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(Map 8. Recurring management in Preiviikinlahti, D2, D3)
Karttaliite 9. Kokemäenjoen suiston palvelurakenteet (E1, E4)
(Map 9. Kokemäenjoen suisto: completed recreational infrastructures, E1, E4)
Karttaliite 10. Pirilänkosken palvelurakenteet (E4)
(Map 10. Pirilänkoski: completed recreational infrastructures, E4)
Kokemäenjoen suiston Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, lausuntojen jälkeen
muokattu versio [Management Plan for Kokemäenjoki Delta Natura 2000 Area, the version after feedback]
Preiviikinlahden Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, lausuntojen jälkeen muokattu versio [Management Plan for Preiviikinlahtio Bay Natura 2000 Area, the version after feedback]
Sosioekonominen selvitys (painossa) [Socio-Economical Study of the Project, the version for
press],
Preiviikinlahden kasvillisuusselvitys 2007 & 2010, yhteenveto [Vegetation Study of Preiviikinlahti Bay, 2007 & 2010, Summary]
Kokemäen Puurijärven ja Huittisten Raijalanjärven lintulaskennat 2011, yhteenveto ja aineisto
[Avifaunal Study of Puurijärvi Laker, Kokemäki and Raijalanjärvi Area, Huittinen 2011, Summary and Data]
Puurijärven kasvillisuusselvitys v. 2011 [Vegetation Study of Puurijärvi 2011]
Puurijärven pohjaeläinselvitys v. 2011 [Monitoring report of Benthic fauna in Puurijärvi 2008]
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Layman’s report (for finnish and english) (painossa, the version for press
After LIFE –suunnitelma/After LIFE conservation plan
Kopiot hanketta koskevista lehtileikkeistä ja –artikkeleista 31.12.2011 -31.10.2012 [Articles
about the project 31.12.2011 -30.10.2012]
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1. PROJEKTIN TIEDOT
Projektin nimi:
Projektin lyhenne:
Sijainti:
Projektin aloituspvm:
Projektin päättymispvm:
Projektin kesto:
Kokonaisbudjetti:
EU:n osuus:

From Ancient to the Present Estuary, Kokemäenjoki Wetland Chain
Kokemäenjoki-LIFE
Suomi, Satakunta, FI 172
1.8.2006
31.7.2012
72 kk
3 408 558 €
1 704 279 € (50% kokonaiskustannuksista)

Edunsaaja (Beneficiary)
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Centre for Economic Development, Transport and the Environment for South-Western Finland
(ennen Lounais-Suomen ympäristökeskus, former Southwest Finland Regional Environment Centre)
Yhteyshenkilö: Mr Tapio Aalto
Postiosoite: PL 523, 20101, Turku, Suomi - Finland
Puhelinnumero: +358 295 022 849
Fax no: +358 20 490 3509
Sähköpostiosoite: tapio.aalto@ely-keskus.fi
Projektin www-osoite: http://www.ymparisto.fi/kokemaenjokilife
Kumppanit (Partners)
(1): Metsähallitus, Natural Heritage Services, Southern Finland
(2): Suomen ympäristökeskus, Finnish Environment Institute
(3): Geologian tutkimuskeskus, Geological Survey of Finland
(4): Satakunnan vankila, Huittisten osasto, Satakunta Prison, Huittinen Unit
(5): BirdLife Suomi, BirdLife Finland
(6): Turun yliopisto, University of Turku
- Geologian laitos, Department of Geology
- Ympäristöntutkimuskeskus, Centre for Environmental Research of the University of Turku
(7): Tiehallinto, Turun tiepiiri, Finnish Road Administration, Turku region
- 1.1.2010 alkaen osa edunsaajaa Varsinais-Suomen ELYä (after 1.1.2010 part of ELY)
Osarahoittajat (Co financiers)
(1) Satakuntaliitto, Regional Council of Satakunta
(2) Kokemäen kaupunki, The town of Kokemäki
(3) Huittisten kaupunki, The town of Huittinen
(4) Noormarkun kunta, The municipality of Noormarkku
- 1.1.2010 alkaen Porin kaupunki, kun Noormarkun kunta yhdistyi Porin kaupunkiin. (after 1.1.2010
fusion with city of Pori)
(5) Nakkilan kunta, The municipality of Nakkila
(6) Harjavallan kaupunki, The town of Harjavalta
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2. JOHDANTO
Kokemäenjoki -LIFE -hankkeen tavoitteena on ollut Lounais-Suomessa Kokemäenjoen varressa sijaitsevien
Puurijärvi-Isosuon, Vanhakosken, Pirilänkosken, Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden luontoarvojen
turvaaminen monin erilaisin kunnostus-, hoito- ja retkeilyä ohjaavin töin. Hankekohteilla on yhteensä kahdeksan Natura-aluetta. Hankkeen tavoitteena on ollut myös luontotiedon lisääminen ja suojeluasenteisiin vaikuttaminen. Kohteista Puurijärvi, Kokemäenjoen suisto ja Preiviikinlahti ovat Suomen tärkeimpiä linnustonsuojelualueita, joissa pesii tai levähtää monia lintudirektiivin liitteen I lajeja ja kansallisesti uhanalaisia lajeja. Alueilla esiintyy myös luontodirektiivin liitteen II mukaisia suojeltavia priorisoituja luontotyyppejä tai lajeja. Vanhakoski ja Pirilänkoski ovat luontotyyppikohteita, ja ne kuuluvat osittain myös valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Pinta-alaltaan suurin kohde on Preiviikinlahti (5 552 ha) ja pienin Vanhakoski (101 ha). Luontoarvojen lisäksi kaikilla alueilla on erittäin tärkeä merkitys myös virkistyskäyttökohteina. Yyterin alueella Preiviikinlahdella käy vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä ja Puurijärven-Isosuon kansallispuiston alueella
arvioitiin vuosina 2006 - 2007 käyneen vuosittain n. 12 000 kävijää.
Hankekohteiden suojelun ongelmat ja luontoarvojen uhat ovat 1) avovesialueen ja rantaniittyjen umpeenkasvu, 2) ranta-alueiden ja -niittyjen kuivuminen, 3) soiden ojitukset, 4) metsien luonnon tilan muutokset, 5) ihmisen aiheuttama häirintä ja 6) kielteiset ympäristöasenteet. Hankkeen tavoitteena on ollut näiden ongelmien vähentäminen ja ratkaiseminen; projektiin on kuulunut monipuolisesti erilaisia töitä seurantoineen. Mittavin kunnostustyö on Puurijärven (440 ha) umpeenkasvun ehkäiseminen kaivutöin ja vedenpintaa nostamalla.
Eteläpäässä vedenpintaa on nostettu pääosin pato- ja pengerrystöin, avovesialaa on lisätty pohjoispäässä
kaivutöin. Hanke on mittavin Suomessa koskaan tehty lintuvesikunnostus, ja sen kokemuksista sekä tuloksista on hyötyä vastaavia kunnostustöitä suunniteltaessa. Puurijärvi-Isosuon alueella on palautettu myös
soita luonnontilaan. Muualla kunnostustyöt ovat sisältäneet umpeenkasvaneiden niittyjen raivauksia ja niittoja, ojien täyttöjä ja lampareiden kaivamista. Preiviikinlahden alueen Enäjärvellä on tehty uusi pesimäsaari
linnuille kaivutöin.
Hankkeen aikana on tehty alueille myös uusia palvelurakenteita ( lintutorneja, polkuja, opastauluja, pitkospuita). Näillä on tärkeä merkitys retkeilyn aiheuttaman häirinnän vähentämisessä, mutta retkeilyrakenteet ovat
tärkeä työkalu myös luontotietoisuuden ja suojelumyönteisyyden lisäämisessä. Ne tekevät luontoon tutustumisen helpoksi, ja niiden yhteydessä voidaan tarjota asiatietoa suojelun perusteista ja tavoitteista. Suojeluasenteisiin vaikuttaminen ja luontotiedon lisääminen aktiivisella tiedottamisella on kuulunut myös hankkeen
toimenpiteisiin.
Kaikille kohteille on tehty hoito- ja käyttösuunnitelmat. Suunnittelu on tehty osallistavana eli suunnitteluun on
otettu mukaan alueen käyttäjät ja maanomistajat. Näin on ollut mahdollisuus tunnistaa alueen suojelun ongelmat ja ratkaista niitä. Kokemäenjoen suistossa suunnitelmaan liittyvänä osana on selvitetty jokisuiston
sedimenttien raskasmetallipitoisuuksia, niiden sijaintia sekä suiston kehityshistoriaa. Näiden tietojen perusteella on mahdollista arvioida alueella tarvittavat ja mahdolliset kunnostustyöt, kun jokisuiston luonnontilaa
on aikanaan muutettu monin eri kaivutöin ja jokisuistoon tiedetään kulkeutuneen haitallisia aineita. Mahdolliset kunnostustyöt alueella tehdään hoito- ja käyttösuunnitelmaan perustuen vasta hankkeen jälkeen. Kokemäenjoen suistoon liittyvä alue on herkimpiä tulva-alueita Suomessa, ja tulvaherkällä alueella asuu n. 15 000
ihmistä. Tulvahaittojen vähentäminen siihen liittyvine maanmuokkaustöineen on soveltuvin osin otettu huomioon suunnitelman sisällössä, joten selvitys tukee myös alueen käytön suunnittelua.
Hankkeessa ja sen vaikutusten arvioinnissa on kiinnitetty erityisesti huomiota sosioekonomisiin vaikutuksiin
eli asenne- ja mielipidevaikutuksiin sekä taloudellisiin vaikutuksiin. Ne on selvitetty Turun yliopiston asiantuntijaosaston työnä. Selvityksen sisällöstä ja tuloksista on hyötyä yleisesti myös muiden suojeluhankkeiden
toteutuksessa.
Hanke käynnistyi 1.8.2006 ja päättyi 31.7.2012. Päättymisajankohtaa muutettiin vuonna 2010 (alkup. päättyminen 31.7.2011) Tämä on hankkeen loppuraportti.
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3. YHTEENVETO
Kokemäenjoki-LIFE –hanke käynnistyi 1.8.2006 ja päättyi 31.7.2012 (siirretty 1 vuosi eteenpäin, muutos
6/2010). Hankkeen tavoitteena on ollut Lounais-Suomessa Kokemäenjoen varressa sijaitsevien PuurijärviIsosuon, Vanhakosken, Pirilänkosken, Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden luontoarvojen turvaaminen
monin erilaisin töin. Puurijärven umpeenkasvun pysäyttäminen vedennosto- ja kaivutöin oli töistä mittavin.
Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 3,4 milj. €, josta LIFE-rahoituksen osuus on 1,7 milj. € (50
%). Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin kokonaisuudessaan lähes 5,2 milj. €, joten LIFErahoituksen osuus kokonaiskustannuksista on 33 %. Hankkeen edunsaaja oli hankkeen alussa LounaisSuomen ympäristökeskus, joka valtion hallinnon uudistuksen jälkeen muuttui osaksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (jäljempänä ELY-keskus) 1.1.2010. Hankekumppaneita oli alun perin
seitsemän ja osarahoittajia kuusi. Tämä raportti on hankkeen loppuraportti ja kattaa ajanjakson 1.8.2006 –
31.7.2012, mutta käsittelee myös toimenpiteitä 31.10.2012 asti..
Projektikoordinaattori ja yhteyshenkilö on 1.2.2010 alkaen ollut Tommi Lievonen (sitä ennen 10.10.2006
alkaen ollut Tapio Aalto), hankevastaavana toimii tällä hetkellä ylitarkastaja Iiro Ikonen (aiemmat Seppo Kotiranta, Esko Gustafsson) ja yhteyshenkilönä 31.10. alkaen tarkastaja Tapio Aalto. Hankkeen ohjausryhmään
kuuluvat kumppanien ja osarahoittajien edustajat. Ohjausryhmä on kokoontunut 12 kertaa. Lisäksi hankkeen
toimijoiden kanssa on käyty ohjaavia palavereja ja toimijoiden kanssa on tehty tarvittavat sopimukset.
Hoito- ja käyttösuunnitelmatyö on tehty käytännössä loppuun. Puurijärvi-Isosuon suunnitelma julkaistiin
2009, Vanhakosken ja Pirilänkosken suunnitelmat 2011. Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden suunnitelmat ovat olleet lausunnoilla. Saatujen lausuntojen perusteella Porin kohteiden suunnitelmia on kuitenkin
perusteltua vielä muokata niin, että ne asetetaan uudestaan lausunnoille. Tämä parantaa osallistamisprosessia ja suunnitelmien laatua. Tämä ja näiden suunnitelmien julkaisutyö tehdään hankkeen jälkeen edunsaajan omalla kustannuksella. Kokemäenjoen suiston maaperäselvitys julkaistiin 2012 helmikuussa. Kaikilla
kohteilla on järjestetty yleisötilaisuuksia hankkeen töihin ja suunnitelmiin liittyen ja alueille on perustetut
suunnitteluryhmät osallistavaa suunnittelua varten. Porin kohteilla (Preiviikinlahti ja Kokemäenjoen suisto)
suunnittelu eteni arvioitua hitaammin. Osittain syynä oli taustaselvitysten vaatima työaika, mutta osa viivästymisestä liittyi muiden töiden (mm. Puurijärven kunnostus) vaatimaan arvioitua suurempaan työmäärään.
Porin kohteet ovat laajoja alueita ja niillä on poikkeuksellisen paljon erilaisia käyttömuotoja ja myös monia
erilaisia luontoarvoja. Tästä syystä suunnitelmat ovat poikkeuksellisen haasteellisia.
Hankkeen kunnostus- ja hoitotyöt ovat valmiit, ja niihin liittyvät seurannat on tehty. Puurijärven kunnostukseen (A2, C1, C2) liittyi sekä taloudellisia että talvien sääolosuhteista johtuvia haasteita ja ongelmia. Kustannukset arvioitiin yksityiskohtaisen rakennesuunnittelun jälkeen lähes kaksinkertaisiksi alkuperäiseen verrattuna ja töiden toteutustapoja jouduttiin suunnittelemaan uudelleen. Työt toteutettiin uusin ratkaisuin luonnonsuojelullisia tavoitteita tai hankkeen muita osia vaarantamatta. Säännöstelypato muutettiin pohjapadoksi, yksi
suojapenger korvattiin korottamalla suojattava pelto kaivumassoilla ja kaivualaa vähennettiin hieman. Padon
ja penkereiden rakennustyöt valmistuivat 2010 syksyllä. Vesialueita kaivettiin n. 13 ha (tavoite 12 ha). Tulvavaikutusten vähentämiseksi vesialaa on järvellä kaivettu vielä syksyllä 2012 hankkeen ulkopuolisella rahoituksella n. 0,5 ha. Ratkaisujen suunnittelu ja sääolosuhteet viivästyttivät aikatauluja. Tällä oli vaikutuksia
myös seurantojen ja sosioekonomisen selvityksen aikatauluun ja sisältöön.
Raijalanjärven lampareiden kaivutyöt (C5) ovat valmiit. Vanhakosken ojan täyttötyö (C7), Enäjärven kunnostustyöt (C8) sekä soiden ja metsien (C3, C4) ennallistamistyöt on tehty valmiiksi pinta-alatavoitteiden mukaisesti. Rantaniittyjen hoitotyöt Preiviikinlahden alueella (D2) toteutettiin aikataulujen mukaisesti, ja paikoin
laajemmin kuin hankesuunnitelmassa on esitetty.
Raijalanjärven ja Kokemäenjoen suiston lintutornit, Puurijärven liikuntaesteisten polku ja lava sekä Vanhakoskelle ja Pirilänkoskelle suunnitellut rakenteet ovat valmiit. Myös kohteille suunnitellut opastaulut saatiin
valmiiksi (E1, E2, E4). Osin hankesuunnitelmiin on tehty tarkennuksia hoito- ja käyttösuunnitelmatyössä
saatujen tietojen perusteella.. Puurijärven 2 lintutornia ja polkutyöt valmistuivat 2011.
Hanke on tiedottanut toiminnastaan aktiivisesti (F1). Hankkeen asiantuntemusta ja osaamista on tiedotettu
myös muille hankkeille erilaisissa tilaisuuksissa. Hankkeella on omat suomen- ja englanninkieliset wwwsivut, joita molempia päivitetään. Suomenkielinen yleisesite julkaistiin joulukuussa 2007. Lehdistötiedotteita
on kirjoitettu 18, ja omia artikkeleita 8. Hankkeesta on kirjoitettu ainakin 62 eri lehtiartikkelissa. Hankkeen
lopputuloksista tehtiin Layman’s report. Myös muutama TV- ja radiohaastattelu on annettu, lisäksi hankkeesta on kirjoitettu ”Kokemäen aalloilla ja rannoilla”-kirjaan. Median jakama kuva hankkeesta on ollut pääosin
myönteistä ja hanketta tukevaa.
Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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4. SUMMARY
Kokemäenjoki-LIFE started in 2006-08-01 and ended in 2012-07-31 (1-year extension decided in 2010-06).
The main objective has been to protect the nature values of five target areas (Puurijärvi-Isosuo, Vanhakoski,
Pirilänkoski, Preiviikinlahti and Kokemäenjoki delta) along the Kokemäenjoki-river in Southwest Finland. The
most significant project action was the prevention of the Puurijärvi-lake from overgrowing by excavating open
water areas and raising water level. The budget estimate for the project was 3.4 million euro, of which 1.7
million euro (50%) was LIFE contribution. However, the total expenditure of the project has been nearly 5.2
million euro, meaning that LIFE contribution has been 33%. The beneficiary of the project was the Southwest
Finland Regional Environment Centre, which became a part of the Centre for Economic Development,
Transport and the Environment for Finland Proper (ELY) from 2010-01-01 in the state administration reorganization. Originally there were seven partners and six co-financiers in the project. This is the Final report,
covering the period from 2006-08-01 to 2012-07-31 but also explaining actions taken until 2012-10-31.
The project coordinator and contact since 2011-02-01 has been Mr. Tommi Lievonen (before that, 2006-1010 onwards, Mr. Tapio Aalto), the current responsible supervisor is senior inspector Mr. Iiro Ikonen (previously Mr. Seppo Kotiranta and Mr. Esko Gustafsson) and the contact since 2010-10-31 has been inspector
Mr. Tapio Aalto. The supervising group has had 12 meetings. There have been many other meetings with
the partners and co-financiers and all the necessary agreements with them have been made.
The management planning work is practically finished. The Puurijärvi-Isosuo plan was published in 2009 and
those of Vanhakoski and Pirilänkoski in 2011. The plans for Pori areas (Kokemäenjoki delta and
Preiviikinlahti) have been presented and commented; it has been concluded that the quality of the plans can
be improved by making some minor changes, after which they can be presented again. This, along with the
publishing of the plans, is to be done after the project at the beneficiary’s expense. The Kokemäenjoki delta
soil survey is ready and was published in 2012. Open project events for the public were arranged in all target
areas in 2007, and planning groups for participatory planning were formed. In Pori areas the planning was
slower than expected. This was partly due to the making of background surveys, and partly because the
other projects required more attention and working hours than expected. Both of the Pori areas are very
large and with exceptionally varied usage, so the planning is challenging.
The restorations, management work and the monitoring of the project are finished. There have been economical and winter weather-related challenges with the Puurijärvi restoration (A2, C1, C2). After detailed
construction planning, the dam and embankment costs were estimated to be twice the original amount and
the work needed to be re-designed. Working methods were re-assessed and new solutions were found without jeopardizing the nature conservation objectives or other project actions. The original gate-structured dam
was replaced with a submerged weir, one embankment was replaced by raising field levels with excavation
masses and the excavated area was slightly reduced in size. The construction of the dam and embankments
was finished in autumn 2010. The excavated water area was approx. 13 hectares (the aim was 12 hectares).
Through financing not related to the project, an additional 0.5 hectares area has been excavated in autumn
2012 in order to reduce flooding. Resolving the economical and weather-related challenges delayed the
monitoring and socioeconomic survey schedule.
The excavation work of the small pools in Raijalanjärvi (C5) is finished. The ditch filling of Vanhakoski (C7),
the Enäjärvi restoration (C8) and the restoration of swamps and forests (C3, C4) are finished according to
the areal aims. In Preiviikinlahti, shore meadow management (D2) has been done according to the plans and
in some areas it has been possible to restore more area than originally planned.
The bird watching towers of Raijalanjärvi and Kokemäenjoki delta, the Puurijärvi trail for the disabled and the
recreational structures in Vanhakoski and Pirilänkoski have all been built. Info signs for the locations have
also been finished (E1, E2, E4). Some changes have been made to the plans due to the information acquired from the restoration and planning work. The two bird watching towers and the path works of Puurijärvi
were completed in 2011.
The project has actively communicated itself towards the media (F1). The expertise and know-how of the
project has also been passed on to other similar projects in various meetings. The project has its own web
pages in Finnish and in English, both of which are regularly updated. A general brochure in Finnish was published in December 2007, and 18 press releases and 8 articles have been written. There have been at least
62 articles in magazines and newspapers so far, and a Layman’s Report was made of the results of the project. There have also been some radio and TV interviews, as well as participation in one published book. The
project's image in the media has mostly been positive and supporting.
Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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5. HANKKEEN AIKATAULU
Hankkeen alkuperäistä aikataulua (suunnitelmassa 31.7.2011 asti) muutettiin vuonna 2010 niin,
että hankkeen päättymisajankohdaksi muutettiin 31.7.2012. Keskeinen syy aikataulumuutoksiin
johtui hankkeen suunniteltujen töiden viivästymisestä, minkä taustalla olivat mm. Puurijärven töihin
liittyvät haasteet ja ongelmat.
Hankkeen raportoinnin viivästyminen
Hankkeen raportointi on viivästynyt ja osa dokumenteista (Audit report, uutta kuva-aineistoa hankkeesta) lähetetään mahdollisimman pian raportin postituksen jälkeen. Porin kohteiden hoito- ja
käyttösuunnitelmien osallistaminen on ollut työläämpää kuin alun perin arvioitiin, mikä on hankkeen
lopussakin vienyt suunniteltua enemmän aikaa. Samoin hankekumppaneiden dokumenttien kokoaminen on ollut arvioitua työläämpää. Tasapaino raporttivalmistelun ja töiden loppuun saattamisen osalta on ollut haasteellista. Loppuraportoinnin tilannetta vaikeutti olennaisesti raportoinnista
vastanneen projektikoordinaattorin siirtyminen muihin tehtäviin lokakuun 2012 jälkeen.
Hankkeen raportointiaikataulu (komission hyväksymä 11.11.2010, lisäsopimus II).
Takaraja hankehakemuksessa

Muutettu

I toimintaraportti (I progress report)

31.7.2007

-

II toimintaraportti (II progress report)

31.12.2008

-

Väliraportti (Interim report)

31.12.2009

-

III toimintaraportti

31.12.2010

31.3.2011

-

31.3.2012

31.7.2011

31.10.2012

Virstanpylväs

IV toimintaraportti (raportointijakso vuosi 2011)
Loppuraportti (Final report)
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Hankesuunnitelman aikataulutavoite ja töiden toteutuminen hankkeen päätttyessä 31.7.2012.
Deadline muutettu jatkoaikahakemuksessa esitetyn mukaiseksi, muutokset lihavoidulla alleviivatulla.
Deliverable or Milestone
Lehdistötiedotteet hankkeen käynnistymisestä

Deadline
31.10.2006

Tilanne 31.7.2012
Toteutettu, 12.10.2006

Puurijärven hankevalmistelu käynnistetty

31.10.2006

Toteutettu, syksy 2006

I yleisötilaisuudet hankekohteilla järjestetty

1.2.2007

Toteutettu, 19.6.2007

Hankkeen www-sivusto avattu

1.5.2007

Toteutettu, 31.7.2007

Yleisesite hankkeesta valmis

1.5.2007

Toteutettu, 17.12. 2007

Hoito- ja käyttösuunnitelmien suunnitteluryhmät perustettu

1.5.2007

Toteutettu, (2007, 2008)

Sosioekonomisen selvityksen I osa tehty

30.6.2007

Seurantatyöt aloitettu

31.12.2007

Ensimmäiset niittotyöt tehty

30.9.2007

Sudenkorentoselvitysten raportit

31.12.2007

Lampareet ja allikot (3) kaivettu Raijalanjärvelle

31.12.2007

Toteutettu, julkaistu sähköisenä 13.3.2008
Toteutettu suunnitelman mukaan.
Toteutettu suunnitelman mukaan.
Julkaistu (1) 12/ 2007 ja (2)
04/ 2009.
Valmiit 2011.

Ojan täyttötyö Vanhakoski valmis

30.9.2008

Toteutettu 2008.

Kokemäenjoen suiston maaperäselvityksen raportti

31.12.2008

Julkaistu 02/2012.

Metsien ennallistamistyöt valmiit

31.12.2008

Työt valmiit 12/2009

Soiden ennallistamistyöt valmiit

31.3.2009

Työt valmiit 03/2009

Enäjärven kunnostustyöt valmiit

31.12.2009

Työt valmiit 03/2009.

Puurijärven vedennosto ja kaivutyöt valmiit

31.12.2010

Kaikki valmiit.

Kaikki lintutornit valmiit

31.3.2011

Kaikki valmiit.

Kaikki luonto-opasteet ja polut valmiit

31.7.2011

Kaikki valmiit.

Seurantatyöt valmiit

31.1.2012

Kaikki valmiit.

Kaikki hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiit

31.3.2012

Sosioekonominen selvitys valmis

31.5.2012

Porin kohteet: lausunnot saatu ja suunnitelmat muokattu,
ylimääräinen lausuntokierros
suunnitelmista: valmis julkaisu
hankkeen jälkeen viimeistään
helmikuussa 2013. Muut valmiita julkaisuja.
Valmis: julkaisutyö kesken

Layman's report valmis

30.6.2012

Valmis: julkaisutyö kesken
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6. HANKKEEN TOIMENPITEET JA NIIDEN ETENEMINEN
Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat hankesuunnitelmaan mukaan seuraaviin toimenpideluokkiin
A. Valmistelevat toimenpiteet, Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of
action plans
A1. Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen
A2. Puurijärven kunnostuksen hankevalmistelu
A3. Kokemäenjoen suiston maaperäselvitykset
A4. Luontotietojen täydentäminen hoito- ja käyttösuunnitelmiin
C. Kertaluonteinen kunnostus, Non-recurring management
C1. Puurijärven vedenpinnan nosto
C2. Puurijärven kaivutyöt
C3. Soiden ennallistaminen
C4. Metsien ennallistaminen
C5. Lampareiden ja allikoiden kaivu Raijalanjärvelle
C6. Laitumien rakennus ja kunnostus
C7. Ojan täyttötyö Vanhakoskella
C8. Enäjärven kunnostustyöt
D. Toistuvaluonteinen hoito, Recurring management
D1. Hanhien ja kurkien ruokinta
D2. Yyterin lietteiden ruovikon niitto ja äestys
D3. Riitasaranlahden ruovikon niitto
E. Julkisuustyö ja tuloksista tiedottaminen (Public awareness and dissemination of results
E1. Lintutornien rakentaminen
E2. Pysäköintipaikkojen järjestäminen
E3. Luonto-opasteet
E4. Polkujen rakentaminen
E5. Tiedotus ja julkisuustyö
F. Projektin hallinta ja seuranta, Overall project operation and monitoring
F1. Hankkeen hallinta ja koordinointi
F2. Sosioekonominen selvitys
F3. Seurannat
F4. Tilintarkastus
F5. After Life Conservation plan
HANKKEEN ETENEMINEN TOIMENPITEITTÄIN
A1. Hoito- ja käyttösuunnitelmien laatiminen
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Kaikille kohteille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat osallistavana suunnitteluna. Alueille perustetaan työryhmät, joissa suojelua toteuttavien viranomaisen lisäksi mukana ovat paikkakuntalaisten
ja käyttäjien edustajat. Suunnitelmia varten teetetään konsulttityönä esitys alueiden hoidon ja käytön periaatteista ts. ostetaan luonnontieteellinen arvio alueilla tarvittavista hoito- ja kunnostustöistä,
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käytön ohjauksen tarpeesta jne. Näiden esitysten perusteella räätälöidään suunnitelma, joiden
laatimisesta sidosryhmäyhteistöineen vastaavat ELY -keskus ja Metsähallitus. Suunnitelmat julkaistaan ympäristöhallinnon julkaisusarjoissa (painosmäärä 300–500 kpl). Suunnittelu edellyttää
kullakin kohteella suunnittelun alussa ja lopussa avoimia yleisötilaisuuksia, joista ilmoitetaan lehtiilmoituksin sekä kuntatiedottein. Näissä tilaisuuksissa kerrotaan hankkeesta, annetaan tietoa Natura 2000 – ohjelmasta ja suojelun toteuttamisesta sekä evästetään hoito- ja käyttösuunnitelmiin
osallistumisesta (ks. myös E.5). Suunnitelmien valmistuttua esitellään suunnitelmien sisältö yleisötilaisuuksissa.
Tavoiteaikataulu:

Lehdistötiedotteet hankkeen käynnistymisestä
I yleisötilaisuudet hankekohteilla järjestetty
Työryhmät perustettu
Kaikki hoito- ja käyttösuunnitelmat valmiit

31.10.2006
1.2.2007
1.5.2007
31.3.2012

Tilanne
Lehdistötiedote hankkeen käynnistymisestä julkaistiin 12.10.2006. Kaikilla hankekohteilla järjestettiin yleisötilaisuudet touko-kesäkuussa 2007 ja Preiviikinlahdella sekä Kokemäenjoen suistossa
uudestaan toukokuussa 2008. Tilaisuuksissa esiteltiin hanke, kerrottiin alueiden suojelusta ja evästettiin tulevien suunnitelmien sisällöstä. Lisäksi tilaisuuksissa tehtiin sosioekonomisen selvityksen
vaatimia kyselyjä (ks. myös E5 ja F2). Kaikille kohteille on perustettu suunnittelutyöryhmät. Puurijärvi-Isosuon suunnitelma on valmis. Vanhakosken suunnitelma on valmis ja se julkaistiin keväällä
2011. Pirilänkosken suunnitelma on valmis, ja se lähetettiin lausuntokierrokselle keväällä 2011,
saatiin valmiiksi joulukuussa 2011 ja julkaistiin vuoden 2012 maaliskuussa.
Porin kohteiden (Kokemäenjoen suisto ja Preiviikinlahti) suunnitelmat lähtivät lausunnoille lokakuun 2012 alussa ja lausunnot suunnitelmista saatiin 30.10.2012 mennessä. Lausunnot on arvioitu
ja suunnitelmia on muokattu saatujen lausuntojen perusteella. Tässä yhteydessä arvioimme olevan
perusteltua antaa sidosryhmille mahdollisuus antaa lausuntojen jälkeen muokatuista suunnitelmista vielä uusi lausunto. Tarkoituksena on järjestää ylimääräinen lausuntokierros alkutalvella
2012/2013. Tällainen menettely ei ole välttämätöntä, mutta parantaa mielestämme merkittävästi
osallistamisprosessia ja suunnitelmien sisältöä. Alueilla on paljon erilaisia käyttäjiä, luontoarvoja ja
erilaisia ristiriitoja, mikä tekee näistä suunnittelukohteista poikkeuksellisen haasteellisia. Vaikka
jatkokustannukset jäävät edunsaajalle hankkeen ulkopuolisina kustannuksina, arvioimme kuitenkin
alueen suojelun kannalta olevan perusteltua toimia näiden suunnitelmien kanssa esitetyllä tavalla.
Lausuntojen jälkeen muokatut suunnitelmat ovat loppuraportin liitteenä. Arvioimme julkaisujen olevan valmiita painettuina viimeistään helmikuussa 2013. Aikataulun arvioinnissa on pyritty ottamaan
huomioon joulukuun ja vuoden vaihteen yleinen loma-aika, mikä vaikuttaa myös lausunnon antajien aikatauluihin.
Puurijärvi-Isosuon alueen hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistiin lokakuussa 2009. Suunnitelma
on saatavissa myös Metsähallituksen Internet-sivuilta www.metsa.fi. Suunnitelma on käynyt
asianmukaisen sinetöimisprosessin, joka tällaisilta suunnitelmilta ympäristöviranomaisten mukaan
edellytetään. Ympäristöministeriö on vahvistanut sen lain mukaisesti kansallispuiston osalta
29.1.2009. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut on vahvistanut suunnitelman muiden
valtion maiden osalta. Lounais-Suomen ympäristökeskus (nykyinen Varsinais-Suomen ELY keskus) on antanut suunnitelmasta lausunnon, joka kattaa myös yksityisten omistuksessa olevat
alueet. Suunnitelma on tehty osallistaen, ja suunnitelma on ollut lausunnoilla myös alueen käyttäjillä ja maanomistajilla.
Suunnittelusta on vastannut Metsähallitus, kun muiden alueiden suunnittelusta on vastannut Lounais-Suomen ympäristökeskus. Puurijärven-Isosuon alue on pääosin kansallispuistoa, mistä johtuen suunnitteluprosessi, kuten mm. kansallinen vahvistusmenettely, poikkeaa jonkin verran muiden
alueiden tilanteesta. Suunnittelua varten Metsähallitus kokosi Metsähallituksen ja VarsinaisSuomen ELY -keskuksen edustajista erillisen projektiryhmän, joka vastasi suunnitelman sisällön ja
myös alueen hoidon ja käytön periaatteiden arvioinnista mm. alueelle tehdyn ennallistamissuunnitelman pohjalta (ks. seuraava kappale). Projektiryhmä kokoontui kuusi kertaa. Tämän lisäksi osalLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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listamista varten perustettiin suunnitteluryhmä (yhteistyöryhmä), johon viranomaisedustuksen lisäksi kuului myös alueiden käyttäjien ja maanomistajien edustajia. Suunnitteluryhmä kokoontui
kaksi kertaa. Suunnitelma esiteltiin yleisötilaisuudessa 7.5.2008, ja siihen antoi lausunnon yhteensä 11 eri toimijaa.
Luonnontieteellistä arviota tarvittavista hoito- ja kunnostustöistä ei ostettu konsulttityönä, vaan
suunnitelman taustalle tarvittavien luontotietojen päivitys (mm. lahopuun osuus alueen metsissä,
Natura 2000 -luontotyypit) tehtiin Metsähallituksen henkilökunnan työnä. Tämän lisäksi tehtiin
(Metsähallitus/Sauli Sarkanen) erillinen kansallispuistoalueen suot ja metsät käsittävä yksityiskohtainen ennallistamissuunnitelma (lähetetty II toimintaraportin yhteydessä). Se taustoitti hoito- ja
käyttösuunnitelmaa ja tarkensi alueella tehtävät hanketyöt (ks. C3 ja C4).
Pirilänkosken suunnitteluryhmä saatiin kokoon syksyllä 2007, ja se kokoontui 21.4.2008. Kokouksessa selvitettiin suunnitteluprosessin sisältöä ja keskusteltiin alueen käytöstä sekä muista taustoista. Metsähallitus teki hankkeen ulkopuolisena työnä lehtojen ennallistamissuunnitelman, joka
käsitti lehtoalueella olevan valtion maan ja kaksi yksityistä suojelualuetta. Suunnittelutyö tehtiin
pääosin ennen projektin käynnistymistä, eikä suunnitelma sisälly hanketöihin. Vuonna 2008 em.
suunnitelmaa täydennettiin hankkeeseen liittyvällä lisäsuunnitelmalla, ja joiltain osin tietoja tarkennettiin vielä Varsinais-Suomen ELY –keskuksen maastotöin. Metsähallituksen laatima hoitosuunnitelma valmistui 5.6.2009 ja silloinen Lounais-Suomen ympäristökeskus antoi siitä myönteisen lausunnon. Suunnitelmat ovat taustoittaneet hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä osittain myös alueella
tehtäviä palvelurakennetöitä. Suunnittelutyöstä on vastannut ELY-keskus. Suunnitelman tekeminen Pirilänkoskella eteni hitaammin kuin alun perin oli arvioitu (ks. kohta Preiviikinlahti ja Kokemäenjoen suisto). Suunnitelma on tehty pääosin valmiiksi vuoden 2010 aikana ja se laitettiin lausuntokierrokselle alkukesällä 2011. Suunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus kesällä 8.6 2011. Suunnitelmaan tehtiin vielä korjauksia ja tarkennuksia syksyllä 2011 yhdessä Metsähallituksen kanssa.
Suunnitelmajulkaisu ilmestyi maaliskuussa 2012 (tarkastelujakson jälkeen).
Vanhakosken suunnitteluryhmä saatiin kokoon syksyn 2007 aikana. Arvio alueen hoidon ja käytön
periaatteista ostettiin konsulttityönä (Envibio Oy), ja raportti valmistui 31.3.2008 (lähetetty II toimintaraportin yhteydessä). Raportti jaettiin myös suunnitteluryhmälle, joka kokoontui 22.4.2008. Aloituskokouksessa keskusteltiin alueen käytöstä sekä em. raportin esittämistä hoitotavoitteista. Lisäksi suunnitteluryhmä teki maastoretken suunnittelualueelle 26.5.2008. Suunnitelmaluonnos valmistui 23.11.2009 ja se käsiteltiin suunnitteluryhmän kokouksessa 14.12.2009. Suunnitelma on esitelty
yleisötilaisuudessa 28.10.2010 Huittisissa ja jaettu lausuntoja varten vuonna 2010. Suunnitelma on
valmis ja se julkaistiin keväällä 2011.
Muuta: Hankkeen teettämän raportin perusteella alueella aloitettiin hoitotyöt hankkeen ulkopuolisella rahoituksella, ja hanke on ollut ohjaamassa hoitotöitä. Huittisten kaupunki järjesti Pappilanniemeen laidunnuksen n. 5 ha:n alueelle kesäksi 2008, ja kaupunki teki tällä laidunalueella myös
kunnostusraivauksia. Vuonna 2009 laidunnus jatkui Pappilanniemen alueella 5,5 ha:n alueella ja
Vanhakosken lehtoalueella aloitettiin laidunnus 6 ha:n alueella. Molemmilla alueilla on nyt käytössä
maatalouden ympäristötuen erityistuki 30.9.2013 asti.
Preiviikinlahtea ja Kokemäenjoen suiston suunnittelusta on vastannut ELY-keskus. Suunnittelusta ja hankkeesta viestivä yleisötilaisuus järjestettiin Porissa 19.6.2007, mutta tavoitteena oli
aloittaa näiden alueiden hoidon ja käytön suunnittelu vasta vuonna 2008, koska Kokemäenjoen
suiston suunnitelmaan tarvittava maaperäselvitys (ks. A4), ja alueilta tarvittavien taustatietojen
tarvearviointi sekä kokoaminen olivat kesken.
Kokemäenjoen suiston osalta järjestettiin uusi yleisötilaisuus 6.5.2008 ja Preiviikinlahden osalta
8.5.2008. Kummallakin kohteella perustettiin suunnitteluryhmät. Preiviikinlahden ryhmä kokoontui
14.10.2008 ja Kokemäenjoen suiston ryhmä kokoontui 22.10.2008. Ryhmälle tiedotettiin hankkeen
aikataulusta ja ryhmä kutsuttiin kokoon uudelleen toukokuussa 2011. Kokousta ennen järjestettiin
pienryhmätapaamisia, jotta kunkin erityisalueen tarpeet ja näkemykset saataisiin mahdollisimman
hyvin selville ennen varsinaista koko suunnitteluryhmän kokousta. Syksyn 2011 aikana suunnitteluLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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ryhmää tiedotettiin sähköpostilla suunnitelman etenemisestä, lähetettiin ensimmäinen versio suunnitelmasta ryhmälle kommentoitavaksi ja järjestettiin lukuisia pienryhmätapaamisia eri sidosryhmien edustajien kanssa. Ryhmätapaamiset jatkuivat vuonna 2012 ja yhteinen koko suunnitteluryhmän kokous pidettiin helmikuussa 2012. Suiston tilaisuuksissa eniten keskustelua herätti alueen
tulvasuojeluhankkeeseen liittyvät mahdolliset toimenpiteet (ks. myös A3), mutta myös alueen käyttötapoihin, erityisesti metsästykseen, ja niiden säilyttämiseen liittyvät näkökulmat herättivät keskustelua – luonnonsuojelulain §17 muutos (vuonna 2010) oli otettava keskusteluun, koska sen myötä
valtion omistamilla suojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kielletty. Suunnitteluryhmä pyrki
hakemaan toimivia ja kaikki sidosryhmät mahdollisimman paljon huomioon ottavia ratkaisuja luontoarvoja vaarantamatta, ja tähän jouduttiin käyttämään paljon osallistamisaikaa. Osallistamista on
jatkettu vielä hankkeen loputtua syksyllä 2012 ja erityisesti keskustelua on käyty metsästäjien
kanssa. Suunnitelma lähti lausunnoille 1.10.2012, se esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa
10.10.2012 ja siitä sai antaa kommentteja 30.10.2012 asti. [Kokemäenjoen suiston tietoja täydentävät Porin kaupungin teettämät hankkeen ulkopuoliset kasvillisuus- ja linnustoselvitykset. Maastotyöt on tehty vuonna 2008 kaupungin tulvasuojeluhankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
LIFE-hanke ja Porin kaupunki ovat tehneet yhteistyötä näiden selvitysten suunnittelussa, ja tästä
on ollut hyötyä molemmille hankkeille (ks. myös A3). Em. Porin kaupungin teettämä linnustoraportti
julkaistiin syksyllä 2009. Kasvillisuusselvityksen julkaisutyö on vielä kesken.]
Preiviikinlahden aloitustilaisuuksissa oli havaittavissa aikanaan alueilla vallinneiden suojelukiistojen terävimmän vaiheen jo menneen ohi. Syksyn 2011 aikana suunnitteluryhmää tiedotettiin sähköpostilla suunnitelman etenemisestä, lähetettiin ensimmäinen versio suunnitelmasta ryhmälle
kommentoitavaksi ja järjestettiin lukuisia pienryhmätapaamisia eri sidosryhmien edustajien kanssa.
Ryhmätapaamiset jatkuivat vuonna 2012 ja yhteinen koko suunnitteluryhmän kokous pidettiin helmikuussa 2012. Suurimmat haasteet liittyvät alueella liikkumisen ohjaukseen (lintuharrastus, kalastus), erityisesti ns. Yyterin lietteiden alueella. Muita kysymyksiä ovat olleet alueella tehtävät ruoppaukset ja venereitit ja vesillä liikkuminen. Näihin kysymyksiin on aktiivisella pienryhmätyöskentelyllä pyritty löytämään hyviä ratkaisuja. Osallistamista on jatkettu vielä hankkeen jälkeen syksyllä
2012, erityisesti lintuharrastajien kanssa. Suunnitelma lähti lausunnoille 4.10.2012, se esiteltiin
avoimessa yleisötilaisuudessa 11.10.2012 ja siitä annettiin kommentteja 30.10.2012 asti.
Erittäin merkittävinä lintukohteina molemmilta alueilta on ollut paljon mm. lintutietoa, mutta yhteenvetoja tai koko alueen kattavia selvityksiä ei ole ollut tai ne ovat vanhoja. Lisäksi Preiviikinlahdella
on harvinaisia luontotyyppejä, kuten erilaisia dyynityyppejä, joiden hoidon ja käytön periaatteiden
arviointi on vaatinut asiantuntija-apua. Hanke palkkasi osa-aikaisen suunnittelijan (Tarja Pajari)
touko-lokakuuksi 2009 taustoittamaan ja kirjoittamaan näiden kohteiden suunnitelmaluonnoksia.
Helsingin yliopistollla teetettiin selvitys Yyterin dyyniluonnon tilasta ja hoitotarpeista. Raportti valmistui 11.12.2008, ja se julkaistiin 6.4.2009 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen julkaisusarjassa
("Yyterin Natura-luontotyypit – dyyniluonnon tila ja hoitotarpeet"). Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden linnustotiedot koottiin yhteenvetoraporteiksi hoito- ja käyttösuunnitelmien taustalle Porin
Lintutieteellisen Yhdistyksen työnä. Raportti valmistui 14.9.2009.
Preiviikinlahtea ja Kokemäenjoen suiston aikatauluista. Taustoittamistarpeen lisäksi suunnittelun aikatauluun on vaikuttanut myös alueen suojeluprosessin tilanne. Preiviikinlahden Naturaalueella keskustelu suojelualueiden perustamisesta ja suojelumääräyksistä oli käynnissä ja aiheutti
ristiriitoja alueella jo ennen hankkeen käynnistymistä. Suunnittelun arvioitiin olevan perusteltua
käynnistää vasta, kun alueen suojelun toteutukseen (maanhankinta suojelutarkoitukseen ja suojelualueiden perustaminen) liittyvät keskeiset kysymykset on pääosin ratkaistu ja hanke on omalla
toiminnallaan voinut vaikuttaa myönteisesti alueella. Kesän 2006 ja kesän 2007 välisenä aikana
Lounais-Suomen ympäristökeskus (nykyään Varsinais-Suomen ELY – keskus) kävi keskusteluja
alueen suojelusta ja suojelumääräyksistä alueen sidosryhmiä edustavan Preiviikin yhteistyöryhmän
kanssa. Kesällä 2007 keskusteluissa päästiin yhteiseen näkemykseen, jonka pohjalta syysmarraskuun aikana 2007 alueiden maaomistajille lähetettiin tarjoukset suojelualueiden hankkimiseksi valtiolle ja suojelualueiden perustamiseksi. Suojelun toteutus on edennyt sekä Preiviikinlahdella että Kokemäenjoen suistossa: alueilta on hankittu maita valtiolle suojelutarkoitukseen, ja lisäksi alueille on perustettu yksityisiä suojelumaita. Toteutus on joiltain osin kesken, mutta se ei
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kuulu hanketöihin. Hankkeen järjestämä yleisötilaisuus kesällä 2007 osaltaan kuitenkin auttoi merkittävästi tilanteen myönteistä kehittymistä. Lisäksi hankkeen ohjaama hoito- ja käyttösuunnitelma
koettiin myönteiseksi askeleeksi myös Preiviikin yhteistyöryhmässä, kun osa suojelun toteutukseen
liittyvistä asioista voidaan ratkaista yksityiskohtaisesti sen yhteydessä.
Näiden kohteiden suunnittelu eteni arvioitua aikataulua hitaammin ja esitetyistä aikatauluista poiketen. Osittain syynä oli taustaselvitysten vaatima työaika, mutta osa viivästymisestä kytkeytyi muiden töiden aikatauluihin ja hankkeen hallinnoinnin vaatimaan työaikaan. Puurijärven kunnostustöiden haasteiden ja ongelmien ratkaisujen löytämiseen vaadittiin enemmän työaikaa ja resursseja
kuin alun perin oli arvioitu. Valtionhallinnon uudistus taloushallinnon muutoksineen niin ikään edellyttivät odotettua enemmän projektin hallintaan tarvittavaa työaikaa. Porin kohteet ovat laajoja alueita ja niillä on poikkeuksellisen paljon erilaisia käyttömuotoja, luontoarvoja sekä monia maanomistajia, joten näiden alueiden suunnitelmat ovat hyvin haasteellisia ja edellyttävät hyvää taustoitusta,
tiedonvälitystä ja keskustelua alueilla. Kokemäenjoen suistossa metsästyksen, veneilyn ja ruoppausten järjestelystä on ollut paljon keskustelua. Preiviikinlahdella suurin kysymys on liittynyt alueen
liikkumisen järjestelyihin. Osallistamisen tarve on osittautunut selvästi arvioitua suuremmaksi.
Vaikka suunnitelmat olivat vireillä useita vuosia, oli osallistamisessa myös pitkä tauko muiden
hankkeen osien aiheuttamien työmäärien vuoksi. Monet asiat olivat keskusteltava ryhmien kanssa
uudelleen, koska mm. osa ryhmien jäsenistä oli vaihtunut. Muita suuria muutoksia olivat mm. Selkämeren kansallispuiston perustaminen, Preiviikinlahden alue tulee sisältymään siihen, sekä valtion hallinnassa olevien suojelualueiden periaatteellinen muutos koskien metsästämistä. Valtion
suojelualueilla on pääsääntöisesti aiemmin saanut metsästää, ellei ole painavaa syytä sitä kieltää.
Nykyään metsästys on pääsääntöisesti kielletty, ellei ole painavia syitä sitä sallia, luonnonsuojelulain §17 muutos v.2010. Monet asiat vaikuttivat olennaisesti molempien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan ja vaativat edelleen keskustelua sidosryhmien kanssa. Pelkästään vuosina 2011
ja 2012 alueilla käytiin useita erillisiä sidosryhmäpalavereja ja suunnitteluryhmien kokouksia suunnitelmien edistämiseksi.
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Hankkeessa laaditut hoito- ja käyttösuunnitelmat, taustaselvitykset (A1, A3 ja A4) ja niiden toimitus
komissiolle.
Dokumentti

Toimitus komissiolle

Puurijärvi-Isosuo: Soiden ja metsien ennallistamissuunnitelma
(Metsähallitus)
Puurijärvi-Isosuo: Hoito- ja käyttösuunnitelma (Metsähallitus, julkaisu)
Pirilänkoski: Lehtoalueen ennallistamissuunnitelma 2 (Metsähallitus)
Vanhakoski: Hoidon ja käytön periaatteet (Envibio Oy)

II toimintaraportti

Preiviikinlahti: Dyyniluontoselvitys (Helsingin yliopisto, julkaisu)
Preiviikinlahti: Yhteenveto linnustosta (Porin Lintutieteellinen yhdistys ry.)
Sudenkorentoselvitykset (A4): Puurijärvi, Preiviikinlahti, Kokemäenjoen suisto (julkaisuja)
Kokemäenjoen suisto: Yhteenveto linnustosta (Porin Lintutieteellinen yhdistys ry.
Vanhakosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
(Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
julkaisuja 1/2011)
Pirilänkosken Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
(Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
julkaisuja 14/2011)
Kokemäenjoen suiston kehitys, maaperämuodostumat ja niiden
kemialliset piirteet (Varsinais-suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2011)
Enäjärven linnustoselvitys 2010
Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, lausuntojen perusteella muokattu versio
Preiviikinlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma,
lausuntoversio, lausuntojen perusteella muokattu versio

väliraportti
väliraportti

väliraportti
väliraportti
II toimintaraportti

Puurijärvi I toimintaraportti, muut väliraportti
väliraportti
IV toimintaraportti

IV toimintaraportti

IV toimintaraportti

IV toimintaraportti
Loppuraportti
Loppuraportti

A2. Puurijärven kunnostuksen hankevalmistelu
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Puurijärven vedennosto- ja kaivutyöt (C1, C2) edellyttävät huolellisen teknisen valmistelun ja
suunnittelun. Tämä sisältää mm. toteutusaikataulun ja siihen liittyvän logistiikan tarkan suunnittelun, kilpailuttamiseen liittyvien asiakirjojen laadinnan ja käsittelyn, tarkentavia neuvotteluja maanomistajien kanssa, työnaikaisen seurannan suunnittelun ja valmistelun. Rakenteiden yksityiskohtien suunnittelussa tarvitaan ulkopuolisen konsultin työtä, mikä niin ikään edellyttää kilpailuttamista.
Hankevalmistelusta vastaa Lounais-Suomen ympäristökeskus (nykyään Varsinais-Suomen ELY –
keskus) ja valmistelun tuloksena saadaan valmius kunnostuksen toteuttamiseen: urakkasopimukset, työ-, materiaali- ja rakennesuunnitelmat.
Tavoiteaikataulu: Hankevalmistelu käynnistetty 31.10.2006.
Tilanne
Kunnostustyöt ovat valmiit. Kunnostustöiden toteutusta on ohjannut Varsinais-Suomen ELY –
keskuksessa erillinen työryhmä, johon kuuluu edustajat työhön osallistuvilta eri osastoilta: rakenLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

16
nuttamisyksiköstä, vesistösuunnitteluosastolta, vesiensuojeluosastolta, luonnonsuojeluosastolta ja
ympäristölupaosastolta. Kunnostuksen toteutuksen päävastuu on vesistösuunnitteluosastolla, joka
vastaa myös pato- ja pengerryssuunnittelusta. Toteutuksesta on vastannut suunnitteluinsinööri
Mirja Koskinen ja suunnittelussa mukana on myös vesistöinsinööri Juha-Pekka Triipponen. Kaivutöiden toteutuksesta on vastannut rakennuttamisyksikkö, rakennuttamispäällikkö Eero Larun johdolla. Luonnonsuojeluosastolta valmistelutöissä ovat olleet mukana osastopäällikkö Esko Gustafsson ja hankkeen ensimmäinen projektikoordinaattori Tapio Aalto. Puurijärven kunnostustöihin (A1,
C1, C2) on liittynyt sekä taloudellisia haasteita että sääolosuhteisiin liittyviä ongelmia. Nämä ovat
viivästyttäneet kunnostuksen aikataulua. Alkuperäinen suunnitelman mukaan työt olisi toteutettu
31.3.2009 mennessä, mutta työt valmistuivat vasta syksyn 2010 aikana. Vielä vuosina 2011 ja
2012 on tehty pieniä korjauksia ja viimeistelytöitä. Töiden viivästyminen on vaikuttanut mm. seurantojen aikatauluun (ks. F3). Ratkaisut on kuitenkin tehty niin, että alkuperäiset luonnonsuojelulliset tavoitteet eivät ole vaarantuneet. Ratkaisut ovat edellyttäneet muutoksia hankesuunnitelmaan.
Näistä on raportoitu komissiolle jo aiemmin.
Suunnittelussa ja arvioinnissa ovat olleet mukana Varsinais-Suomen ELY –keskuksen kaikki asiantuntijatahot, ja valmistelussa on ollut mukana myös Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijapalveluosaston vesivarayksiköstä suunnitteluinsinööri Kari Syrjälä.
Hankevalmistelu käynnistyi aikataulun mukaisesti. Sen myötä käynnistyivät kaivutyöt (ks. C2) samoin kuin seurannat (ks. F3). Pato- ja pengerryssuunnittelu kilpailutettiin ja ostettiin Ramboll
Oy:lta. Pato- ja pengerryssuunnitelma valmistui 14.3.2008. Työhön sisältyi maastotutkimuksia,
joissa arvioitiin mm. alueen maaperä. Tämän perusteella yksi keskeinen ongelma rakennustöissä
oli, että Mutilahden penkereen ja pohjapadon kohdalla alueen maaperä oli huomattavasti oletettua
heikosti kantavampaa. Maaperätutkimusten perusteella alueen maapohjaa jouduttiin vahvistamaan
pilaristabiloinnilla, mistä aiheutui huomattavia lisäkustannuksia. Myös pato- ja pengerrakenteiden
suunnitteluttamiskustannukset (ulkopuolinen apu) ovat olleet selvästi arvioitua suuremmat, johtuen
osittain Mutilahden patorakenteen muutossuunnittelusta. Alkuperäisen suunnitelman mukaisten
töiden suunnittelukustannusten hinta maaperätutkimuksineen oli vuosina 2007–2008 yhteensä 96
039,62 € (sis. alv.), kun hankesuunnitelmassa tämän (ulkopuolisen avun) hinnaksi oli arvioitu 21
500 €.
Kunnostuksen kustannusten arvioitiin olevan selvästi suuremmat kuin hankebudjetissa oli varauduttu, ja siten töitä jouduttiin arvioimaan sekä suunnittelemaan uudelleen. Alkuperäisen, vesilain
mukaisen vesistökunnostusluvan mukaisen työn kokonaiskustannuksen arvioitiin olevan n. 4,5
miljoonaa euroa (sis. alv.), kun sen alun perin arvioitiin olevan n. 2,2 miljoonaa euroa.
Taloudellisista syistä alkuperäiseen kunnostuslupaan haettiin muutosta 11.12.2008. Länsi-Suomen
ympäristölupavirasto myönsi hankkeelle muutossuunnitelman mukaisen kunnostusluvan
5.11.2009. Myönnetty muutoslupa ei vaarantanut alkuperäisen suunnitelman luonnonsuojelullisia
tavoitteita. Tiivistettynä ratkaisut ja muutokset suunnitelmaan olivat:
Säännöstelypatorakenne korvattiin pohjapatorakenteella, jolloin vedennoston korkeus vähenee n. 10 cm, mutta tavoitteellinen avovesiala eteläosissa ei muutu (C1). Muutos edellytti
teetetyn suunnitelman muutoksen v. 2009 (Ramboll Oy), vaikka v. 2007–2008 teetetty
suunnittelutyö kattoi pääosin urakointien kilpailuttamiseen tarvittavat tiedot.). Kaikkiaan työn
suunnittelukustannukset (ulkopuolinen apu) olivat yhteensä n. 143 000 €.
Kaivualaa vähennettiin n. 8 ha (C2). Kaivualan vähennyksellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta
Puurijärven pohjoisosan, eikä Kauvatsajoen vedenkorkeuksiin, mikä oli ollut myös alkuperäisen kaivualan tarkoituksena. Osa kaivuista toteutettiin alkuperäisen kunnostusluvan mukaisesti järven eteläosassa. Ne olivat välttämättömiä veden esteettömän virtaaman varmistamiseksi Puurijärvessä. Samalla ne lisäsivät syvää vesialaa järven eteläosassa.
Kyttälän penkereiden (2 kpl) rakentamisesta luovuttiin, mikä tuotti järven pohjois-/keskiosiin
n. 8,5 ha veden alle jäävää tai vettyvää pinta-alaa lisää ympäristöluvan mukaiseen suunnitelmaan verrattuna.
Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

17
Virtaniemen – Suonpään pengerryksen Suonpään pengerrysosuus korvattiin korottamalla
suojattavaa pelto-osuutta kaivutöistä syntyvillä maamassoilla. Virtaniemen penkereen tarvitsema maa-aines saatiin Natura-alueen ulkopuolella olevalta Metsähallituksen maalta.
Kyseinen Metsähallituksen alue on Puurijärven ranta-aluetta ja kaivutöillä tälle alueelle saatiin samalla vettyvää kosteikkoaluetta ja tulvametsää 1-2 ha (ks. C1).
Näillä muutoksilla saatava säästö oli n. 1-1,5 miljoonaa euroa, ja lisäksi pohjapadon ansiosta vältytään jatkuvilta huolto- ja ylläpitokustannuksilta. Kokonaiskustannusten voidaan nyt hankkeen valmistuttua todeta olevan n. 3,65 miljoonaa (ennuste edellisessä raportissa 3,5 milj Hankekustannusten alijäämä on katettu ja katetaan kansallisella rahoituksella, niin että Puurijärven kunnostuskustannukset eivät vaikuta muihin Kokemäenjoki-Life -hankkeeseen sisältyvien töiden toteutukseen tai niiden rahoitukseen.
Suonpään pengerrystä lukuun ottamatta em. muutokset töiden toteuttamisessa edellyttivät voimassa olevan vesilain mukaisen kunnostusluvan muuttamista. Lounais-Suomen ympäristökeskus
(nykyään Varsinais-Suomen ELY -keskus) valmisteli ja jätti 11.12.2008 hakemuksen Puurijärven
kunnostusta koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 59/2003/2 (Dnro LSY2002_Y-79, 31.10.2003) kunnostusluvan muuttamiseksi (muutossuunnitelma lähetetty II toimintaraportin mukana). Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi hankkeelle muutossuunnitelman
mukaisen kunnostusluvan 5.11.2009. Lupa on lainvoimainen.
Puurijärven hanke eteni siis hankevalmistelussa tehtyjen muutosten mukaisesti ja työt valmistuivat
2010 aikana suunnitelmien mukaisesti - vuonna 2011 tehtiin pieniä viimeistelytöitä ja korjattiin patorakennelmaa vastaamaan lupaehtoja (padon aukko oli jäänyt vähän liian pieneksi, jää oli siirtänyt
kiviainesta padolle – kiviainesta vaihdettiin ja padon aukkoa suurennettiin – patoa myös mataloitettiin vähän poistamalla kiviainesta padon päältä – itse rautaponttirakenteeseen ei ollut tarpeen kajota, koska se oli lupaehtojenmukaisella korkeudella). Vuonna 2012, syksyllä, ELY-keskus on jatkanut Puurijärven suunnittelua ja seurantaa, mm. toteuttamalla kaivutöitä järven tulvadynamiikan
ratkaisemiseksi. Työt järvellä jatkuvat.
A3. Kokemäenjoen suiston maaperäselvitykset
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Kokemäenjoen suistossa tehdään raskasmetalli- ja elohopeapitoisuuksien, sedimentaatioalueiden
ja lisäksi jokisuiston etenemisvauhdin selvitys. Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida jokisuistodynamiikan ennallistamistoimien ja muiden mahdollisten kaivutöiden rajoitukset ja mahdollisuudet. Selvitys on tällä alueella välttämätöntä hoito- ja käyttösuunnitelmaan tarvittavaa taustatietoa. Työstä vastaavat Geologian tutkimuskeskus ja Turun yliopiston Geologian laitos. Tuloksista
tehdään raportti, joka julkaistaan erillisenä julkaisuna ja liitetään osaksi Kokemäenjoen suiston
hoito- ja käyttösuunnitelmaa.
Tavoiteaikataulu: Raportti valmis 31.12.2008
Tilanne
Selvitystyö on jaettu siten, että Geologian tutkimuskeskus (geologi Pekka Huhta) vastaa vesialueilla tehtävästä työstä ja Turun yliopiston Geologian laitos (professori Matti Räsänen) pääosin maaalueilla tehtävästä selvitystyöstä. Töiden suunnittelu käynnistyi joulukuussa 2006. Maastotyöt tehtiin kesän ja syksyn 2007 aikana. Joitakin täydennyksiä ja tarkistuksia tehtiin maastossa v. 2008
aikana, mutta pääosin vuoden 2008 työt sisälsivät aineiston käsittelyä, analysointia ja raportointia.
Selvitysraportin luonnos valmistui 19.12.2008, ja Varsinais-Suomen ELY -keskus antoi raporttiin
parannus- ja täydennysehdotuksia helmikuussa 2009, minkä jälkeen raportin käsikirjoitus oli valmis
huhtikuussa 2009. Raportin käsikirjoitus palvelee hoito- ja käyttösuunnitelman tarpeita, mutta julkaisun sisällön ja yksityiskohtien täydentämiseksi maastotöitä täydennettiin vielä muutamalla maaLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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näytteen otolla (maakairauksin) alkuvuodesta 2010. Raportin käsikirjoitus toimitettiin viimeistelyjen
jälkeen ELY -keskukselle 21.12.2010. Raportti julkaistiin vuoden 2011 ELY-keskuksen julkaisusarjassa, joskin varsinainen julkaisu tapahtui raportointijakson jälkeen helmikuussa 2012 johtuen
haasteellisesta taittotyöstä (alkuperäinen väliraportissa esitetty tavoite julkaisemiselle oli 2010).
Selvityksen julkaisun myöhästymisellä ei ole ollut merkitystä hankkeen etenemiselle, sillä tiedot
ovat olleet käytettävissä hoito- ja käyttösuunnitelman laatimista varten jo vuonna 2010.
Selvityksen arvo ja merkitys alueella on korostunut entisestään, kun Porin kaupungin tulvasuojeluhanke etenee. Tulvasuojeluhankkeessa arvioidaan toimenpiteitä ja vaikutuksia myös suiston Natura-alueelle, ja selvitys tuo tärkeää taustatietoa tähän työhön. Porin kaupunki järjesti 5.11.2008 tulvasuojeluseminaarin, jossa esiteltiin mm. alueella tehtyjen selvitysten tuloksia. Tässä tilaisuudessa
oli mukana myös LIFE-hanke ja sedimenttiselvityksen alustavia tuloksia esittelivät selvityksen tekijät. Tämän tyyppisellä selvityksellä on myös yleisemmin esimerkkiarvoa vastaavien jokisuistoalueiden selvitystarpeita ja ongelmia arvioitaessa. Kokemäenjoki-LIFE –hanke järjesti selvityksen julkistamistilaisuuden maaliskuussa 2012, tarkastelujakson jälkeen.
LIFE hankkeen maaperäselvityksessä sovellettiin Turun yliopistossa kehittämää maaperän luokitusmenetelmää. Sen periaatteet on kansainvälisesti julkaistu vuonna 2009. LIFE-hankkeen aineiston luokittelu on yksi tärkeistä aineistoista menetelmän periaatteiden käytännön testauksessa.
EUROGEO kokous Italian Bolognassa vuonna 2012 oli eurooppalaisten maaperäluokituksia yhteiskunnan tarpeisiin soveltavien geologisten tutkimuslaitoksien käytäntöjä tarkasteleva kokous.
Kokouksen sessio: Mapping data and Information Systems on ollut ehdottomasti paras kansainvälinen foorumi, jossa luokituksen periaatteet ja soveltaminen Kokemäenjoen ja muiden suomalaisten aineistojen osalta on voitu LIFE-hankkeen puitteissa kansainvälisesti esitellä. Esitys herätti
kokouksessa vilkkaan keskustelun ja edisti LIFE hankkeen tulosten kansainvälistä tunnettavuutta.
Työn vaiheet
Vesialueella tehtiin kaikuluotainmittaukset kesäkuussa 2007, ja näiden perusteella tehtiin alueen
syvyyskartta. Näytteet suiston vesialueelta raskasmetallianalyyseihin otettiin syyskuussa 2007.
Näytteitä otettiin 20 kappaletta 14 pisteestä, ja niiden analyysit tehtiin loppuvuonna 2007 ja alkuvuonna 2008. Maa-alueella työ alkoi alueen pintamaalajikartoituksella ja näytteenotolla kesällä
2007. Maatutkaa käytettiin hiekkaisempien maaperäalueiden kerrosrakenteiden hahmottamiseen.
Elokuussa 2007 siirryttiin tutkimuskaivantojen tekemiseen kaivinkoneella (urakoitsija Koivisto). Kaivinkoneella tehtiin toistakymmentä tutkimuskaivantoa tutkimusalueen eri osiin. Kaivantojen syvyydet vaihtelivat 1-2 m välillä, ja ne pyrittiin sijoittamaan niin, että alueen kaikista maaperäyksiköistä
saatiin edustava kuvaus ja geokemiallinen näyte. Yhteensä maanäytteitä oli n. 100, joista määritettiin tarvittavat alkuaineet ja yhdisteet. Sekä vesi- että maanäytteiden laboratorioanalyysit ostettiin
ulkopuolisena palveluna (Nab Labs Oy ja Labtium Oy), ja tästä hankinnasta vastasi GTK. Vuonna
2010 tehtiin vielä tarkentavia näytteenottoja, raportti viimeisteltiin ja muokattiin lopulliseen muotoonsa 2011 ja julkaistiin helmikuussa 2012.
A4. Luontotietojen täydentäminen hoito- ja käyttösuunnitelmiin
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Hoito- ja käyttösuunnitelmien taustoittamiseksi ja luontotietojen täydentämiseksi tehdään sudenkorentoselvitykset Puurijärvellä, Preiviikinlahdella ja Kokemäenjoen suistossa. Työt tehdään ulkopuolisten konsulttien työnä. Tuloksena on selvitystieto ja raportti hoito- ja käyttösuunnitelmien tueksi.
Selvitykset luovat pohjan myös jatkoseurannalle.
Tavoiteaikataulu: Raportit valmiit 31.12.2007
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Tilanne
Töistä on vastannut ELY -keskus. Puurijärven sudenkorentoselvityksen maastotyöt tehtiin kesällä
2007 (Sami Luoma). ja raportti oli valmis 17.10.2007. Raportista tehtiin myös erillinen julkaisu, sillä
tämän tyyppisiä suojelualueille räätälöityjä sudenkorentoselvityksiä on julkaistu erittäin vähän. Selvityksellä on esimerkkiarvoa vastaavien suunnitteluun. Raportti julkaistiin Lounais-Suomen ympäristökeskuksen (nykyään Varsinais-Suomen ELY - keskus) julkaisusarjassa joulukuussa 2007 (lähetetty I toimintaraportin mukana). Porin kohteilla (Preiviikinlahti ja Kokemäenjoen suisto) selvitykset tehtiin kesällä 2007 kunnostus- ja hoitoalueilla, ja ne täydennettiin kesällä 2008 kattamaan koko alueet (Sami Luoma). Nämä raportit olivat valmiit 28.1.2009, ja ne julkaistiin huhtikuussa 2009
(toimitettu aiemmin väliraportissa liitteinä).
Selvitykset kattavat koko alueet (vastaus komission kirjeeseen 10.3.2008). Töiden toteutuksessa
otettiin huomioon tiedot vastaavien töiden sisällöstä ja kustannuksista. Ympäristökeskuksessa keväällä 2007 kilpailutettujen vastaavien selvitysten perusteella Porin kohteiden työt olisivat olleet
hyvin kalliita. Lisäksi ei ollut varmaa, miten näin laajoilla kohteilla työ olisi asiallisinta toteuttaa. Tästä syystä Puurijärven selvitys tehtiin kesällä 2007 kokonaisuudessaan ja lisäksi samalta konsultilta
(Sami Luoma) ostettiin Porin hoitokohteiden selvitys. Näiden hoitokohteiden selvityksen kokemusten perusteella konsultilta edellytettiin selvityssuunnitelma ja karkea kustannusarvio koko näiden
laajojen alueiden selvityksestä. Näiden perusteella selvitykset täydennettiin koko alueet kattaviksi
kesällä 2008. Sudenkorentoselvityksissä Kokemäenjoen suistosta löytyi useita täplälampikorennon
(Leucorrhinia pectoralis) esiintymispaikkoja. Laji on EU:n luontodirektiivien II ja IV(a) -liitteiden laji.
Kokemäenjoen suisto on kolmas lajin esiintymispaikka Satakunnassa. Selvityksen mukaan täplälampikorennon kanta suistossa on sangen vakaa laajahkon esiintymisalan sekä yksilömäärien perusteella. Muilta kohteilta ei löytynyt sudenkorennoista direktiivilajeja tai kansallisesti uhanalaisia
lajeja. Kaikki selvitykset on tehty ja lähetetty aiempien raporttien liitteinä komissiolle.
C1. Puurijärven vedenpinnan nosto
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Puurijärven umpeenkasvun ehkäisemiseksi ja luontoarvojen säilyttämiseksi järven avovesialaa
lisätään veden pintaa nostamalla ja kaivutöin (ks. C2). Töiden toteutus edellyttää tarkan hankesuunnittelun mm. rakenteista (ks. A2). Vedennostosta aiheutuvat vettymishaitat maanomistajille
korvataan kokonaan hankkeen ulkopuolisella Suomen valtion rahoituksella. Vedenpinnan nostoa
varten rakennetaan penger (970 m) avo-ojineen ja pato järven eteläpuolelle. Padolla myös estetään Kokemäenjoen säännöstelystä johtuva vedenpinnan äkillinen vaihtelu Puurijärvellä, mistä on
hyötyä pesivälle linnustolle. Padon perusrakenteena on tekokoski, joka toimii myös kalatienä. Vedenpinnan nosto edellyttää myös ympäröivien viljelysten suojaamista ja vettymishaittojen vähentämistä 2 suojapengerryksellä (570 m ja 510 m), 2 pumppaamolla ja muutamin uusin avo-ojin. Em.
nostotöiden lisäksi työ edellyttää vanhan rakennuksen purkujätteiden keräämistä ja kuljettamista
patoalueelta pois. Yksittäisenä rakennuskohteena pato ja siihen liittyvä pengerrys on mittavin työkohde. Rakentamisaika voi olla muutama kuukausi. Pengerrystyöt ajoitetaan sulan maan aikaan
niin, että niistä on maanomistajille vähiten haittaa. Kaikki rakennustyöt ajoitetaan projektin alkuvuosille 2007–2008.
Vedenpinnan noston ensisijaisena vaikutusalueena on järven etelä- ja keskiosa, sillä järvi viettää
voimakkaasti etelään päin. Eteläosassa keskiveden korkeus nousee metrin verran ja sinne saadaan vähintään 30 ha lisää avovesialuetta. Lisäksi muodostuu laajoja vesialueiden ja kasvillisuuden mosaiikkeja. Nostotyöt toteuttaa ELY -keskus, rakennuksen purkujätteisiin liittyvät työt Metsähallitus.
Tavoiteaikataulu: Puurijärven vedennosto ja kaivutyöt valmiit 31.12.2010.
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Tilanne
Vedenpinnan noston taustaa ja valmistelua on kuvattu kohdassa A1. Puurijärven kunnostukseen
(toimenpiteet A2, C1 ja C2) liittyvät ongelmat ja ratkaisuesitykset perusteluineen on esitetty yksityiskohtaisesti väliraportin liitteessä. Hanketoimenpiteiden sijainti on esitetty liitekartalla 1.
Ympäristöluvan mukaiset vettymiskorvaukset on maksettu hankkeen ulkopuolisella rahoituksella,
ympäristöluvan mukaisesti, yhteensä 3 380 €. Nostoon tarvittavien patorakenteiden alta korjattiin
pois vanhan rakennuksen purkujätteet ja purettiin vanha silta joulukuussa 2007 (Metsähallituksen
henkilöstötyötä ja Metsähallituksen ostama traktorityö). Eteläosan pato- ja pengertyöt kilpailutettiin
tammikuussa 2010, ja rakennustyöt alkoivat helmikuussa (Kesälahden maansiirto Oy). Pato- ja
pengertöiden aikana tarvittiin myös työnaikaista suunnittelua (Ramboll Oy). Lännen Järviperkaus
Oy toteutti avovesialueiden kaivutyöt sekä Virtaniemen penkereen rakennustyöt pumppaamoineen.
Pumppaamo ja siihen liittyvä asennustyö ostettiin osana urakkaa. Työt valmistuivat syksyllä 2010,
mutta niitä jouduttiin täydentämään vielä myöhemmin. Padon harjapituus on 76 metriä. Kevään
tulvissa 2011 havaittiin, että vesi Puurijärvessä nousi noin 30 cm yli luvassa esitetyn vedenkorkeuden. Syynä olivat osin kevään tulvat, mutta jää oli myös muokannut pohjapadon päällä ollutta kivimassaa siten, että padon harjalle oli kulkeutunut kiviä. Kiviä poistettiin keväällä 2011 siten, että
padon harjapituus piteni (kevättalvella 2011 se oli noin 30–40 m). Vuonna 2011 tehtiin vielä muitakin viimeistelytöitä, kuten Mutilahden penkereen viimeistely ja proomukaivussa tehtyjen työurien
kaivuaineksen levitys - uomat jäävät lisäämään vapaata vesialuetta. Lisäksi Virtaniemen penkereellä jouduttiin tekemään korjaustöitä, koska paikalla oli iso lähde. Vuonna 2012 vedenpinnan
tason tarkkailua on jatkettu ja syksyllä 2012 tehtiin hankkeen ulkopuolisella rahoituksella lisäruoppauksia 0,5 ha:n alalla virtausväylillä kevättulvien aikaisen vedenpinnan tason tasaamiseksi. Työt
on toteutettu hyväksyttyjen muutossuunnitelmien mukaisesti.
Taloudellisista syistä suunnitelmaan tehtiin muutoksia, alkuperäisen luonnonsuojelutavoitteen vaarantumatta. Tiivistettynä ratkaisut ja muutokset suunnitelmaan olivat
Säännöstelypatorakenne muutettiin pohjapatorakenteeksi. Patorakenteesta johtuen eteläosissa vedennoston korkeus vähenee n. 10 cm, mutta noston tavoitteellinen avovesiala
eteläosissa ei muutu (C1).
Luovuttiin Kyttälän penkereiden (2 kpl) rakentamisesta, minkä arvioidaan tuottavan järven
pohjois-/keskiosiin 8,5 ha veden alle jäävää tai vettyvää pinta-alaa lisää kunnostusluvan
mukaiseen suunnitelmaan verrattuna.
Maanomistajaneuvotteluiden onnistuttua toinen hankkeessa olevista suojapengerryksistä
(Suonpään penger) voitiin korvata korottamalla vettymisuhan alla olevaa peltoa vesialueen
(ns. Kirrinkallion avovesialue) kaivutöistä syntyvillä maamassoilla. Virtaniemen penkereen
tarvitsema maa-aines saatiin Natura-alueen ulkopuolella olevalta Metsähallituksen maalta.
Kyseinen alue oli Puurijärven ranta-aluetta. Kaivualueelle arvioidaan syntyvän tulvametsää
vedennoston yhteydessä. Tämä Metsähallituksen alue on tarkoitus liittää myöhemmin kansallispuistoon.

Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

21
Puurijärvi, eteläpää: vasemmalla kesä 2007, oikealla kesä 2010. Oikealla kuvassa esitetty suuntaa-antavasti tehdyt patorakenne (musta viiva) ja penkereet (punainen viiva).

Heinäkuu 2011 – Puurijärven eteläosassa vesi on noussut – pato näkyy järven vasemmassa alareunassa.

Heinäkuu 2012 – Puurijärven eteläosassa vesi on noussut – pato näkyy järven vasemmassa alareunassa.
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Suonpään pengerryksen (510 m) korvaaminen pellonkorotustöillä oli selvästi halvempi ja luonnon
kannalta parempi ratkaisu kuin pengerryksen rakentaminen. Suojattavaa peltoa nostettiin maamassoilla n. 3 ha:n alueella, vesirajassa nosto on metrin luokkaa. Vastaava metrimäärä vesirajaa
suojattiin kuin pengerryksellä olisi tehty, ja lisäksi tarvittiin yksi pengerpumppaamo vähemmän kuin
alun perin oli suunniteltu. Maisemallisesti ja luontoarvojen kannalta ratkaisu on selvästi parempi.
Maamassojen kaivu- ja siirtotöillä tällä alueella luotiin uutta vettyvää kosteikkoalaa ja tulvametsäluonteista aluetta yhteensä n. 1-2 ha. Maamassoja kaivettiin ja siirrettiin sekä tälle peltoalueelle
että Virtaniemen penkereen rakennusaineeksi. Arvioitu säästö näiden penkereiden osalta näin
toteutettuna oli yhteensä 150 000 – 190 000 €.
C2. Puurijärven kaivutyöt
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Kaivutöiden tarkoituksena on lisätä erityisesti järven pohjoispään avovesialueita ja ehkäistä näin
järven umpeenkasvua. Puurijärvi on voimakkaasti kallellaan etelään päin, eikä pohjoisosan avovesitilannetta pystytä parantamaan pelkällä vedennostolla. Alueella tarvitaan ruoppaus- ja kaivutöitä järven syventämiseksi ja kasvillisuuden mosaiikkimaisuuden luomiseksi (kokonaiskaivumäärä
315 000 m3). Sopivin työajankohta on talvi, sillä silloin töistä on vähiten haittaa linnustolle ja työt
voidaan tehdä jään päältä. Olosuhteista johtuen työt joudutaan ajoittamaan usealle talvelle. Kaikki
kaivumassat kuljetetaan pois järveltä ja kansallispuistosta. Kunnostustöistä ja kaivumassan läjittämisestä on käyty neuvotteluja ja järjestetty tilaisuuksia paikallisten maanomistajien kanssa. Tästä
syntyy korvauskustannuksia peltojen ollessa pois viljelyksestä tai tuotannon ollessa vajaata, mutta
nämä korvaukset maksetaan hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Kaivu-, kuljetus- ja läjitystyöt
tehdään urakkatöinä. Kaivamalla muodostuu uutta avovesialuetta n. 17 ha. Avovesialueiden ja
kasvillisuuden mosaiikkisuus lisääntyy. Vaikutukset luontoon ovat verrattavissa noston vaikutuksiin
(C1).
Tavoiteaikataulu: Puurijärven vedennosto ja kaivutyöt valmiit 31.12.2010.
Tilanne
Kaivuiden taustaa ja valmistelua on kuvattu kohdassa A1. Puurijärven kunnostukseen (toimenpiteet A2, C1 ja C2) liittyvät ongelmat ja ratkaisuesitykset perusteluineen on esitetty yksityiskohtaisesti 5.5.2010 väliraportin yhteydessä. Hanketoimenpiteiden sijainti on esitetty liitekartalla 1.
Kunnostustöistä ja tarvittavista läjitysmaista on järjestetty tilaisuuksia ja palavereja maanomistajien
kanssa. Läjitysmaiden käytön haittakorvaukset maksetaan hankkeen ulkopuolisella rahoituksella.
Läjitysalueita on joiltain osin raivattu ostotyönä (Metsänhoitoyhdistys Teljä).
Kaivutyöt kilpailutettiin loppusyksyllä 2006, mutta työt päästiin sääolosuhteista johtuen aloittamaan
vasta 20.2.2007. Työaluetta jouduttiin jäädyttämään, ja työt jouduttiin lopettamaan säiden lämpenemisen ja jäiden sulamisen vuoksi 12.3.2007. Tähän mennessä saatiin kaivettua vajaa 2,5 ha
lisää avovesialaa (Lännen Järviperkaus Oy). Kaivumassoja kuljetettiin ja läjitettiin ympäröiville pelloille 2670 traktorikuormallista.
Puurijärvi ei jäätynyt talvella 2007/2008 ja sääolosuhteet olivat kaivutöiden toteuttamisen kannalta
koko vuoden 2008 erittäin huonot. Alkuvuonna pystyttiin kaivamaan ainoastaan pohjoispään rannalta, ja tasoittamaan kaivumassoja sekä kunnostamaan läjitysalueita. Maalis-huhtikuussa ja lokamarraskuussa 2008 kaivutöitä tehtiin osin kokeiluluonteisesti proomukaivuina järven ollessa sulana. Proomukaivuina (Lännen Järviperkaus Oy) saatiin kaivettua yhteensä n. 1 ha vesialaa.
Vuoden 2009 alussa talvitilanne oli varsin hyvä, ja työt jatkuivat jään päältä kaivuina niin että alkuvuodesta 2009 saatiin kaivettua n. 2,5 ha lisää. Loppusyksyllä 2009 alkutalven sääolosuhteet näyttivät huonoilta ja työ oli käynnistettävä taas avovesikaivuina. Kunnon pakkasten tultua kaivu- ja
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patotöitä jatkettiin jään päältä alkuvuonna 2010. TPeltoja joudutaan kalkitsemaan, jotta maaperä
vastaisi aiemmin viljelykäytössä ollutta maaperää. Syksyllä 2012 ELY-keskus tekee lisäruoppauksia virtausväylillä vedenpinnan tason tasaamiseksi kevättulvia ajatellen.
Kaiken kaikkiaan vuoden 31.12.2010 mennessä kaivettiin yhteensä n.13 ha. Kaivumassoja on siirretty n. 170 000 m3. Syksyllä 2012 tehtiin hankkeen ulkopuolisella rahoituksella lisäruoppauksia 0,5
ha:n alalla virtausväylillä kevättulvien aikaisen vedenpinnan tason tasaamiseksi

C3. Soiden ennallistaminen
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Puurijärven-Isosuon alueella palautetaan soita (Korkeasuo, Isosuo, Kiettareensuo ja Aronsuo)
luonnontilaan ojia täyttämällä ja vanhoja patoja korjaamalla. Ojien täyttötyöt tehdään kaivinkonetyönä ja patojen korjaustyöt henkilötyönä. Soita palautetaan luonnontilaan 153 ha:n alalla (ojien
täyttö koneellisesti 47 ha, ojien patoaminen 106 ha, yhteensä n. 4 400 m täytettäviä ojia). Töistä
vastaa Metsähallitus.
Tavoiteaikataulu: Työt valmiit 31.3.2009
Tilanne
Alueelle tehtiin yksityiskohtainen metsien ja soiden ennallistamissuunnitelma (lähetetty II toimintaraportin yhteydessä), joka taustoittaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa (ks. A1) ja myös tarkentaa hankesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Ennallistamissuunnitelman mukaan alueen soiden ennallistamista tarvittiin 174 ha:n alalla. Lounais-Suomen ympäristökeskus (nykyinen VarsinaisSuomen ELY -keskus) antoi suunnitelmasta lausunnon ja suunnitelma hyväksyttiin Metsähallituksessa 28.2.2008. Tuoreen suunnitelman ja maastoarviointien perusteella ennallistamistöiden sijaintiin tuli pieniä yksityiskohtien tarkennuksia hankesuunnitelman karttaan verrattuna. Lisäksi ojien
patoaminen (ks. esim. ympäristökeskuksen tuore lausunto) ei tällä alueella ole riittävä keino soiden
vesidynamiikan palauttamiseksi, vaan ojat täytetään kokonaan.
Ennallistaminen oli tarkoitus toteuttaa suurelta osin vuonna 2008. Sääolosuhteiden vuoksi (talvi
leuto ja sateinen) töitä ei voitu käynnistää kunnolla. 31.12.2008 mennessä soita oli ennallistettu 7
ha (ojia täytetty n. 2000 m).
Alkuvuosi 2009 oli talviolosuhteiltaan hyvä. Kokonaisuudessaan 31.3.2009 mennessä soita ennallistettiin 156 ha (3 ha enemmän kuin hankesuunnitelmassa). Täytettyjen ojien kokonaismäärä oli
yhteensä 34 km. Loput tehdyn ennallistamissuunnitelman suosittamasta tavoitepinta-alasta (18 ha)
arvioidaan vielä uudelleen nyt tehtyjen töiden jälkeen ja ennallistetaan tarvittaessa kansallisella
rahoituksella. Vuoden 2009 jälkeen ei ole enää tehty soiden ennallistamistöitä LIFE -hankkeen
puitteissa.
C4. Metsien ennallistaminen
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Puurijärven-Isosuon alueella palautetaan metsiä luonnon tilaan. Metsien laatua ja luonnon tilaa
parannetaan pienaukotuksin, pihlajia harventamalla, lahopuuta tuottamalla sekä aliskasvoskuusia
poistamalla 31 ha:n alalla. Tämän lisäksi on tarkoitus tuottaa lahopuuta puita vahingoittamalla,
mm. kaulaamalla, 17 ha:n alalla. Hankkeen tuloksena kaikkiaan 48 ha:n alalla on tuotettu lahopuuta tai avattu tilaa metsien luonnontilaiselle kehitykselle. Työstä vastaa Metsähallitus.
Tavoiteaikataulu: Työt valmiit 31.12.2008
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Tilanne
Alueelle tehtiin yksityiskohtainen metsien ja soiden ennallistamissuunnitelma (lähetetty II toimintaraportin yhteydessä), joka taustoittaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa (ks. A1), ja myös tarkentaa hankesuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Suunnitelman mukaan alueen metsien ennallistamista
tarvittiin n. 56,5 ha:n alalla. Lounais-Suomen ympäristökeskus (nykyinen Varsinais-Suomen ELY keskus) antoi suunnitelmasta lausunnon ja suunnitelma hyväksyttiin Metsähallituksessa 28.2.2008.
Suunnitelman ja maastoarviointien perusteella ennallistamistöiden sijaintiin tuli pieniä yksityiskohtien tarkennuksia alkuperäiseen hankesuunnitelman karttaan verrattuna.
Metsien ennallistamistyöt viivästyivät lämpimien ja kosteiden talvijaksojen vuoksi hankkeen alussa.
Vuosi 2009 oli kuitenkin sääolosuhteiltaan hyvä. Vuonna 2009 pienaukotuksia, harvennuksia ja
raivauksia tehtiin 28 ha:n alalla ja lahopuuta tuotettiin 20 hehtaarin alalla. Toimenpiteitä tehtiin yhteensä tavoitteen mukaisella pinta-alalla, mutta osa toimenpiteistä tehtiin samoilla alueilla ja metsiä
käsiteltiin yhteensä hieman runsaan 40 ha:n alalla. Lahopuuta tuotettiin yli 20 kuutiota hehtaarilla,
pienaukkoja avattiin noin kaksi hehtaaria kohden ja kaulattuja runkoja tuotettiin 60–100 hehtaarille.
Vuoden 2009 jälkeen ei ole enää tehty metsien ennallistamistöitä LIFE -hankkeen puitteissa.
Alussa tehtyyn ennallistamissuunnitelmaan verrattuna ennallistamatta jäi n. 16,5 ha. Tämä on aluetta Kokemäenjoen varressa ja kytkeytyy käynnissä olevaan Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeeseen ja siihen liittyvien luontotyyppien sekä toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Näiden alueiden ennallistamistoimenpiteet ja rantametsien tilanne ratkaistaan tulvasuojeluhankkeen
yhteydessä. Tulvasuojeluhanke on edelleen kesken (vastaus komission kirjeeseen 24/06/2010).
Kokemäenjoki-LIFE hankkeen hankesuunnitelmassa esitetty ennallistaminen on kuitenkin tehty.
Ennallistamatta toistaiseksi jäänyt mainittu 16,5 ha ei kuulu hankkeen töihin.
C5. Lampareiden ja allikoiden kaivu Raijalanjärvelle
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Raijalanjärvelle luodaan pieniä vesialueita kaivutöin. Lampareita tehdään kaivinkonetöinä laidunmaille. Lampareet (3) ovat pieniä (n. 80 aaria, 50 aaria ja 25 aaria) ja ne tehdään eri puolille peltoaluetta. Alueelle saadaan n. 155 aaria lammikoita ja märkiä mutapainanteita. Lampareilla luodaan
ruokailumaita erityisesti kahlaajille, mutta laidunympäristön monipuolistaminen parantaa myös
hanhien ja joutsenten levähdysolosuhteita.
Tavoiteaikataulu: Lampareet ja allikot kaivettu 31.12.2007
Tilanne
31.12.2009 mennessä oli kaivettu 5 lamparetta ja avattu 2 lähdealuetta. Näiden yhteispinta-ala on
142 aaria. Syksyn 2009 töiden jäljiltä maamassoja on vielä lampareiden ympärillä ja ne kuljetetaan
pois tai tasataan vuoden 2011 aikana.
- Lampare 1 tehtiin syksyllä 2006 kyntämällä ja perälevyllä maata siirtämällä. Alueen läpi kulkevasta vesikanavasta ohjattiin vesi tähän lampareeseen putkijärjestelyllä. Lamparetta kunnostettiin syksyllä. 2009, pinta-ala 20 aaria.
- Lampareen 2 kaivu aloitettiin uuden lintutornin edustalle (ks. E1) 2.11.2007, ja se oli valmis alkutalvella 2007/2008 (54 aaria). Lamparetta kaivettiin ja kunnostettiin syksyllä 2009.
- Lampare 3 (12 aaria), vanha kuivunut lampare kaivettiin auki syksyllä 2009.
- Lampareet 4 (40 aaria) ja 5 (15 aaria) kaivettiin syksyllä 2009.
- Vanhat lähteet 6 (kaksi, yhteensä n. 0,05 aaria) kaivettiin esille syksyllä 2009.
- Vuonna 2010 lampareiden ympäristöä laidunnettiin ja tarkkailtiin lampareiden vesitilannetta.
- Vuonna 2011 tasoitettiin lampareiden viereiset massat.
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Töistä on vastannut Satakunnan vankila, Huittisten osasto, ohjauksessa on ollut mukana Varsinais-Suomen ELY -keskus). Vuosien 2006–2008 kaivutyöt tehtiin vankilan työkoneilla, mutta näistä
kustannuksiksi on osoitettu vain vankilan henkilöstön ja työhön osallistuneiden vankien työpanosta
sekä hieman vesiputkimateriaalia. Vuoden 2009 kaivutyöt ostettiin urakkatyönä (Tmi Jukka Kautonen). Vankien henkilöstökulut on osoitettu kustannusselvityksessä vangeittain ns. VATI-tunnuksen
avulla, koska vankien nimet ovat Suomen lakien mukaan salassa pidettäviä tietoja. VATItunnuksen avulla vangin henkilö-, työaika- ja palkkatiedot ovat tarvittaessa tarkistettavissa vankilaan kootuista Rikosseuraamusviraston arkistotiedoista.
Muutokset töihin ja aikatauluun, ongelmat
Alun perin oli arvioitu, että kaikki lampareet olisi kaivettu valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä, mutta oli kuitenkin perusteltua ensin seurata ja arvioida lampareiden toimivuutta: veden säilymistä lampareissa ja lampareiden houkuttelevuutta lintujen kannalta. Keväällä ja vielä alkukesälläkin 2008 lampareet houkuttelivat erittäin hyvin lintuja: mm. kahlaajia, joita alueella normaalisti levähtää hyvin vähän. Syyspuolella tornin edustan lampareeseen kerääntyi sateista johtuen liikaa
vettä. Lampareen rannat eivät myöskään pysyneet riittävän rikkonaisina ja avoimina, kun karja ei
laiduntanut tällä alueella koko kesää. Veden säilyminen lampareissa edellyttää erillisiä salaojajärjestelyjä ympäröiviin ojiin ja aluetta halkovaan kanavaan, ja lampareiden kaivuita on pyritty toteuttamaan niin, että niissä olisi mahdollisimman vähän huoltotarvetta (ks. myös C6). Vuonna 2010
havaittiin ongelmaksi lampareiden kuivuminen. Jatkohoitoa ja tulevaa ylläpitoa suunniteltiin vielä
2011, jotta lampareet toimisivat hankkeen loputtuakin. Maapenkkojen levitystä ja kasvillisuuden
poistoa tehtiin kesällä 2011 ja loppu maansiirto jäi kesälle 2012. Lammikoiden ylläpitoon on saatu
maatalouden ympäristötuen erityistuki (5 v), ja sen avulla lampareita ylläpidetään hankkeen jälkeen.
C6. Laitumien rakennus ja kunnostus
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Raijalanjärvellä nykyisiä laidunalueita (n. 50 ha) joudutaan siirtämään ja kunnostamaan lampareiden kaivutöiden vuoksi. Lampareiden kaivamisella yhdessä laidunnuksen kanssa luodaan märkiä
mutakuljuja, joita erityisesti kahlaajat käyttävät ruokailualueinaan. Laiduneläimet ylläpitävät tallauksellaan lampareiden ja allikoiden reunoja kasvittomina lietealueina.
Tavoiteaikataulu: Työt tehty 30.9.2008
Tilanne
Karjan laidunalueita vaihdellaan alueella laidunkauden aikana eläinten ravintotilanteen, kunnostustöiden ja peltoalueen muun käytön mukaan. Laidunalueita on laajennettu kesän aikana ja eläimiä
on siirretty eri lohkoille. Kaivetut lampareet (C5) toimivat myös karjan juottopaikkoina, ja lamparetöiden vuoksi sekä ravintotilanteen turvaamiseksi karjaa on siirretty eri lohkoille. Lisäksi osalla peltolohkoja on kasvatettu esim. ensin heinää ja näille alueille on karjaa siirretty heinän korjuun jälkeen myöhemmin laidunkaudella. Näiden töiden vuoksi laidunaitoja on joiltain osin siirrelty tai kunnostettu. Tästä työstä ovat vastanneet vankilan henkilöstö ja vangit. Yhden laidunkauden aikana
koko alueella on laitumena ollut vähintään n. 30 ha ja enintään n. 80 ha. Vuonna 2011 jouduttiin
kuitenkin osin lampareita aitaamaan pois karjan käytöstä turvallisuussyistä (karjan juuttuminen
lampareisiin). Mahdollisuuksien mukaan karjan voidaan jatkossa antaa laiduntaa myös lampareiden reunoilla. Laidunnus alueella jatkuu hankkeen jälkeen vankilan työnä.
Töistä on vastannut Satakunnan vankila, Huittisten osasto. Kustannuksiksi on toistaiseksi osoitettu
vain vankilan henkilöstön ja työhön osallistuneiden vankien työpanosta. Vuoden 2010 aikana lampareiden valmistuttua laidunlohkoilla on rakennettu osaksi pysyvämpiä aitauksia lampareiden ympäristöön. Vankien henkilöstökulut on osoitettu kustannusselvityksessä vangeittain ns. VATILoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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tunnuksen avulla, koska vankien nimet ovat Suomen lakien mukaan salassa pidettäviä tietoja. VATI-tunnuksen avulla vangin henkilö-, työaika- ja palkkatiedot ovat tarvittaessa tarkistettavissa vankilaan kootuista Rikosseuraamusviraston arkistotiedoista.
C7. Ojan täyttötyö Vanhakoskella
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Vanhakoskella täytetään n. 200 m pitkä oja ojapenkkojen maa-aineksella. Oja on tehty aikanaan
vanhaan jokiuomaan ja se kuivattaa aluetta muuttaen sen luonnontilaa. Työn lopputuloksena alueen kosteusolot palautuvat luonnontilaan, jolloin luontainen kasvillisuus alueilla palautuu. Kunnostustyöt parantavat erityisesti luontotyyppien “Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 3210”, ja “Humuspitoiset lammet ja järvet 3160” sekä priorisoidun luontotyypin “Tulvametsät 91E0” edustavuutta.
Tavoiteaikataulu: Ojan täyttötyö valmis 30.9.2008
Tilanne
Suunnittelusta ja työn toteutuksesta vastasi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Oja täytettiin joulukuun lopussa 2008 ostotyönä. Oja oli yhteisalueella, jonka osakkaiden kanssa neuvoteltiin ja sovittiin (osakaskunnan kokous 4.12.2007) töiden toteutuksesta. Alueen yhtenä maanomistajana osakaskunnan kokoontumisen järjesti Metsähallitus. Hoito- ja käyttösuunnitelman tueksi ostettu raportti (hoidon ja käytön periaatteet, ks. A1) sekä maastoarviointi tarkensivat toimenpiteitä. Ojaa täytettiin n. 50 m matkalta, ja tämän lisäksi tähän vanhaan uomaan tehtiin pato kaivinkonetyönä. Näiden
avulla koko tavoiteltu 200 m vanhaa uomaa on palautettu luonnontilaan. Ojaa ei ollut tarpeen täyttää pidemmältä matkalta, vaan täyttötyö korvattiin osittain padolla. Alue oli paikoin palautumassa
luonnontilaan niin hyvin, että kaivinkoneen käyttö laajemmalla alueella olisi aiheuttanut vahinkoa
alueen luonnolle. Kaivinkonetyön määrä oli samaa suuruusluokkaa kuin, jos oja olisi täytetty kokonaan. Kohteen ennallistamistyöt on tehty hankesuunnitelman mukaisesti loppuun.
C8. Enäjärven kunnostustyöt
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Enäjärven eteläreunan rantaluhdalta ja saaresta poistetaan 7 ha puustoa, ja osa luhdasta tehdään
lintusaareksi kaivamalla riittävän leveä aukko tai kanaali yhtenäiselle luhdalle. Järven pohjoispuolelta rantaluhdan ojat (n. 1000 m) tukitaan siirtämällä ojien kaivumassat takaisin ojaan. Rantojen
luonnontilaisuus sekä avoimuus lisääntyvät ja linnuston elinolosuhteet paranevat.
Tavoiteaikataulu: Kunnostustyöt valmiit 31.12.2009
Tilanne
Töistä vastasi Varsinais-Suomen ELY -keskus. Työt valmisteltiin niin, että toteutukseen oli valmius
jo alkuvuonna 2008. Töiden teknisistä yksityiskohdista oli sovittu Metsähallituksen (kunnostusalueiden maanomistaja) ja Porin kaupungin ympäristötoimiston kanssa (läjitysalueiden maanomistaja)
ja töihin oli tarvittavat luvat. Talviolosuhteet olivat kuitenkin niin huonot (järvi ei jäätynyt kunnolla),
että töitä ei voitu toteuttaa. Kunnostustyöt tehtiin valmiiksi tammi-maaliskuussa 2009. Raivaukset
(n. 7 ha) ostettiin Porin ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden työnä. Työn toteutus
tuki myös em. koulutuksessa tarvittavaa työharjoittelua. Pesimäsaarekkeiden kaivutyöt (3 saareketta) ja ojan täyttötyöt (n. 1000 m) ostettiin paikalliselta yrittäjältä (Länsirannikon kaivuu Oy). Ilmakuvien (otettu 5.7.2007, ks. F3) perusteella eteläpuolen rantaluhdalla oli mahdollista erottaa vuonna 2009 kaivamalla kolme erillistä pesimäsaareketta aiotun yhden sijaan (vastaus komission kirLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

27
jeeseen 3.6.2008). Tämä lisää entisestään esim. naurulokeille sopivaa pesimäalaa. Kaikki kaivettavat saarekkeet voitiin toteuttaa alkuperäisen kustannusarvion puitteissa, eikä työn toteutuksella
ollut vaikutusta muiden töiden budjetteihin. Työn huolellinen suunnittelu ja halpa raivausurakointi
antoivat mahdollisuuden kustannustehokkaaseen toteutukseen. Työt valmistuivat tavoiteaikataulun
mukaisesti. Vuonna 2010 tehtiin Enäjärvellä linnustoselvitys järven nykyisen tilanteen selvittämiseksi. Myös vuonna 2011 alueella tehtiin tarkistukset liittyen alueen naurulokkeihin. (Ks. F3 Seurannat).
D1. Hanhien ja kurkien ruokinta
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Raijalanjärven suojelualueen peltoalueille levitetään viljaa ja perunoita hanhille (Anser fabalis +
sp.), kurjille (Grus grus) ja joutsenille (Cygnus cygnus) muuttoaikoina. Ruokinta-ainekset saadaan
korvauksetta Satakunnan vankilalta, ja hankkeen kustannuksiin kuuluu ainoastaan tähän tarvittava
työ.
Tavoitteena on houkutella lintuja ympäröiviltä peltoalueilta rauhalliselle suojelualueelle. Muuttolintuparvia keskittämällä vähennetään samalla alueen viljelyksille lintujen laidunnuksesta aiheutuvaa
haittaa. Ruokinnan avulla tapahtuvalla lintujen ohjaamisella on myös mahdollisuus vaikuttaa alueen kehittämiseen retkeily- ja luontomatkailukohteena. Lintumäärien lisäämisen lisäksi ruokinnalla
voidaan ohjata lintuja lähemmäksi tarkkailupaikkoja. Erityisesti syksyisin alueella levähtävien lintujen määrät kasvavat. Lintujen lisääntyessä ja havainnointimahdollisuuksien parantuessa kävijämäärät alueella kasvavat, jolloin ympäristötietoisuus ja myönteisyys luonnonsuojelua kohtaan niin
ikään lisääntyvät.
Tavoiteaikataulu: Toteutetaan koko hankkeen ajan.
Tilanne
Työstä vastaa Satakunnan vankila, Huittisten osasto. Kustannuksina esitetään vain ruokintaan
tarvittavan vankilan henkilöstön ja työhön osallistuneiden vankien työpanosta. Vuosina 2007–2008
erityisesti viljaa, mutta paikoin myös perunaa jätettiin pelloille aluetta halkovien kanavien (ojien)
viereen sekä lampareiden reunoille. Vuonna 2008–2009 ajettiin siemeniä myös lintutornin viereen.
Ruokintaa jatkettiin 2010 samoilla alueilla kuin aiempina vuosina. Tavoitteena oli lampareiden valmistuttua keskittää ruokintaa niiden yhteyteen, erityisesti lintutornin edustan peltolohkolle. Ruokintaan toteutettiin edelleen vuonna 2011 samoilla paikoilla kuin aiempina vuosina tarjoamalla hernettä, ohraa, kauraa, vehnää ja persianapilaa sekä kuivurista saatavaa ylijäämää. Alueen ympärillä
pidettiin edelleen riistapeltoja ja viljaa käytettiin keväällä 2011 noin 4000 kg. Ruokinta on jatkunut
myös vuonna 2012 ja sitä jatketaan hankkeen jälkeen vankilan työnä. Alueella jatkettiin seurantoja
ja ne saatiin valmiiksi 2011.
D2. Yyterin lietteiden ruovikon niitto ja äestys
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Preiviikinlahdella sijaitsevan Yyterin lietteiden kahlaajarantaa niitetään hankkeen aikana koneellisesti neljänä kesänä 10 ha:n alueelta. Lisäksi samalla alueella tehdään rannan äestystä n. 5 ha:n
alueella. Tämän lisäksi Preiviikinlahdella tehdään ohjattuna talkootyönä käsiniittoja ja raivauksia
ainakin kolmena kesänä (n 2 ha/vuosi). Talkootyötä tehdään alueilla, joissa konetyö on hankalaa.
Lisäksi tällaisilla kaikille avoimilla talkoilla on erinomainen mahdollisuus saada hankkeelle myönteistä julkisuutta ja lisätä myös yleisön luontotietoisuutta. Talkootöiden ohjauksesta ja suunnittelusta vastaa BirdLife Suomi ry. Niitoissa on varauduttu osittain samojen alueiden uusintaniittoihin.
Hankkeen ansiosta 16 ha:n alueelta ruovikko on poistettu ja ruovikon eteneminen estetty.
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Tavoiteaikataulu: Ensimmäiset niittotyöt tehty 30.9.2007 mennessä, kaikki hoitotyöt tehty
30.10.2010 mennessä.

Tilanne
Niitot ja jyrsinnät on tehty loppuun hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja laajuudessa.
Konetöiden toteutuksesta on vastannut Varsinais-Suomen ELY-keskus ja talkoista BirdLife Suomi
ry. Talkooväen ylläpito (majoitus, pääruokailut ym.) on järjestetty ja ostettu samasta paikasta Yyterissä ns. entisessä UPM:n lomakylässä, jossa yrittäjä/toimijanimi on vaihtunut lähes vuosittain
(Paulan Pidot, MJS-Yhtiöt Oy, Porin Ohjelmamestarit, Porin Ohjelmamestarit, Yyteri Beach). Talkoihin on osallistunut vuosittain 22-35 henkilöä. Talkoiden osalta henkilöstö- ja matkakustannuksia
on osoitettu vain hankehenkilöstön osalta. Koneurakat on ostettu kaikkina vuosina Lännen Järviperkaus Oy:lta, jolla on erikoiskalusto ja paljon työkokemusta vastaavilta alueilta mm. päättyneen
Lintulahdet-LIFE –hankkeen urakoiden ansiosta.
2006: BirdLife Suomi järjesti 11.-13.8.2006 Yyterin rantaniityn talkoot. Talkooviikonloppu keräsi
Yyteriin 25 talkoolaista, jotka viikattein ja raivaussahoin saivat niitettyä runsaat 4 ha rantaniittyä.
2007: Alueella järjestettiin yleisötapahtumana kunnostustalkoot viikonloppuna 11.-12.8. ja paikalla
järjestettiin myös tiedotustilaisuus (ks. myös E5). Hoitoniityllä tehtiin niittotöitä käsityönä viikattein
ja lisäksi niittyjä kunnostettiin konein. Talkoiden aikana ruokoa kaadettiin käsityönä yhteensä 5 ha.
Konetyönä ruovikkoa murskattiin yhteensä 11,5 ha ja rantaniittyä jyrsittiin 5 ha. Konetyö tehtiin 9.13.8. Työkoneiden kuljetus alueelle edellytti sopimista ja kevyttä raivausta myös työalueen ulkopuolella. Näihin liittyen yksityiselle maanomistajalle maksettiin pieni korvaus (352,60 €) raivatun
puuston menetyksestä, jotta työkoneet voidaan kuljettaa alueelle jatkossakin.
2008: Alueella järjestettiin yleisötapahtumana kunnostustalkoot viikonloppuna 9.-10.8. Hoitoniityllä
tehtiin niittotöitä käsityönä, ja lisäksi niittyjä kunnostettiin konein. Talkoissa ruokoa kaadettiin käsityönä n. 5 ha. Konetyönä ruovikkoa murskattiin yhteensä 12 ha ja rantaniittyä jyrsittiin 2 ha. Rantaniittyä jyrsittiin vähemmän alkuperäiseen tavoitteeseen verrattuna, sillä osa jyrsimisestä tehtiin
Riitasaranlahden alueella (D2) ja hoitoalueen laajentamiseksi jyrsinalueen sijaan lisättiin murskausalaa. Vuoden 2007 jyrsintä osoittautui erittäin tehokkaaksi. Ruovikko oli monin paikoin jo lähes
hävinnyt viime vuonna jyrsityltä alueelta, ja murskausalaa voitiin laajentaa vuoden 2007 alueeseen
verrattuna 2 ha lisää. Konetyö tehtiin 8.-12.8.
2009: Alueella järjestettiin yleisötapahtumana kunnostustalkoot viikonloppuna 8.-9.8. Hoitoniityllä
tehtiin niittotöitä käsityönä, ja lisäksi niittyjä kunnostettiin konein. Talkoissa ruokoa kaadettiin käsityönä n. 3,5 ha. Konetyönä ruovikkoa murskattiin hankkeen työnä yhteensä 10 ha ja rantaniittyä
jyrsittiin 2,4 ha. Tämän lisäksi hankkeen ulkopuolisella ns. kansallisella uhanalaisrahoituksella,
etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii) pesimäympäristön parantamiseksi, ruovikkoa murskattiin
11 ha ja jyrsittiin 8 ha, näistä osa edellisvuosina hoidetuilla alueilla: hoitoalue laajeni n. 8 ha. Preiviikinlahdella ranta-aluetta on avattu yhteensä n. 27 ha:n alalla.
2010: Hanketöinä toteutettiin konemurskauksena 13 ha ja jyrsintänä 5 ha samoilla alueilla kuin
aiemmin (karttaliite 4).
2011: Alueen niittoa jatkettiin Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen (PLY) toimesta (sekä talkoin että
koneniitolla), hanke ei enää toteuttanut alueella niittoja, mutta oli aktiivisesti mukana niittotöiden
suunnittelussa.
2012: Alueella tehtiin koneniittoja 4 ha:n alalla ja jyrsintää 2 ha:n alalla ELY-keskuksen rahoituksella. Lisäksi PLY jatkoi talkooniittoalan hoitoa.
Yhteenveto
Hankesuunnitelman mukainen tavoite yleisötalkoista ainakin kolmena kesänä on toteutettu. Tavoitteena oli alun perin niittää talkoilla n. 2 ha, mutta talkoilla on saatu niitettyä vuosittain enemmän eli
neljänä kesänä 3,5-5 ha/kesä. Talkoita ei jatketa hanketöinä, mutta talkootöitä on edelleen tarkoitus jatkaa Porin Lintutieteellisen yhdistyksen ohjauksessa samalla tavalla kuin aiemmin. Talkoot
ovat olleet tärkeä ja erinomainen kanava hankkeen viestinnässä ja tulosten esille tuomisessa. KoLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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netöitäkin on voitu tehdä jonkin verran enemmän kuin alun perin arvioitu, ja erityisesti vuonna 2009
hankkeen synergiaetuna alueella voitiin töitä toteuttaa myös ulkopuolisella rahoituksella. Hoitotöitä
on tehty hankkeen jälkeen ELY-keskuksen rahoituksella ja Porin Lintutieteellisen yhdistyksen talkootyönä. PLY on hakenut alueella ympäristötuen erityistukea ja alueen liittäminen Selkämeren
kansallispuistoon vahvistaa Metsähallituksen roolia hoitojen jatkamisessa.
Muuta: Porin Preiviikinlahden Natura-alueeseen kuuluvilla saarilla tehtiin 8. - 9.9.2008 avoimien ja
uhanalaisten perinnebiotooppien hoitotöitä hankkeen ulkopuolisina talkoina. Hoito toteutettiin kolmen viranomaisen Metsähallituksen, Porin kaupungin ympäristötoimiston ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Yhteensä nummea ja ketoa raivattiin noin 1,5 ha. Vuonna 2010
hankkeen ulkopuolisella rahoituksella ELY -keskuksen vetämänä yhteistyössä Porin kaupungin
kanssa alueelta poistettiin kurttulehtiruusua. Vuonna 2012 ELY-keskus ja Metsähallitus laativat
Yyterin dyynialueiden yksityiskohtaisen hoitosuunnitelman. Työ on vielä kesken.
D3. Riitasaranlahden ruovikon niitto
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Preiviikinlahdella sijaitsevan Riitasaranlahden umpeenkasvaneita niittyjä niitetään hankkeen aikana neljänä kesänä 17 ha:n alueelta. Uutta avointa niitty- ja lietealaa syntyy yhteensä n. 17 ha.
Tavoiteaikataulu: Ensimmäiset niittotyöt tehty 30.9.2007 mennessä, kaikki hoitotyöt tehty
30.10.2010 mennessä.
Tilanne
Kaikki suunnitellut työt ovat valmiit ja tavoitteet toteutettu. Niittojen ja äestysten toteutetut pinta-alat
on koottu seuraavaan taulukkoon.
2007: Alueella murskattiin konetyönä 13.-20.8. välisenä aikana 17 ha ruovikoitunutta rantaniittyä.
Koneurakoitsija oli sama kuin Yyterin alueella (ks. D2). Tämän jälkeen hankkeen ulkopuolisena
työnä Porin kaupungin ympäristötoimisto raivasi niittoalueelta puita ja pensaita (ks. myös E5).
2008: Alueella murskattiin ja avattiin konetyönä 6.-8.8.2007 välisenä aikana sama rantaniittyalue
kuin viime vuonna, mutta hieman laajemmin 18,5 ha:n alalta. Lisäksi vesirajassa ruovikkoa jyrsittiin
paikoin 2 ha:n alalta, jotta vesiraja pysyisi paremmin avoimena. Koneurakoitsija oli sama kuin Yyterin alueella (ks. D2).
2009: Alueella murskattiin konetyönä ruovikkoa yhteensä 18 ha ja lisäksi vesirajassa ruovikkoa
jyrsittiin paikoin 2,8 ha:n alalta, jotta vesiraja pysyisi paremmin avoimena. Koneurakoitsija oli sama
kuin Yyterin alueella (ks. D2).
2010: Alueella murskattiin ruovikkoa 29 ha, josta 6 ha kustansi Metsähallitus hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Hankkeella oli mahdollisuus panostaa vuonna 2010 Riitsaranlahden alueen
kunnostukseen, niin että keskeinen laitumeksi suunniteltu alue saatiin kokonaan ruovikolta avattua
(kuva 9).
2011, 2012: Metsähallitus on tehnyt Riitsaranlahden alueesta karjanomistajan kanssa vuokrasopimuksen, ja alueella alkoi laidunnus vuonna 2011 ja se on jatkunut vuonna 2012.
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Yhteenveto Porin rantaniittyjen kunnostustöistä. * )Näiden hankepinta-alojen lisäksi Yyterissä murskattiin 11 ha ja jyrsittiin 8 ha hankkeen ulkopuolisella rahoituksella, tästä osa edellisvuosina hoidetuilla alueilla.
**)Metsähallitus toteutti tästä hankkeen ulkopuolisella rahoituksella 6 ha.
TAVOITE

Yyteri, koneniitto
n. 10 ha, 4
vuonna
Yyteri, äestys
n. 5 ha, 4 vuonna
Yyteri, niittotalkoot
n. 2 ha, 3 vuonna
Riitasaranlahti,
koneniitto
n. 17 ha, 4
vuonna

TOTEUTUNUT 2006

TOTEUTUNUT
2007

TOTEUTUNUT
2008

TOTEUTUNUT
2009

TOTEUTUNUT
2010

-

11,5 ha

12 ha

10 ha*

13 ha murskaus

-

5 ha

2 ha

2,4 ha*

5 ha jyrsintä

4 ha

5 ha

5 ha

3,5 ha

PLYn talkoot,
ei hanketöitä

17 ha

18,5 ha
ja jyrsintä 2
ha

18 ha
ja jyrsintä 2,8
ha

TOTEUTUNUT
2011
PLY niittänyt,
ei hanketöitä
-

-

29 ha murskaus **)

PLYn talkoot,
ei hanketöitä
Laidunnusta,
ei hanketoimintaa

E1. Lintutornien rakentaminen
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Puurijärvelle rakennetaan 2 uutta lintutornia ja liikuntaesteisten käyttöön 1 matala lava.
Raijalanjärvelle rakennetaan 1 matala lintulava.
Kokemäenjoen suistoon rakennetaan 1 matala lintulava.
Tavoiteaikataulu: kaikki lintutornit valmiit 31.3.2011.
Tilanne
Kaikki lintutornit ovat valmiit.
Puurijärvi
Pohjoispään tornin (liitekartta 3.2) suunnittelu ja valmistelu aloitettiin 2009. Tavoitteena oli
rakentaa torni valmiiksi 2010 syksyn/talven aikana. Torni oli tarkoitus rakentaa Metsähallituksen hallinnassa olevalle alueelle, mutta pysäköintipaikan (E2) ja polun (E4) toteutus
edellyttivät vielä järjestelyjä alueen muiden maanomistajien kanssa. Polulle ja pysäköintipaikalle piti hakea pysyvä rasiteoikeus maanmittaustoimituksella, ja tämä prosessi viivästytti toteutusta. Samoin arvioitiin, että eteläpään torni ja pohjoispään torni on kustannustehokkainta hankkia samaan aikaan. Hankintapäätökset (kilpailutuksen jälkeen toteuttajaksi valittiin Lännen Järviperkaus) torneista tehtiin helmikuussa 2011. Eteläpään tornin rakentaminen odotti vedennostoon liittyvien pengerrysten valmistumista. Tornit valmistuivat huhtitoukokuussa 2011.
Liikuntaesteisten lava (4 x 8 m) (ja polku, ks. E4, liitekartta 2) ja -polku rakennettiin maalistoukokuussa 2008 hankesuunnitelman mukaiseen paikkaan. Lavan ja polun rakensivat ympäristökeskus ja Metsähallitus yhteistyössä ympäristökeskuksen vastatessa pääosin lavan
rakentamisesta ja Metsähallituksen vastatessa polkutöistä (ks. E4). Lavan rakennustyöt
tehtiin omana kenttähenkilökunnan työnä materiaalihankintoineen.
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Raijalanjärvi
Lintutornin rakentaminen aloitettiin syyskuussa 2007. Tornin paikkaa siirrettiin vähän, sillä
tornin edessä olevaa sähkökaapelia ei voitu siirtää maan alle. Nykyisessä rakennuspaikassa edessä oleva kaapeli voitiin kaivaa maan alle turvallisuussyistä ja pois näköalan tieltä.
Kaivutyöt tehtiin 12.–13.9.2007 ostopalveluna. Torni valmistui 2008. Rakennustyöstä vastasi Satakunnan vankilan Huittisten osasto, ja torni tehtiin vankityönä. Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen työnjohto oli työssä mukana ja ELY-keskus vastasi pääosin rakennusmateriaalin hankinnasta, koska sillä on monivuotinen kokemus tornien rakentamisesta.
Peltoalueen keskellä olevat sähkölinjat varustettiin lintujen törmäämistä estävillä varoituspalloilla (ulkopuolisella rahoituksella). Työn teki paikallinen sähköyhtiö hankkeen ulkopuolisella rahoituksella kesällä 2007.
Kokemäenjoen suisto
Luontotornin valmistelu alkoi marraskuussa 2008 ja rakennustyö oli valmis 9.4.2009. Tornin
rakentaminen ostettiin urakkana (Mikko Pirkka Lanki), ja rakennustyö oli valmis 9.4.2009
(liitekartta 9). Torni avattiin keväällä 2010 ja sille tehtiin pintakäsittelyjä kesällä 2010.
Tornille kulku edellytti pitkospuupolkua n. 250 m. Tätä ei ollut hankesuunnitelmassa, mutta
polun tekeminen oli välttämätöntä tornin käytön ohjaamiseksi. Työt on osoitettu hankekustannuksiin (ks. E4). Myöskään pysäköintialuetta ei ollut osoitettu hanketöihin, mutta tarvittavan pysäköintialueen rahoitti Noormarkun kunta hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Polku ja pysäköintialue valmistuivat 2010. Viitoitus alueelle järjestettiin keväällä 2011. Suunnitelmissa on laajentaa pysäköintialuetta myös mahdollisuuksien mukaan vuonna 2012, kun
Pori energia Oy kaapeloi pysäköintialueen viereen sähköjohtoja – tässä yhteydessä on
neuvoteltu Pori Energian kanssa siitä, että aluetta voisi näiden töiden yhteydessä laajentaa
siten, että alueelle mahtuisi esim. linja-auto. Mahdolliset laajennustyöt tehdään hankkeen
ulkopuolisella rahoituksella, eivätkä ne sisälly enää hanketöihin.

E2. Pysäköintipaikkojen järjestäminen
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Retkeilyn ohjaamiseksi pysäköintipaikat tarvitaan kahden uuden lintutornin yhteyteen: Puurijärven
pohjoispäähän (20 x 40 m) ja Raijalanjärvelle (20 x 20 m).
Tavoiteaikataulu: Kytketty tornien rakentamiseen, kaikki lintutornit valmiit 31.3.2011.
Tilanne
Kaikki työt ovat valmiit. Töistä vastasivat Huittisten vankila ja Tiepiiri. Raivauksista ja kenttätöistä
vastasi vankila, työn suunnittelusta ja murskemateriaalin hankinnasta Tiepiiri (nykyisin osa ELYkeskusta). Raijalanjärven pysäköintipaikan raivaukset ja pintamaan kuorinta tehtiin syyslokakuussa 2007. Murskeenlevitystöitä tehtiin joulukuussa 2008 ja pysäköintipaikkaa paranneltiin
keväällä ja kesällä 2008. Puurijärven pohjoispään pysäköintipaikan työt oli ajoitettu tornin rakentamisen aikatauluun (ks. E1). Töistä vastasi ELY-keskuksen L-vastuualue (entinen Tiepiiri). Polulle ja
pysäköintipaikalle piti hakea pysyvä rasiteoikeus maanmittaustoimituksella Rasiteoikeus polulle ja
pysäköintipaikalle saatiin maanmittaustoimituksen kautta 2010 (hinta 2062,50 €). Pysäköintialue
valmistui joulukuussa 2010.
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E3. Luonto-opasteet
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Yleisökäyttöön tarkoitetut retkeilypaikat edellyttävät retkeilyn ohjausta opastauluin ja viitoin. Opasrakenteilla ohjataan retkeily siihen tarkoitettuihin paikkoihin. Lisäksi näillä voidaan tarjota tietoa
alueen luonnosta, yleistietoa luonnonsuojelusta ja tietoja tästä Life-hankkeesta. Raijalanjärvellä ei
ole toistaiseksi lainkaan opasteita. Puurijärven opastaulut edellyttävät uusimista ja tekstien päivittämistä vastaamaan tuoretta tilannetta kunnostustöiden ja uusien rakenteiden jälkeen. Muillakin
paikoilla opastus on puutteellista tai niiden tiedot vanhenevat projektin suojelutöiden vuoksi.
Raijalanjärven pysäköintipaikalle tehdään 1 opastaulu ja järjestetään retkeilypaikalle ohjaava viitoitus.
Puurijärvellä uusitaan rakenteineen 4 vanhaa opastaulua, 1 vanhan osalta uusitaan tekstit
ja kuvitus. Lisäksi tehdään 1 uusi opastaulu pohjoispäähän uuden lintutornin pysäköintipaikalle.
Vanhakoskelle rakennettavalle polulle tehdään 1 opastaulu
Kokemäenjoen suistoon 1 taulu.
Pirilänkoskelle tehdään 1 uusi opastaulu ja uusitaan muutaman vanhan opastaulun rakenteet.
Tavoiteaikataulu: Kaikki luonto-opasteet ja polut valmiit 31.7.2011.
Tilanne
Opastaulujen ja viitoitusten rakentaminen ajoitettiin niin, että niissä esitetty tieto olisi mahdollisimman ajantasaista mahdollisimman pitkän ajan. Rakentamisen ajoituksessa on otettu huomioon
tulevat uudet rakenteet ja kunnostustyöt. Myös hoidon ja käytön suunnittelu työryhmineen (ks. A1)
tuo tarkennusta opasteiden sisältöön ja sijoitteluun.
Raijalanjärven, Puurijärven ja Pirilänkosken opastaulutöistä on vastannut Metsähallitus. Tekstien
käännöstyöt, taitto ja pystytyksessä tarvittava kaivinkonetyö on toteutettu ostopalveluina, muuten
taulut (rakenteet, teksti ym.) on tehty Metsähallituksen henkilötyönä, ja näihin on hankittu rakennusmateriaalia. Raijalanjärven viitoituksesta vastasi Huittisten vankila, kustannuksina ainoastaan
vankilan henkilöstökuluja. Vanhakosken opastauluista on vastannut Varsinais-Suomen ELY keskus. Rakenteet ja pystytys tehtiin oman henkilökunnan työnä, taulujen taitto ja laminointi ostettiin ulkopuolisina palveluina.
Raijalanjärvelle on tehty 1 opastaulu. Viitoitus järjestettiin kevään 2009 aikana.
Puurijärvelle on uusittu suunnitelman mukaisesti 6 opastaulua. Näiden lisäksi voitiin tehdä valmiiksi
7 muuta taulua, jotka pystytetään hankkeen jälkeen eri paikoille täydentämään ja päivittämään
alueen luontotietoa. Alueelle pystytettiin vuonna 2009 hankkeesta kertovat taulut ja maantiekyltti
(ks. E5).
Vanhakosken taulut pystytettiin toukokuussa 2009 (ks. E4).
Kokemäenjoen suiston alueelle tehtiin taulu alkuvuodesta 2010.
Pirilänkoski: kunnostettiin 23 polkutaulurakennetta ja 40 uutta pientä puista opasviittaa (ks. E4).
Preiviikinlahden alueelle ei hankesuunnitelmassa ollut esitetty opastauluja, mutta tälle alueelle sijoitettiin hankkeesta kertovat taulut kevään 2010 aikana. Porin kaupunki uusii alueen tauluja vuonna 2012-2013.
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E4. Polkujen rakentaminen
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Yleisökäyttöön tarkoitetut retkeilypaikat edellyttävät retkeilyn ohjausta poluin, opastauluin ja viitoin.
Rakenteilla ohjataan retkeily siihen tarkoitettuihin paikkoihin ja vähennetään luonnon sekä muiden
maanomistajien häirintää. Uusille lintutorneille ja lintulavoille kulku järjestetään poluin.
Vanhakosken alueen nykyistä polkua täydennetään (n. 700 m) uudella polulla.
Raijalanjärvelle tarvitaan polkua yhteensä (n. 350 m), joista osa varustetaan pitkoksin. Polun alkuun pysäköintipaikalle tehdään myös 2 pöytä-penkki –rakennetta ja osa polusta varustetaan näkösuojaestein, joilla vähennetään liikkumisesta linnustolle mahdollisesti aiheutuvaa häirintää.
Puurijärvelle rakennettava liikuntaesteisten lava edellyttää myös liikuntaesteisille soveltuvaa polkurakennetta (500 m). Tältä lavalta tehdään jalkaisin kuljettava polku (3500 m) eteläpäähän rakennettavalle tornille. Pohjoispään lintutornille tehdään polku (700 m), joka niin
ikään edellyttää paikoin pitkosrakenteita.
Pirilänkoskella on vanhoja polkurakenteita, jotka ovat huonokuntoisia. Hankkeen aikana
uusitaan ja jatketaan näitä (yhteensä pitkospolkua n. 200 m), kunnostetaan jokivarren porrasrakennelmia, tehdään yksi puinen silta ja n. 360 m puista turvakaidetta.
Tavoiteaikataulu: Kaikki luonto-opasteet ja polut valmiit 31.7.2011.
Tilanne
Vanhakoski. Alueen hoidon ja käytön periaatteet sekä HKS ovat tuoneet uutta näkökulmaa alueen
hoitoon ja virkistyskäytön kehittämiseen. Uuden tiedon valossa polun jatkaminen hankesuunnitelmassa esitetyllä tavalla (täydennetään nykyistä polkua n. 700 m:llä uutta polkua) ei ollut perusteltua. Polkualuetta on osoitettu hankkeen kuluessa osittain hoitoalueeksi. Lisäksi uuden polun rakentaminen sekä raivaaminen heikentäisivät alueen luontoarvoja. Nykyinen polku oli niin huonossa
kunnossa, että luontoarvojen huomioimisen lisäksi uuden polun jatkaminen sen yhteyteen olisi ollut
perusteetonta. Alueen houkuttelevuus virkistysalueena ei perustu retkeilyalueen laajentamiseen,
vaan nykyisen polun laadun kehittämiseen. Uuden polun sijasta oli perusteltua ja asianmukaista
kunnostaa ensisijaisesti nykyinen polku (hieman runsas 1 000 m). Sen lisäksi:
luontopolkutaulut uusittiin (9 kpl maastoon rakenteineen ja 7 taulupohjaa valmiina lisättäväksi/vaihdettavaksi) ja samoin polulla ohjaavat puiset opasteviitat (10 kpl),
vaihdettiin vanhaan vitriinitauluun uudet tekstit ja kuvat, lisättiin myös LIFE -hankkeesta kertova taulu (yhteensä 4 taulua),
vanhaa polkua täydennettiin n. 100 m:llä uutta polkua,
avattiin kevyin raivauksin maisemaa mm. koskialueelle ja
lisättiin kosken varteen 1 uusi pöytä-penkki – rakenne.
Em. mainitut työt tehtiin hankkeen budjetin puitteissa niin, että tämä ei vaikuttanut muihin töihin.
Rakennustyöt tehtiin Varsinais-Suomen ELY -keskuksen oman henkilöstön työnä, ja Huittisten
kaupunki järjesti maisemaraivaukset hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Huittisten kaupungilla
työskennellyt harjoittelija kirjoitti ja kuvitti opastaulut uusiksi LIFE:n ohjauksessa (harjoittelijan työpanos LIFE:n ulkopuolista rahoitusta). Harjoittelija taittoi taulut valmiiksi LIFE:n toimeksiantona.
Huittisten kaupungin kanssa onkin Vanhakoskella tehty hyvää yhteistyötä. Kaupungin tarkoituksena on edelleen kehittää luontopolkua omalla rahoituksellaan hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksen
ehdotusten mukaisesti.
Raijalanjärven tornin sijaintia muutettiin hieman (ks. E1), eikä pitkospuita tarvittu. Polulle rakennettiin yksi puusilta (vankilan työtä). Tornille kulkevaa polkua/tiepohjaa on korjattu sorastustöin
(Varsinais-Suomen ELY-keskus hankkinut materiaalit, ks. E1). Pöytä ja penkki –rakenteita testattiin
tornilla, mutta niille tehdyn ilkivallan vuoksi (penkkejä, pöytiä oli heitelty alas tornista) ja siihen liittyLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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vistä turvallisuussyistä todettiin, että rakenteita ei voi toistaiseksi sijoittaa turvallisesti tornille. Mikäli
ilkivalta pystytään jatkossa estämään tai se loppuu, rakenteet voidaan palauttaa paikalle. Näkösuojaesteitä ei tornipaikalla tarvita.
Puurijärven liikuntaesteisten lava ja polku rakennettiin maalis-toukokuussa 2008. Lavan rakensi
Varsinais-Suomen ELY-keskus ja polun Metsähallitus. Polun ja lavan suunnittelusta vastasi ELYkeskus (Ilkka Myllyoja). Polun ja lavan suunnittelusta vastasi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Polulla on kolme levähdyspaikkaa penkein varustettuna. Polun (n. 420 m) yhteyteen rakennettiin uusi
liikuntaesteisille soveltuva käymälä uuteen paikkaan vanhan käymälän tilalle, koska vanha käymälä ei soveltunut liikuntaesteisten käyttöön. Liikuntaesteisten polulta jatkuva polku vanhalle lintutornille korjattiin 2009 noin 100 m:n matkalta. Polku- ja käymälätyöt toteutettiin pääosin materiaalihankintoina ja Metsähallituksen henkilökunnan työnä. Osa konetyöstä hankittiin ostopalveluina.
Polku ja lava ovat saaneet hyvin positiivista palautetta käyttäjiltä ja tästä on uutisoitu paikallislehdissä (ks. myös E5).
Pohjoispuolen polku valmistui keväällä 2011 Metsähallituksen työnä. Puusillat polulle rakennettiin lumen sulettua ja roudan hellitettyä keväällä 2011. Uuden polun pituus on noin 450 metriä. Polulle oli tarpeen hakea pysyvä rasiteoikeus maanmittaustoimitukselta ja se saatiin vuonna 2010.
Itäpuolelle suunniteltu polku: Kun Suonpään penger korvattiin pellonkorotuksella ja maansiirtotöillä (ks. C1), hankeryhmä arvioi, että itäpuolelle hankkeessa suunniteltu luontopolku (3500 m) oli
mahdoton toteuttaa kokonaan sekä luonnonsuojelullisista että kustannussyistä. Polun olisi joutunut
sijoittamaan monin paikoin selvästi tulevalle vesialueelle, jossa täytyy ottaa huomioon liikkumisesta
linnustolle aiheutuva häirintä ja myös maisemahaitat. Polun perustaminen ja liikkumisen aiheuttaman häirinnän vähentäminen mm. laajoilla näkösuojilla olisi ollut erittäin kallista. Myöskään maisemasyistä tällainen rakentaminen ei ollut perusteltua. Kun penkereet olivat valmiit, oli arvioitavissa, että liikkumista penkereidenkään päällä ei voitu toteuttaa siten, että liikkumisesta ei aiheutuisi
linnustolle häiriötä. Tästä syystä tornin paikkaa oli perusteltua muuttaa. Näillä perusteilla alueen
rakenteiden sijoittelu ja luonne arvioitiin uudelleen, myös aiemmin suunniteltu Isosuon alueen luontopolku. Kunnostuksen sijaan se purettiin suurelta osin pois kesällä 2012 ja samalla rakennettiin
polulta uusi suora yhteys lintutornille (noin 300 m) ja kunnostettiin alueen nuotiopaikka. Tällä järjestelyllä on nyt ohjattu liikkumista enemmän tornille ja samalla rauhoitettu suo-osuutta. Tornin saavutettavuus on hyvä, eikä sinne suuntautuva kulku tarpeettomasti rasita ympäröivää aluetta. Eteläpään kunnostettu polkulenkki n. 1000 m on valmis. Muutoksien tavoitteena on ollut rakentaa alueesta retkeilyn ja linnustonsuojelun kannalta toimiva kokonaisuus alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti ja tehdyt muutokset johtuvat rakennesuunnitelmien muutoksista, joita on käytännön toteutuksen vuoksi ollut välttämätöntä tehdä hankkeen edetessä ja joita siten ei ole ollut mahdollista
tarkasti ennakoida. Hankkeen jälkeen alueelle suunnitellut kaikki retkeilyrakenteet on toteutettu.
Pirilänkoski. Pirilänkoskella suojelun toteutus on edennyt niin, että alueella oleva luontopolku on
nyt käytännössä valtion mailla ja jatkossa Metsähallituksen hallinnassa. Hankkeessa oli alueelle
suunniteltu palvelurakennetöitä (ks. myös E4), jotka oli alun perin arvioitu toteutettavan ELYkeskuksen töinä, mutta nämä työt osoitetaan Metsähallitukselle, joka tekee työt omien laatuvaatimustensa ja ohjeistuksensa mukaisesti niin, että jatkohuolto on arvioitu Metsähallituksen resurssien ja tarpeiden mukaisesti.
Hoito- ja käyttösuunnittelutyön sekä kuntien kanssa käytyjen keskustelujen aikana nousi esille, että
alueen luontopolku vaatii enemmän korjausta, kuin hankesuunnitelmassa on esitetty. Lisätyön tarve ei luonteeltaan poikkea siitä, mitä suunnitelmassa on esitetty, mutta tarvittava määrä esim. uusia opastauluja on suurempi kuin alun perin arvioitiin. Metsähallituksen työsuunnittelun ja kustannusarvion perusteella luontopolkua on ollut mahdollista kunnostaa enemmän ja kustannustehokkaammin kuin hankesuunnitelmassa (ks. E4) on esitetty eli hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia
töitä voidaan toteuttaa laajemmin tähän työhön varatulla budjetilla. Polun kunnostaminen mahdollisimman käyttökelpoiseksi on perusteltua, jotta LIFE-hankkeen panostuksen hyötysuhde on mahdollisimman hyvä. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia töitä voitiin toteuttaa laajemmin tähän
työhön varatulla budjetilla.
Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

35
Pirilänkosken polkutyöt ovat valmiit. Työt toteutettiin materiaalihankintoina ja Metsähallituksen
henkilöstön työnä. Tarvittava konetyö (murskeen levitys) hankittiin ostopalveluna. Työt toteutettiin
materiaalihankintoina ja Metsähallituksen henkilöstön työnä. Rakenteiden toteutus
23 vanhan luontopolkutaulun rakenteet kunnostettu
40 uusittua opasviittaa polun varrelle
1 puinen silta korjattu
400 m polkua korjattu (pitkospuita, mursketta)
300 m puista turvakaidetta korjattu
3 puista porrasrakennelmaa korjattu
1 uusi pöytä-penkki –rakennelma tehty ja sen yhteydessä oleva levähdyspaikkana toimiva
vanha paviljonki maalattu
Tynin ja Kistun pysäköintipaikan kevyttä kunnostusta (soraa, kuoppien tasoitusta)
Uusia tauluja Tynin sekä Kistun alueille (tehty 2010)
Alueen viitoituksen parannukset (tehty 2010)
2 vanhan opastaulun sisältö päivitetty keväällä 2012
Kokemäenjoen suisto
Luontotornille (ks. E1) kulku edellytti pitkospuupolkua n. 250 m. Tätä ei esitetty hankesuunnitelmassa, mutta polun rakentaminen oli välttämätöntä tornin käytön järjestämiseksi. Polkuun liittyvät työt osoitettiin hankekustannuksiin. Polku tehtiin valmiiksi syksyllä 2009 ELY keskuksen henkilökunnan työnä ja rakennusmateriaalit ostettiin erikseen (aluspuiden kuljetus ulkopuolisessa avussa). Alueelle tehtiin alkuvuodesta 2010 ja alueelle tarvittava viitoitus viimeisteltiin kesän 2010 aikana. Pysäköintipaikka ja maantieltä ohjaava viitoitus on järjestetty hankkeen ulkopuolisella rahoituksella vuonna (silloinen Noormarkun kunta / Porin
kaupunki) 2011.
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Hankkeen palvelurakenteiden (E1-E4) toteutus hankekohteittain 31.7.2012 mennessä.
HANKEKOHDE
VANHAKOSKI

PUURIJÄRVIISOSUO

HANKESUUNNITELMA
E3: 1 uusi opastaulu

TOTEUTUSTILANNE
- 16 luontopolkutaulua, 4 vitriinitaulua, 44 opasviittaa

E4: 700 m uutta polkua

- uutta polkua 100 m, vanha polku
raivattu (1000 m), 1 pöytä-penkki –
rakennelma.

E1: 2 lintutornia, 1 liikuntaesteisten lava

- 1 lava valmis, tornit valmistuivat
toukokuussa 2011

E2: 1 pysäköintipaikka

- 1 valmis

E3: 1 uusi opastaulu, 5 taulun
kunnostus

- 6 uusittu, 7 valmiina
- kunnostettu nuotiopaikka

RAIJALANJÄRVI

E4: 500 m liikuntaesteisten polkua, 700 m tornipolkua, 3500 m
polkua järven itäpuoli

- 420 m liikuntaesteisten polkua
valmis, sen yhteydessä 100 m
vanhaa polkua kunnostettu, 1000
m lenkki eteläpäässä valmis, 450
m polkua pohjoispäähän ja 300 m
eteläpäähän tehty, 2 puusiltaa rakennettu, noin 1900 m polkua purettu

E1: 1 lintutorni

- 1 lintutorni valmis

E2: 1 pysäköintipaikka

- 1 pysäköintipaikka valmis

E3: 1 uusi opastaulu, viitoituksen
järjestely

- 1 opastaulu ja viitoitus valmiit

E4: 350 m tornipolkua, 2 pöytäpenkki -rakennelmaa
PIRILÄNKOSKI

E3: 1 uusi opastaulu, uusitaan
muutama
E4: uusitaan 200 m polkua, 1
puinen silta, 360 m puista turvakaidetta, kunnostetaan porrasrakennelmia (1)

KOKEMÄENJOEN
SUISTO

- tornipolku 100 m ja 1 silta valmiit,
pöytä-penkki-rakennelmat poistettiin tornilta ilkivallan vuoksi
- 23 polkutaulurakennetta kunnostettu, 40 uutta pientä puista opasviittaa, opastauluja päivitetty
- 400 m polkua uusittu, 1 puinen
silta kunnostettu, 300 m turvakaidetta, 3 porrasrakennelmaa
kunnostettu,1 uusi pöytä-penkki –
rakenne.

E1: 1 lintutorni

- 1 lintutorni valmis

E3. 1 opastaulu

- 1 opastaulu valmis, 250 m tornipolkua rakennettu
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E5. Tiedotus ja julkisuustyö
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Hankkeen tavoitteista ja tuloksista tiedotetaan yleisölle monin eri työkaluin. Suojeluongelmat ja
luonnonsuojeluun liittyvät ristiriidat syntyvät helposti tiedonpuutteesta, kun tavoitteista ja niiden
perusteluista ei yleisöllä ole tarpeeksi tietoa. Myönteinen julkisuus on tärkeää suojelun tavoitteiden
saavuttamiseksi. Positiiviset yleisötilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden suojelun myönteisten puolien esilletuomiseen ja tiedon välittämiseen. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan sosioekonomisella
selvityksellä(ks. F2).

Hankkeelle tehdään omat www-sivut
Hankkeen toiminnasta ja sisällöstä tehdään suomenkielinen värillinen yleisesite (painos n.
2500 kpl)
Hankkeen lopussa tehdään yleisölle tarkoitettu raportti (Layman's report, 1000 kpl suomenkielisenä ja 100 kpl englanninkielisenä)
Hankkeen aikana järjestetään muutama yleisötilaisuus, joissa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja toiminnasta. Osa näistä tapahtuu hoito- ja käyttösuunnitelmien laatimisen yhteydessä (ks. A1), mutta niiden tilaisuuksien lisäksi varaudutaan myös erillisiin tiedotustilaisuuksiin. Näihin sopivia ovat erityisesti uusien rakenteiden, kuten lintutornien avajaistilaisuudet, tai kunnostustöiden etenemisestä tiedottavat tilaisuudet.
Näiden lisäksi tuloksena on lehtiartikkelit ja radiohaastattelut: median kiinnostus välittää
hankeen välittämää tietoa
Tavoiteaikataulu:

Lehdistötiedotteet hankkeen käynnistymisestä
I yleisötilaisuudet hankekohteilla järjestetty
Hankkeen www-sivusto avattu
Yleisesite hankkeesta valmis

31.10.2006
1.2.2007
1.5.2007
1.5.2007

Tilanne
Lehdistötiedote hankkeen käynnistymisestä 12.10.2006
Hankkeelle tehtiin erillinen viestintäsuunnitelma (lähetetty ensimmäisen toimintaraportin
mukana), jossa kuvataan ydinviestit ja esitetään mm. aikataulu viestintätoimenpiteille.
Viestintäsuunnitelmaan perustuen hankkeelle teetettiin oma tunnuslogo
I yleisötilaisuudet hankekohteilla järjestettiin 9.5.-19.6 2007 välisenä aikana.
Hankkeen www-sivut avattiin 31.7.2007. Sivut ovat sekä suomen- että englanninkielisenä
http://www.ymparisto.fi/kokemaenjokilife. Monet kumppanit ja osarahoittajat ovat omilla
www-sivuillaan viitanneet näihin hankkeen sivuihin. Tavoitteena on päivittää näitä sivuja
vuosittain hankkeen etenemisestä kertovilla yhteenvedoilla ja erityisesti Puurijärven töiden
etenemisestä kertovilla tiedoilla.
Suomenkielinen yleisesite (2500 kpl) valmistui joulukuussa 2007. Esite on ladattavissa
myös hankkeen nettisivuilta.
Tilaisuudet
Hankkeen ensimmäiset yleisötilaisuudet kohteilla järjestettiin alla esitetyn mukaisesti. Tilaisuuksista ilmoitettiin lehti-ilmoituksin ja lehdistötiedottein. Tilaisuuksissa esiteltiin hanketta, kerrottiin alueiden suojelusta ja evästettiin tulevien hoito- ja käyttösuunnitelmien sisällöstä. Lisäksi tilaisuuksissa
tehtiin sosioekonomisen selvityksen vaatimia kyselyjä (ks. myös A1 ja F2).
Puurijärvi-Isosuo (Huittinen) 9.5.2007, yleisöä 4 henkilöä (Puurijärven HKS esiteltiin yleisötilaisuudessa Huittisissa 7.5.2008 (ks. A1)).
Vanhakoski (Huittinen) 10.5.2007, yleisöä 7 henkilöä
Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

38
Pirilänkoski (Nakkila) 14.6.2007, yleisöä 24 henkilöä
Porin kohteet (Preiviikinlahti ja Kokemäenjoen suisto) 19.6.2007, yleisöä 38 henkilöä
Lisäksi Porissa järjestettiin uudet yleisötilaisuudet hoito- ja käyttösuunnitelmien käynnistämiseksi
(ks. A1):
Kokemäenjoen suisto, 6.5.2008, yleisöä 31 henkilöä
Preiviikinlahti 8.5.2008, yleisöä 31 henkilöä.
Tilaisuuden yleisömääriin ja kiinnostukseen näyttää vaikuttavan paljon alueen luonne ja suojelutilanne. Puurijärven alueen ensimmäisessä kokouksessa oli hyvin vähän osallistujia, mikä selittynee
sillä, alueella ei enää ole esim. suojeluun liittyviä ongelmia. Alue on pääosin perustettua kansallispuistoa, lähes kokonaan valtion maata ja suojeluun liittyvät mahdolliset kiistat on jo aikanaan ratkaistu. Lisäksi kunnostustöihin liittyen alueella on ollut myös erillisiä neuvotteluja ja palavereja
maanomistajien kanssa (ks. C2). Kokemäenjoen suistossa tulvasuojelu ja siihen liittyvät kysymykset herättävät kysymyksiä ja kiinnostusta. Suiston yleisötilaisuudessa oli vastaamassa kysymyksiin
myös Porin kaupungin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Juhani Vuola.
Mainittujen yleisötilaisuuksien lisäksi järjestettiin yleisötapahtumat Preiviikinlahden kunnostustöiden yhteydessä 11.8.2007 (myös erillinen tiedotustilaisuus), 9.8.2008 ja 8.8.2009 (ks. D2). Näiden
järjestelyissä on tehty hyvää yhteistyötä alueen keskeisen maanomistajan metsäyhtiö UPMKymmenen kanssa sekä Porin kaupungin ympäristötoimiston ja Porin Lintutieteellisen Yhdistyksen
kanssa. Nämä ovat olleet mukana järjestelyissä ja tapahtuman toteuttamisessa (ks. myös F1).
Hanketyön tuloksena UPM:n ja Porin ympäristötoimiston kanssa on neuvoteltu alueella tarvittavasta retkeilyn ohjauksesta ja mahdollisuuksista rahoittaa alueella tarvittavia uusia palvelurakenteita.
Alueen palvelurakennetyöt jouduttiin aikanaan kustannussyistä jättämään hankkeesta pois, mutta
on mahdollista, että näihin voidaan järjestää hankkeen ulkopuolista rahoitusta hankkeen aikana
luodun yhteistyön tuloksena. Porin kaupunki on tehnyt laajan hankehakemuksen vuonna 2012 rakenteiden ja alueen tarkemman suunnittelun toteuttamiseksi ja sai siihen rahoituksen. Työt alkoivat
2012. Vuonna 2008 Varsinais-Suomen ELY -keskus osti hankkeen ulkopuolisella rahoituksella
pitkospuumateriaalia alueella tarvittavaan uuteen polkuun.
Puurijärven-Isosuon alueella järjestettiin yleisötilaisuus 16.5.2009. Alueella toimi päivän ajan palkattu lintuopas (Marko Dahlman), joka päivysti Raijalanjärven tornilla ja Puurijärven lintulavalla ja tornilla alueen linnuista ja luonnosta kertoen.
Puurijärven kunnostustöitä juhlistettiin Karhiniemen vanhalla kyläkoululla (vuokrattiin alueen kyläyhdistykseltä) Huittisissa Euroopan kansallispuistopäivänä 24.5.2011. Tapahtumaa uutisoitiin
laajasti mm. Turun sanomissa ja Satakunnan kansassa. Myös MTV3 uutisoi hankkeesta valtakunnallisessa uutislähetyksessään. Tilaisuudessa oli torneilla lintuopastusta yleisölle tarjolla.
Pirilänkoskella järjestettiin 8.6.2011 hoito- ja käyttösuunnitelman esittelytilaisuus ravintola Hakuninmäen tiloissa. Tilaisuus keräsi yhteensä 20 henkeä ja keskustelua herätti mm. alueen veneilijöiden epävirallinen laavu.
Hankkeesta kirjoitettiin yksi osa marraskuussa 2011 ilmestyneeseen kirjaan Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla (Satakuntaliitto 2011, Sarja A:304, s. 182-183, kirja luettavissa osoitteesta
http://issuu.com/satakuntaliitto/docs/kokemaenjokikirja).
Hanketta tai sen töitä on esitelty myös muiden järjestämissä kansallisissa tilaisuuksissa mm.
Kansalliselle Satavesi -hankkeelle 15.5.2007
LIFE+ -seminaarissa 25.9.2007
Satakunnan luonnonsuojelupiirissä 28.11.2007
Raision kaupungille rantaniittyjen hoitotavoista 8.9.2008
Kokemäen Rotaryt –järjestölle 21.10.2008
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Porin tulvasuojeluseminaarissa 5.11.2008
Kansalliselle Satavesi -hankkeelle 25.3.2009 ja 10.8.2009 (tutustuminen Porin kohteiden
kunnostus- ja hoitotöihin)
Kokemäen kaupungin pohjoismaisten ystävyyskaupunkien vierailutilaisuudessa 13.6.2009
Hanketta (Puurijärven kunnostusta) esiteltiin Satavesi-hankkeelle 18.5.2010.
Hanketta esiteltiin Kokemäenjoki-käyttötieto-hankkeen järjestämässä seminaarissa
14.9.2010.
Puurijärven kunnostusta esiteltiin Satakunnan ympäristösihteereille 16.9.2010.
Hanke esiteltiin Turun yliopiston biologian laitoksen luonnonsuojelubiologian kurssilla luentomuotoisesti 4.4.2011.
Turun yliopiston kanssa järjestetty kokous 11.4.2011 koskien Puurijärven tutkimuksen jatkosuunnitelmia (osana After Life-suunnittelua) . Paikalla Esa Lehikoinen ja Outi Vesakoski
Turun yliopistolta, Mikael Nordström Metsähallituksesta, Esko Gustafsson, Tapio Aalto,
Tommi Lievonen Varsinais-Suomen ELY:stä.
Hankkeessa kunnostettu Puurijärvi esiteltiin valtakunnallisilla Kosteikkosuunnittelupäivillä
24-25.8.2011, jolloin seminaariin osallistujille tarjottiin myös opastettu tutustuminen Puurijärveen (Lievonen). Seminaarin rahoitti Suomen ympäristökeskus.
Hankkeessa valmistunutta Kokemäenjoen suiston luontotornia tarjottiin esiteltäväksi Porin
kaupungin ympäristökasvatusviikolla 9.9.2011. Tapahtuma oli tarkoitettu 10–15-vuotiaille
koululaisille (Lievonen).
Hanketta tehtiin tutuksi Metsähallituksen Katanpään syyspäivillä 12.9.2011 (Lievonen).
Varsinais-Suomen ELY -keskuksen ympäristö-vastuualueen henkilöstöpäivänä 20.9.2011
hanketta esiteltiin maastossa ja kerrottiin hankkeen vaiheista sekä tutustuttiin patorakenteisiin ja lintutorneihin paikan päällä (Lievonen).
Hanketta ja sen tuloksia esiteltiin Satavesi-ryhmän tilaisuudessa Kokemäellä 7.11.2011
(Lievonen)
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Metsähallituksen välinen palaveri hoito- ja käyttösuunnittelusta 10.2.2011, hanke mukana kokouksessa ja tiedottamassa HKSien osalta
(Lievonen)
Yhteispalaveri Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hankkeen kanssa ruovikoiden
käyttömuodoista – tiedottaminen VELHO-hankkeelle tämän hankkeen tavotteista ja toimintatavoista ja synergian etsiminen 10.2.2011 (Lievonen)
Kansainvälisissä tilaisuuksissa (ks. myös F1)
Hanketta esiteltiin ja sen hankekohteeseen Puurijärveen tutustuttiin Ramsar kosteikkosopimuksen pohjoismaisen yhteistyöryhmän Nordic Wetbal:n kosteikkoseminaarissa Turussa 26.8.2009.
Hankkeen sedimenttiselvityksen aineistoa esiteltiin vuonna 2012 Italian Bolognan maaperäselvityskokouksessa (ks. A3).
Tiedotteet ja lehtiartikkelit
Hankkeessa laadittiin yhteensä 18 lehdistötiedotetta.
Internetsivuille laadittiin edellisten lisäksi seuraavat tiedotteet:
Puurijärven padon valmistumistiedote 17.5.2011.
Puurijärven juhlistamistapahtuman kuvaus 25.5.2011
Pirilänkosken HKS:n ilmoitus lausuntokierroksesta 1.6.2011
Pirilänkosken HKS:n yleisötilaisuuden kuvaus 9.6.2011
Kokemäenjoen suiston HKS:n ilmoitus lausuntokierroksesta 2.10..2012
Preiviikinlahden HKS:n ilmoitus lausuntokierroksesta 4.10.2012
Omia artikkeleita eri toimijoiden henkilöstölehtiin tai julkaisuihin on kirjoitettu yhteensä 8 (vuonna
2011 kirjoitus osana Kokemäen aalloilla ja rannoilla –kirjaa). Sanomalehdissä hankkeesta on kirjoiLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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tettu ainakin 61 eri lehtiartikkelissa (10 kpl 2011), myös valtakunnan päälehdessä Helsingin Sanomissa ja muissa suurissa sanomalehdissä (Turun Sanomat, Satakunnan Kansa). Myös omia lehtiilmoituksia eri tilaisuuksista on omalla kustannuksella julkaistu. Hankkeesta on kirjoitettu paikallislehdissä ja maakunnallisissa mutta myös valtakunnallisissa sanomalehdissä (mm. Helsingin Sanomat). Näiden lisäksi on annettu lehti- ja radiohaastatteluja sekä yksi televisiohaastattelu valtakunnallisiin uutisiin (MTV 3, 24.5.2011). Median jakama tieto hankkeesta on ollut sävyltään myönteistä ja hanketta tukevaa. Myös Puurijärven töistä ja sen aikatauluongelmista on kirjoitettu myönteiseen sävyyn, mm. maakunnan pääsanomalehden Satakunnan Kansan pääkirjoituksessa
31.5.2011.
Tämän raportin liitteenä ovat edellisen toimintaraportin (no 4, 31.12.2011) jälkeen ilmestyneet artikkelit, ilmoitukset ja Internet-uutiset.
Muut
Puurijärven-Isosuon alueelle on tehty kaksi isoa infotaulua, joissa kerrotaan hankkeesta ja erityisesti Puurijärven kunnostuksesta. Lisäksi alueelle vievän tien varteen on tehty informatiivinen tienvarsikyltti. Näitä ei alun perin ollut esitetty hankesuunnitelmassa, mutta alueen merkittävän virkistyskäyttöluonteen (kansallispuisto) ja alueen töiden mittakaavan huomioon ottaen, tällaiset erilliset
tiedotuskyltit arvioitiin tarpeellisiksi. Kylttien suunnittelu ja valmistus (ulkopuolinen apu) maksoi yhteensä 1194,33 € (sis. alv.). Puurijärven eteläpään torniin on tehty taulu, jossa kuvataanilmakuvin
hankkeen etenemistä.
F1. Hankkeen hallinta ja koordinointi
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Varsinais-Suomen ELY-keskus on hankkeen edunsaaja ja vastaa koko hankkeen koordinoinnista,
raportoinnista ja yhteydenpidosta EU:n komissioon. Hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilönä toimii
ympäristökeskuksessa virkasuhteessa toimiva hankevastaava (luonnonsuojeluyksikön ylitarkastaja). Hankevastaavan lisäksi projektin ohjaukseen ja töiden suunnitteluun osallistuvat kaksi muuta
ylitarkastajaa (toinen koko alueella ja toinen Porin alueella). Edunsaajalle palkataan kokopäivätoiminen projektikoordinaattori, joka vastaa koko hankkeen toteutuksesta suunnitellun aikataulun ja
budjetin mukaisesti. Koordinaattori vastaa raportoinnista EU:n komissiolle: kokoaa tarvittavat tiedot
yhteistyö-kumppaneilta ja toimittaa tarvittavat raportit komissioon. Koordinaattori kirjoittaa hoito- ja
käyttösuunnitelmat (A1), ohjaa koko hanketta koskevaa tiedotusta, kokoaa www-sivuihin ja esitteisiin tarvittavan aineiston sekä laatii yleisraportin (Layman's report, ks. E5). Koordinaattori vastaa
myös taloudenhoidosta ja kirjanpidosta yhdessä hankkeessa toimivan osa-aikaisen laskentasihteerin kanssa. Projektin tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä vastaavien hankkeiden kanssa.
Edunsaajan hankevastaavan ohjaustyön lisäksi hankkeen toiminnan koordinointia ja seurantaa
varten muodostetaan ohjausryhmä, jonka toiminnasta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus. Ryhmää täydennetään tarvittaessa muiden yhteistyökumppanien edustajilla. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii edunsaajan hankevastaava. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa arvioimaan hankkeen tilanteen ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Hankkeen organisoinnin tuloksena projekti toteutetaan annetussa aikataulussa ja rahoituskehyksessä. Hankkeen aikana syntyviä mahdollisia ongelmia pystytään ratkaisemaan mahdollisimman tehokkaasti.
Tilanne
Hanke on järjestäytynyt suunnitelman tavoitteen mukaisesti.
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Edunsaajan sisäinen hankkeen hallinta
Hankkeen hallinnointivastuu kuuluu ELY-keskuksen luonnonsuojeluosastolle. Projektikoordinaattorina toimivat Tapio Aalto 10.10.2006–31.12.2010 ja Tommi Lievonen 1.2.2011–31.10.2012. Hankkeen yhteyshenkilönä on 1.11.2012 alkaen tarkastaja Tapio Aalto. Hankevastaavana toimi aluksi
ylitarkastaja Esko Gustafsson, sen jälkeen ylitarkastaja Seppo Kotiranta ja Kotirannan jäätyä eläkkeelle hankevastaava on ylitarkastaja Iiro Ikonen. Ennen Aaltoa (1.8.–9.10.2006) koordinaattoritöistä vastasivat Gustafsson ja Kotiranta, joka ohjasi hankkeessa myös Vanhakoskeen liittyvissä
töissä eläkkeelle jääntiinsä saakka. Pirilänkoskeen liittyvissä asioita on ohjannut ylitarkastaja Juha
Manninen ja Porin kohteiden asioissa Gustafsson ja Manninen. Hankkeen taloushallintoa ohjasi
aluksi kamreeri Satu-Maarit Lohilahti ja tällä hetkellä hankkeen taloushallinnon raportoinnissa
avustaa talousasiantuntija Tarja Juntunen. Näiden lisäksi töihin ovat osallistuneet yhteistyössä
muutkin osastot, joissa töitä ohjaavat osastopäälliköt (ks. esim. A2). Edunsaajan organisaatiossa
pidettiin hankkeesta erillinen tiedotustilaisuus koko henkilökunnalle 19.1.2007.
Ohjausryhmä
Hankkeen käynnistämiseksi ja ohjausryhmän perustamiseksi järjestettiin hankekumppanien ja osarahoittajien tapaaminen 22.11.2006. Ohjausryhmä valvoo ja ohjaa projektia sovitun tavoitteen saavuttamiseksi: se on eri osapuolien asiantuntijoiden yhteistyöelin. Ohjausryhmän kokoonpano arvioitiin tapaamisessa, niin että kaikilla kumppaneilla ja osarahoittajilla on edustus ohjausryhmässä.
Edunsaajalla, Metsähallituksella ja Turun yliopistolla on kaksi edustajaa. Ohjausryhmän jäsenet
ovat vaihtuneet hankkeen kuluessa monesti. Ohjausryhmän kokoonpano 31.7.2012:
Ylitarkastaja Iiro Ikonen (pj)
Ylitarkastaja Esko Gustafsson
Projektikoordinaattori Tommi Lievonen (sihteeri)
Erikoissuunnittelija Jouko Högmander
Suunnittelija Sirpa Ellä
Ylitarkastaja Timo Asanti
Geologi Pekka Huhta
Tilanhoitaja Pertti Saari
Suojelu- ja tutkimuspäällikkö Teemu Lehtiniemi
(toiminnanjohtaja Mika Asikainen 3.11.2008 asti)
Geologian laitos/ professori Matti Räsänen
Ympäristöntutkimuskeskus/tutkija Mikko Viitanen
(Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos/
suunnittelija Mikko Ojanen 31.3.2008 asti)
Aluevastaava Kalle Peltonen
Ympäristösuunnittelija Anne Savola
Ympäristösihteeri Matti Forsman
Kaupunginvaltuuston III vpj Juhani Grönroos
Tekninen mestari Juhani Ramberg
Ympäristösihteeri Kari Ylikoski
Ympäristösuunnittelija Seppo Salonen (20.5.2011-)

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Metsähallitus
Metsähallitus
Suomen ympäristökeskus
Geologian tutkimuskeskus
Satakunnan vankila, Huittisten osasto
BirdLife Suomi ry
Turun yliopisto
Turun yliopisto

Tiehallinto, Turun tiepiiri (nyk. VarsinaisSuomen ELY -keskus)
Satakuntaliitto
Huittisten kaupunki
Kokemäen kaupunki
Harjavallan kaupunki
Nakkilan kunta
Porin kaupunki

Ohjausryhmä on kokoontunut 10 kertaa (8.5.2007, 24.10 2007, 3.4.2008, 29.10.2008, 22.4.2009,
4.11.2009, 21.4.2010, 11.11.2010, 13.4.2011, 13.10.2011). Kokousten yhteydessä on usein tutustuttu maastokäynnein hankekohteisiin. Vuonna 2011 ohjausryhmään otettiin mukaan Porin kaupungin edustaja Seppo Salonen ympäristötoimistosta, koska Noormarkun kunta ja Porin kaupunki
yhdistyivät ja siten Pori tuli mukaan hankkeeseen.
Turun yliopiston organisaatiomuutoksesta johtuen sosioekonomisesta selvityksestä vastaavan Turun yliopiston Satakunnan ympäristökeskuksen sijaan selvityksestä vastaa Turun yliopiston ympäristöntutkimuskeskus. Tämä ei vaikuta töiden toteuttamiseen tai rahoitustaustoihin millään tavalla.
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Muu kumppani- ja osarahoittajayhteistyö
Hankekumppanien kanssa töiden ja talouden hallinnointia on ohjattu monin palaverein, sähköpostein ja puhelimitse. Kumppanien kanssa käytiin erilliset ohjauspalaverit hankkeen hallinnoinnin järjestämiseksi (marraskuun 2006 ja tammikuun 2007 aikana). Lisäksi ohjausryhmän kokouksen jälkeen 24.10.2007 pidettiin kumppanien kanssa yhteinen palaveri hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä. Vastaavia palavereja on pidetty kumppaneiden kanssa erikseen tämän jälkeenkin. Kumppaneiden kanssa solmitut sopimukset, joissa on vahvistettu tehtävien sisältö, kustannukset, maksumenettelyt jne. on lähetetty I toimintaraportin yhteydessä. Myös osarahoittajien kanssa on käyty suunnittelupalavereja ja näiden kanssa tehdyt sopimukset on niin ikään lähetetty I toimintaraportin yhteydessä. Hankeyhteistyö jatkuu kumppanien kanssa sitoutuneesti hankkeen loppuun asti.
Organisaatiomuutokset
Valtion hallinnon uudistuksesta johtuen vuoden 2010 alusta alkaen Lounais-Suomen ympäristökeskus muuttui osaksi uutta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY),
sen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualuetta. Tässä yhteydessä myös yksi kumppaneista, Tiehallinto, Turun tiepiiri liittyi osaksi edunsaajaa Varsinais-Suomen ELYä. Lisäksi vuoden 2010 alussa
Noormarkun kunta liittyi Porin kaupunkiin.
Yhteistyö komission kanssa
Hanketta on jouduttu muuttamaan kaksi kertaa. Vuonna 2010 jouduttiin muuttamaan hankkeen
kululuokkia sekä edunsaajaa ja kahta kumppania organisaatiomuutosten vuoksi (kirje komissiolle
9.2.2010). Kululuokkia muutettiin paremmin hankkeen toteutumaa vastaaviksi. Myöhemmin (kirje
komissiolle 1.9.2010) hankkeelle haettiin vuosi jatkoaikaa, kun oli mahdollista paremmin arvioida
hankkeen jatkonäkymät.
Hankkeen alkuvaiheessa hankkeen ohjaajat (Kotiranta ja Lohilahti) osallistuivat Ympäristöministeriön ja komission järjestämään uusien LIFE-hankkeiden ns. Kick-off meeting tilaisuuteen Helsingissä 2.10.2006.
Ohjaavan konsulttiyrityksen Astralen edustajan Mikko Tiiran vierailu hankkeen evästämiseksi järjestettiin 1.11.2006.
Projektikoordinaattori osallistui Suomen LIFE-hankkeiden koordinaattoritapaamiseen Lohtajalla 6.-7.6.2007.
Hankkeen ensimmäinen projektikoordinaattori Tapio Aalto ja hankevastaava Gustafsson
olivat mukana Metsähallituksen johtaman Kosteikko-LIFE -hankkeen (LIFE99
NAT/FIN/006278) Expostmission-tilaisuudessa 23.4.2007. Aalto työskenteli aikanaan myös
em. hankkeen koordinaattorina ja Gustafsson oli Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
hankevastaava tuossa hankkeessa.
I toimintaraportti (päiväys 9.1.2008)
Hankekatselmus 23.4.2008, Astralen edustajan Mikko Tiiran käynti ja arviointi hankkeen
tilanteesta
II toimintaraportti (päiväys 1.4.2009)
Hankekatselmus 8.-9.10.2009, mukana komission edustajat Federico Nogara ja Aneta Gajda, konsultin edustaja Mikko Tiira, kokouksessa mukan Lounais-Suomen ympäristökeskuksesta (nykyisin ELY-keskus) Esko Gustafsson, Seppo Kotiranta, Satu Lohilahti ja Tapio
Aalto, Metsähallituksesta Mikael Nordström, Turun yliopistosta Matti Räsänen ja ympäristöministeriöstä Pekka Harju-Autti.
Väliraportti (päiväys 5.5.2010)
Hankekatselmus Astralen konsultin Camilla Strandberg-Paleniuksen kanssa 15.3.2011.
Kokouksessa olivat mukana aiempi projektikoordinaattori Tapio Aalto, Tommi Lievonen sekä Iiro Ikonen.
III toimintaraportti (päiväys 31.3.2011)
Kutsu komissiolle viettämään Puurijärven rakenteiden valmistumisjuhlaa 25.5.2011.
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Hankekatselmus Astralen konsulttien Milka Parvinen ja Bent Jepsen kanssa 11.–
12.10.2011. Kokouksessa olivat mukana Tommi Lievonen ja talousvastaava Tarja Juntunen. Toisena päivänä tutustuttiin Puurijärven ja Raijalanjärven kohteisiin.
Hankekatselmuksen johdosta on lähetetty email-selvitys koskien Porin kohteiden hoito- ja
käyttösuunnitelmien etenemistä (A1, 29.11.2011 / Ioana Cazan & Päivi Rauma)
Yhteistyö vastaavien ja muiden hankkeiden kanssa (ks. myös E5)
Hanke oli aktiivisesti yhteydessä jo päättyneisiin muihin suomalaisiin LIFE-hankkeisiin
(esim. Lintulahdet-LIFE ja Karjalan suot ja ikimetsät, helmiä luonnonhistorian ketjussa LIFE). Hankkeen alkuvaiheessa oli tärkeää saada taustatietoa ja kokemuksia käynnissä
olevien tai juuri päättyneiden hankkeiden mahdollisista hallinnollisista ongelmista ja menettelytavoista.
Koordinaattori oli mukana kansallisten, kosteikkojen kunnostusta koskevien neuvottelupäivien suunnittelussa v. 2007.
Vattajan dyyni-LIFE –hankkeelta hankittiin taustatietoa Yyterin luontotyyppiselvityksen toteuttamiseksi (ks. A1)
Koordinaattori osallistui 10.–13.6.2008 Suomessa Turussa järjestettyyn Eurositeseminaariin. Eurosite on laajin eurooppalainen suojelualueiden hoidosta vastaavien toimijoiden verkosto, jonka päätehtävänä on edistää luonnonsuojelualueiden hoitoa.
Koordinaattori osallistui 23.–25.9.2008 Suomessa Oulussa järjestettyyn "Networking with
wetland managers in Nordic Baltic countries" -seminaariin, jossa oli mukana erityisesti pohjoismaiden ns. Ramsar-alueiden toimijoita sekä myös vastaavia toimijoita venäjältä.
Koordinaattori osallistui Tanskassa 27.–28.4.2009 järjestettyyn LIFE-seminaariin, joka käsit-teli rantaniittylinnuston elinympäristön kunnostuksia (Restoration of Meadow Bird Habitats, REMAB-seminaari).
Koordinaattori osallistui Suomen ympäristökeskuksen järjestämään kansalliseen vesien
kunnostusta ja tutkimusta käsittelevään seminaariin 25.1.2010.
Koordinaattori osallistui Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa käynnistyneen
VELHO- hankkeen järjestämään hoito- ja käyttösuunnitelmien kehittämiseen tähtäävään
Adaptive Management workshoppiin (21.–23.9.2010).
Hankkeen aiempi projektikoordinaattori Tapio Aalto kävi esittelemässä hanketta ja jakamassa hankkeesta saatuja kokemuksia ympäristöministeriön järjestämässä LIFE + seminaarissa 21.3.2011.
7.6.2011 järjestettiin Preiviikinlahdella, Yyterin lietteillä maastokokous Porin kaupungin
kaupunkipuistot -hankkeen kanssa koskien alueen käyttö ja hoitosuunnitelmaan vaikuttavaa reittihanketta lietteillöä. Paikalla olivat Tommi Lievonen ja Porin kaupungilta Antti Mäkelä ja Outi Aalto.
6.-7.9.2011 LIFE + Platform meeting, Helsinki. Tutustuminen muihin LIFE-hankkeisiin ja
oman hankkeen esittely (Lievonen). Kokous mahdollisesta yhteistyömahdollisuuksista ja
synergiaeduista Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen LounaisSuomen vesistöalueilla eli VELHO-hankkeen kanssa 24.10.2011. Tavoitteena oli etsiä
mahdollisuuksia ja kohdealueita järviruo'on hyödyntämiseen liittyen (toiminta osa VELHOhanketta). Paikalla Tommi Lievonen, Juha Manninen, Terhi Ajosenpää, Johanna Rinne,
Ritva Kemppainen, Elina Joensuu (kaikki Varsinais-suomen ELY-keskuksesta).
Kokemäenjoki-LIFE hankkeesta kirjoitettiin lyhyt kuvaus Kokemäenjoen aalloilla ja rannoilla
-kirjaan. Kokemäenjokea esitellään monesta eri näkökulmasta jokilaakson aluesuunnittelun
50-vuotishistorian kunniaksi julkaistavassa opuksessa.
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F2. Sosioekonominen selvitys
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Hankkeen aikana tehdään selvitys hankkeen vaikutuksista asenteisiin luonnonsuojelua, ja Natura
2000 –ohjelmaa kohtaan näillä alueilla. Lisäksi selvitetään projektin työllistämisvaikutukset ja taloudelliset vaikutukset alueilla. Selvityksestä vastaa Turun yliopiston alainen Satakunnan ympäristötutkimuslaitos. Selvitys tehdään haastatteluin ja kyselyin sekä hankkeen kustannustietoja hyväksi
käyttäen. Tiedot kerätään sekä hankkeen alussa että loppuvaiheessa. Selvitys julkaistaan ELYkeskuksen julkaisusarjassa. ja sisältö tiivistetään myös hankkeen loppuraporttiin. Selvityksestä on
hyötyä muillekin luonnonsuojeluhankkeille.
Tavoiteaikataulu:

Selvityksen ensimmäinen osa tehty
Selvitys valmis

30.6.2007
31.5.2012

Tilanne
Sosioekonomisen selvityksen ensimmäinen osa, siihen liittyvät kyselyt ja haastattelut sekä yhteenveto on tehty. Aineisto koottiin touko-elokuulla 2007, jolloin tekijöiksi palkatut tutkija Satu Riikonen
ja harjoittelija Paulina Nordström keräsivät tiedot selvityksen tavoitteisiin räätälöidyillä kyselylomakkeilla. Työn ohjauksesta Satakunnan ympäristötutkimuslaitoksesta vastasi suunnittelija Mikko
Ojanen. Suunnittelija Mikko Ojanen jäi eläkkeelle 1.4.2008 ja Turun yliopistossa on tehty myös
organisaatiomuutoksia. Selvityksen jälkimmäisen osan toteutuksesta vastaa Turun yliopistossa
ympäristöntutkimuskeskus (ks. myös F1).
Osa aineistoista kerättiin hankkeen yleisötilaisuuksissa (ks. A1), joihin selvityksen tekijät osallistuivat. Aineisto kerättiin myös sähköpostikyselyin, retkikohteissa tehdyillä vierailijoiden haastatteluilla
sekä myös erillisillä teemahaastatteluilla. Hankesuunnitelmasta poiketen myös ensimmäisen osan
arvioitiin olevan perusteltua julkaista, mutta kevyemmällä tavalla kuin lopullinen raportti. Selvityksen ensimmäinen osa valmisteltiin ja viimeisteltiin julkaisuksi alkuvuodesta v. 2008, ja se julkaistiin
sähköisessä muodossa maaliskuussa 2008 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen julkaisusarjassa. Työn viimeisteli tutkija Satu Riikonen, joka teki myös työsuunnitelman seuraavan osan töistä.
Työn jälkimmäinen osa käynnistettiin talvella 2011 marraskuussa. Vuoden 2011 lopulla pidettiin
toteutusvastuussa olevan ympäristötutkimuskeskuksen johtajan Ilppo Vuorisen kanssa aloituskokous. Turun yliopisto palkkasi hanketta varten oman työntekijän, Tommi Anderssonin. Vuoden
2012 puolella tehtiin loput haastattelut ja raportti on valmiina painossa.
Yhteenveto selvityksen tuloksista
Julkaisussa vertailtiin alueella asuvien ja toimivien henkilöiden vuoden 2007 odotuksia siihen, miten nämä odotukset ovat viiden vuoden aikana toteutuneet. Ensimmäisellä kerralla kyselyyn vastasi 119 henkilöä ja toisella 84 henkilöä. Kysymykset oli suunniteltu ensimmäisellä kerralla siten, että
ne voitiin 2012 toistaa lähes sellaisinaan. Kysely lähetettiin toisella kerralla samojen intressi- ja
harrastusryhmien edustajille kuin vuonna 2007. Vain muutama vastaaja ilmoitti vuoden 2012 kyselyssä hyötyvänsä taloudellisesti jostain Kokemäenjoki-LIFE hankealueesta tai muusta Kokemäenjoen alueella sijaitsevasta suojelualueesta. Vastaajien suosituimmat harrastukset kaikilla alueilla
olivat jo aikaisemmassa tutkimuksessa luonnon tarkkailu ja siellä oleilu sekä vesillä ja luonnossa
liikkuminen. Suosituimmat harrastukset vuonna 2012 olivat samat kuin vuonna 2007 ja ne voidaan
käytännössä jakaa kahteen suurempaan ryhmään, virkistäytyjiin ja hyödyntäjiin (metsästys, kalastus jne.).
Verrattuna vuoden 2007 kyselyyn on hyödyntäjien prosenttiosuus hieman kasvanut (27% vuonna
2007 vs. 37% nykyisin). Virkistäytyjät näkivät selvästi hankkeiden parantaneen heidän henkilökohtaisia harrastusmahdollisuuksia kun taas hyödyntäjät olivat sitä mieltä, että hankkeilla oli harrastusmahdollisuuksia rajoittava vaikutus. Hankepaikkakuntien talouteen ja työllisyyteen hankkeella ei
juurikaan arvioitu olevan sellaista suoraa vaikutusta, joka olisi ollut helposti todennettavissa. HanLoppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012
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kekokonaisuuden vaikutuksia työllisyyteen ja esimerkiksi matkailuun voidaan kuitenkin arvioida
parhaiten vasta useamman vuoden päästä, jolloin on mahdollista saada parempi kuva siitä, millä
tavalla alueen toimijat ovat alkaneet hyödyntää hankkeen tuottamia mahdollisuuksia. On todennäköistä, että esimerkiksi uusien palvelurakenteiden taloudellinen hyödyntäminen ei tapahdu välittömästi rakenteiden valmistuttua, vaan pidemmällä ajanjaksolla, jonka aikana eri toimijat löytävät
rakenteet ja pystyvät näkemään sen, miten ne voidaan liittää esimerkiksi heidän tarjoamiensa palvelujen yhteyteen tuomaan lisäarvoa. Hankkeen kirjanpidon kautta voidaan arvioida kuitenkin, että
alueelle on eri tavoin jäänyt taloudellista hyötyä hankkeen aikana. Esimerkiksi Puurijärven kunnostustyö yksin maksoi kaikkineen lähes 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulee huomioida erilainen
alihankintatoiminta (selvitykset, työtehtävät), alueelta ostetut tarvikkeet ja materiaali (erityisesti
sora, kiviaines ja puutavara), ilmoitukset paikallisissa lehdissä, sekä muista palvelujen käytöstä
(majoitus, kokoustilat, ostot)
Yleisesti ottaen vastaajat kuitenkin olivat sitä mieltä, että hankkeella oli hankepaikkakunnilla hieman enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vaikutuksia. Vastaajien asenteet luonnonsuojelua kohtaan olivat pääsääntöisesti myönteisiä, eikä muutoksia vuoden 2007 näkemyksiin ole juurikaan
havaittavissa.
Vastauksissa kuvastuu selvästi tiedon ja tiedottamisen tarve, vain vajaa viidesosa vastanneista oli
tyytyväinen nykyiseen. Tutkimuksia ei enää katsottu tarpeelliseksi lisätä. Intressiryhmien ja ylemmän tason toimijoiden haastatteluissa korostuu luontoalueiden virkistyskäyttö. Natura-alueet koetaan ensisijaisesti paikallisten virkistäytymisalueina, ei niinkään taloudellista hyötyä tuottavina matkailukohteina. Natura-prosessi on ollut pitkä eikä suojelun syitä ole maanomistajien mukaan selitetty perusteellisesti. Myös ympäristöviranomaisten tapaan olla yhteydessä maanomistajiin kaivataan
parannusta. Henkilökohtaista yhteydenottoa ja kontaktia arvostetaan ja pidetään kirjettä parempana lähestymistapana. Kaikkien kunnanjohtajien mukaan yksi tärkeä syy lähteä mukaan Kokemäenjoki-LIFE -hankkeeseen on se, että kuntien varat yksinään eivät riitä suurien hankkeiden toteuttamiseen.
F3. Seurannat
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Seurannat tehdään hankkeen, sen kunnostus- ja hoitotöiden vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi
hankeseurannat luovat pohjan hankkeen jälkeen jatkuville seurannoille. Luontoseurantoja tehdään
erillisillä seurantaselvityksillä Puurijärvi-Isosuon alueella ja Porin Preiviikinlahdella. Seurannoissa
kiinnitetään huomiota erityisesti eurooppalaisittain merkittäviin lajeihin (esim. lintudirektiivin liitteen I
lajit) ja ympäristötyyppeihin (luontodirektiivin määrittelemät luontotyypit). Seurantatuloksista tehdään erilliset raportit. Vanhakoskella, Pirilänkoskella ja Kokemäenjoen suistossa kunnostus- ja
hoitotoimenpiteitä on vain vähän. Niiden vaikutusten arviointi linnustoon ja muuhun luontoon on
hankalaa projektin aikataulun puitteissa, eikä näillä alueilla tehdä varsinaisia luontoseurantoja
hankkeen rahoituksella. Näillä kohteilla hankkeen vaikutuksia voidaan arvioida ja todentaa kunnostustöissä toteutettuina pinta-aloina, valokuvin sekä sosioekonomisina vaikutuksina, jotka arvioidaan erillisenä selvityksenä (ks. F2).
Puurijärvi-Isosuon alue
Puurijärven kunnostuksen seurannat sisältävät linnusto-, kasvillisuus-, luontotyyppi- ja pohjaeläinseurannan. Puurijärven kunnostukseen liittyy viranomaistehtävänä ns. velvoitetarkkailuja, jotka
rahoitetaan projektin ulkopuolisella valtion rahoituksella. Seurantaselvitykset tuottavat tärkeää
taustatietoa myös hoito- ja käyttösuunnitelmille. Linnustoseurantaan sisältyy pesimä- ja muuttolinnustoselvityksiä, jotka tehdään projektin alussa ja lopussa. Levähtävän linnuston selvitykset tehdään sekä syys- että kevätmuuttokausilla. Kasvillisuusseurannassa kasvillisuuden muutoksia arvioidaan sekä hankkeen alussa että lopussa kasvillisuusvyöhykkeiden muutosten arvioinnilla ja perustamalla myös ns. seurantalinjoja. Seuranta edellyttää tuoreita ilmakuvia, jotka hankitaan ostopalveluna. Kasvillisuusseurantaan kytkeytyy luontevasti luontotyyppien seuranta.
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Metsissä ja soilla seuranta sisältää saavutettujen pinta-alojen arvioinnin ja lisäksi vaikutuksia arvioidaan valokuvaamalla toimenpidealueet säännöllisin väliajoin.
Raijalanjärvellä seurataan levähtävän linnuston tilannetta sekä kevät- että syysmuuttokausilla. Lisäksi siellä seurataan linnuston ruokinnan vaikutusta linnuston kerääntymiseen sekä myös luontomatkailun lisääntymisestä aiheutuvan mahdollisen häirinnän vaikutusta.
Preiviikinlahden linnustoseurantaan kuuluu pesimälinnuston seuranta hoitokohteilla. Kasvillisuusseurannassa kasvillisuuden muutoksia arvioidaan sekä hankkeen alussa että lopussa kasvillisuusvyöhykkeiden muutosten arvioinnilla ja perustamalla myös seurantalinjoja. Seuranta edellyttää
tuoreita ilmakuvia, jotka hankitaan ostopalveluna. Kasvillisuusseurantaan kytkeytyy luontevasti
luontotyyppien seuranta.

Tavoiteaikataulu:

Seurantatyöt aloitettu
Seurantatyöt valmiit

31.12.2007
31.1.2012

Tilanne
Seurantatyöt on tehty kaikilla hoitokohteilla. Hankekohteiden seurantojen sisällöstä eri kohteilla on
hankkeen aikana käyty työpalavereja Suomen ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoiden kanssa. Vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos (Suomen ympäristökeskus) laati erillisen
ohjeistuksen hankkeen linnustoseurantojen toteuttamiseksi ja suojelubiologi Terhi Korvenpää Puurijärven kasvillisuusseurannoista. Seurantojen maastotöitä jatkettiin vuonna 2008. Vaikutusten arvioimiseksi seurannat toteutettiin samalla tavalla vuonna 2011 ja raportoitiin 2012.
Puurijärvi
Puurijärven kunnostukseen kuuluu velvoitetarkkailuina laajat luontoseurannat ja vedenlaadun seurannat. Tarkkailuun kuuluvat luontoseurannat ovat samansisältöisiä LIFE-hankkeen seurantojen
kanssa, ja ne rahoitetaan hankkeen ulkopuolisella valtion rahoituksella. LIFE-seurannat niveltyvät
näihin velvoitetarkkailuihin ja yhdessä velvoitetarkkailujen kanssa Puurijärvellä on vuoteen 2011
asti vuosittainen seuranta. Sen lisäksi, että yhdistetyt seurannat antavat tarkemman kuvan hankkeen vaikutuksista, seurantojen toivotaan antavan myös yleisempää taustatietoa sille, kuinka näin
laajan kunnostuksen seurannat tulisi toteuttaa. Velvoitetarkkailut jatkuvat hankkeen jälkeen, ja
tarkkailuohjelmaa arvioidaan uudestaan talven 2012/2013 aikana, kun vedenpinnan tavoiteltu korkeus on saatu vakiinnutettua. Kaikkien velvoitetarkkailuun kuuluvien seurantojen sisältö palvelee
LIFE-hankkeen vaikutusten arviointia, ja LIFE-hankkeen vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon koko selvitysaineisto. LIFE-hankkeen rahoittamat seurannat on tehty pääosin vuosina 2008 ja
niitä tehtiin vielä 2011 johtuen kunnostustöiden ajoittumisesta loppuvuoteen 2010. Järven kunnostuksen seuranta käynnistettiin vuonna 2007 velvoitetarkkailuun kuuluvana. Ainoastaan kevätmuuttajien laskennat tehtiin hankkeen töinä.
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Puurijärven kunnostuksen velvoitetarkkailujen ja LIFE-seurantojen (linnusto, kasvillisuus, luontotyypit ja pohjaeläimet) aikataulu: V = Velvoitetarkkailu, L = LIFE-seuranta, H = hankkeen ulkopuolinen lisäselvitys. Vuonna 2012 ei kuitenkaan tehty velvoitetarkkailuja kuin ilmakuvauksen osalta,
sillä vedenpinnan taso ei ollut vakiintunut suunnitelman mukaiseksi.
Vuosi/
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sisältö
Linnut: P
Linnut: S
Linnut: K

V
V
L

L
L

L
L
L

V
V

V
V

Kasvillisuus
Ilmakuvat
Luontotyyppi

V
V
V

L
V
L

V

L
V
L

V
V
V

V
V
V

Pohjaeläimet
Kalasto

V

L
H

V

L

V
H

V

V

V
H

Linnut:
Kevätmuuttajien laskennat v. 2007 ostettiin LIFE-hankkeessa konsulttityönä (raportti lähetetty II toimintaraportin mukana).
Vuoden 2008 linnustolaskennat tehtiin Metsähallituksen työnä, syyslaskennoissa käytettiin
myös konsulttityötä (Marko Dahlman). Laskentojen sisältöä arvioitiin ja täsmennettiin jonkin
verran, koska kunnostus ei ollut edennyt arvioidun mukaisesti eikä vesiala ollut lisääntynyt
merkittävästi edelliseen selvitykseen verrattuna. Pesimälinnustolaskennan raportti lähetettiin II toimintaraportin mukana. Syyslaskentojen raportti oli väliraportin liitteissä. Vuonna
2011 Metsähallitus toteutti LIFE-seurannat alueella (kevät- ja syyslaskennat, pesimälajistolaskennat) (liite).
Kasvit ja luontotyypit:
Velvoitetarkkailuina tehtiin kattava kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys v. 2007. LIFEseurantoina järvelle perustettiin v. 2008 seurantalinjat Metsähallituksen työnä, joiden perusteella saadaan tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa kunnostuksen vaikutuksista (raportti lähetetty II toimintaraportin yhteydessä). Vuonna 2011 Metsähallitus toteutti LIFEseurannat alueella koskien kasvillisuutta ja luontotyyppejä (raportti liitteenä).
Ilmakuvat:
Ilmakuvat on arvioitu kokonaisuudessaan velvoitetarkkailuihin kuuluviksi ja ne on ostettu
hankkeen ulkopuolisella rahoituksella vuosina 2007 ja 2008. Kuvat ovat myös LIFEhankkeen käytettävissä. Hankesuunnitelmassa oli mainittu ilmakuvien tarve, mutta kustannus oli jäänyt pois kustannuslaskelmasta. Vuonna 2010 tehtiin velvoitetarkkailuina ilmakuvaus, samoin vuonna 2011 ja 2012.
Pohjaeläimet
Pohjaeläinseurannassa keskitytään kaivualueiden seurantaan, ja tavoitteena on selvittää
pohjaeläinten kolonisoituminen ja asettuminen kaivetuille alueille. Vuosina 2007 ja 2009
seuranta tehtiin velvoitetarkkailuina ja v. 2008 LIFE-hankkeen työnä (raportti lähetetty II
toimintaraportin yhteydessä). Vuonna 2010 tehtiin velvoitetarkkailuna pohjaeläinselvitys,
vuonna 2011 se tehtiin LIFE-seurantana.
Kalasto
Kalaston seuranta ei kuulu velvoitetarkkailuihin tai LIFE-seurantoihin. Varsinais-Suomen
ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus toteuttivat kuitenkin yhteistyönä Puurijärvellä koekalastukset v. 2008 hankkeen ulkopuolisella rahoituksella. Tämä täydentää merkittävästi
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seurantoja, sillä viime aikoina on tullut lisää tietoa kalaston ja linnuston vuorovaikutuksista
sekä tämän tyyppisten kunnostusten mahdollisista seurauksista ja vaikutuksista näihin tekijöihin. Raportin laati v. 2009 Suomen ympäristökeskuksen tutkija Ilkka Sammalkorpi.
Puurijärven kunnostustöiden viivästyminen vaikutti sen seurantojen ja velvoitetarkkailujen toteuttamiseen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan seurantojen toinen vaihe oli tarkoitus toteuttaa
vuonna 2010, kun kunnostustyöt ovat kokonaan valmiit. Puurijärven vedennostorakenteiden työt
alkoivat helmikuussa 2010, ja työt valmistuivat vasta syksyllä 2010. Siten seurantakokonaisuutta ei
ollut mahdollista toteuttaa alkuperäisen tavoitteen mukaisesti hankkeen aikataulun puitteissa. Arviomme mukaan ja myös komission viestin (15.12.2009) sisältöä tulkiten Puurijärven seuranta on
erittäin merkittävä ja tärkeä osa kunnostushanketta. Seurannat antoivat myös yleisempää taustatietoa sille, kuinka näin laajan kunnostuksen seurannat tulisi toteuttaa. Puurijärven kunnostustyöt ja
seurannat kytkeytyivät olennaisesti myös sosioekonomiseen selvitykseen (ks. F2). Tästä näkökulmasta arvioimme hanketta, siihen haettiin pidennystä ja toteutimme vuonna 2010 tehtäväksi aiotut
seurannat vuonna 2011, jolloin vedennosto ja kaivut oli jo tehty.
Yhteenveto vaikutuksista seurantojen perusteella
Vaikka vaikutusten todentaminen ja arviointi edellyttävät pidempää seurantajaksoa eikä vedenpinnan taso vuonna 2011 ollut vielä vakiintunut suunnitelman mukaiseksi (suunniteltua korkeammalla), seurantojen perusteella on nähtävissä jo tavoiteltuja tuloksia. Vesialan lissäntyminen on jo
2011 vuoden syksyllä saanut aikaan joitakin muutoksia Puurijärven kasvillisuudessa, kasvillisuustyypeissä ja Natura-luontotyypeissä. Muutokset ovat kuitenkin lähinnä sidoksissa suoraan vedenpinnan nousuun ja vaikutukset näkyivät lähinnä kasvillisuuden peittymisenä veden alle ja kasvillisuustyyppien välivaiheina. Vuoden 2008 selvitykseen nähden vesikasvillisuustyyppien osuus on
kasvanut 26,7 % ja vastaavasti luhtien osuus laskenut 26,0 %. Vaikka suuri osa tähän vaikuttavista
kuvioista onkin muutostilassa, voidaan tästä kuitenkin päätellä, että vedennosto on käytännössä
muuttanut tai muuttamassa entiset luhdat vesikuvioiksi. Vaikka luhtia onkin muuttumassa vesikuvioiksi, on myös todennäköistä, että vedenpinnan nousu ja tulvavaikutus tulee vastaavasti lisäämään
rantaniittyjen sekä rantapensastojen ja -puustojen luhtaisuutta. On siis oletettavaa, että saraisten,
heinäisten, ruohoisten ja pajuvaltaisten luhtien määrä pysyy jatkossakin hyvänä mutta myös metsäluhtien, joita alueella on tuskin lainkaan, määrä lisääntynee veden noustua puustoiselle rantaalueelle. Myös joitakin laidunalueita on jäämässä ainakin kausittaisten tulvavesien alle, joka saattaa johtaa erityisesti viiltosarayhdyskuntien ja viitakastikkayhdyskuntien levittäytymiseen. Nosto on
kuitenkin vaikuttanut kaikkein näkyvimmin eteläosan kasvillisuuteen, jossa laajat laidunnuksessa
olleet sara- ja heinäluhdat, ruoholuhdat ja järviruokoyhdyskunnat ovat peittyneet yli 1 m syvyisen
vesimassan alle. Eteläosan rantapuustot ovat jääneet myös veden varaan ja vaikka ne ovat vielä
elinvoimaisia, on kuitenkin selvää, että muutaman vuoden sisällä koivut ja haavat kelottuvat ja katoavat. Alueelle jää pitkäksi aikaa lahopuuta. Kaivettujen kanavien kasvillisuus on edelleen hyvin
niukkaa ja onkin odotettavissa, että erityisesti kelluslehtikasvillisuus tulee lisääntymään voimakkaasti tulevina vuosina. Lisäksi jo vuonna 2008 havaittu järviruoko- ja järvikaislayhdyskuntien runsastuminen on jatkunut alueella edelleen. Vuoden 2011 pohjaeläinselvitysten mukaan vuosina
2007–2009 kaivettujen alueiden pohjaeläintilanne oli jo luonnontilainen.
Puurijärven kunnostuksen jälkeisenä ensimmäisenä vuotena oli linnustossa tapahtunut jo selviä
muutoksia verrattuna vuosina 2007–2008 tehtyihin laskentoihin. Puolisukeltajasorsien lukumäärät
olivat keväällä hieman alhaisemmalla tasolla kuin aikaisemmin kun taas laulujoutsenen ja metsähanhen määrät olivat selvästi alhaisempia. Tähän saattaa vaikuttaa kevään myöhäisempi ajoittuminen (muuttojakso oli lyhyempi eivätkä linnut jääneet pitkäksi aikaa levähtämään) ja tulvatilanne,
mikä mahdollisti lintujen monipuoliset ruokailumahdollisuudet ympäröivillä pelloilla. Laulujoutsenet
ja metsähanhet esiintyivät esim. Raijalanjärvellä hyvin runsaslukuisina. Kokosukeltajien lukumäärät
olivat jopa nelinkertaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin, etenkin tukkasotkan ja telkän lukumäärät
kasvoivat selvästi. Pesimälinnustossa todettiin puolisukeltajasorsien kantojen pienentyneen kun
taas kokosukeltajasorsien ja uikkujen kannat olivat runsastuneet selvästi. Järvellä pesivien kurkien
määrä väheni viidestä kahteen, myös naurulokkien parimäärä väheni jonkin verran kun taas pikkulokkikanta oli kasvanut. Syksyllä suurimmat muutokset verrattuna aikaisempiin laskentoihin liittyivät
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nokikanan ja telkän selvään runsastumiseen. Myös tukkasotka ja punasotka runsastuivat selvästi.
Puolisukeltajasorsien määrät vaihtelivat syksyn aikana melko paljon ja esiintymiskuva muistutti
jonkin verran syksyjen 2007 ja 2008 esiintymiä. Vedenpinnan nosto ei vähentänyt yöpyvien kurkien
lukumäärää vaan nyt todettiin Puurijärven ennätysmäärä 3543 yksilöä 10.9.
Vedenpinnan nosto vaikutti selvästi lintujen sijoittumiseen Puurijärven sisällä. Paras alue oli edelleenkin järven keskivaiheilla Kärjenkallion lintutornin edustalla ja siitä etelään Kirrinkalliolle saakka.
Lukumäärät järven eteläpäässä Mutilahdessa kuitenkin kasvoivat selvästi ja etenkin syksyllä siellä
viihtyi merkittävä osuus järven vesilinnuista. Järven pohjoispäässä, mm. kaivetuilla alueilla, oli melko runsaasti lintuja keväällä tulvan aikaan, mutta kesällä ja syksyllä lukumäärät olivat pienemmät.
Osittain tähän saattoi vaikuttaa korkea kasvillisuus minkä johdosta kaivetuille alueille ei ollut näkymää.
Vuoden 2011 selvityksen perusteella ei voida vielä tehdä kovinkaan vahvoja johtopäätöksiä vedenpinnan noston ja kunnostuksen vaikutuksista. Järven kasvillisuustyypit ja niiden esiintyminen
olivat muutosvaiheessa ja tilanne vakiintuu lähivuosien aikana. Myös vedenpinta oli vuonna 2011
hieman normaalikevättä korkeammalla.
Raijalanjärven levähtäjäselvitykset (kevät ja syksy 2007) ostettiin konsulttitöinä (raportit lähetetty
toisen toimintaraportin yhteydessä). Selvityksissä on laskettu linnut osa-alueittain, mikä taustoittaa
myös ruokintojen ja lampareiden vaikutusta lintujen sijoittumiseen. Raijalanjärven linnustoseurannan jälkimmäinen osa toteutettiin 2010 syksyllä ja toinen osa toteutettiin 2011 keväällä.
Laulujoutsenen ja puolisukeltajasorsien lukumäärät olivat keväällä 2011 aiempaa suuremmat, mutta metsähanhien levähtäjämäärät olivat noin vuoden 2007 tasolla. Tulvatilanteen takia peltoalueella oli jopa kokosukeltajasorsia. Tulvista huolimatta linnut olivat keskittyneet alueen pohjoispään
lammikoiden tuntumaan. Myös lintujen ruokinta saattoi osaltaan vaikuttaa niidenkin sijoittumiseen.
Tulokset osoittavat että Raijalanjärvi on yksi Sisä-Satakunnan tärkeimmistä laulujoutsenen ja hanhien levähdysalueista keväällä. Kaivetut lammikot ovat osoittautuneet linnuston monimuotoisuutta
lisäävinä toimenpiteinä.
Preiviikinlahden alueella ennen hoitotöiden käynnistymistä kuvaavan linnustotilanteen selvitykset
ostettiin konsulttitöinä. Rantaniittyjen hoitoalueiden (Yyteri ja Riitasaranlahti) ja Enäjärven selvitykset ostettiin erikseen. Maastotyöt tehtiin kesän 2007 aikana. Työt ostettiin Porin Metsäopiston luontokartoittajakurssin opiskelijoilta, joiden valmistuminen edellyttää tämän tyyppisten selvitysten laatimista. Selvitysten laatimista ohjasi Metsäopiston asiantuntijaopettaja, joka tuntee alueiden linnuston erinomaisesti ja on itse tehnyt selvityksiä alueilla. Hanketöillä saatiin hyödyllinen yhteistyökytkentä. Hankkeen töillä tuettiin em. koulutustyötä, hankkeen linnustoseurantaan kytkettiin alueen
linnustoasiantuntija ja hankekustannukset olivat näin toteutettuna hieman halvemmat. Rantaniittyjen linnustoselvitys oli valmis 7.10.2007 (lähetetty I toimintaraportin yhteydessä). Sen tulosten perusteella hoidon vaikutukset rantaniittylinnustoon tulevat näkymään selvimmin Riitasaranlahdella,
jossa selvityksen mukaan pesii avoimia niittyjä vaativista lajeista ainoastaan punajalkaviklo (Tringa
totanus), ja niitäkin ainoastaan yksi pari.
Alueen kasvillisuus- (ja luontotyyppiseurannan) toteutti Metsähallitus. Preiviikinlahdella ja Enäjärvellä vaikutuksia kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin seurattiin pääosin Metsähallituksen omaan
järjestelmään perustuvan kuviointidokumentoinnin avulla. Alueilta on lähtötilannetieto olemassa.
Alueilta on vuosilta 2003 ja 2004 Metsähallituksen omiin inventointeihin perustuvaa kuviointitietoa
ja Metsähallituksen asiantuntija-arvioinnin mukaan tiedot ovat asianmukaiset hankkeen lähtötilanteen arvioimiseksi. Näiden tietojen sisällön arvioimisen lisäksi Riitasaranlahdelle perustettiin kesällä 2007 kasvillisuuden seurantalinja, jolla saadaan tarkempaa tietoa muutoksista pitkään ruovikoituneelta alueelta. Lisäksi kunnostus- ja hoitoalueet kuvattiin ilmasta heinäkuussa 2007. Ilmakuvien
avulla voidaan vaikutuksia arvioida ja osoittaa tarkemmin. Preiviikinlahden alueen seurantaa jatkettiin vuonna 2010 konsulttitöin (linnustoseuranta) ja Metsähallituksen työnä (kasvillisuus, luontotyypit). Raportit valmistuivat 2010, mutta kasvillisuusraporttia jouduttiin muokkaamaan ja se valmistui
vasta 2012 (liite).
Loppuraportti 1.8.2006 - 31.7.2012

50
Yhteenveto vaikutuksista
Niitto- ja raivaustöiden ansiosta Riitsaranlahden niittypinta-ala kasvoi reilusti ja ruoikko- sekä pensaikkoalat pienenivät. Niittylinnustossa tapahtui merkittävä muutos. Vuonna 2007 paikalla pesi 6
kahlaajaparia kun vuonna 2010 pesi vastaavasti 24 paria. Uusia pesimälajeja olivat tai reviirilajeja
olivat töyhtöhyyppä, etelänsuosirri, sitruunavästäräkki ja pensastasku. Kansallisesti uhanalaisella
ja lintudirektiiviin liitteen I lajilla etelänsuosirrillä oli alueella ns. kihlareviiri, jossa linnut varoittelivat
ihmistä ja koiras vartioi reviiriään kuin asuttua. Sitruunavästäräkkireviiri koostui reviiriä pitävästä
koiraasta, joka ei pariutunut pesimäkauden aikana. Riitsaranlahdella hoitoniitty on avannut levähtäville linnuille laajan ruokailualueen. Ennen kuin ruoikko raivattiin lahden pohjukasta pois, olivat
kahlaajat lahdella levähtäjinä pääasiassa vain silloin, kun merivesi oli alhaalla ja lahden rannoilta
tuli liete esille. Kun lahden pohjukan lietteet olivat veden alla, kerääntyivät ne lahden suulle, lähelle
Lankoorinnokkaa. Meriveden ollessa korkealla kahlaajilla ei ollut juuri mahdollisuuksia ruokailla
Riitsaranlahdella. Uuden hoitoniityn myötä levähtäjien (ja pesivien) kahlaajien määrä on paitsi lisääntynyt, alue myös tarjoaa ruokailualueen, joka ei ole niin herkkä vedenpinnan korkeuden vaihteluille. Riitsaranlahdella on levähtänyt niityn raivauksen jälkeen perättäisinä syksyinä kymmeniä
metsähanhiakin, mikä osaltaan kuvastaa paikan erinomaisuutta ruokailu- ja levähdyspaikkana.
Yyterin puolella ei ole tapahtunut merkittävää muutosta pesimälinnustossa, mutta alue oli suurelta
osin niittymäistä jo ennen hanketta. Kunnostuksen merkitys näkyy erityisesti levähtävissä linnuissa
levähtävät kahlaajat suosivat kunnostettua alaa varsinkin merivedenkorkeuden ollessa selvästi
plussalla, jolloin lieteranta peittyy enemmän veden alle. Jotkin lajit, kuten muun muassa viklot ja
suokukot ja esimerkiksi tavi sekä lapasorsa suosivat kunnostusalaa meriveden ollessa matalammallakin. Kunnostusala on Yyterissä levähtäville linnuille yksiselitteisesti parantunut ruokailuala,
jossa ne pystyvät ruokailemaan usein sääolosuhteista riippumatta. Kunnostusalan vuoksi paikalla
pesineet etelänsuosirrit ovat säilyneet alueella.
Riitsaranlahdella kasvillisuusseurantalinjoja oli kaksi, joiden pituudet olivat 150 m ja 250 m. Seurantalinjoilla kasvillisuutta tutkittiin kasvillisuusseurantaruutujen avulla. Hoidettu alue alkaa ominaisuuksiltaan vastata Natura-luontotyyppiä merenrantaniitty. jos laidunnusta jatketaan. Myös koneellinen niitto voi olla tarpeellista, jos laidunpaine ei ole riittävä. Yyterinniemellä on jo nyt laajoja ja
varsin edustavia merenrantaniittyjä, mikä korostaa tämän tulevan niityn suurta luonnonsuojelullista
merkitystä. Yyterin puolella talkootyönä toteutettu rantaniittyala on luokiteltavissa varsin edustavaksi merenrantaniityksi, ja hankkeen aikana hoidetut muut alueet ovat muuttuneet pääasiassa
matalaksi niityksi, jossa kuitenkin edelleen on paikoin matalaa ruokoa.
Enäjärvellä tehtiin vuonna 2010 linnustoselvitys järven nykyisen tilanteen selvittämiseksi. Tutkimusalueen pesimälajistoon kuului vuonna 2010 yhteensä 15 lajia vesi- ja lokkilintuja. Luku on hieman pienempi kuin vuonna 2007. Mm. joutsen ja kurki pesivät järvellä yhden parin voimin. Järvellä
pesinyt naurulokkikoloniaa ei tavattu 2010. Yksiselitteistä syytä tähän oli vaikea esittää, mutta
mahdollisesti myöhäinen kevät tai jonkin pienpedon esiintyminen alueella ovat saattaneet vaikuttaa
asiaan. Naurulokkien osalta selvitys uusittiin pesimäkaudella 2011 (projektikoordinaattori kävi alueella useamman kerran), jotta saatiin suuntaa-antavaa tietoa siitä, olivatko olosuhteet mm. naurulokkien osalta parantuneet. Olosuhteiden voitiin arvioida parantuneen, mutta jostain syystä lajin
koloniaa ei järvellä pesinyt vuonna 2011. Syytä kolonian siirtymiseen ei tiedetä, mutta syyt voivat
liittyä mm. uusien paikkojen löytymiseen, ravintolähteiden sijainnin tai laadun / määrän muutoksiin
tai muuhun häirintään liittyviin tekijöihin. Pesimisen edellytykset ovat Enäjärvellä säilyneet ja todennäköisesti myös parantuneet, vaikka kolonia ei olekaan siellä kahtena viime vuotena pesinyt.
Seurantaa jatketaan hankkeen jälkeen. Enäjärven linnustoraportti valmistui maaliskuussa 2008
(lähetetty 2. toimintaraportin yhteydessä).
Ojien täyttö on onnistunut hyvin, vaikkakin eteläisemmän ojan täyttö ei onnistunut täydellisesti, sillä
kohteelle on syntynyt pieniä lammikoita joissa on pysyvästi vettä. Erityisesti järven länsirannan
pajut ovat muodostaneet vesoja jotka tulee raivata muutaman vuoden välein. Natura 2000 –
luontotyyppien tilan ja edustavuuden uudelleen arviointi on perusteltua tehdä, kun toimenpiteistä
on kulunut muutama vuosi ja tilanteen voidaan olettaa vakiintuneen.
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F4. Tilintarkastus
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Hankkeen budjetti ja rahankäyttö on tarkastettu asianmukaisesti. Talous on hoidettu lakien ja määräysten mukaisesti hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Tilintarkastuksen suorittaa ulkopuolinen,
riippumaton tilintarkastustoimisto.
Tavoiteaikataulu: 31.7.2012
Tilanne
Hankkeen tilintarkastusyritykseksi valittiin PricewaterhouseCoopers (PwC), Julkistarkastus Oy.
Yritys on tehnyt myös aiemmin LIFE Luonto -hankkeiden tilintarkastuksia. Tilintarkastus totutetaan
kahdessa osassa, niin että elokuussa 2009 tarkastettiin alustavasti v. 31.12.2008 asti syntyneiden
kustannusten kirjanpito. Lopputilintarkastus käynnistettiin lokakuussa 2012. Tähän liittyvä Audit
report lähetetään erikseen jälkikäteen komissiolle joulukuun puolivälissä 2012.
Tilintarkastajan yhteystiedot:

PwC, Julkistarkastus Oy (1064970-0)
PL 1015, Itämerentori 2
00101, Helsinki
yhteyshenkilö: Topi Katajala

Tämän lisäksi Satakuntaliiton maksaman osarahoituksen osalta (kansallista maakunnan kehittämisrahaa) teetettiin oma tilintarkastus, jonka toteutti hankkeen edunsaajan käyttämä yritys (KPMG
Oy Ab).
F5. After Life Conservation plan suomeksi
Tavoitteet ja odotetut tulokset
Hankkeen päättyessä laaditaan suunnitelma alueen suojeluprosessin jatkamiseksi hankkeen jälkeen. Suunnitelma esittää ja kuvaa, miten alueiden luonnonhoitoa ja muuta toiminta jatketaan ja
miten ne turvataan hankkeen päätymisen jälkeen. Suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteiden
rahoituksen järjestäminen. Suunnitelma laaditaan englannin ja suomenkielisenä.
Tilanne
Suunnitelmat ovat raportin liitteenä.

7. HANKKEEN KUSTANNUKSET
Jakson kustannusten yhteenveto on esitetty alla olevassa taulukossa. Toteutuneet kustannukset
on esitetty yksityiskohtaisesti kustannusselvityslomakkeilla. Hankkeen kululuokkiin hyväksyttiin
muutos v. 2010 (additional clause, kirje päivätty 9.2.2010). Muutos hyväksyttiin 2010.
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Toimintajaksolla (1.8.2006–31.12.2011) toteutuneet kustannukset ja budjetoidut kustannukset kululuokittain.
KULULUOKKA

Personnel/Henkilöstö
Travel/Matkat
External assistance/Ulkopuolinen apu
Durables/Kestohyödykkeet
Land purchase/lease

KUSTANNUS
TOTEUTUNEET
MUUTOSESITYKSEN KUSTANNUKSET
2010 MUKAAN
1.8.200631.7.2012

TOTEUTUNUT
OSUUS (%)
1.8.200631.7.2012

689 003

830 921,91

121 %

65 465

76 183,70

116 %

2 490 990

4 139 482,15

166 %

2 500

2 153

86 %

-

-

-

Consumables/Kulutushyödykkeet

97 900

74 020,33

76 %

Other costs/Muut kustannukset

19 000

16 779,60

88 %

43 300
3 408 558

33 390,28
5 172 931,27

77 %
151 %

Overheads/Yleiskulut
SUM TOTAL/YHTEENSÄ

Puurijärven kunnostustöiden kustannukset raportoidaan kokonaisuudessaan hankekustannuksissa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yli 1,5 milj. euroa suunniteltua suuremmat. Tämä liittyy
Puurijärven kunnostuksen kustannusten nousuun. Kustannusten nousu oli arvioitavissa ja tiedossa
jo aiemmin, ja tästä oli kerrottu raporteissa. Komission rahoitusosuus tästä kokonaiskustannuksesta on hankesuunnitelman tukiosuuden mukaisena n. 33 % ja kansallisen rahoituksen osuus on siis
67 %. ELY-keskuksen osuus kokonaiskustannuksista on 57 %, kaikkiaan lähes 3 milj. euroa. Näiden lisäksi Puurijärven kunnostuksiin on liittynyt vielä erilaisia korvauksia, joita on maksettu hankkeen ulkopuolisina kuluina kansallisella rahoituksella.
Kustannusten nousu on vaikuttanut erityisesti ulkopuolisen avun, mutta myös henkilöstö- ja matkakulujen kasvuun. Urakkaluonteisia töitä on jouduttu toteuttamaan, suunnittelemaan ja valvomaan
suunniteltua enemmän. Ulkopuolisen avun suuri osuus heijastuu toisaalta yleiskustannuksiin, joita
esitetään vain vajaa 1 % kiinteistä kustannuksista. Kulutushyödykkeiden osalta kululuokan kokonaiskustannus jäi suunniteltua pienemmäksi, mikä selittyy täysin sillä, että Puurijärvelle suunniteltu
kuivatuspumppaamo sisällytettiin urakkatyöhön. Sitä ei hankittu laiteostona, kuten vielä vuonna
2010 kululuokkamuutosta tehdessä arvioitiin.
Kustannuksiin liittyvät komission kysymykset (kirje 24.6.2010)
Metsähallituksen ja GTK:n henkilöstökustannukset, syyt vuosittaisiin työaikoihin:
- Metsureiden kokonaistyöaikojen erot johtuvat siitä, että osa heistä on ollut osa-aikaeläkkeellä.
- Hanna Ylitalo oli äitiyslomalla osan vuodesta 2007.
- Pekka Huhta oli sairaslomalla 8.1.-30.3. 2008.
Kaikki em. kirjeessä pyydetyt talousasiakirjat ovat raportin liitteenä. Lännen Järviperkauksen osalta
on lähetetty ne hankinta-asiakirjat, joihin komission pyytämät laskutositteet viittaavat. Ko. yritys on
tehnyt myös muita töitä hankkeelle kuin em. laskut viittaavat.

8. HANKKEEN ARVIOINTI: TOTEUMINEN JA VAIKUTUKSET
Seuraavassa on LIFE III raportointimallin mukaisesti esitetty eritellen arviointi ja johtopäätökset
hankkeen toteutuminen.
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A) Prosessi
Hankkeen toteutus on ollut ELY-keskuksen aikaisempien hankekokemusten perusteella vaatinut
moniin asioihin uusia ratkaisumalleja hankkeen aikana. Puurijärven vedennostoon ja kaivutöihin
liittyvät haasteet ja ongelmat ovat vaatineet selvästi suunniteltua enemmän työtä. Käytännössä
Puurijärven kunnostustöissä aiheutuneet ajalliset ja taloudelliset haasteet vaikuttivat myös kahden
laajan (Porin kohteet) hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Hanketyöt ovat kuitenkin toteutuneet pääosin hankesuunnitelman mukaan. Joitakin töitä on tarkennettu hoito- ja käyttösuunnitelmatyön perusteella. Porin kahden laajan hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu aikataulussa on ollut
hyvin haasteellista, koska alueet ovat suuria ja niillä on ollut ristiriitaisia käyttöpaineita, joita on pyritty mahdollisimman hyvin ratkaisemaan tinkimättä kuitenkaan alueen luontoarvojen suojelusta.
Komission (ja konsulttien) joustavat ja hankkeen ratkaisuja tukevat näkökulmat ja arviot ovat olleet
erittäin tärkeitä hankkeen edistämisessä.
B) Projektin hallinto, kohdatut ongelmat, partnerit ja niiden tuoma lisäarvo
Hankkeessa on ollut hyvin erityyppisiä hankekumppaneita, ja osalla ei ole ollut kokemusta hankemaailmasta tai LIFE Luonto-hankkeista. Tämä toi selvästi lisähaasteita ja työtä hankkeen hallinnoinnissa ja sen ohjaamisessa. Toisaalta hankkeen kokemusten perusteella vaikuttaa siltä, että
varsin erilaisilla ja yllättävilläkin toimijoilta löytyy kytkentöjä, halua ja osaamista luonnonsuojeluun
liittyviin töihin. Satakunnan vankilan hankekumppanuus on esimerkki tästä. Osa hankkeen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista koettiin raskaina ja työläinä, mikä saattoi vaikuttaa myös hallinnoinnin vaatimusten sisäistämiseen. Yhteiset määräykset saattavat myös sisältää ohjeita, joiden
tulkinnallisuus aiheuttaa lisätyötä. Näiden sovittaminen suomalaisiin hallintomenettelytapoihin koettiin osin hankalina tai tarpeettominakin kansallisten hallintomenettelyjen vaatimustaso huomioon
ottaen.
Hankkeen hallinnon kannalta haasteellisia olivat myös hankkeen edunsaajan ja joidenkin hankekumppanien hallinnolliset muutokset, jotka vaikuttavat myös talojen sisäisiin menettelytapoihin ja
kirjanpitojärjestelmiin. Pitkäkestoisen hankkeen aikana tapahtui myös henkilöstömuutoksia. Näiden
ratkaiseminen ja sovittaminen hankkeen tarpeisiin oli ajoittain työlästä. Projektikoordinaattorien
työtehtävien muutokset ja vaihtuminen hankkeen aikana ja lopussa aiheuttivat niin ikään edunsaajalle lisätyötä. Hankkeeseen jouduttiin matkan varrella hakemaan kansallista lisärahoitusta sekä
muuttamaan osin kululuokkia, toteutusaikaa ja osin muokkaamaan myös käytännön toimenpiteitä,
jotta ne vastasivat perustellusti asetettuja tavoitteita (mm. Puurijärven polkurakenteiden sijoittelua
jouduttiin muuttelemaan kunnostustöiden edetessä). Nämä lisäsivät hankkeen hallinnointiin vaadittua työmäärää.
C) Onnistumiset ja epäonnistumiset käytettyjen menetelmien soveltamisessa
Hoito- ja käyttösuunnitelmien laadinnan (Porin kohteet) ongelmana oli selvästi aikataulutus. Kokemusten perustella osallistavassa suunnittelussa on tarpeen antaa riittävästi aikaa taustakeskusteluun ja asioiden omaksumiseen, mutta toisaalta suunnitteluun varattu aika on tarpeen pitää riittävän jäntevänä ja lyhyenä, jotta asiat eivät unohdu ja suunnittelun taustat eivät ehdi muuttua liikaa.
Hankesuunnittelussa tulisi kiinnittää huomioita kohdealueen hanketöiden kytkemiseen toisistaan
riippumattomiksi. Yhden työosion ongelmat heijastuvat muuten liian suureen osaan muitakin töitä.
Puurijärven ongelmien ratkaisuja voidaan pitää monelta osin onnistuneena, sillä kunnostushanke
saatiin toteutettua ja seurantojen perusteella tavoitteen mukaisina. Mittavien lintuvesien kunnostussuunnittelu on tehtävä riittävän yksityiskohtaisella tasolla ja varoja on varattava yksityiskohtaiseen suunnitteluun, jolloin rakentamiseen liittyvät riskitekijät ovat mahdollisimman hyvin arvioitavissa. Samoin nykyään Suomen oloissa on varauduttava yhä enemmän poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin, jotka voivat monenlaisten töiden ajoittumiseen.
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D) Vertailu hankkeen tavoitteisiin nähden
Yksityiskohtainen vertailu tavoitteisiin nähden on esitetty tämän raportin kohdassa 5 ja 6. Yleisellä
tasolla voidaan todeta, että hanke saavutti, huolimatta suuristakin haasteista, kaikki ne tavoitteet,
joita sille asetettiin ja joidenkin toimenpiteiden osalta ne myös ylitettiin. Suojelutyön tilanne oli
hankkeen käynnistyessä kohteilla eri vaiheessa. Osalla kohteista luonnonhoitotöitä oli suunniteltu
ja toteutettukin jo aiemmin, joillakin kohteilla oli taustalla vain vanhoja suunnitelmia ja luonnonhoitotöitä oli toteutettu vain vähän. Nämä taustatekijät vaikuttivat luonnollisesti kohteiden hanketöiden
sisältöön. Hankkeen ansiosta kaikkien kohteiden luonnonhoitotyöt, niiden suunnittelu ja toteutus on
käynnistetty ja päivitetty Natura-alueiden suojeluarvoja turvaaviksi. Hankkeen jälkeen PuurijärviIsosuon kansallispuistossa ja sen Natura-alueilla kaikki hoito- ja käyttösuunnitelmassa arvioidut
luonnon kunnostustyöt on tehty. Puurijärven vedenpinnan nostolla ja siihen liittyvillä kaivutöillä on
järven umpeenkasvuongelma ratkaistu kymmenien vuosien ajaksi. Myös alueen palveluvarustus
on saatu valmiiksi. Pirilänkoskella ja Vanhakoskella pääosa hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisista hoitotöistä on toteutettu ja alueiden virkistyskäytön kannalta olennaiset rakenteet on toteutettu.
Porin Preiviikinlahdella linnuston kannalta keskeisimmät umpeen kasvaneet rantaniittyalueet on
saatu kunnostettua ja alueen hoidon laatua on parannettu. Kokemäenjoen suiston osalta hankkeessa tehty sedimenttiselvitys on merkittävä taustasuunnitelma mahdollisia jokisuiston kunnostustöitä ja tulvasuojelutoimenpiteitä arvioitaessa. Kaikille kohteille saatiin laadittua nykyaikaiset hoitoja käyttösuunnitelmat, jotka ohjaavat viranomaisten ja käyttäjien toimenpiteitä alueilla. Hoito- ja
käyttösuunnitelmissa on arvioitu mm. seurantarpeet ja eri toimijoiden työnjakoa alueilla. Lisäksi
hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat keskeisiä taustadokumentteja eri rahoituslähteiden hankkeita kohteille suunniteltaessa tai maatalouden ympäristötuen erityistukia alueille arvioitaessa. Hanke kanavoi myös muita hankkeita tai suojelutoimenpiteitä kohdealueilla ja aktivoi suojelua tukeviin töihin
muitakin toimijoita kohdealueilla.
E) Ympäristöhyödyt ja mahdolliset synergiavaikutukset
Hanke on merkittävällä tavalla parantanut kymmenien luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien elinolosuhteita sekä lintudirektiivin liitteen I lajien elinolosuhteita hankekohteilla suoraan hanketöinä ja
välillisesti hoito- ja käyttösuunnitelmatyön avulla. Erityisen selvästi tämä on konkretisoitunut Puurijärvellä, jossa umpeenkasvu on pysäytetty kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Hankkeen aikaisten
rantaniittyjen hoitotöiden ja seurantojen kokemuksia on välitetty ELY-keskuksen VELHO-hankkeen
työhön. VELHO-hankkeen yhtenä tavoitteena on evästää kansallisellla tasolla tulevan uuden ohjelmakauden ympäristötukien sisältötarvetta. Hankkeen aikana on monelta osin töiden jatkuvuus
kytketty maatalouden ympäristötukien erityistukiin, mikä viestii erilaisten hankkeiden ja rahoituslähteiden mahdollisesta ketjuttamisesta. Hankkeessa laadittu sedimenttiselvitys tarjoaa taustaaineistoa myös Porin tulvasuojeluhankkeessa ja yhdistää tästä näkökulmasta luonto- ja direktiivien
sekä tulvasuojeludirektiivien tarpeita.
F) Innovaatiot ja esimerkkiarvo
Hanketyöt ovat monin paikoin poikineet vastaavia töitä tai prosesseja muiden rahoituslähteiden tai
toimijoiden kautta, mikä kuvaa hankkeen demonstratiivista vaikutusta. Puurijärven yhteydessä on
ratkaistu vedenpinnan nostamiseen liittyvään rakentamiseen kytkeytyviä ongelmia, joista ei Suomessa varsinkaan lintuvesikunnostusten yhteydessä ole ollut vastaavaa kokemusta tämän mittaluokan hankkeissa. Patorakenteiden osalta on jouduttu toimimaan hankalassa (pehmeässä) maaperässä. Pohjapadon ratkaisuja on mahdollista käyttää jatkossa myös muissa kohteissa ja samalla
niiden toimivuudesta ja kestävyydestä saadaan jo nyt tietoa. Näillä voi olla arvoa myöi kansainvälisestikin. Esiin nousseet ongelmat ja niiden ratkaisut tarjoavat taustatietoa muille vastaaville töille.
Erilaisia tekniikoita on käytetty mm. ruovikoiden niitoissa ja jyrsimisissä – vaikkei hanke ole sinänsä
kehittänyt erikoiskalustoa, sellaista on kuitenkin käytetty ja sen kautta saatu kokemusta erilaisten
laitteiden toimimisesta. Niittolaitteet ovat olleet alihankkijoiden itsensä kehittämiä ja niitä käyttämällä on saatu kokemusta niiden toiminnasta. Kehitystyö ruovikoiden perkauslaitteissa jatkuu ja mm.
vuonna 2012 ulkopuolisella rahoituksella niitettiin ja jyrsittiin Preiviikinlahdella lietteiden alueella
uudenlaisella kalustolla, joka oli käytetyn alihankkijan kehittämä ns. lumikissasta, jossa leveillä
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teloilla varustettu laite pystyy tehokkaasti raivaamaan paitsi ruovikkoa, myös pienempää puustoa.
Yhtenä innovatiivisena puolena hankkeessa täytyy nähdä myös vankityövoiman hyödyntämisen.
Hanke on mahdollistanut vankeinhoitolaitoksen mukanaolon hankkeessa, joka on tarjonnut vangeille mielekästä ja erilaista työtä ja samalla tutustuttanut ympäristönhoitoon ja luonnonsuojelun
päämääriin. Yhtenä esimerkkinä hankkeen kokemusten perusteella voidaan arvioida, että sopivilla
peltoalueilla lintujen elinympäristöä voidaan parantaa olennaisesti pienillä vesilampareila. Samoin
palvelurakenteiden sijoittelun suunnittelussa voidaan arvioida myös mahdollisuus lintuja ruokkimalla ohjata niiden käyttäytymistä.
G) Sosioekonomiset hyödyt
Hankkeessa laadittiin sosioekonominen selvitys, jonka perusteella voitiin arvioida tarkemmin hankkeen vaikutuksia asenteisiin ja mielipiteisiin (ks. F2). Yksi keskeinen vaikutus hankkeella on ollut
myös se, että sen aikana alueilla tarvittavaan osallistamiseen ja vuoropuheluun on voitu käyttää
selvästi enemmän resursseja kuin normaalisti. Myös jo se, että hanke on tehnyt konkreettisia töitä
eikä pelkästään suunnitelmia on tärkeä esimerkki luonnonsuojeluhankkeiden konkreettisuudesta.
Hanke on parantanut mahdollisuuksia retkeillä ja liikkua luonnossa Natura 2000-alueilla ja tutustua
suojelualueiden luontoon ilman, että retkeilystä aiheutuu haittaa luontoarvoille. Se on myös parantanut liikuntarajoitteisten virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luonut pohjaa (hoito- ja käyttösuunnitelmat) alueiden luontoarvojen kannalta kestävälle käytölle ohjaten ja opastaen käyttömuotoja Natura-alueilla. Hankkeen voidaan myös katsoa tuottaneen suoraa taloudellista hyötyä vähintään maakuntatasolla suurien kunnostushankkeiden hankintojen ja työllistävän vaikutuksen kautta sekä
esimerkiksi luontomatkailuedellytysten parantamisen kautta. Työllisyyteen vaikuttavia asioita on
vaikea arvioida ja ne voivat näkyä vasta pitkällä aikavälillä, mutta todennäköisesti hanke ei tule
vaikuttamaan mitenkään oleellisesti alueiden työllisyyteen. Hankkeen vaikutuksia esimerkiksi matkailuun voidaan arvioida parhaiten useamman vuoden päästä, jolloin on mahdollista saada parempi kuva siitä, millä tavalla alueen toimijat ovat alkaneet hyödyntää hankkeen tuottamia mahdollisuuksia. On todennäköistä, että esimerkiksi uusien palvelurakenteiden taloudellinen hyödyntäminen ei tapahdu välittömästi rakenteiden valmistuttua, vaan pidemmällä ajanjaksolla, jonka aikana
eri toimijat löytävät rakenteet ja pystyvät näkemään sen, miten ne voidaan liittää esimerkiksi heidän tarjoamiensa palvelujen yhteyteen tuomaan lisäarvoa.
Hankkeen kirjanpidon kautta voidaan arvioida, että alueelle on eri tavoin jäänyt taloudellista hyötyä. Esimerkiksi Puurijärven kunnostustyö yksin maksoi kaikkineen lähes 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi tulee huomioida erilainen alihankintatoiminta (selvitykset, työtehtävät), alueelta ostetut
tarvikkeet ja materiaali (erityisesti sora, kiviaines ja puutavara), ilmoitukset paikallisissa lehdissä,
sekä muista palvelujen käytöstä (majoitus, kokoustilat, ostot) koituneet kustannukset. Suurimmat
hankkeen toimijat ovat olleet Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Metsähallitus, jotka ovat myös käyttäneet eniten paikallisia palveluita ja hankkineet eniten materiaalia hankekohteiden lähialueilta.
Arvioimme, että ELY-keskuksen töistä lähes 1,5 milj. on jäänyt hankealueille ja Satakuntaan. Kuluista suurin osa liittyy Puurijärven kunnostuksiin liittyviin töihin. Metsähallituksen osalta summa on
noin 44 000 euroa. Se sisältää pääasiassa materiaalihankintaa, rakennustöitä, niittotöitä ja selvityksiä. On syytä myös huomata, että kohteissa, joihin on rakennettu uusia rakenteita ja opastustauluja, rakenteet jäävät alueelle palvelemaan vuosiksi eteen päin.
H) Tulevaisuus: hankkeen jatko ja jäljellä olevat uhat
Ks. erillinen After LIFE –suunnitelma
I) Indikaattorit hankkeen jälkeisten vaikutusten arvioimiseksi
Hankkeessa on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmat, joissa on arvioitu alueilla tarvittavat seurantaohjelmat. Kohteilla seuranta keskittyy erityisesti kasvillisuuden muutoksiin ja lintuihin. Luontotyyppien määrälliset muutokset ja niiden edustavuuden muutokset (parantuminen) ovat yhtenä arviointityökaluna. Linnuston osalta hoitoalueiden tavoitelajiston parimäärät ja levähtävien lintujen määrien muutokset ovat seurannan mittareita. Puurijärven velvoitetarkkailut sisältävät myös säännöllistä
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vedenpinnan tason seurantaa. Näiden seurantojen perusteella voidaan arvioida myös hankkeen
vaikutuksia, kun lähtötilanne ennen hankettakin on tiedossa. Kun hankkeessa on tehty myös erillinen sosioekonominen selvitys, vastaava tarkastelu sosioekonomisista vaikutuksista voidaan toistaa vielä myöhemmin muutaman vuoden päästä. Lähtökohtaisesti tämä LIFE-aineisto tarjoaa valmista aineistoa hyödynnettäväksi ympäristöasioiden vaikutuksia selvittävään tutkimukseen.
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Liitekartta 1. Puurijärven kaivualueet ja vedennostorakenteet ilmakuvapohjalla (C1, C2).
Suonpään penger korvataan peltoaluetta korottamalla. Maanotto-alueella syntyy
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Liitekartta 2. Puurijärvi-Isosuon alueen soiden ennallistamisalueet (C3),
ja metsien ennallistamisalueet (C4).
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Liitekartta 3.1. Puurijärvi-Isosuon alueen rakenteet (E1, E4)
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Liitekartta 3.2. Puurijärvi-Isosuon alueen rakenteet, pohjoispää
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Liitekartta 4. Raijalanjärvellä toteutetut työt: lampareiden numerointi ks.teksti
(C5, C6, D1, E1, E2).
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Liitekartta 5. Vanhakosken kunnostus- ja hoitoalueet: laitumet toteutettu hankkeen
ulkopuolisella rahoituksella (C7).
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Liitekartta 6. Vanhakosken palvelurakenteet: luontopolku varustettu uusilla
luontopolkutauluilla ja viitoilla (E3, E4).
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Liitekartta 7. Enäjärven kunnostustyöt (C8).
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Liitekartta 8. Rajauksilla on esitetty hankkeen hoitoalue.Hoidettava pinta-ala on vaihdellut
näillä alueilla. Riitsaranlahden hoitoala oli vuonna 2010 yhteensä 29 ha.
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Liitekartta 9. Kokemäenjoen suistoon toteutetut rakenteet (E1, E4).
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Liitekartta 10. Pirilänkosken palvelurakennetyöt (E4).
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1. Suunnitelman tavoite
Kokemäenjoki-LIFE –hankkeen After LIFE –suunnitelman tavoitteena on arvioida hankekohteiden
nykytilannetta hankkeen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on kuvata ja arvioida yleisellä tasolla hankkeen jälkeen suojelun edistämiseen tehtäviä toimenpiteitä sekä niihin liittyviä haasteita. Hankkeessa laadittiin kaikille hankekohteille hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka ohjaavat yksityiskohtaisesti
hankekohteiden suojelutoimenpiteitä. Hoito- ja käyttösuunnitelmat sisältävät myös tarkemman arvioinnin suojelutyön työnjaosta, kustannuksista ja toimenpiteiden vaikutuksista alueiden luontoarvoihin.

2. Kokemäenjoki-LIFE ja sen hankekohteiden nykytilanne
Kokemäenjoki -LIFE -hankkeen tavoitteena oli Lounais-Suomessa Kokemäenjoen varressa sijaitsevien Puurijärvi-Isosuon, Vanhakosken, Pirilänkosken, Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden
luontoarvojen turvaaminen monin erilaisin töin. Hankekohteilla on yhteensä kahdeksan Naturaaluetta. Hankkeen tavoitteena on ollut myös luontotiedon lisääminen ja suojeluasenteisiin vaikuttaminen. Kohteista Puurijärvi, Kokemäenjoen suisto ja Preiviikinlahti ovat Suomen tärkeimpiä linnustonsuojelualueita, joissa pesii tai levähtää monia lintudirektiivin liitteen I lajeja ja kansallisesti
uhanalaisia lajeja. Alueilla esiintyy myös luontodirektiivin liitteen II mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja. Vanhakoski ja Pirilänkoski ovat luontotyyppikohteita, ja ne kuuluvat osittain myös
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Pinta-alaltaan suurin kohde on Preiviikinlahti (5 552
ha) ja pienin Vanhakoski (101 ha). Luonto-arvojen lisäksi kaikilla alueilla on erittäin tärkeä merkitys
myös virkistyskäyttökohteina.
Hankekohteiden suojelun ongelmiksi ja luontoarvojen uhiksi arvioitiin hankkeen käynnistyessä 1)
avovesialueiden ja rantaniittyjen umpeenkasvu, 2) ranta-alueiden ja -niittyjen kuivuminen, 3) soiden ojitukset, 4) metsien luonnon tilan muutokset, 5) ihmisen aiheuttama häirintä ja 6) kielteiset
ympäristöasenteet. Hankkeen tavoitteena oli näiden ongelmien vähentäminen ja ratkaiseminen.
Projektiin kuului monipuolisesti erilaisia töitä seurantoineen. Mittavin kunnostustyö oli Puurijärven
(440 ha) umpeenkasvun ehkäiseminen kaivutöin ja vedenpintaa nostamalla. Tavoitteena oli vesialan lisääminen lähes kaksinkertaiseksi kuivimmilla kausilla. Järven eteläosassa veden pintaa
nostettiin lähes metri: hanke oli mittavin Suomessa koskaan tehty lintuvesikunnostus. Työhön liittyi
monia vaikeita teknisiä ja sen mukana myös taloudellisia haasteita, joita ratkaistiin hankkeen aikana. Osin näitä töitä on jouduttu täydentämään vielä hankkeen jälkeenkin. Vaikka linnustoselvitysten
perusteella esim. sukeltajasorsien parimäärät ja levähtäjämäärät lisääntyivät välittömästi vedenpinnan noston jälkeen, työn lopulliset vaikutukset ovat arvioitavissa vasta pitkän ajan jälkeen hankkeen jälkeenkin jatkuvien seurantojen perusteella. Puurijärvi-Isosuon alueella palautettiin soita
luonnontilaan. Muualla kunnostustyöt ovat sisältäneet umpeenkasvaneiden niittyjen raivauksia ja
niittoja, ojien täyttöjä ja lampareiden kaivamista. Preiviikinlahden alueen Enäjärvellä tehtiin linnuille
pesimäsaaria kaivutöin. Raijalanjärven peltoalueella ruokittiin lintuja. Tavoitteena oli hanhien ja
joutsenten houkuttelu alueelle ja ohjaaminen retkeilyrakenteiden läheisyyteen.
Hankkeen aikana tehtiin alueille uusia palvelurakenteita (lintutorneja, polkuja, opastauluja, pitkospuita). Näillä on tärkeä merkitys retkeilyn aiheuttaman häirinnän vähentämisessä, mutta retkeilyrakenteet ovat tärkeä työkalu myös luontotietoisuuden ja suojelumyönteisyyden lisäämisessä.
Kaikille kohteille laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelmat osallistaen eli suunnittelussa olivat mukana
alueen käyttäjät ja maanomistajat. Muutamilla kohteilla tehtiin sudenkorentoselvitykset ja lisäksi
Kokemäenjoen suistossa suunnitelmaan liittyvänä osana selvitettiin jokisuiston sedimenttien raskasmetallipitoisuuksia, niiden sijaintia sekä suiston kehityshistoriaa. Näiden tietojen perusteella on
mahdollista arvioida alueella tarvittavat ja mahdolliset kunnostustyöt, kun jokisuiston luonnontilaa
on aikanaan muutettu monin eri kaivutöin ja jokisuistoon tiedetään kulkeutuneen haitallisia aineita.
Mahdolliset kunnostustyöt alueella tehdään hoito- ja käyttösuunnitelmaan perustuen vasta hankkeen jälkeen. Kokemäenjoen suistoon liittyvä alue on herkimpiä tulva-alueita Suomessa, ja tulva-

3
herkällä alueella asuu n. 15 000 ihmistä. Tulvahaittojen vähentäminen siihen liittyvine maanmuokkaustöineen on soveltuvin osin otettu huomioon suunnitelman sisällössä, joten selvitys tukee myös
alueen käytön suunnittelua.
Suojelutyön tilanne oli hankkeen käynnistyessä kohteilla eri vaiheessa. Osalla kohteista luonnonhoitotöitä oli suunniteltu ja toteutettukin jo aiemmin, joillakin kohteilla oli taustalla vain vanhoja
suunnitelmia ja luonnonhoitotöitä oli toteutettu vain vähän. Nämä taustatekijät vaikuttivat luonnollisesti kohteiden hanketöiden sisältöön. Hankkeen ansiosta kaikkien kohteiden luonnonhoitotyöt,
niiden suunnittelu ja toteutus on käynnistetty ja päivitetty Natura-alueiden suojeluarvoja turvaaviksi.
Hankkeen jälkeen Puurijärvi-Isosuon kansallispuistossa ja sen Natura-alueilla kaikki hoito- ja käyttösuunnitelmassa arvioidut luonnon kunnostustyöt on tehty. Puurijärven vedenpinnan nostolla ja
siihen liittyvillä kaivutöillä on järven umpeenkasvuongelma ratkaistu kymmenien vuosien ajaksi.
Myös alueen palveluvarustus on saatu valmiiksi. Pirilänkoskella ja Vanhakoskella pääosa hoito- ja
käyttösuunnitelmien mukaisista hoitotöistä on toteutettu ja alueiden virkistyskäytön kannalta olennaiset rakenteet on toteutettu. Porin Preiviikinlahdella linnuston kannalta keskeisimmät umpeen
kasvaneet rantaniittyalueet on saatu kunnostettua ja alueen hoidon laatua on parannettu. Kokemäenjoen suiston osalta hankkeessa tehty sedimenttiselvitys on merkittävä taustasuunnitelma
mahdollisia jokisuiston kunnostustöitä ja tulvasuojelutoimenpiteitä arvioitaessa. Kaikille kohteille
saatiin laadittua nykyaikaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat, jotka ohjaavat viranomaisten ja käyttäjien toimenpiteitä alueilla. Hoito- ja käyttösuunnitelmissa on arvioitu mm. seurantarpeet ja eri toimijoiden työnjakoa alueilla. Lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat keskeisiä taustadokumentteja eri
rahoituslähteiden hankkeita kohteille suunniteltaessa tai maatalouden ympäristötuen erityistukia
alueille arvioitaessa. Hanke kanavoi myös muita hankkeita tai suojelutoimenpiteitä kohdealueilla ja
aktivoi suojelua tukeviin töihin muitakin toimijoita kohdealueilla.

3. Suojelutyö hankkeen jälkeen
Alueiden suojeluarvojen ylläpidosta ja parantamisesta vastaavat ensisijaisesti Metsähallitus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Alueille perustetaan luonnonsuojelualueita, joiden rauhoitusmääräyksiä ohjaavat alueelle laaditut hoito- ja käyttösuunnitelmat. Aiemmin valtion ympäristöhallinnon työnjaon mukaisesti Metsähallitus on vastannut valtion omistamista maista ja ELY-keskukset yksityismaiden suojeluasioista. Kunnostuksen ja hoidon osalta painopistettä on valtakunnallisesti kaikkien
alueiden osalta siirretty kokonaisuudessaan Metsähallituksen vastuulle, mutta alueiden suojelutöitä
toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Metsähallitus kunnostaa ja hoitaa alueita valtion
budjettirahoituksella, mutta myös ELY-keskuksella on vuosittain rahoitusta pieniin ympäristöhoitotöihin. Metsähallitus tekee tarvittaessa sopimuksia esim. alueiden kuntien tai yrittäjien kanssa kohteiden palvelurakenteiden ylläpitoon liittyvistä töistä. Lisäksi Metsähallitus vuokraa rantaniittyalueita
laiduntajille, jotka voivat laiduntaa alueita maatalouden ympäristötuen erityistuen rahoittamana.
Metsähallitus ja ELY-keskus ovat myös merkittäviä hankkeiden toteuttajia tai yhteistyökumppaneita
erilaisissa hankkeissa, joissa eri rahoituslähteitä käytetään myös mittavien luonnonsuojelutöiden
toteuttamiseksi. Eri kohdealueilla on erilaisia toimijoita ja alueen suojelutöihin kytkeytyviä sidosryhmiä, ja näiden yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja vahvistaminen on tärkeä osa alueiden suojelussa. Kunnostukseen ja hoitoon jo osallistuvien ja uusien yhteistyörahojen sitouttaminen edellyttää suojelutyön osallistamisen jatkamista myös hankkeen jälkeen. Viranomaistyönä tehtävä alueiden säännöllinen ylläpito sekä hoito- ja käyttösuunnitelmien säännöllinen päivitystyö tarjoavat
mahdollisuuden tähän.
Kunnostus ja hoito
Puurijärven-Isosuon alue on kansallispuistoaluetta ja siellä Metsähallitus vastaa lakisääteisesti
alueen jatkohoitoihin liittyvistä töistä. Puurijärven kunnostukseen liittyviä viimeistelykaivutöitä on
tehty vielä hankkeen jälkeen syksyllä 2012 ELY-keskuksen työnä. Laitumien tarvetta ja sijoittelua
tulee arvioida järven veden pinnan ja rantaviivan tilanteen vakautumisen jälkeen. Laitumien hoito
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pyritään rahoittamaan erityistuilla. Raijalanjärven alueella lintujen ruokinta jatkuu vankilan omana
työnä. Hankkeen aikana alueelle kaivettuja lampareita ylläpidetään vankilan työnä maatalouden
ympäristötuen erityistuen rahoituksella.
Vanhakosken ja Pirilänkosken hoidoissa ja kunnostustöissä kaupungit ovat aktiivisia töiden toteuttajia ja rahoittajia. Alueet ovat kaupunkien kupeessa ja luonnonhoitotyöt on olennaista hahmottaa osana alueiden virkistyskäyttöarvoja. Alueilla tarvittavat jatkotyöt ovat vain pieniä raivauksia tai
laidunalueen laajennuksia, joita ohjaa Metsähallitus hoito- ja käyttösuunnitelmiin perustuen. Vanhakoskella on laidunalue, jota ylläpidetään ympäristötuen erityistuen turvin ja laitumena hoidettavat
alueet pyritään saamaan ympäristötuilla hoidettaviksi.
Preiviikinlahden alue sisältää monia hoidon ja sen arvioinnin kannalta haasteellisia luontotyyppejä. LIFE-hankkeen työt keskittyivät rantaniittyjen avaamiseen. Linnuston kannalta keskeiset rantaniityt on avattu ja jatkossa näillä alueilla on tärkeää ylläpitää ja kehittää vuosittaisten hoitojen
(laidunnus, niitot) laatua. Rantaniittyinä hoidettavia alueita on tarpeen osoittaa ympäristötukirahoituksella hoidettaviksi. Osa hankkeen avaamasta alueesta on jo laidunnuksessa ympäristötuen erityistuen rahoittamana ja osalle alueesta on tehty tukihakemus. Rantaniittyjen kunnostustöitä ovat
toteuttaneet myös Porin kaupunki ja Porin Lintutieteellinen Yhdistys, ja ne ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita jatkossakin alueen hoidon toteutuksessa. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan alueella tarvitaan muunlaisiakin kunnostus- ja hoitotöitä, jotka edellyttävät erillisiä toimenpidesuunnitelmia. Näistä yksi tärkeimmistä on Yyterin dyynien yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma.
Suunnitelma on valmisteilla ELY-keskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä ja se valmistuu talven
2012/2013 aikana. Preiviikinlahden alueen liittäminen tuoreeltaan Selkämeren kansallispuistoon
vahvistaa ja selkeyttää Metsähallituksen roolia alueen suojelusta vastaavana viranomaisena. Kansallispuistoon ollaan laatimassa koko kansallispuistoa koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma, ja LIFE-hankkeen suunnitelma kootaan osaksi tätä suunnitelmaa. Alueen luonnetta osana kansallispuistoa on mahdollisuus ja tarpeen hyödyntää alueen erilaisia kehittämishankkeita ja niiden rahoituskanavia suunniteltaessa.
Kokemäenjoen suiston luontoarvojen säilyttämisen pitkän tähtäimen haasteena on jokisuiston
muuttuminen. Sen taustalla ovat toisaalta luontaiset jokisuiston kehittymiseen liittyvät taustatekijät
ja toisaalta aikojen saatossa tehdyt jokisuiston kaivut. Jokisuistossa tehty sedimenttiselvitys antaa
taustatietoa suiston tilanteesta ja kehityssuunnasta. Nämä taustatiedot on tarpeen ottaa huomioon
suunnitelluissa toimenpiteissä ja erityisesti on arvioitava, onko mahdollisten tulvasuojelutoimenpiteiden tai alueen vesiväyliä ylläpitävissä töissä tarpeen suunnitella myös näiden mahdollisista haitoista aiheutuvia lieventäviä kaivu- tms. toimenpiteitä. Muuten alueen hoitotöistä olennaisimpia
ovat rantaniittyjen hoitoihin tähtäävät toimenpiteet, joiden laatua kehitetään ja näiden hoitojen rahoituspohjaa kohdennetaan ympäristötuin rahoitettaviksi. Suurin osa alueista on valtion omistuksessa, ja Metsähallituksen rooli alueen suojelutöiden ohjauksessa on tärkeä.
Palvelurakenteet
Hankkeen ansiosta alueiden retkeilyä ohjaavat rakenteet ovat pääosin valmiit. Hankkeen aikana
tehtyjen rakenteiden osalta ylläpidosta ja hoitovastuusta on sovittu hankkeen aikana alueittain.
Preiviikinlahden liikkumisen ja retkeilyn ohjaus edellyttää uusia rakenteita, ja tätä varten tarvitaan
erillinen toimenpidesuunnitelma. Retkeilyn ohjauksessa ja rakenteiden suunnittelussa otetaan
huomioon mahdollinen kävijämäärien lisääntyminen alueen kytkeytyessä jatkossa kansallispuistoon. Samoin rakenteiden suunnittelussa on arvioitava huolella alueen maasto-olosuhteet riittävän
tukevien ja kestävien rakenteiden suunnittelemiseksi. Kaikilla kohteilla rakenteiden ylläpitoa ja
huoltoa järjestettäessä on tunnistettava rakenteisiin liittyvät turvallisuusnäkökulmat ja rakenteiden
merkitys alueen virkistyskäyttö- ja myös luontoarvojen säilyttämisessä. Alueiden rakenteiden huollossa ja ylläpidossa noudatetaan Metsähallituksen ohjeita ja käytäntöjä.
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Seurannat
Alueilla seurataan luonnon tilaa hoito- ja käyttösuunnitelmissa arvioitujen seurantatarpeiden mukaisesti. Alueiden luontotietoa täydennetään niistä eliöryhmistä, joista ei toistaiseksi alueilta ole
tietoa. Alueita pyritään kytkemään erilaisiin tutkimushankkeisiin. Alueiden perusseurannassa on
otettava huomioon selvästi hoidon vaikutusten arviointien lisäksi myös käytön vaikutusten arviointi.
Puurijärven kunnostuksen vaikutusten seuranta jatkuu ympäristölupaan kytkettynä velvoitetarkkailuna ainakin neljä vuotta sen jälkeen, kun vedenpinta on asettunut suunnitelman mukaiseen korkeuteen. Seuranta-aikataulu tarkistetaan syksyn 2012 kaivutöiden ja veden pinnan tason mittausten sekä arviointien jälkeen. Seurannassa on tarpeen tehdä yhteenveto vaikutuksista tämän jälkeen ja samalla myös arvioida seurannan tarvetta ja sisältöä vielä myöhemminkin.

4. Alueiden suojeluun liittyviä haasteita
- Riittävän rahoituksen turvaaminen erilaisiin hoitotöihin. Eri yhteistyökumppanien sitouttaminen ja
sen mukana mahdollisten uusien ja erilaisten rahoituslähteiden kanavoiminen hoitotöihin edellyttää
joka tapauksessa hoitojen ohjaamiseen ja osallistamiseen liittyviä resursseja. Luonnonhoitotöiden
rahoitus on tarpeen ymmärtää ja markkinoida myös alueiden nähtävyys- ja virkistyskäyttöarvoihin
liittyvinä investointeina.
- Rantaniittyjen hoito on keskeinen hoitotyö alueilla. Karjan saatavuus ja riittävän laidunpaineen
ylläpitäminen on yleinen ongelma monilla kohteilla. Rantaniittyjen hoitoa on tarpeen täydentää yhä
enemmän konetyönä ja esim. riittämätöntä laidunpainetta tukea laidunkauden aikaisilla niitoilla.
Tämä on otettava huomioon mm. alueille maatalouden ympäristötukien erityistukia suunniteltaessa
ja haettaessa.
- Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston alueet ovat laajoja alueita sisältäen monia erilaisia
luontoarvoja. Näihin liittyvät tarvittavat suojelutoimenpiteet voivat olla keskenään ristiriitaisia. Toimenpiteiden vaikutusten arviointi edellyttää säännöllistä seurantaa, lisää uutta tietoa sekä näiden
perusteella joustavaa suunnittelua ja toimenpiteiden toteuttamista.
- Preiviikinlahdella ja Kokemäenjoen suistossa on monia eri käyttömuotoja, joiden sovittaminen
alueella on hoito- ja käyttösuunnitelman aikana osoittautunut hyvin haasteelliseksi. Näillä kohteilla
yhteydenpito ja osallistaminen hankkeen jälkeen on jatkuttava aktiivisena. Preiviikinlahdelle suunnitellut liikkumisen ohjaukseen liittyvät rakenteet ja järjestelyt edellyttävät huolellista yksityiskohtaista toimenpidesuunnittelua ja aktiivista tiedottamista.

