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1 . johdanto

Hajuheinä (Cinna Latifolia) on monivuo-
tinen kumariini lta tuoksuva lehtoheinä,
joka kasvaa jopa metrin korkuiseksi.

Hajuheinä viihtyy louhikkoisten kuusikoi-
den sekä sekapuustojen puro- ja rotko-
laaksoissa. Laji voi suosia myös vähäkivi-
siä lehtokorpia, tervaleppälehtoja sekä
puronvarsikorpia. Tärkeää kasvupaikal le
on lohkareiden alla virtaava vesi sekä
pienilmaston kosteus ja vii leys.

Hajuheinän kasvupaikat ovat vähenty-
neet maankäytön seurauksena ja tämän
seurauksena se on uhanalaisuusluokituk-
seltaan (IUCN) valtakunnall isesti si lmällä
pidettävä laj i (NT). Hajuheinä on luonto-
direkti ivin (92/43/ETY) l i itteiden I I ja IV

Hankealueen si jainti (sinisellä)

lajeihin. Hajuheinä on rauhoitettu luon-
nonsuojeluasetuksessa (1 60/1 997).

Hankkeessa palautetaan hajuheinä elin-
voimaisena esiintymänä alueelle, josta se
on maakäytön seurauksena hävinnyt.
Hankealue sijaitsee Kyynijärvi-Juhansuon
hajuheinän suojeluun li ittyvän osayleis-
kaavamerkinnän S3-suoja-alueella sekä
sen välittömässä läheisyydessä.

Juhansuon pohjoispuolisel la avolouhikol-
la kasvoi vuonna 1981 havainnon mu-
kaan noin 1 0 tupasta hajuheinää. Vuon-
na 1 999 hajuheinää löydetti in
ainoastaan yksi heikkokuntoinen yksilö,
minkä jälkeen laj ia ei ole havaittu alueel-
la vuosittaisten kartoitusten yhteydessä.



2. kaavoituksen vaikutus hankkeeseen
Kyynijärvi-Juhansuon ja Myllypuron osayleis-
kaava merkintä S3 edellyttää:

”Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen EU:n
luontodirekti ivin l i itteessä IV mainitun laj in
esi intymisalueen suojavyöhyke, joka tulee
säilyttää luonnontilaisena. Esi intymisaluetta
koskevalla valuma-alueella tulee kiinnittää
huomiota laj in tarvitseman kosteuden säilyt-
tämiseen” (Kyynijärvi-Juhansuo osayleiskaa-
va kaavamerkinnät ja –määräykset).
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NCC Roads Oy:n maa-ainesluvan mukaiset toiminta-alueet,

läj ityskasa sekä S3-merkitty hajuheinän esi intymisalue.

Yhdistelämäkartta Kyyni järvi-Juhansuon ja Myllypuron osayleiskaavoista.

Hankealue on rajattu sinisellä. S3-alue näkyy sinisellä rajatun alueen sisällä.

Hankealueella si jaitsevan S3-alueen hajuhei-
nän esiintymä on hävinnyt maankäytön seu-
rauksena. Hajuheinän häviämisen pääsyy on
metsänhakkuu, jol loin varjostava puusto
poistetti in 1 990-luvun alussa. Si l loin alueesta
muodostui paahteinen ja kuivempi. Läjitys-
kasa on muodostunut alueelle vuoden 2006
jälkeen. NCC Roads Oy: l la on ollut toimintaa
alueella vuodesta 2007 lähtien. Hajuheinää
suojelevalle osayleiskaavan S3-alueelle ulot-
tuvan läj ityskasan läj ittäminen on loppunut
2013.

S3-merkintä velvoittaa suojelemaan hajuhei-
nää merkityl lä alueella. Siten hankkeessa el-
vytetään S3-alueella hajuheinän vanhoja
esi intymiä ja kehitetään elinympäristöjä ha-
juheinäl le suotuisimmiksi.



3. kokemuksia hajuheinän
luonnonhoidosta ruotsissa
Hajuheinän palauttamisesta ja el inympäris-
töjen hoidosta on vähän kokemuksia. Siten
tämä hanke on kokeell inen ja si inä tuote-
taan uutta tietoa, kokemuksia ja suosituksia
hajuheinän luonnonhoidosta.

Ruotsin luonnonhoitovirasto on 2009 tilan-
nut suunnitelman hajuheinän suojelul le ja
hoidolle. Suunnitelmassa on suuntaviivoja
hajuheinän suojelun kannalta tärkeistä eli-
noloista, sen lisäksi si inä myös kuvataan teh-
tyjä hoitotoimenpiteitä1 . Tässä hankkeessa
otetaan mall ia niistä toimenpiteistä ja suosi-
tuksista, jotka on Ruotsissa koettu toimivik-
si .

Vil javi l la alueil la hajuheinä tarvitsee jonkin
verran häiriöitä, jotta se ei jäisi ki lpailevien
laj ien syrjäyttämäksi. Yleensä tämä hoituu
itsestään, si l lä hajuheinän kasvupaikoil la on
usein tarpeeksi l i ikkuvaa kasvualustaa (kivi-
jyrkänteet ja vyörymät) tai vaihteleva ve-
denpinnankorkeus. Toisin kuin kilpailevat la-
j it, hajuheinä pystyy mukautumaan näihin
vaihteluihin.

Kun hajuheinäpopulaatioita täytyy vahvis-
taa tai eri l l isiä populaatioita ti ivistää, voi-
daan kasvupaikan ylle kaataa tukkeja, sekä
kasata oksia ja risuja veden tuntumaan (mi-
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hin vuodenaikaan tahansa) tai tehdä avoi-
mia multalaikkuja (heinäkuun alussa ennen
kuin hajuheinä on alkanut pudottaa siemen-
tä) hajuheinämättäiden läheisyyteen.

Toimenpiteiden jälkeen täytyy pitää huoli
si itä ettei ki lpailevat laj it syrjäytä hajuhei-
nää. Tämä vaati i vuosittaisia käyntejä kasvu-
paikal la, mieluiten kesäl lä ennenkuin haju-
heinä on levittänyt siemenensä. Käynneil lä
tulee hajuheinämättäiden ympäriltä poistaa
kilpailevat laj it kuten ruohot, jotka saattavat
tukahduttaa hajuheinän. Tämä käy kätevim-
min hakulla ja lapiol la kaivamalla ja kitke-
mällä.

Ruotsissa käytetti in kasvihuonetta, jol la voi-
ti in kokeil la idättää entisten hajuheinäesi in-
tymien maaperän siemenpankkia, ja selvit-
tää onko siel lä kasvukelpoista hajuheinän
siementä. Ei ole tietoa, kuinka kauan haju-
heinän siemen säilyttää itämiskelpoisuuten-
sa maaperässä. Jos siemenpankista löytyy
kasvukelpoista hajuheinää, voidaan alueelle
tehdä avoimia multalaikkuja, joissa multa
möyhennetään ja jätetään auki.

1 Långstöm, El isabeth. 2009. Åtgärdsprogram

för sötgräs 2009 – 2013, Ruotsi:

Naturvårdsverket.
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4. win-win -ekologiaa

Tässä hankkeessa toteutetaan seuraavia
ekologisia ja luonnonhoidoll isia lähestymis-
tapoja:

1 . Elvytetään hajuheinää kohteella, jol la se
on aiemmin esiintynyt.

2. Hoidetaan ja muokataan kohteen olosuh-
teita siten, että sen edellytykset hajuheinän
elinympäristönä kehittyvät ja paranevat.

3. Yhdistetään hajuheinän elvyttäminen ja
luonnonhoito alueen epävarmaan kaavati-
lanteeseen ja maankäytön tavoitteiden
määrittelyyn.

Luonnonmukaisissa oloissa hajuheinä viihtyy
varttuneen puuston varjossa. Koska hankea-

lueella ei ole varttunutta puustoa, tuote-
taan hankkeessa tietoa ja kehitetään luon-
nonhoidon tapoja, joissa hajuheinän säily-
minen ei ol isi ri ippuvaista varttuneesta
puustosta.

Edell isiä näkökulmia, joissa luontoarvoja
vaalitaan aktiivisesti ja yhdistetään ne yh-
dyskuntarakenteeseen sekä yhteiskunnall i-
si in toimintoihin, kutsutaan win-win ekolo-
giaksi2. Lähtökohtaan sisältyy, että ne
alueet joil la luontoa vaalitan, voivat olla
suunnitelmall isesti muokattuja siten, että
nii l lä on edellytyksiä sekä luonnon proses-
sien että yhteiskunnall isten toimintojen nä-
kökulmasta.

Tämän hankkeen lähtökohtana on hankea-
lueen S3-kaavamerkintä. Merkintä on alun-

perin tarkoitettu alueen tiukkaan suojeluun
ja hajuheinän esiintymien koskemattomuu-
teen. Koska alueen ominaisuudet ovat
muuttuneet, ei ole varmaa onko alueella
enää hajuheinää tai edellytyksiä sen elvyttä-
misel le ja suojelul le.

Hankkeen seurauksena saadaan varmuus si i-
tä, onko S3-kaavamerkinnälle ja alueen rau-
hoitusmääräyksil le perusteita jatkossa. Siten
hanke tuottaa uutta tietoa epäselvään ti lan-
teeseen ja vähentää maankäyttöön li ittyviä
epävarmuuksia suojeluviranomaisi l le, maan-
käyttäji l le ja maanomistajal le.

2 Rosenzweig, Michael. 2003. Win-win ecology. How

the Earth's species can survive in the midst of human

enterprise. Oxford University Press. Oxford, UK.



5. toimenpiteet hankealueella
Tässä esitettyjä ennall istamis- ja hoitotoi-
menpiteitä on pohjustettu kahdella maasto-
käynnil lä kohteelle (15.4.2014 ja 14.7.2014).
Jälkimmäisel le maastokäynnil le osal l istui alu-
een maanomistaja, jol loin toimenpiteitä
suunnitelti in ja tarkennetti in yhdessä. Toi-
menpiteet toteutetaan syksyl lä 2014.

Hajuheinäesi intymän S3-alueen hajuheinäe-
si intymän luoteis- ja itäpuolel la on kasattu
maa-aineksia. Tästä huolimatta alue on pää-
sääntöisesti yhä hajuheinäl le soveltuvaa.
Puustoista, varjoista ja kosteaa biotooppia
on kuitenkin lähinnä vain 1 999-havaitun
esiintymän välittömässä ympäristössä. Pää-
osin kohteen louhikko on hyvin avointa,
vain nuorta koivua kasvavaa. S3-alueella se-
kä sen lähiympäristössä alue on metsäistä,
jossa vuorottelevat avokall iot, louhikot, tuo-
reet ja kuivahkot kankaat sekä soistuneet
painanteet. Painanteet ovat pääosin ojitet-
tuja.

Hankkeessa toteutetaan seuraavia toimen-
piteitä, joiden avulla hajuheinän esiintymiä
voidaan mahdoll isesti elvyttää ja palauttaa
suunnitelma-alueelle. Hankkeen käynnistyt-
tyä yksittäisistä toimenpiteistä laaditaan yk-
sityiskohtaisempi suunnitelma ennen niiden
toteuttamista.
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1 ) Siemenpankin aktivoiminen

Alueella aiemmin kasvaneen hajuheinän sie-
meniä voi mahdoll isesti ol la tal lessa maape-
rän siemenpankissa. S3-alueella hajuheinän
vanhojen kasvupaikkojen elvyttämistä ko-
keil laa siemenpankkia aktivoimalla. Se ta-
pahtuu kevyellä maanmuokkauksella loppu-
kesäl lä, jotta mahdoll iset itävät siemenet
ehtivät si joittua ennen seuraava kevättä.
Vanhojen hajuheinän kasvupaikkojen lähis-
töl lä on useita potentiaal isia kasvualustoja,
jotka soveltuvat hyvin kohteiksi maaperän
siemenpankin aktivoimista varten (ks. kuvat
sivul la 7).

Hankkeessa perustetaan näihin paikkoihin
koealat (toimenpidekohteet). Koealat nu-
meroidaan ja merkitään maastoon. Koela-
oista otetaan tarkat koordinaatit. Koealoja
perustetaan 1 0-20 kappaletta ri ippuen siitä,
miten suunniteltujen toimenpiteiden toteu-
tus onnistuu ja etenee käytännössä.

Koealoja käsitel lään eri laisi l la menetelmil lä
ri ippuen siitä minkälaisia maaperä ja lähiym-
päristö ovat. Maaperän sopivaa muokkaus-
tapaa tarkennetaan ennen toimenpiteiden
toteutusta Ruotsin ympäristöviraston teettä-
män hajuheinän ennall istamisprojektin
asiantuntijoi lta. Muokkaustapa on joko laik-
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ku- tai kääntömätästystä, joka toteutetaan
lapioil la ja kuokil la käsivoimin. Myös tarkka
maaperän muokkausajankohta varmiste-
taan ruotsalaisen tutkimuksen pohjalta.
Koealoilta poistetaan kilpailevaa kasvil l isuut-
ta.

2) Kasvupaikkojen luonnonhoito

Hajuheinäl le suotuisten kasvupaikkojen omi-
naisuuksia kuten varjostusta kehitetään
hankealueella, jol loin hajuheinän elvyttämi-
sen edellytykset paranevat. Suunnitelma-
alueen koealoil le ja niiden lähistöl le louhik-
koon tai metsiköihin si irretään lahopuurun-
koja tuottamaan vii leää ja tasaisen kosteaa
ilmastoa koealoil le koealoja nii ltä osin, kuin
ne sijaitsevat avoimil la ja paahteisi l la
paikoil la.

Maapuuta tuotetaan hankkeen
alkuvaiheessa pääosin kaatamalla alueelta
nuoria hieskoivuja, jotka haittaavat hajuhei-
nän elinolosuhteita tuottamalla tukahdutta-
vaa lehtibiomassaa. Maapuita asetel laan joi-
hinkin kohteisi in varjostuksen lisäämiseksi ja
toisi in kohteisi in tuottamaan lahopuuta ja
tämä seurauksena alueen laj irikkautta.

Varjostavaa lahopuustoa tuotetaan alueelle
siten, että toimenpiteiden ensimmäisenä
vuonna koivut kaulataan. Pystyyn kuolleet
koivut kaadetaan ja si irretään koealoil le toi-

sena vuonna, kun niissä ei enää ole koealoil-
le varisevaa lehtibiomassaa. Hajuheinän
potentiaal isia kasvupaikkoja suotuisasti
varjostava puusto säilytetään alueella.

3) Läjityskasan käsittely

Hankealueella si jaitsee läj ityskasa, jota on
mahdoll ista käsitel lä siten, että kohteen
edellytykset hajuheinän kasvupaikkana ke-
hittyvät. Läjityskasaa ei käsitel lä hankkeen
alkuvaiheessa.

Mahdoll isena toimenpiteenä on hankkeen
jatkossa uoman kaivaminen läj ityskasan vie-
rustaa pitkin, jol loin valumavesiä ohjautuisi
enemmän S3-alueelle. Alueen luonnoll iset
valumavedet tulevat toimenpidealueelle S3-
alueen pohjois- ja luoteispuolelta eivätkä
itäpuolelta, missä läj ityskasa sijaitsee.
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6. kokeellisuus ja tutkimuksen näkökulma

Hajuheinän idättämisestä, siemenpankin ak-
tivoimisesta ja el inympäristöjen luonnonhoi-
dostaei ole Suomessa juurikaan aiempia ko-
kemuksia. Siten hanke on kokeell inen
pilottitapaus hajuheinän elvyttämisestä ja
luonnonhoidosta Suomessa.

Kokeell isen luonteensa takia hankkeeseen
li itetään tutkimuksen näkökulma. Hank-
keessa tutkitaan, miten hajuheinä kannat-
taa elvyttää ja mitkä tavat ovat sen elinym-
päristöjen hoidolle sopivia.

Koska hankkeessa operoidaan uhanalaisen
ja erityistä suojelua vaativan laj in kanssa,
toimitaan hankkeessa erityisen suunnitel-
mall isesti .

Hankkeessa kokeil laan, selvitetään ja tutki-
taan hajuheinän elvyttämistä ja sen elinym-
päristöjen luonnonhoitoa. Koska hanke on
kokeell inen, sitä varten laaditaan seuran-
taohjelma. Siten hankkeessa tuotetaan uut-
ta tietoa hajuheinän elvyttämisestä ja luon-
nonhoidosta. Tieto tukee hajuheinän
valtakunnall isia ja EU-tason suojelutavoittei-
ta.

Tämän hankkeen seurantaohjelman tulokse-
na muodostetaan suositusluonteisia johto-
päätöksiä, joiden avulla hajuheinän elvyttä-
mistä ja luonnonhoitoa on mahdoll ista
toteuttaa. Siten hankkeessa toteutetut toi-
menpiteet kuvataa yksityiskohtaisesti teks-
tein ja valokuvin. Toimenpiteiden toteutumi-
sesta laaditaan julkiset selostukset.

Hankkeen tutkimuksell inen osuus ja seuran-
taohjelma voivat sisältää eri laisia kohden-
nettuja osia, jotka soveltuvat itsenäisiksi
töiksi, kuten esimerkiksi opinnäytetöiksi.
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7. seurantaohjelma

Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen hankkeessa
noudatetaan seurantaohjelmaa. Hankkeen
seurantaohjelmassa tutkitaan:

1 ) hajuheinän siementen itämistä ja kasvua,

2) hajuheinän esiintymien runsauksia, levin-
neisyyksiä ja el invoimaisuutta, sekä

3) el inympäristöjen ominaisuuksien kehitty-
mistä toteutettujen luonnonhoidon toimen-
piteiden seurauksena.

Seurantaohjelmassa arvioidaan seuraavat
asiat:

A) Esi intymien kuvaus (maastokäynnit 2 ker-
taa kasvukaudessa)
- Tarkka sijainti

- Laji l le soveliaan alueen pinta-ala
- Yleiskuvaus (kasvil l isuustyyppi, puusto,
maalaj i , kosteus, ravinteisuus, avoimuus/sul-
keutuneisuus, ym.)
- Seuralaislaj it: valtalaj it ja luonnehtijat
- Kilpailevat laj it
- Esi intymän jakautuminen osiin
- Uhkatekijät
- Toteutettujen palauttamis- ja luonnonhoi-
totoimenpiteiden vaikutukset
- Jatkotoimenpiteiden tarkentaminen

B) Havaintotiedot (maastokäynnit 2 kertaa
kasvukaudessa)
- Esi intymän osien laajuus
- Yksilö-/versomäärä (steri i l ien/ferti i l ien
osuus)
- Yksilöiden/versojen ikä, koko ja kunto
- Kukinnan vaihe (siementen määrä/osuus)

- Arvio siementuotosta
- Havainnot edell isvuotisista yksi löistä
- Lisätietoja (valokuvat, ym.)

Seurantaohjelmaa varten laaditaan seuran-
talomake, jota käytetään maastokäynneil lä.
Se voi ol la mahdoll isesti uhex-lomake.

Seurantaohjelmassa kerätyt tiedot arkistoi-
daan ja kootaan. Ne raportoidaan Pirkan-
maan ELY-keskukselle vuosittain.

Muodostetaan hankkeen kohdealueelle
suositukset hajuheinän elvyttämisel le ja sen
elinympäristöjen luonnonhoidolle.
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8. hankkeen edellytykset

Hajuheinän luonnonhoidon toimenpiteil le
haetaan lausunto Pirkanmaan ELY-keskuk-
selta. Hanke ei edellytä luonnonsuojelulain
mukaista poikkeuslupaa, koska kyseessä ei
ole hajuheinäesi intymää hävittävä toimenpi-
de. Mikäli hanke edellyttää poikkeamista
kaavan S3 -määräyksestä, asiasta neuvotel-
laan suoraan kunnan kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä maanomis-
tajan kanssa. Poikkeuslupaa varten pyyde-
tään maanomistajan lupa siemenpankin ak-
tivoimista varten. Maanomistajan lupa
pyydetään myös kasvupaikkojen luonnon-
hoidoll isia toimenpiteitä varten.

Maanomistajan asettamana hankkeen
käynnistymisen ehtona on, että hajuheinän
hoitotoimenpiteistä ei koidu vaikutuksia S3-
alueen rajojen ulkopuolel le. Siten hankkeen
toimenpiteet suunnitel laan ja toteutetaan
siten, että hajuheinäesi intymät eivät laajene
S3-alueen ulkopuolel le. Hajuheinän luon-
nonhoito toteutetaan siten, että se ei aseta
rajoja lähistön EO/T-1 -alueen tulevalle
maankäytölle.

Jos hankkeessa toteutettujen toimenpitei-
den seurauksena ja hankkeen seurannan ai-
kana kymmenen vuoden kuluessa hankkeen
käynnistymisestä ei tavata hajuheinää S3-
alueella, neuvotellaan alueen kaavamerkin-
nän mahdoll isesta muutoksesta ja suojelun
mahdoll isesta purkamisesta yhdessä Pirkan-
maan ELY-keskuksen kanssa.

Hankkeen edellytyksenä on, että si inä tuo-
tetut toimenpide- ja seurantaraportit ovat
julkisia. Siten ne hyödyntävät hajuheinän
suojelua mahdoll isimman laajasti .
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