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1 Johdanto 
Maaseudun perinteinen maisema ja luonto ovat muotoutuneet vuosisatojen aikana 
erilaisten maankäyttötapojen tuloksena. Maatalous on luonut avoimet viljelymai-
semat ja niihin vaihtelua tuovat niityt ja laitumet sekä niihin liittyvät metsien reu-
navyöhykkeet ja erilaiset peltojen saarekkeet. Maatalous on näin rikastuttanut mai-
semakuvaa ja luonnonolosuhteita. Perinteiset maankäyttömuodot, kuten laidunnus 
ja niitto, ovat luoneet näille alueille tunnusomaisen kasvi- ja eläinlajiston. Maata-
louden tarjoamissa elinympäristöissä elää noin neljäsosa Suomen luonnonvaraisista 
eliölajeista. Viime vuosikymmenten aikana maisema on kuitenkin muuttunut yksi-
puolisemmaksi ja luonnon monimuotoisuus vähentynyt maatalousympäristössä. 
Kuivatus on vähentänyt vesistöihin ja luonnon uomiin kuuluneita kosteikkoja ja 
tulva-alueita. Samalla maatalousalueilta huuhtoutuvat ravinteet ja kiintoaineet 
kuormittavat vesistöjä. Maatalousympäristöä hoitamalla voidaan vähentää tuotan-
totoiminnan haitallisia vesistövaikutuksia sekä palauttaa luonnon monimuotoisuut-
ta ja maisemallisia arvoja. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkien 
eliölajien sekä niiden elinympäristöjen ja elottoman luonnon moninaisuutta. 

Maatalousalueiden ympäristönhoitoa edistetään tällä hetkellä lähinnä maata-
louden ympäristötukijärjestelmään sisältyvillä perus- ja lisätoimenpiteillä sekä 
erilaisilla erityistukimuodoilla. Maatalouden ympäristötuen tavoitteena on muun 
muassa huolehtia maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuudesta sekä eläin- 
ja kasvilajeista ja hoitaa maatalousmaisemaa. Maa- ja metsätalousministeriön ra-
hoituksella käynnistettiin vuonna 2003 koko maassa maatalousalueiden luonnon 
monimuotoisuuden yleissuunnitelmahankkeet, joita koordinoivat alueelliset ympä-
ristökeskukset (vuoden 2010 alusta Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset). 
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman tarkoituksena on 
kartoittaa maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet, 
joita voitaisiin hoitaa ja säilyttää erityistukien avulla. Vuodesta 2007 lähtien on 
voitu toteuttaa myös monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelua, jonka tar-
koituksena on edistää vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta kartoittamalla 
kosteikon perustamiseen soveltuvia paikkoja sekä olemassa olevia, kuivatettuja ja 
luontoarvoiltaan köyhtyneitä kosteikkoja. Suunnittelu toteutettiin maatalousaluei-
den luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitte-
luoppaiden ohjeita noudattaen (Heikkilä 2002; Karhunen 2007). 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (tässä rapor-
tissa myöhemmin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) alueella laadittiin ensimmäinen 
maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma vuonna 2003 
Kristiinankaupungin Härkmerifjärdenille. Vuoteen 2008 mennessä vuosittain laa-
dittavia suunnitelmia on valmistunut Pohjanmaalle Isoonkyröön, Keski-
Pohjanmaalle Toholammille ja Veteliin sekä Etelä-Pohjanmaalle Ylistaroon ja 
Kurikkaan. Vuosien 2008–2010 aikana laadittiin Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueella ensimmäinen MMM:n määrärahalla toteutettava monivaikut-
teisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Kosteikkojen ohella kartoitettiin myös luon-
non monimuotoisuuden yleissuunnitelman kohteita. Suunnittelu kohdistettiin Etelä-
Pohjanmaalle Jalasjärven ja Kauhajoen kuntiin, joiden alueella virtaavat Kyrönjoen 
kuormitetuimmat latvahaarat sivu-uomineen. Projektipäällikkönä toimi suunnitteli-
ja Johanna Kullas vuoden 2009 loppuun ja vuonna 2010 suunnittelija Anna-Maria 
Koivisto. Hanketta ohjaamaan perustettiin alueellinen ohjausryhmä, johon kuului-
vat: 
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2 Suunnittelun tausta ja tavoitteet 
Maatalousalueiden erityispiirteitä ovat viljeltyjen peltojen lisäksi erilaiset avoimet 
ja puoliavoimet elinympäristöt, jotka ovat muotoutuneet perinteisten maankäyttö-
tapojen myötä. Maataloudessa on tapahtunut viime vuosikymmeninä voimakas 
rakennemuutos. Perinteinen niitto- ja laidunnuskulttuuri on häviämässä nykyiselle 
tehomaataloudelle, joka edellyttää suuria peltokokoja ja karjamääriä. Tämä kehitys 
on johtanut maiseman yksipuolistumiseen ja luonnon monimuotoisuus on vähenty-
nyt.  

Maatalouden luonnon monimuotoisuutta lisäävät myös kosteikot. Kosteikko 
on ojan, puron, joen tai muun vesistön osa tai ranta-alue, joka puhdistaa varsinkin 
maatalousalueiden valumavesiä ennen veden kulkeutumista vesistöön. Kosteikko 
on käsitteenä hyvin monimuotoinen, ja siksi onkin tärkeää puhua monivaikutteises-
ta kosteikosta. Kosteikkojen avulla voidaan vähentää maatalouden vesistöille aihe-
uttamaa kuormitusta. Kosteikkojen avulla vedestä pidättyy ravinteita kosteikkoon 
laskeutuvan kiintoaineen mukana. Lisäksi kosteikkojen kasvillisuus ja mikrobitoi-
minta vähentävät vedessä olevia ravinteita. Kosteikoilla on vesiensuojelullisen 
merkityksen lisäksi luonnon monimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Kasvi- ja eläinla-
jistot runsastuvat kosteikon perustamisen jälkeen. Luontoarvojen ohella kosteikoil-
la on myös virkistysarvoja, kosteikot voivat olla esim. hyviä lintuharrastuspaikkoja. 
Kosteikko tarjoaa myös hyvät edellytykset riistanhoidolle ja metsästykselle. Mai-
sema paranee, kun hoitamattoman, pajuttuneen joutomaan tilalle perustetaan kos-
teikko. 

Maatalouden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman 
tarkoituksena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön vesien suojelua ja moni-
muotoisuuden hoitoa ja suojelua. Suunnitelmassa esitetään monivaikutteisille kos-
teikoille luontaisia perustamispaikkoja yhdistettynä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkittävien kohteiden kartoitukseen. Raportin toivotaan innostavan 
maanomistajia ja rekisteröityjä yhdistyksiä kosteikkojen ja luonnon monimuotoi-
suuden hoitoon. Kohteiden hoidon rahoittamisesta löytyy tietoa kappaleesta 8 (ks. 
s. 80). 
 
 
 
 
 



 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1 | 2010                       7 

3 Menetelmät 

3.1 Suunnittelualue 
Monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma 
kohdistetaan alueille, joilla on selkeää tarvetta vesiensuojelullisiin toimenpiteisiin 
ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.  Suunnittelualue jaettiin kohdevesis-
tön latvahaarojen mukaisiin osavaluma-alueisiin. Varsinaiset suunnittelualueet 
olivat Koskutjärven, Koskutjoen alaosan, Hirvijärven ja Madesluoman valuma-
alueet Jalasjärvellä sekä Päntäneen joen, Hyypänjoen (viralliselta nimeltään Kau-
hajoen valuma-alue) ja Kainastonjoen valuma-alueet Kauhajoella.  

Muilla alueilla käytiin ensisijaisesti yhteydenottojen perusteella. Näitä aluei-
ta olivat Jalasjärven kunnan alueella: Mustaluoman, Koronojan, Sanasluoman, 
Mustajoen alaosan, Liikaluoman, Taivalojan-Haarainojan sekä Matoluoman valu-
ma-alueet ja Kauhajoen kaupungin alueella: Ikkelänjoen ja Nummijoen valuma-
alueet.  

3.2 Esiselvitys 
Esiselvityksessä käytiin läpi suunnittelualueella aiemmin tehtyjä luontoon, maise-
maan ja kulttuurihistoriaan liittyviä suunnitelmia ja selvityksiä sekä etsittiin tausta-
tietoja erilaisista tietokannoista ja kartoista. Näiden pohjalta määritettiin suunnitte-
lualueen tarkempi rajaus. Monipuolinen tutustuminen tausta-aineistoon tuki maas-
totyöskentelyä ja johdatteli kiinnostaville kohteille. Kaikki esiselvityksen kohteet 
sekä suunnittelualueen rajaus merkittiin peruskartalle kokonaiskuvan hahmottami-
seksi.  

Jalasjärven kunnan alueilla käydyiltä valuma-alueilta on löytynyt 6 uhan-
alaisen lajin esiintymää ja Kauhajoen kaupungin alueelta 43. Jalasjärvellä kaikki 
havainnot olivat 2000-luvulla tehtyjä liito-orava havaintoja. Myös kauhajoella suu-
rin osa oli 2000-luvulle tehtyjä liito-orava havaintoja. Lisäksi oli tehty havaintoja 
uhanalaisista hyönteisistä sekä kasveista. Kasvihavainnot on tehty yhtä lukuun 
ottamatta ennen 2000-lukua. Niiden nykytilaa ei ole kartoitettu.  

Osia Kauhaneva-Pohjankankaan, Iso Koihannevan, Iso Kaivonevan ja Mus-
tasaarennevan Natura 2000 -alueista sijaitsee suunnitelma-alueella. Mutta vain yksi 
inventointikohde sijaitsi Natura 2000 -alueella. 

Sekä Jalasjärvellä että Kauhajoella sijaitsee yksi valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue: Jalasjärvellä Luopajärven maisema-alue ja Kauhajoella Hyypänjoki-
laakson kulttuurimaisema-alue. Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen li-
säksi Jalasjärvellä on kuusi ja Kauhajoella kolme vahvistettuun seutukaavaan mer-
kittyä maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta. 

 Jalasjärvi ja Kauhajoki sisältyvät 1990-luvulla tehtyyn perinnemaisemakar-
toitukseen (Kekäläinen ja Molander 2003). Tällöin Jalasjärveltä löydettiin kaksi ja 
Kauhajoelta yhdeksän kohdetta. 

 Sekä Jalasjärveltä että Kauhajoelta oli saatavilla vanha pitäjänkartta (kuva 
1). Niiden tarkastelu ennen maastotyötä ohjaa sopiville kohteille tai voi olla valin-
nan tai hoitosuositusten perusteena. Myös erityistukikohteet selvitettiin ennen 
maastotöitä. Jalasjärvellä on tehty suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmat Jalasjoen 
ja sen latvaosien vesistöalueille (Kaapola & Muhonen 2002) sekä Nurmonjoen 
keski- ja alaosalle (Aaltonen ym. 2002). Kauhajoella on tehty Hyypänjoelle malli-
suunnitelma (Savea 1996), joka sisältää suojavyöhykesuunnitelman sekä suoja-
vyöhykkeiden yleissuunnitelma Kauhajoelle Havuskylän ja Aronkylän välille 
(Hannula & Nikula 2004). 

Kyrönjoen valuma-alueella 2007 tehdyssä kosteikkopaikkojen kartoituksessa 
Jalasjärvellä sijaitsi 10 kohdetta ja Kauhajoella 17 kohdetta (Myllykoski 2007). 
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Kuva 1. Vanhat maakirjakartat ja pitäjänkartat kertovat alueen historiasta. Kuvassa Kauha-
joen pitäjänkartta (Maanmittauslaitos). 
 

3.3 Tiedotus 
Yleissuunnittelu toteutettiin osallistavan suunnittelun periaatteilla. Osallistavassa 
suunnittelussa maanomistajat ja kyläläiset saivat tietoa suunnittelusta ja sen edis-
tymisestä ja pystyivät näin vaikuttamaan siihen omilla tiedoillaan ja kokemuksil-
laan. Suunnittelun alkuvaiheessa laadittiin tiedotussuunnitelma, jolla haluttiin var-
mistaa riittävä tiedon välitys. Tiedotussuunnitelman mukaisesti pidettiin seuraavat 
tilaisuudet ja lähetettiin tiedotteet: 
 
 tiedotustilaisuudet:   Survonneva, Kauhajoki, 24.6.2008 
       Koskue, Jalasjärvi, 4.6.2009 
 tiedotteet:      kesäkuu 2008 
       marraskuu 2008 
       kesäkuu 2009 
 yleisötilaisuus:     Jalasjärvi 5.3.2009 
       Kauhajoki 4.3.2009 
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Ennen maastotöiden aloittamista lähetettiin kaikille alueen viljelijöille kirje, 

jossa informoitiin suunnittelun aloittamisesta, tarkoituksesta ja suunnittelualueen 
rajauksesta. Viljelijöiltä toivottiin yhteydenottoja mahdollisista suunnitelmaan 
sisällytettävistä kohteista sekä tarjottiin mahdollisuutta tilakäyntiin, jotta luonnon 
monimuotoisuuskohteita voitaisiin kartoittaa yhdessä maanomistajan kanssa.  

Huhtikuussa 2010 järjestettiin yleisötilaisuus. Yleisötilaisuudessa esiteltiin 
inventoituja kohteita ja kerrottiin niiden valintaperusteista sekä merkityksestä alu-
een maiseman ja luonnon kannalta. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin erilaisista 
mahdollisuuksista suunnitelman kohteiden hoidon toteuttamiseksi ja rahoittamisek-
si. Tilaisuudessa oli nähtävillä kartta suunnittelualueesta ja inventoiduista kohteis-
ta. 

3.4 Maasto- ja karttatyö 
Maastotyöt aloitettiin tiedottamisen jälkeen kesällä 2008 ja niitä jatkettiin vuoden 
2009 syksyyn saakka. Suurin osa maastotöistä tehtiin kesällä, mutta joitain satun-
naisia käyntejä tehtiin syksyllä ja keväällä. Kohteilla käytiin myös varsinaisen 
suunnittelualueen ulkopuolella yhteydenottojen perusteella. 

Kohteiden kartoituksessa edettiin järjestelmällisesti alue tai kylä kerrallaan. 
Kohteille kuljettiin jalan peltoteitä, metsän reunoja ja ojien pientareita pitkin. 
Maastotöiden yhteydessä tarkistettiin aikaisemmin inventoidut perinnebiotoopit 
sekä muut esiselvityksen perusteella paikannetut kohteet, joilta saattaisi löytyä 
kiinnostavia elinympäristöjä tai olla mahdollisia monimuotoisen kosteikon perus-
tamispaikkoja. Kaikki maastotöiden aikana inventoidut kohteet merkittiin kartalle 
ja numeroitiin inventointijärjestyksessä. Jokaisesta kohteesta täytettiin inventointi-
lomake, johon kirjattiin tietoja kohteen sijainnista ja lajistosta sekä kohteen hoito-
mahdollisuuksista. 
 Maanomistajien ja muiden kyläläisten kanssa keskusteltiin aina tavattaessa. Jos 
kohde rajautui pihapiiriin tai jos kohteelle pääsy edellytti pihan läpi kulkua, pyrit-
tiin maanomistajaan ottamaan yhteyttä ennen inventointia. Joidenkin maanomista-
jien kanssa sovittiin erikseen käynnistä tilalla, jolloin heillä oli mahdollisuus olla 
itse mukana kohteiden kartoituksessa. 

Maastokartoitusten jälkeen mahdollisten kosteikon paikkojen valuma-
alueiden koko katsottiin kartalta. Ne mahdolliset kosteikon paikat, joiden valuma-
alueen pinta-ala oli niin suuri, että tukiehdot täyttävän kosteikon perustaminen olisi 
vaatinut mittavia maansiirtotöitä pelloilla sekä ne kohteet, joiden yläpuolisen va-
luma-alueen peltopinta-alan osuus ei selkeästi täyttänyt tukiehtoja, jätettiin pois 
raportista. 
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4 Suunnittelualueen yleiskuvaus 

4.1 Maankäyttö ja elinkeinot 
Jalasjärvellä suunnittelualueella maatalous on yleinen maankäyttömuoto ja maata-
lousmaat seurailevat vesistöjä. Kasvavat, erikoistuvat ja ympäristötietoiset maatilat 
ovatkin Jalasjärven elinkeinoelämän perinteikäs perusta. Jalasjärvi on merkittävä 
lihan- ja maidontuottaja ja Suomen ensimmäinen kunta, joka on ottanut käyttöön 
maatalouden ympäristöagendan. Maatalouden ohella Jalasjärven elinkeinoelämään 
kuuluvat kehittyvät teollisuusyritykset. Kunnassa on muun muassa koneyrittäjyy-
teen, puu-, metalli- ja muovialan kehittämiseen ja elintarvikkeiden jatkojalostuk-
seen erikoistuneita yrityksiä (Jalasjärven kunta; www.jalasjarvi.fi). 

Kauhajoella maatalousmaat myötäilevät jokilaaksoja. Myös tiheämmin ra-
kennetut alueet keskittyvät joen tuntumaan. Kauhajoella tärkeät elinkeinot ovat 
materiaalien käsittelyjärjestelmät, maaseutuelinkeinot, elintarvike-, puu- ja palve-
lualat. Palvelut, jalostus ja alkutuotanto ovat Kauhajoen tärkeimmät työllistäjät. 
(Kauhajoen kaupunki; www.kauhajoki.fi). 

4.2 Kulttuurihistorialliset arvot 
Jalasjärvellä ja Kauhajoella on kummallakin yksi valtakunnallisesti arvokas mai-
sema-alue. Jalasjärvellä sijaitsee Luopajärven valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue ja Kauhajoella Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaise-
ma-alue. Maakunnallisesti merkittäviä, vahvistettuun seutukaavaan merkittyjä mai-
sema-alueita, on Jalasjärvellä seitsemän, mukaan lukien valtakunnallisesti arvokas 
Luopajärven alue. Muut alueet ovat Ilvesjoen kulttuurimaisema, Seilonmäki Kos-
kuella, Kohtamäki ja Huhtamäki, Jalasjärven kirkonseutu, Koivikko ja Vanhakir-
konmäki. Kauhajoella on kolme vahvistettuun seutukaavaan merkittyä maakunnal-
lisesti merkittävää maisema-aluetta, valtakunnallisesti arvokaan Hyypänjokilaak-
son kulttuurimaiseman lisäksi. Muut alueet ovat Kainaston niityt, Kauhajokilaak-
son kulttuurimaisema ja Sahan kylä. 

Perinnemaisemat ovat osa kulttuuriympäristöä, jonka omaispiirteet ilmentä-
vät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Perinteiselle 
maanviljelylle ominaisen laidunnus- ja niittokulttuurin tuloksena syntyneet luon-
nonlaidun- ja niittyalueet eli perinnebiotoopit ovat olennainen osa maatalousaluei-
den historiaa. Perinnebiotooppien lisäksi perinnemaisemaan kuuluvat perinteisen 
laidun- ja niittytalouden rakennukset ja rakennelmat. Myös muinaisjäännökset 
sijoittuvat usein perinnemaiseman yhteyteen Seppälä. Jalasjärvellä on kaksi 1990-
luvulla inventoitua perinnebiotooppia (Kekäläinen & Molander 2003). Kohteet 
sijaitsevat kunnan keskiosassa. Kauhajoella on yhdeksän samoihin aikoihin inven-
toitua perinnebiotooppia, joista suurin osa sijaitsee Hyypänjokilaaksossa (Kekäläi-
nen & Molander 2003). 

Jalasjärven kunnan alueella tämän kartoituksen aikana käydyiltä valuma-
alueilta on löytynyt 47 muinaisjäännöstä, joista suurin osa on kivikautisia asuin-
paikkoja. Lisäksi on löytynyt rautakautinen hautapaikka, röykkiöitä sekä esineiden 
löytöpaikkoja. Kauhajoen kaupungin alueella käydyiltä valuma-alueilta on puoles-
taan löytynyt 20 muinaisjäännöstä, joista suurin osa on kivikautisia asuinpaikkoja. 
Lisäksi on löytynyt pyyntikuoppa ja röykkiöitä. Muinaisjäännökset kertovat alueen 
pitkästä asutushistoriasta (Museovirasto ym. 1998, Seppälä 2006.). 
 

http://www.jalasjarvi.fi/�
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4.3 Luonnonpiirteet 

4.3.1 Pinta- ja pohjavedet 
Jalasjärven kunnan alueella virtaa Kyrönjoen latvahaara Jalasjoki, johon laskee 
pienempiä latvauomia. Jalasjärven kunnan suurimpia järviä ovat Liikapuron teko-
järvi, Liikajärvi, Vähämadesjärvi, Rummukkajärvi, Koskutjärvi, Jalasjärvi, Korva-
järvi ja Hirvijärvi. Jalasjärven kunnan suurimmat pohjavesialueet sijaitsevat Musta-
luoman valuma-alueella kunnan eteläosassa.  

Kauhajoen kaupungin alueella virtaavat Kainastonjoki, Päntäneenjoki, 
Kauhajoki ja Ikkelänjoki. Päntäneenjoki yhtyy Kainastonjokeen ja Kainastonjoki 
puolestaan yhtyy Kauhajokeen Kauhajoen kaupungin keskustan tuntumassa. Kau-
pungin keskustan jälkeen Kauhajokeen yhtyy vielä Ikkelänjoki. Kauhajoki puoles-
taan yhtyy Kurikan kunnan alueella Jalasjokeen ja tästä kohdasta alkaa Kyrönjoen 
pääuoma. Kauhajoen kaupungin suurimmat järvet ovat Nummijärvi, Ikkelänjärvi, 
Säkkijärvi, Kauhajärvi ja Ylimysjärvi. Kauhajoen kaupungin suurimmat pohjavesi-
alueet ovat Päntäneenjoen ja Kauhajoen (Hyypänjokilaaksossa) valuma-alueilla 
sekä Nummikankaan-Iso Nummikankaan-Pirttikankaan -alueella. 

4.3.2 Maa- ja kallioperä 
Jalasjärvellä jokilaaksot ovat suurimmaksi osaksi savikerrostumilla. Muualla 
maaperä vaihtelee lähinnä moreenin, turpeen ja kallioiden mosaiikkina. Kallioperä 
on Jalasjärvellä suurimmaksi osaksi graniodioriittia, tonaliittia ja kvartsidioriittia 
sekä graniittia. 

Kauhajoella jokilaaksot ovat pääosin savikerrostumilla. Muualla maaperä 
on suurimmaksi osaksi joko turvetta, moreenia, soraa tai hiekkaa. Pohjavesialueilla 
on myös harjuja. Kauhajoella kallioperä on valtaosin graniittia ja pyrokseenigrani-
toidia. 

4.3.3 Kasvillisuus ja eläimistö 
Jalasjärvi kuuluu kasvimaantieteellisessä jaottelussa keskiboreaaliselle havumet-
sävyöhykkeelle. Yleisin metsätyyppi on tuore puolukka-mustikkatyypin metsä, 
jossa valtapuuna on kuusi. Kuusen ohella kankailla kasvaa yleensä vaihtelevissa 
määrin sekapuuna sekä mäntyä että koivua. Pensaskerros on metsissä määrällisesti 
hyvin vaihteleva koostuen pääasiassa puiden taimista ja katajasta. Aluskasvillisuu-
dessa puolukka ja mustikka ovat hallitsevia. Sammalkerroksessa seinäsammal ja 
kerrossammal ovat tavallisimmat lajit. Varsinaiset lehdot ovat alueella verraten 
harvinaisia ja kooltaan vaatimattomia (Suunnittelukolmio oy 1990.).  

Iso osa Jalasjärven pinta-alasta on viljeltyä peltoa. Näillä alueilla luonnonva-
raisille kasveille ja eläimille elinympäristöjä tarjoavat jokirannat, ojien ja teiden 
pientareet, tilakeskusten lähiympäristöt, käytöstä poistuneet pelto- ja laidunalueet, 
metsänreunat sekä peltojen keskelle jääneet saarekkeet (kuva 2). 

Jalasjärvenseutu on linnustollisesti huonosti tunnettu. Hyviä lintujärviä kuten 
Ponsijärvi ja Hirvijärvi on kuitenkin useita (Suunnittelukolmio oy 1990).  

Vesiympäristössä viihtyvistä nisäkkäistä Jalasjärvellä tavataan saukkoa ja 
piisamia. Kunnassa on tiedossa neljä merkittävää hirvien talvehtimisaluetta ja jä-
niksen sekä rusakon kannat ovat runsaat (Suunnittelukolmio oy 1990).  

Kauhajoki kuuluu kasvimaantieteellisessä jaottelussa Pohjanmaan keskibo-
reaaliseen havumetsävyöhykkeeseen. Kauhajoen metsät ovat pääosin mäntykan-
gasta. Tuoreempia kuusivaltaisia metsiäkin on toki runsaasti. Pääosa niistä on kun-
nan alavimmissa länsi- ja pohjoisosissa. Lehdot ovat usein pienialaisia (Kleemola 
ym. 1983).  
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Myös Kauhajoella on suuria viljelyalueita. Näillä alueilla luonnonvaraisille 
kasveille ja eläimille elinympäristöjä tarjoavat jokirannat, ojien ja teiden pientareet, 
tilakeskusten lähiympäristöt, käytöstä poistuneet pelto- ja laidunalueet, metsänreu-
nat sekä peltojen keskelle jääneet saarekkeet. 

Kauhajoen linnustosta on alkanut kertyä enenevissä määrin tietoa 1970-
luvun puolivälin jälkeen. Mäntykankailla tavataan mm metsoa, käpytikkaa, leppä-
lintua ja töyhtötiaista. Kuusivaltaisissa metsissä puolestaan tavataan rautiaista, 
tiltalttia ja hippiäistä. Pelloilla tyyppilajeja ovat mm. kiuru, västäräkki, pensaskert-
tu ja pajulintu. Peltojen pensastoissa, joita on kehittynyt varsinkin jokivarsille, 
tavataan usein harvinaisia lajeja laulamassa. Kauhajoelta löytyy myös joitakin lin-
nustoltaan mielenkiintoisia järviä kuten Nummijärvi, Ikkelänjärvi ja Ylimysjärvi 
(Kleemola ym. 1983). 
 

 
Kuva 2. Pellon keskelle jäänyt metsäsaareke tarjoaa elinympäristön luonnonvaraisille kas-
veille ja eläimille. 
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5 Kohdekuvaukset 

5.1 Kohteiden valintaperusteet ja luokittelu 
Jalasjärven suunnittelualueelta inventoitiin yhteensä 22 ja Kauhajoen suunnittelu-
alueelta yhteensä 44 luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta tärkeää 
kohdetta. Kauhajoelta Kohteet luokiteltiin suunnitteluoppaan (Heikkilä 2002) poh-
jalta seuraavasti: 
 
· Perinnebiotoopit: kalliokedot, kedot, tuoreet niityt, merenrantaniityt, järven-

rantaniityt, joenrantaniityt, hakamaat, metsälaitumet, tulvaniityt, lehdesniityt, 
nummet 

· Peltoon rajautuvat elinympäristöt: pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet, 
peltojen metsäsaarekkeet, peltojen kivisaarekkeet, peltojen puu- ja pensasryh-
mät sekä yksittäiset vanhat kookkaat puut, pelto- ja tilustiet pientareineen, 
puukujanteet pientareineen, jokikäytävät pientareineen, ojanotkot pientarei-
neen, puronotkot pientareineen 

· Kosteikot ja pienvedet: joen tai ojan levennyksiin tai risteyskohtiin syntyneet 
kosteikot, tulvapellot/veden vaivaamat pellon osat, laskeutusaltaat reunustoi-
neen, peltolähteet ympäristöineen 

· Muut luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät ympäristöt: avoimet seka-
kasvustot, paahteiset hiekkapaljastumat, lintujen muuton, pesimisen tai ruokai-
lun kannalta tärkeät pellot, ladot ympäristöineen, kiviaidat ja -röykkiöt sekä 
uhanalaisten lajien esiintymät 

 
Suunnitelmaan valitut kohteet ovat maatalousympäristöön rajautuvia tai ai-

kaisemmin maatalouskäytössä olleita alueita, joilla katsottiin olevan merkitystä 
suunnittelualueen luonnon monimuotoisuuden tai maiseman kannalta. Kohteiden 
valintaan vaikuttivat yleissuunnitelmaoppaassa eri elinympäristötyypeille annetut 
kriteerit, kohteiden edustavuus ja yleisyys suhteessa alueen muuhun luontoon, koh-
teen historia sekä suunnittelijan oma kokemus ja tuntemus alueesta. Myös viljeli-
jöiden kiinnostuksen pohjalta tehtiin kohdevalintoja ja mietittiin hoitosuosituksia. 
Pieniä lähekkäin sijaitsevia kohteita tarkasteltiin paikoin kokonaisuutena.  

Taulukossa 1 on esitetty Jalasjärven suunnittelualueelta ja taulukossa 2 Kau-
hajoen suunnittelualueelta inventoitujen kohteiden lukumäärät edellä mainittua 
elinympäristötyyppien luokittelua mukaillen. Perustetut kosteikot on luokiteltu 
kosteikoiksi alla olevissa taulukoissa. Osa kohteista muodostuu useammasta kuin 
yhdestä elinympäristötyypistä. Kohde on luokiteltu sen elinympäristötyypin mu-
kaan, joka omaa suurimman pinta-alan kohteella tai joka kuvaa parhaiten kohteen 
ominaispiirteitä. Myös kohteiden hoidolle voi olla useampia vaihtoehtoja, joista 
suunnitelmassa on esitetty kohteelle sopivimmaksi arvioitu hoitomuoto. 

 
 

Taulukko 1. Elinympäristötyyppien lukumäärät Jalasjärven suunnittelualueella.  

elinympäristö kpl 
perinnebiotooppi 11 
peltojen reunavyöhykkeet ja 
peltosaarekkeet sekä peltojen 
puu- ja pensasryhmät 

5 

kosteikko 3 
muu luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeä ympäristö 

3 

yhteensä 22 
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Taulukko 2. Elinympäristötyyppien lukumäärät Kauhajoen suunnittelualueella. 

elinympäristö kpl 
perinnebiotooppi 19 
peltojen reunavyöhykkeet ja 
peltosaarekkeet sekä peltojen 
puu- ja pensasryhmät 

12 

kosteikko 10 
muu luonnon monimuotoisuu-
den kannalta tärkeä ympäristö 

3 

yhteensä 44 
 

Suunnittelualueelta kartoitettiin lisäksi mahdollisia monivaikutteisen kos-
teikon perustamispaikkoja. Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voidaan 
myöntää ei-tuotannollisten investointien tukea sellaisiin kohteisiin, joilla peltoa on 
yli 20 prosenttia kyseisen vesistön tai valtaojan yläpuolisesta valuma-alueesta ja 
kosteikon pinta-ala vähintään 0,5% valuma-alueen pinta-alasta. Inventointikohteet 
valittiin aikaisempien tietojen, karttatarkastelun tai maanomistajan yhteydenoton 
perusteella. Tähän raporttiin otettiin mukaan Jalasjärveltä 11 ja Kauhajoelta 13 
mahdollista monimuotoisen kosteikon paikkaa. 

5.2 Yleistä 
Jokaiselle suunnittelualueella inventoidulle ja suunnitelmaan mukaan otetulle 
luonnon monimuotoisuuskohteelle on laadittu sanallinen selostus kohteen yleispiir-
teistä ja kasvillisuudesta. Kohteille esitetyt toimenpidesuositukset ovat ensisijaisia 
suosituksia ja hoidolle on usein esitetty myös useampia vaihtoehtoja. Hoidon ra-
hoittamiseksi on ehdotettu maatalouden ympäristötuen erityistukea kohteille joiden 
pinta-ala on vähintään viisi aaria. Pienin sopimuslohko, josta voidaan maksaa, on 
viisi aaria. Yleensä pitää kuitenkin olla yhteensä vähintään 0,3 ha sopimuspinta-
alaa. Poikkeuksena pienet arvokkaat perinnebiotoopit, joille sopimus voidaan tehdä 
myös 0,05–0,3 ha kokoiselle kohteelle, jos se on alueellisen ympäristökeskuksen 
vuosina 1996-2001 julkaisemissa perinnemaisemaraporteissa määritelty valtakun-
nallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti perinnebiotoopiksi tai paikallinen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut sen arvoltaan näitä vastaavaksi 
tai jos se on Natura 2000-verkostoon kuuluva perinnebiotooppi. Ehdotetuille tuki-
muodoille on jossain tapauksissa useampia vaihtoehtoja viljelijän omista lähtökoh-
dista ja tavoitteista riippuen. Tätä pienemmätkin kohteet tai muuten erityistukeen 
sopimattomat kohteet on sisällytetty suunnitelmaan, sillä niillä on joko maatalous-
ympäristön maiseman tai luonnon kannalta merkitystä ja ne suositellaan säilytettä-
väksi tai hoidettavaksi suositusten mukaan.  Toisin sanoen kohteet, joille ei ole 
esitetty rahoitusvaihtoehtoa ovat liian pieniä saadakseen tukea. Hoidon toteutta-
minen ja erityistukien hakeminen on maanomistajalle aina vapaaehtoista. 
Kohteen sisältyminen suunnitelmaan ei velvoita maanomistajaa mihinkään 
eikä rajoita kohteen käyttöä. Kohdekuvaukset hoitosuosituksineen toimivat esi-
merkkinä myös suunnittelualueen ulkopuolisille sekä suunnittelijalta huomaamatta 
jääneille vastaaville kohteille, joiden hoidon maanomistaja voi oman kiinnostuk-
sensa mukaan aloittaa ja hakea rahoitusta suunnitelman antaman mallin perusteella. 
Hoitotoimenpiteistä on tarkemmin tietoa sivuilla 74-78 ja rahoitusmuodoista on 
laajemmin tietoa sivuilla 80-82. 

Suunnittelualue jaettiin Jalasjärvellä kymmeneen osaan ja Kauhajoella kah-
teentoista osaan, joista kaikista on laadittu mittakaavaltaan 1:20 000 kartta. Kuvissa 
3 ja 4 on esitetty kohdekarttojen sijainti suunnittelualueella. Kartoille merkittyjen 
kohteiden numerointi vastaa kohdekuvausten numerointia. Numerointi alkaa sekä 
Jalasjärvellä että Kauhajoella ykkösestä. Karttoihin on merkitty lisäksi Jalasjärven 
ja Kauhajoen alueilla tehtyjen suojavyöhykesuunnitelmien ehdotusten mukaisesti 
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tarpeellisten tai erittäin tarpeellisten suojavyöhykkeiden sijainti, mikäli niitä oli 
tämän raportin kohteiden läheisyydessä. Suojavyöhykkeiden sijainti perustuu Sor-
jasen (2006) kokoamaan aineistoon.  Aineistossa on käytetty lähdeaineistona Jalas-
järven osalta seuraavia raportteja: Kaappola & Muhonen 2002: Jalasjoen ja sen 
latvaosien vesistöalueiden suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma ja Aaltonen, E.-K., 
Kalliolinna, M. & Salonperä, T. 2002: Nurmonjoen keski- ja alaosan suojavyöhyk-
keiden yleissuunnitelma. Kauhajoen alueella suojavyöhykkeet perustuvat seuraa-
viin raportteihin: Savea, T. (toim.) 1996: Kyrönjoen vesistöalueen mallisuunnitel-
mat Hyypänjoelle ja Lehmäjoelle ja Hannula, H. & Nikula, S. 2004: Suojavyöhyk-
keiden ja maisemanhoidon yleissuunnitelma Kauhajoelle Havuskylän ja Aronkylän 
välille. 
 

 
Kuva 3. Kohdekarttojen sijainti Jalasjärven suunnittelualueella. 
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Kuva 4. Kohdekarttojen sijainti Kauhajoen suunnittelualueella. 
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5.3 Jalasjärvi 
 

 
Kartta 1. Jalasjärven kohteiden 1, 3 ja 4 sijainti. 
 

MUSTALUOMAN VALUMA-ALUE 

Kohde 1A-C: Myllyniemen perinnebiotoopit ja kosteikko (kartta 1, s. 17) 
Mustalampeen laskevan Mustaluoman varsi on palanut kokonaan noin 100 vuotta 
sitten. Uomassa on luonnollinen purotaimenkanta. Kovaskosken myllyn alapuolella 
uoma virtaa notkossa, jonka rinteitä on aikoinaan laidunnettu (1A). Laiduntaminen 
on päättynyt noin 20 vuotta sitten. Rinteillä kasvaa varttunutta puustoa, mäntyä, 
koivua, kuusta ja jonkin verran katajia, joista osa on vanhoja ja pylväsmäisiä. Not-
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kon pohjalla on jäljellä vielä koskessa toimineen vanhan sahan rakenteita. Alus-
kasvillisuus on heinävaltaista. Avoimia alueita on erityisesti notkon pohjalla. 

Mustalammintien varressa on vanha maatila, joka on ollut asumaton vuodes-
ta 1995 lähtien. Pihapiirin ja Mustalammintien välinen alue on vanhaa laidunmaata 
(1B), jonka käyttö laitumena on loppunut noin 15 vuotta sitten. Tätä ennen laidun-
nusta on jatkunut vuosikymmeniä. Tien varressa on vanhoja hirsirakenteisia maata-
lousrakennuksia, joiden vieressä on maisemallisesti kaunis vanha koivu lähiympä-
ristöineen.  Maa viettää tieltä loivasti kohti vanhaa tilakeskusta. Pitkään jatkuneen 
laidunnuksen merkkinä alue on säilyttänyt puoliavoimen, hakamaisen yleisilmeen, 
etenkin tilakeskuksen ja tienvarren vanhojen rakennusten välisellä alueella. Valta-
puulajit koivu, kuusi, mänty ja paju esiintyvät yksittäisinä puina, pensaina tai puu- 
ja pensasryhminä. Alueella on säilynyt perinnebiotoopin tunnusmerkkinä myös 
useita vanhoja katajia, jotka ovat muodoltaan pylväsmäisiä tai kauniin pensasmai-
sia. Aluskasvillisuus on rehevää suurruoho- ja heinäniittyä. Erityisesti maitohors-
maa esiintyy runsaasti. Alueen koillisosassa puusto on tiheämpää ja metsäkasvilli-
suuden osuus kenttäkerroksessa on suurempi. Kohteella on muutamia erittäin van-
hoja kuusia. Varttuneen puuston lomaan on laidunnuksen päätyttyä kasvanut run-
saasti nuorta lehtipuustoa. Vanhan tilan päärakennuksen takana oleva puutarha-
alue on yleisilmeeltään hakamainen ja alueelta onkin tavattu niittää heinää karjan 
rehuksi. Vanhasta puutarhasta ovat merkkinä vain satunnaiset vanhat omenapuut 
sekä villiintynyt angervopensas. Puuston muodostavat vanhat koivut ja kuuset sekä 
pajupensaat. Pohjoisimmassa nurkassa on viehättävänä yksityiskohtana kiviröyk-
kiö. Aluskasvillisuus on heinävaltaista. Heinien lomassa kasvaa myös ruohoja, 
kuten ahomansikkaa. 

Mustalammintien varressa, kohteiden 1A ja 1B välissä, on pieni kosteikko, 
johon tulee vesi pelto- ja metsäalueelta tulevasta ojasta (1C). 

Toimenpidesuositukset: Perinnebiotoopeilla (1A ja 1B) on tavoitteena pa-
lauttaa alueet alkuperäiseen käyttöönsä ja samalla lisätä luonnon ja maiseman mo-
nimuotoisuutta. Hoitotoimenpiteinä ovat raivaus, niitto ja laidunnus. Hoito aloite-
taan kohteiden kunnostamisella. Kohteiden avoimuutta lisätään ja hakamaisia piir-
teitä korostetaan raivaamalla pois nuorta puustoa ja puiden taimia. Puustoa ei pyritä 
harventamaan tasavälein vaan tavoitteena on luonnollinen avoimien niittylaikkujen 
ja puuryhmien vuorottelu. Raivausjäte kerätään pois, jottei maaperän ravinnepitoi-
suus kasvaisi. Vanhat komeat puuyksilöt, lahopuut ja pökkelöt säästetään. Kiviä ja 
pylväsmäisiä katajia raivataan esiin kasvillisuuden lomasta. Raivauksen jälkeinen 
juurien lahoaminen sekä valomäärän lisääntyminen johtaa usein aukkopaikkojen 
kasvillisuuden rehevöitymiseen. Siksi on tärkeää huolehtia jatkotoimenpiteistä, 
joita ovat yleensä laidunnus ja niitto. Vanhan maatilan päärakennuksen takana 
villiintynyt angervopensas tulee raivata, samoin kohteella tilaa vallannut vadelma. 
Hakamaalla pienet kuusen taimet uhkaavat avointa tilaa, etenkin juureskellarin 
nurkalla kasvavan vanhan koivun luona. Koska tien varressa sijaitsevat vanhat 
maatalousrakennukset eivät sisälly laidunalueeseen, tulee niiden ympäristö ja ra-
kennusten välinen alue pitää avoimena raivaamalla ja niittämällä. Kunnostettavilla 
kohteilla on tärkeää aloittaa laidunnus varhain, sillä vanha kasvillisuus ei ole enää 
maittavaa ja hoitotulos heikkenee. Syksyllä eläimiltä syömättä jäänyt kasvillisuus 
ja hylkylaikut on hyvä niittää. Perinnebiotoopeilla ei saa eläimille antaa lisärehua, 
sillä tavoitteena on vähäravinteinen maaperä. Kivennäisiä voi sen sijaan tarjota 
laitumen vähäarvoisimmassa osassa. Jos rehuntuotto on liian vähäistä, voidaan 
laidunkiertoon ottaa mukaan myös viljelty lohko, joka kuitenkin on aidattava eril-
leen luonnonlaitumista ravinteiden kulkeutumisen estämiseksi. 

Kosteikkoa (1C) voidaan hoitaa niittämällä sen reuna-alueita ja mahdollisesti 
myös vesikasvillisuutta, jos jokin lajeista runsastuu muihin nähden ja saattaa 
edesauttaa kohteen umpeutumista. Tavoitteena on köyhdyttää reuna-alueiden maa-
perää ja vähentää ravinteiden kulkeutumista kosteikkoon. Kosteikon ympärille 
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voidaan jättää myös leveämpi viljelemätön ja niittämällä hoidettava suojavyöhyke. 
Niittojäte tulee kuljettaa pois alueelta. Kohteen laidoille voi jättää kehittymään 
joitakin puita ja pensaita yksittäin tai ryhminä kuitenkin niin, että kosteikon ympä-
ristö on pääpiirteissään avoin. 

Hoidon rahoitusmuoto: Perinnebiotooppien hoitoon voi hakea maatalouden 
ympäristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. Kosteikko ei pie-
nen pinta-alansa vuoksi täytä erityistuen edellytyksiä yksinään. Jos perinne-
biotooppien hoitoon haetaan vaihtoehtoisesti tukimuotoa maiseman ja luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen, voidaan kosteikon hoito liittää samaan hakemuk-
seen, jos hoidettava pinta-ala kosteikolla on vähintään 5 aaria ja kaikkien osa-
alueiden yhteenlaskettu pinta-ala vähintään 0,3ha. 

 
Kohde 2: Kallioketo (kartta 2, s. 20) 
Puoliavoin, kallioinen mäki rajautuu Mustajokeen ja viljapeltoon. Maisemallisesti 
arvokas kohde näkyy pellon vastakkaisella puolella kulkevalta kylätieltä. Mäki on 
vanha asuinpaikka. Kalliopaljastumien välissä on kuivaa niittyä ja paahteisia keto-
laikkuja. Ketolaikuilla vallitsevat mm. huopakeltano, kissankello, lampaannata, 
heinätähtimö ja ahosuolaheinä sekä alueella uhanalainen ketoneilikka. Laikkuja 
ympäröivällä tuoreemmalla niityllä yleisimpiä lajeja ovat lisäksi siankärsämö, aho-
orvokki, poimulehti, nurmitädyke, päiväkakkara, ahomansikka, mesimarja, timotei 
ja nurmirölli. Paikoin esiintyy myös suurruohojen, kuten nokkosen, maitohorsman, 
pietaryrtin ja pelto-ohdakkeen, valtaamia reheviä kohtia. Mäellä kasvaa muutamia 
vanhoja mäntyjä, katajia ja kauniin muotoisia pihlajia. 

Toimenpidesuositukset: Kohteen avoimia niittyalueita voidaan hoitaa niit-
tämällä. Rehevillä alueilla niitto suositellaan tehtäväksi kaksi kertaa kesässä, jol-
loin maaperän ravinteikkuus vähenee ja luodaan olosuhteet monimuotoisemmalle 
niittylajistolle. Matalakasvuiset, kuivat niitty- ja ketolaikut tulee niittää kerran ke-
sässä, loppukesällä, niittykasvien siementämisen jälkeen. Niitto tulee suorittaa 
erityisesti ketoneilikan kukittua ja siemennettyä, jotta esiintymä säilyy elinvoimai-
sena. Kuivimmat kohdat eivät välttämättä tarvitse vuosittaista niittoa, vaan niitä voi 
niittää harvemmin tarpeen mukaan. Niittojäte tulee kerätä pois paikalta. Niitto tuo 
kauniisti esiin kalliopaljastumat sekä mäellä kasvavat vanhat männyt, katajat ja 
pihlajat. Kohteen avoimuuden säilyttämiseksi tulee mahdolliset puiden taimet rai-
vata pois. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 

KOSKUTJÄRVEN VALUMA-ALUE 

Kohde 3: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 1, s. 17) 
Lievästi kaltevalta pellolta laskee oja Niskaluomaan. Ojan ympärillä on pieni, pa-
jua, leppää ja suurruohoja kasvava kosteikko, ennen kuin se laskee Niskaluomaan. 
Ojan valuma-alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella kohde 
näyttäisi sopivan kosteikon perustamispaikaksi. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valu-
ma-alueen pinta-alasta ja hankkeen pinta-ala vähintään 0,3ha voidaan alueelle pe-
rustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 2. Jalasjärven kohteen 2 sekä kohteiden 5-15 sijainti. 
 
 
Kohde 4: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 1, s. 17) 
Oja kiertää Toukkalanmäen ja laskee peltojen halki Niskaluomaan. Kohteen ylä-
puolisesta valuma-alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella 
kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamispaikaksi. 

Toimenpidesuositukset: Jos kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-
alueen pinta-alasta ja hankkeen pinta-ala vähintään 0,3ha voidaan alueelle perustaa 
monivaikutteinen kosteikko. Mahdolliset luonnontilaiset lähteet tulee huomioida 
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kosteikkoa suunnitellessa, sillä niitä tai luonnontilaisen kaltaisia lähteitä ei saa 
vesilain mukaan muuttaa.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 5: Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke (kartta 2, s. 20) 
Maisemallisesti näkyvällä paikalla, kylätien tuntumassa, on puoliavoin metsän ja 
pellon välinen reunavyöhyke (kuva 5). Alue viettää loivasti pellolle itään päin 
avautuen. Metsänreunan ja nurmen välisen reunan rakenteen ja kasvilajiston perus-
teella aluetta on ilmeisesti joskus laidunnettu. Aurinkoisella reunavyöhykkeellä on 
paahteisia, kuivia niittylaikkuja puiden lomassa. Reunavyöhykkeen arvokkainta 
niittylajistoa edustavat ahomansikka, särmäkuisma, ahopukinjuuri, päivänkakkara, 
aho-orvokki, poimulehti, päivänkakkara, kissankello ja lampaannata. Aivan pellon 
laidalla kasvaa rehevyyttä ilmentäviä suurruohoja. Syvemmällä reunavyöhykkeen 
sisällä aluskasvillisuudessa esiintyy niittylajien lisäksi lillukkaa, metsäkastikkaa ja 
kultapiiskua. Reunavyöhykkeen puusto ja pensasto muodostuu mm. vadelmasta, 
pihlajasta ja tuomesta sekä vanhoista haavoista, koivuista, männyistä ja pylväsmäi-
sistä katajista. 

Toimenpidesuositukset: Hakamaisen reunavyöhykkeen hoidon päätavoit-
teena on puuston harventaminen puoliavoimen hakamaiseksi. Samalla ylläpidetään 
ja kehitetään reunavyöhykkeen kerroksellista luonnetta ja lajistollista monimuotoi-
suutta. Harvennuksella pyritään avoimien alueiden ja puuryhmien vuorotteluun. 
Reunavyöhykkeen puustoa ja pensastoa raivataan valikoidusti niin, että reunasta 
tulee mahdollisimman monikerroksinen ja -lajinen. Hoito kannattaa aloittaa pois-
tamalla puustoa ja pensastoa avoimena säilyneiden niittylaikkujen ja vanhojen 
vahvaoksaisten puiden sekä katajien ympäriltä. Harvennuksessa ja raivauksessa 
pyritään säästämään vanhat lehtipuut, maisemallisesti kauniit puuyksilöt, pylväs-
mäiset katajat sekä laho- ja kolopuut. Puulajiston monimuotoisuutta lisätään suo-
simalla katajia, lehtipuita, marjovia puita sekä pensaita. Niittykasvillisuutta tulee 
hoitaa laiduntamalla tai niittämällä, jottei alue raivauksen jälkeen pensoittuisi tai 
metsittyisi. Tällöin reunan kerroksellinen luonne korostuu ja maaperän vähittäinen 
köyhtyminen luo olosuhteet myös vaateliaammalle ja monimuotoisemmalle niitty-
kasvillisuudelle. Niitto suoritetaan loppukesällä kohteella toivottujen niittylajien 
kukinnan ja siementämisen jälkeen. Rehevimpiä laikkuja voi niittää kaksi kertaa 
kesässä. Niittojäte kuljetetaan pois kohteelta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 

 
Kohde 6A-C: Seilonmäen perinnebiotoopit ja kiviaidat (kartta 2, s. 20) 
Seilonmäellä sijaitsee perinnebiotoopeista ja kiviaidoista muodostuva sekä maise-
man että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas kokonaisuus. Tilakeskuksen 
ja metsän välissä on Koskutjärvelle laskevassa rinteessä kivinen niitty ja haka (6A). 
Niityn maaperä on rinteen yläosassa kivistä ja kasvillisuus monimuotoisempaa 
kuin alempana rinteessä, jossa rehevyyttä ilmentävät suurruohot. Niityn yläosassa 
vallitsevia niittylajeja ovat mm. pukinjuuri, rohtotädyke, poimulehti, nurmitädyke, 
hiirenvirna, siankärsämö, aho-orvokki, niittysuolaheinä ja niittyleinikki. Alempana 
esiintyvät mm. koiranputki, ukonputki, nokkonen, voikukka ja maahumala. Niityllä 
kasvaa koivun ja männyn taimia. Myös vadelma uhkaa levitä alueelle. Hakamaa 
sijoittuu talousmetsän kulmaan. Vallitsevana esiintyvän männyn seassa kasvaa 
muutama erittäin vanha koivu, katajia sekä pihlajan taimia. Aluskasvillisuudessa 
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yleisimpiä lajeja ovat mm. kastikat, mesimarja, oravanmarja, aho-orvokki, kulta-
piisku, nurmitädyke ja kevätpiippo. 

Niityn ja hakamaan koillispuolella sijaitsevaa peltolohkoa kehystävät vanhat 
ja jykevät kiviaidat (6B). Kiviaitojen juurella kasvaa vanhoja, komeita haapoja, 
koivuja ja pihlajia. Kokonaisuutta täydentävät myös viereisen tilustien varrella 
kasvavat vanhat koivut. Ympäristöstään hyvin erottuvien kiviaitojen edustalla on 
vain jonkin verran kasvillisuutta, mm. nokkosta ja vadelmaa. 

Tilustien ja pellon välissä sijaitsee sekä luonnon monimuotoisuuden että 
maiseman kannalta arvokas alue (6C), jolla on ennen ollut riihi ja lato. Kohteella 
on runsaasti näyttävää vanhaa puustoa sekä sammalpeitteisiä maakiviä, joita ympä-
röi monimuotoinen pienruoho- ja heinäkasvillisuus. Osa alueesta on hakamainen ja 
osa taas avointa niittyä. Kohteen arvokkaaseen kasvilajistoon kuuluvat mm. aho-
pukinjuuri, lampaannata, aho-orvokki, nurmitädyke, kissankello, poimulehti, pai-
menmatara, ahomansikka ja kumina. Erityistä huomiota tulee kiinnittää niityn 
avoimella osalla kasvavaan ketonoidanlukkoon, joka on alueellisesti uhanalainen ja 
valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji. Laji kasvaa yli 20 yksilön hyvinvoivana 
esiintymänä noin 4m2 alueella. Arvokasta matalaa niittylajistoa kasvaa myös tilus-
tien pientareilla. 

Toimenpidesuositukset: Niitylle ja hakamaalle (6A) sopivin hoitomuoto on 
laidunnus erillään nurmilaitumista tai niitto. Matalaa niittykasvillisuutta niitetään 
kerran vuodessa kasvien kukinnan ja siementämisen jälkeen. Alempana sijaitsevaa 
rehevämpää niityn osaa voidaan niittää kaksi kertaa kesässä kunnes maaperä on 
köyhtynyt ja kasvilajisto kehittynyt monimuotoisemmaksi. Vadelmaa ja puun-
taimia tulee raivata alueen avoimuuden säilyttämiseksi. Hakamaan hoidossa sääste-
tään erityisesti vanhat puut, katajat, lahopuut ja pökkelöt. 

Kiviaitoja (6B) pidetään näkyvillä raivaamalla ja niittämällä niitä ympäröi-
vää ja peittävää kasvillisuutta. Vanhat ja maisemallisesti merkittävät puuyksilöt 
sekä marjovat puut ja pensaat säästetään. Niiden ympäristöä kuitenkin niitetään ja 
raivataan varovaisesti siten, että kiviaita tulee ympäristöstään esiin ja puut ja pen-
saat korostuvat maisemassa. 

Tilustien pientareita ja peltoon rajautuvaa niittyä (6C) on hoidettu joka kevät 
kulottamalla. Monimuotoisen ja edustavan niittylajiston sekä ketonoidanlukon 
elinvoimaisen esiintymän perusteella kulotusta voidaan pitää kohteelle sopivana 
hoitomuotona ja sitä suositellaan jatkettavan kohteen hoitomuotona. Niityllä esiin-
tyy satunnaisesti myös rehevyyttä ilmentäviä suurruohoja, kuten koiranputkea ja 
nokkosta, joita voidaan kesän aikana niittää. Niitetty kasvillisuus on rehevyyden 
vähentämiseksi kerättävä pois alueelta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 

 
Kohde 7: Kiviaita (kartta 2, s. 20) 
Seilonmäellä sijaitsee pellon laidassa, maantieltä näkyvällä paikalla vanha kiviaita. 

Toimenpidesuositukset: Kiviaitaa tuodaan esiin raivaamalla ja niittämällä 
sitä ympäröivää ja peittävää kasvillisuutta. Vanhat ja maisemallisesti merkittävät 
puuyksilöt sekä marjovat puut ja pensaat säästetään. Niiden ympäristöä kuitenkin 
niitetään ja raivataan varovaisesti siten, että kiviaita tulee ympäristöstään esiin ja 
puut ja pensaat korostuvat maisemassa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
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KOSKUTJOEN ALAOSAN VALUMA-ALUE 

Kohde 8: Perinnebiotooppi (kartta 2, s. 20) 
Tien ja joelle viettävän pellon välissä sijaitsee pieni, mutta erittäin edustava haka-
maa. Alueella on runsaasti vanhoja koivuja, mäntyjä, kuusia ja pihlajia sekä pyl-
väsmäisiä ja pensasmaisia katajia. Arvokkain osa on alueen laajempi pohjoisosa, 
jolla on runsaasti vanhoja puita, lahopuuta maapuina ja pökkelöinä sekä mansikka-
paikka. Kivikkoisella maaperällä on edustavia niittylaikkuja, joiden kasvilajisto 
ilmentää pitkään jatkunutta avoimuutta ja perinteistä niitto- ja laidunkulttuuria. 
Monimuotoisinta niittylajisto on erityisesti alueen reunoilla, joilla kasvaa mm. 
ahopukinjuurta, puna- ja lampaannataa, poimulehteä, särmäkuismaa, ahomansik-
kaa, kissankelloa, tuoksusimaketta ja päiväkakkaraa. Alueen keskiosissa kasvilli-
suus on rehevämpää, nokkosen ja maitohorsman vallitsemaa. Puustoisissa kohdissa 
esiintyy lisäksi tuoreen metsän kasvillisuutta, kuten lillukkaa, kultapiiskua ja mus-
tikkaa. Tien vastakkaisella puolella sijaitsevaa pihapiiriä myötäilee vanha kiviaita. 

Toimenpidesuositukset: Perinnebiotoopilla on tavoitteena palauttaa alue 
alkuperäiseen käyttöönsä ja samalla lisätä luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. 
Hoitotoimenpiteinä ovat raivaus, niitto ja laidunnus. Hoito aloitetaan kohteiden 
kunnostamisella. Kohteiden avoimuutta lisätään ja hakamaisia piirteitä korostetaan 
raivaamalla pois nuorta puustoa ja puiden taimia. Puustoa ei harvenneta tasavälein 
vaan tavoitteena on luonnollinen avoimien niittylaikkujen ja puuryhmien vuorotte-
lu. Raivausjäte kerätään pois, jottei maaperän ravinnepitoisuus kasvaisi. Vanhat 
komeat puuyksilöt, lahopuut ja pökkelöt säästetään. Kiviä ja pylväsmäisiä katajia 
raivataan esiin kasvillisuuden lomasta. Raivauksen jälkeinen juurien lahoaminen 
sekä valomäärän lisääntyminen johtaa usein aukkopaikkojen kasvillisuuden rehe-
vöitymiseen. Siksi on tärkeää huolehtia jatkotoimenpiteistä, joita ovat yleensä lai-
dunnus erillään nurmilaitumista tai niitto. Rehevillä alueilla niitto suositellaan teh-
täväksi kaksi kertaa kesässä, jolloin maaperän ravinteikkuus vähenee ja luodaan 
olosuhteet monimuotoisemmalle niittylajistolle. Matalakasvuiset, kuivat niitty-
laikut tulee niittää kerran kesässä, loppukesällä, niittykasvien siementämisen jäl-
keen. Niittojäte tulee kerätä pois paikalta. Kiviaita on suositeltavaa säilyttää ja 
tuoda ympäristöstään esiin niittämällä ja raivaamalla sitä peittävää kasvillisuutta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 9: Perinnemaisema (kartta 2, s. 20) 
Koskutjoen itäpuolella, jokilaaksoa reunustavan metsän laidassa, sijaitsee vanha 
maatila, joka rakennuksineen ja ympäristöineen muodostaa arvokkaan perinnemai-
seman. Tila näkyy myös laakson vastakkaisella puolella kulkevalta maantieltä. 
Tilan rakennukset sijoittuvat molemmin puolin kylätietä. Alueella on mm. asuinra-
kennus ja navetta 1960-luvulta, lukuisia pieniä ulkorakennuksia, mm. aittoja ja 
riihiä, sodanajalta ja vanhimmat 1800-luvulta. Eläimiä tilalla on ollut viimeksi 
1970-luvulla. Tien varrella ja rakennusten välissä on paikoittain edustavia kuivia 
niittylaikkuja. Tien länsipuolella, navetan ja metsän välissä, on laaja ketolaikku, 
jolla kasvaa alueellisesti uhanalaista ketoneilikkaa. Kuivia niittylaikkuja on paikoi-
tellen joelle viettävässä rinteessä ja erityisesti etelään avautuvassa metsän laidassa. 
Kuivilla niittylaikuilla kasvaa ketoneilikan lisäksi karvaskallioista, lampaannataa, 
punanataa, siankärsämöä, kissankelloa, päivänkakkaraa, huopakeltanoa, ahoman-
sikkaa, hietakastikkaa, hiirenvirnaa, poimulehteä ja heinätähtimöä. Suurin osa rin-
teestä on kuitenkin rehevää ja suurruohojen, kuten nokkosen, koiranputken ja mai-
tohorsman valtaamaa. Myös puutarhassa kasvaa niittylajistoa ja mm. valkoista 
kissankelloa. Tien itäpuolella, metsän laidassa, kasvaa harjaneilikkaa. 

Toimenpidesuositukset: Toimenpiteiden tavoitteena on arvokkaan vanhois-
ta rakennuksista ja monimuotoisista niittylaikuista muodostuvan kokonaisuuden 
säilyttäminen. Joelle viettävää rinnettä, tien varsia ja rakennusten välisiä avoimia 
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niittyalueita tulisi niittää vuosittain arvokkaan kasvilajiston ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi. Rehevillä alueilla niitto suositellaan tehtäväksi kaksi kertaa kesässä, 
jolloin maaperän ravinteikkuus vähenee ja luodaan olosuhteet monimuotoisemmal-
le niittylajistolle. Matalakasvuiset, kuivat niitty- ja ketolaikut tulee niittää kerran 
kesässä, loppukesällä, niittykasvien siementämisen jälkeen. Niitto tulee suorittaa 
erityisesti ketoneilikan kukittua ja siemennettyä, jotta esiintymä säilyy elinvoimai-
sena. Kuivimmat kohdat eivät välttämättä tarvitse vuosittaista niittoa, vaan niitä voi 
niittää harvemmin tarpeen mukaan. Niittojäte tulee kerätä pois paikalta. Kohteen 
avoimuuden säilyttämiseksi tulee mahdolliset puiden taimet raivata pois. Raken-
nuksia kunnostetaan perinteisellä tavalla tarpeen mukaan. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. Vaihtoehtoisesti koh-
teelle voi hakea ympäristöministeriön tukea perinnebiotooppien hoitoon tai Etelä-
Pohjanmaan elinkeino, liikenne-, ympäristökeskuksen työvoima, osaaminen ja 
kulttuuri -vastuualueen maaseutu ja energia yksiköstä avustusta perinneympäristö-
jen hoitoon (ks. s. 82). 
 
Kohde 10: Metsälaidun (kartta 2, s. 20) 
Koskutjoelle viettävässä rinteessä on nurmilaitumen yhteyteen aidattu myös osa 
kangasmetsää. Metsälaitumen kasvillisuus on matalaksi syötyä heinävaltaista niit-
tyä lukuun ottamatta rehevöitymistä ilmentäviä paikoittaisia nokkoslaikkuja. Met-
sän reuna-alueella kasvaa mm. kissankelloa, ahomansikkaa, huopakeltanoa ja päi-
vänkakkaraa. Puusto muodostuu matalista katajista, vanhoista kuusista sekä mai-
semallisesta vanhasta männystä metsälaitumen pohjoisosassa, joka on laitumen 
edustavin osa. Alueella on myös maapuita ja pökkelöitä. Myös tien itäpuolella on 
nurmilaitumen yhteyteen aidattuja metsälaitumia, jotka kuitenkaan eivät ole luon-
to- ja maisema-arvoiltaan yhtä arvokkaita, kuin jokilaakson rinteessä sijaitseva 
laidun. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten alueen hoitoon sopii laidunnus erillään 
nurmilaitumista. Näin voidaan parhaiten ylläpitää ja kehittää alueen ominaispiirtei-
tä ja lajistoa. Eläimiltä syömättä jääneitä hylkylaikkuja on suositeltavaa niittää 
maaperän rehevyyden vähentämiseksi. Niittojäte on kerättävä pois. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. Jos aluetta laidunnetaan omana lohkonaan erillään nurmilaitumista, voi 
tukimuotona olla perinnebiotoopin hoito. 

 
Kohde 11: Hakamaa ja metsäsaarekkeet (kartta 2, s. 20) 
Ritaojan varrella sijaitsee laaja laidunnuksessa oleva metsälaidun- ja hakamaa-alue 
(11A). Laitumen puuston muodostavat haapa, mänty, koivu, kuusi ja kataja. Van-
himmat puut lienee hakattu pois. Kivikkoisen laitumen aluskasvillisuus on heinä-
valtaista. Laidun rajautuu kaakossa tiehen, jonka vastakkaisella puolella on pieniä 
metsäsaarekkeita (11B). Saarekkeissa on erittäin vanhoja haapoja ja koivuja, laho-
puuta, katajaa ja maakiviä. Aluskasvillisuus on korkeaa heinävaltaista niittyä. Met-
sälaitumen länsipuolella olevalla pellolla on lisäksi maisemallinen, pieni puusaare-
ke. Vastapäisen metsän reunasta työntyy pellolle maisemallinen, puoliavoin nie-
meke. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten metsälaitumen ja hakamaan hoitoon so-
pii laidunnus erillään nurmilaitumista. Näin voidaan parhaimmalla tavalla ylläpitää 
ja kehittää alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. Eläimiltä syömättä jääneitä hylky-
laikkuja on suositeltava niittää maaperän rehevyyden vähentämiseksi. Niittojäte on 
kerättävä pois.  

Metsäsaarekkeiden reunapuustoa ja -pensastoa raivataan valikoiden niin, että 
tuloksena on mahdollisimman monikerroksinen, eri-ikäisistä ja -lajisista puista ja 
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pensaista muodostuva reuna. Saarekkeen monimuotoisuutta lisäävinä tekijöinä 
hoidossa suositaan marjovia puita ja pensaita. Vanhat lehtipuut, katajat, lahopuut ja 
pökkelöt säästetään. Reunavyöhykkeen avoimia niittyalueita hoidetaan vuosittain 
niittämällä. Niittämällä ja raivaamalla tuodaan esiin reunan katajia, vanhoja puita ja 
kiviä muun kasvillisuuden lomasta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. Jos metsälaidunta laidunnetaan omana lohkonaan erillään nurmilaitumis-
ta, voi sen tukimuotona olla perinnebiotoopin hoito. 

 
Kohde 12: Kosteikko (kartta 2, s. 20) 
Kirkkokallionlaidalla oleva vanha sorakuoppa, jossa on lähdevettä (kuva 6). Sora-
kuopan rannat ovat loivat ja niille on muodostunut vyöhykkeistä ilmaversoista 
vesikasvillisuutta mm. järviruo'osta, viiltosarasta ja osmankäämistä. Ilmaversoista 
vesikasvillisuutta on myös paikoin kohteen keskellä, kuten myös kelluslehtistä 
vesikasvillisuutta. Ympärillä on kuivaa kangasmetsää ja kosteikon keskelle työntyy 
niemi, tehden kosteikosta u:n muotoisen. Sorakuopassa havaittiin mm. sammakon-
poikasia, vesimittareita ja telkkäpoikue. Alueella on havaittu myös saukko ja peu-
roja. Kohteelle on istutettu rapuja ja kaloja. 

Toimenpidesuositukset: Metsää voisi hieman avata pellon suuntaan, jotta 
vesilinnut saisivat kulkureitin. 

Hoidonrahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäristö-
tuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämi-
nen. 
 
Kohde 13: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 2, s. 20) 
Ritaoja virtaa notkossa, jonka toisella reunalla on pelto ja toisella metsää. Ojan 
varressa on mahdollinen kosteikon paikka. Alustavan kartoituksen perusteella koh-
de näyttäisi soveltuvan kosteikon perustamiseen, tosin yläpuolisen valuma-alueen 
peltopinta-alaosuus on tukimääräysten alarajoilla. 

Toimenpidesuositukset: Jos kohteen yläpuolisesta valuma-alueesta on pel-
toa yli 20% ja perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-alueen 
pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle perustaa monivaikut-
teinen kosteikko. Kosteikko suositellaan perustettavaksi patoamalla ja kaivamalla. 

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kuva 5. Maisemallisesti näkyvällä paikalla, kylätien tuntumassa, on puo- 
liavoin metsän ja pellon välinen reunavyöhyke (kohde 5). 
 

 
Kuva 6. Kirkkokallionlaidalla oleva vanha sorakuoppa, jossa on lähdevettä  
(kohde 12). 
 

 
Kuva 7. Koskuelle vievän maantien varressa kasvaa luonnonsuojelulailla  
rauhoitettu vanha mänty (kohde 14). 
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Kartta 3. Jalasjärven kohteiden 16, 17 ja 19 sijainti. 
 
 
Kohde 14: Maisemapuu (kartta 2, s. 20) 
Koskuelle vievan maantien varressa kasvaa luonnonsuojelulailla rauhoitettu vanha 
mänty (kuva 7). Männyn juurella on heinäniittyä ja ympärillä peltoa.  

Toimenpidesuositukset: Puun ympäristö tulisi pitää avoimena esimerkiksi 
niittämällä niin, että puu erottuu hyvin maisemassa. 
 
Kohde 15: Ritaojan perinnebiotooppi (kartta 2, s. 20) 
Ritaojen itäpuolella, ojaan viettävässä rinteessä on hakamaa, jota on ilmeisesti lai-
dunnettu osana nurmilaidunta. Puoliavoin hakamaa on alkanut alilaidunnuksen 
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seurauksena vähitellen pajuttua. Hakamaan puuston muodostavat koivu, mänty ja 
kuusi. Aluskasvillisuus on rehevää heinäniittyä. 

Toimenpidesuositukset: Hakamaan avoimuutta lisätään ja hakamaisia piir-
teitä korostetaan raivaamalla pois pajuja ja puiden taimia. Puustoa ei harvenneta 
tasavälein vaan tavoitteena on luonnollinen avoimien niittylaikkujen ja puuryhmien 
vuorottelu. Raivausjäte kerätään pois, jottei maaperän ravinnepitoisuus kasvaisi. 
Vanhat komeat puuyksilöt, lahopuut ja pökkelöt säästetään. Parhaiten alueen hoi-
toon sopii laidunnus erillään nurmilaitumista. Näin voidaan parhaimmalla tavalla 
ylläpitää ja kehittää alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. Eläimiltä syömättä jääneitä 
hylkylaikkuja on suositeltava niittää maaperän rehevyyden vähentämiseksi. Niitto-
jäte on kerättävä pois.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 

KORONOJAN VALUMA-ALUE 

Kohde 16A-B: Kosteikko (kartta 3, s. 27) 
Alueella sijaitsee vanhoja matalia soranottomonttuja, joissa on vähän vesipintaa. 
Alue on vetinen eikä kasva kunnolla metsää. Lähialueella on havaittu telkkä ja 
kurki.  

Toimenpidesuositukset: Reuna-alueiden monimuotoinen aluskasvillisuus 
turvataan. Keskiosaan lisätään vesipinta-alaa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. 
 
Kohde 17: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 3, s. 27) 
Mäntykankaaseen ja ojitettuun suohon rajautuu noin kolmen hehtaarin pelto, jonka 
salaojat laskevat lammikkoon. Yläpuolisen alueen valuma-alueesta yli 20% on 
peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perus-
tamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko tai pintavalutuskosteikko. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito.  

SANASLUOMAN VALUMA-ALUE 

Kohde 18: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 4, s. 29) 
Alaosaltaan pensoittunut pelto-oja laskee Someroluomaan. Ojan varrella on mah-
dollinen kosteikonpaikka. Yläpuolisen alueen valuma-alueesta on yli 20% peltoa. 
Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustami-
seen. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki.  
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 4. Jalasjärven kohteen 18 sijainti. 
 

MUSTAJOEN ALAOSAN VALUMA-ALUE 

Kohde 19A-B: Hulkonmäen perinnebiotoopit (kartta 3, s. 27) 
Tilakeskuksen vanhan päärakennuksen takana sijaitsee hakamainen alue (19A), 
jossa erityisesti männyn ympärillä on edustavaa kuivaa niittyä.  Ketolaikulla kas-
vaa parin neliömetrin alueella ketoneilikkaa, joka on alueellisesti uhanalainen laji. 
Ketoneilikan seuralaisina esiintyy myös muita kuivan niityn lajeja, kuten ahopukin-
juuri, heinätähtimö, kissankello, päivänkakkara, siankärsämö, ahomansikka ja lam-
paannata. Monimuotoinen, edustava niittylajisto ja alueen rakenne viittaavat pit-
kään jatkuneeseen avoimuuteen perinteisen laidunnuksen ja niiton seurauksena.  
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Jokirannan itään viettävässä rinteessä sijaitsee vanha joenrantalaidun (19B). 
Aluetta on laidunnettu ainakin 1940-luvulta 1970-luvulle. Todennäköisesti laidun-
historia on pitkä, sillä tilalle on asetuttu jo 1600-luvulla. Puoliavoimen hakamaan 
ominaispiirteisiin kuuluvat vanhat männyt ja suuri kataja. Muita puu- ja pensaslaje-
ja ovat koivu, harmaaleppä, paju, pihlaja ja vadelma. Aluskasvillisuus on kosteaa 
suurruohoniittyä, jonka yleisimpiä lajeja ovat huopaohdake, korpikaisla, koiranput-
ki, maitohorsma, nokkonen, lehtovirmajuuri, ojakellukka ja mesiangervo. Rehevä 
kasvillisuus viittaa alueen vähittäiseen umpeenkasvuun. Hakamaan pohjoispuolella 
ranta jatkuu lähteisenä lehtona, lehto- ja metsäkortekorpena. Valtapuuston muodos-
tavat kuusi ja harmaaleppä. Näiden lisäksi puustossa esiintyvät koivu ja mänty. 
Yleisimpiä lajeja ovat metsäkorte, mesiangervo, lehtovirmajuuri, mesimarja, nur-
milauha, ojakellukka, käenkaali, metsätähti, ahomansikka, rönsyleinikki, korpi-
imarre, hiirenporras, metsäimarre, metsäalvejuuri, nuokkuhelmikkä ja metsäkur-
jenpolvi. Lähteisillä paikoilla kasvavat kurjenjalka, suo-orvokki ja rentukka sekä 
lehväsammalet. Soistuneella alueella on myös lahonnutta maapuuta. 

Toimenpidesuositukset: Vanhan päärakennuksen takana olevaa niittyä 
(19A) suositellaan niitettäväksi kerran vuodessa, loppukesällä, kasvien siementä-
misen jälkeen, jolloin turvataan ketoneilikan ja muiden arvokkaiden lajien säilymi-
nen. Rehevämpää niittykasvillisuutta voidaan alueen muilla osilla niittää kaksikin 
kertaa kesässä, jolloin tavoitteena on maaperän köyhdyttäminen ja siten sopivien 
olosuhteiden luominen vaateliaammalle niittylajistolle. 

Hakamaan (19B) tehokkain hoitomuoto on laidunnus tai vaihtoehtoisesti 
niitto. Hoidon tavoitteena on alueen hakamaisten ominaispiirteiden säilyttäminen ja 
maaperän köyhdyttäminen, jolloin niittykasvilajisto muuttuu vähitellen monimuo-
toisemmaksi. Ennen laidunnusta hoitotoimenpiteisiin kuuluu alueen kunnostus, 
mm. avoimuuden lisääminen nuorempia puita ja pensaita raivaamalla sekä aluskas-
villisuuden niitto ja niittojätteen pois kerääminen kaksi kertaa kesässä, jolloin maa-
perä vähitellen köyhtyy ja alkaa tuottaa laiduneläimille sopivampaa ravintoa. Van-
hat puut, lahopuut (pökkelöt ja maapuut) sekä marjovat puut ja pensaat lisäävät 
alueen luonnon monimuotoisuutta, joten niitä tulee suosia ja säilyttää. Rannassa 
kasvavat harmaalepät sitovat rantapenkkaa, joten niitä tulee harventaa harkiten. 
Hakamaan pohjoispuolinen rantametsä edustaa metsälain erityisen tärkeitä elinym-
päristöjä ja se tulisi jättää kaikkien toimenpiteiden ja niiden vaikutusalueen ulko-
puolelle. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 

MADESLUOMAN VALUMA-ALUE 

Kohde 20: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 5, s. 31) 
Vanhan turvepellon viertä laskee oja Madesluomaan. Alustavassa kartoituksen 
perusteella pelto näyttäisi soveltuvan kosteikon perustamispaikaksi. Kohteen ylä-
puolisesta valuma-alueesta yli 20% on peltoa. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 5. Jalasjärven kohteiden 20-22 sijainti. 
 
 
Kohde 21A-D: Metsäsaarekkeet ja metsälaidun (kartta 5, s. 31) 
Samppalassa nurmilaitumen keskellä on kolme maisemallisesti näyttävää met-
säsaareketta (21A-C). Saarekkeiden puusto muodostuu vanhoista männyistä, alas 
saakka oksaisista koivuista, pökkelöistä ja pylväskatajista. Pökkelöllä tavattiin 
käpytikka. Saarekkeiden paahteisille reunoille on kerätty pellolta runsaasti kiviä. 
Kivet muodostavat paikoin röykkiöitä, joissa havaittiin mm. kärppä. Saarekkeissa 
on myös maakiviä ja kalliopaljastumia. Saarekkeiden kaakkoispuolella on myös 
nurmilaidun, jonka yhteyteen on rajattu metsälaidunta (21D). Valtapuustoon kuu-
luvat koivu ja mänty. Aluskasvillisuus on heinävaltaista niittyä. Etelään avautuval-
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la aurinkoisella reunalla on runsaasti kiviä, jotka nostavat kohteen luonto- ja mai-
sema-arvoa. Alueen keskellä on myös vanha ja huonokuntoinen pyöröhirsilato. 

Toimenpidesuositukset: Suositeltavaa on, että saarekkeilla ja metsälaitu-
mella jatketaan laidunnusta entiseen tapaan. Eläimiltä syömättä jääneitä, reheviä 
hylkylaikkuja tulisi niittää ja niittojäte korjata pois rehevyyden vähentämiseksi. 
Tarvittaessa voidaan kivien, katajien ja vanhojen puiden ympäristöä niittää saarek-
keiden ja metsälaitumen reunalla, niin että ne tulevat hyvin esiin maisemassa. Van-
hat puut, katajat, lahopuut ja pökkelöt tulee kohteilla säilyttää. Samoin arvokkaita 
ovat kiviröykkiöt. Metsälaitumella oleva vanha pyöröhirsilato on suositeltava kun-
nostaa ja säilyttää. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 22: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 5, s. 31) 
Vanha joen meandermutka, joka on osittain kasvanut umpeen. Uoman ympärillä 
kasvaa vanhoja kuusia, pihlajia, pajuja, haapoja ja koivuja. Muuta kasvillisuutta 
ovat vadelma, saniaiset, mesiangervo, harakankello ja hiirenvirna. Kohteen valu-
ma-alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi 
sopivan kosteikon perustamiseen.  

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 

LIIKALUOMAN VALUMA-ALUE 

Kohde 23: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 6, s. 34) 
Pienempi oja kulkee painanteen kautta ennen kuin se laskee suurempaan ojaan. 
Painanteessa, jossa kasvaa pääasiassa pajuja ja heiniä on mahdollinen kosteikon 
paikka. Kohteen valuma-alueesta on yli 20% peltoa. Alustavan kartoituksen perus-
teella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen.  

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 

HIRVIJÄRVEN VALUMA-ALUE 

Kohde 24: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 6, s. 34) 
Jupakkaperällä kaksi ojaa laskee metsien ja peltojen halki Hirvijokeen. Ojat tuovat 
kiintoainetta, joka kaventaa jokea. Tien ja Hirvijoen välissä on mahdollinen kos-
teikon paikka. Kosteikko voisi pysäyttää kiintoaineen, ennen kuin se ehtii Hirvijo-
keen asti. Alustavassa kartoituksessa kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustami-
seen, mutta kohteen yläpuolisen valuma-alueen pelto-osuus on tukimääräysten 
alarajoilla. 
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Toimenpidesuositukset: Jos kohteen yläpuolisesta valuma-alueesta yli 20% 
on peltoa ja perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-alueen 
pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle perustaa monivaikut-
teinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 25: Ladot ympäristöineen (kartta 6, s. 34) 
Kylätien varressa on metsäsaareke, jonka laidalla on puuston varjossa kaksi pyörö-
hirsilatoa. Puustossa esiintyy vanhoja mäntyjä ja koivuja, haaparyhmä sekä katajaa, 
pajua ja pihlajaa. Heinävaltaista aluskasvillisuutta luonnehtivat suuruohot ja met-
säkasvit. Yleisimpiä lajeja ovat maitohorsma, sian- ja ojakärsämö, puolukka, me-
simarja, metsätähti, timotei, jänönsara, lampaannata, niittyleinikki ja nurmitädyke. 

Toimenpidesuositukset: Latoja ympäröivän metsäsaarekkeen reunapuustoa 
ja -pensastoa raivataan valikoiden niin, että tuloksena on mahdollisimman moni-
kerroksinen, eri-ikäisistä ja -lajisista puista ja pensaista muodostuva reuna. Maise-
mapuita ja latoja korostetaan raivaamalla niitä ympäröivää nuorta puustoa. Vanhat 
puut, lahopuut, pökkelöt sekä marjovat puut ja pensaat lisäävät alueen luonnon 
monimuotoisuutta, joten niitä tulee suosia ja säilyttää. Ladon edustaa, tien pienta-
reita ja muita kohteen avoimia niittyalueita hoidetaan säännöllisesti niittämällä. 
Niitto tulisi suorittaa vasta niittykasvien kukinnan ja siementämisen jälkeen. Niitto-
jäte korjataan pois alueelta.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 26: Hakamaa (kartta 6, s. 34) 
Maisemallisesti näkyvällä paikalla, maantien varressa sijaitsevan nurmilaitumen 
yhteyteen on rajattu osittain myös nurmea ympäröivää metsää. Tielle päin laidun 
antaa kauniin hakamaisen vaikutelman. Nurmen yhteydessä olevaa metsälaidunta 
on myös talouskeskuksen takana. Aluskasvillisuus on matalaksi syötyä pienruoho- 
ja heinäniittyä. Paikoin kasvillisuus on kuitenkin rehevöitynyttä tai maaperä pal-
jaaksi kulunutta. Yleisimpiä lajeja ovat ahomansikka, nurmitädyke, nurmilauha, 
voikukka, siankärsämö, poimulehti, valkoapila, harakankello, niittyleinikki ja timo-
tei. Laitumen länsipuolella sijaitsevalla mäellä kasvillisuus ja hakamaiset piirteet 
ovat edustavimmillaan. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten metsäalueiden hoitoon sopii laidunnus 
erillään nurmilaitumista. Näin voidaan parhaimmalla tavalla ylläpitää ja kehittää 
alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. Eläimiltä syömättä jääneitä hylkylaikkuja on 
suositeltava niittää maaperän rehevyyden vähentämiseksi. Niittojäte on kerättävä 
pois. Vanhat puut, lahopuut ja pökkelöt sekä marjovat puut ja pensaat on suositel-
tava säilyttää. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. Jos metsäalueita laidunnetaan omana lohkonaan erillään nurmilaitumista, 
voi tukimuotona olla perinnebiotoopin hoito. 
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Kartta 6. Jalasjärven kohteiden 23-26 sijainti. 
 
 
Kohde 27A-C: Kohtamäen perinnebiotoopit (kartta 7, s. 36) 
Kohtamäen länsipuolta viettää pellolle laaja avoin niittyalue (27A), joka näkyy 
Hirvijoen pohjoispuolella kulkevalle maantielle. Rinteessä on myös vanha aitta ja 
riihi. Nurmilaitumen yhteydessä olevan kallioisen ja kivikkoisen niityn kasvillisuus 
on alilaidunnettua suurruoho- ja heinäniittyä. Rehevyyttä ilmentävät valtalajeina 
esiintyvät timotei, nurmipuntarpää, hevonhierakka, nokkonen ja peltosaunio. Rin-
teen alalaidassa kasvaa katajaa ja hieno kuusi. Kalliolla, mäen päällä kasvaa ko-
meita mäntyjä. Kohtamäen ylittävän kylätien varressa on pieni ja kivikkoinen män-
tyhaka (27B). Kohtamäen itäpuolella, kylätien ja pellon välissä, sijaitsee maisemal-
linen metsälaidun (27C). Laitumen puuston muodostavat kuusi ja mänty valtalajei-
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na sekä koivu, pihlaja, kataja ja vadelma. Aluskasvillisuus on korkeaa suurruoho- 
ja heinäniittyä.  

 Toimenpidesuositukset: Parhaiten perinnebiotooppien hoitoon sopii lai-
dunnus erillään nurmilaitumista. Näin voidaan parhaimmalla tavalla ylläpitää ja 
kehittää alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. Eläimiltä syömättä jääneitä hylkylaikku-
ja on suositeltava niittää maaperän rehevyyden vähentämiseksi. Niittojäte on kerät-
tävä pois. Vanhat puut, lahopuut ja pökkelöt sekä marjovat puut ja pensaat on suo-
siteltava säilyttää. Samoin maisemallisesti merkittävällä paikalla sijaitsevat vanha 
aitta ja riihi on suositeltava säilyttää. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. Jos perinnebiotooppeja laidunnetaan omana lohkonaan erillään nurmilaitu-
mista, voi tukimuotona olla perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 28: Pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet (kartta 7, s. 36) 
Mäntykoskella on kylätien molemmin puolin itään päin pellolle viettävät pellon- ja 
metsän väliset reunavyöhykkeet. Puoliavointen reunavyöhykkeiden puusto ja pen-
sasto on monilajista ja kerroksellista. Reunojen kerroksellisuutta korostaa puuston 
ja pellon välissä kulkeva kapea niittykasvillisuusvyöhyke, joka paikoin ulottuu 
myös puiden lomaan. Tien eteläpuolella sijaitsevalla reunavyöhykkeellä on myös 
pieni vanha lato. 

Toimenpidesuositukset: Puoliavoimen reunavyöhykkeen hoidon päätavoit-
teena on ylläpitää ja kehittää reunavyöhykkeen kerroksellista luonnetta ja lajistol-
lista monimuotoisuutta. Reunavyöhykkeen puustoa ja pensastoa raivataan vali-
koidusti niin, että reunasta tulee mahdollisimman monikerroksinen ja -lajinen. Rai-
vauksessa pyritään säästämään vanhat lehtipuut, maisemallisesti kauniit puuyksilöt, 
pylväsmäiset katajat sekä laho- ja kolopuut. Myös latoa tuodaan esiin kasvillisuu-
den lomasta. Puulajiston monimuotoisuutta lisätään suosimalla katajia, lehtipuita, 
marjovia puita sekä pensaita. Niittykasvillisuutta, reunavyöhykkeen edustalla ja 
puiden lomassa, tulee hoitaa niittämällä. Tällöin reunan kerroksellinen luonne ko-
rostuu ja maaperän vähittäinen köyhtyminen luo olosuhteet myös vaateliaammalle 
ja monimuotoisemmalle niittykasvillisuudelle. Niitto suoritetaan loppukesällä koh-
teella toivottujen niittylajien kukinnan ja siementämisen jälkeen. Rehevimpiä aluei-
ta voidaan niittää kaksi kertaa kesässä. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 29: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 7 ja 8, sivut 36 ja 37) 
Alava pelto, joka on aikaisemmassa kartoituksessa (Myllykoski 2007) katsottu 
mahdolliseksi kosteikon perustamispaikaksi. Alue on tällä hetkellä erityistuen pii-
rissä tulvaniittynä. Mikäli tulvaniitystä luovutaan, voidaan kohteelle vaihtoehtoi-
sesti perustaa kosteikko, sillä kohteen valuma-alueesta yli 20% on peltoa. 

Toimenpidesuositukset: Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko. 

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 7:Jalasjärven kohteiden 27-30 sijainti. 
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Kartta 8. Jalasjärven kohteiden 29-31 sijainti. 
 
 
Kohde 30: Ojanotko pientareineen (kartta 7 ja 8, sivut 36 ja 37) 
Peltoaukean läpi leveästi mutkitteleva oja on kaunis maatalousmaiseman yksityis-
kohta. Hirvijokeen laskevan ojanotkon maisemallista arvoa lisää sen sijainti kylä-
tieltä näkyvällä paikalla. Ojan pientareilla kasvaa suurruoho- ja heinäkasvillisuutta 
sekä matalia pajupensaita. 

Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on ojanpientareiden maaperän 
köyhdyttäminen, niittylajiston monipuolistaminen ja maiseman avoimena säilymi-
nen. Ojannotkon pientareita hoidetaan vuosittain niittämällä. Niittojäte korjataan 
pois. Ajan mittaan maaperän ravinteikkuus vähenee ja pientareille voi kehittyä 
monimuotoinen niittylajisto. Pajuja raivataan niin, että pientareelle jää yksittäisiä 
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pensaita ja pensasryhmiä luontaisesti vaihdellen. Suojaavaa puustoa ei saa poistaa 
liiaksi, jotta peltojen eliöstölle jää suojapaikkoja. Raivaus- ja niittotähteet tulee 
korjata pois alueelta. Hoidon myötä kauniisti mutkitteleva ojanotko tulee paremmin 
esiin maisemaa elävöittäen. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 31: Lintupelto (kartta 8, s. 37) 
Hirvijärveä ympäröiville peltoalueet ovat merkittäviä levähdys- ja ruokailupaikkoja 
kevät- ja syysmuuttoa tekeville linnuille. Marraskuussa Hirvijärven eteläpuolisella 
rantapellolla ruokaili parvi laulujoutsenia. 

Toimenpidesuositukset: Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on 
tärkeä jatkaa viljelyä pelloilla, jotka ovat lintujen muuton, pesimisen tai ruokailun 
kannalta arvokkaita. Viljelyn jatkumisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on viljelytoi-
mien oikea-aikaisuus lintujen muuttoon ja pesintään nähden sekä viljelyn sopeut-
taminen tulvaluontoon. Tällaisille alueille voidaan tehdä erityistukisopimus, mikäli 
alueen jättäminen pois viljelystä aiheuttaisi huomattavaa haittaa linnustolle.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 

TAIVALOJAN-HAARAINOJAN VALUMA-ALUE 

Kohde 32: Kosteikko (kartta 9, s. 39)  
Peltoaukean keskellä oleva kosteikko, jossa kasvaa kosteikkokasvillisuutena mm. 
saraa, suovehkaa ja kurjenjalkaa. Kosteikkoa reunustavat paikoin pajut ja koivut. 

Toimenpidesuositukset: Pensaiden aiheuttamaa umpeenkasvua tulee rajoit-
taa, säilyttäen kuitenkin kosteikolle tarvittava varjostus. Mahdollinen raivausjäte on 
kuljetettava pois kohteelta. 

 Hoidon rahoitusmuoto: Kohteelle voi hakea maatalouden ympäristötuen 
erityistukea, tukimuotona maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

MATOLUOMAN VALUMA-ALUE 

Kohde 33: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 10, s. 40) 
Kohde on ojien risteyskohta pellon ja metsän rajalla. Pellolla on paljon lähteitä. 
Kohteen valuma-alueesta on yli 20 % peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella 
kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko. Kosteikkoa perustettaessa luonnontilaisia 
lähteitä ei saa muuttaa.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 9. Jalasjärven kohteen 32 sijainti. 
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Kartta 10. Jalasjärven kohteen 33 sijainti. 
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5.4 Kauhajoki 

PÄNTÄNEENJOEN VALUMA-ALUE 

 
Kohde 1: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 1, s. 42) 
Oja kulkee notkelmassa ennen kuin sen laskee Puskan luomaan. Ojan varrella on 
mahdollinen kosteikon paikka. Kohteen valuma-alueesta on yli 20% peltoa. Alus-
tavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 2: Kosteikko (kartta 1, s. 42) 
Purosaaren lähellä sijaitseva avovesipintainen kosteikko, jonka rannat ovat suu-
rimmaksi osaksi avoimia mutta osalla rantaa on kauempana puustoa. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikon reuna-alueita suositellaan hoidettavaksi 
luonnon monimuotoisuus huomioiden. 

Hoidon rahoitusmuoto: Jos kohteen pinta-ala on tarpeeksi suuri, kohteen 
hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja 
maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
 
Kohde 3: Peltojen pensassaareke (kartta 1, s. 42) 
Pellon keskellä sijaitseva saareke kasvaa runsaasti pensaita ja nuorta puustoa, mm. 
pihlajaa, koivua, mäntyä ja pajua sekä vanhoja pylväsmäisiä katajia. Paikalla lienee 
aikaisemmin kasvanut vanhempaa puustoa. Aluskasvillisuus on rehevää heinänse-
kaista suurruohoniittyä valtalajeinaan maitohorsma, timotei, koiranputki, rönsy-
leinikki ja nokkonen. Lajisto on kuitenkin paikoin verrattain monimuotoista ja 
ilmentää perinteistä maataloutta, kuten pitkään jatkunutta laidunnusta tai niittoa. 
Tällaista niittylajistoa kohteella edustavat nurmitatar, poimulehti, päiväkakkara, 
harakankello, nurmitädyke, heinätähtimö, niittyleinikki, siankärsämö ja niittysuo-
laheinä. 

Toimenpidesuositukset: Saarekkeen niittylajistoa voi säännöllisellä niitolla 
kehittää monimuotoisemmaksi. Niiton ja niittojätteen keruun myötä maaperä köyh-
tyy luoden olosuhteet vaateliaammalle niittykasvillisuudelle ja vähentäen ravin-
teikkaassa maaperässä viihtyvien suurruohojen valta-asemaa. Puustoa ja pensastoa 
voi suunnitelmallisesti raivata niin, että puustosta kehittyy monikerroksinen sisäl-
täen eri-ikäisiä ja -lajisia puita ja pensaita. Monimuotoisuutta silmällä pitäen tulisi 
suosia marjovia lajeja. Säilyttämisen arvoisia ovat myös pylväsmäiset katajat, jotka 
nopeasti kuolevat muiden kasvien varjostuksesta. Katajien ympäristöä onkin suosi-
teltavaa tarvittaessa raivata niin, että ne saavat valoa ja tilaa ympärilleen. Kokonai-
suutta ajatellen tulisi kohteen hoidossa kiinnittää huomiota erityisesti saarekkeen 
reuna-alueisiin. Tavoitteena on avoimien niittylaikkujen ja monikerroksisen puus-
ton ja pensaston luonnollinen vaihtelu.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
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Kartta 1. Kauhajoen kohteiden 1-8 sijainti. 
 
 
Kohde 4: Perinnebiotooppi (kartta 1, s. 42) 
Vanhalle tuvanpaikalle on ajan kuluessa kehittynyt maisemallisesti viehättävä saa-
reke kyläteiden risteykseen, peltoalueiden keskelle. Korkiamäkenä tunnettu paikka 
kohoaa hieman ympäristöstään ja kasvaa harvakseltaan ryhdikkäitä koivuja ja haa-
poja sekä myös pylväsmäistä katajaa. Alue on säilyttänyt avoimuutensa, vaikka sitä 
on laidunnettu vain yhtenä kesänä kymmenen vuotta sitten. Aluskasvillisuus vaih-
telee suurruohoniitystä edustavampaan pienruoho-heinäniittyyn, johon on puustoi-
silla paikoilla sekoittunut tuoreen metsän kasveja, kuten metsätähteä, kevätpiippoa 
ja oravanmarjaa. Etenkin länsiosan rinteessä on laajalti tuoksusimakeniittyä. Mo-
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nimuotoista niittylajistoa edustavat myös jänönsara, kumina, nurmitatar, nurmi-
piippo, hiirenvirna, niittynätkelmä, nurmitädyke ja poimulehti. 

Toimenpidesuositukset: Kohteen avoimuus maisemallisesti merkittävällä 
paikalla ja monimuotoinen kasvilajisto säilyvät parhaiten laiduntamalla. Vaihtoeh-
toisesti aluskasvillisuutta voidaan niittää vuosittain, rehevimmillä paikoilla kaksi 
kertaa vuodessa, jotta maaperä köyhtyisi ja monimuotoinen niittylajisto säilyisi. 
Niittojäte on aina korjattava pois alueelta. Pylväsmäinen kataja suositellaan säily-
tettäväksi ja sen ympäristö pidettäväksi avoimena. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito tai luonnon ja maiseman 
monimuotoisuuden edistäminen. 

 
Kohde 5: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 1, s. 42) 
Peltojen halki notkossa virtaa uoma. Uomassa on mahdollinen kosteikon paikka. 
Kohteen valuma-alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella 
kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 6: Maisemapuu (kartta 1, s. 42) 
Yksittäinen vanha mänty kasvaa teiden risteyksessä avoimella peltoalueella. Se on 
maatalousalueen maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ja 
vaalimisen arvoinen kohde. 

Toimenpidesuositukset: Puun ympäristö tulisi pitää avoimena niittämällä ja 
raivaamalla tarvittaessa niin, että puu erottuu hyvin maisemassa. 

 
Kohde 7: Kosteikko (kartta 1 ja 2, sivut 42 ja 44) 
Päntäneenjoen entiseen uomaan on syntynyt pienialainen mutta monimuotoinen 
kosteikko, jonka laidoilla on rehevää suurruohokasvillisuutta ja pohjalla kosteikko- 
ja vesikasvillisuutta. Vedessä ja vesirajassa esiintyviä lajeja ovat sarat, kurjenjalka, 
suoputki, suovehka, uistinvita, korpikaisla, ruokohelpi, ojasorsimo ja palpakko. 
Pellon ja kosteikon välisellä alueella maaperän rehevyyttä ilmentävät maitohorsma, 
mesiangervo, lehtovirmajuuri, nokkonen ja lupiini. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikkoa voidaan hoitaa niittämällä sen reuna-
alueita ja mahdollisesti myös vesikasvillisuutta, jos jokin lajeista runsastuu muihin 
nähden ja saattaa edesauttaa kohteen umpeutumista. Tavoitteena on köyhdyttää 
reuna-alueiden maaperää ja vähentää ravinteiden kulkeutumista kosteikkoon. Kos-
teikon ympärille voidaan jättää myös leveämpi viljelemätön ja niittämällä hoidetta-
va suojavyöhyke. Kohteen laidoille voi jättää kehittymään joitakin puita ja pensaita 
yksittäin tai ryhminä kuitenkin niin, että kosteikon ympäristö on pääpiirteissään 
avoin. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
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Kartta 2. Kauhajoen kohteiden 7-12 sijainti. 
 
 
Kohde 8: Uhanalaisen lajin esiintymä (kartta 1 ja 2, sivut 42 ja 44) 
Peltotielle jyrkästi viettävällä pientareella kasvaa alueellisesti uhanalaista ketonei-
likkaa. Kohde on pienialainen, mutta niittylajistoltaan monimuotoinen. Ketoneili-
kan lisäksi kuivalla pientareella kasvaa mm. kissankelloa, heinätähtimöä, päivä-
kakkaraa, poimulehteä, tuoksusimaketta ja jänönsaraa. Rehevyyttä ilmentävät me-
siangervo ja valkoapila. Peltolohkon kulmassa sijaitsevalla pientareella kasvaa 
myös maisemallisesti näyttävä yksittäinen kuusi. 

Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on uhanalaisen ketoneilikan 
esiintymän säilyttäminen. Ketoneilikka on valoa vaativa matala ja hento kasvi, joka 
häviää nopeasti kilpailussa rehevyyttä suosiville kookkaille niittylajeille. Pienta-
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reen niittykasvillisuutta tulisikin niittää vuosittain ja niittojäte korjata paikalta pois. 
Niitto on suoritettava loppukesällä ketoneilikan kukittua ja siemennettyä, jotta 
esiintymä säilyy elinvoimaisena. Myös kuusi on suositeltava säilyttää maisemalli-
sena yksityiskohtana. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen, jos hoidettavan alueen pinta-ala on täyttää erityistuen edellytykset. 
 
Kohde 9A-B: Jokivarren vanha laidun ja heinämaa (kartta 2, s. 44) 
Päntäneenjoen varressa sijaitsee vanha lehmälaidun (9A), jolla laiduntaminen on 
päättynyt jo 1970-luvulla. Puoliavoin rinne viettää paikoin jyrkästi jokeen päin. 
Joen partaalla puusto on vanhaa ja tiheämpää sisältäen pökkelöitä. Puuston muo-
dostavat harmaaleppä, pajut, pihlaja ja koivu. Avoimilla paikoilla aluskasvillisuus 
on rehevää suurruohoniittyä, jossa vallitsevat maitohorsma, koiranputki, nurmitä-
dyke, mesiangervo, niittysuolaheinä ja lehtovirmajuuri. Puuston lomassa lehto-
maista aluskasvillisuutta ilmentävät lillukka, oravanmarja, käenkaali, kurjenpolvi, 
metsä- ja korpi-imarre sekä metsätähti. Paikoin esiintyy myös monimuotoisempaa 
niittykasvillisuutta. Rinteen alla, alueen leveimmässä kohdassa, sijaitsee arvokas 
tihkupintainen lähdeympäristö. Lähteen partaalla kasvaa suuria saramättäitä, mah-
dollisesti lähdesaraa. Vanhan lehmälaitumen vastarannalla on hakamainen hevos-
laidun, joka kasvaa harvakseltaan koivua, kuusta ja mäntyä. Kenttäkerros on lai-
dunnuksen avulla säilynyt matalana. 

Jokivarsilaitumesta noin puoli kilometriä alajuoksulle sijaitsee pellon ja joen 
välissä vanha heinämaa (9B). Jo suurelta osin umpeutuneen alueen aluskasvillisuu-
dessa vallitsevat suurruohot, kuten mesiangervo, nokkonen ja lehtovirmajuuri. 
Jokivarrelle tyypillisessä lehtomaisessa ympäristössä viihtyvät myös metsäkurjen-
polvi, sudenmarja ja ojakellukka. Alavimmalla tulvavaikutteisella alueella kasvilli-
suus muodostuu mm. korpikastikasta, saroista, korpikaislasta, kurjenjalasta, ranta-
matarasta ja rentukasta. Ylempänä rinteessä on havaittu aikaisempina vuosina har-
vinaisena esiintyvää mäntykukkaa. 

Toimenpidesuositukset: Jokivarren vanhalle laidunalueelle (9A) sopivin 
hoitomuoto on laidunnus. Perinnebiotooppina hoidettava laidunalue on erotettava 
nurmilaitumista eikä sitä saa lannoittaa tai kylvää. Vaihtoehtoisesti jokivarren rin-
teitä voi hoitaa niittämällä, rehevimmillä alueilla kaksi kertaa kesässä kunnes maa-
perä on köyhtynyt ja lajisto on kehittynyt monimuotoisemmaksi. Niittojäte on aina 
kerättävä pois. Puustoa voi paikoin harventaa hakamaisten piirteiden korostamisek-
si. Vanhat puut, pökkelöt ja marjovat puut ja pensaat tulisi säilyttää kohteen moni-
muotoisuutta lisäävinä tekijöinä. Jokirannassa puustoa kannattaa poistaa kuitenkin 
harkiten, sillä puusto sitoo joen penkkaa ja vähentää eroosiota sekä ylläpitää kalas-
tolle sopivia olosuhteita uomassa. Arvokas lähdeympäristö tulisi säilyttää koske-
mattomana ja luonnontilaisena. Vastarannan hevoslaidunta suositellaan säilytettä-
väksi ja hoidettavaksi nykyiseen tapaan. Vanhan heinämaan (9B) tulvaniittyä voi 
hoitaa niittämällä rehevää aluskasvillisuutta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kaikille kohteille voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito tai vaihtoehtoisesti maise-
man ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
 
Kohde 10: Tuore niitty (kartta 2, s. 44) 
Möykkytien varrella sijaitsee vanha peltolohko, jolta on aikaisemmin löytynyt 
huopakeltanoa, huomionarvoista kissankäpälää sekä alueella uhanalaista ketonoi-
danlukkoa. Nyt alue on kasvamassa umpeen ja lajisto muuttumassa. Avo-ojien 
varret kasvavat runsaasti koivua ja pajua, maitohorsma ja vadelma uhkaavat levitä 
vielä avoimille ja matalakasvuisille paikoille. Pellon Myllytien puoleisessa osassa 
niittykasvillisuus on säilynyt matalana, kun taas vastakkaisella puolella kasvaa 
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pääasiassa suurruohoniittyä. Kuivaa niittyä löytyy vielä erityisesti pellon metsän-
puoleiselta reunalta, jolla kasvavat yleisinä ojakellukka, poimulehti, nurmitädyke, 
niittyleinikki, niittynätkelmä, mesimarja siankärsämö ja kumina. 

Toimenpidesuositukset: Kohteelle sopivia hoitotoimenpiteitä ovat säännöl-
linen raivaus ja niitto, joiden tavoitteena on palauttaa ja kehittää alueen luonto- ja 
maisema-arvoja. Jotta alue ei kasvaisi umpeen, tulisi pellolta raivata vadelmapen-
saat, puusto ja pensasto avo-ojien varsilta ja samalla avata tieltä näkymää pellolle 
ja metsänreunaan. Jotta niittykasvillisuus kehittyisi monimuotoisemmaksi, eivätkä 
suurruohot veisi elintilaa vaateliaammilta niittylajeilta, tulisi alue niittää säännölli-
sesti vuosittain. Maaperän köyhdyttämiseksi rehevimmät alueet on suositeltavaa 
niittää kahdesti kesässä. Niittojäte on aina kerättävä pois alueelta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 11: Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke (kartta 2, s. 44) 
Päntäneenjoen varressa alava joutomaa-alue, jolle on kehittynyt monikerrokselli-
nen pellon ja metsän välinen reunavyöhyke. 

Toimenpidesuositukset: Aluetta hoidetaan luomalla niittymäisiä aukko-
paikkoja kuitenkin siten, että monikerroksellisuus säilyy. Mahdollinen raivaus ja 
niittojäte korjataan pois alueelta.  

Rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen eri-
tyistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 
 
Kohde 12: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 2, s. 44) 
Lähellä tietä sijaitseva puustoinen notkelma, jonka läpi uoma virtaa. Notkelmassa, 
jossa kasvaa suurruohoja, pajuja sekä lehtipuita, on mahdollinen kosteikon paikka. 
Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustami-
seen. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikko suositellaan perustettavaksi pohjapato-
jen sarjalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% 
valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle perus-
taa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 13: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 3, s. 47) 
Kohde on viljelemätön pajuttunut peltolohko, jossa pajujen lisäksi kasvaa suur-
ruohoja. Paikka on myös aiemmin inventoitu mahdolliseksi kosteikon perustamis-
paikaksi (Myllykoski 2007). Kohteen valuma-alueesta yli 20% on peltoa. Alusta-
van kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikko suositellaan perustettavaksi patoamalla 
ja kuorimaan pellon pintamaa pois. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähin-
tään 0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan 
alueelle perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 3. Kauhajoen kohteiden 13-19 sijainti. 
 
 
Kohde 14: Perinnebiotooppi (kartta 3, s. 47) 
Päntäneenjoen rantalaitumet on 1990-luvulla inventoitu paikallisesti arvokkaaksi 
perinnebiotoopiksi valtakunnallisen perinnebiotooppi-inventoinnin kohteena (Ke-
käläinen & Molander 2003). Päntäneenjoen itärannalla on ollut peltolaidunten yh-
teyteen aidattuja rantaniittyjä, joilla on laiduntanut lehmiä ja hiehoja. Nykyään 
pelto on viljelyssä ja rannat jääneet vaille hoitoa. Kasvillisuus on korkeaa ja rehe-
vää suurruohoniittyä. 

Toimenpidesuositukset: Vanhalla perinnebiotoopilla on kohteen ennallis-
taminen ja hoidon uudelleen aloittaminen suositeltavaa. Hoidon tavoitteena on 
kohteen avoimuuden palauttaminen ja maaperän köyhdyttäminen niittylajiston 
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monipuolistamiseksi. Rantaniityn hoidoksi sopii parhaiten laidunnus omana lohko-
naan, mutta vaihtoehtoisesti rannan niittykasvillisuutta voidaan myös niittää vuosit-
tain. Niitto voidaan rehevimmillä alueilla tehdä kahdesti kesässä, kunnes maaperän 
ravinteisuus on vähentynyt ja niittylajisto toivottua. Niittojäte on aina kerättävä 
pois. Pellon reunaan olisi suositeltavaa jättää lannoittamaton suojakaista. Avoi-
muutta lisätään nuorta puustoa ja pensastoa, kuten koivun taimia ja pajukkoa, rai-
vaamalla. Kohteelle voidaan jättää satunnaisia puu- ja pensasryhmiä ja yksittäisiä 
puita.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 15: Perustettu kosteikko (kartta 3, s. 47) 
Turvetuotantoalueen liepeiltä, soisen metsäalueen läpivirtaavasta ojasta, on johdet-
tu vesi laajahkoksi altaaksi. Altaan laidoilla on kosteikkokasvillisuutta mm. suo-
vehkaa, ruokohelpiä ja osmankäämiä. Lähistöllä on myös ojan levennys, jossa kas-
vaa runsaasti uistinvitaa ja vesitatarta. Alueella havaittiin myös pesiviä vesilintuja.  

Toimenpidesuositukset: Kosteikon ympärille suositellaan perustettavaksi 
suojavyöhyke, jonka kasvillisuuden annetaan kehittyä luonnollisesti. Kosteikon 
ranta-alueella kasvaa ainakin yksi lupiiniesiintymä. Lupiini on vieraslaji, joka ei 
ole alun perin kuulunut Suomen luontoon. Lisäksi lupiini leviää tehokkaasti ja 
muodostaa laajoja kasvustoja, jotka tukahduttavat muut kasvilajit. Lupiinit suositel-
laan poistettavaksi kaivamalla juurakko pois maasta ja kuljettamalla kasvijäte pois 
alueelta. Jos kasvusto on liian iso poiskaivettavaksi, suositellaan kasvuston niittä-
mistä ennen siementen kypsymistä. Niittojäte on kuljetettava pois alueelta. Riip-
pumatta valitusta torjuntakeinosta, on torjuntaa jatkettava useiden vuosien ajan, 
sillä maaperän siemenvarastosta nousee useiden vuosien ajan uusia taimia. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 

 
Kohde 16: Puukujanne ja tie pientareineen (kartta 3, s. 47) 
Laajaa peltoaluetta halkovan Jokimaantien pohjoisenpuoleisella pientareella kasvaa 
runsaasti komeita mäntyjä, haapoja ja koivuja. Pientareella on myös joitakin koi-
vupökkelöitä. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa ja pajua. Aluskasvillisuus on pien-
tareella yksipuolista, muodostuen mm. kastikoista ja maitohorsmasta.  

Tien vastakkaisella puolella sijaitsevalle tilalle vie vanhojen koivujen muo-
dostama puukujanne. Koivujen välissä kasvaa myös nuorempia mäntyjä ja kuusia. 
Kuivalla pientareella kasvaa valtalajeina peltokortetta ja lampaannataa. 

Toimenpidesuositukset: Jokimaantien puustoisen pientareen hoidossa ote-
taan huomioon maisemalliset näkökohdat. Lisäksi kohteella on arvoa luonnon mo-
nimuotoisuudelle, mm. lintujen levähdys- ja suojapaikkana peltoaukeiden keskellä. 
Laajaa peltoaukeaa jakavan puustoisen pientareen umpeenkasvu yksipuolistaa mai-
semaa jättäen avoimet peltomaisemat piiloon. Puustoa harkiten raivaamalla ja har-
ventamalla voidaan avata näkymää peltoaukeiden välillä. Pientareella suositaan 
vanhoja ja maisemallisesti näyttäviä puita ja puiden juurella pienempiä pensaita, 
kuten katajaa ja mahdollisesti marjovia pensaita. Rehevää niittykasvillisuutta pide-
tään matalana niittämällä. Niittojäte tulee kerätä pois. 

Puukujanteet kuuluvat vanhaan kulttuurimaisemaan. Vanhat kujanteet ovat 
merkittäviä myös lahopuiden hyönteis- ja jäkälälajistolle, joten kujanteiden vanhat 
puut on ensisijaisen tärkeä säästää. Uutta kujannetta perustettaessa on suositeltava 
käyttää ennestään paikalla kasvanutta luonnonvaraista lajia. Kujanteen uusiminen 
on suositeltavaa tehdä vaiheittain. Kujanteissa on perinteisesti käytetty puulajina 
koivua. Puukujanteen hoitoon kuuluu puiden oksien tarpeenmukainen leikkaami-
nen sekä piennarkasvillisuuden niitto. 
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Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 

 
Kohde 17: Pellon reunavyöhyke (kartta 3, s. 47) 
Rojunnevan ja peltojen läpi kulkee valtaoja, jossa on paikoin leventymiä mm ris-
teyskohdissa. Valtaojaan laskee toinen oja, jossa on leventymä vähän ennen kuin se 
kohtaa valtaojan.  Ojassa ja sen pientareilla kasvaa suurruohoja, heinäkasveja, pen-
saikkoa sekä lehtipuustoa. Myös tavanomaista kosteikkokasvillisuutta havaittiin.  

Toimenpidesuositukset: Aluetta suositellaan hoidettavaksi niittämällä alus-
kasvillisuutta tai tuomalla laiduneläimiä. Mahdollinen niittojäte tulee kuljettaa pois 
kohteelta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 18: Perustettu kosteikko (kartta 3, s. 47) 
Vanhalle savenottoalueelle on perustettu kosteikko. Alue on suurimmaksi osaksi 
kosteikkokasvillisuuden peitossa, mutta paikoin on myös avovesipintaa. Alueella 
kasvaa pajukkoa, kurjenjalkaa, järviruokoa, korpikaislaa, pullosaraa ja röyhyvihvi-
lää. Alueella on paljon vesilintuja mm. laulujoutsenpari poikasineen. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikon ympärille suositellaan perustettavaksi 
suojakaista, jotta kosteikkoon ei valu ravinteita. Mikäli umpeenkasvu on ongelma, 
voidaan pajukkoa ja saraikkoa poistaa. Linnuille tulee kuitenkin jäädä tarpeeksi 
syömä-, pesimä- ja piilopaikkoja. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 19A-B: Tulvaniitty ja puukujanne (kartta 3, s. 47) 
Päntäneenjoen uoman ulkokaarteeseen on joen uoman vähitellen siirtyessä muo-
dostunut alava rantaniitty (19A), jolle tulvavesi nousee keväisin nostaen lietettä. 
Kiintoaineen säännöllinen kertyminen saa aikaan tulvaniittymaannoksen kehittymi-
sen vanhan joenuoman paikalle. Avoimen niityn kasvillisuus muodostuu rehevästä 
suurruohoniitystä sekä joistakin pajuista. Alueella on aikaisemmin laidunnettu 
mulleja. Rantaan johtavaa tietä kehystää vanha koivukujanne (19B). 

Toimenpidesuositukset: Kohteelle sopivin hoitomuoto on vuosittainen niit-
to, jolloin niityn ravinteisuus vähenee, niittylajisto monipuolistuu ja avoimuus säi-
lyy. Niittojäte on aina kerättävä ja vietävä pois paikalta. Niitylle voi jättää yksittäi-
siä puita tai pensasryhmiä sitomaan eroosioherkkää maaperää ja elävöittämään 
maisemaa. Pellon ja niityn väliin tulisi jättää viljelemätön suojavyöhyke rehevöi-
tymisen hillitsemiseksi. Myös suojavyöhykettä hoidetaan niittämällä ja korjaamalla 
pois niittojäte. 

Puukujanteet kuuluvat vanhaan kulttuurimaisemaan. Vanhat kujanteet ovat 
merkittäviä myös lahopuiden hyönteis- ja jäkälälajistolle, joten kujanteiden vanhat 
puut on ensisijaisen tärkeä säästää. Uutta kujannetta perustettaessa on suositeltava 
käyttää ennestään paikalla kasvanutta luonnonvaraista lajia. Kujanteen uusiminen 
on suositeltavaa tehdä vaiheittain. Kujanteissa on perinteisesti käytetty puulajina 
koivua. Puukujanteen hoitoon kuuluu puiden oksien tarpeenmukainen leikkaami-
nen sekä piennarkasvillisuuden niitto. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito (kohde 19A) tai luonnon 
ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen (kohteet 19A ja 19B). 
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KAINASTONJOEN VALUMA-ALUE 

Kohde 20A-B: Perinnebiotooppi ja kosteikko (kartta 4, s. 51) 
Kokonkylässä sijaitsevalta asuinpaikalta on rakennukset hävitetty 1960–1970-
lukujen vaihteessa, jonka jälkeen aluetta on laidunnettu vasikoilla ja lehmillä 1980-
luvun alkupuolelle saakka (20A). Tämän jälkeen aluetta on niitetty vuosittain. 
Vanhasta asuinpaikasta on merkkinä enää vanha ja pieni, 1800-luvulta peräisin 
oleva aitta, joka sijaitsee avoimen niittyalueen keskellä, sekä satunnaiset puutarha-
kasvit ja niittyä kehystävät vanhat komeat kuuset. Alueen laidoilla kenttäkerroksen 
kasvillisuus on rehevää suurruoho- ja heinäniittyä, kun taas alueen keskellä, mäen 
päällä, esiintyy kuivempaa ja paikoin ketomaistakin kasvillisuutta. Alueen etelä-
puolta kulkevan puron ympärillä on myös paikoin niittyä. Kuivemmilla paikoilla 
yleisimpiä niittylajeja ovat ahosuolaheinä, siankärsämö, nurmi- ja rohtotädyke, 
heinätähtimö, jänönsara, harakankello ja päivänkakkara. Alueen luoteiskulmassa 
sijaitsee paahteinen huopakeltanolaikku, jonka vieressä kasvaa komea, säilyttämi-
sen arvoinen kataja. Alueelta on vuonna 2002 tehdyn kasvillisuusinventoinnin mu-
kaan löytynyt myös jäkkiä ja kuminaa. Rehevillä laidoilla vallitsevat mm. huopa-
ohdake, maitohorsma, nokkonen, timotei ja rönsyleinikki. Alueella on paljon pieniä 
muurahaispesiä ja heinäsirkkoja. Suojaisan ja aurinkoisen sijaintinsa vuoksi alue on 
myös erinomainen perhosniitty. 

Tilan pihapiirin luoteispuolella on vanha saviprunni (20B), josta on aikoi-
naan otettu lehmille vettä myös talvisin. Nyt prunnia on jonkin verran laajennettu. 
Vedessä kasvaa mm. röyhyvihvilää, järvikortetta, ojasorsimoa ja rantaluikkaa. Kos-
teikon vesi tulee metsistä, perinnebiotoopin eteläpuolella virtaavaa puroa pitkin, ja 
laskee Kainastonjokeen. 

Toimenpidesuositukset: Alueen avoimia niittyalueita voidaan hoitaa joko 
laiduntamalla, esimerkiksi lampailla, tai niittämällä. Rehevillä alueilla niitto suosi-
tellaan tehtäväksi kaksi kertaa kesässä, jolloin maaperän ravinteikkuus vähenee ja 
luodaan olosuhteet monimuotoisemmalle niittylajistolle. Matalakasvuiset, kuivat 
niittylaikut tulee niittää kerran kesässä, loppukesällä, niittykasvien siementämisen 
jälkeen. Niittojäte tulee kerätä pois paikalta. Luoteiskulmassa kasvavan katajan 
ympärille on suositeltavaa raivata tilaa, jotta kataja saa valoa ja tilaa säilyäkseen 
elossa.  

Kosteikon hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on estää lampareen ja sen ym-
päristön umpeenkasvu. Kohdetta hoidetaan niin, että sen monimuotoisuus säilyy ja 
vesi- ja kosteikkokasvillisuus kehittyvät luonnontilaisen kaltaisiksi. Vesikasvilli-
suutta sekä reuna-alueen kasvillisuutta hoidetaan tarpeen mukaan raivaamalla ja 
niittämällä. Raivaus- ja niittotähteet tulee korjata pois alueelta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen 20A hoitoon voi hakea maatalouden ym-
päristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. Kohde 20B ei pienen 
pinta-alansa vuoksi täytä erityistuen edellytyksiä. 
 
Kohde 21A-B: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 4, s. 51) 
Metsäinen alue, joka on ympäröiviä peltoja alempana. Kohteen kautta virtaa kolme 
ojaa. Vasikkaojan ja alueen pohjoisreunaa virtaavan ojan valuma-alueista on peltoa 
yli 20%. Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon pe-
rustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Kohteeseen voisi mahdollisesti perustaa kaksi 
avovesipintaista kosteikkoa patoamalla ja kaivamalla. Jos kummankin perustetta-
van kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-alueensa pinta-alasta ja vähin-
tään 0,3ha, voidaan alueelle perustaa kaksi monivaikutteista kosteikkoa.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 4. Kauhajoen kohteiden 20-26 sijainti. 
 
 
Kohde 22A-E: Sööperinnevan saarekkeet tai kohteilla 22 D-E mahdollinen 
kosteikon paikka (kartta 4, s. 51) 
Kainastonjoen eteläpuolella sijaitsee peltoaukeiden keskellä useita pieniä puu- ja 
pensassaarekkeita, jotka ovat muodostuneet peltolähteiden ja vanhojen saviprunni-
en ympärille. Saarekkeiden ympärillä on runsaasti peltojen reunavyöhykkeillä pe-
siviä lintuja, kuten kuoveja ja töyhtöhyyppiä. Saviprunnien lampareissa tavataan 
myös sorsalintuja. Saarekkeiden lehtipuusto- ja pensasto ovat paikoin kerroksellis-
ta. Reunoilla ja pientareilla kasvaa alueelle tavanomaista suurruohokasvillisuutta. 
Lampareissa esiintyy mm. pikkulimaskaa, suovehkaa, osmankäämiä, uistinvitaa, 
luhtalitukkaa ja rusokkia.  
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Toimenpidesuositukset: Saviprunnien ympäristön hoitotoimenpiteiden tar-
koituksena on estää lampareiden ja niiden ympäristön umpeenkasvu. Lampareita 
hoidetaan niin, että niiden monimuotoisuus säilyy ja että vesi- ja kosteikkokasvilli-
suus kehittyvät luonnontilaisen kaltaisiksi. Lampareita ja niiden ympäristöä hoide-
taan tarpeen mukaan puustoa ja pensastoa harventamalla sekä suurruoho- ja vesi-
kasvillisuutta niittämällä ympäristön avartamiseksi ja rehevyyden vähentämiseksi. 
Raivaus- ja niittotähteet tulee korjata pois alueelta. Suojaavaa puustoa ei saa pois-
taa liiaksi, jotta peltojen eliöstölle jää suojapaikkoja ja ettei lammikoiden kasvilli-
suus rehevöidy valon määrän lisääntyessä. Pellon ja kosteikon väliin on suositelta-
va jättää lannoittamaton suojakaista vähentämään ravinteiden kulkeutumista kos-
teikkoon. 

Puustoisia saarekkeita hoidetaan tarpeen mukaan puustoa ja pensastoa rai-
vaamalla ja suurruohokasvillisuutta niittämällä rehevyyden vähentämiseksi. Raiva-
us- ja niittotähteet tulee korjata pois alueelta. Saarekkeiden peltoon rajautuvaa 
puustoista reunavyöhykettä voi valikoidusti raivata ja niittää monikerroksisuutta ja 
-lajisuutta silmällä pitäen. Puuston ja pensaston lomaan voi kerroksellisuuden li-
säämiseksi raivata aukkoja, joita pellon laidan suurruohokasvillisuuden lisäksi 
hoidetaan niittämällä. 

Luonnon monimuotoisuuden kannalta kohteilla on tärkeää säilyttää vanhat 
puut, pökkelöt ja lahopuut sekä suosia marjovia puu- ja pensaslajeja. 

Kohteille 22 D-E voidaan perustaa vaihtoehtoisesti monimuotoiset kosteikot, 
sillä kohteiden valuma-alueesta on yli 20% peltoa. Luonnontilaiset lähteet tulee 
huomioida kosteikkoja perustettaessa, sillä luonnontilaisia lähteitä ei vesilain mu-
kaan saa muuttaa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. Monivaikut-
teisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea, tuki-
muotona kosteikon hoito. 

 
Kohde 23A-B: Kainastonjoen vanhat joenuomat (kartta 4, s. 51) 
Kainastonjoen pohjoispuolelle, Pöllönevan kohdalle, on jäänyt peltojen keskelle 
kaksi vanhaa joenmutkaa, jotka ovat kehittyneet kosteikoiksi erkaannuttuaan joe-
nuomasta. Vanhat joenuomat ovat veden täyttämiä, pientareiltaan osittain avoimia 
ja osittain pajuttuneita. Piennarkasvillisuus on alueelle tavanomaista suurruohoniit-
tyä ja peltojen reunavyöhykkeiden lajistoa. Vanhoilla joenuomilla on kosteikkoina 
merkitystä alueen luonnon monimuotoisuudelle, mutta niitä olisi mahdollista kehit-
tää myös vesiensuojelua edistävillä toimenpiteillä, sillä uomien kautta tai aivan 
niiden vierestä laskee Kainastonjokeen suuria ojia ympäröiviltä pelto- ja turvemaa-
alueilta. 

Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on estää kos-
teikkojen ja niiden ympäristön umpeenkasvu. Kosteikkoja hoidetaan niin, että nii-
den monimuotoisuus säilyy ja että vesi- ja kosteikkokasvillisuus kehittyvät luon-
nontilaisen kaltaisiksi. Vanhojen joenuomien pientareita hoidetaan tarpeen mukaan 
puustoa ja pensastoa harventamalla ja suurruohokasvillisuutta niittämällä ympäris-
tön avartamiseksi ja rehevyyden vähentämiseksi. Raivaus- ja niittotähteet tulee 
korjata pois alueelta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää on säilyttää 
myös vanhat puut, pökkelöt ja lahopuut. Suojaavaa puustoa ja pensastoa ei saa 
poistaa liiaksi, jotta peltojen eliöstölle jää suojapaikkoja ja ettei lammikoiden kas-
villisuus rehevöidy valon määrän lisääntyessä. Pellon ja kosteikon väliin on suosi-
teltava jättää lannoittamaton suojakaista vähentämään ravinteiden kulkeutumista 
kosteikkoon. 
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Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. 
 
Kohde 24: Kainastonjoen tulvapellot (kartta 4, s. 51) 
Kainastonjoen molemmin puolin, erityisesti Sööperinnevan ja Pöllönevan kohdilla, 
nousee tulvavesi keväisin pellolle houkutellen paikalle runsaasti lintuja. Kainaston-
joen eteläpuolta kulkevan maantien varressa onkin lintutorni, josta avautuu näkymä 
tulva-alueelle. Laaja tulviva peltoalue saarekkeineen ja pienine kosteikkoineen 
tarjoaa monimuotoisen elinympäristön peltolinnustolle sekä levähdys- ja ruokailu-
paikan muuttolinnuille. 

Toimenpidesuositukset: Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi on 
tärkeä jatkaa viljelyä pelloilla, jotka ovat lintujen muuton, pesimisen tai ruokailun 
kannalta arvokkaita. Viljelyn jatkumisen lisäksi ensisijaisen tärkeää on viljelytoi-
mien oikea-aikaisuus lintujen muuttoon ja pesintään nähden sekä viljelyn sopeut-
taminen tulvaluontoon. Tällaisille alueille voidaan tehdä erityistukisopimus, mikäli 
alueen jättäminen pois viljelystä aiheuttaisi huomattavaa haittaa linnustolle.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 25: Metsäsaareke (kartta 4, s. 51) 
Pöllönevan pohjoisella laidalla sijaitsee hieno metsäsaareke, jota on entisaikaan 
laidunnettu (kuva 8). Pitkään jatkuneesta avoimuudesta kertovat vanhat koivut 
saarekkeen keskellä ja laidoilla. Saarekkeen avoimille paikoille on sittemmin istu-
tettu tiheään kuusta. Saarekkeen reunalla kasvaa lisäksi kataja ja haapaa. Tiheän 
puuston takia aluskasvillisuutta esiintyy saarekkeessa vain satunnaisilla aukkopai-
koilla, joissa kasvaa mm. mesiangervoa, lillukkaa, nuokkuhelmikkää ja hiirenvir-
naa. 

Toimenpidesuositukset: Metsäsaarekkeen reunapuustoa ja -pensastoa raiva-
taan valikoiden niin, että tuloksena on mahdollisimman monikerroksinen, eri-
ikäisistä ja -lajisista puista ja pensaista muodostuva reuna. Saarekkeen monimuo-
toisuutta lisäävinä tekijöinä hoidossa suositaan marjovia puita ja pensaita. Vanhat 
lehtipuut, lahopuut ja pökkelöt säästetään. Reunavyöhykkeen avoimia niittyalueita 
hoidetaan vuosittain niittämällä. Saarekkeen sisään voi istutetun kuusikon lomaan 
raivata aukkoja ja harventaa kuusikkoa niin, että maapohjaan pääsisi valon vaiku-
tuksesta kehittymään aluskasvillisuutta ja mahdollista perinnebiotoopeille ominais-
ta alkuperäiskasvillisuutta.   

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 

 
Kohde 26: Perustettu kosteikko (kartta 4, s. 51)  
Ojitetun suon laitaan perustettu riistakosteikko (kuva 9), jolla havaittiin telkkä-
poikue. Kasvillisuus on melko yksipuolista saraikkoa. Niemet ja saaret ovat vielä 
melko paljaita. Vedestä nousee paikoin pajunversoja.  

Toimenpidesuositukset: Kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti. Jos 
vedessä kasvavista pajuista alkaa olla umpeenkasvu-uhkaa, voidaan niitä poistaa. 
Pajujen poistossa on kuitenkin huomioitava lintujen pesimä-, ruokailu- ja piilo-
paikkojen tarve. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen, jos kohteen pinta-ala on tarpeeksi iso. 
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Kohde 27: Luomankylän saarekkeet (kartta 5, s. 56) 
Aronkylän ja Luomankylän välimailla on kolme pientä puu- ja pensassaareketta 
kylätien varressa. Kahdessa isommassa saarekkeessa on lato. Saarekkeita leimaa 
kerroksellinen lehtipuusto- ja pensasto. Reunavyöhykkeillä on paikoin avoimia, 
suurruohojen ja heinien vallitsemia kohtia. Saarekkeet ovat mm. peltoalueen eliös-
tölle tärkeitä suoja- ja levähdyspaikkoja. Lisäksi ne elävöittävät maisemaa. 

Toimenpidesuositukset: Saarekkeiden reunapuustoa ja -pensastoa raivataan 
valikoiden niin, että tuloksena on mahdollisimman monikerroksinen, eri-ikäisistä ja 
-lajisista puista ja pensaista muodostuva reuna. Saarekkeen monimuotoisuutta li-
säävinä tekijöinä hoidossa suositaan marjovia puita ja pensaita. Vanhat lehtipuut, 
lahopuut ja pökkelöt säästetään. Reunavyöhykkeen avoimia niittyalueita hoidetaan 
vuosittain niittämällä. Ladot säästetään ja niitä voi tarpeen vaatiessa kunnostaa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 28A-D: Savikylän kosteikot (kartta 5, s. 56) 
Savikylässä on peltoalueiden keskellä neljä pientä kosteikkoa, jotka ilmeisesti ovat 
kehittyneet savenoton seurauksena syntyneisiin saviprunneihin. Kosteikoissa vesi 
on melko korkealla ja vesikasvillisuuttakin esiintyy, mm. uistinvitaa. Laidoilla 
kasvaa sekä kosteikkokasvillisuutta, kuten osmankäämiä, että peltojen reuna-
alueille tyypillistä, rehevyyttä ilmentävää suurruohokasvillisuutta. Kosteikkojen 
reuna-alueiden avoimuus vaihtelee täysin avoimesta pientareesta pajupensaisiin ja 
puuryhmiin. Kosteikkojen laidoilla tavataan pajun lisäksi mm. koivua ja harmaa-
leppää. Yhden kosteikon laidalla kasvaa näyttävästi myös yksittäinen mänty. 

Toimenpidesuositukset: Saviprunnien ympäristön hoitotoimenpiteiden tar-
koituksena on estää lampareiden ja niiden ympäristön umpeenkasvu. Lampareita 
hoidetaan niin, että niiden monimuotoisuus säilyy ja että vesi- ja kosteikkokasvilli-
suus kehittyvät luonnontilaisen kaltaisiksi. Lampareita ja niiden ympäristöä hoide-
taan tarpeen mukaan puustoa ja pensastoa harventamalla sekä suurruoho- ja vesi-
kasvillisuutta niittämällä ympäristön avartamiseksi ja rehevyyden vähentämiseksi. 
Raivaus- ja niittotähteet tulee korjata pois alueelta. Suojaavaa puustoa ei saa pois-
taa liiaksi, jotta peltojen eliöstölle jää suojapaikkoja ja ettei lammikoiden kasvilli-
suus rehevöidy valon määrän lisääntyessä. Pellon ja kosteikon väliin on suositelta-
va jättää lannoittamaton suojakaista vähentämään ravinteiden kulkeutumista kos-
teikkoon. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. 
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Kuva 8. Pöllönevan pohjoisella laidalla sijaitsee hieno metsäsaareke,  
jota on entisaikaan laidunnettu (kohde 25). 
 

 
Kuva 9. Ojitetun suon laitaan perustettu riistakosteikko (kohde 26). 
 

 
Kuva 10. Kiviluoman laitumet on 1990-luvulla inventoitu paikallisesti arvok- 
kaaksi perinnebiotoopiksi valtakunnallisen perinnebiotooppi-inventoinnissa 
(kohde 32).  
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Kartta 5. Kauhajoen kohteiden 27 ja 28 sijainti. 
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Kartta 6. Kauhajoen kohteiden 29-31 sijainti. 
 
 

HYYPÄNJOEN VALUMA-ALUE 

Kohde 29: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 6, s. 57) 
Oja laskee Kauhajärveen peltojen ja metsäsaarekkeen kautta. Mahdollisella kos-
teikon paikalla pellon ja metsän rajalla kasvaa saniaista, kortetta, heiniä, leppää ja 
pajuja. Kohteen valuma-alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perus-
teella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 



 

58 Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 1 | 2010 

0,5% valuma-alueen pinta-alasta ja vähintään 0,3ha, voidaan alueelle perustaa mo-
nivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 30: Katikan perinnebiotooppi (kartta 6) 
Katikan laidun on 1990-luvulla inventoitu maakunnallisesti arvokkaaksi perinne-
biotoopiksi valtakunnallisen perinnebiotooppi-inventoinnin kohteena (Kekäläinen 
& Molander 2003). Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Kiviluomankylän etelä-
puolella sijaitsevan Katikanluoman notkossa on metsälaitumista, hakamaasta ja 
niityistä muodostuva vanha laidunalue, jota on Katikan tilan perustamisen jälkeen 
v. 1947 laidunnettu aluksi lampailla ja viimeiset vuosikymmenet lehmillä ja vasi-
koilla. Alue on ollut laidunnuksessa vielä perinnebiotooppi-inventoinnin aikaan, 
mutta nykyään eläimiä ei ole ja aluetta on viime vuosina hoidettu mm. niittämällä 
ja puustoa harventamalla. Alue on säilyttänyt hyvin ominaispiirteensä, mutta pai-
koin on havaittavissa umpeenkasvun merkkejä, kuten puiden taimia. Maitohorsma 
ja mesiangervo kielivät paikoittaisesta rehevöitymisestä. Vallitsevana alueella on 
kuitenkin säilynyt edustava niittykasvillisuus. Aluskasvillisuudessa tavataan mm. 
nurmitatarta, poimulehteä, heinätähtimöä, nurmipiippoa, päivänkakkaraa, ojakel-
lukkaa, kurjenpolvea ja nuokkuhelmikkää sekä nurmi- ja rohtotädykettä sekä aho-
mansikkaa. 

Toimenpidesuositukset: Kohteen hoitotoimenpiteiksi soveltuvat nykyinen 
niitto ja raivaus. Parhaiten alueen hoitoon sopisi kuitenkin laidunnus, joka on ollut 
kohteen perinteinen hoitomuoto. Laiduntamalla voitaisiin parhaiten palauttaa, yllä-
pitää ja kehittää alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 31: Pajuluoman perinnebiotooppi (kartta 6, s. 57) 
Pajuluoman notkoon on laidunnuksen tuloksena syntynyt kaunis hakamainen ym-
päristö. Inventointihetkellä alueella ei ollut laiduneläimiä. Aluskasvillisuudessa 
vallitsevat suurruohot ja heinät, mutta paikoin esiintyy myös edustavaa pienruoho-
kasvillisuutta. Kohteen yleisimpiä lajeja ovat poimulehti, nurmitädyke, timotei, 
huopaohdake, päiväkakkara, harakankello, hiirenvirna, niittynätkelmä, mesianger-
vo, nurmilauha ja ojakellukka. Puuston muodostavat mm. koivu, mänty, kuusi, 
haapa ja kataja. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten alueen hoitoon sopii laidunnus erillään 
nurmilaitumista. Laiduntamalla voidaan parhaimmalla tavalla palauttaa, ylläpitää ja 
kehittää alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 32: Kiviluoman perinnebiotoopit (kartta 7, s. 59) 
Kiviluoman laitumet on 1990-luvulla inventoitu paikallisesti arvokkaaksi perinne-
biotoopiksi valtakunnallisen perinnebiotooppi-inventoinnin kohteena (kuva 10) 
(Kekäläinen & Molander 2003). Pitkään nautakarjan laitumena ollut alue sijoittuu 
Kiviluoman sekä sen eteläpuolisen, pienemmän luoman rinteille. Ylärinteiden laa-
jat ketoalueet muuttuvat alempana rinteessä tuoreeksi ja luoman varressa kosteaksi 
niityksi. Alueella on karjan paljaaksi tallaamia maa-alueita sekä paikoin rehevyy-
destä kielivää nokkosta ja juolavehnää. Alueelta löytyneitä huomionarvoisia lajeja 
ovat mm. nurmitatar, jäkki ja kissankäpälä. Samankaltainen, mutta hoidon ulko-
puolelle jäänyt, alue jatkuu Kiviluoman ja sen eteläpuolisten luomien muodosta-
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missa notkoissa myös maantien itäpuolella. Hoitamattomuudesta huolimatta rinteet 
ovat säilyttäneet hyvin hakamaan ja metsälaitumen ominaispiirteet. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten alueiden hoitoon sopii laidunnus erillään 
nurmilaitumista. Laiduntamalla voidaan parhaimmalla tavalla ylläpitää ja kehittää 
alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
 

 
Kartta 7. Kauhajoen kohteiden 32-40 sijainti. 
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Kohde 33: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 7, s. 59) 
Oja, jonka varressa on mahdollinen kosteikon paikka, laskee peltojen halki Kauha-
jokeen. Kohteen valuma-alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perus-
teella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. Kohde sijaitsee kuitenkin 
pohjavesialueella, jolla on paineellista pohjavettä, joten ennen kosteikon perusta-
mista on tehtävä maaperäselvitys. Ennen maaperäselvityksen tekemistä on oltava 
yhteydessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualueen pohjavesiryhmään, joka ohjeistaa tutkimuksen 
toteuttamisessa. 

Toimenpidesuositukset: Kohteelle suositellaan perustettavaksi avovesipin-
tainen kosteikko patoamalla ja kaivamalla, mikäli maaperä soveltuu kosteikon pe-
rustamiseen. Kosteikkoa perustettaessa on huomioitava kohteen sijainti pohjavesi-
alueella ja tarkistettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavesiryhmästä so-
veltuuko kohteen maaperä kosteikon perustamiseen. Lisäksi perustettavan moni-
vaikutteisen kosteikon on oltava pinta-alaltaan on vähintään 0,5% valuma-alueen 
pinta-alasta ja  kooltaan vähintään 0,3ha 

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki.  
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 34: Anolanoja (kartta 7, s. 59) 
Rotolankylässä laskee Kauhajokeen syvällä notkossa virtaava Anolanoja, jonka 
rinteitä on menneinä vuosikymmeninä niitetty ja laidunnettu. Nyt alue on jäänyt 
hoidotta ja on kasvamassa umpeen. Osa alueesta, Anolanojan niitty, on 1990-
luvulla inventoitu paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi valtakunnallisen 
perinnebiotooppi-inventoinnissa (Kekäläinen & Molander 2003). Niityltä on löyty-
nyt mm. sykeröpiippoa ja häränsilmää. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten alueen hoitoon sopii laidunnus erillään 
nurmilaitumista. Laiduntamalla voidaan parhaimmalla tavalla palauttaa, ylläpitää ja 
kehittää alueen ominaispiirteitä ja lajistoa. Vaihtoehtoisesti aluetta voidaan hoitaa 
niittämällä ja harventamalla puustoa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 35: Karhuluoman laidun (kartta 7, s. 59) 
Karhuluoman notkossa sijaitsee pieni kuusivaltainen hakamaa, jota lampaat laidun-
tavat osana suurempaa nurmilaidunta. Alue on maisemallisesti erittäin viehättävä. 
Aluskasvillisuus on matalaksi syötyä heinävaltaista niittyä. Kasvilajistoon kuuluvat 
mm. nurmirölli, metsälauha, kylä- ja niittynurmikka, nurmilauha, siankärsämö, 
valkoapila ja syysmaitiainen. 

Toimenpidesuositukset: Parhaiten alueen hoitoon sopii laidunnus erillään 
nurmilaitumista. Näin voidaan parhaimmalla tavalla ylläpitää ja kehittää alueen 
ominaispiirteitä ja lajistoa. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. Jos aluetta laidunnetaan omana lohkonaan erillään nurmilaitumista, voi 
tukimuotona olla perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 36: Perinnebiotooppi (kartta 7, s. 59) 
Jokilaakson länsipuolella, Hyypän kylässä, sijaitsee pienialainen perinnebiotooppi 
peltojen välisessä, jyrkästi etelään-itään viettävässä rinteessä. Aluetta on perintei-
sesti hoidettu niittämällä ja kulottamalla. Itään viettävää rinnettä on myös laidun-
nettu viimeksi 1970-luvun loppupuolella. Nykyään aluetta hoidetaan niittämällä ja 
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puustoa harventamalla. Etelään viettävällä paahteisella rinteellä kasvillisuus on 
monimuotoista ja edustavaa. Lajistoon kuuluvat mm. ahopukinjuuri, ahojäkkärä, 
ketosilmäruoho, särmäkuisma, tuoksusimake ja niittyhumala sekä alueella uhan-
alainen musta-apila. Itään viettävän rinteen kasvillisuus on suurruohojen, kuten 
maitohorsman, mesiangervon ja nokkosen, valtaamaa. Rinteessä kasvaa myös run-
saasti puustoa. 

Toimenpidesuositukset: Niittykasvillisuutta hoidetaan niittämällä rinteet 
vuosittain, jotta maaperä köyhtyisi ja niittylajisto kehittyisi monimuotoisemmaksi. 
Rehevimpiä kohtia niitetään kaksi kertaa kesässä. Lajistoltaan edustavammat niit-
tyalueet niitetään kerran vuodessa, loppukesällä, jotta kohteella toivotut niittylajit 
ehtivät kukkia ja siementää. Niittojäte on aina kerättävä pois. Itään viettävällä rin-
teellä puustoa raivataan niin, että rinteeseen jää kasvamaan puita ja pensaita luon-
nollisen näköisesti sekä yksittäin että ryhminä. Kohteella suositaan marjovia puita 
ja pensaita luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä säästetään mahdolliset 
vanhat puut, lahopuut ja pökkelöt.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 37: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 7, s. 59) 
Alue on vanhan joen uoman paikalla oleva pelto, joka on ojitettu. Ennen ojitusta 
vesi on ollut alueella läpi kesän. Nykyisinkin pellolle tulvii vesi. Kohteen valuma-
alueesta yli 20% on peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi so-
pivan kosteikon perustamiseen. Kohde sijaitsee kuitenkin pohjavesialueella, jolla 
on paineellista pohjavettä, joten ennen kosteikon perustamista on tehtävä maape-
räselvitys. Ennen maaperäselvityksen tekemistä on oltava yhteydessä Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualueen pohjavesiryhmään, joka ohjeistaa tutkimuksen toteuttamisessa. 

Toimenpidesuositukset: Kohteelle suositellaan perustettavaksi kosteikko, 
mikäli maaperä soveltuu kosteikon perustamiseen. Kosteikkoa perustettaessa on 
huomioitava kohteen sijainti pohjavesialueella ja tarkistettava Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen pohjavesiryhmästä soveltuuko kohteen maaperä kosteikon perus-
tamiseen. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-alueen 
pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle perustaa monivaikut-
teinen kosteikko. 

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 38: Pellon ja metsän välinen reunavyöhyke (kartta 7, s. 59) 
Hyypänjokilaakson länsipuolella avautuu joelle päin metsän ja pellon välinen reu-
navyöhyke, joka on rakenteeltaan sulkeutunut ja jonkin verran kerroksellinen. 
Reunapuuston ja -pensaston muodostavat vadelma, paju, haapa, pihlaja, koivu ja 
vanha raita. Edustan niittykasvillisuus on rehevää ja yksipuolista.  

Toimenpidesuositukset: Hoidon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää reuna-
vyöhykkeen kerroksellista luonnetta ja lajistollista monimuotoisuutta. Reuna-
vyöhykkeen puustoa ja pensastoa hoidetaan valikoidulla raivauksella niin, että 
reunasta tulee mahdollisimman monikerroksinen ja -lajinen. Reunavyöhykkeen 
hoidossa suositaan etenkin marjovia lajeja. Lahopuut ja vanhat puut tulee säilyttää 
metsän reunan monimuotoisuutta lisäävinä kohteina. Maaperää köyhdytetään niit-
tämällä puuston ja pellon välistä rehevän niittykasvillisuuden valtaamaa avointa 
vyöhykettä, jonka voi paikoin ulottaa myös puiden lomaan raivaamalla aukkoja. 
Tällöin reunan kerroksellinen luonne korostuu ja maaperän vähittäinen köyhtymi-
nen luo olosuhteet vaateliaammalle ja monimuotoisemmalle niittykasvillisuudelle. 
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Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 39: Kuiva niitty (kartta 7, s. 59) 
Panttikylässä sijaitsee laaja monimuotoinen alue, joka muodostuu kahdesta van-
hoille pelloille kehittyneestä kuivasta niitystä sekä niiden välisestä puoliavoimesta 
ja kosteasta ojanotkosta. Alueista erityisen arvokas on niemekkeenä ojanotkojen 
väliin jäävä keto, jolla kasvaa runsaasti alueella uhanalaista ketoneilikkaa.  Maa-
pohja on erittäin kuiva ja paahteinen tarjoten erinomaiset olosuhteet kukkivalle 
ketokasvillisuudelle, perhosille ja heinäsirkoille. Niityllä on paljon pieniä muura-
haispesiä. Itäosassa on hieman rehevämpää tuoretta niittykasvillisuutta. Ketoneili-
kan lisäksi niityn yleisimpiä lajeja ovat huopakeltano, päivänkakkara, jänönsara, 
paimenmatara, nurmitädyke, kissankello, heinätähtimö, ahosuolaheinä, hiirenvirna, 
aho- ja pelto-orvokki, harakankello ja ahojäkkärä. Niityn kasvillisuutta uhkaa 
ojanotkon rinteiltä nouseva vadelma ja maitohorsma. Perhosten kannalta niitty on 
myös suojaisa, ympäröivän puuston vuoksi. Alas notkoon viettävillä rinteillä sekä 
ojan varressa kasvaa kuusta, mäntyä, koivua ja haapaa. Niityltä etelään ja länteen 
viettävät ojanotkojen rinteet ovat kasvillisuudeltaan puoliavoimia. Aluskasvillisuus 
on joko korkeaa heinäniittyä tai suurruohoniittyä. Notkojen kosteilla ja lähteisillä 
pohjilla kasvillisuus on rehevämpää. Notkon länsipuolella sijaitseva suurempi pel-
tolohko kasvaa myös vallitsevana kuivan niityn lajistoa, joskaan ei ole kasvillisuu-
deltaan yhtä monimuotoinen kuin notkon vastakkaisen puolen kukkaketo. 

Toimenpidesuositukset: Kuiville niittyalueille sopivin hoitomuoto on sään-
nöllinen niitto. Alueita niitetään pääsääntöisesti kerran vuodessa loppukesällä, kun 
arvokas ketolajisto on ehtinyt kukkia ja siementää. Aivan kuivimmilla ja niukka-
kasvuisimmilla paikoilla niittoa ei tarvitse välttämättä tehdä joka vuosi, vaan sen 
voi suunnitella suoritettavaksi tarpeen mukaan. Rehevyyttä ja umpeenkasvua il-
mentäviä lajeja, kuten maitohorsmaa ja vadelmaa, voidaan niittää kaksi kertaa vuo-
dessa. Myös ojanotkojen avoimia niittyalueita voidaan niittää puiden lomasta ko-
rostaen näin rinteiden hakamaista luonnetta. Notkon lähteinen pohja suositellaan 
sen sijaan jätettäväksi kehittymään luonnontilaan. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 40: Tuore niitty (kartta 7, s. 59) 
Könnökylässä sijaitsee maantien varressa, vanhan maatilan eteläpuolella pieni mo-
nimuotoinen niitty. Alue on vanhaa peltoa, jonka käyttö on loppunut noin 15–20 
vuotta sitten. Kasvillisuus on monimuotoista ja kuivaa niittykasvillisuutta, jota 
kuitenkin uhkaavat niityllä leviävät vadelma-, maitohorsma-, mesiangervo- ja lu-
piinikasvustot. Niityllä on harvakseltaan maakiviä sekä vanhoja, kauniin muotoisia 
raitoja. Niityllä kasvaa myös pajua, koivua ja mäntyä. Runsaaseen ja monimuotoi-
seen niittykasvilajistoon kuuluvat mm. ojakellukka, päivänkakkara, nurminata, 
harakankello, poimulehti, nurmitädyke, tuoksusimake, särmäkuisma, aho-orvokki, 
jänönsara, ahosuolaheinä, jouhivihvilä, niittynätkelmä ja hiirenvirna. 

Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on niityn avoi-
muuden säilyttäminen ja lisääminen sekä rehevyyden vähentäminen ja umpeenkas-
vun estäminen. Niittykasvillisuutta hoidetaan niittämällä alue vuosittain, jotta maa-
perä köyhtyisi ja niittylajisto kehittyisi monimuotoisemmaksi. Rehevimpiä kohtia, 
erityisesti vadelma-, maitohorsma-, mesiangervo- ja lupiinikasvustoja, niitetään 
kaksi kertaa kesässä. Lajistoltaan edustavammat, matalakasvuiset niittyalueet niite-
tään kerran vuodessa loppukesällä, jotta kohteella toivotut niittylajit ehtivät kukkia 
ja siementää. Niittojäte on aina kerättävä pois. Puustoa raivataan avoimuuden li-
säämiseksi. Raivaus suunnitellaan kuitenkin niin, että joitakin puita ja pensaita jää 
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niitylle kasvamaan luonnollisen näköisesti, yksittäin tai ryhminä. Kohteella suosi-
taan marjovia puita ja pensaita luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä sääs-
tetään mahdolliset vanhat puut, lahopuut ja pökkelöt. Erityisesti maakivet ja vanhat 
raidat tuodaan esiin muun kasvillisuuden lomasta. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
 

 
Kartta 8. Kauhajoen kohteiden 41-50 sijainti. 
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Kohde 41: Puu- ja pensasryhmät (kartta 8, s. 63) 
Kylätien varressa, jokilaakson pohjalla, on pieniä puu- ja pensassaarekkeita sekä 
maisemamänty. Saarekkeet ovat mm. peltoalueen eliöstölle tärkeitä suoja- ja le-
vähdyspaikkoja. Lisäksi ne elävöittävät maisemaa. 

Toimenpidesuositukset: Saarekkeiden reunapuustoa ja -pensastoa raivataan 
valikoiden niin, että tuloksena on mahdollisimman monikerroksinen, eri-ikäisistä ja 
-lajisista puista ja pensaista muodostuva reuna. Saarekkeen monimuotoisuutta li-
säävinä tekijöinä hoidossa suositaan marjovia puita ja pensaita. Vanhat lehtipuut, 
lahopuut ja pökkelöt säästetään. Reunavyöhykkeen avoimia niittyalueita hoidetaan 
vuosittain niittämällä. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 42: Perustettu kosteikko (kartta 8, s. 63) 
Olemassa oleva lampi, joka on pellon keskellä Kauhajoen jokiuoman vieressä. 
Lampea ympäröi matalahko ruoho- ja heinäkasvillisuus. Kohde sijaitsee kuitenkin 
pohjavesialueella, jolla on paineellista pohjavettä, joten ennen kosteikon perusta-
mista on tehtävä maaperäselvitys. Ennen maaperäselvityksen tekemistä on oltava 
yhteydessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualueen pohjavesiryhmään, joka ohjeistaa tutkimuksen 
toteuttamisessa. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikkoa perustettaessa on huomioitava kohteen 
sijainti pohjavesialueella ja tarkistettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohja-
vesiryhmästä soveltuuko kohteen maaperä kosteikon perustamiseen. Lisäksi perus-
tettavan monivaikutteisen kosteikon on oltava pinta-alaltaan on vähintään 0,5% 
valuma-alueen pinta-alasta ja  kooltaan vähintään 0,3ha.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 43: Ojanotko pientareineen (kartta 8, s. 63) 
Hautaojan notkon pohjoisen puoleisella rinteellä kasvaa varttunutta koivikkoa, 
jonka lomassa esiintyy myös katajaa, harmaaleppää, kuusta, pihlajaa ja punaheruk-
kaa. Aluskasvillisuus on heinävaltaista, vaikkakin paikoin esiintyy myös suur-
ruoholaikkuja. Kasvillisuuteen kuuluu sekä lehto- että niittylajeja. Yleisimpiä lajeja 
ovat nurmitädyke, siankärsämö, nuokkuhelmikkä, metsälauha, nurmilauha, lilluk-
ka, käenkaali, mesiangervo, ojakellukka, harakankello ja ahomansikka. Alueen 
länsipuolella, kahden notko väliin jäävän töyrään päällä kasvaa Suomessa rauhoi-
tettu kämmekkäkasvi, lehtoneidonvaippa. Lehtoneidonvaippa on lehtometsien laji 
ja kalkinsuosija.  Samalla alueella kasvaa myös huomionarvoista ahopukinjuurta. 
Töyräällä saattaa olla vanha tervahaudan paikka. Vastakkainen rinne Hautaojan 
toisella puolella on nurmilaidunta. 

Toimenpidesuositukset: Ojanotkot ovat perinteisesti olleet laitumina. Lajis-
tosta päätellen myös Hautaojan notkon pohjoista puolta on aikoinaan laidunnettu. 
Kohteelle on suositeltavaa perustaa metsälaidun. Alueen hoitosuunnitelmaa laadit-
taessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rauhoitetun lehtoneidonvaipan elinympä-
ristön oikeaan hoitoon. Muun muassa elinympäristövaatimukset, kukkimisajankoh-
ta ja siementäminen tulisi huomioida. Hoitosuunnitelmaa tehdessä tulee olla yhtey-
dessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualueen luonnonsuojeluryhmään. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
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Kohde 44: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 8, s. 63) 
Viljelemätön pelto, jonka ojat kasvavat pajua. Kohteen valuma-alueesta yli 20% on 
peltoa. Alustavan kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perus-
tamiseen. Kohde sijaitsee kuitenkin pohjavesialueella, jolla on paineellista pohja-
vettä, joten ennen kosteikon perustamista on tehtävä maaperäselvitys. Ennen maa-
peräselvityksen tekemistä on oltava yhteydessä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen pohja-
vesiryhmään, joka ohjeistaa tutkimuksen toteuttamisessa. 

Toimenpidesuositukset: Yläpuolisilta tiloilta johdetaan vedet kohteelle 
avovesikosteikon perustamista varten, mikäli kohteen maaperä soveltuu kosteikon 
perustamiseen. Kosteikkoa perustettaessa on huomioitava kohteen sijainti pohja-
vesialueella ja tarkistettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavesiryhmästä 
soveltuuko kohde kosteikon perustamiseen. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala 
on vähintään 0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, 
voidaan alueelle perustaa monivaikutteinen kosteikko. 

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
Kohde 45: Perinnebiotooppi (kartta 8, s. 63) 
Jokimäen kylässä on laaja ylämaankarjan metsälaidun, josta myös osa on niittyä ja 
hakamaata. Laidun sijoittuu jokilaaksoa rajaavan talousmetsävyöhykkeen reunaan 
ja siitä avautuukin näkymä alas jokilaakson pelloille. Kenttäkerroksen kasvillisuus 
vaihtelee avoimien alueiden heinävaltaisuudesta puustoisten alueiden metsäkasvil-
lisuuteen. Kuivimmilla ja paahteisimmilla paikoilla kasvaa mm. rohtotädykettä. 
Aikaisemmasta laidunhistoriasta ovat merkkinä lukuisat katajat ja muurahaispesät.  

Toimenpidesuositukset: Kohteelle sopii hoitomuodoksi parhaiten laidun-
nus. Kunnostustoimenpiteinä raivataan alueelta puustoa niin, että puuston lomaan 
syntyy niittykasvillisuuden valtaamia aukkoja. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 46: Kosteikko (kartta 8, s. 63) 
Jokilaakson ylärinteellä, metsän laidassa, on pieni ojan levennykseen syntynyt 
lampare, joka saa vetensä lähteestä. Kosteikkokasvillisuus on kehittynyt monimuo-
toiseksi. Vedessä ja vesirajassa kasvaa jokapaikansaraa, pullosaraa, jouhivihvilää, 
kurjenmiekkaa, suohorsmaa, järvikortetta, rantaluikkaa ja palpakkoa. Pientareilla 
kukkivat niittynätkelmä, hiirenvirna, harakankello, nurmitädyke, niittyleinikki, 
apilat ja ojakärsämö. Metsän reunassa sijaitsevan kosteikon jokilaakson puoleisella, 
puoliavoimella laidalla kasvaa mm. harmaaleppää, koivua, pajua ja vadelmaa. 

Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on estää lampa-
reiden ja niiden ympäristön umpeenkasvu. Lampareita hoidetaan niin, että niiden 
monimuotoisuus säilyy ja että vesi- ja kosteikkokasvillisuus kehittyvät luonnonti-
laisen kaltaisiksi. Lampareita ja niiden ympäristöä hoidetaan tarpeen mukaan puus-
toa ja pensastoa harventamalla sekä suurruoho- ja vesikasvillisuutta niittämällä 
ympäristön avartamiseksi ja rehevyyden vähentämiseksi. Raivaus- ja niittotähteet 
tulee korjata pois alueelta. Suojaavaa puustoa ei saa poistaa liiaksi, jotta peltojen 
eliöstölle jää suojapaikkoja ja ettei lammikoiden kasvillisuus rehevöidy valon mää-
rän lisääntyessä. Pellon ja kosteikon väliin on suositeltava jättää lannoittamaton 
suojakaista vähentämään ravinteiden kulkeutumista kosteikkoon. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. 
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Kohde 47: Perustettu kosteikko (kartta 8, s. 63) 
Notkelmaan perustettu kosteikko, jossa on avovesipintaa. Rannoilla kasvaa kos-
teikkokasvillisuutta, joka on pääasiassa saraikkoa. Vedessä kasvaa myös jonkin 
verran kelluslehtistä vesikasvillisuutta. Kohteen valuma-alueesta yli 20% on peltoa. 
Alustavassa kartoituksessa kohde näyttäisi sopivan myös laajemman kosteikon 
perustamiseen. Kohde sijaitsee kuitenkin pohjavesialueella, jolla on paineellista 
pohjavettä, joten ennen kosteikon mahdollista laajentamista on tehtävä maape-
räselvitys. Ennen maaperäselvityksen tekemistä on oltava yhteydessä Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualueen pohjavesiryhmään, joka ohjeistaa tutkimuksen toteuttamisessa. 

Toimenpidesuositukset: Kosteikon ympärille perustetaan suojakaista ja an-
netaan kasvillisuuden kehittyä luonnollisesti. Vaihtoehtoisesti kosteikkoa voidaan 
myös laajentaa, mikäli maaperä soveltuu siihen tarkoitukseen. Mahdollisessa kos-
teikon laajennuksessa on huomioitava kohteen sijainti pohjavesialueella ja tarkis-
tettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pohjavesiryhmästä soveltuuko kohde 
kosteikon laajentamiseen. Jos olemassa olevan kosteikon tai kosteikko ja sen mah-
dollisen laajennuksen pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen 
kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle vaihtoehtoisesti perustaa monivaikut-
teinen kosteikko. 

Rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen eri-
tyistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. Mo-
nivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maatalouden ympäristötuen eri-
tyistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. Monivaikutteisen kos-
teikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona 
kosteikon hoito. 
 
Kohde 48: Ojanotko pientareineen (kartta 8, s. 63) 
Jokilaaksoon laskevan ojanotko on aikaisemmin ollut avointa niittyä. Alueelta on 
hiljattain harvennettu puustoa, mutta ilman jatkuvaa hoitoa puusto ja pensasto sul-
kevat vähitellen avoimet alueet. Nuorten koivujen lomassa kasvaakin runsaasti 
tasaikäistä pajua. Notkon pohjoista reunaa kulkee peltotie, jonka pellolle nouseval-
la pientareella kasvaa vanhoja maisemallisia puita. Pellon laidalla on myös vanha, 
kaunis lato. Jokilaaksoon viettävän notkon yläosan laidoilla on matalaa ja kuivah-
koa niittyä, jonka yleisimpiä lajeja ovat särmäkuisma, lampaannata, poimulehti, 
tuoksusimake, kultapiisku, nurmitädyke, hiirenvirna, siankärsämö, huopaohdake ja 
niittyleinikki. Notkon pohjalle mentäessä kasvillisuus muuttuu reheväksi suur-
ruohokasvillisuudeksi ja pajukon määrä kasvaa. Rehevillä paikoilla valtalajina on 
maitohorsma. 

Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on kohteen avoi-
muuden lisääminen ja säilyttäminen sekä rehevyyden vähentäminen ja umpeenkas-
vun estäminen. Niittykasvillisuutta hoidetaan niittämällä alue, myös peltotie pienta-
reineen, vuosittain, jotta maaperä köyhtyisi ja niittylajisto kehittyisi monimuotoi-
semmaksi. Rehevimpiä kohtia niitetään kaksi kertaa kesässä. Lajistoltaan edusta-
vammat, matalakasvuiset niittyalueet niitetään kerran vuodessa loppukesällä, jotta 
kohteella toivotut niittylajit ehtivät kukkia ja siementää. Niittojäte on aina kerättävä 
pois. Vaihtoehtoisesti voidaan aluetta myös laiduntaa. Puustoa, erityisesti pajuk-
koa, raivataan avoimuuden lisäämiseksi. Raivaus suunnitellaan kuitenkin niin, että 
joitakin puita ja pensaita jää niitylle kasvamaan luonnollisen näköisesti, yksittäin ja 
ryhminä. Kohteella suositaan marjovia puita ja pensaita. Peltotien pientareen van-
hat puut säästetään ja lato säilytetään.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
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Kohde 49: Uhanalaisen lajin esiintymä (kartta 8, s. 63) 
Etelään avautuvalla kuivalla tienpientareella, autioituneen pihapiirin kohdalla, kas-
vaa alueella uhanalaista ketoneilikkaa. Tilan ulkorakennuksen takana on myös 
pieni niitty, jonka laidoilla on säilynyt kuivaa niittykasvillisuutta. Niityn keskiosa 
on sen sijaan rehevöitynyt. Niittylajistoon kuuluvat ketoneilikan lisäksi hiirenvirna, 
lampaannata, siankärsämö, nurmitädyke, heinätähtimö, paimenmatara, huopaohda-
ke, kissankello, ahomansikka, koiranputki ja pietaryrtti. Tien pientareella ja niityn 
laidoilla kasvaa vanhoja koivuja, mäntyjä, kuusta, haapaa, pihlajaa ja vadelmaa. 

Toimenpidesuositukset: Niittykasvillisuutta hoidetaan niittämällä alue vuo-
sittain, jotta maaperä köyhtyisi ja niittylajisto säilyisi edustavana. Rehevimpiä koh-
tia niitetään kaksi kertaa kesässä. Lajistoltaan edustavammat, matalakasvuiset niit-
tyalueet niitetään kerran vuodessa loppukesällä, jotta kohteella toivotut niittylajit, 
erityisesti uhanalainen ketoneilikka, ehtivät kukkia ja siementää. Niittojäte on aina 
kerättävä pois. Puustoa raivataan tarpeen vaatiessa avoimuuden lisäämiseksi. Koh-
teella suositaan marjovia puita ja pensaita. Tien pientareen vanhat puut, lahopuut ja 
pökkelöt säästetään. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 50: Ojanotko pientareineen (kartta 8, s. 63) 
Syvä ja leveä jokilaaksoon laskeva ojanotko on tärkeä maisemakohde, sillä se nä-
kyy hyvin laakson vastakkaista puolta kulkevalta tieltä. Notkon pääosin avoimilla 
rinteillä kasvaa jonkin verran nuorta leppää ja koivua yksittäin tai ryhmissä. Kent-
täkerroksessa vallitsevat huopaohdake, maitohorsma, koiranputki, hiirenvirna, sär-
mäkuisma ja paimenmatara. 

Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on kohteen avoi-
muuden lisääminen ja säilyttäminen sekä rehevyyden vähentäminen ja umpeenkas-
vun estäminen. Kohteelle sopiva hoitomuoto on jyrkkien rinteiden vuoksi laidun-
nus. Vaihtoehtoisesti voidaan niittykasvillisuutta hoitaa niittämällä alue vuosittain, 
jotta maaperä köyhtyisi ja niittylajisto kehittyisi monimuotoisemmaksi. Rehevim-
piä kohtia niitetään kaksi kertaa kesässä. Niittojäte on aina kerättävä pois. Puustoa 
tarpeen vaatiessa raivataan avoimuuden säilyttämiseksi. Raivaus suunnitellaan 
kuitenkin niin, että joitakin puita ja pensaita jää niitylle kasvamaan luonnollisen 
näköisesti, yksittäin ja ryhminä. Kohteella suositaan marjovia puita ja pensaita.  

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistä-
minen. 
 
Kohde 51: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 9, s. 68) 
Kapuoja laskee peltojen halki Hyypänjokeen. Ojan alaosalla on mahdollinen kos-
teikon paikka. Kohteen valuma-alueen pinta-alasta on yli 20% peltoa. Alustavan 
kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko patoamalla ja kaivamalla. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 
0,5% valuma-alueen pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle 
perustaa monivaikutteinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
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Kartta 9. Kauhajoen kohteiden 51-54 sijainti. 
 
 
Kohde 52: Kuiva niitty (kartta 9, s. 68) 
Luoman pohjoispuolella tienviereisellä töyräällä kasvaa kuivan niityn lajistoa mm 
pukinjuurta ja kissankelloa. 

Toimenpidesuositukset: Kuivaa niittylaikkua tulisi niittää ja niittojäte kul-
jettaa pois kohteelta. 
 
Kohde 53: Perinnebiotooppi (kartta 9, s. 68) 
Kituluoman notkossa sijaitsee alavalla paikalla vanha laidunmaa, jota on laidunnet-
tu lehmillä ainakin 1950-luvulta lähtien. Edellisen kerran aluetta on laidunnettu 
noin 10 vuotta sitten. Paikalla on aikaisemmin ollut vesivoimalla toimivat mylly ja 
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pärehöylä, joita varten Kituluomaan on rakennettu sivu-uoma. Melko tiheä puusto 
muodostuu pääasiassa lehtipuista, koivusta, tuomesta, lepästä ja pihlajasta, mutta 
myös kuusta esiintyy alueella. Aluskasvillisuus on kosteaa suurruohoniittyä. Ylei-
simpiä lajeja ovat lehtovirmajuuri, mesiangervo, ojakellukka, karhunputki, nurmi-
lauha ja rönsyleinikki. Luoman varressa kasvaa mm. korpi-imarretta. 

Toimenpidesuositukset: Kohteelle sopiva hoitomuoto on laidunnus. Lai-
dunnuksen avulla vanha perinnebiotooppi säilyttää piirteensä ja ajan myötä myös 
niittykasvillisuus kehittyy monimuotoisemmaksi. Avoimuutta voi lisätä raivaamal-
la puuston lomaan aukkoja. Kohteella suositaan marjovia puita ja pensaita. Myös 
vanhat puut, lahopuut ja pökkelöt tulee säilyttää. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 
 
Kohde 54: Perinnebiotooppi (kartta 9, s. 68) 
Aikoinaan heinäpeltona ja sen jälkeen laitumena toiminut alue viettää kumpareise-
na kohti Kituluomaa. Laidunnuksen päättymisen jälkeen 1970-luvulla on alueelle 
istutettu rauduskoivua, jota on satunnaisesti harvennettu. Koivujen lomassa kasvaa 
siellä täällä vanhoja, osittain pylväsmäisiäkin katajia, harmaaleppää, kuusta ja pu-
naherukkaa sekä vanha raita. Aluskasvillisuus on lehtomaista pienruoho-
heinäniittyä. Yleisimpiä lajeja ovat nurmitädyke, niittynätkelmä, kultapiisku, me-
siangervo, aho-orvokki, siankärsämö, kalvassara, suo-orvokki, pikkutalvikki, met-
säalvejuuri, hiirenporras, metsätähti, käenkaali, korpi-imarre, ahomansikka, mesi-
marja, oravanmarja, metsäkurjenpolvi, kielo ja kotkansiipi. Kituluoman notkon 
pohjalla kasvillisuus on rehevämpää muodostuen mm. vadelmasta, nurmilauhasta, 
lehtovirmajuuresta, nokkosesta ja ojakellukasta. Vastakkainen puoli Kituluoman 
varresta on hevoslaitumena, mikä erottuu kauniina, hakamaisena alueena. Alueen 
itäpuolella on peltolohko, jonka itään avautuvalla kuivalla ja paahteisella reunalla 
kasvaa huopakeltanoa, kissankelloa ja päivänkakkaraa. Myös viljelemättömän pel-
tolohkon kasvillisuus on kehittynyt monimuotoiseksi. Kasvillisuudessa esiintyvät 
mm. poimulehti, heinätähtimö, röyhyvihvilä, nurmipiippo ja harakankello sekä 
huomionarvoinen nurmitatar. Kituluoman varsi sekä vanha pelto muodostavat ko-
konaisuutena arvokkaan kokonaisuuden sekä luonnon monimuotoisuuden että mai-
seman kannalta. 

Toimenpidesuositukset: Kohteelle sopiva hoitomuoto, sekä puustoisella Ki-
tuluoman rinnemaalla että vanhalla peltolohkolla, on laidunnus. Laidunnuksen 
avulla alueen maisemalliset ominaispiirteet ja kasvilajisto säilyvät ja kehittyvät 
ajan myötä edustavammiksi. Avoimuutta voi lisätä raivaamalla puuston lomaan 
aukkoja. Kohteella suositaan marjovia puita ja pensaita. Myös vanhat puut, katajat, 
lahopuut ja pökkelöt tulee säilyttää. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteen hoitoon voi hakea maatalouden ympäris-
tötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. 

IKKELÄNJOEN VALUMA-ALUE 

Kohde 55: Mahdollinen kosteikon paikka (kartta 10, s. 70) 
Ikkelänjärveen laskevien ojien varressa on noin hehtaarin suuruinen alue joutomaa-
ta sekä kosteaa koivumetsää. Kohteen valuma-alueesta yli 20 % on peltoa. Alusta-
van kartoituksen perusteella kohde näyttäisi sopivan kosteikon perustamiseen, mi-
käli Korteojan ja yläpuolisten peltojen vedet ohjataan kosteikkoon. 

Toimenpidesuositukset: Suositellaan perustettavaksi avovesipintainen kos-
teikko. Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on vähintään 0,5% valuma-alueen 
pinta-alasta ollen kuitenkin vähintään 0,3ha, voidaan alueelle perustaa monivaikut-
teinen kosteikko.  

Rahoitusmuoto: Monivaikutteisen kosteikon perustamiseen voi hakea maa-
talouden ympäristötuen erityistukea, tukimuotona ei-tuotannollinen investointituki. 
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Monivaikutteisen kosteikon hoitoon voi hakea maatalouden ympäristötuen erityis-
tukea, tukimuotona kosteikon hoito. 
 
 

 
kartta 10. kauhajoen kohteen 55 sijainti. 
 
 
Kohde 56: Kosteikko (kartta 11, s. 72) 
Aronkylässä, Ikkelänjoen varressa, sijaitsee vanhan joenuoman paikka muodostaen 
kauniin kaaren keskelle peltoaluetta. Kohde sijaitsee maisemallisella paikalla kylä-
tien varressa. Vanhaan uomaan nousee tulva Ikkelänjoesta keväisin ja rankkasateil-
la, tasaten näin vedenpinnan korkeutta joessa. Vanhaan uomaan laskee myös valu-
mavesiä ja joitakin salaojia ympäröivältä pellolta purkautuen vanhan uoman lasku-
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aukkoa pitkin Ikkelänjokeen. Alue pysyy läpi kesän niin kosteana, ettei sitä voida 
ottaa viljelyyn. Kasvillisuus on kosteaa suurruoho- ja heinäniittyä, valtalajeina 
nokkonen, nurmilauha ja mesiangervo. Uoman varressa kasvaa joitakin pajuja. 

Toimenpidesuositukset: Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on estää kos-
teikon ja sen ympäristön umpeenkasvu. Kosteikkoa hoidetaan niin, että sen moni-
muotoisuus säilyy ja että vesi- ja kosteikkokasvillisuus kehittyvät luonnontilaisen 
kaltaisiksi. Vanhan joenuoman pientareita hoidetaan tarpeen mukaan puustoa ja 
pensastoa harventamalla ja suurruohokasvillisuutta niittämällä ympäristön avarta-
miseksi ja rehevyyden vähentämiseksi. Raivaus- ja niittotähteet tulee korjata pois 
alueelta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää on säilyttää myös mahdolli-
set vanhat puut, pökkelöt ja lahopuut. Suojaavaa puustoa ja pensastoa ei saa poistaa 
liiaksi, jotta peltojen eliöstölle jää suojapaikkoja ja ettei lammikoiden kasvillisuus 
rehevöidy valon määrän lisääntyessä. Lisäksi puusto sitoo maaperää ja pidättää 
pelloilta tulevia ravinteita. Pellon ja kosteikon väliin on suositeltava jättää lannoit-
tamaton suojakaista vähentämään ravinteiden kulkeutumista kosteikkoon. 

Hoidon rahoitusmuoto: Kohteiden hoitoon voi hakea maatalouden ympä-
ristötuen erityistukea, tukimuotona luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edis-
täminen. 

NUMMIJOEN VALUMA-ALUE 

Kohde 57A-C: Perinnebiotooppi, peltosaareke ja tulvapelto (kartta 12, s. 73) 
Nummijoen varressa, joen pohjoispuolella, sijaitsee vanha metsälaidun (57A), joka 
on hoidon puutteesta huolimatta säilynyt melko avoimena. Alueen puusto muodos-
tuu kuusesta, koivusta, harmaalepästä ja pajusta. Aluskasvillisuudessa vallitsee 
nurmilauha. 

Metsälaitumen kaakkoispuolella sijaitsevalla pellolla on peltolähteen ympä-
rille kehittynyt maisemallisesti kaunis ja monimuotoinen pieni saareke (57B). Saa-
rekkeen puuston muodostavat vanha mänty, pihlaja, kuusi ja harmaaleppä. Alus-
kasvillisuus on paahteista ja kuivaa niittyä, jolla viihtyvät mm. rätvänä, nurmipiip-
po, kissankello, nurmitädyke, siankärsämö ja hiirenvirna sekä huomionarvoinen 
nurmitatar. 

Saarekkeen eteläpuolella virtaava Nummijoki tulvii ympäröiville pelloille 
vaikeuttaen viljelyä (57C). Peltoja hoidetaan tällä hetkellä luonnonhoitopeltoina. 
Peltojen kohdalla kapeana virtaavassa joessa on monimuotoinen kasvillisuus. Ve-
dessä ja vesirajassa kasvaa mm. vesikuusta, ulpukkaa, rantakukkaa, vesitatarta, 
kurjenjalkaa, palpakkoa, suoputkea ja ratamosarpiota. Joella lentelee runsaasti su-
denkorentoja, mm. neidonkorentoja.  

Toimenpidesuositukset: Metsälaitumelle sopiva hoitomuoto on laidunnus. 
Laidunnuksen avulla vanha perinnebiotooppi säilyttää piirteensä ja ajan myötä 
myös niittykasvillisuus kehittyy monimuotoisemmaksi. Avoimuutta voi lisätä rai-
vaamalla puuston lomaan aukkoja. Kohteella suositaan marjovia puita ja pensaita. 
Myös vanhat puut, lahopuut ja pökkelöt tulee säilyttää. 

Peltosaareke on pienestä koostaan huolimatta tärkeä säilyttää ja vaalia sen 
vanhaa puustoa ja arvokasta niittykasvillisuutta. Puita ja pensaita voi tarpeen mu-
kaan raivata umpeenkasvun ehkäisemiseksi ja niittykasvillisuutta niittää loppu-
kesällä. Raivaus- ja niittotähteet on kerättävä pois. 

Jokivarren tulvapelloille on mahdollista perustaa suojavyöhyke vaihtoehtona 
luonnonhoitopelloille. Suojavyöhyke on vähintään keskimäärin 15 m leveä kasvil-
lisuuden peittämä alue, jota hoidetaan vuosittain niittämällä ja korjaamalla niittojä-
te pois. Suojavyöhyke pidättää tehokkaasti pelloilta valumaveden mukana kulkeu-
tuvia valuvia ravinteita ja kiintoainesta. Vesiensuojelun lisäksi suojavyöhykkeellä 
on merkitystä alueen luonnon monimuotoisuudelle. 

Hoidon rahoitusmuoto: Metsälaitumen hoitoon voi hakea maatalouden 
ympäristötuen erityistukea, tukimuotona perinnebiotoopin hoito. Pelloille perustet-
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tavan suojavyöhykkeen hoitoon voi hakea erityistukea, tukimuotona suojavyöhyk-
keen perustaminen ja hoito.  
 
 

 
Kartta 11. Kauhajoen kohteen 56 sijainti. 
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Kartta 12. Kauhajoen kohteen 57 sijainti. 
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6 Hoitotoimenpiteiden yleisiä periaatteita 
Luonnon monimuotoisuuskohteilla ja monivaikutteisilla kosteikoilla hoidon oike-
anlainen toteutus on tärkeää toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi. Hoitotoimen-
piteiden periaatteisiin tutustuminen on tärkeää ennen varsinaisen hoitosuunnitel-
man laatimista. Hoitosuunnitelman voi laatia viljelijä itse tai suunnitteluapua voi 
pyytää suunnitteluun erikoistuneilta yrittäjiltä tai alueen ProAgrialta. Tässä suunni-
telmassa esitettyjen hoitotoimenpiteiden yleisimmät ja tärkeimmät periaatteet on 
koottu perinnebiotooppien hoitokorttien ja muiden oppaiden pohjalta. Alla oppai-
den kirjoittajat ja oppaiden nimet. Tarkemmat tiedot löytyvät lähdekirjallisuudesta.  
Priha, M. (toim.) 2003:  
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 1 – Laidunnus. 
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 2 – Niitto. 
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 3 – Peruskunnostus. 
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 5 – Perinnebiotooppien hoidon suunnittelu. 
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 6 – Tuoreet niityt ja kedot. 
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 7 – Hakamaat ja metsälaitumet. 
 – Perinnebiotooppien hoitokortti 9 – Järven- ja joenrantaniityt, jokivarsien 

tulvaniityt.  
Priha & Borg 2003: (toim.) 2003: Perinnebiotooppien hoitokortti 4 – Kulotus 
Schulman  A. (toim.) 2007: Perinnebiotooppien hoitokortti 10 – Tuottoa perinne- 
 biotooppien hoitamisesta 
Heikkilä, M. (toim.) 2002: Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleis- 
 suunnitteluopas 
Heinonen, A. 2005: Töyrällä ja lakialla – Maatalouden erityisympäristötukisopi- 
 mukset maiseman ja luonnonhoidon välineenä Etelä-Pohjanmaalla 
Jormola, J., Harjula, H. & Sarvilinna, A. (toim.) 2003: Luonnonmukainen vesira- 
 kentaminen – Uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun 
Puustinen, M. & Jormola, J. 2007: Maatalouden ympäristötuen erityistuet – Moni-

vaikutteisen kosteikon hoito. – Maa- ja metsätalousministeriö. 8 s. 
Puustinen, M., Koskiaho, J., Jormola, J., Järvenpää, L., Karhunen, A., Mikkola-
Roos, M., Pitkänen, J., Riihimäki, J., Svensberg, M. & Vikberg, B. 2007: Maata- 
 louden monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelu ja mitoitus. 
 
Hoidon tavoitteena on päästä maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden ja 
vesiensuojelun kannalta parhaaseen lopputulokseen.  

6.1 Luonnon monimuotoisuuskohteet 

6.1.1 Raivaus 
Hoitamatta olleilla kohteilla puiden ja pensaiden raivaus on usein ensimmäinen 
hoitotoimenpide. Yleisesti raivauksella pyritään lisäämään kohteen avoimuutta, 
palauttamaan ja korostamaan sen ominaispiirteitä sekä valikoimaan kohteen luon-
teelle sopiva puusto ja pensasto. Raivaus tulisi suunnitella etukäteen ottaen huomi-
oon hoidon tavoitteet. Puustoa ei pyritä harventamaan tasavälein talousmetsän kal-
taisesti vaan tavoitteena on luonnollinen avoimien niittylaikkujen ja puuryhmien 
vuorottelu. Raivausjäte kerätään pois, jottei maaperän ravinnepitoisuus kasvaisi. 
Raivauksen jälkeinen juurien lahoaminen sekä valomäärän lisääntyminen johtaa 
usein aukkopaikkojen kasvillisuuden rehevöitymiseen. Siksi on tärkeää huolehtia 
jatkotoimenpiteistä, joita ovat yleensä laidunnus ja niitto. 

Luonnon monimuotoisuuskohteilla, kuten metsän ja pellon välisillä reuna-
vyöhykkeillä sekä puustoisilla saarekkeilla, raivaus toteutetaan huomioiden sekä 
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lajistollinen että rakenteellinen monimuotoisuus. Lajistossa suositaan lehtipuita ja 
katajia sekä erilaisia marjovia ja kukkivia puita ja pensaita, kuten raitaa, pihlajaa, 
taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Tavoitteena on, että erilajiset ja eri-ikäiset puut ja 
pensaat muodostavat monikerroksisen reunavyöhykkeen. Raivaamalla luodaan 
reunavyöhykkeelle myös avoimia kohtia, joiden kasvillisuutta hoidetaan yleensä 
niittämällä. Vanhat komeat puuyksilöt sekä lahopuut säästetään. Kolopuut kannat-
taa jättää kohteelle pesäpuiksi. Raivaamalla tuodaan puuston lomasta esiin kivet ja 
maisemapuut sekä mahdolliset perinteisen maatalouden rakennelmat, kuten ki-
viaidat. 

Umpeutuneilta perinnebiotoopeilta liiallinen puusto ja pensasto voidaan 
poistaa joko kerralla tai vaiheittain, jolloin vältetään yhtäkkinen ravinteiden vapau-
tuminen maaperään ja valoisuuden lisääntyminen, jotka kertaraivauksen jälkeen 
saavat usein ongelmakasvit rehottamaan. Niityiltä poistetaan erityisesti kanto- ja 
juurivesoja muodostavat kuuset ja lehtipuut. Maisemapuut ja pylväsmäiset katajat 
säilytetään muutoin avoimilla niityillä. Haavat ja harmaalepät tulee kaulata pari 
vuotta ennen kaatoa vesomisen heikentämiseksi. Vanhat lehtipuut ja sekä pystyt 
että kaatuneet lahopuut säästetään. Myös laidunniityille jätetään puuryhmiä eläin-
ten suojaksi. Katajikkojen komeita yksilöitä tuodaan vähitellen esiin poistamalla 
varjostavaa kasvillisuutta. Hakamaiden raivauksessa pyritään avoimien niittylaik-
kujen ja puuryhmien vuorotteluun. Raivausjätteen lisäksi erityisesti niitettäviltä 
kohteilta tulee kannot poistaa tai sahata mahdollisimman matalalta niiton helpotta-
miseksi. Raivattujen alojen tehokkain jälkihoito on useimmiten laidunnus. 

6.1.2 Niitto ja kulotus 
Niiton tavoitteena on lisätä niitettävän alueen avoimuutta ja valoisuutta sekä vähen-
tää maaperän ravinnepitoisuutta. Niiton myötä matalakasvuiset, valosta ja lämmös-
tä hyötyvät niittylajit sekä niillä viihtyvät perhoset, pistiäiset ja kovakuoriaiset 
runsastuvat. Niitto on perinteinen niittyjen hoitomuoto ja yleensä sitä suositellaan 
myös muilla perinnebiotoopeilla laidunnuksen lisäksi. Niiton avulla ylläpidetään 
myös avoimia pientareita sekä metsän reunavyöhykkeen aukkopaikkoja.  

Niitto tehdään tavallisimmin heinä-elokuun vaihteessa, jolloin useimpien 
niittylajien siemenet ovat ehtineet kypsyä. Niiton ajoittamista suunniteltaessa tulisi 
kuitenkin ottaa huomioon alueella mahdollisesti esiintyvien uhanalaisten lajien 
kukkimisajankohdat. Umpeutuneiden niittyjen kookkaat ja kilpailullisesti voimak-
kaat lajit kannattaa alkuvuosina niittää tehostetusti, muutaman kerran kasvukauden 
aikana. Niitetty kasvillisuus korjataan pois alueelta, sillä muuten se varjostaa pieni-
kokoisia kasveja ja rehevöittää niittyä. Jos niityn lajisto on toivottua, voidaan nii-
tetty kasvillisuus jättää maahan kunnes siemenet ovat varisseet. Osa niitystä voi-
daan vuosittain jättää niittämättä tai niittää vasta loppukesällä perhoslajiston elin-
olosuhteiden turvaamiseksi. Arvokkaat karupohjaiset kukkaniityt niitetään vain 
tarpeen mukaan. Niiton jälkeinen laidunnus on suositeltavaa luonnon monimuotoi-
suuden kannalta. 

Kulotus sopii hoitomuotona kunnostettaville niityille tai laitumille, joille on 
kertynyt paljon kariketta tai kulottunutta heinää. Perinnebiotoopin hoitomuotona 
kulotus ei ole usein kuitenkaan suositeltavaa, sillä kulotus vapauttaa ravinteita ja 
edistää kasvillisuuden tuotantoa, eikä sillä päästä yhtä nopeasti toivottuun lopputu-
lokseen eli maaperän köyhtymiseen. Rehevöitymisen estämiseksi kulotus vaatii 
tehokasta jatkohoitoa eli laidunnusta tai niittoa. Lisäksi kulotus voi olla tuhoisaa 
joillekin perinnebiotooppien hyönteisille ja pieneliöille, joten koko aluetta ei kan-
nata kulottaa kerralla. 
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6.1.3 Laidunnus 
Laiduntaminen on perinteinen hoitomuoto kivikkoisilla niityillä, joenrantaniityillä 
ja etenkin puustoisilla perinnebiotoopeilla, kuten hakamailla ja metsälaitumilla. 
Laidunnuksen seurauksena maaperän ravinnepitoisuus vähenee sekä valoisuus ja 
lämpö lisääntyvät, mistä hyötyvät erityisesti matalakasvuiset ja vähäravinteiseen 
maaperään sopeutuneet lajit. Laiduneläimet syövät kasvillisuutta vähitellen, epäta-
saisesti ja valikoiden. Laiduneläintä valittaessa on otettava huomioon alueen lai-
dunnushistoria sekä eri eläinlajien ravintotottumukset ja soveltuvuus erityyppisille 
luonnonlaitumille.  

Laidunnus aloitetaan kasvukauden alussa ja sitä jatketaan myöhään syksyyn. 
Aloittamisajankohta riippuu kuitenkin kohteen kasvillisuudesta. Kunnostettavilla 
kohteilla on tärkeää aloittaa laidunnus varhain, sillä vanha kasvillisuus ei ole enää 
maittavaa ja hoitotulos heikkenee. Toisaalta toistuvan liian varhaisen aloittamisen 
seurauksena osa toivottavista lajeista ei ehdi kukkia eikä siementää. Syksyllä eläi-
miltä syömättä jäänyt kasvillisuus ja hylkylaikut on hyvä niittää. 

Laidunnuspainetta on tarkkailtava viikoittain koko laidunkauden ajan. Lai-
dunnuspaine määräytyy eläinlajin ja -rodun sekä kohteen kulutuskestävyyden ja 
hoitotilanteen mukaan. Eläinmäärän tulee olla sopiva niin, ettei synny yli- tai ali-
laidunnusta. Liian pieni laidunpaine ei johda toivotun alkuperäiskasvillisuuden 
palautumiseen, kun taas jatkuva liian suuri eläinmäärä estää niittylajien kukinnan ja 
siementuoton sekä vähentää hyönteislajien runsautta. Laidunnuspainetta voidaan 
säädellä laidunkierron avulla. Perinnebiotoopeilla ei saa eläimille antaa lisärehua, 
sillä tavoitteena on vähäravinteinen maaperä. Lisärehu lisäisi kierrossa olevien 
ravinteiden määrää. Kivennäisiä voi sen sijaan tarjota laitumen vähäarvoisimmassa 
osassa. Jos rehuntuotto on liian vähäistä, voidaan laidunkiertoon ottaa mukaan 
myös viljelty lohko, joka kuitenkin on aidattava erilleen luonnonlaitumista ravin-
teiden kulkeutumisen estämiseksi. 

6.2 Monivaikutteinen kosteikko 

6.2.1 Perustaminen 
Monivaikutteinen kosteikko on perustettava luontaiselle paikalle pellolle, pellon-
reuna-alueelle tai metsämaalle, herkästi tulvivalle pellolle tai pengerretylle kuiva-
tusalueelle. Maanomistaja voi omalle maalleen tehdä kosteikon kaivamalla, patoa-
malla tai pengertämällä sekä varastoida vettä ojaan tai puroon ilman vesilain mu-
kaista lupaa, mikäli vaikutukset (myös vettymisvaikutukset; 1 - 1,5 m nostetusta 
vesipinnasta) rajoittuvat vain hänen alueelleen. Jos vaikutukset ulottuvat useam-
man maanomistajan alueelle, tarvitaan vesilain mukainen lupa (ks. luku 7). Kos-
teikkoihin ei voi tehdä sellaisia patorakenteita, jotka sulkevat vesistön ja estävät 
näin kalojen liikkumisen. Purovesistöissä tulee ottaa huomioon ensisijaisesti alku-
peräisen kalaston kulkeminen. 

Kosteikot perustetaan ensisijaisesti patoamalla. Patoamalla monimuotoinen 
kosteikko voidaan parhaiten toteuttaa ojan tai muun uoman notkelmaan. Kosteik-
koja voidaan perustaa myös alaville vaikeasti viljeltäville peltoalueille, joiden kui-
vatuksen tehostaminen ei ole perusteltua. Kosteikon perustamisen yhteydessä voi-
daan palauttaa myös uoman mutkittelevuutta ja siten tehdä siitä parempi elinympä-
ristö kaloille.  

Kosteikkoa perustettaessa mahdollinen kosteikkokasvillisuus säilytetään ja 
kaivutöitä pyritään tekemään mahdollisimman vähän. Perustettavassa kosteikossa 
on oltava kuitenkin kiintoainesta laskeuttava syvempi vesialue, joka on tyhjennet-
tävissä sinne kertyneestä lietteestä. Pääsääntöisesti ruokamulta poistetaan veden 
alle jäävältä alueelta, jos alue on viljelyksessä ollutta peltoa tai fosforipitoisuus on 
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muuten luonnontilaista suurempi. Ravinteikas ruokamulta soveltuu esim. lähipel-
loille levitettäväksi tai kosteikon vedenpinnan yläpuolisten osien viimeistelyyn. Jos 
kaivumassoja on enemmän kuin kosteikkorakenteiden tilavuus, ylimääräinen maa-
aines läjitetään kosteikon lähialueelle maanpinnan muotoja mukaillen. Myös läji-
tysmahdollisuudet tulee ottaa huomioon kosteikkosuunnitelmassa. 

Kosteikkojen rakennuspaikkoja valittaessa tulisi tavoitteena pitää, että kos-
teikon vesisyvyys suurella osalla sen pinta-alasta on vähävetisenäkin aikana vähin-
tään 0,5-0,7m. Kun taas reuna-alueilla eli ajoittain kuivuvalla kosteikkoalueella, 
vesipinta pysyttelisi maanpinnan tuntumassa. Avovesipinnan säilyminen kosteikos-
sa myös kuivana aikana on edullista paitsi kosteikkoprosessien kannalta myös sik-
si, että pysyvä avovesialue lisää kosteikon monimuotoisuutta maiseman ja eliöiden 
kannalta.  

Kosteikkoon kuuluvat myös sen hoidon kannalta riittävät reuna-alueet. 

6.2.2 Hoito 
Monivaikutteisen kosteikon hoitoon kuuluu pato- ja pengerrakenteiden tarkastami-
nen ja kunnossapito, lietteen poisto sekä kasvillisuuden niittäminen. Patorakenteet 
tarkastetaan säännöllisesti runsaiden virtaamien jälkeen ainakin keväisin ja syksyi-
sin, tarpeen vaatiessa myös kesällä. Penkereiden luiskien, juoksutusrakenteiden ja 
padon pitävyyden seuraaminen on tärkeää. Kosteikon hoito vaatii syvänneosaan 
kertyneen lietteen tyhjennyksen noin 2–5 vuoden välein. Liete on poistettava ennen 
kuin sille varattu tila täyttyy kokonaan ja liete lähtee tulvan aikana uudelleen liik-
keelle. Tyhjennyksen taajuus riippuu vuosittain sedimentoituvan maa-aineksen 
määrästä. Liete poistetaan kaivinkoneella tai lietepumpulla aliveden aikaan. Pois-
tettu liete soveltuu parhaiten pellolle levitettäväksi. Kosteikkoon laskevien ojien 
suista tulee poistaa lietettä vuosittain. 

Kosteikon kasvillisuus muodostuu pääosin luontaisesti. Istutuksilla ja kyl-
vöillä voidaan ohjata kasvillisuuden kehittymistä myönteiseen suuntaan vesiensuo-
jelun, maiseman ja linnuston kannalta. Kasvillisuuden hoidolla pyritään pitämään 
yllä monipuolista kasvillisuutta ja toisaalta estämään liiallista kasvillisuuden mää-
rää kosteikossa. Hoitamattomaan kosteikkoon kehittyy ennen pitkää yhden tai 
muutaman kasvilajin muodostama kasvusto, joka tukahduttaa muut lajit ja heiken-
tää kosteikon maisemallista näkyvyyttä. Kosteikon ja sitä ympäröivän viljelemät-
tömän hoitoalueen kasvillisuutta voidaan niittää osa-alueittain, jolloin kosteikkoon 
jää monimuotoisempi mosaiikkimainen kasvusto. On kuitenkin varottava muodos-
tamasta vedenvirtaussuunnassa pitkittäisiä kanavamaisia kasvillisuusaukkoja, jotka 
johtavat oikovirtausten syntymiseen. Niitetty kasvillisuus on kerättävä pois alueel-
ta. Hoito on suoritettava mahdollisimman nopeasti linnuille aiheutuvan häiriön 
minimoimiseksi. Kosteikkokasvillisuutta voidaan poistaa aikaisintaan elokuussa, 
kun lintujen pesimäaika on ohi. Tähän aikaan kasvit ovat kasvukautensa lopussa, 
jolloin suurin osa ravinteista ja kasvimassasta on kasvien vihreissä osissa. Niitto 
poistaa ravinteita, umpeenkasvu hidastuu ja seuraavalla kasvukaudella kosteikkoon 
kulkeutuvat ravinteet sitoutuvat poistetun kasvillisuuden tilalle kehittyvään kasvus-
toon. Kasvillisuuden hoito voidaan toteuttaa myös laiduntamalla, ellei siihen ole 
vesiensuojelullista estettä. 

Kosteikkoa ympäröivää puustoa harvennetaan tarvittaessa. Puiden varjostus 
lisää mahdollisen kalaston viihtyvyyttä. Toisaalta puut voivat alentaa kosteikkolin-
nuston viihtyvyyttä toimimalla petolintujen ja pesiä hyödyntävien varisten tähys-
tyspaikkoina. Puuston määrä ja sijoittuminen riippuukin kosteikon perustamispai-
kan luonteesta. Avoimen peltoalueen keskelle voidaan kosteikon perustamisen 
jälkeen istuttaa puita määräetäisyydelle. 
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6.2.3 Linnuston ja kalaston elinolosuhteet 
Eri vesilintulajeilla on pesimäaikana kosteikkojen suhteen erilaisia elinympäristö-
vaatimuksia, jotka liittyvät ravintovaroihin ja pesintään sekä avoimen ja suojaisan 
alueen mosaiikkimaiseen vaihteluun. Telkkä ja sinisorsa ovat kosteikkojen tunnus-
omaisia lajeja. Telkkä etsii kokosukeltajana ravintoa yli puolimetrisestä vedestä ja 
pesii rantaan tai vesialueelle sijoitetussa pöntössä tai luontaisessa kolopuussa. Si-
nisorsa sitä vastoin hakee puolisukeltajana ravintoa matalammasta, alle puolimetriä 
syvästä vedestä ja pesii kosteikon sisällä sijaitsevassa keinosaaressa tai ranta-
vyöhykkeessä, suojaa antavassa pensaikossa. Myös eri lajien poikueiden liikku-
vuuden välillä on eroja. Telkkäpoikueet kulkevat kosteikosta toiseen niiden välisiä 
vesiyhteyksiä käyttäen, kun taas sinisorsapoikueiden liikkuminen on vähäisempää 
etenkin useamman hehtaarin kosteikoilla.  

Kosteikkojen reuna-alueiden tulisi olla mahdollisimman avoimia, sillä valta-
osa vesi-, kahlaaja- ja lokkilinnuista välttää puuston tai korkean ilmaversoiskasvil-
lisuuden sulkemia alueita. Sinisorsat viihtyvät kosteikoilla, joista on avoin näky-
vyys aukeille alueille, kuten pelloille ja suojavyöhykkeille, mutta suosivat myös 
mosaiikkimaisesti suojaa antavaa rantakasvillisuutta ja pensaikkoa. Matalat, ran-
noiltaan loivat ja lietteiset niemekkeet ja saarekkeet ovat kahlaajien suosiossa. 
Kahlaajien kannalta on tärkeää, että saarekkeiden ja niemekkeiden maanpäällistä 
kasvillisuutta niitetään syksyisin.  

Rakennetuilla ja kunnostetuilla kosteikoilla voidaan lintujen pesimämenes-
tystä parantaa merkittävästi tehokkaalla pienpetojen pyydystämisellä. Saarekkeiden 
tekeminen on pesimälinnuston kannalta tärkeää, sillä vesialueet ehkäisevät maape-
tojen kulkua ja vähentävät siten pesätuhoja. Avoveden ympäröivät saarekkeet ja 
mättäiköt tarjoavat pesintäympäristön lokkiyhdyskunnille, jotka puolustavat pesi-
ään aggressiivisesti petoja vastaan. Yhdyskunnat lähiympäristöineen muodostavat 
tarkoin vartioidun suoja-alueen, jonka turviin useat kahlaajat ja vesilinnut hakeutu-
vat pesimään. Lintuyhteisöjen tarpeet voi parhaiten ottaa huomioon kosteikon 
suunnitteluvaiheessa. 

Maatalousalueen läpi kulkevan uoman merkitys kalojen ja rapujen elinympä-
ristönä riippuu uoman koosta, virtaamasuhteista ja veden laadusta. Kosteikkojen 
avulla pyritään parantamaan vedenlaatua, jolloin kosteikoista hyötyy myös kysei-
sen vesistön kalasto. Vesilain mukaan uoma, jossa virtaa vesi läpi vuoden, katso-
taan vesistöksi. Pienet, ajoittain kuivuvat uomat katsotaan noroiksi tai valtaojiksi. 
Valuma-alueeltaan yli 10 km2 uomat katsotaan aina vesistöiksi. Tätä pienemmät 
uomat voidaan katsoa vesistöiksi, jos niissä on aina virtausta lähteisyyden ansiosta 
ja niissä esiintyy arvokas kalasto. Maatalousalueiden puroissa voi pyrkiä luomaan 
olosuhteita myös poikastuotannolle. Uomarakenteen ja suojapaikkojen monipuoli-
suutta voi lisätä palauttamalla uoman mutkittelua ja lisäämällä uomaan kutupai-
koiksi soveltuvia soraikoita mataliksi kynnyksiksi.  

Kosteikkojen toteuttamisella voidaan saada aikaan uusia vesialueita, jotka 
soveltuvat kalojen ja rapujen kasvatukseen. Purovesistöissä tulee kosteikossa kas-
vatettavilla kaloilla ja ravuilla olla vapaa kulku muualle vesistöön. Vesistöä pie-
nemmissä uomissa voidaan kosteikkojen avulla tarjota uusia mahdollisuuksia ka-
laston esiintymiselle.  
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7 Lupa-asiat 
Kosteikkojen perustamisen edellyttämää vesilain mukaista luvan tarvetta arvioi-
daan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen 
erityistukihakemuksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima, 
osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen maaseutu ja energia -yksikölle antamassa 
lausunnossa. Mahdollisesti tarvittava lupa haetaan aina Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastolta (AVI). Luvanvaraisuus riippuu siitä, mihin kosteikko tehdään 
ja miten se vaikuttaa ympäristöön sekä vesistöön ja sen käyttöön. Vesilain mukais-
ta lupaa tarvitaan, mikäli kosteikon perustamisen voidaan olettaa aiheuttavan mer-
kittäviä muutoksia vesistöön. Jos vedenpintaa nostetaan ja alue on useamman 
maanomistajan alueella, tarvitaan lupa aina (VL 2 luku 2 § 4 mom). Maanomistaja 
voi omalle maalleen tehdä kosteikon kaivamalla, patoamalla tai pengertämällä sekä 
varastoida vettä ojaan tai puroon ilman vesilain mukaista lupaa, mikäli vaikutukset 
(myös vettymisvaikutukset; 1 - 1,5 m nostetusta vesipinnasta) rajoittuvat vain hä-
nen alueelleen. Purovesistöksi katsottavaan uomaan ei voida tehdä sellaisia kos-
teikkojen patorakenteita, jotka sulkevat kalaston kulkemisen. 
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8 Kohteiden hoidon rahoittaminen 

8.1 Ei-tuotannollisten investointien tuki 
Ei-tuotannollisten investointien tuen on tarkoitus edistää monivaikutteisten kos-
teikkojen perustamista ja arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamista. Tuki 
sisältyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013. 

Kosteikon perustamiseen voidaan tukea myöntää vain sellaisille kohteille, 
joiden valuma-alueen pinta-alasta on yli 20 % peltoa. Kosteikon pinta-alan on olta-
va vähintään 0,5 % kyseisen kohteen yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. kos-
teikot on ensisijaisesti perustettava patoamalla.  

Arvokkaiden perinnebiotooppien kunnostamisessa tuettavia toimenpiteitä 
ovat alueen aitaaminen sekä pensaikon ja puuston alkuraivaus ja raivausjätteen 
poistaminen. Toimenpiteisiin voidaan sisällyttää myös perinteisten rakennelmien 
säilyttäminen ja kunnostaminen. Arvokkaaksi perinnebiotoopiksi luokitellaan sel-
lainen perinnebiotooppi, esim. niitty, hakamaa tai metsälaidun, jonka ELY-keskus 
(ennen vuotta 2010 alueellinen ympäristökeskus) on luokitellut valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi.  

Ei-tuotannollisten investointien tukea haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskuksesta. Hakijana voi olla viljelijä tai Leader-toimintaryhmän alueella toimiva 
rekisteröity yhdistys (ks. kappale 8.3). Ei-tuotannollisten investointien tukea mak-
setaan kosteikon perustamisesta enintään 11500 euroa hehtaarilta ja arvokkaan 
perinnebiotoopin alkuraivauksesta ja aitaamisesta enintään 3 hehtaarin kohteelle 
enintään 1179 euroa hehtaarilta ja yli 3 hehtaarin, mutta enintään 10 hehtaarin koh-
teelle enintään 910 euroa hehtaarilta ja yli 10 hehtaarin kohteelta enintään 750 eu-
roa hehtaarilta. Investointihankkeen valmistuttua, on kohteen hoidosta tehtävä 
erityistukisopimus kohteesta riippuen joko monivaikutteisen kosteikon hoidol-
le tai perinnebiotoopin hoidolle, muutoin ei-tuotannollisen tuen joutuu palaut-
tamaan. (Maaseutuvirasto 2008, www.mavi.fi; Valtioneuvoston asetus 185/2008 
ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008–2013) 

8.2 Maatalouden ympäristötuen erityistuki 
Valtaosaa maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleis-
suunnitelman kohteista voidaan hoitaa erityistuilla. Tukea maksetaan kohteille, 
joiden säilyminen ja kehittyminen edellyttävät suunnitelmallista ja aktiivista hoi-
toa. Erityistukipäätöksiä tehtäessä etusijalla ovat alueet, jotka sijaitsevat yleissuun-
nittelualueilla, arvokkaiksi luokitelluilla perinnebiotoopeilla, hoito- ja maisema-
suunnittelualueilla sekä Natura-alueilla. Etusijalla ovat lisäksi ne kohteet, joilla on 
ollut voimassa oleva vastaava sopimus edellisellä tukikaudella, tai jotka on perus-
tettu tai kunnostettu ei-tuotannollisten investointien tuella. Erityistuen saaminen 
yleisesti edellyttää, että viljelijä on sitoutunut ympäristötuen perus- ja lisätoimenpi-
teisiin ja on iältään 18–65-vuotias. Viljelijällä on koko sopimuskauden ajan oltava 
tukikelpoista peltoa viljelyksessä vähintään 3 ha ja puutarhatilalla vähintään 0,5 ha. 
Myös rekisteröity yhdistys voi tietyin edellytyksin hakea erityistukea monivaikut-
teisen kosteikon hoitoon, perinnebiotoopin hoitoon tai luonnon ja maiseman mo-
nimuotoisuuden edistämiseen (ks. kappale 8.3). 

Hakemukset liitteineen jätetään ELY-keskuksen maaseutu ja energia -
yksikköön. Hakemuksen ja hoitosuunnitelman voi laatia viljelijä itse tai suunnitte-
luapua voi pyytää suunnitteluun erikoistuneilta yrittäjiltä tai alueen ProAgrialta. 
Erityistukien hakemisesta voi lukea lisää asiaa koskevista oppaista (ks. s. 83-84). 
Lisätietoja antavat myös kunnan maaseutuviranomainen, ELY-keskuksen maaseutu 
ja energia -yksiköltä sekä luonnonsuojeluryhmä. 

http://www.mavi.fi/�
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Maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunni-
telmassa on kohteiden hoidon rahoittamiseksi esitetty seuraavia erityistukimuotoja: 
monivaikutteisen kosteikon hoito, suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito, pe-
rinnebiotoopin hoito sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen. 
Erityistukiin liittyvät tiedot perustuvat vuoden 2007 erityistukioppaisiin (Haaranen 
ym. 2007; Puustinen & Jormola 2007; Valpasvuo-Jaatinen 2007) sekä Valtioneu-
voston asetukseen 4.4.2007/366 luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympä-
ristötuista vuosina 2007–2013. 

8.2.1 Monivaikutteisen kosteikon hoito 
Kosteikot vähentävät pelloilta vesistöön huuhtoutuvan kiinteän aineksen ja ravin-
teiden määrää. Ne myös elävöittävät maisemaa ja lisäävät luonnon monimuotoi-
suutta tarjoamalla elinympäristön erilaisille kasvi- ja eläinlajeille, kuten vesilinnuil-
le. Pohjanmaalla kosteikon hoitoon voi tehdä 5- tai 10-vuotisen sopimuksen koh-
teille, jotka on perustettu ei-tuotannollisten investointien tuella. Kohteen pinta-alan 
tulee olla vähintään 0,3 ha. Tukea maksetaan enintään 450 euroa hehtaarilta vuo-
dessa. 

8.2.2 Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito 
Suojavyöhykkeiden tarkoituksena on vähentää eroosiota ja ravinteiden kulkeutu-
mista pelloilta vesistöön. Lisäksi ne elävöittävät maisemaa ja edistävät luonnon 
monimuotoisuutta. Suojavyöhyke on hyödyllistä perustaa hankalasti viljeltäville 
jyrkille, kalteville ja notkelmaisille pelloille, jotka viettävät vesistöön tai valta-
ojaan, tai pelloille, jotka kärsivät toistuvasti vettymishaitoista tai tulvista. Suoja-
vyöhyke voidaan perustaa myös pohjavesialueelle. Suojavyöhykkeen tulee olla 
pinta-alaltaan vähintään 0,3 ha suuruinen ja keskimäärin vähintään 15 m leveä, 
monivuotisen kasvillisuuden peittämä, hoidettu alue. Suojavyöhyke on perustettava 
viljelyksessä olevalle pellolle. Suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta makse-
taan tukea enintään 350 euroa hehtaarilta vuodessa C-tukialueella. Hakija voi valita 
5- tai 10-vuotisen sopimuskauden. 

8.2.3 Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen 
Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskevan sopimuksen mah-
dollisia kohteita ovat mm. pellon ja metsän väliset reunavyöhykkeet, pelloilla si-
jaitsevat metsäsaarekkeet sekä puu- ja pensasryhmät, pienet kosteikot, tulvapellot, 
peltoalueilla sijaitsevat lintujen ja muiden eläinten levähdys- ja ruokailualueet, 
monimuotoisuuspellot ja -kaistat sekä uhanalaisten lajien esiintymispaikat. Tavoit-
teena on huolehtia maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuudesta, säilyttää 
maatalousympäristössä tyypillisten ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä sekä pa-
rantaa viljelymaiseman avoimuutta ja monipuolisuutta. Hakija voi valita 5- tai 10-
vuotisen sopimuskauden. Sopimusalan tulee olla vähintään 0,3 ha suuruinen. Se 
voi kuitenkin koostua useammasta vähintään 0,05 ha suuruisesta alueesta. Luonnon 
ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä voi saada tukea enintään 450 euroa 
hehtaarilta vuodessa. 

8.2.4 Perinnebiotoopin hoito 
Perinnebiotooppien hoidon tavoitteena on ylläpitää alueen monipuolista lajistoa 
sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä ja maise-
mallisia arvoja. Perinnebiotooppeja ovat perinteisten maankäyttötapojen, pääasias-
sa niiton ja laidunnuksen seurauksena syntyneet niityt, hakamaat ja metsälaitumet. 
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Perinnebiotoopeista voi tehdä vain 5-vuotisia sopimuksia. Sopimusalan tulee olla 
vähintään 0,3 ha suuruinen. Se voi kuitenkin koostua useammasta vähintään 0,05 
ha suuruisesta alueesta. Perinnebiotoopin hoidosta voi saada tukea enintään 450 
euroa hehtaarilta vuodessa. Sopimus voidaan tehdä myös arvokkaalle 0,05–0,3 ha 
kokoiselle kohteelle, jos se on alueellisen ympäristökeskuksen vuosina 1996-2001 
julkaisemissa perinnemaisemaraporteissa määritelty valtakunnallisesti, maakunnal-
lisesti tai paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi tai paikallinen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut sen arvoltaan näitä vastaavaksi tai jos se 
on Natura 2000-verkostoon kuuluva perinnebiotooppi. Tällöin kohteelle maksetaan 
vuosittainen kiinteä tuki 200 euroa vuodessa. 

8.3 Leader-toimintatapa 
Ohjelmakaudella 2007–2013 voivat rekisteröidyt yhdistykset hakea monivaikuttei-
sen kosteikon hoitoa tai perinnebiotoopin hoitoa koskevia erityistukisopimuksia 
Leader-toimintatavan mukaisesti. Vuoden 2010 alusta yhdistykset voivat hakea 
myös luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistä koskevia erityistukiso-
pimuksia Leader toimintatavan mukaisesti. Yhdistysten on lisäksi mahdollista ha-
kea ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisen kosteikon perustami-
seen tai arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaukseen. Leader-
toimintatapa on mahdollinen, mikäli haettavan erityistukisopimuksen toimenpiteet 
tukevat paikallisen Leader-toimintaryhmän kehittämissuunnitelman tavoitteita ja 
haettava sopimusalue sijaitsee toimintaryhmän kehittämissuunnitelman soveltamis-
alueella. Hakemus osoitetaan alueella toimivalle ELY-keskukselle, joka hakee 
lausunnon paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. 

8.4 Muut rahoitusmahdollisuudet 
Erityistukien ulkopuolelle jäävien arvokkaiden perinnebiotooppien hoitoon on 
mahdollista hakea ympäristöministeriön tukea. Hoitoa koordinoivat ELY-
keskukset. Työ voidaan toteuttaa yhdistysten tai yksityisten henkilöiden toimesta 
yhteistyössä maanomistajien kanssa. 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen työvoima, osaaminen ja kulttuuri -
vastuualueen maaseutu ja energia yksikkö myöntää avustusta perinneympäristöjen 
hoitoon. Avustusta voidaan käyttää esimerkiksi kesänavettojen, luhtien, aittojen, 
maisemallisesti arvokkaiden latojen, riukuaitojen ja muiden maaseudun perin-
neympäristöjä edustavien kohteiden kunnostukseen. Avustusta ei kuitenkaan voida 
maksaa päällekkäin ympäristötuen erityistuen kanssa ja kohteen on oltava hakijan 
hallinnassa. 
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Maaseudun perinteinen maisema ja luonto ovat muotoutuneet vuo-
sisatojen aikana erilaisten maankäyttötapojen tuloksena. Perinteiset 
maankäyttömuodot, kuten laidunnus ja niitto, ovat luoneet näille alueille 
tunnusomaisen kasvi- ja eläinlajiston. Maatalouden tarjoamissa elinympä-
ristöissä elää noin neljäsosa Suomen luonnonvaraisista eliölajeista. Viime 
vuosikymmenten aikana maisema on kuitenkin muuttunut yksipuolisem-
maksi ja luonnon monimuotoisuus vähentynyt maatalousympäristössä. 
Maatalousympäristöä hoitamalla voidaan vähentää tuotantotoiminnan 
haitallisia vesistövaikutuksia sekä palauttaa luonnon monimuotoisuutta ja 
maisemallisia arvoja.

Maatalouden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunni-
telman tarkoituksena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön vesien 
suojelua ja monimuotoisuuden hoitoa sekä suojelua. Suunnitelmassa 
esitetään monivaikutteisille kosteikoille luontaisia perustamispaikkoja 
yhdistettynä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävien kohteiden 
kartoitukseen. Kohteille on annettu toimenpidesuosituksia, joita maan-
omistajat voivat halutessaan toteuttaa. Tavoitteena on, että maanomista-
jat rahoittaisivat kohteiden hoitoa maatalouden ympäristötuen erityistuilla. 
Raportin toivotaan innostavan maanomistajia ja rekisteröityjä yhdistyksiä 
kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden hoitoon ja toimivan apuna 
tarkempien tilakohtaisten suunnitelmien laadinnassa.
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