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Pääkirjoitussivun alio  

Puustoiset perinneympäristöt tulee saada hoidon piiriin 

Puustoiset perinneympäristöt, kuten metsälaitumet, hakamaat, puustoiset niityt ja kaskimetsät, 

muodostuivat kivikaudelta lähtien perinteisen maatalouden tuloksena. Karjan pito ja laitumet olivat pitkään 

perinteisestä maataloudesta eläville ihmisille elinehto, jotka tarjosivat ruokaa, työjuhdan ja lannoitetta 

viljelyyn. Oikeastaan tämänkaltaisten elinympäristöjen ja niihin erikoistuneen eliölajiston historia on paljon 

ihmisen luomaa karjatalouskautta pidempi. Suurikokoiset laiduntavat kasvinsyöjänisäkkäät loivat 

samankaltaisia ympäristöjä Euroopassa jo tuhansia vuosia sitten. Perinneympäristöihin on myös siirtynyt 

eliölajistoa myös muilta uhatuilta elinympäristöiltä, kuten lehdoista, letoilta ja kalkkikallioilta. Joka 

tapauksessa puustoiset perinneympäristöt ovat nykyään ihmisen ylläpidosta riippuvaisia. 

Puustoiset perinneympäristöt ovat kasvi- ja eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme. 
Hakamaiden kasvillisuus on usein jopa monipuolisempaa kuin avointen niittyjen, sillä niissä kasvaa sekä 
niittyjen että metsien kasveja. Niittylaikkujen, yksittäisten puiden ja puusaarekkeiden luoma 
mosaiikkimainen vaihtelu tarjoaa elinpaikan erilaisiin olosuhteisiin sopeutuneille eliöille. Niissä tulevat 
toimeen niin vanhoissa puissa tai lahopuussa elävät lajit kuin valoisuutta vaativat aukeiden lajit. Suomen 
uhanalaisista lajeista lähes neljännes elää ensisijaisesti perinneympäristöissä. Uusimman 
uhanalaisuusarvion mukaan perinnebiotoopeilla elää yli 1000 punaiselle listalle kuuluvaa eliölajia. Kahdelle 
kolmasosalle uhanalaisuuden syy on avoimien alueiden umpeen kasvu. 

Puustoisten perinneympäristöjen taantuminen on vakava ongelma Suomen luonnon monimuotoisuudelle. 
Metsälaitumet, hakamaat ja lehdesniityt on arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi. Useimpien 
perinneympäristöjen pinta-ala on vähentynyt yli 90 prosenttia viimeisen 50 vuoden aikana. Vielä 1900-
luvun alussa yli puolet Etelä- ja Keski-Suomen metsistä oli laidunnettuja. 1960-luvulla metsälaitumia oli 
Suomessa yhä 1,3 miljoonaa hehtaaria, minkä jälkeen niiden määrä on romahtanut nykyiseen 5 000 – 9 000 
hehtaariin. Samaan aikaan nautakarjan määrä on pudonnut puoleen. Maisemaltaan avoimempia hakamaita 
arvioidaan olevan enää 1 900 – 3 300 hehtaaria. Syynä pinta-alan supistumiseen ovat olleet maatalouden 
muutos, laidunnuksen loppuminen ja lisääntynyt metsätalous. Metsälaitumet ovat siirtyneet maatalouden 
käytöstä metsätaloustarkoituksiin.  

Metsälaitumien turvaaminen luontotyyppinä vaatisi niiden pinta-alan kaksinkertaistamista, hakamaiden 
kolminkertaistamista ja lehdesniittyjen jopa kymmenkertaistamista. Nämä elinympäristöt eivät säily ilman 
aktiivista hoitoa, joka voi olla joko karjan laiduntamista tai niittoa. Jotta näiden luontotyyppien ja niissä 
elävän lajiston uhanalaistumiskehitys voidaan pysäyttää, tulee hoitotoimet aloittaa mitä pikimmiten 
kohteilla, joilla ominaispiirteet ovat parhaiten säilyneet. 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteena on pysäyttää metsäisten 
luontotyyppien ja metsälajien taantuminen vuoteen 2016 mennessä. METSO-ohjelmassa pyritään 
turvaamaan myös puustoisten perinnebiotooppien monimuotoisuus maanomistajien vapaaehtoisuuteen 
pohjautuen. Jos puustoinen perinneympäristö suojellaan METSO-ohjelman avulla, sinne voidaan perustaa 
yksityinen suojelualue, jolloin maanomistaja saa täyden kertakorvauksen alueen puustosta. 

Yksityiset maanomistajat ovat puustoisten perinneympäristöjen suojelussa ja hoidossa keskeisessä 
asemassa. Taloudellisia kannustimia hoitoon ovat metsätalouden ympäristötuki ja maatalouden 
ympäristötuen erityistuki.  



Maatalouden ympäristötuki sisältää perinnebiotoopin hoidon erityistuen ja ei-tuotannollisten investointien 
tuen. Perinnebiotoopin hoidon tukea saa laidunnuksen järjestämiseen, niittämiseen tai raivaamiseen. Ei-
tuotannollisten investointien tukea voi saada arvokkaan perinneympäristökohteen alkuraivaukseen ja 
aitaamiseen. Perinnebiotoopin hoidon tuki on kustannuslähtöinen perustuen alueen kokoon. 

Kestävän metsätalouden rahoituslain (KEMERA) mukainen metsätalouden ympäristötuki ja metsäluonnon 
hoitohanke ovat metsäkeskuksen organisoimia tukia, joita voidaan hyödyntää puustoisten 
perinneympäristöjen hoidossa. Ympäristötuki koostuu hehtaarikohtaisesta peruskorvauksesta ja 
välittömästi hakattavissa olevan puuston arvosta tietyllä alueella. Lisäksi sillä rahoitetaan hoidon- ja käytön 
suunnittelukustannukset. Metsäkeskuksen toteuttamat metsäluonnon hoitohankkeet ovat monen tilan 
alueella toteutettavia ja kokonaan tuella rahoitettavia laajempia ympäristöhankkeita. 

WWF on käynnistänyt yhdessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa hankkeen, joka edistää 
puustoisten perinneympäristöjen hoitoa Lounais-Suomessa muodostamalla eri sidosryhmistä, kuten 
metsänomistajista ja karjanomistajista, koostuvan yhteistoimintaverkoston. Yhteistyön tavoitteena on 
edistää puustoisten perinneympäristöjen ekologisesti kestävää hoitoa laiduntamalla. 

 

Tästä on kysymys 

1. Puustoiset perinneympäristöt ovat kasvi- ja eläinlajistoltaan monipuolisimpia luontotyyppejämme. 

2. Useimpien perinneympäristöjen pinta-ala on vähentynyt yli 90 prosenttia viimeisen 50 vuoden 
aikana. 

3. Yksityiset maanomistajat ovat puustoisten perinneympäristöjen suojelussa ja hoidossa keskeisessä 
asemassa. 
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