Kokemäenjoki-LIFE
Kokemäenjoen kosteikot –
muinaisesta suistosta nykypäivään
LIFE Luonto –hanke 2006 - 2012 (LIFE06NAT/FIN/000129)
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Kokemäenjoki-LIFE –hankkeen taustaa

Kokemäenjoki-LIFE –hankkeessa kunnostettiin viittä Kokemäenjoen varressa sijaitsevaa arvokasta luontokohdetta,
joilla on yhteensä kahdeksan Natura-aluetta. Mukana oli
sekä lintudirektiivin mukaisia linnuston erityissuojelualueita
että luontodirektiivin perusteella suojeltavia alueita. Alueilla
esiintyy eurooppalaisittain arvokkaita lajeja ja luontotyyppejä sekä kansallisesti uhanalaisia lajeja. Lisäksi kaikki alueet
ovat tärkeitä virkistyskäyttökohteita.
Hankkeen aikana rakennettiin myös lintutorneja, luontopolkuja ja opastauluja sekä lisättiin ihmisten tietoa alueiden
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luontoarvoista. Luontoarvoja säilyttämällä ja hoitamalla parannetaan myös ihmisten elinolosuhteita ja viihtyvyyttä.
Puolet hankesuunnitelman mukaisesta 3,4 miljoonan
euron budjetista saatiin Euroopan Unionin Natura-alueiden
suojelua ja kunnostusta tukevasta LIFE Luonto –rahastosta.
Puurijärven kunnostukseen liittyvistä haasteista ja lisätöistä
johtuen hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli 5 miljoonaa euroa. Hankkeen vetäjänä toimi Varsinais-Suomen ELYkeskus, jonka lisäksi hankkeeseen osallistui 13 kumppania
ja osarahoittajaa.

Hankealueet

Kokemäenjoki-LIFE –hankkeessa olivat mukana Satakunnassa sijaitsevat Puurijärvi-Isosuon alue, Vanhakoski, Pirilänkoski, Preiviikinlahden alue sekä Kokemäenjoen suisto.
Puurijärvi, Kokemäenjoen suisto ja Preiviikinlahti ovat
Suomen maineikkaimpia ja tärkeimpiä linnustonsuojelu-
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alueita. Pirilänkosken ja Vanhakosken lehtomaiset alueet
kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Luontoarvojen lisäksi kaikki alueet ovat erittäin tärkeitä virkistyskäyttökohteita.
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Hoidon ja käytön suunnittelu

Hankkeen aikana kaikille kohteille laadittiin hoito- ja käyttösuunnitelmat, joiden avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelu, virkistyskäyttö ja muu alueen käyttö.
Hankkeessa tehtiin suunnittelun taustalle tarvittavia luontoselvityksiä. Kokemäenjoen suistossa selvitettiin suistoon
kerrostuneen maa-aineksen raskasmetalli- ja elohopeapitoisuudet sekä suiston kehittyminen ja muuttuminen. Sediment-
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tiselvitystä tarvittiin alueella tehtävän hoito- ja käyttösuunnitelman tueksi. Suiston alue on Suomen tulvaherkimpiä
alueita, ja selvitys auttaa myös tulvahaittojen vähentämisen
suunnittelussa. Puurijärvellä, Kokemäenjoen suistossa ja
Preiviikinlahdella selvitettiin sudenkorentolajistoa, joka tunnetaan lintuvesillä huonosti.

Kunnostustyöt

Lintuvesien luonnon monimuotoisuuden taustalla on useimmiten jonkinlainen ihmistoiminta, kuten järvien laskeminen
viljelyalan lisäämiseksi, laidunnus ja niitot. Monia tällaisia
lintuvesiä uhkaa kuitenkin ihmistoiminnan tai luonnollisen
kehityksen seurauksena soistuminen ja umpeenkasvu sekä
arvokkaan lajiston häviäminen. Vastaavia elinympäristöjä ei
enää nykyisenkaltaisen maankäytön aikana synny kuten ennen, joten lintuvesien luontoarvojen säilyttäminen edellyttää
säännöllistä hoitoa tai kunnostusta.
Kokemäenjoki-LIFE –hankkeen aikana umpeenkasvun
estämiseksi ja kosteikkoluonnon säilyttämiseksi tehtiin muun
muassa niittoja ja kaivutöitä. Mittavin työ oli Puurijärven vedenpinnan nosto.
Osa kunnostustöistä tähtäsi alueen luonnontilaisen kehityksen palauttamiseen. Ojitettuja suoalueita palautettiin
luonnontilaiseksi ojia tukkimalla ja metsätalouskäytössä olleiden metsien palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi nopeutettiin lisäämällä lahopuuta.
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Puurijärvi
Puurijärvi (440 ha) on osa Puurijärvi – Isosuon Natura-aluetta, joka kuuluu myös Puurijärven ja Isosuon kansallispuistoon. Puurijärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi ja sen
kunnostushanke on ollut koko Suomen mittavin.
Puurijärven kosteikkoluonnon ja arvokkaan linnuston säilyttämiseksi järven vedenpintaa nostettiin enimmillään lähes
metrin. Tavoitteena on ollut vesialan lisääminen lähes kaksinkertaiseksi kuivimmilla kausilla. Padon ja penkereiden rakentamisen sekä kaivutöiden avulla alueelle syntyi kosteikkojen elämälle tärkeää veden ja kasvillisuuden mosaiikkia.
Padon perusrakenteena on samalla kalatienä toimiva tekokoski.
Kunnostustöiden seurauksena avovettä kaipaavien sukeltajasorsien, kuten telkän ja tukkasotkan pesimämäärät ovat
runsastuneet huomattavasti. Puurijärven kunnostustyön
vaikutuksista ja kokemuksista saadaan myös tärkeää taustatietoa tulevien lintuvesikunnostusten toteuttamiseen. Vaikutusten arvioiminen edellyttää seurantaa vielä hankkeen jälkeenkin ja osa muutoksista voi näkyä vasta vuosien päästä.
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Puurijärven eteläpää vasemmalla kesällä 2007 ja oikealla kesällä 2010. Oikealla kuvassa esitetty suuntaa-antavasti tehdyt patorakenne (musta
viiva) ja penkereet (punainen viiva).

Vasemmassa kuvassa heinäkuu 2011 ja oikeassa kuvassa heinäkuu 2012 – Puurijärven eteläosassa vesi on noussut – pato näkyy järven vasemmassa alareunassa.
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Raijalanjärvi

Raijalanjärvi on hanhien, joutsenten ja kurkien suosima Huittisten vankilan omistama peltoalue. Alueelle kaivettiin lampareita ja alueella levähtäville linnuille järjestettiin ruokintapaikkoja. Vesilampareiden sijoittelulla ja suunnitelluilla paikoilla

tapahtuvan ruokinnan avulla lintuja ohjataan alueille, joissa
niitä ei häiritä. Samalla lintujen tarkkailuun varatut paikat sijoitettiin niin, ettei alueella retkeily häiritse vankilan toimintaa.
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Rantaniityt ja –luhdat

Rantaniityt ja –luhdat ovat monien kosteikkolintujen, kuten
erittäin harvinaisen etelänsuosirrin ruokailu- ja pesimäympäristöjä. Myös monet kasvi- ja hyönteislajit vaativat elinympäristökseen avoimia rantaniittyjä.
Kokemäenjoki-LIFE –hankkeen aikana kunnostettiin rantaniittyjä ja –luhtia Preiviikinlahden alueella, Enäjärvellä ja
Vanhakoskella. Preiviikinlahden umpeenkasvaneita ja ruovikoituneita rantaniittyjä niitettiin yli 33 hehtaarin alueelta.
Aluetta hoidettiin myös jyrsimällä ja äestämällä juuristoa jäljitellen karjan tallauksen vaikutuksia, mikä on monilla paikoilla
osoittautunut tehokkaaksi hoitomenetelmäksi.
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Rantaluhtien uhkana on usein rantojen ojitus ja pengerrys,
joiden seurauksena rannat alkavat kuivua ja puusto lisääntyä. Lintujen pesimäympäristöjen vähenemisen lisäksi ojanpenkat puineen ja pensaineen lisäävät linnustolle haitallisten
minkin ja supikoiran liikkumis- ja saalistusmahdollisuuksia.
Enäjärven umpeenkasvaneita rantaluhtia kunnostettiin raivauksin, ojia täyttämällä ja pengerryksiä poistamalla. Lisäksi alueelle kaivettiin pesimäsaarekkeita lokki- ja vesilinnuille
sopiviksi pesäpaikoiksi.

Loimijoki on aikojen kuluessa muuttanut uomaansa maanvyörymän seurauksena, ja vanha jokiuoma kulkee Vanhakosken lehdon läpi pienten lampien muodostamana ketjuna. Aluetta luonnehtivat useat pääosin luonnontilaiset pienet
kosket, jotka ovat uhanalaisen toutaimen viimeisiä luontaisia esiintymisalueita
Suomessa. Vanhaan jokiuomaan kaivettu oja kuivatti kuitenkin aluetta muuttaen
sen luonnontilaa. Oja täytettiin penkoista saadulla maa-aineksella.
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Suot ja metsät

Monin paikoin Puurijärvi-Isosuon alueen soiden luonnontilaa
ovat muuttaneet ojitukset, joiden tavoitteena on aikoinaan
ollut metsätalousmaan lisääminen. Soiden kuivuminen on
vaikuttanut haitallisesti monien suoympäristöä vaativien lajien elinolosuhteisiin.
Metsätalouskäytössä olleista metsistä puuttuu usein luonnontilaiseen kehitykseen kuuluvat puuston ikävaiheet, kuten
lahopuut. Ikääntyneet ja luonnontilaiset metsät ovat kuiten-

kin tärkeitä elinympäristöjä monille vähälukuisille ja harvinaisille lajeille.
Puurijärvi-Isosuon alueella metsiä palautettiin luonnontilaan muutaman kymmenen hehtaarin alalta tuottamalla lahopuita ja avaamalla kasvutilaa lehtipuille istutettuja havupuita
poistamalla. Soita ennallistettiin toista sataa hehtaaria tukkimalla ojia ja raivaamalla puustoa.
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Luontopolut

Lintutornit ja luontopolut ovat tärkeitä luontoon tutustumisen
välineitä. Niiden avulla luonnossa liikkumista voidaan ohjata
siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa niin
linnuille, kasvillisuudelle kuin maanomistajillekin. Lintujen
häirintä pesinnän aikana voi heikentää pesimämenestystä.
Keväällä ja syksyllä häirintä lintujen levähdys- ja ruokailupaikoilla voi puolestaan haitata lintujen selviytymistä muuttomatkastaan.
Osana Kokemäenjoki-LIFE –hanketta alueille tehtiin lintutorneja, polkuja ja opastauluja. Puurijärvelle rakennettiin
kaksi uutta lintutornia ja liikuntarajoitteisille soveltuva tarkkailulava sekä opasteita ja polkuja. Myös Raijalanjärvelle ja
Kokemäenjoen suistoon Porin Noormarkun alueelle rakennettiin lintutornit.
Vanhakosken ja Pirilänkosken luontopolkuja kunnostettiin. Samalla alueille pystytettiin uusia opastauluja sekä kunnostettiin vanhoja.
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Seuranta

Hankkeen aikana on tehty erilaisia luontoseurantoja Puurijärven, Preiviikinlahden alueen ja Raijalanjärven kunnostusja hoitotöiden vaikutusten arvioimiseksi.
Puurijärven kunnostukseen liittyy mittava, monivuotinen
seurantakokonaisuus. Puurijärvellä seurataan kunnostuksen
vaikutuksia linnustoon, kasvillisuuteen, luontotyyppeihin,
pohjaeläimiin ja vedenlaatuun. Järveltä otetaan vuosittain
ilmakuvat, jotka tukevat kasvillisuusseurantoja ja auttavat
hahmottamaan kaivutöiden ja vedennoston vaikutuksia.
Preiviikinlahden alueella niittotöiden vaikutuksia arvioitiin
linnusto-, kasvillisuus- ja luontotyyppiseurannoilla. Alueelta
otettujen ilmakuvien avulla voidaan hahmottaa rantaniittyalan muutokset. Raijalanjärvellä selvitettiin töiden vaikutuksia levähtävän linnuston määriin ja sijoittumiseen alueella.
Soiden ja metsien kunnostustöiden vaikutukset luontoon
ovat kunnolla arvioitavissa vasta pitkän ajan kuluttua, jopa
vasta kymmenien vuosien jälkeen. Hankkeen vaikutuksia
voidaan sen aikana arvioida mm. ojitusalueiden pinta-alan
muutoksina.
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Kokemäenjoki-LIFE –hankkeessa selvitettiin myös hankkeen vaikutukset ihmisten asenteiden muutoksiin ja hankkeen taloudellinen vaikutus alueella. Molemmilla on tärkeä
merkitys luonnonsuojelun ja siihen liittyvien hankkeiden onnistumiselle. Selvityksestä vastasi Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos.
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Yhteistyökumppanit ja osarahoittajat
Edunsaaja
• Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
(ent. Lounais-Suomen ympäristökeskus)

Kumppanit
• Metsähallitus
• Suomen ympäristökeskus
• Geologian tutkimuskeskus
• Satakunnan vankila, Huittisten osasto
• BirdLife Suomi ry.
• Turun yliopisto
- Geologian laitos
- Ympäristöntutkimuskeskus
• Tiehallinto, Turun tiepiiri
(1.1.2010 alk. osa Varsinais-Suomen ELY-keskusta)

Osarahoittajat
• Satakuntaliitto
• Kokemäen kaupunki
• Huittisten kaupunki
• Noormarkun kunta
(1.1.2010 alk. osa Porin kaupunkia)

• Nakkilan kunta
• Harjavallan kaupunki
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