
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvi on kohta tuloillaan ja syystyöt pelloilla on saatu päätökseen.   Tilakeskus ympäristöineen 

pitää sisällään niin luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan kuin vesiensuojeluunkin liittyviä 

tekijöitä. Peltojen laidassa sijaitsevat metsien reunavyöhykkeet ja pellolla sijaitsevat 

metsäsaarekkeet ovat parhaimmillaan merkittäviä ja maisemallisesti näyttäviä 

monimuotoisuuskohteita. Hoitamalla oikein näitä kohteita lisätään luonnon monimuotoisuutta 

ja hoidetaan maisemaa. 

 

Metsän reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoito 

Monet lajit käyttävät pellon reunavyöhykkeitä ja 

metsäsaarekkeita lepo- ja lisääntymisalueina ja peltoja pääosin 

ruokailualueina. Peltoon rajoittuvilla metsän reunoilla on 

erilainen lajisto kuin esimerkiksi avoimiin jokivarsiin 

rajoittuvilla reunavyöhykkeillä.  Reunavyöhykkeet ja saarekkeet 

voivat olla avoimen niittymäisiä, puoliavoimen hakamaisia tai 

suljettuja ja monikerroksisia. Monia reunavyöhykkeitä ja 

metsäsaarekkeita on aikaisemmin myös laidunnettu.  

Reunavyöhykkeiden ja saarekkeiden hoidon tulee olla 

suunnitelmallista ja riittävän pitkäkestoista. Perusteellinen 

hoitosuunnitelma on välttämätön silloin, kun hoitoon haetaan tukea. Hoito alkaa useimmiten 

peruskunnostuksella, jolloin toteutetaan pääosa suunnitellusta raivauksesta. Tämän jälkeen 

raivauksella, niitolla ja laidunnuksella estetään aluetta kasvamasta uudelleen umpeen. Runsaasti 

juurivesoja muodostavat lajit, kuten haapa ja harmaaleppä, kannattaa kaulata 2–5 vuotta ennen 

kaatoa. Alueita helposti valtaavan kuusen poisto on usein tarpeellista. Monilla raivatuilla alueilla on 

taipumus heinittyä ja/tai rehevöityä raivauksen jälkeen. Jos niitto tai laidunnus ei ole mahdollista, 

kannattaa raivausta tehdä vähitellen usean vuoden aikana, jottei alue rehevöityisi liikaa. Luonnon 

kannalta paras raivausajankohta on talvi, jolloin raivaus ei häiritse lintujen pesintää ja maan pinta on 

suojassa.  Kaikilta alueilta tulee raivaus- ja niittojätteet kerätä pois rehevöitymisen estämiseksi. Ne 

voidaan hyödyntää vaikkapa rehuna tai bioenergiana tai polttaa läheisellä peltoalueella.  

 

Riistanhoito 

Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden tiheä pensaikko tarjoaa suojaa monille riistaeläimille. 

Etenkin talviaikaan monet peltoalueella elävät lajit kuten peltopyy, fasaani ja rusakko hyötyvät 

pensaikosta. Raivausten yhteydessä kannattaakin jättää sekä marjovia pensaita että joitakin tiheitä 

pensas-/puuryhmiä raivaamatta.  

Maisemauutisia 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen 

maatalousyrittäjille 3/2013 



Toimiva tilakeskusympäristö 

Hyvin hoidettu ympäristö on maatilayrityksen käyntikortti. Paitsi ulkonäköä, tilakeskussuunnittelussa 

painotetaan toiminnallisuutta. Suunnitelmassa huomioidaan mm. tilakeskuksen maankäyttö, tiestö, 

jaloittelutarhat sekä vihersuunnittelu. Tuloksena syntyy havainnollinen kartta ja suunnitelma. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Uudet nettisivumme aukeavat syksyn aikana, osoitteet 
ovat vanhat tutut.  
www.proagria/lansi ja www.maajakotitalousnaiset.fi 
 
 

 

    
 
Kysy lisää! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset www.maajakotitalousnaiset.fi  

ProAgria Länsi-Suomi ry, www.proagria.fi/lansi 

 

MKN  Maisemapalvelut 

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi 

etunimi.sukunimi@proagria.fi 

 

Turun aluetoimisto  Porin aluetoimisto 

Artturinkatu 2  Itsenäisyydenkatu 35 A 

Katri Salminen  Sanna Seppälä 

p. 050 66474  p. 050 590 2085 

Muuttuva tilakeskus – suunnittelua maankäyttöön 

Uusien suurien tuotantorakennusten sijoittelu vanhaan pienimittakaavaiseen tilakeskukseen luo uudet haasteet ja 

niille tarvitaan uudet työkalut. Talouskeskuksen maankäytön suunnittelulla tarkoitetaan sellaista kokonaisvaltaista 

suunnittelua, jolla tilaa kehitetään pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitteluna. Laajentavilla tiloilla 

joudutaan ennakoimaan tuotannon tarpeita pitkälle tulevaisuuteen ja tekemään maankäytön suunnittelua tältä 

pohjalta.  

Toimiva tilakeskusympäristö- teemailtapäivä torstaina 31.10. klo 12 Kokemäellä         
Paikka: Anttilan Noutotila Vekaran maalaiskartano osoite: Sonnilantie 111 32800 Kokemäki 

 
klo 12.00 Tervetulokahvit ja hanke-esittely, ProAgria Länsi-Suomi Sanna Seppälä 

klo 12.15 Maatilan rakennusmaankäyttö, arkkitehti Tapani Kivinen, MTT 

klo 13.25 Toimiva tilakeskusympäristö huomioi luonnon ja maiseman, Sanna Seppälä 

klo 14.00 Tilakeskuksen liikenne, vesihuolto ja jaloittelutarhat, peltojen salaojitus, Janne Pulkka, Etelä-Suomen Salaojakeskus 

klo 15.00 keskustelua ja loppusanat 

Tilaisuuden järjestää Tilusjärjestely, vesiensuojelu ja maisemanhoitohanke, tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Ilmoittautumiset ProAgria Länsi-Suomen vaihde 020 747 2550 tai info.lansi@proagria.fi  viimeistään perjantaihin 

25.10.2013 mennessä. 
 

Lisätietoa tilaisuuksista www.proagria.fi/lansi 

 

 

 

Joululahjavinkki! 
Joulu on jo ovella, mitä 

lahjaksi?  

Varaa matka Länsi-Suomen 

maa- ja kotitalousnaisten 

Viron kartano- ja 

kulttuurimatkalle! 

Katso matkan tiedot alla ja 

nettisivuiltamme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Lisätietoja: 

Sanna Seppälä, 050 590 2085 

Katri Salminen, 050 664 74 

etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi tai etunimi.sukunimi@proagria.fi 

KartanoKartanoKartanoKartano----    ja ja ja ja 
kulttuuriretki Viroonkulttuuriretki Viroonkulttuuriretki Viroonkulttuuriretki Viroon    
21.5.21.5.21.5.21.5.----    25.5.201425.5.201425.5.201425.5.2014    Matka-aikataulu ja alustava ohjelma: 

 

� Lähtö keskiviikkona 21.5.2014 klo 11.30 Helsingistä  

(Katajanokka, M/S Viking XPRS). Porin linja-auto lähtee kohti  

Helsinkiä klo 7.00 ja Turun linja-auto lähtee klo 8.00 (Artturinkatu 2,  

Turun toimisto). Laivalla lounasbuffet.  

� Saavumme Tallinnaan klo 14.00 jonka jälkeen vierailemme Lahemaan kansallispuistossa 

sijaitsevassa Sagadin kartanomuseossa, jossa opastettu kierros. Tutustumme kartanon 

historiaan sekä puistoalueeseen ja nautimme kartanoillallisen ja majoitumme Sagadin 

kartanoon. 

� Torstaiaamuna lähdemme ajamaan kohti Narvaa. Matkalla pysähdymme tutustumaan Palmsen 

kartanoon, jossa opastettu kierros ja Valasten vesiputouksiin. Narvassa käymme Hermannin 

linnoituksessa oppaan johdolla ja majoitumme Narva-hotelliin. 

� Perjantaina suuntaamme kohti Tarttoa ja matkalla pysähdymme Põltsamaan kaupungissa 

ihastelemaan ruusuja ja maistelemaan viinejä. Viinimaistajaiset ja linnan esittely. Opastettu 

kierros ruusutarhassa ja yksityispuutarhoissa. Majoittuminen hotelli Tartussa. 

� Lauantaina tutustumme Tartton keskustaan ja Raatihuoneentoriin oppaan johdolla sekä 

yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Lähdemme kohti Tallinnaa ja käymme Tallinnassa 

tutustumassa Kadriorgin puistoon ja palatsiin oppaan johdolla. Majoittuminen Barons 

hotellissa. 

� Sunnuntaina laiva lähtee klo 10.30 Tallinnasta. (D-terminaali, Tallink Superstar).  

Takaisin Turussa olemme noin klo 15.00 ja Porissa klo 16.00. 

 

Matkan hinta-arvio noin 550 € / henkilö (120 € 1hh lisä) 

Hintaan sisältyy: Laivamatkat kansipaikoin ja lounasbuffetit, majoittumiset 2-hengen  

huoneessa, suomenkieliset opastukset, kuljetukset, sisäänpääsymaksut sekä (ohjelmassa mainitut) 

ruokailut. 

Ilmoittautumiset 31.1.2014 mennessä info.lansi@proagria.fi tai 020 747 2550.  

Peruutusehdot: Jos matkan peruuttaa alle kaksi viikkoa ennen lähtöä, maksusta palautetaan 50 %. Jos matkaa ei 

peruuteta, koko summa veloitetaan, paitsi sairastapauksissa. Matkalla tulee olla voimassa oleva ID-kortti tai passi. 

Matkan  

hinta-arvio 

550 € /hlö 

 

Varaa 

matkasi 

31.1.2014 

mennessä! 

 

Matkareitti kulkee  

Tallinnasta Narvaan, josta 

suuntaamme Tarttoon 

Pôltsamaan kautta ja takaisin 

Tallinnaan. Tutuksi tulevat 

Pohjois-Viron kartanot ja 

luonnonnähtävyydet! 

 


