Riutan niityn hoito
lampailla laiduntaen

Hanna Jantunen

Riutan niitty – helposti
saavutettava ja elämyksellinen
lähiluontokohde! 
• Niitty sijaitsee Mikkelin keskusta alueen
pohjoispuolella, aivan Savisillan asuinalueen
kupeessa.
• Vajaan hehtaarin kokoinen niitty on inventoitu
1990-luvun puolivälissä paikallisesti arvokkaaksi
perinnebiotoopiksi.
• Inventoinnissa 2018 arvoluokkaa nostettiin
aiemmasta paikallisesta maakunnalliseksi (M-).
Alueen arvoa nostaa sen edustava niittylajisto,
harvinainen kasvillisuustyyppi (tuore
pienruohoniitty), vanhat rakenteet (kaskikasat,
rakennuksen pohjat, kiviaidat) sekä se että alue
ei ole ollut peltoviljelyssä. Sen arvoa laskevat
rehevät laikut ja miinuslajit.

Niityn historia ja laidunnuksen aloittaminen
Riutan niitty on vanha Rokkalan kartanon hevoshaka. Nyt Mikkelin
kaupungin omistamaa aluetta on aikaisemmin hoidettu niittämällä.
Laidunnus aloitettiin uudelleen heinäkuussa 2011.
Niityn hoidon toteuttaminen on ollut monen eri tahon yhteistyön tulos.
• Mikkelin kaupunki on kustantanut aitaamisen.
• Aitaustyön toteuttamisesta vastasi TSL:n Mikkelin seudun
Opintojärjestö ry PuuLinkki –miesten työpaja.
• Niityn hoidon suunnittelusta vastasi ProAgria/ Maa- ja
kotitalousnaiset
• Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan
maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella Härkää
sarvista –hankkeen ja Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa –
hankkeen toimista tehtiin niityn hoidon suunnittelua ja
kunnostustöiden ohjausta.
• Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry oli alussa hakijana
perinnebiotoopin hoitokorvaukselle.
• Kesätöissä ahkeroi Mäntyharjulaisen Suopellon tilan
suomenlampaat.

RIUTAN NIITTY
Riutan niitty on Mikkelin kaupungin omistama alue. Riutan niitty on mukana Etelä-Savon
perinnemaisemainventoinnissa (Hänninen-Valjakka 1998) paikallisesti arvokkaana kohteena. Niityn hoito
on aloitettu niittämällä vuonna 2001 ja laiduntamalla vuonna 2011. Laidunnuksen ja hoidon myötä niityn
arvoluokka nousi vuonna 2018 paikallisesta maakunnallisesti merkittäväksi perinnebiotoopiksi.
Niityllä laiduntaa Mäntyharjulaisen Suopellon tilan suomenlampaat. Perinnebiotoopilla laiduntaville
eläimille ei saa antaa lisäruokaa, kivennäisiä ja suolakivi on toki tarjolla vapaasti. Lammas on herkkä
sairastumaan vääränlaisesta ravinnosta, joten eläimiä ei saa ruokkia omilla eväillä. Niityn heinää ja ruohoa
voi toki tarjota kädestä. Älä anna multaista heinää!
- Lampaita ei saa ruokkia! (Niityn ruohoa voi toki tarjota lampaille kädestä)
- Eläinten turvallisuuden takia koiria ei saa viedä aitauksen sisäpuolelle.
- Lampaat ovat kesyjä ja lapsiin tottuneita, mutta ethän jätä pientä lasta yksin lampaiden joukkoon.
Pelästynyt lammaslauma kaataa helposti kumoon aikuisenkin!
Eläinten hyvinvointia valvotaan päivittäin.
Jos kuitenkin huomaat epäkohtia, sairaan eläimen tai
rikkinäisen aidan pyydän ottamaan yhteyttä.
Tervetuloa tutustumaan niittyyn ja lampaisiin! 
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Plussat
• Laiduntamalla niittyä saadaan yksi
arvokas perinnebiotooppi hoidettua
• Mikkelin kaupungin vuosittain
huoltama aitaus ja eläinten suojana
toimiva vanha lato.
• Monipuolinen niittyheinä on
erinomaisen hyvää ravintoa lampaille.
• Eläimet ovat mieluisia alueen
asukkaille. -Hymyt lampaita silittävien
lasten kasvoilla on paras palkinto. 

Miinukset
• Niitty sijaitsee verraten kaukana kotoa. Eläinten
päivittäinen valvonta on todella työlästä.
• Vesi täytyy kantaa niitylle kanistereissa.
• Ilkivalta. Eläimiin tai aitaan kohdistuva. –Onneksi
ilkivaltaa ei ole tapahtunut kuin muutama
yksittäinen teko kymmenen vuoden aikana.
• Eläinten ruokkiminen kielloista huolimatta.
Ihmisten tietämättömyys/ välinpitämättömyys/
oma mieliteko… Lammas on herkkä eläin
sairastumaan vääränlaisesta ruoasta! Luvaton ja
sopimaton ruokkiminen on aiheuttanut eläinten
sairastumisia ja jopa menetyksiä.
• Muutamia kertoja koiria on tuotu aitauksen
sisäpuolelle. Turvallisuus- ja loisriski!
• Meidän kohdalla niityn hoidosta saatava
hoitokorvaus ei kata hoidosta aiheutuneita kuluja.

Mitä voisin lampurina
tehdä paremmin?
• Ilmoitustauluille paremmat ja
informatiivisemmat kuvitetut ohjeet.
• Ohjaus ja neuvonta. Kesän aikana tulee
moni niittyvieras tutuksi. Tietoisuuden
lisääminen niityn hoidosta ja eläimistä.
• Lehtijutut ja tiedottaminen, somekanavat. Teemapäivät/tapahtumat
niityllä, esim. laitumelle lasku tms.
• Hyväksi havaittu on myös kirjava
lammaskatras; helposti tunnistettavista
lampaista tulee tutumpia vierailijoille.
Sopivan eläinaineksen valinta on tärkeää
erityisesti Riutan kaltaisissa
kaupunkikohteissa.

Niityn hoito kesällä 2021
• Laidunnus 27.6.2021 – 18.7.2021 välisenä
aikana.
• Laiduntamassa 4 suomenlammas uuhta ja 12
karitsaa.
• Aidan kunnon tarkastustyö päivittäin.
Muutamia korjaustoimenpiteitä tehtiin kesän
aikana.
• Eläinten juotto ja valvonta päivittäin.
• Kesä oli äärimmäisen kuiva ja heinän kasvu
niukkaa, joten niittyä ei niitetty lainkaan
laidunnuksen lisänä.

Kiitos!

