Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Pohjan-Kiskon järvialue
Alueen koodi: FI0100029

Kunta: Pohja, Tammisaari, Kisko

Pinta-ala (ha): 1038

Hallinnoll.alue: Varsinais-Suomi
Uusimaa (suuralue)

10 Aluetyyppi: SCI
90

Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen kuvaus: Alue on Etelä-Suomen olosuhteissa harvinainen lampi- ja järvialuekokonaisuus karulla
vedenjakajaseudulla. Alueen metsät ovat olleet metsätalouden piirissä, mutta järvien läheisyydestä
löytyy edelleen myös luonnontilaisia alueita. Alueen kallioperä on pääasiassa liuskeista ja
topografia erittäin vaihteleva. Maaperä on epätasaista pohjamoreenia, kalliopaljastumia on
runsaasti. Alueen lukuisat pienet järvet edustavat pääasiassa karuja järvityyppejä, rehevähköä
tyyppiä edustaa kuitenkin Torrsjö. Alueeseen sisältyy myös pari laajempaa umpeenkasvun myötä
syntynyttä suoaluetta sekä pieni lehtoalue.
Alue edustaa erityisesti eteläisten karujen ja pienten vesien luontotyyppejä. Pohjan järvialue on yksi
ympäristöministeriön vesistöjen erityissuojelutyöryhmän osoittamista erityissuojelua vaativista
vesistöistä. Järvet vaihtelevat pienistä ruskeavetisistä lammista keskikokoisiin ja kirkasvetisiin
järviin. Iso-Simi on erittäin kirkasvetinen ja vähäravinteinen sekä hieman happamoitunut. Sen
veden laatu on yleisluokituksen perusteella erinomainen. Iso-Simin lajistoon kuuluu mm.
alueellisesti uhanalainen raani (Littorella uniflora) ja sen rannoilla kasvaa mm. sikojuurta
(Scorzonera humilis). Alueen pikkujärvet ovat pääasiassa nuottaruoho- ja ulpukkatyypin vesiä,
joiden kasvillisuus on niukkaa ja vähälajista. Torrsjö on tyypiltään rehevämpi järvi, joka on matala
dystrofinen, osittain umpeenkasvanut turvepohjainen kortejärvi. Järvellä esiintyy mm. alueellisesti
uhanalaista hoikkavillaa (Eriophorum gracile). Järvi muodostaa viereisen, melko ravinteikkaan
suursaraisen Lassilansuon kanssa lajistoltaan ja luontotyypeiltään monipuolisen kokonaisuuden.
Toinen merkittävä suoalue on Tammisaaren puolella sijaitseva Kiimasuo, joka on umpeenkasvun
myötä syntynyt aapamainen neva, jolla on reunojen isovarpuisten rämeiden lisäksi laajalti avointa
lyhytkortista nevaa sekä saranevaa. Metsien luonnontilaisimmat alueet ovat Foudinlammen
ympäristössä sekä Horsmajärven eteläpuolella. Koko alue on luonteeltaan erämainen, lähes
luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, jolla on merkitystä myös monille harvinaisille tai
uhanalaisille lajeille. Alue on mm. yksi harvoja kaakkurin (Gavia stellata) asuinpaikkoja
Uudellamaalla. Siellä pesii myös kuikka (Gavia arctica), mustakurkku-uikku (Podiceps auritus),
laulujoutsen (Cygnus cygnus), kurki (Grus grus), huuhkaja (Bubo bubo) ja varpuspöllö
(Glaucidium passerinum). Nisäkkäistä alueella on tavattu saukkoa (Lutra lutra).
Suojelutilanne
(%):

Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Yksityinen luonnonsuojelualue
Ei suojeltu

21
79

Natura-alueeseen sisältyy pääosa rantojensuojeluohjelmaan kuuluvista Pohjan järviylängön
alueista. Niiden lisäksi siihen sisältyvät vanhojen metsien suojeluohjelman Foudinlammen alue
sekä soidensuojeluohjelmaan kuuluva Kiimasuo Tammisaaren puolelta sekä vahvistetussa
Brödtorpin osayleiskaavassa SL-alueeksi osoitettu Lassilansuon alue ja Horsmajärven eteläpuolella
sijaitseva vanha metsä. Alueeseen kuuluu Tammisaaren puolelta lisäksi pieni, 1,6 ha:n suuruinen
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Malmskogenin lehto, joka on jo rauhoitettu yksityisenä suojelualueena päätöksellä (6693/87). Maaalueet suojellaan pääosin luonnonsuojelulain mukaisesti. Skogbölen järviylängöstä suurin osa
(n.187 ha) on jo suojeltu luonnonsuojelualueena, loppuosa alueesta toteutetaan valmisteltavana
olevalla yleiskaavalla. Alue säilytetään rakentamattomana, M-alueet tulevat olemaan
metsätalouskäytössä. Koko Natura-alueeseen sisältyvät vesialueet ovat erityissuojelua vaativien
vesistöjen luettelossa ja niiden osalta toteutuskeinona on vesilain mukainen lupajärjestelmä.
Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

3150

Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet

3160

Humuspitoiset lammet ja järvet

7140

Vaihettumissuot ja rantasuot

8

9010

*Boreaaliset luonnonmetsät

16

9050

Boreaaliset lehdot

25

0

91D0 *Puustoiset suot
Luontodirektiivin
liitteen II lajit:

1355

Lintudirektiivin
liitteen I linnut:

A215 huuhkaja

2

saukko

A001 kaakkuri
A002 kuikka
A127 kurki
A038 laulujoutsen
A108 metso
A007 mustakurkku-uikku
A236 palokärki
A104 pyy
x

uhanalainen laji

A217 varpuspöllö
Muuttolinnut:
Muuta lajistoa:

5

pikkutikka

ST

selkälokki

ST

hoikkavilla
raani
sikojuuri
suomukka
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