Tietoa Lounais-Suomen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista

Kiskonjoki
Kiskonjoen vesistön Natura -alue (FI0200083) sijaitsee Salon ja Raaseporin kaupunkien alueella. Natura-alue
muodostuu Kiskon Kirkkojärven jälkeisestä mereen laskevasta jokiosuudesta, laajenneesta jokiuomasta;
Saarenjärvestä ja sen läheisyydessä sijaitsevasta Vähäjärvestä. Saarenjärven alapuolella sijaitsee komea
Latokartanonkoski, jonka kautta vedet laskevat matalaan merenlahden pohjukkaan Laukanlahteen. Natura
2000 -verkostossa Kiskonjoen vesistö on sekä linnuston erityissuojelualueena (SPA-alue) että alueella
esiintyvien suojeltavien luontotyyppien perusteella (SCI-alue). Saarenjärvi ja Vähäjärvi kuuluvat myös
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alueen pinta-ala on 309 ha.
Kiskonjoen vesistö on eteläisen Suomen arvokkaimpia jokivesistöjä, ja se kuuluu erityistä suojelua vaativiin
vesistöihin. Luontoarvoiltaan Natura-alue on monimuotoinen sillä siellä tavataan uhanalaisia lajeja mm.
vuollejokisimpukkaa sekä täplälampikorentoa. Vesistö on myös kalataloudellisesti arvokas. Laukanlahti ja
Saarenjärvi ovat myös linnustollisesti arvokkaita alueita. Lehtomaiset, kulttuurivaikutteiset metsät sekä
erikoiset tulvasärkkien tervalepikot tekevät Latokartanonkoskesta merkittävän luontokohteen. Alueen
luontoarvojen säilymisen haasteena ovat vesistökuormitus, umpeenkasvu ja ruovikoituminen sekä vieraslajit.
Alueelle on juuri valmistunut (2014) hoito- ja käyttösuunnitelma. Valuma-alueen latvoilla ovat myös
Varesjoen osa Hyyppärän harjualueesta (FI0200010) sekä Aneriojärvi (FI0200122).
Kiskonjoen hoito- ja käyttösuunnitelma
http://www.doria.fi/handle/10024/96524

Karvianjoki (osana laajempaa toimenpidekokonaisuutta Isojoki-Lappväärtinjoki-Karvianjoki)
Karvianjoen alueella tarkoitetaan tässä Karvianjoen vesistöalueen (Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan
maakuntien alueella) Satakunnassa olevaa valuma-aluetta. Vesistöalueella esiintyy purotaimenta, jokirapua
ja raakkua.
Karvianjoen koskien Natura-alue (FI0200130) sijaitsee Satakunnan ja Eteläpohjanmaan maakunnissa
Honkajoen kunnan sekä Kauhajoen kaupunkien alueilla. Natura-alue muodostuu Karvianjoen pääuomasta ja
ylävirran Paholuomasta sekä erikokoisista luonnontilaisista sivupuroista. Alue sisältyy Euroopan yhteisön
Natura 2000 -suojeluverkostoon suojeltavien luontotyyppien perusteella. Karvianjoen koskien alueen
tärkeimmät luonnonsuojelulliset arvot perustuvat alueella tavattaviin luontotyyppeihin ja lajeihin.
Karvianjoen koskien luontoarvojen säilyttämisen suurimpana haasteena on veden ekologista tilaa
heikentävät tekijät; vesistörakentaminen, ojitukset, vesistökuormitus ja ranta-alueiden luonnontilaisuuden
häviäminen sekä pohjaveden otto.
Pukanluoman Natura-alue (FI0200119) sijaitsee Satakunnassa Kankaanpään kaupungin alueella. Pikkujoki on
osa Karvianjoen vesistöä, ja eräs maamme edustavimmista ja suurimmista lähdepuroista. Alue kuuluu
Euroopan yhteisön Natura 2000 -suojeluverkostoon alueella esiintyvien luontotyyppien perusteella.
Alueen suojeluarvot liittyvät pääosin jokielinympäristöjen luonnontilaisuuteen ja niiden edustavuuteen,
vedenlaatuun ja alueella esiintyvään saukkoon ja taimeneen. Jokiosuus ja pienet, lähes luonnontilaiset
luomat ovat tärkeitä kalojen lisääntymisalueita. Pukanluoman luontoarvojen säilyttämisen suurimpana
haasteena on veden ekologista tilaa heikentävät tekijät; vesistörakentaminen, ojitukset, vesistökuormitus ja
ranta-alueiden luonnontilaisuuden häviäminen sekä pohjaveden otto.

Sekä Karvianjoen koskien Natura-alueelle että Pukanluomaan on valmistunut v. 2014 hoito- ja
käyttösuunnitelmat.


Karvianjoen koskien Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
http://www.doria.fi/handle/10024/97240



Pukanluoman Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma
http://www.doria.fi/handle/10024/97061

