
Satakunnan ELY-keskus 

Vakka-Suomen perinnemaisemien kasvit ja hyönteiset 
 

Perinnemaisemat Perinnemaisemat ovat perinteisen maatalouden synnyttämiä ympäristöjä, esim. ketoja, niitty-
jä, hakoja ja lehdesmetsiä. Ne ovat osa monimuotoista maaseutumaisemaa ja tarjoavat 
elinympäristön aivan omanlaiselleen eliölajistolle. Perinnemaisemien määrä kuitenkin piene-
nee jatkuvasti mm. maatalouden kiihtyvän muutoksen vuoksi. Niiden hoito raivaamalla, niittä-
mällä ja laiduntamalla on tärkeää perinnemaisemille tyypillisten kasvien, hyönteisten ja mai-
semapiirteiden säilyttämiseksi tuleville sukupolville. 

Vakka-Suomen alueella perinnemaisemat sijaitsevat hyvin usein samoilla paikoilla kuin mui-
naisjäännökset, jotka edustavat kulttuurimaiseman vanhinta kerrostumaa satojen ja tuhan-
sienkin vuosien takaa. Vakka-Suomen perinnemaisema- ja muinaisjäännösalueet ovat moni-
naisuudessaan edustavimpia kokonaisuuksia koko maassa. Erityisen arvokkaaksi ne tekee 
paikoin tiheä perinnemaisemaverkosto, jossa ketojen ja niittyjen hyönteislajistolla on parhaat 
edellytykset säilyä.  

 

Näyttelyn on tuottanut Vakka-Suomen arvokkaat maise mat ja muinaisjäännökset -hanke 

Hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ja tehostaa Vakka-
Suomen arvokkaiden perinnemaisema- ja muinaisjäännösalueiden hoitoa. Hanke toimii Ra-
vakka ry:n toimialueella Vakka-Suomessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki hankealueen 
asukkaat ja toimijat, mutta erityisesti viljelijät, laiduneläinten kasvattajat, perinnemaisema-
alueiden maanomistajat ja yhdistykset. Hankkeen kesto on 1.3.2010–31.12.2011 ja sitä hal-
linnoi Laitilan kaupunki. 

Projektin yhteydessä:  
- Laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma Untamalan-Kodjalan valtakunnallisesti arvokkaan mai-
sema-alueen sekä Uudenkaupungin sisämaan perinnemaisemille 
- Inventoidaan perinnebiotooppien hyönteislajistoa 
- Järjestetään tiedotusta, koulutusta ja opastusta hoitoon kohdistuvien tukien hyödyntämiseen 
sekä hoidon käytännön toteutukseen liittyvissä asioissa 
- Järjestetään tilaisuuksia, joiden yhteydessä esitellään hoitomenetelmiä sekä kerrotaan alu-
een luonnosta ja lajistosta 

 

Hankkeen rahoitus  Projektin päärahoitus tulee Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n kautta Leader+ -
ohjelmasta. Muita rahoittajia ovat Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungit, Varsinais-Suomen 
luonnonsuojelupiiri ry, Hiekan säätiö ja Uudenkaupungin suomalaisen seuran säätiö. 

 

 

 

Hyönteisinventointi Hankkeeseen liittyy perinnemaisemien hyönteislajiston inventointi, jonka tuloksia hyödynne-
tään hoitosuunnitelmien ja -ohjeiden laadinnassa. Inventoinnin maastotyöt toteutettiin kesällä 
2010 Laitilassa ja Uudessakaupungissa noin 15 kohteella. Inventoitaviksi lajiryhmiksi valittiin 
pienperhoset, koppakuoriaiset ja luteet sekä menetelmiksi kenttähaavinta ja maastohavain-
nointi, kuoppapyydykset sekä valorysät. Lisäksi inventoinnissa saadaan tietoa myös kohteiden 
kaskaista ja hämähäkeistä. Tässä näyttelyssä on hyödynnetty kevääseen 2011 mennessä 
valmistuneita tuloksia perhosten ja luteiden osalta. Asiantuntijoina niiden osalta ovat toimineet 
dosentti Juhani Itämies ja vanhempi tutkija Teemu Rintala. 

 

Näyttelyn kuvat on kuvanut Kimmo Härjämäki (KH) Laitilalainen agronomi ja Varsinais-Suomen perinnemaisemayh-
distyksen puheenjohtaja 

Teemu Rintala (TR) Ludeasiantuntija ja Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutki-
ja, joka on toinen 2010 julkaistun Suomen luteet -kirjan tekijöistä 

Iiro Ikonen (II) Ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, perinnemai-
semien tuntija ja mm. perhosten innokas valokuvaaja 

Marja Pälikkö (MP)  Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset -
hankkeen projektikoordinaattorina työskentelevä arkeologi 


