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TIIVISTELMÄ 

Luontotyyppi 6210 Puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisilla alustoilla 
(Festuco-Brometalia) (* tärkeitä orkidea-alueita) on suojeltu luontodirektiivin (92/43/ETY) 
nojalla. Luontotyyppi sisältää laajan valikoiman niitty-yhdyskuntia, jotka kuuluvat yleensä 
kasvisosiologiseen luokkaan Festuco-Brometea. Sitä pidetään ensisijaisena 
luontotyyppinä, jos se on tärkeä orkidea-alue. 

Tämän toimintasuunnitelman tavoitteena on ohjata toimia, joita tarvitaan kyseisen 
luontotyypin suotuisan suojelutason säilyttämiseksi tai ennalleen saattamiseksi sen koko 
levinneisyysalueella EU:ssa. Se on suunnattu kaikille tämän luontotyypin suojelusta ja 
hoidosta kiinnostuneille tai niihin osallistuville tahoille, kuten valtiollisille ja valtiosta 
riippumattomille järjestöille, paikallisyhteisöille ja sidosryhmille sekä luontotyyppien 
asiantuntijoille. 

Kalkkipitoisilla alustoilla kasvavia puoliluontaisia kuivia niittyjä ja pensaikkoja esiintyy lähes 
koko Euroopan mantereella alangoilta vuoristoalueille. Ne ovat yksi Euroopan 
runsaslajisimmista kasviyhdyskunnista, ja ne muodostavat keskeisiä elinympäristöjä 
monille EU:ssa suojelluille lajeille (kasvit, linnut, perhoset ja muut selkärangattomat, 
matelijat ja nisäkkäät). Näitä niittyjä pidetään ensisijaisen tärkeinä luonnonvaraisten 
pölyttäjälajien, kuten perhosten, villimehiläisten ja kukkakärpästen, sekä muiden 
harvinaisten tai suojeltujen lajien suojelulle. Ne tuottavat useita hyötyjä ja 
ekosysteemipalveluja, kuten varastoivat hiilidioksidia ja torjuvat maaperän eroosiota. 

Suurin osa niityistä on alkuperältään sekundaarista, aiemmat termofiiliset metsät 
korvannutta kasvustoa, joka on seurausta aiemmasta laajaperäisestä laidunnuksesta ja/tai 
niitosta. Niittyjen pienimuotoisia luontaisia kasvustoja, jotka vaikuttavat olevan pysyviä 
ilman laidunnustakin, esiintyy paikoissa, joissa metsä ei pääse kasvamaan edafisten 
tekijöiden vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kalliopaljastumien ympärillä oleva hyvin ohut 
maaperä ja jyrkkien rinteiden epävakaa maaperä, ja niihin liittyy usein kuiva mikroilmasto. 
Keski-Euroopassa eräät näistä niityistä ovat varhaisen holoseenin arojen jäänteitä. 

Tämä kuivien niittyjen luokka esiintyy yleensä kuivassa, vettä hyvin läpäisevässä ja 
niukkaravinteisessa maaperässä, joka on neutraali tai emäksinen.  

EU-maiden vuonna 2013 toimittamien luontodirektiivin 17 artiklan mukaisten raporttien 
mukaan tämän luontotyypin raportoitu kokonaispinta-ala EU:ssa vuonna 2013 oli noin 
17 000 km2, sen suojelutaso oli epäsuotuisa kaikilla luonnonmaantieteellisillä alueilla ja 
sen pinta-alan kehityssuunta oli heikkenevä suurimmassa osassa sen levinneisyyttä.1 Tämä 
luontotyyppi on huonontunut kokonaisuudessaan, ja sen huonontumisen odotetaan 
jatkuvan tulevaisuudennäkymien arviointien perusteella. 

Yli puolet (57 prosenttia) luontotyypin pinta-alasta sisältyy Natura 2000 -verkostoon 
yhteensä 4 437 alueella, joiden kokonaispinta-ala on noin 9 700 km2. Suojelutaso vaikuttaa 
olevan parempi Natura 2000 -verkostossa kuin sen ulkopuolella. 

Näiden niittyjen taantumiseen ja heikkenemiseen ovat vaikuttaneet seuraavat 
tärkeimmät uhkat ja paineet: 

                                                 
1 Perustuu EU-maiden vuonna 2013 toimittamiin luontodirektiivin 17 artiklan mukaisiin raportteihin. 
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 Niittyjen hoidon loppuminen. Suurissa osissa luontotyypin levinneisyyttä pinta-ala 
vähenee vauhdilla laiduntamisen loppumisen vuoksi. Laiduntaminen ei ole useinkaan 
taloudellisesti kestävää, minkä vuoksi siitä luovutaan ja niityillä käynnistyy sukkessio.  

 Joillakin alueilla harjoitettu ylilaiduntaminen vaikuttaa kielteisesti tähän 
luontotyyppiin, joka on sopeutunut alhaisiin ravinnepitoisuuksiin.  

 Ilman typpilaskeuma uhkaa luontotyyppiä joissakin sen levinneisyysalueen osissa. 

 Uhkana voi myös olla haitallisten kasvilajien ilmaantuminen ja leviäminen. Se johtuu 
yleensä muista tekijöistä, kuten maankäytöstä luopumisesta tai rehevöitymisestä.  

 Maankäytön muutokset, kuten muuttaminen viljelymaaksi tai infrastruktuurin ja 
louhosten rakentaminen, voivat aiheuttaa luontotyypin häviämistä ja pirstoutumista. 
Luontotyypin vähenemisen syyksi on ilmoitettu myös taajamien läheisyydessä olevien 
alueiden, kuten kylien ja kaupunkien lähiympäristön, kaupungistuminen.  

 Myös luontotyypin pirstoutumista ja kytkeytyneisyyden vähenemistä pidetään 
uhkana tälle luontotyypille joissakin maissa. Joskus asiaan liittyy luonteenomaisten 
hyönteislajien, kuten kuivien niittyjen perhosten, merkittäviä menetyksiä. 

Näiden niittyjen ylläpitoon tarvitaan yleensä säännöllistä hoitoa, johon liittyy 
laajaperäinen laidunnus tai niittäminen.  

Välttämättömiä suojelutoimenpiteitä ovat muun muassa säilyttäminen, ennallistaminen ja 
uudelleen perustaminen sen mukaan, missä kunnossa niitty on tietyllä alueella. 

Joissakin niittyjen levinneisyysalueen osissa tarvitaan ennallistamistoimenpiteitä. Näin 
voidaan palauttaa suotuisa pinta-ala, rakenne ja toiminnot paikkoihin, joissa niityt ovat 
huonontuneet tai niiden tila on taantunut.  

Koska puoliluontaisten niittyjen suojelu edellyttää säännöllistä niittoa tai laidunnusta, 
näiden luontotyyppien suojelua ja hoitoa voidaan pääosin rahoittaa EU:n yhteisestä 
maatalouspolitiikasta. Niittyjen hoitoa voidaan tukea sekä pilarista I (suorat tuet 
viljelytoiminnan ylläpitämiseen, ekojärjestelmät ja niihin liittyvät säännöt pysyvän nurmen 
säilyttämisen varmistamiseksi) että pilarista II (maaseudun kehittämispolitiikka).  

Useimmissa EU-maissa tärkein biodiversiteettiin keskittyvän niittyjen hoidon 
rahoituslähde on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, josta muun 
muassa myönnetään rahoitusta maatalouden ympäristötoimenpiteiden kautta, 
koulutetaan viljelijöitä toimenpiteiden toteuttamisessa ja investoidaan ennallistamiseen. 
Useissa EU-maissa niittyjen ennallistamiseen ja hoitoon on käytetty myös 
rakennerahastoja, pääosin Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR).  

Tähän mennessä tärkein tämän luontotyypin ennallistamisessa käytetty rahoituslähde on 
kuitenkin ollut Life-ohjelma. 

Toimintasuunnitelman kokonaistavoitteena on varmistaa, että luontotyypin suotuisa 
suojelutaso säilytetään ja saatetaan ennalleen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

Seuraavilla sivuilla olevassa toimintakehyksessä esitellään erityiset tavoitteet ja keskeiset 
toimet tämän kokonaistavoitteen saavuttamiseksi. 

Seuraavissa luvuissa on lisätietoa tämän luontotyypin suojelutasosta ja sen suojeluun 
tähtäävästä hoidosta. Niissä myös esitetään keskeiset suositukset, joihin toimintakehys 
perustuu.   

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fi
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TOIMINTAKEHYS 
 
Toimintakehyksessä kuvaillaan tämän EU:n toimintasuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä 
toimia. Se perustuu tämän luontotyypin analysointiin, ekologisiin vaatimuksiin ja 
luonnehdintaan, EU-maiden raportoimaan tämän luontotyypin suojelutasoon, uhkiin ja 
paineisiin, suojeluun tähtäävästä hoidosta saatuun kokemukseen ja muihin 
merkityksellisiin tietoihin, jotka esitetään tarkemmin tämän asiakirjan niitä käsittelevissä 
osissa. 
 
Toimintasuunnitelman kokonaistavoite  

Varmistetaan tämän luontotyypin suotuisan suojelutason säilyttäminen ja ennalleen 
saattaminen keskipitkällä (vuoteen 2030 ulottuvalla) ja pitkällä (vuoteen 2050 ulottuvalla) 
aikavälillä sekä suotuisat tulevaisuudennäkymät paineisiin ja uhkiin nähden. 
 
Erityistavoitteet luontotyypin suojelun varmistamiseksi keskipitkällä aikavälillä 

1. Pysäytetään tyypin 6210 luontotyyppialueen pieneneminen ja estetään luontotyypin 
heikkeneminen varmistamalla jäljellä olevien luontotyyppialueiden asianmukainen 
hoito. 

2. Määritetään luontotyyppiä 6210 koskevia suojelutavoitteita luonnonmaantieteellisellä 
ja kansallisella tasolla suotuisan suojelutason saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. 
Varmistetaan, että erityisten suojelutoimien alueille asetetut aluetason 
suojelutavoitteet vastaavat näitä korkeammilla tasoilla asetettuja tavoitteita. 

3. Määritetään ja toteutetaan luontotyyppiä 6210 koskevia suojelutoimenpiteitä, kuten 
luontotyypin ennallistamistoimenpiteitä, määriteltyjen suojelutavoitteiden 
saavuttamiseksi luonnonmaantieteellisellä, kansallisella ja aluetasolla.  

4. Varmistetaan ekologinen kytkeytyneisyys luontotyypin 6210 koko levinneisyysalueella 
muun muassa ennallistamalla Natura 2000 -verkoston ulkopuolisia alueita 
luonnonmaantieteellisellä ja kansallisella tasolla asetettujen suojelutavoitteiden 
mukaisesti. 

5. Parannetaan luontotyyppiin 6210 liittyvää tietämystä, suojelutason arviointia ja 
seurantajärjestelmiä. 

6. Edistetään luontotyyppikohtaisen toimintasuunnitelman toteuttamista sekä levitetään 
ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia luontotyypin 6210 suojelusta ja hoidosta. 

 
Jäljempänä olevassa taulukossa esitellään keskeiset toimet näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä tarvittavat keinot ja panokset, maantieteellinen soveltamisala, 
vastuutahot ja ehdotettu toteutusaikataulu. 
 
Toimintasuunnitelman luvuissa annetaan tarkempia ohjeita ja tietoja toimien 
toteuttamisesta toimintakehyksen mukaisesti. 
 



 

4 

TOIMINTAKEHYS – EU:N LUONTOTYYPPIKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA – 6210 Puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisilla 
alustoilla (Festuco-Brometalia) (* tärkeitä orkidea-alueita) suotuisalle suojelutasolle 

YMP = yhteinen maatalouspolitiikka   N = typpi 

Tavoite 1:  Pysäytetään tyypin 6210 luontotyyppialueen pieneneminen ja estetään luontotyypin heikkeneminen varmistamalla jäljellä olevien 
luontotyyppialueiden asianmukainen hoito 
Keskeiset toimet  Tarvittavat toimet, keinot ja panokset Maantieteellinen 

soveltamisala  
Vastuutahot Aikataulu  

1.1 Osoitetaan riittävästi rahoitusta 
laajaperäisille 
maatalousjärjestelmille 
ja -käytännöille, joilla 
varmistetaan luontotyypin 
asianmukainen hoito ja 
säilyttäminen (asianmukaiset 
laidunnus- tai niittojärjestelmät) 
(ks. tämän asiakirjan luvut 5.1, 5.2 
ja 7.2). 

– Arvioidaan luontotyypin häviämistä koskevat riskit 
sekä raportoidaan odotettavissa olevan mahdollisen 
häviämisen laajuudesta ja siitä, miten siihen voidaan 
puuttua. Määritetään luontotyyppialueet, joita uhkaa 
maankäytöstä luopuminen, tuotannon tehostaminen 
tai tälle luontotyypille sopimaton hoito. 

– Määritetään ja nimetään ensisijaisia 
toimenpidealueita tämän luontotyypin säilyttämiseksi 
sekä Natura 2000 -alueilla että niiden ulkopuolella. 

– Määritetään mahdolliset ennallistamisalueet, joilla 
voidaan korvata luontodirektiivin voimaantulon 
jälkeisiä aluemenetyksiä. 

– Varmistetaan, että YMP:n strategiasuunnitelmalla 
rahoitetaan asiaankuuluvia toimenpiteitä, jotka on 
määritetty luontotyyppikohtaisessa 
toimintasuunnitelmassa, erityisesti määritetyillä 
ensisijaisilla toimenpidealueilla.  

- Laaditaan kansallisia ja alueellisia maatalouden 
ympäristöohjelmia luontotyypin hyvän tilan 
säilyttämiseksi ja osallistumiseen 
kannustamiseksi. 

- Tuetaan toimenpiteitä, joilla lisätään 
viljelymenetelmien tuottamia tuloja. 

Kaikki alueet, joilla 
luontotyyppi esiintyy 
tällä hetkellä tai joilla 
se voidaan ennallistaa 
suotuisan 
suojelutason 
saavuttamiseksi; 
erityisesti alueet, joilla 
luontotyypin uhkana 
ovat maankäytöstä 
luopuminen tai 
viljelymenetelmien ja 
maankäytön 
muutokset. 

Erityisesti alueet, joilla 
suurimmat uhkat 
liittyvät 
alilaiduntamiseen ja 
maankäytöstä 
luopumiseen (esim. 
DE, ES, FR, IT). 

EU-maiden luonto- ja 
maatalousviranomaiset. 
YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
hallintoviranomaiset, 
maaseudun 
kehittämisvirastot. 

Viljelijäyhdistykset, 
paikalliset 
toimintaryhmät. 

Lyhyen–
keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 2–
5 vuoden 
kuluessa), lisäksi 
ennallistamiseen 
liittyviä pitkän 
aikavälin toimia 
(esim. 
sukupuuttoon 
kuolleiden lajien 
paikallinen 
palauttaminen 
ympäristöön). 
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- Tuetaan lampaiden laiduntajia ja paimenia, jotta 
voidaan torjua suurten petoeläinten hyökkäyksiä 
ja korvata vahinkoja. 

- Tarjotaan neuvontapalveluja, joilla edistetään 
soveltuvia toimenpiteitä. 

– Parannetaan karjanomistajien ja laidunnusta 
tarvitsevien alueiden välisiä yhteyksiä perustamalla 
paikallisia verkostoja tai muita viestintäkanavia ja 
tarvittaessa tukemalla karjan hankkimista. 

1.2 Kehitetään mekanismeja tai 
välineitä sellaisten maankäytön 
muutosten estämiseksi, jotka 
vaikuttaisivat luontotyyppiin 
Natura 2000 -alueilla ja niiden 
ulkopuolella (ks. 3.4.1). 

– Määritetään asianmukaiset säännöt kansallisella tai 
alueellisella tasolla YMP:n puitteissa (esim. 
ehdollisuus, pysyvä nurmi, ekojärjestelmät) sen 
varmistamiseksi, että luontotyyppi ei häviä 
esiintymisalueiltaan. 

– Kannustetaan EU-maita laajentamaan ympäristön 
kannalta herkiksi pysyviksi nurmiksi nimettyjä 
nurmialoja YMP:n puitteissa siten, että ne kattavat 
100 prosenttia tämän luontotyypin kattamasta 
alueesta, jotta sitä suojellaan kyntämiseltä ja 
muuntamiselta viljelymaaksi. 

– Tiedotetaan luontotyypin merkityksestä ja 
levinneisyydestä sekä sen suojelun ja 
kytkeytyneisyyden kannalta kriittisistä alueista ja 
varmistetaan, että maankäytön muutosten mahdolliset 
vaikutukset luontotyyppiin arvioidaan asianmukaisesti. 

– Sisällytetään ennalta varautumisen periaatteeseen 
perustuvat säännöt YMP:n strategiasuunnitelmaan 
(ks. 7.2.1) sen varmistamiseksi, että YMP:n varoilla ei 
rahoiteta luontotyyppialueilla mitään luontotyypille 
haitallisia toimenpiteitä, kuten laajaperäisten 
nurmilaidunten muuntamista tai intensiivisten 
maankäyttötapojen edistämistä. 

EU-maiden 
luontoviranomaiset. 
YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
hallintoviranomaiset.  
 

Välitön toimi 
(seuraavan 
vuoden 
kuluessa). 
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– Varmistetaan, että uudelleen metsittämistä ei 
toteuteta alueilla, jotka ovat tärkeitä tämän 
luontotyypin suojelemiseksi. 

– Varmistetaan, että ennallistamiselle ei ole 
oikeudellisia tai käytännön esteitä; esimerkkinä 
metsien suojelu- tai korvaussäännöt kuivien niittyjen 
hoidosta luopumisesta aiheutuneen sukkession jälkeen. 

1.3 Laaditaan välineitä sen 
varmistamiseksi, että tähän 
luontotyyppiin kohdistuvat 
kielteiset vaikutukset arvioidaan 
asianmukaisesti. Tämä kattaa 
myös useista jo käynnissä olevista 
toimista, kuten matkailusta ja 
virkistyskäytöstä, aiheutuvat 
kumulatiiviset vaikutukset. 

 

– Levitetään ja annetaan saataville tietoa tämän 
luontotyypin merkityksestä, tilasta ja kriittisistä alueista 
sekä varmistetaan, että suunnitelmien ja hankkeiden 
vaikutustenarvioinnissa ja luontodirektiivin 6 artiklan 
3 kohdan mukaisessa arvioinnissa otetaan huomioon 
tälle luontotyypille asetetut suojelutavoitteet 
Natura 2000 -alueilla ja sen tärkeillä alueilla 
Natura 2000 -verkoston ulkopuolella (ks. toimi 2.2). 

– Edistetään uusia (tai mukautetaan käytössä olevia) 
biodiversiteettiin liittyviä lieventäviä tai korvaavia 
mekanismeja, jotka torjuvat tai lieventävät 
rakentamisesta johtuvaa luontotyypin 6210 häviämistä 
(sekä infrastruktuuri maaseutualueilla että 
kaupunkirakenteen hajautuminen). 

Vaikutustenarvioinnista 
(strateginen 
ympäristöarviointi ja 
ympäristövaikutusten 
arviointi) ja 
luontodirektiivin 
6 artiklan 3 kohdan 
mukaisesta arvioinnista 
vastaavat EU-maiden 
toimivaltaiset 
viranomaiset. 

Välitön toimi 
(seuraavan 
vuoden 
kuluessa). 

1.4. Toteutetaan toimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että 
typpilaskeumaa vähennetään 
merkittävästi luontotyypin 
esiintymisalueilla (ks. 3.4.1). 

– Määritetään typpilaskeuman ja rehevöitymisen 
kannalta luontotyypille kriittiset alueet. 

– Toteutetaan toimenpiteitä maataloudesta ja muista 
lähteistä peräisin olevien NH3- ja NOX-päästöjen 
vähentämiseksi. 

– Otetaan käyttöön tiettyjen ilman epäpuhtauksien 
kansallisten päästöjen vähentämisestä annetussa 
direktiivissä (EU) 2016/2284 NOX:lle ja NH3:lle 
määritetyt raja-arvot. 

– Tarkastellaan uudelleen alueellisia ja kansallisia 
ilmanlaatusäädöksiä. 

Kaikki alueet, joilla 
luontotyyppi esiintyy 
ja joihin 
typpilaskeuma ja 
rehevöityminen 
mahdollisesti 
vaikuttavat, erityisesti 
tietyissä maissa (esim. 
BE, CZ, DE, LU, NL, 
UK). 

Luonnosta, 
maataloudesta ja 
saastumisen 
torjunnasta vastaavat 
EU-maiden 
toimivaltaiset 
viranomaiset. 

Keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 
viiden vuoden 
kuluessa). 
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– Vähennetään ja säännellään ilman pilaantumista 
siten, että pitkän aikavälin tavoitteena on, että 
ekosysteemien kestokyvyn rajalla olevia kriittisiä 
kuormituksia tai tasoja ei ylitetä.  

1.5. Suojellaan luontotyyppialueita 
niihin rajoittuvien, 
tehoperäisessä käytössä olevien 
alueiden tuottamilta 
vaikutuksilta. 

– Luodaan suoja-alueita luontotyypin ja 
tehoperäisemmässä käytössä olevan laidun- tai 
viljelymaan välille, jotta voidaan mm. ehkäistä 
kasvinsuojeluaineiden ja kasvimyrkkyjen kulkeuma tai 
vähentää sitä sekä vähentää rikkaruohojen tai 
haitallisten vieraslajien leviämistä. 

Luontotyyppialueet, 
joihin todennäköisesti 
vaikuttaa kemikaalien 
ja lannoitteiden käyttö 
niitä ympäröivällä 
maalla. 

Luonnosta ja 
maataloudesta 
vastaavat EU-maiden 
toimivaltaiset 
viranomaiset. 

Keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 
viiden vuoden 
kuluessa). 

 

Tavoite 2:  Määritetään luontotyyppiä 6210 koskevia suojelutavoitteita luonnonmaantieteellisellä ja kansallisella tasolla suotuisan suojelutason 
saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä ja varmistetaan, että erityisten suojelutoimien alueille asetetut aluetason suojelutavoitteet vastaavat näitä 
korkean tason tavoitteita  
Keskeiset toimet (ks. luku 4.3) Tarvittavat toimet, keinot, panokset ja resurssit Maantieteellinen 

soveltamisala  
Vastuutahot Aikataulu  

2.1. Määritetään suojelutavoitteet ja 
strategiset lähestymistavat 
luontotyypin suojelutason 
parantamiseksi 
luonnonmaantieteellisellä ja 
kansallisella tasolla (ks. 4.3).  

– Otetaan huomioon suotuisat vertailuarvot 
(toimen 5.1 tulos). 

– Arvioidaan luontotyypin ekologinen 
monimuotoisuus sekä määritetään luonteenomaiset 
yhdyskunnat ja tärkeät alueet luontotyypin 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi koko EU:ssa. 

– Analysoidaan ja tarkastellaan uudelleen suojelutasoa 
koskevia arviointeja (kaikki parametrit) 
luonnonmaantieteellisellä ja kansallisella tasolla. 

Kaikki EU:n 
luonnonmaantieteelliset 
alueet. 

Kaikki EU-maat, joissa 
luontotyyppi esiintyy. 

Kaikki tätä 
luontotyyppiä varten 
määritellyt 
Natura 2000 -alueet. 

EU-maiden 
luonnonsuojelu- ja 
maatalousviranomaiset. 

Luonnonmaantieteellisen 
tason työryhmät. 

Kansalliset asiantuntijat. 

Lyhyen 
aikavälin toimi 
(seuraavien 
kahden vuoden 
kuluessa). 
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– Keskustellaan niittyjen suojelun menetelmistä, 
lähestymistavoista ja strategioista 
luonnonmaantieteellisissä seminaareissa 
perustamalla työryhmiä, joihin osallistuu 
asiantuntijoita ja hoitajia kaikista asianomaisista 
maista. 

2.2. Laaditaan kansallisia 
suojelustrategioita tai suojelu- ja 
ennallistamissuunnitelmia tätä 
luontotyyppiä varten (esim. 
niittyjen suojelustrategioiden 
puitteissa).  

– Määritetään ennallistamistarpeet alueen, rakenteen 
ja toimintojen parantamiseksi tarvittaessa sekä 
kartoitetaan tapoja puuttua tärkeimpiin uhkiin ja 
paineisiin. 

– Määritetään toiminnan painopistealat alueellisella 
tai kansallisella tasolla, kuten ensisijaisesti 
ennallistettavat kohteet ja alueet, joilta luontotyyppi 
on hävinnyt tai joilla se on vähentynyt tai heikkenee, 
jotta voidaan edistää suotuisan suojelutason 
saavuttamista luonnonmaantieteellisellä alueella 
Natura 2000 -verkostossa ja sen ulkopuolella (ks. 4.4 
ja 5.5). 

– Laaditaan teknisiä eritelmiä maatalouden 
ympäristöpaketteja ja muita sellaisia järjestelmiä 
varten, joista tuetaan luontotyypin 6210 suojelua. 

Kaikki EU:n 
luonnonmaantieteelliset 
alueet. 

Kaikki EU-maat, joissa 
luontotyyppi esiintyy. 

Kaikki tätä 
luontotyyppiä varten 
määritellyt 
Natura 2000 -alueet. 

EU-maiden 
luonnonsuojelu- ja 
maatalousviranomaiset. 

Kansalliset asiantuntijat. 

Lyhyen 
aikavälin toimi 
(seuraavien 
kahden vuoden 
kuluessa). 

2.3. Tarkastellaan uudelleen / 
määritetään aluetason 
suojelutavoitteita 
Natura 2000 -alueilla, jotta ne 
edistävät mahdollisimman 
tehokkaasti luontotyypin 
suotuisan suojelutason 
saavuttamista kansallisella, 
luonnonmaantieteellisellä ja EU:n 
tasolla (ks. 4.4). 

– Tarkastellaan Natura 2000 -verkoston roolia tälle 
luontotyypille luonnonmaantieteellisellä ja 
kansallisella tasolla asetettujen suojelutavoitteiden 
saavuttamisessa. 

– Arvioidaan kunkin Natura 2000 -alueen suhteellinen 
merkitys tämän luontotyypin suojelulle. 

– Tarkistetaan tai päivitetään tälle luontotyypille 
Natura 2000 -alueilla asetettuja suojelutavoitteita 
silloin, kun se on tarpeen tai tarkoituksenmukaista. 

Kaikki EU:n 
luonnonmaantieteelliset 
alueet. 

Kaikki EU-maat, joissa 
luontotyyppi esiintyy. 

Kaikki tätä 
luontotyyppiä varten 
määritellyt 
Natura 2000 -alueet. 

EU-maiden luonto- ja 
maatalousviranomaiset. 

Natura 2000 -alueiden 
hoitajat. 
YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
hallintoviranomaiset, 
maaseudun 
kehittämisvirastot. 

Viljelijäyhdistykset, 
paikalliset 
toimintaryhmät. 

Lyhyen–
keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 2–
5 vuoden 
kuluessa). 

2.4. Määritetään strategiset toimet 
Natura 2000 -verkoston 

– Analysoidaan tähän luontotyyppiin liittyviä 
pirstoutumis- ja kytkeytyneisyysongelmia sen koko 
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ulkopuolella siten, että otetaan 
huomioon luontotyypin 
peittävyys verkostossa ja 
kytkeytyneisyyteen liittyvät 
ongelmat (ks. 3.4.4, 4.3, 5.4, 5.9 
ja 6.3). 

levinneisyysalueella (luonnonmaantieteellisellä ja 
kansallisella tasolla). 

– Määritetään ja inventoidaan tämän luontotyypin 
kannalta tärkeät Natura 2000 -alueiden ulkopuolella 
sijaitsevat alueet, jotka vaikuttavat verkoston 
yhtenäisyyteen. 

Kansalliset asiantuntijat. 

Tavoite 3: Määritetään ja toteutetaan luontotyyppiä 6210 koskevia suojelutoimenpiteitä, myös luontotyypin ennallistamistoimenpiteitä, 
määriteltyjen suojelutavoitteiden saavuttamiseksi luonnonmaantieteellisellä, kansallisella ja aluetasolla 
Keskeiset toimet Tarvittavat toimet, keinot, panokset ja resurssit Maantieteellinen 

soveltamisala  
Vastuutahot Aikataulu  

3.1 Määritetään ja toteutetaan 
luonnonmaantieteellisellä, 
kansallisella ja aluetasolla 
asetettujen suojelutavoitteiden 
perusteella erityisiä 
suojelutoimenpiteitä, myös 
luontotyypin 
ennallistamistoimenpiteitä, 
sellaisilla alueilla, joilla 
luontotyyppi 6210 on 
huonontunut ja joilta se on 
hävinnyt (ks. luku 5.2). 

– Määritetään keskeiset toimet Natura 2000 -alueilla 
ja niiden ulkopuolella. 
– Laaditaan, testataan ja otetaan käyttöön 
luontotyypin hoitamista koskevia ohjeita, joissa 
otetaan tarvittaessa huomioon alueellinen vaihtelu. 
– Edistetään kansallisella tai (EU-maiden) 
luonnonmaantieteellisellä tasolla asianmukaisten 
luontotyypin suojelutoimenpiteiden käyttöönottoa 
Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa 
tai muissa hallintovälineissä ja laaditaan mekanismit 
niiden toteuttamista varten. 
– Määritetään luontotyypin suojelua koskevat 
keskeiset alueet ja toteutetaan niille räätälöityjä 
hoitotoimenpiteitä. 
– Määritetään ensisijaiset alueet, joilla luontotyyppi 
ennallistetaan, ja arvioidaan ennallistamisen 
toteutettavuutta.  
– Kootaan ja toteutetaan niittyjen 
ennallistamissuunnitelmia. 
– Tuetaan ennallistamis- ja suojelutoimenpiteitä: 
maatalouden ympäristötoimenpiteitä ja muita 
tukijärjestelmiä, mukaan lukien investointimaksut ja 
yhteistoimintaa koskevien toimenpiteiden tuki, 

Suojelutoimenpiteet: 
kaikki alueet, joilla 
luontotyyppi esiintyy. 

Luontotyypin 
ennallistaminen: 
määritetyt toiminnan 
painopistealat 
alueellisella tai 
kansallisella tasolla 
(perinteinen 
levinneisyysalue). 
Alueet, joilta 
luontotyyppi on 
hiljattain hävinnyt tai 
joilla se on 
huonontunut; erityisesti 
maat ja alueet, joilla 
merkittävä osa 
perinteisestä 
levinneisyysalueesta on 
hävinnyt. 

EU-maiden luonto- ja 
maatalousviranomaiset. 

YMP:n 
strategiasuunnitelmien 
hallintoviranomaiset, 
maaseudun 
kehittämisvirastot. 

Viljelijät, paikalliset 
toimintaryhmät. 

Lyhyen–
keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 2–
5 vuoden 
kuluessa). 
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maataloudesta saatavien tulojen lisäämiseksi (YMP:n 
ensimmäinen ja toinen pilari ja muut rahastot). 
– Edistetään paikallisesti tuettuja pienimuotoisia 
hankkeita, joiden tavoitteena on luontotyypin 
ennallistaminen tai suojelu, koko luontotyypin 
levinneisyysalueella. 

– Seurataan ja arvioidaan tuloksia. 

3.2 Perustetaan luontotyyppi 
uudelleen soveltuvilla alueilla 
(ks. 5.3). 

– Arvioidaan luontotyypin uudelleen perustamisen 
toteutettavuus. 
– Kootaan ja toteutetaan niittyjen 
uudelleenperustamissuunnitelma tarpeen mukaan. 
Istutetaan niittylajeja selektiivisesti tekemällä nurmen 
siirtoistutuksia, kylvöjä tai uudelleenistutuksia tai 
levittämällä tuoretta heinää. Varmistetaan, että 
tarjolla on alueellisia siemeniä ja kasvullista aineistoa 
niityn uudelleen perustamista varten. 
– Tarjotaan teknistä tukea (esim. maaperä- ja 
kasvillisuusasiantuntijoita, ekologeja) luontotyypin 
uudelleen perustamista varten. 
– Annetaan rahoitusta uudelleen perustamiseen: 
kansallinen ja EU:n rahoitus. 

Maat ja alueet, joissa 
merkittävä osa 
perinteisestä alueesta 
on hävinnyt ja/tai joissa 
on torjuttava 
pirstoutumista 
suotuisan suojelutason 
saavuttamiseksi. 

EU-maiden luonto- ja 
maatalousviranomaiset. 

Viljelijät, paikalliset 
toimintaryhmät. 

Lyhyen–
keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 2–
5 vuoden 
kuluessa). 

 

Tavoite 4: Varmistetaan ekologinen kytkeytyneisyys koko luontotyypin 6210 levinneisyysalueella muun muassa ennallistamalla 
Natura 2000 -verkoston ulkopuolisia alueita luonnonmaantieteellisellä ja kansallisella tasolla asetettujen suojelutavoitteiden mukaisesti 
Keskeiset toimet Tarvittavat toimet, keinot, panokset ja resurssit Maantieteellinen 

soveltamisala  
Vastuutahot Aikataulu  

4.1. Laaditaan 
luonnonmaantieteellisellä, 
kansallisella ja aluetasolla 
asetettujen suojelutavoitteiden 
perusteella vihreää 
infrastruktuuria koskeva 
suojeluohjelma 
Natura 2000 -alueiden 

– Analysoidaan luontotyypin pirstoutumista ja 
määritetään kytkeytyneisyyden kannalta kriittiset 
alueet.  

– Seuraukset toimesta 2.4. Analysoidaan 
Natura 2000 -verkoston ulkopuolisen alueen roolia 
tämän luontotyypin pirstoutumisen vähentämisessä ja 
kytkeytyneisyyden parantamisessa. 

Määritetään 
kytkeytyneisyyden 
kannalta tärkeät alueet 
koko luontotyypin 
levinneisyys- ja 
esiintymisalueella kaikilla 
luonnonmaantieteellisillä 
alueilla. 

EU-maiden 
luontoviranomaiset, 
maaseuturahaston ja 
EAKR:n 
hallintoviranomaiset. 

Lyhyen–
keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 2–
5 vuoden 
kuluessa). 
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ulkopuolelle siten, että ohjelma 
kattaa luontotyypin ennallistamisen 
alueilla, joilla luontotyyppi on 
huonontunut tai joilta se on 
hävinnyt ja jotka ovat tärkeitä 
luontotyypin ja siihen liittyvien 
lajien ekologisen kytkeytyneisyyden 
varmistamiseksi (ks. 5.4). 

– Laaditaan ja toteutetaan strategia, suunnitelma tai 
ohjelma ekologisen kytkeytyneisyyden parantamiseksi 
luontotyyppialueilla ja relevanteissa siihen liittyvien 
lajien populaatioissa. 

 
 
 

Viljelijät, paikalliset 
toimintaryhmät, 
asiaan liittyvät  
sidosryhmät. 

Kansalliset 
asiantuntijat. 

4.2. Toteutetaan toimenpiteitä 
pirstoutumisen jatkumisen 
estämiseksi säilyttämällä tai 
ennallistamalla soveltuvia alueita. 

– Toteutetaan relevantteja säilyttämis- ja 
ennallistamistoimenpiteitä toimien 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 ja 
3.2 puitteissa. 

– Tarjotaan rahoitusta ja tukea pirstoutumista 
ehkäiseville ja kytkeytyneisyyttä kohentaville 
toimenpiteille kansallisista ja EU:n varoista. 

 

Tavoite 5: Parannetaan luontotyyppiin 6210 liittyvää tietämystä, suojelutason arviointia ja seurantajärjestelmiä  
 
Keskeiset toimet  Tarvittavat toimet, keinot, panokset ja resurssit Maantieteellinen 

soveltamisala  
Vastuutahot Aikataulu  

5.1. Laaditaan ja otetaan käyttöön 
yhdenmukaisia menetelmiä 
levinneisyyden, pinta-alan, 
rakenteen ja toimintojen, 
kehityssuuntien ja 
tulevaisuudennäkymien 
arvioimiseksi. Tämä mahdollistaa 
maiden välisen suojelutason 
vertailun, kun otetaan huomioon 
luontotyypin vaihtelu sen 
luontaisella levinneisyysalueella 
(ks. 6.1, 6.2, 6.3). 

– Vaihdetaan tietoa, keskustellaan ja tarkastellaan 
uudelleen luontotyyppiä koskevaa tulkintaa EU-
maiden kesken esimerkiksi luonnonmaantieteellisissä 
seminaareissa ja EU-tason tapahtumissa. 

– Verrataan ja vaihdetaan tietoa EU-maissa 
käytetyistä menetelmistä ja laaditaan yhdessä 
hyväksytyt normit ja menetelmät suojelutason 
arviointia ja seurantaa varten kaikissa 
levinneisyysalueen maissa. 

– Määritellään suotuisat vertailuarvot. 

Koko luontotyypin 
levinneisyysalue ja 
esiintymisalue. Sellaiset 
luonnonmaantieteelliset 
alueet ja maat, joissa 
luontotyyppi esiintyy. 

EU-maiden 
luontoviranomaiset.  

Kansalliset 
asiantuntijat. 

Lyhyen–
keskipitkän 
aikavälin toimi 
(seuraavien 2–
5 vuoden 
kuluessa). 
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5.2. Laaditaan vakiomenetelmiä tähän 
luontotyyppiin kohdistuvien uhkien 
ja paineiden määrittämistä ja 
kvantifiointia varten 
(ks. 6.1, 6.2, 6.3). 

– Määritellään luontotyyppiin kohdistuvien uhkien ja 
paineiden arviointimenetelmiä. Arvioidaan 
käytettävissä olevia menetelmiä. 
– Sovitaan yhteisistä standardeista tähän 
luontotyyppiin kohdistuvien uhkien ja paineiden 
arvioimiseksi. 

 

Tavoite 6: Edistetään toimintasuunnitelman toteuttamista sekä levitetään ja vaihdetaan tietoa ja kokemuksia luontotyypin 6210 suojelusta ja 
hoidosta 
Keskeiset toimet  Tarvittavat toimet, keinot, panokset ja resurssit Maantieteellinen 

soveltamisala  
Vastuutahot Aikataulu  

6.1. Laaditaan viestintästrategia ja 
edistetään toimintasuunnitelman 
toteuttamista ja koordinointia.  

– Tiedotetaan ja keskustellaan 
toimintasuunnitelmasta alueellisissa ja kansallisissa 
tapahtumissa (esim. Natura 2000 -verkostoon liittyvät 
luonnonmaantieteelliset seminaarit ja tapahtumat, 
maatalousalan työpajat). 

– Sisällytetään kaikki tätä luontotyyppiä koskevat 
olennaiset suojelutoimenpiteet 
Natura 2000 -verkostoa koskevaan priorisoituun 
rahoituksen puiteohjelmaan (2021–2027). 

– Edistetään yhteisiä tavoitteita ja koordinoituja 
toimia tämän EU:n luontotyyppikohtaisen (6210) 
toimintasuunnitelman mukaisesti. 

– Tuetaan ja tiedotetaan EU-tasolla laajaperäisen 
karjankasvatuksen myönteisestä roolista 
biodiversiteetin säilyttämisessä. 

– Laaditaan osallistavia mekanismeja, joilla 
edistetään viljelijäyhteisön osallistumista, 
tiedottamista ja sidosryhmien motivaatiota parantaa 
tämän luontotyypin asianmukaista hoitoa. 

– Edistetään paikallisviranomaisten, 
kansalaisjärjestöjen, päätöksentekijöiden ja muiden 
asiaan liittyvien valtion virastojen ja yksiköiden 

Kaikki maat ja alueet, 
joissa luontotyyppi 
esiintyy. 

EU-maiden 
luontoviranomaiset. 

Kansalliset 
asiantuntijat. 

 

Lyhyen aikavälin 
toimi 
(seuraavien 
kahden vuoden 
kuluessa). 
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kouluttamista ja tiedonsaantia, joka koskee 
puoliluontaisten niittyjen merkitystä biodiversiteetille 
sekä niiden yhteiskunnalle tarjoamia arvoja ja 
palveluita. 

6.2. Vaihdetaan EU-maiden ja alueiden 
kesken tietoa kansallisista ja 
alueellisista 
toimintasuunnitelmista, hoidosta, 
suojelusta ja 
ennallistamiskokemuksista. 

– Perustetaan asiantuntijaryhmiä vaihtamaan 
kokemuksia.  

– Järjestetään relevantteja työpajoja, 
luonnonmaantieteellisiä seminaareja ja asiaan 
liittyviä tapahtumia, ja osallistutaan niihin. 

– Tiedotetaan koko luontotyypin levinneisyydellä 
luontotyypille hyödyllisistä parhaista käytännöistä ja 
aloitteista sekä levitetään niitä. 

EU-maiden luonto- ja 
maatalousviranomaiset.  
Maaseudun 
kehittämisvirastot. 
Kansalliset 
asiantuntijat. Viljelijät, 
paikalliset 
toimintaryhmät. Asiaan 
liittyvät sidosryhmät.  
 

Lyhyen aikavälin 
toimi 
(seuraavien 
kahden vuoden 
kuluessa). 
 

6.3. Laaditaan ja edistetään 
luontotyypin hoitoa ja suojelua 
koskevia hoito-ohjeita ja hyviä 
käytäntöjä. 

– Edistetään asiantuntijaryhmiä, työpajoja ja 
luonnonmaantieteellisiä tapahtumia, jotta voidaan 
laatia ohjeita ja edistää hyviä käytäntöjä. 

– Laaditaan ja jaetaan ohjeita viljelijöille ja asiaan 
liittyville sidosryhmille, tiedotetaan niistä ja tuetaan 
niiden käyttöönottoa. 

Lyhyen aikavälin 
toimi 
(seuraavien 
kahden vuoden 
kuluessa). 

6.4. Laaditaan samankaltaisia 
lähestymistapoja 
tukijärjestelmissä (esim. 
tavoitteista, avustusten tyypeistä, 
kannustimista). 

– Arvioidaan rahoitustarpeita, tukijärjestelmiä ja 
kannustimia rahoitusta käsittelevien 
asiantuntijaryhmien kanssa EU:n rahoituksen 
ohjelmasuunnitteluprosesseissa. 

– Kootaan alueellisia suunnitelmia. 

– Luodaan yhteistyöhankkeita. 

Lyhyen aikavälin 
toimi 
(seuraavien 
kahden vuoden 
kuluessa). 

 



 

14 

1. JOHDANTO JA TAUSTATIETOJA 
 
Euroopan komissio sitoutui luontoa, ihmisiä ja taloutta varten laaditun EU:n 
toimintasuunnitelman (COM(2017) 198 final) puitteissa yhdessä EU-maiden ja 
sidosryhmien kanssa valmistelemaan ja edistämään EU:n toimintasuunnitelmien 
toteuttamista kahdelle kaikkein uhanalaisimmalle luontotyypille. 

Tämän toimintasuunnitelman tarkoituksena on antaa ohjeita siitä, miten luontodirektiivin2 
nojalla suojellun luontotyypin 6210 – Puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot 
kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-Brometalia) (* tärkeitä orkidea-alueita) suotuisa 
suojelutaso säilytetään ja saatetaan ennalleen. 

Näitä niittyjä esiintyy lähes koko Euroopan mantereella alangoilta vuoristoalueille. Ne ovat 
yksi Euroopan runsaslajisimmista kasviyhdyskunnista, ja niillä kasvaa ja elää monia 
harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. 

Tämä toimintasuunnitelma on suunnattu kaikille tämän luontotyypin suojelusta ja 
hoidosta sekä siihen liittyvien suojelutoimenpiteiden toteuttamisesta kiinnostuneille tai 
niihin osallistuville tahoille, kuten valtiollisille ja valtiosta riippumattomille järjestöille, 
paikallisyhteisöille ja sidosryhmille sekä luontotyyppien asiantuntijoille.  

Toimintasuunnitelmaa odotetaan käytettävän seuraaviin tarkoituksiin: 

- tarvittavien välineiden laatiminen kansallisella ja EU:n tasolla sekä toimien 
määrittäminen, edistäminen ja toteuttaminen maatalouspolitiikan yhteydessä (esim. 
maatalouden ympäristötoimenpiteet), Life-ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa sekä 
muiden ympäristöpolitiikkojen ja -toimien yhteydessä (esim. rehevöitymisen 
torjuminen, typpilaskeuma) 

- alueiden hoitajille ohjeeksi suojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen 
sekä tietopohjaksi niittyjen hoitoa koskevan osaamisen parantamisessa. 

Lisäksi kuivilla niityillä on yleisesti samantyyppisiä ongelmia ja suojeluun tähtäävään 
hoitoon liittyviä tarpeita, joten tätä toimintasuunnitelmaa voidaan käyttää myös muiden 
sellaisten niitty-yhdyskuntien hoitoon, jotka eivät varsinaisesti kuulu tämän luontotyypin 
määritelmän piiriin. 

Komissio on jo aiemmin julkaissut tätä luontotyyppiä koskevia hoito-ohjeita3. Tällä 
toimintasuunnitelmalla täydennetään ja päivitetään joitakin kyseisiin hoito-ohjeisiin 
sisältyviä tietoja ja pyritään käsittelemään kaikkia olennaisia näkökohtia ottaen huomioon 
erilaiset tämän luontotyypin maantieteellisellä levinneisyysalueella vallitsevat tilanteet. 

Toimintasuunnitelma sisältää kuvauksen luontotyypistä, sen esiintymisestä ja 
suojelutasosta sekä sen suhteista muihin EU:n luontodirektiiveillä4 suojeltuihin 

                                                 
2 Direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 
22.7.1992, s. 7). 
3 Ks. Natura 2000 -alueiden luontotyyppien hoitoa koskevat julkaisut: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm  
ja erityisesti puoliluontaisia kuivia niittyjä (Festuco-Brometalia) 6210 koskeva julkaisu 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_
grasslands.pdf 
4 Luontodirektiivi (92/43/ETY) ja lintudirektiivi (luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu 
direktiivi 2009/147/EY (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7). 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/pdf/6210_Seminatural_dry_grasslands.pdf
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luontotyyppeihin ja lajeihin. Siinä tarkastellaan tärkeimpiä uhkia ja paineita sekä esitellään 
tärkeimmät niiden ratkaisemiseksi tarvittavat toimet. Tässä toimintasuunnitelmassa 
ehdotettujen toimenpiteiden tavoitteena on paitsi tarvittaessa suojella tätä luontotyyppiä 
ja ennallistaa se myös lisätä tietoa luontotyypistä ja parantaa sen seurantaa. 
 
1.1 Toimintasuunnitelman maantieteellinen soveltamisala  

Toimintasuunnitelma kattaa kaikki luonnonmaantieteelliset alueet ja EU-maat, joissa 
luontotyyppi esiintyy. Luonnonmaantieteellisiä alueita koskevien viiteluettelojen5 
(päivitetty huhtikuussa 2018) mukaan luontotyyppi 6210 esiintyy 25 EU-maassa ja 
seitsemällä luonnonmaantieteellisellä alueella.  Joissakin maissa tätä luontotyyppiä on 
useammalla kuin yhdellä luonnonmaantieteellisellä alueella, kuten jäljempänä olevasta 
taulukosta käy ilmi.  
 
Taulukko 1: EU-maat, joissa luontotyyppi 6210 esiintyy viiteluettelojen mukaan 

Alue 
EU-

maa AT BE BG CZ DE DK EE ES FI FR HU HR IE IT LT LU LV NL PL PT RO SE SI SK UK 

ALP  X  X  X     X  X  X     X  X X X X  

ATL  X   X X  X  X   X     X       X 

BLS   X                       

BOR       X  X      X  X     X    

CON X X X X X X    X  X  X  X   X  X X X   

MED        X  X  X  X      X      

PAN     X       X             X  

EU-maiden lyhenteet:  AT: Itävalta, BE: Belgia, BG: Bulgaria, CZ: Tšekki, DE: Saksa, DK: Tanska, EE: Viro, ES: 

Espanja, FI: Suomi, FR: Ranska, HR: Kroatia, HU: Unkari, IE: Irlanti, IT: Italia, LT: Liettua LV: Latvia, LU: 
Luxemburg, NL: Alankomaat, PL: Puola, PT: Portugali, RO: Romania, SE: Ruotsi, SI: Slovenia, SK: Slovakia, 
UK: Yhdistynyt kuningaskunta. 

Luonnonmaantieteellisten alueiden lyhenteet: ALP: alppivyöhyke, ATL: Atlantin vyöhyke, BLS: Mustanmeren 
vyöhyke, BOR: boreaalinen vyöhyke, CON: mannervyöhyke, MED: Välimeren vyöhyke, PAN: Pannonian 
vyöhyke. 

  

                                                 
5 Viiteluettelot ovat saatavilla seuraavalla verkkosivustolla: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-
bd/activities/building-the-natura-2000-network 
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Kaavio 1: Niiden EU-maiden lukumäärä, joissa tämä 
luontotyyppi esiintyy kullakin luonnonmaantieteellisellä 

alueella

CON

ALP

ATL

BOR

MED

PAN

BLS

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/building-the-natura-2000-network
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2. MÄÄRITELMÄ, KUVAUS JA EKOLOGINEN LUONNEHDINTA  

2.1 Luontotyypin määritelmä ja kuvaus 

EU:n luontotyyppien tulkintaohjeita sisältävän julkaisun ”Interpretation Manual of 
European Union Habitats” (EC 2013) mukaan luontotyyppi 6210 koostuu 
kasviyhdyskunnista, jotka kuuluvat kahteen kasvisosiologisen luokan Festuco-Brometea 
lahkoon: subkontinentaaliset tai aromaiset niityt (Festucetalia valesiacae -lahko) ja 
mereisempien alueiden sekä submediterraanisten alueiden niityt (Brometalia erecti- tai 
Festuco-Brometalia-lahko). Jälkimmäisistä voidaan erottaa primaariset kuivat 
Xerobromion-niityt ja sekundaariset (puoliluontaiset) kuivahkot Mesobromion-niityt (tai 
Bromion-niityt), joissa kasvaa pystykattaraa (Bromus erectus).6  

Kasvillisuustyyppiä pidetään ensisijaisesti suojeltavana tyyppinä, jos kyseessä on tärkeä 
orkidea-alue, jolla kasvaa monia orkidealajeja, jolla on ainakin yksi tärkeä populaatio 
sellaisesta orkidealajista, joka on harvinainen tai (erittäin) uhanalainen kansallisella 
alueella, tai jolla kasvaa yksi tai useampi sellainen orkidealaji, joka on harvinainen tai 
poikkeuksellinen kansallisella alueella. 

Liitteessä I on lisätietoa tämän luontotyypin määritelmistä, jotka perustuvat julkaisuun 
”Interpretation Manual of European Union Habitats” ja muihin luokitusjärjestelmiin 
(EUNIS ja European checklist of vegetation). 

Luontotyypin 6210 niityt ovat yksi Euroopan runsaslajisimmista kasviyhdyskunnista niiden 
pinta-alayksikköä kohden tukeman kasvilajimäärän osalta. Monilla alueilla näillä niityillä 
esiintyy yli 80 kasvilajia/m2. (WallisDeVries et al. 2002; Chytrý et al. 2015.) Alle 100 m2:n 
aluetta koskevat kasvilajien runsausennätykset ovat peräisin niukkaravinteisilta niityiltä, 
erityisesti niitetyiltä kuivahkojen kalsifiilien niittyjen kasvustoilta (Festuco-Brometea-
luokkaan kuuluva Brachypodietalia pinnati -lahko) (Janišová et al. 2011; Wilson et al. 2012; 
Dengler et al. 2012; Chytrý et al. 2015). 

                                                 
6 EU-25-maita koskevan julkaisun ”Interpretation Manual of European Union Habitats” vuonna 2003 
julkaistuun versioon lisättiin kuitenkin luontotyyppi 6240*, joka kattaa nimenomaisesti Festucion 
valesiacae -allianssiin kuuluvat Subpannonian aroniityt, jotka sisältyivät aiemmin kokonaan 
luontotyyppiin 6210. 
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Niittämällä hoidettuja Bromion erecti -kasviyhdyskuntia Valkoisilla Karpaateilla (Iveta Škodová) 

Yhdyskuntatyypille on ominaista laaja heinä- ja nurmikasvien valikoima, jossa kalkkimaan 
kasvit (jotka viihtyvät kalsiumpitoisessa maaperässä) ovat vähintään kohtalaisesti 
edustettuina. Osa lajeista on yhteydessä korkeaan kasvillisuuteen, osa metsien reunoihin 
ja aukkoihin; osa lajeista taas on tavallisempia avoimilla niityillä, joilla on sekä korkeaa että 
matalaa kasvillisuutta. Kuivempiin ja äärimmäisempiin alatyyppeihin kuuluu mosaiikki, 
jossa esiintyy erittäin runsaslajisia itiökasviyhdyskuntia (sammal ja jäkälä) putkilokasvien 
välissä tai pienillä lähes paljaan maan laikuilla. 

Suurin osa niityistä on alkuperältään sekundaarista, aiemmat termofiiliset metsät 
korvannutta kasvustoa, joka on seurausta aiemmasta laajaperäisestä laidunnuksesta. 
Tietyt Keski-Euroopan niittyalueet ovat varhaisen holoseenin arojen jäänteitä (Chytrý et al. 
2007). Näiden niittyjen pienimuotoisia luontaisia kasvustoja esiintyy paikoissa, joissa 
metsä ei pääse kasvamaan edafisten tekijöiden vuoksi esimerkiksi kalliopaljastumien 
ympärillä olevassa hyvin ohuessa maaperässä tai jyrkkien rinteiden epävakaassa 
maaperässä (Ellenberg & Leuschner 2010). Tällaiset kasvustot vaikuttavat olevan pysyviä 
myös ilman laidunnusta (esim. Puolassa). 

Nämä niityt sisältävät runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, myös joitakin 
luontodirektiivin liitteessä II lueteltuja kasvilajeja (esim. Pulsatilla slavica, Gentianella 
anglica). Tähän luontotyyppiin liittyy myös huomionarvoisia selkärangattomia eläimiä, 
erityisesti perhosia ja muita selkärangattomia.  Näihin lajeihin kuuluu joitakin 
luontodirektiivin perhoslajeja, kuten Colias myrmidone (liite II) ja Maculinea arion 
(muurahaissinisiipi, liite IV). Tämä luontotyyppi on ensisijaisen tärkeä luonnonvaraisten 
pölyttäjälajien, kuten villimehiläisten ja muiden pistiäisten (Hymenoptera), kärpästen 
(esim. kukkakärpäset, petokärpäset, kimalaiskärpäset) sekä perhosten ja yöperhosten 
suojelun kannalta (ks. luku 2.4 luontotyyppiin liittyvistä lajeista ja luku 2.2 
ekosysteemipalveluista ja hyödyistä). 

2.1.1 Ensisijaisten luontotyyppien tunnistaminen 
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Ensisijainen luontotyyppi 6210 ”Puoliluontaiset kuivat 
niityt ja pensaikot kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-
Brometalia) (* tärkeitä orkidea-alueita)” sisältää 
Välimeren alueella poikkeuksellisen paljon sukuihin 
Ophrys, Orchis, Neotinea ja Serapias kuuluvia 
orkideoita. 

Myös jotkin Karpaateilla sijaitsevat niitty-yhdyskunnat 
ovat kuuluisia orkideamääristään: tässä 
luontotyypissä voi esiintyä noin 20 orkidealajia 
(Jongepierová 1995). 

Latviassa näitä niittyjä pidetään ensisijaisena 
luontotyyppinä silloin, kun niillä kasvaa joitakin 
seuraavista orkidealajeista: Orchis militaris, 
O. ustulata, O. morio tai O. mascula (Auniņš 2013). 

Vaikeudet ensisijaisen luontotyypin 6210* 
tunnistamisessa voivat liittyä orkideapopulaatioiden 
lyhytkestoisuuteen joillakin alueilla. Esimerkiksi 
Irlannissa tehdyssä puoliluontaisten niittyjen 
kartoituksessa eräässä kohteessa kirjattiin yhtenä 
vuotena merkittävä Ophrys apiferan ja Ophrys 
insectiferan esiintymä, kun taas seuraavina vuosina 
paikalla kasvoi vain vähän tai ei lainkaan orkideoita 
(O’Neill et al. 2013). 

 

Ophrys apifera (Ján Šeffer) 

Jos tietyt alueet määritetään runsaasti orkideoita sisältäväksi ensisijaiseksi 
luontotyypiksi 6210* ja muut ei-ensisijaiseksi luontotyypiksi 6210, vaarana on, että 
jälkimmäiset itse asiassa ovatkin runsaasti orkideoita sisältäviä alueita, joilla vain on 
meneillään orkideoitten kukintatauko. 

Näiden kahden tämän luontotyypin variantin seurantaa ja hoitoa koskeva lähestymistapa 
voisi olla ennalta varautuva ja kaiken kattava, jolloin kaikkia alueita kohdeltaisiin 
mahdollisina runsaasti orkideoita sisältävinä tyypin 6210* alueina ja hoidettaisiin sen 
mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voitaisiin noudattaa odotetaan ja katsotaan -lähestymistapaa, 
jossa alueet luokitellaan tyyppiin 6210* kuuluviksi vasta useina peräkkäisinä vuosina 
toteutetun seurannan jälkeen. Jälkimmäisessä lähestymistavassa vaarana on, että tärkeät 
orkidea-alueet ovat alttiimpana heikkenemiselle, koska pensoittuminen ja maankäytöstä 
luopuminen vaikuttavat kielteisesti orkidean siementen itämiseen, ja tällaisia alueita 
voidaan menettää epäsopivan hoidon tai hoidon puutteen vuoksi ennen kuin alueiden 
todellinen merkitys huomataan. 

2.1.2 Sukkession dynaamiset vaiheet 

Myös hoidon vähentymisen myötä syntyviä pensaikkoja ja puuvartisia kasveja pidetään 
osana luontotyyppiä 6210.  

Tämän luontotyypin tulkinnassa ja kartoituksessa on yleensä ongelmia mosaiikissa, joka 
sisältää termofiilisiä reunayhdyskuntia ja termofiilisiä pensaita. Tällaiset mosaiikit ovat 
hyvin yleisiä, toisinaan sukkession seurauksena. Julkaisussa ”Interpretation Manual of 
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European Union Habitats” suositellaan noudattamaan suhteellisen laajaa 
luontotyypin 6210 tulkintaa, joka kattaa myös jotkin ruohokasvien reunayhdyskuntien 
muodot (esim. Geranion sanguinei), jotka ovat keskeisiä termofiilisten kasvilajien 
suojapaikkoja, sekä näihin niittyihin liittyvät pensaikot. 

2.1.3 Maiden ja alueiden väliset erot: tulkintaongelmat 

Luontotyyppiin 6210 kuuluu laaja kirjo erilaisia niitty-yhdyskuntia, jotka luokitellaan 
yleensä kasvisosiologiseen luokkaan Festuco-Brometea. Esimerkiksi Ranskassa 
tunnistetaan 39 alatyyppiä (Besettitti et al. 2005). 

Koska tästä kasvillisuustyypistä ei ole kansainvälisesti standardoitua tietoa, julkaisuun 
”Interpretation Manual of European Union Habitats” (EC 2013) on sisällytetty seuraavat 
luontotyypit: 

- 6210 Puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisilla alustoilla ja 6210* tärkeät 
orkidea-alueet  

- 6240* Subpannonian aroniityt  
- 6250* Pannonian lössimaiden aroniityt.  

Nämä luontotyypit määriteltiin käyttämällä kahden seuraavan kriteerin yhdistelmää: 
i) kasvimaantieteellisesti merkittävien (sub)kontinentaalisten ja Pannonian lajien 
esiintyminen sekä ii) geologisen alustan tyyppi. Näiden kolmen luontotyypin sisällöt ovat 
kuitenkin suurelta osin päällekkäisiä, mikä vaikeuttaa niiden käyttöä luonnonsuojelussa ja 
tieteellisissä käytännöissä. Kasviston koostumuksen perusteella on toisinaan vaikea 
erottaa, mihin luontotyyppiin Festucion valesiacae -niityt kuuluvat. Tämän vuoksi saman 
luontotyypin tulkinnat vaihtelevat eri EU-maissa (Mucina et al. 2016). 

Ei ole aina yksiselitteistä, pitäisikö tietty niitty luokitella luontotyyppiin 6210 vai 6240*.7 
Tämä on ongelmana esimerkiksi Saksan ja Puolan välisellä rajalla (Oder-joen alalaaksossa). 
Puolassa päätettiin, että luontotyyppiä 6240* ei sisällytetä lainkaan kansalliseen 
viiteluetteloon, joten kaikki termofiiliset niityt luokitellaan luontotyyppiin 6210. Saksan 
puolella samassa laaksossa hyvin samankaltaiset niityt luokitellaan luontotyyppiin 6240*. 
Tämän seurauksena Saksan puolella olevia niittyjä pidetään luontotyypin kannalta 
ensisijaisina, kun taas Puolan puolella olevia ei. Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet 
Puolan lähestymistavan johdonmukaisuuden naapurimaihin verrattuna (Jermaczek 2008; 
Jermaczek-Sitak 2012; Barańska et al. 2014b).  

Ranska ja Italia ovat tulkinneet allianssiin Stipo capillatae-Poion carniolicae kuuluvia 
subkontinentaalisia aroniittyjä eri tavoin: Ranskassa niiden katsotaan kuuluvan 
luontotyyppiin 6210, kun taas Italiassa ne sisältyvät luontotyyppiin 6240*. 

Keski-Euroopan kserotermisten aroniitty-yhdyskuntien luokittelu ei ole yhtenäistä eikä 
selvää luontotyyppien tasolla Romaniassa, Slovakiassa ja niitä ympäröivissä maissa.  

Lounais-Euroopassa tämä luontotyyppi on levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla, eikä siellä 
esiinny suurinta osaa luonteenomaisista lajeista, joita käytetään luontotyypin 6210 

                                                 
7 Julkaisussa ”Interpretation Manual of European Union Habitats” luontotyypin 6210 määritelmä on osittain 
päällekkäinen luontotyypin 6240* (Subpannonian aroniityt) määritelmän kanssa, tai ainakaan näiden kahden 
tyypin välinen ero ei ole riittävän selvä. Luontotyyppi 6240* lisättiin myöhemmin EU:n laajentumisprosessin 
aikana, eikä siinä yhteydessä korjattu päällekkäisyyttä luontotyypin 6210 muuttumattomana säilyneen 
määritelmän kanssa.  
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luonnehtimiseen julkaisussa ”Interpretation Manual of the European Union Habitats”. 
Myös se voi aiheuttaa tulkintaongelmia. 

Lisäksi Välimeren ja joidenkin kuivien niittyluontotyyppien lauhkeiden kasvustojen 
kasviston erot ovat usein aiheuttaneet vääriä tulkintoja ja ongelmia tiettyjen kasvustojen 
luokittelussa asianmukaiseen luokkaan (Apostolova et al. 2014).  

Tämän luontotyypin tulkinnasta ja määritelmästä eri luokitusjärjestelmien perusteella on 
lisätietoa liitteessä 1. 
 
2.1.4 Päätelmät ja suositukset 

 Olisi tärkeää, että maat vaihtaisivat tietoja tätä luontotyyppiä koskevasta tulkinnasta 
ja tarkastelisivat sitä uudelleen luonnonmaantieteellisissä seminaareissa ja asiaan 
liittyvissä tapahtumissa EU:n tasolla. On epätodennäköistä, että EU-maissa päästään 
yhdenmukaiseen tulkintaan, mutta EU-maiden ja kansallisten asiantuntijoiden olisi 
oltava tietoisia muissa maissa käytetyistä tulkinnoista. Olisi kannustettava vaihtamaan 
perustietoa, joka selventää luontotyypin tunnistamista. Tällaisia tietoja voivat olla 
esimerkiksi kasvisosiologiset tiedot, alueen kuvaukset ja valokuvat. EU:n tasolla 
voitaisiin laatia tällaista tietojen vaihtoa koskevat normit. Asiasta olisi hyvä keskustella 
myös luonnonmaantieteellisten alueiden välisissä yhteisseminaareissa (eikä vain 
yksitellen). 

 Vaikuttaa myös siltä, että julkaisussa ”Interpretation Manual of European Union 
Habitats” esitettyjä luontotyyppien 6210 ja 6240 määritelmiä olisi syytä tarkistaa.  

 Koska tämä luontotyyppi on usein osa dynaamista kasvillisuusmosaiikkia, hoidon 
suunnittelussa olisi otettava huomioon laajempi alueellinen konteksti (eli koko 
mosaiikki). Luontotyypin suojelun suunnittelu ei yleensä saisi rajoittua 
luontotyypin 6210 jäljellä oleviin laikkuihin.  
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2.2 Ekologiset vaatimukset 

Tämän luontotyypin rakenteen ja kasviston piirteisiin vaikuttavat voimakkaasti 
ilmastotekijät, topografiset ominaisuudet, maan ominaisuudet ja hoitokäytännöt. On 
tärkeää ymmärtää keskeiset ekologiset vaatimukset, joissa voi olla kansallisia ja alueellisia 
eroja, jotta voidaan määrittää suojelutoimenpiteitä luontotyypin suotuisan suojelutason 
varmistamiseksi luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaisesti.  

2.2.1 Maaperä (myös veden ja ravinteiden saatavuus) 

Maaperää pidetään tärkeimpänä kasvi- ja eläinlajiston koostumukseen tässä 
luontotyypissä vaikuttavana tekijänä. Maaperässä olevan kosteuden määrä on yksi 
tärkeimmistä ympäristötekijöistä, joka vaikuttaa Festuco-Brometea-luokan kasviston 
vaihtelevuuteen. 

Yleensä tämä kuivien niittyjen luokka esiintyy kuivissa, vettä hyvin läpäisevissä maaperissä, 
jotka ovat neutraaleja tai emäksisiä. Se voi esiintyä ohuessa tai syvässä maaperässä, 
kalkkipitoisessa kallioperässä ja paljailla kalkkikivikallioilla tai hiekkapitoisessa maaperässä, 
jonka hiilipitoisuus on hyvin pieni ja pH neutraali.  

Jotkin kuivien niittyjen tyypit kasvavat myös kalkittomassa happamassa maaperässä 
(Chytrý et al. 2007), ja niitä voi joissakin harvoissa tapauksissa esiintyä myös kalkkipitoisella 
vulkaanisella kalliolla (Škodová et al. 2014) tai harvinaisilla kalkkipitoisilla vulkaanisilla 
kalliopaljastumilla (Badberg Saksassa). 

Keski- ja Pohjois-Euroopassa tämän luontotyypin esiintymisen kannalta keskeisiä tekijöitä 
ovat alhaiset ravinnepitoisuudet ja kesällä maaperän kuivuusjaksot. Toisaalta taas 
Välimeren ilmastossa nämä yhdyskunnat voivat yleensä esiintyä vain maaperässä, jossa on 
ylimääräistä kosteutta, tai laaksojen pohjilla (esim. Espanjassa). Kesien kuivuuden ja 
maaperän eroosion lisääntyminen voi aiheuttaa suuria muutoksia rakenteessa ja kasviston 
koostumuksessa ja suosia yksivuotisia kuivuutta kestäviä lajeja (esim. Italiassa). 

2.2.2 Topografia 

Näitä niittyjä esiintyy pääasiassa matalalla tai kohtalaisella korkeudella Keski- ja Pohjois-
Euroopassa (esim. 200–400 metrissä). Ne voivat kuitenkin viihtyä korkeammalla Etelä-
Euroopassa, kuten Saksassa, Espanjassa (400 – 2 000 metrin korkeudessa), Italiassa ja 
Romaniassa (jossa niitä esiintyy alppivyöhykkeen ylänköalueilla 300–800 metrissä). 

Tämä luontotyyppi voi esiintyä avoimilla, tasaisilla alueilla, rinteissä tai hieman kaltevilla 
alueilla termofiileissä etelään tai länteen suuntautuneissa paikoissa (esim. Luxemburgissa, 
Puolassa, Slovakiassa), jokilaaksojen rinteillä, tulvamaan korkeissa osissa ja metsän 
aurinkoisilla reuna-alueilla (Liettuassa).  

2.2.3 Ilmasto 

Jos sademäärä ja/tai lämpötilat vähenevät toistuvasti pitkittyneen ajanjakson aikana, 
kasviston koostumus voi muuttua, mikä aiheuttaa muutoksia luontotyyppiin liittyvissä 
eläinlajeissa.  
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2.3 Luontotyyppiin 6210 liittyvät luontotyypit 

Luontotyyppiin 6210 on sidoksissa tai yhteydessä muita luontotyyppejä, jotka voivat 
vaikuttaa sen hoitoon. Tietyt luontotyypit liittyvät luontotyyppiin 6210 dynamiikan ja 
ekologisen sukkession vuoksi tai muodostavat sen kanssa luontotyyppimosaiikkeja.  

Kuivien niittyjen ympäristöolojen gradientti on jatkuva, joten luontotyypin 6210 
kasvillisuus on usein siirtymässä muihin kasvillisuustyyppeihin. Tällaisia tyyppejä ovat 
muun muassa dyynit (esim. 2130* Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät 
dyynit (harmaat dyynit)), pensasluontotyypit (40A0* Subkontinentaaliset Pannonian 
pensastot, 5130 Juniperus communis -katajikot), useat eri niittytyypit (6110*, 6120*, 
6230*, 6240*, 6270*, 6280*, 62A0, 6410) ja letot (7230). Ne voivat muodostaa olennaisen 
osan kompleksisesta luontotyypistä paljaat kalkkikivikalliot (8240*). Luontotyypin 6210 
yhteydessä mahdollisesti esiintyvistä tai siihen sidoksissa olevista luontotyypeistä on 
lisätietoa liitteessä 1. 

Tähän luontotyyppiin liittyviä luontotyyppejä, jotka voivat muodostaa mosaiikkeja, ovat 
myös termofiiliset reunayhdyskunnat (esim. Geranion sanguinei) ja eräät kuivat 
metsäluontotyypit, kuten tyypit 9150, 9170 ja 91G0 sekä jotkin Välimeren, Daakian ja 
Illyrian tammimetsät sekä tammi- ja valkopyökkimetsät, mukaan lukien luonnolliset 
aromaiset mosaiikit, jotka kasvavat puurajalla termofiilisten Quercetalia 
pubescentis -tammimetsien kanssa. 
 

 
Juniperus communis subsp. communis kalkkipitoisella alustalla kasvavalla kuivalla niityllä Ala-
Itävallassa (Stefan Lefnaer) 
 

2.4 Luontotyyppiin 6210 liittyvät lajit 

Joillakin luontodirektiivin liitteiden II, IV ja V sekä lintudirektiivin liitteen I lajeilla on tiivis 
yhteys tähän luontotyyppiin, ja niiden suojelu saattaa edellyttää erityisiä hoitotoimia. 
Tämä luontotyyppi on erityisen tärkeä selkärangattomille lajeille, kuten pölyttäville 
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hyönteisille, jollaisia ovat esimerkiksi monet pistiäisten (Hymenoptera) lahkoon kuuluvan 
osalahkon myrkkypistiäiset (Aculeate), kärpästen taksonit ja perhoslajit. Jäljempänä 
esitellään joitakin olennaisia lajeja.  

Kasvit 

Kuivahkoilla niityillä esiintyy runsaasti harvinaisia ja suojeltuja kasvilajeja, myös kolme 
luontodirektiivin liitteen II lajia: 

Gentianella anglica eli englanninkatkero on Yhdistyneessä kuningaskunnassa endeeminen 
harvinainen yksivuotinen kasvi. Se esiintyy kalkkipitoisilla niityillä, pääosin jyrkillä 
etelärinteillä, jotka saavat pidempiä aikoja aurinkoa, joiden maaperän syvyys on erittäin 
pieni (2–5 cm) ja joilla viljavuus on sen vuoksi erittäin vähäistä (WCC 1999). Useimmissa 
englanninkatkeron kasvupaikoissa kasvillisuus kuuluu luontotyyppiin 6210. 
Englanninkatkero kasvaa paljaassa maassa tai ohuella nurmella, jonka karjan 
laiduntaminen ja tallominen ohuen, kuivan maaperän päällä pitää avoimena. Jos nurmikko 
on tiivistä, kasvi jää muiden varjoon eikä pysty kilpailemaan elinvoimaisempien lajien 
kanssa. Englanninkatkeron esiintyminen on kääntynyt selvään laskuun vuodesta 1970 
alkaen pääosin siksi, että vanhoja kalkkipitoisia niittyjä on kynnetty ja lannoitettu ja jäljelle 
jäävien niittyjen laidunnuskäytöstä on luovuttu. 

Pulsatilla slavica* on Länsi-Karpaateilla Puolassa ja Slovakiassa endeeminen laji, joka 
lukeutuu luontodirektiivin liitteessä II lueteltuihin ensisijaisesti suojeltaviin lajeihin. 
Slovakiassa tämä laji esiintyy ruohikkoisilla kivirinteillä ja mäntymetsissä, harvemmin myös 
kalkkimaiden ja Dolomiittien pyökkimetsissä mäkisiltä alueilta subalpiiniselle 
kasvillisuusvyöhykkeelle. Puolassa katsotaan, että tämän kasvin poimiminen on merkittävä 
uhka. Slovakiassa sen uhkana ovat kasvillisuuden liiallisesta leviämisestä tai 
metsittymisestä (pääosin Pinus sylvestris ja P. nigra) johtuva luontotyypin häviäminen, 
maaperän eroosio ja kuluminen matkailureittien läheisyydessä, kasvien poimiminen ja 
louhostoiminta (Mereďa & Hodálová 2011). 

Himantoglossum adriaticum on harvinainen Euroopassa endeeminen orkidea, joka on 
monissa maissa uhanalainen. Se kasvaa kalkkipitoisessa maaperässä luontaisilla ja 
puoliluontaisilla kuivilla ja mesofiilisillä niityillä tai avoimissa metsissä, ja sen esiintymät 
rajoittuvat pienelle alueelle Adrianmeren rannikolla Keski- ja Kaakkois-Euroopassa. 
H. adriaticum kasvaa useimmiten niityillä, joiden voidaan luonnehtia olevan Festuco-
Brometea-kasviluokan sekundaarisen sukkession tilassa (Bódis et al. 2018). Orkideaan 
kohdistuu useita uhkia, kuten maatalouden tehostuminen, metsänhoito, maankäytöstä 
luopuminen, haitalliset vieraslajit ja poimiminen. Se esiintyy suojelluilla alueilla koko 
levinneisyysalueellaan, ja sen populaatioiden jatkuvaa seurantaa suositellaan (Dostalova 
et al. 2013). 
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Himantoglossum adriaticum (Mário Duchoň)  
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Linnut 

Nämä niityt toimivat elinympäristönä monille uhanalaisille tai harvinaisille lintulajeille, 
myös monille lintudirektiivin liitteen I lajeille. Useat petolinnut, kuten Falco biarmicus 
(keltapäähaukka), Pernis apivorus (mehiläishaukka), Circaetus gallicus (käärmekotka) ja 
Circus pygargus (niittysuohaukka), metsästävät näillä niityillä pesimäaikana. Siksi on 
tärkeää varmistaa, että niityillä elää niiden ravintonaan käyttämiä eläimiä, kuten 
piennisäkkäitä ja kanalintuja. Runsas ravinnontarjonta on keskeinen edellytys kuivilla 
niityillä talvehtiville petolinnuille. Kaikki nämä petolinnut tarvitsevat laajoja, avoimia 
alueita metsästykseen sekä sopivaa, korkeampaa kasvillisuutta lepopaikkoja varten (Croft 
& Jefferson 1999). 

Monet varpuslinnut, kuten Emberiza hortulana (peltosirkku), Sylvia nisoria (kirjokerttu), 
Lullula arborea (kangaskiuru) ja Lanius collurio (pikkulepinkäinen), käyttävät tätä 
luontotyyppiä pesintä- ja lepopaikkana, ja maatalouskäytäntöjen muutokset ovat 
vaikuttaneet niihin merkittävästi. Lintudirektiivin liitteen I linnuista näillä niityillä pesivät 
muun muassa Burhinus oedicnemus (paksujalka) ja Calandrella brachydactyla 
(lyhytvarvaskiuru).  

Tämä luontotyyppi on tärkeä myös muille lintulajeille, joista joitakin esimerkkejä ovat 
Lanius excubitor (isolepinkäinen), Emberiza cia (vuorisirkku), Emberiza citrinella 
(keltasirkku) ja Caprimulgus europaeus (kehrääjä). 

Maataloudessa tapahtuvista muutoksista johtuvalla luontotyypin häviämisellä, 
pirstoutumisella ja heikkenemisellä on suora vaikutus lintulajeihin. Maatalouskäytöstä 
luopumisesta johtuva hoidon puute tai maatalouden tehostaminen, kuten 
kasvinsuojeluaineiden, keinolannoitteiden ja lietteen lisääntynyt käyttö, johtavat 
selkärangattomien määrän vähenemiseen. Tämän tärkeän talvisen ravinnonlähteen 
saatavuuden heikkeneminen on aiheuttanut näiden lintulajien laajamittaisen ja jatkuvan 
vähenemisen niiden EU:ssa sijaitsevalla levinneisyysalueella. Lisäksi ihmisten aiheuttamat 
häiriöt pesimäaikana ovat johtaneet pesinnän epäonnistumisiin. 
 
Selkärangattomat 

Luontotyyppi 6210 on ensisijaisen tärkeä luonnonvaraisten pölyttäjälajien, kuten 
villimehiläisten ja kärpästen sekä perhosten ja yöperhosten, suojelun kannalta. Tälle 
luontotyypille ovat luonteenomaisia monet mehiläiset, ampiaiset, lyhytsarviset, sirkat, 
petokärpäset (Asilidae), kukkakärpäset (Syrphidae), kimalaiskärpäset (Bombyliidae) sekä 
muut hyönteiset ja hämähäkit. Tämän vuoksi luonteenomaisia lajeja ovat monet erilaiset 
petohyönteiset ja parasiittiset selkärangattomat.  

Kalkkipitoisilla niityillä on erityisen paljon muurahaislajeja, koska ne viihtyvät lämpimissä, 
kuivissa oloissa rikkonaisella tai kivikkoisella ruohikolla. Tällä luontotyypillä on myös runsas 
maaperän eliöstö: pieniä niveljalkaisia, sukkulamatoja, hyönteisten toukkia ja lieroja. 
Laidunnetuilla niityillä (laitumilla) elää monenlaisia saprofagisia (mätänevää orgaanista 
ainesta syöviä) selkärangattomia (hyönteisiä, punkkeja, sukkulamatoja), jotka ovat 
riippuvaisia laiduneläinten lannasta.  

Nämä niityt toimivat myös merkittävänä meden ja siitepölyn lähteenä monille 
generalistisemmille hyönteisille. Kukintakaudella niityillä elää paljon erilaisia perhosia ja 
muita antofiilisiä (kukissa vierailevia) hyönteisiä, kuten kovakuoriaisia, mehiläisiä, 
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ampiaisia, ripsiäisiä, kukkakärpäsiä ja muita kärpäsiä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
tehdyssä tutkimuksessa (Baude et al. 2016), jossa yhdistettiin eri kukkivien lajien 
levinneisyyttä ja meden tuottavuutta koskevia tietoja, havaittiin, että kalkkipitoiset niityt 
ovat yksi luontotyypeistä, jotka tuottavat eniten mettä pinta-alayksikköä kohden kaikkein 
monimuotoisimmista kasvilähteistä. 

Tähän luontotyyppiin liittyy merkillepantavia perhoslajeja, joista osalla on erityisiä 
ekologisia vaatimuksia. Kuivat kalkkipitoiset niityt ovat Euroopan runsaslajisimpia 
perhosten elinympäristöjä (van Swaay 2002, 2006). Euroopassa kotoperäisiksi 
ilmoitetuista 576 lajista kuivilla kalkkipitoisilla niityillä esiintyy 274 (48 prosenttia), mikä on 
jopa enemmän kuin alpiinisilla ja subalpiinisilla niityillä (joilla on havaittu 261 lajia) (Wallis 
de Vries & van Swaay 2009). Näistä 274 perhoslajista kaikkiaan 44 (16 prosenttia) on 
endeemisiä ja esiintyy vain Euroopassa. Yhteensä 71:stä Euroopassa uhanalaisina 
pidetystä lajista 37 (52 prosenttia) voi esiintyä kalkkipitoisilla niityillä. Luonteenomaisia 
lajeja ovat muun muassa monet Zygaena-suvun lajit ja paksupäät (Hesperiidae) sekä 
suuret, näyttävät perhoset, kuten ritariperhonen (Papilio machaon) ja purjeperhonen 
(Iphiclides podalirius). 

Kalkkipitoisille niityille ominaisia perhoslajeja 
ovat muun muassa luontodirektiivin lajit 
Colias myrmidone (liite II ja IV) ja Maculinea 
arion (liite IV), jotka ovat molemmat erittäin 
uhanalaisia.  

Colias myrmidonea pidetään pahiten 
heikentyneenä perhoslajina Euroopan 
tasolla. Laji on jo kadonnut useimmista 
maista Euroopassa sijaitsevalla 
levinneisyysalueellaan, ja ilman välittömiä 
toimia se häviää Euroopasta kokonaan. 
C. myrmidonen palauttamista ympäristöön 
olisi harkittava kaikissa maissa ja alueilla, 
joista se on hävinnyt viime vuosina, 
edellyttäen, että riittävä elinympäristö 
ennallistetaan, EU:n lajikohtaisen 
toimintasuunnitelman mukaisesti (Marhoul 
& Olek 2012). 

 
   Colias myrmidone (Ľ. Víťaz) 

Parnassius apollo on sidoksissa tähän luontotyyppiin boreaalisella vyöhykkeellä, jossa 
luontotyyppiä esiintyy alavilla niityillä8. Kroatiassa tämän luontotyypin alueella esiintyy 
Proterebia afra dalmata, ja Kaakkois-Euroopassa tälle luontotyypillinen luonteenomainen 
laji on Pseudophilotes bavius. Kuivia kalkkipitoisia niittyjä pidetään myös hyvinä 
lisääntymisympäristöinä keltaverkkoperhoselle (Euphydryas aurinia) ja isokultasiivelle 
(Lycaena dispar) (Rūsiņa 2017).  

Kuivat kalkkipitoiset niityt ovat tärkeitä elinympäristöjä monille myrkkypistiäislajeille 
(Hymenoptera: Aculeate), kuten villimehiläisille, ampiaisille ja sahapistiäisille. Useimmat 

                                                 
8 Butterfly Conservation Europe ehdotti boreaalista vyöhykettä koskevassa luonnonmaantieteellisessä 
seminaarissa, että tämä laji lisätään tälle luontotyypille luonteenomaiseksi lajiksi (2012). Alpeilla ja niihin 
liittyvillä levinneisyysalueilla se esiintyy vain subalpiinisissa ympäristöissä 750 – 2 000 metrin korkeudessa 
luontotyypin 6170 alueella. 
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erakkomehiläiset käyttävät siitepölyn lähteenä vain tiettyjä kasvilajeja, ja monet ovat 
erikoistuneet kalkkipitoisten niittyjen lajeihin. Esimerkiksi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa näissä elinympäristöissä voi olla yli 80 lajia, joista 14 on voimakkaasti 
sidoksissa tähän luontotyyppiin (Falk 2015). Jotkin mehiläislajit ovat riippuvaisia tietyistä 
kalkkipitoisille niityille tyypillisistä yksittäisistä kasviheimoista tai -suvuista; esimerkiksi 
Melitta dimidiata on riippuvainen Onobrychis-suvun lajeista ja Andrena hattorfiana 
Knautia arvensis -lajista. Näillä mehiläisillä on hyvin tiivis yhteys luontotyyppiin, koska ne 
tarvitsevat keräämäänsä siitepölyä pesän ravinnoksi. Kuiviin oloihin sopeutuneisiin 
luonteenomaisiin lajeihin kuuluu myös merkittävä määrä kärpäsiä (Diptera). Niistä 
esimerkkejä ovat kimalaiskärpäset (Bombyliidae), useat kukkakärpäslajit (Syrphidae: 
Merodon, Eumerus, Paragus, Pipizella) ja petokärpäset (Asilidae), jotka tarvitsevat kuumia, 
aurinkoisia olosuhteita ja ovat usein tunnusomaisia kalkkipitoisten niittyjen rinteille. 
Kimalaiskärpäset ja mehiläiset vaativat avoimen ja heterogeenisen niittyrakenteen 
mikrotasolla (5–10 cm). Rakenteeltaan monotoninen ruohikko ei sovi maassa pesiville 
mehiläisille tai petohyönteisille, kuten muurahaisille ja hietakiitäjäisille (Cicindelinae). 

Näihin niittyihin ovat sidoksissa myös monet harvinaiset lyhytsarvislajit, kuten Saga pedo, 
Gomphocerippus rufus ja Stenobothrus lineatus (Alexander 2003; Sardet et al. 2015), sekä 
sirkat, kuten Gyrillus campestris. 

Selkärangattomiin liittyviä hoitovaatimuksia käsitellään tarkemmin luvussa 5.1.3. 

Matelijat 

Tähän luontotyyppiin on yhdistetty joissakin esiintymisalueensa osissa muun muassa 
seuraavat matelijat: Coronella austriaca (kangaskäärme), Zamenis longissimus 
(pensaskäärme), Hierophis viridiflavus, Lacerta agilis (hietasisilisko), Lacerta bilineata 
(lännenvihersisilisko) ja Podarcis muralis (muurisisilisko) (Bensettiti et al. 2005). 

Nisäkkäät 

Tälle luontotyypille ovat luonteenomaisia tietyt 
nisäkäslajit, erityisesti pienet jyrsijät. 
Luontodirektiivin liitteessä II ja IV mainittu 
euroopansuslikki (Spermophilus citellus) vaatii 
lyhyen nurmen (10–20 cm) yleensä kuivilla niityillä 
ja aroilla. Nämä olosuhteet saatetaan menettää, 
kun laiduntaminen loppuu, heinä kasvaa 
korkeammaksi ja alueella alkaa kasvaa 
pensaikkoja (Janák et al. 2013).  

 
  Euroopansuslikki (Michal Ambros) 

2.5 Ekosysteemipalvelut ja hyödyt 

Kalkkipitoiset niityt tarjoavat merkittäviä hyötyjä yhteiskunnalle (tuotanto, työllisyys), 
ympäristölle ja biodiversiteetille, vaikkakaan näitä hyötyjä ei aina tunneta tai ymmärretä 
hyvin. Nämä niityt ovat laajasti karjan laidunkäytössä koko EU:ssa, mikä tuottaa tuloja 
paikallisyhteisöille koko niittyjen esiintymisalueella. Tämän luontotyypin tarjoamia 
ekosysteemipalveluja ja hyötyjä ovat muun muassa pölytyspalvelut, maaperän eroosion 
ehkäiseminen, hiilen sitominen sekä esteettiset ja virkistyskäyttöön liittyvät arvot.  

Kuten edellisessä luvussa kävi ilmi, nämä niityt muodostavat keskeisiä elinympäristöjä 
monille EU:ssa suojelluille lajeille (kasvit, linnut, perhoset, matelijat ja nisäkkäät) sekä 
muille laiduntaville villieläimille, kuten hirvieläimille ja jyrsijöille. Luontotyyppi 6210 on 
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ensisijaisen tärkeä luonnonvaraisten pölyttäjälajien, erityisesti villimehiläisten mutta myös 
kärpästen sekä perhosten ja yöperhosten, suojelun kannalta. 

Lisäksi tehoviljelty maaperä on huono sitomaan hiiltä, kun taas laitumet voivat sitoa 0,3–
0,6 tonnia hiiltä hehtaaria kohti vuodessa (DEFRA 2007). 

Kuivilla niityillä ja aroilla viihtyvät useiden laajasti käytettyjen yrttikasvien (esim. 
mäkiminttu, mäkimeirami, kangasajuruoho), kukkasipulien, useiden mausteiden ja 
lääkekasvien kantamuodot tai lähisukulaiset (EEA 2001). 

Luontotyyppi 6210 on silmiinpistävän runsaslajinen (koppisiemeniset, hyönteiset, 
petolinnut), ja sillä on myös suurta virkistysarvoa. Tämä niittytyyppi on pitkään ollut tärkeä 
aihe maisemamaalauksessa ja tärkeä osa maaseudun arvostamista.  
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2.6 Maantieteellinen levinneisyys 

2.7.1 EU-maiden ilmoittama pinta-ala 

Tämä luontotyyppi esiintyy 25 maassa ja seitsemällä luonnonmaantieteellisellä alueella.9 
Kaikki EU-maat ovat ilmoittaneet tämän luontotyypin nykyisen levinneisyyden ja pinta-
alan (luontodirektiivin 17 artiklassa10 asetettujen raportointivelvoitteiden mukaisesti). 
Vuonna 2013 ilmoitettu kokonaispinta-ala oli 16 732 km2. Pinta-alan raportoitiin olevan 
pienenemässä lähes puolessa arvioinneista. Suurin luontotyypin pinta-ala on Välimeren 
vyöhykkeellä, kun taas levinneisyysalue on suurin mannervyöhykkeellä. 

 
Kaavio 2: Luontotyypin 6210 pinta-ala (km2) ja levinneisyys kullakin luonnonmaantieteellisellä 
alueella: alppivyöhyke (ALP), Atlantin vyöhyke (ATL), Mustanmeren vyöhyke (BLS), boreaalinen 
vyöhyke (BOR), mannervyöhyke (CON), Välimeren vyöhyke (MED) ja Pannonian vyöhyke (PAN).  
 

Vaikka tämä luontotyyppi esiintyy 25 maassa, lähes 90 prosenttia sen ilmoitetusta pinta-
alasta sijaitsee viidessä maassa (IT, FR, RO, ES ja BG).  

                                                 
9 Lähde: EU:n viiteluettelot. https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2 
10 Luontodirektiivin 17 artiklan mukainen tietojoukko sisältää kaikkien EU-maiden (Kroatiaa lukuun 
ottamatta) raportoimat taulukkomuotoiset tiedot vuosilta 2007–2012: https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-
format. Luontodirektiivin 17 artiklan mukaisissa raporteissa on kuitenkin tietojen laatuun liittyviä ongelmia, 
joten tähän toimintasuunnitelmaan sisältyviin tietoihin, jotka perustuvat kyseisiin raportteihin, on 
suhtauduttava varauksellisesti ja niitä on pidettävä suuntaa antavina. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

MED CON ALP ATL BOR PAN BLS

Tyypin 6210 pinta-ala (km2) 
luonnonmaantieteellisillä alueilla

0

200000

400000

600000

800000

CON ATL MED BOR ALP PAN BLS

Tyypin 6210 levinneisyys (km2) 
luonnonmaantieteellisillä alueilla

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
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Vuosia 2007–2012 koskevan raportoinnin perusteella luontotyypin 6210 pinta-ala oli 
suurin Italiassa (6 407 km2) ja seuraavaksi suurin Ranskassa (3 028 km2), Romaniassa 
(2 200 km2), Espanjassa (1 915 km2) ja Bulgariassa (1 258 km2). 

 
Kaavio 4: Luontotyypin 6210 pinta-ala (km2) EU-maissa  

 
Kaavio 5: Luontotyypin 6210 levinneisyys (km2) EU-maissa  

IT: 38

FR: 18

RO: 13

ES:11

BG: 8

UK: 3

Kaavio 3: Tyypin 6210 prosenttiosuus koko EU:ssa olevasta 
pinta-alasta kussakin maassa
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Kaavio 6: Luontotyypin 6210 pinta-ala (km2) EU-maittain kullakin luonnonmaantieteellisellä 
alueella (vuosina 2007–2012 luontodirektiivin 17 artiklan mukaisen raportoinnin perusteella) 

2.6.1 Pinta-alan kehityssuunnat 

Pinta-alan raportoitiin olevan pienenemässä lähes puolessa vuosia 2007–2012 koskevista 
arvioinneista11. Kehityssuunta oli kasvava vain noin neljässä prosentissa arvioinnista 
(Belgiassa Atlantin vyöhykkeellä ja mannervyöhykkeellä). Yhteensä 16 prosenttia 
arvioinneista ei sisältänyt tietoja pinta-alan kehityssuunnasta (tiedot puuttuivat 
Bulgariassa alppivyöhykkeeltä, Mustanmeren vyöhykkeeltä ja Välimeren vyöhykkeeltä, 
Espanjassa Välimeren vyöhykkeeltä, Luxemburgissa mannervyöhykkeeltä ja Puolassa 
alppi- ja mannervyöhykkeeltä).  
 

 

Kaavio 7: Luontotyypin 6210 pinta-alan kehityssuunta: 
kussakin kehityssuunnan luokassa toimitettujen arviointien lukumäärä 

                                                 
11 Luontotyypistä 6210 toimitettiin yhteensä 45 arviointia, jotka koskivat 24:ää EU-maata (Kroatia ei 
toimittanut raporttia vuosilta 2007–2012) ja seitsemää aluetta. 
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2.6.2 Luontotyypin 6210 esiintyminen Natura 2000 -verkostossa 

Noin 57 prosenttia tämän luontotyypin kokonaispinta-alasta EU:ssa sisältyy 
Natura 2000 -verkostoon.  

Luontotyypin edustavuus raportoitiin merkittäväksi 4 437:llä Natura 2000 -alueella.12 

Määrältään eniten Natura 2000 -alueita, joilla luontotyyppiä 6210 esiintyy, on 
mannervyöhykkeellä. Yli puolet tätä luontotyyppiä sisältävistä Natura 2000 -alueista on 
Saksassa, Italiassa ja Ranskassa.  

Natura 2000 -verkoston alueella sijaitseva luontotyypin 6210 arvioitu pinta-ala on 
kuitenkin suurin Välimeren luonnonmaantieteellisellä alueella.  

Suurin Natura 2000 -verkostoon sisältyvä luontotyypin 6210 pinta-ala on Italiassa, kun taas 
määrällisesti eniten tätä luontotyyppiä sisältäviä alueita on Saksassa. Saksassa tällaisia 
alueita on paljon, mutta luontotyypin pinta-ala on yleensä pieni ja alueiden 
keskimääräinen koko hyvin pieni. Toisaalta taas esimerkiksi Bulgariassa on vain vähän tätä 
luontotyyppiä sisältäviä alueita, mutta luontotyypin pinta-ala on niillä suuri. 

 

 

Kaavio 9: Luontotyypin 6210 kokonaispinta-ala Natura 2000 -alueilla kussakin EU-maassa 

 

                                                 
12 Mukaan ei otettu alueita, joilla luontotyypin edustavuudeksi ilmoitettiin D: merkityksetön edustavuus. 
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Kaavio 10: Niiden Natura 2000 -alueiden lukumäärä, joilla luontotyyppi 6210 esiintyy, kussakin 
EU-maassa 

 
Natura 2000 -verkostoon sisältyvän luontotyypin pinta-alan prosenttiosuus on arvioitu 
kunkin EU-maan osalta kullakin luonnonmaantieteellisellä alueella luontodirektiivin 
17 artiklan mukaisen tietojoukon perusteella. Tiedot perustuvat ilmoitettuun luontotyypin 
kokonaispinta-alaan ja Natura 2000 -verkoston alueella sijaitsevaan pinta-alaan (ks. 
jäljempänä oleva taulukko 4). 
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Taulukko 4: Luontotyypin 6210 Natura 2000 -verkoston alueella sijaitseva pinta-ala ja 
prosenttiosuus kokonaispinta-alasta (lähde: 17 artiklan mukainen tietojoukko, 2013) 

Luonnon-
maantieteellinen 
alue EU-maa 

Tyypin 6210 
kokonais-
pinta-ala 
(km2) 

Tyypin 6210 
pinta-ala 
Natura 2000 -aluei
lla (km2) 

% Natura 
2000 -alueilla 

ALP AT 25,00 15,00 60 

ALP BG 177,00 173,68 98 

ALP DE 28,00 23,12 83 

ALP ES 522,00 227,00 44 

ALP FR 550,00 295,14 54 

ALP HR –  – – 

ALP IT 1 173,00 418,78 36 

ALP PL 2,00 2,00 100 

ALP RO 900,00 800,00 89 

ALP SE 1,00 0,20 20 

ALP SI 66,00 48,00 73 

ALP SK 154,00 100,00 65 

ALPPIVYÖHYKE   3 598,00 2 102,92 58 % 

ATL BE 0,20 0,17 86 

ATL DE – 1,94 – 

ATL DK 4,10 1,00 24 

ATL ES 508,91 375,00 74 

ATL FR 1 500,00 332,00 22 

ATL IE 14,29 9,58 67 

ATL NL 0,50 0,50 100 

ATL UK 506,47 336,87 67 

ATLANTIN VYÖHYKE   2 534,47 1 057,06 42 % 

BLS BG 109,61 93,01 85 

MUSTANMEREN 
VYÖHYKE   109,61 

93,01 
85 % 

BO EE 50,00 32,00 64 

BO FI 1,40 0,50 36 

BO LT 40,00 7,90 20 

BO LV 30,00 18,00 60 

BO SE 140,00 32,00 23 

BOREAALINEN 
VYÖHYKE   261,40 

90,40 
35 % 

CON AT 25,00 13,00 52 

CON BE 4,06 4,00 99 

CON BG 972,09 902,66 93 

CON CZ 139,30 64,85 47 

CON DE 347,54 243,06 70 

CON DK 41,00 12,00 29 
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CON FR 600,00 345,00 58 

CON HR – – – 

CON IT 1 218,47 509,18 42 

CON LU 3,10 1,86 60 

CON PL 30,00 30,00 100 

CON RO 1 300,00 1 200,00 92 

CON SE 69,00 57,00 83 

CON SI 65,00 34,00 52 

MANNERVYÖHYKE   4 814,56 3 416,61 71 % 

MED ES 883,55 396,00 45 

MED FR 378,00 378,00 100 

MED HR – – – 

MED IT 4 015,25 1 557,46 39 

MED PT – 284,00 – 

VÄLIMEREN 
VYÖHYKE   5 276,80 

2 615,46 
50 % 

PAN CZ 8,92 4,10 46 

PAN HU 85,00 78,00 92 

PAN SK 43,66 35,00 80 

PANNONIAN 
VYÖHYKE  137,58 

117,10 
85 % 

YHTEENSÄ EU 16 732,42 9 492,56 57 % 
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3. SUOJELUTASO, UHKAT JA PAINEET 

3.1 Suojelutaso ja kehityssuunnat 

EU-maiden luontodirektiivin 17 artiklan mukaisen raportoinnin perusteella suojelutaso on 
epäsuotuisa ja heikkenemässä lähes koko luontotyypin levinneisyysalueella.  
Suojelutaso on parempi Natura 2000 -verkostossa kuin sen ulkopuolella 
(Natura 2000 -verkostossa suojelutaso on erinomainen 35 prosentissa luontotyypin pinta-
alasta, hyvä noin 55 prosentissa pinta-alasta ja huonompi kuin hyvä alle 10 prosentissa 
pinta-alasta).  
Suojelutasoa koskevien arviointien vertailua voitaisiin parantaa käyttämällä 
yhdenmukaistettuja menetelmiä ainakin samaan luonnonmaantieteelliseen alueeseen 
kuuluvissa maissa. 

Tähän lukuun sisältyvät tiedot perustuvat pääosin EU-maiden raportoimiin vuosia 2007–
2012 koskeviin tietoihin, jotka sisältyvät 17 artiklan tietojoukkoon13. Luku sisältää myös 
jonkin verran tietoja EU-maiden uusimmista, vuonna 2019 toimittamista raporteista, jotka 
koskevat vuosista 2013–2018 raportoitua suojelutasoa ja kehityssuuntia. Nämä tiedot, 
jotka ovat tällä hetkellä saatavilla Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) verkkosivustolla14, 
saattavat kuitenkin vielä edellyttää tarkistamista. 

Suojelutason arvioinnissa käytetyt menetelmät riippuvat eri lähteistä peräisin olevista 
tiedoista. Ihannetapauksessa tiedot olisi pitänyt kerätä raportointikauden aikana 
käyttämällä kaikissa EU-maissa vertailukelpoisia menetelmiä. EU-maat ovat kuitenkin 
käyttäneet eri tarkoituksiin ja eri ajanjaksoina kerättyjä tietoja. Usein 
tarkoituksenmukaiset tiedot puuttuvat ja arvioinnit on tehty asiantuntijalausuntojen 
perusteella. 

3.1.1 Suojelutaso luonnonmaantieteellisen alueen tasolla 

Suojelutaso oli epäsuotuisa kaikilla luonnonmaantieteellisillä alueilla edellisellä 
raportointikaudella (viime kautta koskevia tietoja ei ole vielä tarkasteltu). Pinta-ala oli 
pääosin epäsuotuisa, ja heikoimmiksi arvioituja parametrejä olivat tulevaisuudennäkymät 
sekä rakenne ja toiminnot. Näiden arviointien perusteella luontotyyppi oli huonontunut ja 
huonontumisen odotettiin jatkuvan luonnonmaantieteellisellä tasolla tulevaisuudessa. 

Taulukko 5: Luontotyypin 6210 suojelutaso ja kehityssuunta luonnonmaantieteellisillä alueilla 
(2007–2012)  

Alue Levin-
neisyys 

Pinta-ala Rakenne 
ja 
toiminnot 

Tulevai-
suuden-
näkymät 

Suojelutaso 
2007–2012 

Suojelutason 
kehitys-
suunta 

Edellinen 
suojelutaso 
(2001–2006) 

ALPPIVYÖHYKE U1 U1 U1 U1 U1 – XX 

ATLANTIN VYÖHYKE FV U2 U2 U2 U2 – U2 

MUSTANMEREN 
VYÖHYKE FV FV U1 U1 U1 = XX 

                                                 
13https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-
1/article-17-database-zipped-ms-access-format. Kroatia (HR) ei toimittanut 17 artiklan mukaista raporttia 
viime kaudella, joten tämä luku ei sisällä kyseistä maata koskevia tietoja. Lisäksi luontodirektiivin 17 artiklan 
mukaisissa raporteissa on tietojen laatuun liittyviä ongelmia, joten tähän lukuun sisältyviin tietoihin on 
suhtauduttava varauksellisesti ja niitä on pidettävä ainoastaan suuntaa antavina. 
14 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-
summaries 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/article-17-database-habitats-directive-92-43-eec-1/article-17-database-zipped-ms-access-format
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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BOREAALINEN 
VYÖHYKE FV U2 U2 U2 U2 – U2 

MANNERVYÖHYKE U1 U2 U2 U2 U2 – U2 

VÄLIMEREN 
VYÖHYKE U1 U1 U1 U2 U2 – XX 

PANNONIAN 
VYÖHYKE FV U1 U1 U1 U1 = U2 
 

Suotuisa FV Tuntematon XX Epäsuotuisa/riittämätön U1 Epäsuotuisa/huono U2 

Määritteet: (+) paraneva (–) heikkenevä (=) vakaa (x) ei tiedossa (NA) ei mukana raportoinnissa 

 
3.1.2 Luontotyypin suojelutaso EU-maiden tasolla kullakin luonnonmaantieteellisellä 
alueella 

Suojelutasoa arvioidaan kuuden vuoden välein kaikissa EU-maissa ja kaikilla 
luonnonmaantieteellisillä alueilla. Arvioinnit ovat tällä hetkellä saatavilla kolmelta 
raportointikaudelta (vuodesta 2001 eteenpäin) (ks. seuraavalla sivulla oleva taulukko 6, 
jossa on yhteenveto tämän luontotyypin suojelutasosta näillä kolmella 
raportointikaudella).  

Luontotyypin 6210 suojelutaso ei ole yleisesti ottaen parantunut vuosina 2013–2018. 
Suojelutason on itse asiassa raportoitu heikentyneen useissa EU-maissa 
luonnonmaantieteellisen alueen tasolla.  

EU-maiden vuonna 2019 toimittamien uusimpien raporttien mukaan suojelutaso on 
epäsuotuisa kaikissa EU-maissa ja kaikilla alueilla lukuun ottamatta alppivyöhykettä ja 
Välimeren vyöhykettä Kroatiassa sekä alppi- ja mannervyöhykettä Romaniassa. 

Tilanne on huolestuttava Atlantin vyöhykkeellä, jolla kaikki maat ovat raportoineet tämän 
luontotyypin tason epäsuotuisaksi. Lisäksi suojelutaso on heikentynyt ensimmäisen 
raportointikauden (2001–2006) jälkeen Belgiassa, Saksassa ja Alankomaissa. 

Suojelutaso on epäsuotuisa myös kaikissa boreaalisen vyöhykkeen maissa, ja 
kehityssuunta on heikkenevä Latviassa ja Ruotsissa. 

Kaikki maat ovat ilmoittaneet luontotyypin suojelutason epäsuotuisaksi Välimeren 
vyöhykkeellä, ja suojelutaso on heikentynyt edellisiin raportointikausiin verrattuna 
Ranskassa, Italiassa ja Portugalissa.  

Pannonian vyöhykkeellä luontotyypin 6210 suojelutasoksi on ilmoitettu epäsuotuisa – 
riittämätön (U1) kaikissa maissa, tosin Tšekissä suojelutaso vaikuttaa parantuneen 
edellisiin raportointikausiin verrattuna.  

Mannervyöhykkeellä valtaosassa tämän luontotyypin pinta-alasta suojelutaso on huono 
(U2) ja alle 20 prosentissa riittämätön (U1). Suojelutason on ilmoittanut suotuisaksi 
mannervyöhykkeellä ainoana maana Romania, jossa sijaitsee vain noin 0,2 prosenttia 
luontotyypin kokonaispinta-alasta kyseisellä vyöhykkeellä.  

Suojelutaso on heikentynyt edellisiin raportointikausiin verrattuna useissa tapauksissa: 
Itävallassa alppi- ja mannervyöhykkeillä, Saksassa Atlantin vyöhykkeellä ja 
mannervyöhykkeellä sekä Italiassa alppi- ja mannervyöhykkeellä ja Välimeren 
vyöhykkeellä. 

Tilanne on parantunut hieman eli suojelutaso on muuttunut huonosta (U2) 
riittämättömäksi (U1) Espanjassa alppivyöhykkeellä ja Atlantin vyöhykkeellä (ensin 
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mainitulla vyöhykkeellä menetelmän muutoksen ja toiseksi mainitulla tietojen 
paranemisen vuoksi), Puolassa alppivyöhykkeellä (tietojen paranemisen vuoksi) ja Tšekissä 
Pannonian vyöhykkeellä (tietojen paranemisen vuoksi).  
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Taulukko 6: EU-maiden ilmoittama luontotyypin 6210 suojelutaso kolmella saatavilla 
olevalla raportointikaudella 

EU-
maa 
 

ALUE 
 

Taso 
2001–
2006 

Taso 
2007–
2012 

Kehitys-
suunta 

 
% 

alueella 

Taso 
2013–
2018 

Kehitys-
suunta 

 
AT ALPPIVYÖHYKE U1 U1 = 23,6 U2 – 

BG ALPPIVYÖHYKE – U1 = 8,5 U1 x 

DE ALPPIVYÖHYKE U1 U1 – 3,7 U1 = 

ES ALPPIVYÖHYKE XX U2 – 7,2 U1 x 

FR ALPPIVYÖHYKE U1 U1 = 18,3 U1 = 

HR ALPPIVYÖHYKE NA NA   FV = 

IT ALPPIVYÖHYKE FV U1 – 22,1 U2 – 

PL ALPPIVYÖHYKE U1 U2 + 0,5 U1 x 

RO ALPPIVYÖHYKE NA FV  0,5 FV x 

SE ALPPIVYÖHYKE U2 U2 – 0,7 U2 – 

SI ALPPIVYÖHYKE U2 U2 = 2,8 U2 – 

SK ALPPIVYÖHYKE U1 U1 = 12,1 U1 x 
        

BE 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U1 U2 + 0,7 U2 x 

DE 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U1 U1 x 2,6 U2 – 

DK 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U2 U2 x 1,3 U2 – 

ES 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U1 U2 – 15,0 U1 = 

FR 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U2 U2 – 37,7 U2 – 

IE 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U2 U2 = 6,2 U2 – 

NL 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U1 U2 = 0,2 U2 + 

UK 
ATLANTIN 
VYÖHYKE U2+ U2  36,2 U2 = 

        

BG 
MUSTANMEREN 
VYÖHYKE NA U1 = 100 U1 x 

        

EE 
BOREAALINEN 
VYÖHYKE U1– U1 = 17,3 U1 = 

FI 
BOREAALINEN 
VYÖHYKE U2– U2 – 4,6 U2 = 

LT 
BOREAALINEN 
VYÖHYKE U2– U2 – 25,9 U2 x 

LV 
BOREAALINEN 
VYÖHYKE U2+ U2 – 23,8 U2 – 

SE 
BOREAALINEN 
VYÖHYKE U2– U2 – 28,4 U2 – 

        

AT MANNERVYÖHYKE U1 U1 = 5,0 U2 – 

BE MANNERVYÖHYKE U1 U2 + 1,0 U2 + 

BG MANNERVYÖHYKE NA U1 = 10,7 U1 x 

CZ MANNERVYÖHYKE U2 U2 + 10,3 U2 = 

DE MANNERVYÖHYKE U1– U1 – 33,1 U2 – 

DK MANNERVYÖHYKE U2 U2 x 3,6 U2 – 

FR MANNERVYÖHYKE U2 U2 – 17,9 U2 – 

HR MANNERVYÖHYKE NA NA   U1 = 

IT MANNERVYÖHYKE FV U1 – 8,9 U2 – 

LU MANNERVYÖHYKE U1 U2 x 0,3 U2 – 

PL MANNERVYÖHYKE U2 U1 + 6,0 U1 x 

RO MANNERVYÖHYKE  FV  0,2 FV x 
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SE MANNERVYÖHYKE U2 U2 – 1,1 U2 – 

SI MANNERVYÖHYKE U2 U2 – 1,8 U2 – 
        

ES 
VÄLIMEREN 
VYÖHYKE XX U2 x 45,9 U2 – 

FR 
VÄLIMEREN 
VYÖHYKE U1 U2 – 10,7 U2 – 

HR 
VÄLIMEREN 
VYÖHYKE NA NA   FV = 

IT 
VÄLIMEREN 
VYÖHYKE FV U1 – 40,2 U2 – 

PT 
VÄLIMEREN 
VYÖHYKE FV FV  3,2 U1 – 

        

CZ 
PANNONIAN 
VYÖHYKE U2 U2 + 6,9 U1 = 

HU 
PANNONIAN 
VYÖHYKE U2 U1 = 84,9 U1 = 

SK 
PANNONIAN 
VYÖHYKE XX U1 = 8,2 U1 X 

 

 

 

Kaavio 12: EU-maiden raportoimiin vuosia 2007–2012 koskeviin tietoihin perustuva kartta, josta 
käy ilmi luontotyypin 6210 esiintyminen ja yleinen suojelutaso (Kroatiaa lukuun ottamatta) 
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3.1.3 Luontotyypin 6210 suojelutason kehityssuunta 

Uusimpien saatavilla olevien tietojen (17 artiklan mukainen raportointi vuosilta 2007–
2012) perusteella suojelutaso on heikkenemässä suurimmassa osassa alueellisia 
arviointeja, joskin se on pääosin vakaa kahdella alueella (Mustameri ja Pannonia). 
 

 

Kaavio 13: Luontotyypin 6210 suojelutason kehitys esitettynä EU-maiden lukumääränä 
luonnonmaantieteellisten alueiden mukaan kussakin kehityssuuntaluokassa (2007–2012) 

 

3.2 Luontotyypin suojelutaso Natura 2000 -alueilla  

Kunkin luontotyypin suojeluaste ilmoitetaan vakiomuotoisessa Natura 2000 -alueiden 
tietolomakkeessa, jossa luontotyypin tila esitetään seuraavien luokkien mukaisesti: 

 A: erinomainen suojelu 

 B: hyvä suojelu 

 C: kohtalainen tai heikentynyt suojelu. 
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Kaavio 14: Prosenttiosuus luontotyypin 6210 kokonaispinta-alasta kussakin 
Natura 2000 -alueiden suojeluasteen luokassa. A: erinomainen, B: hyvä, C: kohtalainen tai 
heikentynyt (Natura 2000 -tietokanta, 2018) 

 
Natura 2000 -verkoston alueella sijaitsevasta luontotyypin pinta-alasta suojelutaso on 
erinomainen keskimäärin noin 35 prosentissa, hyvä noin 55 prosentissa ja heikentynyt alle 
10 prosentissa.  
 

 

Kaavio 15: Prosenttiosuus luontotyypin pinta-alasta, jonka suojeluaste on erinomainen 
Natura 2000 -alueilla kullakin luonnonmaantieteellisellä alueella 
 

3.3 Suojelutason arviointi- ja seurantamenetelmät 

Luontodirektiivin 11 artiklan mukaan ”[j]äsenvaltiot huolehtivat 2 artiklassa tarkoitettujen 
luontotyyppien ja lajien suojelun tason seurannasta ottaen erityisesti huomioon 
ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit ja lajit”, ja tämän seurannan olisi toimittava 
17 artiklassa tarkoitettujen arviointien perustana.15  

EU-maat ovat kehittäneet menetelmiä luontotyyppien ja yhteisön tärkeinä pitämien lajien 
suojelutason arvioimiseksi tai kehittävät tai parantavat tällaisia menetelmiä parhaillaan. 
Näissä menetelmissä määritellään yleensä keskeisten parametrien (esim. levinneisyys, 
pinta-ala, rakenne ja toiminnot) muuttujat, arviointikriteerit ja raja-arvot, joiden 
perusteella voidaan osoittaa, että luontotyypin suojelutaso on suotuisa.  

                                                 
15  Reporting under Article 17 of the Habitats Directive.  Explanatory Notes and Guidelines for the period 
2013–2018. Final version – May 2017. 
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Joissakin maissa kehitetään ja testataan vakiomuotoisia menetelmäprotokollia (Italia) tai 
monikriteerimalleja (Tanska). Joissakin maissa on myös laadittu yksityiskohtaisia 
arviointimatriiseja paikallisella tai aluetasolla myös luonteenomaisten kasvilajien 
seurantaa varten (Saksa16) ja muita lähestymistapoja suojelutason arvioimiseksi. 

Luontotyypin 6210 suotuisasta suojelutasosta ei ole kuitenkaan virallista kuvausta, ja 
joissakin EU-maissa ei ole vieläkään täsmällistä metodologiaa suojelutason arvioimiseen, 
koska EU:n tasolla on vain käsitekehys 17 artiklan mukaista raportointia varten. 

Useat EU-maat suorittavat luontotyyppien kartoitusta ja keräävät tietoa luontotyyppien 
tilasta (esim. tallentamalla bioottisia ja abioottisia tekijöitä). Tietoja niissä EU-maissa 
käytetyistä menetelmistä, joissa tämä luontotyyppi esiintyy, on luvussa 6.1 (Luontotyypin 
seurantamenetelmät). 

Jotkin EU-maat (esim. Irlanti) ovat aiemmin arvioineet pinta-alan epätäydellisten 
tutkimustietojen perusteella ja ennustaneet luontotyypin todennäköisen esiintymisen 
käyttäen perusteena maaperätyyppiä, korkeutta ja indikaattorilajien raportoitua 
esiintymistä 10 kilometrin koordinaattoriruudulla. Raportointikaudella 2007–2012 kaikki 
EU-maat käyttivät levinneisyyden arviointiin tarkoitettua välinettä (range tool), joka 
joissakin tapauksissa johti erilaiseen arvioon. 

Joissakin EU-maissa absoluuttinen pinta-ala on hyvin tiedossa hiljattain toteutetun 
luontotyyppien kartoituksen vuoksi. Luontotyyppien kartoitus voi tarjota kattavan 
yleiskuvan luontotyypin laadusta ja pirstoutumisesta. 

Joissakin EU-maissa tämän luontotyypin pinta-alan arvioiminen vaikuttaa kuitenkin 
vaikealta. Näin on esimerkiksi Espanjassa, jossa on monia vaiheittaisia siirtymiä Brometalia 
erectin ja muiden syntaksonien välillä. Siksi on melko hankalaa ja kallista kartoittaa tarkasti 
näiden niittyjen esiintymistä tietyssä paikassa, ja kartoittaminen on vieläkin vaikeampaa 
kansallisella tasolla. Lisäksi näiden yhdyskuntien esiintymisessä voi olla merkittävää 
vaihtelua jopa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 

Rakenteen ja toimintojen arvioinnissa käytetään yleensä luonteenomaisten ja ominaisten 
lajien esiintymistä. Belgiassa (Flanderissa) rakenteen ja toimintojen arvioinnissa käytetään 
myös luonteenomaisten lajien uhkan tasoa, joka perustuu alueelliseen uhanalaisten lajien 
luetteloon. 

Suojelutason määrittelyyn käytetään erilaisia indikaattoreita. Tanska on kehittänyt 
suojelutason arvioinnin suorittamista varten monikriteerimallin, jota käytettiin 
asiantuntija-arvioiden ohella vuoden 2013 raportoinnissa. 

Luontotyypin 6210 suojelutason ja indikaattoreiden määrittelyssä voidaan käyttää muun 
muassa seuraavia muuttujia: useiden diagnostisten lajien lukumäärä, puuvartisten lajien 
suhteellinen peittävyys, mahdolliseen heikkenemiseen viittaavien tekijöiden esiintyminen, 
kotoperäiset haitalliset heinä- ja ruohokasvit, typpipitoista kasvualustaa suosivat ruohot ja 
haitalliset vieraslajit. 

Luontotyypin 6210 hyvää laatua koskevat indikaattorit (perustuu teokseen 
Schaminée 2016): 

 lajien runsaus 

                                                 
16 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/monitoring/Dokumente/Bewertungsschemata_LRT_Sept_2010.pdf 
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 ravinteita vaativien ja ruderaattilajien puuttuminen 

 luontotyypin vakaus pitkällä aikavälillä 

 yleisesti ottaen tiivis ruohikko, jonka kasvillisuusrakenne on matala 

 perinteinen laidunnus- tai niittojärjestelmä 

 alaa valtaavien korkeiden heinäkasvien, pensaiden ja puiden alhainen peittävyys. 
 

”Tyypillisintä” tai ”korkeimmat vaatimukset täyttävää” niittyä kuvaavien indikaattorien 
käyttö vertailun perustana tai ”vertailuarvona” voi aiheuttaa ongelmia, koska tällöin 
vähemmän tyypilliset niityt saavat ”epäsuotuisia” (U1, U2) tuloksia, vaikka ne on suojeltu 
hyvin. Erityisesti luontotyypin levinneisyyden rajoilla sijaitsevat niityt, joilla on 
luonnollisesti vain tiettyjä ominaisia lajeja, saattavat saada tulokseksi arvon U2 tai U1, 
vaikka niiden tila olisi tosiasiassa hyvä. Tästä on esimerkkejä Irlannista ja Latviasta. Myös 
Saksassa raja-arvoja ja luonteenomaisia lajeja mukautettiin alueellisesti suhteessa 
luonnonmaiseman yksiköiden (Naturräume) potentiaaliin tai olosuhteisiin. 

Irlannissa sovellettiin uutta käytäntöä, joka salli seurantapaikkojen luokittelun laadultaan 
hyviksi, jos korkealaatuisia indikaattorilajeja havaittiin 20 metrin sisällä seurantapaikasta. 
Näin huomioitiin se, että korkealaatuiset positiiviset indikaattorilajit voivat joskus esiintyä 
vain satunnaisesti liitteen I niitty-yhdyskunnassa (Martin et al. 2018). 

Rakennetta arvioitaessa voidaan toisinaan ottaa huomioon myös hoito, kuten Virossa, 
jossa kuvaus ”luontotyyppiä hoidetaan (niitetään tai laidunnetaan) jatkuvasti tai se on 
niitetty tai ollut laidunkäytössä hiljattain, joten lajien koostumus ei ole muuttunut; ei 
merkkejä pensaiden aiheuttamasta umpeenkasvusta” on osoitus ”erittäin hyvästä 
rakenteesta”. 

Kehityssuunnat ovat olennainen osa kaikkien suojelutason osatekijöiden arviointia 
tulevaisuudennäkymiä lukuun ottamatta. Kehityssuunnilla on ratkaiseva merkitys 
suojelutason arvioinnissa, koska yleensä vain vakaa tai kasvava kehityssuunta voi johtaa 
siihen, että suojelutaso on kokonaisuudessaan suotuisa.  

Kehityssuuntien analysointi ei ole aina järjestelmällistä. Italiassa on ehdotettu, että 
kehityssuuntia alettaisiin analysoida käyttämällä pinta-ala, rakenne ja 
toiminnot -parametrejä ja että laadittaisiin vertailuja eri seurantajaksojen kesken 
(kartografisten kuvaustapojen ja niihin liittyvän maisemaa tarkastelevan metriikan 
diakroninen analyysi, kasviston tai rakenteellisten muutosten diakroninen analyysi).  
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3.3.1 Suotuisan suojelutason saavuttaneen luontotyypin vertailualueet 

Suojelutason arviointia ja luontotyyppien seurantaa voitaisiin yhdenmukaistaa 
määrittämällä suotuisan suojelutason saavuttanutta luontotyyppiä koskevia 
vertailualueita (kussakin EU-maassa tai kullakin luonnonmaantieteellisellä alueella). 
Vastaavaa käsitettä käytetään jo vesipuitedirektiivissä17. Koska tämä luontotyyppi on 
erittäin monimuotoinen, vaihteleva ja riippuvainen useista bioottisista ja 
ympäristötekijöistä, vertailualueita olisi määritettävä kullekin luontotyypin alatyypille 
(maaperätyypit, kasvillisuusyksiköt ja tärkeimmät ilmasto-olosuhteet). 

Luontotyypin luontainen dynamiikka, johon vaikuttavat muuttuvat ekologiset tekijät 
(esim. sää, ilmasto, hydrologia), voi vaikeuttaa vertailua vertailukohteisiin. Tällaiset 
tilanteet voidaan ratkaista seuraamalla säännöllisesti vertailukohteita, jotka voisivat 
tarjota riittävästi tietoa vertailua varten eri olosuhteissa. Lisäksi nämä alueet voivat 
muuttua ajan mittaan. Olisi laadittava ja otettava käyttöön erityinen seurantajärjestelmä, 
jolla arvioidaan pitkän aikavälin kehitystä, erityisesti jos maailmanlaajuisten muutosten 
epäillään vaikuttavan luontotyypin suotuisaan suojelutasoon (ks. myös luontodirektiivin 
11 artiklassa esitetty seurantavelvoite ja tarve jonkinasteiselle aluekohtaiselle seurannalle, 
jotta voidaan arvioida hoidon tehokkuutta). 

Tämän luontotyypin kohdalla vertailupaikkojen käyttö voi olla erityisen haastavaa, koska 
luontotyyppi on erittäin vaihteleva ja sen kasvisto on monipuolista sekä paikallisessa että 
maantieteellisessä mittakaavassa. Kunkin alueen potentiaalissa voi olla suuria eroja 
ympäristö- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Nämä tekijät rajoittavat joitakin kartoitettuja 
alueita, ja niillä on siten erilaisia potentiaaleja kasvillisuuden osalta. Toiset alueet eivät 
ehkä parane yhtä paljon kuin toiset optimaalisesta hoidosta huolimatta, mutta ne ovat silti 
tärkeitä biodiversiteetin kannalta.  

Vertailupaikkojen määrittämisessä olisi otettava huomioon alueiden väliset kasviston erot 
ja lajien monimuotoisuuden gradientit. Jos tätä lähestymistapaa noudatetaan, 
luontotyypin vertailupaikat olisi valittava siten, että katetaan luontotyypin ekologinen ja 
lajivaihtelu. Ihannetapauksessa kullekin luonnonmaantieteelliselle alueelle olisi oltava 
luontotyypin vertailukohteita (joissa on ihanteelliset ekologiset olosuhteet), joihin kaikkia 
muita samalla alueella sijaitsevia luontotyypin esiintymiä verrataan. Tämän 
lähestymistavan etuna on, että se tarjoaisi helpomman metodologisen (tilastollisen) 
lähestymistavan suojelutason arviointiin. Toisaalta monien luonteenomaisten lajien 
maantieteellisestä levinneisyydestä johtuvat lajikoostumuksen kansalliset gradientit 
voivat aiheuttaa harhaanjohtavia suojelutason arviointeja. 
 
3.3.2 Suotuisat vertailuarvot 

Jotta luontodirektiivin mukaista suojelutasoa voidaan arvioida käyttämällä sovittua 
menetelmää, joka on ollut käytössä raportointikaudelta 2001–2006 alkaen 
luontodirektiivin 17 artiklan nojalla, on määritettävä suotuisat vertailuarvot 
luontotyyppien ja lajien levinneisyydelle, luontotyyppien pinta-alalle ja lajien 

                                                 
17 Vesipuitedirektiivin liitteessä II olevan 1.3 kohdan iv alakohta: ”[J]äsenvaltioiden on muodostettava 
jokaiselle pintavesimuodostumatyypille vertailualueverkko. Verkossa on oltava riittävä määrä erinomaista 
tilaa edustavia paikkoja, jotta vertailuarvojen luotettavuustaso on riittävä, ottaen huomioon kyseisen 
pintavesimuodostumatyypin erinomaista ekologista tilaa osoittavien laatutekijöiden arvojen vaihtelu [...].” 
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populaatioiden koolle. Suotuisat vertailuarvot ovat keskeisiä vertailutasoja määriteltäessä 
sitä, milloin yksittäisten lajien ja luontotyyppien suotuisa suojelutaso saavutetaan.  

Komission tuella on hiljattain julkistettu raportti suotuisien vertailuarvojen määrittämistä 
koskevista menetelmistä ja ohjeista (Bijlsma et al. 2018).  

EU:n luontotyyppejä, myös niittyjä, koskevien suotuisien vertailuarvojen määrittely on 
parhaillaan kesken joissakin maissa. Useimmilla EU-mailla ei kuitenkaan ole tarkkaan 
määriteltyjä suotuisia vertailuarvoja luontotyypille 6210. Kuivien niittyjen yhdyskuntien 
erottamisessa eri luontotyyppeihin (esim. Festucion valesiacae -allianssissa: 6210, 6240* 
ja 6250* Slovakiassa) koetut vaikeudet aiheuttavat merkittäviä haasteita suotuisien 
vertailuarvojen määrittelylle. 

Suotuisien vertailuarvojen kannalta on erittäin tärkeää, että luontotyyppi määritetään, 
kartoitetaan ja arvioidaan tarkemmin. Pirstoutumisen ja muiden uhkien mahdolliset pitkän 
aikavälin vaikutukset on kvantifioitava, ennen kuin tälle luontotyypille voidaan estimoida 
suotuisa vertailuarvo.  
 
3.3.4 Päätelmät ja suositukset 

 Olisi esitettävä yksinkertaisten ja yhdenmukaistettujen menetelmien käyttöä, jotta 
voidaan paremmin vertailla suojelutason arviointeja ainakin samaan 
luonnonmaantieteelliseen alueeseen kuuluvien maiden välillä. Yhdenmukaistaminen 
edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, jotta eri maissa käytettäviä menetelmiä voidaan 
vertailla. Osa maista pitää kuitenkin EU:n laajuista yhdenmukaistamista melko 
vaikeana erilaisten alueellisten olojen, luonnonmaantieteen, lajikoostumuksen, 
hoidon ja sosioekonomisten olosuhteiden vuoksi. 

 On tärkeää ottaa huomioon paikalliset erot rakenteessa ja toiminnoissa, jotta kaikkia 
esiintymiä ei verrata korkeimpiin vaatimuksiin. Maantieteellisen sijainnin tai muiden 
tekijöiden vuoksi osa niityistä on jo saattanut saavuttaa suotuisan rakenteen ja 
toiminnot oman paikallisen ekosysteeminsä kontekstissa (O’Neill et al. 2013), vaikka 
ne eivät täytä korkeimpia vaatimuksia.  

 Kannattaisi harkita asiaankuuluvia parametrejä, joita on suhteellisen helppo arvioida 
maastossa tai internetin välityksellä. Tällaisia ovat esimerkiksi paljaan maan peittävyys, 
haitalliset vieraslajit tai latvusto. Tässä voitaisiin käyttää vakiomuotoista 
arviointikäytäntöä, joka perustuu kentällä otettuihin kuviin tai muihin 
kaukokartoitustekniikoihin.  

 Seurantalinjojen ja -ruutujen sijainti olisi merkittävä pysyvästi maastoon, jotta arviointi 
olisi täysin toistettavissa. Pensaiden peittävyyttä olisi arvioitava ennemmin satelliitti-, 
lentokone-, tai droonikuvien valokuvatulkinnan perusteella kuin pelkästään 
havainnoitsijan silmämääräisen arvioinnin perusteella. Tämä parantaisi todellisten 
muutosten tunnistamisen tarkkuutta ja nopeutta. 

 Luontotyyppien tai biotooppien kartoitus voidaan toteuttaa käyttämällä 
kaukokartoitustekniikoita (satelliittitietoja, ilmakuvia) homogeenisten luontotyyppien 
polygonien rajaamiseksi (esim. Stanová & Valachovič (toim.) 2002). Tätä 
lähestymistapaa on jo käytetty Kyproksen pohjoisosassa, Montenegrossa, Romaniassa, 
Slovakiassa ja Ukrainassa. 
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 Toinen tapa voisi olla hyödyntää Natura 2000 -luontotyyppien tunnistamisessa ja 
seurannassa satelliittikuvien dynaamista segmentointia.  

 Sopiva lähestymistapa kansallisen suotuisan vertailuarvon määrittelyyn voitaisiin laatia 
luonnonmaantieteellisellä tasolla. Olennaiset kriteerit olisi määritettävä 
johdonmukaisten menetelmien tai periaatteiden perusteella. 

 Julkaisun ”Explanatory Notes and Guidelines for reporting under Art 17 of Habitats 
Directive” mukaan olisi kiinnitettävä enemmän huomiota seurantajärjestelmien 
metodologiaan, jotta voidaan parantaa kehityssuuntia koskevien tietojen laatua. 

3.4 Uhkat ja paineet 

Merkittävimmät luontotyyppiin 6210 tällä hetkellä vaikuttavat paineet ja uhkat ovat 
laajaperäisestä laidunnuksesta ja niitosta luopuminen tai niiden lopettaminen. Monissa 
luontotyypin levinneisyysalueen osissa esiintyy alilaiduntamista. Samaan aikaan joitakin 
alueita ylilaidunnetaan, mikä vaikuttaa kielteisesti tälle luontotyypille erittäin tärkeisiin 
luontaisesti alhaisiin ravinnepitoisuuksiin. 

Määritettyjen paineiden ja uhkien tärkeimmät seuraukset ja vaikutukset ovat luontotyypin 
pinta-alan pieneneminen sekä sen rakenteen ja toimintojen muuttuminen, kuten 
lajikoostumuksen muuttuminen ja luonteenomaisten lajien häviäminen. 

Olemassa oleviin ja mahdollisiin luontotyypin huonontumisen tai häviämisen syihin on 
puututtava hoitotoimenpiteillä. Uhkien ja paineiden määrittämisessä ja kvantifioinnissa 
käytettävät tiedot ja menetelmät ovat tärkeitä suojelun suunnittelussa. 

 
3.4.1 Keskeiset luontotyyppiin kohdistuvat uhkat ja paineet  

EU-maita pyydettiin ilmoittamaan 20 tärkeintä kuhunkin luontotyyppiin kohdistuvaa 
uhkaa ja painetta käyttämällä sovittua hierarkkista luetteloa luontodirektiivin 17 artiklan 
mukaisella raportointisyklillä, joka kattoi vuodet 2007–2012. Paineilla tarkoitetaan 
toimintaa, joka vaikuttaa luontotyyppeihin tällä hetkellä, ja uhkilla toimintaa, jonka 
odotetaan vaikuttavan luontotyyppeihin lähitulevaisuudessa. 

Paineet ja uhkat luokiteltiin merkityksensä perusteella kolmeen luokkaan: suuri, keskisuuri 
ja pieni. Luontodirektiivin 17 artiklan mukaisella raportointikaudella 2007–2012 havaitut 
keskeiset uhkat ja paineet olivat samankaltaisia kaikilla luonnonmaantieteellisillä alueilla. 
Ne vastaavat kansallisten asiantuntijoiden tämän toimintasuunnitelman laatimisen aikana 
tunnistamia uhkia ja paineita.18  

Kaikilla luonnonmaantieteellisillä alueilla kaikkein tärkeimmät luontotyyppiin 6210 
kohdistuvat paineet vuosina 2007–2012 liittyivät epäsopivaan laiduntamiseen, 
eliöyhteisöjen kehitykseen tai sukkessioon ja niittyjen niittämiseen tai leikkaamiseen. 
Myös viljelykäytäntöjen ja lannoittamisen muutoksia pidettiin monissa maissa 
merkittävinä uhkina tälle luontotyypille. 

                                                 
18 Tavassa, jolla maat ilmoittivat uhkat ja paineet, oli kuitenkin epäjohdonmukaisuuksia, mikä vaikeutti 
vertailua. Uhkien ja paineiden raportointia koskevia ohjeita tarkistettiin, ja vakiomuotoinen paine- ja 
uhkaluettelo päivitettiin seuraavaa raportointikautta (2013–2018) varten. Näin pyrittiin välttämään 
aiemmat epäjohdonmukaisuudet siinä, miten maat raportoivat paineista ja uhkista, ja helpottamaan siten 
vertailua. 
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Alilaiduntaminen ja maankäytöstä luopuminen  

Tärkein syy niittyjen pinta-alan vähenemiseen on niittyjen hoidon lopettaminen.  Pinta-ala 
vaikuttaa vähenevän tällä hetkellä suuressa osassa luontotyypin levinneisyyttä 
laidunkäytön loppumisen vuoksi (esim. valtaosassa luontotyypin eteläistä 
esiintymisaluetta Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa). Laiduntaminen kuivilla kalkkipitoisilla 
niityillä on nykypäivänä usein taloudellisesti kannattamatonta, minkä vuoksi siitä on 
luovuttu. Karjankasvattajien taloudellisilla vaikeuksilla on pitkäkestoinen vaikutus tämän 
luontotyypin säilyttämiseen. 

Alilaiduntaminen ja ääritilanteessa maankäytöstä luopuminen muuttavat tämän 
ekosysteemin rakennetta, lajikoostumusta ja toimintaa, mikä puolestaan vaikuttaa 
luontotyyppiin liittyviin lajeihin, kuten selkärangattomiin sekä sammal- ja 
jäkäläyhdyskuntiin. 

Sen jälkeen, kun puoliluontaisten niittyjen laidunkäyttö tai niittäminen lopetetaan, niityille 
kertyy nopeasti kariketta, lajien määrä vähenee ja ruohikon korkeus kasvaa.  Karikkeen 
kertymisellä on myös lannoittava vaikutus, koska niityiltä ei poisteta biomassaa ja maan 
orgaanisen aineksen pitoisuus kasvaa. Kilpailukykyisemmät heinäkasvit, kuten 
Calamagrostis epigejos, Arrhenatherum elatius ja Brachypodium pinnatum, voivat vallata 
alaa ja tukahduttaa muita lajeja. Lajien monimuotoisuus heikkenee nopeasti. Yksi- ja 
kaksivuotiset kasvit voivat myös hävitä, koska pienet avoimet laikut kasvillisuudessa 
katoavat (Rūsiņa 2017).  

Maankäytöstä luopumisen lopputuloksena on sukkession seuraava vaihe eli 
pensoittuminen, jolloin luontotyyppi häviää. Luontotyypin laadussa tapahtuu kuitenkin 
muutoksia jo paljon ennen sitä. Erittäin kuivat laitumet kasvavat umpeen hitaammin, 
koska kosteusolosuhteet eivät ole sopivia pensaiden ja puiden siementaimille. Sukkessio 
muuttaa lajikoostumuksen lisäksi yksittäisten lajien suhteellista runsautta ja kasvillisuuden 
rakennetta. Tämä voi tarkoittaa muutoksia kasviston osien (heinät, ruohot) suhteellisissa 
osuuksissa, paljaan maan määrässä ja ruohikon korkeudessa. Ne kaikki vaikuttavat 
selkärangattomiin. Rakenteen muuttuessa myös tiettyjen kasvilajien kasvumuodot 
muuttuvat, minkä vuoksi ne voivat sopia huonommin tiettyjen selkärangattomien 
isäntäkasveiksi. 

Joissakin maissa, kuten Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on tuotu esiin sukkession 
metsävaiheen vaikutukset perhosiin (Fox et al. 2015). Monien luontotyyppiin 
erikoistuneiden lajien esiintymisalue tai populaation koko on jatkanut pienenemistään.  
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on 10 viime vuoden aikana toteutettu kalkkipitoisilla 
niityillä myönteisiä suojelutoimenpiteitä, joiden ansiosta tiettyjen näillä niityillä esiintyvien 
lajien määrä on vakautunut tai kasvanut. Esimerkkejä tällaisista lajeista ovat pikkusinisiipi 
(Cupido minimus), Lysandra bellargus, muurahaissinisiipi (Maculinea arion), 
keltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia; tämä laji esiintyy myös Molinia-niityillä – 
luontotyyppi 6410). 
 

Ylilaiduntaminen 

Ylilaiduntaminen vaikuttaa kielteisesti tähän luontotyyppiin, joka on sopeutunut alhaisiin 
ravinnepitoisuuksiin. Luontotyyppi 6210 saattaa muuttua suurten eläintiheyksien ja 
lisäruokinnan seurauksena rehevämmiksi niityiksi. Tällainen muutos tapahtuu esimerkiksi 
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kylien ja teiden läheisyydessä sijaitsevilla niityillä, koska karjaa ei useinkaan siirretä niiltä 
kaukaisemmille laitumille, tai paikoissa, joissa laiduneläimet kootaan yhteen ja pidetään 
aitauksissa. 

Ylilaiduntamisen seurauksena luonteenomaisten lajien tilalle tulee muita lajeja, jotka 
sietävät intensiivisempää laidunnusta ja ovat ominaisia rehevämmille niityille, tai 
runsastyppisessä maassa viihtyviä taksoneja. Liian voimakas ylilaiduntaminen voi 
aiheuttaa maan tiivistymiseen tai nitrifikaatioon liittyviä ongelmia, ja pintamaakerros 
saattaa jopa hävitä. 

Ylilaiduntaminen varsinkin kesällä tarkoittaa liiallista nyhtämistä, tallomista ja kulutusta, 
mikä aiheuttaa maaperän eroosiota, vähentää lajien runsautta ja rakenteen 
monimuotoisuutta, aiheuttaa suurruohojen häviämisen sekä lisää sellaisten pensaslajien 
määrää, jotka eivät kiinnosta karjaa. 
 

Hoitokäytäntöjen muutokset ja maatalouden tehostaminen 

Melko pienillä hoidossa, kuten laidunpaineessa, tapahtuvilla muutoksilla voi olla 
merkittäviä seurauksia luonteenomaisten yhdyskuntien ja niihin liittyvän eläimistön 
suojelulle. Esimerkiksi ruohikon korkeuden tai paljaan maan määrän muutokset voivat 
vaikuttaa merkittävällä tavalla selkärangattomien populaatioihin (sekä lajikoostumukseen 
että runsauteen). 

Niittyjen hoidon tehostaminen saattaa tarkoittaa lannoitteiden ja kasvimyrkkyjen käyttöä, 
mikä vähentää näillä niityillä esiintyvien eläin- ja kasvilajien runsautta. Hoidon 
tehostaminen vaikuttaa tähän luontotyyppiin liittyvästä eläimistöstä erityisesti 
selkärangattomien lajeihin. 

Karjan lanta on saastuttanut monia laitumia karjan saamien suurten matolääkeannosten 
vuoksi. Matolääkkeen vaikutus kestää muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Jos 
eläimet madotetaan laidunkaudella, aktiivisia molekyylejä löytyy nopeasti 
luonnonympäristöstä, ja ne voivat vaikuttaa ulosteita syövien hyönteisten ja hyönteisiä 
syövien lajien (esim. nisäkkäät, linnut) populaatioihin. Riskiä voidaan pienentää 
valitsemalla vähemmän haitallisia ja lyhytkestoisempia vaikuttavia aineita ja välttämällä 
madottamista silloin, kun eläimet laiduntavat herkillä alueilla (madottamalla karja silloin, 
kun se on navetassa tai tähän tarkoitukseen käytettävällä niityllä). 
 

Karjanhoitokäytäntöjen muutokset 

Taloudellisen kannattavuuden säilyttämiseksi vuodenaikaan perustuvassa 
karjankasvatuksessa on siirrytty suuriin laumoihin, jotka viedään kesälaitumille 
kuljetusautoilla. Aiemmin pienet laumat vaelsivat kesälaitumille itse ja laidunsivat 
matkalla eri alavien maiden ja laaksojen alueilla. Ympäristöön kohdistuvan vaikutuksen 
lisäksi tämä vaikuttaa myös luonnonvaraiseen eläimistöön, koska laumat saapuvat 
laitumille aiemmin kesällä (touko–kesäkuussa), kanalintujen (teerien, peltopyiden ja 
kiirunoiden) pesimäaikaan. Siksi esimerkiksi Ranskassa on otettu luonnonmukaisen 
laidunnuksen hoitosuunnitelmissa käyttöön erillisiä laidunalueita, joilla viivästytetään 
laumojen saapumista tietyille herkille alppilaitumille. 

 

Typpilaskeuma 
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Ilman typpilaskeuma sekä siitä aiheutuvat vähälajisen kasviston muodostuminen ja 
kasvillisuuden rakenteen muuttuminen uhkaavat tätä luontotyyppiä joissakin maissa, 
kuten Belgiassa, Tšekissä, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa.  

Typen saatavuuden lisääntyminen maaperässä vaikuttaa kielteisesti tähän luontotyyppiin, 
joka edellyttää niukkaravinteista maaperää. Muutoksen seurauksena jotkin luontotyypille 
ominaiset lajit häviävät, kun taas muutos suosii muita alkuperäiseen lajistoon 
kuulumattomia lajeja, jotka hyödyntävät typpeä tehokkaasti, ja niityn rakennetta alkavat 
hallita korkeat heinät.  

Kun kriittiset kuormitukset ylittyvät, lajistollinen monimuotoisuus ja lajien tasapuolinen 
esiintyminen vähenevät, ominaisten lajien esiintymistiheys heikkenee ja harvinaisten 
kasvien määrä vähenee. (van den Berg et al. 2010.) 
 

Helposti leviävät lajit ja haitalliset vieraslajit 

Helposti leviävien kasvilajien ilmaantuminen ja leviäminen johtuvat usein muista 
puoliluontaisiin niittyihin kohdistuvista paineista, kuten maankäytöstä luopumisesta tai 
rehevöitymisestä (eli maaperän rikastamisesta kasviravinteilla, mikä lisää maaperän 
viljavuutta ja saa aikaa tiheämpää ja korkeampaa kasvillisuutta). Nämä lajit muuttavat heti 
levittyään merkittävästi niittylajien ympäristöä ja lajien välisen kilpailun olosuhteita.  

Myös karja voi levittää haitallisten vieraslajien siemeniä tai kaikenlaisia 
lisääntymisyksiköitä liikkuessaan alueelta toiselle. 

Haitallisten vieraslajien leviämistä pidetään uhkana tälle luontotyypille useissa maissa, 
kuten Belgiassa, Tanskassa, Irlannissa, Liettuassa, Unkarissa, Puolassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa. Eri maissa on määritetty eri lajeja uhkaksi luontotyypille 6210. Yleisesti 
ottaen nämä kasvit ovat erittäin kilpailukykyisiä ja syrjäyttävät muita kasvilajeja, joilla on 
suojeluarvoa näillä niityillä. 
 

Maankäytön muutokset ja elinympäristöjen pirstoutuminen 

Maankäytön muutokset, kuten maan muuttaminen viljelymaaksi, kaatopaikoiksi, betonin 
tai kipsin tuotantoon liittyviksi louhoksiksi tai kalkkikivilouhoksiksi sekä infrastruktuurin 
rakentaminen, voivat vähentää luontotyyppialueita ja aiheuttaa pirstoutumista.  

Myös taajamien läheisyydessä olevien alueiden, kuten kylien ja kaupunkien 
lähiympäristön, kaupungistuminen voi vähentää tämän luontotyypin pinta-alaa.  

Elinympäristöjen pirstoutumista ja kytkeytyneisyyden vähenemistä pidetään uhkana tälle 
luontotyypille erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja pohjoisissa maissa (esim. 
Belgia, Tanska, Puola, Ruotsi), mutta niittyjen pirstoutumisesta on yleisesti ottaen vain 
vähän tutkimuksia, menetelmiä ja kokemuksia. 

Elinympäristöjen pirstoutuminen vähentää niittyjen kytkeytyneisyyttä kasvilajien kannalta 
(Soons et al. 2005). Se voi myös vaikuttaa niittyihin sidoksissa olevien selkärangattomien 
populaatioihin ja vähentää siten lajirunsautta (Parker & McNally 2002). Pirstoutuneissa 
elinympäristöissä populaatioiden geneettinen monimuotoisuus yleensä köyhtyy, mikä 
heikentää niiden säilymistä pitkällä aikavälillä. 
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Elinympäristöjen pirstoutumisella epäillään olevan merkittävä vaikutus 
populaatiodynamiikkaan, ja tieteessä on tuotu esiin tiettyjen lajien tai populaatioiden 
geneettinen pullonkaula ja eristyksissä olevien luontotyyppilaikkujen sukupuuttovelka. 
Hylättyjen niittyjen ennallistamisen jälkeistä palautumista voi haitata myös kolonisaation 
puute, joka johtuu siitä, että jäljellä oleva kasvillisuus ei sisällä luonteenomaisia lajeja eikä 
maaperän siemenpankki tai siemensade siemeniä.  

Elinympäristöjen pirstoutuminen on tärkeä tekijä myös monille luonteenomaisille 
selkärangattomille, jotka eivät liiku paljon, tarvitsevat joko eri luontotyyppien tai 
luontotyypin osien mosaiikkia elinkiertoaan varten tai hyödyntävät 
metapopulaatiodynamiikkaa. Lisäksi lajit joutuvat jatkossa ilmastonmuutoksen myötä 
muuttamaan uusiin, sopiviin elinympäristöihin, mikä saattaa muodostua mahdottomaksi, 
jos elinympäristöjen pirstoutuminen lisääntyy maisematasolla. 

Olisi saatava lisää tietoa elinympäristöjen pirstoutumisesta ja siitä, miten se voi vaikuttaa 
tämän luontotyypin suojeluun pitkällä aikavälillä. 

Luontotyypin esiintymisalueiden uusia kehityssuuntauksia koskevassa 
vaikutustenarvioinnissa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota tämän luontotyypin 
tuhoutumiseen tai huonontumiseen. 
 

Metsänistutus  

Joissakin maissa, kuten Italiassa, Latviassa ja Slovakiassa, on istutettu metsää alueille, joilla 
aiemmin esiintyi tätä luontotyyppiä. Metsittäminen on usein toteutettu käyttämällä 
vieraslajeja tai lajeja, jotka eivät vastaa alueen potentiaalista kasvistoa (esim. Pinus sp., 
Cupressus sp., Picea sp.). Tämä on nykyään harvinaisempaa, mutta sitä saattaa edelleen 
tapahtua taloudellisista tai metsästykseen liittyvistä syistä. Havupuiden istuttaminen 
saattaa muuttaa maaperän pH:ta ja siten kasviyhdyskuntien koostumusta. Lisäksi puiden 
juuristo muuttaa yleensä maaperän rakennetta murtamalla kalkkia. Puiden lehdistön 
luoma varjo vähentää valonsaantia ja saa aikaan kosteampia mikroilmastoja, jotka 
haittaavat näiden niittylajien säilymistä. 

Luontotyypin ennallistamisen kanssa ristiriidassa oleva metsien suojelu tai 
säilyttäminen 

Joissakin EU-maissa on metsien laajentamiseen tai suojeluun tähtäävää 
metsälainsäädäntöä ja muita kansallisia velvoitteita, jotka vaikeuttavat luontotyypin 6210 
ennallistamista sen jälkeen, kun sukkessio on päässyt kunnolla käyntiin ja metsän 
ensimmäiset vaiheet, kuten Pinus sylvestris -metsiköt, ovat syrjäyttäneet niityt. Erityisesti 
jos nämä ensimmäisen sukupolven metsät sisältävät puita, jotka eivät varjosta maata liian 
paljon, niissä on usein edelleen riittävästi luonteenomaisia kasvilajeja tai leviäimiä, jotta 
paikalla aiemmin ollut luontotyyppi 6210 voidaan ennallistaa helposti suhteellisen 
lyhyessä ajassa. Siksi olisi varmistettava, että ennallistamiselle ei ole oikeudellisia tai 
käytännön esteitä; esimerkkinä metsien suojelu- tai korvaussäännöt kuivien niittyjen 
hoidosta luopumisesta aiheutuneen sukkession jälkeen. 
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Virkistystoiminta 

Intensiivinen virkistystoiminta voi aiheuttaa maaperän tiivistymistä ja eroosiota, mikä 
puolestaan vaikuttaa kielteisesti tähän luontotyyppiin liittyviin kasvi- ja eläinlajeihin. 
Ulkoliikunta ja vapaa-ajan toiminta on ilmoitettu keskisuuriksi ja suuriksi paineiksi ja 
uhkiksi tälle luontotyypille joissakin EU-maissa (17 artiklan mukaisessa raportoinnissa).  

Liiallinen tallominen voi tuoda mukanaan helposti leviäviä lajeja ja haitallisia vieraslajeja, 
lisätä ruderaattikasveja ja vähentää biodiversiteettiä. 
 

Kasvien poimiminen 

Vaikka kasvien poimiminen on nykyään yhä harvinaisempaa, orkideat (ei vain kukat vaan 
myös sipulit) ja joidenkin tähän luontotyyppiin liittyvien kasvilajien kukat ovat erittäin 
kauniita ja niiden poimiminen voisi joissakin paikoissa muodostaa uhkan. Poimiminen voi 
vaikuttaa joidenkin lajien populaatioiden elinvoimaisuuteen, jos niiden siemenkannat 
vähenevät. 
 

3.4.2 Sellaisten alueiden määrittäminen, joilla tarvitaan kiireellisesti toimia suurten 
paineiden torjumiseksi 

Tietyt alueet voidaan määrittää erityisen tärkeiksi tähän luontotyyppiin kohdistuvien 
keskeisten vaikutusten torjumiseksi joissakin maissa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
suuriin hylättyihin alueisiin, joilla on selkeitä merkkejä pensoittumisesta ja joilla 
laajaperäisestä laiduntamisesta saatavat tulot eivät ole enää kannattavalla tasolla. Lisäksi 
kompensaatio- tai kunnostamistoimenpiteiden valvonta on usein lyhytaikaista, ja olisi 
otettava käyttöön pitkän aikavälin hoito. 

On myös tärkeää toimia alueilla, jotka saattavat olla alttiimpia ravinnepitoisuuden kasvulle 
(esim. Tanskassa), ja alueilla, joilla luontotyyppi on erittäin pirstoutunut (kuten Tanskassa 
ja Ruotsissa). 

Tiettyihin laadukkaisiin tämän luontotyypin laikkuihin, jotka eivät sijaitse 
Natura 2000 -alueilla, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, kuten Irlannissa on tuotu esiin 
(Martin et al. 2018). 

Euroopan tasolla olisi lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota uloimpiin alueisiin (esim. 
mannervyöhykkeen ja boreaalisen vyöhykkeen välinen siirtymäalue), joilla luontotyyppiä 
esiintyy vähemmän ja joilla sen sietokyky on pienempi ja ennallistamismahdollisuudet 
vähäisemmät. 
 
3.4.3 Menettelyt ja menetelmät, joilla selvitetään ja arvioidaan luontotyyppiin 
kohdistuvat keskeiset uhkat ja paineet 

Yleisesti ottaen kansallisella tasolla ei ole vakiintuneita menettelyjä ja menetelmiä 
luontotyyppiin 6210 kohdistuvien keskeisten uhkien ja paineiden selvittämiseksi ja 
arvioimiseksi. Kentällä toimivat ympäristöasiantuntijat ovat yleensä määrittäneet uhkat ja 
paineet, ja niiden intensiteetti on arvioitu asiantuntijatiedon perusteella.  

Jotkin maat valmistelevat parhaillaan vakiomenetelmiä, joilla voitaisiin arvioida 
luontotyyppeihin ja yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin kohdistuvia uhkia ja paineita. 
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Jotkin uhkien ja paineiden arviointiin ja raportointiin liittyvät kysymykset ovat yhteydessä 
niiden epätasaiseen jakautumiseen ja intensiteettiin. 

 
3.4.4 Päätelmät ja suositukset 

 Keskeiset uhkat ja paineet ovat selkeitä ja yhteisiä kaikilla luonnonmaantieteellisillä 
alueilla, ja ne liittyvät riittämättömään hoitoon. Toisaalta niihin sisältyvät 
maankäytöstä luopuminen sekä laiduntamisen ja niittämisen puute tai väheneminen, 
mikä saa aikaan kasvillisuuden sukkession, jossa pensaat ja puut lisääntyvät. Toisaalta 
taas laiduntamisen tehostaminen voi aiheuttaa rehevöitymistä ja maaperän muutoksia 
sekä muutoksia kasviyhdyskunnissa ja niihin liittyvässä eläimistössä. 

 Olisi tutkittava tarkemmin luontotyypin pirstoutumista (ekologisen kytkeytyneisyyden 
vähenemistä) ja sen vaikutusta luontotyypin suojelutasoon. 

 Myös haitallisten vieraslajien leviämistä luontotyyppiin on tutkittava ja seurattava 
tarkemmin.  

 Yleisesti ottaen kansallisella tasolla ei ole vakiintuneita menettelyjä ja menetelmiä 
luontotyyppiin 6210 kohdistuvien keskeisten uhkien ja paineiden selvittämiseksi ja 
arvioimiseksi. Näin ollen tällaisia vakiomenetelmiä olisi syytä laatia. 
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3.5 Ilmastonmuutoksen vaikutukset 

Ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista tähän luontotyyppiin ei ole riittävästi 
tietoa. Jotta voitaisiin määrittää toimia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, olisi 
tarkasteltava tarkemmin haavoittuvuusanalyysia ja kokemuksia, jotka on saatu 
seurattaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontotyyppiin 6210 Euroopan tasolla. 
 
3.5.1 Luontotyyppiin 6210 kohdistuviin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvä näyttö 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista luontotyyppiin 6210 ei ole juurikaan näyttöä, koska niitä 
ei ole arvioitu yksityiskohtaisesti. Vaikuttaa siltä, että useimmissa maissa ei ole tehty 
erillisiä tutkimuksia näistä vaikutuksista. Ilmastonmuutosta ei itse asiassa ole mainittu 
luontodirektiivin 17 artiklan mukaisessa raportoinnissa (kaudella 2007–2012) suurena 
uhkana tai paineena luontotyypin 6210 osalta yhdessäkään EU-maassa. 

Uusimmassa Euroopan uhanalaisia lajeja koskevassa luettelossa ”European Red List of 
Habitats” (Janssen et al. 2016) puoliluontaiset kuivat niityt (6210) kuuluvat kahteen 
niittytyyppiin (E1.2a, E1.1i). Yhdessä tapauksessa ilmastonmuutos on sisällytetty 
nimenomaiseen paineiden ja uhkien luetteloon.  

Irlannissa on saatu jonkin verran näyttöä siitä, että ilmastotekijät, joilla on merkitystä 
tämän luontodirektiivin liitteen I luontotyypin levinneisyyden määrittämisessä, ovat 
muuttuneet 12 viime vuoden aikana. Parhaillaan tutkitaan, miten kesän sademäärät ovat 
kasvaneet viime vuosikymmenen aikana ja miten se vaikuttaa niitty-yhdyskuntiin. 
Teoksessa Leahy & Kiely 2011 on tuotu esiin lisääntyneisiin tulviin liittyvät ongelmat 
(viitattu teoksessa NPWS 2013).  Niittyjen seurantaohjelmaan liittyvän tutkimuksen aikana 
(2015–2017) havaittiin, että kosteammat kesät vaikuttivat haitallisesti yhden alueen 
lajikoostumukseen (Martin et al. 2018).  

Joissakin maissa (esim. Italiassa) ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä, kuten kesäajan 
kuivuuden ja lämpötilan kasvua, pidetään uhkana, joka voi vaikuttaa tähän luontotyyppiin, 
ja nämä ilmiöt ovat todennäköisesti syinä havaittuun maaperän ohenemiseen ja 
eroosioon. Nämä voivat muuttaa tuntuvasti rakennetta ja kasviston koostumusta ja suosia 
yksivuotisia kuivuutta kestäviä lajeja. 

Ranskassa on havaittu joitakin vaikutuksia eteläisen esiintymisalueen eläinlajien muutossa 
Normandian alueella (Eurejoen laakso ja Seinen laakso), jossa luontotyypillä 6210 on 
erityinen rooli näiden lajien vastaanottamisessa ja leviämisessä. 

Pitkän aikavälin kokeellinen näyttö Yhdistyneestä kuningaskunnasta viittaa kuitenkin 
siihen, että luontotyyppi sietää ilmastonmuutoksen vaikutuksia (kesän kuivuutta ja talven 
lämpenemistä) (Grime et al. 2008).  

Ilmastonmuutos voi myös edistää ympäristön muutoksille vähemmän herkkien haitallisten 
vieraslajien kasvua.  

 
3.5.2 Luontotyypin herkkyys ilmastonmuutokselle ja sopeutumiskyky 

Harvoissa tutkimuksissa on yritetty mallintaa tiettyjen niittytyyppien reaktiota 
ilmastonmuutokseen. Luontotyypit ovat kompleksisia, luonteeltaan dynaamisia 
kokonaisuuksia, joten niiden tulevan esiintymisen mallinnuksen olisi perustuttava niiden 
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osatekijöihin ja erityisesti niille ominaisiin kasvilajeihin (Bittner et al. 2011). Lajienväliset 
suhteet ja toiminta kuitenkin muuttuvat uusien lajien saapumisen tai lajien häviämisen 
seurauksena. Tämän seurauksena saattaa syntyä uusia tai muuttuneita luontotyyppejä, 
joilla on erilaisia odottamattomia reaktioita ilmastomuuttujiin. 

EU:n tasolla on tehty useita mallinnustutkimuksia, joiden mukaan tulvien määrä lisääntyy 
ja kuivuusjaksot pitenevät (ICCP 2007). Simulaatio siitä, miten useiden EU:ssa suojeltujen 
niittyluontotyyppien esiintyminen kehittyy Euroopassa vuoteen 2060 saakka 
ilmastonmuutoksen vaikutusten myötä, osoittaa, että suojeltujen niittyluontotyyppien 
kokonaisesiintyminen vähenee Euroopassa (Bittner et al. 2011). Ilmastonmuutos voisi 
kuitenkin saada aikaan joillekin luontotyypeille suotuisampia ilmasto-olosuhteita joillakin 
alueilla. Esimerkiksi pidemmät ja tiheämmät kuivat kaudet voisivat lisätä kuivia niittyjä 
koskevien luontotyyppien (6120*, 6210) pinta-alaa Pohjois-Euroopassa (Rūsiņa 2017). 

Useimpien lajien levinneisyysalueen odotetaan siirtyvän koilliseen ilmastonmuutoksen 
vuoksi. Euroopan lintujen levinneisyysalueet siirtyvät keskimäärin 550 kilometriä ja 
kutistuvat keskimäärin 20 prosenttia (Huntley et al. 2008). Ilmastonmuutos saattaa 
vaikuttaa vieläkin voimakkaammin lajeihin, joiden leviämismahdollisuudet ovat 
heikommat kuin lintujen (esim. kasvit ja selkärangattomat). Samalla kun lajien 
levinneisyysalueet muuttuvat, myös lajien yhdyskunnat ja lajien välinen vuorovaikutus 
muuttuvat. Tämä voi saada aikaan lajiyhdyskuntia, jotka eivät ole kyllästettyjä ja joissa on 
suuri riski haitallisten vieraslajien ilmaantumiselle ja leviämiselle (Auniņš 2009).   

Buse et al. (2015) totesivat, että kserofyyttiset niityt vaikuttavat olevan vähemmän herkkiä 
ilmastonmuutokselle kuin muut tutkitut luontotyypit, kun taas ilmastossa tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat erittäin todennäköisesti mesofiilisiin vuoristoniittyihin, erityisesti 
niiden lajikoostumukseen ja runsauteen. 

Puolassa ennustetaan, että kesäiset lämpimät jaksot pitenevät, mistä saattaa jopa olla 
hyötyä luontotyypille 6210. Voimakkaat kesäiset kuivuusjaksot tai talvisten pakkasjaksojen 
puute saattavat kuitenkin vaikuttaa kielteisesti joihinkin luonteenomaisiin lajeihin (esim. 
Pulsatilla spp.), sillä on näyttöä siitä, että Pulsatillan kukinta ja siementuotanto 
edellyttävät pakkasta (Wójtowicz 2004).  
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     Pulsatilla slavica (Milan Barlog) 

 
Dostálek & Frantík (2011) tutkivat sään vaihtelun vaikutusta kasviyhdyskunnan 
dynamiikkaan kuivalla niityllä Tšekissä. Eri funktionaalisten lajiryhmien ja yksittäisten lajien 
sekä sään vaihtelujen välillä havaittiin korrelaatioita. Yhdeksänvuotisen, viidellä 
luonnonsuojelualueella toteutetun tutkimuksen aikana havaittiin, että kuivien niittyjen 
kasvillisuus reagoi sääoloihin seuraavilla tavoilla: i) kosteammat olosuhteet erityisesti 
talvisin vaikuttavat monivuotisten heinälajien vallitsevuuteen ja lajirunsauteen sekä 
heikentävät ruusukekasvien esiintymistä, ii) vuodesta toiseen korkeammat talvilämpötilat 
heikentävät lyhyiden heinämäisten lajien ja rönsyilevien ruohovartisten lajien 
vallitsevuutta sekä iii) keväiset kuivuusjaksot vaikuttavat haitallisesti kokonaisrunsauteen, 
erityisesti kaksisirkkaisten kasvilajien kohdalla, ja lajirunsauteen. Nämä suhteet voivat 
kuitenkin näkyä eri tavoin eri paikoissa, ja joissakin tapauksissa eri alueiden kasvillisuus 
saattaa reagoida sääoloihin päinvastaisilla tavoilla. 

Eräät tämän toimintasuunnitelman laatimiseen osallistuneet asiantuntijat toivat esiin, että 
runsaslajiset niityt ovat sopeutuneet hyvin muuttuviin sääoloihin. Kserotermiset lajit 
käyttävät hyväkseen kuivia vuosia, kun taas mesofyyttiset lajit valtaavat alaa kosteampina 
vuosina. 

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tämä luontotyyppi on käytännössä riippumaton 
pohjaveden tasosta ja sen lajit ovat pääosin sopeutuneet kuiviin tai kuivahkoihin oloihin. 
Siksi suoria ja helposti havaittavia vaikutuksia ei ole odotettavissa. Epäsuoria vaikutuksia 
(jotka lisäävät herkkyyttä ja vähentävät sopeutumiskykyä) ei kuitenkaan pitäisi sulkea pois 
mahdollisten hoidossa tapahtuvien muutosten ja vieraslajien mahdollisen tulevan roolin 
vuoksi. Tällaisia vaikutuksia voidaan kuitenkin analysoida vain paikallisissa 
tapaustutkimuksissa. 

Mahdolliset vaikutukset saattavat joissakin tapauksissa olla yhteydessä siihen, miten 
ilmastonmuutos vaikuttaa veteen, koska luontotyyppi on riippuvainen vedenpuutteesta 
voidakseen säilyttää sille ominaisen kasviston ja niittyrakenteen kuivuusjakson aikana. 
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3.5.3 Päätelmät ja suositukset 

 Koska ilmastonmuutoksen vaikutuksista tähän luontotyyppiin ei ole tietoa ja näyttöä, 
olisi syytä edistää tutkimuksia tämän tiedonpuutteen korjaamiseksi, jotta voidaan 
arvioida luontotyypin herkkyyttä ilmastonmuutokselle ja määrittää mahdollisia 
sopeutumistoimia. Näihin tutkimuksiin olisi sisällytettävä myös luonteenomaiset 
selkärangattomien lajit ja mahdollisesti haavoittuvaiset tai herkät lajit, jotka 
muodostavat metapopulaatioita. 

 Ilmastonmuutoksen mahdollisten seurausten tasapainottamiseksi olemassa olevien 
luontotyyppilaikkujen rakennetta, tiheyttä ja kasviston koostumusta voitaisiin 
vahvistaa lähiympäristöstä peräisin olevalla paikallisella ituplasmalla (siemenet, 
lisääntymisyksiköt). Tämän paineen syihin voidaan kuitenkin pureutua toden teolla 
vain laajemmassa mittakaavassa. 

 Luontotyypin pirstoutumisen ehkäiseminen ja kytkeytyneisyyden varmistaminen 
parantavat luontotyypin 6210 kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. 
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4. LUONTOTYYPIN SUOJELUN JA HOIDON TAVOITTEET 
 
Näitä niittyjä ylläpidetään säännöllisellä hoidolla, johon liittyy laajaperäinen laidunnus 
ja/tai niittäminen. Lisäksi saatetaan tarvita ennallistamistoimia, jotta voidaan palauttaa 
pinta-ala, rakenne ja toiminnot paikoissa, joissa niityt ovat merkittävästi huonontuneet tai 
hävinneet. On myös tärkeää seurata luontotyypin hoidon vaikutusta.  

Suojelun tavoitteet ja painopisteet voidaan määritellä luonnonmaantieteellisen alueen 
tasolla suotuisan suojelutason saavuttamiseksi ja keskeisten luontotyyppiin kohdistuvien 
uhkien torjumiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pinta-alan, rakenteen ja toimintojen 
parantamista tai ennallistamistarpeiden määrittelyä. Nämä tavoitteet ja painopisteet on 
puolestaan muunnettava erityistavoitteiksi kansallisella tasolla. 

Suojelutavoitteet on määriteltävä myös Natura 2000 -alueilla, jotta näiden alueiden 
vaikutus luontotyypin suotuisan suojelutason saavuttamiseen olisi mahdollisimman suuri.  

Lisäksi tarvitaan Natura 2000 -alueiden ulkopuolisia toimia, jotta varmistetaan 
luontotyypin pitkän aikavälin suojelu, ekologinen vaihtelu ja riittävä kytkeytyneisyys. 

 

4.1 Taustaa 

Luontodirektiivissä edellytetään suojelutoimenpiteiden määrittämistä ja toteuttamista 
luontotyyppien ja yhteisön tärkeänä pitämien lajien suotuisan suojelutason säilyttämiseksi 
tai ennalleen saattamiseksi. Luontodirektiivin mukaan luontotyypin suojelutaso katsotaan 
”suotuisaksi”, jos  

 sen luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella, ovat 
vakaita tai laajenemassa 

 erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen sen säilyttämiseksi 
pitkällä aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoitavissa 
olevassa tulevaisuudessa  

 alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. 

Lisäksi luontodirektiivissä edellytetään, että perustetaan erityisten suojelutoimien 
alueiden yhtenäinen eurooppalainen ekologinen verkosto, Natura 2000, jossa määritetään 
ja toteutetaan tarvittavat kyseisillä alueilla esiintyviä luontotyyppejä ja lajeja koskevat 
suojelutoimenpiteet, sekä otetaan käyttöön suojelujärjestelmä luontotyyppien ja lajien 
elinympäristöjen heikentymisen sekä niitä lajeja koskevien häiriöiden estämiseksi, joita 
varten alueet on osoitettu. Luontodirektiivissä myös edellytetään, että suunnitelmat tai 
hankkeet arvioidaan sen varmistamiseksi, että ne eivät vaikuta haitallisesti alueen 
koskemattomuuteen. 

Luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa vuoteen 2020 edellytetään, että 
EU-maat ennallistavat ainakin 15 prosenttia huonontuneista ekosysteemeistä 
vuoteen 2020 mennessä. Strategian tavoitteena on myös saavuttaa merkittävä ja 
mitattavissa oleva parannus kahdella luonnonsuojeludirektiivillä suojeltujen lajien ja 
luontotyyppien suojelutasossa. Lisäksi strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota 
Natura 2000 -alueiden hoidon tehokkuuden varmistamiseen varsinkin toteuttamalla 
alueiden hoitosuunnitelmia ja suojelutoimenpiteitä sekä sisällyttämällä lajien ja 
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luontoympäristön hoidon vaatimukset mahdollisuuksien mukaan keskeisiin maan- ja 
vedenkäytön politiikkoihin.  
 

4.2 Toimintasuunnitelman kokonaistavoite 

Tämän toimintasuunnitelman kokonaistavoitteena on suotuisan suojelutason 
saavuttaminen. Tätä silmällä pitäen suunnitelmassa ehdotetaan yleistavoitteiden 
määrittämistä tämän luontotyypin suojelulle ja hoidolle luonnonmaantieteellisellä tasolla. 
Nämä yleistavoitteet olisi puolestaan muunnettava tarkemmiksi tavoitteiksi kansallisella 
tasolla. Suunnitelmassa ehdotetaan myös ensisijaisesti suojeltavien paikkojen ja alueiden 
määrittämistä luontotyypin suojelun varmistamiseksi sekä korkeammalla tasolla (esim. 
luonnonmaantieteellinen, kansallinen) asetettujen tavoitteiden edistämiseksi 
Natura 2000 -verkostossa ja sen ulkopuolella. 

 

4.3 Luonnonmaantieteellisen ja kansallisen tason tavoitteiden 
asettaminen  

Luonnonmaantieteellisellä ja kansallisella tasolla olisi otettava huomioon luontotyypin 
suojelutaso ja osatekijät, joiden perusteella tämä taso määritellään (pinta-ala, rakenne ja 
toiminnot, tulevaisuudennäkymät), ja analysoitava sellaisia uhkia tai uhkien yhdistelmiä, 
jotka ovat saattaneet aiheuttaa nykyisen tason ja joiden perusteella kehityssuunnat 
määräytyvät. 

Kun suojelutaso on suotuisa, tavoitteiden päämääränä olisi oltava luontotyypin suotuisan 
suojelutason säilyttäminen ylläpitämällä asianmukaista luontotyypin hoitojärjestelmää ja 
estämällä mahdolliset uhkat ja paineet, jotka voisivat vaikuttaa sen tasoon. 

Kun suojelutaso on epäsuotuisa (riittämätön eli U1 tai huono eli U2), tasoa olisi 
parannettava. Riippuen niiden parametrien tilasta, joiden taso arvioidaan epäsuotuisaksi, 
tämä voi tarkoittaa 

- levinneisyyden parantamista  
- pinta-alan parantamista 
- rakenteen ja toimintojen parantamista 
- tulevaisuudennäkymien parantamista. 

Levinneisyyden ja pinta-alan parantaminen edellyttäisi luontotyypin ennallistamista 
soveltuvilla alueilla. Samaan aikaan olisi estettävä luontotyypin kokonaispinta-alan ja 
esiintymien määrän väheneminen kansallisesti. Maissa olisi luonnonmaantieteellisellä 
tasolla määritettävä ja valittava soveltuvat alueet luontotyypin ennallistamista varten 
siten, että varmistetaan luontotyypin ja siihen liittyvien lajien suojelu pitkällä aikavälillä 
sekä sen ekologinen vaihtelevuus ja riittävä kytkeytyneisyys koko luontaisella 
levinneisyysalueella. 

Rakenteen ja toimintojen parantaminen. Luontotyypin rakenteella ja toiminnoilla 
tarkoitetaan sen lajikoostumusta ja monimuotoisuutta, luontotyyppiä ylläpitäviä 
ekologisia toimintoja ja prosesseja sekä ekologista kytkeytyneisyyttä. Rakennetta ja 
toimintoja saattaa olla tarpeen parantaa alueilla, joilla luontotyyppi on huonontunut. 
Siihen liittyy ennallistaminen ja huononemisen jatkumisen estäminen poistamalla 
keskeiset luontotyyppiin vaikuttavat uhkat ja paineet tai vähentämällä niitä. Luontotyypin 
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rakenteen ja toimintojen parantamisessa on myös otettava huomioon luontotyypille 
ominaisten kasviyhdyskuntien ja lajien monimuotoisuus ja esiintyminen kansallisella 
tasolla. 

Tulevaisuudennäkymien parantaminen edellyttää yleensä luontotyyppiin kohdistuvien 
keskeisten uhkien ja paineiden perussyiden ratkaisemista, jotta eri muuttujien 
kehityssuuntia voidaan parantaa. Esimerkkejä tästä voivat olla ravinteiden ilmaperäisen 
laskeuman vähentäminen, pensaiden leviämisen ja haitallisten vieraslajien pysäyttäminen, 
maankäytöstä luopumisen ehkäiseminen ja luontotyypin esiintymisalueiden 
asianmukaisen hoidon varmistaminen. 
 
 

Yleistavoitteet 

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan seuraavia yleistavoitteita luonnonmaantieteellisellä 
ja kansallisella tasolla: 

 Säilytetään levinneisyysalue ja pinta-ala sekä tarvittaessa saatetaan pinta-ala 
ennalleen ja lisätään sitä, säilytetään tai parannetaan näiden niittyjen rakennetta ja 
toimintoja (näiden parametrien nykyisen tilan mukaan) ja varmistetaan suotuisat 
tulevaisuudennäkymät kaikilla niittyjen esiintymisalueilla keskipitkällä–pitkällä 
aikavälillä. 

 Varmistetaan luontotyypin ja sille ominaisten kasviyhdyskuntien sekä 
luonteenomaisten selkärangattomien lajien, kuten pölyttäjien, ekologisen 
monimuotoisuuden säilyminen koko luontotyypin esiintymisalueella. Tämä voisi 
tarkoittaa, että kussakin maassa asetetaan erityisiä tavoitteita sen monimuotoisuuden 
ja alueella säilytettävien erityispiirteiden mukaan. 

 Varmistetaan ekologinen kytkeytyneisyys luontotyypin koko levinneisyysalueella. On 
tärkeää varmistaa niiden alueiden välinen kytkeytyneisyys, joilla tämä luontotyyppi 
esiintyy, koska alueilla on tärkeä rooli tiettyjen lajien, kuten perhosten tai muiden 
olennaisten pölyttäjien, sekä muiden eläin- ja kasvilajien populaatioiden välisissä 
yhteyksissä. Kasvien ja eläinten metapopulaatioiden toimintaa varten on luotava 
askelkiviä, joissa on maisemien välisiä yhteyksiä parantavaa kohdekasvillisuutta. 

 Vaihdetaan ja yhdenmukaistetaan tietoa ja kokemuksia luontotyypin suojelusta ja 
hoidosta samalla luonnonmaantieteellisellä alueella sijaitsevien maiden kesken.  

 Laaditaan samankaltaisia tukijärjestelmiin liittyviä lähestymistapoja (jotka koskevat 
esimerkiksi avustus- tai kannustintyyppejä) kaikissa samalla luonnonmaantieteellisellä 
alueella sijaitsevissa maissa. 

 

 
4.3.1 Suojelutavoitteiden tavoitearvot ja määrälliset arvot 

Joissakin maissa on asetettu täsmällisiä suojelutason parantamista koskevia tavoitearvoja 
esimerkiksi ennallistettavan luontotyypin pinta-alan osalta. Joissakin tapauksissa on 
asetettu vain yleisempiä tavoitteita. Jäljempänä esitetään joitakin esimerkkejä. Suojelun 
tavoitteita koskevat kvantitatiiviset arvot voitaisiin asettaa paremmin, jos luontotyypin 
suotuisa(t) vertailuarvo(t) tiedettäisiin. 

Esimerkkejä tyypin 6210 kuivien niittyjen suojelutavoitteista EU-maissa 
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- Belgia (Flanderi): Lisätään pinta-alaa jopa 7,8 hehtaaria, mikä tarkoittaa 875 prosentin 
lisäystä nykyiseen pinta-alaan verrattuna. Yksi yhteisön tärkeänä pitämä alue (SCI-
alue), jolla luontotyyppiä 6210 esiintyy, on luokiteltu välttämättömäksi alueeksi. 

- Latvia: Varmistetaan rakenteellinen kytkeytyneisyys ja ominaiset ekologiset prosessit 
(kasvillisuusrakenteen monimuotoisuus ja ravinnekierto). Ennallistetaan sopivat 
luontotyypit, jotta voidaan parantaa esiintymien lukumäärää sekä luonteenomaisten, 
harvinaisten ja vaarantuneiden lajien ja niiden populaatioiden suojelutasoa. Saatetaan 
ennalleen ja säilytetään jäkälien, sammalten, selkärangattomien ja putkilokasvien 
lajien ja yhdyskuntien monimuotoisuus (Rūsiņa 2017). 

- Luxemburg: Laajennetaan luontotyypin pinta-alaa kehittämällä alueita, joilla on 
laajaperäistämispotentiaalia, sekä ennallistetaan tehokäytössä olevia 
luontotyyppialueita ja alueita, joiden käytöstä on luovuttu ja jotka ovat huonontuneet. 
Luontotyypin ennallistamisen tavoitteeksi on asetettu vähintään 350 hehtaaria (lisäksi 
tavoitteena on ennallistaa kaivosalueella sijaitsevia luontotyyppialueita, jotka eivät 
sisälly tähän tavoitteeseen, koska ne eivät ole kvantifioitavissa). (Naumann et al. 2013.) 
Luodaan puoliluontaisten kuivien niittyjen ekologinen verkosto ja varmistetaan 
kalkkipitoisten niittyjen välinen geneettinen vaihto.  

 

4.4 Aluetason suojelutavoitteiden asettaminen 

Kuten edellä jo todettiin, tämän luontotyypin suojelua varten on osoitettu 
4 437 Natura 2000 -aluetta. Monet näistä alueista on osoitettu erityisten suojelutoimien 
alueiksi, joille on määritetty suojelutavoitteita ja -toimenpiteitä.  

Natura 2000 -alueilla on asetettava aluetason suojelutavoitteita, jotta voidaan määrittää 
alueen osoittamisen perusteluna toimivien luontotyyppien ja lajien edellyttämät 
suojelutoimenpiteet.19 

Aluetason suojelutavoitteissa olisi määriteltävä tila, joka luontotyypin olisi saavutettava 
alueiden sisällä, jotta alueiden vaikutus suotuisan suojelutason saavuttamiseen 
kansallisella, luonnonmaantieteellisellä tai Euroopan tasolla olisi mahdollisimman suuri. 

Suojelutavoitteiden asettaminen edellyttäisi, että arvioitaisiin kunkin alueen suhteellinen 
merkitys tämän luontotyypin suojelulle sekä kunkin alueen todellinen potentiaali 
luontotyypin kannalta. Tämä puolestaan edellyttää seuraavien näkökohtien tutkimista: 

- kunkin alueen merkitys luonnonmaantieteellisen ja kansallisen tason tavoitteiden 
saavuttamisessa 

- luontotyypin nykytilanne kullakin alueella ja mahdollisuudet sen palauttamiseen tai 
ennalleen saattamiseen 

- luontotyyppiä ylläpitänyt perinteinen hoito tai muutokset ja tekijät, jotka ovat 
voineet johtaa luontotyypin huonontumiseen, sekä mahdolliset pitkäkestoiset 
vaikutukset. 

Kun tämä analyysi on saatu päätökseen, voitaisiin tarkastella uudelleen niille 
Natura 2000 -alueille jo asetettuja suojelutavoitteita, joilla tätä luontotyyppiä esiintyy, 

                                                 
19 Komission muistio – Suojelutavoitteiden asettaminen Natura 2000 -alueille (2012); saatavilla osoitteessa 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_
note2_FI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_FI.pdf
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jotta niiden määrittelyä voidaan muuttaa tai parantaa tarvittaessa. Lisäksi olisi 
määritettävä vastaavat tavoitteet niille alueille, joille ei ole vielä asetettu 
suojelutavoitteita, ottaen huomioon niiden suhteellinen merkitys, kunto ja potentiaali 
luontotyypin kannalta. 
 
Aluetason suojelutavoitteita määriteltäessä olisi otettava huomioon myös seuraavat 
näkökohdat:  

- luontotyypin ekologiset vaatimukset kullakin alueella 
- alueeseen vaikuttavat uhkat ja paineet, jotka voivat vaikuttaa luontotyyppiin 
- ympäröivien alueiden kunto, joka voi vaikuttaa luontotyypin tilaan alueella. 

 
Jäljempänä (taulukossa 7) on esimerkki tälle luontotyypille asetetuista suhteellisen 
yksityiskohtaisista suojelutavoitteista eräällä erityisten suojelutoimien alueella Irlannissa. 
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Taulukko 7: Luontotyypille 6210 asetetut suojelutavoitteet erityisten suojelutoimien alueella 
(SAC-alue) Irlannissa 

 

  

Ominaisuus Mittayksikkö Tavoite Huomautukset 
Luontotyypin 
pinta-ala 

Hehtaari Pinta-ala on vakaa tai 
lisääntymässä, jollei 
luonnollisista prosesseista 
muuta johdu 

Puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot 
kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-Brometalia) 
esiintyvät usein tiiviissä yhteydessä muihin 
niittyluontotyyppeihin. Dwyer et al. (2007) 
tunnistivat kaksi pientä tämän liitteessä I 
luetellun luontotyypin aluetta (yht. 1,36 ha). 
Huom. SAC-alueella voi olla muitakin esiintymiä. 

Luontotyypin 
esiintymisalue 

Esiintyminen Ei ole heikkenemässä, 
jollei luonnollisista 
prosesseista muuta johdu; 
ks. tunnettu esiintyminen 
kartasta 3 

Luontotyypin on kartoitettu esiintyvän pieninä 
laikkuina kahdessa paikassa Claran keidassuon 
pohjoispuolella sijaitsevalla harjulla. Huom. SAC-
alueella voi olla muitakin esiintymiä. 

Kasvillisuuden 
koostumus: 
luonteenomaiset 
lajit 

Lukumäärä 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Alueella esiintyy vähintään 
seitsemän positiivista 
indikaattorilajia, joista 
kaksi on korkealaatuisia 

Positiivisten indikaattorilajien, myös 
korkealaatuisten lajien, luettelo on määritetty 
Irlannin puoliluontaisia niittyjä koskevassa 
tutkimuksessa (O’Neill et al. 2013). Kyseisessä 
asiakirjassa on lisätietoja asiasta. 

Kasvillisuuden 
koostumus: 
negatiiviset 
indikaattorilajit 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Negatiivisten 
indikaattorilajien 
peittävyys on yhdessä 
enintään 20 % ja 
yksittäisten lajien 
peittävyys enintään 10 % 

Negatiivisten indikaattorilajien luettelo on 
määritetty teoksessa O’Neill et al. (2013). 

Kasvillisuuden 
koostumus: 
vieraslajit 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Vieraslajien peittävyys on 
enintään 1 % 

Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). 

Kasvillisuuden 
koostumus: 
puuvartiset lajit ja 
sananjalat 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Puuvartisten lajien (pois 
lukien tietyt luetellut lajit) 
ja sananjalkojen (Pteridium 
aquilinum) peittävyys on 
enintään 5 % 

Puuvartisia lajeja, joiden peittävyys saa olla yli 
5 %, ovat kataja (Juniperus communis) ja 
pimpinellaruusu (Rosa spinosissima). 
Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). Teoksen Dwyer et al. (2007) 
mukaan kohteessa on pensaikkoa ja 
sananjalkoja (Pteridium aquilinum). 

Kasvillisuuden 
rakenne: 
leveälehtisten 
ruohojen ja 
heinien suhde 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Leveälehtisten ruohojen 
osuus kasvillisuudesta on 
40–90 % 

Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). 

Kasvillisuuden 
rakenne: ruohikon 
korkeus 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Vähintään 30 % ruohikosta 
on 5–40 cm korkeaa 

Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). 

Kasvillisuuden 
rakenne: karike 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Karikkeen peittävyys on 
enintään 25 % 

Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). 

Fyysinen rakenne: 
paljas maa 

Prosenttiosuus 
edustavassa 
seurantapaikkojen 
määrässä 

Paljasta maata on enintään 
10 % 

Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). 

Fyysinen rakenne: 
häiriö 

Neliömetri Pinta-ala, jolla on merkkejä 
merkittävästä 
laidunnuksesta tai muista 
häiriöistä, on alle 20 m2 

Ominaisuus ja tavoite perustuvat lähteeseen 
O’Neill et al. (2013). 
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Lisäksi sen mukaan, miten suuri osa tästä luontotyypistä sijaitsee Natura 2000 -alueilla, voi 
olla tarpeen toteuttaa toimia niiden ulkopuolella, jotta varmistetaan luontotyypin suojelu 
pitkällä aikavälillä, sen ekologinen vaihtelevuus ja riittävä kytkeytyneisyys sen luontaisella 
levinneisyysalueella sekä luontotyyppiin sidoksissa olevien lajien suojelu.  

Sivuilla 33–34 olevassa taulukossa 4 esitetään tämän luontotyypin Natura 2000 -verkoston 
alueella sijaitseva pinta-ala prosenteissa maan ja luonnonmaantieteellisen alueen 
perusteella (17 artiklan mukaisen tietojoukon tietojen perusteella). Kansallisella ja 
luonnonmaantieteellisellä tasolla olisi tehtävä tarkempi analyysi, jotta voidaan määrittää 
soveltuvimmat alueet suojelutason parantamiseksi tai luontotyypin ennallistamiseksi.  
 

4.4 Tavoitteiden ja hoitotapojen määrittäminen tietyllä alueella 

 
Niityn kunnosta riippuen niitty voidaan säilyttää, ennallistaa tai perustaa uudelleen (ks. 
jäljempänä esitetyt määritelmät). 
 
Kaavio 16: Puoliluontaisten niittyjen suojeluun liittyvät hoitotavat (Rūsiņa (toim.) 2017) 

 
 

Puoliluontaisen niityn säilyttäminen tarkoittaa puoliluontaiselle niitylle ominaisen lajien 
koostumuksen ja rakenteen sekä sen suotuisassa tilassa säilyttämiseksi tarvittavien 
ekologisten olosuhteiden ja prosessien ylläpitämistä ja säilyttämistä. Se edellyttää yleensä, 

Puoliluontainen niitty, jonka 
tila on suotuisa 
Kasvillisuuden rakenne, 
kasviyhdyskunnat ja 
ekologiset prosessit ovat 
ominaisia luontotyypille 

 

SÄ
IL

Y
TT

Ä
M
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EN

   
Säilytetään (hoito suppeassa merkityksessä) 
puoliluontaiselle niitylle ominaiset 
ympäristöolosuhteet, kasvillisuuden rakenne ja 
lajien koostumus (laidunnus, heinänteko, ojien 
kunnossapito, muut työt) 

H
O

IT
O

 (
la

aj
as

sa
 m

er
ki

ty
ks

es
sä

) 

     

Puoliluontainen niitty, jonka 
tila on riittämätön tai huono 
Kasvillisuuden rakenne 
poikkeaa luonteenomaisesta 
tai välttämättömät ekologiset 
prosessit ovat häiriintyneet 
tai muuttuneet; pensaikot 
ovat ylikasvaneet; hoito ei ole 
asianmukaista (maan 
kattaminen, ylilaiduntaminen, 
maanparannus, kyntö, kylvö); 
niitty on ojitettu (salaojat tai 
ojat) 

 

EN
N

A
LL

IS
TA

M
IN

EN
 

  
Ennallistetaan puoliluontaiselle niitylle ominaiset 
ympäristöolosuhteet (uudelleenkostutus tai 
kuivatus, viljavuuden vähentäminen, ravinteiden 
poistaminen, asianmukaisen hoidon aloittaminen) 
Ennallistetaan puoliluontaiselle niitylle ominainen 
kasvillisuuden rakenne ja lajien koostumus 
(puiden ja pensaiden raivaus, villien lajien 
siementen lisäkylvö, lajien leviämistä helpottavat 
toimenpiteet, helposti leviävien lajien hallinta) 

     

MUU KUIN puoliluontainen 
niitty Tehokäytössä oleva 
maatalousmaa (viljelymaa, 
parannettu niitty) Metsä: 
pitkäkestoisesti hoidettu 
metsä tai istutus Muu maa: 
esim. kuivattu suo, louhos, 
entinen rakennustyömaa tai 
viljelyyn palautettu 
kaatopaikka 

 

P
ER

U
ST

A
M

IN
EN

 

 
Perustetaan puoliluontaiselle niitylle ominaiset 
ympäristöolosuhteet (asianmukaisten 
kosteusolosuhteiden luominen, viljavuuden 
mukauttaminen) 
Perustetaan puoliluontaiselle niitylle ominainen 
kasvillisuuden rakenne ja lajien koostumus 
(kohdelajien siemenseosten kylvö, istutus, 
asianmukaisen hoidon aloittaminen) 
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että toteutetaan toistuvia toimenpiteitä (esim. laidunnus, niitto), usein vuosittain. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä siihen, että otetaan huomioon myös luonteenomaisten 
selkärangattomien yhdyskuntien hoitotarpeet. On yhä useampia esimerkkejä siitä, että 
hoidettujen kuivien niittyjen luonteenomaisten kasvilajien ja kasvillisuuden tila on hyvä, 
mutta niityiltä puuttuvat käytännössä kokonaan luonteenomaiset selkärangattomien lajit, 
kuten perhoset. Hyönteisten väheneminen liitteen I luontotyypeissä on osoitettu laajaksi 
ilmiöksi ainakin joillakin hyvin suojelluilla alueilla Saksassa (Hallmann et al. 2017), mutta 
myös muissa maissa, kuten Alankomaissa (Hallmann et al. 2018), ja sen epäillään olevan 
Euroopan- tai jopa maailmanlaajuinen ongelma. Tärkeimmiksi syiksi epäillään muun 
muassa kasvinsuojeluaineita, mukaan lukien pilleröidyt siemenet, yksipuolista ja liian 
suurten alueiden samanaikaista hoitoa, kuten koko alueen luontotyyppiesiintymien niittoa 
päivässä tai kahdessa, ja elinympäristöjen pirstoutumista. Siksi on hoidettava tehokkaasti 
myös eläinten esiintymiseen liittyviä näkökohtia. 

Ennallistamisella tarkoitetaan sellaisen niityn tilan parantamista, jolla on edelleen joitakin 
niittyluontotyypin ominaispiirteitä tai prosesseja. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sellaisen 
niityn ennallistamista, jossa on pensaiden liikakasvua mutta jossa esiintyy edelleen 
luontotyyppiä ylläpitäviä ekologisia olosuhteita ja prosesseja (esim. maaperän koostumus 
ja kemialliset ominaisuudet).  Ekologinen ennallistaminen sisältää yleensä kertaluonteisia 
toimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi puiden ja pensaiden leikkaaminen tai juurten 
jyrsiminen. Siihen voi myös liittyä tehostettu laiduntaminen ja niittäminen tiettynä 
ajanjaksona, kunnes pensaiden jälkikasvu on hallinnassa ja voidaan siirtyä 
laajaperäisempään ja säännöllisempään säilyttävään laidunnukseen tai niittoon (Rūsiņa 
2017). 

Puoliluontaisten niittyjen uudelleen perustamisella tarkoitetaan sellaisten luontotyypille 
välttämättömien ympäristöolosuhteiden luomista, joilla voidaan palauttaa luontotyypille 
ominaisia lajeja paikkoihin, joista luontotyyppi on hävinnyt. Luontotyyppien uudelleen 
perustaminen voi olla tarkoituksenmukaisempaa maissa, joissa nykyinen luontotyypin 
pinta-ala on pienempi kuin se pinta-ala, joka voi tarjota lajeilleen ja yhdyskunnilleen 
suotuisan suojelutason, ja joissa olemassa oleva pinta-ala on pienenemässä maankäytöstä 
luopumisen, tuotannon tehostamisen tai muiden luontotyypin katoamiseen johtaneiden 
syiden vuoksi. Uudelleen perustamisella voidaan ainakin osittain kompensoida 
luontotyypin häviämisen ja sen pinta-alan pienenemisen seurauksia.  

Lähtökohtaisesti on aina parempi suojella luonnonvaraisia ekosysteemejä ja säilyttää ne 
poistamalla mahdollisuuksien mukaan haitalliset vaikutukset ja laajamittaiset paineet, 
koska huonontuneiden ekosysteemien ennallistamiseen liittyy aina epäonnistumisen riski 
ja lisäksi se on kallista. Monet luontoarvot ovat saattaneet vahingoittua 
peruuttamattomasti, ja luonnonvaraisten ekosysteemien ennallistamiseksi tarvittavat 
resurssit ja investoinnit saattavat olla paljon suuremmat kuin niiden säilyttämiseen 
tarvittavat resurssit ja investoinnit. Kustannukset kasvavat sitä mukaa kuin 
huonontumisen taso kasvaa. Siksi luonnon ekosysteemien asianmukainen suojelu ja 
säilyttäminen on aina ensisijaista, ja ennallistamista tai hoitoa tulisi käyttää vain välineenä, 
jolla palautetaan jo huonontuneita ekosysteemejä. Uudelleen perustetut luontotyypit 
jäävät usein pitkälläkin aikavälillä lajistoltaan köyhemmiksi pirstoutuneessa maisemassa, 
jossa yhdyskuntien palauttaminen on vaikeampaa tai joidenkin lajien osalta jopa 
mahdotonta. 
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Yleisesti ottaen aiemman ”ihannetilanteen” (luontotyypin pinta-alan, lajien koostumuksen 
ja funktionaalisten prosessien osalta) palauttaminen on mahdollista vain, jos alueen ja sen 
ympäristön olosuhteet eivät ole huonontuneet peruuttamattomasti tai merkittävästi, mikä 
tekisi luontotyypin ja sille välttämättömien prosessien ennallistamisesta mahdotonta 
(Rūsiņa 2017 tai Priede & Rūsiņa 2017). Toisinaan vain tilan parantaminen on mahdollista.  

Puoliluontaisen niittyluontotyypin ekologinen ennallistaminen tai perustaminen on aikaa 
vievä prosessi. Ennallistamisella voidaan saada tuloksia aikaan nopeasti (esim. kahdessa 
vuodessa) vain, jos alueella on edelleen useimpia ominaisia lajeja ja siellä esiintyy kaikkia 
tarvittavia ekologisia prosesseja. Useimmiten ennallistaminen kestää kuitenkin vähintään 
5–10 vuotta (Rūsiņa 2017), ja kattavampi selkärangattomien lajien populaatioiden 
ennallistaminen vie useita vuosikymmeniä.  

Sen jälkeen, kun ennallistamistoimilla on saavutettu odotetut tulokset, niityn hyvän tilan 
ylläpitäminen edellyttää säilyttämistoimenpiteitä. Ennallistamis- ja 
säilyttämistoimenpiteet eivät useinkaan ole tiukasti toisistaan erillisiä, vaan niitä voidaan 
toteuttaa samanaikaisesti. 
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5. SUOJELU- JA ENNALLISTAMISTOIMENPITEET 
 

Tämän luontotyypin hyvän tilan säilyttäminen edellyttää laajaperäistä laiduntamista 
tai niittämistä sen mukaan, millaiset paikalliset olosuhteet ovat ja millaisia 
hoitokäytäntöjä alueella on perinteisesti käytetty. Myös pensaikkojen tai haitallisten 
vieraslajien hallinta voi olla tarpeen. 

Kohteiden suojelutavoitteista riippuen hoito on ehkä mukautettava tiettyjen lajien 
tarpeisiin.  

 

5.1 Keskeiset hoitokäytännöt luontotyypin hyvän tilan säilyttämiseksi 

Tämä luontotyyppi ei ole yleensä kliimaksiyhdyskunta, vaan sen esiintyminen edellyttää 
laajamittaista hoitoa lähes koko levinneisyydellään. Luontotyypin suojelun kannalta 
keskeiset bioottiset tekijät liittyvät tiiviisti mahdollisuuteen rajoittaa sekundaarista 
sukkessiota. Tämä varmistetaan yleensä luonnonvaraisten kasvinsyöjien ja erityisesti 
kesyjen kotieläinten (lampaat, vuohet, naudat, hevoset, aasit) laidunnuksella. Niittäminen 
voi olla sopiva suojeluväline luontotyypin tuoreimmissa osissa (eli paikoissa, joissa on 
kohtuullisesti kosteutta). 

Siihen, onko laadukkaille kalkkipitoisille niityille tarkoituksenmukaisin säännöllinen 
hoitotapa laiduntaminen vai niittäminen, voivat vaikuttaa tarkasteltavien alueiden 
olosuhteet ja perinteinen hoito sekä niillä esiintyvä luontotyypin alatyyppi. Useimmissa 
tutkimuksissa laidunnusta pidetään sopivimpana kalkkipitoisten niittyjen hoitotapana. 
Fischer & Wipf (2002) kuitenkin totesivat, että ylemmällä subalpiinisella alueella 
kalkkipitoisille niityille, jotka on perinteisesti niitetty, oli enemmän hyötyä niitosta kuin 
laidunnuksesta. Laidunnettujen ja niitettyjen niittyjen lajikoostumuksessa on eroja, jotka 
vastaavat eri kasvillisuusyksikköjä ja alatyyppejä. Luontotyypin 6210 koko biodiversiteetin 
säilyttämiseksi saatetaan tarvita näiden hoitotapojen alueellisesti mukautettua 
yhdistelmää. 

Asianmukaisia hoitojärjestelmiä määriteltäessä tärkeitä muuttujia ovat yhdyskunnan 
historia ja luonne (Grime et al. 2000; Britton et al. 2001). Kokeilussa, jossa tarkasteltiin 
useiden hoitojärjestelmien (laidunnus, niitto ja passiivinen hoito) vaikutuksia 
Alankomaiden kalkkiniittyjen biodiversiteettiin, suurin biodiversiteetin taso saatiin aikaan 
laidunnuksella ja pienin passiivisella hoidolla (During & Willems 1984). Lisäksi 
laidunnuksella pystyttiin torjumaan typpitasojen kasvun vaikutuksia tehokkaammin kuin 
niitolla (Butaye et al. 2005).  

Jos alueilla ei ole aiemmin harjoitettu niittoa, on arvioitava, mitä vaikutuksia 
laidunnuksesta niittämiseen siirtymisellä todennäköisesti on niitty-yhdyskunnan 
suojeluun. Tämä voi olla erityisen tärkeää selkärangattomille. Alueella esiintyvät 
selkärangattomien lajit ovat lajeja, joiden elinkierrot sopivat pitkään käytössä olleeseen 
hoitojärjestelmään. Vastaavasti siirtyminen perinteisesti käytössä olleesta niittämisestä 
laidunnukseen aiheuttaa todennäköisesti muutoksia kasvilajien koostumuksessa (Rodwell 
1992). Hoitotavan muutos saattaa vähentää aikaisin kukkivia lajeja, joiden populaatioiden 
säilyminen edellyttää siementuotantoa, tai hävittää ne kokonaan. Jos asiasta on 
pienintäkään epäilystä, olisi luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamiseksi noudatettava 
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ennalta varautuvaa toimintamallia, jossa vakiintuneeseen hoitoon ei tehdä muutoksia 
(Crofts & Jefferson 1999).  

 

 

Ensisijainen luontotyyppi, jossa kasvaa orkideoita (Jaroslav Košťál) 

 

5.1.1 Laiduntaminen  

Kuivat kalkkipitoiset niityt ovat yleensä vähätuottoisia järjestelmiä, jotka tuottavat pieniä 
määriä sulavaa laidunrehua. Siksi niiden ylläpitoon käytetään yleensä laidunnusta eikä 
niittoa. Laidunnuksella on tärkeä rooli lajirunsauden säilyttämisessä, sillä se rajoittaa 
kilpailukykyisten lajien vallitsevuutta. Laidunnus on myös parempi vaihtoehto 
selkärangattomien kannalta. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa eläintiheys on erittäin 
suuri, laidunnus poistaa kasvimateriaalia hitaammin kuin niittäminen. Tämä voi antaa 
liikkuville selkärangattomille mahdollisuuden siirtyä niityn muihin osiin (Crofts & Jefferson 
1999).  

Eri laidunnusjärjestelmien pitkän aikavälin vaikutukset varsinkin selkärangattomien 
yhdyskuntiin ovat kuitenkin heikosti tiedossa. Burgundissa tehdyt tutkimukset 
laidunnuksen vaikutuksesta kalkkipitoisiin niittyihin ovat osoittaneet, että kasviston 
monimuotoisuuden kasvusta huolimatta vaikutukset selkärangattomiin voivat olla joko 
myönteisiä tai kielteisiä sen mukaan, mitä laidunnuskäytäntöjä käytetään (Croquet & Agou 
2006). Alilaidunnetut alueet ovat myös tärkeitä mikrofaunan suoja- tai talvehtimispaikkoja 
(Pearson et al. 2006).  

Laidunnuksesta on myös muita hyötyjä. Kohtuullinen tallominen voi olla hyödyllistä: 
painavien eläinten, kuten nautojen, sorkat rikkovat karikekerroksen ja polkevat ja 
murskaavat karkean kasvillisuuden. Lisäksi eläinten sorkat tai kaviot tuovat esiin jonkin 
verran paljasta maata. Tämä on tärkeää monien selkärangattomien elinkierrolle sekä niille 
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kasvityypeille, jotka tarvitsevat paljasta maata itämiseen ja vakiintumiseen (Calaciura & 
Spinelli 2008). 

Laidunnusjärjestelmä 

Niityllä käytettävä laidunnusjärjestelmä vaikuttaa merkittävästi niityn biologisiin 
ominaisuuksiin, ja monissa tapauksissa nämä ominaisuudet määräytyvät 
laidunnusjärjestelmän perusteella. Laiduntavien eläinten tyyppi, eläintiheys ja 
laidunnuksen ajoitus ovat kaikki tärkeitä huomioitavia tekijöitä (huom. eläinten tyyppi 
kattaa lajin, rodun, iän, sukupuolen ja kokemuksen).  

Suojelun kannalta asianmukaisen laidunnusjärjestelmän määrittämistä koskevat 
vaihtoehdot perustuvat seuraaviin parametreihin:  

– eläinkannan tyyppi (esim. naudat, lampaat, ponit) ja eläintiheydet 
– laidunajat (laidunnuksen vuodenaika) ja laidunnuksen kesto  
– laiduntamistekniikka (laidunnuksen järjestys ja laidunkuvio) 
– karsinat yleensä luontotyypin ulkopuolella, jos niitä ylipäätään tarvitaan.  

Näiden parametrien keskinäinen vuorovaikutus ja siitä seuraavat vaikutukset niittyyn ovat 
usein monitahoisia, minkä vuoksi tulosta on vaikeaa ennustaa tarkasti. Tämä tarkoittaa 
kuitenkin myös sitä, että haluttu tulos voidaan usein saavuttaa eri järjestelmillä.  

Laiduneläimet 

Niittyjen säilyttämiseen käytetään Euroopassa eri laiduneläimiä, kuten nautoja, lampaita, 
vuohia ja hevosia. Kaikki eläinkannat tuottavat alhaisella eläintiheydellä rakenteeltaan 
laikukkaita sekaniittyjä.  Kasvillisuusmosaiikin kuvio ja mittakaava voivat vaihdella valitun 
eläinkannan mukaan: eri eläimet voivat luoda erityyppisiä mikroelinympäristöjä (Crofts & 
Jefferson 1999).  

Sillä, miten tällaiset alhaiset eläintiheydet mitataan, on suuri vaikutus tehokkuuteen. 
Jatkuvasti liikkuvalla paimennetulla laumalla voi olla korkea paikallinen eläintiheys, mutta 
eläintiheys voi olla alhainen laajassa mittakaavassa. Jos kokonaiseläintiheys on alhainen 
aidatulla alueella, laidunnus on erittäin valikoivaa ja lopputulos voi olla hyvin erilainen, 
koska eläinten ei tarvitse koskaan syödä vähemmän haluttuja kasveja. Pääosin suositellaan 
käyttämään laidunnusjärjestelmiä, jotka pystyvät poistamaan ravinteita järjestelmistä. 

Kaikki eläimet laiduntavat valikoivasti. Halutuimmat kasvillisuuden osat syödään ensin, kun 
taas vähiten halutut kasvit jäävät viimeisiksi tai niitä ei syödä lainkaan. Sillä, miten 
laiduntajat valikoivat ja hylkäävät tiettyjä kasvilajeja toisten kustannuksella, voi olla 
merkittävä rooli lajirunsauden säilyttämisessä ja niityn rakenteen ja kasviston 
koostumuksen määräytymisessä. 
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Lampaita laitumella (C. Olmeda) 

Nautojen ja lampaiden laidunnustavoissa on suuria eroja, sillä naudat syövät mieluiten 
pidempää heinää eivätkä ne voi laiduntaa yhtä valikoivasti kuin lampaat. Naudat kietovat 
kielensä kasvillisuuden ympärille ja nyhtävät kasveja maasta jättäen jälkeensä 
laiduntamattomia kasvimättäitä ja lyhyeksi laidunnettuja alueita. Lampaat taas ovat 
valikoivampia kuin naudat ja syövät kasvin yläosan liikkuessaan pitkin niittyä, mikä saa 
aikaan homogeenisemman kasvillisuusrakenteen. (McDonald 2007a.) Naudat nyhtävät 
kasvistoa ja jättävät jälkeensä avoimia laikkuja sekä korkeudeltaan vaihtelevaa 
kasvillisuutta. Tällaiset avoimet rakenteet tukevat erilaisia siementen avulla uusiutuvia 
kasvilajeja, kuten kevätesikkoa (Primula veris). Lampaat syövät nurmea, mikä lisää 
kasvillisuuden versomista ja umpeenkasvua ja suosii maavartisia lajeja. Nämä kaksi 
mekanismia vetävät eri suuntiin, ja niillä on vastaavia vaikutuksia kasvillisuuteen (ja siten 
kasvillisuuden tukemiin selkärangattomien yhdyskuntiin). 

Vuohet voivat joko laiduntaa nurmea tai syödä pensaita. Hevoset kykenevät syömään 
ruohon paljon lähempää maata kuin naudat ja lampaat, ja niiden on laidunnettava paljon 
pidempiä aikoja erilaisen ruoansulatuselimistön rakenteensa vuoksi (Rook et al. 2004). 
Aasit muistuttavat poneja siinä, että ne laiduntavat valikoivasti. Jänikset eivät syö korkeita 
niittyjä ja ovat erittäin valikoivia laiduntajia. Kohtuullisella eläintiheydellä ne tuottavat 
laikukkaan mosaiikin, jossa pieniä alueita on jyrsitty eri korkeuksille. Myös koolla on 
merkitystä: pienet eläimet valitsevat laadukkaampaa ravintoa, koska ne tarvitsevat 
enemmän energiaa suhteessa kokoonsa (Rook et al. 2004).  

Kun laidunnuspaine on suuri, karjan lajilla on pieni vaikutus; vahinkoa aiheutuu kasvilajien 
runsauden yleisen vähenemisen muodossa sekä hevosten että nautojen voimakkaasti 
laiduntamilla alueilla (Crofts & Jefferson 1999).  

Tallomisen vaikutukset vaihtelevat myös lajeittain. Niittyyn kohdistuvan fyysisen paineen 
arvioidaan olevan lampaiden osalta 0,8–0,95 kg/cm² ja nautojen osalta 1,2–1,6 kg/cm² 
(Spedding 1971).  

Olisi suosittava sen eläintyypin säilyttämistä, jota alueella on perinteisesti käytetty. 
Muutoksilla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Monet ominaiset kasvilajit, jotka ovat 
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sopeutuneet tietyn eläinlajin laidunnukseen, yleensä häviävät eläintyyppiä vaihdettaessa, 
koska niistä tulee haavoittuvaisia eri laidunnustavalle (Pearson et al. 2006). Myös eri 
luonnonmaantieteellisten alueiden olosuhteet määrittävät sen, minkä tyyppistä karjaa on 
parasta käyttää. Esimerkiksi Etelä-Euroopan erittäin kuivat laitumet soveltuvat yleisesti 
ottaen paremmin lampaille kuin naudoille, koska lampaat sietävät paremmin 
ääriolosuhteita.  

Toisinaan sekalaidunnuksestakin voi kuitenkin olla hyötyä, koska se voi luoda erilaisia 
niittyrakenteita sen mukaan, mitä eri eläimet suosivat laiduntaessaan; eri laiduneläinten 
ravintomieltymykset eivät yleensä ole samanlaisia. Tämä voi edellyttää, että eri eläimet 
laiduntavat eri aikoina: Naudat voivat esimerkiksi syödä aluksi pois pitkäksi kasvaneet 
myöhäisen vuodenajan niityt. Niityille voidaan tämän jälkeen päästää lampaita tai poneja, 
kun nurmi on lyhentynyt tasolle, jota nämä muut laiduntajat voivat syödä tehokkaammin. 
Eri laidunnuslähteet on määritettävä ja arvioitava erikseen, jotta voidaan tehdä 
sopivimmat muutokset (Crofts & Jefferson 1999).  

Jos niitty ei ole ollut vähään aikaan laidunkäytössä, voidaan käyttää vuohia poistamaan 
erilaisia pensaita, jotka ovat alkaneet kasvaa alueelle. Vuohien lohkolaidunnuksen 
aloittaminen voi olla tehokas keino ennallistaa pensoittuneita kuivia niittyjä. Tämä 
osoitettiin tutkimuksessa, jossa selvitettiin suhteellisen suurella laidunpaineella (0,6–0,8 
eläinyksikköä/hehtaari/vuosi) toteutetun vuohien lohkolaidunnuksen vaikutusta 
luontotyypin rakenteeseen ja lajirunsauteen seitsemän vuoden aikana kuudella 
umpeenkasvaneella kuivalla niityllä Saale-joen alalaaksossa Keski-Saksassa. 
Umpeenkasvun väheneminen ja kohdelajien määrän kasvu ovat yhteydessä näiden 
arvokkaiden kuivien niittyjen luontotyyppien suojelutason paranemiseen (Elias et al. 
2018). 
 

 
Vuohia laiduntamassa Devínska Kobylan erityisten suojelutoimien alueella (Viera Šefferová) 

 
Laidunnuspaine ja eläintiheys 
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Laidunnuspaineella mitataan kasvillisuusmäärää, jonka tietyn määrän tiettyä lajia olevia ja 
tietynkokoisia laiduneläimiä odotetaan saavan niityn pinta-alalta siinä ajassa, jonka ne 
laiduntavat sillä. Kun laidunnuspaine ylittää niityn kantokyvyn, se vahingoittaa tavallisesti 
niityn ekologista ja tuotannollista luonnetta; tällä tarkoitetaan samaa kuin ylilaidunnuksen 
käsitteellä. Laidunnusjärjestelmän tulos määräytyy laiduntajien määrien ja niiden alueella 
viettämän ajan perusteella. 

Laidunnuspainetta pidetään ihanteellisena, jos se tukee ja ylläpitää kasvillisuusmosaiikkia 
eli saa aikaan eripituista ruohikkoa, jossa on heinätuppaita. Tämä on mahdollista vain, jos 
laiduneläimet saavat laiduntaa valikoivasti. Syötävien kasvien valikointi on mahdollista 
vain laajaperäisessä laidunnuksessa. Teholaidunnus puolestaan tuottaa korkeudeltaan 
yhtenäisen ruohikon, jolloin eri kasvi- ja eläinlajeilla on vähemmän mahdollisuuksia selvitä. 

Karjan kuormituksen arvioimiseksi on hyödyllistä tutkia laidunten kasvistoa. 
Säilyttämiseen tähtäävässä laidunnuksessa on olennaista varmistaa, että kunkin vuoden 
tuotanto on poistettu ennen seuraavan kasvukauden alkua. Kasvibiomassan vuosituotto 
asettaa ylärajan laidunnuspaineelle, jota tietty ruohikko kestää. Suojelutavoitteissa 
edellytetään yleensä, että eläintiheys on pienempi kuin niityn kantokyky. Tämän ansiosta 
merkittävä osa ruohikon vuosituotannosta ei tule karjan syömäksi, vaan se voi päätyä 
muihin ravintoketjuihin (esim. kasveja syövät selkärangattomat tai hajottajayhteisöt) tai 
lisätä luontotyypin rakenteellista monimuotoisuutta. Tämä edellyttäisi, että eläintiheys 
jäisi merkittävästi pienemmäksi kuin ruohikon teoreettinen kantokyky, jotta riittävä määrä 
kasvillisuutta jäisi laiduntamatta kasvukaudella suojelutavoitteiden täyttämiseksi (Crofts & 
Jefferson 1999).  

Usein ei ole kuitenkaan mahdollista määritellä ihanteellista sukkessiovaihetta ja siten 
eläintiheyttä käytännössä. Erityisesti pienillä luontotyyppialoilla voi olla vaikea saavuttaa 
laidunnusintensiteetin tasapainoa, joka estää sekä pensoittumisen että ylilaidunnuksen. Ei 
ole varmaa, riittääkö tämä hoito yksin torjumaan pensoittumista.  
 
Laidunnuksen ajoitus ja kesto  

Laidunnuksen ajoituksella on suuri merkitys. Kevätlaidunnuksella on suorin vaikutus 
kasvien kasvuun, koska lehtien tuotanto on silloin suurinta. Laidunnusintensiteetti ei saisi 
olla keväällä liian suuri, jotta kasvit pääsevät kasvamaan ja kukkimaan. Muutoin laidunnus 
voi vaikuttaa haitallisesti kasviyhdyskunnan koostumukseen. Syyslaidunnus voi vähentää 
sitä ravinnon määrää, jonka kasvit kykenevät säilyttämään talven yli, mikä puolestaan 
vähentää niiden elinvoimaisuutta seuraavalla kaudella.  

Oletuksena on, että eläinten lukumäärän ja laidunnuksen keston välillä on käänteinen 
suhde. Lyhyet teholaidunnusjaksot voivat olla tarkoituksenmukaisia, jos alueella esiintyy 
ongelmallisia rikkakasveja. Lyhyiden teholaidunnusjaksojen vaikutus niittyyn on kuitenkin 
yleensä todennäköisesti katastrofaalinen joillekin selkärangattomien lajeille, jotka ovat 
riippuvaisia niityn rakenteen jatkuvuudesta koko elinkaarensa aikana. Teholaidunnus on 
vähiten haitallista talvella, jolloin useimmat maan päällä elävät hyönteiset ovat 
elinkiertonsa lepovaiheessa. Sama vuotuinen laidunnuspaine voidaan silti saavuttaa 
alhaisemmalla eläintiheydellä, mutta vain, jos sitä ylläpidetään pidemmän aikaa. Tällöin 
saavutetaan haluttu niityn rakenne, mutta selkärangattomille jää enemmän aikaa siirtyä 
laidunnuksen alta. (Crofts & Jefferson 1999.)  
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Laiduntamistekniikka 

Laiduntamistekniikalla tarkoitetaan rutiininomaista, organisoitua järjestystä, jossa 
laiduneläimiä liikutellaan laitumella. Lukuisat laiduntamistekniikat voidaan pääpiirteiltään 
yksinkertaistaa kahteen perusstrategiaan: jatkuva laiduntaminen ja lohkosyöttö. Ne 
voidaan myös yhdistää. (Calaciura & Spinelli 2008.) 

Jatkuvalla laiduntamisella tarkoitetaan sitä, että kiinteä eläinmäärä jätetään pellolle 
pitkäksi ajaksi, toisinaan vuoden ympäri.  Alhaisilla eläintiheyksillä toteutettu jatkuva 
laiduntaminen voi mahdollistaa laiduntamattomien niityn osien fonologisen kehittymisen, 
jolloin se tarjoaa eläinlajien hyödynnettäväksi enemmän ekologisia lokeroita (kukkia, 
siemeniä, pystyssä olevia ja kaatuneita kuolleita kasveja) (Crofts & Jefferson 1999). 
Pitämällä eläintiheys alhaisena voidaan hallita haitallisia kasvilajeja ja säilyttää samalla 
selkärangattomat eläimet, jotka ovat riippuvaisia heinistä (RSPB 2004b). Eläintiheyttä 
voidaan mukauttaa tarpeen mukaan. Yleensä sitä vähennetään vuodenaikojen edetessä ja 
niityn tuottavuuden heiketessä. Kun laiduntaminen tai tallominen uhkaa erityisen 
arvostettuja kasvilajeja, voi olla syytä perustaa erityisiä alueita näiden lajien suojelemiseksi 
laidunnuspaineelta (Colas & Hébert 2000). Orkideat eivät yleensä kestä tallomista. Jos 
vasta kasvanut lehtiruusuke vahingoittuu, se ei kasva enää uudelleen. Jotkin orkidealajit 
voivat silti selvitä ja kehittää huomattavia populaatioita käytettäessä 
laiduntamistekniikoita, joissa eläintiheys on erittäin alhainen. Aikainen niitto ei sekään sovi 
orkideoille, koska ne kukkivat kesä- ja heinäkuussa (Rūsiņa 2017). Aitausten avulla voidaan 
parantaa niittyjen koostumusta ja laatua, mikä edistäisi tälle luontotyypille ominaisten 
harvinaisten ja uhanalaisten lajien uusiutumista.  

Lohkosyötöllä tarkoitetaan sitä, että laidun on jaettu lohkoihin (kentät, aitaukset tai 
kaistat), tai sitä, että paimen hoitaa aktiivisesti laumaa ja eläimet siirretään uusille 
laidunlohkoille sopivin väliajoin. Eläimet siirretään uusille alueille säännöllisin ja tihein 
väliajoin siten, että ne etenevät koko laidunalueen läpi jäsennellyssä järjestyksessä. 
Eläimet palaavat laiduntamaan ensimmäiselle alueelle, kun niityn koko tuotantokyky on 
palautunut mutta niitty ei ole vielä alkanut kukkia (Brockman 1988).  

Lohkosyöttöä voidaan käyttää suojeluun tähtäävän hoidon tavoitteiden saavuttamiseksi 
erityisesti silloin, kun lyhyttä nurmea tarvitaan siitä riippuvaisten, erikoistuneempien 
yhdyskuntien säilyttämiseksi ja kun niittyalue on hajallaan useissa eri paikoissa. Tämä 
toimintatapa toimii usein parhaiten talvilaidunnusta edellyttävissä paikoissa, koska 
tavoitteena on yksinkertaisesti, että eläimet laiduntavat mahdollisimman paljon edellisten 
vuodenaikojen kasvustoa. Tämän jälkeen niitty on valmis aloittamaan uuden kasvukauden 
tuotannon (Crofts & Jefferson 1999).  

Jotta karjaa voidaan hallita ja luoda useita vyöhykkeitä, joita laidunnetaan vuorotellen, 
laitumet kannattaa aidata.  
 
Siirtolaiduntaminen. Pitkän ja keskipitkän matkan karjansiirrot (englanniksi käytetään 
termiä ’transhumance’, kun etäisyys on yli 100 km, ja termiä ’transterminance’, kun 
etäisyys on lyhyempi) ovat keskeinen käytäntö näiden niittyjen säilyttämisessä, erityisesti 
kun käytetään perinteisiä karjareittejä (Espanjassa vías pecuarias, Etelä-Ranskassa draillies 
ja Italiassa tratturi), ja niihin liittyvän perinteisen ekologisen tiedon säilyttämisessä (Otero-
Rozas et al. 2013). Siirtolaiduntaminen edistää siementen leviämistä, millä on erityisen 
suuri merkitys siementen leviämisessä pitkiä etäisyyksiä (Manzano & Malo 2006). Tämä 
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levittäminen ja siihen liittyvä geneettinen vaihto ovat kriittisiä niittyjen valmistautumisessa 
ilmastonmuutokseen. Jotkin maaseuturahaston ohjelmat sisältävät erityisiä toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on auttaa säilyttämään nämä perinteiset käytännöt ja niihin liittyvät 
luontotyypit. 
 

5.1.2 Niittäminen 

Niittäminen on tarkoituksenmukaista silloin, kun se on ollut perinteinen niittyjen 
hoitotapa. Sitä voidaan käyttää vaihtoehtona myös silloin, kun laidunnus ei ole 
käytännössä mahdollista vaikka olisikin parempi vaihtoehto. Säännöllisellä niittämisellä 
estetään – laiduntamisen tapaan – vankkojen, kilpailukykyisten heinä- ja ruohokasvien 
vallitsevuus sekä pensaiden ja puiden vakiintuminen, mikä auttaa säilyttämään niitty-
yhdyskunnan niin kauan kuin niittoa harjoitetaan. Niittäminen ei kuitenkaan luo samoja 
luontotyypin olosuhteiden mosaiikkeja kuin laiduntaminen varsinkaan silloin, kun alue 
niitetään homogeenisesti (Crofts & Jefferson 1999).  

Intensiteetiltään matalaa laidunnusta pidetään usein hyvänä hoitotekniikkana (parempana 
kuin niittoa), koska sen odotetaan luovan pienimuotoista heterogeenisyyttä karjan 
laidunnuksen vaihtelevuuden, maan talloutumisen ja lannan niitylle jakautumisen vuoksi. 
Ajatuksena on, että tämä mahdollistaa useampien lajien rinnakkaiselon kuin 
homogeenisen tuloksen aikaansaava niittojärjestelmä. Sitä vastoin Turtureanu et al. (2014) 
havaitsivat, että kasvien lajirunsaus oli huomattavasti suurempi niitetyillä kuin 
laidunnetuilla kuivilla niityillä (+25,8 lajia = 51 % 10 m2:llä), joiden olosuhteet olivat 
muutoin samanlaiset. Tämä ero havaittiin kaikissa testatuissa spatiaalisissa mitta-
asteikoissa (1 cm2 – 100 m2) (perustuen teokseen Dengler et al. 2014). Otanta kattoi 
kasvisosiologisen luokan Festuco-Brometea eri hoitojärjestelmät ja kasvillisuustyypit 
Transilvanian ylätasangolla Romaniassa. 

Niittämiseen tai leikkaamiseen liittyvien hoitomenetelmien erottelussa käytetään 
seuraavia tekijöitä: ajoitus, tiheys, jakautuminen ja menetelmät. 
 
Niiton ajoitus 

Luonnonsuojeluun tähtäävä niittyjen hoitaminen tarkoittaa yleensä yhtä myöhäistä 
niittoa. Niittoajankohdissa on merkittäviä eroja sijainnin ja sen mukaan, millaisia 
luonnonvaraiseen kasvistoon ja eläimistöön liittyviä tavoitteita niitolla on (Crofts & 
Jefferson 1999).  

Myöhäisestä niitosta voi olla hyötyä sellaisten eläinlajien, erityisesti lintujen ja 
hyönteisten, suojelemisessa, jotka tarvitsevat rakenteeltaan korkeampaa kasvillisuutta 
ravinnonsaantiin ja suojapaikoiksi. Myöhäisellä niitolla voidaan mahdollistaa myös se, että 
myöhään kukkivat kasvit ehtivät tuottaa siemeniä. Lisäksi ajoittainen (esim. yhtenä 
vuotena viidestä toteutettava) myöhäinen heinänleikkuu (elokuun loppupuolella tai 
syyskuussa) on käytännöllinen kohteissa, joissa kasvaa myöhään kukkivia lajeja (Crofts & 
Jefferson 1999). 

Aikaisesta niitosta voi olla hyötyä, jos alueella on runsasta kasvillisuutta, joka alkaisi 
muutoin mädäntyä. Sen avulla voidaan myös hidastaa vieraslajien kehittymistä. Toistuvan 
aikaisen heinänleikkuun tiedetään kuitenkin vähentävän niittyjen lajirunsautta (Smith 
1994). Niittoa ei pitäisi tehdä ennen kuin linnut ovat kuoriutuneet tai sellaisten 
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”haluttujen” ominaisten kasvilajien populaatiot, joiden uusiutuminen perustuu 
siementuotantoon, ovat tuottaneet siemenensä.  

Niittotiheys 

Mesobromion-niittyjen alhaisen tuottavuuden vuoksi ne niitetään yleensä kerran 
vuodessa, toisinaan vain joka toinen vuosi (Pearson et al. 2006), joskin tuoreemmat ja 
tuottoisammat niityt voivat sietää kaksi niittoa vuoden aikana (Rodwell et al. 2007). 
Niittämällä alue useammin kuin kerran vuodessa voidaan simuloida aiemmin käytettyä 
laidunhoitoa silloin, kun laidunnus ei ole enää mahdollista.  

Niittyjä ei kuitenkaan yleensä pitäisi niittää useammin kuin kerran tai enintään kaksi kertaa 
vuodessa, koska tiheämpi niittäminen heikentää monien eläin- ja kasvilajien 
kehitysmahdollisuuksia (Essl 2005).  

Niiton jakautuminen 

Koko niittyalaa ei kannata niittää kerralla, vaan niittäminen tulisi jakaa pidemmälle 
aikavälille, jotta se ei vahingoita mikroeläimistöä. Matelijat, hyönteiset ja hämähäkit 
liikkuvat joko hyvin hitaasti tai eivät lainkaan, joten niiden suojapaikoiksi on tärkeää jättää 
niittämättömiä alueita. Niittopäivien hajauttaminen pidentää kasvien pölytysvaihetta sekä 
meden ja siitepölyn saatavuutta. Siksi kannattaa jättää pieni osuus (noin 5–10 prosenttia) 
kokonaispinta-alasta niittämättä ja niittää se seuraavana kesänä. Tämä olisi tehtävä joka 
vuosi vuorotellen pinta-alan eri osille siten, että tietty maalaikku jätetään niittämättä 4–
6 vuoden välein (Pearson et al. 2006). Lisäksi rajayhdyskunnat ja vaihettumisvyöhykkeet 
ovat erittäin runsaslajisia, ja monet selkärangattomat tarvitsevat niitä esimerkiksi 
talvehtimiseen tai käyttävät niiden tarjoamia resursseja syksyllä ja talvella. Siksi näitä 
herkkiä alueita ei pitäisi niittää joka vuosi, eikä koko rajavyöhykettä pitäisi koskaan niittää 
samana vuonna. Näitä vaihettumisvyöhykkeitä ei myöskään pitäisi muuttaa (usein 
suljetuiksi) maatalousteiksi, jotka muodostavat esteitä lajeille (esim. metsän reunassa 
kulkevat tiet). 

Niittomenetelmät 

Niittämiseen olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä niittokoneita, joissa on leikkaava 
terä. Pyörivän terän käyttö tappaa paljon enemmän sellaisia eläimiä, jotka eivät kykene 
pakenemaan. Pyöriväteräisten niittokoneiden käyttö on yhdistettävä tavanomaisen 
niittokorkeuden muutokseen (8–10 cm) ja niittosuunta on muutettava sisältä ulospäin 
suuntautuvaksi, jos tarkoituksena on helpottaa eläinten pakenemista niityltä (Pearson et 
al. 2006). 

Hyvin matalaa niittokorkeutta olisi vältettävä, koska siitä voi seurata liiallinen 
laikuttaminen, jonka myötä niittyyn syntyy paljaita laikkuja. Tällaiset laikut tarjoavat 
suotuisia alueita ei-toivottujen lajien leviämiselle. Sitä vastoin siementen itäminen saattaa 
edellyttää pienimuotoista maaperän rikkoutumista, ja siitä voi olla hyötyä 
selkärangattomille. Paalauskoneiden käyttöä kannattaa välttää, sillä ne aiheuttavat paljon 
vahinkoa eläimille (mehiläiskuolleisuus on vähintään 30 prosenttia, enimmillään 
60 prosenttia). Leikkuujäte olisi yleensä kerättävä pois, jotta niityn ravinnepitoisuus ei 
kasva. 
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5.1.3 Hoito luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston näkökulmasta 

Kohteen perinteinen hoitotapa on muovannut alueella esiintyvien taksonien valikoimaa. 
Siksi perinteinen hoitotapa olisi säilytettävä, jos se on tiedossa. Runsas lajikirjo on 
sopeutunut alueella perinteisesti käytettyyn laidunnus- tai niittojärjestelmään. Monet 
näistä lajeista hyötyvät myös kahden kasvillisuustyypin välisistä reuna- ja siirtymäalueista, 
ja niillä voi olla erilaisia hoitovaatimuksia. 

Hoitoa ei aina kannata mukauttaa tietyn lajin tarpeisiin, koska sillä voi olla vaikutuksia 
muihin merkittäviin ominaisuuksiin. Yleisesti ottaen suositellaan käyttämään hoitotapoja, 
joista voi olla hyötyä kohteessa esiintyville eri lajiryhmille. 

Määriteltäessä niityn suojelupainopisteitä lajien suojelun kannalta olisi kiinnitettävä 
huomiota paikallisesti tai kansallisesti harvinaisten lajien esiintymiseen. 
 
Selkärangattomat – luontotyypin rakennetta ja hoitoa koskevat vaatimukset 

Niittytyypistä ja kasvilajien koostumuksesta riippuen kuivilla kalkkipitoisilla niityillä voi 
esiintyä ainutlaatuinen valikoima selkärangattomien lajeja (hyönteisiä, hämähäkkejä, 
etanoita). Nämä niityt toimivat merkittävänä meden ja siitepölyn lähteenä monille 
hyönteisille. Kukintakaudella niityillä voidaan havaita paljon erilaisia perhosia ja muita 
antofiilisiä hyönteisiä, jollaisia ovat esimerkiksi Coleoptera (kovakuoriaiset), Hymenoptera 
(esim. villimehiläiset, ampiaiset) ja Diptera (esim. kukkakärpäset). Niityillä voi esiintyä 
myös monia lyhytsarvis- ja hepokattilajeja (Orthoptera). Nämä Orthoptera-lajit tarvitsevat 
matalaa tai avointa kasvillisuutta, jotta ne kykenevät hyppimään ja jotta niiden 
lämpövaatimukset täyttyvät. Tämä riippuu täysin lajista sekä elinkierron vaiheesta (esim. 
Decticus verrucivorus). 

Tällä luontotyypillä on myös runsas maaperän eliöstö – pieniä niveljalkaisia, 
sukkulamatoja, hyönteisten toukkia ja lieroja. Laidunnettavilla niityillä voi elää monenlaisia 
saprofagisia (mätänevää orgaanista ainesta syöviä) selkärangattomia (hyönteisiä, 
punkkeja, sukkulamatoja), jotka ovat riippuvaisia eläinten lannasta. Karjan tallomat alueet 
ja avoimet hiekkalaikut ovat tärkeitä kuivien laidunten hyönteisille. 

Paikalliset selkärangattomien populaatiot ovat kehittäneet perinteisiin hoitokäytäntöihin 
mukautuneita strategioita. Jos kohteessa on pitkä laidunnus- tai niittohistoria ja sen 
hoitomalli on tiedossa, sitä olisi jatkettava, jotta varmistetaan, että tähän hoitotapaan 
mukautuneet selkärangattomien elinstrategiat voidaan säilyttää. Eri laidunnusasteet 
tuottavat erilaisia ruohikkotyyppejä hyvin lyhyestä nurmesta pitkään nurmeen, jossa on 
pensaita. Kaikki ruohikkotyypit ovat arvokkaita suojelun kannalta merkittäville lajeille, ja 
tietyt tärkeät lajit tarvitsevat itse asiassa useampaa kuin yhtä tyyppiä aluetta kohden tai 
jopa tietynlaista mikroluontotyyppien mosaiikkia (Alexander 2003).  

Hyvin lyhyet ruohikot suosivat yleensä avoimella maalla viihtyviä lajeja, myös petoja ja 
lehtiä syöviä lajeja, sekä lantahyönteisiä paikoissa, joissa suuret kasvinsyöjät pitävät 
ruohikon lyhyenä (Alexander 2003). Karjan tallomat alueet, joilla maa on paljasta, ja 
avoimet hiekkalaikut ovat tärkeitä kuivien laidunten hyönteisille, erityisesti mehiläisille ja 
ampiaisille. 

Liiallinen ja huonosti ajoitettu laidunnus voi kuitenkin rikkoa maaperää tavalla, joka 
vähentää maan pinnassa elävien kovakuoriaisten ja maakotiloiden monimuotoisuutta 
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(Rūsiņa (toim.) 2017). Liiallinen laiduntaminen voi huonontaa selkärangattomien eläinten 
tilaa perusteellisesti. 

Korkeammat kukkaniityt, joita pidetään kunnossa säännöllisellä laidunnuksella, jonka 
jälkeen laidunnuspainetta vähennetään, suosivat yleensä kukkiin, hedelmiin ja nuppuihin 
liittyviä kasvinsyöjiä (Alexander 2003). Tiiviimmät, karkeammat niityt, joilla on vähän 
kukkia mutta runsaasti kariketta, suosivat hajottajalajeja sekä tarjoavat suojaa lepäämistä 
ja talvehtimista varten (Alexander 2003). Pidempiä tuppaita sisältävät alueet ovat tärkeitä 
niityn rakenteellisia osia hämähäkeille. 

Monet hyönteislajit tarvitsevat yhden yksittäisen ominaisuuden sijaan ominaisuuksien 
mosaiikkia, ja usein kohteen on sijaittava kompleksisessa maisemassa, josta helpon 
lentoetäisyyden päässä on muita ominaisuuksia (Alexander 2003; Ssymank 1991 – 
kukkakärpäset). Monet lajit tarvitsevat puita ja pensaita, pensaikkoa ja metsää 
elinympäristön sisällä tai sen läheisyydessä.  

Perhoset esiintyvät usein paikallisten populaatioiden verkostona, jossa populaatioiden 
välillä vaihtuu jonkin verran aikuisia, jolloin ne muodostavat metapopulaation. Hoidon 
tavoitteena olisi oltava tämän populaatioverkoston säilyttäminen maisematasolla. Olisi 
hyväksyttävä, että kaikki esiintymät eivät välttämättä ole sopivassa kunnossa jonakin 
tiettynä hetkenä (vaikka tietyt keskeiset kohteet ovat) (van Swaay et al. 2012). 
Intensiivinen ja yhtenäinen hoito voi vahingoittaa pahasti perhospopulaatioita tai jopa 
hävittää ne (van Swaay et al. 2012; Westrich 2018).  

Yhdestä tai muutamasta kukkalajista riippuvaisiin mehiläisiin voi vaikuttaa merkittävästi, 
jos nämä lajit poistetaan laiduntamalla tai niittämällä parhaaseen kukinta-aikaan. Siksi 
kiertoon perustuva hoito on tässäkin tapauksessa järkevä lähestymistapa. Jos koko kohde 
laidunnetaan tai niitetään muutaman päivän tai viikon aikana, kohteen suojelutaso 
heikkenee huomattavasti kukissa vierailevien hyönteisten kannalta. 

Laidunnuspaineen ajallisen ja maantieteellisen vaihtelun avulla saadaan aikaan hyvin 
erilainen vaikutus kuin käyttämällä aina samaa menettelyä. Tällaisen vaihtelun ansiosta 
selkärangattomien populaatiot kykenevät selviytymään resurssien paikallisesta 
poistamisesta, joka olisi muutoin kohtalokasta niiden vuotuiselle elinkierrolle.  

Selkärangattomille on tärkeää, että kierron tai hoidon vaihtelun mittakaava olisi enintään 
noin 100 metriä. Tämä vastaa useimpien pienehköjen erakkomehiläisten suurinta 
mahdollista ravinnonhakualuetta. (Zurbuchen et al. 2010a, b.) 

 

Hyönteisillä ei ole pitkäkestoisia lepovaiheita, ja ne tarvitsevat siksi elinympäristöltään 
jatkuvuutta sukupolvelta toiselle (toisin kuin kasvit, joiden siemenpankki voi säilyä 
elinkelpoisena useita vuosia). Hoidon jatkuvuus on siksi keskeistä selkärangattomille. 
Kiertävästä vaikutuksesta, joka ulottuu yli vuoden kestävälle ajalle, on samaan aikaan 
hyötyä selkärangattomien populaatioille, koska kuivuneessa kukinnossa talvehtivia lajeja 
ei poisteta vuosittaisella niitolla, sekä sellaisiin kukkiin sidoksissa oleville mehiläisille, jotka 
kukkivat aikaisen heinänleikkuun jälkeen. 
 
Selkärangattomia koskevia suosituksia luontotyypin hoidossa (van Swaay et al. 2012; 
Alexander 2003): 
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 Luodaan paljaita maa-alueita ja avoimia hiekkalaikkuja etelään viettäville rinteille 
eläinten laidunnuksen ja ajoittaisten pensaikkojen leikkausten avulla.  

 Säilytetään keväällä kukkivia pensaita (esim. Prunus spinosa) ja alueita, joilla esiintyy 
myöhäiskesällä kukkivia kasveja (esim. Asteraceae, Fabaceae, Campanulaceae). 

 Ylläpidetään luontotyyppimosaiikkeja käyttämällä paimennukseen perustuvaa 
laidunnusta tai laidunjaksoja, joiden jälkeen laidunnuksesta pidetään taukoa tai 
laidunnus on vähäistä, jotta voidaan säilyttää korkeita heiniä ja pensaita sisältäviä 
laikkuja.   

 Ennallistetaan sopivia luontotyyppilaikkuja, jotta voidaan luoda käytäviä ja askelkiviä, 
jotka yhdistävät liikkuvien selkärangattomien ydinpopulaatiot metapopulaatioihin. 

 Jos luontotyyppi niitetään, niittopäiviä olisi vaihdeltava mahdollisimman paljon 
kunkin Natura 2000 -alueen sisällä siten, että kaikkia alueita ei niitetä kapean 
aikaikkunan aikana. Ihannetapauksessa olisi toteutettava mosaiikkimaista 
pienimuotoista niittoa, joka jäljittelee perinteistä hoitoa ennen hoidon 
mekanisoitumista. Reuna-alueisiin ja vaihettumisvyöhykkeisiin olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota, eikä niitä pitäisi koskaan niittää kokonaan. 

 

Kuivien kalkkipitoisten niittyjen hoito villimehiläisiä varten  

 Erakkomehiläiset tarvitsevat yhdistelmän, jossa on sellaisia kasveja, joista ne ovat 
erikoistuneet keräämään mettä, ja jonka läheisyydessä on niiden pesintään sopiva 
elinympäristö. Esimerkiksi Andrena fulvago tarvitsee myöhään kukkivia keltaisia 
asterikasveja (Asteraceae) ja harvaan kasvavaa maaperää pesiensä kaivamiseen. 

 Kimalaiset tarvitsevat maiseman, joka tarjoaa pitkällä ajanjaksolla kukkivia kasveja 
(eri lajeilla on erilaisia kukkatyyppeihin liittyviä mieltymyksiään), pesintäalueita (joko 
maan pinnalla olevaa kariketta tai tavallisemmin vanhoja maanalaisia 
piennisäkkäiden pesiä), pariutumisalueita ja talvehtimisalueita (yleensä maan alla). 

 Kun hoitotapana on niittäminen, kasvimassa tavallisesti poistetaan. Pieni 
mehiläisryhmä kuitenkin pesii vanhoissa kotiloiden kuorissa (esim. Osmia bicolor ja 
Osmia aurlenta). Nämä kuoret saatetaan poistaa kasvimassaa haravoitaessa, jolloin 
käytännössä poistetaan yksi osittaisista elinkierron loppuun saattamisen kannalta 
olennaisista elinympäristön osista. Helppoa ratkaisua ei ole, mutta usein on järkevää 
käyttää jonkinlaista kiertoon perustuvaa hoitoa. 

 Olisi pyrittävä lisäämään hyvin pienimittaista rakenteellista heterogeenisyyttä eli 
esimerkiksi avoimia maalaikkuja, joista villimehiläiset hyötyvät (Murray et al. 2012). 
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Kuivien kalkkipitoisten niittyjen hoito luontodirektiivin perhosia varten 

 Maculinea arion tarvitsee lyhyeksi laidunnettua kasvillisuutta, joka soveltuu 
Thymus-suvun lajeille ja Origanum vulgarelle sekä muurahaisille (Myrmica-suvun 
lajit, erityisesti M. sabuleti). Kasvillisuuden ihannekorkeus on erilainen sen 
esiintymisalueen eri osissa. levinneisyyden pohjoisosassa korkeus on tavallisesti alle 
2–3 cm, kun taas eteläisillä alueilla korkeus voi olla > 20 cm (EC 2009). Lisääntymisen 
onnistumisen kannalta merkittävin tekijä on, että kasvit, joille perhonen munii 
munat, ja toukkien isäntinä toimivat muurahaiset ovat lähellä toisiaan (Casacci et al. 
2011). Tämä auttaa myös muita lajeja, jotka elävät toukkina muurahaispesissä ja 
joilla on samantyyppinen biologia, esimerkiksi kukkakärpästen Microdon-suvun 
lajeja. 

 Colias myrmidone tarvitsee toukkien ruokakasvina toimivan Chamaecytisus 
ratisbonensis -lajin laikkuja sellaisella kuumalla, kuivalla niityllä, joka kuuluu 
metsänreunoja ja avoimia metsiä sisältävään monipuoliseen 
elinympäristömosaiikkiin. Niityn on oltava laajaperäisesti ja epätasaisesti 
laidunnettu, jotta niitylle jää pensaikkojen ja karkean heinän laikkuja, joissa toukat 
voivat talvehtia karikkeessa (van Swaay et al. 2012). Lampaiden ylilaiduntaminen on 
haitallista, koska ne syövät ruokakasvin lisääntymiskykyiset versot, samoin kuin 
kulottaminen. 

 Parnassius apollo tarvitsee Sedum spp. -isäntäkasvien esiintymiä kivikkoisissa 
paikoissa, joissa maaperä on ohutta. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi 
kalliopaljastumat, kivimuurit tai kivipenkereet (Gimenez Dixon 1996). Laji edellyttää 
laajaperäistä karjan laidunnusta tai niittoa, jossa säilytetään runsas määrä mettä 
tuottavia kasveja, kuten ohdakkeita, siten, ettei käytetä kasvinsuojeluaineita eikä 
poisteta kukkivia rikkakasveja (van Swaay et al. 2012).  

 

Jos niitty on tarpeen ennallistaa ja tarkoituksena on aloittaa soveltuva hoitojärjestelmä, 
selkärangattomien olosuhteita voitaisiin yleisesti ottaen parantaa edistämällä niittyä, joka 
sisältää runsaasti kukkia sekä kukissa vieraileville generalistilajeille että mahdollisuuksien 
mukaan kukkia ravintonaan käyttäville spesialistilajeille.  
 
Linnut 

Lintulajiston koostumukseen vaikuttavat useat tekijät. Lintuihin vaikuttavat eniten 
maaperän kosteusjärjestelmä, maasto, niityn kasvillisuuden korkeus ja rakenne 
pesimäaikana sekä erilaisten maisemapiirteiden esiintyminen. Näihin muuttujiin vaikuttaa 
yleensä se, milloin niitty niitetään tai milloin sillä laidunnetaan. Pesimäaikana toiset lajit 
ovat niityllä koko ajan – sekä syövät että pesivät siellä – kun taas toiset lajit käyttävät sitä 
vain ravinnonhakuun ja pesivät lähistön luontotyyppien alueella. Paikasta riippuen 
lintulajien määrä niityillä voi olla merkittävä myös kevät- ja syysmuuton aikana (Rūsiņa 
(toim.) 2017). 

Laiduntaminen ylläpitää matalaa kasvillisuutta, minkä ansiosta maaperä on helpommin 
niittylintujen saatavilla. Lisäksi laiduntaminen saa aikaan korkeudeltaan heterogeenistä 
mosaiikkimaista kasvillisuutta, joka voi tarjota sopivat olosuhteet joillekin maassa pesiville 
linnuille. Toisaalta laiduntaminen voi aiheuttaa riskin, että pesät tallotaan (Pavel 2004).  
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On tärkeää ymmärtää, miten niityn hoito, kuten niiton ajoitus, vaikuttaa lintuihin, koska se 
voi vaikuttaa niiden lajien lukumäärään, jotka hakevat niityiltä ravintoa ja lisääntyvät niillä. 
Aikainen niittäminen voi vaikuttaa maassa pesivien lintujen lisääntymisen onnistumiseen, 
sillä se voi tuhota pesiä ennen kuin poikaset ovat lähteneet lentoon. Heinänleikkuun 
viivästyttäminen lisää siementen ja lintujen saalistamien selkärangattomien runsautta, 
mutta ruohikon korkeuden ja tiiviyden lisääntyminen voi estää ravinnon saannin ja 
heikentää niityn houkuttelevuutta ravinnonlähteenä. Jos alueella esiintyy todennäköisesti 
pesiviä lintuja, keväällä kannattaa tehdä tutkimus ja selvittää, mitä lintuja paikassa on ja 
missä ne ovat. Siten pesimäpaikat voidaan välttää niittyä niitettäessä ja pesiä sisältävät 
alueet voidaan niittää myöhemmin, kun poikaset ovat lentäneet pesästä.  

Lisäksi lintujen lajillisen monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää, että tietyille alueille 
jätetään pensaita ja puita, mikä on otettava huomioon suunniteltaessa pensaikkojen ja 
puiden raivaamista. Tämä parantaa myös niityn rakenteellista monimuotoisuutta ja luo 
ekologisia lokeroita avointa maastoa tarvitseville niittyjen lintulajeille. 
 
Nisäkkäät 

Kasvillisuuden kasvu keväällä tarjoaa mahdollisuuksia piennisäkkäille. Hyöty jää kuitenkin 
lyhytaikaiseksi, koska myöhempi niittäminen ja laiduntaminen tekevät luontotyypistä niille 
pääosin epäsopivan. Luontotyyppimosaiikkiin kuuluvat taskut, joissa esiintyy tuppaita 
sisältävää niittyä ja korkeita ruohokasveja ja joiden hoitokierto on pidempi, voivat 
kuitenkin olla hyödyllisiä piennisäkkäille, kuten vaivaishiirelle (Micromys minutus). 

 

5.1.4 Erilaisten tarpeiden sovittaminen yhteen 

Puoliluontaisten niittyluontotyyppien suojelun ja hoidon suunnittelussa voi syntyä 
ristiriitoja, jos niityillä esiintyy erilaisia ympäristöolosuhteita tarvitsevia lajeja, jotka voivat 
reagoida hoitoon eri tavoin. Tällöin ensisijaisesti suojeltava laji määräytyy kohteen 
suojelutavoitteiden perusteella. Voidaan valita joko niityn pääarvo ja mukauttaa hoitotapa 
siihen (tällöin muut luontoarvot voivat kärsiä ja heikentyä ajan mittaan) tai kompromissi, 
jolla säilytetään kaikki kohdelajit mutta kutakin lajia esiintyy pienempinä määrinä tai 
osuuksina.  

Esimerkiksi hyönteiset tarvitsevat avoimien alueiden ja pensaikkojen vaihtelua yhden 
neliömetrin mittakaavassa, kun taas linnut tai nisäkkäät tarvitsevat laajempia alueita 
yhden hehtaarin mittakaavassa (Croquet & Agou 2006). Tietyn niittyalueen haluttuun 
ruohikkorakenteeseen tai rakennemosaiikkiin vaikuttavat erityiset 
luonnonsuojelutavoitteet.  

Myöhäinen niittäminen voi vähentää tiettyjen lintulajien pesien ja poikasten 
tuhoutumista. Samalla se voi kuitenkin myös vähentää kasvilajien lukumäärää ja 
monimuotoisuutta, koska se saa aikaan maaperän ravinteiden kertymistä ja tiettyjen 
heinäkasvilajien liiallista kasvua, mikä heikentää muiden kasvilajien monimuotoisuutta. 
Tässä esimerkissä kompromissi voisi olla, että niitty niitetään varhain käyttämällä 
lintuystävällisiä niittomenetelmiä (eläimiä pelottavia laitteita, niittosuuntaa) tai että vain 
osa alueesta niitetään. Tällöin kasvilajien monimuotoisuus säilytetään sen kustannuksella, 
että tiettyjen lintulajien lisääntymisen onnistuminen vähenee hieman kyseisellä niityllä, 
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koska osa pesistä saattaa silti vahingoittua. Pääsääntöisesti säilytetään kuitenkin sekä 
kasvien monimuotoisuus että kohdelintulajien populaatio. 

Suojelun painopiste ja niityn olosuhteet olisi aina arvioitava, jotta niittyä ei yritetä muuttaa 
järjestelmäksi, joka ei ole kestävä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Arvioitaessa 
suojelun painopistettä olisi otettava huomioon lajeihin kohdistuva mahdollinen uhka 
laajemmassa kontekstissa siten, että suurin painoarvo annetaan lajeille, joiden populaatiot 
ovat uhanalaisia maailmanlaajuisesti (Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kriteerien 
perusteella), ja seuraavaksi suurin sellaisille lajeille ja luontotyypeille, jotka ovat 
uhanalaisia EU:n tasolla tai alueellisella tasolla (ks. lintudirektiivin ja luontodirektiivin 
liitteet, EU:n tason ja kansalliset uhanalaisten lajien luettelot). Lisäksi olisi arvioitava 
kansallinen ja paikallinen uhkataso. Jos niityn pääarvo on laji eikä luontotyyppi 
kokonaisuudessaan, olisi valittava hoitotapa, jolla varmistetaan lajin selviäminen. Eri 
suojeltavilla lajeilla on erilaisia vaatimuksia.  

Mahdollisia ratkaisuja olisi arvioitava alueen suojelutavoitteiden perusteella. Jotkin 
ratkaisut voivat olla keskenään ristiriitaisia, joten toteutettava toimi määritetään 
ensisijaisten tavoitteiden perusteella. 

Jäljempänä on joitakin esimerkkejä toimenpiteistä, joita pidetään asianmukaisina tämän 
luontotyypin suojelemiseksi eri maissa. 
 

Esimerkkejä luontotyypin 6210 säilyttämiseen tähtäävästä hoidosta EU-maissa 
 

Saksassa voidaan erottaa kaksi keskeistä luontotyypin 6210 alatyyppiä sen mukaan, mitä 
perinteistä maankäyttöä ja hoitoa ne edellyttävät: perinteisesti laajasti niitetyt luontotyypin 6210 
elinympäristöt ja laajaperäisesti laidunnetut elinympäristöt. Molemmissa ryhmissä on omat 
kasvillisuustyyppinsä ja ominaiset lajinsa sekä oma alueellinen vaihtelunsa. Niittämisen 
aikaansaamassa alatyypissä tavallinen suojelutoimenpide on niittäminen kerran vuodessa tai 
joissakin varianteissa vain joka toinen tai kolmas vuosi. Niittoajankohta riippuu lajien 
koostumuksesta, esimerkiksi erilaisista orkideoista, ja se ajoittuu yleensä keskikesään toukokuun 
puolivälin ja elokuun puolivälin välille. Rakenteellisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi niitto olisi tehtävä osissa eri aikoina (Ackermann et al. 2016). Esimerkiksi Life-
hankkeessa ”Trockenrasen Saar” kustakin kohteesta niitettiin joka vuosi kolmannes ja niittojäte 
kerättiin aina pois alueelta (maaperän typpipitoisuuden kasvun estämiseksi). Laiduntamisen 
aikaansaamassa alatyypissä on tarkoituksenmukaista käyttää laajaperäistä lampaiden laidunnusta 
(mahdollisesti vuohien kanssa pensaiden kasvun vähentämiseksi) tai laajaperäistä 
sekalaidunnusta, jossa käytetään suurikokoisia kasvinsyöjiä.20 Useimmilla alueilla osa pensaista 
olisi poistettava säännöllisesti. Muun muassa metsiin ja pensaisiin liittyvät vaihettumisvyöhykkeet, 
joilla on reunakasvillisuutta, ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan säilyttää suuri osa sellaisista 
ominaisista selkärangattomien lajeista, jotka tarvitsevat niitä elinkiertonsa aikana. Ne ovat myös 
välttämättömiä esimerkiksi pölytyspalvelujen kaltaisten toimintojen säilyttämiseksi. 

Irlannissa keskeinen suojelutoimenpide on laajaperäinen laidunnus, johon liittyy säännöllinen 
pensaikkojen raivaus alueilla, joilla luontotyyppi 6210 edelleen esiintyy. Niittyjen 
seurantaohjelmassa (Martin et al. 2018) todettiin, että seuraavilla toimenpiteillä oli myönteisiä 
vaikutuksia otantaan kuuluneisiin luontotyypin 6210/*6210 alueisiin: ei-tehoperäinen nautojen 

                                                 

20 Saksassa julkaistaan ohjeita liitteen I luontotyyppeihin liittyvästä laajaperäisestä laidunnuksesta. Ohjeet 
kattavat kaikki laidunnusintensiteetin, tekniikoiden ja karjanhoidon näkökohdat ja sisältävät monia 
hankkeista saatuja esimerkkejä hyvistä käytännöistä (Bunzel-Drüke et al. 2015). 
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laidunnus, muu ei-tehoperäinen laidunnus, jossa käytetään lampaita, hevosia ja sekalaidunnusta, 
muun kuin karjan, kuten jänisten ja hirvieläinten, laidunnus sekä pensaikkojen raivaus. Liikkuvat 
lammaslaumat ovat yksi keino aloittaa laiduntaminen uudelleen lyhyinä aikoina vuosittain 
sellaisilla alueilla, joiden maankäytöstä on luovuttu. Liikkuvia lammaslaumoja pidetään parempina 
kuin liikkuvia nautalaumoja, koska nautojen liikkumiselle on asetettu enemmän rajoituksia 
eläintautien leviämisen estämiseksi (Martin et al. 2018). Kun mietitään, mikä alueelle sopii 
paremmin, on kuitenkin otettava huomioon myös eri lajien laidunnustulokset. Alueilla, joilla ei ole 
karjaa kestäviä aitoja tai pensasaitoja, voi olla syytä selvittää mahdollisuutta käyttää 
virtuaaliaitauksia. Toisilla alueilla laidunnusajankohdan muuttaminen voisi osoittautua ratkaisevan 
tärkeäksi ennallistamisen kannalta; esimerkiksi kevätlaidunnus voi auttaa hillitsemään 
ylikasvaneita heinäkasveja, jotka eivät ole maittavia myöhempinä vuodenaikoina.  

Italiassa ehdotetaan laiduntamissuunnitelmien laatimista ja soveltamista perinteisten 
laajaperäisten hoitotoimien säilyttämiseksi tai palauttamiseksi käyttöön. Ohjelmat perustuvat 
laiduntalouteen ja karjan (lampaat, vuohet, naudat, hevoset, aasit) käyttöön sekä 
mahdollisuuksien mukaan säännölliseen niittämiseen (vain tuoreilla niityillä). Näissä 
suunnitelmissa olisi eriteltävä muun muassa eläinten tyyppi ja lukumäärä, suunnitelmien 
kohteina olevat pinta-alat, karjan paikoillaanoloajat ja liikkeet sekä vesipisteiden määrä. 
Laidunnussuunnitelmien laatimiseen olisi tarjottava myös tieteellistä ohjausta, jossa otetaan 
huomioon luontotyypin muodostavien kasviyhdyskuntien tyyppi ja ekologiset olosuhteet, kuten 
korkeus, maaperä, ekspositio, kaltevuus, ilmasto (mikro- ja makroilmasto sekä topografiaan 
liittyvä ilmasto), luonnonmaantieteellinen konteksti ja luontainen potentiaalinen kasvillisuus.  
Italiassa on myös ehdotettu luonteenomaisten, vallitsevien tai harvinaisten luontotyypin 6210 
lajien paikallisen ituplasman keräämistä kustakin homogeenisestä alueellisesta kontekstista ja sen 
säilyttämistä sitä varten kehitetyissä rakenteissa (ituplasmapankeissa) luontotyypin tulevaa 
vahvistamista tai ennallistamista varten. 

Puolassa tyypillisenä ja vakiintuneesti käytettävänä suojelutoimenpiteenä pidetään tämän 
luontotyypin yhteydessä laajaperäistä laidunnusta. Puolassa saatujen kokemusten perusteella 
laidunnusintensiteetin olisi oltava enintään 0,5 lehmää, 4,5 lammasta tai 3,1 vuohta hehtaaria 
kohden. Myös laiduneläimen lajilla on merkitystä. Mahdollisuuksien mukaan suositellaan 
perinteisen hoidon palauttamista käyttöön. Lisäksi joitakin eläinlajeja voidaan käyttää tietyissä 
paikallisissa tapauksissa: hevosia voidaan käyttää torjumaan hiekkakastikkaa (Calamagrostis 
epigejos) ja vuohia taas pensaiden leviämistä. Niittämisestä on hyötyä vain tietyissä oloissa. 
Joissakin tilanteissa se voi jopa aiheuttaa kielteisiä muutoksia, kuten lisätä nurmikkalajien 
leviämistä ja vähentää termofiilisiä lajeja. Niittämisellä ei yleensä pitäisi korvata laidunkäyttöä, 
mutta niittämistä voidaan käyttää joissakin niittyjen alatyypeissä yhdessä laiduntamisen kanssa (ks. 
Barańska et al. 2014). Kulottamista saatetaan pitää kiistanalaisena suojeluvälineenä, mutta siitä voi 
olla hyötyä joissakin tilanteissa. Joissakin tapauksissa on yleistä, että viljelijät kulottavat niittyjä 
laittomasti keväisin, ja se vaikuttaa olevan paikallinen tekijä niittyjen säilyttämisessä maisemassa. 
Joissakin muissa tilanteissa on näyttöä siitä, että kulottaminen voi edistää kielteisiä muutoksia, 
kuten Calamagrostis epigejos -lajin leviämistä. Tästä tarvitaan lisätutkimuksia ja -kokeita.  

Romaniassa luontotyypin säilyttäminen edellyttää erityisesti sitä, että varmistetaan sopiva 
laiduntamisen, niittämisen tai niiden yhdistelmän intensiteetti. Siinä otetaan huomioon 
aluekohtaiset tavoitteet ja paikallinen tai alueellinen maankäyttö sekä karjanhoidon perinteet, 
käytännöt ja tekniikat. Niittyjen hoitoa voidaan rahoittaa maataloustukijärjestelmillä, myös 
maatalouden ympäristötoimenpiteillä. 

Espanjassa tärkein suojelutoimenpide on laajaperäisen karjanhoidon säilyttäminen. Lammas- ja 
vuohilaumat ovat vähentyneet jyrkemmin kuin naudat. Lampaat ja vuohet ovat sopivia lajeja 
EU:n luontotyypin 6210 ylläpitämiseen laiduntamalla. Luontotyypin 6210 suojelun kannalta 
kiinnostavia ovat myös hevoseläimet. Niiden määrä on kuitenkin Espanjassa tällä hetkellä hyvin 
pieni, koska myös hevosenlihan kysyntä on hyvin vähäistä. 
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Skotlannissa (Yhdistynyt kuningaskunta) tämä luontotyyppi on erityisen riippuvainen 
laidunnusasteesta, joka on riittävän suuri kyetäkseen ylläpitämään korkeudeltaan vaihtelevaa 
ruohikkoa ja matalakasvuista ruohikkoa, jolla pienemmät ja vähemmän elinvoimaiset lajit 
selviävät, mutta joka on riittävän pieni, jotta kasvit pääsevät kukkimaan ja jotta se ei aiheuta 
maaperän eroosiota. Suuressa osassa ylänköjä lampaiden ja hirvieläinten laidunnusaste on yhä 
suhteellisen suuri ja luontotyyppi on houkutteleva laiduntajien kannalta. Tämä tarkoittaa, että 
laiduntamisen laajuus ei ole todennäköisesti vähentynyt merkittävästi, vaikkakin 
ylilaiduntamisella voi olla kielteisiä vaikutuksia. Paikallisesti on raportoitu myös ihmisten 
virkistyskäyttöön liittyvän tallomisen aiheuttamista vahingoista. Käytössä on mekanismeja, joilla 
puututaan maataloustoimintaan ja ulkoiluun (laidunnus ja tallominen) (SNH 2013). Ne ovat 
suurelta osin riippuvaisia siitä, että maanhoitajat hyväksyvät maatalouden ympäristöohjelmia, tai 
yhteisestä työskentelyprosessista, jossa valtion elimet pyrkivät yhdessä maanhoitajien kanssa 
etsimään ratkaisuja epäasianmukaisiin kasvinsyöjien vaikutuksiin. Jälkimmäinen voi johtaa 
lakisääteisiin prosesseihin. Suojelutoimenpiteet toteutetaan osoituksilla (erityisten 
suojelutoimien alueet, tieteellisesti erityisen kiinnostavat alueet (SSSI)), lakisääteisillä 
menettelyillä (kaurislain 7 §), maatalouden ympäristöohjelmilla (Skotlannin maaseudun 
kehittämisohjelma SRDP) ja hoitosopimuksilla (Scottish National Heritage). 
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5.2 Niittyjen ennallistaminen 

Niittyjen ennallistamisen suunnittelu olisi aloitettava asettamalla selkeä tavoite eli 
määrittämällä, millainen ennallistetun niityn olisi oltava: millaiset sen ympäristöolosuhteet 
tulevat olemaan, mitä ekologisia prosesseja tapahtuu, mitkä kasvit ja lajit voidaan 
palauttaa. Tavoitteet voivat vaihdella ennallistamismahdollisuuksien mukaan. 
Huonontumisasteesta riippuen niityn ennallistaminen kestää vähintään 5–10 vuotta 
(Rūsiņa 2017). Laadukas ennallistaminen ja runsaan lajistollisen, myös selkärangattomien 
lajien, monimuotoisuuden aikaansaaminen kestää yleensä paljon pidempään (ks. 
esimerkiksi Saksan uhanalaisten biotooppien luettelo, Finck et al. 2017). 

Suunniteltaessa niityn ennallistamista tietyllä alueella olisi aina otettava huomioon 
ympäristöolosuhteet (ilmasto, maaperä, geologiset ja hydrologiset olosuhteet, maiseman 
pirstoutuminen ja sen vaikutus lajien populaatioihin) sekä ekonomiset (taloudelliset 
rajoitteet) ja sosiaaliset olosuhteet (julkinen, usein myös rahoittajien, mielipide). Toimet 
onnistuvat paremmin, jos suunnittelu sisältää riskinarvioinnin.  

Ennallistava niitto ja laidunnus ovat intensiivisempiä kuin tavallinen niitto ja laidunnus. Ne 
ovat helpoin mutta aikaa vievin menetelmä, jos niitä käytetään ainoana toimenpiteenä 
puoliluontaisen niityn ennallistamiseksi tai perustamiseksi. Tässä menetelmässä 
kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti paikallisesta lajipoolista (Rūsiņa 2017). 

Pelkkää ennallistavaa niittämistä voidaan käyttää vain paikoissa, joiden käytöstä on 
luovuttu suhteellisen vähän aikaa sitten ja joissa niittoa eivät häiritse puut, pensaat eivätkä 
mättäät. Niittyä ennallistettaessa tai perustettaessa niittotiheys ja laidunnusintensiteetti 
on mukautettava alueen olosuhteisiin. Liian viljavat alueet ja sellaiset alueet, joilla helposti 
leviävät lajit ovat vallitsevia, on niitettävä vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana tai 
niitä on laidunnettava intensiivisesti. Joissakin tapauksissa tarvitaan kevyttä 
ylilaiduntamista. Ennallistava niitto ja laidunnus voivat epäonnistua alueilla, joita on 
lannoitettu voimakkaasti. Jos maaperä on liian viljavaa, alueelle voi syntyä ei-toivottuja 
ruderaattikasvien tai typpeä tarvitsevien pitkien heinäkasvien yhdyskuntia (Rūsiņa 2017).  

Joissakin maissa luontotyypin ennallistaminen on tehokkainta toteuttaa 
talvilaidunnuksella, jossa eläimiä ei lisäruokita. Laidunnusjärjestelmää voidaan joutua 
muuttamaan tulosten saavuttamiseksi halutussa ajassa. Lisäniittoa voidaan tarvita alueilla, 
joilla eläimet laiduntavat vain osittain (Rūsiņa 2017). 
 

Kokemuksia luontotyypin 6210 ennallistamisesta EU-maissa 
 

Belgiassa on toteutettu vuoden 2000 jälkeen tärkeitä ennallistamistöitä erityisesti 
Natura 2000 -alueilla Life-rahoituksen tuella. Ennallistamiseen on kuulunut pensaikkojen ja 
puiden kaatamista, kantojen ja puuaineksen tuhoamista sekä asianmukaisen hoidon 
aloittaminen laiduntamalla tai niittämällä. Koska suurin osa niityistä on ollut hylättynä ja 
metsittyneenä pitkään (joskus yli sata vuotta), puiden ja pensaiden jälkikasvu on leikattava 
säännöllisesti, mikä vie aikaa ja on kallista. Kenttäkerroksen uudistaminen on riippuvainen 
luonteenomaisten lajien esiintymisestä lähiympäristössä ja/tai niiden säilymisestä 
metsittyneillä niityillä tai maaperän siemenpankissa. Jos luonteenomaiset lajit ovat hävinneet, 
ne voi olla tarpeen palauttaa heinän tai siementen avulla. Jäljelle jääneiden niittyjen 
paikallisten ominaisuuksien vuoksi niityillä on käytetty lampaiden laidunnusta 
mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä vuohien laidunnukseen. Uudistamis- ja 
ennallistamisvaiheessa käytettiin lyhytkestoista, eläintiheydeltään suurta lohkosyöttöä. Koska 
ammattimaisia paimenia ei enää ole, eläimet laiduntavat pysyvissä tai osittain pysyvissä 
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(sähkö)aitauksissa. Laidunnusajankohtaan ja laidunnuksen kestoon vaikuttavat paikalliset 
ominaisuudet (kerroksen tuottavuus) ja suojeltavat lajit. Paikallisten kasvattajien 
toteuttamaan hoitoon myönnetään maatalouden ympäristövaroja.  

Liettuassa tärkeimpiä ennallistamisvälineitä ovat puuvartisen kasvillisuuden raivaaminen ja 
paikallisten helposti leviävien kasvien (esim. Calamagrostis epigejos) leviämisen 
pysäyttäminen. Apuvälineinä käytetään laajaperäistä laidunnusta ja niittoa. 

Luxemburgissa kansallisessa luontotyyppikohtaisessa toimintasuunnitelmassa määritetään 
seuraavat toimenpiteet (Naumann et al. 2013): Kaikki hylätyt ja pensoittuneet alueet 
ennallistetaan raivaamalla pensaat ja aloittamalla laiduntaminen uudelleen (tavoite: noin 
50 hehtaaria kalkkipitoisia niittyjä ja 50 hehtaaria niittykompleksia kaivosalueella). Niittyjä 
seurataan säännöllisesti (3–5 vuoden välein) pensoittumisen estämiseksi sekä niitetään tai 
laidunnetaan säännöllisesti. Uusien kalkkipitoisten niittyjen alueita perustetaan siirtämällä 
vihreää heinää sopiville paljaille maalaikuille, ja olemassa olevia niittyjä laajennetaan niiden 
vieressä oleville laikuille siirtämällä siemeniä manuaalisesti (tavoite: noin 20 hehtaaria). 
Erittäin uhanalaisia ominaisia kasvilajeja suojellaan muualla tapahtuvan viljelyn ja 
palauttamisen avulla, jotta voidaan vahvistaa nykyisiä kasvustoja ja palauttaa lajit 
vastaperustetuille ja huonontuneille alueille. Toteutetaan toimenpiteitä luontotyypin 
olemassa olevien alueiden välisen geneettisen vaihdon palauttamiseksi (ekologinen verkosto). 

Puolassa toteutettiin Life-hanke ”XericGrasslandsPL – Kserotermisten niittyjen suojelu ja 
ennallistaminen Puolassa – teoria ja käytäntö” (LIFE08 NAT/PL/000513, tammikuu 2010 – 
joulukuu 2013), jonka kohteena oli noin 225 hehtaaria kserotermisten niittyjen 
luontotyyppimosaiikkeja kahdeksalla Natura 2000 -alueella Luoteis- ja Kaakkois-Puolassa. 
Hankkeessa käynnistettiin niittyluontotyypin 6210 yhteensä 20,2 hehtaarin laajuisen alueen 
uudistaminen, jossa raivattiin pensas- tai puutiheikköjä, poistettiin haitallisia alkuperäiseen 
lajistoon kuulumattomia ruohovartisia kasvilajeja (mm. Heracleum sosnowskyi) ja aloitettiin 
laiduntaminen uudelleen (Baranska et al. 2014). Huonontuneilla alueilla kserotermiset niityt 
ennallistettiin muun muassa poistamalla ylin maakerros, kylvämällä kserotermisten lajien 
siemeniä ja siirtoistuttamalla hyvin säilyneitä niittylaikkuja. Vuoteen 2015 mennessä 
laidunnettujen niittyjen kunto oli parantunut huomattavasti ja helposti leviävien lajien 
(raiheinä, hietikkosara ja pensaat) osuus oli vähentynyt (Murawy Life 2015). Laidunnusaika 
lyhennettiin kolmeen kuukauteen (kesä–elokuu) toisaalta parantuneen kunnon ja toisaalta 
kuivuuden vuoksi, sillä kuivuus vähensi entisestään helposti leviäviä lajeja ja mahdollisti 
kserotermisten lajien kehittymisen. 

Slovakiassa toteutettiin Life-hankkeen (LIFE10 NAT/SK/080) puitteissa tämän luontotyypin 
ennallistamissuunnitelma, josta keskusteltiin asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa Devínska 
Kobylassa, joka on SCI-alue. Osana hanketta raivattiin mekaanisesti puita ja pensaikkoja 
58 hehtaarin kokoiselta ylikasvaneiden kuivien niittyjen alueelta, hävitettiin valeakasioita ja 
aloitettiin uudelleen pääosin vuohien laiduntaminen vuodesta 2015 alkaen. Ennallistavien 
hoitotoimenpiteiden vaikutusta pääasiassa luontotyyppiin 6210* seurattiin eri 
sukkessiovaiheissa.  Sekundaarisen sukkession alueen raivaamisen seurauksena kahden 
vuoden seurannan jälkeen havaittiin, että kevyiden ja termofiilisten lajien määrä oli kasvanut 
merkittävästi. Tällaisia lajeja olivat esimerkiksi Pulsatilla grandis, Plantago media, Jurinea 
mollis, Astragalus onobrychis, Carex michelii, Chamaecytisus austriacus, Thesium linophyllon ja 
Linum tenuifolium. Lajien kokonaismäärä oli vuonna 2016 suurempi kuin ennen 
hoitotoimenpiteitä. Nämä lajit olivat todennäköisesti säilyneet maaperän siemenpankissa ja 
kykenivät itämään, kun maan pinta paljastui. Laiduntamiseen perustuva hoito ja versojen 
poistaminen ovat tärkeä ennakkoedellytys tällaisten alueiden kasvillisuuden suotuisalle 
kehitykselle. Lajien koostumus hoitotoimenpiteiden jälkeisenä keväänä viittasi jo lajimäärän 
asteittaiseen kasvuun.  Paras hoitomenetelmä on lampaiden laidunnus tai lampaiden ja 
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vuohien sekalaumojen laidunnus, joka voi heikentää puuvartisten kasvien versomista ja 
vähitellen poistaa sen kokonaan. Laajaperäisemmän ja intensiivisemmän laidunnuksen kierto 
on ihanteellinen ratkaisu ensisijaisten niittyluontotyyppien suotuisan tason aikaansaamiseksi 
ja säilyttämiseksi. Hankkeessa toteutettujen ennallistamistoimenpiteiden seurauksena 
alueella todettiin kaksi uutta mehiläisorhon (Ophrys apifera, Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton uhanalaisten lajien luetteloon sisältyvä laji) mikropopulaatiota. Alueella 
havaittiin vuonna 2017 myös Himantoglossum adriaticum, joka sisältyy luontodirektiivin 
liitteeseen II ja on uhanalainen Slovakiassa (enintään 600 yksilöä). 

 

5.2.1 Pensaikkojen hallinta 

Hoitotoimenpiteillä olisi pyrittävä pitämään pensoittumisen taso alhaisempana kuin 
soveltuva peittävyysprosentti (esim. 30 prosenttia) kokonaispinta-alasta (Pearson et al. 
2006). Samalla on muistettava, että yksittäiset lajit, joita yhdessä nimitetään ’pensaikoksi’, 
ovat myös itsessään tärkeitä elinympäristöjä, kunhan niiden ja avoimen niityn välinen 
tasapaino säilytetään.  

Pensaikkojen kolonisaation tasapainottamiseksi ja halutun tasapainon säilyttämiseksi 
voidaan poistaa joitakin vanhempia kasvustoja, koska vakiintunut pensaikko lisää typen 
kertymistä kasvibiomassaan ja nostaa maaperän ravinnepitoisuutta. Kun puut ja pensaikko 
poistetaan, juurista ja kannoista kasvaa usein versoja, jotka olisi poistettava.  

Joskus toimenpide tarvitsee toteuttaa vain kerran, minkä jälkeen hoitoa voidaan jatkaa 
laiduntamalla tai niittämällä. Joskus taas ensimmäisinä vuosina tarvitaan muita, 
täydentäviä koneellisia leikkaustoimenpiteitä tai maan kattamista ja kuokkimista (Essl 
2005). Silloin kun pensaikkoa ei ole mahdollista poistaa tällä tavalla, kasvuston 
hoitamiseen kannattaa käyttää laidunnusta, jossa syödään lehdet ja varvut, ja/tai 
lohkottaista niittoa. 

Kun pensaikko on alkanut jälleen levitä, taimet voitaisiin poistaa välittömästi. Seuraavana 
keväänä voitaisiin tarkistaa, onko alueella uusia kasveja, ja ne voitaisiin kitkeä käsin tai 
nostaa pois tarpeen mukaan. Tavoitteena voisi olla, että alueella esiintyisi erilaista 
sukkessiossa olevaa pensaikkoa maan tasolla olevista kasveista aina täysikasvuisiin 
pensaisiin, joilla on runko. Hyönteiset hyötyvät monipuolisesta ikärakenteesta ja erilaisista 
lehtien puhkeamisajoista ja kukinta-ajoista. Siksi ennen pensaikkojen raivaamista 
kannattaa tutkia, mitä selkärangattomia alueella esiintyy. Lisäksi poistamalla hieman eri 
kehitysvaiheissa olevaa pensaikkoa vuosittain päästään vähemmällä pitkällä aikavälillä ja 
säilytetään samalla tämä linnuille elintärkeä elinympäristö ja ravinnonlähde (RSPB 2004b).  

Pensaikko olisi leikattava syksyllä tai talvella, jotta luonnonvaraisia eläimiä ei vahingoiteta 
lisääntymiskaudella. Leikkaamalla syyskuun alun ja helmikuun lopun välillä vältetään 
lintujen pesimäaika, kun taas leikkaamalla talven lopussa linnut ja nisäkkäät ehtivät syödä 
mahdolliset marjat. Leikkaaminen voidaan toteuttaa erityisillä pensasaitaleikkureilla, jotka 
eivät vahingoita pieneläimistöä (Pearson et al. 2006).  

Lohkosyöttö voi olla tarkoituksenmukainen keino hillitä pensaikkoa, kunhan sitä seurataan 
tarkasti ylilaiduntamisen tai liiallisen tallomisen estämiseksi (Buglife 2007). Aasit voivat 
laiduntaa alaa vallannutta pensaikkoa ja hillitä hyödyllisesti puoliluontaisen kasvillisuuden 
pensaikkoa. Naudat ovat erityisen hyviä kaatamaan ja avaamaan korkeaa, karkeaa 
kasvillisuutta, kuten sananjalkoja ja pensaikkoa. Vuohet kykenevät syömään puunkuorta, 
mikä voi pieninä annoksina lisätä rakenteellista monimuotoisuutta. Lampaat eivät syö 
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pitkää heinää yhtä mielellään kuin naudat tai ponit, mutta ne laiduntavat tehokkaasti 
matalaa pensaikkoa ja kykenevät poistamaan lehtiaineksen kokonaan valitsemistaan 
pensaista. Lisäksi jotkin lammasrodut ovat hyviä tunkeutumaan pensaikkojen läpi, mutta 
nuoret eläimet ja kevyemmät rodut saattavat juuttua niihin helposti. Siksi suositellaan, 
että laidunnus aloitetaan pienellä lajin ja rodun eläintiheydellä (noin 
0,25 eläinyksikköä/ha) ja että sen vaikutuksia seurataan ja tehdään tarvittavia muutoksia 
(Crofts & Jefferson 1999; RSPB 2004d).  

Pelkkä laiduntaminen ei kuitenkaan yleensä riitä pensaikkojen hallintaan. Esimerkiksi 
talvilaiduntamiseen perustuvan laidunnusjärjestelmän on yleensä sisällettävä 
säännöllisesti toistettava pensaiden raivaus, jotta voidaan poistaa puuvartisten kasvien 
asteittainen kasvu (Crofts & Jefferson 1999). Siksi laiduntamiseen kannattaa joissakin 
tapauksissa yhdistää niitto. Paras niittoajankohta riippuu alueella esiintyvistä 
luonnonvaraisista kasveista ja eläimistä. Hyönteisten munat ja toukat ovat usein kaikkein 
haavoittuvimpia. Kun niittäminen toteutetaan loppukesällä tai syksyllä, kukkien ja 
heinäkasvien siemenet ehtivät pudota, ja kun odotetaan talveen tai alkukevääseen, 
hyönteisille jää talvehtimispaikkoja. 
 
5.2.2 Rikkakasvien ja haitallisten vieraslajien hallinta 

Rikkakasvi voidaan määritellä lajiksi, joka on ei-toivottu niityn hoidon päämäärän tai 
tavoitteen kannalta. Tietyissä oloissa jotkin kasvilajit (esim. ohdakkeet, sananjalat, 
jaakonvillakko) voivat lisääntyä liiallisesti ja syrjäyttää nopeasti yhdyskunnat, joilla on 
suurempi suojeluarvo (Pearson et al. 2006). Nämä kasvit ovat erittäin kilpailukykyisiä ja 
usein myrkyllisiä, ja vakiinnuttuaan ne aiheuttavat kasvukaudella runsaan varjon, mikä 
haittaa muiden kasvilajien (kuten orkideoiden) vakiintumista (Crofts & Jefferson 1999). 
Rikkakasveista johtuva umpeenkasvu voidaan estää hyvillä hoitokäytännöillä esimerkiksi 
välttämällä suuria paljaita laikkuja, joille rikkakasvilajit voivat siirtyä ja levitä.  

Rikkakasvien kolonisaation jälkeen voidaan toteuttaa seuraavat toimenpiteet (Crofts & 
Jefferson 1999):  

- Käsin toteutettavat tekniikat: Kitkeminen tai leikkaaminen (ei sovi jaakonvillakolle) heti 
maanpinnan tason alapuolelta ja/tai nyhtäminen käsin (soveltuu vain hyvin pienille 
alueille) juuri ennen kuin kohteena olevien rikkakasvien kukat aukeavat. Käsin 
nyhtämistä on toteutettava useiden vuosien ajan, jotta sillä on mitään vaikutusta.  

- Mekaaninen nyhtäminen tai leikkaaminen: Ohdakkeiden ja jaakonvillakon osalta 
nyhtäminen olisi tehtävä kukkavarren kasvettua enimmäispituuteensa mutta ennen 
siemennystä, ja se on tehtävä peräkkäisinä vuosina, jotta vähennetään monivuotisten 
kohdelajien määrää. Parempi keino on niittää kasvi, kun kukkavarsi pitenee. Tämä on 
ehkä toistettava vuoden mittaan. Toistuva leikkaaminen (latvominen) voi estää 
siemennyksen ja vähentää rikkakasvien elinvoimaa, mutta se ei tapa kasveja ja ne voivat 
uudistua voimakkaasti varren alaosasta. Samoin kuin niitetty heinä, myös tämä 
leikkuujäte olisi kerättävä pois alueelta. 

- Kohdennettu laidunnus.  
- Kemiallinen torjunta: Vaikka yleensä on suositeltavinta käyttää manuaalisia 

torjuntamenetelmiä eikä kemiallisten tuotteiden käyttö yleensä ole edes sallittua, 
tällaisten lajien kohdennettu torjunta kasvimyrkyillä (yksittäisten kasvien myrkytys, 
rikkakasvien sively) on usein hyväksyttävissä luonnonsuojelualueilla erityisesti, jos 
jatkuva laidunnus tai niitynhoito on tärkeää luonnonsuojelutavoitteiden täyttämiseksi. 
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Rikkakasvien sively ei kuitenkaan ole valikoivaa, ja se voi usein haitata vakavasti muita 
suojeluintressejä. Jos myrkytystä tarvitaan, suositellaan kasvimyrkyn valikoivaa sivelyä 
ainoastaan kohteina oleviin rikkakasveihin. 

Rikkakasvit olisi poistettava varhaisessa kehitysvaiheessa, jolloin siitä on vain vähän vaivaa 
ja sillä voidaan saada helposti hyviä tuloksia. 

Torjuntaohjelmat olisi suunniteltava huolellisesti, ja suunnittelussa olisi otettava 
huomioon myös muut mahdolliset vaikutukset. Joissakin tapauksissa rikkakasvien 
kattavasta poistamisesta, vaikka se olisikin mahdollista toteuttaa, voi olla haittaa 
luonnonvaraisille kasveille ja eläimille. 
 

5.3 Niittyjen uudelleen perustaminen 

Niityn perustaminen olisi aloitettava arvioimalla alueen ympäristöolosuhteet (maaperän 
kosteusjärjestelmä, maaperän ominaisuudet, kasvisto, lajien esiintyminen), sillä ne 
vaikuttavat siihen, onko luontotyyppi mahdollista perustaa uudelleen. Uudelleen 
perustamiseen tarvitaan maaperäasiantuntijoiden, hydrologien ja ekologien sekä 
kasviston ja perustettavalle luontotyypille tärkeiden organismiryhmien asiantuntijoiden 
apua ja osallistumista. Niityn perustamissuunnitelma olisi laadittava samalla tavalla kuin 
niityn ennallistamissuunnitelma (Rūsiņa 2017).  

Alusta, haluttu aikataulu ja alueen läheisyys muihin kohdetyypin kaltaisiin niittyalueisiin 
sanelevat, mitkä perustamistekniikat sopivat parhaiten luontotyypin perustamiseen ja 
vakiinnuttamiseen (Ashwood 2014). Eri vaihtoehtoja voidaan harkita.  

Paljaiden alustojen luonnollinen kolonisaatio voi tulla kyseeseen silloin, kun perustamiseen 
on käytettävissä pitkä aika ja alueen vieressä on runsaslajisia kalkkipitoisten niittyjen 
yhdyskuntia. Jos alueella oli ennen häiriötä ja sen jälkeistä uudelleenkäyttöönottoa ollut 
alankojen kalkkipitoisia niittyjä, alustassa on voinut säilyä siemenpankki. Tätä olisi 
arvioitava tekemällä idätyskokeita. Luonnollinen kolonisaatio voi saada aikaan paikalliseen 
ympäristöön sopivia runsaslajisia luontotyyppejä. Prosessi on yleensä erittäin hidas, ja 
vakaan yhdyskunnan aikaansaaminen voi viedä useita vuosikymmeniä.  

Luonnollista kolonisaatiota voidaan nopeuttaa istuttamalla valikoivasti niittylajeja 
esimerkiksi nurmen siirtoistutusten tai tuoreen heinän levityksen avulla. Siirrettäviä 
nurmen osia voidaan ottaa viereisiltä alueilta, ja ne voidaan istuttaa paljaaseen alustaan. 
Istutukset voivat olla joko kokonaisia nurmen kappaleita tai niityltä kaivettuja paakkuja, 
jotka sisältävät haluttuja lajeja. Jos siirtoistutusten luovuttaja-alueena toimivan 
kalkkipitoisen niityn tyypistä on epäilyksiä, kasvien kartoittamiseen erikoistuneen tutkijan 
olisi tehtävä kasvillisuustutkimus. Joissakin tapauksissa voidaan saada parempia tuloksia 
istuttamalla paikallisista tai alueellisista siemenistä esikasvatettuja kasveja. 

Riippumatta siitä, käytetäänkö luonnollista kolonisaatiota vai siirtoistutuksia, saattaa 
kannattaa kylvää ensin pioneerilajeja sisältävä seos. Pioneerilajien ohuesta kylvämisestä 
koituvia hyötyjä ovat muun muassa alustojen vakauttaminen ja houkuttelevan ruohikon 
nopea syntyminen. Samalla se jättää riittävästi paljasta maata luonnollisen kolonisaation 
etenemiselle. 

Siirtoistutusten tai luonnollisen kolonisaation vaihtoehtona voidaan käyttää tuoreen 
heinän levittämistä. Siinä paikalliselta kalkkipitoiselta niityltä kerätään vastaniitettyä 
heinää, joka sisältää siemeniä, ja heinä levitetään kolonisoitavalle alueelle. Heinä olisi 



 

89 

niitettävä kukinnan jälkeen silloin, kun siemenet ovat yhä kiinni siinä. Parhaat tulokset 
saadaan tuntemalla kohdelajit hyvin ja tietämällä, milloin niiden siemenet alkavat levitä. 
Heinä olisi levitettävä vuorokauden kuluessa sen keräämisestä, jotta se ei pilaannu ja 
siemeniä ei häviä varastoinnin aikana. Kun käytetään paikallista lähdettä, uusi ja olemassa 
oleva niitty muistuttavat läheisesti toisiaan ja heinät ovat alkuperäistä genotyyppiä. Lisäksi 
kuljetuskustannukset pysyvät mahdollisimman pieninä.  

Jos siementen luovuttajaksi ei ole käytettävissä paikallista kalkkipitoista niittyä, ruohikko 
voidaan luoda käyttämällä kaupallista siemenseosta. Kylvämisessä voidaan käyttää 
paikalliselta luovuttaja-alueelta kerättyjä siemeniä. Tällöin on huolehdittava siitä, ettei 
luovuttaja-aluetta köyhdytetä liiallisella siementen keräämisellä. Siemeniä voidaan myös 
ostaa. Tällöin siemenseos ei saa sisältää lajienvälisiä (Lolium ×hybridum, Trifolium pratense 
× T. medium) eikä sukujenvälisiä hybridejä (×Festulolium) tai polyploideja lajikkeita 
(raiheinien (Lolium) ja apiloiden (Trifolium) tetraploidit lajit). Hyvämaineiset siementen 
myyjät toimittavat siemenseoksia, jotka sopivat kunkin alueen ilmastoon ja pääasiallisiin 
maan ominaisuuksiin. Siementen olisi oltava mahdollisuuksien mukaan paikallisia.  

Luonnonkukat ja heinät kylvetään yleensä yhdessä, koska heinät auttavat vakauttamaan 
maaperää ja tarjoavat tärkeän suojan talvella. Heinänsiementen osuuden seoksesta olisi 
oltava riittävän pieni, jotta varmistetaan ruohojen vakiintuminen ja jätetään tilaa muiden 
lajien luonnolliselle kolonisaatiolle. Siemenet kylvetään yleensä syys- tai lokakuussa joko 
käsin tai käyttämällä maatalouskoneita, kuten kylvölaitteita ja -koneita, joiden avulla 
käytössä olevalla siemenmäärällä saadaan kylvettyä mahdollisimman suuri alue (Crofts & 
Jefferson 1999). Siemenet kannattaa levittää maan pinnalle eikä maan sisälle, ja useimmat 
koneet voidaan määrittää tekemään kylvö näin. Perustamisvuonna on erittäin tärkeää, 
että niitty niitetään usein, jopa kolme kertaa vuodessa, jotta yksivuotiset valtalajit saadaan 
pidettyä kurissa. Kokonaistavoitteena on vakiinnuttaa monivuotisemmat lajit, jotka eivät 
kilpaile ensimmäisenä vuonna yhtä voimakkaasti kuin yksivuotiset lajit. Tämä koskee 
erityisesti alueita, joilla on paljon viljeltyjen niittyjen rikkakasvilajeja (ks. Nowakowski & 
Pywell 2016). 

Mikä tahansa perustamistapa valitaankin, on tärkeää pitää mielessä, että niityn 
vakiintuminen ja kehittyminen vakaaksi yhdyskunnaksi vie useita vuosia. Niityn 
asianmukainen hoito on olennaisen tärkeää, jotta runsaslajinen yhdyskunta voi kehittyä ja 
se voidaan säilyttää. 

Kalkkipitoisia niittyjä on perustettu uudelleen huonontuneelle entiselle viljelymaalle 
esimerkiksi Etelä-Englannissa (Fry et al. 2018) käyttämällä lajeja, jotka on valikoitu 
kalkkipitoisten niittyjen lajiyhdyskuntien tyypistä (Bromus erectus -niitty). Bromus erectus 
on kyseisellä alueella vallitseva niitty-yhdyskunta, ja sitä käytetään tavallisesti 
kohdeyhdyskuntana ennallistamisohjelmissa. Mahdollisuutta perustaa uudelleen 
puoliluontaisia kuivia niittyjä käytetään yhä useammin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
esimerkiksi toteuttamalla innovatiivisia ja kekseliäitä tienvarsisuunnitelmia. Erään Lounais-
Englannissa vasta vuonna 2012 aloitetun tienvarsikasvillisuuden uudelleen perustamista 
koskevan hankkeen alueella kasvaa nyt runsaslajista kasvillisuutta, ja siellä on niityn 
perustamisen jälkeen tavattu yli 30 perhoslajia (puolet Yhdistyneen kuningaskunnan 
lajimäärästä). 
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Osana tienvarsisuunnitelmaa perustettu niitty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Sam Ellis) 

5.3.1 Luontotyypin hoito ja seuranta uudelleen perustamisen jälkeen 

Kalkkipitoinen niitty olisi perustettava vain, jos sen pitkän aikavälin hoitojärjestelmään, 
jota ohjaa alueen hoitosuunnitelma, on sitouduttu vahvasti. Hoitoa tarvitaan, jotta 
pensaikot ja muut aggressiiviset lajit eivät pääse valtaamaan niittyä ja jotta voidaan 
säilyttää suuri lajirunsaus. Niityn perustaminen kestää tavallisesti 3–5 vuotta. Tänä aikana 
tarvitaan niittämistä ja kevyttä laidunnusta; tarkat vaatimukset riippuvat alueesta.  

Niittyä ei yleensä tarvitse niittää ensimmäisenä vuonna, jos se on perustettu paljaalle 
mineraalialustalle, mutta niittäminen voi olla tarpeen rehevämmillä alueilla, jotta ruohikon 
korkeus pysyy alle 10 cm:ssä. Niittäminen on ajoitettava siten, ettei se häiritse maassa 
pesiviä lintuja. Niittäminen lisää versomista ja vähentää ylikasvaneiden lajien kilpailua ja 
pensoittumista.  

Niiton jälkeen leikkuujäte olisi poistettava alueelta. Jos ruohikko sisältää siemeniä, 
leikkuujätettä voidaan käyttää heinän levittämiseen muille alueille. Niitty olisi niitettävä 
kerran toisena ja kolmantena vuonna sen jälkeen, kun kukat ja heinät ovat tuottaneet 
siemenensä. Jänisten, nautojen ja lampaiden laiduntamista olisi hillittävä tai se olisi 
estettävä näiden kolmen ensimmäisen vuoden aikana, jotta niitty pääsee vakiintumaan eli 
jotta siementaimet ehtivät kehittämään riittävät juuristot eikä laiduntaminen poista niitä 
juurineen. Kun niitty on vakiintunut, voidaan aloittaa kevyt laiduntaminen.  

Laidunnuksen ja/tai niittämisen avulla toteutettu pitkäaikainen hoito on olennaisen 
tärkeää lajirunsauden säilyttämiseksi. Tyypillinen hoitotekniikka on perinteisesti ollut 
laiduntaminen ja joillakin alueilla niittäminen; niittäminen voi soveltua pieniin, loivilla 
rinteillä sijaitseviin kohteisiin. Nautojen ja lampaiden laidunnusta voidaan käyttää 
ympärivuotisena hoitona, jos eläintiheydet ovat pieniä. Tähän vaikuttaa kuitenkin myös 
alueen tuottavuus. Tuottamattomat alueet saattavat sopia vain talvilaidunnukseen; sitäkin 
on tosin seurattava liiallisen kulutuksen varalta. Tässä yhteydessä liiallisella kulutuksella 
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tarkoitetaan maan rakenteen tiivistymistä tai fyysistä hajoamista painavien eläinten 
sorkkien tai kavioiden alla.  

Laiduntamisella olisi pyrittävä luomaan niittymosaiikki, jossa on monen korkuista 
kasvustoa ja pieniä pensaikkolaikkuja (esim. enintään 25–30 prosenttia kokonaispinta-
alasta). Mosaiikin luomisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi sitä, että erityyppiset 
laiduneläimet valikoivat syömiään kasveja. Naudat syövät karkeampaa ruohoa ja tallovat 
maata raskaammin kuin lampaat. Poljetut laikut luovat aukkoja, joille voi kasvaa uusia 
kasveja. Tarkempaa tietoa hoidosta on teoksessa Crofts & Jefferson (1999).  

Hoitokäytännöt olisi arvioitava myös silloin, kun niitty perustetaan erittäin sopivaan 
paikkaan, jotta voidaan arvioida vakiintumista ja pitkän aikavälin tuloksia. On laadittava 
aluekohtainen pitkän aikavälin hoitosuunnitelma, joka sisältää seuranta- ja 
arviointiohjelman, jonka avulla hoitojärjestelmää voidaan tarvittaessa mukauttaa.  

Alavien maiden niittyluontotyyppien uudelleen perustamisen seuranta voisi sisältää 
seuraavat näkökohdat: 
- Niityn vakiintumisaste: % pintakasvillisuudesta, paljaat laikut ja lehtikarikkeen 

esiintyminen. 
- Ruohikon koostumus: heinien suhde ruohoihin, positiiviset indikaattorilajit, 

negatiiviset indikaattorilajit, lajit, joilla on paikallista erottuvuutta. 
- Luonteenomainen lajikoostumus, mukaan lukien indikaattorilajien valitseminen eri 

taksonomisista ja funktionaalisista ryhmistä, kuten pölyttäjistä (Hymenoptera: 
Aculeata, Syrphidae, Lepidoptera) sekä peto- ja hajottajaryhmistä. 

Niittyjen uudelleen perustaminen viljelymaalle Tšekissä 

Viljelymaan muuntaminen runsaslajiseksi niityksi kestää pitkään. Sen onnistumiseen 
vaikuttavat paitsi ennallistamismenetelmä ja käytetyn siemenseoksen koostumus myös 
heinitettävän alueen paikalliset olosuhteet (Jongepierová & Malenovský 2012; Jongepierová 
et al. 2012; Scotton et al. 2012; Ševčíková et al. 2014). Hyönteisyhdyskuntien ennallistaminen 
onnistuu paremmin maisemissa, joiden läheisyydessä on pinta-alaltaan suuri puoliluontainen 
runsaslajinen niitty, sillä erikoistuneet fytofagiset hyönteislajit kykenevät leviämään vain 
lyhyitä matkoja (Woodcock et al. 2010a, 2010b). Jäljempänä esitellään lyhyesti uudelleen 
perustamisessa useimmin käytetyt menetelmät. 

Spontaani sukkessio. Niittyjä voidaan ennallistaa pelkän sukkession avulla vain hyvin kuivissa tai 
hyvin märissä kohteissa, joissa pensaat ja puut eivät pääse vakiintumaan ja joiden lähialueella on 
säilynyt pysyviä niittyjä tai laitumia. Tšekin lämpimimpien osien kuivilla alueilla sijaitsevilla 
hylätyillä viljelymailla toteutettu seuranta on osoittanut, että vanhempien ruohikkojen 
lajikoostumus alkaa muistuttaa luontaista arojen kasvillisuutta (Jírová et al. 2012). Säännöllistä 
niittoa tarvitaan kuitenkin yleensä kolmannesta vuodesta alkaen sen jälkeen, kun viljelykäytöstä 
on luovuttu. Lajikoostumukseltaan ekologisesti suotuisien niittyjen ennallistaminen kestää noin 
kymmenestä (Lencová & Prach 2011) kahteenkymmeneen vuoteen (Prach et al. 2014), mutta 
kasvien ja joidenkin selkärankaisten ryhmien osalta voi kestää pidempään, ennen kuin 
alkuperäinen runsaslajisen kasvillisuuden monimuotoisuus palautuu. 

Kaupalliset siemenseokset. Viljelymaan muuntaminen niityksi toteutetaan useimmiten kylvämällä 
kaupallisia palko- ja heinäkasvien siemenseoksia. Vaikka tätä ei voida pitää ekologisena 
ennallistamisena, tällaista aluksi vähälajista ruohikkoa voidaan ajan mittaan täydentää halutuilla 
kasvi- ja eläinlajeilla, erityisesti jos nämä lajit esiintyvät yhä lähiympäristössä. Tämän ovat 
vahvistaneet Valkoisten Karpaattien alueella toteutetun seurannan tulokset (Prach et al. 2014; 
Jongepierová et al. 2018). Paikoissa, joissa haluttujen lajien myöhempi kolonisaatio on vähäistä, 
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koska niitä ei esiinny lähiympäristössä, haluttuja lajeja voidaan tuoda niitylle kylvämällä tai 
istuttamalla niitä ruohikolle, joka on perustettu käyttämällä kaupallisia siemenseoksia. 

Alueelliset siemenseokset. Alueelliset siemenseokset kerätään, tuotetaan ja käytetään tietyllä 
alueella käyttämättä kasvinjalostusprosesseja. Seosten lajikoostumus perustuu alueen 
luonnollisten yhdyskuntien lajikoostumukseen (Scotton et al. 2012). Lajit, erityisesti ruohot, 
tukevat myös monia eri eläimiä, jotka tarvitsevat niitä ravinnoksi tai muihin tarkoituksiin. Tämän 
menetelmän suurin etu on, että se auttaa säilyttämään suurelta osin populaatioiden luonnollisen 
geneettisen vaihtelun, mikä puolestaan estää vieraiden genotyyppien tai muiden kuin 
kotoperäisten lajien tai lajikkeiden leviämisen. Alueellisten siementen hankkimiseen ja käyttöön 
annetaan ohjeita useissa julkaisuissa (Scotton et al. 2012; Jongepierová et al. 2012; Jongepierová 
& Prach 2014; Ševčíková et al. 2014). Pääperiaatteet ovat seuraavat: 
 Siemenet voidaan hankkia niityltä osana vastaniitettyä heinäbiomassaa (tuore heinä), joka 

levitetään heti ennallistettavaan maastoon. Tätä menetelmää käytetään pääasiassa Saksassa ja 
Alankomaissa, ei pelkästään viljelymaalla vaan myös muilla alueilla, kuten lentotuhkan 
säilytyspaikoissa (Kirmer et al. 2014). 
 Jos leikattu biomassa kuivataan niiton jälkeen, heinää voidaan käyttää suoraan siemenlähteenä 

tai se voidaan puida ennen käyttöä (puitu heinä). 
 Jos heinänkorjuussa käytetään leikkuupuimuria, ruohikko niitetään ja puidaan heti paikan päällä. 
 Siemenet voidaan kerätä myös pystyssä olevasta ruohikosta imuroimalla. 
 Tarvittaessa pieni määrä siemeniä voidaan kerätä myös manuaalisesti. 
 Jos siemenvalikoima on monipuolinen (eri kokoja ja eri kypsymisaikoja), suositellaan viljelemään 

kasveja kylvöalustoilla.   
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Runsaslajisia alueellisia siemenseoksia on käytetty laajassa mittakaavassa niityn perustamiseen 
viljelymaalle tähän mennessä vain Valkoisilla Karpaateilla, joilla yli 600 hehtaarin alue on jo 
heinitetty uudelleen tällä tavalla (Jongepierová 2008; Jongepierová & Prach 2014; Prach et al. 2013, 
2015a; Jongepierová et al. 2015). 

Ylempien maakerrosten tai nurmipaakkujen siirtäminen. Ennallistettavalle alueelle voidaan 
levittää ylempiä maakerroksia tai siirtää kokonaisia nurmipaakkuja. Tämä on kuitenkin teknisesti 
ja taloudellisesti haastavaa, ja ongelmana ovat myös nurmen lähteenä toimivalle alueelle 
aiheutuvat vahingot. Tämä menetelmä voi olla perusteltavissa, jos sen käyttö on pienimuotoista 
tai jos sitä käytetään paikoissa, joissa lähdealue on häviämässä (esim. kaivostoiminnan tai 
rakentamisen vuoksi). Tästä on saatu joitakin kokemuksia arokasveja sisältävillä tärkeillä alueilla 
Tšekissä (rautatietunneli Obřanyssa, kalkkilouhos Hádyssa ja Dálkyn louhos Čebínin lähellä). 
Tulokset ovat olleet myönteisiä arolajien uusilla alueilla selviytymisen osalta, mutta siirretyt 
kserofiiliset lajit eivät levinneet lähiympäristöön juuri lainkaan tai leviäminen oli erittäin hidasta. 

 

5.4 Suojeluun tähtäävän hoidon suunnittelu tietyllä alueella 

Luontotyypin ominaisuuksien, suojeluarvojen ja kontekstin (historia ja kehitys) välillä on 
suuria eroja eri maiden ja luonnonmaantieteellisten alueiden välillä. Siksi on tärkeää, että 
luontotyypin hoidon suunnittelussa otetaan huomioon seuraavat yleiset näkökohdat, 
joiden ansiosta voidaan tehdä järkeviä hoitopäätöksiä:  

- aluekohtaiset tavoitteet ja lajien suojelutasoon liittyvät tavoitteet  

- paikalliset tai alueelliset maankäytön ja karjanhoidon perinteet, käytännöt ja tekniikat 
– nykypäivän suojeluarvot ovat usein seurausta menneistä maankäyttö- ja 
laidunnusjärjestelmistä. 

Vaikka perinteistä hoitotapaa ei ole usein mahdollista, tarkoituksenmukaista eikä 
välttämätöntä kopioida, käytössä olevat tiedot ja kokemukset olisi otettava 
mahdollisuuksien mukaan huomioon.  

Alueen olosuhteiden yksityiskohtainen tarkastelu auttaa määrittämään parhaat tekniikat 
ja menetelmät luontotyypin säilyttämistä tai ennallistamista varten sekä arvioimaan niiden 
soveltuvuutta tarkasteltavaan tilanteeseen siten, että samalla otetaan huomioon 
käytettävissä olevat resurssit. Näin voidaan arvioida, missä määrin tavoitteet voidaan 
saavuttaa ja mitä esteitä voi olla edessä.  
 

Keskeisiä näkökohtia, jotka on otettava huomioon niittyjen suojelun ja hoidon 
suunnittelussa (Rūsiņa 2017) 

Ekologiset näkökohdat 

 Maisemien väliset yhteydet ovat erittäin tärkeitä niittylajien pitkän aikavälin selviämisen 
kannalta. Ne varmistavat lajien liikkumisen niityltä toiselle sekä riittävän suurten ja 
geneettisesti monimuotoisten populaatioiden säilymisen. Siksi on tärkeämpää parantaa 
tai ennallistaa sellaisia niittyjä, jotka sijaitsevat muiden niittyjen järjestelmässä tai 
suuremmalla alueella, jolla on runsaasti puoliluontaisia niittyjä, kuin sellaisia erillisiä 
niittyjä, jotka sijaitsevat metsittyneessä tai tehomaatalouden käytössä olevassa 
maisemassa. Ennallistaminen myös onnistuu tässä tapauksessa paremmin, koska lajit 
kykenevät helposti leviämään ennallistetulle niitylle muilta niityiltä.  



 

94 

 Niittyalueet ovat tärkeitä kasvien, lintujen ja selkärangattomien lajien suojelemiseksi. 
Siksi suurten niittyjen ennallistaminen olisi asetettava etusijalle, jos muut tekijät (ks. 
jäljempänä) ovat samankaltaisia.  
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 Niityn biodiversiteetti: mitä suurempi biodiversiteetti on, sitä tärkeämpää niityn 
ennallistaminen on.  

 Suojeltujen lajien esiintyminen: jos niityllä on selvinnyt suojeltuja lajeja, tällaisen niityn 
suojelu olisi asetettava etusijalle verrattuna niittyihin, joilla ei esiinny suojeltuja lajeja.  

 Niityn ympäristöolosuhteiden muutokset: on parempi ennallistaa sellaiset niityt, joiden 
ympäristöolosuhteet ovat muuttuneet vähemmän.  

Sosioekonomiset näkökohdat 

 Pitkän aikavälin näkökulma: Olisi asetettava etusijalle sellaiset niityt, joiden hoidon 
jatkuminen ennallistamisen jälkeen on todennäköisempää. Ennallistamista kannattaa 
suunnitella vain paikoissa, joissa niittyjen hoitoa aiotaan jatkaa pitkällä aikavälillä. 
Muussa tapauksessa ennallistamiseen investoidut varat käytetään kestämättömästi ja 
niistä on vain väliaikaista (jos mitään) hyötyä biodiversiteetin säilyttämisessä (riippuen 
ennallistamisen välittömästä menestyksestä). Niityn monikäyttöisyys: Etusijalla ovat 
niityt, joiden käytön odotetaan olevan monipuolisempaa ennallistamisen jälkeen 
esimerkiksi silloin, kun hoidolla paitsi varmistetaan biodiversiteetti myös tuotetaan 
eläinten rehua maatalouteen ja kun niittyä käytetään matkailuun, lääkekasvien 
keräämiseen tai ympäristökasvatukseen. Myös silloin, kun niittyä ei käytetä eläinten 
rehun tuottamiseen, niityn hoitoa pidetään tuotantona – se tuottaa luontoarvoja ja 
biodiversiteettiä. 

 Paikallisyhteisön, kunnan, omistajan ja hoitajan asenne: mitä enemmän paikallisyhteisö 
arvostaa biodiversiteettiä ja sen hyötyjä, sitä paremmat mahdollisuudet on säilyttää 
ennallistettu niitty pitkällä aikavälillä.  

 Ennallistamisen kustannukset suhteessa odotettuihin tuloksiin: Olisi asetettava etusijalle 
niityt, joiden ennallistamiseen tarvitaan mahdollisimman pieniä investointeja ja joiden 
hyödyt ovat mahdollisimman suuria (ennallistamisen onnistumistodennäköisyys on 
suuri). Suunnitteluvaiheessa, kuten rahoituksen suunnittelussa, olisi otettava huomioon 
myös niityn säilyttämisen kustannukset. Olisi otettava huomioon sellaiset kustannukset ja 
tulot, jotka liittyvät luontotyypin ennallistamisen tai hoidon tuottamiin materiaaleihin – 
esimerkiksi puuhun, niitettyyn biomassaan ja poistettuun pintakerrokseen. Näille 
materiaaleille voi olla vaikea keksiä käyttöä käytännössä, ja tällaisten luontotyypin 
ennallistamisen ”sivutuotteiden” poistaminen ja hävittäminen voi aiheuttaa merkittäviä 
lisäkustannuksia. 

Niityn ennallistamisen ja säilyttämisen tavoitteet voidaan saavuttaa erilaisilla keinoilla. 
Menetelmissä ja tekniikoissa voi olla merkittäviä eroja sekä taloudellisten resurssien että 
ajan suhteen. Siksi vaihtoehdoista on tehtävä kattava toteutettavuustutkimus ja ne on 
arvioitava parhaan ratkaisun valitsemiseksi. Ennallistamis- ja säilyttämistyöt ja -menettelyt 
valitaan kolmen näkökohdan perusteella: alueen ekologiset olosuhteet, saatavilla olevat 
lajien resurssit ja haluttu aikataulu tavoitteen saavuttamiseksi.  

Ennallistaminen ja hoito olisi toteutettava kyseisen alueen yksilöllisen ennallistamis- ja 
hoitosuunnitelman mukaisesti. Jäljempänä on yhteenveto niityn ennallistamis- ja 
säilyttämissuunnitelman laatimisen tärkeimmistä vaiheista.  
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Niityn ennallistamisen suunnitteluvaiheet (mukautettu teoksesta Rūsiņa (toim.) 2017) 

1. Kerätään tietoa alueella vallitsevista olosuhteista, myös niittytyypin suojelun kannalta 
keskeisistä ekologisista prosesseista: esimerkiksi kasvillisuus, eläin- ja kasvilajien 
koostumus, maaperän ominaisuudet, maasto, maaperän kosteusjärjestelmä, 
kuivatusjärjestelmä ja tila sekä aiempi ja nykyinen hoito.  

2. Määritetään niityn säilyttämisen tai ennallistamisen tavoite, esimerkiksi luontotyypin 
suotuisan tilan (rakenne, ekologiset prosessit ja ominainen lajikoostumus) 
saavuttaminen tai säilyttäminen sekä sen huonontumisen estäminen. Tarkastellaan 
mahdollisesti ristiriitaisia hoidon painopisteitä ja määritellään etusijalla olevat 
vaihtoehdot (ks. luku X.X).  

3. Arvioidaan, saavutetaanko tavoite nykyisellä hoidolla, ja määritellään tarvittavat 
muutokset. 

4. Määritetään tarvittavat luontotyypin ennallistamis- tai säilyttämistoimenpiteet 
ja -menetelmät ja niiden yhdistelmät. Saman niityn eri osissa saatetaan tarvita erilaisia 
ennallistamis- tai säilyttämistoimenpiteitä. Esimerkiksi sellaisessa niityn osassa, jossa on 
runsas suojeltavan kasvilajin populaatio, ennallistamisessa keskitytään tämän lajin 
suotuisaan tilaan, kun taas toisaalla tavoitteena on varmistaa tietyille eläinlajeille (esim. 
linnut, perhoset) sopiva kasvillisuusrakenne ja toisaalla taas rajoittaa helposti leviäviä 
lajeja. Tällöin kannattaa kartoittaa tarvittavat toimenpiteet. 

5. Määritetään ekologiset ja maisemaan liittyvät rajoitukset ja edut ennallistamis- tai 
säilyttämistoimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä.  

6. Määritetään ennallistamis- tai säilyttämistoimenpiteiden sosioekonomiset, oikeudelliset 
ja taloudelliset rajoitteet ja edut, esimerkiksi toisaalta toimenpiteiden kustannukset ja 
oikeudelliset rajoitteet ja toisaalta mahdolliset kannustimet, taloudelliset resurssit ja 
olemassa olevista ohjelmista saatava tuki.  

7. Eritellään niityn ennallistamis- tai säilyttämistavoitteet yksityiskohtaisesti siten, että 
niissä otetaan huomioon ympäristöön liittyvät, oikeudelliset ja sosioekonomiset 
rajoitukset ja edut, esimerkiksi luontotyypin kasvillisuusrakenteen parantaminen tai 
tietyn kasvin, linnun tai muun lajin olojen parantaminen.  

8. Laaditaan ennallistamis- ja säilyttämistoimien aikataulu. Suunnitellaan tarvittavien 
ennallistamis- ja säilyttämistöiden järjestys ja ajankohta niityn alkutilan perusteella. 

9. Kehitetään ennallistamisen ja säilyttämisen onnistumisen seurantaa, mukaan lukien 
määräaikainen arviointi, jotta ennallistamiseen ja säilyttämiseen voidaan tehdä 
tarvittavat muutokset. 

 

5.5 Toimenpiteiden priorisointia ja toiminnan painopistealojen 
määrittämistä koskevat kriteerit 
Priorisoinnilla voi olla ratkaiseva merkitys siinä, että varmistetaan suojelutoiminnan 
mahdollisimman suuri tehokkuus, optimoidaan seurannan ja hoidon kustannukset ja 
ajankäyttö sekä arvioidaan hoitotoimien asianmukaisuus.  Tätä tavoitetta varten voidaan 
määritellä tarkat kriteerit toimien priorisoimiseksi.  

Seuraavia kriteereitä pidetään hyödyllisinä tämän luontotyypin suojelutoimien 
priorisoinnissa: 

- maantieteellinen sijainti 
- maankäytöstä luopumisen ajankohta 
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- varsinaisen kasvillisuuden luonne 
- pensoittumisen aste 
- toteutettavuus, esimerkiksi alueelle pääsy tarvittavan teknologian kanssa 
- panos suotuisan suojelutason saavuttamiseen luonnonmaantieteellisellä tai 

alueellisella tasolla. 

Esimerkkinä voidaan mainita Life-hanketta ”LIFE13 NAT/IT/000371 – SUNLIFE – Umbrian 
alueen Natura 2000 -verkostoa koskeva strategia” varten laadittu toimien priorisointia 
käsittelevä opas. Toisaalta oppaassa annetaan merkittävä rooli luontotyypin luontaisille 
ominaisuuksille, joita ovat luontotyypin ensisijaisuus, luontotyypin edustavuus tai 
harvinaisuus aluetasolla, kasviyhdyskunnan runsaus (kasviyhdyskunnan monimuotoisuus), 
luontodirektiivin liitteissä II–IV lueteltujen lajien todellinen tai mahdollinen määrä sekä 
uhanalaisten lajien luetteloon sisältyvien lajien todellinen tai mahdollinen määrä. Toisaalta 
taas priorisoinnissa otetaan huomioon ulkoiset ominaisuudet, jotka auttavat tuomaan 
esiin huonontumista koskevan todellisen riskin. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisestä 
johtuvat paineet, kansallinen suojelutaso ja muuntumiseen liittyvä sisäsyntyinen riski 
(dynaamiset prosessit). 

Latviassa käytetään seuraavia yleisiä kriteereitä:  

- Luontotyyppikohtaiset lajit, myös suojellut lajit, ovat vaarassa kuolla paikallisesti 
sukupuuttoon luontotyypin laadun heikkenemisen ja eristäytyneisyyden vuoksi; 
luontotyypin esiintymisalueen odotetaan pienenevän tulevina vuosikymmeninä. 

- Luontotyyppi on ainoa tai lähes ainoa alue, jolla esiintyy vähintään yksi 
luontodirektiivin liitteessä II tai lintudirektiivissä luetelluista lajeista tai sellainen laji, 
joka on hyvin harvinainen (jota esiintyy hyvin harvoissa paikoissa) ja joka on suojeltu 
Latviassa, tai luontotyyppi on tärkeä muuton, lisääntymisen tai muun lajin elinkierron 
tärkeän osan kannalta tai se on sellaisten suojeltujen lajien elinympäristö, joiden 
esiintyminen vähenee nopeasti. 

Ensisijaisten luontotyyppien suojelun kannalta tärkeimpien Natura 2000 -alueiden 
valinnassa käytetään seuraavia kriteereitä (vähintään neljän kriteerin on täytyttävä): 

- Tietyllä Natura 2000 -alueella on merkittäviä kyseisen luontotyypin kattamia alueita 
ja/tai kyseinen luontotyyppi on erittäin luonteenomainen ja sen edustavuus on korkea 
(vähintään B), mikä on tärkeää suotuisan suojelutason saavuttamiseksi koko maassa. 

- Juuri tämän luontotyypin ennallistaminen tällä alueella on tärkeää luontotyypin 
suojelulle kansallisella tai EU:n boreaalisen luonnonmaantieteellisen alueen tasolla.  

- Luontotyypin häviäminen tältä Natura 2000 -alueelta voi pienentää sen 
esiintymisaluetta. 

- Luontotyyppi on huonontunut kyseisellä Natura 2000 -alueella, mutta elpyminen on 
mahdollista; ennallistaminen parantaa merkittävästi luontotyypin tilaa ja/tai lisää 
luontotyypin pinta-alaa. 

- Kestävä luontotyypin hoito ja suotuisa suojelujärjestelmä on mahdollista varmistaa. 
- Luontotyypin ennallistamisen arvioidut kustannukset kyseisellä Natura 2000 -alueella 

ovat kohtuulliset hyötyihin nähden. 
- Luontotyypin ennallistaminen kyseisellä Natura 2000 -alueella ei vaikuta haitallisesti 

muihin suojeltuihin luontotyyppeihin tai tärkeisiin lajeihin ja/tai se ei aiheuta 
ympäristöön liittyviä tai sosioekonomisia ongelmia. 

 



 

98 

5.7  Toimenpiteiden määrittelyn ja toteutuksen kannalta keskeiset 
sidosryhmät 

Tarvittavien suojelutoimenpiteiden tehokkaan toteuttamisen kannalta pidetään yleisesti 
ottaen tärkeänä, että olennaiset sidosryhmät osallistuvat laajasti toimenpiteisiin ja 
toimivat niissä kumppaneina. Suojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa 
pidetään tärkeänä sellaisten osallistavien toimintatapojen käyttöä, joissa ovat mukana 
seuraavat sidosryhmät:  

- viljelijät, maanomistajat, maankäyttäjät 
- alueenhoitajat, julkishallinto (kansallinen, alueellinen, paikallinen)  
- luonnonsuojeluelimet ja -järjestöt  
- maatalouselimet ja -järjestöt 
- tieteelliset neuvonantajat ja valvojat 
- viljelijöitä toteuttamisessa auttavat neuvontapalvelut ja tekninen tuki 
- kansalaisjärjestöt  
- paikallisyhteisöt 
- paikalliset matkailualan toimijat ja yrittäjät (kuivat niityt, joilla on runsaasti kukkivia 

ruohoja, ovat usein houkuttelevia maiseman osia, ja laiduneläintuotteita voidaan 
käyttää paikallisina tuotteina).  

 

5.8 Haasteet, ongelmat ja mahdolliset ratkaisut 

Merkittäviä haasteita ja ongelmia liittyy tarpeeseen kehittää itseään ylläpitävä talous 
reuna-alueille, joilla luontotyyppi 6210 esiintyy. Maankäytöstä luopumiseen liittyvät 
laajalle levinneet, käynnissä olevat prosessit ovat seurausta vuoristoalueiden 
talousjärjestelmien romahtamisesta, sillä nämä järjestelmät eivät kykene kilpailemaan 
modernien, laajamittaisten tuotantojärjestelmien kanssa. Tämän kehityksen torjumiseksi 
olisi kehitettävä kestäviä tuotantojärjestelmiä, joilla voidaan taata paikallisten 
populaatioiden säilyminen.  

Tekniset ongelmat voivat johtua myös siitä, että tyypin 6210 kuivien niittyjen 
asianmukainen kestävä käyttö edellyttää tieteellistä valvontaa. Nämä järjestelmät ovat 
erittäin hauraita, ja liiallinen käyttö voi vahingoittaa niitä merkittävästi. Asianmukaisessa 
hoidossa olisi huolehdittava käytetyn niityn paikallisista, ekologisista, kasvistoon liittyvistä 
ja luonnonmaantieteellisistä ominaisuuksista ja valittava sopivin laiduneläinten tyyppi ja 
määrä (Frattegiani et al. 2017). Kaikkia viljelijöitä ja tuotantoyrityksiä olisi tuettava tähän 
tarkoitukseen laadituilla seurantaohjelmilla, jotta voitaisiin varmistaa mukautuva hoito. 

Seuraavassa esitetään muita mahdollisia rajoituksia ja ratkaisuja, jotka liittyvät 
suojelutoimenpiteiden toteuttamiseen:  

 Ennen laiduntamisen aloittamista uudelleen niityiltä on raivattava pensaikot ja karjalle 
on kunnostettava tai rakennettava juottopisteitä. Viljelijät eivät usein pysty 
rahoittamaan näitä toimia itse, ennen kuin he saavat maalle YMP:n suoria tukia, joten 
ennallistamisen rahoitus ja joskus myös työvoima on saatava ulkoisesta hankkeesta.  

 Luontotyypillä 6210 laidunnetun rehun mineraalipitoisuudet ovat yleensä pieniä läpi 
vuoden, ja ilman mineraalilisiä erityisesti fosforin, kuparin, koboltin ja seleenin 
puutteet ovat todennäköisiä. Siksi karja tarvitsee lisäravinteita mineraaleja sisältävistä 
nuolukivistä, lisäravinnejauheista tai mineraaliboluksista. Fosforin antaminen karjalle 
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on kuitenkin toteutettava tavalla, jonka vaikutukset lajirunsauteen ja 
monimuotoisuuteen ovat mahdollisimman pienet. 

 Niitty voi edellyttää säännöllistä pensaikkojen ja haitallisten rikkakasvien, myös 
haitallisten vieraslajien, hallintaa, johon tarvitaan paljon työvoimaa. Jos luontotyypin 
hoito vaatisi vähemmän työvoimaa, viljelijät pystyisivät tekemään tätä työtä paremmin 
säännöllisesti. Hoidon ansiosta maa voi jatkossakin saada YMP:n suoria tukia. 

 Joissakin paikoissa (esim. Aransaarilla Irlannissa) maatilojen pirstoutuneisuus ja pieni 
lohkokoko tarkoittavat, että tietyn maalohkon laidunnusaika saattaa olla lyhyt. On 
varmistettava pääsy näille pienille lohkoille karjan siirtämiseksi paikasta toiseen ja 
helpotettava karjan liikkumista, jotta ihanteellinen laidunnusjärjestelmä voidaan 
säilyttää maatilan erillisissä osissa. 

 Luontotyypin tunnistamisessa ja peltokartoituksessa on edelleen ongelmia joillakin 
alueilla (esim. Puolassa). Kaikkia arvokkaita alueita ei ole kartoitettu hyvin eikä ole 
arvioitu, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia omistajan tunnistamisessa ja 
suojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.  

 Laiduntamisen uudelleen aloittamisessa tai toteuttamisessa voi olla logistisia ja 
järjestelyihin liittyviä ongelmia. Monilla alueilla eläinten laidunnus niityillä ei ole enää 
nykyisin osa paikallista maatalousjärjestelmää. Niityillä laiduntamisen toteuttamiseksi 
kaikki logistiset tekijät (eläimet, navetat, aidat, vesi, talviruokinta) on järjestettävä 
erikseen, mikä on vaikeaa ja kallista ja edellyttää työvoimaa. Siksi laiduntaminen on 
korvattu joissakin hankkeissa niitolla, mikä ei ole aina paras mahdollinen niittyjen 
hoitotapa. 

5.9 Päätelmät ja suositukset 

 Suojelun tavoitteet ja painopisteet voidaan määritellä luonnonmaantieteellisen 
alueen tasolla suotuisan suojelutason saavuttamiseksi ja keskeisten luontotyyppiin 
kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Tämä sisältää tarvittaessa muun muassa pinta-alan, 
rakenteen ja toimintojen parantamiseen liittyvien ennallistamistarpeiden 
määrittämisen. 

 Luonnonmaantieteellisellä tasolla määritellyt suojelutavoitteet on muunnettava 
täsmällisemmiksi tavoitteiksi ensin kansallisella ja sitten aluekohtaisella tasolla. Tässä 
toimintasuunnitelmassa ehdotetaan myös ensisijaisesti suojeltavien paikkojen ja 
alueiden määrittämistä luontotyypin suojelun varmistamiseksi sekä korkeammalla 
tasolla (esim. luonnonmaantieteellinen, kansallinen) asetettujen tavoitteiden 
edistämiseksi Natura 2000 -verkostossa ja sen ulkopuolella. 

 Aluetason suojelutavoitteissa olisi määriteltävä tila, joka luontotyypin olisi 
saavutettava kyseisillä alueilla, jotta alueiden vaikutus suotuisan suojelutason 
saavuttamiseen kansallisella, luonnonmaantieteellisellä tai Euroopan tasolla on 
mahdollisimman suuri. 

 Lisäksi sen mukaan, miten suuri osa tästä luontotyypistä sijaitsee 
Natura 2000 -alueilla, voi olla tarpeen toteuttaa toimia näiden alueiden ulkopuolella, 
jotta varmistetaan luontotyypin suojelu pitkällä aikavälillä, sen ekologinen 
vaihtelevuus ja riittävä kytkeytyneisyys sen luontaisella levinneisyysalueella sekä 
luontotyyppiin liittyvien lajien suojelu. 

 Tämän luontotyypin hyvän tilan säilyttäminen edellyttää laajaperäistä laiduntamista 
tai niittämistä sen mukaan, millaiset paikalliset olosuhteet ovat ja millaisia 
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hoitokäytäntöjä alueella on perinteisesti käytetty. Myös pensaikkojen tai haitallisten 
vieraslajien hallinta voi olla tarpeen. 

 Alueen olosuhteiden yksityiskohtainen tarkastelu auttaa määrittämään parhaat 
tekniikat ja menetelmät luontotyypin säilyttämistä tai ennallistamista varten sekä 
arvioimaan niiden soveltuvuutta tarkasteltavaan tilanteeseen siten, että samalla 
otetaan huomioon käytettävissä olevat resurssit. Näin voidaan arvioida, missä määrin 
tavoitteet voidaan saavuttaa ja mitä esteitä voi olla edessä.  
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 Niittyjen suojelun ja ennallistamisen suunnittelussa keskeisiä näkökohtia ovat muun 
muassa ekologiset ja sosioekonomiset näkökohdat, jotka määrittävät hoito- ja 
ennallistamismahdollisuudet. Ennallistaminen ja hoito olisi toteutettava kyseisen 
alueen yksilöllisen ennallistamis- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 Kohteiden suojelutavoitteista riippuen hoito on ehkä mukautettava tiettyjen lajien 
tarpeisiin.  

 Joissakin tilanteissa voi olla tarpeen tai tarkoituksenmukaista perustaa niittyjä 
uudelleen. Uudelleen perustamisen toteutettavuus olisi arvioitava asiaan 
perehtyneiden asiantuntijoiden (joiden erikoisalana on esim. maaperä, hydrologia, 
ekologia tai kasvillisuus) avustuksella. Niityn perustamissuunnitelma olisi laadittava 
samalla tavalla kuin niityn ennallistamissuunnitelma. 

 Merkittävät haasteet näiden niittyjen suojelussa liittyvät ongelmiin, jotka koskevat 
omillaan selviytyvän talouden ylläpitämistä syrjäisillä alueilla, joilla luontotyyppi 6210 
esiintyy. Perinteisestä niittyjen hoidosta ollaan monin paikoin luopumassa. Tämän 
kehityksen torjumiseksi olisi pyrittävä kehittämään kestäviä tuotantojärjestelmiä, 
joilla voidaan taata paikallisten populaatioiden säilyminen.   
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6. TIETÄMYS JA SEURANTA 

Tämän luontotyypin suojelun suunnittelun kannalta on myös tärkeää, että lisätään tietoa 
suojelutasosta, uhkista ja paineista sekä parannetaan niihin liittyviä arviointimenetelmiä 
ja otetaan käyttöön asianmukaisia seurantajärjestelmiä. Kannattaisi laatia 
yhdenmukaistettuja menetelmiä, joilla seurataan luontotyypin 6210 suojelutasoa ja 
kehitystä ajan mittaan asianmukaisilla mittareilla. Seurantajärjestelmien olisi katettava 
luontotyypin 6210 suuri vaihtelevuus.  

Lisäksi hoitotoimenpiteiden tehokkuutta olisi seurattava ja arvioitava käyttämällä 
asianmukaisia indikaattoreita, joilla saadaan selkeitä viitteitä saavutetuista tuloksista. 

 

6.1 Luontotyypin seurantamenetelmät 

Kuten edellä olevassa suojelutason arviointia käsittelevässä luvussa jo todettiin, 
luontotyyppien seurantajärjestelmiä ja -pöytäkirjoja on jo saatavilla tai kehitetään ja 
parannetaan parhaillaan useissa EU-maissa. 

Seuranta toteutetaan yleensä valikoiduilla alueilla ja koealoilla. Lisäksi voidaan käyttää 
seurantalinjoja, joilla kirjataan keskeiset luontotyypin ominaisuudet ja sovelletaan 
asiaankuuluvia kriteereitä ja raja-arvoja suojelutason arvioinnissa käytettyihin 
parametreihin (pinta-ala, rakenne ja toiminnot, tulevaisuudennäkymät). 

Seurantatutkimukset voivat kattaa tietyn prosenttiosuuden luontotyypin 
esiintymisalueesta. Otannan olisi oltava riittävän kokoinen, jotta se edustaisi koko 
luontotyypin vaihtelevuutta ja eri olosuhteita. 

Jäljempänä on joitakin esimerkkejä EU-maissa saatavilla olevista luontotyypin 
seurantajärjestelmistä ja -pöytäkirjoista. EU-maissa kehitteillä olevista 
seurantajärjestelmistä on hiljattain tehty yhteenveto teoksessa Ellwanger et al. 2018. 

Saksassa liittovaltion luonnonsuojeluvirasto (Bundesamt für Naturschutz, BfN) on laatinut 
tiiviissä yhteistyössä osavaltioiden luonnonsuojeluvirastojen kanssa suosituksia 
luontotyyppien ja yhteisesti tärkeiden lajien suojeluasteen seurannasta ja arvioinnista 
yksittäisiä esiintymiä, kuten alueita, koskevien tutkimusten ja yksityiskohtaisen 
asiantuntijatiedon perusteella (BfN & BLAK 2017). Luontotyyppien rakennetta ja 
toimintoja koskevan parametrin arviointi perustuu useisiin kriteereihin (luonteenomaisten 
luontotyypin rakenteiden ja lajikoostumuksen kattavuus, paineet), joissa tarkastellaan 
luontotyypin keskeisiä ominaisuuksia. Arviota näistä keskeisistä ominaisuuksista verrataan 
määritettyihin raja-arvoihin, jotka kuvaavat luontotyypin tilaa.  

Luontotyypin 6210 osalta kriteeri tyypillisten luontotyypin rakenteiden kattavuus koostuu 
ominaisten rakenteellisten tyyppien (esim. kesäkasvit, pioneerilajit, lyhyt tai 
monikerroksinen nurmi, laikukas kasvillisuus ja avoin maa, sammalet, jäkälät, termofiiliset 
raja-alueet tai pensaat) lukumäärästä ja peittävyydestä sekä ruohojen peittävyydestä (pois 
lukien häiriöiden indikaattorit). Peittävyys mitataan prosentteina. Jotta luontotyyppi voi 
saada erinomaisen arvion (A), esimerkiksi luonteenomaisten luontotyypin rakenteiden 
peittävyyden on oltava vähintään 75 prosenttia. Jos luonteenomaisten luontotyypin 
rakenteiden peittävyys on alle 50 prosenttia, rakenteet ovat kohtalaisia tai huonontuneita 
(C). Asiantuntijat arvioivat luonteenomaisen lajikoostumuksen kattavuutta käyttämällä 
kansallista ominaisten kasvilajien viiteluetteloa, jota voidaan mukauttaa alueellisesti.  
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Kriteeri paineet jaetaan alakriteereihin, joita ovat häiriöiden indikaattoreiden (esim. 
rehevöitymistä koskevat indikaattorit tai kesanto, uustulokkaat) peittävyys, 
kasvillisuudelle aiheutuneet suorat vahingot (peittävyys; myös vaurioiden syy, esim. 
tallominen), hoidon puutteesta johtuva pensaiden peittävyys, uudelleen metsittämisen tai 
istutettujen puiden peittävyys, hoidon puutteet ja muut luontotyyppiin 6210 kohdistuvat 
paineet. Peittävyys mitataan prosentteina. Jos esimerkiksi häiriöiden indikaattoreiden 
peittävyys on 5 prosenttia tai vähemmän ja haitallisia uustulokkaita ei esiinny, arvioksi 
tulee ”paineiden vaikutus pieni tai olematon” (A), ja jos taas peittävyys on yli 25 prosenttia, 
arvioksi tulee ”paineiden vaikutus suuri” (C). Hoidon puutteita ja muita paineita arvioivat 
asiantuntijat. 

Irlannin puoliluontaisten niittyjen tutkimuksessa (Irish Semi-natural Grasslands Survey, 
ISGS21) määritettiin luontotyyppien seurantamenetelmät Irlannissa, myös 
luontotyypin 6210 arviointikriteerit (O’Neill et al. 2013). Uusi luontotyyppiä 6210 koskeva 
niittyjen seurantatutkimus (Grassland Monitoring Survey, GMS) toteutettiin 
vuosina 2015–2017 (Martin et al. 2018). Tutkimus kattoi 55 aluetta, joilla esiintyy 
luontotyyppi 6210/6210* ja joilla sen pinta-ala on 237,83 hehtaaria eli 17 prosenttia tällä 
hetkellä tiedossa olevasta kyseisen luontotyypin pinta-alasta, 1 416 hehtaarista. 
Tutkimuksessa keskityttiin laadukkaimpiin alueisiin. GMS:ssä arvioitiin kunkin kohteen 
pinta-ala, rakenne ja toiminnot sekä tulevaisuudennäkymät.  

Pinta-ala arvioitiin tutkimalla luontotyypin nykyistä laajuutta ja vertaamalla sitä aiemmissa 
tutkimuksissa kartoitettuun laajuuteen tai vertaamalla pinta-aloja eri ilma- ja 
satelliittikuvien sarjoissa (Martin et al. 2018). Pinta-alan väheneminen ilmoitetaan 
häviöprosenttina vuositasolla määritetyn ajanjakson aikana. 

Rakennetta ja toimintoja arvioitiin useiden sellaisten kriteerien avulla, joissa tarkastellaan 
luontotyypin keskeisiä ominaisuuksia verrattuna asetettuihin vertailu- tai raja-arvoihin, 
jotka kuvaavat luontotyyppiä suotuisassa tilassa (Martin et al. 2018). Kriteereitä 
tarkastellaan ja arvioidaan kiinteän kokoisilla koealoilla, jotka on rajattu maastossa 
käyttämällä mittanauhaa tai ristikkoa. 

Rakennetta ja toimintoja koskevat kriteerit määritettiin kansallisen tietojoukon 
perusteella, jotta ekologeille voitiin antaa ohjeita luontotyypin 6210 tunnistamiseen ja 
arviointiin Irlannissa (Martin et al. 2018). GMS:n aikana näitä kriteereitä tarkasteltiin 
uudelleen aluekohtaisesti ja muokattiin sen varmistamiseksi, että ne soveltuivat 
paikallisten erojen arvioimiseen. Luontotyypin 6210/6210* ylänköalueilla, joilla voi usein 
esiintyä runsaasti sammalia, positiivisiksi indikaattoreiksi luettiin sammalet Ditrichum 
gracile, Hypnum lacunosum, Scapania aspera ja Tortella tortuosa. 

Tulevaisuudennäkymiä arvioitiin tarkastelemalla luontotyyppiin vaikuttavia nykyisiä 
painetekijöitä, tulevia uhkia ja hyödyllisiä hoitokäytäntöjä sekä pinta-alan, rakenteen ja 
toimintojen odotettua kehityssuuntaa tulevaisuudessa.  

                                                 
21 
https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf 
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-
natural-grasslands-survey/  
 

https://www.npws.ie/sites/default/files/publications/pdf/IWM%20102%20Annex%201%20Grasslands.pdf
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
http://www.botanicalenvironmental.com/projects/habitat-studies/national-baseline-surveys/irish-semi-natural-grasslands-survey/
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ISGS:n seurantamenetelmää käytettiin myös vuonna 2014 tehdyssä tutkimuksessa, joka 
kattoi 25 runsaasti orkideoita sisältävää kalkkipitoista niittyä (6210*) (Curtis & Wilson 
2014, viitattu teoksessa Martin et al. 2018). 

Italian luontotyyppien seurantaa koskevassa oppaassa (Angelini et al. 2016; Gigante et 
al. 2016a, 2016b) määritellään erityiset vakiomuotoiset seurantapöytäkirjat kaikille 
Italiassa esiintyville liitteen I luontotyypeille, myös luontotyypille 6210. 

Parametrillä pinta-ala tarkoitetaan todellista pinta-alaa, jolla luontotyyppi esiintyy 
(Gigante et al. 2016c). Kartoissa suositellaan käyttämään asteikkoa 1:10 000. Luontotyyppi 
olisi kartoitettava kuuden vuoden välein käyttämällä kuvatulkintaa yhdistettynä 
kenttätutkimuksiin. Pinta-alaan perustuvaa suojelutasoa voidaan sitten analysoida 
vertaamalla eri ajoilta peräisin olevia karttoja (diakroninen analyysi) ja kvantifioimalla 
muutokset ja kehityssuunnat. Lisäksi suositellaan analysoimaan maisemaan liittyviä 
mittareita (kuten kokonaispinta-ala, pirstoutuminen, laikun pinta-ala, laikun etäisyys), 
jotta saadaan selville hyödyllisiä yksityiskohtia suojelutasosta. 

Parametrit ”rakenne” ja ”toiminnot” on määritelty suhteessa luontotyypin muodostavien 
kasviyhdyskuntien keskeisiin ominaisuuksiin: kattava lajiluettelo, valtalajien esiintyminen 
tai peittävyys, luonteenomaisten lajien esiintyminen tai peittävyys, orkidealajien 
esiintyminen tai peittävyys, häiriöiden indikaattoriin liittyvien lajien esiintyminen tai 
peittävyys, vieraslajien esiintyminen tai peittävyys ja dynamiikan indikaattoriin liittyvien 
lajien esiintyminen tai peittävyys. Nämä tiedot olisi kerättävä pysyviltä koealoilta (16 m2) 
kuuden vuoden välein. Koealojen määrän olisi oltava suhteessa luontotyypin 
kokonaispinta-alaan ja paikalliseen pinta-alaan sekä sen yleiseen tai paikalliseen 
vaihtelevuuteen. Apenniinien ja Alppien alueella ihanteellinen näytteenkeräysaika on 
mäkisillä alueilla touko–kesäkuussa (heinäkuussa) ja vuoristoalueilla kesä-, heinä- ja 
elokuussa. 

Rakenteeseen ja toimintoihin perustuvaa suojelutasoa voidaan sitten arvioida 
analysoimalla näiden indikaattoreiden arvoja diakronisesti. Dynamiikan indikaattoriin 
liittyvien, häiriöiden indikaattoriin liittyvien ja vallitsevien tai luonteenomaisten lajien sekä 
vieras- ja orkidealajien esiintymiseen tai peittävyyteen liittyvät kehityssuunnat voivat 
antaa perusteellista tietoa seurannan kohteena olevan luontotyypin suojelutasosta.  

Kattavaa luonteenomaisten lajien luetteloa ei voida antaa etukäteen kansallisesti, koska 
tämä luontotyyppi sisältää runsaasti eri lajeja ja siinä on suurta paikallista vaihtelevuutta. 
Siksi alueelliset viranomaiset saavat osoittaa kohdelajeja kansallisissa ja Euroopan tason 
oppaissa (EC 2013) jo raportoitujen luonteenomaisten lajien lisäksi. Joidenkin alueellisten 
kokemusten perusteella on ilmoitettu valtalajeja, joilla on vallitseva tai diagnostinen rooli 
aluetasolla (esim. hankkeessa ”SUNLIFE – LIFE13 NAT/IT/000371” laaditussa 
seurantaoppaassa, jossa mainitaan Bromus erectus, Brachypodium rupestre ja Stipa 
dasyvaginata subsp. apenninicola). 

Lisäksi on indikaattori, jolla otetaan huomioon ihmisen toiminta ja erityisesti kirjataan ja 
kvantifioidaan käynnissä oleva laidunnus- tai niittotoiminta sekä muut biologian kannalta 
merkitykselliset parametrit, kuten hyönteisten ja lintujen esiintyminen. 

Ranskassa on puolestaan laadittu menetelmä maatalous- ja laidunkäytössä olevien 
luontotyyppien suojelutason seuraamiseksi Natura 2000 -alueilla (Maciejewski et al. 
2013).  
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Luontotyyppien määrittämistä ja seurantaa testataan parhaillaan käyttämällä 
satelliittikuvia. Esimerkiksi Slovakiassa testataan luontotyyppien paikantamista, 
luokittelua ja dynaamista seurantaa ajallisesti ja paikallisesti sellaisten uusien 
menetelmien avulla, joilla suodatetaan, segmentoidaan ja seurataan Sentinel-1-satelliitin 
synteettisen apertuurin tutkan (SAR) dataa, Sentinel-2-satelliitin monispektrisen 
kuvantamisen dataa ja niiden yhdistelmää. Kuvankäsittelyohjelmisto mahdollistaa 
Natura 2000 -verkoston luontotyyppialueiden tarkan paikantamisen staattisissa ja 
dynaamisissa maanhavainnointitiedoissa pikselitason tarkkuuteen saakka. Lisäksi 
kehitetyn ohjelmiston avulla on mahdollista seurata jatkuvasti luontotyypin dynamiikkaa 
ja antaa varoitus, jos suojeltujen Natura 2000 -alueiden tilassa tai pirstoutumisessa 
tapahtuu äkillisiä muutoksia.  

 

6.2 Seurantapaikkojen tai -kohteiden valintakriteerit 

Seuranta-alojen olisi edustettava asianmukaisesti luontotyypin alueellista esiintymistä ja 
vaihtelevuutta.  Näytteitä olisi kerättävä sekä Natura 2000 -alueilta että niiden 
ulkopuolelta. 

Otantaan kuuluvien koealojen määrän olisi katettava koko luontotyypin monimuotoisuus 
(ottaen huomioon kaikki mahdolliset alatyypit) ja oltava riittävä tilastollisesti varman 
tuloksen saamiseksi. 

Seurantakohteiden tuottamilla tiedoilla olisi kyettävä tuomaan esiin tilastollisesti 
merkittävät kehityssuunnat suojelutasossa sekä keskeisissä biologisissa ja rakennetta 
koskevissa parametreissä. Otantaan kuuluvien koealojen olisi sisällettävä sekä kasvustoa, 
jonka suojelutaso on hyvä, että kasvustoa, jonka suojelutaso on huono. 

Ilmakuvien ja kartografisten tutkimusten käytöstä on epäilemättä hyötyä, jotta saadaan 
ensimmäinen yleiskuva alueista, joita olisi tutkittava tarkemmin. Vaikka 
peruslähtökohtana on pysyvien koealojen verkosto, uusia kohteita saatetaan tarvita 
myöhemmin luontotyypin todellisen kehityksen perusteella.  

Kullakin raportointikaudella olisi seurattava vähimmäisprosenttiosuutta 
luontotyypin 6210 kansallisesta pinta-alasta. Osa alueista voitaisiin valita käyttämällä 
satunnaisesti osiin jakamiseen perustuvaa lähestymistapaa ja osa taas kansallisesti 
tärkeistä alueista. Seurannassa keskitytään toisinaan liikaa suuriin, paljon tutkittuihin 
alueisiin. Siksi luontotyypin 6210 kohteiden koko voitaisiin ehkä rajata 10 hehtaariin. Jos 
seurantaan valitut kohteet olisivat suurempia kuin 10 hehtaaria, kohde olisi jaettava noin 
10 hehtaarin osiin, joista valittaisiin yksi.  

Otantaan kuuluvien koealojen lukumäärä voitaisiin suhteuttaa maan sisällä alueellisella 
tasolla. Näin voitaisiin antaa asianmukainen painoarvo luontotyypin suurelle kansalliselle 
diversifikaatiolle. Se voisi myös olla hyvä keino jakaa seurantavastuu kaikkien asiaan 
liittyvien hallintojen kesken.  

Perusteellisessa näytteenottosuunnitelmassa olisi otettava huomioon kaikki nämä 
näkökohdat. Siksi sitä on vaikea määritellä kansallisesti sellaisissa maissa, joissa tämän 
luontotyypin pinta-ala ja diversiteetti ovat suuria, kuten Italiassa. Tällöin voi olla järkevää 
asettaa joitakin kansallisen tason kriteereitä ja soveltaa niitä sen jälkeen aluetasolla alueen 
tarkan tuntemuksen perusteella sekä Natura 2000 -alueilla että niiden ulkopuolella. 
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Liettuassa seurantajärjestelmä on määritetty luontotyyppien inventoinnin tulosten 
perusteella (2014). Pysyvät seuranta-alueet valitaan seuraavien pääkriteereiden 
perusteella: 

 Yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien seuranta (levinneisyys ja pinta-ala) 
toteutetaan 64 seurantaruudussa, jotka edustavat 10,27:ää prosenttia kyseisen 
maan seurantaruutujen kokonaismäärästä. 

 Kunkin luontotyypin otosten olisi muodostettava vähintään 10 prosenttia kaikista 
kyseisessä maassa inventoiduista luontotyypin polygoneista (luontotyypin 6210 
osalta valitut seurantapolygonit muodostavat 15,43 prosenttia kaikista 
inventoiduista). 

 Seurantaruutujen osuus suojelluilla alueilla on 27,26 prosenttia ja muilla kuin 
suojelluilla alueilla 72,74 prosenttia. 

Kussakin seurantaruudussa tai kullakin pysyvällä seuranta-alueella olisi tehtävä 
havainnointeja vähintään kahdesti raportointijakson aikana.  

Slovakiassa luontotyyppien pysyvät seurantakohteet valittiin stratifioidulla 
valintaprosessilla paikkatietojärjestelmässä käyttämällä seuraavia kriteereitä (Šefferová et 
al. 2015): 

- alueen koko (0,5–70 ha) 
- kohdeluontotyypin vallitsevuus pysyvien seurantakohteiden alueella 

luontotyyppikomplekseissa 
- pysyvien seurantakohteiden ehdottaminen ja arviointi erikseen kullakin 

luonnonmaantieteellisellä alueella (alppivyöhyke, Pannonian vyöhyke) 
- maantieteellinen peittävyys – pysyvien seurantakohteiden jakaantuminen koko 

luontotyypin alueelle siten, ettei seurannassa ole suuria aukkoja eivätkä 
seurantakohteet sijaitse vain yhdessä paikassa 

- moninaisen laadun kuvaaminen, jotta edustavuus saadaan kuvattua mahdollisimman 
hyvin, eli pysyvien seurantakohteiden verkostoon sisällytetään sekä laadukkaita että 
huonontuneita alueita. 

Vuonna 2015 luontotyyppiin 6210 liittyviä pysyviä seurantakohteita oli 286. Tämä 
luontotyyppi esiintyy luonnonmaantieteellisistä alueista pääosin alppivyöhykkeellä, joskin 
useita alueita sijaitsee myös Slovakian eteläosissa Pannonian vyöhykkeellä. Ensisijaiseen 
luontotyyppiin 6210* liittyi 81 pysyvää seurantakohdetta.  
 

Suojelutason arviointi yksinkertaisilla indikaattoreilla – esimerkki Tanskasta 

Luontotyypin 6210 niittyjen sekä muiden luontotyyppien suojelutasoa voidaan arvioida 
käyttämällä vakiomuotoisen, toistettavissa olevan kartoitusmenettelyn aikana hankittuja 
tietoja. Menetelmästä on hyötyä sekä yksittäisten esiintymien että minkä tahansa alueen 
(Natura 2000 -alue, kansallinen, luonnonmaantieteellinen tai koko EU) suojelutason 
arvioimisessa. Menetelmällä voidaan myös tallentaa suojelutasossa ajan mittaan 
tapahtuneet muutokset.  

Suojelutason arvioimiseen käytetään painotetuille rakennetta koskeville indikaattoreille 
(rakenneindeksi) annettuja pistemääriä ja sellaisten kasvilajien painotettuja pistemääriä, 
joita esiintyy 5 metrin säteellä alueella, jolla on homogeeniset luontotyypin 
kasvillisuusominaisuudet (laji-indeksi).  
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Luontotyyppiä 6210 koskevia rakenteellisia indikaattoreita ovat 1) kasvillisuusrakenne, 
2) hydrologia (ei olennainen tyypille 6210), 3) hoito, 4) uhkat tai paineet ja 5) kullekin 
luontotyypille ominaiset erityiset rakenteet.  

Kullekin kasvilajille on annettu arvo väliltä –1 ja 6. Negatiivinen arvo annetaan 
ongelmallisille tai haitallisille lajeille ja arvo 0 vieraslajeille tai maatalouslajeille. Muille 
kasveille annetaan arvo väliltä 1–6. Korkeimmat arvot annetaan haavoittuvaisille tai 
harvinaisille lajeille, joita esiintyy vain kasvistoltaan parhailla alueilla. 

Kunkin indikaattorin tai kasvilajin määrät syötetään yhtälöön, joka antaa arvon nollan ja 
yhden väliltä. Indikaattoriarvot on kalibroitu seuraavasti: 0–0,2 = huono suojelutaso, 0,2–
0,4 = heikko suojelutaso, 0,4–0,6 = kohtalainen suojelutaso, 0,6–0,8 = hyvä suojelutaso ja 
0,8–1,0 = korkea suojelutaso.  

Tanskassa kaikki Natura 2000 -alueilla sijaitsevat luontotyyppien esiintymät kartoitetaan 
kuuden vuoden välein. Näiden alueiden hoitosuunnitelmissa esitetään, että suojelutason 
olisi oltava joko hyvä tai erinomainen vähintään 75 prosentissa kartoitetuista 
esiintymistä. Alueiden hoidon tavoitteena on näin ollen säilyttää sellaisten esiintymien 
suojelutaso, joiden taso on hyvä tai korkea, ja parantaa sellaisten esiintymien 
suojelutasoa, joiden taso on huono, heikko tai kohtalainen, toteuttamalla tarvittavat 
toimet. 

 

6.3 Päätelmät ja suositukset 

Tämän luontotyypin suojelun suunnittelussa on olennaista myös se, että lisätään tietoa 
suojelutasosta, uhkista ja paineista ja parannetaan niihin liittyviä arviointimenetelmiä 
sekä otetaan käyttöön asianmukaisia seurantajärjestelmiä. 

Suojelutason arviointiin käytettävien parametrien (pinta-ala, rakenne ja toiminnot) 
määritelmät ovat yleisluonteisia, mikä jättää maille paljon tulkinnanvaraa ja vaikeuttaa 
merkittävästi kehityssuuntien ja prosessien varteenotettavaa seurantaa EU:n tasolla. 

EU:n tasolla voitaisiin sopia luontotyypin seurannassa käytettävistä yhdenmukaisista, 
vakiomuotoisista kriteereistä ja menettelyistä. Voitaisiin perustaa asiantuntijaryhmä, joka 
laatisi asianmukaiset normit (muuttujat, parametrit, kriteerit, raja-arvot) tämän 
luontotyypin seurantaa varten. Yhteiset menetelmät olisi laadittava tieteellisen näytön 
perusteella, ja muuttujia, parametrejä, kriteereitä ja raja-arvoja olisi mukautettava 
kuhunkin luonnonmaantieteelliseen alueeseen. 

Suotuisien vertailuarvojen tapaan raja-arvoihin liittyy haasteita, koska käytössä ei ole aina 
selkeitä vertailukohteita, joiden perusteella voitaisiin määrittää ihanteellinen 
ominaisuusjoukko ”suotuisan” tilan määrittelemiseksi. Muuttujat ja niihin liittyvät 
prosessit ovat erittäin eriytyneitä.  

Luontotyyppi 6210 on sekundaarinen luontotyyppi, jonka muut liitteen I luontotyypit 
voivat syrjäyttää (tai joka voi itse syrjäyttää ne). Siksi sen ihanteellisen esiintymisen 
kvantifiointi on suhteellisen sattumanvaraista, ja siihen voivat vaikuttaa maailmanlaajuiset 
tasapainot ja strategiset mahdollisuudet. 

Vakiovälineisiin ja kasvitieteeseen perustuvat menetelmät (kasvillisuusruudut, lajiluettelot 
ja peitearvot sekä kasvillisuuskartoitus) voisivat osaltaan tuottaa merkittävästi aika- ja 
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maantiedesidonnaista dataa, jota voitaisiin käsitellä asianmukaisesti kansallisella ja 
Euroopan tasolla. Suurten tietojoukkojen säilyttämiseen, noutoon ja käsittelyyn on jo 
kehitetty välineitä22, mikä osoittaa, että tämä on mahdollista ja toivottavaa. 

Tavoitteiksi ehdotetaan seuraavia: 

 

 Parannetaan tätä luontotyyppiä koskevia luontotyypin seurantajärjestelmiä. 
Vaikuttaa tarpeelliselta, että laaditaan vähintään luonnonmaantieteellisellä alueella 

yhdenmukaisia menetelmiä, joilla seurataan luontotyypin 6210 suojelutasoa ja kehitystä 
ajan mittaan. Seurantajärjestelmien olisi katettava luontotyypin 6210 suuri vaihtelevuus.  

 Määritellään ja laaditaan yhdenmukaiset suojelutason arviointimenetelmät. 
Eri parametrien (levinneisyys, pinta-ala, rakenne ja toiminnot, kehityssuunnat ja 

tulevaisuudennäkymät) arviointimenetelmien olisi mahdollistettava suojelutason 
arviointien vertailu vähintään samaan luonnonmaantieteelliseen alueeseen kuuluvien 
maiden välillä. Yhdenmukaistaminen voi edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja eri maissa 
käytettävien menetelmien vertailua. Menetelmissä olisi otettava huomioon myös erilaiset 
luontotyyppiin liittyvät olosuhteet ja piirteet. 

Suojelutason arviointia ja luontotyyppien seurantaa voitaisiin yhdenmukaistaa 
määrittämällä luontotyyppiä koskevia vertailualueita kussakin EU-maassa tai kullakin 
luonnonmaantieteellisellä alueella. Näiden alueiden valinnan olisi katettava luontotyypin 
ekologinen vaihtelevuus sen luontaisella levinneisyysalueella. Ihannetapauksessa kullakin 
luonnonmaantieteellisellä alueella olisi oltava vertailukohteita, joilla luontotyypin 
ekologiset olosuhteet ovat ihanteelliset.  

 Laaditaan asianmukaiset menetelmät suotuisien vertailuarvojen määrittelemistä 
varten. 
EU:n luontotyyppejä, myös niittyjä, koskevien suotuisien vertailuarvojen määrittelyä 

koskevien menetelmien laatiminen on parhaillaan kesken joissakin maissa. Näitä 
menetelmiä olisi vertailtava ja yhdenmukaistettava, jotta kaikki maat voisivat käyttää 
samankaltaisia lähestymistapoja tämän luontotyypin suotuisien vertailuarvojen 
määrittelyyn. 

 Laaditaan vakiomenetelmiä uhkien ja paineiden määrittämistä ja kvantifiointia varten. 
Yleisesti ottaen kansallisella tasolla ei ole vakiintuneita menettelyjä ja menetelmiä 

luontotyyppiin 6210 kohdistuvien keskeisten uhkien ja paineiden selvittämiseksi ja 
arvioimiseksi. Jotkin maat (esim. Espanja) valmistelevat parhaillaan vakiomenetelmiä, joilla 
voitaisiin arvioida luontotyyppeihin ja yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin kohdistuvia uhkia 
ja paineita. Menetelmiä olisi vertailtava ja analysoitava, jotta voidaan sopia yhteisistä 
normeista tähän luontotyyppiin liittyvien uhkien ja paineiden arvioimiseksi. 

 Parannetaan tietoa luontotyypin pirstoutumisesta. 
Tämän luontotyypin pirstoutumisesta ei ole riittävästi tietoa. Tämä puute olisi 

korjattava, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä luontotyypin 
kytkeytyneisyyden parantamiseksi tarvittaessa. 

 Kasvillisuuteen keskittyvää seurantaa kannattaisi täydentää myös eläinten 

                                                 
22 Ks. esimerkiksi EVA – http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data tai VegItaly – 
http://www.vegitaly.it/ 

http://euroveg.org/eva-database-obtaining-data
http://www.vegitaly.it/
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biodiversiteetin (erityisesti niityille luonteenomaisten selkärangattomien) seurannalla. 
 

 
 

6.4 Toimintasuunnitelman ja suojelutoimenpiteiden tehokkuuden 
seuranta 

Hoitotoimenpiteiden kelpoisuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi riittäisi, että tätä 
luontotyyppiä seurataan vakavasti ja seurantaa valvotaan tieteellisesti noudattamalla 
tavanomaisia tieteellisiä protokollia. Luontotyypin seurannan olisi annettava selkeitä 
viitteitä hoidon tuloksista (tehokkuus, tehottomuus, vahingot). 

Hoitotoimenpiteiden tehokkuuden arviointiin voitaisiin käyttää esimerkiksi seuraavia 
indikaattoreita:  

- se luontotyypin pinta-ala, jolla suojelutaso on suotuisa 
- luontotyypin kattaman alueen vaihtelu kokonaisuudessaan ja valikoiduissa 

paikoissa  
- hoidettujen alueiden lisääntyminen, suotuisan tason kasvu tai säilyminen 

hoidetuilla alueilla, luonteenomaisten lajien tason parantaminen, ei-toivottujen 
lajien taantuminen (esim. liian suuret määrät pensaita tai reuna-alueiden lajeja, 
runsastyppisessä maassa viihtyviä lajeja) 

- luontotyypille tyypillisten, uhanalaisten tai harvinaisten lajien monimuotoisuus, 
ongelmallisten lajien esiintyminen 

- kasviston koostumus, suuri kotoperäisten lajien monimuotoisuus,  
kasvillisuusrakenne, indikaattorilajit (sekä positiiviset että negatiiviset ja eri 
organismiryhmien lajit, myös maaperän eliöstö), sateenvarjolajit 

- eläimistön koostumus, suuri kotoperäisten lajien monimuotoisuus, kiltojen 
funktionaalinen rakenne, ekosysteemipalvelut ja luonteenomaisen 
lajikoostumuksen edustavuus kaikissa keskeisissä taksonomisissa ryhmissä, 
erityisesti selkärangattomat hyvin edustettuina ja hyvässä tilassa 

- niittyihin liittyvä biodiversiteetti (luonteenomaisten kasvilajien ja 
selkärangattomien lajien esiintyminen ja tila) 

- sukkessioon liittyvien prosessien keskeiset parametrit (pensaikkojen peittävyys ja 
korkeus), pensoittuminen 

- asianmukaisesti hoidettu pinta-ala 
- toimenpiteiden kustannukset ja rahoitus.  

 

6.5 Toimintasuunnitelman uudelleentarkastelu 

Vaikuttaisi asianmukaiselta, että toimintasuunnitelmaa tarkastellaan uudelleen ja 
muutetaan 12 vuoden välein kahden (luontodirektiivin 17 artiklan mukaisen) 
raportointijakson kattamiseksi, koska luontotyypit reagoivat muutoksiin hitaasti. 

Toimien toteuttamista voitaisiin kuitenkin tarkastella kuuden vuoden välein, jotta voidaan 
tarkistaa toteutetut toimet ja välivaiheen tulokset sekä havaita mahdolliset puutteet, 
ongelmat ja rajoitukset, jotka olisi ratkaistava.  
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7. KUSTANNUKSET, RAHOITUS JA TUKIVÄLINEET 
 

7.1 Suojelutoimenpiteiden kustannukset 

Hoidon ja ennallistamisen kustannuksissa on varsin suuria eroja ympäristöolosuhteiden 
(esim. topografia) ja luontotyypin tilan (esim. pensoittuminen, huonontumisen aste) 
mukaan. Kustannusten arviointi on yksi tärkeimmistä vaiheista niittyjen 
hoitosuunnitelmien laatimisessa, ja siinä olisi noudatettava joitakin keskeisiä periaatteita. 
 

7.1.1 Kustannusten arviointi 

Kustannusten arviointi on yksi tärkeimmistä vaiheista niittyjen hoitosuunnitelmien 
laatimisessa. Kustannukset vaihtelevat eri aikoina, ja luontotyypin tilan parantamiseksi 
tarvittavien tietyntyyppisten töiden tai toimien kustannuksia on harvoin mahdollista 
yleistää. Samankaltaisten töiden kustannuksissa voi olla merkittäviä eroja, joihin 
vaikuttavat maantieteellinen sijainti, töiden monimutkaisuus, työntekijöiden ja 
erityislaitteiston saatavuus sekä muut tekijät. Nämä ohjeet on tarkoitettu käytettäviksi 
pitkällä aikavälillä, joten tarkkoja kustannuksia ei esitetä.  

Kustannukset on arvioitava erikseen kullekin toimelle tai koko työlle tietyssä paikassa ja 
tiettynä aikana. 

Luonnonsuojelusuunnitelmien ja suurten hankkeiden (esim. Life) kehittäjien olisi 
käytettävä seuraavia periaatteita luontotyypin hoito- ja ennallistamistoimien 
kustannusten arvioimiseen 2–5 vuoden aikana suuressa kohteessa tai useilla 
Natura 2000 -alueilla. 

Pienillä (enintään yhden hehtaarin) alueilla sekä tapauksissa, joissa hoito on säännöllistä 
tai tietyt parametrit ovat tiedossa (esim. vuotuinen niitto, laidunnus, tietynkokoisten ojien 
kaivaminen tai täyttö), kustannuksia voidaan yleensä pitää vastaavina kuin muualla 
tehtyjen töiden kustannuksia. Vaihtoehtoisesti kustannukset voidaan selvittää 
haastattelemalla mahdollisia työntekijöitä ja sopimalla kaikkien töiden 
kokonaiskustannuksista. 

Keskeiset periaatteet, joiden avulla määritetään suunniteltujen toimien kohtuulliset 
kustannukset  
(Jātnieks & Priede 2017) 

 Hoidon kohteena olevan alueen arvioimisen jälkeen valitaan sopivimmat toimet, 
menetelmät ja tekniset keinot. Asiassa olisi kuultava lajien ja luontotyypin suojelun 
asiantuntijaa, jotta varmistetaan, että luontotyypin hoito- ja ennallistamistoimet 
valitaan oikein.  

 Työt kannattaa jakaa osiin ajoituksen ja työtyyppien perusteella. Objektiivisempi arvio 
voidaan saada esimerkiksi määrittämällä kunkin työn hinnoittelu (joka sisältää 
manuaalisen työn ja erityisen laitteiston käytön) erikseen ja laskemalla ne yhteen. 
Töiden kustannuksiin ja tehokkuuteen vaikuttaa usein vuodenaika. Esimerkiksi 
kosteikkojen uudelleenkostutus olisi tehtävä kuivana vuodenaikana, sillä muutoin 
kustannukset voivat kasvaa ennakoimattomasti mutta tavoite voi jäädä saavuttamatta 
tai laatu voi olla heikkoa.  
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 Suorat kustannukset olisi laskettava asianmukaisissa yksiköissä: henkilötyötunteina, 
henkilötyöpäivinä, laitteiston hintana tuntia kohden, materiaalikustannuksina aluetta 
kohden tai määränä (m3, km, kg, tonni) töistä riippuen. Kaikkien töiden tekemiseen 
tarvittavien yksiköiden määrä olisi arvioitava ja laskettava yhteen. Kokemusten 
perusteella näissä laskelmissa on usein virheitä, joten kannattaa aina käyttää sekä 
saatavilla olevaa tietoa vastaavista, jo tehdyistä töistä (kuten raportteja hankkeista, 
tietyistä töistä) että erilaisten elinten (luonnonsuojeluvirastot, maaseudun tukipalvelu, 
kunnalliset ja valtiosta riippumattomat järjestöt) kokemuksia. Jos suunniteltuihin 
toimiin kuuluu erilaisia töitä, jollaisia ei ole tehty aiemmin tai joiden hintatietoja ei ole 
saatavilla, voidaan tarkastella vähintään kolmea mahdollista urakoitsijaa. Tällöin tulos 
voidaan saada nopeammin mutta on suurempi riski siihen, että töiden aikana tulee 
ennakoimattomia kustannuksia, jotka voivat vaikeuttaa tavoitteen saavuttamista.  

 Arvioidaan luontotyypin hoito- ja ennallistamistöiden epäsuorat, valmisteluun liittyvät 
kustannukset – alueen tutkiminen, asiantuntemus, tekniset määräykset, luvat ja 
hyväksynnät, joista säädetään säädöksissä. Tämä tarkoittaa työaikaan, kuljetukseen ja 
hallintoon liittyviä kustannuksia, joita ei usein arvioida kunnolla. Yleisölle 
tiedottamiseen ja tarpeellisten vaiheiden selittämiseen kuluva aika ja niihin käytetyt 
keinot on suunniteltava hankkeissa, joihin liittyy monitahoisia töitä. 

 Otetaan huomioon alueelliset kustannuserot ja urakoitsijoiden saatavuus enintään 
30 kilometrin etäisyydellä suunniteltujen toimien alueelta. Kustannukset voivat kasvaa 
merkittävästi, jos tekijät ja/tai laitteet on hankittava kauempaa. Siksi erityistoimet, 
joihin tarvitaan erityistä laitteistoa tai osaamista (esim. pintamaan poisto), maksavat 
aina enemmän kuin yksinkertaiset toimet (niittäminen, pensaiden raivaus, pintamaan 
rikkominen). 

 Kustannusten arviointi annetaan ammattilaisten – johtajat, johdon asiantuntijat, 
toimijat, yrittäjät – tehtäväksi. Tämä työ suunnitellaan huolellisesti, ja siihen varataan 
riittävä rahoitus.  

 Taloudelliseen suunnitteluun sisällytetään luontotyypin ennallistamiseen ja hoitoon 
liittyvät mahdolliset tulot – puu, niitetty heinä, poistettu pintamaa ja muut materiaalit. 
Ihannetapauksessa näitä voidaan käyttää ainakin osittain alueella (esim. patojen 
rakentamiseen uudelleenkostutuksessa) tai ne voidaan poistaa alueelta ja käyttää 
muualla (esim. puuhake tai puu, kaislat kattojen rakentamisessa, biomassa eläinten 
rehuna, yhteistuotannossa tai kohdelajien siemeniä sisältävä materiaali lajien 
levittämisessä muualle, turve kompostoinnissa tai puutarhanhoidossa). Käytännössä 
näitä materiaaleja voidaan kuitenkin harvoin hyödyntää, jos määrät ovat pieniä ja 
alueet, joilta ne ovat peräisin, ovat hajallaan laajalla ja vaikeakulkuisella alueella. Siksi 
luontotyypin ennallistamisen sivutuotteiden käytöstä ei aina ole taloudellista hyötyä. 

 

Kustannukset ja tukimaksut eri EU-maissa  

Luontotyypin 6210 hoitotoimenpiteiden kustannuksista on saatavilla tietoa useista maista, 
ja tietojen perusteella kustannuksissa on suuria eroja alueen olosuhteiden ja toimien 
tyypin mukaan. Jäljempänä esitetään joitakin esimerkkejä kustannuksista.  

Saksassa viljelijöiden ilmoittamat laidunnuksesta ja pensaikkojen ja puiden kasvun 
estämisestä aiheutuneet kustannukset ovat 450 euroa/ha, kun taas niittyjen 
ennallistamisen kustannukset voivat olla 3 000 – 8 000 euroa/ha. 
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Puolassa asianmukaisen laidunnuksen varmistaminen maksaa 300 – 3 000 euroa/ha 
vuodessa. Pienempi luku viittaa kannustinmaksun hintaan, jos maanomistajalla on 
tarvittava karja. Suurempi luku viittaa koko laidunnuspalvelun ostamisen markkinahintaan 
(joka sisältää eläinten ja kaikkien tarvittavien tarvikkeiden vuokraamisen). 

Luxemburgissa tämän luontotyypin niittämistä koskevien biodiversiteetin 
hoitosopimusten hinta on 420 euroa/ha. 

Hoitokustannukset arvioitiin vuosien 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmassa 
Latviassa niittyjen biodiversiteetin hoitoa koskevan maatalouden ympäristötoimenpiteen 
tukiprosenttien laskemista varten. Luontotyypin 6210 laskennalliset hoitokustannukset 
olivat 86 euroa/ha (niitto kerran vuodessa ja heinän keräys, ei sisällä muita kuluja). 
Laskennallinen tukimäärä oli 206 euroa/ha (tuki kattaa tulonmenetykset).  

Virossa luontotyypin 6210 niittämistä tai laidunnusta koskevalla tukijärjestelmällä 
myönnetään 85–250 euroa/ha vuodessa hoitomallista riippuen (koskee vain suojeltuja 
alueita).  

Unkarissa niittäminen (jos se on käytännössä mahdollista ja hyväksytty 
hoitomenetelmäksi) maksaa noin 100 euroa/ha vuodessa.  

Niittyjen ennallistaminen maksaa yleensä enemmän kuin niiden säilyttäminen.  

Pensaiden poistamisen tai hävittämisen kustannuksiksi ilmoitettiin Puolassa 2 000 – 3 000 
euroa/ha. Tämän lisäksi versot voidaan joutua poistamaan viitenä peräkkäisenä vuotena, 
mikä maksaa noin 1 000 euroa/ha vuodessa. 

Haitallisten lajien hävittäminen voi maksaa Unkarissa 800 – 2 000 euroa/ha. 

Latviassa tämän luontotyypin ennallistaminen tapauksissa, joissa pensaat ovat vallanneet 
sen ja joissa topografia on hankala ja tarvitaan paljon manuaalista työtä (mättäikkö, tiivis 
karike), maksaa noin 3 200 euroa/ha kolmen vuoden aikana (Jātnieks & Priede 2017).  

Luontotyypin 6210 ennallistamista koskevassa Virossa käytössä olevassa 
tukijärjestelmässä maksetaan enintään 590 euroa/ha riippuen pensas- ja puukerroksen 
tiheydestä. Tukijärjestelmä on käytössä vain suojelluilla alueilla.  

Liettuassa joissakin luonnonhoitosuunnitelmissa on käynyt ilmi, että hyvän suojelutason 
ennalleen saattaminen ja säilyttäminen voi maksaa 400 – 8 500 euroa luontotyypin 6210 
hehtaaria kohden 3–5 vuoden aikana. Tähän vaikuttavat merkittävästi luontotyypin 
lähtötilanne, koko ja maantieteellinen sijainti.  

 

7.2 Mahdolliset rahoituslähteet  

Tärkein näiden niittyjen suojeluun tähtäävän hoidon ja säilyttämisen rahoituslähde on 
yhteinen maatalouspolitiikka.  
Muita usein käytettyjä EU-rahoituksen lähteitä ovat ympäristön ja ilmastotoimien 
ohjelma (Life) sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan alueellinen yhteistyön 
(Interreg) hankkeet.  
 
Pääosa luontotyypin ennallistamiseen, suojeluun tähtäävään hoitoon ja seurantaan sekä 
tiedottamiseen käytetyistä varoista on kansallisia varoja ja yhteisestä 
maatalouspolitiikasta (YMP) peräisin olevaa EU:n rahoitusta. YMP:n rahoituksella 
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tarkoitetaan erityisesti maaseudun kehittämisohjelmista, Life-ohjelmasta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta, myös Euroopan alueellisen yhteistyön (Interreg) hankkeista, saatua 
rahoitusta.  
 

7.2.1 YMP:stä myönnettävä rahoitus 

Puoliluontaisten niittyjen suojelu edellyttää säännöllistä niittoa tai laidunnusta, joten 
näiden luontotyyppien suojelua ja hoitoa rahoitetaan pääosin YMP:stä. Niittyjen hoitoa 
voidaan rahoittaa sekä pilarista I (suorat tuet viljelytoiminnan ylläpitämiseen ja pysyvän 
laitumen säilyttämiseen) että pilarista II (maaseudun kehittäminen). Maaseudun 
kehittämisohjelmat (joiden yhteisrahoittajia ovat Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto ja EU-maat) ovat erityisen tärkeä rahoituslähde biodiversiteetin 
säilyttämiseen tähtäävälle niittyjen hoidolle useimmissa EU-maissa. Maaseudun 
kehittämisohjelmista muun muassa myönnetään rahoitusta maatalouden 
ympäristötoimenpiteiden kautta, koulutetaan viljelijöitä toimenpiteiden toteuttamisessa 
ja investoidaan ennallistamiseen.  

On kuitenkin näyttöä siitä, että nykyinen kalkkipitoisille niityille myönnettävä YMP:n tuki 
ei riitä varmistamaan niittyjen riittävää ennallistamista ja hoitoa eikä estämään 
maankäytöstä luopumista tai tuotannon tehostamista. Lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan 
lisätä maatalouden ympäristötoimenpiteiden ja muiden YMP:n tukijärjestelmien käyttöä 
yhteisön tärkeänä pitämien niittyluontotyyppien suojelun edistämisessä. 

Maatalouden ympäristötoimenpiteet  

Maatalouden ympäristötoimenpiteitä on käytetty arvokkaiden niittyjen suojeluun 
tähtäävän hoidon edistämiseksi EU:ssa. Joitakin mielenkiintoisia kokeiluja on toteutettu 
onnistunein tuloksin, mutta maatalouden ympäristönsuojelusopimusten käyttöönotto on 
yhä aivan liian vähäistä monilla alueilla.  Jotta maatalouden ympäristötoimenpiteiden 
käyttöä voidaan edistää ja lisätä laajaperäisesti hoidettujen niittyjen yhteydessä, maksujen 
olisi oltava suurempia ja sääntöjä olisi joissakin tapauksissa yksinkertaistettava 
luontotyyppiä hoitavien viljelijöiden kannalta. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että rahoitusta 
on saatavilla ennallistamistoimiin suuntautuviin investointeihin, esimerkiksi 
laiduntamistekniikoiden uudelleen käyttöönottamiseen tarvittavien aitojen tai muiden 
peltorajojen, juottopisteiden ja porttien kunnostamiseen ja säännölliseen pensaikkojen 
raivaukseen. 

Erityisen relevantti lähestymistapa on ottaa käyttöön sellaisia tulosperusteisia 
järjestelmiä, jotka mahdollistavat keskittymisen biodiversiteetin suojelun kannalta 
myönteisten tulosten saavuttamiseen sekä lisäävät joustavuutta kuhunkin alueeseen 
mukautetuissa hoitopäätöksissä. Jäljempänä olevassa laatikossa on luontotyyppiä 6210 
koskeva esimerkki. 

Burren-ohjelma: paikallisesti johdettu tulosperusteinen maatalouden 
ympäristöohjelma 

Burren-ohjelma on paikallisesti johdettu maatalouden ympäristötoimenpiteisiin kuuluva 
ilmastotoimenpide, joka on toteutettu vuosien 2014–2020 Irlannin maatalouden 
kehittämisohjelman puitteissa. Se on hybridiohjelma siinä mielessä, että siitä rahoitetaan 
sekä tulosperusteista luontotyypin hoitoa että täydentäviä tuottamattomia 
pääomainvestointeja.  Maksu suoritetaan sen perusteella, minkä pistemäärän kunkin pellon 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fi
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap_fi
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luontotyypin tila on saanut. Keskeisiä kriteereitä ovat seuraavat: laidunnustaso, kariketaso, 
vaurioiden puute syöttöpaikkojen ja luonnollisten vesilähteiden läheisyydessä, paljaan maan 
ja eroosion puute, vähäinen pensoittuminen, vähäinen määrä sananjalkoja, siniheinää, 
maatalouden kannalta suotuisia lajeja tai rikkakasveja, pelto säilyttää ekologisen 
koskemattomuutensa.23 

Yksi tärkeä piirre ohjelmassa on, että kaikille siihen osallistuville viljelijöille annetaan 
ennallistamistöiden (esim. pensaikkojen raivaus, aitojen, porttien, kivimuurien korjaaminen 
ja kunnostaminen, vesiasiat, polut) toteuttamiseen vuotuinen avustus, jonka määrä on 
100 euroa/ha vuodessa ja enintään 7 000 euroa vuodessa. Viljelijöitä pyydetään ehdottamaan 
töitä (ja antamaan kuvaus, kartta ja hinta-arvio) ohjelmasta vastaavalle työryhmälle, joka 
vastaa töiden lopullisesta hyväksymisestä. Työryhmä hankkii myös kaikki töiden tekemiseen 
tarvittavat luvat ja ylläpitää tietokantaa viljelijöistä, jotka ovat valmiita tekemään urakkatöitä 
muille viljelijöille, jotka eivät pysty tekemään jotakin työtä. Pensaikkojen raivaamisen 
ansiosta maalle voidaan edelleen myöntää suoria tilatukia. 

Toinen tärkeä piirre on viljelijöiden henkilökohtainen neuvonta: viljelijät maksavat 
neuvonantajille, jotka käyvät tilalla joka kesä pisteyttämässä kunkin pellon kunnon ja 
antamassa neuvoja ohjelmasta, täydentävistä ehdoista ja kaikista muista sopimuksista, joita 
viljelijällä on. Viljelijälle annetaan joka vuosi tallenne kunkin pellon pistemääristä ja 
hoitosuosituksia, joiden avulla pellon pistemäärää voitaisiin parantaa seuraavana vuonna. Jos 
viljelijät eivät ole tyytyväisiä saamiinsa pistemääriin, he voivat käydä ohjelman 
paikallistoimistossa ja saada henkilökohtaista palautetta pistemääristä ja 

hoitovaihtoehdoista. 

 

Suoria tukia tai muita tilatuen muotoja koskeva tukikelpoisuus 

Keskeinen ongelma YMP:stä myönnettävässä tuessa luontotyypille 6210 ja muille 
puoliluontaisille niityille on ollut, että maa ei ole ollut oikeutettu suoriin tukiin 
pensaikkojen ja muiden maisemapiirteiden esiintymisen vuoksi. Tämä on joko estänyt 
viljelijöiden ja laidunyrittäjien pääsyn arvokkaimpaan jatkuvan säilyttämisen 
rahoituslähteeseen ja lisännyt pensaikkojen leviämistä ja maankäytöstä luopumista tai 
saanut viljelijät poistamaan maaltaan kaikki pensaikot, minkä myötä suuri osa maan 
suojeluarvosta on tuhoutunut. Tällainen maa voi nyt olla oikeutettu YMP:n suoriin tukiin, 
jos EU-maat päättävät muuttaa tukikelpoisuuden perusteita siten, että tukikelpoisia ovat 
myös sellaiset ei-laidunkäytössä olevat nurmet, jotka sisältävät muita kuin 
nurmirehukasveja24. Tukikelpoisuus on kuitenkin laajuudeltaan rajoitettu, ja siihen 
sovelletaan tiettyjä ehtoja, joita on vaikea noudattaa ja valvoa. Jäljempänä olevassa 
laatikossa on Ranskaa koskeva esimerkki, jossa kuvataan, miten tämä toteutettiin 
luontotyypin 6210 hyväksi. 
 

Pensaikkoja sisältävien puoliluontaisten niittyjen mahdollisuus saada suoria tukia Ranskassa 
 

Ranskan kansallinen viranomainen on osoittanut merkittäviä resursseja EU:n säädösten 
mukaisen määräsuhteeseen perustuvan järjestelmän laatimiseen ja samalla varmistanut, että 

                                                 
23 Burren-ohjelman pistetaulukko (M1) talvilaidunnukseen käytetyille laitumille: 
http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf 
24 Vuodesta 2017 alkaen koontiasetus (asetus (EU) 2017/2393) on antanut EU-maille mahdollisuuden 
laajentaa pysyvän nurmen määritelmää siten, että se sisältää pensaat ja puut, joista voidaan tuottaa 
eläinten rehua mutta jotka eivät ole suoraan eläinten laidunnettavissa. 

http://www.burrenprogramme.com/wp-content/uploads/2015/08/M1-Winterage-Score-Sheet.pdf
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viljelijät voivat saada suoria tukia laidunnetuille luonnonlaitumille, jotka sisältävät pensaikkoja, 
myös luontotyyppiä 6210 sisältäville luontotyyppimosaiikeille. Määräsuhteeseen perustuvaa 
järjestelmää käytetään tuen määrän laskemiseen siten, että siinä otetaan huomioon vain 
laidunnuskelpoiset osat, ei tukikelvottomia piirteitä (esim. kalliot, laidunnuskelvottomat puut). 
Järjestelmä koskee laidunalueita, joilla puuvartisten kasvien peittävyys voi olla vallitseva, sekä 
joitakin metsäisiä laitumia (joilla on laidunnettavaa puiden alla) ja laidunnettuja tammi- ja 
kastanjalehtoja, vaikka niissä ei olisi laidunnuskelpoisia osia. Laidunnuskelvottomien osien 
(esim. luoksepääsemättömät pensaat) poissulkemiseksi on laadittu typologia puuvartisista 
kasveista, jotka ovat laidunnettavissa pensaiden leveyden ja korkeuden perusteella, sekä 
kansallinen luettelo syömäkelvottomista lajeista.  

Lähde: Oréade-Brechen tapaustutkimus Alliance Environnement -yritykselle (2019). Evaluation 
of the impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity. Tutkimus Euroopan komission 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastolle. 
 

 
 
Kaavion lähde: Ranskan maatalous- ja elintarvikeministeriö ja Agence de Services et de 
Payement (ASP), Guide national d'aide à la déclaration du taux d'admissibilité des prairies et 
pâturages permanents, 2018.  

 
 
Viljelijöille suunnattu neuvonta ja tuki 
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Suuri merkitys on myös viljelijöille suunnatulla tuella, joka helpottaa heidän 
mahdollisuuksiaan käyttää asiaan liittyviä järjestelmiä ja auttaa heitä toteuttamaan 
asianmukaiset toimenpiteet. Tällaista tukea voidaan antaa YMP:stä rahoitettavien 
maatilojen neuvontapalvelujen kautta, mutta kiinnostavia kokemuksia on saatu myös 
paikallisten tai alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen ottamisesta mukaan 
edistämään niittyjen suojelutoimenpiteitä (ks. jäljempänä oleva laatikko).  

Kansalaisyhteiskunnan aloitteilla on tärkeä rooli viljelijöiden motivoinnissa ja 
runsaslajisten niittyjen merkityksestä tiedottamisessa. Sidosryhmiä olisi kannustettava 
tekemään enemmän yhteistyötä ja tukemaan toisiaan, jotta voidaan luoda itseään 
ylläpitävä hoitotapa.  
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Maatilojen neuvontapalvelut Târnava Maressa Romaniassa 

Kansalaisjärjestö Fundaţia ADEPT Transilvania on perustanut yhteistyössä paikallisyhteisöjen, 
Romanian maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan ministeriön sekä ympäristö- 
ja metsäministeriön kanssa Târnava Maren alueella Romaniassa maatilojen neuvontapalvelun, 
joka yhdistää biodiversiteetin suojelun, Natura 2000 -luontotyyppien ja -lajien suojelua koskevat 
velvoitteet sekä maaseudun tulotuen. Neuvontapalvelun päämääränä on saavuttaa 
biodiversiteetin suojelu maisematasolla työskentelemällä yhdessä pienviljelijöiden kanssa 
sellaisten kannustimien luomiseksi, jotka kannustavat säilyttämään heidän luomansa 
puoliluontaiset maisemat. Palvelu on auttanut pienviljelijöitä saamaan YMP:n suoria tukia sekä 
suunnittelemaan ja edistämään kohdennettuja maatalouden ympäristöohjelmia. Se on myös 
avannut viljelijöille markkinointimahdollisuuksia. Palvelu on myös auttanut pienviljelijöitä 
saamaan YMP:n suoria tukia. Noin 60 prosenttia alueella sijaitsevista tiloista jää alle 
vähimmäiskoon (yhteensä 1 hehtaari, joka koostuu vähintään 0,3 hehtaarin lohkoista), jota 
edellytetään suorien tukien saamiseen YMP:n ensimmäisestä pilarista Romaniassa. 
Kansalaisjärjestö on edistänyt järjestelyjä, joissa aktiiviset viljelijät vuokraavat maata 
naapureiltaan ja ovat oikeutettuja tukiin hoitamansa maan määrän perusteella. Lisäksi kunnat, 
jotka omistavat yhteistä laidunmaata ja eivät ole oikeutettuja tukiin, ovat tehneet pitkäkestoisia 
vuokrasopimuksia laidunnusyhdistysten kanssa, jotta ne voivat hakea maatalouden 
ympäristötukea. Tämä on tuonut suuria maa-alueita YMP:stä rahoitettujen hoitojärjestelmien 
piiriin ja vähentänyt riskiä siihen, että niiden käytöstä luovutaan. 

 
Kohdennettu rahoitus niittyjen hoitoon tietyn lajin suojelemiseksi 

Maatalouden ympäristötoimenpiteitä on mahdollista räätälöidä suojeltuihin lajeihin, ja 
EU:ssa on runsaasti tähän liittyvää kokemusta useista eri lajeista, myös luontotyypin 6210 
niittyihin liittyvistä eläimistä. Esimerkiksi Englannissa on saatu mielenkiintoisia kokemuksia 
niittyjen hoidosta uhanalaisten perhoslajien osalta (ks. jäljempänä oleva laatikko).    
 

Kalkkipitoisilla niityillä esiintyvää keltaverkkoperhosta varten laadittu ylätason maatalouden 
ympäristöohjelma 
 

Keltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) oli lähes kuollut sukupuuttoon suuressa osassa 
Eurooppaa kosteiden ja kalkkipitoisten niittyjen häviämisen vuoksi. Nyt sen populaatiot ovat 
vakaita tai kasvussa Englannissa toteutetun kohdennetun maatalouden ympäristöohjelman 
seurauksena. Lajin esiintyminen luontotyypin 6210 kalkkipitoisilla alangoilla on uusi ilmiö, joka 
johtuu siitä, että monet kosteat niittyalueet ovat hävinneet kuivatuksen ja maatalouden 
parantamisen seurauksena, kun taas laidunnuspaine on samaan aikaan vähentynyt alangoilla, 
minkä ansiosta perhosen isäntäkasvi kasvaa suotuisampaan korkeuteen. Maatalouden 
ympäristöohjelmasta rahoitetaan hoitovaihtoehtoja, jotka luovat epätasaisen, lyhyttä ja pitkää 
kasvillisuutta sisältävän tilkkutäkin kalkkipitoisille niityille käyttämällä laajaperäistä nautojen tai 
perinteisten hevosrotujen laidunnusta sekä toteuttamalla valikoivaa niittämistä ja pensaikkojen 
raivausta. Alueella rahoitetaan nautojen ja hevosten laidunnusta kalkkipitoisilla alangoilla 
perinteisesti käytetyn lampaiden laidunnuksen sijaan, koska naudat ja hevoset syövät ruohikkoa 
epätasaisemmin. 
Lähde: Ellis et al. (2012).  

 
YMP:n tuki maatilojen tuotteiden arvon lisäämiseen 

Monilla Natura 2000 -alueiden ja suuren suojeluarvon niittyjen viljelijöillä on haasteita 
tuotteiden myynnissä, koska he ovat usein pientuottajia ja toimivat sellaisilla syrjäisillä 
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alueilla, joilla on vähän asiakkaita, jotka kykenevät maksamaan korkeampia hintoja. 
Toisaalta taas osalla viljelijöistä on hyvä mahdollisuus hyödyntää suoramarkkinointia 
ekomatkailijoille ja matkailupalveluille, kuten hotelleille ja ravintoloille. Joillakin alueilla 
viljelijät ovat luoneet hyviä suoramarkkinointiyhteyksiä supermarketteihin.  Viljelijöille, 
jotka pyrkivät lisäämään tuotteidensa arvoa, suunnattuun tukivalikoimaan kuuluu muun 
muassa tuottajaryhmien perustamiseen, maataloustuotteiden laatujärjestelmien 
kehittämiseen sekä merkintöjen ja suojattujen alkuperänimitysten perustamiseen 
tarkoitettu tuki. 
 

Paikallinen merkintäjärjestelmä kalkkipitoisten niittyjen tukena: Altmühltaler Lamm 

Baijerissa (Saksassa) sijaitsevalle Altmühltalin alueelle ovat ominaisia kalkkipitoisten niittyjen 
katajikot. Paimennetut lammaslaumat tuottavat laadukasta lampaanlihaa ja villaa. Alueellisen 
osuuskunnan paimenet ja maanomistajat ovat sopineet, että vähintään puolet heidän 
lampaistaan laiduntaa Altmühltalin luonnonsuojelualueella ja niille syötetään vain paikallisesti 
tuotettua lisärehua. Lisäksi he noudattavat eläinten hyvinvointia ja laidunnustiheyttä koskevia 
ohjeita sekä kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden käyttöä koskevaa kieltoa. Paimenille taataan 
reilu hinta heidän eläimistään, ja lampaanlihaa myydään paikallisissa hotelleissa ja lihakaupoissa 
Altmühltaler Lamm -merkinnällä varustettuna. 

 

7.2.2 Life-hankkeet 

Useissa Life-hankkeissa on kehitetty toimenpiteitä, joilla parannetaan luontotyypin 6210 
suojelutasoa siten, että pääpainona ovat ennallistaminen, suojelutoimenpiteet ja 
tiedottaminen.  

Jäljempänä olevassa laatikossa on joitakin esimerkkejä menestyksekkäistä hankkeista, 
joissa on ennallistettu merkittäviä luontotyypin 6210 alueita.  
 

Menestyksekkäät luontotyypin 6210 ennallistamista ja säilyttämistä koskevat Life-hankkeet 

Aransaarilla Irlannissa toteutetussa AranLIFE-hankkeessa25 (2014–2018) on tehty 
ennallistamistoimenpiteitä laitumenhoidon parantamiseksi ja testattu tulosperusteista 
pisteyttämistä pelloilla, jotka sisältävät luontotyyppiä 6210/6210*. Hanke paransi yli 
700 hehtaarin alueella luontotyypin 6210 ja paljaiden kalkkikivikallioiden (luontotyyppi 8240) 
muodostaman mosaiikin suojelutasoa. Laitumenhoitoa parannettiin seuraavilla toimilla: 
laitumille pääsyn ja laitumenhoidon parantaminen ennallistamalla teitä ja kivimuureja, alaa 
vallanneiden pensaiden ja sananjalkojen poistaminen, infrastruktuurin rakentaminen veden 
tarjoamiseksi laidunkarjalle, toimet, joilla korjataan karjan mineraaliepätasapainoa (nuolukivet, 
lisäravinnejauheet tai mineraalibolukset) sekä yhteistyö viljelijöiden kanssa laiduneläinten 
tarjonnan lisäämiseksi ja laidunnusaikojen ja biomassatuotosten kirjaamiseksi ihanteellisten 
laidunnusasteiden laskemiseksi (McGurn et al. 2018).  

Puolassa Life-hankkeessa ”LIFE08 NAT/PL/000513” toteutettiin pensaiden raivausta, 
laidunnusta ja ennallistamista pintamaata poistamalla ja testattiin kokeellisia 
suojelumenetelmiä kuivia niittyjä sisältävällä 226 hehtaarin alueella (Barańska et al. 2014; ks. 
myös luku 5.3). Hanke paransi merkittävästi laidunnettujen niittyjen kuntoa useiden satojen 
hehtaarien alueella ja vähensi helposti leviävien lajien (raiheinä, hietikkosara ja pensaat) osuutta 
(Murawy Life 2015). Hankkeella on siis ennallistettu noin kymmenes kalkkipitoisten niittyjen 
luontotyypistä (6210) Puolan Natura 2000 -verkostossa. Hanke julkaisi myös yksityiskohtaisen 

                                                 
25 https://www.aranlife.ie/ 
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luontotyyppiä koskevan toimintasuunnitelman ja ohjeita luontotyypin 6210 ennallistamista 
varten Puolassa. 

Slovakiassa toteutettiin Life-hanke (LIFE10 NAT/SK/080) Devínska Kobylan SCI-alueella, jolla 
kuivien niitty-yhdyskuntien pinta-ala oli pienentynyt 61,1 prosenttia vuoteen 1949 verrattuna 
(Hegedűšová & Senko 2011). Ennallistamissuunnitelmasta keskusteltiin asiaan liittyvien 
sidosryhmien kanssa, ja suunnitelman perusteella 58 hehtaarin alue ylikasvanutta kuivaa niittyä 
puhdistettiin poistamalla mekaanisesti puita ja pensaita, hävittämällä valeakaasiaa ja 
aloittamalla uudelleen pääosin vuohien laidunnus vuodesta 2015 alkaen. Ennallistavien 
hoitotoimenpiteiden vaikutusta seurattiin pääasiassa biotooppiin 6210* eri sukkessiovaiheissa.  

 
Liitteessä on luettelo hiljattain toteutetuista Life-hankkeista, joiden tavoitteena on suojella 
kuivia niittyjä. 

7.2.3 Euroopan aluekehitysrahasto ja muut EU-rahastot 

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) tarjotaan mahdollisuuksia rahoittaa niittyjen 
ennallistamista ja hoitoa joissakin EU-maissa, kuten Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja 
Slovakiassa. Myös Euroopan alueellinen yhteistyö (entinen Interreg) tarjoaa 
mahdollisuuksia kahdenvälisille Natura 2000 -suojeluhankkeille, ja siitä on annettu 
rahoitusta niittyjen hoitoon Unkarissa. 
 
7.2.4 Muut laidunnusta ja paimennusta koskevat lähestymistavat ja tukivälineet 

Viime vuosikymmeninä paimennukseen perustuva laidunnus on vähentynyt, millä on ollut 
kielteisiä seurauksia suurille puoliluontaisten laidunnettujen luontotyyppien alueille. 
Osaavien paimenten heikko saatavuus ja suuret kustannukset ovat laajalle levinnyt 
ongelma kaikilla yhteisillä luonnonlaidunalueilla monilla Etelä- ja Itä-Euroopan alueilla 
(García-González 2008; Pardini & Nori 2011). 

Eräillä alueilla Irlannissa toteutetaan parhaillaan aloitteita, joilla pyritään puuttumaan 
laiduneläinten puutteeseen alueilla, joilla maankäytöstä on luovuttu. Yksi esimerkki tästä 
ovat liikkuvat lammaslaumat. Liikkuvat lammaslaumat ovat yksi keino aloittaa 
laiduntaminen uudelleen lyhyinä aikoina vuosittain sellaisilla alueilla, joiden maankäytöstä 
on luovuttu. Paikalliset luontoviranomaiset voivat ostaa lammaslaumoja ja vuokrata niitä 
sitten hoitokäyttöön paimenille tai laidunyrittäjille.  
 
Ranskassa paikallisviranomaiset ovat tehneet yhteisiä maita, luonnonsuojelualueita ja 
alueellisia luonnonpuistoja koskevia aloitteita, joiden tarkoituksena on toteuttaa ja 
kehittää ekolaidunnushankkeita niittyluontotyyppien (erityisesti luontotyypin 6210 
niittyjen) säilyttämiseksi tai ennallistamiseksi. Näihin toimiin on usein liittynyt viljelijöille 
myönnettävä tuki investoinnin kestävyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi CEN 
(Conservatoire des Espaces Naturels) Normandie Seine hoitaa useita kalkkirinteillä 
sijaitsevia kohteita, joilla se toteuttaa luontotyyppiä 6210 koskevia suojelutoimia. 
Pääasiallinen hoitotoimenpide on laajaperäinen laidunnus. Sitä varten CEN:n omistuksessa 
ja hoidossa on eri eläinlajeista (naudat, hevoset, vuohet ja lampaat) koostuva lauma, jonka 
avulla CEN voi hoitaa kalkkipitoisia niittyjä asianmukaisesti. 
 
Burgundissa Franche-Comtén alueella Haute-Saônen maaseutukeskus toteuttaa yhdessä 
hallintorakenteiden (Conservatoire des Espaces Naturels de Franche-Comté) ja 
tieteellisten elinten (Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire 
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régional des Invertébrés, Université de Franche-Comté, Université de Lorraine, INRA, 
Clermont-Ferrandin VetAgro Sup) kanssa valtion rahoittamaa ohjelmaa, jonka tavoitteena 
on antaa viljelijöille luontotyyppikohtaisia konkreettisia ratkaisuja. Näihin kuuluvat myös 
luontotyypin 6210 kuivat tai hyvin kuivat laitumet (opasta laaditaan parhaillaan). 
 

7.3 Tärkeimmät rahoitusvajeet ja -ongelmat 

Luontotyypin 6210 rahoituksessa keskeinen haaste on ennallistamistoimien ja muiden 
laitumenhoidon uudelleen aloittamiseen tarvittavien järjestelyjen (esim. karjan 
hankkiminen tai käyttöön saaminen) rahoitus. Life-ohjelma (ja joissakin tapauksissa 
rakennerahastot) ovat pääasiallinen rahoituslähde, josta tuetaan arvokkaiden niittyjen 
ennallistamista ja perinteisten viljelymenetelmien palauttamista käyttöön. Kansallisella 
tasolla vaikuttaisi kuitenkin olevan vain vähän taloudellisia resursseja tämän luontotyypin 
suojelun edistämiseen, ja on haastavaa varmistaa toistuvien hoitotoimenpiteiden, kuten 
laidunnuksen, jatkuminen sen jälkeen, kun Life-hankkeiden kautta saatu EU-rahoitus 
päättyy. 

Niittyjen ennallistamisen rahoittamiseen maaseudun kehittämissuunnitelmien varoista 
liittyy myös vaikeuksia. Natura 2000 -suojelutavoitteisiin liittyvien maatalouden 
ympäristömaksujen käyttöhistoria ei ole hyvä. Puoliluontaisten niittyjen tuotteiden 
menekinedistämistä ja markkinointia koskevia ohjelmia ei ole kehitetty riittävästi.  

Useimmissa Euroopan maissa ei ole kehitetty riittävästi Natura 2000 -alueiden 
maanomistajille suunnattuja korvausjärjestelmiä eikä kannustimia (myöskään 
verokannustimia). 

Lisäksi niittyjen ennallistaminen ja säilyttäminen on vaikeampaa Natura 2000 -verkoston 
ulkopuolella. Rahoitusta on helpompaa saada Natura 2000 -alueilla sijaitseville niityille 
kuin verkoston ulkopuolella oleville niityille. Kytkeytyneisyyteen liittyvien ongelmien 
vuoksi olisi kiinnitettävä enemmän huomiota niittyjen suojeluun verkoston ulkopuolella. 
Life-ohjelman rahoitus on tarkoitettu luontotyyppien ennallistamiseen vain 
Natura 2000 -alueilla, ei niiden ulkopuolella. 
 

7.4 Päätelmät ja suositukset 

 Luontotyypin 6210 asianmukaisen hoidon jatkuminen olisi varmistettava sen jälkeen, 
kun kestoltaan rajoitettu rahoitus, kuten Life-hankkeet, on päättynyt. 

 Maataloustukijärjestelmiä, myös maatalouden ympäristötoimenpiteitä, voitaisiin 
hyödyntää paremmin tämän luontotyypin hoidon rahoittamisessa.  

 Tätä luontotyyppiä koskevia suojeluhankkeita ja rahoitushakemuksia on yleisesti 
ottaen suhteellisen helppoa laatia, koska suojelutarpeet ovat yleensä selkeitä, 
tarvittavat toimenpiteet ovat tiedossa ja ne on helppo suunnitella; osittaiset tulokset 
ovat yleensä havaittavissa ja raportoitavissa joidenkin vuosien jälkeen. Rahoitusta on 
kuitenkin hankalampaa saada valmistelutoimiin, kuten luontotyyppiin liittyviin 
tutkimuksiin, kartoituksiin ja arviointeihin, sekä jatkuvaan seurantaan. Tutkimus- ja 
seurantatoimenpiteitä voidaan kuitenkin rahoittaa osana lyhytkestoisia hankkeita, 
jotka sisältävät myös aktiivista suojelua. 
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 Olisi jäljitettävä tarkemmin maatalouden ympäristömaksujen käyttö ja niiden panos 
luontotyypin 6210 suojelutavoitteisiin Natura 2000 -verkostossa ja sen ulkopuolella. 
Tällaisen seurannan helpottamiseksi olisi ehdotettava asianmukaisia indikaattoreita 
sekä YMP:n että muiden rahastojen kautta. 

 Tämän luontotyypin suojelutason parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi tärkeää 
sisällyttää EU-maiden priorisoituihin rahoituksen puiteohjelmiin vuoden 2020 
jälkeisellä rahoituskaudella. 
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LIITE 
 
Toimintasuunnitelma luontodirektiivin nojalla suojellun luontotyypin 6210 
Puoliluontaiset kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisilla alustoilla (Festuco-
Brometalia) (* tärkeitä orkidea-alueita) suotuisan suojelutason 
säilyttämiseksi ja ennalleen saattamiseksi  
 

1. Luontotyypin määritelmä 

1.1 Interpretation Manual of European Union Habitats 

EU:n luontotyyppien tulkintaohjeita sisältävän julkaisun ”Interpretation Manual of 
European Union Habitats” (EC 2013) mukaan luontotyyppi 6210 sisältää kasvisosiologiseen 
luokkaan Festuco-Brometea kuuluvat kuivat ja kuivahkot kalkkipitoiset niityt. 

Luontotyyppi koostuu kasviyhdyskunnista, jotka kuuluvat kahteen Festuco-Brometea-
luokan lahkoon: subkontinentaaliset tai aromaiset niityt (Festucetalia valesiacae -lahko) ja 
mereisempien alueiden sekä submediterraanisten alueiden niityt (Brometalia erecti- tai 
Festuco-Brometalia-lahko). Jälkimmäisistä voidaan erottaa primaariset kuivat 
Xerobromion-niityt ja sekundaariset (puoliluontaiset) kuivahkot Mesobromion-niityt (tai 
Bromion-niityt), joissa kasvaa pystykattaraa (Bromus erectus). Jälkimmäisille on ominaista 
orkideakasvien runsaus. Jos maankäytöstä luovutaan, ne muuttuvat välivaiheena olevan 
termofiilisen reuna-alueiden kasvillisuuden (Trifolio-Geranietea) kautta termofiiliseksi 
pensaikoksi. 

Kasvillisuustyyppiä pidetään ensisijaisena luontotyyppinä, jos se on tärkeä orkidea-alue. 
Tärkeiden orkidea-alueiden on täytettävä ainakin yksi seuraavista kolmesta kriteeristä:  

a) Alueella kasvaa monia orkidealajeja.  
b) Alueella on ainakin yksi tärkeä populaatio sellaisesta orkidealajista, joka ei ole kovin 
yleinen kansallisella alueella.  
c) Alueella kasvaa yksi tai useampi sellainen orkidealaji, joka on harvinainen, hyvin 
harvinainen tai erittäin harvinainen kansallisella alueella.  

Julkaisussa ”Interpretation Manual of European Union Habitats” mainitaan muun muassa 
seuraavat ominaiset kasvilajit: Adonis vernalis, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, 
Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex 
caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium 
campestre, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Fumana procumbens, Globularia 
elongata, Hippocrepis comosa, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa 
subsp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, Orchis mascula, O. militaris, O. morio, O. 
purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa 
columbaria, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, Veronica prostrata, V. teucrium.  

Julkaisun mukaan luontotyyppiin liittyvät myös seuraavat selkärangattomien lajit: Papilio 
machaon, Iphiclides podalirius (Lepidoptera); Libelloides spp., Mantis religiosa 
(Neuroptera). 
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1.2 EUNIS-järjestelmä 

EUNIS-järjestelmän (European Nature Information System, Euroopan luontoa koskeva 
tietojärjestelmä) luontotyyppiluokittelun (Davies et al. 2004; Schaminée et al. 2012) 
mukaan luontotyyppi 6210 koostuu kahdesta melko erilaisesta alatyypistä, joiden 
esiintyminen, lajit ja suojelu- ja hoitokysymykset ovat erilaisia, minkä vuoksi niitä on vaikea 
käsitellä yhtenä tyyppinä. Teoksessa ”European Red List of Habitats” (Janssen et al. 2016) 
niitä kohdeltiin siksi kahtena eri tyyppinä, jotka molemmat arvioitiin arvokkaiksi: 

E1.2a: Kuivahkoja monivuotisia kalkkipitoisia niittyjä esiintyy koko Euroopassa 
submediterraaniselta vyöhykkeeltä aina hemiboreaaliselle vyöhykkeelle. Tälle 
luontotyypille on ominaista kuivahko (keskikostea–kuiva) kalkkipitoinen maaperä. Se on 
Euroopan runsaslajisin kasviyhdyskunta. Sen osuus luontotyypistä 6210 on yli 
90 prosenttia, ja se sisältää useimmat orkidearikkaat tyypit. Teoksessa ”Interpretation 
Manual of European Union Habitats” annettujen määritelmien epätarkkuuden vuoksi 
jotkin hyvin samankaltaiset tyypit on tietyissä maissa sisällytetty muihin ensisijaisiin 
luontotyyppeihin, vaikka ne kuuluvat kasvistonsa ja ekologiansa puolesta tyyppiin E1.2a 
(luontotyypin 6210 alatyyppinä). Tällä tarkoitetaan tyypin 6270 keskikosteita–kuivia 
kalkkipitoisia osia (Pohjoismaat), tyypin 6240* keskikosteita–kuivia osia (itäinen Keski-
Eurooppa) ja tyypin 62A0 keskikosteita–kuivia osia (Illyrian alue). Maiden välisten 
epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi kaikki Euroopassa sijaitsevat keskikosteat–kuivat 
kalsifiilit niityt olisi sisällytettävä luontotyyppiin 6210. Tyyppi E1.2a vastaa lahkoa 
Brachypodietalia pinnati teoksessa Mucina et al. (2016), mutta se sisältää myös useita 
kyseiseen lahkoon kuulumattomia alliansseja (erityisesti Scorzonerion villosae ja 
Brachypodion phoenicoidis sekä jotkin muut Ukrainassa ja Venäjällä). 

E1.1i: Subatlanttisen ja submediterraanisen Euroopan monivuotiset kallioiset 
kalkkipitoiset niityt: Näitä niittyjä esiintyy vain joissakin tyypin E1.2a levinneisyysalueen 
osissa: Ranskassa, Espanjassa, Länsi-Italiassa, Länsi-Saksassa, Länsi-Sveitsissä ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan eteläosissa. Epäjohdonmukaisuus johtuu siitä, että muualla 
Euroopassa kuivat ja/tai kallioiset kalsifiilit niityt sisältyvät luontotyypin 6210 sijaan muihin 
luontotyyppeihin (6240, 6250, 6190, 62C0, 62A0). E1.1i muodostaa vain pienen osan 
luontotyypin 6210 pinta-alasta, ja se on ääriolosuhteidensa (kuivempi, usein jyrkempi) 
vuoksi vähälajisempi mutta myös vähemmän altis sukkessiolle ja rehevöitymiselle. Tämä 
tyyppi vastaa lahkoja Brachypodietalia phoenicioidis (pois lukien Brachypodion 
phoenicolidis) ja Artemisio albae-Brometalia erecti teoksessa Mucina et al. (2016). 
 
1.3 European checklist of vegetation 

Hiljattain julkaistussa teoksessa ”European checklist of vegetation” (Mucina et al. 2016) 
luokkaan Festuco-Brometea kuuluu useita lahkoja, joissa on eri alliansseja. Euroopan 
kasvillisuuden hierarkkinen kasviluokittelu tehtiin kokoamalla ylätason syntaksoneita ja 
tarkistamalla niitä, mitä voidaan puolestaan hyödyntää luontotyyppien yhdenmukaisessa 
tulkinnassa koko EU:ssa.  

Seuraavassa taulukossa on julkaisuun ”European checklist of vegetation” (Mucina et al. 
2016) perustuva yhteenveto Festuco-Brometea-luokan lahkoista ja alliansseista sekä 
niiden kuvauksista. Taulukossa esitetään myös ne luontodirektiivin luontotyypit, jotka ovat 
relevantteja taulukon allianssien kannalta ainakin joissakin EU-maissa. 
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Kasvillisuusyhdyskunnat ja luontotyypit, jotka sisältyvät luokkaan Festuco-Brometea 
Euroopan kasvillisuutta koskevassa putkilokasvien luokittelussa (Mucina et al. 2016) 

Luokka: Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. ex Soó 1947 

Lahko Allianssi Liitteen I 
luontotyypit 

Kuvaus (teoksesta 
Mucina et al. 2016) 

Brachypodietalia 
pinnati Korneck 1974 
nom. conserv. propos. 

  Euroopan meso-kserofyyttiset 
niityt syvillä kalkkipitoisilla 
alustoilla 

 Bromion erecti Koch 1926 6210/6210* Länsi-Euroopan ja subatlanttisen 
Keski-Euroopan meso-
kserofyyttiset kalsifiilit niityt 

 Cirsio-Brachypodion pinnati 
Hadač & Klika teoksessa 
Klika & Hadač 1944 

6210/6210*, 6240* 
p.p., 6260 p.p 

Keski- ja Kaakkois-Euroopan 
subkontinentaalisten alueiden 
meso-kserofyyttiset kalsifiilit 
niityt 

 Filipendulo vulgaris-
Helictotrichion pratensis 
Dengler & Löobel 
teoksessa Dengler et al. 
2003 

6270 p.p. (kuivat 
kalsifiiliosat), 
6210/6210* (esim. 
Pohjois-Saksassa, 
Tanskassa) 6280* 
marginaalisesti 

Fennoskandian alvarien ja 
Itämeren eteläisten rantojen 
meso-kserofiiliset kalsifiilit niityt 

 Gentianello amarellae-
Helictotrichion pratensis 
Royer ex Dengler teoksessa 
Mucina et al. 2009 

6210/6210* 
 

Luoteis-Euroopan meso-
kserofyyttiset kalsifiilit niityt  

 Polygalo mediterraneae-
Bromion erecti (Biondi et 
al. 2005) Di Pietro 
teoksessa Di Pietro et al. 
2015 

6210/6210* 
 

Apenniinien kukkuloiden ja 
vuorten alarinteiden kuivat niityt 
syvillä savialustoilla 
flyssisedimentin sisältävän 
kallioperän päällä 

 Chrysopogono-Danthonion 
calycinae Kojič 1959 

6210/6210* 
 

Etelä- ja Keski-Balkanin 
kukkuloiden ja vuorten 
alarinteiden kuivat niityt syvillä 
alustoilla silikaattikallioiden 
päällä 

Festucetalia valesiacae 
Soó 1947 

  Euroopan ja luoteisen Keski-
Aasian aro- ja 
metsäarovyöhykkeen arot ja 
kivikkoiset aroniityt syvillä 
alustoilla 

 Festucion valesiacae Klika 
1931 nom. conserv. 
propos. 

6240*, 6250*, 
6210 

Subkontinentaalisen Keski-
Euroopan, Romanian, Bulgarian 
ja Luoteis-Ukrainan nata-
aroniityt syvillä kalkkipitoisilla 
alustoilla 

 Koelerio-Phleion phleoidis 
Korneck 1974 

6210/6210*, 
6240*, (2330 p.p.) 
(6120* p.p.) 

Lauhkean Euroopan 
subatlanttisten ja 
subkontinentaalisten alueiden 
aroniityt silikaattialustoilla 
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 Stipion lessingianae Soó 
1947 

6240*, 6250* Transilvanian, Moldovan ja 
Lounais-Ukrainan kuivat 
höyhenheinä- ja nata-arot syvillä 
alustoilla 

 Artemisio-Kochion Soó 
1964 

6250* Pannonian alueen reliktit 
myöhäisjääkauden kserofyyttiset 
lössimaiden arot 

 Stipo-Poion xerophilae Br.-
Bl. & Richard 1950 

6210, 6240*, 6190 Alppien vuorien välisten syvien 
laaksojen reliktit 
myöhäisjääkauden kserofyyttiset 
aromaiset kallioiset 
höyhenheinä- ja nataniityt 

Stipo pulcherrimae-
Festucetalia pallentis 
Pop 1968 nom. 
conserv. propos.  

  Keski- ja Kaakkois-Euroopan 
kserofiiliset avoimet aroniityt 
ohuilla kallioisilla kalkki- ja 
silikaattialustoilla 

 Alysso-Festucion pallentis 
Moravec teoksessa Holub 
et al. 1967 

6190 Hercynicumin kserofiiliset 
aroniityt ohuilla alustoilla 
siluurikauden kalkkikivien sekä 
ultramafisten ja silikaattikivien 
päällä 

 Asplenio-Festucion 
pallentis Zolyomi 1936 
corr. 
1966 

6190 Itä-Alppien ja Karpaattien altaan 
pohjoisten reuna-alueiden 
kserofiiliset kallioiset aroniityt 
ohuilla alustoilla ultramafisten ja 
silikaattikivien päällä 

 Bromo pannonici-Festucion 
csikhegyensis Zolyomi 
1966 corr. Mucina 
teoksessa Di Pietro et al. 
2015 

6190 Karpaattien altaan ja Ukrainan 
Podolian pohjoisten reuna-
alueiden 
kserofiiliset kallioiset aroniityt 
kalkkipitoisilla alustoilla 

 Chrysopogono-Festucion 
dalmaticae Borhidi 
1996 

6190 Karpaattien altaan eteläisten 
reuna-alueiden 
kserofiiliset kallioiset aroniityt 
kalkkipitoisilla alustoilla 

 Saturejion montanae 
Horvat teoksessa Horvat et 
al. 
1974 

6190 tai 62A0 Pohjois-Balkanin kserofiiliset 
kallioiset aroniityt kalkkipitoisilla 
alustoilla 

 Pimpinello-Thymion zygoidi 
Dihoru & Donita 1970 

62C0 Dobrudzhan ja Koillis-Bulgarian 
jyrkkien kalkkipitoisten rinteiden 
runsasvarpuiset kserofiiliset 
kallioiset aroniityt 

 Diantho lumnitzeri-
Seslerion (Soó 1971) Chytrý 
& Mucina teoksessa 
Mucina & Kolbek 1993 

6190  Kaakkoisen Keski-Euroopan 
dealpiiniset reliktit 
kserofiiliset aroniityt 
kalkkipitoisilla alustoilla 

 Seslerion rigidae Zolyomi 
1936 

6190 Itä-Karpaattien dealpiiniset 
reliktit kserofiiliset aroniityt 
kalkkipitoisilla alustoilla 
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Brachypodietalia 
phoenicoidis Br.-Bl. ex 
Molinier 1934–  

  Lounais-Euroopan 
runsassateisten alueiden 
submediterraaniset aroniityt 
syvillä emäksisillä tai 
neutraaleilla keskikosteilla 
alustoilla 

 Brachypodion phoenicoidis 
Br.-Bl. ex Molinier 1934 

6210/ 
6210*  

Ligurian- tai Tyrrhenanmeren 
rannikon neutraalit tai kalsifiilit 
submediterraaniset aroniityt 
syvillä keskikosteilla alustoilla 

 Artemisio albae-
Dichanthion ischaemi X. 
Font ex Rivas-Mart. & M.L. 
Lopez teoksessa Rivas-
Mart. et al. 2002 

6210/ 
6210* 

Pyreneiden vuorenjuurten ja 
vuorten välisten laaksojen 
submediterraaniset vuorten ja 
vuorten alarinteiden aroniityt 
happamassa maaperässä 

 Diplachnion serotinae Br.-
Bl. 1961 

6210/ 
6210* 

Insubrian runsassateisten 
Alppien eteläisten reunojen 
submediterraaniset vuorten 
alarinteiden aroniityt 
happamassa maaperässä 

Artemisio albae-
Brometalia erecti 
Ubaldi ex Dengler & 
Mucina teoksessa 
Mucina et al. 2009 

  Subatlanttisen ja 
submediterraanisen Euroopan 
kserofyyttiset kalsifiilit avoimet 
niityt 

 Xerobromion erecti (Br.-Bl. 
& Moor 1938) 
Zoller 1954 

6210/ 
6210* 

Lounaisen Keski-Euroopan ja 
Ranskan meso-kserofyyttiset 
kalsifiilit avoimet niityt 

 Festuco-Bromion Barbero 
& Loisel 1972 

6210/6210* 
  

Provencen ja Ligurian 
submediterraanisten alueiden 
meso-kserofyyttiset kalsifiilit 
avoimet niityt 

Scorzoneretalia villosae 
Kovacevic 1959 

  Esialppien, Illyrian ja Dinaaristen 
alueiden amfiadriaattiset kuivat 
aromaiset submediterraaniset 
laitumet 

 Chrysopogono grylli-
Koelerion splendentis 
Horvatic 1973 

62A0 Illyrian submediterraaniset 
kallioniityt ohuilla kalkkipitoisilla 
alustoilla 

 Saturejion subspicatae 
Tomic-Stankovic 1970 

62A0 Dinaaristen alueiden 
submediterraaniset kalkkipitoiset 
kallioniityt ohuilla alustoilla 

 Centaurion dichroanthae 
Pignatti 1952 

62A0 Esialppien submediterraaniset 
vuorten kalkkipitoiset kallioniityt 
ohuilla alustoilla 

 Scorzonerion villosae 
Horvatic ex Kovacevic 1959 

6210/6210*, 
todennäköisesti 
luokiteltu usein 
tyypiksi 62A0 

Esialppien ja Illyrian meso-
kserofyyttiset 
submediterraaniset niityt syvillä 
ja osittain kalkittomilla alustoilla 

 Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte 

62A0 Apulian (Etelä-Italia) 
submediterraaniset kuivat 
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& Terzi teoksessa Forte et 
al. 2005 

laitumet kallioisilla kalkkipitoisilla 
alustoilla 

Mucina et al. (2016) eivät tunnusta Italian endeemistä allianssia nimikkeistöön liittyvistä syistä. Se on 
kuitenkin laajalti käytössä Italian Natura 2000 -verkostossa, ja luontotyypin 6210 analyysi perustuu 
tämän allianssin ekologisiin ja lajistollisiin ominaisuuksiin. 

Lahko Allianssi Liitteen I 
luontotyypit 

Kuvaus (lähtökohtana Biondi & 
Blasi 2015) 

Phleo ambigui-
Brometalia erecti 
Biondi et al. teoksessa 
Biondi et al. 2014 

   

 Phleo ambigui-Bromion 
erecti Biondi et al. ex 
Biondi & Galdenzi 2012 

6210 Kserofiiliset ja puolimesofiiliset, 
(sub)mediterraanniset ja 
lauhkeat kalkkipitoisten 
Apenniinien sekundaariset niityt, 
joiden ihanneilmasto on 
keskikostea–lauhkea. 
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2. Luontotyyppiin 6210 liittyvien luontotyyppien kuvaus 

Luontotyyppiin 6210 on sidoksissa tai yhteydessä muita luontotyyppejä, jotka voivat 
vaikuttaa sen hoitoon. Tietyt luontotyypit liittyvät luontotyyppiin 6210 dynamiikan ja 
ekologisen sukkession vuoksi tai muodostavat sen kanssa mosaiikkeja. Koska kuivien 
niittyjen ympäristöolosuhteiden gradientti on jatkuva, luontotyypin 6210 kasvillisuus on 
usein siirtymävaiheessa muihin, esimerkiksi seuraaviin kasvillisuustyyppeihin. 
 
2130* Rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit) 
Dyynit ovat siirtymävaiheessa Mesobromion-yhdyskuntiin seuraavissa tapauksissa: 
dyyninotkelmien ja sisädyynien vanhat mesofiiliset niityt (Anthyllido-Thesietum), jotka 
esiintyvät usein mosaiikkina Salix repens -yhdyskuntien kanssa ja kasvavat erityisesti 
dyynien länsisivulla; De Haanin alueen dyyneillä sijaitsevat niityt, joilla esiintyy 
Himantoglossum hircinum -lajia (EC 2013). 

40A0* Subkontinentaaliset Pannonian pensastot  
Pensastoja esiintyy sekä kalkki- että kvartsipitoisilla alustoilla, ja ne muodostavat 
mosaiikkimaisen kasvillisuuden aroniittyjen (6210) sekä Pannonian kivikkoniittyjen (6190) 
metsä- ja aropiirteiden tai kasvien kanssa usein metsien reuna-alueilla (EC 2013).  

Raja luontotyypin 6210 ja luontotyypin 40A0* Subkontinentaaliset Pannonian pensastot 
välillä on epäselvä. Tyyppi 40A0 vaikuttaa olevan Prunus fruticosan leviämisvaihe 
tyypin 6210 laidunnuskäytöstä luopumisen jälkeen.  

5130 Nummien ja kalkkipitoisten niittyjen Juniperus communis -katajikot 
Tasangoilta vuorille esiintyvät Juniperus communis -katajikot vastaavat pääosin Festuco-
Brometalia-tyypin (EC 2013) meso- tai kserofiilisten kalkkipitoisten laidunnettujen tai 
kesannolle jätettyjen niittyjen fytodynaamista sukkessiota ja/tai Calluna-nummia.  

Toisinaan luontotyyppiä 6210 on vaikea erottaa luontotyypistä 5130 – Juniperus 
communis -katajikot. Luontotyypin 5130 tunnistaminen ja rajaaminen on vaikeaa, koska se 
esiintyy lomittain luontotyypin 6210 kanssa ja sen kasvillisuuden rakenne voi vaihdella 
kalkkipitoisilla niityillä hajallaan olevista yksilöistä tiiviiseen ja läpitunkemattomaan 
pensaskasvillisuuteen. On tärkeää ottaa huomioon tämä luontotyyppimosaiikki ja 
varmistaa asianmukainen hoito, joka mahdollistaa sen säilyttämisen kannalta riittävät 
olosuhteet. 

6110 * Kivikkoiset, kalkkivaikutteiset tai emäksiset Alysso-Sedion albi -niityt  
Avoimet, laikukkaat, paljaalla kallioperällä tai irtokivellä kasvavat yhdyskunnat, joiden 
valtalajeja ovat yksivuotiset lajit ja mehikasvit. Yhdyskunnat sijaitsevat usein muiden 
luontotyyppien, enimmäkseen tyypin 6210, alueella. Tällöin luontotyyppejä ei tulisi 
kartoittaa kompleksiksi, vaan tätä tyyppiä koskevat esimerkit olisi kirjattava laajemman 
luontotyypin piirteiksi.26 Joillakin Belgian ja Saksan alueilla tämä luontotyyppi on tiiviissä 
yhteydessä Xerobromion- ja Mesobromion-alliansseihin (EC 2013). 

                                                 
26 https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html 

https://www.bfn.de/en/lrt/natura-2000-code-6110.html
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6120* Kuivat kalkkipitoiset niityt 
Kuivat, usein avoimet niityt, jotka sijaitsevat enemmän tai vähemmän kalkkipitoisella 
hiekalla, kuuluvat tyyppiin 6120. Hiekkamaan tyypit voidaan luokitella tyyppiin 6120, jos 
hiekka on kalkkipitoista, kun taas moreenipitoisen tyypin voidaan katsoa kuuluvan 
tyyppiin 6210 (Pihl et al. 2001) Tanskassa. 
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6230* Runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla (ja Manner-
Euroopan vuorten alapuolisilla alueilla) 
Tanskassa alueilla, joilla kalkkipitoinen aines on huuhtoutunut pois kokonaan tai osittain 
(pH 6–7), yhdyskunta on siirtymävaiheessa tyyppiin 6230. Tällöin luokittelu tehdään 
lajikoostumuksen perusteella. (Pihl et al. 2001.) 

6240* Subpannonian aroniityt 
Aroniityt, joiden valtalajeja ovat Festucion valesiacae -allianssin ja siihen liittyvien 
syntaksonien tuppaina kasvavat, kamefyytit ja monivuotiset lajit. Nämä kserotermiset 
yhdyskunnat kasvavat etelärinteillä kivisellä alustalla ja soraa sisältävissä savi- ja 
hiekkasedimentaation kerroksissa (EC 2013) sekä lössimailla ja syvillä hiekkakentillä 
kesäisin kuivissa ilmasto-oloissa. Ne ovat alkuperältään osittain luonnollisia ja osittain 
ihmisperäisiä. Niihin sisältyy kuivia, termofiilisiä ja kontinentaalisia alueita, joille ovat 
ominaisia Välimeren ja arojen alueilla esiintyvien eliöiden vaikutus ja azonaaliset edafiset 
ja mikroilmastolliset esiintymät mannervyöhykkeellä ja osittain muilla 
luonnonmaantieteellisillä alueilla (ks. Ssymank 2013). Ohjeellinen viitelaji, jonka 
perusteella ne voidaan erottaa muista kuivien niittyjen tyypeistä, voisi olla Stipa capillata 
(Lasen & Wilham 2004). 

6270* Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 
Luontotyyppi koostuu fysionomialtaan samankaltaisista puoliluontaisista niityistä, joilla 
kalkkia vaativia kasvilajeja esiintyy vähän tai ei lainkaan ja jotka sijaitsevat enimmäkseen 
niukkaravinteisilla alustoilla gneissi- tai graniittikallioperän päällä Pohjoismaissa. 

6280* Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot 
Luontotyypin 6210 ja luontotyypin 6280* Alvarit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot 
tunnistamisessa on vaikeuksia tietyillä alueilla, erityisesti Pohjois-Virossa, jossa 
kalkkipitoinen maa on hyvin ohutta, mikä vastaa luontotyyppiä 6280*, mutta jossa 
heinäkerroksen tuottavuus ja runsaslajisuus vastaavat luontotyyppiä 6210. Myös 
päinvastainen tilanne on mahdollinen Länsi-Virossa: tuottavuus voi olla hyvin pieni ja jotkin 
hyvin ominaiset lajit viittaavat luontotyyppiin 6280*, mutta monoliittinen kalkkikivi tai 
hyvin ohut maakerros puuttuvat.  

62A0 Itäisen submediterraanisen alueen kuivat niityt (Scorzoneratalia villosae) 
Triesten, Istrian ja Balkanin niemimaan submediterraanisten alueiden kuivat niityt voivat 
esiintyessään yhdessä Festucetalia valesiacae -aroniittyjen (6210) kanssa kasvaa 
vähemmän kontinentaalisilla alueilla kuin jälkimmäiset ja sisältää mediterraanisempia 
piirteitä (EC 2013). 

6410 Molinia-niityt kalkki-, turve- ja savialustoilla (Molinion caeruleae) 
Siirtymää neutraalissa ja emäksisessä maassa esiintyvästä alatyypistä kalkkipitoisten 
maiden alatyyppiin voi ajoittain esiintyä märässä maaperässä. Karpaateilla tyypillinen on 
runsaslajinen Brachypodio pinnati-Molinietum arundinaceae -yhdyskunta, jolle on 
ominaista Molinion-kategorian märkien niittyjen diagnostisten lajien ja Festuco-
Brometalia-luokan termofiilisten lajien yleinen esiintyminen (Škodová et al. 2014).  

6510 Alankojen niitetyt niityt (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ja 6520 
Vuoristojen niitetyt niityt 

Näiden puoliluontaisten luontotyyppien säilyminen on riippuvaista ihmisen toiminnasta. 
Niityt ovat ravinteikkaita ja tuoreita, ja niitä niitetään ja lannoitetaan säännöllisesti mutta 
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ei tehoperäisesti. Jos niittyjä ei lannoiteta ja ne niitetään useammin kuin kerran vuodessa, 
eräät tämän luontotyypin kuivemmat alatyypit tapaavat kehittyä Mesobromion-niittyjen 
(luontotyypin 6210) suuntaan (Lasen & Wilham 2004). Luontotyypin 6210 erottaminen 
joistakin luontotyypin 6510 muodoista (joissa esiintyy termofiilisiä lajeja) on usein 
epäselvää, erityisesti Pohjois-Puolassa ja Virossa, joissa luontotyyppi on lähellä sen 
maantieteellisen levinneisyysalueen rajoja ja termofiilisten lajien luettelo on ilmastosyistä 
luontaisesti pieni. Erityisesti kserotermisten niittyjen (6210) alueet, joille Arrhenatherum 
elatius on levinnyt ja joita hoidetaan epäasianmukaisesti niittämällä laidunnuksen sijaan, 
voivat olla tulkinnan kannalta vaikeita. 

7230 Letot 
Luontotyyppi 6210 voi olla siirtymävaiheessa luontotyyppiin 7230 tuoreissa rantavallien 
kuljuissa ja runsasravinteisten soiden reunoilla (Pihl et al. 2001). 

Luontotyyppi 8240* Paljaat kalkkikivikalliot koostuu kalkkipitoisen kallioperän lohkareista, 
jotka voivat muodostaa mosaiikkeja kalkkipitoisten niittyjen kanssa. Luontotyyppi 6210 voi 
olla erottamaton osa kompleksista luontotyyppiä 8240. On tärkeää säilyttää tämä 
luontotyyppimosaiikki, joka muodostaa arvokkaan maiseman EU:n joissakin osissa. 
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3. Hiljattain toteutettuja kuivien niittyjen suojeluun tähtääviä Life-
hankkeita  

BE LIFE13 NAT/BE/001067 
 

LIFE Pays Mosan – Natura 2000 -verkoston kytkeytyneisyys Belgian 
ja Alankomaiden rajan yli Maas-joen valuma-alueella 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000364 
 

Muiden kuin metsäluontotyyppien harvinaisten perhoslajien 
integroitu suojelu Tšekissä ja Slovakiassa 

CZ LIFE09 NAT/CZ/000363 LIFE+ Lounské Středohořín aroilla 

CZ LIFE16 NAT/CZ/000001 
 

CZ-SK SOUTH LIFE – Natura 2000 -alueiden hoidon tulosten 
optimointi Etelä-Böömin läänissä ja Etelä-Slovakian alueella 

DE 
LIFE10 NAT/DE/000007 
 

KTKK HX – Kuivat, kalkkipitoiset luontotyypit Höxterin 
kulttuurimaisemassa 
 

DE LIFE15 NAT/DE/000290 
 

LIFE Rhon grassland birds – Hessische Rhön -suojelualueen 
vuoristoniityt, laidunmaat ja niiden linnut 

DK 
LIFE08 NAT/DK/00465 
 

Puoliluontaisten luontotyyppien ennallistaminen siten, että ne 
peittävät koko Helnæsin saaren 
 

IE LIFE12 NAT/IE/000995 
 

LIFE Aran – Luontodirektiivin liitteen I ensisijaisten maa-alueilla 
sijaitsevien luontotyyppien kestävä hoito Aransaarilla 

IT LIFE12 NAT/IT/000818 
 

LIFE Xero-grazing – Puoliluontaisten kuivien niittyjen suojelu ja 
ennallistaminen Valle Susassa laidunhoidon avulla 

IT LIFE11 NAT/IT/234 
 

Praterie – Kiireelliset toimet niittyjen ja laidunten suojelemiseksi 
Gran Sasson ja Monti della Lagan alueella 

IT LIFE13 NAT/IT/000371 
 

SUNLIFE 
 

IT LIFE11 NAT/IT/000044 
ja LIFE14 IPE/IT/018 

GESTIRE ja LIFE IP ”Gestire 2020” 
 

LT LIFE10 NAT/LT/000117 
 

Buveinių tvarkymas – Huonontuneiden, yhteisön tärkeinä pitämien 
luontotyyppien ennallistaminen Liettuan suojelluilla alueilla 

LU LIFE13 NAT/LU/000068 
 

Life-hanke ”Paikallisviranomaisten toteuttama runsaslajisten 
niittyjen suojelu ja hoito”  

LU LIFE13 NAT/LU/000782 

 
LIFE Orchis: Kalkkipitoisen niityn ennallistaminen Itä-
Luxemburgissa vuosina 2014–2019 

LV LIFE16 NAT/LV/000262 
 

GrassLIFE – EU:n ensisijaisten niittyjen ennallistaminen ja niiden 
monikäyttöisyyden edistäminen 

PL LIFE08 NAT/PL/000513 
 

XericGrasslandsPL – Kserotermisten niittyjen suojelu ja 
ennallistaminen Puolassa – teoria ja käytäntö 

PL LIFE11 NAT/PL/000432 
 

Ochrona obszaru PKOG – Orle Gniazda -maisemapuistolle 
tyypillisten arvokkaiden muiden kuin metsäluontotyyppien suojelu 

SI LIFE14 NAT/SI/000005 
 

LIFE to grasslands – Kuivien niittyjen suojelu ja hoito Itä-
Sloveniassa 

SK LIFE17 NAT/SK/000589 
 

LIFE SUB-PANNONIC – Subpannonian kuivien niittyjen 
luontotyyppien ja lajien suojelu 

 

 

http://www.lifexerograzing.eu/en/home/16-eng.html?start=24
http://www.lifepraterie.it/page.php?id=93
http://www.life-sun.eu/
http://www.life-grassland.info/

