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SISÄLLYS JOHDANTO 

Ympäristönhoito maaseutumaisin menetelmin kehittää ja monipuolistaa avoimia ja 
metsäisiä  alueita kunnissa. Laidunnus lisää luonnon monimuotoisuutta ja lisää alueen 
avoimuutta. Laidunalue tuottaa myös palveluja asukkaille virkistyksen, elämysten 
ja oppimisen muodossa. Avoimia niittyjä ja puustoisia hakamaita on menneinä 
vuosikymmeninä hoidettu perinteisesti laiduntamalla.  

Tämä luonnonhoitosuunnitelma käsittää Kirkkojärven ruovikoituneita ranta-alueita 
Hevoshaan ja Humalniemen alueella Haminassa. Suurin osa toimenpidealueesta 
kuuluu Kirkkojärven Natura 2000-alueeseen. Alueen maanomistaja on Haminan 
kaupunki. Suunnitelmassa tarkastellaan suunnittelualueen tämän hetkistä tilaa ja esi-
tetään hoitosuosituksia, muun muassa avointen ja puustoisten perinnebiotooppien 
kunnostamista. Luonnonhoitosuunnitelman tavoitteena on turvata alueen suojelu-
arvojen säilyminen. Kirkkojärven Natura 2000 -alueen suojeluperusteet ovat muun 
muassa linnustollisesti arvokkaat kosteikot, suurruohoniityt ja arvokas perhoslajisto.

Luonnon monimuotoisuuden ja maisemallisten arvojen säilyminen lintukosteikoil-
la, niityillä ja hakamailla edellyttää laidunnusta. Suunnittelualueen koko on 14,06 
hehtaaria, josta lähes 7 hehtaaria on ruovikkoa. 

Laidunnuksella monipuolistetaan alueen ympäristöä ja luodaan lisää elintilaa ja 
siirtymäreittejä umpeenkasvusta kärsivälle lajistolle. Muiden muassa kahlaaja- ja 
vesilinnustolle tärkeää elinympäristöä, matalaa rantaniittyä ja avointa vesipintaa 
luodaan ruovikon niitolla ja laidunnuksella. Osalle alueen lehdoista ei laidunnuksen 
lisäksi suositella muita hoitotoimia. Tässä luonnonhoitosuunnitelmassa on huomioitu 
alueen hoitotarpeet kattavasti. 

Maanomistaja päättää hoitotoimista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksyttyä 
suunnitelman ja vastaa pääasiallisesti niiden toteuttamisesta. Suunnittelualueeseen 
kuuluu myös kuvioita, joilla ei suunnitella tehtäväksi toimenpiteitä ja alueita, jotka 
eivät sijaitse luonnonsuojelualueella.

Riihimäellä 30.11.2020

Auli Hirvonen  
LUMOVOIMAA -hanke 
maisema-asiantuntija
ProAgria Etelä-Suomi
MKN Maisemapalvelut 
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KOHTEEN KUVAUS 

1.1 YLEISKUVAUS

Kirkkojärven laidunalue sijaitsee noin kaksi 
kilometriä Haminan keskustasta pohjoiseen, 
Mullikosken läheisyydessä Kirkkojärven 
länsirannalla (Kuva 1.). Alue on Haminan 
kaupungin omistama. Kirkkojärveen laskevat 
Vehkajoen vesistön joet, kuten Vehkajoki, 
Lelunjoki ja Pöylinjoki. Järvi on Mullinkosken 
kautta yhteydessä mereen. Kirkkojärvi on 
kansainvälisesti merkittävä lintuvesikohde. 
Miltei umpeenkasvanut järvi on edelleen 
kasvillisuutensa ja linnustonsa puolesta laji-
rikas ja tässä suhteessa Vehkajoen vesistön 
huomattavin järvi.

Kohteessa on osia kahdesta Natura-
alueesta; Kirkkojärvi sekä Hevoshaka, Tom-
puri, Salmenkylä, Saunaniemi. Luonnonhoi-
tosuunnitelmaan kuuluu myös Hevoshaan/
Humalniemen puustoinen alue, joka ei ole 
osa Natura-aluetta  tai suojelualuetta. (Kuva 
5.). Suunnittelualueen eteläosa jätetiin pois 
laidunalueesta vanhan kaatopaikan takia 
(Kuva 2.).

Alueet ovat nykyään hoidotta ja ne ovat  
matalaa ruovikoitunutta maakohoamarantaa.
Humalniemen tuntumassa on lehtoa, kallio-
maata, tuoretta kangasta ja kosteita suurruo-
honiittyjä.  Osa ruovikosta on hyvin kosteaa 
aluetta. Aluetta on hoidettu aikaisemmin 
niittämällä ja murskaamalla ruovikkoa, sekä 
laiduntamalla lampaita. 

Alueelle on laadittu vuonna 2004 Lintulah-
det Life -hankkeen osana Kirkkojärven hoito- 
ja käyttösuunnitelma. Siinä on esitetty hoidon 
ja käytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet 
kymmenen vuoden tähtäimellä. Suunnittelun 
tavoitteena oli Kirkkojärven luontoarvojen 
turvaaminen ja alueen virkistyskäytön yhteen-
sovittaminen luontoarvojen kanssa.

Tässä luonnonhoitosuunnitelmassa hoito-
toimet käsittävät puuston ja pensaikon kevyt-
tä raivaamista, ruovikon niittoa/murskausta, 

vieraslajien poistoa ja laidunnusta. Niitto ja 
laiduntaminen monipuolistavat ruovikko-
alueita ja luovat vesi- ja kahlaajalinnustoa 
hyödyttävää elinympäristöä. 

1

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti Haminan kaupun-
gin keskustan pohjoispuolella. Kartta ©Maanmitta-
uslaitos 2020. 
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Maankamara
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Kuva 2. Toimenpidesuunnittelualue päädyttiin rajaamaan punaisen katkoviivan pohjoispuolelle. 

Kuva 3. Maaperäkartta. 

(c) MML, Esri Finland, © GTK

Kalliomaa

Pintamaa lieju, 
pohjamaa savi 

Hiekka

Savi

Viivan pohjoispuolinen alue 
kuuluu toiminpidesuunnitte-
lualueeseen.  
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Kuva 4.  Ote Haminan yleiskaavasta. Haminan kau-
punki. Haminan keskeisten alueiden yleiskaava. 

1.2. KAAVOITUS 

Haminan keskeisten alueiden oikeusvai-
kutteinen yleiskaava on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 20.3.2006 ja se on vahvistu-
nut 5.11.2008. Toimenpidesuunnittelualue 
ruovikkoa lukuunottamatta on merkitty mer-
kinnällä VL, lähivirkistysalue. Alue on varattu 
ulkoilu- ja virkityskäyttöön. (Kuva 4.)

Kirkkojärvi on kokonaisuudessaan merkit-
ty luonnonsuojelualueeksi  (SL)  sekä  pääosin 
Natura-alueeksi  (nat). 

Hietakylästä pohjoiseen Savilahden ja 
Salmenvirran rantaan on muodostettu yhte-
näinen lähivirkistysalue  (VL).  Tämä  leveydel-
tään  vaihteleva  vihervyöhyke  jatkuu  niemen 
ympäri  Kirkkojärven kaakkoispäähän  saakka. 
Alue liittyy  laajempiin  virkistysaluekoko-
naisuuksiin Hevoshaassa  ja  Linnoituksen 
pohjoispuolella Kirkkojärven  rannalla, jossa 
on urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU). 
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Kuva 5. Natura-alueen rajaus. Kokonaisuus muodos-
tuu kahdesta erillisestä Natura-alueesta. Punaiset ja 
keltaiset pisteet ovat Metsähallituksen LajiGIS -tie-
tokannassa olevien uhanalaisten lajien esiintymiä.
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1.3 LYHYESTI ALUEEN HISTORIASTA
 

Kirkkojärvi on vanha merenlahti. Alue on 
maankohoamisaluetta. Kirkkojärvi on usean 
kluuvijärven loppumaatuma. Kluuvijärvellä 
voi ajoittain olla yhteys mereen, jos meren-
pinta on poikkeuksellisen korkealla. (Kuvat 
6-9.)

Vehkajoen perkauksen seurauksena järven 
umpeenkasvu on edennyt pitkälle. Rehevöity-
misestä johtuen järvi on lähes yhtenäisen jär-
viruokokasvuston peittämä.  Järven eteläpää 
on pitkälle soistunut ja pajupensaikon valtaa-
ma. Kaupungin puoleisella rannalla esiintyy 
vielä paikoitellen arvokkaita tervalepiköitä. 
Muutamin paikoin esiintyy pienialaisia luhta-
niittyjä. Vehkajoen vesi ei pääse varsinaiseen 
Kirkkojärveen vaan ohittaa järven kaivetussa 
uomassa. Myös Lelujoki virtaa uomassa, 
mutta Kirkkojärven pohjoisosan keskiosassa 
missä ei ole selvää uomaa, Lelujoen vesi 
leviää myös järvialtaaseen.

Järven kunnostus vedenpintaa nostamalla 
toteutettiin vuosina 1994-1995 rakentamal-
la entisen kaatopaikan rannasta järven yli 
pengerpato Haraliin. Keväästä 1995 lähtien 
on järven eteläpään vedenpintaa pidetty 
pumppaamalla noin 0,8 metriä muuta järveä 
ylempänä. 

Suunnittelualuetta on hoidettu laidunta-
malla ja niittämällä ruovikkoa. Lammaslaidun-
nuksesta ja niitosta on luovuttu kosteuden 
takia. 

1.4 LUONNON OLOSUHTEET 

Toimenpidealue on avointa rantaniittyä. 
Kohteen rannat ovat länsiosasta metsäisiä. 
Luontotyypit ovat tavanomaisia, sillä järvi 
on rehevöitynyt ja rantojen kosteat niityt 
ja rantaluhdat ovat yleisiä luontotyyppejä. 
Natura-alueen suojeltaviin luontotyyppeihin 
kuuluvat kosteat suurruohoniityt. Niille on 
tärkeää avoimuuden ja kosteusolosuhteiden 
säilyminen. Niityt tulvivat helposti ja ovat 
kosteita keväällä ja syksyllä.

Toimenpidealue on osa Kirkkojärven ete-
läinen luonnonsuojelualuetta (YSA202462).
Alueen arvokkaan linnuston ansiosta Kirk-

kojärvi kuuluu myös valtakunnalliseen lintu-
vesiensuojeluohjelmaan ja Natura 2000-oh-
jelmaan. Järvi kuuluu myös kansainvälisesti 
merkittävien kosteikkojen suojelusopimuksen 
kohteisiin eli Ramsar-kohteisiin. Osa toimen-
pidealueesta ei kuulu mihinkään suojeluoh-
jelmaan.

Lehdon maaperä on savea. Tuoreet kan-
kaat ovat kalliomaata ja laaja rantaniitty on 
pintamaaltaan liejua ja pohjamaaltaan savea. 
Etelässä kaivetun uoman luona on vähän 
hiekkaista maaperää. Alueen kallioperä on 
rapakiveä. (Kuva 3.)

1.5 KASVILLISUUS

Puustoinen alue jakaantuu kahteen erilai-
seen metsätyyppiin, tuoreeseen lehtoon ja 
tuoreeseen kankaaseen. Lisäksi rannan tun-
tumassa on pajukkoinen vyöhyke ja alueen 
eteläosassa on uoman kaivuumassa-alueille 
syntynyttä puustoista aluetta. Alueella on 
jonkin verran lahopuustoa. 

Puu- ja pensaslajisto
Lehdot ovat pääasiassa lehtipuuvaltaisia. 

Lisäksi lehdoissa kasvaa suuria ja iäkkäitä kuu-
sia. Lehdon puulajeja ovat tervaleppä, tuomi, 
pihlaja, koivu, haapa, tammi ja vaahtera.  

Tuoreen kankaan valtapuulajina on kuusi 
ja kallioisimmilla kohdilla mänty. Muita puita 
ovat pihlaja, koivu, vaahtera, tammi ja kataja. 
Vieraslajeista alueella esiintyy isotuomipih-
lajaa. 

Rantavyöhykkeessä kasvaa terveleppää, 
tuomea ja erilaisia pajuja. Pajuja kasvaa myös 
niityn puolella ryhminä ja yksittäin. Kaivetun 
uoman luona kasvaa pajuja, koivua, harmaa- 
ja tervaleppää.

Ruohovartiset kasvit ja heinä- ja sarakasvit 
Tyypillisesti lehtokasvit esiintyvät valoisilla 

kasvupaikoilla. Esimerkiksi valkovuokot ja kiu-
runkannukset kukkivat aikaisin keväällä ennen 
puiden lehteen tulon aiheuttamaa varjostus-
ta. Muuten varjoisan ja tiheän lehdon kasvil-
lisuus on lajistoltaan melko niukka. Alueella 
kasvaa muun muassa ketunleipää, kieloa, 
metsätähtiä, kultapiiskua, rohtotädykettä, 
kevätpiippoa, metsäalvejuurta, keltamoa, 



Hoitosuunnitelma v. 2021-2025 9

Kuva 6.  Special Hydrografiska Charta 
öfver Fredrickshamns Stad, Hamn och 
Redd. (Hamina Ia 3- -).  1784. Kansallisar-
kisto. Digitaaliarkisto. 

Kartasta voidaan havaita vielä selkeä 
yhteys Itämereen. Suuri osa toimenpi-
de alueesta on tässä vaiheessa vielä ve-
den alla.
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Kuva 7.  © Maanmittauslaitos. Vanhat painetut kar-
tat. Peruskartta 1963. 

Laaja rantaniittyalue on tässä soistunut maanko-
hoamisen takia. 

Alueen suurruohoniityt ovat näkyvissä hyvin tässä 
yli 50 vuotta vanhassa kartassa. Alueen vesistö on 
selkeästi alkanut kasvaa umpeen.  

Karttaan merkityt alueet ovat olleet niittyjä. Alueen 
laidunnushistoriasta saattaa kertoa alueen nimi He-
voshaka. 

Kuva 8. © Maanmittauslaitos. Vanhat painetut kar-
tat. Peruskartta 1998. 

Maankohoaminen ja umpeen kasvaminen näkyy-
vät jo selvästi tässä yli 20 vuotta vanhassa kartassa. 
Edellisessä kartassa selkeästi niityiksi merkityt  alu-
eet ovat saaneet tässä kartassa merkinnän soistu-
ma. Tähän ovat saataneet vaikuttaa vedenpinnan 
korkeudessa tapahtuneet muutokset. 
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Kuva 9. © Maanmittauslaitos. Peruskartta/ Ilmaku-
va 2020. 

Kuvassa näkyy rehevä ja umpeenkasvanut Kirkko-
järvi. Toimenpidealuetta on hoidettu laiduntamalla 
ja niittämällä ruovikkoa. 

nokkosta, vadelmaa ja kyläkellukkaa. 

Tuoreen kankaan lajistoa ovat mustikka, 
puolukka, metsälauha, ahosuolaheinä, met-
sämansikka, siankärsämö, metsäorvokki ja 
erilaiset sammalet. 

Hevoshaan ja Humalniemen välissä on 
kasvilajistoltaan Kirkkojärven merkittävin 
suurruohoniitty, runsaslajisin sara- ja ruoho-
luhta sekä ruokoluhtakuvio. Kasvillisuuden 
puolesta alue on Kirkkojärven monipuolisin, 
sillä melko suppealla alueella on kolmea 
luontodirektiivin mukaista luontotyyppiä ja 
sekä suurruohoniitty että sara- ja ruoholuhta 
ovat Kirkkojärven edustavimmat. 

Suurruohoniittyjen lajistoa ovat ranta-alpi, 
keltakurjenmiekka, rönsyleinikki, mesian-
gervo, rantakukka, syyläruoho, virmajuuri, 
karhunputki, nokkonen, suoputki ja kurjen-
jalka. Yhdellä suurruohoniityistä kasvaa myös 
runsaasti haitallista vieraslajia, jättipalsamia. 

1.6 KOHTEEN LUONTOARVOT

Natura 2000-luontotyypit 

Lehdot 9050
Lehtoja on suurehkojen vesistöjen varsil-

la ja ravinteisilla savimailla. Lehdot jaetaan 
esiintymäpaikan kosteuden perusteella 
kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin sekä 
ravinteisuuden perusteella keski- ja runsasra-
vinteisiin lehtoihin.  Kosteuden ja ravinteisuu-
den mukaan jaetut lehtoluontotyypit voidaan 
edelleen luokitella vallitsevan kasvillisuuden 
mukaan lehtokasvillisuustyyppeihin. 

Kosteat suurruohoniityt 6430 
Kosteiden suurruohoniittyjen edustavuu-

den ja luonnontilaisuuden kannalta keskeisiä 
piirteitä ovat avoimuus, monilajisuus, luonto-
tyypille ominainen kasvillisuus (jokapaikansa-
ra, nurmilauha, matarat, ojakellukka, karhun-
putki, suo- ja huopaohdake ja mesiangervo) 
ja kohtalainen pienruohojen määrä. Tyypin 
edustavuutta lisää niityn perinteinen laidun- 
ja tai niittokäyttö ja laaja pinta-ala. 

Tyyppiin kuuluvien perinnebiotooppialu-
eiden osalta laidunnus ja niitto on vähenty-
nyt suuresti. Hoidon loppuessa avoimuus 
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kohdin Kirkkojärven pohjoisosissa sekä myös 
länsipuolisilla joutomailla ja peltojen ojan-
pientareilla, missä toukan ravintokasvina on 
vesihierakka.

Punakoisa (Ostrinia palustralis) silmälläpi-
dettävä (NT)

Lajin harvinaisuus johtuu suppeasta 
esiintymisalueesta ja taantumisesta, tai esiin-
tymisen voimakkaasta pirstoutumisesta ja 
erittäin suurista kannanvaihteluista. Perhonen 
esiintyy rehevillä rannoilla ja kosteikoilla. Sen 
toukka elää isohierakan (Rumex hydrolapat-
hum) ja vesihierakan varressa.

Mantulantiainen (Liothorax plagiatus) vaa-
rantunut (VU)

Suomessa uhanalaisista kovakuoriaisista 
Kirkkojärveltä on löydetty mantulantiainen. 
Kirkkojärveltä laji on tavattu matalakasvui-
selta rantaniityltä. Laji on vaarantunut (VU). 
Lajille tyypillisiä elinympäristöjä ovat kosteat 
niityt ja ojien pientareet. Mantulantiainen on 
kärsinyt niittyjen, hakamaiden sekä muiden 
laidunnettujen alueiden umpeenkasvusta.

Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis), 
Elinvoimainen (LC), direktiivilaji

Täplälampikorento on Kirkkojärveltä 
löydetty ainoa Luontodirektiivin mukainen 
rauhoitettu sudenkorentolaji. Suomessa 
täplälampikorento elää melko harvinaisena 
eteläisen Suomen järvissä lammissa sekä me-
renrantaruovikoissa. Täplälampikorento suo-
sii ravinteikkaita ja humuspitoisia vesistöjä, 
mutta karttaa kuitenkin hyvin kirkkaita vesiä. 
Sudenkorennot ovat toukkina vesieläimiä, 
jotka tarvitsevat elinympäristössään pehmeän 
sedimenttipohjan ja suojaisaa kasvillisuutta. 
Täplälampikorennon lisääntymisen kannalta 
optimaalisia elinympäristöjä ovat järviruokoa 
kasvavien ruovikkolahtien perukoissa sijait-
sevat pienet lampareet. Parhaiten korento 
viihtyy, jos pinta-alasta noin puolet on kas-
villisuudet peittämää. 

Linnut 

Laulujoutsen, lintudirektiivin liitteen I laji
Pesi alueella ensi kertaa vuonna 2004.

Mustakurkku-uikku, lintudirektiivin liitteen 
I laji

Mustakurkku-uikku on hävinnyt Kirkko-

vähenee ja umpeenkasvun edetessä lajisto 
muuttuu ja lajimäärä vähenee. Lopulta alueet 
metsittyvät. 

Kirkkojärven keskivaiheilla länsireunalla 
sijaitsee Hevoshaka, missä on kosteaa suur-
ruohoniittyä. Alueella on ollut lammaslaidun 
ja niitty on lajistoltaan edelleen varsin edus-
tava. Niitty sijaitsee Humalniemen kainalossa 
olevassa lahdekkeessa. Sillä kasvaa muutamia 
kiiltolehtipajuja ja lahdekkeen perukassa 
on maitohorsmaa ja nokkosta, mutta niityn 
keskivaiheilla lajisto on varsin edustavaa. 
Mesiangervo on suurelta osin valtalaji. Muita 
runsaita lajeja ovat jokapaikansara, jouhivih-
vilä, nurmilauha. Niityn lajistoon kuuluvat 
myös rantakukka, rantamatara, terttualpi, 
ranta-alpi, rönsyleinikki sekä luhtatähtimö 
sekä vesihierakka, joka on luontodirektiivin 
liitteen II lajeihin kuuluvan isokultasiiven 
toukkien ravintokasvi.

Uhanalaiset eliölajit ja direktiivilajit 

Hyönteiset 
Isokultasiipi (Lycaena dispar) silmälläpidet-
tävä (NT)

Suomen ensimmäinen todennettu iso-
kultasiipipopulaatio löydettiin Kirkkojärven 
vesihierakkakasvustoista vuonna 1975. Luon-
todirektiivin mukaisen isokultasiiven ensim-
mäiset populaatiot Suomeen muodostuivat 
todennäköisesti 1970-luvun alkupuolella 
Kaakkois-Suomessa. Lajin harvinaisuus johtuu 
suppeasta esiintymisalueesta ja taantumises-
ta, tai esiintymisen voimakkaasta pirstoutumi-
sesta ja erittäin suurista kannanvaihteluista. 

1980-luvun alkupuolella vuosittaisen 
havainnot alkoivat vähentyä ja vuonna 
1988 havaittiin vain muutama yksilö. Tämän 
jälkeen toteutettiin Kirkkojärvellä vedenpin-
nan nosto, jonka seurauksena Kirkkojärven 
reunamien isokultasiivelle soveltuvista elin-
ympäristöistä tuhoutui suuri osa. Vuosina 
1989 ja 1990 isokultasiiven esiintymistä 
kartoitettiin laajasti jäljelle jääneissä elinym-
päristöissä, mutta yhtään havaintoa lajista ei 
saatu ja lajin esiintymän pelättiin kuolleen 
sukupuuttoon. Kesti kuitenkin vuoteen 1996 
asti, kunnes laji uudelleen havaittiin vanhalla 
paikalla Kirkkojärven luoteisosassa. Tämän 
jälkeen isokultasiipi on esiintynyt sopivissa 
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järven pesimälajistosta. Mustakurkku-uikku 
kuului muutaman vuoden ajan Kirkkojärven 
pesimälinnustoon 1990-luvun ja 2000-luvun 
vaihteessa, jolloin järven eteläpuolisella 
kunnostetulla alueella pesi parhaimmillaan 
viisi paria.

Kaulushaikara, silmälläpidettävä (NT), lintu-
direktiivin liitteen I laji

Kaulushaikara on Kirkkojärven säännölli-
nen pesimälaji. Järveltä on tavattu vuosittain 
4–5 kaulushaikarareviiriä 2000-luvulla. Laji 
on runsastunut alueella 1990-luvun lopulta.

Ruskosuohaukka, silmälläpidettävä (NT), 
lintudirektiivin liitteen I laji

Ruskosuohaukka on Kirkkojärven säännöl-
linen pesimälaji. Järveltä on tavattu 2000-lu-
vulla 3–4 reviiriä vuosittain. Laji on vähitellen 
runsastunut alueella 1970-luvulta lähtien.

Luhtahuitti, lintudirektiivin liitteen I laji
Luhtahuitti on Kirkkojärven säännöllinen 

pesimälaji. Pesivä kanta vaihtelee vuosittain, 
ajoittain järvellä on tavattu yli kymmenen 
reviiriä. Vuonna 2004 järveltä tavatut kolme 
reviiriä sijaitsivat kaikki eteläosassa.

Liejukana, vaarantunut (VU)
Liejukana kuuluu mitä ilmeisimmin Kirk-

kojärven säännölliseen pesimälajistoon. La-
jista on alueella lähes vuosittaisia havaintoja 
1980-luvulta lähtien, joinain vuosina useam-
masta linnusta.

Kurki, lintudirektiivin liitteen I laji
Yksi kurkipari on pesinyt säännöllisesti 

2000-luvun alkupuolelta Kirkkojärven poh-
joisosassa. 

Naurulokki, vaarantunut (VU)
Naurulokki on hävinnyt Kirkkojärven pe-

simälinnustosta. 1950-luvulla alueella pesi 
1100–1500 paria, 1970-luvun puolivälissä 
pesi lähemmäs 2500 paria. Kanta on sen 
jälkeen romahdusmaisesti taantunut, vuon-
na 1988 pesi vielä yksi 70 parin yhdyskunta, 
jossa pesinnät eivät onnistuneet. Viimeiset 
pesimähavainnot lajista ovat vuodelta 2000 
arviolta 50 parista. Laji on myös yleinen 
läpimuuttajia keväisin, sekä pesimäaikainen 
ruokavieras. Läheisen Savilahden linnut ruo-
kailevat Kirkkojärvellä säännöllisesti.

Pikkutikka, vaarantunut (VU)
Säännöllinen pesimälaji Kirkkojärven 

rantametsissä. Vuonna 2004 pikkutikan re-
viiri sijaitsi eteläosan rantametsässä vähän 
aluerajauksen ulkopuolella. Viihtyy lehtipuu-
valtaisissa metsissä.

Rastaskerttunen, vaarantunut (VU)
Kirkkojärven säännöllinen pesimälintu 

1990-luvun alusta lähtien. Laji runsastui 
kunnostuksen jälkeen nopeasti järven ete-
läosassa, jossa 2000-luvun vaihteessa ta-
vattiin 18–25 reviiriä. Tämän jälkeen laji on 
taantunut, vuonna 2004 järven eteläosassa 
oli 10 reviiriä. Rastaskerttunen elää laajoilla 
ruovikkoalueilla. 

Pikkulepinkäinen, lintudirektiivin liitteen I 
laji

Melko säännöllinen pesimälintu. Yksi pari 
pesi alueen pohjoisosassa vuonna 2004. 
Vuonna 1988 alueella pesi kaksi paria. Pikku-
lepinkäinen viihtyy avoimilla alueilla, missä on 
myös pensaikkoa. Kirkkojärven laitumen reu-
noilla on osaksi säilytettävä reunapajukkoja.

Sinisuohaukka, silmälläpidettävä (NT), lintu-
direktiivin liitteen I laji

Satunnainen läpimuuttaja.

Kalasääski, silmälläpidettävä (NT), lintudirek-
tiivin liitteen I laji

Lähialueella pesivät sekä muuttomatkalla 
olevat kalasääsket kalastavat alueella satun-
naisesti.

Suokukko, silmälläpidettävä (NT), lintudirek-
tiivin liitteen I laji

Satunnainen läpimuuttaja. Aiemmin 
rantaniittyjen ollessa avoimia suokukkoja 
kerääntyi etenkin tulvakeväinä säännöllisesti 
Kirkkojärven rantaniityille.

Liro, lintudirektiivin liitteen I laji
Harvalukuinen läpimuuttaja.

Pikkulokki, lintudirektiivin liitteen I laji
Säännöllinen läpimuuttaja keväisin ja 

pesimäaikainen ruokavieras. Esiintyminen 
vaihtelee vuosittain, suurin päiväsumma 
1990-luvun alussa oli 100 lintua. Keväällä 
2004 tavattiin 23 yksilöä.
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Selkälokki, vaarantunut (VU)
Harvalukuinen läpimuuttaja.

Räyskä, vaarantunut (VU), lintudirektiivin 
liitteen I laji

Esiintyy alueella satunnaisesti.

Kalatiira, lintudirektiivin liitteen I laji
Esiintyy alueella satunnaisesti.

Lapintiira, lintudirektiivin liitteen I laji
Esiintyy alueella satunnaisesti

Sinirinta, lintudirektiivin liitteen I laji
Säännöllisesti esiintyvä läpimuuttaja syk-

syisin. Alueelta on tavattu useana vuonna 
30–90 lintua. 
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Kuva 10.  Ruovikkoa kuviolla 29. 

Kuva 11. Avoimuutta kuvioilla 37 ja 390.



Kirkkojärven laidunalue16

HOIDON TAVOITTEET2 3
Hoidon tavoitteet:

• lisätä alueen luonnon monimuo-
toisuutta kasvillisuuden, hyön-
teisten, linnuston ja lahopuun 
muodossa

• säilyttää uhanalaisten hyönteis-
ten ja lintujen elinpaikkoja 

• lisätä avoimuutta 

• kehittää alueesta matalakasvui-
nen rantaniitty 

• poistaa vieraslajit 

• lisätä alueen virkistykäyttöä ja 
tarjota elämyksiä asukkaille

• tarjota tutustumiskohde ympä-
ristökasvatuksen käyttöön

Kirkkojärven hoidon tavoitteena on kehit-
tää alueesta matalakasvuinen rantaniitty ja 
estää pajukkoja ja järviruokoa leviämästä. 
Alueen laidunnus säilyttää uhanalaisten 
lajien elinpaikkoja estämällä umpeenkas-
vua ja lisäämällä myös alueen kasvienlajien 
monimuotoisuutta. Linnusto hyötyy arvok-
kaassa lintukohteessa matalakasvuisesta 
rantaniitystä. 

Oikein mitoitetun laidunnuksen myötä alueen 
maaperä köyhtyy vähitellen, ja suurruohoniit-
tyjen lajit saavat lisää elintilaa. Laiduneläimi-
en lanta houkuttelee oletettavasti alueelle 
uutta hyönteis- ja lintulajistoa. Lisäksi alueelta 
poistetaan vieraslajit. 

Laiduneläimet elävöittävät maisemaa, ja ovat 
varma kiinnostuksen kohde ainakin lähialu-
een asukkaille. Alueelle tehdään opastaulut, 
joissa kerrotaan kohteen hoidosta. Alueen 
laidunnus lisää sen virkistyskäyttömahdolli-
suuksia. 

Kuva 12. Kuvio 37. 
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HOITOMENETELMÄT JA 
TYÖN TOTEUTUS3

3.1 PERUSTAMISTOIMENPITEET

Alueen tarkastus
Alue siivotaan mahdollista roskista ja 

samalla tarkistetaan laidunalueen kunto, to-
detaan kosteat voimakkaasti upottavat paikat 
ja muut mahdolliset vaaranpaikat eläimille.

Ruovikon niitto
Laiduntamisen onnistumisen edellyttää 

ruovikkojen niittoa. Ruovikko niitetään ja/tai 
murskataan. Niittomurskauksessa järviruo-
kokasvusto leikataan maan tasalle. Samalla 
kasvijäte silppuuntuu pieneksi ja sitä ei 
tarvitse poistaa. Hoitotoimet pyritään ajoit-
tamaan elokuusta-maaliskuulle, linnustolle 
aiheutuvan häiriön välttämiseksi. Niiton ja 
murskauksen avulla avoin rantaniitty palautuu 
nopeammin kuin pelkän laidunnuksen avulla.

Raivaaminen ja harvennus 
Natura-alueella raivataan vain aitalinjat 

ja osa suurruohoniittyjen tiheistä pajukoista. 
Suojelualueen ulkopuolisilla alueilla tehdään 
tiheän vesakon ja puun taimikon raivauksia.
Kaikki rannan ja metsikön väliset vaihettumis-
vyöhykeet jätetään raivaamisen ulkopuolelle. 
Raivausjäte kerätään ja kuljetetaan pois 
alueelta. 

Laiduntavan eläinlajin valinta ja aitaaminen
Alueen kosteuden takia sopivin eläinlaji 

alueelle on nauta. Nauta pystyy liikkumaan 
koko alueella. Parhaita laiduntajia alueelle 
ovat kevyet ja pienikokoiset nautarodut, 
esimerkiksi kyytöt ja ylämaankarja. 

Aidattavan alueen pinta-ala on 14,06 ha 
hehtaaria ja rakennettavan aidan pituus noin 
1023 metriä ja jos koko alue aidataan ympäri, 
tarvitaan aitaa noin 1585 m. 

 Aitalinja sijoitetaan noin 10-15 metrin 
etäisyydelle viereisistä tonteista. Asukkaille 
tulee tiedottaa suunnitellusta laidunnukses-
ta. Tavoitteena on, että aitalinja polveilee 
luontevasti maastonmuotoja ja puustoa mu-

kaillen. Aitaukseen tehdään yksi portti, joka 
pidetään laidunkaudella lukittuna. Kohteen 
huoltoportin tulee olla leveydeltään vähin-
tään 3-4 m, jotta laitumelle päästään ajamaan 
koneilla esimerkiksi eläimiä kuljetettaessa tai 
niittotyötä tehtäessä. Tarvittaessa voi käyttää 
verkkoaitaa ja sähköaitaa, jotta koirat eivät 
pääse alueelle. 

Isokultasiiven ravintokasvi vesihierakka 
suojataan aitaamalla osa sen kasvupaikoista. 
Kun laidunnus aloitetaan, tarkkaillaan kahden 
vuoden ajan syövätkö naudat vesihierakkaa. 
Jos ne eivät syö sitä, voidaan suoja-aidat 
poistaa. Jos hierakkakasvustojen aitaamista 
jatketaan pidemmän aikaa, on aitausten sisä-
puolella syytä niittää kasvillisuutta 1-2 vuoden 
välein. Niittojäte haravoidaan ja viedään pois. 
Sopiva niittoajankohta on heinä-elokuun 
vaihteessa. Niitolla torjutaan suuruohoniityn 
umpeenkasvua.

Muut rakenteet 
Alueen puusto tarjoaa eläimille suojaa au-
ringonpaisteelta, tuulelta ja vesisateilta. Lai-
tumen laidalle sijoitetaan opastaulu. Lisäksi 
aitaan kiinnitetään koirakielto-/infokylttejä. 
Myös sähköaidasta ja sähköiskun vaarasta 
varoitetaan.  

3.2 LAIDUNNUS

Keväisin alue tarkastetaan ja siivotaan mah-
dollisista roskista. Aitojen kunto tarkastetaan 
ja tarvittaessa tehdään korjaustoimenpiteitä. 
Oleellista laidunnuksen onnistumiselle on riit-
tävän aikainen aloitusajankohta. Laidunkausi 
aloitetaan alkukesästä touko-kesäkuussa, 
jolloin ruoho on vielä korsiintumatonta ja näin 
ollen maittaa eläimille hyvin. Laiduneläimiä 
löytyy esimerkiksi Laidunpankki.fi -verkko-
palvelun kautta. 

Sopiva eläinmäärä laidunnuspainetaulu-
kossa  tälle alueelle on noin 7-14 emolehmää 
vasikoineen, mikäli sama eläinmäärä on 
alueella koko kesän. Laiduneläinten määrä 
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on tällä kohteella kokeiltava. Ja se riippuu 
myös laidutavan eläimen iästä. Karjanomis-
tajan kanssa kannattaa sopia, että eläinmäärä 
vähennetään keskikesän jälkeen, jos laitumen 
kasvu hiipuu. Laidunnusta jatketaan elo-
syyskuulle asti, mikäli ruokaa riittää. Eläimet 
tulee siirtää alueelta pois viimeistään, kun 
alue on tarkkaan syöty, mutta maan pinta ei 
ole kulunut rikki.

Eläimille toimitetaan säännöllisesti juo-
mavettä. Juomapaikka sijoitetaan puuston 
katveeseen. Varjossa vesi säilyy juomakelpoi-
sena pidempään kuin auringon paisteessa. 
Juomapaikan ympäristö tallautuu ja kuluu 
helposti, joten sen paikkaa vaihdetaan ajoit-
tain kulumisen ehkäisemiseksi.

Eläimille ei anneta lisäruokaa alueelle 
kivennäisiä lukuun ottamatta. Myös kiven-
näinen on hyvä sijoittaa puuston suojaan. 
Kivennäisen paikkaa on hyvä ajoittain vaih-
taa, sillä eläimet tallaavat ja kuluttavat sen 
lähiympäristöä. 

Eläinsuojeluasetuksen mukaan eläimiä 
tulee valvoa säännöllisesti, vähintään ker-
ran päivässä. Eläinten hyvinvoinnin lisäksi 
tarkkaillaan juomaveden ja laidunrehun 
riittävyyttä sekä aitausten kuntoa. Valvojata-
hona voi toimia esimerkiksi jokin paikallinen 
yhdistys tai yritys. Tarvitaan vähintään yksi 
taho, joka sitoutuu työhön kirjallisesti ja saa 
työstä pienen korvauksen. Lisäksi kaikkien 
vapaaehtoisten valvovat silmät ovat arvokas 
apu eläinten hyvinvoinnin tarkkailussa. 

Laidunnuksesta laaditaan kirjallinen sopi-
mus karjanomistajan ja Haminan kaupungin 
välillä. Sopimuksessa sovitaan mahdolliset 
korvaukset sekä laidunnuksen vastuujaot. 
Mikäli alueella on merkittävä ilkivaltariski, 
kannattaa sopimukseen kirjata erityisehto, 
jossa sovitaan rahallisesta korvauksesta kar-
janomistajalle eläinten ilkivaltaisista tapatur-
mista tai kuolemantapauksista. Molemmilla 
osapuolilla on syytä olla vastuuvakuutus, joka 
korvaa mahdolliset eläinten aiheuttamat va-
hingot kolmannelle osapuolelle. Katso liite 3.

3.3 PUUSTON HOITO

Alueella ei ole merkittävää puuston hoitotar-
vetta. Puustoinen alue on tärkeä lepo- ja suo-

ja-alue eläimille. Puustoiselta, suojelualueen 
ulkopuoliselta alueelta raivataan vesakkoja. 
Nuoret runkopuut kuljetetaan pois alueelta, 
ja raivaustähteet kerätään pois. Paksurunkoi-
set lehtipuut jätetään aina maalahopuiksi. 
Raivausta ei tehdä lintujen pesintäaikaan eli 
maaliskuun puoliväli - heinäkuun aikana.

3.4 VIERASLAJIEN TORJUNTA

Alueella kasvaa yksi haitallinen vieraslaji, 
jättipalsami (Impatiens glandulifera). Se on 
luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n 
alueella. Japanintatar (Reynoutria japonica)  
on kansallisesti haitallinen vieraslaji. Lisäksi 
alueella kasvaa helposti leviävää, vieraslajiksi 
luokiteltua isotuomipihlajaa (Amelanchier 
spicata). 

Jättipalsamia on laidunnuksen lisäksi kit-
kettävä alueelta. Se saadaan silloin nopeiten  
häviämään alueelta. Isotuomipihlaja tulisi 
saada alueelta pois juurineen, sillä vaikka sen 
raivaa, se kasvaa tyvestä uudelleen. 

Erityisen vaikea torjuttava on japanintatar. 
Se on poistettu alueelta vuonna 2019 ja nyt 
vuonna 2020 on alueella yhtä suuri kasvusto.
Pelkkä kitkeminen tai varsien katkaiseminen 
ei riitä, sillä tataret lähtevät helposti uuteen 
kasvuun. Niitä ei myöskään yleensä pysty 
hävittämään kaivamalla, sillä tataret lähtevät 
uuteen kasvuun pienestäkin maahan jäänestä 
juurakon kappaleesta. 

Pienialaisten kasvustojen hävittäminen  
voi onnistua leikkaamalla kasvusto ensi ko-
konaan alas ja peittämällä se  tarkoitukseen 
kehitetyillä juurimatoilla. Juurimatto voidaan 
peittää vieraslajeista vapaalla kasvualustalla. 
Juurimatot maatuvat itsestään muutamassa 
vuodessa. 

3.5 KUVIOKOHTAISET TOIMENPI-
TEET 

Haminan kaupungin alueet, joka eivät 
kuulu suojelualueisiin on kuvioitu ja nimetty 
seuraavasti 1 niitty, 2 niitty, 3 lehto, 4 tuore 
kangas ja 5 tuore kangas.  Natura-alueen ku-
vioissa on käytetty olevia numerotunnuksia.   

Koko alue eli kaikki kuviot aidataan ja 
laidunnetaan. Aita voidaan rakentaa koko 
alueen ympäri tai voidaan jättää vesialuee-
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seen rajautuva alue aitaamatta ja korvata 
aitaa johteilla. Aitaamiseen käytetään  tukevia 
pylväitä ja sähköaitaa.  Asennetaan lukittava 
metalliportti. Katso liite 1. 

Toimenpiteet hyöndyntävät erityisesti 
alueen monipuolista linnustoa. Erityisesti 
alueella elävän isokultasiipi on huomioi-
tava hoidossa. Alueella kasvaa perhosen 
ravintokasveja eli erilaisia hierakoita. Hie-
rakkakasvustot aidataan kokeiluluontoisesti   
laidunalueen ulkopuolelle osassa aluetta ja 
verrataan aitaamattomaan alueeseen. 

Alueen avoimuuden takia ei ole syytä 
tehdä suuria raivauksia, ainoastaan suurruo-
honiittyjen avoimuutta lisätään pajukkoja 
raivaamalla, jotta esimerkiksi vesihierakat 
saavat kasvutilaa. Lisäksi Natura-alueen 
ulkopuolisten alueiden vesakkoja ja puuntai-
mikkoa harvennetaan. Alueella oleva maa- ja 
pystylahopuusto säilytetään. Raivausjätteet 
kasataan ja viedään alueelta pois. Järeimpiä 
runkoja voi jättää oksimisen jälkeen maalaho-
puuksi. Alueella olevat vieraslajit poistetaan. 

Kosteat suurruohoniityt (6430)
Suursuohoniityt ovat vähentyneet, kun 
laidunnus ja niitto on loppunut. Hoidon 
loppuessa avoimuus vähenee ja umpeen-
kasvun edetessä lajisto muuttuu ja lajimäärä 
vähenee. Suurruononiittyjen avoimuuden 
palauttaminen laiduntamalla lisää niiden 
lajiston määrää. 

Kuvio 1 
Kohde on niittyä ja liittyy kuvioon 28. 

Alueella on pajukkoja ja suuri maisemallisesti 
merkittävä kuusi. Alueen pajukkoja raivataan 
ja lisätään niityn avoimuutta. Maisemapuu 
tuodaan esiin ja säilytetään. Alueelle raiva-
taan aitalinja. 

Kuvio 2 
Kohde on suurruohoniittyä, jolla kasvaa 

jonkin  verran pajukkoa. Kohdetta tulisi rai-
vata avoimuuden lisäämiseksi. 

Kuvio 28 
Kohde on suurruohoniittyä, joka sijaitsee 

Mullinkosken vieressä ja vastapäätä Vehka-
joen suuta. Alueella kasvaa jonkin verran 
pajukkoja, joita poistetaan tarvittaessa. Erityi-
sesti lisätään avointa niittyalaa, eli poistetaan 

niityn reunaoilta pajukkoa.  Alueelle raivataan 
aitalinja. 

Kuvio 32 
Kohde on hyvä suurruohoniitty alueen 

lounaiskulmassa. Alueelle on kasvanut jonkin 
verran pajukkoa, jota tulisi raivata. Alueelle 
raivataan aitalinja. 

Kuvio 388 
Kohde on suurruohoniittyä, missä kasvaa 

jättipalsamia. Vieraslaji poistetaan alueelta 
kokonaan. Alue laidunnetaan. Tarvittaessa 
poistetaan niitylle kasvavia pajukkoja. Tältä 
alueelta aidataan hierakkakasvustot erilleen 
laitumesta. 

Lehdot 9050
Alueen lehdoissa tehdään vain kevyitä hoito-
toimia. Muun muassa raivataan tiheitä puiden 
vesakkoja. 

Kuvio 3 
Alue liittyy kuvioihin 33 ja 36. Alue on 

lehtipuuvaltaista, mutta kohteessa on myös 
suuria vanhoja kuusia. Aluetta raivataan tarvit-
taessa kuvion länsiosassa, missä on runsaasti 
puun vesakkoja. Maakaasuputken kohdalle 
voidaan raivata avointa niittyaluetta. Alueelle 
raivataan aitalinja. Maalahot säilytetään. 

Kuvio 33 
Kohde on tiheää lehtipuuvaltaista lehtoa.  

Lehdon ja niityn vaihdettumisvyöhykeen 
annetaan alla luonnontilassa. Kohteessa 
kasvava jättipalsami poistetaan. Alueelle 
raivataan aitalinja. 

Kuvio 36 
Kohde on tiheää lehtipuuvaltaista lehtoa.  

Alue liittyy kuvioon 3. Lehdon ja niityn vaih-
dettumisvyöhykeen annetaan alla luonnonti-
lassa. Kohteen reunoilla kasvava jättipalsami 
poistetaan. 

Kuvio 393 
Ruovikon ja suurruohoniityn välissä on 

puustoinen muuta maastoa korkeampi alue. 
Alueeella on lehtipuustoa ja pajukkoa. Aluet-
ta ei käsitellä. 
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Kuva 14. Kuvioilla 33, 36 ja 388 esiintyy jättipalsamia, joka on poistettava. 

Kuva 15. Kuviolla 3 olevan lehdon ilmettä. 
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Kuva 16. Yllä olevassa kuvassa on kevättulvaa kuvi-
oilla 29 ja 389.

Kuva 17. Keväistä lehtoa alla  Alueella voidaan teh-
dä varovaista harvennusta. 
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Kuva 18. Yllä olevassa kuvassa on polku Humalnie-
messä, kuviolla 3 ja 33.  Alueella tarvitaan varovais-
ta harvennusta.  

Kuva 19. Kuvassa alla olevassa kuvassa  kuviolla 32 
on kostea suurruohoniitty, jonka avoimuudesta on 
huolehdittava poistamalla pajukkoa.  Kuvan vasem-
malla puolella on kuvio 393, jonka annetaan olla 
luonnontilassa. Alueella kasvaa muun muassa kelta-
kurjenmiekkaa ja erilaisia hierakkoja.  
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Ruovikot 
Ruovikoituminen ja pensoittuminen ovat eräi-
tä näkyvimmistä rehevöitymisen seurauksista 
aiemmin avoimilla ranta-alueilla. Niitolla ja 
laidunnuksella palautetaan niittyjen omi-
naispiirteitä, kuten avoimuutta ja matalakas-
vuisuutta. Merenrantaniityn ennallistaminen 
vaatii lähes aina ruovikon murskausta ennen 
karjan tuomista laitumelle. Laitumella tulee 
olla riittävä laidunnuspaine, jotta se pysyy 
avoimena ja linnustolle, erityisesti kahlaajille, 
riittävän matalakasvuisena merenrantaniitty-
nä avoveteen saakka. Karja voidaan kesällä 
tuoda linnustollisesti arvokkaimmille laitumil-
le vasta lintujen pesinnän loputtua. Toisinaan 
täydennysniitot ovat laidunnuksen jälkeenkin 
tarpeen riittävän matalakasvuisen rantaniityn 
aikaansaamiseksi.

Kuviot 29, 35, 37, 389, 390 ja 385
Kaikkien ruovikoiden hoitona on niitto ja/

tai murskaus. Jotta laidunnus saadaan aloitet-
tua tehokkaasti on alueen ruovikko niitettävä 
ja/tai murskattava ennen laidunnusta. Murs-
kausta tehdään ensimmäisenä vuonna 1-2 
kertaa lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja 
tarvittaessa alue murskataan kerran kesässä 
myös laidunnuksen lisäksi. Ruovikoissa kasvaa 
muutamia pajupensaita, jotka voidaan jättää 
alueelle. Ruovikoista ei ole tarpeen kerätä 
niitto- tai murskausjätettä pois. 

Kuviolla 35 on vaikeasti torjuttava japanin-
tatar. Se on nyt poistettu kaivamalla, mutta 
kasvusto ei ole taantunut lainkaan kaivamises-
ta. Kohde peitetään maatuvalla juurimatolla 
ja päälle laitetaan paksu maakerros puhdasta 
ja vähäravinteista maa-ainesta. 

Uoman varret 
Kuviot 394 ja 397
Alueelle raivataan aitalinja. Muuten alue 

jätetään käsittelyn ulkopuolelle. Aita linjataan 
niin, että oja jää laitumen ulkopuolelle.

 
Tuore kangas
Alue on herkkä kulumiselle ja laidunnus muut-
taa alueen ilmettä. Alueen kasvistossa voi 
tapahtua positiivisia muutoksia yhdistettynä 
valoisuutta lisäävään raivaukseen. 

Kuviot 4 ja 5 
Alue on eläinten hyvinvoinnille tärkeä, 

kuiva ja korkea paikka Kirkkojärven laitumel-

la. Kohteessa on kookasta puustoa, mäntyjä 
ja  kuusta. Puusto ja lahopuusto säilytetään. 
Alueelta poistetaan pihlajan ja muiden leh-
tipuiden vesakkoa. 

3.6 NATURA 2000-VAIKUTUSTEN AR-
VIOINNIN TARVEHARKINTA

Hoidon vaikutuksia Kirkkojärven Natura-
alueella esiintyviin lintudirektiivin lajeihin 
ei tässä ole erikseen eritelty. Raivausten, 
ruovikon niiton ja laidunnuksen myötä on 
oletettavissa, että laitumen sisäpuolella 
ruovikkojen ja rantapensaikkojen lintulajit 
vähenevät samalla kun avoimien rantaluhtien 
ja niittyjen lajit lisääntyvät. Oletettavissa on 
myös, että matalakasvuiselle rantaniitylle ke-
rääntyy muuton aikaisia levähtäjiä, esimerkiksi 
kahlaajia. 

Kirkkojärven Natura-alueella avoimia ja 
matalakasvuisia rantaniittyjä suosivat lajit ovat 
taantuneet, joten niiden elinympäristöjen 
kunnostaminen on Natura-alueen suojelu-
tavoitteiden kannalta myönteistä. Hoito-
toimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta 
ruovikkojen ja rantapensaikkojen lajeille, 
koska soveliasta elinympäristöä on laitumen 
ulkopuolella runsaasti. 

Isokultasiipi elää kosteilla tulva- ja ranta-
niityillä. Yksi lajia uhkaavista tekijöistä on sen 
kasvupaikkojen umpeenkasvu. Laidunnus 
edesauttaa elinympäristön pitämistä avoime-
na. Toisaalta liian intensiivinen laidunnus voi 
potentiaalisesti hävittää hierakoita (Rumex 
sp.), jotka ovat perhostoukan ravintokasveja. 
Tämän takia laidunnuksen vaikutusta hierak-
kakasvustoihin tulisi seurata ja tarvittaessa 
aidata ainakin osa kasvustoista laitumesta 
pois. Laidunnuksen sijasta olisi erillisessä aita-
uksessa syytä niittää kasvillisuutta 1-2 vuoden 
välein ja kerätä niittojäte pois, umpeenkasvun 
estämiseksi. Katso liite 2. 

3.7 SUUNNITELTUJEN HOITOIMIEN 
VAIKUTUS VIRKISTYSKÄYTTÖÖN JA 
MAISEMAAN 

Laidunalue on yleiskaavassa merkitty 
lähivirkistysalueeksi. Alueella on asukkaiden 
sinne muodostamia polkuja. 

 Laidunkauden aikana Humalniemen lai-
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Kuva 20. Maakaasuputken kohdalla on mahdollista 
raivata avoimenpaa niittyä. Kuvassa  7. olevassa kar-
tassa vuodelta 1963 on alue ollut vielä niittyä. 

Kuva 21. Patterinkadulta tultaessa kohdealueella 
on näkymät laajalle ruovikkoalueelle peitossa.  Pa-
jukkoa kannattaa raivata maisemallisista syistä juuri 
tästä. Edessä  kasvaa voimakas japanintatarkasvus-
to. Samalla paikalla on paras portin paikka alueelle. 
Tatarkasvusto kannattaa peittaa juurimatolla ja ki-
viaineksella. Samalla saadaan kantava portti alueel-
le. Portin tulee olla 3-4 metriä leveä, jotta kaikilla ko-
neilla päästään alueelle. 

dunalueelle eivät ulkopuoliset pääse. Näin 
turvataan ihmisten ja eläinten turvallisuus 
nautakarjan laitumella. Laidunkauden ulko-
puolella laidunalue toimii lähivirkistysaluee-
na. Laidunnus ja kevyt raivaushoito paranta-
vat alueen virkistyskäytön mahdollisuuksia. 
Rantaniityn kehittyminen matalakasvuiseksi 
ja mahdollinen kuivaminen lisäävät alueen 
käytettävyyttä. Myös alueen maisema muut-
tuu avoimemmaksi ja esimerkiksi lintujen 
tarkkailuun syntyy uusia paikkoja. 

Alueelle tehdään portti Patterinkadulta 
alueelle vievän tien päähän. Portti voidaan 
lukita laidunkaudella ja avata sen päätyttyä. 

Karjan omistajan luvalla alueella liikkumi-
nen voi olla sallittua. Jolloin voidaan tehdä 
portaat aidan yli. Koiria laidunalueelle ei saa 
viedä.

Haminaan on myös suunniteltu rantoja 
pitkin kiertävää pitkää kävelyreittiä. Reitti 
voidaan linjata Humalniemen ja Hevoshaan 
asuma-alueen välistä. 
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TIEDOTUS JA ASUKAS-
YHTEISTYÖ
Laidunnuksesta tiedotetaan mediassa sekä 
paikan päällä opastauluilla ja pienillä info-
kylteillä. Ihmiset ovat melko tottumattomia 
laiduneläimiin, joten tiedottaminen on tärkeä 
osa kokonaisuutta. Laitumen portin läheisyy-
teen sijoitetaan opastaulu. 
 

Opastaulusta tulee käydä ilmi ainakin 
eläinten omistajan nimi sekä valvonnasta 
vastaava taho. Tällöin asukkaat ja ohikul-
kijat pystyvät tiedottamaan mahdollisista 
laitumella ilmenneistä ongelmista nopeasti. 
Eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 
on tärkeää, että ihmiset eivät ruoki eläimiä 
esimerkiksi ruuantähteillä. Ruokintakielto 
perusteluineen mainitaan opastauluissa. 

Aitauksen portit lukitaan, koska tarkoituk-
sena on, että ihmiset eivät mene aitaukseen, 
vaan alue on ainoastaan laiduneläinten 
käytössä. Tärkeätä on myös tiedottaa kiel-
losta käyttää aitausta koirapuistona selkeillä 
”Kielletty koirilta” -kylteillä. Aidan yläreunaan 
kiinnitetään metalliset tai laminoidut koira-
kieltokyltit. 

Kaupungin internetsivuille on hyvä laittaa 
lisätietoa laiduneläimistä ja alueen hoidosta.  

Asukkaiden kanssa voidaan tehdä myös 
yhteistyötä vieraslajien torjunnassa. Koh-
teessa kannattaa järjestää japanintatarin ja 
jättipalsamin torjuntatalkoita. 

4

Vesihierakka Rantakukka 
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HOITOTOIMET VUOSITTAIN

Alueen hoidosta pidetään hoitopäiväkirjaa. Helpoin tapa on, että urakoitsija pitää kirjaa 
tekemistään toimenpiteistä. Hoitopäiväkirjan sisällöstä sovitaan työtilauksen yhteydessä.

5 
TOIMENPIDE / PERUSKUNNOSTUS AJANKOHTA

vuosi 2021

Aitalinjojen raivaaminen tammi- maaliskuu

Ruovikon niitto ja/tai murskaus 1-2 kertaa tammi- maaliskuu (talven niin salliessa) 
ja elo- syyskuussa 

Aidan rakentaminen toukokuu

Opastaulut paikoilleen toukokuu

Vesakon raivausta puustoisilla alueilla 
kuviokohtaisen suunnitelman mukaan

tammi- maaliskuu tai elo-syyskuu

Vesihierakan (osa kasvustoista) aitaaminen 
laitumen ulkopuolelle. 

Ennen laidunnuksen aloitusta. Kasvin 
tunnistaa suurista lehdistä. 

TOIMENPIDE/  HOITO vuodet 2021-2025

Alueen siivous roskista kevät

Laidunnus ja eläinten kuljetukset toukokuu > noin 3 kk

Eläinten valvonta ja juomaveden 
järjestäminen tarvittaessa

kerran päivässä laidunkauden ajan

Aitojen tarkistus ja kunnostus eläinten valvonnan yhteydessä, toi-
menpiteet tarvittaessa

Aitalinjojen lankojen alusten niitto kesäkuun alku, heinäkuun alku, elokuun 
alku tai tarvittaessa 

Laidunnuspaineen ja kasvuston seuranta heinä- elokuu

Ruovikon niitto ja/ tai murskaus elokuu 

Tarkkaillaan syövätkö naudat vesihierakkaa koko laidunkausi 
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KERTALUONTEISET TOIMENPITEET YHTEENSÄ €

Puuston hoito, peruskunnostusta, taimikon poistoa ja harven-
nusta

2 000 

Sähköaidan rakentaminen 1600 m  + aitaukset vesihierakalle 8 000 

Metalliportti ja lukko 1 500

Ruovikon niitto ja/tai murskaus 6 000

Opastaulukehikot 1 kpl ja metalliset/laminoidut koirakieltokyltit 
3 kpl

500 

Japanintatar peittäminen + juurimatto, esim. Eg Plantex Plati-
num (kangas + teippi 700 € )

3 000

Yhteensä 21 000

VUOSITTAISET TOIMENPITEET

Alueen siivous 500 

Aidan tarkistus ja tarvittavat kunnostukset 1 000

Opastaulujen tulosteet 50 

Eläinten siirrot ja eläinten vuokra 2 000

Eläinten valvonta ja juomaveden järjestäminen n. 120 pv 800

Tarvittessa ruovikon niitto/ murskaus 8 000

Vieraslajien kitkentä 2 000

Vuosittaiset kustannukset / 1 vuosi 14 350

Vuosittaisen kustannukset / 5 vuotta 71 750

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ / 5 vuotta 92 750

6 KUSTANNUSARVIO

Laidunnuksen kustannukset on laskettu viidelle vuodelle. Lisäksi on huomioitava, 
että maisemalaidunnus on suhteellisen uusi toimiala, jolla ei vielä ole vakiintunutta 
kustannustasoa. 
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KUSTANNUSARVIO 7 HOIDON SEURANTA

8 LÄHTEET

Uuden laidunalueen kehittymistä ja laidunnuspaineen sopivuutta on perusteltua 
seurata vuosittaisella maastokatselmuksella vähintään kerran loppukesästä. Tällöin 
pystytään reagoimaan vieraslajien esiintymiin ja muihin mahdollisiin ongelmalajeihin 
tai muuttamaan esimerkiksi kohteen laidunnuspainetta. 
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