
Mitä kaikkea voimajohtoalueella voi turvallisesti tehdä?  
Maanomistajan ideakortti -sarjan tarkoitus on kertoa voimajohto-
alueiden käytön mahdollisuuksista. Monimuotoiset johtoalueet voivat 
tarjota puitteet esimerkiksi riistan, pölyttäjien tai kosteikkolajiston 
elinympäristönä. Niiden käyttöä myös virkistysalueina ja maiseman 
monipuolistajina voi entisestään lisätä. Kaikessa toiminnassa on 
kuitenkin muistettava turvallisuusnäkökohdat.
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Kosteikoilla  
monimuotoisuutta

Fingrid.fi  > Ajankohtaista > Julkaisut > Ympäristö ja voimajohdot > Naapurina voimajohto 

Fingrid.fi > Ajankohtaista > Julkaisut > Ympäristö ja voimajohdot > Pidetään huolta linjoista

Johdon kuntoa ja johtoalueen kasvuston korkeutta  

seurataan 1–3 vuoden välein toistuvilla tarkastuksilla.

Johtoaukeiden puusto raivataan joko koneellisesti tai  

miestyövoimin 5–8 vuoden välein. Voimajohtojen reuna- 

vyöhykepuut käsitellään 10–25 vuoden välein. Ylipitkät  

puut kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan 2–4 metriä  

helikopterisahauksella.

Lisätietoja ja lähteet

Johtoalueiden ylläpito

Viisi vinkkiä toimintaan voimajohtoalueilla

Johtoalueen hyödyntämisestä on hyvä sopia Fingridin kanssa, 
jotta Fingrid ei epähuomiossa aiheuta vahinkoja kyseisellä 
alueella voimajohdon kunnossapidon, johtoaukeiden raivaus-
ten tai reunavyöhykepuiden käsittelyn yhteydessä.
 
Muistathan, että voimajohdon tärkein tehtävä on sähkön siirto 
turvallisesti. Kohdekohtaisilla ohjeilla varmistetaan sekä järjes-
tettävän toiminnan turvallisuus että se, ettei toiminta aiheuta 
haittaa voimajohdolle tai sähkön siirrolle.
  
Voimajohdon omistajana Fingridillä on velvollisuus pitää johto 
sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa. Velvollisuu-
den täyttämiseksi yhtiön työntekijöillä ja palvelutoimittajilla on 
oikeus liikkua johtoalueella jalkaisin, työkoneilla ja ajoneuvoilla, 
käyttää johtoalueelle vieviä teitä ja polkuja sekä tarvittaessa 
muitakin alueita.

Muista, että voimajohtojen läheisyydessä ei saa kasvaa mitään 
kolmea metriä pidempää.

Johdon alla voi vapaasti liikkua tavanomaisilla maatalousko-
neilla. Mutta muista, että työkoneilla ei saa liikkua pylväsalalla 
lukuun ottamatta niin sanottua peltopylvästä. 

1.

2.

3.

4.

5.

Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme.  
Suomen kantaverkko on sähkönsiirron 
runkoverkko, joka näkyy maassamme joka puolella. 
Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 
voimajohtoja noin 14 000 kilometriä. Fingrid ei 
omista voimajohtoaluetta, mutta on lunastanut 
siihen pysyvän käyttöoikeuden. Maapohja ja 
puusto ovat maanomistajan omaisuutta.
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Johtoalueen muodostavat johtoaukea sekä johtoaukean molemmin puolin sijaitsevat 

reunavyöhykkeet, joissa puiden kasvukorkeus on rajoitettu, jotta puu mahdollisesti 

kaatuessaan ei yllä johtoon.

Voimajohtopylvään pylväsala ulottuu tyypillisesti kolmen metrin etäisyydelle maan- 

päällisistä pylväsrakenteista. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, 

kaivaa tai läjittää. Vasemmalla on harustettu kaksijalkainen portaalipylväs ja oikealla  

yksijalkainen vapaasti seisova pylväs. 

10 m

20 m

10 m

20 m

Reunavyöhyke ReunavyöhykeJohtoaukea
Johtoalue / Rakennusrajoitusalue

110 kV johdon johtoaukean leveys on yleensä 26–30 metriä.
220 kV johdon johtoaukean leveys on yleensä 32–38 metriä.
400 kV johdon johtoaukean leveys on yleensä 36–42 metriä.

 Reunavyöhykkeen leveys on johdon molemmin puolin yleensä 10 metriä.
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Hoidettu maisema lisää ympäristön viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta. Laidunnus on tehokas tapa sekä 

maiseman että luonnon hoitoon. 

Avoimet niityt, luonnonlaitumet ovat oivallisia lisälaitumia karjalle. Voimajohtoalueet ovat usein tämän päivän 

niittyjä. Voimajohtoalueiden kasvillisuus tulee pitää matalana, ja laiduntamalla se onnistuu hyvin. Eläimet syövät 

ruohot sekä pitävät lehtipuiden vesomisen kurissa. 

Laidunnus soveltuu erityisen hyvin alueille, joilla konetyö ei ole mahdollista esimerkiksi kivikkoisen maaston 

vuoksi. Hienoa on se, että laidunnuksen myötä alueen kasvillisuus monipuolistuu ja sitä kautta hyönteisten, 

perhosten ja lintujen määrät lisääntyvät. 

Laiduntajat maiseman hoitajina
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Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Tee luonnonlaidunalueesta riittävän iso. Näin alueella 
riittää ruokaa pidempään. Johtoalueen laitumen voi  
yhdistää muihin luonnonlaitumiin. Muista: riittävä ruoka on 
paras aita!
 
Laiduneläimen valintaan vaikuttaa alueen tyyppi ja koko. Esi-
merkiksi naudat ovat tehokkaita rantojen ja kosteiden 
paikkojen hoitajia. Lampaat viihtyvät karummillakin paikoilla. 
Hevosia on helppo siirrellä. 
  
Jos sinulla ei itselläsi ole laiduneläimiä tai tarvitset eläimillesi 
lisää laidunta, voit tehdä laidunnussopimuksen alueen käytös-
tä. Lisää tietoa, sopimusmalleja ja muuta aiheeseen liittyvää 
tietoa löytyy laidunpankki.fi-sivustolta.
  
Laidunnuksessa on tärkeintä huolehtia eläinten hyvinvoinnis-
ta. Laitumella pitää olla juomavettä, päivittäinen valvonta ja 
suojaa auringolta ja sateelta. Tieteellisissä tutkimuksissa ei ole 
havaittu, että voimajohdolla olisi haittavaikutuksia laiduneläin-
ten terveyteen tai hedelmällisyyteen. 

Monet uhanalaiset kasvimme elävät luonnonlaitumilla. Ne 
eivät pärjää kilpailussa rehevien paikkojen kasveille. Laidunnus 
köyhdyttää aluetta ja pitää kasvillisuuden matalana ja antaa 
näin monille hennoille niittykasveille elinmahdollisuudet. Tästä 
syystä luonnonlaitumille ei tule antaa lisäruokaa eikä lannoit-
teita. 

 
Laidunkokemuksia

Nokian Luodon saaren laidun, pinta-ala 10 hehtaaria,   
josta noin puolet johtoalueella

• Koko saari rauhoitettua luonnonsuojelualuetta.

• Aluetta hoidettu laiduntamalla vuodesta 2010.

• Laiduneläiminä lampaat, karjanomistaja vuokrannut    
 maan, hoidon tukena ympäristösopimus. 

• Kahtena ensimmäisenä laidunnusvuonna johtoalueille   
 on tehty raivaus.

• Eläinten valvonnasta huolehtii paikallinen yhdistys.

• Niityn lajisto huomattavasti lisääntynyt ja maiseman    
 avoimuus palautunut. 

Tukea toimintaan

Ympäristösopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden 

ja maiseman hoitoon

• Sopimusta voi hakea aktiiviviljelijä tai rekisteröity  
 yhdistys.

• Sopimusta voi hakea muun muassa perinnebiotoopeille  
 ja muille luonnonlaitumille.

• Kohdealue voi olla oma tai vuokrattu.

• Alueella pitää olla muusta ympäristöstä erottuvia  
 luonto- tai maisema-arvoja, joita voidaan edistää  
 laidunnuksella.

•  Ympäristösopimus on viisivuotinen ja tuen määrä on   
 450 euroa/ha/vuosi (ohjelmakausi 2015–2020).

• Päätöksen tekee paikallinen ELY-keskus hakemuksen  
 ja suunnitelman pohjalta.

 
Ota huomioon 

Ilmoita laidunpaikasta Fingridille saadaksesi lisäohjeistusta esi-
merkiksi aitojen pystyttämisestä ja suojaetäisyyksistä pylväisiin. 

Eläimet voivat turvallisesti laiduntaa voimajohtojen alla. Muista 
kuitenkin, että pylväsala on rauhoitettava kaikesta koneellisesta 
toiminnasta, eikä pylväsrakenteisiin saa kiinnittää mitään. 

Laidunalueiden suunnittelu ja neuvonta,  
ProAgrian MKN Maisemapalvelut:  

maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Sopimuslaidunnus, eläinten ja laidunten hakupalvelu:  
laidunpankki.fi

Tietoa maatalouden luonnon monimuotoisuuden  

edistämistä: jarki.fi 

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset:  

Fingrid.fi > Verkkohankkeet > Luvat ja lausunnot

Maatalouden ympäristösopimukset:  

mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/ymparistosopimukset

Lisätietoja ja lähteet

1.

2.

3.

4.

5.
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Joka joulu moni meistä haluaa koristeeksi kauniin joulukuusen. Joulukuusia viljelemällä taataan kauniit,  

kaupaksi käyvät kuuset. Kuusen kasvatus on pitkäjänteistä työtä, eikä sitä tehdä vain yhtä joulua silmällä pitäen. 

Matalana pidettävät voimajohtojen alustat soveltuvat joulukuusiviljelmiksi. Näillä alueilla on kuusille hyvin 

valoa ja tilaa. Viljelmän koko määrittyy alueen sijainnin, kasvuolosuhteiden ja myyntitavoitteen pohjalta. Hoidettu 

joulupuuviljelmä voi tuottaa varttuneeseen talousmetsään verrattavan päätehakkuutulon noin 10–13 vuodessa.

Ihanteellinen kasvupaikka metsäkuusen kasvattamiselle on peltomainen alue tai tuore metsä, jonka ojituksesta 

on huolehdittu, ja joka on loivasti viettävä rinne. Viljelmällä tulee olla vesitalous eli ojitus kunnossa sekä kulkuväylät 

mietittyinä. Samoin ennen viljelyn aloitusta on alueelta raivattava vesakko pois ja niitettävä tai torjuttava 

aluskasvillisuus. Kuusia ei kannata istuttaa selvästi hallanarkoihin paikkoihin, koska keväthalla on heinittymisen  

ja vesakoitumisen ohella merkittävin uhka nuorelle kuusiviljelmälle.

Joulukuusen viljely
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Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Istuta kuuset alkukeväästä tai elokuussa, jolloin kesän kuivim-
mat ja paahteisimmat säät eivät pääse vahingoittamaan herk-
kiä taimia. Huolellinen istuttaminen suoriin linjoihin ja taimien 
paikkojen merkitseminen sekä niiden alustojen siivoaminen 
heinästä auttavat tulevien hoitotoimenpiteiden suorittamisis-
sa. 
 
Istutusväli on peltomaalla noin 1,5 metriä ja kangaspohjaisella 
maalla lähempänä 2 metriä. Johtoalueilla tulee varmistaa, että 
kulkuväylät ja pylväiden ympäristöt ovat ohjeiden mukaan 
vapaita puustosta. 
  
Ensimmäisten vuosien ajan seurataan ja torjutaan myyrätuhoja 
ja routavaurioita sekä heinää ja vesakkoa. Viljelmää lannoitetaan 
tarvittaessa maa-analyysien tulosten perusteella. Vinosti kasva-
vat taimet tuetaan, tyviä karsitaan ja latvoja oikaistaan. 
  
Joulukuusia leikataan, kun ne ovat saavuttaneet 1,5 metrin 
korkeuden. Leikkausten tavoitteena on tehdä puista tuuheita 
ja tasaisia. Näin ollen vain viimeisintä kuusen vuosikasvua 
leikataan. Hoitoleikkausten aika on keväällä ennen kasvuun 
lähtöä. Keskikesällä sivuoksia muotoillaan lyhentäen vuosikas-
vua. Loppukesällä kuusta muotoillaan tarvittaessa. Viimeisenä 
vuonna, kun kuusi on tarkoitus korjata joulukuuseksi, leikkauk-
sia ei enää tehdä. Tällöin tehdään vain huomaamaton siisti-
minen viimeistään elokuussa, jotta leikkauksen jäljet ehtivät 
hävitä.  

Joulukuuset ovat valmiita korjattaviksi noin 10 vuoden kulut-
tua istuttamisesta. Kuusi kaadetaan aikaisintaan neljä viikkoa 
ennen joulua, ja se tulee säilyttää tuulelta suojassa viileässä. 
Kuljetuksia varten kuusi on hyvä pakata, jotta se ei vahingoit-
tuisi ja vuosien työ valuisi hukkaan. 

Ota huomioon

Ilmoita joulukuusiviljelmästä Fingridille, jotta viljelmä jää varmasti 
esimerkiksi pois raivattavista alueista. Ilmoituksen yhteydessä saat 
myös lisäohjeistusta. 

Joulukuusien kasvattamisesta tulee tehdä sopimus Fingridin 
kanssa. 

Voimajohdon kunnossapidon tarpeisiin tulee varata johto-
aukean keskelle kolme metriä leveä kulkuväylä, jolla ei saa 
kasvattaa kuusia. 

Pylväsala tulee pitää vapaana kaikesta kasvustosta kunnos-
sapitoa varten. 

Johtoaukealla kasvatettavien joulukuusien pituus  
ei saa ylittää kolmea metriä.

Perinteinen metsäkuusi on viljellyin lajike. Se on viljelyvarma 

ja hyvin muotoilua kestävä lajike. Sen taimet ovat edullisia ja 

melko vähän tuholaisten aiheuttamista vahingoista kärsiviä. 

Markkinoilla on myös muita kuusen lajikkeita, kuten säännöl-

lisen kasvutavan omaava serbiankuusi ja okakuusen lajikkeet. 

Palsamipihta on kaunis puu, joka tarvitsee tilaa ja valoa. 

Douglaskuusi taas kasvaa parhaiten ilmavilla rinnemailla, 

mutta on melko arka kevätahavalle. Joulupuun virkaa toimit-

taa toisinaan myös metsämänty. 

Joulupuiden kasvatus: joulupuuseura.fi

Tietoa puulajeista ja kasvatuksesta:  

luke.fi (metsäntutkimus), metsa.fi

Joulupuun lajike 

Lisätietoja ja lähteet

1.

1.

2.

3.

4.

2.

3.

4.

5.
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Maastamme on kadonnut valtava määrä alkuperäisiä luonnonkosteikkoja rakentamisen ja muiden 

maankäyttöpaineiden puristuksissa, mikä on johtanut monien kosteikoista riippuvaisten lajien taantumiseen. 

Matalat elämää kuhisevat kosteikot ovat luonnon monimuotoisuuden huippupaikkoja ja tarjoavat elinympäristöjä 

muun muassa monipuoliselle vesi-, ranta- ja kahlaajalinnustolle. Myös sammakkoeläimet, hirvieläimet, lepakot, 

sudenkorennot sekä lukuisat vesiselkärangattomat hyötyvät kosteikoista. Kosteikot myös elävöittävät maisemaa. 

Kosteikon tärkeä tehtävä on hidastaa veden virtausnopeutta ja näin kerätä veden mukana kulkevaa hienojakoista 

maa-ainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Kosteikoista on hyötyä paitsi vesien selkeyttämisalueina, myös tulvalle 

arkojen alueiden puskurina. Rakennetussa ympäristössä syntyvien hulevesien ohjaaminen kosteikkoon on järkevää 

luonnonhoitoa ja tulvien hallintaa. 

Avoimina hoidettavat voimajohtoalueet ovat sopivia kosteikon perustamispaikkoja, sillä ympäristön avoimuus  

on yksi tärkeimmistä viihtyvyystekijöistä monelle kosteikkolajille. Kosteikon perustamispaikkaa valittaessa on 

kuitenkin käytettävä tapauskohtaista harkintaa, sillä vesilinnut saattavat törmätä liian matalalla ja suoraan kosteikon 

yläpuolella kulkeviin voimajohtoihin.  

Kosteikoilla monimuotoisuutta
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Viisi vinkkiä käytännön kosteikkorakentamiseen

Suosi kosteikon perustamismenetelmänä ensisijaisesti pa-
toamista kaivun sijaan. Suunnittele kosteikon patorakenteet 
siten, että voit säädellä vallitsevaa vedenpinnan korkeutta ja 
tarvittaessa tyhjentää kosteikon kokonaan.
 
Kiinnitä huomiota 50-50-50 muistisäännön toteutumiseen: 
kosteikon pinta-alasta vähintään 50 % tulisi olla avovettä, 50 
% kosteikkoalueelle mosaiikkimaisesti jakautunutta kasvilli-
suuden luonnehtimaa aluetta, ja lisäksi valtaosan kosteikosta 
tulisi olla syvyydeltään alle 50 senttimetrin syvyistä vesialuet-
ta!
  
Turvaa kosteikon rakenteellinen monimuotoisuus: vaihtelevat 
syvyyssuhteet, vedenalaiset harjanteet, polveileva ja rikkonai-
nen rantaviiva, erilaiset saarekkeet, loivapiirteiset ja vaihtelevat 
rannat (kasvillisuusrannat, tulvivat rantaniityt, kivikot ja soraikot, 
tulvametsät).
  
Muista, että pienikin on kaunista. Kosteikko lisää aina luonnon 
monimuotoisuutta sekä alueen virkistyskäyttöä. Pienen kos-
teikon rakentaminen ei vaadi isoja investointeja. 

Ylläpidä kosteikon luontoarvoja säännöllisellä hoidolla. 

Esimerkki: Iso kosteikkohanke,  
Vuorelan mallikosteikko

• Toteuttaja Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko    
 LIFE+-hanke.

• Alavaan notkelmaan patoamalla perustettu kosteikko,   
 Fingridin voimajohdon alla.

• Kosteikon vesipinta-ala noin 2,5 hehtaaria,  
 valuma-alue noin 25 hehtaaria.

• Kosteikon suuri pinta-ala valuma-alueeseen nähden    
 parantaa vesiensuojelullista tehokkuutta.

• Rakennettiin kaksi erillistä patopengertä, yhteispituus   
 noin 85 metriä.

• Patopenkereessä kaivo, jolla voi säädellä vedenkorkeutta   
 ja tarvittaessa voi tyhjentää kosteikon.

• Padossa ylivuotoputki tulvatilanteiden varalle.

• Kosteikon konetyöt 5 500 euroa, joista patorakenteet  
 3 400 euroa (2012).

• Alueesta kehittynyt merkittävä ja monipuolinen  
 linnustokohde, tieto perustuu säännöllisiin  
 vesilintulaskentoihin.

Tukea kosteikkojen perustamiseen

• Maatalouden ei-tuotannollisten investointien  
 korvaus ja ympäristösopimus

- tuenhakijana viljelijä tai rekisteröity yhdistys

- kohdealue voi olla oma tai vuokrattu

- patoamalla perustettavissa olevat kohteet etusijalla    
 tukipäätöksiä tehtäessä

- investointihakemukseen liitetään kosteikkosuunnitelma   
 kustannusarvioineen

- investointien maksimituki kosteikon perustamiseen  
 11 669 €/ha, pienet alle 0,5 ha kosteikot 3 226 € / kohde   
 (ohjelmakausi 2015–2020)

- kosteikkoinvestointia seuraa viisivuotinen ympäristö- 
 sopimus, tuen määrä 450 €/ha/vuosi (ohjelmakausi    
 2015–2020)

- tukipäätöksen tekee paikallinen ELY-keskus

• Muut rahoituskanavat

- maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoista   
 rahoitettavat peruskuivatushankkeiden vesiensuojelu- 
 toimenpiteet

- yleishyödylliset kehittämishankkeet ja Leader-rahoitus

- kestävän metsätalouden rahoituslain, Kemera, luonnon-  
 hoitohankkeet 

Kosteikkosuunnittelua ja neuvontaa, ProAgria ja 

 Etelä-Suomen Salaojakeskus: proagria.fi,  

etela-suomensalaojakeskus.fi

Kosteikkotietoa, Suomen riistakeskus: riista.fi, kosteikko.fi

Kosteikkotietoa, maatalouden vesiensuojelun ja  

luonnon monimuotoisuuden edistämistä: jarki.fi 

Mustanoja Eeva: Pienkosteikot vesiensuojelun  

välineenä, Rovaniemen ammattikorkeakoulu 2013

Kehittämishankkeet, Elinkeino-, liikenne- ja  

ympäristökeskukset: ely-keskus.fi

Maaseutuvirasto, maatalouden ei-tuotannolliset  

investoinnit ja ympäristösopimukset: mavi.fi

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset:  

Fingrid.fi > Verkkohankkeet > Luvat ja lausunnot

Lisätietoja ja lähteet

1.

2.

3.

4.

5.

Ota huomioon 

Pyydä voimajohdon omistajalta lupa kosteikolle. Fingrid antaa ohjeet voimajohdon huomioimisesta kosteikon perustamisessa. Huomioitavia 
asioita ovat esimerkiksi riittävä etäisyys kosteikon reunasta voimajohtopylväiden rakenteisiin ja johtoaukealla oleviin maadoitusjohtimiin 
sekä se, ettei kosteikko saa tulvia lähelle pylväitä. Myös kulkuyhteys pylväältä pylväälle johtoalueella on turvattava voimajohdon kunnossa-
pitoa varten.
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Yli kolme neljäsosaa maapallon tärkeimmistä ruokakasveista on osittain riippuvaisia eläinpölytyksestä. Ilman 

pölyttäjiä ruokavaliostamme puuttuisivat esimerkiksi marjat, hedelmät, monet vihannekset, pähkinät, kahvi ja 

kaakao. Luonnonvaraisista kukkakasveista lähes 90 % on jossain määrin riippuvaisia eläinpölytyksestä.

Eläinpölytyksestä huolehtivat ensisijaisesti luonnonvaraiset lajit, mutta myös kesymehiläisillä on suuri merkitys.  

Tärkein pölyttäjäryhmä ovat mesipistiäiset, joita on yli 20 000 lajia. Suomessa yleisimmät pölyttäjälajit ovat 

tarhamehiläinen, erakkomehiläinen, kimalainen, ampiainen ja kukkakärpäset.  

Avoimet voimajohtojen alustat ovat oivallisia eläinpölytystä vaativien kukkivien kasvien kasvupaikkoja.   

Nämä säännöllisesti raivattavat aukeat tarjoavat maitohorsmillaan ja vatukoillaan pölyttäjille upean kattauksen. 

Alueet soveltuvat hyvin myös tarhamehiläisten pönttöjen sijoituspaikoiksi, ja ne hyödyttävät samalla lähellä olevia 

pölytystä vaativia viljelmiä. 

Pelastetaan pölyttäjät
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Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Tarhamehiläisten pöntöt kannattaa sijoittaa paikkaan, jota 
aamuaurinko lämmittää ja keskipäivällä puut varjostavat 
liialta kuumuudelta. Pesien kiitorata tulee suunnata valoisaan 
suuntaan. 
 
Älä käytä torjunta-aineita pölyttäjähyönteisten läheisyydessä. 
Suurimmat uhat pölyttäjille ovat elinympäristöjen muutos, tor-
junta-aineet ja ympäristömyrkyt. Pölyttäjien työtä on hankala 
korvata.
  
Villipölyttäjiä voi auttaa rakentamalla niille pesintä- ja talveh-
timispaikkoja. Vähälumiset talvemme uhkaavat monien lajien 
talvehtimista. Vanhat ladot, muut puurakenteet ja risukot tarjo-
avat hyvää suojaa. Tekopesän voi myös rakentaa itse. Se tulee 
sijoittaa kuivaan paikkaan aurinkoa kohti. 
  
Kukkajatkumosta huolehtiminen on hyvää pölyttäjähoitoa. 
Pölyttäjät tarvitsevat mettä koko ajan. Esimerkiksi keväällä 
kukkivat pajut ovat pölyttäjille tärkeitä mesikasveja. Muita tär-
keitä luonnon mesikasveja ovat muun muassa apilat, kanerva, 
kurjenpolvet, mustikka, puolukka, maitohorsma ja vadelma.

Pölyttäjiä kuten perhosia voi houkutella kylvämällä tai istut-
tamalla esimerkiksi hunajakukkaa, auringonkukkaa, unikkoja, 
minttuja, laventelia, punatähkää ja nauhuksia. 

Tukea toimintaan

Mehiläistalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi mehiläista-
louden harjoittajille maksetaan kansallista pesäkohtaista tukea. 
Vuonna 2016 tuki oli 18 euroa mehiläisyhteiskuntaa kohti.

Ota huomioon 

Ilmoita mehiläistarhauksesta Fingridille. Tällöin saat myös lisäoh-
jeistusta. Pesiä voi sijoittaa tyypillisesti johtoaukean reunaan. 

Pölyttäminen on tärkeä ekosysteemipalvelu kasvien lisäänty-

misen ja ravinnon tuotannon kannalta. Pölyttäjien ja kasvien 

välinen vuorovaikutus on vaikuttanut kumpienkin evoluutioon, 

ja tietyt lajit ovat erikoistuneet tietyn kasvin hyödyntämiseen 

ja pölyttämiseen. Jos lajien levinneisyysalueiden päällekkäi-

syys vähenee tai ravintoverkko häiriintyy muulla tavalla, tämä 

ekosysteemipalvelu on myös vaarassa. Pölyttäjien häviämi-

nen on uhka miljoonien ihmisten toimeentulolle ja miljardien 

eurojen arvoiselle ruoan tuotannolle.

Tietoa pölytyksestä, pölyttäjistä ja mehiläistarhauksesta: 

polytys.fi, luke.fi, mehiläishoitajat.fi, hunaja.net 

Tietoa rahoituksesta, mehiläistalouden tuki: mavi.fi

Pölytys on ekosysteemipalvelu

Lisätietoja ja lähteet

1.

2.

3.

4.

5.
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Voimajohdot kulkevat paikoin maisemallisesti merkittävillä paikoilla. Tällaisilla paikoilla voi alueista kehitellä 

katseenvangitsijoita perustamalla niille maisemapellon. Jos voimajohdot kulkevat läheltä asuinalueita, voi niille 

perustaa vuokrattavia viljelypalstoja tai viljelmiä. Vuokraviljelystä kiinnostuneita yhdistyksiä ja muita toimijoita on 

tänä päivänä yhä enemmän. 

Maisemapellot ovat viime vuosina lisänneet suosiotaan taajamien tuntumassa ja maaseutumaisemissa. Niiden 

tarkoitus on lisätä vaihtelevuutta ja tuoda väriä maisemaan. Kukkivat kasvustot myös tarjoavat hyvän elinympäristön 

pölyttäjähyönteisille. Ruoan tuottaminen huvina ja hyötynä on lisääntyvä harrastus ja siihen soveltuvat paikat 

kannattaa hyödyntää. 

Maisemapellon tai viljelmät voi perustaa mille tahansa avoimelle paikalle, johon on maanomistajan lupa ja 

soveltuva paikka. Mikäli pelto sijaitsee tukikelpoisella maatalousmaalla, on noudatettava voimassa olevia tukiehtoja. 

Viljellen herkkuja tai silmäniloa
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Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Tavoitteena on saada aikaan kylvöalusta, joka on vapaa ennen 
kaikkea monivuotisista rikkakasveista kuten juolavehnästä, 
pelto-ohdakkeesta ja valvatista. Tämän toimenpiteen voi 
tehdä esimerkiksi kesannoimalla.
 
Kylvämisen voi suorittaa koneella tai pienillä aloilla käsin. 
Koneellinen kylvö onnistuu tavanomaisilla piensiementen 
kylvämiseen tarkoitetuilla laitteilla. 
  
Jos kasvustoa pidetään useampi vuosi samalla paikalla, on 
järkevää toteuttaa viljelykiertoa. Monipuolinen viljelykierto on 
tärkeää rikkakasvien ja kasvitautien kurissa pitämiseksi. Se lisää 
myös peltoluonnon monimuotoisuutta. 
  
Maisemapelto perustetaan useimmiten yksivuotiseksi. Rikka-
kasvien kurissapito on helpointa näin toimien. Maisemapellon 
siemenseos kannattaa räätälöidä kohteen kasvuolosuhteiden 
eli maalajin, valoisuuden, ravinteikkuuden ja vesitalouden 
mukaan. 

Pelloilla voi kasvattaa myös syötäviä kasveja kuten hernettä, 
härkäpapua, mansikkaa, perunaa ja yrttejä.

Ota huomioon 

Ilmoita viljelmästä Fingridille. Tällöin saat myös lisäohjeistusta 
liittyen esimerkiksi maanmuokkaukseen ja koneilla työskentelyyn 
voimajohtoalueella.

Hyviä lajeja yksivuotiseen seokseen ovat hunajakukka,  

auringonkukka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini,  

ruisvirna, ruiskaunokki, malva, kehäkukka, silkkiunikko sekä 

valko- ja keltamesikkä. Nurmiheinän siemeniä kannattaa  

laittaa mukaan, sopivia ovat nurmirölli, lampaannata, jäyk-

känata ja punanata. Markkinoilla on myös tarjolla erilaisia 

valmiita seoksia eri käyttötarkoituksiin. 

Maisemapeltojen suunnittelu ja neuvonta, ProAgrian MKN 

Maisemapalvelut: maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Tietoa maatalouden tukijärjestelmästä: mavi.fi

Tietoa maisema- ja luonnonhoitopelloista: jarki.fi

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset:  

Fingrid > Verkkohankkeet > Luvat ja lausunnot

Siemenvalinnat maisemapeltoihin 

Lisätietoja ja lähteet

1.

2.

3.

4.

5.
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Elinympäristöjen hoito ja riistan ruokinta ovat tärkeä osa tämän päivän metsästysharrastusta. Voimajohtoalueet 

tarjoavat hyviä paikkoja sekä riistan ruokintalaitteille että riistapelloille. Monipuoliset riistapellot elävöittävät maisemaa 

ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Kattava riistapeltoverkosto turvaa erityisesti peltoympäristöissä eläinten ravinnon 

saannin, mikä on tärkeää talvesta selviytymisen ja hyvän lisääntymismenestyksen kannalta.  Lisäksi riistapellot toimivat 

ojien ja vesistöjen varsilla myös ravinteita sieppaavina suojavyöhykkeinä.

Kasvivalikoimasta riippuen riistapelloista hyötyvät metsästettävien lajien lisäksi myös monet hyönteiset, kuten 

perhoset ja mehiläiset, pikkulintuja unohtamatta. Riistapellot maisemassa tarjoavat usein myös väriloistoa ja iloa 

ohikulkijalle.

Riistapeltoja voidaan perustaa mitä erilaisimpiin ympäristöihin ja myös pienialaiset kohteet soveltuvat hyvin 

riistapellon perustamispaikoiksi. Monipuolisen kasvilajivalikoiman avulla voidaan turvata riistalle tärkeän suojakasvuston 

ja ravinnon saanti pitkälle talveen. Lisäksi riistapeltoon rajoittuvien reunavyöhykkeiden määrä ja laatu ovat tärkeitä riistan 

viihtymisen kannalta. Laajempien alueiden riistanhoitoa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota kohteiden välisiin 

etäisyyksiin, jotta peltoverkostosta muodostuu alueellisesti kattava. Mikäli lohko sijaitsee tukikelpoisella pellolla, on 

noudatettava tukiehtoja.

Riistaeläimet tähtäimessä

6
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Tukea toimintaan

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä on mahdollista 
perustaa riistapelto monimuotoisuuspeltona. Pelto perustetaan 
yksivuotisena kasvustona kesäkuun loppuun mennessä ja tuen 
määrä on 300 euroa hehtaarille (ohjelmakausi 2015–2020).  
Tukikelpoinen riistapelto perustetaan vähintään kahdella riista- 
kasvilla ja satoa ei saa korjata eikä kuljettaa pois pellolta, vaan 
se tulee säästää riistan ravinnoksi. Näillä pelloilla ei saa käyttää 
kasvinsuojeluaineita, ja ne saa muokata vain perustamisen ja 
lopettamisen yhteydessä. Monimuotoisuuspellon perustamisen 
mahdollisuuksiin vaikuttaa tilan muu viljelykierto.

Ota huomioon

Ilmoita riistapellosta Fingridille, jotta saat tarvittaessa lisäohjeis-
tusta liittyen esimerkiksi maanmuokkaukseen ja koneilla työsken- 
telyyn voimajohtoalueella. Ruokintapaikan tai metsästyslavan 
sijoittamiseksi johtoalueelle tarvitaan voimajohdon omistajan lupa.

Tietoa riistapelloista: riista.fi, metsastajaliitto.fi,  

mmm.fi/riista, maa- ja metsätalousministeriö, jarki.fi

Tietoa maatalouden tukijärjestelmästä: mavi.fi

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset:  

Fingrid > Verkkohankkeet > Luvat ja lausunnot

Lisätietoja ja lähteet

Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Riistapellon sijainti ja koko riippuu siitä, mille riistalle se  
ensisijaisesti perustetaan. Pienriistalle suositellaan perustet-
tavaksi peltojen reuna-alueille kapeita, pitkiä reunavyöhykkeitä. 
Hirvieläimille taas suositaan isompia lohkoja. Riistapeltojen 
harkitulla sijoittelulla voidaan jossain määrin ohjata hirvi- 
eläinten ravinnonkäyttöä eli houkutella niitä pois taimikoista  
ja muilta viljelyksiltä. 
 
Liikennevahinkojen ennaltaehkäisemiseksi riistapellot tulee 
aina perustaa riittävän etäälle teistä, jottei peltojen sijoittelulla 
houkuteltaisi eläimiä etenkään vilkkaasti liikennöityjen teiden 
läheisyyteen.
  
Riistapelloiksi soveltuvia viljelykohteita ovat pienet, noin hehtaa-
rin kokoiset metsäpellot ja -niityt. Sijainniltaan sopivat voimajoh-
tojen alustat ovat varteenotettavia ja suositeltavia riistapeltojen 
sijoituspaikkoja.
  
Seoskylvöt ehkäisevät suuria hyönteistuhoja ja ovat näin ollen 
varmempia. Hyviä riistapeltokasveja ovat muun muassa viljat, 
tattari, auringonkukka, öljypellava, herne, rypsi, rapsi, sinappi, 
rehukaali, rehurapsi, öljyretikka, rehujuurikkaat, heinäkasvit ja 
apilat.

Riistapelto kannattaa kylvää kesäkuun puolivälin tienoilla. 
Näin toimien kasvit valmistuvat myöhempään ja ovat riistan 
käytettävissä pidemmälle syksyyn ja alkutalveen, kun luonnon 
ravintoa on enää niukalti tarjolla. Kasvusto jää myös hyväksi 
talviravinnoksi.

1.

2.

3.

4.

5.
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Perinneympäristö on hoidettuna maiseman kaunistus. Lähempää tarkastellen siellä kukkii, sirittää, tuoksuu, 

pörisee ja linnut laulavat. Nämä ympäristöt ovat perinteisen maatalouden muovaamia niittyjä ja laitumia, joille on 

vuosisataisen laidunnuksen ja niiton myötä kehittynyt omaleimainen ja rikas eliölajisto. Perinnemaisemiin kuuluvat 

sekä rakennetut perinnemaisemat että niitto- ja laiduntalouden synnyttämät luontotyypit eli perinnebiotoopit. 

Jopa neljäsosa Suomen uhanalaisista kasvi- ja eläinlajeista elää perinnebiotoopeilla. Ne ovat siis tänä päivänä 

hyvin arvokkaita. Maataloudessa tapahtuneiden muutosten vuoksi perinneympäristöjä ei juurikaan enää käytetä,  

ja siksi ne ovat häviämässä. Umpeenkasvu, rehevöityminen ja metsitys ovat näiden alueiden suurin uhka. 

Perinneympäristön tunnistaa avoimuudesta, siitä että aurinko paistaa maahan saakka. Puusto on monipuolista, 

sieltä löytyy katajia, oksistoltaan leveitä, valossa kasvaneita vanhoja puita ja lahopuita. Ennen kaikkea 

perinneympäristön tunnistaa monilajisesta niittykasvillisuudesta. Voimajohtoalueet ovat tämän päivän niittyjä,  

koska ne pidetään avoimina ja valoisina. Niitä kutsutaan niittykasvien uuselinympäristöiksi. Aktiivisella hoidolla  

niistä voidaan kehittää niittylajistolle korvaavia elinympäristöjä. 

Perinneympäristö, maiseman aarre

7
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Tukea toimintaan

Ympäristösopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden  
ja maiseman hoitoon

• Sopimusta voi hakea aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys.

• Sopimusta voi hakea muun muassa perinnebiotoopeille. 

• Kohdealue voi olla oma tai vuokrattu.

• Alueella pitää olla muusta ympäristöstä erottuvia luonto-  
 tai maisema-arvoja.

• Alueiden hoitona on joko niitto ja niittojätteen keruu tai  
 laidunnus.

• Ympäristösopimus on viisivuotinen ja tuen määrä on  
 450 euroa/ha/vuosi (ohjelmakausi 2015–2020).

• Päätöksen tekee paikallinen ELY-keskus hakemuksen ja  
 suunnitelman pohjalta.

Ota huomioon

Ilmoita perinneympäristökohde Fingridille. Tällöin saat myös  
lisäohjeistusta.

Perinneympäristöjen hoidon suunnittelu ja neuvonta,  

ProAgrian MKN Maisemapalvelut:  

maajakotitalousnaiset.fi/maisema

Maatalouden ympäristösopimukset: mavi.fi

Tietoa perinneympäristöistä: ymparisto.fi,  

perinnemaisemat.fi 

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset: 

Fingrid > Verkkohankkeet > Turvallisuus

Lisätietoja ja lähteet

Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

Avainsana perinneympäristöjen hoidossa on ravinneköyhyys. 
Niittykasvit viihtyvät maassa, jossa niiden ei tarvitse kilpailla 
reheviä kasveja vastaan. Maa pidetään köyhänä joko niittä-
mällä tai laiduntamalla. Niitossa tulee huolehtia, että niittojäte 
korjataan alueelta pois eikä jätetä rikastuttamaan maata. 
Oikea niittoaika on heinä-elokuun vaihde, siementen muodos-
tumisen jälkeen.
 
Valoisuus ja avoimuus ovat niittykasvien viihtymiselle tärkeitä. 
Hoidossa on huolehdittava, että puuvartiset ja muut rehevät 
kasvit eivät pääse varjostamaan niittykasveja. 
  
Niittykasveja voi lisätä kylvämällä.  Kalliin siemenkustannuksen 
vuoksi suositeltavaa on tehdä kylvöjä laikkuina, joista kasvit levit-
täytyvät ajan kanssa ympäristöönsä.  Huomioi lajien valinnassa 
alueen maaperä ja kasvuolosuhteet. Kuivalle kedolle tyypillisiä 
lajeja ovat muun muassa kissankello, kissankäpälä, ahomansik-
ka, huopakeltano, keto-orvokki ja ruusuruoho. Tuoreilta niityiltä 
taas usein löytyy kellokukkia, hiirenvirnaa, kurjenpolvia, niittyhu-
malaa, nurmitädykettä, ojakellukkaa, poimulehteä, päivänkakka-
raa ja puna-ailakkia.
  
Puuvartisista kasveista johtoalueiden niityillä kannattaa suosia 
katajia ja marjovia pensaita. Ne eivät yleensä kasva liian kor-
keiksi. Marjovat lajikkeet antavat muun muassa linnustolle ra-
vintoa ja suojaa. Katajat ovat perinteisiä niittyjen kasveja, jotka 
rakastavat valoa. Ne tarjoavat ikivihreinä suojaa talvellakin. 

Arvokkaan perinneympäristön voi vuokrata ja antaa näin 
hoidettavaksi jollekin aiheesta kiinnostuneelle yhdistykselle tai 
yrittäjälle. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Voimajohtoalueen maisemointi pihapiirissä
Sijaitseeko tonttisi ja pihasi voimajohtoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä, ja toivoisit näkösuojaa voimajohdon 
suuntaan? Tiesitkö, että voit hyödyntää pihapiiriisi rajautuvaa, omistamaasi voimajohtoaluetta istutuksiin? Istutusryhmillä voi 
pehmentää pihan ja johtoalueen rajaa sekä maisemoida voimajohtoaluetta. Istutettu kasvillisuus huomioidaan voimajohdon 
kunnossapitoraivauksissa ja reunavyöhykekäsittelyissä, kun siitä on ilmoitettu ja kasvit suunniteltu kasvien korkeuksia huo-
mioivin rajoituksin.  
          Johtoaukean ja sen reunavyöhykkeen istutusten suunnittelussa on kasvien korkeuden lisäksi huomioitava alueen 
sijainti eli menestymisvyöhyke, maalaji, maan vesitalous ja alueen valoisuus. Tämän jälkeen suunnittelussa voi keskittyä 
siihen, mikä omaa silmää miellyttää. Haluaako tehdä ikivihreän vai kukkivan reunan, matalan vai korkeahkon. Paras vaihtoe-
hto on yleensä näiden yhdistelmä. Koska luonto on monilajinen ja vaihteleva, on luontevin ja soveltuvin vaihtoehto yleensä 
moni-ilmeinen istutus.  
 
 Viisi vinkkiä käytännön toteutukseen

1.

2. 

Ensimmäinen ja tärkein vaihe on suunnittelu. Voimajohdon 
kunnossapidon käsittelytarpeen minimoimiseksi reunavyöhyk-
keelle istutettavien kasvien korkeus on hyvä rajoittaa 10 metriin 
ja johtoaukealle istutettavien kasvien kolmeen metriin. Kasvien 
värit ja muodot valitaan omien mieltymysten mukaan. Tavoit-
teena on tehdä pihapiiriin sopiva ja sitä täydentävä istutusalue. 
Suunnittelua on istutusten ja alueiden muotojen ja kokojen 
hahmottelu. Pyöreät ja pehmeät linjat sopivat parhaiten
luontoon. Puut ja pensaat muodostavat suojaa niin kesällä 
kuin talvella, perennoja voi käyttää täydennyksenä. Tärkeää on 
hyödyntää maaston muodot

Kasvien valintoihin vaikuttaa ulkoasun lisäksi menestyminen ja 
kestävyys alueella. Istutuksiin suositellaan niin luonnonkasveja 
kuin kotimaisia, kestäviä puutarhakasveja. Kauppapuutarhoilla 
kasvatetut taimet lähtevät varmemmin kasvuun. 
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Taimet lähtevät parhaiten kasvuun, kun kasvualusta on perus-
tettu hyvin. Hyvä multa sisältää eloperäistä ainesta, savea sekä 
hiekkaa. Useat puutarhakasvit ovat kalkinsuosijoita eli maan 
kalkitus tulee muistaa, koska Suomen maaperä on luonnostaan 
hapan. Peruslannoitus on tärkeä kasvuun lähdölle. Johtoalueilla 
tulee varoa erityisesti liiallista typpilannoitusta. Typpi kasvat-
taa kasveja ja liika typpi voi venyttää ne yli normaalikoostaan. 
Liiallinen typpi myös heikentää talvenkestoa.  
 
Alueen hoito on tärkeää miettiä jo suunnitteluvaiheessa. Ter-
veet taimet, hyvä maa ja riittävä vesi takaavat sen, että kasvit 
kasvavat hyvin, täyttävät maan ja pitävät esimerkiksi rikkaruo-
hot kurissa. Lisäksi kannattaa harkita etenkin taimivaiheessa 
katteiden käyttöä rikkaruohottumisen estämiseksi. Hoidossa 
on huomioitava kastelumahdollisuus. 

3.

4.



5. Persoonallisuus on joka pihan ”suola”. Tässä tarkoitukses-
sa voi toimia esimerkiksi jokin värimuoto, upea kukinta tai 
poikkeuksellinen muoto. Mikäli istutusalue on pitkä ja laaja, 
on erityisen tärkeää miettiä rytmiä ja monimuotoisuutta. 
Kotipihassa massaistutus harvoin sopii kokonaisuuteen. 
Kannattaa muistaa, että monipuoliset istutukset lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta voi lisätä myös 
linnunpöntöillä, hyönteishotelleilla ja perhosbaareilla. 

alppiruusut I-IV 0,5-    pv-v ikivihreä, kukinta
hovijasmike I-V 4-5  a tuoksuva
japaninmarja-
kuusi  I-V 5  pv-v ikivihreä
koripaju  I-IV 2-6  a-pv rehevä
kotikataja I-V 3-7 a ikivihreä puu
loistojasmike I-V 2-3  a tuoksuva
lumipalloheisi I-IV 2-4  a-pv perhoskasvi,  
     kukinta
marjatuomi-
pihlaja  I-VI 3-5  a-pv syötävät marjat
mongolian-
vaahtera   I-V 3-6  a syysväri
mustamarjaora-
pihlaja  I-V 6-8  a 
pihasyreeni I-VI 3-5  a kestävä 
pilvikirsikka I-V 5-10 a kaunis pikkupuu 
purppuraomena-    koristeomenapuu,
puu ´Marjatta I-V 3 a syötävät hedelmät
rautatieomena-
puu  I-V 3 a riippaomenapuu
tataarivaahtera I-IV 3-6  a-pv 
tyrni  I-IV 2-5 a hyötykasvi, vaatii  
     hede- ja emiyksilön

* a= aurinkoinen, pv=puolivarjoinen, v=varjoinen 
 

Kasvilistan kasvit ovat esimerkkejä, tarjontaa on runsaasti. Listalle 
on kerätty kotimaisia ja kestäviä lajikkeita.
 
Istutuksia saa tehdä vain omassa omistuksessa olevalle maalle. 
Ilmoita istutuksista etukäteen Fingridille, jotta ne osataan ot-
taa huomioon voimajohdon kunnossapitoraivauksissa ja reuna-
vyöhykekäsittelyissä. Tällöin saat myös lisäohjeistusta.  
 
Voimajohdon reunavyöhykkeelle istutettavien kasvien korkeus on 
hyvä rajoittaa 10 metriin ja johtoaukealle istutettavien kasvien kol-
meen metriin.

Ota huomioon

Lisätietoja ja lähteet

Maankäyttö- ja turvallisuuskysymykset:
Fingrid.fi > Kantaverkko > Maankäyttö ja 
ympäristö > Luvat ja lausunnot 
 
Lisätietoa kasveista:  
taimistoviljelijat.fi/finekasvit/finekasvitlista
suomalainentaimi1.online.fi
puutarha.net/kasvikortisto

Kasvit alle 3 metriä 
Soveltuvat sekä johtoalueelle että reunavyöhykkeille

Kasvit 3-10 metriä 
Soveltuvat vain reunavyöhykkeille

Kasvi          Vyöhyke    Korkeus     Valo Muu huomio 
               (metriä) 

herukat   I-VII 2  a syötävät marjat
höyhenpensas I-V 1-1,2  a-pv tuuhea, valk. kukat
juhannusruusu I-VIII 1-2  a-pv valkoiset kukat
keijuangervo I-VI 0,5  a-pv ruus.pun, tiheä, terve
keijunruusu I-IV 1,5  a runsas kukinta
keltakota- 
kuusama  I-IV 1,5  pv-v varjon kasvi, tiheä
keltavuohen-
kuusama  I-IV n. 1  a-v tiheä, maanpeite
koivuangervo I-VI 0,8  a-pv valkoinen, tiheä
koristearonia I-V 2-2,5  a-pv syysväri, marjat
kultaherukka I-V 1,5  a-v vaatimaton
lamoherukka I-VI 0,5 a maanpeite
lamohietakirsikka IV 0,2 a maanpeite
lamovuohen-
kuusama  I-IV 0,7 a-v maanpeite
loistoangervo I-VII 1  a-pv ruus. pun isot kukat
lumimarja I-IV 1-1,5  a-pv vaatimaton, tiheä
mahonia  I-IV 1  pv-v ikivihreä
marja-aronia I-IV 2,5  a-pv syysväri, marjat
mökinruusu I-VII 1,5  a kestävä
pajuangervot I-VI 1-1,5  a-v vaatimaton, kestävä
peittopaju I-IV 0,5  a-v maanpeite
pensashanhikit I-III-V 0,5- 1  a-pv
pensasmustikka I-II-III 0,5-1 a-pv suositus: ristipölytys
pikkuherukka I-VI 0,3  a-v lamoava. syysväri
rinneangervo I-V 1  a-pv peittävä, kuivan   
     sieto
rusovuohen- 
kuusama  I-IV 1-1,2  a-v varjon kasvi, tiheä
ruusuangervo I-IV 0,5-1  a-pv kestävä, tiheä
sadunkuusama I-III 2  a-v tuuhea
seppelvarpu I-III 0,5  a-pv maanpeite
sinikuusama I-VII 1,5-2  pv-v vaatimaton
syyshortensia I-IV 2-3 a-pv upeat, valkeat kukat
taikinamarja I-VII 1-1,5  a-v kestävä, vaatimaton
tuivio  I-VI 0,5  a-pv ikivihreä, maanpeite
tuoksuvatukka I-VII 1,5-3  a-v rehevä ja peittävä
valamonruusu I-V 1,5-2  a purppurapun kukat
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Kasvi          Vyöhyke    Korkeus     Valo Muu huomio 
               (metriä) 
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Luonnontuotteiden monet mahdollisuudet  

Puhtailla suomalaisilla luonnontuotteilla on kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla kasvava kysyntä. Luonnontuotealan 
yritykset kärsivät ajoittain raaka-ainepulasta, jota johtoalueiden monipuolinen hyödyntäminen helpottaisi. Puhtaat suoma-
laiset metsät ja sieltä kerättävät luonnontuotteet ovat usein suomalaisille itsestäänselvyys, mutta maailmalla eksoottista 
ja turvallista.

Voimajohtoalueita voi hyödyntää esimerkiksi katajanmarjan, katajanverson, leikkohavun ja kuusenkerkän keräämiseen. Va-
likoivassa raivauksessa hidaskasvuisia lajeja kuten katajia jätetään mahdollisuuksien mukaan kasvamaan johtoalueelle. 
Kuusien ja katajienkin jättämisestä johtoalueelle keruutarkoitukseen on sovittava Fingridin kanssa. Maanomistajat voivat 
myös vuokrata keruulupia raaka-aineiden keruuseen ulkopuolisille ja saada näin tuloja.
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Ota huomioon

• Kuusenkerkkien, katajanversojen ja leikkohavujen keruu ei kuulu jokamiehenoikeuksiin ja siihen tarvitaan aina 
   maanomistajan lupa. Katajanmarjaa voi kerätä jokamiehen oikeudella.
• Sovi pysyvän keruupaikan perustamisesta Fingridin kanssa, jotta se jää pois raivattavista alueista. 
   Ilmoituksen yhteydessä saat myös lisäohjeistusta. 
• Voimajohdon kunnossapidon tarpeisiin tulee varata johtoaukean keskelle kolme metriä leveä kulkuväylä, 
   jolla ei voi olla viljelmiä. 
• Pylväsala (kolmen metrin etäisyys kaikista pylväsrakenteista) tulee pitää vapaana kasvustosta kunnossapitoa varten.
• Johtoaukealla kasvavien puiden korkeus ei saa ylittää kolmea metriä.

Lisätietoja

www.keraaja.fi

www.aitoluonto.fi 

www.arktisetaromit.fi 

www.metsakeskus.fi  
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Tiesitko, että

• Suomesta löytyy useita palkittuja ginin valmistajia. Yhden ginilitran val-
mistukseen tarvitaan noin 10 - 20 grammaa katajanmarjoja. Kotimaista 
katajanmarjaa on valitettavan vähän tarjolla elintarviketeollisuuden tarpei-
siin.

• Suomessa kuusenkerkkää kerätään arviolta noin 15 000 kilogrammaa 
vuodessa. Kerääjästä ja kohteesta riippuen tunnissa voi kerätä 0,5 - 4 kilo-
grammaa kerkkää.

• kotimaisia leikkohavuja on niukasti tarjolla. Useat kotimaiset joulukrans-
sien ja koristeköynnösten valmistajat joutuvat tilaamaan raaka-aineet esi-
merkiksi Tanskasta. Hehtaarin taimikosta voi kertyä kuusenhavuja noin 
500 kilogrammaa.

Vinkkejä käytännön toteutukseen

Kuusenkerkkä
Alueilta, joilla kasvaa runsaasti kuusta, kannattaa kerätä tai 
antaa keruuoikeuksia kuusenkerkän keruuseen. Kuusen-
kerkkä on kuusen vaaleanvihreä ja pehmeä nuori verso. 
Kuusenkerkkää kerätään kevään ja alkukesän aikana ja sitä 
käytetään elintarvikkeiden, lisäravinteiden ja hyvinvointi-
tuotteiden raaka-aineena. 

Kuusenkerkkä on helposti pilaantuva raaka-aine. On tärkeää 
saada kuusenkerkät mahdollisimman nopeasti viileään heti 
keruun jälkeen. Ennen kuusenkerkän keruuta ja toimitus-
ta jalostukseen kannattaa maanomistajan ja kerääjän olla 
aina yhteydessä raaka-ainetta ostavaan yritykseen keruun 
yksityiskohdista. 

Kataja
Alueilta, joilla kasvaa runsaasti katajaa, kannattaa kerätä 
katajanmarjoja ja katajanversoja tai antaa keruuoikeuksia 

myös katajanverson keruuseen. Katajanmarjaa käytetään 
alkoholijuomien ja elintarvikkeiden maustamiseen.  Kata-
janmarjat kerätään kypsinä ja sinisenmustina syksyllä. 

Katajanversot ovat katajan uusia vuosikasvaimia ja niitä 
kerätään heinäkuun puolesta välistä syyskuun puoleen 
väliin. Versojen tulee olla vielä pehmeitä, taipuisia ja vanhaa 
versoa vaaleampia. Katajanversoa käytetään muun muassa 
hyvinvointituotteisiin, teeaineksina, siirappiin ja uutejuomiin.

Leikkohavu
Johtoaukeat sopivat tietyin edellytyksin myös leikkohavujen 
tuotantoon. Leikkohavuja voi leikata johtoaukeilla kasvavis-
ta taimikoista. Helpointa leikkohavujen keruu on erityisesti 
tätä tarkoitusta varten perustetuilta leikkohavuviljelmiltä. 
Viljelmät kannattaa perustaa tasaiseen helppokulkuiseen 
maastoon, jossa liikkuminen jalan ja erilaisilla koneilla on 
mahdollista. 


