Vaikutukset ja taustaselvitykset

Hankkeessa tehdään myös hoidon ja käytön suunnittelun taustaksi tarvittavia luontoselvityksiä. Kokemäenjoen suistossa selvitetään suistoon kerrostuneen maa-aineksen
raskasmetalli- ja elohopeapitoisuudet sekä suiston kehittyminen ja muuttuminen.
Puurijärvellä, Kokemäenjoen suistossa ja Preiviikinlahdella tehdään sudenkorentoselvitykset.
Näiden lisäksi tehdään hankkeen vaikutuksia arvioiva sosioekonominen selvitys, jossa
tutkitaan asenteiden muutoksia ja hankkeen taloudellisia vaikutuksia alueilla.

Rahoitus
EU:n LIFE Luonto -rahasto rahoittaa puolet hankkeen 3,4 miljoonan euron kokonaiskustannuksista. Kansallisesta rahoituksesta vastaavat Lounais-Suomen ympäristökeskus sekä monet yhteistyökumppanit ja osarahoittajat.
Life Luonto -rahasto tukee hankkeita, joiden tavoitteena on hoitaa ja suojella
Euroopalle erityisiä eläin- ja kasvilajeja sekä elinympäristöjä.
Yhteistyökumppanit rahoittavat ja toteuttavat hankkeen töitä. Osarahoittajat eivät
itse tee hanketöitä vaan rahoittavat hanketta.
Yhteistyökumppanit: Metsähallitus | Turun yliopisto (Geologian laitos ja Satakunnan ympäristöntutkimuslaitos) | Geologian tutkimuskeskus | Satakunnan vankila, Huittisten osasto |
| Tiehallinto, Turun tiepiiri | Suomen ympäristökeskus | BirdLife Suomi ry
Osarahoittajat: Satakuntaliitto | Kokemäen kaupunki | Huittisten kaupunki |
| Noormarkun kunta | Nakkilan kunta | Harjavallan kaupunki
Lisätietoja: Projektikoordinaattori Tapio Aalto | Lounais-Suomen ympäristökeskus |
| 050 433 9913 | www.ymparisto.ﬁ/kokemaenjokilife
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Kunnostus- ja hoitotöiden vaikutuksia arvioidaan erilaisten luontoseurantojen, kuten
linnusto- ja kasvillisuusselvitysten avulla.

Kokemäenjoki-LIFE
on viiden jokivarrella
sijaitsevan arvokkaan
luontokohteen kunnostusja hoitohanke.
Hankekohteet kuuluvat
Natura 2000 -verkostoon.
Tätä EU:n LIFE Luonto
-rahaston tukemaa
hanketta johtaa LounaisSuomen ympäristökeskus.
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Luonnon arvot
ja hyvä elinympäristö
Hankkeen tavoitteena on alueiden
luontoarvojen turvaaminen ja luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen.
Tavoitteena on myös tarjota tietoa kohdealueiden luonnosta sekä suojelun
taustoista ja perusteista.
Luontoarvojen säilyttäminen ja hoitaminen parantaa myös ihmisten elinympäristöä ja viihtyvyyttä. Yhtenä
tavoitteena onkin tehdä alueisiin tutustuminen ja niillä liikkuminen mahdollisimman helpoksi.
Hankkeessa tehdään monia erilaisia
kunnostus- ja hoitotöitä, uusia palvelurakenteita sekä selvityksiä ja seurantoja. Kaikille alueille laaditaan lisäksi
hoito- ja käyttösuunnitelmat.

1. Puurijärvi-Isosuo
2. Vanhakoski
3. Pirilänkoski
4. Preiviikinlahti
5. Kokemäenjoen suisto

Lintuvesiä ja lehtoja
Hankkeeseen kuuluvat Satakunnassa sijaitsevat Puurijärvi-Isosuon alue, Vanhakoski, Pirilänkoski, Preiviikinlahden alue ja Kokemäenjoen suisto. Kohteiden
yhteispinta-ala on runsaat 12 000 hehtaaria.
Puurijärvi, Kokemäenjoen suisto ja Preiviikinlahti ovat Suomen maineikkaimpia
ja tärkeimpiä linnustonsuojelualueita. Pirilänkosken ja Vanhakosken lehtomaiset alueet kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Kaikki alueet
ovat tärkeitä ja suosittuja virkistyskohteita.

Kaivuita, niittoja
ja opasteita
Hankkeen suurin haaste on umpeenkasvavan Puurijärven kunnostus.
Umpeenkasvun estämiseksi järven
vedenpintaa nostetaan niin, että alimmat vedenkorkeudet nousevat sen eteläosissa jopa metrin. Myös avovesialueita
kaivetaan lisää. Työ on mittavin Suomessa toteutettu lintuvesikunnostus.
Umpeenkasvaneita ja ruovikoituneita
ranta-alueita hoidetaan mm. niittämällä
ja raivaamalla. Näillä hoitotöillä parannetaan erityisesti avoimia rantaniittyjä
suosivien lajien, kuten Preiviikinlahdella pesivän, äärimmäisen uhanalaisen
etelänsuosirrin (Calidris alpina schinzii),
elinympäristöä.
Puurijärvi-Isosuon alueella ennallistetaan soita ja metsiä. Alueeseen kuuluvalla Raijalanjärvellä lintujen elinolosuhteita parannetaan myös ruokinnalla.
Alueille tehdään uusia palvelurakenteita,
kuten lintutorneja, polkuja ja opastauluja. Puurijärvelle rakennetaan lisäksi
liikuntaesteisten käyttöön soveltuva
tarkkailulava.

