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MONIMUOTOISUUS SUOJAA

JÄRKI-ISKU 2: Monimuotoisuus

• Luonnon eläimet, kasvit ja mikrobit toimivat monimuo-

toisena kokonaisuutena, missä myös viljellään ja tuotetaan 

ruokaa. Maatalous on avainasemassa, kun monimuotoisuu-

desta pidetään huolta. Järkevästi toimiva maatila tuottaa lisää 

hyvinvointia ihmisille, kasveille, ötököille, metsille, pelloille, 

vesistöille. 

• Monimuotoisuus on suoja useita uhkia vastaan. Tutkimus-

ten mukaan allergiatkin iskevät harvemmin maaseudulla 

kasvaneeseen kuin kaupunkiympäristössä varttuneeseen 

ihmiseen. 

• Maatila peltoineen, rakennuksineen ja pihapiireineen on 

viljelijän työympäristö. Se on myös tuhansien eliöiden 

elämisen mahdollistava ympäristö.  Edut ovat yhteiset. 

Maatila voi tuottaa, ja ötökät voivat elää.  Kyse on arvoista ja 

valinnoista.

• Monimuotoisuus on sekä taloudellista että hyödyllistä. 

Ilman pölyttäviä hyönteisiä jäisi sato saamatta, tai ainakin 

satotaso alhaiseksi. Joidenkin laskelmien mukaan pölyttäjien 

tuoma sadonlisä on peräti 30 prosenttia.

• Monimuotoisessa ympäristössä luontaiset petohyönteiset 

torjuvat peltojen tuholaisia. Säästöä syntyy, kun torjunta-

aineiden käyttöä voidaan vähentää. Ympäristötukijärjes-

telmästä löytyy tukia, joita voi saada maaseutuluonnon 

monimuotoisuuden ja vesiensuojelun edistämiseen.

• Myös vesiensuojelussa on kyse monimuotoisuuden säilyt-

tämisestä. Itämeren kalakannan köyhtyminen on merkki siitä, 

että toimenpiteitä tarvitaan.

• Monimuotoisuus ei ole pysähtyneisyyttä. Luonnossa yksin-

kertaisesti lajit tarvitsevat toisiaan. Monimuotoisuus pitää 

maailman hengissä.

HOHTOSINISIIPI
viihtyy erinomaisesti viljojen ja rypsin aluskasviksi kylvetyillä valko-

apiloilla ja monilajisilla pientareilla. Virnat, nätkelmät ja apilat 
tarjoavat sinisiipilajeille monipuolista ravintoa. Sinisiivet ovat ilo 

silmälle ja hyviä monimuotoisuusindikaattoreita.
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BIODIVERSITEETTI
= Luonnon monimuotoisuus. Elämän koko kirjo. Lajien 
sisäinen perinnöllinen muuntelu ja runsaus. 
Lajien elinympäristöjen monimuotoisuus.

EKOLOGIA
= Oppi eliöiden ja ympäristön vuorovaikutuksesta.  
Ympäristöön kuuluvat myös energia, ilmasto ja geologiset 
tekijät. Selvittää mm. eliölajien levinneisyyttä, määrää ja 
evoluutiota.

EKOSYSTEEMI
= Eliöiden ja elottomien 
ympäristötekijöiden 
kokonaisuus yhtenäisellä 
alueella, esimerkiksi 
pellolla tai metsässä. Rajat 
liukuvia ja siksi koko 
maapallo on ekosystee-
mien kattosysteemi.

BIOTOOPPI
= Luontotyyppi, jossa elää 
sille leimallinen eliöyhteisö. 
Biotooppeja ovat 
esimerkiksi lehdot, niityt ja 
tuoreet kangasmetsät. 
Perinnebiotooppi on 
karjatalouden muovaama 
luontotyyppi. 

HABITAATTI
= Elinympäristö, jossa tietty laji elää ja lisääntyy. Se on 
esimerkiksi joki, Itämeri, niitty, pelto, metsä. Ihmisen 
toiminta voi muuttaa habitaattia niin, että eliöitä uhkaa 
uhanalaisuus tai sukupuutto.

Niittyjen ja pellonreunojen monipuolinen Niittyjen ja pellonreunojen monipuolinen 
kasvillisuus houkuttelee elämälle tärkeitä kasvillisuus houkuttelee elämälle tärkeitä 

hyönteisiä. Karjan vähentymisen myötä niittyjen hyönteisiä. Karjan vähentymisen myötä niittyjen 
määrä on pudonnut prosenttiin siitä, mitä se oli määrä on pudonnut prosenttiin siitä, mitä se oli 

parisataa vuotta sitten. Vanhoja niittyjä parisataa vuotta sitten. Vanhoja niittyjä 
voidaan säilyttää ja elvyttää. Uusien niittyjen voidaan säilyttää ja elvyttää. Uusien niittyjen 
perustaminen on huomattavasti hitaampaa perustaminen on huomattavasti hitaampaa 

elvyttämistä.elvyttämistä.

Niittyjen ja pellonreunojen monipuolinen 
kasvillisuus houkuttelee elämälle tärkeitä 

hyönteisiä. Karjan vähentymisen myötä niittyjen 
määrä on pudonnut prosenttiin siitä, mitä se oli 

parisataa vuotta sitten. Vanhoja niittyjä 
voidaan säilyttää ja elvyttää. Uusien niittyjen 
perustaminen on huomattavasti hitaampaa 

elvyttämistä.
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• Toimiva peltomaisema on kokonaisuus. Siihen kuuluvat 

myös suoja- ja reunavyöhykkeet. Elämää kuhisevat pientareet 

tarjoavat suojaa ja ravintoa tärkeille kasvi- ja eläinlajeille. 

• Runsas eliölajisto vahvistaa maatilan tuotanto-

varmuutta ja ekosysteemin toimivuutta. Ikään kuin 

sivutuotteena syntyy vaihtelevan elävä 

maisema.

• Maailmassa on lähes 400 000 kasvilajia. 

Eläinlajeja on valtavasti enemmän.  

Arviohaarukka liikkuu kymmenissä 

miljoonissa. 

• Maapallon biomassan koostumus 

on mielenkiintoinen. Pelkästään 

muurahaisten biomassaa on paljon 

enemmän kuin ihmisten. Ihmisbio-

massaa on seitsemän kiloa hehtaa-

rilla. Lintujen biomassaa on puoli 

kiloa hehtaaria kohti. 

• Tutkimukset osoittavat, että tuho-

hyönteisiä on huomattavasti vähemmän 

alueilla, missä luonto on monimuotoista. 

Monimuotoisuus lisää hyödyllisten eliöiden 

määrää.

• Monimuotoisuus on toiminnallinen kokonaisuus. 

Kun tunnetaan avainlajien ominaisuudet, vaatimukset 

ja vuorovaikutusmekanismit, voidaan löytää järkeviä 

ja taloudellisia ratkaisuja tuholaisia vastaan.

• Esimerkiksi tuomikirvat kolmikymmenker-

taistavat lukumääränsä viikossa. Jos 

luontainen peto-hyönteinen ei ehdi 

pellolle ajoissa, kirvat saavat yliotteen.

• On aivan eri asia tuhota 10 kirvaa 

neliöltä kuin muutama viikko myöhem-

min 9000. 

• Suomen pohjoinen sijainti on haaste 

maataloudelle. Toisaalta talvi tasaa tuholais-

tilannetta.

• Suurten peltoaukeiden peto-

hyönteisten talvehtimispaikoiksi 

voidaan perustaa petopankkeja. 

Ne ovat noin puolentoista 

metrin levyisiä hieman koholla 

olevia kaistaleita. 

• Kun pankkeja on sopivin 

välein, pedot ehtivät tuho-

hyönteisiä jahtaamaan 

pellolle ajoissa, jo kasvu-

kauden alussa

• Englannissa 

petopankkeja (beetle 

bank) on rakennettu jo 

vuosikausia, ja niihin 

on saanut ympäristö-

tukea. 

• Suomessa sarkaojat 

ovat toimineet peto-

pankkeina, vaikkei niistä 

sitä nimeä ole käytettykään.

JÄRKI-ISKU 2: Monimuotoisuus

LEHDENLEIKKAAJAMEHILÄINEN
on luontainen pölyttäjä, joka viihtyy 

lahopuukasoissa ja monilajisilla 
pientareilla. Se vuoraa 

toukkakäytävän lehdistä leikkaamil-
laan paloilla. Pökkelöt ja risukasat 

ovat monille pistiäisille elinehto. 
Pesintä onnistuu parhaiten juuri 

lahopuussa.
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OJAT JA PIENTAREET
- petoötököiden talvehtimispaikkoja
- pientareiden mesikasvit houkuttelevat hyötyötököitä
- suojaa ja ravintoa myös riistalajeille

METSÄ REUNA-
VYÖHYKE

PELTO

OJA /
PURO

RAITA
- pölyttäjille ravintoa alkukeväällä
- petopunkeille talvehtimispaikka

REUNAVYÖHYKE
- noin 20 m leveä, avoin tai puoliavoin vyöhyke pellon ja metsän välissä
- päästää auringon valoa pellolle
- petoötököiden talvehtimispaikka
- suojaa ja ravintoa myös riistalajeille
- mahdollisuus saada ympäristötukea hoitotoimiin

PETOPANKKI
• isoille peltolohkoille n. 50m:n välein
• perustetaan kyntämällä
• perustamisvaiheessa rikkakasvien 
  torjunta paikallaan
• kylvetään heiniä ja mesikasveja
• tavoitteena lisätä petoötököiden 
  määrää pellossa
• Suomessa ei toistaiseksi 
   ympäristötuessa.

Hyödyt:
• petoötököiden talvehtimispaikka
• suojaa useille eläinlajeille
• hyönteisravintoa peltopyiden 
  poikasille
• houkuttelee mm. kukkakärpäsiä, 
  joiden toukat syövät kirvoja

PELTOMAISEMASSA           KUHISEE
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VILJELIJÄLLÄ TÖISSÄ
• Maailmassa on noin 9  700 lintulajia. Suomessa niistä pesii 

250. Peltomaisemassa viihtyviä ötököitä on moninkertainen 

määrä. Ne ovat peltolintujen ruokaa.

• Kaikki tarvitsevat toisiaan. Hyönteiset tarvitsevat kasveja, 

linnut hyönteisiä ja ihmiset pelloilla viljeltävää ruokaa. 

• Pellon reunalle kannattaa jättää luonnon oma ruokinta-

automaatti, raita. Se on pajujen aatelistoa, jonka merkitys 

sadoille muille lajeille on suuri. 

• Kirvoja syövät hyönteiset viihtyvät raidassa. Sen mesi ruokkii 

mehiläisiä, mesipistiäisiä ja perhosia jo aikaisin keväällä, kun 

muut kasvit eivät vielä kuki. Raita tarjoaa talvehtimispaikan 

monille petohyönteisille, jotka auttavat pitämään kirvatkin 

kurissa.

• Peltolintujen ahdinko alkoi koko Euroopassa 50-luvulla 

tehomaatalouden yleistyessä.  Peltojen pinta-alat kasvoivat, 

torjunta-aineiden ja keinolannoitteiden käyttö lisääntyi.

• Monet peltojen tuhohyönteisiä syövät linnut lähes katosivat, 

jolloin taas tarvittiin lisää torjunta-aineita. Peltoja 

luonnostaan hoitavien eliöiden ja lintujen katoamisen kierre 

jatkui.

• Viime vuosina peltolintu-uutiset ovat tulleet iloisemmiksi. 

Tuulihaukka on saatu palaamaan monille peltoaukeille. 

Latojen päätyihin rakennetut pöntöt ovat onnistuneesti 

houkutelleet näitä pitkäpyrstöisiä, peltojen yllä lekuttelevia 

jalohaukkoja. 

• Esimerkiksi Varsinais-Suomessa laskettiin vähimmillään vain 

viisi pesivää tuulihaukkaparia. Nyt niiden määrä ylittää jo 140. 

• Monet peltolinnut tarvitsevat suojavyöhykkeiden tarjoamaa 

ravintoa ja suojaa peltojen reunamailla. Sieltä ne lentävät 

peltojen ylle napsimaan tuhohyönteisiä. Jotkut, kuten kuovi, 

ruisrääkkä ja kiuru myös pesivät viljapelloissa.

• Peltolintujen selviämistä voi auttaa pienillä teoilla. Kun 

niittäjä ajaa hitaammin, ehtivät monet linnut alta pois. Riittävä 

sänkikorkeus pelastaa maan läheltä suojaa hakevia lintuja. 

Peltopyitä voi säästää niittämällä keskeltä kohti reunoja, 

jolloin poikasetkin juoksevat karkuun kohti reunoja ja niiden 

suojavyöhykkeitä.

Tuulihaukka ja raita mukana hoitamassa monimuotoisuutta
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TUULIHAUKKA on palannut peltoaukeille ja TUULIHAUKKA on palannut peltoaukeille ja 
niiden laidoille. Tämä maamiehen ystävä syö niiden laidoille. Tämä maamiehen ystävä syö 
etupäässä jyrsijöitä, joita se nappaa pelloilta etupäässä jyrsijöitä, joita se nappaa pelloilta 
ja taimikoista. Huonona myyrävuotena sille ja taimikoista. Huonona myyrävuotena sille 

kelpaavat myös sammakot, sisiliskot, kelpaavat myös sammakot, sisiliskot, 
pikkulinnut ja isot hyönteiset.pikkulinnut ja isot hyönteiset.

TUULIHAUKKA on palannut peltoaukeille ja 
niiden laidoille. Tämä maamiehen ystävä syö 
etupäässä jyrsijöitä, joita se nappaa pelloilta 
ja taimikoista. Huonona myyrävuotena sille 

kelpaavat myös sammakot, sisiliskot, 
pikkulinnut ja isot hyönteiset.

RAITA on hyönteisten herkkutarjotin. KIURU sekä pesii että ruokailee pellolla.

RUISRÄÄKKÄ RUISRÄÄKKÄ 
tuli takaisin.tuli takaisin.

RUISRÄÄKKÄ 
tuli takaisin.

PIIKKILUDE
on ahkera ja tehokas hyönteisten saalistaja, joka viihtyy pientareilla ja 

pelloilla. Piikkiluteet yleistyvät  piennarlajiston runsastuessa. 
Kuvan naaras syö samalla kun parittelee koiraan kanssa. 

Piikkiluteet joutuvat usein loiskärpästen uhreiksi. 
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JÄRKI-ISKU 2: Monimuotoisuus
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”Kosteikkojen ja vesistöjen kokonaisuus on luonnon elämän-

lankaa. Ne palauttavat maatiloille monimuotoisuutta ja 

elämisen mahdollisuuksia riistalle. Haluan pitää maiseman 

avoimena, jotta pirtin ikkunasta näkee mitä pellolla, kostei-

koilla ja Uurtaanjärvellä tapahtuu.  On tärkeä turvata ainakin 

tavanomaisten lajien säilyminen."

KEINOJA?
”Ensimmäinen kosteikkomme oli lohilammikko. Sen löysi 

kolme saukkoa. Nyt lampi toimii lähinnä metsäojan vesien 

puhdistajana. Kosteikoilla pystymme tasaamaan tulvavesien 

vaikutuksia.

Tilan vanhoja savimonttuja on padottu. Ravinteet pysyvät 

pellon tuntumassa ja suodattuvat pohjaan, mistä ne voi 

palauttaa pellolle. Pieniä kosteikkoja voi rakentaa pienillä 

kustannuksilla. Vaikutukset näkyvät Itämerellä asti.

Rakenteilla on kolmen hehtaarin kosteikko vaikeasti 

viljeltäville pelloille. Se vaatii jatkuvaa hoitamista. Uuden 

padon päälle kylvin harvakseltaan kauraa, hernettä ja kokei-

lumielessä ruisvirnaa tarjoamaan riistalle suojaa ja ravintoa."

MOTIVAATIO?
”Meidän kylällä metsästys yhdistää ihmisiä. Olen itsekin 

kulkenut metsällä pienestä pojasta asti. Elinympäristöjen 

hoito on sekä luonnon monimuotoisuuden että riistalajien 

tulevaisuuden turvaamista. Ne eivät ole ristiriidassa nyky-

aikaisen maa- ja metsätalouden kanssa.

Pellon laidan isot raidat tarjoavat elämisen eväitä hyönteisille 

ja ötököille, jotka taas ovat lintujen ruokaa. Hankin kesälam-

paita entiselle lehmien laidunalueelle. Olen tarttunut myös 

Metso-ohjelman mahdollisuuksiin ja suojelen peltoalueen 

toisella reunalla olevan kivikkoisen moreenimäen. Säästän 

samalla tyttärilleni palan kunnon metsää."

”Jos on autiota tai liian yksipuolista, linnutkaan eivät pärjää”, sanoo monia kosteikkoja tilalleen perustanut 
Mikko Alhainen.  Hyvä kosteikko houkuttelee vesilintuja ja muuta riistaa rannoilleen. Mikon tilalla Kalvolassa 
hoidetaan monimuotoisuutta metsästyksen pilke silmäkulmassa. Tilan isäntä on töissä Suomen riistakeskuk-
sen projektipäällikkönä.

KOSTEIKOT PUNOVAT 
ELÄMÄNLANKAA

Kuva © Hia Sjöblom

Järki on Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteinen hanke, jonka 

tavoitteena on maatalouden vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden järkevä 

edistäminen. Hanketta rahoittavat mm. Louise ja Göran Ehrnroothin säätiö, Sophie von 

Julinin säätiö sekä Suomen Kulttuurirahasto. 

© 2012 Järki-hanke (www.jarki.fi)

Järki-iskun teksti Hia Sjöblom

Järki-iskun grafiikka & taitto Toinen Keksi Oy, Salo.

Lisätietoja mm. :
www.luonnontila.fi
www.ymparisto.fi/lumonet
www.kosteikko.fi
www.metsonpolku.fi
www.riista.fi

ETANAKIITÄJÄINEN 
syö etanoita ja kotiloita, joiden muutkin luontaiset viholliset viihtyvät 

pellon reunan monimuotoisessa eliöyhteisössä. Maakiitäjäisten 
vihollisia ovat kovakuoriaisia saalistavat pedot, mutta eniten haittaa 

niille on torjunta-aineruiskutuksista.
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JÄRKI-ISKU 2: Monimuotoisuus

Mikko Alhaisen 
tila Hämeenlinnan Kalvolassa
• tilalla asuvat isäntäpari kahden pienen 

  tyttärensä kanssa sekä vanhaisäntä

• sukupolvenvaihdos tehty 2012 alussa

• tila suvulla 1800-luvun lopulta

• entinen maitotila, karjanpito loppui 2005

• 25 hehtaaria nurmella olevaa peltoa

• 50 hehtaaria metsää

Aktiivisissa metsästäjissä löytyy kipinää ja Aktiivisissa metsästäjissä löytyy kipinää ja 
tahtoa elinympäristöjen ja monimuotoitahtoa elinympäristöjen ja monimuotoi-

suuden edistämiseen. Kosteikkoja suunnitsuuden edistämiseen. Kosteikkoja suunnit-
televan on hyvä muistaa ei-tuotannollisten televan on hyvä muistaa ei-tuotannollisten 

investointitukien mahdollisuudet, investointitukien mahdollisuudet, 
Mikko Alhainen sanoo.Mikko Alhainen sanoo.

Aktiivisissa metsästäjissä löytyy kipinää ja 
tahtoa elinympäristöjen ja monimuotoi-

suuden edistämiseen. Kosteikkoja suunnit-
televan on hyvä muistaa ei-tuotannollisten 

investointitukien mahdollisuudet, 
Mikko Alhainen sanoo.


