvehnää, pikavehnää, ohraa,
kauraa, hernettä, torstaihernettä, turnipsia, lanttua, rehulanttua, rehujuurikasta,
perunaa ja sokerijuurikasta. 

Koulun toiminnan alettua oppilaat raivasivat lisää laidunmaata, yhteensä
seitsemän hehtaarin verran. Laitumelle kylvettiin mm. apilaa, nurminataa ja
koiranruohoa. Lampaille varattiin 1,5 ha hakamaata Vantaanjoen varresta.
Puutarhaa oli aluksi 2,6 ha ja siellä kasvatettiin mm. omenaa ja erilaisia
marjoja. Tilalla oli myös nautoja, kanoja, ankkoja, hanhia, kalkkunoita, hevosia,
mehiläisiä, kaneja, lampaita, kettuja, minkkejä, hillereitä ja piisamimyyriä.

Maaseutuopisto on ajan mukana muuttunut ajan tarpeita vastaavaksi. Esim.
traktorinajo-opetusta annettiin jo 1930-luvun lopulla. Myös opiston nimi on
muuttunut ajan myötä. Ensin opisto oli pienviljelysneuvojaopisto, sitten 60-
luvun loppupuolelta Hyvinkään maatalousopisto, 80-luvun loppupuolelta
Hyvinkään maatalousoppilaitos ja lopulta Uudenmaan maaseutuopisto, jonka
toinen toimipiste sijaitsi Järvenpäässä. Nykyään opistolla harjoitetaan voimape-
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räistä nautakarjataloutta, sikataloutta sekä pienessä määrin riistalintujen tarhaus-
ta. Tilalla harjoitettu maatalous on teknis-kemiallista eli tilalla käytetään
väkilannoitteita ja kemiallisia torjunta-aineita. Puutarhalla kasvatetaan erilaisia
kasveja, joita myydään puutarhalta suoramyyntinä asiakkaille. 

Seuraavana askeleena opistolla suunnitellaan luomuviljelyyn siirtymistä.
Mikkelin yliopiston luonnonmukaisen tuotannon yksikön on tarkoitus järjestää
yhdessä Uudenmaan maaseutuopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun kanssa
avoimena korkeakouluopetuksena luonnonmukaisen tuotannon opetusta. Tarkoi-
tuksena olisi tehdä yhteistyötä myös opiston lähellä olevan sikakoeaseman
kanssa. Luomuviljelyyn siirtyminen on ehdottomasti suositeltavaa. Onhan
maaseutuopisto opetustila, jolloin luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen
ja sen opettaminen ovat erityisen tärkeitä tilakokonaisuutta hoidettaessa. 

3 KASVIT

Tanja Harju

3.1 Kasvit maatalouden muutoksissa

Kasvit muodostavat tärkeän osan luonnon monimuotoisuudesta maatalousympä-
ristössä. Aikojen kuluessa ihminen on vaikuttanut toimillaan monien kasvien
esiintymiseen. Maatalousympäristöjemme monimuotoisuus oli korkeimmillaan
1900-luvun alkupuolella. Tällöin useimmat maatilat olivat nk. sekatiloja, joilla
sekä viljeltiin viljaa että kasvatettiin karjaa (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 13).

Maankäytön tehostumisen myötä maatalousympäristö on kokenut suuria
muutoksia. Useimmat tilat ovat erikoistuneet esim. viljakasvien viljelyyn, pellot
on salaojitettu ja viljely perustuu kemiallisten aineiden käyttöön. Tämän seu-
rauksena monet maatalousympäristössä esiintyvät kasvit ovat harvinaistuneet.
Maataloudella on ollut ja on edelleen suuri merkitys kasviemme esiintymiseen.
Putkilokasvistosta suurin ryhmä esiintyy nykyään ihmisen luomissa ympäristöis-
sä. Kasvilajistostamme arviolta 30 - 40 % on hyötynyt perinteisestä maan-
käytöstä, kuten laiduntamisesta ja niittämisestä (Pitkänen & Tiainen 2000, s.
13).

Kasveista löytyy monia erinomaisia ympäristönmuutosten ilmentäjiä,
joilla on tiukat elinympäristövaatimukset. Nämä kasvit reagoivat herkästi
ympäristössä tapahtuviin muutoksiin (esim. ravinteikkuus, torjunta-aineet ja
maaperätekijät). Tämän vuoksi kasvit ovat hyviä monimuotoisuuden mittareita.
Kasvien monimuotoisuuden on todettu olevan läheisesti yhteydessä muiden
eliöryhmien, erityisesti hyönteisten, monimuotoisuuden kanssa.
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3.2 Maatalousympäristön kasvillisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Kasvien esiintymiseen maatalousympäristössä vaikuttavat kasvin ominaisuudet,
ympäristötekijät ja ihmisen toimet. Kasvien ominaisuuksista olennaisimpia ovat
elinympäristövaatimukset, kilpailukyky, lisääntymis- ja leviämistapa (Pitkänen
& Tiainen 2000, s. 14). 

Kasvit kilpailevat keskenään maaperän ravinteista sekä yhteyttämiseen
tarvittavasta valosta. Merkityksellisimmät ravinteet monimuotoisuuden kannalta
ovat fosfori ja typpi. Korkea typpitaso suosii usein korkeakasvuisia, tehokkaita
typenkäyttäjäkasveja, kuten koiranputkea (Anthriscus sylvestris) ja nokkosta
(Urtica dioica). Rikkakasveista typpilannoituksesta ovat hyötyneet hankalat
monivuotinen juolavehnä (Elymus repens) sekä monet yksivuotiset rikkakasvit
kuten pihatähtimö (Stellaria media) ja jauhosavikka (Chenopodium album)
(Pitkänen & Tiainen 2000, s. 14).

Liiallinen liukoisen fosforin määrä maaperässä voi estää monimuotoisen
kasvillisuuden kehittymistä, kun taas korkea kaliumpitoisuus saattaa edistää
monimuotoisuutta. Korkea typpipitoisuus lisää korkeakasvuisten kasvien määrää
ja samalla vaikeuttaa matalakasvuisten valoa suosivien kasvien esiintymistä.
Toisaalta varjoa kestävät lajit hyötyvät ja ovat yleistyneet. Lisäksi lisääntyneen
kasvun tuloksena myös maanpinnalle syntyy entistä paksumpi kerros hajoama-
tonta kasviainesta, joka vaikeuttaa tai jopa estää uusien kasvien itämistä ja lisää
itäneiden kasvinalkujen kuolleisuutta (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 14-15).

Peltojen ja pientareiden kasvillisuuden monimuotoisuutta on vähentänyt
erityisesti torjunta-aineiden ja lannoitteiden laajamittainen käyttö. Molemmat
ovat vaikuttaneet siihen, että viljelysmaiden kasviyhteisöjä vallitsevat vain
muutamat lannoitteista hyötyneet ja/tai torjunta-aineita kestävät lajit. Erilaisten
elinympäristöjen määrä, koko ja tiheys maatalousympäristössä on vähentynyt
tehokkaan maankäytön takia. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 15).
Toisaalta monet kasvit ovat riippuvaisia ihmisen toiminnasta. Jopa 400 - 500
putkilokasvilajia (30 - 40%), uhanalaisista kasveista joka toinen, on hyötynyt
perinteisistä hoitomenetelmistä, laidunnuksesta ja niittämisestä. Niittäminen ja
laidunnus vaikuttavat hieman eri tavalla kasvillisuuteen. Niittäminen kohdistuu
kaikkiin kasveihin, kun taas laiduntavat eläimet syövät kasveja valikoiden.
Yhteistä niille kuitenkin on, että ne vähentävät korkeakasvuisten kasvien
vallitsevuutta ja parantavat siten matalakasvuisten kasvien elinmahdollisuuksia
ja lisäävät kasvien monimuotoisuutta. Useissa pääasiallisesti ihmisen luomissa
perinneympäristöissä esiintyviä kasveja uhkaa elinympäristön umpeenkasvu,
ellei hoitoa jatketa (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 15-16).
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3.3 Maatalousympäristön kasvit

3.3.1 Rikkakasvit 

Peltojemme rikkakasvillisuudessa on tapahtunut monia muutoksia viimeisten 50
vuoden aikana. Rikkakasvien lajimäärä ja tiheys ovat vähentyneet sekä lajikoos-
tumuksessa on tapahtunut selviä muutoksia (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 16).
Alueellisesti vaihtelevien luonnollisten tekijöiden, kuten maaperän laadun,
kosteuden sekä happamuuden lisäksi ovat rikkakasvien esiintymiseen vaikutta-
neet myös monet ihmisen toimenpiteet. Tärkeimpiä rikkakasveihin vaikuttavia
tekijöitä ovat viljelykasvi, viljelykierto, maanmuokkausmenetelmät sekä
erityisesti lannoitteet ja torjunta-aineet.

Tiheydessä ja biomassassa tapahtuneiden muutosten lisäksi myös laji-
koostumus on muuttunut, vaikka yleisimpien lajien runsaussuhteet ovat pysyneet
melko samanlaisina. Merkittävimpiä muutoksia ovat rikkakasvien torjunta-
aineille vastustuskykyisten kasvien (esim. pelto-orvokki) sekä monivuotisten
heinien (esim. juolavehnä) lisääntyminen. Torjunta-aineille herkät lajit kuten
yksivuotinen peltohatikka (Spergula arvensis) on vähentynyt (Pitkänen &
Tiainen 2000, s. 17).

Uudenmaan maaseutuopiston viljapeltojen rikkakasvimäärä on normaali
verrattuna valtaosaan tavanomaisessa tuotannossa olevista pelloista. Koulutilan
pahimpia yksivuotisia rikkakasveja ovat jauhosavikka, saunakukka, linnunkaali,
rypsi, pelto-orvokki ja pihatähtimö. Monivuotisista rikoista ongelmallisimpia
ovat olleet juolavehnä useilla peltolohkoilla sekä peltopähkämö ja rikkaminttu.

Maaseutuopiston monimuotoisuutta on parannettu perustamalla monimuo-
toisuuspeltoja. Monimuotoisuuspellot on perustettu tilan pienille peltolohkoille,
joita on muuten hankala viljellä. Monimuotoisuuspeltoihin kylvetyt kasviseokset
(esim. auringonkukka, kehäkukka, hunajakukka, pellava) lisäävät monimuotoi-
suutta jo itsessään, mutta myös siitä syystä, että niillä ei suoriteta rikkakasvien
torjuntaa, joten niiden sisältämä rikkakasvimäärä on hyvin runsas. Monimuotoi-
suuspelloilla saa vapaasti rehottaa mm. pelto-ohdake (Cirsium arvense), josta
hyötyy mm. monet siemeniä syövät linnut. Toinen tilan monimuotoisuuspelloista
on perustettu opiston pihamaan lohkolle ja siihen on valittu lähinnä pitkin kesää
kukkivia kasveja. Kosteikon monimuotoisuuspeltoon, joka sijaitsee metsän
reunassa, on kylvetty erilaisia riistakasveja. 

3.3.2 Piennarkasvit

Piennar on useimmiten pysyvä tai vähän häiritty osa pellon reunaa, jolla kasvaa
enimmäkseen monivuotista kasvillisuutta ja jonka lajisto on pysyvää. Pellon-
pientareet ovat vähentyneet suuresti salaojituksen seurauksena. Nykyisen
maatalouden ympäristötukiehtojen mukaan peltoalueilla piiriojiin rajoittuvien
pientareiden tulee olla vähintään 60 cm leveitä, valtaojiin rajoittuvien yksi
metri, puroihin, kaivoihin tms. rajoittuvien vähintään kolme metriä. Vesistöjen
(joet, järvet, meri) reunoille perustettavien suojavyöhykkeiden vähimmäisleveys
on keskimäärin 15 metriä. Alkujaan pientareiden perustaminen ja ylläpitäminen
pohjautui vesiensuojelullisiin seikkoihin. Viime aikoina on kuitenkin alettu
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korostamaan pientareiden merkitystä maatalousympäristön monimuotoisuuden
ylläpitäjänä ja edistäjänä.

Piennarkasvien monimuotoisuuteen vaikuttavat paikalliset olosuhteet ja
alueen viljelyhistoria. Ihmisten toimenpiteiden, lähinnä torjunta-aineiden ja
lannoitteiden käytön seuraukset sekä piennarten perustaminen ja hoito vaikutta-
vat huomattavasti piennarten kasvillisuuteen. Rikkakasvihävitteiden ruiskuttami-
sella suoraan pientareille on tuhoisa ja pitkään kestävä vaikutus. Jo pelkällä
hävitteiden kulkeutumisella pientareille on negatiivinen vaikutus piennarkasvien
monimuotoisuudelle.

Osa pelloille levitetyistä lannoitteista kulkeutuu pientareille lisäten niiden
ravinnetasoa. Pientareille kulkeutuvat ravinteet, lähinnä fosfori ja typpi hyödyt-
tävät korkeakasvuisia, hyvin ravinteita ottavia lajeja, kuten koiranputkea,
juolavehnää, nokkosta ja pietaryrttiä, jotka muodostavat pientareille hyvin
tiheitä kasvustoja. Näiden kasvien yleistyminen puolestaan vaikuttaa kilpailuun
valosta siten, että matalakasvuiset (monimuotoisuuden kannalta tärkeät) lajit
kärsivät ja piennarten kasvillisuus yksipuolistuu. Lannoitteiden aiheuttama
piennarkasvillisuuden väheneminen on jopa pahempaa kuin rikkakasvihävittei-
den (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 21).

Uudenmaan maaseutuopiston piennarkasvillisuus on paikoin rehevöitynyt-
tä. Valtalajistona pientareilla esiintyy suurikokoisia rehevöitymistä osoittavia
lajeja, vaikkakin kokonaislajimäärä pientareilla on melko runsas. Yleisimpiä
piennarlajeja ovat koiranputki (Anthriscus sylvestris), nokkonen (Urtica
dioica), nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), niittyleinikki (Ranuculus
acris), mesiangervo (Filipendula ulmaria) ja pujo (Artemisia vulgaris).
Maaseutuopiston pientareilla kasvaa nelisenkymmentä eri kasvilajia. Paikoitel-
len kasvavien mäkitervakon (Lychnis viscaria), käenkukan (Lychnis flos-
cuculi), kissankellon (Campanula rotundifolia), päivänkakkaran (Leucanthe-
mum vulgare) ja pukinparran (Tragopogon pratensis) ohella opiston liepeiltä
löytyy myös mm. hieno kenttätyräkkikasvusto (Euphorbia esula) junaradan
varresta. (Liite 2.)

3.4 Vantaanjoen jokikäytävän kasvillisuus

Jokikäytävällä tarkoitetaan itse jokiuomaa ja sen vaikutuspiirissä olevia
kasvillisuusvyöhykkeitä. Jokikäytävä voidaan jakaa osiin, joilla kullakin on
tyypillinen lajistonsa kasvuolosuhteiden mukaan. Varsinaiset vesikasvit tavataan
jokiuomassa, jonka leveys ja korkeus vaihtelee tulvahuippujen ja vähävetisten
kausien mukaan ja johon saattaa liittyä tulvatasanteita. Kasvit asettuvat rinteille
kasvupaikkavaatimustensa mukaisesti päällekkäisiksi vyöhykkeiksi. Rinteiden
ulkopuolella tasamaat, jotka vielä ovat joen vaikutuspiirissä, muodostavat
jokikäytävän reunukset muuta kasvillisuutta vastaan. Vantaanjoella reunukset
rajoittuvat usein peltoihin.

Jokikäytävien yleinen puuttomuus lienee seurausta laidunnuksesta. Vaikka
laidunnuksen päättymisestä onkin jo kulunut aikaa, ei jokikäytävien kasvillisuus
ja lajisto ole vielä palautunut laidunnusta edeltävään tilaansa. Uudenmaan
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maaseutuopisto onkin viimeisiä alueita Vantaanjoen varrella, jossa karjaa
laidunnetaan jokirannassa edelleen. 

Nykyisin ihmisen vaikutus jokikäytävään on toisenlaista. Peltoja lannoite-
taan runsaasti ja osa lannoitteista huuhtoutuu vesistöihin. Tämä luo uhan moni-
kerroksiselle kasvillisuudelle, se saattaa lopulta korvautua yksikerroksisella
nokkostiheiköllä.

3.5 Vantaanjoen jokikäytävän kasvillisuus Uudenmaan maa-
seutuopiston kohdalla

Jokiuomien varsinainen vesikasvillisuus on niukkaa veden sameuden ja pohjan
pehmeyden vuoksi. Varsinaisia uposkasveja on erityisen niukasti. Selvästi
paremmin menestyvät vesikasvit, joilla on veden pinnalle nousevia kelluslehtiä.
Niille ei veden sameudesta ole haittaa. Maaseutuopiston lähellä Vantaanjoessa
esiintyy jokikäytävistä yleensä puuttuvaa leveäosmankäämiä (Typha latifolia )
sekä pikkulimaskaa (Lemna minor) ja vesitähteä (Callitriche). Rantakasveista,
jotka usein kasvavat vedessä maaseutuopistolla tavataan ovat mm. rantanenätti
(Rorippa palustris), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), rantakukka (Lythrum
salicaria) ja peltopähkämö (Stachys palustris). (Liite 3)
Puuttomilla jokiosuuksilla maarannan rinneniityt ovat luonteenomaisinta
jokikäytäväkasvillisuutta. Maaseutuopistolla rinneniityllä kasvaa mm. keltaän-
gelmä (Thalictrum flavum), maahumala (Glechoma hederacea ) ja koiranvehnä
(Elymus caninus). Rantalaitumen valtaa keväisin mukulaleinikki (Ranuculus
ficaria) ja kevätlehtoleinikki (Ranunculus fallax). Puiden varjostamilla alueilla
vallitsevina lajeina ovat vuohenputki (Aegopodium podagraria) ja nokkonen
(Urtica dioica). Vanhasta kulttuurista kertovat joenvarren kumina-,
ukkomansikka- ja rohtovirmajuuriesiintymät.

Opiston kohdalla jokirannassa molemmilla rannoilla on kookasta, vanhaa
lehtipuustoa. Joen vasemmalla rannalla on järeitä koivuja ja haapoja, joista
monet ovat kääpäisiä, osa jo pökkelöitä. Myös joen oikealta puolelta löytyy
muutamia hyvin suuria koivuja ja pökkelöitä. Puusto on yleisesti ottaen hyvin
monilajista. Joen oikealla rannalla kasvaa rauduskoivu ja tuomi valtapuina,
sekapuina haapa, harmaaleppä, vaahtera, raita, pihlaja, kuusi sekä vuorijalava.
Yksittäisiä alueella kasvavia puita ovat mm. poppeli ja kirsikkapuu. Ainakin
vuorijalava ja kirsikkapuu ovat viljelykarkulaisia opiston pihamaalta. Vasem-
malla rannalla tuomen ja koivun ohella valtapuina kasvaa harmaaleppä ja
haapa. Pilliniemen kohdalla on arvokas tuomi- ja haapavaltainen rantalehto.

Maaseutuopiston pihamaan ja muun asutuksen vaikutus näkyy kasvillisuu-
dessa hyvin selvänä. Jokikäytävässä kasvaa runsaasti mm. lumimarjapensasta,
tuomipihlajaa ja terttuseljaa. Paikoittain esiintyy myös orapihlajaa ja pensasan-
gervoa. Pensaskerros on kauttaaltaan tiheä ja monilajinen. Pensaskerroksen
valtalaji on tuomi, muuta lajistoa  edustaa taikinamarja, harmaaleppä, lehto-
kuusama, metsäruusu, orjanruusu, pihlaja sekä koiranheisi. Opiston laidunmailla
kasvaa joitakin katajia.

Maaseutuopistolla jokirannassa neliömetrin kokoisilla ruuduilla tehty
kasvillisuuskartoitus osoitti, että lajimääräisesti eniten kasveja esiintyi rantalai-
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tumen koeruudulla, 14 kappaletta. Viereiseltä rantaniityltä lajeja löytyi 12
kappaletta neliöltä ja varjoisalta tuoreelta kankaalta jokirannassa lajeja löytyi
neliömetriltä 8 kappaletta. (Liite 4.)

3.6 Kosteikon kasvillisuus

Maaseutuopiston kosteikko sijaitsee vanhan 3-tien ja moottoritien toisella
puolella. Se rajoittuu toiselta puoleltaan peltoihin ja toiselta tuoreeseen kangas-
metsään. Näin ollen kosteikolta löytyy monenlaista kasvillisuutta. Varsinaisia
vedessä kasvavia kasveja ovat mm. osmankäämi (Typha latifolia), kurjenmiek-
ka (Iris pseudacorus) ja rantapalpakko (Sparganium emersum).
Metsäisempiä kasvilajeja kosteikon saarekkeessa edustavat mm. soreahiiren-
porras (Athyrium filix-femina), isotalvikki (Pyrola rotundifolia), mesimarja
(Rubus arcticus) ja metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum).  (Liite 5.)

3.7 Maaseutuopiston pihan kasvillisuus

Opiston piha-alue on edustavan näköinen vanhoine puineen. Vanhat ja järeät
puut kuuluvat maatilan pihaympäristöön kuten vanhat rakennuksetkin. Piha-
alueet tarjoavat kasveille kasvupaikkoja ja eläimille ravintolisää sekä pesä-
paikkoja.

Opiston alueen vanhimmat puut ovat n. 90 vuotiaita vuorijalavia ja
puistolehmuksia, jotka kasvavat opiston pääsisäänkäynnin luona. Pihamaalla on
myös vanha hakamaa, jossa kasvaa n. 70 vuotiaita lehmuksia. Navetan läheisyy-
destä pihamaalta löytyy myös vanha omenatarha, jonka omenapuut ovat n. 60
vuotiaita. Vanhoja perennoja pihamaalla kasvaa villiintyneenä mm. illakko
(Hesperis matronalis) ja ruusumalva (Malva alcea).

3.8 Åvikin alue

Maaseutuopiston läheisyydessä sijaitsee arvokkaasta kasvillisuudestaan tunnettu
Ävikin harju. Åvikin harjun kasvillisuuden on kartoittanut 1988 dosentti Leena
Vilkka (Vilkka 1988). Kookkaat männyt luovat tasapainoisen yleisilmeen
harjurinteelle. Rinteen kasvillisuuden harvinaisuus on tunturikurjenherne
(Asragalus alpinus), joka on Uudellamaalla luokiteltu uhanalaiseksi lajiksi.
Muita ketoniityn mielenkiintoisia kasveja ovat hietaorvokki (Viola rupestris),
kartioakankaali (Ajuga pyramidalis), haisukurjenpolvi (Geranium rober-
tianum), häränsilmä (Hypochoeris maculata) ja kurjennokka (Erodium cicuta-
rium).

Åvikin harjun eteläpuolella on Vantaanjoen tulvaniitty ja -metsäalue.
Tulvaniityllä kasvavat kevätkukkija mukulaleinikki (Ranunculus ficaria), sekä
kesäisinä valtalajeina ruokohelpi (Phalaris arundinacea), ranta-alpi (Lysi-
machia vulgaris), mesiangervo (Filipendula ulmaria), viiltosara (Carex acuta)
ja luhtasara (Carex vesicaria). Rantavyöhykkeessä kasvaa runsaasti nuokku-
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rusokkia (Bidens cernua), terttualpia (Lysimachia thyrsiflora), rantayrttiä
(Lycopus europaeus) ja myrkkykeisoa (Cicuta virosa).

3.9 Toimenpide-ehdotuksia kasvillisuuden osalta

3.9.1 Rikkakasvit

Pelloillamme esiintyy n. 50 haitallisena pidettyä rikkakasvilajia. Vielä runsaam-
pana joukkona esiintyy viljelylle haitattomia rikkakasveja. Rikkakasvit eivät
pelkästään ole haitaksi viljelylle vaan ne myös lisäävät peltojen kasvillisuuden
muuntelua ja rakenteellista monipuolisuutta. Tästä hyötyvät mm. monet tuho-
hyönteisten luontaiset viholliset, jotka helpottavat tilannetta esim. tuhohyönteis-
ten massaesiintymien yhteydessä.

Rikkakasvien monimuotoisuutta voitaisiin lisätä erilaisten viljelykasvien,
luomuviljelyn, tarvepohjaisen torjunnan ja lannoituksen suunnitelmallisuuden
kautta sekä lisäämällä pienannosherbisidien käyttöä ja viljelykierron monipuoli-
suutta esim. pitkäaikaisella kesannoinnilla. Maaseutuopistolla viljeltyjen
monimuotoisuuspeltojen viljelyä tulisi jatkaa.

3.9.2 Piennarkasvit

Maatalousalueiden pientareilla on suuri merkitys sekä eläinten ja kasvien
monimuotoisuudelle että vesiensuojelulle. Lannoitteiden ja herbisidien kulkeu-
tuminen pientareille tulisi estää. Pitkäsen ja Tiaisen (2000) ehdotusta voitaisiin
soveltaa myös maaseutuopistolla: jotta piennarkasvillisuus saisi rauhassa
kehittyä pääosin monivuotisesta, rikkakasvittomasta kasvillisuudesta koostuvak-
si. Lannoitteiden ja herbisidien kulkeutumista pientareille voitaisiin ehkäistä
mm. perustamalla peltojen reunoille suojareunuksia, joille kumpiakaan aineita
ei saisi levittää. Suojelureunusten on useissa tutkimuksissa todettu edistävän
kasvien sekä hyönteisten yksilö- ja lajimääriä pelloilla ja pientareilla. Siirtymi-
nen luomuviljelyyn auttaisi torjumaan lannoitteiden ja herbisidien aiheuttamia
ongelmia.

Hoitamalla pientareita voidaan vaikuttaa niiden ravinnetasoon ja kor-
keakasvuisten kasvien valta-asemaan. Vallitsevasta käytännöstä, jonka mukaan
pientareet niitetään pian juhannuksen jälkeen tulisi pyrkiä eroon. Jotta matala-
kasvuisille niittykasveille saataisiin elintilaa, pientareet tulisi niittää syyskesäl-
lä ja niittojäte kerätä pois. Välineeksi sopii hyvin esim. niittosilppuri, jolloin
kertyvän massan voi kompostoida ja aikanaan levittää takaisin peltoon. Mikäli
niittojätettä ei korjata pois se entisestään lisää pientareiden ravinnemäärää.
Tällöin myös karikkeen määrä lisääntyy ja se vaikeuttaa monien kasvien
itämistä. Pientareiden hoitaminen vaatii pitkäjänteistä työtä, jonka tuloksia voi
joutua odottelemaan useita vuosia. Säännöllisellä hoidolla lisätään esim.
kukkivien kasvien ja niillä viihtyvien päiväperhosten määrää ja lajistoa. Niitto
tulee tehdä aina sellaisena aikana, milloin siitä ei ole vaaraa lintujen ja nisäk-
käiden poikasille.



16

Toisaalta voidaan soveltaa myös agroekologian professori Juha Heleniuk-
sen esittämää "hallitun hoitamattomuuden periaatetta". Vaikeimmin niitettävät
kohdat voi hyvin jättää puskittumaan, jolloin pientareelle syntyy ajan myötä
kasvimonimuotoisuutta, joka suosii eläinmonimuotoisuutta. Kustannuksia syntyy
ajoittain vaadittavasta raivauksesta. Kun pensaat ja puut kasvavat viljelyä
haittaaviin mittoihin, on syytä raivaukseen. Raivattu massa on jälleen syytä
kuljettaa pois. Haketus eri käyttötarkoituksiin on tällöin mahdollista.

3.9.3  Rantalaidun

Laidunnetut perinneympäristöt ovat kaikkein tärkeimpiä alueita kasvien ja
eläinten monimuotoisuuden kannalta ja niillä elää suurin osa maatalous-ympä-
ristön uhanalaisista lajeista. Pitkään laitumena olleilla heinämailla on erityisen
runsas kasvilajisto ja on tärkeää, että laidunnettuja niittyjä hoidetaan pitkällä
tähtäimellä. Jotta korkeat typensitojakasvit eivät pääsisi yleistymään, keinolan-
noitteita ei saisi käyttää lainkaan. Joenranta-alueiden laidunnusta voisi mahdol-
lisuuksien mukaan lisätä ottamalla laidunnukseen metsänreunat ja laitumien
reunametsät. Laidunalueen monimuotoisuuden säilymisen kannalta on luonnolli-
sesti tärkeintä, että laidunnus jatkuu. Näin ollen on erityisen tärkeää, että
maaseutuopistolla harjoitetaan tulevaisuudessakin karjataloutta. Rantalaidunnus-
ta voisi mahdollisuuksien mukaan lisätä. Joidenkin alueiden laiduntamiseksi
opistolle voitaisiin hankkia muutama lammas.

3.9.4  Kulttuurimaiseman vanha puusto

Uudenmaan maaseutuopisto muodostaa edustavan kulttuurimaisemakokonaisuu-
den. Alueen vanha lehtipuusto on arvokasta mm. uhanalaisen kääpä- ja hyönteis-
lajiston elinpaikkoina. Vanhan puuston suojelu on perusteltua erityisesti Van-
taanjokirannassa, missä ne eivät aiheuta vaaraa ihmiselle tai hänen omaisuudel-
leen vastaavassa määrin kuin opiston piha-alueella. Toisaalta vanha puusto
kuuluu kulttuurimaisemaan ja näin ollen sen vähentämistä tulisi tarkkaan harkita
koko alueella. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tulisi suosia vanhojen
puiden hoitoa. Maisemallisesti sopiville paikoille voitaisiin perustaa puukujan-
teita. Opiston vanhojen rakennusten ympärille voisi perustaa kukkapenkkejä,
joihin istutettaisiin vanhoja perinteisiä perennoja ja pensaita.

3.9.5 Moottoritie ja vanha 3 –tie

Vanhan 3 –tien varteen voitaisiin istuttaa maisema- ja suojapuustoksi lehtipuita
esimerkiksi vuorijalavaa, jota on istutettu muuallekin piha-alueelle.

3.9.6  Biotoopit

Uudenmaan maaseutuopiston kasvimonimuotoisuus on useiden erilaisten
elinympäristöjen ansiota. Aiemmin esiteltyjen elinympäristöjen jokirannan,
kosteikon, laitumien, pientareiden ym. kasvimonimuotoisuutta pystyttäisiin
kuitenkin, jos ei kaikilla alueilla lisäämään, niin ainakin ylläpitämään oikeilla
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hoitotoimenpiteillä. Monimuotoisuutta voidaan edistää säilyttämällä ja hoita-
malla reunavyöhykkeitä, suojavyöhykkeiden muodostamia ekologisia käytäviä,
metsäsaarekkeita ja kiviröykkiöitä. Hoitotoimenpiteiden suorittamiseen tarvitta-
vaa työvoimaa voitaisiin saada lisää esimerkiksi maaseutuopiston oppilaista,
mikäli monimuotoisuuden hoitotoimenpiteet kuuluisivat opetussuunnitelmaan.
Opiston metsäpuolen koulutuksessa alueen puustoa käytetään opetuskohteena,
miksei näin voitaisi menetellä myös Laurea ammattikorkeakoulun agrologiopis-
kelijoiden kohdalla, vaikka toteuttamalla valinnaisia maatalousalueen monimuo-
toisuuteen liittyviä kursseja.
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 LIITE 1
Maaseutuopiston pelloilla esiintyviä rikkakasveja

siankärsämö Achillea millefolium
ojakärsämö Achillea ptarmica
vuohenputki Aegopodium podagraria
nurmirölli Agrostis capillaris
polvipuntarpää Alopecurus geniculatus
koiranputki Anthriscus sylvestris
hukkakaura Avena fatua
lutukka Capsella bursa-pastoris
jauhosavikka Chenopodium album
pelto-ohdake Cirsium arvense
nurmilauha Deschampsia cespitosa
juolavehnä Elymus repens
peltokorte Equisetum arvense
peltoukonnauris Erysimum cheiranthoides
kiertotatar Fallopia convolvulus
peltoemäkki Fumaria officinalis
peltopillike Galeopsis bifida
peltomatara Galium spurium
punapeippi Lamium purpureum
linnunkaali Lapsana communis
syysmaitiainen Leontodon autumnalis
pihasaunio Matricaria matricarioides
peltolemmikki Myosotis arvensis
piharatamo Plantago major
kylänurmikka Poa annua
niittynurmikka Poa pratensis
karheanurmikka Poa trivialis
pihatatar Polygonum aviculare
ukontatar Polygonum lapathifolium
niittyleinikki Ranunculus acris
rönsyleinikki Ranunculus repens
ahosuolaheinä Rumex acetosella
hevonhierakka Rumex longifolius
peltohatikka Spergula arvensis
peltopähkämö Stachys palustris
pihatähtimö Stellaria media
voikukat Taraxacum
peltotaskuruoho Thlaspi arvense
peltosaunio Tripleurospermum inodorum
leskenlehti Tussilago farfara
nokkonen Urtica dioica
pelto-orvokki Viola arvensis
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LIITE 2
Pientareiden kasvit

Yleisimmät lajit:

nurmipuntarpää Alopecurus pratensis
koiranputki Anthriscus sylvestris
pujo Artemisia vulgaris
pelto-ohdake Cirsium arvense
huopaohdake Cirsium helenioides
mesiangervo Filipendula ulmaria
timotei Phleum pratense
niittyleinikki Ranunculus acris
nokkonen Urtica dioica

Paikoittain esiintyvät lajit:

siankärsämö Achillea millefolium
ojakärsämö Achillea ptarmica
seittitakiainen Arctium tomentosum
peurankello Campanula glomerata
harakankello Campanula patula
kissankello Campanula rotundifolia
ahdekaunokki Centaurea jacea
ahomatara Galium boreale
sarjakeltano Hieracium umbellatum
niittynätkelmä Lathyrus pratensis
syysmaitiainen Leontodon autumnalis
päivänkakkara Leucanthemum vulgare
käenkukka Lychnis flos-cuculi
mäkitervakko Lychnis viscaria
pihasaunio Matricaria matricarioides
ahopukinjuuri Pimpinella saxifraga
niittysuolaheinä Rumex acetosa
ahosuolaheinä Rumex acetosella
hevonhierakka Rumex longifolius
pukinparta Tragopogon pratensis
saunakukka Tripleurospermum inodorum
hiirenvirna Vicia cracca
pelto-orvokki Viola arvensis
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Junaradanvarren kasveja:

koiranputki Anthriscus sylvestris
hietakastikka Calamagrostis epigejos
huopaohdake Cirsium helenioides
kenttätyräkki Euphorbia esula
maitohorsma Epilobium angustifolium
peltokorte Equisetum arvense
metsäkorte Equisetum sylvaticum
mesiangervo Filipendula ulmaria
ahomatara Galium boreale
ruusuruoho Knautia arvensis
niittynätkelmä Lathyrus pratensis
kannusruoho Linaria vulgaris
rätvänä Potentilla erecta
ahosuolaheinä Rumex acetosella
niittysuolaheinä Rumex acetosa
vadelma Rubus idaeus
lillukka Rubus saxatilis
pietaryrtti Tanacetum vulgare
pukinparta Tragopogon pratensis
hiirenvirna Vicia cracca
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LIITE 3
Vantaanjokikäytävän kasvit

Vesi- ja vesirajan kasveja:

rönsyrölli Agrostis stolonifera
tummarusokki Bidens tripartita
pikkuvesitähti Callitriche palustris
pikkulimaska Lemna minor
terttualpi Lysimachia thyrsiflora
ranta-alpi Lysimachia vulgaris
rantakukka Lythrum salicaria
rantaminttu Mentha arvensis
luhtalemmikki Myosotis laxa
ruokohelpi Phalaris arundinacea
katkeratatar Polygonum hydropiper
rantanenätti Rorippa palustris
vesihierakka Rumex aquaticus
korpikaisla Scirpus sylvaticus
rantapalpakko Sparganium emersum
peltopähkämö Stachys palustris

Yleistä jokikäytävässä esiintyvää kasvillisuutta:

vuohenputki Aegopodium podagraria
laidunpoimulehti Alchemilla vulgaris
karhunputki Angelica sylvestris
koiranputki Anthriscus sylvestris
viitakastikka Calamagrostis canescens
kumina Carum carvi
huopaohdake Cirsium helenioides
koiranheinä Dagtylis glomerata
mesiangervo Filipendula ulmaria
ahomansikka Fragaria vesca
metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum
ojakellukka Geum rivale
maahumala Glechoma hederacea
kevätlehtoleinikki Ranunculus fallax
mukulaleinikki Ranunculus ficaria 
nokkonen Urtica dioica
virmajuuri Valeriana sambucifolia
nurmitädyke Veronica chamaedrys
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Paikoittain esiintyvät lajit:

isokäenrieska Cagea lutea
rentukka Caltha palustris
piikkiohdake Cirsium vulgare
koiranvehnä Elymus caninus
lehtohorsma Epilobium montanum
sinivuokko Hepatica nobilis
sudenmarja Paris quadrifolia
järviruoko Phragmites australis
lehtotähtimö Stellaria nemorum
keltaängelmä Thalictrum flavum
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LIITE 4
Kasvillisuuskartoitukset neliömetrin koealoilla

Nro 1. Rantalaidun karjasillan kupeessa : 14 lajia

siankärsämö Achillea millefolium
nurmirölli Agrostis capillaris
kissankello Campanula rotundifolia
kumina Carum carvi
maahumala Glechoma hederacea
syysmaitiainen Leontodon autumnalis
timotei Phleum pratense
kylänurmikka Poa annua
pihatatar Polygonum aviculare
ketohanhikki Potentilla anserina
ahosuolaheinä Rumex acetosella
voikukka Taraxacum officinale
puna-apila Trifolium pratense
valkoapila Trifolium repens

Nro 2. Rehevä rantaniitty : 12 lajia

koiranputki Anthriscus sylvestris
pujo Artemisia vulgaris
pelto-ohdake Cirsium arvense
koiranvehnä Elymus caninus
lehtohorsma Epilobium montanum
mesiangervo Filipendula ulmaria
maahumala Glechoma hederacea
rantanurmikka Poa palustris
kevätlehtoleinikki Ranunculus fallax
hevonhierakka Rumex longifolius
saunakukka Tripleurospermum inodorum
nokkonen Urtica dioica

Nro 3 Rehevä jokirantametsikkö : 8 lajia

vuohenputki Aegopodium podagraria
valkovuokko Anemone nemorosa
metsämansikka Fragaria vesca
metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum
metsämaitikka Melampyrum sylvaticum
lehväsammalet Mnium
ketunleipä Oxalis acetosella
nurmitädyke Veronica chamaedrys



24

LIITE 5
Kosteikon kasvillisuutta

ratamosarpio Alisma plantago-aquatica
valkovuokko Anemone nemorosa
koiranputki Anthriscus sylvestris
soreahiirenporras Athyrium filix-femina
huopaohdake Cirsium helenioides
metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana
mesiangervo Filipendula ulmaria
metsäkurjenpovi Geranium sylvaticum
ojakellukka Geum rivale
kurjenmiekka Iris pseudacorus
komealupiini Lupinus polyphyllus
terttualpi Lysimachia thyrsiflora 
metsämaitikka Melampyrum sylvaticum
nuokkuhelmikkä Melica nutans
ketunleipä Oxalis acetosella
suoputki Peucedanum palustre
kurjenjalka Potentilla palustris
isotalvikki Pyrola rotundifolia
niittyleinikki Ranunculus acris
mesimarja Rubus arcticus
vadelma Rubus idaeus
lillukka Rubus saxatilis
korpikaisla Scirpus sylvaticus
rantapalpakko Sparganium emersum
osmankäämi Typha latifolia
nurmitädyke Veronica chamaedrys
lehto-orvokki Viola mirabilis
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LIITE 6
Maaseutuopiston piha-alueen kasvillisuutta

Suuret lehtipuut:

vaahtera Acer platanoides
koivu Betula
saarni Fraxinus exelsior
tammi Quercus robur
hopeapaju Salix alba
lehmus Tilia vulgaris
vuorijalava Ulmus glabra

Suuret havupuut:

siperianpihta Abies sibirica
lehtikuusi Larix sibirica
kuusi Picea abies
hopeakuusi Picea hopsii
serbiankuusi Picea omorica
mänty Pinus sylvestris

Pienpuusto:

mongolian vaahtera Acer ginnala
tataarivaahtera Acer tataricum
kanadantuomipihlaja Amelanchier alnifolia
isotuomipihlaja Amelanchier spicata
syreenihortensia Hydrangea paniculata
koristeomenapuu Malus
omenapuu Malus domestica
rautatienomenapuu Malus prunifolia "hyvingiensis”
pihajasmike Philadelphus coronarius
heisiangervo Phyloscarpus opulifolius
tuomi Prunus padus
unkarin syreeni Syringa josikaea
pihasyreeni Syringa vulgaris
kanadantuija Thuja occidentalis
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Pensaat:

siperian hernepensas Garagana arborescens
japaninruusukvitteni Chaenomeles japonica
pähkinäpensas Corylus avellana
korallikanukka Cornus alba
tuhkapensas Cotoneaster
kiiltotuhkapensas Cotoneaster lucidus
ruusuorapihlaja Crataegus laevigata
sinikuusama Lonicera caerulea
rusokuusama Lonicera tatarica
vuorimänty Pinus mugo
juhannusruusu Rosa pimpinellifolia
kurttulehtiruusu Rosa rugosa
ruusuangervo Spiraea x bumalda

Perennat:

töyhtöangervo Aruncus dioicus
illakko Hesperis matronalis
ruusumalva Malva alcea
japanintatar Reynouria japonica

Köynnökset:

humala Humulus lupulus
imukärhivilliviini Parthenocissus quinquefolia
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4 HYÖNTEISET

Hannu Niukkanen

4.1 Maatalousympäristön hyönteiset

Suomalainen maatalousympäristö on moninainen, koska siihen kuuluu niin
peltoja, niittyjä, puutarhoja, kuin metsäsaarekkeitakin.  Juuri moninaisesta
ympäristöstä johtuen  meillä esiintyy jopa tuhansia hyönteislajeja.  Ilman pientä
pirstoutuneisuutta ja monivivahteista maatalousympäristöämme meillä olisi
huomattavasti vähemmän hyönteisiä.  Tässä raportissa käsitellään hyönteisistä
päiväperhosia, lantakuoriaisia ja haitta- sekä hyötyhyönteisiä (esim. pölyttäjä-
hyönteiset).

4.1.1 Perhoset

Meillä esiintyvistä päiväperhosista suurin osa (n. 70 %) elää maatalousympä-
ristön välittömässä läheisyydessä. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 59). Perhoset
vaativat elinalueiltaan kohtalaisen paljon. Ne tarvitsevat valoisuutta ja siksi ne
suosivat erilaisia niittyjä, ketoja ja hakamaita sekä pientareita, joilla on paljon
kukkia. Oikea lämpö ja kosteus on myöskin monelle perhoselle menestymisen
edellytys. Perhosen toukat ovat kuitenkin vieläkin vaativampia, sillä ne syövät
usein vain yhtä kasvia ja siitäkin pelkästään jotain kasvin osaa.  Jokaisella
lajilla on omat lajiominaiset vaatimuksensa niin paikan kuin ravinnonkin
suhteen. 

4.1.2 Pölyttäjähyönteiset

Pölyttäjähyönteisiksi kutsutaan yleensä kaikkia kukissa käyviä hyönteisiä. Näistä
kuitenkin vain mesipistiäiset ovat todellisia pölyttäjiä, joille on kehittynyt  tähän
tarkoitukseen soveltuvia ruumiillisia rakenteita. Suomessa tavataan noin 220
mesipistiäislajia, joista noin 70 % elää maatalousympäristössä (Pitkänen &
Tiainen 2000, s. 75). Mesipistiäiset ovat kaikkein tärkein ryhmä, joka pölyttää
maatalouden viljakasveja ja luonnonkasveja. Siksi olisikin tärkeä huomioida
mesipistiäisten pölytyksen arvo ja perustaa viljelyksien lähettyville mehiläistar-
hoja. Mesipistiäiset tekevät pesänsä maahan muiden eläinten tekemiin koloihin
tai sammaleen alle. Vain jotkut lajit ovat sopeutuneet tekemään pesänsä ihmisen
rakennelmiin. Muuten mesipistiäislajeillamme on melko vaatimattomat vaati-
mukset elinympäristöään kohtaan. 

4.1.3 Lantakuoriaiset

Lantakuoriaiset ovat yksi osa monimuotoista maatalousympäristöä. Ne vaativat
karjanlantaa menestyäkseen. Lantakuoriaiset yhdessä lierojen kanssa ovat
tärkeimpiä lannanhajottajia. Yhdessä lantakasassa saattaa olla jopa tuhansia
yksilöitä kymmenistä eri lajeista. Suomessa lantakuoriaisia tavataan yhteensä 36
lajia ja näistä lähes puolet on luokiteltu uhanalaisiksi (Pitkänen & Tiainen 2000,
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s. 89). Tässä huomaamme karjan laidunnustarpeen monimuotoisuutta ajatellen.
Karjanlanta on elintärkeää lantakuoriaisille ja huomattava lisä kymmenille jopa
sadoille muille lajeille. Näissä lantakasoissa viihtyvät mm. kärpäsen toukat,
punkit, hyppyhäntäiset ja monet loispistiäiset. 

Vaikka suurin osa lantakuoriaisista ovat riippuvaisia karjanlannasta, niin
Suomessakin esiintyy lajeja, jotka eivät ole riippuvaisia lannasta. Koska
lantakuoriaiset elävät nimensä mukaisesti lannassa,  ne ovat myös hyvin tarkkoja
siitä millainen koostumus lannalla on. Yleensä lanta on vain tietyn aikaa
soveliasta munintaa varten, joten niiden on munittava lantaan nopeasti. Tietenkin
on olemassa lajikohtaisia eroavaisuuksia,  mutta yleisenä kriteerinä voitaneen
pitää lannan oikeaa kosteutta. Tähän vaikuttaa suurelta osin sateen määrä, joka
pidentää lannan käyttöikää. Kuitenkin suurin lajimäärä on tavattu muutaman
päivän vanhoissa lantakasoissa (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 90). 

4.1.4 Tuhohyönteiset

Maatalouden tuhohyönteisiä löytyy melkein jokaisesta hyönteisryhmästä. Näitä
tuhohyönteisiä ovat mm. luteet, kirvat, kovakuoriaiset, eräät perhoset ja monien
lajien toukat. Nämä tuhohyönteiset saattavat helposti pilata suuria määriä satoa,
joskus lähes kokonaan. Ne voivat vioittaa kasvia imemällä siitä solunesteitä tai
puremalla kasvin osia. Ne voivat kasvia imiessä myöskin tartuttaa kasviin
kasvitaudin, joka taas aiheuttaa kasvuston kuolemisen. Vaikka näitä hyönteisiä
pidetään vaarallisina maatalouden kannalta, niin ne vaikuttavat kuitenkin omalta
osaltaan maatalousympäristön monimuotoisuuteen. Niiden torjumiseen tulisi
kuitenkin  ottaa käyttöön yhä useammin luonnollinen torjunta, koska tuholaisai-
neet vaikuttavat myöskin muihin eliöihin kuin vain pelkästään tuholaisiin. 

4.2 Maatalousympäristön hyönteisten monimuotoisuuteen
vaikuttavia tekijöitä

Maatalous on muokannut luonnon monimuotoisuutta raivaamalla rehevimmät
lehdot pelloiksi  sekä pirstomalla metsäalueita. Toisaalta se on tuonut meille
uusia lajeja ja elinympäristöjä, kuten niittyjä, hakamaita, peltoja ja laitumia.
Nämä ovat kuitenkin nykyään vähenemään päin. Viljelymailla ja niiden ympäris-
tössä elää moninainen joukko eliölajeja. Luontomme on lajistoltaan rikkainta
juuri maatalousympäristössä, 21% uhanalaisista lajeistamme elää näissä
ympäristöissä (Suomen biologista monimuotoisuutta..... 1997, s. 40-45). 

Maatalouden rakenteelliset muutokset, kuten tuotantomenetelmien
tehostuminen ja karjan väheneminen, ovat johtaneet perinnebiotooppien, esim.
niittyjen, ketojen ja hakamaiden, umpeenkasvuun. Maatalouden loppuminen
monilla tiloilla aiheuttaa viljelymaiden metsittymisen. Tämä sulkee avoimet
kulttuurimaisemat ja monet valoa vaativat lajit, esimerkiksi perhoset,
harvinaistuvat. Maatalousympäristön pahimmat monimuotoisuuteen vaikuttavat
tekijät ovat niittyjen sulkeutuminen, peltomaiden muutokset ja kemiallisten
yhdisteiden käyttö. (Ympäristöministeriö 1992, s. 112-113.)
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4.2.1 Perhoset

Jokainen perhoslaji on sopeutunut omaan elinympäristöönsä. Suurin osa näistä
elinympäristöistä sijoittuu maatalousympäristöön. Perhosten tärkeimpiä
elinalueita ovat niityt, hakamaat, kedot ja metsälaitumet. Näiden
kasvillisuustyyppien vähentyessä perhoset sekä niiden toukkien kannat ovat
pienentyneet. Perhoset vaativat elinalueikseen näitä valoisia alueita, joissa on
tämän lisäksi oikeanlaisia kasveja sekä käypä mikroilmasto. Uudenmaan
maaseutuopistolla v. 1995 Jarmo Laitisen tekemässä päiväperhoskartoituksessa
lajeja löytyi 128 kpl.

Niityt ja kedot

Kaikkein vaativimmat perhoset elävät niityillä ja kedoilla (Pitkänen & Tiainen
2000, s. 59). Niittyjä ja ketoja on perinteisesti hoidettu niittämällä ja
laiduntamalla. Laiduntaminen on hoitomenetelmänä parempi, koska siinä
kasvusto on jokseenkin jatkuvasti eri pituista. Tähän vaikuttaa kuitenkin myös
laiduntava eläin. Nauta syö kasvustoa tasaisesti ja pitää sen lyhyenä, kun taas
hevonen syö sieltä täältä valiten parhaat kasvit. Paras tulos saataisiin aikaan
laiduntamalla pieniä alueita eri aikaan, jolloin kasvusto on eri ikäistä ja
korkuista. Tämä antaisi edellytyksen elinalueeksi monille lajeille. 

Pientareet

Perhoset käyttävät paljon pientareita liikkuessaan paikasta toiseen. Erityisen
suuri merkitys niillä on perhosten leviämisen kannalta. Pientareet tarjoavat
sopivan ja luonnollisen siirtymäkäytävän. Siksi niiden kasvillisuudella ja
hoitamisella on suuri merkitys perhosille. Torjunta-aineita leviää ruiskutusten
yhteydessä pientareille, jonka vuoksi suojakaistat ovat tarpeellisia (Pitkänen &
Tiainen 2000, s. 67). Perhosien kannalta pientareiden tulisi olla leveitä ja
sisältää mahdollisimman paljon eri-ikäistä ja -kokoista kasvillisuutta.
Pientareita tulisi myöskin hoitaa vain niittämällä, ei myrkyttämällä niitä.
Myrkytys tuhoaa niin perhosten toukat kuin ravinnonkin. Pientareiden niitot tulisi
tehdä myöskin eri vuosina. Siten mahdollisemman moni laji pystyisi
hyödyntämään pientareita kyseisellä alueella. 

Kesantopellot

Kesantopellot perustetaan yleensä käyttämällä siemenseosta, mutta se voidaan
tehdä myös luonnollisesti, jolloin kesanto kehittyy itsekseen. Kesannoilla
esiintyy heinien lisäksi mm. apilaa, öljykasveja, hunajakukkaa (kylvettävä) ja
palkokasveja. Kesannoinnin ollessa samalla lohkolla useita vuosia se tarjoaa
monelle perhoslajille ravinnon lisäksi lisääntymispaikan. Kesannoilla esiintyy
enemmän lajeja kuin viljapelloilla. Kehitys jatkuu tiettyyn pisteeseen saakka jos
kesannointi jatkuu useamman vuoden (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 68-69).
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Luonnonmukainen viljely

Luonnonmukaiset tilat ovat yleensä maisemallisesti monimuotoisempia kuin
tavanomaiset tilat, myös niiden eliölajisto on monimuotoisempi. Luonnonmukai-
sella tilalla on enemmän pensaita, puita, pientareita ja suojavyöhykkeitä, jotka
tarjoavat perhosille mahdollisen elinympäristön. Luomuviljelyssä ei  käytetä
kemiallisia torjunta-aineita, mikä vaikuttaa suosiollisesti monimuotoisuuteen.
Luomutiloilta on tavattu enemmän erityisesti ei-tuholaislajeja (Pitkänen &
Tiainen 2000, s. 69). Luomuviljelyssä käytettävät viljelykierrot, kesannot ja
monipuolisemmat kasvit tarjoavat nekin paremman mahdollisuuden perhosten
monimuotoisuudelle. 

4.2.2 Lantakuoriaiset

Useimpien lantakuoriaisten menestyminen on riippuvainen karjanlannasta.
Lantakuoriaiset käyttävät lantaa ravintonaan sekä ne munivat lantaan lisääntyäk-
seen. Tiheät laidunverkostot ovat monille lajeille tärkeitä lähdealueita. Ne
mahdollistavat monien laidunerikoistujien säilymisen ja leviämisen. Näiden
alueiden puuttuminen tai tuhoutuminen johtaa monien lajien alueelliseen häviä-
miseen. Torjunta-aineet ja karjan loislääkkeet vaikuttavat myös lantakuoriaisiin.
Lääkejäämien takia lanta hajoaa hitaammin kuin luonnollinen puhdas lanta
(Pitkänen & Tiainen 2000, s. 94-95).

Laakasittiäiset ovat esimerkki vaativista elinympäristöspesialisteista.
Niitä esiintyy jokseenkin harvinaisena kuivilla, hiekkapohjaisilla laitumilla
lehmän tai hevosen lannassa. Kuvatunlaiset laitumet ovat lähes kokonaan
kadonneet Suomesta (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 91). Eräät spesifioituneet lajit
ovat erikoistuneet jopa lampaanlantaan. Nykyisessä maatalousympäristössä
näkee vain ani harvoin lampaita laitumella. Tämän tyyppiset erikoistuneet lajit
ovat siis suurilta alueilta hävinneet ja niitä uhkaa jatkossakin tuhoutuminen.
Toivottavasti lisääntyvä luomutuotanto lisää laiduntamista siinä määrin että se
pystyy tarjoamaan riittävästi elinympäristöjä muuten niin harvinaisiksi käyville
lantakuoriaislajeillemme.
 
4.2.3 Hyöty- ja pölyttäjähyönteiset

Maatalousympäristön hyötyhyönteisiä ovat pölyttäjät, tuhoeläinten luontaiset
viholliset ja kasvijätteitä hajottavat lajit. Ns. hajottajien ryhmä on erittäin
monipuolinen ja tärkeä hyönteisryhmä. Näitä ovat esim. kovakuoriaiset, kaste-
madot ja pienet alkueläimet, mitkä hajottavat maahan päätyneen orgaanisen
aineksen  kuohkeaksi maaksi. Jotta näitä eliöitä olisi riittävästi maaperässä, on
maan orgaanisen aineksen laadun, happamuuden, rakenteen, kosteuden ja
lämmön oltava optimaalisia. Kyseinen lajisto viihtyy parhaiten luonnonmukai-
sessa viljelyalustassa ja huonoiten tavanomaisessa tehotuotantoympäristössä
(Kurppa & Tiittanen 1985, s. 98).

Tuhoeläinten luontaiset viholliset ovat loisia tai petoja. Loiset tarvitsevat
menestyäkseen riittävästi  isäntiä. Loispistiäiset pistävät munat isäntähyöntei-
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seen, jotka kehittyvät isäntänsä sisällä. Loispistiäiset loisivat yleensä tuholais-
lajeissa ja niin ne ovat hyötyhyönteisiä.

Pedot taas syövät tuholaisia ja keventävät tuholaisten kantaa. Merkittä-
vimmät pedot ovat leppäpirkot, kukkakärpästen toukat ja joidenkin kovakuori-
aisten aikuiset ja toukat. Nämä hyötyeläimet menestyvät jos niillä on riittävästi
ruokaa sekä olosuhteet ovat lisääntymiselle suotuisat, eikä tiloilla käytetä niitä
vahingoittavia torjunta-aineita. 

Ehkä kaikkein tärkein hyötyhyönteisryhmä on pölyttäjät. Näitä ovat
mesipistiäiset, kukkakärpäset ja perhoset. Tehokas tuotanto vaatii mesipistiäis-
ten olemassaoloa esim. hedelmätarhoissa: 2 - 3 keskikokoisen mehiläiskunnan
on arvioitu pystyvän pölyttämään yhden hehtaarin omenatarhan (Kurppa &
Tiittanen 1985, s. 97).

Hyötyhyönteisistä tässä raportissa keskitytään pölyttäjiin ja tarkemmin
mesipistiäisiin. Suomessa elää noin 200 mesipistiäislajia, joista noin 140
maatalousympäristössä. Ne tarvitsevat menestyäkseen pesäpaikkoja ja ravintoa.
Noin 70 % lajeistamme pesii maassa: pientareilla, penkereillä, niityillä ja
muilla rauhallisilla alueilla. Tämänkaltaisia alueita eivät ole viljelyksissä
olevat pellot. Loput lajit pesivät ihmisten rakennelmiin ja puiden koloihin
(Pitkänen & Tiainen 2000, s. 81).

Mesipistiäiset hakevat ravintonsa pääasiassa kedoilta, niityiltä, hakamail-
ta ja pientareilta. Sieltä missä on kukkivia kasveja. Kasvilajien määrä vaikuttaa
myös mesipistiäisten laji- ja yksilömäärään. Kaikki kasvit eivät kuitenkaan
kelpaa ravinnoksi. Mesipistiäiset ovat erikoistuneet tietyn tyyppisiin kasveihin
ja ajan saatossa niille on muotoutunut fyysisiä apurakenteita. Monet lajit
suosivat useampivuotisia kasveja, sillä ne tuottavat runsaammin mettä, kuin
yksivuotiset. Myös mesipistiäiset kärsivät torjunta-aineista, mutta suurempi uhka
niille aiheutuu rikkakasvihävitteistä. Sillä ne yksipuolistavat kasvilajistoa ja
siten myös mesipistiäislajistoa Tarhamehiläisten on todettu karkottavan muita
mesipistiäisiä, parempana kilpailijana, kukilta. Tarhamehiläisten ja luonnonva-
raisten mesipistiäisten suhdetta on ilmeisen vähän tutkittu (Pitkänen & Tiainen
2000, s. 81).

Perinnemaisemiin kuuluvat laidunmaat, niityt, kedot, hakamaat ja vanhat
puurakennukset. Elinympäristöjen kirjo on suuri, vaikka niitä ei paljoa olisi-
kaan. Kyseiset  alueet tarjoavat monipuolista ravintoa ja riittävästi pesimäpaik-
koja. Maatalousympäristössä tulisi olla 25 % juuri mesipistiäisille tarkoitettua
viljelemätöntä aluetta, jotta mahdollisimman monimuotoinen lajisto säilyisi
(Pitkänen & Tiainen 2000, s. 82). Näillä perinneympäristöillä on suuri merkitys
mesipistiäisille, sillä suurin osa meidän lajeistamme ruokailee ja pesii juuri
niityillä ja kedoilla. Myös jokivarret ovat arvokkaita monimuotoisuuden
vaalijoita. 

Pientareet tarjoavat hyviä pesimäpaikkoja mesipistiäisille. Peltojen
sarkaojien penkoilla on paljon mahdollisia pesäpaikkoja. Sarkaojat ovat
kuitenkin suureksi osaksi hävinneet, koska pellot ovat nykyään salaojitettuja.
Mesipistiäiset käyttävät paljon metsien reunoja ja peltoja halkovia purouomia
pensoittuneita pajukoita ravinnonhakualueinaan.  Pientareita ja suojakaistaleita
tulisi leventää ja lisätä, jotta mesipistiäisten käyttämät ravintokasvit eivät
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häviäisi ruiskutusten seurauksena. Tällöin niille avautuisi mahdollisuus levitä
parempien pesimä ja ravintopaikkojen vuoksi.

Kesannoinnin tullessa takaisin yhdeksi osaksi maatalousympäristöä, se
mahdollistaa mesipistiäislajien paremman lisääntymisen. Erityisesti viherkesan-
nointi on tärkeä kesannointimuoto (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 83). Monivuoti-
nen kesannointi antaa mahdollisuuden pesintään maassa ja parempaan ravinnon
hankintaan. Kaikkein paras hyöty olisi, jos kesannolla kasvaisi eri aikaan
kukkivia kasveja. Tällöin mahdollisimman suuri joukko lajeja voisi hyödyntää
peltoa. 

Tutkimuksin on todettu, että luomutilat antavat paremman elinympäristön,
kuin mikään muu maatalousympäristö (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 84). Luomu-
tiloilla on enemmän pientareita joilla kasvaa monivuotisia kasveja, koska
torjunta-aineiden käyttö on niillä kielletty. Luomutilat on huomattu muutoinkin
monimuotoisemmiksi. 

4.3 Hyönteisten pyydystämismenetelmät

Hyönteisiä pyydystetään yleensä kahden asian vuoksi. Halutaan nähdä mitä
tuhohyönteisiä viljelyksillä elää, jotta voidaan tehdä oikeanlaisia ja tehokkaita
torjuntatoimenpiteitä. Tai sitten halutaan ottaa selvää hyönteisten monimuotoi-
suudesta, niin kuin tässä tapauksessa.  Tässä Uudenmaan maaseutuopiston
hyönteisselvityksessä pyydystettiin hyönteisiä kahdella eri menetelmällä:
kuoppa- ja tarrapyydyksin. Hyönteisiä pyydystettiin kesäkuun puolivälistä
elokuun alkupuolelle saakka molemmin menetelmin. Hyönteiset tunnisti Martin
Von Numers Turun yliopistosta.

4.3.1 Kuoppapyydykset

Kuoppapyydyksiä oli maassa kolme opiston lintutarhalla, kosteikolla ja Van-
taanjoen rannassa. Ilkivallasta johtuen pyydyksien paikkoja piti vaihdella. Yksi
kuoppapyydys sijaitsi lintutarhan liepeillä. Tarhassa kasvatetaan mm. kanoja,
kalkkunoita, sorsia, riikinkukkoja ja fasaaneita. Pyydyksen tarkoituksena oli
selvittää houkutteleeko lintutarha paikalle joitain tiettyjä lajeja. Lintutarhalla on
ollut havaintoja mm. kultakuoriaisesta ja sarvikuonokkaasta. Toinen pyydys oli
jokivarren penkereellä. Ympäröivä alue on rehevää lehtomaista joenpengertä,
joka rajoittuu pihan monimuotoisuuspeltoon. Kolmas kuoppapyydys oli kos-
teikolla. Kosteikon pyydys oli saalismäärältään runsain. Kuoppapyydyksistä
tunnistettuja lajeja ovat lyhytsiipiset, sepät, maakiitäjäiset ja hämähäkit. 

4.3.2 Tarrapyydykset 

Tarrapyydykset olivat keltaisia liimapyydyksiä. Niitä oli neljässä paikassa yhtä
aikaa viikon kerrallaan. Kosteikolla tarrapyydys oli veteen viettävässä rintees-
sä. Rinteen laella on monimuotoisuuspelto, jossa kasvoi erilaisia riistapeltokas-
veja. Kosteikko rajoittuu tuoreeseen kangasmetsään ja laitumiin.
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Yksi pyydyksistä oli opiston laidun- ja heinämaiden reunalla ladon
takana. Heinämaalla kasvoi edellisenä vuonna sokerijuurikasta. Pellot rajoittu-
vat Vantaanjoen rantapenkereeseen. Opiston pihamaan tarrapyydys oli moni-
muotoisuuspellon reunalla. Monimuotoisuuspellossa kasvoi heinien lisäksi mm.
pellavaa, hunajakukkaa, auringonkukkaa ja kauraa. Pelto rajoittuu opiston
pihaan ja Vantaanjoen rantapenkereeseen. Neljäs pyydys sijaitsi opiston
puutarhalla. Puutarhalla on vanha omenatarha ja siellä kasvaa mm. vadelmaa,
herukoita, tyrniä ja ruusukvitteniä. Pyydys oli kuusiaidan keskellä olevassa
aukossa. Kuusiaidan toisella puolella on peltoja, joissa kasvoi viime kesänä
rypsi.

Katsaus pyydyksien hyönteisiin: Pyydyksiin oli lentänyt ja hyppinyt
kirvoja, kaskaita, lyhytsiipisiä, loispistiäisiä, kahukärpäsiä, leppäkerttuja,
luteita, kukkakärpäsiä, kemppejä ja ripsiäisiä. Jäljempänä täydellisempi
luettelointi. 

4.4 Maaseutuopiston hyönteiset

Useat maaseutuopiston hyönteisistä vioittavat kasveja eri tavoin, eli ne ovat
haittahyönteisiä. Kirvoilla, kaskailla ja luteilla on imemiseen sopivat suuosat,
jotka työntyvät kasvin solukkoon. Solukoista ne imevät ravinteita itselleen.
Monet imevät hyönteiset saattavat siirtää viruksia sairaista kasveista terveisiin.
Purevasuiset kovakuoriaiset sekä niiden ja perhosten toukat voivat aiheuttaa
merkittäviäkin vaurioita viljelykasveille. Purevat hyönteiset käyttävät eri osia
kasveista ravinnokseen. Ne syövät lehtiä ja toiset  taas juuria tai muita kasvin
osia. Esimerkiksi perhosten toukat leikkaavat yläleuoillaan kokonaisia paloja ja
jauhavat ne sitten pienemmiksi suussaan. 

Opiston alueelta pyydystetyt hyönteiset on seuraavassa luetteloitu
yksilömäärittäin. Alleviivatut ovat lahkoja ja niiden alla on heimot, ellei muuta
ole mainittu.

4.4.1 Hyönteiset puutarhassa

Opiston puutarhasta löytyi kahdeksaan eri hyönteislahkoon kuuluvaa lajia.
Yksilömäärä oli noin 4 000 kpl. Pistiäisiä 35 %, kaksisiipisiä 35 %, ripsiäisiä
10 %, nivelkärsäisiä 5 % ja kovakuoriaisia 5 %. 

Hyppyhäntäiset     Collembola

Nivelkärsäiset Hemiptera
Nurmiluteet  Miridae
Sylkikaskaat Cercopidae
Lehtikaskaat Cicadellidae
Yläheimo: kirvat Aphidoidea

Ripsiäiset Thysanoptera
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Verkkosiipiset Neuroptera

Harsokorennot                                          Chyrysopidae
                             
Perhoset  Lepidoptera
Yläheimo: Kehrääjät Noctuoide

Kaksisiipiset                                            Diptera
Karvasääsket Bibionidae
Äkämäsääsket Cecidomyiidae
Hyttyset Culicidae
Surviaissääsket Chironomidae 
Vaaksiaiset Tipulidae
Petokärpäset Asilidae
Kukkakärpäset Syrphidae
Säpsiäiset Sepsidae
Kahukärpäset               Chloropidae
Juurikaskärpäset Anthomyiidae 
Sukaskärpäset Muscidae 
Raatokärpäset Calliphoridae

Pistiäiset                                                   Hymenoptera
Yläheimo: Loispistiäiset Ichneumonoidea
Yläheimo: Kiilupistiäiset Chalcidoidea
Yläheimo: Keripistiäiset Proctotrupoidea
Muurahaiset Formicidae

Platygastridae
Vespidae

Kovakuoriaiset                                         Coleoptera
Kääpiökuoriaiset                Ptiliidae
Lyhytsiipiset Staphylinidae
Sylkikuoriaiset Cantharidae
Sepät Elateridae
Kiiltokuoriaiset Nititulidae
Salasyöjät Cryptophagidae
Närviäiset Latridiidae
Lehtikuorismaiset Chyrysomelidae
Kärsäkäsmäiset Curculionidae

Colydidae

Hämähäkit Araneida
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4.4.2 Hyönteiset kosteikossa

Kosteikossa oli seitsemästä eri lahkosta hyönteisiä ja niiden lukumäärä oli noin
3 550 kpl. Kaksisiipisiä oli 70 %, pistiäisiä 10  % ja nivelkärsäisiä 10 %.

Nivelkärsäiset Hemiptera
Sylkikaskaat Cercopidae
Nurmiluteet Miridae
Lehtikaskaat Cicadellidae
Yläheimo: kirvat Aphidoidea

Ripsiäiset Thysanoptera  

Kärsäkorennot                                          Mesoptera

Perhoset                                                    Lepidoptera
Sulkaperhoset Pterophoridae
Kehrääjät Noctuoidea

Tineoidea 

Kaksisiipiset                                            Diptera
Karvasääsket                 Bibionidae
Sienisääsket                   Mycetophilidae
Äkämäsääsket Cecidomyiidae
Hyttyset Culicidae
Petokärpäset Asilidae
Ryhäkärpäset Phoridae
Kukkakärpäset Syrphidae
Mahlakärpäset Drosophilidae
Kahukärpäset Chloropidae
Juurikaskärpäset Anthomyiidae
Sukaskärpäset Muscidae
Raatokärpäset Calliphoridae

Agromyzidae 

Pistiäiset                                                   Hymenoptera
Yläheimo: Loispistiäiset Ichneumonoidea
Yläheimo: Kiilupistiäiset Chalcidoidea 
Yläheimo: Keripistiäiset Proctotrupoidea

Kovakuoriaiset                                         Coleoptera 
Kaavikkaat Helodidae
Lyhytsiipiset Staphylinidae
Sylkikuoriaiset Cantharidae
Sepät Elateridae
Närviäiset Latridiidae
Lehtikuorismaiset Chrysomelidae
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Kärsäkäsmäiset Curculionidae

4.4.3 Hyönteiset ladolta

Ladolla esiintyi hyönteisiä kahdeksasta lahkosta ja yksilömäärä oli noin 4 450
kpl. Ripsiäisiä oli 55 %, kaksisiipisiä 30 % ja pistiäisiä 10 %. 

Nivelkärsäiset Hemiptera   
Nurmiluteet Miridae alleviivattu
Lehtikaskaat Cicadellidae
Yläheimo: kirvat Aphidoidea

Ripsiäiset Thysanoptera  

Verkkosiipiset                              Neuroptera 

Yökorennot                                              Trichoptera

Perhoset                                                   Lepidoptera
Mittarit Geometridae
Sulkaperhoset Pterophoridae
Kehrääjät Noctuoidea

Tineoidea 

Kaksisiipiset                                            Diptera
Karvasääsket Bibionidae
Sienisääsket Mycetophilidae
Äkämäsääsket Cecidomyiidae
Surviaissääsket Chironomidae
Petokärpäset Asilidae 
Ryhäkärpäset Phoridae 
Kukkakärpäset Syrphidae
Ruutukärpäset Sarcophagidae
Sukaskärpäset Muscidae
Raatokärpäset Calliphoridae

Pistiäiset                                                   Hymenoptera
Yläheimo: Loispistiäiset Ichneumonoidea
Yläheimo: Kiilupistiäiset Chalcidoidea 
Yläheimo: Keripistiäiset Proctotrupoidea
Yläheimo: Lehtipistiäiset Tenthredinoidea

Kovakuoriaiset                                         Coleoptera 
Kääpiökuoriaiset Ptiliidae
Lyhytsiipiset Staphylinidae
Sylkikuoriaiset Cantharidae
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Jalokuoriaiset Buprestidae
Närviäiset Latridiidae
Lehtikuorismaiset Chrysomelidae
Kärsäkäsmäiset Curculionidae
Kiiltokuoriaiset Nitidulidae

4.4.4 Hyönteiset pihapellolla

Pihapellolla oli kahdeksaan eri lahkoon kuuluvia hyönteisiä. Yksilömäärä oli
yhteensä noin 2 550 kpl. Nivelkärsäisiä oli 40 %, pistiäisiä 20 %, kaksisiipisiä
20 % ja ripsiäisiä 10 %.

Nivelkärsäiset Hemiptera

Lehtikaskaat Cicadellidae
Yläheimo: kirvat Aphidoidea
Ripsiäiset Thysanoptera  

Kärsäkorennot                                          Mesoptera
 
Yökorennot                                              Trichoptera  

Perhoset                                                    Lepidoptera
Sulkakaperhoset                Pterophoridae
Sinisiipiset Lycanidae
Paksupääperhoset Hesperiidae

Tineoidea 

Kaksisiipiset                                             Diptera
Vaaksiaiset Tipulidae
Suurpääkärpäset Pipunculidae
Sienisääsket Mycetophilidae
Äkämäsääsket Cecidomyiidae
Säpsiäiset Sepsidae 
Hyttyset Culicidae
Petokärpäset Asilidae 
Ryhäkärpäset Phoridae 
Kukkakärpäset Syrphidae
Mahlakärpäset Drosophilidae
Kahukärpäset Chloropidae
Juurikaskärpäset Anthomyiidae
Sukaskärpäset Muscidae
Ruutukärpäset Sarcophagidae
Raatokärpäset Calliphoridae

Agromyzidae 
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Pistiäiset                                                   Hymenoptera
Yläheimo: Lehtipistiäiset Tenthredinidea
Yläheimo: Loispistiäiset Ichneumonoidea
Yläheimo: Kiilupistiäiset Chalcidoidea 
Yläheimo: Keripistiäiset Proctotrupoidea
Yläheimo: Ampiaiset Vespoidea

Kovakuoriaiset                                         Coleoptera 
Lyhytsiipiset Staphylinidae
Sylkikuoriaiset Cantharidae
Sepät Elateridae
Närviäiset Latridiidae
Lehtikuorismaiset Chrysomelidae
Jalokuoriaiset Buprestidae

Hämähäkit Araneida

4.5 Toimenpide-ehdotuksia hyönteisten osalta

Maatalousympäristö on muuttunut maatalouden harjoittamisen tehostuessa, mikä
on vaikuttanut monien eliöiden esiintymiseen negatiivisesti. Se on yksipuolista-
nut elinympäristöjä ja monet lajit ovat hävinneet tai uhanalaistuneet Suomessa.
Kulttuuriympäristöjen hävitessä ja vähentyessä myös hyönteislajit ovat kärsi-
neet. Kulttuuriympäristöjä ovat niityt, hakamaat, kedot, penkereet ja laitumet.
1990-luvun alusta lähtien luonnonmukainen tuotanto on lisääntynyt. Luonnonar-
vojen ja monimuotoisuuden arvostus kasvaa jatkuvasti. Luomutuotantoa tulisi
suosia, koska sen tuottamat hyödyt ovat moninaisia ja vaikuttavat monien
eliöiden esiintymiseen positiivisesti. Viljelykierto vaikuttaa eliöihin monipuo-
listamalla kasvillisuutta. Viherkesannointi, niittyjen hoito ja karjan laiduntami-
nen ovat tärkeitä hyönteisten kannalta. Luomutuotannossa ei käytetä torjunta-
aineita, minkä vuoksi luonnonmukainen maatalousympäristö on huomattavasti
lajirikkaampi kuin tavanomainen. Perinneympäristöjen, karjalaidunten ja
luonnonmukaisen tuotannon avulla voidaan  maatalousympäristöstä tehdä
monimuotoinen elinympäristö. Tämän päämäärän toteuttamisessa vaikeaa on
asenteiden ja pelkojen voittaminen, mutta yhtä lailla taloudellisten vaikeuksien
voittaminen.  Ammattitaitoa ja tietämystä ei Suomessa tältä osa-alueelta puutu.
Eri alojen edustajien yhteistyö on välttämätöntä edellä esiteltyjen päämäärien
saavuttamiseksi. 
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5  LINNUSTO

Kaj Loman

5.1 Linnuston monimuotoisuus Suomen maatalousympäris-
tössä

Maailman n. 9 300:sta lintulajista Suomessa pesii lähes 240 lajia, joista
maatalousympäristössä pesii kuudes- tai seitsemäsosa. Maatalousympäristön
linnuista suurin osa on varpuslintuja, mutta siellä pesii myös sorsalintuja,
päiväpetolintuja, kahlaajia, lokkilintuja, kyyhkylintuja ja kirskulintuja. Ruoka-
vieraina pesimä- tai muuttoaikoina tavataan muidenkin lahkojen edustajia. Osa
maatalousympäristömme linnuista on todennäköisesti levittäytynyt meille eteläm-
pää Keski- ja Itä-Euroopan aroilta, nummilta tai omaamme paljon
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vanhemmasta maatalousympäristöstä. Osa lajistosta on peräisin erilaisilta
avomailta, kuten soilta, rannoilta ja kulojen ja myrskyjen aikaansaamilta metsäau-
keilta. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 39-40).

Maatalousympäristön linnuston muutokset ovat lähes kaikkialla Euroopassa
negatiivisia. Ensisijaisesti erilaisissa maatalousympäristöissä pesii tai talvehtii
Euroopassa yhteensä 173 lajia, joista lähes 70 prosentilla suojelutilanne on
epäsuotuisa. Näistä lajeista 81, joista uhanalaisia on 57, esiintyy  tyypillisessä
viljelymaisemassa. Niistä viisi kuuluu maailmanlaajuisesti uhanalaisiin (SPEC
1; SPEC = Euroopan uhanalaiset lajit, Species of European Conservation
Concern), 15 Eurooppaan keskittyneisiin uhanalaisiin lajeihin (SPEC2) ja 32
pääasiassa muualla kuin Euroopassa esiintyviin uhanalaisiin lajeihin (SPEC3).
(Pitkänen& Tiainen 2000, s. 39) 

Suomen maatalousympäristöissä pesivät SPEC 1 -lajeista ruisrääkkä (Crex
crex), SPEC 2 -lajeista kalalokki (Larus canus) ja SPEC 3 -lajeista viiriäinen
(Coturnix coturnix), peltopyy (Perdix perdix), sinisuohaukka (Circus cyaneus),
tuulihaukka (Falco tinnunculus), turturikyyhky (Streptopelia turtur), suopöllö
(Asio flammeus), kiuru (Alauda arvensis), haarapääsky (Hirundo rustica) ja
pikkulepinkäinen (Lanius collurio), joista osa on luokiteltu kansallisestikin
uhanalaiseksi. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 39). 

5.2 Maatalousympäristön linnuston rajaus ja ekologinen 
ryhmittely

Maatalousympäristön pesimälinnusto voidaan jakaa neljään ekologiseen ryh-
mään, joihin peltojen tapahtumat kohdistuvat eri tavoin:

Varsinaiset peltolajit 

Pelloilla pesivät ja ruokailevat lajit: sinisuohaukka, tuulihaukka, peltopyy,
ruisrääkkä, meriharakka, töyhtöhyyppä, taivaanvuohi, pikkukuovi, isokuovi,
punajalkaviklo, kalalokki, suopöllö, kiuru, niittykirvinen, keltavästäräkki ja
peltosirkku. 

Näistä lajeista Uudenmaan maaseutuopiston alueella pesivät: ruisrääkkä,
töyhtöhyyppä, peltopyy, isokuovi, kiuru, niittykirvinen ja peltosirkku.

Pesimäaikaiset maataloustyöt vaikuttavat suoraan näihin lajeihin. Jos
niiden pesintä on kevättöiden aikaan käynnissä, on tuhoutumisriski suuri. Uusinta-
pesissä on monilla lajeilla vähemmän munia kuin ensimmäisissä pesyeissä.
Lisäksi pellon laatu ja sen pitkäaikaiset muutokset kohdistuvat näihin lajeihin
esimerkiksi pesintäsuojan ja ravinnon tarjonnan kautta. Monien lajien pääelinym-
päristönä on muu avoympäristö, kuten avosuo (niittykirvinen ja keltavästäräkki)
tai ranta (meriharakka, punajalkaviklo ja kalalokki). Näiden peltopesintäalueet
voivat olla rajoitettuja esimerkiksi rannikon läheisille alueille. (Pitkänen &
Tiainen 2000, s. 40-41).
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Reunalajit

Pientareilla, reunapensaikoissa ja ojanvarsilla (pääasiassa) pesivät ja ruokaile-
vat lajit: pensastasku, pensassirkkalintu, viitasirkkalintu, ruokokerttunen, viita-
kerttunen, luhtakerttunen, pensaskerttu, pikkulepinkäinen, punavarpunen ja
pajusirkku.

Näistä lajeista maaseutuopiston alueella pesii: pensastasku, pensassirkka-
lintu, viitasirkkalintu, ruokokerttunen, viitakerttunen, luhtakerttunen, pensaskerttu,
pikkulepinkäinen, punavarpunen ja pajuserkku.

Nämä lajit pesivät myös muunlaisten avomaiden pensaikoissa asutuksen
piirissä ja teiden varsilla tai rannoilla, mutta silloinkin yleensä samalla maata-
lousympäristössä. Ne ovat suojassa kevättöiden aiheuttamilta riskeiltä. Monet
lajit ovat hyötyneet piennarkasvillisuuden rehevöitymisestä sekä 1990-luvulla
leventyneistä suojavyöhykkeistä ja piennarten kasvuston torjunta-ainekäsittelyi-
den loppumisesta. Monet ruokailevat myös pellon kasvustossa. Monien lajien
pääelinympäristö on muu pensaikkojen puoliavoin maa tai kosteikko (esim.
kerttuset). (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 41.)

Peltojen metsälajit 

Peltojen ympäröivissä metsissä, metsäsaarekkeissa tai niiden reunoissa pesivät,
mutta pelloilla ruokailevat lajit: tuulihaukka, hiirihaukka, fasaani, uuttukyyhky,
sepelkyyhky, turturikyyhky, sarvipöllö, räkättirastas, harakka, naakka, varis,
viherpeippo ja keltasirkku.

Näistä lajeista maaseutuopistolla pesii: fasaani, sepelkyyhky, sarvipöllö,
räkättirastas, harakka, naakka, varis, viherpeippo ja keltasirkku.

Pesintäyritykset ovat suojassa pelloilla tehtäviltä töiltä, ja vain tarjolla
olevan ravinnon määrän muutokset vaikuttavat suoraan pesinnän onnistumiseen
(jos maatalouden muutosten vaikutukset lajien välisiin suhteisiin jätetään huo-
miotta). Mukana tarkastelussa eivät ole esimerkiksi metsälajit, joista peltoon
rajoittuvien reviirien linnut ruokailevat pelloilla (esim. varpushaukka, metsävik-
lo, metsäkirvinen, rastaat ja peippo).

Maaseudun pihalajit

Kesykyyhky, turkinkyyhky, tervapääsky, haarapääsky, räystäspääsky, västäräkki,
kivitasku, mustavaris, kottarainen, varpunen, pikkuvarpunen, hemppo ja tikli.
Niiden runsauteen vaikuttavat tekijät kuten metsälajeilla.

Näistä lajeista maaseutuopistolla pesii: kesykyyhky, tervapääsky, haara-
pääsky, räystäspääsky, västäräkki, kivitasku, kottarainen, varpunen, pikkuvarpu-
nen, hemppo ja tikli.

Peltoja hyödyntävät pesimäaikana monet muutkin lajit, ja maatalousympä-
ristön muutokset voivat olla niiden kannalta merkittäviä. Monien metsälajien
pareista sellaiset, jotka pesivät pellon välittömässä läheisyydessä, myös ruokai-
levat siellä säännöllisesti, vaikka suurin osa yksilöistä ruokaileekin metsäisissä
pesimäympäristöissään. Lisäksi monet lajit käyttävät peltoja ruokailuympäristö-
nään pesimäkauden ulkopuolella sekä pesinnän ja syysmuuton välisenä aikana
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että muuttoaikoina, jotkut myös talvikaudella. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 41).

5.3 Linnut maatalousympäristön tilan ilmentäjinä

Linnut ovat yksi parhaita ympäristön tilan ja muutosten ilmentäjiä. 1950- ja 1960
-luvuilta lähtien monet ravintoketjujen myrkyttymiset DDT:n, elohopeapeittausai-
neiden tai muiden torjunta-aineiden takia havaittiin ensin linnuista. Koska
Suomessa ei näitä torjunta-aineita joiden tiedettäisiin aiheuttavan linnuille suoria
runsauteen vaikuttavia myrkytysongelmia käytetä, ei niitä tässä yhteydessä
käsitellä. Torjunta-aineiden merkittävimmät vaikutukset ovat nykyään epäsuoria:
ravinnon saatavuus voi vähentyä.

Linnut toimivat maatalousympäristön tilan ilmentäjinä, koska niiden
elinympäristövaatimukset tunnetaan hyvin ja niiden runsaudesta on pitkältä ajalta
tietoa. Kantojen muutosten syistä saadaan siten epäsuoraa näyttöä maatalousym-
päristön laadun ja kullekin lajille ominaisten elinympäristöjen saatavuuden
muutosten perusteella. Äärimmillään kokonaisten elinympäristötyyppien merkittä-
vä väheneminen tai täydellinen häviäminen on aiheuttanut lintukantojen häviämi-
siä maatalousympäristössä.

Suurikokoisina eliöinä linnut reagoivat ympäristönsä ominaisuuksiin ja
muutoksiin karkeammalla tarkkuudella kuin kasvit ja selkärangattomat. Siksi
niiden kantojen muutosten syinä ei välttämättä ole yksi tietty ympäristömuutos.
Syy voi ennemminkin olla kaikkinainen maatalouden tehostumiseen liittyvä
elinympäristön muuttuminen. Yksityiskohtaisempi ympäristömuutoksen ja
kannanmuutoksen syy-yhteyksien osoittaminen on usein mahdollista populaatio-
ekologisen tutkimuksen avulla, mikä paljastaa syntyneisyydessä tai kuolleisuu-
dessa tapahtuneita muutoksia. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 42)

5.4 Pesimälinnuston muutosten syyt

Pesimälinnuston kannanmuutosten syyt ovat ensisijaisesti maatalous-ympäristön
muutoksissa, joskaan aivan kaikkia syitä eivät ole pesimäalueilla. Esimerkiksi
viherpeipon runsastuminen on jo entuudestaan kytketty talvehtimisolojen parane-
miseen. Sinitiaisen ohella se on kaikkein selvimmin jatkuvasti lisääntyneestä
talviruokinnasta hyötyneitä lajeja. Toisaalta kantojen muutosten syyt voivat olla
niin moninaisia, että on vaikea osoittaa erikseen kunkin merkitystä. Esimerkiksi
peltopyy on kärsinyt syysviljojen viljelyalan vähenemisestä, rikkakasviston
muutoksista torjunta-aineiden käytön seurauksena, syyskyntöjen yleistymisestä,
piennarten vähenemisestä ja kaventumisesta ja latojen häviämisestä.  Hyötynyt se
on viherkesannoinnista. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 49-50).

Maatalousympäristön muutokset heijastelevat maatalouden tuotantosuunnan,
viljelytapojen ja maankäytön muutoksia. Keskeisimmät linnuston muutoksia
selittävät tekijät ovat lypsykarjatalouden korvautuminen erikoistuneella viljojen
ja juurikasvien viljelyllä, rehutuotannon vaihtuminen valtaosin korsiheinän
viljelystä nurmiviljelyyn, syysviljojen, ennen kaikkea rukiin viljelyalan supistu-
minen, salaojitus, kasvaneet peruslohkokoot, lohkojen välisen vaihtelun vä-
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heneminen, kemiallisten torjunta-aineiden käyttö ja hevos- ja ihmistyön korvautu-
minen koneilla. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 50).

Linnuston kannalta tärkeimmät karjataloudesta luopumisen seurannaisvai-
kutukset ovat nurmi- ja laidunalan väheneminen, karjanlannan korvaaminen
väkilannoitteilla, syyskyntöjen lisääntyminen kevätviljojen viljelyn lisääntyessä
sekä viljelykierron yksinkertaistuminen. Tehotuotannosta johtuneiden ylituotanto-
ongelmien purkamiseksi toteutetut pellonvaraustoimet vuosina 1969 - 1976,
viherkesannoinnin lisääminen vuodesta 1989 sekä velvoitekesannointi vuosina
1991-1994 lisäsivät viljelemätöntä peltoalaa ja korvasivat menetettyjä laidun- ja
nurmialueita. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 50-54.)

Vuodesta 1995 lähtien toteutettu maatalouden ympäristöohjelma on sisältä-
nyt toimenpiteitä, jotka ovat olleet linnuille hyödyllisiä. Näitä toimia ovat olleet
viherkesannoinnin jatkaminen, suojavyöhykkeiden perustaminen, ympärivuotinen
30 % kasvipeitteisyysvaatimus sekä torjunta-aineiden käytön vähentäminen.
(Pitkänen & Tiainen 2000, s. 50.)

Suomessa luomuviljelyn vaikutuksia linnustoon on tutkittu toistaiseksi
erittäin vähän. Aiemmin ei ollut niin isoja ja useita alueita, että muiden ympäris-
tötekijöiden vaikutus voitaisiin erottaa luomun vaikutuksesta.Tanskassa tehtiin
vuosina 1984 - 1987 laaja isojen luomutilojen linnuston vertailu samanlaisiin
tavanomaisiin tiloihin. Pesimälinnuston kokonaistiheydet olivat kaksinkertaisia
luomutiloilla. Lajit, joiden tiheydet olivat luomutiloilla korkeampia, olivat
tyypillisesti vuosien 1984 - 1987 seurantalaskentojen mukaan Tanskassa vähenty-
neitä lajeja. (Pitkänen & Tiainen 2000, s. 52.)

5.5 Uudenmaan maaseutuopiston linnusto

Uudenmaan maaseutuopiston linnuston inventointia on tehnyt kuuden vuoden ajan
Jukka Tanner Hyvinkään lintutieteellisestä yhdistyksestä. Inventoinneissa selvi-
tettiin lähinnä pöntöissä pesivien kololintujen elämää, mutta samalla oheisselvi-
tyksinä tutkittiin myös muuta pesivää lintukantaa Uudenmaan maaseutuopiston
alueella. Inventoinneissa selvitettiin alueen kololintujen parimäärät sekä harvalu-
kuisten lajien parimäärät. Tämän lisäksi muuta linnustoa selvitettiin kaikilla
tarkastuskäynneillä ja parimäärät on pyritty tulkitsemaan eri käyntien sekä
vuotuisten kannanvaihteluiden eroja tulkitsemalla.

Alue takseerattiin vuonna 2000 huhti- ja heinäkuun välisenä aikana peräti
kahdellakymmenelläkahdeksalla eri havaintokerralla. Myös aiempina vuosina
pesintäkauden aikana on tehty aina vähintään kaksikymmentä eri tarkastuskäyntiä
alueelle. Tarkastuskertojen kestoaika on ollut puolesta tunnista aina viiteen
tuntiin saakka. Käynnit ovat ajoittuneet lähes kaikkiin eri vuorokaudenaikoihin,
joten voidaan sanoa melkoisella varmuudella kaikkien alueella pesivien lajien
löytyneen näillä havaintokerroilla.

Etenkin pöntöissä pesivät linnut ovat selvitetty erittäin tarkasti, useimmilla
pöntöillä on pesimäkauden aikana vierailtu jopa yli viisi kertaa, kuitenkin niin,
että on pyritty aiheuttamaan linnuille mahdollisimman vähän häiriötä. Avo-
pesijöiden parimääräarviot perustuvat vuosien työhön ja kokemukseen. Alueen
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pienuuden vuoksi voidaan kuitenkin perustellusti todeta myös niiden parimäärä-
arvioiden olevan jokseenkin tarkkoja.

Uudenmaan maaseutuopiston tutkimusalueella on linnunpönttöjä seuraavia
määriä:

Kottaraisenpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 kpl
Tervapääskynpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kpl
Harmaasieponpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kpl
Telkänpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 kpl
Naakan/helmipöllönpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . 20 kpl
Puukiipijänpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kpl
Leppälinnunpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kpl
Tuulihaukanpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kpl
Lehtopöllönpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kpl
Tiaistenpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 kpl
Varpuspöllönpönttöjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl

Linnunpönttöjen asutusprosentti on ollut lähes 80 % ja arvioluonteisesti alueelle
tarvitaan vielä runsaasti tiaispönttöjä n. 50 - 100 kappaletta lisää. Seuraavassa
taulukossa on pesivien parien lukumäärät ja pesivät lajit maaseutuopistolla
viimeisten kuuden vuoden ajalta (Taulukko 1).

Taulukko 1. Uudenmaan maaseutuopiston linnusto.

Laji Vuosi
2000

minimi maksimi

Tavi Anas crecca 1 1 2
Sinisorsa Anas platyrhyncos 1 1 2
Telkkä Bucephala clangula 7 5 9
Pyy Bonasa bonasia 0 0 2
Fasaani Phasianus colchicus 0 0 2
Ruisrääkkä Crex crex 1 0 1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 1 2
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 1 2
Isokuovi Numenius arquata 0 0 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1 1 2
Rantasipi Actitis hypoleucos 2 1 3
Kesykyyhky Columba livia 1 0 5
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 3
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 0 0 1
Lehtopöllö Strix aluco 1 0 2
Sarvipöllö Asio otus 0 0 2
Tervapääsky Apus apus 5 3 10
Käenpiika Jynx torquilla 0 0 1
Palokärki Dryocopus martius 0 0 1
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Käpytikka Dendrocopos major 1 0 1
Kiuru Alauda arvensis 2 1 5
Haarapääsky Hirundo rustica 3 2 7
Räystäspääsky Delichon urbica 2 1 5
Metsäkirvinen Anthus trivialis 4 2 5
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 3
Västäräkki Motacilla alba 3 3 8
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 0 0 1
Rautiainen Prunella modularis 2 2 5
Punarinta Erithacus rubecula 4 3 7
Satakieli Luscinia luscinia 1 1 3
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 0 0 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1 0 3
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 2
Mustarastas Turdus merula 2 2 5
Räkättirastas Turdus pilaris 15 8 25
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 2
Punakylkirastas Turdus iliacus 2 2 5
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1 0 2
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 0 0 1
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 0 2
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1 0 2
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 0 0 1
Kultarinta Hippolais icterina 1 0 1
Hernekerttu Sylvia curruca 1 0 2
Pensaskerttu Sylvia communis 2 1 5
Lehtokerttu Sylvia borin 2 1 5
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 0 0 1
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1 0 2
Tiltaltti Phylloscopus collybita 4 2 8
Pajulintu Phylloscopus trochilus 8 5 20
Hippiäinen Regulus regulus 1 0 3
Harmaasieppo Muscicapa striata 3 2 8
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 24 20 35
Hömötiainen Parus montanus 1 0 2
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 0 2
Kuusitiainen Parus ater 1 0 2
Sinitiainen Parus caeruleus 14 10 18
Talitiainen Parus major 12 10 17
Puukiipijä Certhia familiaris 1 0 2
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 0 0 1
Närhi Gallurus glandarius 1 1 2
Harakka Pica pica 3 3 5
Naakka Corvus monedula 9 7 14
Varis Corvus corone 2 2 3
Kottarainen Sturnus vulagaris 11 11 27
Varpunen Passer domesticus 15 10 20
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Pikkuvarpunen Passer montanus 0 0 2
Peippo Fringilla coelebs 12 10 20
Viherpeippo Carduelis chloris 3 2 5
Tikli Carduelis carduelis 1 1 3
Vihervarpunen Carduelis spinus 2 0 5
Hemppo Carduelis cannabina 1 0 2
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 0 0 1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 2
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 0 1
Keltasirkku Emberiza citrinella 4 3 8
Peltosirkku Emberiza hortulana 1 1 2
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 2 2 4
Yhteensä 217 

paria

Alueella pesiviksi tulkittavien lajien lukumäärä vuonna 2000 oli siis 63 lajia ja
yhteensä 217 pesivää lintuparia. Kaikkiaan kuuden seurantavuoden aikana
pesiviksi tulkittavien lajien kokonaismäärä nousee 78:aan lajiin. Voidaan varsin
perustellusti todeta näin suppealla alueella esiintyvien lintujen laji- ja yksilömää-
rien olevan poikkeuksellisen rikkaan ja monipuolisen. Tähän on useitakin syitä,
joista tärkein on alueella olevien erilaisten pesimäbiotooppien vaihtelu.

Uudenmaan maaseutuopiston lintujen tärkeimmät pesimäbiotoopit:

Laidun:
Karjan laiduntamaa niittyä löytyy alueelta runsaasti ja se on etenkin kottaraisten
ja naakkojen mieleen. Myös monet erilaiset peltolinnut viihtyvät siellä. Lehmä-
karjan seuralaisten, hyönteisten turvin taas pärjäävät etenkin pääskyt ja monet
muut hyönteissyöjälinnut.

Jokivarren pensaikko:
Vantaanjoen varren rehevät ja vielä osin raivaamattomat rantapensaikot ovat
erittäin linturikasta aluetta. Pensaikossa viihtyvät etenkin erilaiset yölaulajat,
kuten satakieli. Onkin erittäin tärkeää säilyttää jokivarsitiheiköt mahdollisimman
luonnontilaisena. Niistä on myös suojaa rantavyöhykkeessä pesiville sorsalin-
nuille ja kahlaajille.
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Kulttuuriympäristön rakennukset:
Rakennuksista erityisen tärkeitä ovat navetta ja ladot, koska kulttuuriympäristöil-
le tyypilliset lajit, kuten pääskyt, naakat, västäräkit ja harmaasiepot viihtyvät
niissä.

Havumetsä: 
Moottoritien länsipuolelle sijoittuva, lähes hakkaamaton pienialainen kuusimetsä
on uskomattoman rikas lintuympäristö, jossa viihtyvät monet metsälajit; kuusitiai-
nen, puukiipijä ja varpuspöllö esimerkkeinä mainiten.

Kosteikko:
Edelliseen metsikköön rajautuva pieni kosteikko on taas esim. sorsille mieluisa
pesintäympäristö, niiden lisäksi alueella viihtyy esim. lehtokurppa ja pikkulepin-
käinen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että maaseutuopiston ympäristö on poikkeukselli-
sen rikas ja paikallisesti arvokas linnustokohde. Vaikka alueella ei pesi poik-
keavan harvinaisia lintulajeja, on se silti mm. kottaraisen osalta viimeisiä
elinvoimaisia pesimäalueita koko pohjoisen Uudenmaan alueella. Jukka Tannerin
mukaan alue on linnustollisesti sekä myös muun eläimistön osalta yksi Hyvinkään
alueen parhaita luontokohteita. Sinänsä yllättävää, että niin lähellä kaupunkia on
näin arvokas luontokohde. (Tanner 2000.)

5.6 Toimenpide-ehdotuksia linnuston osalta
 
Linnunpönttöjen tarve on kaikissa elinympäristöissä erityisen suuri, koska
tehostunut metsätalous on aiheuttanut luonnollisten pesimäpuiden häviämisen
suuressa osassa maata. Normaalisti koloon pesivä lintu rakentaa pesänsä kuollee-
seen, puuainekseltaan metsätaloudelle kelpaamattomaan puuhun tikan hakkaamaan
koloon. Monikaan ei tietoisesti säästä puita, joilla on edellytyksiä kehittyä
kelopuiksi. Linnunpöntöillä voidaan korvata kolopuiden puutetta. Lintujen
tarvitsemat elinympäristöt vaihtelevat sen mukaan, mistä lintulajista on kysymys.
Maatalousympäristöjen linnut tarvitsevat kulttuuriympäristöksi kutsuttua elinym-
päristöä, johon kuuluu niittyjä, pesäpuita, kivikkoja, ojia, aitoja, metsäsaarekkeita
sekä laiduntavia eläimiä. 

Vesistöihin rajautuvien reuna-alueiden suojakaistat muodostavat elinympä-
ristöjä pellon reuna-alueen eliöstölle ja siten myös osalle linnustosta. Suojakais-
toilla vähennetään eroosiota ja ravinnepäästöjä ainakin kokonaisfosforin ja typen
osalta, sekä  torjunta-ainekemikaalien joutumista vesiin, mikä taas edistää
vesistöjen lajiston monimuotoisuuden säilymistä. Mahdollisena haittapuolena voi
olla  rikkakasvien lisääntyminen ja levittäytyminen pellolle. Suurimpiin teihin
rajautuvien alueiden suojakaistat muodostavat samanlaisia säilymispaikkoja kuin
vesistöjen reuna-alueetkin. Teiden reunakaistoilla on myös viljelykasvustoja
suojaava vaikutus. Ne vähentävät liikenteen tuottamien haitallisten aineiden
joutumista viljeltävään kasviin. 
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Peltojen reuna-alueiden suojelukaistat ovat viljelykasvuston reuna-alueen
jättämistä suojakaistaan päättyväksi vaihettumisvyöhykkeeksi. Suojelukaista
eroaa suojavyöhykkeestä siten, että kaistaa käytetään muuallakin kuin vesistöjen
rannoilla. Suojelukaistaa lannoitetaan tavallista vähemmän eikä kemiallisia
torjunta-aineita käytetä. Suojelukaista tarjoaa suojan ja ravinnon viljelyskasviin
erikoistuneille lajeille. Tyypillinen hyötyvä laji on peltopyy. 

Viljeltävän kasvilajiston monipuolistaminen ja nimenomaan monivuotisten
kasvien käyttö, parantaa ratkaisevasti viljelyalueen kasvilajikirjoa ja ulottaa
monimuotoisuuden yli talvikauden kestäväksi. Monivuotiset kasvustot ovat
olennaisia useimmille pellolla talvehtiville lajeille. Monivuotisten kasvien
käyttövaatimus konkretisoituu maatalouden ympäristötukikriteereissä, joiden
mukaan 30 % pelloista on oltava ympärivuotisesti kasvuston peittämää. Viljely-
rakenteen kestävyyden myötä myös monimuotoisuus edistyy. 

Optimoimalla lannoitteiden käyttöä ja minimoimalla torjuntakemikaalien
käyttöä sekä estämällä kulkeumia ja päästöjä vähennetään samalla monimuotoi-
suuteen kohdistuvaa riskiä. Tästä useimmilla mailla on viralliset ohjelmansa,
jotka määrittelevät mm. kokonaiskäyttömäärien pienentämistavoitteet, torjunta-
aineiden käyttäjien koulutustavoitteet ja saavutettaviksi asetetut tekniset val-
miudet.  Kasvualustan käsittelytekniikka keventämällä vähennetään viljely-
ympäristöön kohdistuvaa mekaanista tai fysikaalista riskiä. Tällä pyritään maan
rakenteen ja humuksen sekä niiden myötä maan eliöstön suojeluun. Suomessa
kemikaalien käyttö on kohtuullisen vähäistä ja eliöstöön kohdistuvat fysikaaliset
riskit ovat yleensä kemiallisia riskejä selvästi suurempia. 

Maatilan alueella sijaitsevien erityisten elinympäristöjen suojelulla
saavutetaan varmasti parhaimmat tulokset linnuston suojelussa. Tämä voi
tarkoittaa täydellistä rauhoitusta niihin kohteisiin, jotka eivät kestä hoitotoimenpi-
teitä tai tavallista kevyempää luonnonmuokkausta. Maaseutuopiston alueella
erityisen tärkeitä kohteita. 

Lyhytaikainen kiertävä kesannointi kasvattaa lintutiheyttä, mutta osa lajeista
hyötyy myös pitkäaikaisesta kesannosta. Kesannoilla on enemmän ravintoa
tarjolla, reviirit ovat pienempiä ja emojen ravinnonhankintamatkat ovat lyhyem-
piä kuin viljapelloilla. Pellon avo-ojittaminen on linnuston kannalta parempi
vaihtoehto kuin salaojitus, koska ojat tarjoavat pesintäpaikkoja joillekin lintula-
jeille. Ojissa viihtyy myös runsaasti piennisäkkäitä, jotka tarjoavat ravintoa
saalistaville petolinnuille. Pesien kiertäminen pellolla on helppo konkreettinen
keino suojella lintujen pesiä. Kuitenkin pesien havaitseminen suurten maatalous-
koneiden ohjaamosta käsin saattaa olla hankalaa. 

Talviruokinta helpottaa talvehtivien lintujen selviämistä kovasta talvesta.
Ruokintaan voidaan käyttää joko tavallisia auringonkukan siemeniä tai viljaseok-
sia. Samalla kannattaa myös huolehtia rasvaruokinnasta, joka on erityisen tärkeää
ilmojen ollessa poikkeuksellisen kylmiä.
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5.7 Peltolinnuston hoito riistapeltojen avulla

Suomessa peltopyyn ja fasaanin menestymistä estää monilla viljelysalueilla
syksystä kevääseen jatkuva suojan ja ravinnon puute. 1990 -luvulla suuri viher-
kesantoala on kasvattanut kantaa huomattavasti. Tulevina vuosina kesannointi
todennäköisesti supistuu tästä tasosta viidesosaan Euroopan yhteisöön liittymisen
vuoksi. Tällöin kunkin alueen aktiivisella riistanhoitotyöllä ja etenkin riistapel-
loilla tulee olemaan erittäin suuri vaikutus paikallisen peltopyy- ja fasaanikannan
suuruuteen.

Alkusyksystä peltopyyt ruokailevat pääasiassa sänkipelloilla. Syyskyntöjen
alkaessa pienentää sänkialaa, poikueet etsivät uusia ruokailualueita. Havaintojen
mukaan parvet liikkuvat tällöin 50 - 300 ha:n alueella. Lokakuun aikana kynnöt
vähentävät peltopyille sopivia ruokailualueita edelleen, ja marraskuun alkupäivi-
nä pyyt alkavat käydä säännöllisesti riistapelloilla.

Ohuen lumipeitteen aikaan loppusyksyllä ja alkutalvella linnut ruokailevat
ja oleskelevat mielellään harvahkossa ja lyhyessä kasvustossa, jossa näkyvyys
ympäristöön on hyvä. Mieluinen ruokailu- ja etenkin lepopaikka on myös reuna-
vyöhyke, missä kasvusto antaa hyvän suojan yhdeltä suunnalta, kun taas näkyvyys
on hyvä muihin suuntiin. Lumipeitteen kasvaessa pyyt hakeutuvat tiheämpiin ja
pitempiin suojaa antaviin kasvustoihin.

Pehmeän lumipeitteen alta linnut kaivavat nurmen ja rikkakasvien versoja.
Lumen kovetessa ne siirtyvät yhä enemmän siemenravintoon. Tässä vaiheessa
luonnosta löytyvä ravinto alkaa käydä vähiin ja linnut joutuvat käyttämään koko
valoisan ajan ravinnon hankintaan. Koska tällöin myös peltoalueiden antama
suoja on pienimmillään, peltopyyt ovat hyvin alttiina pedoille. Kun suoja puuttuu
pelloilta, pyyt hakeutuvat valtaojien ja purojen varsille, missä suojaisan ruokai-
lupaikan voivat tarjota piennarheinikko, ojauoma ja pensaikot. Tässä vaiheessa
talvea viimeisetkin parvet hakeutuvat hyvien riistapeltojen suojiin, jos niitä on
tarjolla. Yhteen vähän isompaan riistapeltoon mahtuu yhtä aikaa kolmekin
parvea.

Sopivimmat riistapellot

Riistapeltokokeiluissa on parhaimmaksi osoittautunut seos, jossa käytetään
kevätvehnää, timoteitä ja puna-apilaa. Lujakortinen ja myöhäinen kevätvehnälaji-
ke kylvetään harvaksi kasvustoksi (200 kpl/m2, noin 100 kg/ha). Puna-apilaa
käytetään 2 - 3 ja timoteitä 5 - 10 kg/ha. Lannoitetta levitetään enintään puolet
normaalista määrästä (savimailla 50 kg typpeä/ha, eli 200 - 250 kg seoslannoit-
teita/ha). Savi- ja hietamailla kyseinen kevätvehnäkasvusto pysyi joka vuosi
hyvin pystyssä ja siemensato eläimistölle käyttökelpoisena ravintona kevääseen
asti. Keväällä riistapellon viimeiset jyvät ovat menneet sepelkyyhkyjen suihin.
Kevätvehnän aluskasvustona olleet nurmikasvit muodostivat tärkeän ravinnonläh-
teen syksystä seuraavan vuoden kesään asti peltopyyn lisäksi fasaanille ja
rusakolle.

Jos kevätvehnän ja nurmikasvien siemenet kylvetään peltoon eri ajokerroil-
la, kannattaa riistapellon päisteille kylvää vain heinänsiementä. Toimenpiteen
avulla päisteille kasvaa rikkakasvipitoinen heinä-apila-kasvusto, joka on
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alkutalvesta peltopyiden mieleisintä ravintoa.
Riistapellosta lentoon pyrähtävä pikkulintuparvi elävöittää talvista pelto-

maisemaa. Siksi kevätvehnän, timotein ja apilan lisäksi peltoriistaseokseen
kannattaa lisätä kevätrapsia tai -rypsiä 1 - 3, auringonkukkaa 1 - 5, ja pellavaa 3
- 5 kg/ha. Näiden kasvien öljypitoisia siemeniä käyttävät ravinnokseen monet
Suomessa talvehtivat pikkulinnut, kuten viherpeippo, hemppo, punatulkku,
urpiainen ja tikli. Jotta riistapelto pystyisi tarjoamaan ravintoa vaikeimman
talviajan, eli helmi-maaliskuun aikana, olisi sen oltava kooltaan vähintään 0,2 -
0,3 ha. Kovin pienet riistapellot kuluvat jo alkutalvesta keltasirkkuparvien
ravinnoksi.

5.8 Yhteenveto

Maaseutuopiston linnusto on sinänsä varsin rikas, sillä alueella esiintyy monen
eri biotoopin lintulajistoa. Erityisesti kottaraisen pesintä alueella on poikkeuksel-
lista, koska sen kannat ovat reilusti heikentyneet siitä, mitä ne ovat parhaimmil-
laan olleet Suomessa. Toinen vastaava laji on peltosirkku, jonka kanta on
edellisen parinkymmenen vuoden aikana vähentynyt 80 %. Peltosirkku on myös
Birdlifen vuoden 2001 projektilaji. Ruisrääkän kohtalona on myös ollut kannan
väheneminen.

Maaseutuopiston lintukartoituksen tehneen Jukka Tannerin mukaan maaseu-
tuopiston linnusto on suhteellisen rikas ja maaseutuopisto on suotuisa paikka
lintujen elinympäristöksi. Noudattamalla toimenpidesuosituksia voidaan edesaut-
taa tiettyjen lajien pesintää ja luoda paremmat elinolosuhteet maaseutuopiston
linnustolle. Tällä hetkellä opistolla kyetään turvaamaan nykyinen lajisto, mutta
pesivien parien määrät nousisivat, mikäli lintuihin kiinnitettäisiin enemmän
huomiota maa- ja metsätalouden toimenpiteissä. 

Mikäli maaseutuopisto antaa tulevaisuudessa suuremman painoarvon
luonnonvaraisille eliöille, kyetään luomaan positiivisempi kuva maatalouden
luonnonhoidosta. Maaseutuopisto on julkinen laitos, jota rahoitetaan julkisesta
rahoituksesta. Sen toimintaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin yksityisten
maatilojen toimintaan. Maaseutuopiston tulisi toimia maatalouden esimerkkinä,
jolloin luonnon monimuotoisuuteen ja kestävän maatalouden toteuttamiseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota. ja saada sitä kautta positiivista palautetta kuluttajien
taholta. Luomutuotantoon siirtyminen olisi linnuston monimuotoisuuden kannalta
hyvä vaihtoehto.
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6 NISÄKKÄÄT

Tanja Harju, Kaj Loman, Hannu Niukkanen & Sonja Seppänen

6.1  Perinteiset maatalousympäristön nisäkkäät 

Suomen eläimistö on ainutlaatuinen ja lajistomme on melkein yhtä rikas kuin
vastaavan kokoisella alueella Keski-Euroopassa. Suomessa tavataan parisenkym-
mentä lajia, joita ei ole Länsi-Euroopassa, mikä johtuu siitä, että Suomi kuuluu
kolmeen fauna-alueeseen. Suomeen lajistot ovat tulleet pääasiassa Keski-Euroo-
pasta ja Siperiasta. Suomen runsaslajisin nisäkäsryhmä on jyrsijät. 

Perinteisiä riistaeläimiä ovat olleet isoista nisäkkäistä hirvi ja pienemmistä
rusakko ja orava. Rusakko on alun perin arojen laji ja sen kannat ovat levinneet
sitä mukaa kuin metsämaita on raivattu maatalousalueiksi. Rusakko on avoimen
maatalousympäristön laji eikä viihdy syvällä metsän sisäosissa kuten metsäjänis.
Pienpedoista tärkein on ollut kettu.  Kettua on ainakin joskus inhottu ja vainottu
sen viekkauden ja kanarosvouksien takia. Kiusallisin kaikista lukemattomista
jyrsijöistämme on luultavasti isorotta. Se on aina aiheuttanut päänvaivaa pienillä
ja vähän isommillakin tihutöillään. Tämän lisäksi rotta syö ja sotkee maatilalla
viljaa sekä levittää tauteja. Nykyään rotta saadaan kuitenkin tehokkailla karkotti-
milla ja myrkyillä kuriin. 

Muita perinteisiä lajeja jyrsijöistä ovat peltomyyrä, kotihiiri ja piisami,
vaikkei piisami olekaan alkuperäinen suomalainen laji. Peltomyyrä ja vesimyyrä
aiheuttavat kiusaa lähinnä puutarhoissa. Kotihiiret rapistelivat aiemmin öisin
talojen nurkkia, mutta niiden aiheuttamat vaivat ovat lähes kadonneet rakennus-
teknisten ratkaisujen vuoksi. 

Kettu on arka ja varovainen eläin ja se väistää heti lähettyvillä olevaa
ihmistä. Toisaalta se on myös erittäin sopeutuvainen ja kettuja tavataankin mitä
erilaisimmista elinympäristöistä. Kettukannat ovat erityisen runsaita alueilla,
joissa viljelysmaat ja metsät mosaiikkimaisesti vuorottelevat.  Kettu ei juurikaan
hae ruokaansa ihmisen lähettyviltä maaseutualueilla, mutta hyvän apajan löydetty-
ään se saattaa uskaltautua hyvinkin rohkeisiin suorituksiin. 

Toinen perinteisistä koiraeläimistä on supikoira.  Supikoira on levinnyt
Suomeen entisen Neuvostoliiton luoteisosista (Lindén et al. 1996, s. 46). Nopean
ja tehokkaan lisääntymiskykynsä vuoksi ja se on nyt Suomessa hyvin runsaslukui-
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nen. Yleisimmin supikoiran tapaa rehevähköistä sekametsistä, joissa on runsaasti
aluskasvillisuutta. Kaikkiruokainen supikoira viihtyy myös viljelysmaiden
liepeillä ja se voi elää myös hyvin lähellä ihmisasutustakin, sillä se käyttää mm.
tunkioita ruokapaikkoinaan. Erityisesti keskikesällä supikoira hyödyntää kosteita
niittyjä, joilla on runsaasti selkärangattomia ja sammakoita syötäväksi ja suojaa
pennuille. Näätäeläimistä mäyrä, hilleri, kärppä, lumikko, minkki ja näätä
asustelevat hyvinkin lähellä maatiloja. Mäyrä kykenee sopeutumaan hyvinkin
erilaisiin elinympäristöihin. Mäyrän ruokavalio on monipuolinen, siihen kuuluu
selkärangattomia, sammakoita, sisiliskoja, pikkunisäkkäitä, marjoja, viljaa ja
joskus hunajaakin. Mäyrä on luolaeläin, joten se vaatii elinpiirilleen kaivamisel-
le otollisen maaperän.

Aiemmin runsaslukuisempi hilleri asui usein maatiloilla navettojen kivija-
lassa ja muissa ulkorakennuksissa. Rotat ja myyrät olivat tällöin sen pääravintoa.
Tunkioiden ja rottien väheneminen ja nykyaikaisten maatalojen pihamaiden
siisteys ovat osaltaan vähentäneet hillerin elinmahdollisuuksia.  Hillerin mie-
lielinympäristöä ovat erilaiset kosteikot. Tehokkaiden ojitusten vuoksi tällaiset-
kin elinympäristöt ovat merkittävästi vähentyneet. 

Näätää on totuttu pitämään erämaiden lajina, mutta metsätalouden muutok-
sien vuoksi  senkin perinteiset elinalueet ovat vähentyneet. Näätä kuten kettukin
on oppinut hyödyntämään avohakkuiden ja taimikoiden runsaita jyrsijäkantoja. 

Sorkkaeläimistä perinteisiä ovat vain hirvi ja kauris. Hirvi liikkuu paljon
maatalousympäristöissä ja aika ajoin se eksyy jopa kaupunkeihin. Hirvi liikkuu
kesä- ja syysaikaan ihmisten asutuksien lähettyvillä ja saattaa syödä puutarhoista
löytämäänsä ravintoa. Alkutalvesta hirvet kerääntyvät laumoihin ja vetäytyvät
syvemmälle isompiin metsiin.

Suomen valkohäntäpeurakanta on lähtöisin Pohjois-Amerikasta tuoduista
viidestä yksilöstä, neljästä naaraasta ja yhdestä uroksesta (Lindén et al. 1996, s.
109). Valkohäntäpeura on menestynyt Suomen oloissa erinomaisesti. Hyvinkäällä
Kytäjän kartanon alueella on Suomen elinvoimaisin kuusipeurakanta. 1980-luvun
voimakas ilveskanta verotti kuitenkin Hyvinkään kuusipeuroista lähes puolet
(Riistan jäljille 1996, s. 98).  Kuusipeuran menestyminen riippuu ravinnonsaata-
vuudesta. Se on riippuvainen talviruokinnasta ja vaatii ympärilleen maaseudun
rauhaa kaukana moottorikelkoista ja virkistysurheilijoista. 

Metsäkauris on Suomen luonnon alkuperäinen asukas. Metsäkauriit hävisi-
vät Suomesta 1700-luvun ilmastollisesti epäsuotuisan jakson aikana. Sen jälkeen
metsäkauriita nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 1912. Ensimmäiset palautusis-
tutukset Hyvinkään Solttilaan tehtiin 1980-luvun alussa. Metsäkauris on vilje-
lysaluelaji. Alkutalvesta metsäkauriit hakeutuvat mielellään syömään oraita
viljelyseutujen tuntumaan. Myöhemmin talvella ne hakeutuvat myös heinälatojen
läheisyyteen. Varsinkin runsaslumisina talvina ne tulevat nälän ajamina ih-
misasutusten lähelle.
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6.2  Nisäkkäiden esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä

Nisäkkäiden yleiseen levinneisyyteen vaikuttaa ennen kaikkea elinympäristön
olemassaolo. Jos sopiva elinalue löytyy, niin se varmasti asutetaan nopeasti.
Sopivia alueita ei  nykyään löydy kovin helposti,  sillä nisäkkäät vaativat
reviireikseen melko suuria alueita. Tosin autioituva maaseutu saattaa auttaa
nisäkkäitä, sillä ihmisten muuttaessa pois maaseudulta poistuu ihminen samalla
häiritsemästä luontoa. Näin ihminen antaa hieman valtaamaansa elintilaa takaisin.

Nisäkkäiden elinalueella täytyy olla riittävästi ravintoa,  suojaa ja piilo-
paikkoja. Nisäkkäät vaeltavat ja hakevat ravintonsa suurelta alueelta. Eläimille
täytyy myös löytyä soveliaita pesäpaikkoja. Esimerkiksi hillerin pesäpaikat ovat
maataloudessa vähentyneet, kun vanhat ladot ja puupinot ovat suurelta osin
poistuneet maisemasta. 

Suurin nisäkkäiden esiintymiseen vaikuttava tekijä on alueiden pirstou-
tuneisuus. Nykyiset metsänhoitomenetelmät tuhoavat yhtenäisiä suuria metsäaluei-
ta. Metsiä tulisi yhä useammin hoitaa luonnonmukaisin menetelmin. Metsäteiden
ja suurten moottoriteiden rakentaminen halkoo ja pirstoo eläinten elinympäristö-
jä. Tiet ja niitä reunustavat riista-aidat rajoittavat ratkaisevasti eläinten liikku-
mista ja joillakin alueilla eläimet saattavat jäädä  saarroksiin. 

6.3  Nisäkäshavaintoja Uudenmaan maaseutuopiston alueella

Esa Alkula

Koulutila, Krissin tila, on vuoden 1539 maakirjoissa yhtenä Hyvinkäänkylän
taloista, mutta merkitykseltään varmasti vanhempi on sen verenperintö luonnon-
varaisille eläimille. Kirvunkylän ja Kaltevan suunnalta vaeltavien eläinten
geeneissä perityt kulkureitit Petkelsuon kautta Kytäjälle sekä Kurkisuolle katkea-
vat moottoritien aitoihin. 

Hirvi  (Alces alces)

Hyvinkäänkylässä, Uudenmaan maaseutuopiston lähimaastossa, ei ole vakituista
hirvikantaa. Moottoritien aitaan vaeltaneista hirvistä suurin lauma on ollut viiden
hirven kokoinen. Hirvet vaeltavat moottoritien aitaan Kaltevantien ja Vantaan-
joen vartta tai Åvikin harjannetta  maaseutuopiston puutarhan takaiseen metsään
ja yli Hankoon vievän junaradan. Uudenmaan maaseutuopiston  ja Veikkarin
alueen välistä hirvet kiertävät usein sairaalanmäen kautta takaisin Kaltevan
alueelle  tai Hirvisuolle, lähelle Hangon ja moottoritien risteystä. Hirviä on
loukkaantunut moottoritien aitaan ja löytynyt sisäiseen verenvuotoon kuolleena
lähistöltä.

Hirvet eivät osaa käyttää maaseutuopiston lähellä olevia moottori-ja
kantateiden alitustunneleita, vaan juoksevat tunneliaukkojen editse yrittäen
vimmatusti aidan läpi. Vantaanjoen jyrkät ja saviset joenpenkat sekä tulvat ja
kevättalvella jääkelit vaikeuttavat ja jopa vammauttavat jokea ylittäviä eläimiä.
Petkelsuolta ovat vuosittain hirvisonni ja lehmä vasoineen käyneet maaseutuopis-
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ton metsäalueella olevalla nuolukivellä ja juomassa lähdevettä.
Opistolla on kokeiltu riistapeltoja. Kosteikon kasvilajeina on kokeiltu

lajeittain ja niiden sekoituksina syysruista, metsäpensasruista, kauraa, ohraa,
kehäkukkaa, peltotatarta, makealupiinia, rypsiä ja hernettä. 

Monipuolisen kasviseoksen vaikutus nisäkkäiden terveyteen, hyönteisten ja
pienten jyrsijöiden sekä linnuston elinympäristöön on ollut positiivinen.
Alueella ei ole ollut maa- ja metsätalouteen kohdistuvia hirvieläinvahinkoja.
Aiemmin hirvikolareita sattui vuosittain kolmostiellä, usein keskellä koulutilan
peltoaukeaa, missä tie on peltoa korkeammalla ja näkyvyys hyvä.

Valkohäntäpeura (Odocoileus virginianus)

Kahdeksankymmenluvun alkuun saakka opiston pihapiirissä näki usein hirvieläi-
miä. Rivitaloasuntojen takapihalta saattoi nousta aamuvarhaisella makuulta kolme
- neljä hirveä tai keskellä pihanurmikkoa seisoi valkohäntäpeura vasansa kanssa
tutkailemassa säähavaintoasemaa. Nautakarjan laiduntamista häiritsivät sähkö-
paimenaitoihin hämärään aikaan törmäävät hirvieläimet. Sokerijuurikkaan
viljelylle ja aumoille ei ole aiheutunut vahinkoja. Omenapuutarhakin aidattiin
lähinnä jänisten takia. 

Asutuksen, maankäytön, tiestön, liikenteen sekä virkistyskäytön lisääntyessä
hirvieläimet ovat joutuneet supistamaan elinympäristöään. Valkohäntäpeurat
käyttävät samoja kulkureittejä kuin hirvet. Joulukuussa 2000  nuori valkohäntä-
peurauros löytyi eturuumis halvaantuneena omenatarhan aidan penkalta.  Syystal-
viaamun pimeydessä aamuliikenteen pelästyttämä uros ei ollut nähnyt panssari-
verkkoaitaa. Peura oli  ollut pyrkimässä Petkelsuolle moottoritien yli aidan
estäessä sen kulun Kytäjän kartanon maiden suuntaan.

Veikkarin ja Hyvinkäänkylän virkistyskäyttöön on syntynyt runsaasti
polkuja koulutilankin alueelle. Kapeilla poluilla on kova ympäristöä kuluttava
vaikutus, eikä valkohäntäpeuralle tahdo löytyä elintilaa. Ihmisten luonto-elämys-
ten määrä ja laatu on myös kaventuneet. Peuran näkee sattumalta, mutta tavalli-
sesti ihmisen aiheuttaman paniikin alaisena, Hyvinkäänkylässä. Kurkisuolla ja
sen lähellä sijaitsevalla opetusmetsäalueella peurojen kanta on Hyvinkään
elinvoimaisimpia johtuen alueen aktiivisesta riistanhoidosta.

Kuusipeura (Dama dama)

Kuusipeuran ja valkohäntäpeuran elinympäristöt kohtaavat Petkelsuolla ja
peltoalueiden reunavyöhykkeillä. Lapinmäessä olevilla ruokintapaikoilla
vierailee peuraeläimiä satunnaisesti. Moottoritien läheisyyden takia koulutilalla
ei ole pyritty saamaan  pieniä hirvieläimiä aktiivisen riistanhoidon piiriin ja
talviruokintaan. Kuusipeurat hajaantuvat vuosittain vasomaan Kytäjältä myös
Petkelsuon ympäristön peltojen reuna-alueille. Syysviljanviljely on yksi  parhais-
ta  riistanhoitotavoista alueen nisäkkäille. Maatalouden ympäristötukijärjestelmä
vaikuttaa mm. riistapeltosopimuksineen suoraan  ravinnon tarjontaan ja eläinten
selviytymiseen.



55

Metsäkauris  (Capreolus capreolus)

Metsäkauriin palautusistutukset Uudellemaalle aloitettiin sopeutustarhauksella
Hyvinkään Solttilassa, Kurkisuon kupeessa, jonne on matkaa koulutilalta pitkin
Salpausselän harjannetta reilu puolenpeninkulmaa. Metsäkauris-havainnot ovat
harvinaisia Hyvinkäänkylässä  ja satunnaisia jälkiä on näkynyt koulutilan alueel-
la. 

Karhu  (Ursus arctos)

Uudenmaan maaseutuopiston ensimmäinen karhuhavainto tehtiin opiston metsän
hakkuuaukon kannokosta. Petkelsuolla ja suon viereisellä Tirmun peltoaukean
kaurapellossa on nähty karhun jälkiä.  Karhuvahinkoja ei ole ilmoitettu.

Ilves  (Felix lynx)

Ilveskanta on heikentynyt. Opiston pihapiiristä Vantaanjoen toiselta rannalta on
löytynyt ilveksen tappama rusakko. Ilves käyttää moottoritien alikulkuja satunnai-
sesti.

Kettu  (Vulpes vulpes)

Maaseutuopiston pihapiiristä  noin kilometrin säteellä on kolme ketun luolastoa,
joista yksi vanha tervahautaan kaivettu luolasto sijaitsee naapurin alueella.
Maaseutuopiston pelto-ojan penkkaan tehty  luolasto on vuosittain asuttu. Pesän
vieressä sijaitsee tammen istutusala. Hakkuuaukolle istutettiin n. 750 tainta. Ketut
ovat pitäneet myyräkannan kurissa ja siivonneet läheiseltä grillikatokselta
käyttäjien jätökset. Eräältä kalastajalta katosi parikiloinen suolistettu ja kuu-
senoksaan ripustettu kirjolohi parempiin suihin - kalastuksen valvonta sujui.

Kettupoikue urbanisoituu helposti. Pilliniemen kesäteatterin näyttämöltä
seurattiin kolmijalkaista uroskettua. Se juoksi pitkin katsomon penkkiriviä
pysähtyen keskellä katsomoa, katajan kohdalle ja nosti komeasti jalkaansa
teatterikulttuurille. Ketun suussa oli saalislintu, mikä osoittautui naapurin kukok-
si. Kolmijalkainen uroskettu menetti henkensä vieraillessaan Hyvinkään Veikka-
rissa koirankupeilla. 

Ketunpoikien elämä on usein päättynyt ravinnonetsintään moottoritiellä.
Kesällä 1999 ketut vierailivat turhan usein maaseutuopiston ankkalammella
verottamassa tarhattua sinisorsakantaa. Opiston lintutarhan hylätyt munat kelpaa-
vat kettupoikueelle erinomaisesti. Ketun aiheuttamat häiriöt lintutarhaukselle ovat
olleet kuitenkin ymmärrettäviä. Kesällä v. 2000 ilmaantui ensimmäinen pahoin
kapinen kettu ja alueen koirilla esiintyi myös kapia.
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Supikoira  (Nyctereutes procyonoides)

Jatkuvaa supikoirakantaa ei koulutilan alueella ole. Havainnot ovat satunnaisia.

Mäyrä  (Meles meles)

Lapinmäen opetusmetsässä on mäyrän luolasto, jota käyttää myös kettu ja supi-
koira. Luolakoirametsästäjät ovat avanneet luolaston ja varustaneet kannella.
Lapinmäessä on selvät mäyrän polut, jotka johtavat luolalta pelloille.

Rusakko  (Lepus europaeus)

Rusakko on vallitseva jänislaji. Ketut ja liikenne verottavat rusakoita. Rusakko
viihtyy hyvin Lapinmäen opetusmetsän ja pellon reunavyöhykkeellä, piha-
alueella sekä puutarha-alueella ja käyttää polkuja, tieverkostoa ja alikulkutunne-
leita liikkumiseensa alueelta toiselle. Kerran kettu oli seissyt jäniksen polulla ja
rusakko oli juossut suoraan ketun suuhun. Ruokailemaan tuleva oli joutunut itse
juhla-ateriaksi.

Metsäjänis  (Lepus timidus)

Koulutilan alueella pistäytyy muutamia metsäjäniksiä, mutta ne ovat  saaneet
antaa tilaa rusakoille.

Saukko  (Lutra lutra)

Vantaanjoen virta- ja sulapaikoissa  saattaa tehdä muutaman havainnon saukon
kulkujäljistä opiston ja Åvikin koskissa.

Minkki  (Mustela vison)

Minkkejä tulee piha-alueella lintutarhan loukkuihin 10 - 40 kpl vuosittain.
Minkkipoikueet nousevat Vantaanjoesta lintutarhalle heinäkuun lopulla sekä joen
jäädyttyä, jolloin saalista on vaikeampi sukellella joesta. Minkit ovat tappaneet
kymmeniä tarhauksessa olevia lintuja kuutena viime vuotena.

Lumikko  ( Mustela rixiosa)

Muutamia näköhavaintoja lumikoista on vuosittain koulutilan pihapiirissä ja
riistanruokintalaitteilla.
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Orava  (Sciurus vulgaris)

Oravat ovat vähentyneet pihapuistikoista, mutta ne käyvät kuitenkin syömässä
riistanruokintapaikoilla. Oravakantoja on vähentänyt eniten liikenne sekä puuston
nykyinen ikärakenne.

Liito-orava  (Pteromys volans)

Viimeiset viisi liito-oravaa elivät pihapuissa 1980-luvun alkupuolella.

Näätä  (Martes martes)

Näätähavaintoja ei ole opiston pihapiiristä, mutta opetusmetsässä Vihtijärven
Märkiölammen sekä Kalkkivuoren maastoissa  havaintoja on tehty.

Siili  (Erinaceus europaeus)

Pihahoidon tuottamien heinä- ja  lehtikompostien poistuttua uusien jätteidenkäsit-
telyohjeiden vuoksi siilien talvehtimismahdollisuudet ovat heikentyneet. Siilien
määrä on vähentynyt myös liikenteen takia. Pienten nisäkkäiden kuten siilin ja
oravien kulkureittejä ei ole huomioitu. Siilien talvehtimista on autettu maaseu-
tuopiston alueella tekopesillä.

Piisami   (Ondatra zibethica)

Piisamikanta on heikentynyt osittain elinympäristön luonteen, osittain minkkikan-
nan voimakkaan kasvun takia. Vantaanjoelta on löytynyt piisamin ruokapaikoil-
leen kasaamia simpukan kuorikasoja. Vantaanjoen koskien kunnostuksen myötä
ovat simpukoiden, piisamin sekä lohikalojen elinympäristöt parantuneet. On
mielenkiintoista seurata piisamikantojen vaihtelua. Piisameille on vain rajallises-
ti ravintoa opiston alueella.

Lepakot  (Chiroptera)

Opiston alue on aikanaan tunnettu vesisiipan (Myotis daubentoni) elinalueesta.
Parhaimmillaan Hangon junaradan alittavassa luonnonkivestä tehdyssä rummussa
on ollut n. 150 lepakkoa riippumassa kosteasta sammaleesta. Iltahämärissä näkee
vesisiippojen taitavaa lentoa maaseutuopison Ankkalammen tai Vantaanjoen yllä.
Oppilaitoksen rakennusten peruskorjaukset ovat vähentäneet lepakoiden talvehti-
mispaikkoja. Talvehtimista tullaan edesauttamaan pöntötyksellä. Puistopuiden
uudistaminen pienentää myös kolopesijöiden selviytymistä opiston tarjoamassa
elinympäristössä.  
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7 VEDET

Sonja Seppänen

7.1 Maaseutuopiston vesialueet

Uudenmaan maaseutuopiston alueen läpi kulkee Vantaanjoki. Vantaanjoen ranta
on maaseutuopiston kohdalla suurimmaksi osaksi peltoa. Joen rantaan on jätetty
luontaiset suojavyöhykealueet. Suojavyöhykkeitä käytetään luontopolkuna. Joen
rannassa on runsaasti laidunkäytössä olevia tulvaniittyjä, jotka ovat maiseman ja
linnuston kannalta arvokkaita. Leveä kasvillisuusvyöhyke on osin pensoittunut.
Uudenmaan maaseutuopiston kohdalla Vantaanjoella on huomattavia
kulttuurimaisema-, luonto- ja virkistyskäyttöarvoja, kuten kookkaita vanhoja
lehtipuita, luontopolku, laitumia ja hakamaata (Hänninen1997.)

Maaseutuopiston tilan halki kulkee vanha Helsinki-Hämeenlinna –tie sekä
3-tie, mikä on moottoritie. Teitä rakennettaessa Tielaitos on vetänyt salaojaput-
ken Maaseutuopiston peltojen halki Vantaanjokeen. Teiltä tuleva vesi laskee
salaojaputkea pitkin Vantaaseen. Putken suu on näkyvillä, parikymmentä metriä
karjasillalta opistorakennuksia kohti. Putken pää on joen vedenpinnan tason
yläpuolella. Maaseutuopistolla asuvien mukaan putkesta tulee ympäri vuoden
vettä, joka on hyvin nokisen ja likaisen näköistä.

Maaseutuopistolta länteen, teiden takana on kosteikko. Kosteikolle laskevat
vedet sen vierellä olevilta Lapinmäen metsäalueelta sekä pelloilta. Kosteikolta
vedet kulkevat ojaa pitkin teiden ali maaseutuopiston pihapiirissä olevaan
ankkalampeen. Ankkalammessa on kasvatettu useina vuosina sorsia ja ankkoja.
Lisäksi ankkalampeen lasketaan maaseutuopiston navetan pesuvedet. Ankkalam-
men veden voi siten olettaa olevan hyvin ravinnepitoista. Ankkalammesta vedet
laskevat ojaa pitkin Vantaanjokeen. 
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7.2  Vantaanjoki

7.2.1  Vantaanjoen valuma-alue

Vantaanjoen valuma-alue sijaitsee Suomenlahteen loivasti viettävällä seudulla
Keski-Uudellamaalla ja eteläisessä Hämeessä. Vesistö ulottuu 14 kunnan
alueelle. Valuma-alueella peltoa on 24 %. Maatiloja on noin 1 300, joista runsas
1 000 on viljanviljelytiloja. Pellot ovat pääosin salaojitettuja savimaita. Vesistö-
alueella on yhteensä 160 järveä ja lampea, joista pääosa on pieniä. Pääuomassa
on kaikkiaan 45 nimeltä tunnettua, erisuuruista koskea. (Vantaanjoen kehittä-
misohjelma 1997, s. 7).

7.2.2  Vantaanjoen vesistöalue

Vantaanjoen vesistöalueelle on tyypillistä vaateliaat kasvillisuustyypit, kuten
lehdot ja lehtomaiset kankaat. Alueella on runsaasti eri luonnonsuojeluohjelmiin
sisällytettyjä suojelualueita. Jokikäytävän eliöstö ja kasvisto ovat runsaslajista
ja monimuotoista. Tutkimusten mukaan Vantaanjoen vesistön jokikäytävissä on
runsaasti valtakunnallisesti ja paikallisesti uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja.
Jokikäytävillä on Vantaanjoen kaltaisessa peltovaltaisessa vesistössä myös
monin paikoin huomattava maisemallinen merkitys. Kasvipeitteinen käytävä estää
eroosiota ja sillä on siten myös vesiensuojelullista merkitystä. Jokikäytävät ovat
monin paikoin laajentuneet viljelyn ulkopuolelle jätettyjen suojavyöhykkeiden
perustamisen myötä. (Uudenmaan liitto 1997, s. 19.)

7.2.3  Vantaanjoen veden laatu

Vantaanjoen ja Helsingin seudun Vesiensuojeluyhdistys r.y. seuraa vuosittain
Vantaanjoen veden laatua. Yhdistyksellä on ollut joka vuosi vesinäytteiden
ottopaikka maaseutuopiston yläjuoksulla, hieman ennen kohtaa, mihin Kytäjoki
laskee. Alajuoksulla vesinäytteen ottopaikka on Hyvinkään kaupungin Kaltevan
jäteveden puhdistamon alapuolella. Kyseisissä tuloksissa ovat mukana Kaltevan
jätevedenpuhdistamon vedet. 

Vantaanjoki on vesistöjen yleisluokituksen mukaan Hyvinkään alueella
välttävä. Yläjuoksulla joen tila on jopa huono. Luokituksen mukaan koko joen
fosforikuormitus on vajaat 30 kg päivässä. Vantaanjoen pH oli vuonna 1997
mittausten mukaan välillä 6,5 - 8,5, mikä on mm. kaloille sopiva happamuus.
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y:n vuosien 1996 - 1999
analyysit osoittavat veden laadun kuitenkin parantuneen aiempiin vuosiin verrat-
tuna. Kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrät ovat vähentyneet Uudenmaan
maaseutuopiston kohdalla olevissa näytteenottopaikoissa. Kokonaistypen määrä
on vähentynyt kolmasosalla vuodesta 1996 ja kokonaisfosfori 10 %:lla. Kiintoai-
neen määrä on pysynyt suunnilleen samana. Veden sameus on lisääntynyt.

Suurin osa Vantaanjokeen tulevasta jätevesikuormituksesta kohdistuu
pääuoman yläosaan. Koko Vantaanjoen vesistöalueelle tulevasta jätevesimääräs-
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tä 74 % johdettiin vuonna 1997 joen yläosaan. (Vahtera & Seppänen 1998).
Kesän alivirtaamakausina joen yläjuoksulla jopa 40 % virtaamasta voi olla
puhdistettua jätevettä. Peltoviljelyn osuus vesistön fosforikuormituksesta on noin
60 % ja typen osalta noin 45 %. Metsätalouden toimet kuten hakkuut ja ojitukset
sekä turvetuotanto voivat myös ajoittain lisätä kiintoainekuormitusta ja heikentää
veden laatua. (Uudenmaan liitto 1997, s. 15). 

7.3 Teiden vedet

7.3.1 Tiealueen vedet yleensä

Tiealueiden vesien käsittelysuositus on (Tarkkala 1998), että vedet kannattaa
imeyttää maaperään, päästää useista kohdista pieninä määrinä pintavesistöihin tai
mikäli nämä eivät ole mahdollisia, kerätä suurelta alueelta yhteen pisteeseen ja
käsitellä vesi erottimissa ja biologisissa puhdistamoissa. Jälkimmäinen tapaus
tulee kyseeseen pidempien pohjavesisuojausten yhteydessä. Rankkasateen alussa
tiealueelta tuleva vesimassa on saasteilla kyllästettyä. 

7.3.2 Haitalliset aineet

Vesien kannalta haitallisten aineiden alkuperäiset lähteet voivat olla pakokaasut,
polttonesteet ja voiteluaineet, ajoneuvot itsessään, jätteet, päällyste, liukkauden-
torjunnan aineet, muut kunnossapidon  aineet ja ilmasta tulevat aineet. Haitallisia
aineita on hyvin laaja kirjo. Tieteellisissä tutkimuksissa on selvitetty eniten
seuraavia muuttujia: kiintoaineksen määrä, biologinen hapenkulutus, kemiallinen
hapenkulutus, raskasmetallien määrä (kadmium, kromi, kupari, rauta, nikkeli,
lyijy, sinkki), hiilivedyt ja koliformiset bakteerit. Haitallisia aineita voivat olla
kiintoaines, happea kuluttavat aineet, raskasmetallit, ruokasuola, orgaaniset
aineet, öljytuotteet ja mikro-organismit (Tarkkala 1998, s. 2).

Haitalliset aineet kulkeutuvat tien pintaa, sadevesiviemäreitä sekä sivu- 

ja laskuojia pitkin erotusaltaisiin tai imeytys- ja purkupisteisiin. Muut haitallisten
aineiden kulkeutumismuodot ovat suotautuminen, pintavalunta ja sumu. Eri
aineilla on erilainen liukoisuus ja kulkeutuvuus. Pääsääntöisesti haitalliset aineet
kasautuvat pintamaan yläosaan. Haitallisten aineiden vaikutuksesta vesistöjen
eläin- ja kasvilajisto harvenee ja lajistojen sisäinen ja välinen tasapaino muuttuu
(Tarkkala 1998, s. 2).

Pakokaasuista tiealueelle pääsee typen oksideja, raskasmetalleja ja
hiilivetyjä. Ajoneuvojen voiteluaineista vapautuu hiilivetyjä ja raskasmetalleja.
Ajoneuvojen ja tievarusteiden korroosio- ja kulumisenestotuotteisiin kuuluvat
myös raskasmetallit. Toisinaan liikenteessä tapahtuu onnettomuuksia, joissa
ajoneuvojen poltto- ja voiteluaineet tai kuljetettavat tuotteet voivat vapautua
tiealueelle. Suurin tavaralaji ovat öljytuotteet. Sekä päällyste että renkaat kuluvat.
Asfalttibetonista 95 % on kiviainesta ja 5 % bitumia. Bitumi on orgaaninen aine.



61

Renkaat ovat pääsääntöisesti kumipolymeerejä ja muuta orgaanista ainesta.
Renkaissa on huomattava määrä hiilimustaa ja monia metalleja, näistä eniten
sinkkiä. Rengasnastoista vapautuu rautaa, alumiinia, tungstenia ja titaniumia
(Tarkkala 1998, s. 2-3).

Tiesuolan natrium on suurempina määrinä haitallista kasveille, mutta
natrium jää aktiivisina ioneina muutaman metrin päähän tien reunasta. Sen sijaan
kloridit kulkeutuvat pidemmälle veden mukana. Suola voi aiheuttaa häiriöitä
levien, bakteerien ja pohjaeläimien lajistoon ja kasvuun. Lisäksi suola voi lisätä
raskasmetallien liukoisuutta, mikäli näitä kertyy jostain muusta lähteestä vesis-
töön. Suurempina pitoisuuksina suola voi vaikuttaa vesikerrosten tiheyteen,
jolloin kevät- ja syyskierrot häiriintyvät. Tämä voi lisätä rehevöitymistä. Tie-
suolassa käytetään lisäksi paakkuuntumisen estämiseen metalleja (mm. kaliumfer-
rosyanidia). Talvella lumeen kertyy liikenteestä peräisin olevia raskasmetalleja
ja hiilivetyjä. Ne lähtevät sulamisvesivirtaaman mukana liikkeelle, jolloin
haitallisten aineiden pitoisuudet ovat suuria tien lähellä. Haitallisten aineiden
pitoisuus maaperän pintaosissa pienenee lähes merkityksettömäksi pääsääntöises-
ti 10 - 20 m päässä tiestä, mutta kohonneita pitoisuuksia on havaittavissa vielä
200 m saakka. Ojissa vaikutuspiiri voi olla laajempi (Tarkkala 1998, s. 3).

7.3.3 Tiealueen vesien ympäristövaikutukset

Tiealueen vesien ympäristövaikutukset riippuvat sade- ja sulamisvesien laadusta,
virtausmatkasta- ja ajasta ennen vesistöön pääsyä sekä niistä prosesseista, jotka
ovat tapahtuneet vesissä ennen niiden pääsyä vesistöön. Vaikutukset ovat erilai-
sia kun purkupisteenä on virtaava vesistö tai järvi. Vaikka tiealueen osuus
valuma-alueen pinta-alasta on pieni, haitallisten aineiden suhteellinen osuus on
kuitenkin suuri. Veden happamuus vaikuttaa lajistoon. Jos purkuvesistön vesi on
luonnostaan hapanta, on tiealueen vesien haitta-aineilla enemmän vaikutusta kuin
jos vesi on neutraalia.Veden happamuus ja kovuus vaikuttavat myös raskasmetal-
lien liukoisuuteen.  (Tarkkala 1998, s. 3-4).

Sedimentaatio on selvästi tärkein aineiden haitallisuutta vähentävä me-
kanismi. Poistamalla kiintoaines purkuvesistöön johdettavasta vedestä, saadaan
suurin osa metalleista, fosforista ja PAH-yhdisteistä samalla poistettua. Jos
ajoradan luiskat ovat loivia ja kasvillisuuden peittämiä, suuri osa
sedimentaatiosta tapahtuu jo muutaman metrin päässä ajoradasta. Kasvillisuus
käyttää ravinteita ja sitoo massaansa haitallisia aineita. (Tarkkala 1998, s. 4).

Klorideja ei saada tiealueen kuivatusjärjestelyillä erotetuksi vedestä, mutta
pitoisuuteen voidaan vaikuttaa lisäämällä viipymää ja tasaamalla huippuvirtaa-
mia. Raskasmetalleista kadmium on aine, jonka on todettu sitoutuvan sedimenttei-
hin muita raskasmetalleja heikommin. Kadmiumia sitoutuu sen sijaan esimerkiksi
tieluiskan kasvillisuuteen. Norjalaisissa tutkimuksissa on havaittu, että tien
kuivatusvesillä on ollut hyvin vähäisiä tai olemattomia vaikutuksia loheen,
alkueläimiin, leviin, bakteereihin ja sieniin. Vaikutuksia pohjaeläimien lajistoon
on kuitenkin havaittu järvessä purkupisteen lähellä. Simpukoissa on kohonneita
Cu-, Hg-, Ni-, Pb- ja PAH -pitoisuuksia (Tarkkala 1998, s. 4). 



62

7.4 Maaseutuopiston kosteikko

Maaseutuopiston maatilan yhteydessä olevat metsäalueet ovat lähinnä 3-tien ja
vanhan Helsinki-Hämeenlinna -tien toisella puolella. Metsäalueet on salaojitettu.
Salaojista vedet laskevat Lapinmäen avo-ojaa pitkin rakennetulle  kosteikkoalu-
eelle. Vesi on avo-ojassa kirkasta ja näyttää silmämääräisesti arvioituna ”puhtaal-
ta”. Kosteikkoalueen vieressä on maaseutuopiston peltoja, joilta vedet poistetaan
salaojia pitkin kosteikkoalueelle. Itse kosteikkoalue on lähdepohjainen. Kos-
teikon vieressä oli ennen kaatopaikka, joka maisemoitiin sikalan virtsasäiliön
kaivumailla kumpareeksi. Vanhan kaatopaikankin jätevedet valuvat kosteikkoon.
Kosteikossa on aina vettä ja ne valuvat ojaa pitkin, vanhan Helsinki-Hämeenlinna
-tien ja moottoritien ali maaseutuopiston ankkalampeen. Ankkalammesta johtaa
avo-oja Vantaaseen. Tosin ankkalampi haihduttaa niin paljon, että avo-ojasta
Vantaanjokeen valuu vettä vain suurimpien ylivirtaamien aikoihin.  

Kosteikko rakennettiin kesällä 1993 (Mussaari 1993). Kosteikon tarkoituk-
sena on vähentää kosteikon yläpuolelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta,
edistää luonnon monimuotoisuutta (kasvillisuus, eläimistö, hyönteiset jne.) ja
toimia Hyvinkään maaseutuopiston alueella esimerkkikohteena. Kosteikkoa
suunniteltaessa on ajateltu, että veden laadun tarkkailu tulisi aloittaa sitten kun
kosteikko on saavuttanut jonkinlaisen luonnontilan. Tällöin tulisi selvittää
kosteikon vaikutusta yläpuolisten vesien sisältämän kiintoaine- ja ravinnekuormi-
tuksen vähentäjänä. Kosteikon kasvillisuuden muutoksista, luiskien ruohottumi-
sesta, lietekuopan täyttymisestä ym. havainnoista on suunniteltu pidettävän
päiväkirjaa, jotta saataisiin kirjallista tietoa palvelemaan kosteikkojen suunnitte-
lua vastaisuudessa. Kosteikon suunnitelmassa on ajateltu, että kosteikolle
tehtävien toimenpiteiden vaikutusten seuraamiseksi olisi alueen eri osista hyvä
ottaa aika ajoin valokuvia, mikä vähentäisi muistiinpanojen tarvetta.

7.5 Ankkalampi

Ankkalampeen tulee vettä kosteikolta tulevaa ojaa pitkin. Kesäisin ankkalammes-
sa on kasvatettu useita vuosia sorsia ja ankkoja. Ankkalammen vieressä on
maaseutuopiston lintutarha. Lintutarhalla kasvatetaan mm. kanoja, kukkoja,
kalkkunoita, ankkoja, hanhia, sorsia, viiriäisiä ja riikinkukkoja. Karjapiha,
navetta ja sikala ovat ankkalammen vieressä. Karjasuojien katto- ja pihavedet
sekä lehmien jaloittelutarhan vedet johdetaan juurakkopuhdistimeen, joka jäi
myöhemmin lintutarhan sisään. Linnut ovat tuhonneet kasvit, joten jurakot eivät
enää puhdista navetan vesiä. Ankkalampi on aivan moottoritien kupeessa ja kahta
muuta lammen sivua rajaavat maaseutuopiston alueen tiet. Teiltä kulkeutuu
ankkalampeen huomattavasti pölyä ja hiekkaa. Ankkalammen voi olettaa olevan
rehevöitynyt. Ankkalammelta vedet valuvat avo-ojaa pitkin Vantaanjokeen. 
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7.6 Vesien tilan tutkimus

7.6.1 Vesientutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelman mukaan maaseutuopiston vesistä otettiin vesinäytteet ja
maaseutuopiston kohdalla Vantaanjoessa tehtiin sähkökoekalastus. Saimme
tietoomme, että Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos tekee sähkökoekalastuksen
Uudenmaan maaseutuopiston kohdalla Vantaanjoessa. Päädyimme hyödyntämään
heidän tuloksiaan sen sijaan, että olisimme järjestäneet toisen koekalastuskerran
itse. Vesinäytteenottosuunnitelma mukaan vesinäytteet oli tarkoitus  ottaa
kosteikolta  lähtevistä  vesistä,  Helsinki-Hämeenlinna -tien  ja 3-tieltä Vantaan-
jokeen tulevan putken laskuvesistä sekä jonkun salaojaputken päästä, joka laskee
Vantaanjoen vieressä olevien peltojen salaojitusvedet lopulta Vantaanjokeen.
Käytännössä vesinäytteiden otto salaojaputken päästä ei onnistunut, koska
kaikkien salaojaputkien laskupäät olivat näytteenottohetkellä syystulvien alla. Sen
vuoksi vesinäytteet päädyttiin ottamaan ankkalammesta lähtevistä vesistä.   

Maaseutuopistolle tehtiin veden korkeuden mittauspiste karjasillalle.
Opistolla kesän töissä ollut Tanja Harju mittasi veden korkeuden viikoittain.
Lisäksi hän mittasi veden näkyvyyden/sameuden viikoittain ns. leijan avulla,
arvioi veden  värin ja hajun sekä mittasi veden pintavirtausnopeuden viikoittain.

7.6.2 Vesinäytteet

Helsinki-Hämeenlinna -tien ja 3-tien vesinäytteet otettiin teiltä tulevan salaoja-
putken päästä. Näytteistä tutkittiin pH, sähkönjohtokyky, BOD, mistä tehtiin
laimennussarja, kiintoaineet, fekaaliset streptokokit, sekalaiset koliformiset
bakteerit sekä permanganaattiluku. Kosteikolta vesinäytteet otettiin paikasta,
missä kosteikon vedet valuvat säätelyputkesta avo-ojaan, mikä puolestaan vie
vedet ankkalampeen. Otetuista vesinäytteistä tutkittiin pH, sähkönjohtokyky,
BOD, kiintoaineen määrä, kokonaistyppi, fosfori, sekä väri. Ankkalammelta
tutkittiin pH, sähkönjohtokyky, väri, kokonaistyppi, fosfori, BOD, kiintoaineiden
määrä, fekaaliset streptokokit, koliformiset bakteerit sekä nitraatit.

Vesinäytteet otettiin 6.11.2000. Tällöin oli syystulvien aika. Vettä oli
satanut useita viikkoja. Vettä oli todella paljon ja putkien päistä sitä tuli ryöppy-
ämällä. Vesinäytteet vietiin Hyvinkään Ympäristökeskuksen laboratorioon.
Ravinnetutkimukset, kiintoaineen määrät ja BOD:t analysoi Kaltevan jäteveden-
puhdistamon laboratorio ja muut vesianalyysit tehtiin Hyvinkään ympäristökes-
kuksen laboratoriossa. 
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7.6.3 Vesien yleisseurannan tulokset

Vantaanjokea tarkkailtiin yhdeksän kertaa kesäkuun lopusta elokuun loppuun
kesällä 2000. Vantaanjoesta tarkkailtiin Uudenmaan maaseutuopistolla karjasil-
lan kohdalla veden korkeutta, veden näkösyvyyttä, veden väriä ja hajua sekä
pintaveden virtausnopeutta. Mittaustulokset on esitetty seuraavassa taulukossa.

Taulukko 1. Vesien seurannan tulokset

Päivä-
määrä

sää 
mittaus-
hetkellä

V e d e n
k o r k e u s
(cm)

N ä k ö -
syvyys
(cm)

V e d e n
väri

Pintaveden 
Virtaus-
nopeus
(sek/10 m)

30.6 sateinen 110 67 Normaali 134
  7.7 aurinkoinen 140 28 E r i t t ä i n

ruskea
  40

14.7 sateinen 105 60 Normaali   70
21.7 pilvinen 105 58 Normaali   78
28.7 pilvinen 105 58 Normaali   42
  4.8 puolipilvinen   96 70 Normaali   88
11.8 aurinkoinen 107 64 Normaali   81
18.8 pilvinen 103 76 Normaali   80
25.8 aurinkoinen 106 79 Kirkas   88

Veden korkeus vaihteli 96 senttimetristä 140 senttimetriin. Vaihtelu oli tällöin 44
senttimetriä.  Näkösyvyys vaihteli heinäkuun alun 28 senttimetristä elokuun 
loppupuolen 79 senttimetriin. Vaihtelua oli näkösyvyydessä siis 51 senttimetriä,
mikä on huomattava ero varsinkin, kun otetaan huomioon, että heinäkuun alussa,
jolloin vettä oli mittausajankohdista ylivoimaisesti eniten. Tällöin myös veden
väri on ollut erittäin ruskea. Vantaanjoen veden väri on luonnostaan samean
ruskea, mikä on tyypillistä savimailla. Veden haju oli koko tarkkailuajan muuttu-
maton, normaali. 



65

7.6.4  Vesinäytteiden analyysitulokset

Vesinäytteiden analyysituloksissa näkyi runsaiden sateiden vaikutus tuloksiin.
Erityisesti tielaitoksen vetämän salaojaputken, moottoritieltä ja vanhalta
Helsinki-Hämeenlinna -tieltä Vantaanjokeen, päästä otetuista näytteissä oli
huomattavaa laimentumista. Yleensä kyseisestä putkesta valuu lähes mustaa
nokisen näköistä vettä ”lirumalla” koko ajan. Näytteenottohetkellä syksyn
rankkasateiden vaikutuksesta putkesta ryöppysi vettä, eikä vesi ollut enää mustaa.
Kosteikon ja ankkalammen näytteidenottopaikoilla oli nähtävissä sama ilmiö.
Ankkalammesta lähtevästä rumpuputkesta vedet virtaavat Vantaanjokeen avo-
ojaa pitkin vain tulva-aikoina ja kosteikolta lähtevien vesien määrää säädellään
vesien lähtöputken säädettävällä korkeudella. Näytteenottohetkellä kummassakin
näytteenottopaikassa vettä tuli ryöppyämällä.

Tielaitoksen putken vesinäytteet

Taulukko 2. Tielaitoksen putken vesinäytteiden analyysitulokset.

Analyysi Tulos Yksikkö
PH     651
Sähkönjohtokyky         40,4 mS/m
BOD           0,9 mg O2/l
Kiintoaineen määrä         12,4 mg/l
Fekaaliset streptokokit      20 Pmy/100ml
Koliformiset bakteerit      12 Pmy/100ml
Kaliumpermanganaattiluku      38 mg/l

Tielaitoksen putken näytteen pH on normaali luonnonvesien pH. Sähkönjohtokyky
ilmaisee kaikkien liuenneiden suolojen määrän. Tielaitoksen putken näytteen
sähkönjohtokyky on huomattavasti korkeampi kuin kosteikon ja ankkalammen
näytteiden sähkönjohtokyky. Tielaitoksen putken suolat ovat todennäköisesti
peräisin teiden suolauksesta. 

Näytteestä tutkittiin BOD eli biologinen hapenkulutus (0,9) mikä oli
vähäistä teiltä tulevissa vesissä. Biologisesta hapenkulutuksesta tehtiin myös
laimennossarja, 1:2 oli 0,9 mg O2/l ja 1:10 oli 1,0 mgO2/l. Laimennossarjan
perusteella löydetään joskus vesien myrkkyvaikutuksia. Kun Tielaitoksen putken
näytteen permanganaattiluku 38 mg/l jaetaan vakioarvolla 3,95 saadaan kemialli-
sen hapenkulutuksen, COD (mn) lukuarvo, 9,62 mg O2/l, mikä on tyypillinen
luonnonvesien hapenkulutus.

Tielaitoksen putkesta otetusta näytteestä ei myrkkyvaikutusta ilmennyt.
Kiintoaineiden määrä näytteessä oli normaali. Veden hygieenisyytta osoittavat
indikaattoribakteerien, lämpökäsiteltyjen koliformisten bakteerien ja fekaalisten
streptokokkien määrät  olivat myös aivan hyvän veden bakteerimäärien rajoissa.
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Kosteikon vesinäytteet

Taulukko 3. Kosteikon vesinäytteiden tulokset.

Analyysi Tulos Yksikkö
pH 610
Sähkönjohtokyky      15,4 mS/m
BOD   28 mg O2/l
Kiintoaineen määrä      64,6 mg/l
Kokonaistyppi   45 mg/l
Fosfori   35 mg/l
Väri 350

Kosteikon vesinäytteiden tuloksissa huomattavaa on kiintoaineen määrä. Kiinto-
aineen määrä lähes kolminkertainen ankkalammen kiintoaineen määrään verrattu-
na. Kiintoaineen määrä paljastaa, että pelloilta valuu maata kosteikon vesiin.
Myös fosforin määrä on kosteikon vesissä korkeampi kuin ankkalammen vesissä.
Vesiin fosfori tulee pelloilta. Fosforin määrä vedessä on vesien yleisen käyttö-
kelpoisuusluokituksen mukaan niin runsas, että vesi on laadultaan huonoa.  BOD
osoittaa veden olevan lievästi happea kuluttavaa. Myös kosteikon vesien väripi-
toisuus (350) on todella korkea. Vesien yleisen käyttökelpoisuuden luokkarajojen
mukaan vesi on huonoa kun väriluku on yli 150. Tämä kertoo vedessä olevan
paljon humusta. Humuksen määrä lisää veden happamuutta. Kosteikon veden pH
on matalampi kuin ankkalammen veden pH.  



67

Ankkalammen vesinäytteet

Taulukko 4. Ankkalammen vesinäytteiden tulokset.

Analyysi Tulos Yksikkö
PH    648
Sähkönjohtokyky         20,2 mS/m
Väri    400
Kokonaistyppi      60 mg/l
Nitraatit      19 mg/l
Fosfori      27 mg/l
BOD      44 mg O2/l
Kiintoaineen määrä         24,4 mg/l
Fekaaliset streptokokit 3200 Pmy/100ml
Koliformiset bakteerit    770 Pmy/100ml

Ankkalammen veden pH on tyydyttävä. Sähkönjohtokyky osoittaa ankkalammessa
olevan enemmän suoloja kuin kosteikolla on. Suolat ovat todennäköisin peräisin
ankkalammen vieressä olevien moottoritien ja vanhan Helsinki-Hämeenlinna -
tien suolauksista. Myös luonnonvesissä on luonnollisesti klorideja ja sulfaatteja.
Näitä tässä tapauksessa on voinut kertyä ankkalampeen kosteikon vesien kautta
metsästä ja pelloilta. Ankkalammen vesien väripitoisuus (400) on vieläkin
korkeampi kuin kosteikon vesien väripitoisuus. Humusta on ankkalammessa
erittäin paljon. Ravinnemäärät osoittavat ankkalammen olevan reilusti rehevöity-
nyt. Fosforin määrä on erittäin korkea. Biologinen hapenkulutus (4,4) osoittaa
veden olevan niin rehevöitynyt, että hapenkulutus on runsasta. 

Hygieenisyyttä osoittavien indikaattoribakteerien (koliformiset bakteerit ja
fekaaliset streptokokit) määrät olivat huomattavan korkeat. Bakteerien määrät
kertovat veden olevan ulosteiden saastuttamaa. Fekaalisten streptokokkien määrä
on eläimillä korkeampi kuin koliformisten bakteerien määrä kun taas ihmisillä
bakteerien määrät ovat juuri toisin päin. Analyysituloksista on nähtävissä, että
ankkalammessa kasvatetut linnut ovat kuormittaneet vettä liikaa. Osaltaan
tuloksiin voi vaikuttaa myös karjatalouden jätevedet. Karjapihojen valumavesis-
sä ja esimerkiksi maitohuonejätevesissä voi tulla vesistöön runsaasti happea
kuluttavaa orgaanista ainesta sekä ravinteita.

Yhteenvetona voidaan esittää, että Tielaitoksen putkesta tulevan veden
vesinäyte olisi pitänyt ottaa muulloin kuin tulva-aikaan. Näytteen tulokset ovat
huomattavan laimentuneita. Kosteikon vedet eivät sinänsä kuormita Vantaanjokea.
Ankkalammen vesi on erittäin rehevöitynyttä ja huonokuntoista. Ankkalammen
vesi kuormittaa Vantaanjokea. Tosin huomioon on otettava, että vettä ankkalam-
mesta Vantaanjokeen valuu käytännössä vain tulva-aikoina. 
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7.7  Kalaston tutkimus

7.7.1  Vantaanjoen kalasto

Vantaanjoen vesistöalueen kalasto on monipuolinen. Vantaanjoen kalalajit ovat:
ahven, hauki, salakka, särki, lahna, made, kiiski, taimen, lohi, kirjolohi, harjus,
törö, turpa, kivennuoliainen, kivisimppu, seipi sekä ankerias. Lohen esiintyminen
selittyy sillä, että Vanhankaupunginkoskeen istutetaan vuosittain lohen vaellus-
poikasia. Myös kirjolohet ja ankeriaat ovat peräisin näiden lajien tehostuneista
istutuksista vesialueella. Vantaanjoessa elää myös nahkiaisia, rapuja sekä
täplärapuja. Täpläravut ovat istutuksista peräisin. Täplärapujen luontaista
lisääntymistä Vantaanjoessa ei ole vielä todettu.

Vantaanjoen kalakantojen taantumista ja kalojen perinnöllisen monimuotoi-
suuden kaventumista ovat aiheuttaneet mm. veden laatumuutokset, vaellusväylien
katkeamiset, vedenkorkeuden vaihtelut sekä ranta- ja uomamuutokset. Koskia ja
pieniä joenuomia on perattu, ruopattu, oiottu sekä soita kuivattu viime vuosisato-
jen aikana. Kesän rankkasateiden, syyssateiden sekä kevättulvien aiheuttamat
kiintoainemäärät saattavat kohota ja voivat sedimentoituessaan olla uhka lohen
ja taimenen mädille. Vantaanjoen veden laadun paraneminen ja vaelluskalojen
nousuesteiden vähittäinen poistaminen ovat luoneet edellytyksiä vaelluskalojen
nousulle takaisin Vantaanjokeen. Vantaanjoen koskia ja patorakenteita on
kunnostettu sekä muita edellytyksiä parannettu vaelluskalojen ja paikallisten
arvokalojen poikastuotannon ja kalastusedellytysten lisäämiseksi. Toteutuessaan
lähivuosien suunnitelmat mahdollistavat meritaimenen, lohen sekä vaellussiian
nousun koko Vantaanjoen päähaaraa ja sen sivuhaarojen latvoille asti. Uuden-
maan maaseutuopiston kohdallekin Vantaanjokeen on tehty kutusoraikkoja
lohikaloille.  

7.7.2 Sähkökoekalastuksessa Uudenmaan maaseutuopistolla saadut tulokset

Ari Saura apureineen Riista- ja kalantutkimuslaitokselta, sähkökoekalasti
Vantaanjoessa Åvikin ylemmällä ja alemmalla koskella 9.8.2000. Åvikin ylempi
koski rajoittuu maaseutuopiston tilaan ja alempi koski on sekin aivan maaseu-
tuopiston läheisyydessä Vantaanjoen alajuoksulla. Ylempi koski on leveydeltään
7,7 metriä. Koekalastuksessa sitä haavittiin 8 metrin matkalta. Alempi koski on
6,3 metriä leveä ja sitä haavittiin 33 metrin matkalta. 
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Taulukko 5. Åvikin ylemmän kosken sähkökoekalastustulokset.

Kalalaji Kappaletta Paino (g) yhteensä
Harjus   1   55
Made 11 346
Törö   4   97
Kivisimppu   3   15
Särki 21   27
Turpa   1     2
Hauki   1 112

Taulukko 6. Åvikin alemman kosken sähkökoekalastustulokset.

Kalalaji Kappaletta Pituus (mm) Paino (g)
yhteensä

Harjus   6 166 - 210 40 - 63
Taimen   1 68     7
Made 17 505
Törö 23 260
Kivisimppu 10   50
Särki 17   20

Koekalastus ei tuonut esille mitään yllättävää kummallakaan Åvikin koskista.
Ainoa huomattava asia ylemmällä koskella oli, että töröt olivat isoja verrattuna
yleensä koekalastuksessa haavittuihin töröihin.

7.8  Toimenpide-ehdotuksia vesistön osalta
 
Vesiensuojelun tavoitteena on ekologisesti mahdollisimman terve vesistö. Siihen
liittyy lajien ja biotooppien suojelu, sekä vesistöön liittyvän aineellisen ja
henkisen perinnön säilyttäminen. Tämä edellyttää perustietoja, riittäviä keinoja
ja tahtoa. Se vaatii taloudellisia panostuksia ja todennäköisesti myös tinkimistä
muista tavoitteista. Vesiensuojelun tulee olla ennaltaehkäisevää. 

Vantaanjoen kehittämisohjelman (Uudenmaan liitto 1997, s. 5) vesiensuoje-
lun tavoitteena on turvata vesiluonnon ekologinen toimivuus ja monimuotoisuus,
sekä parantaa vesistön käyttökelpoisuutta. Vantaanjoen veden tilan heikkenemistä
ehkäistään mm. hajakuormitusta vähentämällä. Tavoitteena on vähentää maa- ja
metsätaloudesta sekä viemäröimättömästä haja-asutuksesta tulevaa ravinnekuor-
mitusta, parantaa veden hygieenistä laatua sekä vähentää maa-alueilta ja uomista
tapahtuvaa eroosiota. Kalatalouden keskeisinä tavoitteina on kehittää ja voimis-
taa meritaimenen ja vesistön muiden luontaisten kalalajien kantoja sekä mahdol-
listaa vaelluskalojen nousu ja luoda edellytyksiä niiden poikastuotannolle.
Lisäksi vesistön rapukantoja pyritään voimistamaan.
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Vantaanjoen vesi on huonokuntoista. Vesistön tilan parantamiseksi on tehty
Vantaanjoen alueellinen vesihuoltosuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen
johdolla. Siinä suositellut vesistön tilan kehittämisvaihtoehdot perustuvat
Riihimäen keskuspuhdistamon sekä Hyvinkään Kaltevan ja Nurmijärven Klauk-
kalan puhdistamoiden tehostamiseen. (Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayh-
tymä 2000). 

Kasvipeitteettömiltä pelloilta kulkeutuu syksyisin ja keväisin vesistöihin
runsaasti kiintoainetta. Kuormitus lisääntyy vähitellen lannoitteiden käytön
lisääntymisen ja tuotannon yksipuolistumisen myötä. Kuormitusta voidaan
tehokkaimmin pienentää vähentämällä lannoitteiden käyttöä, lisäämällä talviai-
kaista kasvipeitteisyyttä ja jättämällä suojavyöhykkeitä kalteville, helposti
sortuville ja tulviville rantapelloille. (Uudenmaan ympäristöohjelma 2005,
1997). Lannoitteiden käytön vähentäminen ja peltojen talviaikainen kasvipeittei-
syys ovat suosituksia myös Uudenmaan maaseutuopistolle. 

“Pellon perusparannustoimien laiminlyönti lisää maan eroosiopotentiaalia
ja fosforikuormitusta, vaikkakin liuenneen fosforin kuormitus pelloilta laskee
maan fosforitilan alentuessa vähenevän lannoituksen myötä. Toisaalta yhä
keskittyneemmän karjatalouden kohdalla maan fosforitila alene, eivätkä typpi-
huuhtoumat vähene ellei karjanlannan hyväksikäyttöä ja levitystekniikkaa pystytä
parantamaan olennaisesti nykyisestä.” (Aakkula et al. 2000.) Maaseutuopistolla
tulisi huolehtia viljely- ja laidunnuspeltojen maan kunnosta. Peltojen hyvässä
kunnossa pitäminen on osaltaan vesiensuojelua. 

Tutkimusten mukaan suojavyöhykkeet vähentävät maa-aineksen, ravinteiden
ja torjunta-aineiden kulkeutumista pellolta vesistöön. Maaseutu-opistolla on
hyvinvoivat suojavyöhykkeet Vantaanjoen varressa. Suojavyöhykkeillä kasvavat
kasvit kaunistavat maisemaa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kasveilla
elää paljon hyönteisiä, joiden perässä myös linnut tulevat vesialueille. Suoja-
vyöhykkeitä ja -kaistoja tulisi jatkossakin hoitaa ja hyödyntää. Suojavyöhykkeiltä
kasvusto tulee niittää, korjata tai laiduntaa pois, jotta ravinteita saataisiin
poistetuksi kaistalta ja siten ravinnehuuhtoumia edelleen vähennetyksi. Säännöl-
listen kevät- ja syystulvien vaivaamat peltoalueet tulisi hoitaa suojavyöhykkeinä
tai niitä voisi käyttää viherkesantona tai luonnonlaitumina. Vantaanjoen varteen
voisi istuttaa lisää pensaskasvillisuutta.

Maaseutuopisto on arvokas perinnebiotooppi. Sinne olisi ympäristönsuoje-
lullisesti tärkeää tehdä toimenpidesuunnitelma maiseman- ja vesiensuojelun
osalta. Ja ylipäätänsä tilakohtaisen ympäristönhoito-ohjelman tekeminen ja
varsinkin sen toteuttaminen olisi maaseutuopistolla suositeltavaa.

Tielaitoksen putkesta tulisi ottaa uusi vesinäyte. Vesinäyte tulisi ottaa
syksyllä ennen syystulvia. Tällöin vesi ei ole laimentunutta, kuten tässä tutkimuk-
sessa oli. Vedestä tulisi tutkia samat analyysit kuin tässä tutkimuksessa. Mielen-
kiintoista olisi tietää varsinkin biologisen hapenkulutuksen laimennossarjojen
tulokset, onko teiltä tulevilla vesillä myrkkyvaikutusta. 

Metsistä ja pelloilta sekä vanhalta kaatopaikalta tulevien vesien käsittelys-
sä kosteikko on loistava idea. Maisemoitu vanha kaatopaikka nykyisellään on
oikea monimuotoisuuden keidas. Tutkimus osoitti veden olevan ravinteikasta.
Pelloilta valuu ravinteita kosteikon vesiin. Kosteikolta voisi jatkossa tutkia
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monenlaisia asioita. Vanhalta kaatopaikalta valuvista vesistä olisi
mielenkiintoista tutkia mm. ravinteiden, elohopean ja raskasmetallien esiintymis-
tä. Elohopean voisi tutkia sen vuoksi, että metsien salaojissa on todettu korkeita
elohopeapitoisuuksia. Lisäksi alueelta voisi tutkia orgaanisista aineista öljyjä ja
torjunta-aineita. 

Vuonna 1995 ankkalammen vettä pidettiin vähäravinteisena. (Kärkkäinen
1995.) Nyt tehdyt tutkimukset osoittivat veden olevan runsasravinteinen ja
huomattavan rehevöitynyt. Rehevöityneisyyttä voitaisiin vähentää esimerkiksi
vettä hapettamalla, juoksuttamalla alusvesi pois, laimentamalla tai huuhtelemalla.

Juurakkopuhdistamon toiminta tulisi elvyttää. Karjasuojien katto- ja
pihavedet sekä eläinten jaloittelutarhan vedet valuvat nyt suoraan ankkalampeen.
Alunperin juurakkopuhdistamo rakennettiin nimenomaan puhdistamaan vesiä. Nyt
puhdistamon päällä oleva lintutarha lisää ravinnevalumia ankkalampeen. Juurak-
kopuhdistus on saksalaisen professori R. Kickuthin kehittämä menetelmä. Se on
täysin luonnonmukainen puhdistusmenetelmä. Maaperän luonnolliset aerobiset ja
anaerobiset mikro-organismit hajottavat vedessä olevat orgaaniset aineet.
Fosfori, raskasmetallit ja muut hajoamattomat aineet sitoutuvat maaperään.
Järviruokojen ontot korsivarret pitävät huolta maaperän ja juurakon hapensaan-
nista myös talvella. Juurakkopuhdistamo aiheuttaa hoitokuluja eniten ensimmäis-
ten kolmen kasvukauden aikana. Sen jälkeen hoitokulut ovat minimaaliset. 

Vesien tilaa tulisi seurata säännöllisesti. Erityisesti ankkalammen veden
laadun kehitystä tulisi tarkkailla. Vesien tilan seuranta olisi luonnollista liittää
ympäristönhoitosuunnitelmaan.

7.9 Yhteenveto

Maaseutuopiston kohdalla Vantaanjoen ranta on suurimmaksi osaksi peltoa, jonka
rannassa on luontaiset suojavyöhykealueet. Vantaanjoki on maaseutuopiston
kohdalla kulttuurimaisemallisesti, luonnonarvoiltaan ja virkistyskäytöllisesti
erityisen arvokas. 

Vesinäytteet tutkittiin  vanhan Helsinki-Hämeenlinna –tien sekä 3-tien
salaojaputkesta (mikä laskee Vantaanjokeen), kosteikolta ja ankkalammelta.
Vesinäytteiden tuloksissa näkyi runsaiden sateiden vaikutus tuloksiin. Tielaitok-
sen putken näytteen pH on normaali luonnonvesien pH. Näytteen sähkönjohtokyky
on huomattavasti korkeampi kuin kosteikon ja ankkalammen näytteiden sähkön-
johtokyky.  Suolat ovat todennäköisesti peräisin teiden suolauksesta. Myrkkyvai-
kutuksia ei ilmennyt.

Kosteikon vesinäytteiden tuloksissa kiintoaineen määrä oli huomattavan
suuri, mikä paljastaa pelloilta valuvan maata kosteikon vesiin. Fosforin määrä
kosteikon vedessä oli vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan niin
runsas, että vesi on laadultaan huonoa. Myös kosteikon vesien väripitoisuus
(350) oli todella korkea ja kertoo vedessä olevan paljon humusta. Humuksen
määrä lisää veden happamuutta. Humuksen korkea määrä vedessä lienee seuraus-
ta syksyn rankkasateista.  
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Ankkalammen veden pH on tyydyttävä. Sähkönjohtokyky osoittaa ankka-
lammessa olevan enemmän suoloja kuin kosteikolla on. Suolat ovat todennäköi-
sesti peräisin ankkalammen vieressä olevien moottoritien ja vanhan Helsinki-
Hämeenlinna –tien suolauksista. Ankkalammen vesien väripitoisuus (400) on
vieläkin korkeampi kuin kosteikon vesien väripitoisuus. Humusta on erittäin
paljon ja ravinnemäärät osoittavat ankkalammen olevan reilusti rehevöitynyt.
Vesi on vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan bakteerimäärältään
huonoa, ankkalammessa kasvatetut linnut ovat kuormittaneet vettä liikaa. Osaltaan
tuloksiin vaikuttavat ankkalampeen laskettavat karjatalouden jätevedet. Ankka-
lammesta vedet virtaavat Vantaanjokeen vain tulva-aikoina.

Maaseutuopistolla tulisi tähdätä lannoitteiden käytön vähentämiseen ja
peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä huolehtimiseen. Viljely- ja laidun-
nuspeltojen maan kunnosta tulee huolehtia. Onhan peltojen hyvästä kunnosta
huolehtiminen myös vesiensuojelua. Suojavyöhykkeitä ja –kaistoja tulisi jatkos-
sakin hoitaa ja hyödyntää. Suojavyöhykkeiltä kasvusto tulee niittää, korjata tai
laiduntaa pois, jotta ravinteita saataisiin poistettua kaistalta ja siten ravinnehuuh-
toumia edelleen vähennetyksi.

Maaseutuopistolle tulisi tehdä toimenpidesuunnitelma maiseman- ja
vesiensuojelun osalta. Ja ylipäätänsä tilakohtaisen ympäristönhoito-ohjelman
tekeminen ja varsinkin sen toteuttaminen olisi maaseutuopistolla suositeltavaa.

Tielaitoksen putkesta tulisi ottaa uusi vesinäyte.
Kosteikolta voisi jatkossa tutkia mm. ravinteiden, elohopean ja raskasme-

tallien esiintymistä. Sitä varten olisi hyvä tietää onko kaatopaikalle on aikoinaan
esim. viety torjunta-aine kanistereita tai jauhepakkauksia. Elohopean voisi tutkia
sen vuoksi, että metsien salaojissa on todettu korkeita elohopeapitoisuuksia.
Lisäksi alueelta voisi tutkia orgaanisista aineista öljyjä ja torjunta-aineita.
Alueelta olisi mielenkiintoista orgaanisten ainesten skannaustutkimus, missä
selviäisi, mitä orgaanisia aineita, esim. torjunta-aineita, kaatopaikalle on aikoi-
naan viety. Kyseinen tutkimus kuitenkin maksaa useita tuhansia markkoja. 

Vuonna 1995 ankkalammen vettä pidettiin vähäravinteisena. Nyt tehdyt
tutkimukset osoittivat veden olevan runsasravinteinen ja huomattavan rehevöity-
nyt. Rehevöityneisyyttä voitaisiin vähentää esimerkiksi vettä hapettamalla,
juoksuttamalla alusvesi pois, laimentamalla tai huuhtelemalla.  

Juurakkopuhdistamon toiminta tulisi elvyttää. Alunperin juurakkopuhdista-
mo rakennettiin nimenomaan puhdistamaan vesiä. Nyt puhdistamon päällä oleva
lintutarha lisää ravinnevalumia ankkalampeen. 

Vesien tilaa tulisi seurata säännöllisesti. Erityisesti ankkalammen veden
laadun kehitystä tulisi tarkkailla. Vesien tilan seuranta olisi luonnollista liittää
ympäristönhoitosuunnitelmaan.
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8 YHTEENVETO 

Vuosisatojen aikana useat kasvi- ja eläinlajeistamme ovat sopeutuneet viljelyn ja
laiduntamisen vaikutuksiin. Nykyään karjaa ei enää ole kaikkialla Suomessa eikä
varsinkaan laiduntaminen ole enää itsestään selvää. Väkilannoitteet ovat vähentä-
neet kesannointitarvetta ja torjunta-aineet ovat vähentäneet useiden kasvien,
hyönteisten, lintujen ja muiden eläinten esiintymistä ja runsautta. 

Karjatalouden vähenemisen myötä myös perinnemaisemat (niityt, kedot,
hakamaat ja laitumet) vähenevät ja köyhtyvät. Juuri ne ovat kasvi- ja hyönteisla-
jistoltaan kaikkein monimuotoisimpia maatalousympäristöjä. Maatalousympäris-
tön uhanalaisista lajeista suuri osa esiintyy nimenomaan perinnemaisemilla.
Luonnon monimuotoisuudelle myönteisiä asioita ovat olleet viherkesannoinnin,
lannoitteiden ja torjunta-aineiden tarveharkintaisen käytön sekä luomuviljelyn
yleistyminen.
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Maatalouspoliittiset toimenpiteet eivät yleensä edistä samanaikaisesti sekä
tuotannon että ympäristönhoidon tavoitteita. Osa ympäristönhoitotoimenpiteistä
heikentää maatilan taloudellista tulosta. Maisemallisten arvojen ja luonnon
monimuotoisuuden edistäminen voivat olla ristiriidassa keskenään. Luonnon
monimuotoisuuden ylläpitäminen ja maisemanhoito ovat ympäristötuen sekä
perus- että erityistukien tavoitteita. Tukien tarkoituksena on maisemanhoidon
osalta tarkoitus säilyttää avointa maisemaa, turvata kulttuurivaikutteisten luonto-
tyyppien hoito sekä säilyttää peltoviljelyn ja maaseutuasutuksen luomia ympäris-
töjä. 

Luonnon monimuotoisuuden hoitamisen tarkoituksena on säilyttää kunkin
alueen maatalousympäristölle ominaiset luontotyypit ja niiden eliölajisto.
Erityistä huomiota tuleekin kiinnittää uhanalaisten eliölajien ja niiden elinympä-
ristöjen säilyttämiseen. Hyönteiset ja linnut ovat hyviä luonnon monimuotoisuu-
den ilmentäjiä. Kasvien monimuotoisuus puolestaan vaikuttaa suoraan muiden
eliöiden monimuotoisuuteen. 

Uudenmaan maaseutuopiston kasvimonimuotoisuuden runsaus on seurausta
alueen vaihtelevuudesta, sen erilaisista biotoopeista. Maaseutuopistolla on
erilaisia kasvupaikkoja tuoreista kangasmetsistä reheviin joenrantalehtoihin ja
laitumiin. Erityisesti vanha hakamaa Vantaanjoen varressa on kasvistoltaan
runsas. Rikkakasvien kokonaismäärä alueella on niin ikään runsas johtuen alueen
monimuotoisuuspelloista, joilla ei torjuta rikkakasveja. Rikkakasvimäärä
tuotannossa olevilla pelloilla on normaali.  Alueen piennarkasvillisuus on
paikoin rehevöitynyttä, mutta lajisto on sinänsä runsas. Säännöllisellä ja oikeilla
hoitotoimenpiteillä pientareiden kasvillisuus saataisiin ennallistettua. Maaseu-
tuopiston pihamaan vanha puusto ja viljelykarkulaiset piha-alueilta lisäävät
alueen omaleimaisuutta ja monimuotoisuutta. Maaseutuopiston kasvimonimuotoi-
suutta voitaisiin lisätä oikeilla ja oikeaan aikaan suoritetuilla hoitotoimenpiteillä,
esimerkiksi pientareiden oikea-aikaisella niitolla. Parhaiten kasvimonimuotoi-
suutta saataisiin lisätyksi luomuviljelyyn siirtymisellä. Maatiaislajikkeiden
käyttöä viljanviljelyssä tulisi harkita. 

Hyönteiskartoituksessa ei tullut esiin mitään harvinaisuuksia. Hyönteisten
kokonaismäärä oli runsas, mutta lajistoltaan se voisi olla rikkaampikin. Määrään
vaikuttaa opiston monipuolinen elinympäristöjen määrä. Hyönteispyydyksiä oli
neljässä paikassa. Puutarhalla, kosteikolla, ladolla ja pihan maisemapellolla.
Yksilömäärältään lato oli runsaslukuisin alue noin 4 450 hyönteisen kappalemää-
rällään. Seuraavana olivat puutarha, kosteikko ja pienimmän määrän sisälsi
pihapelto.

Moottoritien läheisyys vaikuttaa omalta osaltaan hyönteisten määrään.
Tilan käyttämien torjunta-aineiden vaikutus hyönteisiin on selvä vaikka niitä
käytetäänkin tarkasti. Myös penkereiden ja suojavyöhykkeiden lisääminen
vaikuttaisi positiivisesti monimuotoisuuteen. Kokonaiskatselmusta ajatellen paras
vaihtoehto hyönteisten monimuotoisuuden ja runsauden kannalta olisi luonnonmu-
kaiseen tuotantoon siirtyminen. 

Maaseutuopiston linnusto on sinänsä varsin rikas, sillä alueella esiintyy
monen eri biotoopin lintulajistoa. Erityisesti kottaraisen pesintä alueella on
poikkeuksellista, koska sen kannat ovat reilusti heikentyneet siitä, mitä ne ovat
parhaimmillaan olleet Suomessa. Toinen vastaava laji on peltosirkku, jonka kanta
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on edellisen parinkymmenen vuoden aikana vähentynyt 80 %. Peltosirkku on
myös Birdlifen vuoden 2001 projektilaji. Ruisrääkän kohtalona on myös ollut
kannan väheneminen.

Maaseutuopiston linnusto on suhteellisen rikas ja maaseutuopisto on
suotuisa paikka lintujen elinympäristöksi. Noudattamalla toimenpide-suosituksia
voidaan edesauttaa tiettyjen lajien pesintää ja luoda paremmat elinolosuhteet
maaseutuopiston linnustolle. Tällä hetkellä opistolla kyetään turvaamaan nykyi-
nen lajisto, mutta pesivien parien määrät nousisivat, mikäli lintuihin kiinnitettäi-
siin enemmän huomiota maa- ja metsätalouden toimenpiteissä. Luomutuotantoon
siirtyminen olisi linnuston monimuotoisuuden kannalta hyvä vaihtoehto.

Vesinäytteet tutkittiin  vanhan Helsinki-Hämeenlinna -tien sekä 3-tien
salaojaputkesta (mikä laskee Vantaanjokeen), kosteikolta ja ankkalammelta.
Vesinäytteiden tuloksissa näkyi syksyn runsaiden sateiden vaikutus tuloksiin.
Vuonna 1995 ankkalammen vettä pidettiin vähäravinteisena. Nyt tehdyt tutkimuk-
set osoittivat veden olevan runsasravinteinen ja huomattavan rehevöitynyt.  Myös
kosteikon vedet olivat huomattavan rehevöityneet. 

Maaseutuopistolla tulisi tähdätä lannoitteiden käytön vähentämiseen ja
peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä huolehtimiseen. Viljely- ja laidun-
nuspeltojen maan kunnosta tulee huolehtia. Suojavyöhykkeitä ja -kaistoja tulisi
jatkossakin hoitaa niittämällä tai laiduntamalla. Juurakkopuhdistamon toiminta
tulisi elvyttää. Alunperin juurakkopuhdistamo rakennettiin nimenomaan puhdista-
maan vesiä. Nyt puhdistamon päällä oleva lintutarha lisää ravinnevalumia
ankkalampeen. 

Maaseutuopistolle tulisi tehdä toimenpidesuunnitelma maiseman- ja
vesiensuojelun osalta. Ja ylipäätänsä tilakohtaisen ympäristönhoito-ohjelman
tekeminen ja varsinkin sen toteuttaminen olisi maaseutuopistolla suositeltavaa.
Vesien tilaa tulisi seurata säännöllisesti. Erityisesti ankkalammen veden laadun
kehitystä tulisi tarkkailla. Vesien tilan seuranta olisi luonnollista liittää ympäris-
tönhoitosuunnitelmaan.

Uudenmaan maaseutuopistolle tehty luonnon monimuotoisuuden selvitys on
ensimmäinen näin laajasti tehty kartoitus yhdellä maatilalla. Monimuotoisuuden
(biodiversiteetin) kartoitusta kaikkine osa-alueineen on usein kaivattu. Työ tulee
siten palvelemaan tulevia kestävän maatalouden suunnitelmia myös muilla
maatiloilla. Työn olisi tarkoitus jatkua vuodesta toiseen niin, että seuraavat
vuosikurssit tutkivat ja hankkivat yhä lisää tietoa opiston ympäristöstä ja seuraa-
vat maaseutuopiston luonnon tilan ja tuotantoympäristön kehitystä. Ympäristön
kannalta merkittävää olisi laatia maaseutuopistolle pitkän aikavälin ympäristön-
hoitosuunnitelma.
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