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1 Johdanto

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman
Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa -Interreg IIIA
–hankkeen yhteydessä luodaan toimintasuunnitelma maiden ruovikoiden hoito- ja käyttömahdollisuuksista poikkitieteellisellä otteella. Päämääränä
on nivoa niin ruovikkoalueiden luonnon monimuotoisuus, ihmisen elinkeinonharjoittaminen ja
virkistyskäyttö sekä ruovikoiden käytön hyödyntäminen yhdeksi toimivaksi paketiksi.
Projektin myötä muutamille Etelä-Suomen laajimmille ruovikkoalueille laaditaan ruovikon ja
lähiympäristön hoitoon ja käyttöön liittyvä yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman tarkoituksena on
sovittaa yhteen alueen luonnonarvoihin ja käyttöön liittyvät seikat. Yleissuunnitelmien toteuttamistapa on ollut avointa ja osallistavaa. Tarkoituksena on lisätä maanomistajien tietämystä niin
Natura-alueiden hoidon mahdollisuuksista kuin
sen lähiympäristön luonnon monimuotoisuuden ja
vesiensuojelun tehostamisesta, esimerkiksi maatalouden ympäristötuen erityistukien avulla.
Ruovikot ovat myös mahdollisuuksien pelikenttä. Projektin yhteydessä ruovikon hyötykäyttöä niin rakennusmateriaaliksi, bioenergiaksi kuin
puutarhakäyttöönkin on tutkittu aktiivisesti. Myös
Tapilanlahden alueella ruovikoiden hyödyntäminen näihin käyttötarkoituksiin on mahdollista tässä suunnitelmissa esitetyillä osa-aluilla ja sen käyttömahdollisuuksia tiedusteltiin yleissuunnitelman
yhteydessä laaditun kyselyn yhteydessä.
Suunnitelman kohdekuvaukset ovat apuna
Tapilanlahden alueen kehittämisessä tulevaisuudessa. Tämän suunnitelman kohdekuvauksia voidaan käyttää apuna mm. haettaessa maatalouden
ympäristötuen erityistukia ja pohjana esimerkiksi
laajemmille lahden tilaa kohentaville Leader-hankkeille.
Yleissuunnitelman yhteydessä esitetään perusteltu tulevaisuuden kuva Tapilanlahden alueen
hoidosta ja käytöstä, jossa niin luonnonarvot kuin
maanomistajien elinkeinon harjoittamismahdollisuudet ja virkistyskäyttö kulkisivat tasapainoisesti

rinnakkain. Alueen rantaniityt olivat jo ennen tämän suunnitelman laadinnan aloittamista hyvässä hoidossa. Alueella sijaitsee Varsinais-Suomen
merkittävimmät merenrantaniittykokonaisuudet,
joten näillä alueilla hoidon laatuun kannattaa jatkossakin panostaa. Ongelmana voitaneen pitää
ainoastaan meriyhteyden heikkenemistä ja kiintoaineksen kerääntymistä lahden avovesialueilla.
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2 Suunnittelumenetelmät ja tavoitteet

Ruokoprojektissa laadittiin neljä ruovikkoalueen
yleissuunnitelmaa Etelä-Suomen laajimmille ruovikkoalueille. Uudenmaan yleissuunnitelmat ovat
valmistuneet Långvassfjärdeniin Inkoon Kopparnäsiin (Suikkari 2006) ja Sipoon Östersundomiin
(Suikkari 2007). Varsinais-Suomessa vastaanvanlainen julkaisu tämän yleissuunnitelman lisäksi
laadittiin Perniössä ja Särkisalossa sijaitsevalle
Laukanlahdelle (Härjämäki ja Hagelberg 2007). 	
Yleissuunnittelua on toteutettu osallistavan
suunnittelun periaatteilla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että alueen maanomistajat ovat voineet
avoimesti osallistua suunnitelman eri vaiheisiin.
Maanomistajilta on tiedusteltu kirjallisesti kyselyn
avulla toiveita ja näkemyksiä alueen hoidon ja käytön vaihtoehdoista. Suunnitelman laatimiseen liittyi
myös maastotyövaihe, jonka yhteydessä Tapilan-

lahden ydinalueen maanomistajien oli mahdollista
saada henkilökohtaista neuvontaa omistamiensa
alueiden hoidosta ja rahoitusmahdollisuuksista
muun muassa maatalouden ympäristötukijärjestelmän kautta. Maastokäyntien aikana tarkasteltiin
alueiden soveltuvuutta eri hoitotoimenpiteiden
kohteiksi ja keskusteltiin maanomistajien kanssa
heidän näkemyksistään omistamiensa alueiden
hoidon tulevaisuuden suhteen. Yhteenvetona voidaan todeta, että alueen maanomistajille ympäristötuen erityistuet olivat jo entuudestaan tuttuja
ja varsinkin monet ranta-alueet tulleet uudelleen
tehokkaasti laidunkäyttöön.
Suunnittelutyötä on tehty myös yhteistyössä
Lounais-Suomen ympäristökeskuksen Naturan
toteutuksesta vastaavien virkamiesten kanssa.

Talvinen näkymä Eskelinmäeltä Kohti Neitsaaren tilaa. Kuva: Eija Hagelberg.
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3 Suunnittelualueen yleiskuvaus

Tämän suunnitelman yhteydessä Tapilanlahdella tarkoitetaan entiseltä nimeltään Sauvonlahden
(Saguviken) ja sen itäpuolella olevan Leiskunsyvän
Natura-alueita. Julkaisun aluenimien ja kuvituksen
yhteydessä esiintyvät myös alueen keskiosien Eistilänlahti ja länsiosien Kärkniemenlahti.

Tapilanlahti lähialueineen on monimuotoisuudeltaan erityisen rikasta seutua. Alue kuuluukin
lähes kokonaan lintuvesien suojeluohjelmaan ja
Naturassa muutamiin erityisesti suojeltaviin, priorisoituihin luontotyyppeihin. Laidunnetut rantaniityt ovat Lounais-Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen laajoja.

Kärkniemenlahti länsiosan laajojen peltoaukeiden keskeltä nähtynä. Kuva: Kimmo Härjämäki
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Alueen Natura-kuvauksessa kokonaisuudessaan
noin 314 hehtaarin alueen luontotyypit voidaan
jaotella seuraavasti:

*)

Luontodirektiivin luontotyypit

%

Jokisuistot

37

Rannikon laguuni*)

17

Itämeren boreaaliset rantaniityt *)

12

Fennoskandian lähteet ja lähdesuot

<1

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

2

Maankohoamisrannikon perimäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät *)

<1

Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet

3

priorisoitu luontotyyppi

Tapilanlahdelle on vahvistettu lintuvesien suojeluohjelman mukaiset suojelualueet kesällä 2007.
Samalla päätöksellä toteutettiin myös Natura 2000
-ohjelman vaatimat suojelutavoitteet näillä alueilla.
Tapilanlahden monimuotoisuusarvot liittyvät erityisesti laajojen rantaniittyjen muutonaikaisen linnuston arvoon sekä ruovikkolajistoon. Myös kasvillisuudessa pitkästä laidunhistoriasta hyötyviä,
harvinaistuneita lajeja tavataan lahden alueelta.  
Pitkä asutus- ja maanviljelyhistoria näkyy seudun maisemassa. Tapilanlahden ympäristöä luonnehtivat nykyään laajat ja viljavat peltoaukeat.
Alueella on myös Varsinais-Suomessa poikkeukselliseen tapaan muutamia suuria karjatiloja. Kärkniemen alueella laidunnus on jatkunut jo vuosikymmenet, mutta myös monilla muilla alueilla
seudun rantaniityt ja ruovikot ovat tulleet uudestaan laidunnuksen piiriin.

3.1

Tapilanlahden ympäristössä
tehtyjä selvityksiä ja suunnitelmia
Tapilanlahden alueelta on tehty linnusto- ja kasvillisuusselvityksiä. Lisäksi alueella on tehty
maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden
yleissuunnitelma vuonna 2004, jossa on kartoitettu ympäristötuen erityistukiin soveltuvat kohteet
alueella. Suunnittelualueelta löytyi yleissuunnittelun myötä ympäristötuen erityistukeen soveltuvia kohteita 323 hehtaaria, joista suurin osa, noin
200 hehtaaria, sijaitsi Tapilanlahden välittömässä
läheisyydessä (Pakkanen ym. 2004). Ruoko-yleissuunnittelun yhteydessä aiempaan suunnitelmaan
tehtiin vain pieniä täydennyksiä Tapilanlahden
rantaniittyjen osalta.
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Kartta 1. Suunnittelualue. 1 sivun kartta.
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Natura 2000

Kasvillisuustyyppi
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Rantaniitty
Ruovikko
0

400

800 m

Maanmittauslaitos lupa nro 7/MLL/2008

Kartta 2. Tapilanlahden kasvillisuuden kolme pääluokkaa sekä Natura-alueen rajaus. Avovettä on lahdella varsin niukasti.
Tässäkin kartassa osoitetuilla avovesialueilla kasvaa paikoitellen kaislaa, kelluslehtisiä ja muuta vesikasvillisuutta.
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Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 | 2008

4 Lahtien ja lähiympäristön nykytila

Eistilänlahden-Sauvonlahden alue on ollut perinteisesti laidunkäytössä. Erityisesti Kärkniemen
kartanon lounais- ja itäpuolella olevat laajat rantaniittyalueet ovat olleet laidunnuksen piirissä
vuosikymmenet ja siten niiden lajistollinen ja maisemallinen arvo on valtakunnallisellakin tasolla
huomattava. Viimeaikoina myös Eistilänlahden
eteläosat ja Leiskunsyvän länsiosista laajat alueet
ovat tulleet uudestaan laidunnuksen piiriin.
Erityisesti Eistilänlahden perukassa kiintoaineskuormituksesta johtuva umpeenkasvu on ollut viime aikoina ongelmana. Jokia pitkin tuleva
kiintoaines täyttää lahden perukkaa ja ruovikko
sekä kaislat ovat levittäytyneet laikuittain avove-

sialueelle. Samasta ongelmasta kärsii myös Leiskunsyvän avovesialueelta pohjoiseen kulkevan
uoman alkupää, jossa laajoja kasvustoja muodostavat myös leveä- ja kapealehtiosmankäämi sekä
kelluslehtiset kasvit. Pohjoisempana uoma on
aikoinaan ruopattu syvemmäksi ja leveämmäksi,
eikä umpeenkasvuongelma näillä alueilla ole yhtä
hälyttävä.
Alueen välittömään läheisyyteen liittyy Leiskunsyvän pohjoispuolella nouseva jyrkkä kallioalue, Heskelinmäki. Heskelinmäen kallioalue on
määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi luonto- ja maisema-arvojensa takia (Heikkinen 1995).

Vyöhykkeinen, kostea rantaniitty mutalaikkuineen on elintärkeä ympäristö mm. linnuille ja hyönteisille. Vain pitkään laidunnuksessa olleilla rantaniityillä esiintyy kasvillisuuden vyöhykkeisyyttä. Kuva: Kimmo Härjämäki
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4.1

4.2

Alueen luontotyyppien nykytila

Alueen eliölajisto

Suunnittelualueen luontotyyppien nykytilanteen
voidaan arvioida olevan suhteellisen hyvä. Itämeren boreaaliset rantaniityt, erityisesti Sauvonlahden laaja rantaniitty on luontotyyppinä erityisen
hyvin edustava, lähes 100 hehtaarin kokonaisuus.
Lisäksi Eistilänlahden länsiosat ulottuen aina Leiskunsyvän lounaiskulmaan, ovat tulleet muutaman
viime vuoden aikana yhä laajemmin laidunnuksen piiriin. Laidunnuksen voidaan arvioida kohentavan erityisesti boreaalisten rantaniittyjen ja
osittain laguunialueiksi ja jokisuistoiksi luokiteltavien luontotyyppien arvoa jatkossa. Kokonaisuudessaan merenrantaniityt ovat Tapilanlahden
monimuotoisuuden ylläpitämisessä keskeisessä
roolissa, muiden Natura-luontotyyppien osuuden
jäädessä marginaalisiksi.  

4.2.1

Kasvillisuus
Sauvonlahden alueita luonnehtivat paikoin myös
tuuheat ruovikot. Koko Sauvossa ruokoa kasvaa
yhteensä 624 hehtaarin alalla eli 2,1 prosenttia kunnan koko pinta-alasta (Pitkänen 2006). Laajimmat
ruovikkoalueet ovat Leiskunsyvän etelä- ja pohjoispuolisilla alueilla, Sauvonlahden perukoilla ja
Karinkorvan kylän länsipuolella Kärkniemenlahdella.
Lajistoltaan edustavimmat rantaniityt ovat Kärkiniemen kartanon ympäristössä. Pitkään jatkuneen laidunnuksen myötä alueelle on kehittynyt

Leiskunsyvällä avoveden osuus on nykyään hyvin vähäinen. Ruoko, kaislat ja muut vesikasvit ovat vallanneet lahden lähes
kokonaan. Kuva: Kimmo Härjämäki
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rantaniityille tyypillistä kasvillisuuden vyöhykkeisyyttä. Rantaniityn ja pohjoisempana olevan hakamaaosion väliin jää runsaslajisia ketovyöhykkeitä.
Ketoalueilla vallitsevina kasvilajeina ovat nurmirölli, nurmilauha, lampaannata, huopakeltano,
kangasajuruoho, mäkikaura, ketonoidanlukko,
hakarasara, mäkihärkki, hina, sikoangervo, ketopiippo, hietalemmikki ja nuokkukohokki.
Myös Karinkorvan kylässä, Eistilänlahden eteläosissa on pitempään laidunnettua rantaniittyä, jolle
on selkeästi muodostunut rantaniityille tyypillistä
vyöhykkeistä kasvillisuutta. Idempänä sijaitsevat,
viime vuosina laidunnuksen piiriin tulleet alueet
ovat monin paikoin erilaista suurruohoniittyä ja
osittain järviruovikkoa. Järviruo’on lisäksi näillä
alueilla valtalajeina ovat mesiangervo, nurmilauha, rentukka sekä erilaiset sarat. Rantaniityn matalampikasvuisilla osilla viihtyvät yleisinä myös
suoputki, ranta- ja terttualpi, luhtavilla, jokapaikansara, suo-orvokki ja luhtamatara.
Kärkiniemen laitumet ovat lounaisrannikon laajimpia pitkään laidunnuksessa olleita rantaniittyjä.
Kuva Helena Särkijärvi

Lähteistä tervaleppäkorpea Neitsaaren tilan läheisyydessä. Kuva Kimmo Härjämäki
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Kärkniemen laajan merenrantaniityn ja metsän väliin jää runsaslajinen, katajaa kasvava niittyalue. Kuva Helena Särkijärvi

Vesialueilla monin paikoin valtalajina on järviruoko. Siellä täällä on leveä- ja kapealehtiosmankäämi- sekä kaislakasvustoja (erityisesti Leiskunsyvän alueella). Lisäksi avovesialueilla kasvaa suhteellisen tiheästi vitoja, lummetta ja ulpukkaa.  

Myrkkykeiso on laiduneläimille ja ihmisille erittäin myrkyllinen kasvi, jota tavataan rantaniityillä. Erityisesti kasvin
porkkanamainen juuri on hengenvaarallinen.
Piirros: Mimmi Vuoristo
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Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 | 2008

4.2.2

Linnut
Tapilanlahden linnusto on monipuolinen. Laajat
matalaksi laidunnetut rantaniityt suosivat erityisesti kahlaajia, mutta ovat tärkeitä alueita myös
muuttavien lintujen levähdysalueena. Alueen pesimälajistoon kuuluvat mm. kurki, ruskosuohaukka
ja nuolihaukka. Alueelta ravintoa hakevat mm. kalasääski, merikotka ja harmaahaikara. Muuttojen
yhteydessä rantaniityillä ja lähialueiden pelloilla
tavataan runsaasti mm. kahlaajia – yleisimpinä liro,
suokukko ja kapustarinta. Myös hanhet levähtävät
alueella ja parhaimmillaan esimerkiksi merihanhia
on nähty alueella yli 300 yksilöä. Alueella pesivät
myös maaseutuympäristöissä vähentyneet tikli,
hemppo, pensastasku ja pikkulepinkäinen (Numminen 2003).

Sitruunavästäräkin (Motacilla citreola) ja ilmeisesti keltavästäräkin (M. flava) sekapesyeestä kehittynyt risteymäyksilö
Tapilanlahdella kesällä 2007. Kuva Petro Pynnönen

Ruovikoissa pesivä ruskosuohaukka kuuluu Tapilanlahden pesimälajistoon. Kuva Virosta. Kuva Sami Lyytinen

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 | 2008
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4.2.3.

Sudenkorennot
Tapilanlahden alueelta laadittiin Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen Ruokoprojektin teettämä
sudenkorentoselvitys. Korentoselvityksen toteuttivat Faunatica Oy:stä Petro Pynnönen ja Marko
Nieminen. Alueen korentolajisto osoittautui erityisen monipuoliseksi. Kaikkiaan lahden alueella
tavattiin yhteensä 25 eri korentolajia, mikä on 46
% Suomen alueella elävistä lajeista (Taulukko 1).
Alueella tavattiin myös EU:n luontodirektiivin
IV-liitteen laji, lummelampikorento, joka todennäköisesti oli ajautunut alueelle muualta (Pynnönen
2007). Lummelampikorento on nimittäin enemmän
suolampien kuin merenlahtien laji (www.korento.
fi viitattu 11.12.2007).
Inventoinnin yhteydessä tehtiin myös ete-.
länukonkorennon havaintoja. Tästä lajista tehtiin
ensimmäinen lisääntymishavainto Suomessa Särkisalon Laukanlahdella, ja tutkijat arvelevat lajin lisääntyvän myös Tapilanlahden alueella (Pynnönen
2007). Tyypillisimpiä ja määrällisesti runsaimpia
lajeja ovat alueella ruskohukankorento, vaskikorento ja iso- ja sirotytönkorento, merisinikorento
sekä syyskorennot (Taulukko 1). Isotytönkorento
viihtyy erityisesti kelluslehtikasvustojen liepeillä,
ruovikkovyöhykkeen avoveden puolella (Karjalai-

Pieni sininen sulkakoipikorento viihtyy usein virtaavien
vesien läheisyydessä. Kuva Sami Karjalainen

16
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nen 2003). Tällaista suojaisaa aluetta löytyy myös
Tapilanlahdelta.
Tapilanlahden avovesialueen vesikasvillisuuden todetaan selvityksen mukaan olevan eduksi
korentojen toukkien selviämiselle. Lisäksi korentolajien monimuotoisuutta lisäävät pitkään laidunnuksessa ollut, toisinaan tulvivat rantaniityt.
Sudenkorentojen toukat suosivat lisäksi pehmeää
sedimenttipohjaa (Korkeamäki 2006), jota alueelta
varmasti löytyy.

Tämän näköinen veijari saattaa lennellä vastaan myös Tapilanlahdella. Vastakuoriutunut etelänukonkorento Hästön
laidunniityllä Särkisalossa. Kuva: Janne Koskinen

Taulukko 1. Tapilanlahden alueen korennot vuonna 2007 (Pynnönen 2007).
Laji

Tieteellinen nimi

Neidonkorento

Calypteryx virgo

19.6.2007

Sirokeijukorento

Lestes sponsa

Vihertytönkorento

Coenagrion armatum

Keihästytönkorento

C. hastulatum

22

2

Sirotytönkorento

C. pulchellum

820

270

Isotytönkorento

Ertythromma najas

1105

255

1360

Okatytönkorento

Enallagma cyathigerum

1

1

Hoikkatytönkorento

Ischnura elegans

3

8

11

Sulkakoipikoento

Platycnemis pennipes

35

21

56

Karvaukonkorento

Brachytron pratense

1

Kirjoukonkorento

Aeshna cyanea

1?

6

6

Ruskoukonkorento

A. grandis

34

72

106

Siniukonkorento

A. juncea

9

3

12

Etelänukonkorento

A. mixta

15

15

Rannikkoukonkorento

A. osiliensis

5

30

Vaskikorento

Cordulia aenea

Täpläkiiltokorento

Somatochlora flavomculata

Välkekorento

S. metallica

Litteähukankorento

Libellula depressa

4

Ruskohukankorento

L. quadrimaculata

240

Merisinikorento

Orthetrum cancellatum

Tummasyyskorento

Sympetrum danae

Elokorento

S. flaveolum

1

Punasyyskorento

S. vulgatum

124

Lummelampikorento

Leucorrhinia caudalis

1

22.7.2007

23.8.2007

145
70

Yht.

2

3
400

2

545
72
24

3

1093

1

25
74

2
2

1

3

5

46

41

92

28

4
120

360

8
110

1

76

36
850

960

365

489
1
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5 Maanomistajakyselyn tuloksia

Kirjeitse tehtyyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä viideltätoista alueen viljelijältä, muulta
pysyvältä asukkaalta tai mökkiläiseltä. Yhteensä
kyselyitä lähetettiin 33 talouteen, joten vastausprosentti oli noin 45. Kyselylomake on tämän julkaisun liitteenä (LIITE 1).  
Valtaosa kyselyyn vastanneista piti tärkeänä,
että Tapilanlahden alueella tultaisiin tekemään
toimenpiteitä alueen ympäristön tilan kohentamiseksi. Kyselylomakkeella tiedusteltiin mm. kiinnostusta laidunnuksen lisäämiseen, kosteikkojen
perustamiseen, virkistyskäyttömahdollisuuksien
lisäämiseen, järviruo’on keruun lisäämiseen ja
ruoppaukseen liittyen. Maanomistajien mukaan
laidunnus on jo lähes maksimaalisesti toteutettu,
mutta esimerkiksi ruoppaamista tulisi lisätä väylien umpeenkasvun ehkäisemiseksi.
Voimakkainta kannatusta alueella tehtävistä
toimenpiteistä sai ruoppaus. Vastaajista 80 % mielestä alueen olemassa olevia uomia tulisi ruopata.
Useat vastaajat ottivat ruoppauksen esille myös
kohdassa, jossa sai perustella kantaansa eri toimenpiteiden toteuttamisen tärkeydestä. Vastauksissa
ruoppausta perusteltiin mm. sillä, että alue tulee
pitää auki niin luonnon monimuotoisuuden kuin
ihmisen elinkeinonharjoittamisen ja virkistyskäytön takia.
Myös ruo’on bioenergiakorjuuta pidettiin alueella tarkoituksenmukaisena. Vastaajista yli 70 %
haluaisi poistaa alueelta ruokoa. Lisäksi alueelta
löytyy kyselyvastauksien perusteella 3-4 maanomistajaa, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään
ruokoa pelletteinä, briketteinä tai ruokosilppuna
lämmityslaitteissaan (esim. hakelämpökattilat, takat jne.). Ruokoa on mahdollista kerätä energiakäyttöön myös olemassa olevilta laitumilta täydennysniittoina talviaikaan.
Laiduntamisen toteuttamista kannatti myös
noin 70 % vastaajista. Toisaalta maastossa voidaan
havaita ja monet vastaajatkin ottivat esille asian,
että alue on jo nyt suhteellisen tehokkaasti laidun-
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nettu, eikä laidunnukseen soveltuvaa uutta alaa ole
kuin korkeintaan parikymmentä hehtaaria.
Maanomistajat suhtautuivat laidunnuksen pääasiassa positiivisesti (Kuva 1). Muutamat vastaajat
epäilivät laidunnuksen rehevöittävää vaikutusta.
Pääsääntöisesti kuitenkin arvostettiin laidunnuksen myötä syntyvää avointa maisemaa ja sen mukanaan tuomaa mm. linnustollista monimuotoisuutta. Vastaavanlainen kysely toteutettiin myös
Perniön-Särkisalon Laukanlahden alueella ja siellä laidunnuksen vastustaminen oli huomattavasti
Tapilanlahden aluetta suurempaa (Kuva 2). Tämä
johtunee osittain siitä, että siellä alueen ydinosalla
ei laajamittaista laidunnusta ole ollut vuosikymmeniin ja jotkut maanomistajat epäilivät ravinnepäästöjen laidunnuksesta olevan suurta. Lisäksi
esimerkiksi alueella mökkeilevät eivät ehkä tunne
kaikkia käytäntöjä, joita perinnemaisemien hoidossa vaaditaan (ei lisärehua laitumille, ei lannoitusta ja laidunnus kasvukauden olosuhteiden
mukaan).
Vähemmän kannatusta mahdollisista hoitotoimista saivat lintutornin rakentaminen   (40 %) ja
kosteikkojen perustaminen (20 %). Kosteikkojen
perustamiseen kiinnostusta löytyi mm. muutamien viljelijöiden keskuudesta. Maastokäyntien
yhteydessä myös lampareisuuden lisäämisestä
avovesialueen laidoille keskusteltiin parin maanomistajan kanssa.
Alueella on voimakas kiinnostus maatalouden
ympäristötuen erityistukia kohtaan. Osittain tämä
johtuu siitä, että nämä tuet ovat alueen maanomistajille tuttuja ja monella viljelijällä onkin voimassa
oleva sopimus jostakin erityistukimuodosta. Lisäksi mökkiläiset ja muut maanomistajat ovat vuokranneet rantaniittyjä ja ruovikkoalueitaan paikallisille karjankasvattajille. Myös sellaiset tilat, joilla ei
vielä voimassaolevia sopimuksia ollut, olivat kiinnostuneita tuista tai vuokraamaan alueen toiselle,
jotta tämä voi erityistuen turvin aloittaa alueella
laidunnuksen. Perinnebiotooppi-, luonnon ja mai-
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Laidunnus huonontaa
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Täysin eri mieltä
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Kuva 1. Maanomistajien näkemykset laidunnuksesta Sauvon Tapilanlahdella.
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Kuva 2. Näkemykset laiduntamisesta Perniön-Särkisalon Laukanlahdella.

seman monimuotoisuuden edistämis-, suojavyöhyke-, ja kosteikkosopimuksista oli kiinnostunut
noin viisi kyselyyn vastannutta viljelijää.
Kyselylomakkeen vapaa sana -osion välityksellä
saatiin myös arvokasta omakohtaista tietoa alueen
tilasta ja luonnonarvoista. Erinomainen ehdotus
oli merikotkan ja huuhkajan pesäpaikkojen rakentaminen esimerkiksi Heskelinmäelle. Lisäksi
lähialueilla pesivä kalasääski hyötyisi pesäpohjien

rakentamisesta lähialueen kalliohuippujen järeisiin mäntyihin. Pesäpaikan ei välttämättä tarvitse
sijaita Heskelinmäellä, aivan sääksen ravinnonhakupaikan liepeillä, vaan se voi mieluusti sijaita
kauempana olevilla kalliomäillä. Kalasääsken sopivalle pesäpaikalle tärkeää ovat vapaa näkö- ja lentoyhteys sekä saalistusalueen laatu ja läheisyys.
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6 Toimenpide-ehdotukset

Tässä kappaleessa esitellään toimenpiteitä, joiden
avulla Tapilanlahden ja lähiympäristön monimuotoisuutta, veden laatua ja maisemaa voitaisiin parantaa. Toimenpiteet ovat tässä yhteydessä
ehdotuksia, eivätkä ne velvoita maanomistajaa
mihinkään toimenpiteisiin. Ruovikon laajamittaisempi talvikorjuu ja kosteikkojen perustaminen,
vaativat aina räätälöidyn, kohdekohtaisen suunnitelman. Hyvääkin tarkoittava toimenpide, esimerkiksi vesiensuojelullisten kosteikkojen perustaminen saattaa vähentää monimuotoisuutta, mikäli
se suunnitellaan ja perustetaan väärään paikkaan
(sudenkorentojen tai lintujen lisääntymispaikoille). Huolellisella suunnittelulla voidaan ongelmat
useimmiten välttää.

6.1

Yleistä alueella toteutettavista
toimenpiteistä
Tapilanlahden keskiosassa kiintoaineksen kerääntyminen ja sitä myötä alueen umpeenkasvu ovat
suurimmat tulevaisuuden haasteet. Keskiosien
avovesialueet ovat supistuneet ja jäljellä olevallakin alueella kelluslehtiset vesikasvit ovat runsastuneet. Alueelle on jo tällä hetkellä perustettu
mm. runsaasti laidunalueita ja suojavyöhykkeitä
(Kartta 3). Pelloilta tulevan ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi ja alueen umpeenkasvun hillitsemiseksi kosteikkojen, pohjapatojen
ja laskeutusaltaiden perustaminen ovat tarpeen.
Myös kelluslehtisten ja ruovikon poisto tai niitto
vedenvirtauksen kannalta kriittisiltä kohdilta kannattaisi tehdä lähiaikoina. Alueen hoitosuositukset
on kootusti esitetty kartassa 4.
6.1.1.

Laidunalueet
Tapilanlahti kuten muutkin rehuntuottokyvyltään
hyvät alueet ovat aiempina vuosisatoina olleet
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nykyistä laajemmin laidunnuksen piirissä. Viime
vuosina kuitenkin erityistukitoimenpiteiden myötä laajimmat osat vanhoista laidunalueista on saatu
uudelleen hyötykäyttöön. Tämä kehitys on myös
eduksi alueen monimuotoisuudelle.
Tutkimuksissa laidunnuksen on todettu olevan
melko voimakkaasti ympäristöä muuttava hoitotoimi. Eläimet syövät, tallovat ja levittävät kasveja, kuluttavat, tiivistävät ja lannoittavat maaperää.
Näillä mekanismeilla on tärkeä merkitys lajistolliseen monimuotoisuuteen, kasvien kokoon, versomäärään ja myös lajimäärään. Eläinten sorkkien
kasvipeitteeseen tekemät paljaan maan laikut ovat
tärkeitä kasvien lisäksi myös hyönteisille (Pykälä
2004). Avoimia ja matalakasvuisia merenrantaniittyjä suosivat myös monet lintulajit.
Tapilanlahdella on tällä hetkellä aktiviisen laidunnuksen piirissä noin 204 hehtaaria merenrantaniittyjä, sekä lahden välittömässä läheisyydessä
olevia muita perinnebiotooppeja. Tapilanlahden
alueella on enää suhteellisen niukasti sellaisia rantaniittyjä, joiden laiduntaminen olisi vielä mahdollista aloittaa. Eistilänlahden ja Leiskunsyvän
eteläosissa on laidunnukseen soveltuvia kuvioita.
Lisäksi Eekniemessä on Kärkniemeen rajautuva
laiduntamaton alue, jota voisi tulevaisuudessa laiduntaa (Kartta 4).
Alueen asukkaat suhtautuivat tehdyn kyselyn
mukaan laidunnukseen positiivisesti. Jotkut kuitenkin epäilivät laiduneläinten lannan heikentävän
vedenlaatua. Uusimpien tutkimusten mukaan sopivalla eläintiheydellä vältytään pitkälti laidunnuksen vesistöjä likaavalta vaikutukselta. Yleensäkin
niittyjen laidunnuksen tarkoituksena on köyhdyttää aluetta ravinteista. Ympäristötuen erityistukien
sopimusehtojen mukaisesti eläimille ei tuoda lisärehua, vaan ne laiduntavat alueilla vuosittain niityn luontaisen rehuntuottokyvyn mukaan. Lisäksi
osa laitumen sisältämästä fosforista kuluu eläinten
kasvuun ja 80-90 % eläimen syömästä ravinnosta
palaa takaisin luonnonlaitumille. Mikäli laitumelle annetaan vähäfosforisia kivennäisaineita ja siellä

Natura 2000
Lumo / perinnebiotooppituki (laidunnus) olemassa oleva laidun
Suojavyöhyketuki olemassa oleva suojavyöhyke
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1 000 m
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Kartta 3. Olemassa olevat suojavyöhykkeet sekä lumo/perinnebiotooppitukialueet Tapilanlahdella. Ruskealla merkityt
lumo/perinnebiiotooppialueet ovat alueella pääosin laidunnuksessa.
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laidunnetaan nuorta emokarjaa, on ravinnevirta
näin ollen laitumelta poispäin (Virkajärvi 2005).
Myöskään laitumilla ja suojavyöhykkeillä eläinten
ulosteiden ei ole todettu juurikaan nostavan vesien
bakteerimääriä (Virkajärvi 2006).
Aloitettaessa laidunnusta pitkään poissa laidunkäytöstä olleella alueella, kannattaa laidunalueen
valmistelutyöt tehdä huolella. Hoidon aloittamisen
tehostamiseksi vanha ruovikko kannattaisi polttaa
tai niittää pois. Mikäli niitosta ei ole mahdollisuutta
kerätä talteen, voidaan tämä niittovaihe toteuttaa
myös niittomurskaimella (Mikkola-Roos 2005). Kovapohjaisilla alueilla ylivuotista ruokoa kannattaisi
kokeilla kerätä talteen esimerkiksi energiakäyttöön
tai karjan kuivikkeeksi navettaan. Joillakin laitumilla ongelmaksi saattavat muodostua myös tiheät
nurmilauhakasvustot, sillä naudat eivät kyseistä
heinää mielellään syö. Hevoset sen sijaan pitävät
nurmilauhasta, joten ongelmalohkoilla voisikin
harkita lisänä hevoslaidunnusta.
Peruskunnostettavilla alueilla laidunpaineen tulee olla varsinkin alkuvuosina riittävän voimakas.
Reheväkasvuisille alueille voidaan suositella ensimmäisinä 2-3 vuonna kahta suurta laiduneläintä/hehtaari. Ensimmäisinä vuosina laiduneläimet
kannattaa laittaa laitumelle jo toukokuun puolella, jatkossa lintulajiston kehityksen mukaan ehkä
vasta kesäkuussa. Toisaalta tällöin laidunkautta
kan-attaisi jatkaa mahdollisimman pitkälle syksyyn, jolloin seuraavana keväänä kasvillisuus on
houkuttelevan matalaa myös alueella levähtävälle
linnustolle. Syksyä kohti ruohovartisten ravintoarvot laskevat ja rehuntuotto alenee. Tämän vuoksi
optimaalitilanteessa laidunpainetta kannattaisi
alentaa syksyä kohti laitumen rehuntuottokykyä
mukaellen. Laidunten sijaitessa kauempana tila-

Hiehot Kärkniemen laitumella pitävät maisemaa avoimena.
Kuva: Kimmo Härjämäki

22

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 | 2008

keskuksesta tämä ei monillakaan paikoin ole käytännössä mahdollista.
Kärkniemenlahden vanhat laidunalueet ovat jo
nyt laidunpaineeltaan sopivassa hoidossa. Maanomistajan mukaan vuosittain alueen ruovikosta
0,5 hehtaaria muuttuu matalakasvuisemmaksi
ruohomaaksi Kärkniemenlahden-Sauvonlahden
ympäristössä vuosittain.
6.1.2.

Ruokokorjuualueet ja ruo’on
hyödyntämismahdollisuudet
Tapilanlahdelta yleissuunnittelualueelta ruovikon korjuuseen soveltuvia alueita löytyy lähinnä
Kärkniemenlahden eteläosista, Santnokassa sekä
toisaalta Leiskunsyvän alueelta ja Heskelinmäen
länsipuolisilta alueilta. Myös Eistilänlahden eteläpuolella on laajoja ruokokasvustoja, joista ruoko
voidaan kerätä, mikäli laiduntamattomat alueet
eivät tule laidunnuksen piiriin. Hyvä keino toki
olisi kerätä ruoko silti esimerkiksi vuosittain talviaikaan, jolloin laidunnuksen alkaessa eläimet
pääsevät helpommin ruokoon käsiksi.
Ruokokorjuualueet on merkitty alueille, joille
raskailla korjuukoneilla on mahdollista päästä
peltojen kautta talviaikaan. Kärkniemenlahden
eteläosissa järviruoko on osittain vedessä kasvavaa harvempaa ruovikkoa, joten korjuu leutoina
talvikausina voi olla vaikeaa.
Tapilanlahdella ruovikkopinta-ala vähenee jatkuvasti laidunnuksen myötä, joten Varsinais-Suomen merenlahdista Tapilanlahti ei missään nimessä ole eniten ruovikon lisäkorjuita vaativa alue. Sen
sijaan jo laidunnuksessa olevien alueiden täydennysniittoja kannattaisi ainakin erilaisten luonnonhoitohankkeiden yhteydessä testata. Myös muutamia puhtaita ruovikkokasvustoja alueelle kannattaisi jättää, sillä niillä tavataan myös mm. linnuista
selkeästi tuuheita ruovikkoja suosivia lajeja.
Järviruo’on käyttömahdollisuuksia on tutkittu
laajasti Ruokoprojektissa. Rakentamis- ja bioenergiakäyttö voivat olla laajamittaista ruovikoiden
hyödyntämistä, mutta muitakin hyödyntämismahdollisuuksia löytyy mm. maataloudessa.
Lisäksi vastikään laitumeksi tulleilla alueilla
ruovikon ja nurmilauhavaltaisten alueiden täydennysniitot olisivat monessa mielessä eduksi. Niiton
voi tehdä niin talvi- kuin kesäaikaan kelin salliessa
ja lintujen pesimäajankohdat huomioiden. Vanhan
ruo’on poisto helpottaa lisäksi laiduntavien eläinten liikkumista ruokovaltaisilla alueilla ja parantaa
siis mahdollisesti myös laitumen rehuntuottokykyä ja laidunkauden pituutta.
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Kartta 4. Hoitosuositukset Tapilanlahdelle.
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Järviruo’on hyödyntämismahdollisuudet
Järviruoko energianlähteenä
Energiakasvina järviruoko vastaa hyvin pitkälti
ruokohelpeä, luonnonvaraista heinäkasviamme,
jota nykyisin viljellään pelloilla energiantuotantoa
varten. Järviruo’on lämpöarvo on noin 4,2 Mwh/
tonni, mikä on samaa luokkaa ruokohelven ja puun
kanssa. Keskimäärin yhdeltä hehtaarilta saadaan
5 tonnia ruokoa (kuivamassaa), mutta joillakin
alueilla voidaan päästä jopa 20 tonnin hehtaarituottoon. Näin ollen yhdeltä hehtaarilta ruokoa
saadaan keskimäärin reilu 20 Mwh, mikä vastaa
pienen tai keskikokoisen omakotitalon vuosittaista energiatarvetta. Tapilanlahdella talvikorjuisiin
soveltuvaa aluetta on noin 25 hehtaaria olemassa
olevien laidunten yhteydessä tehtävän täydennysniiton lisäksi.
Kun otetaan huomioon, että ruo’on niitolla voidaan parantaa veden laatua, on ruo’on paikallinen
hyödyntäminen energianlähteenä varteenotettava
vaihtoehto. Korjuu ja esikäsittely riippuvat polttotavasta. Kun ruoko kerätään kevättalvella, on sen
kosteusprosentti kaikkein alhaisimmillaan, noin
15 %. Silloin myös lehdet ovat varisseet pois, eikä
korren poltto siten aiheuta polttokattiloille lehtien
sisältämästä korkeasta klooripitoisuudesta johtuvia ongelmia. Ruoko voidaan talvella kerätä joko
irtosilppuna tai suoraan paaleina. Paaleja voidaan
polttaa kokonaisina tanskalaisvalmisteisissa olkikattiloissa, mikä todennäköisesti olisi kaikkein
kustannustehokkain tapa hyödyntää ruokoa energianlähteenä. Irtosilppu tai paalit voidaan myös
murskata alle 10 cm mittaiseksi silpuksi, jolloin
ruokosilppua voidaan polttaa seoksena esim. puuhakkeen tai turpeen kanssa. Perniön aluelämpölaitoksessa tehdyn polttokokeen perusteella pieneksi
silputtu ruoko soveltuu polttokattilaan aivan yhtä
hyvin kuin ruokohelpi (Virko 2007). Kemiön saarella Björkbodan kartanossa on käytössä puukaasukattila, jossa syksyllä 2007 tehtyjen polttokokeiden
perusteella voidaan polttaa myös märkää ruokoa.
Rakentamiskäyttö
Tunnetuin ja maailmalla yleisin ruo’on hyödyntämismuoto on rakentamiskäyttö. Suomessa on
vasta muutama ruokokatto, kun taas esimerkiksi
Tanskassa ruokokattoisia taloja on 45 000 ja Hollannissa vielä reilusti enemmän. Kattorakentamiseen tarvitaan erittäin hyvälaatuista ruokoa, joka
on korkeintaan 2 metriä pitkää, suoraa, keltaista
ja kovaa. Muutaman vuoden talviniitolla ruo’on
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laatu voi muuttua huonolaatuisesta parempaan.
Tapilanlahden ruo’on tämänhetkistä laatua rakentamismateriaaliksi ei ole toistaiseksi kartoitettu.
Yhtenäisimmät alueen ruovikot voisivat kuitenkin
sopia myös rakentamiskorjuuseen. Ensimmäisinä
vuosina materiaalia voisi viedä polttolaitokseen,
ja laadun parantuessa sitä alettaisiin kerätä rakentamiskäyttöön. Hieman heikompilaatuinen ruoko
sopii kylläkin eristelevyihin ja harkkoihin ja muuhun rakentamiseen. Esimerkiksi eristelevytuotanto, kuten Berger-levyt, joita Suomessa on tehty vielä 1940-luvun alussa, voisi olla yksi mahdollisuus
ruo’on hyödyntämiselle rakentamiskäyttöön lähitulevaisuudessa, mikäli käyttöön saataisiin kone,
joka kutoo ruo’osta mattoja. Virossa Berger-levyjä
käytetään yleisesti vanhojen rakennusten lisäeristämisessä, koska ruoko on hengittävä luonnollinen
materiaali.
Ruo’on käyttö maataloudessa
Perinteisen maatalouden aikana ruoko oli haluttua rehua, josta jopa riideltiinkin. Ulkosaaristosta
asti tultiin hakemaan ruokoa rannikolta. Nykyisin
ruo’on rehukäyttö on lähes olematonta lukuun
otta-matta merenrantaniittyjen laidunnusta. Talviruokoa olisi mahdollista ja realistista hyödyntää
oljen tavoin maataloudessa. Se sopisi esimerkiksi
navettaan karjan kuivikkeeksi yhdessä turpeen
kanssa. Ilmeisesti ruoko voisi toimia myös hyvänä
hajueristeenä lantasäiliöiden kelluvana katteena.
Näitä käyttömahdollisuuksia kannattaisi kokeilla Tapilanlahden karjatiloilla. Ominaisuuksiltaan
ruokoa monesti vastaava olki on todettu tähän
tarkoitukseen hyväksi materiaaliksi (Puumala &
Grönroos 2004).
Alkukesällä kerättävä ruoko soveltuu erinomaisesti karjan rehuksi. MTT:n tekemän laboratoriotutkimuksen perusteella (Saarisalo 2007) etenkin
loppukesällä kerätty ruoko säilyy säilörehuna talveksi melkoisen huonosti, joten paras käyttömuoto
sille onkin tuorekäyttö suoraan laitumella, tai se
voidaan niittää esim. veneestä käsin, kuljettaa rantaan ja edelleen suoraan navettaan tai laitumelle
tuorerehuksi. Ennen juhannusta ruo’on ravintoarvot ovat erinomaiset, mutta laskevat nopeasti jo
heinäkuun alussa. Mikäli ruokoa niitetään karjan
rehuksi, olisi syytä odottaa kuitenkin mahdollisimman lähelle juhannusta lintujen pesinnän takia. Tapilanlahden karjatiloilla kannattaisi kokeilla
ruo’on rehukäytön eri mahdollisuuksia.

Ruoko puutarhassa
Talvella kerätty silputtu ruoko toimii hyvänä katemateriaalina, mikäli sitä levitetään riittävän paksu
kerros esim. marjapensaiden tai koristekasvien alle. Ruoko- ja olkisilpun pH on puutarhakasveille
usein sopivampi kuin hapan havupuuhake, jota
useimmiten katteena käytetään. Ruokosilpulla voi
kattaa myös mansikkamaan välit – eikä mustaa
muovia tarvitse täten käyttää. Ruo’osta voidaan
tehdä myös perinteisen mallin mukaan puutarhaan
suojamattoja ja sitä voidaan käyttää puutarhan koristerakenteissa, mm. suoja-aidoissa. Talvella kerätystä ruo’osta voidaan tehdä mitä erilaisimpia
käsitöitä, kuten valoverhoja, pöytäliinoja, himmeleitä ja muita koriste-esineitä. Kesällä kerätty ruoko
sopii kasvivärjäykseen, tuloksena on kaunis sammalen sävyinen vihreä väri.

Ruokokorjuukone vauhdissa Perniössä. Kuva Pekka Poutanen

Korjuusta pari sanaa
Jotta koko talvikorjuuseen soveltuva alue saataisiin
säännöllisesti niitettyä, tarvitaan tarkoitukseen soveltuvaa laitteistoa. Kovalta maalta ja paksulta jäältä korjuu onnistuu tavanomaisella maatalouskalustollakin. Ruokoa kerätään eri puolilla Eurooppaa
rakentamiskäyttöön suurilla koneilla, joiden pintapaine on pieni ja täydessä kuormassakin koneet
pysyvät mutaan uppoamatta kosteikon pinnalla.
Yleisin kone on ns. matalapainepyöräinen Seiga,
jota myös Virossa yleisesti käytetään. Suomessa
on toistaiseksi käytössä vain yksi ruovikoiden niittokone, joka on tuotu Suomeen Puolasta talvella
2007. Tällä telaketjukoneella tehtiin koemuotoista
leikkuuta Perniön-Särkisalon Laukanlahdella maaliskuussa 2007.
Mikäli ruokoa kerätään rakentamiskäyttöön, tulee korjuu tehdä hellävaraisesti ja ruo’ot pitää kerätä ehjinä nippuina. Bioenergiakorjuussa samoja
vaatimuksia ei ole. Soveltuvaa konetta ei Suomessa
toistaiseksi ole, mutta kehitystyötä tehdään monessakin paikassa. Ideaalinen energianiittokone joko
silppuaisi tai paalaisi ruo’ot korjuun yhteydessä
ja pystyisi kuljettamaan suuremmankin kuorman
kerralla tien varteen.
Leudot talvet ja korkea merivedenpinta hankaloittavat korjuita, mutta kylmänä talvena korjuu
onnistuu helpostikin, ellei lumi häiritse korjuuta
pahasti. Alkuvaiheessa ongelmia aiheuttaa myös
paksu eristävä ruokoturve, joka on vuosien myötä
syntynyt ruovikon pohjalle. Eristävä ruokoturve
hidastaa ruovikon jäätymistä ja vaikeuttaa suurten koneiden käyttöä alueella. Ruokoturve häviää
muutamassa vuodessa, mikäli talvikorjuita voitaisiin toteuttaa vuosittain.

Korjuun vaikeudet ovatkin merkittävin hidaste
ruo’on laajemmalle hyödyntämiselle Suomessa,
mutta mahdollisuuksia on, ja laitteisto kehittyy jatkuvasti. Tulevaisuudessa ruo’on korjuulle pyritään
myös saamaan sille kuuluvaa yhteiskunnan tukea,
esimerkiksi ympäristötukea tai energiatukea.
Kun ruokoa kerätään suurempia määriä, tarvitaan myös kuivaa varastotilaa. Vanhat ilmavat
ladot tai muut tyhjillään olevat maatalousrakennukset voisivat toimia hyvinä varastointipaikkoina. Kokemusten perusteella pressu ei ole hyvä tapa
suojata ruokoa sateilta, koska kuivakin ruoko kostuu ilmankosteudesta pressun alla.
Pienimuotoisempaan korjuuseen riittää hyvin
sirppi tai viikatekin. Näin saadaan useampikin
hyöty: ranta siistiksi, maisema avoimeksi, mätänevä kasvimassa pois rannasta ja vielä paikallista
hyötykäyttöäkin.
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JÄRVIRUO’ON KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA
T = talvikorjuu
K = kesäkorjuu
1. Bioenergia
• poltto silppuna esim. puuhakkeen seassa (T)
• poltto kokonaisina paaleina olkikattilassa (T)
• puristaminen pelleteiksi tai briketeiksi (T)
• biokaasu, etanoli (K)
2. Rakentaminen
• ruokokatot (T)
• eristelevyt (T)
• ruokoharkot (T)
• ruoko-savi-rakentamisessa (T)
• ruokopaalit (T)
3. Maatalous
• kuivikkeena turpeen seassa navetassa (T)
• lantasäiliöiden kelluvana katteena kuten olki (T)
• maanparannusaineena (T, K)
• rehukäyttö suoraan laitumelta (K)
• tuore rehu, niitto ja syöttäminen suoraan korjuun jälkeen (K)
4. Puutarha
• kateviljelyssä esim. marjapensaiden ja koristekasvien alla kuten olki (T)
• suojamattoina ja –levyinä (T)
• aitoina, näkösuojina, koristekäytössä (T)
5. Käsityöt ym.
• valoverhot, pöytäliinat (T)
• ulkokynnysmatot (T)
• koristeet, esim. himmelit (T)

6.1.3.

Kosteikkoalueet
Kiintoaines- ja ravinnekuormitus on voimakkainta
luonnollisesti Sauvonjoen suunnalta. Alueella on
viljanviljelyä ja karjataloutta. Kosteikkojen perustaminen jokien haaroihin tai luontaisiin painannekohtiin olisivat Tapilanlahden ulkoisen kuormituksen vähentämisen kannalta eduksi. Useamman
pienen kosteikon sarja yläjuoksulle on tehokkaampi ja käytännön toteutuksen kannalta helpompi
vaihtoehto kuin laajan kosteikkoalueen perustaminen jokisuistoihin. Kosteikkoja, pohjapatoja ja
laskeutusaltaita suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon, että toimenpiteen vaikutusalueen peltojen
kuivatukselle ei saa tulla haittaa. Yleensäkin mikäli
uomiin suunnitellaan toimenpiteitä, kaikkien mah-
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dollisten vaikutusalueella olevien maanomistajien
kanssa on hyvä neuvotella etukäteen.
Potentiaalisia kosteikonpaikkoja löytyy varmasti Sauvonjoen mutkittelevan uoman varrelta sekä
lännessä Vallerinanojan ja idässä Hembölenviemärin mutkista.
Tapilanlahti itsessään on arvokas kosteikkoympäristö. Pitkä lahti runsaine vesikasveineen sitoo
ainakin osan alueen itä- ja pohjoisosien peltoaukeilta mahdollisesti tulevista ravinnepäästöistä
ja kiintoaineksista. Mutkitteleva ruovikon reuna
on todettu monessa tapauksessa myös monimuotoisuutta hyödyntävimmäksi elinympäristöksi.
Erityisesti ruovikon sisään menevät avovetiset tai
kelluslehtisten kasvien peittämän poukamat hyödyttävät lähes kaikkia eliöryhmiä (kaloja, sudenkorentoja ja muita hyönteisiä). Mahdollisuuksien

Näkymä Kärkniemen kartanolta kohti lounasta. Ongelmallinen umpeenkasvukohta näkyy kohdassa ennen levämmän
avovesialueen alkamista. Kuva: Kimmo Härjämäki

mukaan tällaisten keinotekoisten poukamien teko
ja siten alueen mosaiikkimaisuuden lisääminen
esimerkiksi Leiskunsyvän alueella voisi olla eduksi
monimuotoisuudelle.
6.1.4.

Muut toimenpiteet
Tapilanlahdella monimuotoisuuden edistämistä ja
alueen luonnontieteellisen arvokkuuden esittelyä
laajemmalle yleisölle voidaan tehdä muillakin kuin
edellä kuvatuin keinoin. Luontopolut, lintutornit
ja maatilamatkailu ovat hyvä tapa esitellä alueen
luontoa siellä vieraileville ihmisille. Maanomistajakyselystä esiinnoussut petolintujen pesälaverien
rakentamiskokeilu korkeimpien mäenlakien puiden latvaan olisi myös mielenkiintoista toteuttaa
maanomistajien ja esimerkiksi lintu- tai riista-alan
järjestöjen yhteistyönä.

avoveden suuntaan. Osittain syynä tähän on ollut
kiintoaineksen kertyminen juuri tähän kohtaan
lahtea. Muillakin osilla, esimerkiksi Eistilänlahdella kaisla-, ruoko- ja kelluslehtiskasvustot levittäytyvät laikuittain lähes koko avovesialueelle.
Kelluslehtisten niiton avulla niiden kasvua voidaan hillitä, mutta ongelman poistaminen lienee
lähes mahdotonta. Kelluslehtisten (kuten myös
kesäaikaan järviruo’on) niitto tulisi tehdä mahdollisimman syvään veteen, jotta vältytään nk. ravinnepumppuilmiöltä. Ravinnepumpulla tarkoitetaan
sitä, että vesikasvillisuus sitoo voimakkaasti pohjasedimenttiin kertyneitä ravinteita. Kun kasvin
varsi katkaistaan, pumppaa juuristo edelleen ravinteita ja varsinkin laajamittaisemmissa niitoissa saattaa aiheuttaa hyvinkin korkean hetkellisen
ravinnepiikin (Kojo 2006).
Loppukesästä toteutettu niitto todennäköisesti
hyödyttäisi esimerkiksi alueen sudenkorentolajeja
ja parantaisi virkistyskäyttöarvoja.

Kelluslehtisten niitto
Suojavyöhykkeet
Kelluslehtiset ovat vallanneet lisää tilaa Tapilanlahden alueella. Erityisesti Kärkniemenlahden eteläpuolella järviruo’on ja kelluslehtisten kasvustot
ovat viime vuosina levittäytyneet voimaakkaasti

Lahden valuma-alueella suojavyöhykkeen tarvetta on lähinnä idästä Leiskunsyvään laskevien
uo-mien varrella, jonne kriittisimpiin kohtiin suo-
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javyöhykkeet onkin jo perustettu. Lisäksi lahden
ympäristössä vesistöön viettävät pellot soveltuisivat keskimäärin 15 metrin suojavyöhykkeen
perustamiseen. Muutama tällainen lohko löytyy
esimerkiksi Karinkorvan ja Neitsaaren alueelta.
Ruoppaaminen
Tapilanlahden yleissuunnittelun yhteydessä monet
maanomistajat ottivat kantaa ruoppaamiseen. Pienemmätkin veneväylien ruoppaamiset Natura-alueilla ovat aina luvanvaraisia. Pääsääntöisesti ruoppauksesta on ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle, joka arvioi, tarvitaanko vaikutuksista
laajempi selvitys- ja lupamenettely. Usein liitteeksi
vaaditaan ainakin selvitys hankkeen toteuttamisen
vaikutuksista Naturaan sisältyvien vesialueiden
luonnonarvoihin (Pernajan kaupunki 2007).
Ohjesääntönä voidaan kuitenkin todeta, että Natura-alueilla olemassa olevien väylien kunnossapito on mahdollista. Ruoppaus vapauttaa aina suuret
määrät pelloilta kulkeutuneita, kiintoainekseen sitoutuneita ravinteita. Ruoppaukset tulee toteuttaa
talviaikaan (loka-maaliskuussa), ruoppauksesta
on tehtävä hyvissä ajoin ilmoitus myös lähinaapureille ja vesialueen omistajalle. Lisäksi maamassoja
ei saa läjittää Natura-alueelle (Pernajan kaupunki 2007). Maamassoja ei myöskään tulisi läjittää
alueelle, josta niiden sisältämät ravinteet valuvat
takaisin vesistöihin (ranta-alueet, tulva-alueet, kaltevat rinteet ym.). Ruoppaamisen sijasta ympäristölle ystävällisempi vaihtoehto alueella olisi edellä
kuvattu kelluslehtisten niitto, mutta vaikeimmilla
kohdin myös jonkinasteinen ruoppaus saattaa tulla
ajankohtaiseksi.
Lintutorni
Tapilanlahti on linnustollisesti erittäin kiinnostava kokonaisuus Varsinais-Suomen alueella. Ongelmana on kuitenkin ollut alueen tavoitettavuus
harrastajien keskuudessa. Tulevaisuudessa alueen
virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamista
esimerkiksi lintutornin rakentamisella kannattaisi
harkita. Saavutettavuuden kannalta parhaita paikkoja voisi olla esimerkiksi Kärkniemen itäpuolella
olevan laajan rantaniityn pohjoisosat, jolloin liikenne tornille lienee mahdollista järjestää pohjoisesta
saapuvan peltotien kautta. Luontaisesti Leiskunsyvän pohjoispuolinen Heskelinmäki tarjoaa itsessään mahtavat näköalat alueen itäosien niityille ja
ruovikoille.

28

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 12 | 2008

6.1.5.

Toimenpiteiden rahoitusmahdollisuudet
Maatalouden ympäristötukijärjestelmä on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana vaikuttanut
merkittävästi maatilojen ympäristön- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin. Pientareiden suojakaistat,
lannoitteiden käytön rajoittaminen, lantaloiden
kattaminen sekä monet muut toimenpiteet ovat
monin paikoin vaikuttaneet positiivisesti viljelyympäristön tilaan. Näin on myös Tapilanlahden
valuma-alueella. Ympäristötukijärjestelmän erityistukien mukaiset toimenpiteet kuten laajem-.
pien, keskimäärin 15 metriä leveiden suojavyöhykkeiden perustaminen, luonnon monimuotoisuuden
edistäminen sekä kosteikon perustaminen ja hoito
-toimenpiteet ovat monesti vähemmän tunnettuja
tukimuotoja. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu,
että juuri ympäristötuen erityistukimuodot ovat
ympäristön kannalta tehokkaimmat tukimuodot,
perusympäristötuen jäädessä enemmän kompensaatioksi muusta tulonmenetyksestä (Kaljonen
2005).  

Ympäristötuen erityistuet pähkinänkuoressa
		
•
Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito
•
Monivaikutteisen kosteikon hoito
•
Ei-tuotannollinen investointituki kosteikon perustamiseen
(1./2.vuosi) yhteensä max.
•
Säätösalaojitus
•
Säätökastelu
•
Kuivatusvesien kierrätys
•
Perinnebiotoopin hoito
•
0,05-0,3 ha (pieni arvokohde, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti
arvokas perinnebiotooppi tai niiden arvoihin verrattava alue
•
Ei-tuotannollinen investointituki perinnebiotooppien hoitoon (1. vuosi)
•
Luonnon ja maiseman monimuotoisuus
•
Luonnonmukainen tuotanto
•
Luonnonmukainen kotieläintuotanto

Max.
450
450 *

€/ha

4000 *
156
156
156
450 *
135 €/kohde
676 *
450
139
243

*) Myös yhdistykset voivat saada tukea perinnebiotoopin hoitoon tai kosteikon perustamiseen ja hoitoon.

Seuraavassa esitetään lyhyesti pääpiirteet sille, miten tässäkin suunnitelmassa kuvatuille kohteille
voidaan anoa ympäristötuen erityistukia. Tarkemmat ohjeet tulevat kevään tukihakuoppaissa ja lisätietoja voi kysellä niin kunnan maaseutuasiamieheltä kuin neuvontajärjestöiltäkin. Ei-tuotannollisten
investointitukien tukiehdot ja hakumenettelyt selviävät alkuvuodesta 2008.
•
•
•
•
•

•

•
•

Tukihaku on samaan aikaan muiden maataloustukien kanssa.
Erityisympäristötuille omat lomakkeet (joita saa mm. kunnasta ja MMM:n lomakepalvelusta).
Lomake palautetaan suoraan Varsinais-Suomen TE-keskukseen.
Lomakkeen yhteydessä vaadittavat liitteet tulee myös lähettää vuotuiseen hakupäivään mennessä.
Vaadittavia liitteitä ovat: lohkokartta (johon selkeästi mahdolliset U-lohkotunnukset), hoitosuunnitelma sisältäen kustannuslaskelman sekä mahdolliset vuokrasopimukset koko tukikauden
ajaksi, jos erityistukikohteita vuokrataan.
Tukikausi alkaa 1.10. (perinnebiotooppi, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen,
monivaikutteinen kosteikko ja suojavyöhykkeet). Poikkeuksena alueet, joilla suojavyöhykkeiden
yleissuunnitelma on tehty tukikausi voi alkaa jo 1.5.
Esimerkki:
Viljelijä hakee luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistukea pellon metsäsaarekkeiden raivaamiseen kevään 2008 tukihaussa. Tukihakemukset ja hoitosuunnitelmaliitteet on
palautettu 30.4.2008. Koska tukikausi alkaa vasta 1.10.2008 ei kesän aikana tarvitse alueilla vielä
tehdä mitään toimenpiteitä vaan ensimmäisenä vuonna suunnitellut hoitotoimenpiteet tulee olla
toteutettuna 30.9.2009 mennessä.
Tukisopimukset ovat 5- tai 10-vuotisia.
Jatkossa U-lohkot tulevat normaalisti muiden peruslohkojen jatkoksi peruslohkolomakkeella.
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Perinnebiotoopin, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseen, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamiseen vaaditaan hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa viljelijä voi itse miettiä mitä
kaikkia toimenpiteitä tukilohkoilla on valmis tekemään valitsemansa tukikauden (5/10 vuotta) aikana.
Tämän yleissuunnittelun hoitosuositukset ovat suosituksia ja niiden toivotaan olevan apuna viljelijän
miettiessä tulevia toimenpiteitä. Hoitosuunnitelmasta tulisi löytyä ainakin seuraavat pääkohdat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hakijan taustatiedot
Sopimukseen haettavat lohkot ja niiden pinta-alat
Kohdetyyppi (esim. metsäsaareke, reunavyöhyke, metsälaidun, niitty)
Alueen arvot (esim. sijainti valtakunnallisesta arvokkaalla maisema-alueella, luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelualueella)
Alueen maankäytön historia lyhyesti, mikäli tiedossa
Kuvaus puustosta, kasvillisuudesta ja rakenteista (tässä kannattaa hyödyntää yleissuunnitelman
lyhyttä kohdekuvausta)
Peruskunnostustoimenpiteet (esim. alkuraivaus, aitaaminen, kulotus, alueen yleinen siistiminen
- yleensä ensimmäisen sopimusvuoden aikana)
Vuotuiset hoitotoimenpiteet (esim. laidunnus, niitto, uudelleenraivaukset, aitojen kuntotarkistukset, mahdollinen eläinten valvonta)
Kustannusarvio. Tähän kirjataan kaikki kulut mitä alueen kunnostuksesta ja hoidosta aiheutuu,
esim. materiaalikulut, konetyökulut, ihmistyökulut, ostopalvelut, eläinten siirto- ja valvontakulut, oman työn kulut ja mahdolliset tuotot järeämmän puuston poistosta
Valokuvat vapaaehtoisia.

Hoitosuunnitelman alueelle voi tehdä itse tai teettää sen. Mikäli suunnitelman laatii itse, kannattaa käyttää olemassa olevia hoitosuunnitelmapohjia, joissa pääkohdat on valmiiksi esitetty, ja joissa on merkitty
valmiiksi hyväksytyt kustannustasot kustannuslaskelman laatimista helpottamaan. Lomakepohjia saa
kunnan maaseutuasiamieheltä ja niitä löytyy esimerkiksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta (ks. Elektroniset lähteet kohdasta).
Laajempia hankkeita varten kannattaa miettiä myös rahoituksen hakemista paikalliselta maaseudun
kehittämistoimintaryhmältä. Isompiin hankkeisiin, lintutornien rakentamiseen, virkistyskäytön rakenteiden tekemiseen ja ylipäätään laajempiin kulttuurimaisemahankkeisiin kannattaa harkita rahoituksen
hakemista esimerkiksi kyläyhdistyksien tai muiden järjestöjen nimissä.
Katso lisätietoja oman alueesi paikallisen maaseudun kehittämisyhdistyksen internet-sivuilta:
www.varsinhyva.net
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7 Toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Monimuotoisuus lisääntyy alueella luontaisesti laidunnuksen jatkuessa. Myös mahdolliset kosteikot
ja ruovikon talvikorjuut toteutuessaan parantavat
alueen luonnon monimuotoisuutta. Välillisesti
nämä toimenpiteet vaikuttavat toki myös alueen
maisemaan, vedenlaatuun ja sitä kautta lahden virkistyskäyttöarvojen kohenemiseen.

7.1.

Laidunnus
Kuten aiemmin todettiin, laidunnuksen lisäämiseen soveltuvaa aluetta Tapilanlahdella on ainoastaan noin 20 hehtaaria. Näidenkään alueiden saaminen laitumeksi ei ole ensisijaisen tärkeää, mutta
maanomistajan niin halutessa toki mahdollista. Tapilanlahden ainutlaatuisen laajalla rantaniittyalueella tärkeintä on taata laidunnuksen jatkuminen
ja hoidon laatu. Ainutlaatuisten rantaniittyjen laidunnus voi karjankasvattajille olla myös erityinen
markkinointivaltti nyt ja lähitulevaisuudessa.  

7.2.

Kosteikot
Sauvonjoen valuma-alue sivu-uomineen on laaja
– sen pinta-ala on 11 300 hehtaaria, joten se kokoaa vedet Tapilanlahteen laajoilta metsä- ja viljelyalueilta. Maatalouskäytössä olevaa maata valumaalueen koko pinta-alasta on noin 32 %, noin 3900
hehtaaria.
Onnistuneilla kosteikkojen perustamisella voidaan arvioida olevan merkittävä vaikutus lahden
luonnonarvoihin ja virkistyskäyttöön sekä ulkoisen
kuormituksen vähentämiseen. Myös lahden umpeenkasvua voidaan hidastaa pysäyttämällä maaaineshiukkaset ja niihin sitoutuneita ravinteita jo
ylempänä lahteen laskevien jokien varsilla. Veden

kirkastumisella ja rehevöitymiskehityksen hidastumisella voidaan arvioida olevan useita eliölajeja
hyödyttäviä vaikutuksia (kalat, sudenkorennot
jne.). Kosteikkojen perustaminen myös lahden
pohjois- ja luoteisosiin lisäisivät avoveden määrää
ja tarjoaisi sitä kautta lisää sopivia lisääntymispaikkoja sudenkorennoille ja kahlaajalinnuille.
Kosteikot ja niihin liittyvät altaat toimivat myös
tulvahaittojen ehkäisijöinä. Ne tasaavat huippuvirtaamia, joiden aikana yleensä lahteen kulkeutuu
runsaimmin kiintoainetta. Tulvien tasaaminen vähentää myös uomaeroosiota ja ojan reunojen sortumista, ja siten myös vähentää ojan perkaustarvetta
tulevaisuudessa.
Kosteikko, jossa on syvemmän allasosan lisäksi
matalaa, saarekkeista vesialuetta sekä tulvatasannetta, on hyvä ympäristö sekä monille eliölajeille,
että oivallinen typpeä vedestä ilmaan vapauttaville kosteikkoprosesseille.

7.3.

Suojavyöhykkeet
Jokivarsien yläjuoksulle perustettavat suojavyöhykkeet tulevat vähentämään Tapilanlahden ulkoista kuormitusta peltojen suunnalta. Suojavyöhykkeet pidättävät tehokkaasti pintavaluntaa ja
sen mukana tulevia ravinteita. Erityisesti talvisateiden mukana tulevat kiintoainesvalumat pidättyvät tehokkaasti suojavyöhykkeen kasvillisuuteen.
Suojavyöhykkeet tarjoavat eläimille kulkureittejä
ja monipuolistavat tehokkaasti viljeltyjen peltoalueiden piennarkasvilajistoa. Lisäksi suojavyöhykkeiden perustaminen vähentää peltoliikennettä
näillä alueilla ja sitä kautta vähentää uomien sortumisriskiä.
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7.4.

Ruovikon korjuu ja
kelluslehtisten niitto
Ruovikon korjuulla voidaan arvioida olevan monenlaisia vaikutuksia, esimerkiksi alueen linnustoon. Kesäaikainen korjuu todennäköisesti vähentäisi esimerkiksi rastaskerttusen ja kaulushaikaran
pesimätodennäköisyyttä alueella. Lisäksi ruovikot
ovat alueella merkittävä kalojen kuten hauen ja
särkikalojen kutupaikkoja ja tärkeitä elinympäristöjä myös niiden poikasille. Suosituksena voidaan
pitää ohjesääntöä, jossa edes jonkin verran vesirajan järviruovikkoa jätetään talvikorjuun yhteydessä keräämättä, jotta kyseisten lajien alkukeväinen
kutu onnistuu. Samaan hengenvetoon voidaan todeta, että ruovikon korjuu ei todennäköisesti yllä
vesirajaan asti, eikä missään tilanteessa alueelta
tulla ruokoa keräämään tarkoin jokaista kortta
myöten.
Kelluslehtisten niitolla ja poiskorjuulla syyskesällä ei liene merkittävää haittaa alueen sudenkorento- ja kalalajistolle. Varsinkin sudenkorentoja
avovesialueen kasvu saattaisi hyödyttää. Erityistä
hyötyä olisi jos niiton yhteydessä voitaisiin tehdä
niitettyjä, avoimia poukamia ruovikon sisään.
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8 Yhteenveto

Tapilanlahti on Lounais-Suomen merkittävimpiä
merenrantaniittykokonaisuuksia. Alueen luonnonarvot ja maiseman monimuotoisuus ovat valtakunnallisestikin korkeaa tasoa. Lahden pohjukan
matalat ja kapeat uomat kärsivät kuitenkin paikoin
lahteen laskevien ojien tuomasta kiintoaineskuormituksesta. Vesikasvillisuus kuten kelluslehtiset,
järviruoko, osmankäämet ja kaislat valtaavat vähitellen mataloituvia uomia ja sitä myötä umpeenkasvu kiihtyy. Myös ruovikko aiheuttaa itsessään
veden laadun heikkenemistä, koska maatuva ruoko kuluttaa veden happea.
Laidunnus on vaikuttanut alueen maisemankuvaan jo pitkään. Tämän seurauksena varsinkin
Kärkniemen kartanon läheisyyden rantaniityistä
on eliölajistollisesti muodostunut hyvin monimuotoisia. Lisäksi muutamia vuosikymmeniä laiduntamattomina olleita alueita on viime vuosina otettu
uudelleen laidunkäyttöön, joten voidaan olettaa
maisema avartuu vähitellen lisää. Kehitystä matalakasvuisemman rantaniityn suuntaan voitaisiin
näillä laitumilla nopeuttaa tämänkin suunnitelman
yhteydessä esitettyjen laidunalueiden ruovikoiden
täydennysniittojen avulla.
Suunnitelmassa on esitetty mahdollisia hoitotoimia, jotka toteutuessaan kohdentaisivat alueen
maisemaa, luontoarvojen monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöarvoa. Hoitotoimet vaativat aina asukkaiden, maanviljelijöiden ja muiden toimijoiden
välistä yhteistyöstä. Tästä Tapilanlahti jo entuudestaan on oiva esimerkki. Jatkossa täydentäviin toimenpiteisiin kuten kelluslehtisten niittoon, mahdollisiin pienimuotoisiin ruoppauksiin, lintutornin
rakentamiseen, luontopolkujen kehittelyyn ja vaikkapa ruovikoiden täydennysniittokokeiluihin kannattaisi hakea esimerkiksi Leader- tai jonkin muun
rahoituskanavan kautta hankerahaa. Maatalouden
ympäristötuen erityistuet ovat edelleen käyttökelpoinen rahoitusväline lahden rantaniityille ja lähiseudun peltolohkoille mm. suojavyöhyke-, kosteikko- ja monimuotoisuuskohteilla.

Kaikille Natura-alueille tullaan tulevaisuudessa laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelmat (HKS).
Tapilanlahdella erillisen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole kiireellisimpien
joukossa, sillä laajimmat alueet ovat jo nykyisellään tehokkaassa hoidossa, ja näille alueille on laadittu erityistukien haun yhteydessä lohkokohtaiset
hoitosuunnitelmat tukikauden ajaksi. Akuutteja
uhkatekijöitä ei ole, mutta esimerkiksi väylien
umpeenkasvun seuranta ja ehkäisy sekä toisaalta
hoitotoimien vaikutusten arviointi luonnon monimuotoisuudelle olisivat toimenpiteitä, joita jatkossa alueella kannattaisi kehittää.
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LIITE 1/1

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

TAPILANLAHDEN RUOVIKOIDEN HOIDON JA KÄYTÖN OSALLISTAVA
SUUNNITTELU
- Maanomistajakysely
Ohje: Rastittakaa jokaisessa kohdassa omistamillenne alueille ja omiin näkemyksiinne parhaiten
soveltuvat vaihtoehdot

Maanomistajan nimi:_____________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________________
Puhelin/s-posti:__________________________________________________________
Kiinteistöjen rekisterinumerot:_____ : ______, _____ : ______,_____ : ______
1. TAUSTATIEDOT
A) Asukastyyppi

͘ Maatalousyrittäjä

͘ Muu vakituinen asukas

͘ Kesäasukas/ mökkiläinen

B) Maanomistus
͘ Yksityisalue

͘ Yhteisomistusalue

͘ Omistuksessa molempia

2. HOITOTOIMENPITEET TAPILANLAHDELLA
Tulisiko mielestänne Tapilanlahdella tehdä joitakin ympäristön tilaa parantavia hoitotoimenpiteitä?
͘ Kyllä
͘ Ei
Minkälaisia toimia Tapilanlahdella mielestänne tulisi toteuttaa?
Laiduntaminen
Kosteikkojen rakentaminen
Virkistyskäyttö (esim. lintutorni)
Järviruo'on bioenergiakorjuu
Ruoppaus
Joku muu, mikä________________

͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

Tähän voit kuvailla muita toimenpiteitä, joita haluaisitte lahdella toteutettavan. Voitte myös
perustella edellisessä kohdassa valitsemianne vaihtoehtoja:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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LIITE 1/2

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

3. MAANOMISTAJAN MAHDOLLISUUDET TOTEUTTAA ALUEEN HOITOA
Onko teillä:

1) Omia laiduneläimiä
͘ Kyllä, (mitä)__________________________________
2) Halukkuutta lainata omia laiduneläimiä
toiselle
͘ Kyllä, (mitä)__________________________________
3) Halukkuutta lainata toisten laiduneläimiä
omalle niittyalueelle
͘ Kyllä, (mitä)__________________________________
4) Omia ranta- / jokivarsipeltoja,
joilla suojavyöhyke tarpeen
͘ Kyllä, lohkoilla_________________________
5) Omaa rantaniittyä laitumeksi
͘ Kyllä____ ha
6) Omaa ruovikkoaluetta korjuuseen
͘ Kyllä____ ha
7) Kosteikkopaikkoja
͘ Kyllä____ ha
8) Ojien ennallistamispaikkoja
(pohjapadot, joenmutkat jne.)
͘ Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

4. MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET
Onko teillä jo olemassa olevia erityistukisopimuksia tai kiinnostaisiko teitä tulevaisuudessa hakea niitä? Merkitkää kohta "Ei tarvetta" mikäli arvelette että kyseiseen tukeen soveltuvaa aluetta ei löydy
tilanne alueelta. (Kohtaa voidaan täydentää myös suunnittelijan maastokäynnin yhteydessä)
1) Perinnebiotooppi
2) Lumo/maisema
3) Suojavyöhykkeet pellolle
4) Kosteikko
5) Säätösalaojitus

͘On jo
͘On jo
͘On jo
͘On jo
͘On jo

͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa

͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta

͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta

6) Yhdistys/Leader-tuki

͘On jo

͘Kiinnostaa ͘ Ei kiinnosta

͘Ei tarvetta

(Myös rekisteröityneet yhdistykset voivat anoa tukea Leader-toimintatavan kautta perinnebiotoopin hoitoon
450€/ha/v ja kosteikon perustamiseen investointitukea 4 000 €/ha ja sen hoiton perustamisen jälkeen 450 €/ha/v.
Tukea voi hakea myös vuokramaalle, kunhan vuokrasopimus on voimassa koko 5-vuotisen sopimuskauden)
Yhd. nimi ja yhteystiedot: _______________________________________________________________________

5. HALUKKUUS LUOVUTTAA / VUOKRATA OMA ALUE TOISELLE HOIDETTAVAKSI (jotta tämä voi hakea kohteelle erityisympäristötukea)
1) Laidunnukseen
2) Rantaniityn niittoon
3) Ruovikkovyöhykkeen kesäaikaiseen niittoon
4) Ruovikkovyöhykkeen talviaikaiseen niittoon
(+ kerääjä saa hyötykäyttää materiaalin)
5) Kosteikon perustamista varten
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͘Kyllä
͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei

LIITE 1/3

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

6. HALUKKUUS LUOVUTTAA / VUOKRATA OMA YHTEISOMISTUSALUEOSUUS TOISELLE HOIDETTAVAKSI TAI ESIME RKIKSI, JOLLOIN TÄMÄ VOI HAKEA MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIA

1) Laidunnukseen
2) Rantaniityn niittoon
3) Ruovikkovyöhykkeen kesäaikaiseen niittoon
4) Ruovikkovyöhykkeen talviaikaiseen niittoon
(+ kerääjä saa hyötykäyttää materiaalin)
5) Kosteikon perustamista varten

͘Kyllä
͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei

7. JÄRVIRUO'ON ENERGIAKÄYTTÖ JA MUU HYÖDYNTÄMINEN
Kiinnostaisiko teitä itse hyödyntää järviruokoa asuinrakennuksien tai tuotantotilojen lämmitykseen tai osana sitä? (Ruovikon sekä myöhemmin Naturan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä määritellään alueet, joilla ruovikon korjuu luonnonsuojelualueella on mahdollista)

1) Ruokosilppuna puuhakkeen seassa omassa
hakelämpökattilassa
2) Pelletteinä (takassa) tai isompina briketteinä
esim. kesämökkien saunassa
3) Muu käyttö, esim. rakentaminen, kuivikkeena
navetassa, puutarhan katemateriaalina tms.

͘Kyllä

͘ Ei

͘Kyllä

͘ Ei

͘Kyllä

͘ Ei

8. NÄKEMYKSET ALUEEN TULEVAISUUDESTA
Ohessa on muutamia väittämiä alueen mahdollisista tulevaisuudenkuvista. Merkitkää mielipiteenne väittämistä seuraavan asteikon mukaisesti:
1=täysin eri mieltä
4=jokseenkin samaa mieltä

2=jokseenkin eri mieltä 3=en samaa enkä eri mieltä
5=täysin samaa mieltä 0=en osaa sanoa

1) Ruovikon vähentäminen lisää alueen viihtyisyyttä
2) Ruovikkoa ei tulisi poistaa, koska se sitoo ympäröiviltä
alueilta tulevaa kiintoainesta ja ravinteita
3) Ruovikkoa tulisi poistaa vedenvirtauksen parantamiseksi
4) Laidunnus on paras tapa pitää alueen maisema avoimena
5) Laidunnus lisää alueen luonnon monimuotoisuusarvoja
6) Laidunnus on mielestäni hyvä tapa hoitaa aluetta, jos vesiensuojeluhaitat minimoidaan (esim. laidunnusajan ja aitalinjojen avulla)
7) Laidunnus huonontaa lahden vedenlaatua
8) Laidunnus haittaa alueen virkistyskäyttöä
9) Lintutornin rakentaminen hyödyttää minua
10) Lintutornin rakentaminen aiheuttaa alueelle häiriötä
11) Alue tulisi antaa kehittyä luonnontilaisena
12) Olen halukas osallistumaan alueen mahdollisten parannustoimien
kustannuksiin

1

2

3

4

5

0

1 2
1 2
1 2
1 2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0
0
0
0

1 2
1 2
1 2
1 2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

0
0
0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

0
0

1

2

3

4

5

0
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LIITE 1/4

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

9. OMIA LUONTOHAVAINTOJA JA EHDOTUKSIA ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ TULEVAISUUDESSA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Tämän kirjeen liitteenä ovat myös ilmakuva- ja peruskarttakopiot, joiden pohjalta voitte
miettiä Tapilanlahden ympäristön eri osa-alueiden toimenpidetarpeita ja esimerkiksi mahdollista lintutornin paikkaa, jos sellainen alueelle halutaan. Mikäli palautatte kyselyn postitse,
liittäkää myös kartta mukaan, mikäli olette tehneet siihen omia ehdotuksia.
11. Suunnitelmajulkaisussa kerätään yhteen tiedot esimerkiksi halukkuudesta laiduntaa / niittää omaa aluetta tai halukkuudesta vuokrata alue toiselle hoidettavaksi (kysymykset 5 ja 6).
Saako näitä tietoja oman kiinteistönne osalta käyttää tulevan suunnitelmajulkaisun karttaesityksissä?
͘Kyllä

͘ Ei

KIITOS VASTAUKSISTANNE!
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LIITE 2

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA
Interreg IIIA
Suostumus ruovikon käsittelyyn
A. MAA- TAI VESIALUEEN OMISTAJA
Nimi
Puhelin

Lähiosoite
Postinumero
ja kunta

B. TYÖN TEETTÄJÄ
Nimi
Lounais-Suomen
ympäristökeskus
Yhteyshlö
puhelin

Lähiosoite
Postinumero
ja kunta

PL 47
Itsenäisyydenaukio 2
20801 Turku

C. TYÖN KUVAUS JA KOHDEALUE
Työn tarkoitus

Työkohteen sijaintikunta

Kaupunginosa / kylä

Peruskartan numero

Tilan nimi ja RN:o

Voimassaoloaika

Työn aikataulu

Alueen pinta-ala (ha)

Ruo'on käyttötarkoitus

Työn toteutustapa (laitteet, ruo'on kuljetus, varastointi ym.)

Tiedossa olevat suojelu- ja rauhoitusalueet

Lisätietoja

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Maanomistaja
Liite: kartta alueesta
Työn teettäjä toimittaa paperin valvontaviranomaiselle (alueellinen ympäristökeskus, vesilain 1:30
mukainen ilmoitus)
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Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa - Interreg IIIA –hankkeen päätavoitteena on laatia strategia maiden
ruovikkoalueiden hoidosta. Hankkeessa on selvitetty ruovikoiden käyttömahdollisuuksia mm. energiakäyttöön ja
rakennusmateriaaliksi.
Hankkeen yhteydessä laadittiin Suomessa arvokkaiden ruovikko- ja merenrantaniittyalueiden hoidon ja käytön
yleissuunnitelmia.Yleissuunnitelmissa esitetään suosituksia ruovikkoalueiden hoidolla ja käytölle. Lisäksi hoitosuosituksia suunniteltaessa on huomioitu alueiden Natura-arvot ja uhanalaisten lajien suotuisa suojelutaso. Suunnittelun yhteydessä alueen maanomistajat saivat esittää omia näkemyksiään alueen tilasta ja tulevaisuudesta mm.
maastokäyntien ja kyselylomakkeen välityksellä.
Tapilanlahden Natura-alue on yksi lounaisen Suomen merkittävimmistä merenrantaniittykokonaisuuksista. Merenrantaniityistä noin 100 hehtaarilla on pitkä laidunkäytön historia. Lisäksi noin 100 hehtaaria on tullut uudelleen viime vuosina laidunkäyttöön. Suunnitelmassa on esitetty myös alueet, jotka maanomistajatapaamisten
yhteydessä osoittautuvat vanhoiksi laidunalueiksi, ja joilla laiduntamisen uudelleen aloittaminen olisi näin ollen
perusteltua. Lisäksi on esitetty uusimmille laidunalueille ruovikon ja nurmilauhavaltaisten alueiden täydennysniittoa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi nykyisen maatalouden ympäristötukiohjelman kautta, vaan
tällaiset koeniitot kannattaa sisällyttää jonkin laajemman luonnonhoitohankkeen yhteyteen.
Hoidon rahoitukseen maatalouden ympäristötuen erityistuet ovat kuitenkin käyttökelpoinen rahoituskanava
myös kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamiseen. Tukitasojen nousun myötä erityisesti kosteikkojen
perustamisen toivotaan yleistyvän. Tapilanlahdellakin laskuojien eri osiin perustettavat kosteikot vähentäisivät
todennäköisesti merkittävästi itse lahteen kohdistuvaa kiintoaineskuormitusta.
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Huvudmålet för Interreg IIIA-projektet Vassstrategi i Finland och Estland har varit att utarbeta en strategi för
skötseln av ländernas vassområden. I projektet har man utrett möjligheterna att använda vassvegetationerna bl.a.
för energibruk och som byggmaterial.

Sammandrag

I samband med projektet utarbetades en utredningsplan för skötseln och användningen av de värdefulla områdena med vassvegetation och havsstrandängar i Finland. I utredningsplanen framförs rekommendationer för
skötseln och användningen av områdena med vassvegetation. Därtill har man i rekommendationerna för skötseln
beaktat Natura-värdena och en gynnsam skyddsnivå för de utrotningshotade arterna. I samband med planeringen fick markägarna på området framföra sina egna uppfattningar om områdets tillstånd och framtid bl.a. genom
fältbesök och frågeformulär.
Tapilanlahti Natura-område är en av de mest betydande helheterna med havsstrandängar i sydvästliga Finland. Av
havsstrandängarna har cirka 100 hektar en lång historia med betesgång. I planen har också framförts de områden som i samband med mötena med markägarna visade sig vara gamla betesmarker, och där det sålunda vore
motiverat att på nytt inleda betesgång.Vidare har för de nyaste betesmarkerna föreslagits en kompletterande
slåtter av de vass- och tuvtåteldominerade områdena. Detta är dock inte möjligt till exempel via det nuvarande
miljöstödsprogrammet för lantbruket, utan det lönar sig att inkludera sådana provslåttringar i samband med
något större projekt för naturvården.
Specialstöden för lantbrukets miljöstöd är dock en användbar finansieringskanal för att finansiera skötseln även
för att anlägga våtmarker och skyddszoner. I takt med att stödnivåerna stiger hoppas man att det i synnerhet ska
bli allmännare att anlägga våtmarker.Våtmarker som ska anläggas i olika delar av utfallsdiken till Tapilanlahti skulle
sannolikt avsevärt minska den belastning av fasta partiklar som riktas mot själva viken.
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laadittu Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa -hankkeen yhteydessä.
Suunnitelma-alue käsittää Tapilanlahden Natura-alueen ja sen välittömän lähiympäristön. Suunnitelma laadittiin yhteistyössä maanomistajien
kanssa.
Tapilanlahden yleissuunnitelmassa puntaroidaan ruovikon käyttömahdollisuuksia, alueen monimuotoisuusarvoja ja virkistyskäyttöä. Kartoilla
on esitetty alueet, jotka vielä sopisivat laidunnettaviksi tai joilta esimerkiksi ruoko voitaisiin korjata. Myös kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden
paikkaa tarkasteltiin maastotöiden aikana. Tapilanlahti on jo nykyisellään
harvinaisen laaja merenrantaniittykokonaisuus Lounais-Suomen mittakaavassa. Tulevaisuudessa alueen monimuotoisuus todennäköisesti lisääntyy edelleen, sillä useita ruovikoituneita rantaniittyalueita on otettu
uudelleen laidunkäyttöön aivan viime vuosina
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