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E SIPUHE

Porvoonjoen suiston-Stensbölen alue on laaja, yhtenäisenä säilynyt luontokokonaisuus, johon kuuluvat mm. Ruskiksen maineikas, vuonna 1945 rauhoitettu lintukosteikko, Ruskiksen eteläpuolella sijaitseva Stensbölenselän vesialue sekä sen itärannalla sijaitsevat Stensbölen kartanon vanhat laitumet ja lehdot. Alue on osa Porvoonjoen
suiston–Stensbölen Natura-aluetta.
Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueella on rehevää kosteikkokasvillisuutta ja
perinneympäristöjä, joiden luontoarvojen ja maisema-arvojen säilyminen edellyttävät
hoito- ja kunnostustoimia. Porvoonjoen suiston-Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin vuorovaikutteisessa yhteistyössä Porvoon kaupungin, paikallisten
asukkaiden, luonto- ja metsästäjäjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Suunnitelman
tavoitteena on luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen ja ympäristöarvot huomioon
ottava virkistyskäytön kehittäminen. Vuorovaikutteisuuteen pyrittiin järjestämällä
kaikille avoimia yleisötilaisuuksia ja pyytämällä maanomistajilta ja yhteisöiltä palautetta hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksista.
Suunnitelma on osa laajaa Lintulahdet Life -hanketta, jonka tavoitteisiin kuuluu kahdentoista Suomenlahden muuttoreitillä sijaitsevan lintuveden kunnostus ja
hoito. Lintulahdet Life-hankkeesta ovat vastanneet Uudenmaan ympäristökeskus
ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus yhdessä. Hanke on saanut rahoitusta EU:n
Life-rahastosta.
Uudenmaan ympäristökeskus valitsi hoito- ja käyttösuunnitelman tekijäksi tarjouskilpailun perusteella Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n. Työtä ohjaamaan perustettiin hankeryhmä, jonka kokoonpano oli seuraava: Arto Lankinen, Jukka Palmgren,
Maija-Riitta Kontio ja Anne Rihtniemi-Rauh (Porvoon kaupunki), Eirik Granqvist
(Porvoon luonnonhistoriallinen museo), Roni Andersson, Christian Lindén ja Ari
Puolakoski (Porvoon riistanhoitoyhdistys), Hans Wiljanen (Svenska litteratursällskapet i Finland rf), Mauri Leivo (Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry), Torolf Östman
(Östra Nylands fågel- och naturskyddsförening), Ilmi Tikkanen, Oskari Orenius ja
Seppo Mäkinen (Itä-Uudenmaan liitto), Ilpo Huolman ja Marjo Priha (Uudenmaan
ympäristökeskus).
Uudenmaan ympäristökeskus kiittää hankeryhmää ja kaikkia muita osallisia hyvästä yhteistyöstä hankkeen toteuttamisessa. Suunnitelman ovat kirjoittaneet Esa
Lammi, Markku Nironen ja Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.
Suunnitelman pohjana oleviin linnustolaskentoihin osallistuivat Ilpo Huolman, Juha Honkala, Mauri Leivo, Seppo Niiranen, Pekka Routasuo sekä Hannu Sarvanne.
Johanna Alakerttula ja Riitta Ilvonen selvittivät alueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä. Ympäristökeskus kiittää suunnitelman kirjoittajia ja luontoselvitysten tekijöitä
mallikkaasti tehdystä työstä.
Ilpo Huolman
Ylitarkastaja
Uudenmaan ympäristökeskus
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1 Johdanto

Porvoon keskustan eteläpuolella sijaitseva Porvoonjoen suiston–Stensbölen alue on monipuolinen luontokokonaisuus, johon kuuluvat rehevä
jokisuistoon syntynyt lintuvesi ja Stensbölen kartanon metsä- ja peltoalue. Porvoonjoen suisto on
tunnettu monilajisesta ja runsaasta ranta- ja vesilinnustostaan. Tunnetuin alue on suiston pohjoisosassa sijaitseva Ruskis, joka rauhoitettiin vuonna 1945.
Ruskiksen, Kaupunginselän ja Stensbölefjärdenin
vesi- ja ranta-alueet ovat kansainvälisesti merkittävänä kohteena mukana valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa (Komiteanmietintö 1981),
jossa sen pesimälinnusto mainitaan Etelä-Suomen
merenlahtien edustavimmaksi. Myös muuttoaikaisena lintujen oleskelupaikkana alue on etelärannikon merkittävimpiä. Lintuvesialueen itärannalla
sijaitsevalla Stensbölen kartanon alueella on mm.
lehtoja, vanhan metsän alueita ja kulttuurimaisemana hoidettuja metsä- ja peltokuvioita. Osa metsistä on mukana lehtojensuojeluohjelmassa ja osa
vanhojen metsien suojeluohjelmassa. Alueen arvo
kansainvälisesti tärkeänä lintualueena on tunnustettu myös BirdLife Internationalin maailmanlaajuisessa IBA (Important Bird Areas) -hankkeessa,
jossa Porvoonjoen suisto nimettiin yhdeksi Suomen 96 IBA-alueesta (Heat & Evans 2000).
Porvoonjoen suiston–Stensbölen alue on osa laajaa Natura 2000 verkoston kohdetta (Porvoonjokisuisto–Stensböle, Natura-tunnus FI0100074), johon
kuuluvat myös Stensbölen itäpuolinen metsäalue,
Stormossenin keidassuo, suiston länsiosassa sijaitsevan Sikosaaren eteläpään vanha metsä, Sikosaaren länsirannan vesialueet sekä Vanhan Porvoon
kupeessa Porvoonjoen varrella sijaitsevat Linnanmäki ja Maarinlahti.
Vaikka Ruskiksen kosteikko rauhoitettiin jo
vuonna 1945, muu osa suiston–Stensbölen alueesta sai lainsuojan paljon myöhemmin. Pääosa
Stensbölen alueesta on vuosisatojen ajan kuulunut Stensbölen kartanolle, joka kesäkuussa 1990
siirsi sen testamenttilahjoituksena Svenska litteratursällskapet i Finland -yhdistykselle. Ekuddenin

jalopuulehto rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi
v. 1992. Stensbölen kartanon maita ja vesialueet
rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi useassa osassa 1990-luvun aikana.
Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueella on
rehevää kosteikkokasvillisuutta ja perinneympäristöjä, joiden maisema-arvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen edellyttää hoitoa. Perinnebiotoopit ovat vähenneet käytön puuttuessa
ja Ruskiksen linnustollinen merkitys on heikentynyt vesi- ja ranta-alueiden umpeenkasvun takia.
Hoitotoimen tarve on tiedetty jo pitkään. Porvoon
kaupunki, Porvoon maalaiskunta ja Uudenmaan
ympäristökeskus ovat 1990-luvun tehneet hoitotoimenpiteitä mm. Ekuddenin lehdossa sekä
Maarin ja Ruskiksen alueella. Stensbölen laidunja niittyalueita hoidettiin vuosina 1997–1999 EU:
n Life-Luonto-rahoituksen turvin toteutetussa
luonnonarvojen turvaamiseen ja ennallistamiseen
tähdänneessä hankkeessa. Hoitotoimia on jatkettu
myös tämän jälkeen.
Hoidon piiriin on saatu vasta osa niistä alueista, joiden pikainen hoitaminen tai käytön järjestäminen on tarpeen. Uudenmaan ympäristökeskus
sisällytti Porvoonjoen suiston ja Stensbölen alueen
vuonna 2003 alkaneeseen, EU:n osarahoittamaan
Life-Luonto-hankkeeseen. Lintulahdet Life -nimisen laajan yhteistyöhankkeen tavoitteena on kunnostaa ja hoitaa 12 Suomenlahden muuttoreitillä
sijaitsevia lintuvesialueita, joista yksi on Porvoonjoen suisto. Hankkeen yhteydessä päätettiin laatia
hoito- ja käyttösuunnitelma Porvoonjoen suiston
lintuvesialueelle ja Stensbölen kartanon länsipuoliselle maa-alueelle. Työ tilattiin Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä.
Porvoonjoen suiston–Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on esittää hoito- ja
kunnostustoimenpiteet Natura 2000 alueen luonnonarvojen turvaamiseksi. Suunnitelma ei sisällä
yksityiskohtaisia toimenpidepiirroksia tai tarkkoja
kustannuslaskelmia, vaan se pyrkii osoittamaan
hoidettavia alueita ja niille sopivia menetelmiä se-
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kä ohjaamaan ja kehittämään alueen virkistyskäyttöä niin että luonnonarvot tulee otettua huomioon.
Hankkeen vetäjänä toimi Uudenmaan ympäristökeskus. Yhteistyöosapuolina ovat olleet Itä-Uudenmaan liitto, Porvoon kaupunki, Porvoon luonnontieteellinen museo, Porvoon Seudun Lintuyhdistys
ry, Porvoon riistayhdistys, Svenska litteratursällskapet i Finland rf sekä Östra Nylands fågel- och
naturskyddsförening. Selvityksen kirjoittamisesta
vastasi FM Esa Lammi. Suunnitelman tekoon osallistuivat Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä myös
FM Markku Nironen ja FM Marko Vauhkonen.

8

Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2007

Suunnitelmassa käytetty nimistö. Porvoonjoen suistolla tarkoitetaan koko Ruskiksen–Kaupunginselän–Stensbölefjärdenin muodostamaa aluetta, jossa
ovat mukana myös Sikosaaren ranta-alueet sekä
Killingön niemen länsipuolinen poukama. Rajaus
kattaa Porvoonjokisuiston–Stensbölen Natura-alueeseen kuuluvan vesialueen. Stensbölen alueella
tarkoitetaan sitä Pellingin saaristotien ja Porvoonjoen suiston väliin jäävää maa-aluetta, joka on mukana Natura 2000 -rajauksessa.

2 Suunnittelualueen sijainti ja suojelutilanne

Porvoonjoen suiston–Stensbölen suunnittelualue
sijaitsee Porvoonjoen suulla Porvoon keskustan
etelä- ja kaakkoispuolella. Alue jää Porvoonjoen
pääuoman itäpuolelle. Siihen kuuluvat Porvoonjoen ja Kaupunginselän välissä sijaitsevan Sikosaaren länsiranta, Sikosaaren eteläkärki, Sikosaaren
pengertien ja Pellingin saaristotien väliin jäävä
Ruskiksen ruoikkoalue, sen eteläpuolella sijaitseva
Kaupunginselän–Stensbölefjärdenin vesialue sekä
itärannalla sijaitsevan Stensbölen kartanon länsipuoliset maa-alueet (kartta 1). Suunnittelualueen
pinta-ala on 996 hehtaaria, josta 828 hehtaaria on
vesialuetta ja 168 hehtaaria maata.
Suunnittelualue muodostaa osan Porvoonjoen
laajasta suistoalueesta. Ruskiksella on kolme vanhaa jokiuomaa, joiden kautta Porvoonjoen vettä on
aikoinaan kulkeutunut Kaupunginselälle ja Stensbölefjärdenille. Sieltä vedet purkautuvat Källsundetin kautta Kråkön eteläpuolelle Kroksnäsvikeniin. Nykyisin Ruskiksen uomat ovat lähes tukkeutuneet ja suurin osa Porvoonjoen vesistä kulkeutuu
pääuomaa pitkin Sikosaaren länsipuolitse.
Suunnittelualueen rannat ovat matalia, ruoikkoisia ja monin paikoin maatuneita. Hankalasti
käytettävät rannat ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Stensbölen alue on muovautunut
vuosisatojen aikana viljelyn, niitty- ja hakamaiden laidunnuksen sekä metsätalouden tuloksena.
Stensbölen metsäalueilla on tehty vain pieniä aukko- ja harvennushakkuita. Osa metsistä on ollut
talouskäytön ulkopuolella varsin pitkään. Metsien
arvoa lisäävät luontaiset lehmus- ja tammiesiintymät, joista osa on iäkkäitä.
2.1

Natura 2000 -alueen yleiskuvaus
Koko suunnittelualue kuuluu Porvoonjoen suisto–Stensböle -nimiseen Natura 2000 -alueeseen
(Uudenmaan ympäristökeskus 1998), joka on suojeltu sekä lintu- että luontodirektiivin perusteella.
Kolmesta osasta muodostuvan alueen pinta-ala on

1331 hehtaaria (kuva 1). Pohjoisin, Linnanmäen
harjukumpareen ja Maarinlahden muodostama
kokonaisuus sijaitsee maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävällä paikalla Porvoon vanhan kaupungin tuntumassa. Toiseen, huomattavasti laajempaan osa-alueeseen kuuluu Porvoonjoen
suiston vesi- ja ranta-alueita (Sikosaaren rannat ja
eteläpää, Ruskis–Kaupunginselkä–Stensbölefjärden–Bjurböleviken, Stensbölefjärdenin itärannan
niitty- ja metsäalueet). Kolmannen osan muodostaa Pellingin saaristotien länsipuolen metsäalue ja
Stormossenin suoalue
Natura-alue on luonnonarvoiltaan erittäin
monipuolinen. Siihen kuuluu useita kansallisten
suojeluohjelmien kohteita. Porvoonjoen suisto on
lisäksi mukana kansainvälisessä kosteikkojen suojelusopimuksessa, ns. Ramsar-sopimuksessa. Alue
on yksi Suomen 96 kansainvälisesti merkittävästä
lintukohteesta (IBA, Important Bird Areas; Leivo
2000a). IBA-aluerajaus sisältää myös Stensbölefjärdenin länsipuolella levittäytyvän Kroksnäsvikenin–Fladanin alueen, jonka linnustoarvo on
todettu muuta suistoa vastaavaksi (Leivo 2000b).
Porvoonjoen suisto on myös ehdolla Itämeren
suojelu-sopimuksen nojalla Helsingin komission
rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon
eli BSPA-alueeksi (Baltic Sea Protection Areas). Natura-alueella elää useita uhanalaisia eläin-, kasvija sienilajeja. Natura-alueen valintaperusteena on
lähes 20 luontodirektiivin liitteen I luontotyyppiä,
kaksi luontodirektiivin liitteen II eläinlajia, kaksi
luontodirektiivin liitteen II kasvilajia, 22 lintudirektiivin liitteen I lajia sekä joukko erityisesti kosteikkoja pesimä-, sulkasato- ja levähdysalueena
käyttäviä muuttavia lintulajeja, joita ei mainita
lintudirektiivin liitteessä I. Natura-tietokannassa
mainitaan myös eräitä muita harvinaisia kasvi- ja
sienilajeja (Uudenmaan ympäristökeskus 1998).
Natura-alueen rajaus noudattaa vesialueella pääosin rantaviivan mukaista lintuvesiensuojeluohjelman rajausta. Maa-alueiden rajaukset perustuvat
osin lehtojensuojeluohjelmaan, soidensuojeluoh-
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jelmaan sekä vanhojen metsien suojeluohjelmaan.
Natura-alueen suojeluarvot turvataan eri osissa eri
keinoin. Pääosa alueesta on rauhoitettu luonnon-

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja nimistö.
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suojelualueiksi. Muualla ovat käytössä rakennuslaki, vesilaki ja maa-aineslaki.

2.2

Alueen suojelun historia
Suurin osa suunnittelualueesta on luonnonsuojelualuetta. Ruskiksen ruoikkoalue ja Sikosaarta
ympäröivät vesialueet (yht. 235 ha) on rauhoitettu
vuonna 1945. Muut rauhoitusalueet on perustettu
1990-luvulla. Sikosaaren eteläpään vanha metsä
ja Kaupunginvoudinsaari (15 ha) rauhoitettiin
vuonna 1990. Vuonna 1996 rauhoitettiin Kaupunginselän ja Stensbölefjärdenin vesialueita yhteensä
224 hehtaaria. Kaupunginselän itäpuoliskon, Bjurböleviken, Kråkön ranta-alueiden sekä Killingön
niemen länsipuolisen alueen suojelu on vielä järjestämättä.
Koko Stensbölessä sijaitseva suunnittelualueen
osa on luonnonsuojelualuetta. Alueen suojelu alkoi
Ekuddenin lehtoalueen (17 ha) rauhoituksella v.
1992. Uddaksen niemi ja Kotternäs lähialueineen
(65 ha) rauhoitettiin vuonna 1994. Vuonna 1996
rauhoitettiin Stensbölen kartanon niitty-, laidunja metsäalueita kahdella päätöksellä yhteensä 70
hehtaaria.
Ruskiksen luonnonsuojelualueella liikkuminen
ja veneily on kielletty linnuston pesimärauhan turvaamiseksi 1.4.–31.8. välisenä aikana. Liikkumisrajoitus ei koske kulkua lankkupoluilla ja lintutorneihin. Stensbölefjärdenin itärannan vesialueella ei
ole luvallista liikkua 200 metriä lähempänä rantaa
sulan veden aikana. Stensbölen maa-alueilla voi
liikkua jokamiehenoikeuksin. Rauhoituspäätöksissä sallitaan myös marjojen ja ruokasienten poiminta, mutta esimerkiksi telttailu, tulenteko ja suunnistuskilpailujen järjestäminen ovat kiellettyjä.
Suunnittelualueen luonto- ja maisema-arvojen
turvaaminen hoitotoimin aloitettiin 1990-luvul-

la. Ekuddenin luonnonsuojelualueelle laadittiin
1992 hoito- ja käyttösuunnitelma (Lankinen 1992),
jonka Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyi
lokakuussa 1993. Stensbölen kartanon länsiosan
luonnonsuojelualueille laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyi Uudenmaan ympäristökeskus huhtikuussa 1997. Luonnonsuojelualueita
saadaan hoitaa näiden suunnitelmien mukaisesti,
kunhan rauhoituspäätösten määräysten mukaisia
rajoituksia muutoin noudatetaan. Vuonna 1996
valmistui Ruskiksen ruoikkoalueen kunnostus
ja hoitosuunnitelma (Lammi & Nironen 1996) ja
Maarin alueen kunnostussuunnitelma (Porvoon
kaupunki 1996).
Ekuddenin luonnonsuojelualueen hoitotoimia
toteutettiin 1990-luvun puolivälissä Porvoon maalaiskunnan ympäristönsuojelutoimistossa tehdyn
hoitosuunnitelman mukaisesti. Töiden toteutuksesta vastasivat Uudenmaan ympäristökeskus ja
WWF. Stensbölen laidun- ja niittyalueita hoidettiin
vuosina 1997–1999 EU:n Life-Luonto-rahoituksen
turvin toteutetussa Porvoonjoen suiston–Stensbölen suojelu ja hoito -hankkeessa. Hanketta johti
Uudenmaan ympäristökeskus. Projektissa mm.
ennallistettiin ja otettiin laidunkäyttöön Stensbölen rantaniittyjä ja entisiä hakamaita, rakennettiin
luontopolku ja tarkkailupaikkoja sekä lunastettiin
Stensbölen vanhoja metsiä luonnonsuojelualueeksi. Ruskiksen alueella järjestettiin hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotettu koeruoppaus ja Maarinlahtea kunnostettiin ruoppaamalla (Tihlman 2000).
Hoitotoimia on jatkettu Stensbölessä myös tämän
jälkeen jatkamalla laidunalueiden käyttöä ja kunnostamalla vanhoja metsäniittyjä.
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3 Tehdyt selvitykset ja suunnittelun

3.1

Aiemmat tietolähteet
Suunnittelualue on tunnettu pitkään hyvänä luontokohteena. Alueelta on runsaasti julkaistuja tutkimustietoja 1980- ja 1990-luvulta. Osa tutkimuksista
on liittynyt alueen luonnonarvojen kartoittamiseen,
osa kosteikkolinnuston ja maa-alueiden suojelu- ja
hoitotarpeiden selvittämiseen. Alueella on tehty
myös vedenlaadun velvoitetarkkailuja.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten koottiin
mahdollisimman kattavasti alueen luonto- ja ympäristöselvitykset, käyttö- ja hoitosuunnitelmat
sekä viranomaisten hallussa olevat tiedot. Lisäksi
tarkastettiin alueen kaavat. Tietojen kokoamisessa
oli merkittävä apu hankeryhmän asiantuntemuksesta. Käyttöön saatiin myös ilmavalokuvia, joista
vanhimmat ovat 1950-luvulta.
Julkaistua ja julkaisematonta aineistoa luovuttivat selvityksen käyttöön Porvoon kaupungin ympäristötoimi ja kaavoitustoimi, Porvoon seudun
lintuyhdistys sekä Uudenmaan ympäristökeskus.
Suunnitelmassa käytetyt aineistot selviävät viiteluettelosta sekä suunnitelman kuvista ja taulukoista.

3.2

Suunnitelmaa varten
tehdyt selvitykset
Uudenmaan ympäristökeskus toteutti Lintulahdet
Life -hankkeen yhteydessä Porvoonjoen suiston
kosteikkoalueen pesimälinnusto- ja muuttolinnustoselvityksen vuosina 2003–2004. Selvitys käsittää kaikki suunnittelualueen vesi- ja ranta-alueet. Alueen pesimälinnusto tutkittiin vuonna 2004
kartoitusmenetelmällä ja muuttolinnusto sopivilta
paikoilta tehdyin pistelaskennoin syksyn 2003 ja
kevään 2004 aikana. Muuttolinnustossa pääpai-
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no oli vesi- ja kahlaajalinnuissa, joiden määrät ja
esiintymisalueet pyrittiin selvittämään mahdollisimman tarkoin. Linnustoselvityksen tekivät Ilpo Huolman, Juha Honkala, Mauri Leivo, Seppo
Niiranen, Pekka Routasuo ja Hannu Sarvanne.
Stensbölen maa-alueiden pesimälintuja ei inventoitu, mutta niistä kertyi runsaasti hajahavaintoja
muiden linnustolaskentojen yhteydessä. Lintulaskentojen tarkoituksena oli antaa linnustosta niin
hyvä kuva, että aineiston avulla on mahdollista
suunnitella alueella tarvittavia hoitotoimia ja seurata niiden vaikutuksia.
Lintulahdet Life -hankkeen osana tehtiin kesällä
2004 myös koko alueen kattava kasvillisuuskartoitus Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta
(Ilvonen 2004). Selvitys koostuu vesialueen kartoituksesta ja Stensbölen maa-alueiden kasvillisuuskartoituksesta. Työssä kartoitettiin myös
Natura-luontotyyppien esiintyminen koko suunnittelualueella. Kartoituksen pohjana käytettiin oikaistuja vääräväri-ilmakuvia, jotka käytettiin myös
hoito- ja käyttösuunnitelman teossa. Hoito- ja käyttösuunnitelman käytössä oli myös elokuussa 2004
tehdyllä kuvauslennolla otettu viistokuva-aineisto (Tero Taponen/Uudenmaan ympäristökeskus).
Kasvillisuusselvityksen tavoitteet olivat samankaltaiset kuin linnustoselvityksen, mutta pääpaino
on kasvillisuuden ja luontotyyppien hoitotarpeen
suunnittelussa.
Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:
stä teki Porvoonjoen suiston ja Stensbölen alueelle
10.5.–26.10.2004 kaikkiaan seitsemän hoidon ja käytön suunnitteluun liittyvää maastokäyntiä. Maastossa tarkasteltiin mm. alueen nykytilaa ja käyttöä,
luontotyyppejä ja niiden lajistoa sekä suunniteltiin
ehdotettavia hoitotoimia ja arvioitiin aikaisempien
hoitotoimien riittävyyttä. Osaan maastokäynneistä osallistuivat myös Markku Nironen ja Marko
Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä,
Ilpo Huolman ja Marjo Priha Uudenmaan ympäristökeskuksesta, Arto Lankinen Porvoon kaupungin
ympäristötoimistosta, Mauri Leivo Porvoon seu-

dun lintuyhdistyksestä sekä Aira Kokko Suomen
ympäristökeskuksesta.

3.3

Suunnittelun kulku
Uudenmaan ympäristökeskus valitsi suunnittelukonsultin tarjouskilpailun perusteella. Ympäristökeskuksen ja konsultin edustajat pitivät aloituskokouksen Helsingissä 28.1.2004. Porvoonjoen suiston–Stensbölen hoidon ja käytön suunnittelusta on
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ssä vastannut FM
Esa Lammi. Työhön ovat osallistuneet myös FM
Markku Nironen ja FM Marko Vauhkonen. Suunnitelman on kirjoittanut Esa Lammi.
Kevään 2004 aikana koottiin olemassa oleva
aineisto, kuten seurantaraportit, vedenlaatutiedot, kaavakartat ja rauhoituspäätökset. Luettelo
lähtöaineistosta sekä hoito- ja käyttösuunnitelman alustava sisällysluettelo esiteltiin Porvoossa
4.3.2004 pidetyssä kokouksessa. Samassa yhteydessä nimettiin hoito- ja käyttösuunnitelmatyölle
ohjausryhmä.
3.3.1

Ohjausryhmä
Käytön ja hoidon periaatteita valmistelemaan kutsutussa ohjausryhmässä ovat olleet edustettuina
Itä-Uudenmaan liitto, Porvoon kaupunki, Porvoon
luonnontieteellinen museo, Porvoon Seudun Lintuyhdistys ry, Porvoon riistayhdistys, Svenska
litteratursällskapet i Finland rf, Uudenmaan ympäristökeskus sekä Östra Nylands fågel- och naturskyddsförening. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmä tutustui suunnitelman
luonnokseen ja esitti siihen parannus- ja täydennysehdotuksia.

3.3.2

Tiedotus ja yleisötilaisuudet
Hoito- ja käyttösuunnitelmasta tiedotettiin maaliskuussa 2004 lehdistötiedotteella, jossa esiteltiin
hankkeen taustaa ja yhteistyötahot. Yleisötilaisuuksien kutsut julkaistiin paikallislehdissä.
Meripartiolaisten majassa Stensbölessä pidettiin
kaksi yleisötilaisuutta. Ensimmäinen järjestettiin
huhtikuussa ja toinen marraskuussa 2004. Ensimmäisessä yleisötilaisuudessa esiteltiin Lintulahdet
Life -hanketta, alueen luontoarvoja ja keskusteltiin
suunnittelualueen hoidon ja käytön periaatteista ja
tavoitteista. Kokoukseen osallistui 16 henkilöä. Toisessa yleisötilaisuudessa (30 osallistujaa) esiteltiin
hoito- ja hoitosuunnitelman toimenpideosa.
3.3.3 .

Palautepyynnöt ja lausunnot
Huhtikuussa järjestetyssä yleisötilaisuudessa
pyydettiin tilaisuuteen osallistuneilta palautetta
hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteista ja toteutuskeinoista. Kirjallista palautetta saatiin kuudelta
alueen hyvin tuntevalta henkilöltä. Yleisötilaisuuden palaute ja muu suunnitelmasta saatu palaute
otettiin huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa.
Suunnitelman toimenpideosasta pyydettiin kommentteja ja lausuntoja toiseen yleisötilaisuuteen
osallistuneilta. Palaute otettiin huomioon suunnitelmaa viimeisteltäessä.
Hoito- ja käyttösuunnitelmasta annetut lausunnot
on koottu tämän raportin loppuun liitteeseen 3.
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4 Alueen nykytila

Porvoonjoen suistossa on tehty useita linnustoselvityksiä 1980-luvulta alkaen, mm. koko kosteikkoalueen pesimälinnusto on laskettu kolmena
vuonna. Myös alueen kasvillisuutta ja sudenkorentolajistoa on tutkittu. Stensbölen maa-alueen
luonnonarvoja on tutkittu erityisesti 1990-luvulla.
Kasvien lisäksi tuolloin selvitettiin mm. sieni-, kääpä ja hyönteislajistoa.
Seuraavassa keskitytään suunnittelualueen nykytilan kuvaamisen sekä selkeimpien muutosten
esittelyyn. Alue on tarkastelun selkeyttämiseksi
jaettu vesialueeseen (Porvoonjoen suisto, mukana
Sikosaaren eteläpään vanha metsä) ja Stensbölen
maa-alueeseen.

4.1

Porvoonjoen suisto
4.1.1

Maisema
Kaupunginselän–Stensbölefjärdenin vesialue on
matala ja laakeapohjainen. Sen keskisyvyys on
ainoastaan 1,0 metriä (Vesihydro 2002), joskin laajat alueet selkävedestä ovat 1,5–2 metrin syvyisiä.
Rannat ovat leveälti ruoikoituneita, mutta selkävesi kasvitonta. Laajin ruoikkoalue on Sikosaaren
vuonna 1953 valmistuneen pengertien ja Pellingin
saaristotien väliin jäävä Ruskis, joka on pääosin
maatunutta, kävelykelpoista ruokoluhtaa. Suurin
osa Ruskiksen avovesialueesta on kesäisin kelluslehtisten, lähinnä isolumpeen kattamaa. Ruskiksen läpi kulkee kolme vanhaa Porvoonjoen uomaa,
joista kaksi on jo lähes tukkeutuneita.
Stensbölen rannoilla vuorottelevat ruoikkoiset
poukamat ja kivikkoiset, metsäiset niemet. Rantoja kattaa aukkoinen, lähes sadan metrin levyinen
järviruoikko, joka reunustaa terävärajaisena kasvitonta selkävesialuetta. Ekuddenin niemessä on
suunnittelualueen ainoa rantakallio. Stensbölen
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eteläpuolella on hieman jyrkkäpiirteisempää metsärantaa, jota reunustaa kapeahko, katkonainen
ruoikko. Suunnittelualueen eteläpäässä sijaitseva
Bjurböleviken on laajalti umpeenkasvanut poukama, jonka suualue on lähes tiheän ilmaversoiskasvuston tukkima. Ruoikot ulottuvat suualueen
saarille asti.
Stensbölefjärdenin länsirannan muodostaa matala, rannansuuntainen harju, jonka metsät vaihtelevat kuusikoista männikköön. Myös länsiranta
on ruoikkoinen, mutta kasvusto on kapeampi ja
harvempi kuin useimmilla lahden muilla rannoilla.
Harjun poikki kulkeva Källsundet on jokimainen
uoma, jonka läpi kulkee venereitti Kråkön eteläpuolella sijaitsevalle vesialueelle. Tämä Kroksnäsvikenin lahti muodostaa yhdessä heti sen eteläpuolella sijaitsevan Fladanin niityn kanssa Porvoonjoen suiston lounaisimman ulokkeen, joka on
linnustollisesti saumaton, arvokas osa suistoa.
Kråkön harju päättyy Sikosaaren eteläpuolella
kapeaan, veden ympäröimään Killingön harjuniemeen. Killingön ja Sikosaaren välistä Lakasalmea
(Lakasundet) reunustavat leveät ruoikot, joiden
väliin jää kapea, veneliikenteelle soveltuva uoma.
Killingön länsipuolella on myös laaja, rannoilta
maatunut ruoikkoalue.
Sikosaari on metsäinen saari, jonka keskiosassa
on pieniä peltoja ja pohjoisrannalla vanhaa asutusta. Saaren kaikki rannat ovat ruoikkoisia. Pääosin
järviruo’on muodostamat kasvustot ovat useimmilla rannoilla muutaman kymmenen metrin levyisiä, mutta saaren kaakkoisrannalla ja Ruskiksen
puolella kasvustot ovat huomattavasti laajempia.
Suurin osa Porvoonjoen suiston rannoista on
metsäisiä. Stensbölessä on myös avonaisia laidunniittyihin rajoittuvia rantoja ja Sikosaaressa pieniä
peltoon rajoittuvia ranta-alueita. Kymmenesosa
rantaviivasta on asuinrakennusten ja loma-asuntojen käytössä. Asutus keskittyy Tarkkisiin Ruskiksen itäpuolelle. Loma-asuntoja ja omakotitaloja
on harvakseltaan Sikosaaressa ja suistoalueen eteläisillä rannoilla.

4.1.2

Kuormitus ja veden laatu
Porvoonjoen suisto on rehevä vesialue, jonka syntyyn ovat veden mataluuden ja pohjan luontaisen
ravinteisuuden lisäksi vaikuttaneet Porvoonjoen
kuljettama kiintoaines sekä Porvoonjoen tuoma
ja muualta kulkeutuneet ravinteet. Porvoonjoen
valuma-alue on 1266 km2. Joen veden laatua on
seurattu tiiviisti 1970-luvulta alkaen. Yksi näytepaikoista sijaitsee Stensbölefjärdenin pohjoispäässä ja toinen Porvoonjoen pääuomassa Sikosaaren
luoteispuolella. Tuorein vesistötarkkailun yhteenveto on vuodelta 2003.
Vuonna 1990 tehdyn selvityksen mukaan Porvoonjoen suiston vesialueet olivat pitkälle rehevöityneitä. Veden laadun ei todettu pitkällä aikavälillä
muuttuneen, mutta pohjaeläinlajiston perusteella
likaantuminen oli lisääntynyt vielä 1980-luvulla.
Suiston vedenlaatu oli Vesi- ja ympäristöhallituksen luokitusohjeiden mukaan huono (Vesi-Hydro1993). Ravinne- ja klorofylli-a-pitoisuudet olivat
1990-luvulla Porvoonjoen suun läheisissä näytepisteissä selvästi korkeammat kuin muissa, kauempana Porvoonjoen suulta sijaitsevissa näytepisteissä

(Vesi-Hydro 1993, 1995). Ruskiksen ja koko Porvoonjoen suiston kuormitus väheni olennaisesti
sen jälkeen, kun Kokonniemen vanhanaikainen jätevedenpuhdistamo poistui käytöstä vuonna 2001
ja kaupungin jätevesien purku alueelle päättyi.
Vuonna 2001 tehdyssä tarkkailussa Porvoonjoen suualueen rehevyystaso todettiin edelleen kauempana sijaitsevia näytepaikkoja korkeammaksi
(Vesihydro 2002). Kokonaistyppipitoisuudet olivat
Stensbölefjärdenillä toiseksi korkeimmat ja kokonaisfosforipitoisuudet sekä klorofylli-a-pitoisuudet näytepaikkojen korkeimmat. Pitoisuudet (taulukko 1) olivat suunnilleen samalla tasoilla kuin
1990-luvun puolivälissä.
Porvoonjoen veden laatuun vaikuttavat erityisesti asumajätevedet, peltoviljely ja karjatalous.
Asumajätevesien aiheuttama kuormitus on selvästi vähentynyt 1970-luvulta, mikä näkyy fosforipitoisuuden huomattavana laskuna (Ptot > 300 ->
150 μg/l). Typpipitoisuus, johon vaikuttaa ennen
muuta maatalousalueilta tuleva kuormitus, ei
ole vesiensuojelutoimista huolimatta olennaisesti
muuttunut (Vesi-Hydro 1995, Vesihydro 2002).
Porvoonjoen pääuomasta syrjässä sijaitsevan
Stensbölefjärdenin korkeat ravinnepitoisuudet

Taulukko 1. Vedenlaatutietoja Stensbölefjärdenin näytepisteestä vuonna 2001 (Vesihydro 2002) ja Sikosaaren luoteispuolen näytepisteestä vuonna 2002 (Porvoon kaupunki, julkaisematon).
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johtunevat osaksi paikallisesta kuormituksesta.
Pistemäinen kuormitus todennäköisesti heikentää
myös Kaupunginselän veden laatua. Alueelle tulee hajakuormitusta myös Tarkkisten, Stensbölen ja
Epoon suunnasta. Suiston keskimääräinen vesisyvyys on alhainen, joten vähäinenkin hajakuormitus
voi merkittävästi heikentää veden laatua.

vuosien järviruokoa. Ruoikkokuvioilla esiintyy
myös selvärajaisia avovesilampareita, jotka toisinaan ovat kelluslehtisen kasvillisuuden (lumpeen
ja ulpukan) peittämiä sekä pieniä järvikaisla- ja
kapeaosmankäämikasvustoja. Järvikaisla- ja kapeaosmankäämikasvustot sijaitsevat ruoikkokasvustojen reunoilla.

4.1.3

Ruokoluhta. Ruokoluhdat ovat maatuneita ruoikoita, joissa järviruo’on lisäksi kasvaa muitakin
luhtarantojen lajeja. Laajin kasvusto on Ruskiksen
suistoalueella. Ruokoluhtia on muodostunut myös
muiden lahtien rantavyöhykkeen tuntumaan, selvimmät esiintymät ovat Sammalavikenissä, Kotternäsin itäpuolen lahdessa, Bjurbölevikenissä, Tallbackavikenissä sekä Kråkön ja Killingön välisen
salmen rannoilla.
Osmankäämikkö. Myös tiheänä kasvavaa kapeaosmankäämiä esiintyy kohtalaisen yleisesti ympäri aluetta. Laajimmat yhtenäiset kasvustot ovat
Ruskiksella, Kråkön ja Killingön välisessä lahdessa
ja Bjurbölevikenissä. Kapeaosmankäämiä kasvaa
useimmiten ruokoluhdan tai ruoikon ulkoreunassa. Ruskiksella kapeaosmankäämin on todettu valtaavan nopeasti avoveden reunaa ja olevan kaikkia
muita kasveja tehokkaampi umpeenkasvun aiheuttaja. Yhtenäisissäkin kasvustoissa on paikoitellen
avovesilampareita (esim. Ruskiksella).

Kasvillisuus
Ruskiksen kasvillisuutta on tutkittu elokuussa
1987, jolloin kosteikkoalueen kasvillisuusvyöhykkeet inventoitiin pääpiirteissään ja alueelta
laadittiin kasvillisuuskartta (Nironen ym. 1987).
Ruskiksen kasvillisuusvyöhykkeiden muutosten ja
vesialueen umpeenkasvuvauhdin selvittämiseksi
laadittiin uusi kasvillisuuskartta elokuussa 1996
(Lammi & Nironen 1996). Kesä–elokuussa 2004
tehtiin koko suistoalueen kattava kasvillisuusselvitys (Ilvonen 2004), jonka tarkoituksena oli kuvata
alueen kasvillisuuden vyöhykkeisyyttä ja vesikasvilajistoa, löytää kasvillisuudeltaan arvokkaimmat
alueet ja mahdolliset harvinaisten kasvilajien esiintymät sekä helpottaa niiden alueiden paikallistamista, joissa kasvillisuuden poistaminen tai muut
hoitotoimet ovat mielekkäitä. Seuraavassa esitettävä nykytilakuvaus perustuu pääosin Ilvosen (2004)
selvitykseen.
Vesialueen kasvillisuus keskittyy lahtiin, Ruskiksen suistoon, Sikosaaren eteläpuolelle ja rannan
suuntaisiin kasvustoihin (kuva 2). Kaupunginselän
ja Stensbölefjärdenin ulappa-alueet ovat pääosin
kasvittomia, vaikka niissä veden syvyyden puolesta voisikin kasvaa uposkasveja. Yleisesti eri puolilla
esiintyviä valtalajeja ovat järviruoko, isoulpukka,
isolumme, kapeaosmankäämi ja järvikaisla, jotka
myös kaikki muodostavat hyvinkin tiheitä ja laajoja kasvustoja. Alueelta kuvioituja vesikasvillisuustyyppejä ovat ruoikko, ruokoluhta, kelluslehtiset,
kaislikko, osmankäämiköt, uposkasvillisuus sekä
välkevidan ja kelluslehtisten kasvien muodostamat kasvustot. Lisäksi alueella on rantaniittyjä.
Ruoikko. Porvoonjoen suiston laajimmalle levinnyt
kasvillisuustyyppi on ruoikko, joka muodostaa tiheitä, laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Järviruokokasvustot kiertävät tasaisesti lähes koko alueen rantoja
ja lahtia. Laajimmat kasvustot ovat Sikosaaren ja
alueen itäpuolen rannoilla. Kasvustot ovat yleensä
erittäin tiheitä ja korkeita sekä kohtalaisen tasakorkuisia. Keskimääräinen ruokojen korkeus alueella
oli noin 250 cm. Korkeimmat järviruo’ot mitattiin
alueen itärannalla Skepparholmenista kaakkoon,
missä ruo’ot olivat 340–400 cm korkeita. Ruoikkokasvustojen seassa on paljon kuollutta, edellisten
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Kaislikko. Järvikaislakasvustot ovat pienikokoisia,
tupasmaisia esiintymiä, joita kasvaa aika vähäisessä määrin siellä täällä eri puolilla alueella. Kasvustot rajautuvat muihin ilmaversoisiin tai kelluslehtisiin.
Kelluslehtikasvusto. Kelluslehtikuvioiden kasvillisuus koostuu pääosin isolumpeesta, pohjanlumpeesta ja isoulpukasta. Myös nämä kasvustot ovat
erittäin tiheitä. Laajin yhtenäinen kelluslehtikasvusto sijaitsee Sikosaaren koillisrannalla Ruskiksen
ruoikkoalueen edustalla. Pienempiä kasvustoja on
eri puolilla aluetta lähinnä ruoikoiden sulkemissa
avovesilampareissa.
Välkevita ja kelluslehtiset. Uposlehtisen välkevidan
ja kelluslehtisten ulpukan ja lumpeen muodostamat kasvustot sijoittuvat Ruskiksen läpimeneviin
kahteen kapeaan jokiuomaan. Välkevita muodostaa uomissa erittäin tiheitä, veden pintaan ulottuvia mattomaisia kasvustoja. Välkevidan lisäksi
uomissa tavattiin mm. ahvenvita, uistinvitaa ja
kalvasärviää.
Uposkasvillisuus. Uposkasvillisuus muodostaa
oman pienialaisen kuvionsa vain Bjurbölevikenin
kapeaosmankäämivyöhykkeen pohjoispuolelle.

Kuva 2. Porvoonjoen suiston vesi- ja rantakasvillisuuskuviot (Ilvonen 2004).
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Kuviolla esiintyy kaksi irtokeijujaa ja yksi uposlehtinen laji. Vedenpintaan ulottuvaa karvalehteä
ja hapsivitaa on runsaasti ja isovesihernettä jonkin
verran. Lisäksi uposkasvillisuutta on runsaasti itärannan ruoikoiden aukkopaikoissa Ekuddenin ja
Stensbölen välisellä alueella.
Rantaniityt. Rantaniittyjä on Ruskiksen pohjoisrannalla, Sikosaaren kaakkoisrannalla, Sammalavikenin laidunalueella sekä kapeina rannan suuntaisina
kuvioina paikoin muillakin rannoilla. Niityt ovat
joko mesiangervo- tai vesisaravaltaisia. Varsinaisiksi merenrantaniityiksi luonnehdittavia niittyjä
alueella ei ole.
Kasvilajisto
Porvoonjoen suistosta tavattiin kaikkiaan 22 vesikasvilajia. Kasvistossa vallitsivat keskiravinteisten
ja runsasravinteisten kasvupaikkojen lajit, joita löydettiin kaikkiaan 16. Muut lajit ovat veden laatuun
nähden indifferenttejä eli monenlaisissa vesistöissä
toimeen tulevia kasveja. Tähän ryhmään kuuluvat
alueen runsaimmista ilmaversoisista järviruoko ja
järvikaisla sekä alueen kelluslehtikasvustoja luonnehtivat lumme, ulpukka ja uistinvita. Niukkaravinteisten tai melko niukkaravinteisten kasvupaikkojen lajeja ei tavattu ollenkaan.
Ilmaversoislajeja tavattiin 7, kelluslehtisiä 4 ja
uposlehtisiä 5 lajia. Suojaisissa, ravinteikkaissa
kasvupaikoissa toimeen tulevia irtokellujia ja irtokeijujia löydettiin molempia kolme lajia. Karuille,
kirkkaille vesille tyypillisiä pohjalehtisiä ei löydetty ollenkaan. Vesisammalia havaittiin ainoastaan
kartoitusalueen länsipuolella, Sikosaarta vastapäätä Porvoonjoen varresta, jossa sielläkin esiintymä
oli hyvin pieni.
Vesikasvilajien määrä Porvoonjoen suistossa on
alhainen. Lajisto koostuu tavanomaisista rehevien
merenlahtien kasveista. Ainoa harvinainen kasvilaji on Ruskiksen vanhoissa uomissa kasvava välkevita, joka kasvoi samoilla paikoilla myös 1990luvulla. Välkevitakasvustot ovat tiheitä ja elinvoimaisia. Lajistollisesti monipuolisimpia alueita ovat
Ruskiksen jokiuomat. Välkevita on alueellisesti
silmälläpidettävä laji.
Kasvillisuusselvityksen yhteydessä tarkastettiin
myös alueelta vuosina 1932 ja 1948 tavatun uhanalaisen rantalitukan (Cardamine parviflora) esiintymispaikat, mutta lajia ei enää löydetty.
Kasvillisuuden muutokset
Kasvillisuuden muutoksia on tutkittu Ruskiksella
ilmakuvatarkastelun pohjalta (Lammi & Nironen
1996). Ilmakuvien vertailu osoitti kasvillisuuden
vallanneen nopeasti Ruskiksen vesialaa. Kapeaos-
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mankäämi ja järviruo’on arvioitiin levittäytyneen
avoveden suuntaan noin metrin vuodessa.
Vuonna 1955 ilmaversoiset keskittyivät Ruskiksen pohjoisosiin ja Sikosaaren pengertien tuntumaan. Ulompana kasvillisuus oli saarekkeista ja
avoveden osuus Ruskiksen keskiosasta oli suuri.
Kapea suojelualueen poikki kulkenut joenuoma
oli koko matkalta vielä auki.
Vuoteen 1970 mennessä Ruskiksen keskiosien
umpeenkasvu oli selvästi edennyt, mutta kasvillisuus avovesialueen tuntumassa oli edelleenkin
saarekkeista. Suojelualueen poikki kulkenut joenuoma oli alkanut kasvaa umpeen. Sikosaaren
edustan ruoikkoalueet olivat laajentuneet nopeasti.
Vuoteen 1981 mennessä nykyiset kasvillisuusalueet olivat pääpiirteissään muotoutuneet. Ruoikkoja osmankäämikasvustojen ulkoreuna oli kuitenkin
nykyiseen verrattuna harvaa ja aukkoista. Suurin
muutos on tapahtunut perukan avovesialueen
länsipuolella, jonka aiemmin mosaiikkimainen
kasvillisuus on nopeasti umpeutunut. Ilmaversoiskasvustojen sisällä oli muuallakin vielä runsaasti
avovesilampareita, joista useat ovat sittemmin hävinneet.
Vuoden 1996 jälkeen Ruskiksen kasvillisuudessa
ei ole tapahtunut selkeitä muutoksia. Ulkoreunan
osmankäämisaarekkeet ovat hieman vahvistuneet,
mutta muualla umpeenkasvu näyttää edenneen
hitaammin kuin aiempina vuosikymmeninä. Kasvillisuuskuviot eivät myöskään ole suuresti muuttuneet.
Muiden alueiden kasvillisuusmuutoksista voidaan tehdä vain epäsuoria päätelmiä ilmakuvien
avulla. Vuoden 1991 (Porvoon kaupungin ympäristötoimiston kuva-aineisto) ja vuoden 2003
(Uudenmaan ympäristökeskuksen kuva-aineisto) välillä selvimmät muutokset ovat tapahtuneet
Bjurbölevikenissä, jonka suualueen ruoikot ovat
huomattavasti tihentyneet ja laajentuneet. Ruoikoiden levittäytymisen takia Bjurböleviken on eristynyt lähes itsenäiseksi altaaksi. Myös Stensbölen
ruoikot ovat tihentyneet ja avovesialueet hieman
pienentyneet, mutta alueen yleisilme on säilynyt
ennallaan. Vähäinen vesikasvillisuuden lisääntyminen on nähtävissä myös Kråkön rantamilla ja
Sikosaaren kaakkoispuolella.
Luontodirektiivin luontotyypit ja lajit
Suomessa esiintyy 69 EU:n luontodirektiivin liitteessä I mainittua luontotyyppiä (Airaksinen &
Karttunen 2001). Näistä 14 on priorisoituja eli ensisijaisesti suojeltavia. Priorisoidut luontotyypit ovat
vaarassa hävitä EU:n alueelta, ellei niiden suojeluun kiinnitetä erityistä huomiota. Porvoonjoen
suiston vesialueen luontotyypit ovat jokisuistot,

vaihettumissuot ja rantasuot sekä kosteat suurruohoniityt. Kosteikolla ei ole ensisijaisesti suojeltavia
luontotyyppejä.
Jokisuistot (luontotyypin koodi 1130) on kompleksinen luontotyyppi, joka pitää sisällään useita
muita Natura 2000 -luontotyyppejä. Jokisuistot
ovat merenpinnan tasossa olevia joen alajuoksun
osia, jotka alkavat suolapitoisen veden rajalta. Makean veden vaikutus on huomattava. Makean ja
suolaisen veden sekoittuminen sekä veden virtauksen heikentyminen suistossa aiheuttavat valuma-alueelta kulkeutuneen hienojakoisen aineksen
sedimentoitumista (Airaksinen & Karttunen 2001).
Jokisuistoissa, kuten Porvoossa, esiintyy yleensä

erittäin tiheitä ja laajoja ruoikoita ja kaislikoita,
joissa kasvaa myös suuri määrä muita eri elomuotoihin kuuluvia vesikasveja. Natura-tietokannan
(Uudenmaan ympäristökeskus 1998) mukaan
Porvoon jokisuisto-luontotyyppi on edustavaa ja
luonnontilaisuus hyvä. Arvio vaikutti kesällä 2004
edelleen oikealta (Ilvonen 2004). Alueen luonnontilaisuutta heikentävät vähäiset veneväylien ja asuttujen rantojen ruoppaukset. Porvoonjokisuiston–
Stensbölen vesialue kuuluu kokonaan jokisuistot
-luonto-tyyppiin.
Vaihettumissuot ja rantasuot (7140) ovat turvetta
muodostavia, vähä- tai keskiravinteisten alustojen
kasviyhdyskuntia. Porvoonjoen suiston–Stensbö-

Kuva 3. Luontodirektiivin luontotyyppien esiintyminen Porvoonjoen
suiston ja Stensbölen alueella. Lisäksi koko Porvoonjoen suisto luetaan
luontotyyppiin 1130 Jokisuistot (Ilvonen 2004).
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len alueella tähän luontotyyppiin kuuluvia kasvillisuustyyppejä ovat ruokoluhdat ja pajuluhdat. Pajuluhdan (pieni kuvio Stensbölen kartanon edustalla) edustavuus ja luonnontilaisuus on merkittävä.
Ruokoluhtien edustavuus ja luonnontilaisuus sen
sijaan eivät ole merkittäviä, koska luhdat koostuvat lähinnä yksinomaan hyvin tiheässä kasvavasta
järviruo’osta ja niissä on muuta kasvillisuutta erittäin vähän. Pajuluhta on hyvin pienialainen kuvio
(noin 0,7 ha), mutta ruokoluhtien laajuus alueella
on huomattava, noin 88 ha.
Kosteita suurruohoniittyjä (6430) tavataan etenkin
jokien ja purojen varsilla. Niiden edustavuuteen
ja luonnontilaisuuteen vaikuttavat lajisto ja alueen
mahdollinen laidunkäyttö. Hankealueella kosteita suuruohoniittyjä esiintyy laajahkona alueena
vain Ruskiksen pohjoisosassa. Muualla kosteita
suurruohoniittyjä on kapeina, rannansuuntaisina kuvioina rantametsän ja ruokoluhdan välissä.
Luontotyyppien edustavuudeksi ja luonnontilaisuudeksi arvioitiin hyvä. Luontotyypin pinta-ala
hankealueella on noin 3 ha.
Luontodirektiivin lajit. Porvoonjoen suiston vesialueelta ei ole löydetty luontodirektiivin liitteessä
lueteltuja kasvilajeja.
4.1.4

Linnusto
Porvoonjoen suistoalueelta on tehty laaja, koko alueen kattava linnustoselvitys vuosina 1989
(Hirvonen & Leivo 1991), 1999 (Koskimies 1999)
ja 2004 (Uudenmaan ympäristökeskus, julkaisematon). Vesilintujen parimäärät on laskettu koko
alueelta myös vuosina 2000 ja 2001 (Koskimies
2001). Varhaisempia laskentatietoja on Ruskiksen
alueelta jo 1930- ja 1940-luvun taitteesta (Olsoni
1942, 1959). Tuoreimmat laskennat kattavat koko
kosteikkoalueen, mutta eivät rantametsiä. Seuraavassa tarkastellaan pääpiirteisesti kosteikkoalueen linnuston nykytilaa vuoden 2004 selvityksen
pohjalta. Vanhempia tietoja käytetään lähinnä vertailuaineistona selkeimpien linnuston muutosten
havainnollistamiseen.
Pesimälinnusto
Porvoonjoen suiston pesimälinnustoon kuului
kesällä 2004 yhteensä 43 lintulajia, yhteensä 1368
paria (taulukko 2). Pesimälintulajeista 12 oli vesilintuja (mukana nokikana), kaksi rantakanoja, neljä
kahlaajia, kolme lokkilintuja ja 18 varpuslintuja.
Lisäksi lajistoon kuuluivat kurki ja rantametsistä
tavatut uuttukyyhky ja pikkutikka. Pesimälinnustossa oli mukana muutamia metsä- ja pensaik-
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kolajeja, mutta valtaosa oli kuitenkin varsinaisia
kosteikkolintuja. Lajisto vaihtelee jonkin verran
vuosittain, sillä kaikki lajit eivät pesi alueella aivan
säännöllisesti. Aikaisemmissa laskennoissa pesiviksi todettuja kosteikkolintuja, joita ei havaittu
vuoden 2004 laskennoissa, olivat jouhisorsa, harmaasorsa, ruskosuohaukka, liejukana ja viiksitimali. Ruskosuohaukkoja havaittiin alueella säännöllisesti, mutta pesintään viittaavia havaintoja ei tehty.
Uutena lajina tavattiin maahamme kotiutumassa
oleva ruokosirkkalintu.
Runsaimmat lajit olivat ruokokerttunen (335
paria), pajusirkku (153), rytikerttunen (152), naurulokki (146) ja sinisorsa (115 paria). Viiden runsaimman lajin osuus koko linnuston parimäärästä
oli 66 %. Vesilintujen parimäärä (394) ja kannan
tiheys (48 paria/km2) on korkeimpia tämän kokoluokan lintuvesillä Suomessa. Runsaimmat lajit
olivat sinisorsa, silkkiuikku (108 paria) ja nokikana (86). Nelisenkymmentä prosenttia kaikista vesilinnuista pesi Ruskiksella ja Sikosaaren rannoilla
(taulukko 2). Ruskiksen osuus kaikista suiston vesilinnuista oli 21 % ja Sikosaaren ranta-alueiden 18 %.
Alueen vesilintumääriä kohotti lähinnä silkkiuikun, sinisorsan ja nokikanan runsaus. Ruskiksella
pesi myös poikkeuksellisen runsaasti järviruokokasvustoissa eläviä varpuslintuja, vaikka lajisto
olikin yksipuolinen. Stensbölefjärdenin alueella
vesilinnut keskittyivät selvimmin Uddaksen niemen ruoikoihin ja niemeä reunustaviin poukamiin.
Elinympäristönsä suhteen vaateliaimmat vesilinnut heinätavi, lapasorsa ja punasotka pesivät hajallaan eri puolilla suistoaluetta.
Runsaimman linturyhmän muodostivat varpuslinnut, joiden määrä oli suunnilleen kaksinkertainen vesilintuihin verrattuna. Varpuslinnustossa
vallitsivat ruoikoiden lajit ruokokerttunen, rytikerttunen ja pajusirkku, joiden osuus kaikista varpuslinnuista on 87 %. Ruoikkolinnusto oli tihein
Ruskiksella (34 % suiston kaikista varpuslintupareista), jonka laajat, maatuneet ruoikot soveltuvat
hyvin varpuslintujen pesimäpaikoiksi. Pensaikkoja ja avomaita suosivat varpuslinnut pesivät hajallaan eri puolilla suistoa. Runsain avomaalintu oli
västäräkki ja runsain pensaikkolaji pensaskerttu.
Merkittävin varpuslintulaji oli rastaskerttunen,
joita laskettiin peräti 20 koirasta. Keskittymä lienee suurin Suomessa koskaan todettu. Normaalivuosinakin alueella on huomattava määrä rastaskerttusia, esim. vuonna 1999 reviirejä todettiin
10 (Koskimies 1999). Rastaskerttuset keskittyivät
Sikosaaren eteläpäähän, jossa lauloi löyhänä yhdyskuntamaisena keskittymänä kymmenen rastaskerttusta. Huomionarvoisista lajeista pesimälinnustoon kuuluivat myös pensassirkkalintu, ruokosirkkalintu ja pikkulepinkäinen. Uustulokaslajia

Taulukko 2. Porvoonjoen suiston pesimälinnusto osa-alueittain kesällä 2004 (Uudenmaan ympäristökeskus, julkaisematon). Osa-alueet ovat samat kuin Koskimiehen (1999) selvityksessä: A–C Tarkkinen–Uddas, D–E Uddaksen eteläranta–Stens-böleviken, E–F Stensböle–Bjurböleviken, G–H Kråkön ranta, I–J Killingön länsipuoli, R Ruskis, SS Sikosaaren
ympäristö.

viiksitimalia ei tavattu kesällä 2004 ollenkaan koko
alueelta, mutta 1990-luvulla laji pesi useana vuonna Ruskiksen ruoikoissa.
Lokkilinnustoon kuului kolme lajia. Ruskiksella pesi 146 naurulokin yhdyskunta osmankäämisaarekkeessa. Kalalokkeja tavattiin kuusi paria eri
puolilta aluetta ja harmaalokkeja yksi pari. Kalatiiroja tavattiin säännöllisesti muualta tulleina ruokavieraina, mutta pesintöjä ei varmistettu.
Porvoonjoen suiston ruoikkoiset rannat eivät
kunnolla sovellu kahlaajien pesimäpaikoiksi. Neljästä kahlaajalajista runsaimmat olivat rantasipi
(8 paria) ja taivaanvuohi (5 pari). Metsävikloja ja
punajalkavikloja tavattiin kolme paria. Kahlaajat
pesivät melko hajallaan eri puolilla aluetta.

Suistoalueen harvinaisimpia kosteikkolintuja
olivat rastaskerttusten lisäksi kaulushaikara (reviiri Sikosaaren eteläpuolella), ruskosuohaukka
(reviiri Ruskiksella, mahdollisesti pesimätön), kurki (2 paria Stensbölessä), luhtahuitti (koiras Stensbölessä), luhtakana (2 koirasta Ruskiksella ja yksi
Stensbölessä) sekä aiemmin mainittu ruokosirkkalintu. Luhtahuitti tavattiin laskentojen ulkopuolella myös Ruskiksella (M. Leivo, kirj.). Rantametsien
merkittävin lintulaji oli vaarantuneeksi luokiteltu
pikkutikka, joita tavattiin laskennoissa peräti viisi
paria.
Koko pesimälinnuston suojelupistearvo Asannin ym. (2003) mukaan laskettuna vuonna 2004 oli
215,6 pistettä, josta kosteikkolajien osuus oli 203,25
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pistettä. Vesilinnuston suojeluarvo oli 67,1, kahlaajien 4,95, lokkilintujen 33,85 ja varpuslintujen 80,0
pistettä. Yksittäisistä lintulajeista suojeluarvoon
vaikuttivat eniten rastaskerttunen (48,65 pistettä),
naurulokki (31,43) ja silkkiuikku (15,91 pistettä).
Pesimälinnuston muutokset
Porvoonjoen suiston pesimälinnusto on heikentynyt tutkimusjakson aikana. Lajimäärä on pysynyt
jokseenkin samansuuruisena vuodesta 1989 (42
lajia, 1999 46 lajia ja 2004 43 lajia), mutta lintujen
kokonaisparimäärä (2892, 1465 ja 1369 paria) on
laskenut. Parimäärän vähentyminen johtuu ennen
muuta naurulokin ja vesilinnuston taantumisesta
(taulukko 3).
Kun naurulokki poistetaan luvuista, eri laskentojen parimäärät ovat olleet 1539, 1266 ja 1222.
Taantuminen näyttää seurantajakson aikana ajoittuneen 1990-luvulle, sillä vuosien 1999 ja 2004 välillä ei ole enää selkeää eroa. Runsaimmista lajeista
ovat taantuneet naurulokin lisäksi silkkiuikku ja
sinisorsa. Myös ruokokerttusen ja pajusirkun määrät ovat tuntuvasti alentuneet, mutta muutokset
voivat johtua laskentamenetelmien eroista, sillä ruoikoiden varpuslintuja ei ole laskettu täysin vertailukelpoisella tavalla. Vaateliaista kosteikkolajeista
heinätavin, lapasorsan ja punasotkan parimäärät
ovat laskeneet murto-osaan vuodesta 1989. Myös
haapanan ja tavin määrä on laskenut. Isokuovi on
hävinnyt ranta-alueiden pesimälinnustosta kokonaan. Runsastuneisiin lajeihin kuuluvat 1990-luvun aikana kotiutunut kyhmyjoutsen, telkkä sekä
punavarpunen. Rastaskerttunen oli vuonna 2004
runsaampi kuin kertaakaan aikaisemmin.
Vuodesta 1989 vuoteen 1999 lintujen kokonaisparimäärä (ilman naurulokkia) nousi Sammalavikenin ja Uddaksen alueella sekä Kråkön itärannalla, mutta väheni muualla (Koskimies 1999). Vuosien 1999 ja 2004 välillä ei ole nähtävissä selkeitä
muutoksia eri osa-alueiden kesken. Muita osa-alueita runsaampi linnusto pesi Sikosaaren rannoilla,
Ruskiksella, Stensbölen niemen etelärannalla ja
Bjurbölevikenissä (taulukko 2).
Porvoonjoen suiston pesimälinnustoon ovat
vaikuttaneet alueella tapahtuneet luonnonolojen
muutokset sekä lintukantojen yleiset muutokset.
Paikallisista muutoksista merkittävimpiä ovat ruoikkoisten vesialueiden umpeenkasvu, ruoikoiden
laajentuminen ja kuivuminen, rantaniittyjen ruoikoituminen sekä pohjakasvillisuuden ja pohjaeläimistön väheneminen. Myös naurulokkiyhdyskuntien pienentyminen on voinut vaikuttaa muuhun
linnustoon.
Paikallisten ympäristönmuutosten vaikutus linnustoon näkyy Porvoonjoen suiston alueella selvästi: taantuneista lajeista heinätavi ja lapasorsa
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(taulukko 3) suosivat monimuotoista ja rehevää
kosteikkokasvillisuutta, jossa vuorottelevat ilmaversoiskasvustot, suojaisat avovesialueet ja tulvivat rantaniittyt. Ranta-alueiden liiallinen umpeenkasvu lienee taantuman pääsyy. Pohjaeläimiä ja
pohjakasvillisuuta ravintonaan käyttävät sotkat
vähenivät alueelta jo ennen vuotta 1989, eivätkä
ne ole sen jälkeen toipuneet. Kahlaajalintujen hidas vähenimen johtuu rantaniittyjen ja avorantojen
ruoikoitumisesta.
Silkkiuikun, naurulokin ja sinisorsan taantuma
johtuu laaja-alaisemmasta pesimäkantojen muutoksesta, joita suistoalueen muutokset ovat voineet
vauhdittaa. Silkkiuikun parimäärä on valtakunnallisen vesilintujen seuranta-aineiston mukaan
vähentynyt Suomessa alle puoleen vuoden 1989
jälkeen (R. A. Väisänen / Eläinmuseo). Samansuuruinen muutos on tapahtunut myös Porvoonjoen
suistossa. Naurulokki on taantunut romahdusmaisesti koko Etelä-Suomessa 1970-luvun jälkeen, ja
monet etelärannikon suurista yhdyskunnista ovat
kokonaan autioituneet (Väisänen ym. 1998). Ruskiksella pesi aikanaan eräs Suomen suurimmista
naurulokkiyhdyskunnista, mutta yhdyskunta hiipui kokonaan 1990-luvulla. Laji asettui Ruskikselle
uudelleen 1990-luvun lopussa.
Sinisorsakannan puolittumiseen vuoden 1989
jälkeen on hankala löytää syytä. Valtakunnallisessa
vesilintujen seuranta-aineistossa vastaavaa muutosta ei ole todettu. Suistoalueen luonnonolojen
muuttuminenkaan ei ole voinut sinisorsakantaan
kovin paljon vaikuttaa, sillä vähään tyytyvä sinisorsa pystyy pesimään monentyyppisillä rannoilla.
Helsingin Vanhankaupunginlahden sinisorsakanta
oli huipussaan 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa,
jonka jälkeen parimäärä on vähentynyt suunnilleen puoleen ”normaalitasolleen” (Mikkola-Roos
& Oesch 1998). Ilmeisesti vuoden 1989 laskenta
osui Porvoonjoen suistossakin sinisorsakannan
huippuun. Tulokaspetojen runsastuminen on voinut lisäksi heikentää sinisorsakantaa.
Porvoonjoen suistossa runsastuneet lintulajit
ovat joko viime vuosikymmenien tulokkaita (kyhmyjoutsen, rastaskerttunen, punavarpunen) tai
lajeja, jotka ovat 1990-luvulla runsastuneet koko

Taulukko 3. (viereinen sivu)
Porvoonjoen suiston pesimälinnusto kesällä 1989 (Hirvonen & Leivo 1991), 1999 (Koskimies 1999) ja 2004 (Uudenmaan ympäristökeskus, julkaisematon) sekä vesilintujen
parimäärät 2000 ja 2001 (Koskimies 2001). Vuonna 1989
tutkimusalueeseen ei kuulunut Killingön niemen länsipuolinen lahti, joten sen parimäärät eivät sisälly taulukkoon.
Suluissa mainitut määrät perustuvat eivät perustu täysin
vertailukelpoiseen aineistoon.

Suomessa (telkkä). Suistoalueen ”alkuperäisistä”
kosteikkolinnuista yksikään ei ole seuranta-aineiston perusteella runsastunut vuoden 1989 jälkeen.
Koskimies (1999) on tarkastellut yksityiskohtaisemmin Porvoonjoen suiston pesimälinnuston
muutosten syitä.
Muuttoaikainen linnusto
Porvoonjoen suisto on erittäin merkittäviä vesilintujen kevätmuuton levähdyspaikka. Varhain
keväällä linnut keskittyvät Lakasalmeen sekä
Kroksnäsvikenille, jotka aukeavat ensimmäisinä.
Heti Stensbölenfjärdenin selän ja itärannan auettua
pääosa levähtävistä vesilinnuista siirtyy näille alueille. Keväisiä lintumääriä on tilastoitu runsaan 20
vuoden ajan (Koskimies 1999). Muuttajien määrät
vaihtelevat keväästä toiseen, mutta runsaimmat
lajit ovat olleet lähes kaikkina keväinä isokoskelo, tukkasotka ja sinisorsa. Isokoskeloita alueelle
kerääntyy tiettävästi enemmän kuin yhdellekään
toiselle etelärannikon merenlahdelle. Porvoonjoen
suisto on myös Etelä-Suomen tärkeimpiä uivelon
levähdys- ja ruokailualueita. Suurin yhdellä kertaa
laskettu uivelomäärä on peräti 230 yksilö. Isokoskeloita on laskettu enimmillään yli 3000 yksilöä
(Koskimies 1999).
Keväällä 2004 alueelle kerääntyi parhaimmillaan noin 1500 vesilintua, vaikka huippusummia
ei todettukaan. Runsaimmat lajit olivat sinisorsa,
isokoskelo ja tavi (taulukko 4). Uiveloita laskettiin huhtikuussa 2004 enimmillään 74 yksilöä.
Vähälukuisista vesilinnuista suistoon kerääntyi
huomattavia määriä lapasorsia (enimmillään 58)
ja jouhisorsia (96).
Kahlaajien ja lokkilintujen levähdyspaikkana
Porvoonjoen suistolla on vähäinen merkitys. Keväällä 2004 kahlaajamäärät jäivät ilmeisesti sääolojen vuoksi tavallistakin pienemmiksi: suokukkoja,
liroja ja mustavikloja nähtiin enimmillään joitakin
kymmeniä. Vielä 1960- ja 1970-luvuilla Ruskiksen
silloisilla lieterannoilla tavattiin parhaimmillaan
satoja suokukkoja ja muita kahlaajia, mutta niiden määrät romahtivat avointen ranta-alueiden
umpeuduttua (Hirvonen & Leivo 1991). Joinakin
toukokuun päivinä Ruskiksella voi nähdä vielä
nykyäänkin kymmeniä kahlaajia, harvoin yli sata,
levähtämässä edellisvuotisilla ruokolautoilla (M.
Leivo, kirj.). Porvoon kaatopaikalla käyviä meri- ja
etenkin harmaalokkeja saattaa suiston selille kerääntyä jopa toistatuhatta matkalla takaisin merialueille. Ne eivät kuitenkaan ruokaile, vaan lepäävät ja sulattelevat kaatopaikalta hankittua ruokaa
rauhallisella alueella.
Ruskis on viime vuosikymmeninä menettänyt merkitystään vesilintujen, erityisesti sotkien
muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena.
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Porvoonjoen suiston muissa osissa vesilintumäärät ovat säilyneet suunnilleen entisen suuruisina.
1980-luvun alusta jatkuva havaintosarja osoittaa
punasotkan vähentyneen suisto-alueella murtoosaan entisestä. Isokoskeloiden ja laulujoutsenten
määrä on vaihdellut oikukkaasti keväästä toiseen
ja uivelon määrä selkeästi noussut (Hirvonen &
Leivo 1991, Koskimies 1999).
Ruskikselle kertyy syksyisin edelleenkin huomattavia määriä vesilintuja, sillä se on yksi harvoista metsästykseltä rauhoitetuista alueista koko
etelärannikolla. Vesilintujen määrä Ruskiksella lisääntyy voimakkaasti heti metsästyskauden alettua elokuun 20. päivänä. Sen jälkeen vesilintumäärän kasvu laantuu, joskin alueelle kerääntyy koko
ajan lisää lintuja. Vesilintujen määrä on huipussaan
syyskuussa, jonka jälkeen määrä alkaa vähentyä.
Runsaimmista lajeista isokoskelon muutonhuippu
on vasta lokakuulla. Syksyn 2003 suurimmat päiväsummat vaihtelivat 500–700 vesilintuun, joista
pääosa tavattiin Ruskikselta ja Stensbölen rannoilta. Runsaimmat lajit olivat nokikana, sinisorsa, tavi
ja haapana. Vähälukuisia lapasorsia tavattiin parhaimmillaan yli sata yksilöä.
Kahlaajien esiintyminen oli syksyllä 2003 vaatimatonta, parhainakin päivinä vain muutamia
kymmeniä yksilöitä. Haarapääskyjä oleskeli suistossa syyskuun alussa jopa 3000 yksilöä. Suuria
pääskykertymiä on todettu aiempinakin vuosina.
Ruoikoihin kerääntyy yöpymään myös huomattavia määriä västäräkkejä, keltavästäräkkejä ja kottaraisia (M. Leivo, kirj.).
Lintudirektiivin lajit ja uhanalaiset lajit
Porvoonjoen suiston pesimälinnustoon kuuluu
neljä EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittua
lajia:
• kaulushaikara, yksi tai kaksi koirasta lähes
vuosittain. Kesällä 2004 reviiri Lakasalmen
pohjoisrannan ruoikossa.
• ruskosuohaukka, ilmeisesti jokseenkin säännöllinen pesimälintu, vaikka pesintöjä ei ole
vuosittain varmistettu. Kesällä 2004 pesimättömiksi tulkittuja yksilöitä säännöllisesti
Ruskiksella.
• luhtahuitti, yksi tai muutamia ääntelevä koiraita lähes vuosittain, tavallisimmin Ruskiksella. Kesällä 2004 koiras Stensbölessä ja
Ruskiksella.
• kurki, kaksi paria kesällä 2004.
Lintudirektiivin lajeista suiston alueella kävivät keväällä ja kesällä 2004 säännöllisesti saalistamassa
lisäksi sääksi, merikotka (2 yksilöä) ja räyskä, jotka
eivät kuitenkaan pesineet alueella.

Taulukko 4. Vesilintujen, kahlaajien ja eräiden muiden lintulajien
enimmäismääriä Porvoonjoen suistossa syksyllä 2003 ja keväällä
2004 (Lintulahdet Life / Uudenmaan ympäristökeskus, julkaisematon). Päiväkohtaiset määrät esitetään hoito- ja käyttösuunnitelman liitteissä 1 ja 2.

• uivelo parhaimmillaan 230 yksilöä (1992),
viime vuosina enimmillään satakunta yksilöä (Porvoon lintuyhdistyksen vuosikatsaukset). Kevään aikana alueella levähtävien
uiveloiden yhteismääräksi on arvioitu yli
300 yksilöä (Uudenmaan ympäristökeskus
1998). Syysmuuttajien määrät ovat huomattavasti pienempiä.
• suokukko, säännöllinen harvalukuinen
vierailija.
• liro, säännöllinen harvalukuinen vierailija.
Suomessa uhanalaisiksi arvioiduista lajeista (Rassi
ym. 2001) pesimälinnustoon kuuluvat naurulokki
ja rastaskerttunen, jotka kumpikin ovat vaarantuneita. Säännöllisistä ruokavieraista merikotka ja
räyskä on luokiteltu Suomessa vaarantuneiksi.
Linnustollisesti tärkeimmät alueet
Kevätmuuttoaikaan tärkeimpiä lintualueita ovat
varhain avautuva Lakasalmi ja myöhemmin Stensbölefjärdenin selkävesi, jonne erityisesti isokoskelot, uivelot ja sotkat kerääntyvät. Eniten lintuja
tavataan Stensbölefjärdenin pohjoisosissa Stensbölen–Uddaksen ranta-alueilla. Syksyisin Stensbölen
ranta-alueet ovat vesilintujen suosimia. Vesilinnut
ruokailevat ja oleskelevat erityisesti ruoikoiden
suojaisissa aukkopaikoissa. Huomattavia määriä
vesilintuja kerääntyy myös Ruskiksen ja Sikosaaren kaakkoisrannan ruoikoihin.

4.1.5

Muut eläimet

Muuttoaikoina alueella tavataan säännöllisesti
useita muitakin lintudirektiivin lajeja:
• mustakurkku-uikku, muutamia yksilöitä
vuosittain
• laulujoutsen, suurin kevätkertymä 330 yksilöä (1992), muina keväinä yleensä muutamia kymmeniä. Kevään aikana alueella
levähtävien joutsenten yhteismääräksi on
arvioitu yli 500 yksilöä (Uudenmaan ympäristökeskus 1998). Syysmuuttajien määrät
ovat huomattavasti pienempiä.

Kalasto
Suunnittelualueen kalasto ja ranta-alueiden merkitys kalojen kutupaikkana tunnetaan huonosti. Suurin osa rannoista kuuluu luonnonsuojelualueisiin,
eikä niillä kalasteta. Kaupunginselällä ja Stensbölefjärdenillä kalastetaan hyvän vähän, eikä alueella
ole tehty koekalastuksia.
Porvoonjoen edustan merialueen kalastoa on
selvitetty säännöllisin kalataloudellisin tarkkailuin
1990- ja 2000-luvulla. Selvitysten mukaan kalasto on melko runsas ja monipuolinen (Vesi-Hydro
1993, Henriksson & Myllyvirta 1994 ). Porvoonjoen
suiston rehevissä sisäosissa esiintyy haukea ja särkikaloja. Alueen kuhakanta on vanha ja ahvenkanta voimistui 1990-luvun alussa. Porvoonjoen suulle nousee keväisin merkittäviä määriä taimenia.
Myös kutuvaelluksella olevia lohia ja siikoja tavataan (Vesi-Hydro 1993, Henriksson & Myllyvirta
1994). Kalastustiedustelun perusteella tärkeimmät
saaliskalat Porvoonjoen suulla ovat hauki ja ahven.
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Yleisiä kaloja ovat myös särki, salakka, sorva, lahna
ja turpa (Henriksson & Myllyvirta 1994).
Porvoonjoen suistossa keväisin poikkeuksellisen
runsaana tavattava isokoskelo on kalansyöjälintu,
joka syö lähinnä 5–15 cm:n mittaisia pikkukaloja.
Suuret koskelomäärät viittaavat siihen, että pikkukalaa on alueella erittäin paljon.
Pohjaeläimistö
Porvoonjoen edustan hydrologialle on
ominaista Porvoonjoen veden aiheuttama
suolapitoisuuden aleneminen. Pohjaeläimistössä
tämä näkyy suolapitoista vettä vaativien lajien
puuttumisena tai vähäisyytenä. Kaupunginselän
ja Stensbölefjärdenin pohjaeläimistö edustaa
tyypillistä Chironomidae-Tubificidae-yhteisöä,
jossa vallitsevina ovat surviaissääsken toukat
(Chironomidae)
ja
Tubificidae-heimon
harvasukasmadot. Pohjaeläimistö on yksipuolinen
ja lajistossa vallitsevat voimaksasta likaantumista
sietävät lajit kuten Limnodrilus hoffmeisteri ja Tubifex
tubifex -harvasukamadot sekä Chironomus plumosus
-tyypin surviaissääskentoukat. Alueella elää myös
suurikokoisia Anodonta-suvun järvisimpukoita,
jotka nostavat pohjaeläinten kokonaisbiomassan
poikkeuksellisen korkeaksi (Vesihydro 2002).
Likaantuneita pohjia suosivat Tubicidae-heimon
harvasukasmadot ovat runsastuneet Porvoonjoen
edustalla 1980-luvun alun jälkeen. Myös likaantumista hyvin sietävät Chironomus plumosus -surviaissääsket ovat runsastuneet (Vesi-Hydro 1995).
Vuonna 2001 plumosus-tyypin surviaissääskentoukkien yksilötiheys oli selvästi korkeampi kuin
vuonna 1998 (Vesihydro 2002). Pohjaeläimistön
muutokset ovat käytettävissä olevasta aineistosta hankalasti tulkittavia, eikä niiden perusteella
voida tehdä luotettavia päätelmiä veden laadun
muutoksista. Vuonna 2001 alueen pohjaeläimistö
täytti edelleenkin likaantuneen pohjan tunnusmerkit (Vesihydro 2002).
Sudenkorennot
Sudenkorennot ovat viime vuosina osoittautuneet
yhdeksi käyttökelpoiseksi lintuvesien suojeluarvon kuvaajaksi. Sudenkorentoja on helppo tarkkailla ja useimmat lajit on melko helppo tuntea.
Lisäksi muutama harvinainen laji elää lähes pelkästään lintuvesillä. Porvoonjoen suiston sudenkorentolajistoa on selvitetty Ruskiksella heinäkuussa
2002 (Ilmonen 2002) ja 2005 Ruskiksen ohella myös
Stensbölen ranta-alueilla (Parkko 2005). Vuoden
2002 selvityksessä havaittiin seitsemän lajia, joista
sirotytönkorento ja isotytönkorento olivat hyvin
runsaita. Muita lajeja tavattiin lähinnä yksittäin eri
puolilla aluetta. Lajisto oli tavallista rannikkoseudun lajistoa, eikä uhanalaisia lajeja tai luontodi-
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rektiivin lajeja tavattu. Kesän 2005 kartoituksissa
havaittiin 12 sudenkorentolajia, joista runsaimpia
olivat isotytönkorento, sirotytönkorento sekä ruskohukankorento. Kartoituksissa löytyi myös ensimmäistä kertaa alueelta harvinainen luontodirektiivin liitteen II ja IVa laji täplälampikorento.
Muu eläimistö
Ruskiksella on tavattu linnustolaskentojen aikana mm. supikoira, kettu ja minkki. Kesällä 2004
ruoikkoalueella oleskeli pitkään yksinäinen hirvi.
Minkkejä ja supikoiria on tavattu myös muualla
suistoalueen rannoilla. Kosteikkolinnustolle haitalliseksi tiedettyjä minkkejä ja supikoiria on pyydetty
1990-luvun lopulta alkaen elävänä pyytävillä loukuilla, joista yksi on sijainnut Ruskiksella ja muut
rannan läheisissä metsissä eri puolilla suistoaluetta
(Mikkola & Saarela 2003).
Luontodirektiivin liitteen II lajeista Porvoonjoen
suiston eläimistöön kuuluu saukko, jonka kannaksi
on arvioitu 1–5 yksilöä (Uudenmaan ympäristökeskus 1998). Kevään 2004 lintulaskennoissa tavattiin
viitasammakoita eri puolita aluetta. Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV(a) laji.
4.1.6

Kaavoitus ja alueen käyttö
Rantojen nykytila
Porvoonjoen suiston rannat ovat suurimmaksi
osaksi metsäisiä ja rakentamattomia. Rantaviivasta (24 km) on asuinrakennusten ja loma-asuntojen
käytössä 2,7 km (11 %). Huomattavin rakennettu
alue on Ruskiksen itäpuolella sijaitseva Tarkkisten
kylä, jossa on tiiviin pientaloasutuksen reunustama kilometrin mittainen rakennettu rantajakso.
Rannalla on toistakymmentä pientaloa, joiden
kohdalta kasvillisuutta on paikoin vähennetty
niittämällä ja ruoppaamalla. Kylän eteläpuolisessa poukamassa on pienvenesatama, jossa on tilaa
suunnilleen kymmenelle veneelle. Satamaa ja siitä
Kaupunginselälle johtavaa väylää on pidetty yllä
ruoppaamalla.
Kosteikkoalueen etelärannalla Killingön eteläpuolella on lyhyt asuinrakennusten pihamaina
oleva rantajakso. Sikosaaren pohjoisrannalla Porvoonjoen uoman puolella on useita vanhoja asuinrakennuksia ja kylän pieni veneranta. Yksittäisiä
loma-asuntoja on lisäksi Sikosaaren eteläpäässä,
Källsundetin itäpuolella ja Stensbölefjärdenin itärannalla. Bjurbölevikenin itärannalla on muutama
vanha maatalo.
Maanteiden (Sikosaaren pengertie, Pellingintie)
reunustamaa rantaa on 2,3 km (10 %) Ruskiksen
alueella. Muut rannat (79 % rantaviivasta) ovat
lähes kauttaaltaan metsäisiä, luonnontilaisia ja le-

veälti ruoikkoisia. Stensbölessä on myös avonaisia
laidunniittyihin rajoittuvia rantoja ja Sikosaaressa
pieniä peltoon rajoittuvia ranta-alueita.
Kaavatilanne
Porvoon kaupungin osayleiskaavassa (Porvoon
kaupunki 2004) koko Porvoonjoen suisto on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL). Rajaus on Natura-rajan mukainen ja noudattaa kosteikkoalueella
rantaviivaa. Tarkkisten kylän rakennetut rantatontit on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi
(AP). Rakentamattomat rannat on varattu lähivirkistysalueiksi (VL), joille ei osoiteta uutta rakentamista. Sikosaaren eteläosan metsäalue on luonnonsuojelualuetta. Pääosa Sikosaaresta on yleiskaavassa merkitty ulkoilu- ja virkistysalueeksi, jolla on
erityisiä luontoarvoja (V, VL-2, luo). Rakentamista
varten on tarkoitus laatia asemakaavoja lähinnä
nykyisille tonttialueille. Uudisrakentaminen toteutetaan täydennysrakentamisena, joka ei ulotu
rantaan asti.
Osayleiskaava ei kata Porvoonjoen suiston etelärantaa. Etelärannan maankäyttöä ohjaa vuonna
1996 hyväksytty haja-asutusalueiden osayleiskaava
(Porvoon maalaiskunta 1996). Siinä koko Kråkön
ranta on nykyisiä piha-alueita lukuun ottamatta
varattu virkistysalueeksi, jonka maiseman ja luonnon erityispiirteet säilytetään (V-2). Källsundetin
ja Bjurbölevikenin välinen alue on maa- ja metsätalousaluetta (MU) ja Bjurbölevikenin itäranta
pääosin maa- ja metsätalousaluetta, johon voidaan
ohjata uutta loma-asutusta tarkemman kaavan
avulla (M-5). Koko vesialue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL) lukuun ottamatta Killingön
lähivesiä, jotka on merkitty yleisiksi vesialueiksi
(W). Osayleiskaavassa (Porvoon kaupunki 2004)
näiden vesialueiden kaavamerkintä on muutettu
SL:ksi. Yleiskaavassa ei ohjata suistoalueen eteläosan maa-alueiden käyttöä.
Alueen kaavat tukevat nykyistä maankäyttöä,
mutta eivät ohjaa ranta-alueille uutta rakentamista
tai nykyisestä poikkeavaa käyttöä. Uudisrakentaminen on mahdollista ainoastaan Bjurbölevikenin
itärannalle, mutta se edellyttää ranta-asemakaavan
laatimista.
Virkistyskäyttö
Porvoonjoen suisto on suosittu lintuharrastuskohde. Aluetta käytetään lisäksi muuhun ulkoiluun ja
vähäisessä määrin kalastukseen ja sorsastukseen.
Porvoonjoen pääuomaa pitkin kulkee vilkas venereitti. Kaupunginselkää ja Stensbölefjärdeniä
käytetään lähinnä läpikulkureittinä Porvoonjoelle.

Retkeily ja opetuskäyttö. Sikosaaren rantaan Ruskiksen länsiosaan on pystytetty lintutorni 1990-luvun
alussa. Tornille johtava polku alkaa Sikosaaren
pengertien eteläpäästä. Pengertien varteen on tehty pieni pysäköintialue ja pystytetty Ruskiksesta
kertova opastustaulu. Polun kosteikon puoleinen
pää on toteutettu pitkospuureittinä. Tornista on
hyvä näkyvyys Ruskikselle ja Kaupunginselälle.
Tornia käyttävät lintuharrastajat, muut luonnosta
kiinnostuneet sekä koululuokat. Myös Sikosaaren
pengertietä käytetään lintujen tarkkailuun.
Toinen lintuharrastajien suosima tarkkailupaikka sijaitsee Kaupunginselän itärannalla Ekuddenin niemessä. Niemen etelärannalle on pystytetty
1990-luvun lopussa matala lintutorni, josta on hyvä näkyvyys Sammalavikenille ja Kaupunginselän
eteläosiin. Tornille johtaa luontopolku Ekuddenin
niemestä. Polku alkaa Tarkkisten urheilukentältä,
jossa on tilaa myös autojen pysäköintiin.
Porvoonjoen suiston muilla ranta-alueilla ei ole
virkistyskäyttöön osoitettuja reittejä tai rakenteita.
Stensbölefjärdenin lintuja on tarkkailtu mm. Killingön rannasta ja Kråkön harjulta.
Veneily. Kaupunginselällä ja Stensbölefjärdenillä
veneillään lähinnä Tarkkisten venevalkamasta
käsin. Valkamassa oli elokuussa 2004 kuusi pientä moottorivenettä. Yksittäisiä veneitä on lisäksi
loma-asuntojen ja asuinrakennusten rannoilla.
Veneitä käytetään lähinnä kotitarvekalastukseen
ja kauemmas merelle suuntautuvissa matkoissa.
Suojelumääräykset kieltävät veneilyn Ruskiksen
alueella sekä 200 metriä lähempänä Stensbölen
rantoja. Määräyksiä noudatetaan ilmeisen hyvin.
Metsästys. Porvoonjoen suistossa metsästetään
vähän. Suojelumääräykset kieltävät metsästyksen
kaikkialla muualla paitsi luonnonsuojelualueiden
ulkopuolella Bjurbölevikenissä ja Kråkön rannoilla. Viime vuosina ainoastaan Bjurbölevikenissä ja
Lakasalmessa on sorsastettu. Sorsastajina on muutama paikkakuntalainen. Saalismääriä ei ole tilastoitu, mutta tiettävästi ne ovat vähäisiä.
Kalastus. Porvoonjoen suistosta alkaa virallinen,
kalojen nousun jokeen mahdollistava kalaväylä,
joka ulottuu Kuggsundiin ja Orrenkylänselän puoliväliin saakka. Porvoonjoen suistossa kalastetaan
kuitenkin vain vähän. Luonnonsuojelualueiden
liikkumisrajoitukset estävät kalastuksen suurimmassa osassa rantoja. Selkävesillä veden mataluus
ja samea vesi haittaavat kalastamista. Alueella harjoitetaan kotitarvekalastusta ja virkistyskalastusta. Pyyntiväleinä käytetään katiskoita, uistimia ja
jonkin verran myös verkkoja. Saalismääriä ei ole
selvitetty.
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4.1.7

4.2

Aiemmat kehittämis- ja kunnostussuunnitelmat

Stensbölen alue

1980-luvulla Ruskiksen linnuston todettiin selvästi
heikentyneen, ja samalla virisi keskustelua siitä,
tarvittaisiinko linnuston elinolojen parantamiseksi hoito- ja kunnostustoimia (Hirvonen & Leivo
1991). Ruskiksen ruoikkoalueen kunnostus ja hoitosuunnitelma (Lammi & Nironen 1996) valmistui vuonna 1996. Käyttökelpoiseksi hoitotoimeksi
todettiin umpeenkasvaneiden alueiden entisöinti
ruoppaamalla kasvillisuuden valtaamille alueille
avovesilampareita ja -käytäviä. Ennallistettavan
alueen pinta-alaksi arvioitiin 18 hehtaaria. Koska
ruoppausten vaikutuksesta ja allikoiden pysyvyydestä ei ollut riittävästi tietoa, suunnitelmassa ehdotettiin koeruoppausten toteuttamista.
Stensbölen kartanon länsiosan kulttuurivaikutteisille laidun ja niittyalueille on laadittu hoito- ja
käyttösuunnitelma (Metsähallitus 1996), joka hyväksyttiin huhtikuussa 1997. Suunnitelmassa esitettiin mm. eräiden ranta-alueiden kunnostamista
niittämällä ja laiduntamalla.
Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueelle laadittiin v. 1999 Natura-alueen yleissuunnitelma (Tihlman 1999), jossa tarkasteltiin suojelutavoitteita,
maankäyttösuunnitelmia ja muita kehittämistoiveita ja esitettiin suunnitelma toimintojen yhteensovittamisesta. Suunnitelma painottui Stensbölen
maa-alueille, mutta siinä esitettiin myös joitakin
ajatuksia Ruskiksen hoitotoimista sekä vesialueella
liikkumisesta.
Lintulahdet Life -hankkeen yhteydessä Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueelle on laadittu
tulokaspetojen pyyntisuunnitelma (Mikkola &
Saarela 2003). Suunnitelmassa esitetään tarvittavien pyydysten määrä ja sijainti ja annetaan ehdotus
pyynnin järjestämisestä. Tavoitteena on tulokaspetojen kosteikkolinnustolle aiheuttamien vahinkojen vähentäminen.
Kehittämis- ja kunnostussuunnitelmissa kosteikkoalueelle esitettyjä toimenpiteitä on toteutettu
Porvoonjokisuiston–Stensbölen Life Luonto projektissa vuosina 1997–2000 (Tihlman 2000). Ruskiksen ruoikkoalueella tehtiin 3200 m3:n koeruoppaus
kevättalvella 1999 ja Sammalavikenin umpeutuneita rantaniittyjä avattiin laidunalueiksi. Ekuddeniin
perustettiin osan matkaa rannan lähellä kulkeva
luontopolku ja polun varteen Sammalavikenin
pohjoisrantaan rakennettiin matala lintutorni. Life
Luonto -projektin osana teetettiin myös koko kosteikkoalueen kattava linnustoselvitys (Koskimies
1999), jossa arvioidaan myös elinympäristöjen hoitotarvetta ja hoitokeinoja.

Stensbölen suunnittelualue (kuva 4) on Pellingintien ja Porvoonjoen suiston välinen maa-alue, jota
luonnehtivat vanhat, kauan sitten käytöstä poistuneet pelto-, niitty- ja hakamaat ja niiden välisillä
loivapiirteisillä kumpareilla sijaitsevat metsäalueet. Entiset pelto- ja niittyalueet sijaitsevat savipohjalla alavilla, merestä vapautuneilla paikoilla.
Vanhimmat niistä ovat olleet käytössä 1700-luvun
lopulta alkaen (Metsähallitus 1996). Metsäalueet
puolestaan ovat moreenimaita, joissa on siellä
täällä myös kalliopaljastumia. Stensbölen kartano
sijaitsee alueen itäreunalla. Kartanon mailla on
aikoinaan ollut ainakin kolme torppaa, mutta ne
ovat kauan sitten autioituneet ja suurin osa rakennuksista on hävinnyt. Karjanpito kartanon mailla
päättyi vuonna 1956.
Stensbölen rannat ovat leveälti ruoikoituneita.
Kartanon edustalla sijaitseva Stensböleviken on
maannousun seurauksena lähes kokonaan umpeenkasvanut. Kartanon tiedetään olleen olemassa
jo 1300-luvulla, jolloin se sijaitsi vielä merenrannalla (Tihlman 1999). Nykyisin kartanolta on rantaan
matkaa runsaat puoli kilometriä
Stensbölen kartanon alueita on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi viidellä eri päätöksellä 1990luvun aikana. Suojellun alueen pinta-ala on 164
hehtaaria ja rantaviivan pituus 7,2 km. Suunnittelualueen raja noudattaa luonnonsuojelualueiden
rajoja. Stensbölen kartano pihamaineen ja viljellyt
pellot sijaitsevat luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.
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4.2.1

Maisema
Stensbölen maisemaa hallitsee Tarkkisten peltoaukea, jonka yli avautuu maisema länteen Ekuddenin suuntaan ja etelään Kotternäsin metsäalueen
ja Marenin laidunalueiden suuntaan. Stensbölen
suunnittelualue on pienipiirteistä ja verraten sulkeutunutta. Entiset niityt ja hakamaat ovat osittain metsittyneitä. Niitä on viime vuosina avattu
ja otettu uudelleen laidunkäyttöön. Laajimmat niityt sijaitsevat Uddaksen niemen tyvellä, Marenin
alueella sekä Långnäsin eteläpuolella. Uddaksen
ja Marenin niittyjä on laidunnettu viime vuosina,
mutta Långnäsin niittyä on pidetty avoimena pelkästään pensaita raivaamalla ja niittämällä. Pieniä,
puoliavonaisia niittyjä on myös Kotternäsin niemen
itä- ja länsipuolella. Ne ovat jäänteitä vuosikymmeniä sitten lakanneesta viljely- ja laidunkäytöstä.

Marenin alueella on laaja, kosteapohjainen niitty,
joka on kasvamassa tiheäksi hieskoivuvaltaiseksi
metsiköksi.
Niittyalueita reunustavat metsät ovat pääosin
kuusikoita, mutta etenkin reunaosissa on myös
runsaasti lehtipuustoa. Alueen pohjoisosan metsänlaiteilla kasvaa monin paikoin maisemapuina
näyttäviä tammia. Merkittävin jalopuuesiintymä
on Ekuddenin lehto, jossa kasvaa suuria tammia
ja lehmuksia.
Stensbölen kartanon pohjoispuolinen harjanne on varttunutta männikköä. Mäntyvaltaista
metsää on paikoin myös kartanon eteläpuolella,
missä Långnäsin niitty muodostaa maisemallisesti erittäin näyttävän kulttuurivaikutteisen alueen.
Upeimmillaan se on keväällä vuokkojen, mukulaleinikkien ja kiurunkannusten kukkiessa.

Alueen metsät ovat vaihtelevia, enimmäkseen
ne kuitenkin ovat varttuneita tai vanhoja kuusivaltaisia metsiä. Myrskyn kaatamat tai vanhuuttaan
kaatuneet puut lisäävät monin paikoin vanhan
metsän tuntua. Jalopuuryhmät ja lukuisat siirtolohkareet sekä rantojen tervalepikot tuovat metsämaisemaan monipuolisuutta.
Stensbölen rannat ovat rikkonaisia ja paikoin
kivikkoisia. Rantoja kattaa aukkoinen, lähes sadan
metrin levyinen järviruoikko. Stensbölen kartanon
edustalla sijaitseva Stensböleviken on pitkälle
umpeenkasvanut. Miltei koko lahti on 2–3 metrin
korkuisen kävelykelpoisen järviruokoluhdan kattama. Perukan rantapuusto ja -pensaikko kätkevät
kartanon piha-alueen niin, ettei kartano juuri näy
vesialueelle.

Kuva 4. Stensbölen alue.
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Ekuddenin niemessä on koko suistoalueen ainoa rantakallio. Stensbölen kartanon eteläpuolella
on muuta aluetta jyrkkäpiirteisempää metsärantaa,
jota reunustaa kapeahko, katkonainen ruoikko.
4.2.2

Kasvillisuus
Stensbölen alueelta on tehty kasvillisuusselvitys v.
1991 (Luontotutkimus Enviro Oy 1991, Metsähallitus 1995). Kasvillisuuden muutosten arviointia,
Natura-luontotyyppien rajaamista ja alueen hoitotarpeen selvittämistä varten alueelta laadittiin
uusi kasvillisuuskartoitus kesällä 2004 (Ilvonen
2004). Kartoitus keskittyi kasvillisuuskuvioiden ja
luontotyyppien rajaamiseen. Kasvilajistoa ja kasvistollisesti erityisen arvokkaita alueita käsiteltiin
huomattavasti yksityiskohtaisemmin vuoden 1991
selvityksessä. Seuraavassa esitettävä nykytilakuvaus perustuu osin tuoreeseen, osin vuoden 1991
selvitykseen.
Alueelta on erotettavissa kymmenen kasvillisuudeltaan tai sijainniltaan toisistaan poikkeavaa
osa-aluetta, joista kolme on niittyjä, yksi kosteikkoa ja muut metsäalueita.
Niityt
Entisille pelloille syntyneitä niittyjä on kolmella
alueella: Uddaksen niemen itäpuolella (osa-alue
1, kuva 5), Marenin alueella (osa-alue 2) ja entisen
Långnäsin torpan mailla (osa-alue 3). Uddaksen
itäpuolinen niittyalue ja Marenin itäreuna on otettu
uudelleen laidunkäyttöön 1990-luvulla.
Niityt ovat enimmäkseen tuoreita heinäniittyjä,
joiden tyypillisimpiä valtakasveja ovat nurmilauha, nurmipuntarpää, mesiangervo ja nokkonen.
Sammalavikenin poukamassa on myös kosteaa
vesisaravaltaista rantaniittyä. Sammalavikenin
eteläpuolinen niittyalue on avointa, matalakasvuista laidunniittyä. Marenin alue on metsittyvää
heinäniittyä, joka on paikoin aukkoista, paikoin
nuorta, usean metrin korkuista koivikkoa ja lepikkoa. Kenttäkerroksessa on kosteaan heinäniityn
ja suurruohoniityn lajistoa. Marenin läpi kulkee
oja, joka on kuivattanut niittyä. Marenin entinen
niittyalue jatkuu Kotternäsin itäpuolella Stensbölevikenin rantaan asti. Kotternäsin itäpuolinen
alue on puoliavointa ruoho- ja heinäniittyä, jossa
kasvaa koivujen ja kuusten muodostamia metsäsaarekkeita.
Långnäsin niitty on loivasti viettävää metsäniittyä, jonka niittytyypit vaihtelevat kosteista ja
tuoreista mesiangervovaltaisista suurruohoniityistä kuiviin, nurmilauhan luonnehtimiin niittyihin.
Niityn pohjoispäässä on Långnäsin torpan kivijalka ja villiytynyt pihapiiri. Niittyä on pidetty avoi-
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mena raivaamalla pienpuustoa erityisesti niityn
reunaosista. Långnäsin niityn reunoilla ja Marenin
itäosassa on myös tuoreita pienruohoniittyjä, joiden tyypillisiä kasvilajeja ovat mm. hietakastikka ja
sananjalka. Tuoreilla niityillä kasvaa harvakseltaan
tuomea, pihlajaa ja muita lehtipuita.
Kosteita suurruohoniittyjä on Stensbölen alueella niukasti, lähinnä rannoilla kapeina rantapuuston
ja ruoikon välisinä kasvustoina. Kosteilla suurruohoniityille vallitsee mesiangervon luonnehtima
kasvilajisto.
Viime vuosien laidunkäyttö on muuttanut paikoin niittyjen kasvillisuutta. Erityisesti Uddaksen
itäpuolinen niitty on käynyt matalakasvuiseksi.
Järviruoko on väistynyt Sammalavikenin perukan
rantaniityltä ja tehnyt tilaa erityisesti vesisaralle
ja kurjenjalalle. Sammalavikenin niityllä on myös
nuorta ojanvarsipuustoa ja pajukkoa, johon laidunnus ei juuri ole vaikuttanut. Niityn metsäisissä reunoissa laidunnus näkyy lähinnä karjan tallomina
polkuina.
Stensbölen niittyjen kasvilajisto on melko tavanomaista heinäniittyjen lajistoa. Marenin itäpuolisilla niittykumpareilla kasvaa niukkana myös ketolajistoa, mm. keltamataraa, hakarasaraa ja ketoneilikkaa. Uddaksen itäpuolen niityltä reunoilta ja
kivikkoisilta kumpareilta on löydetty 1990-luvun
alussa mm. hakarasaraa, törrösaraa ja ketoneilikkaa (Metsähallitus 1996). Esiintymien nykytilaa ei
tunneta. Långnäsin niityllä ja sen reunametsissä
kasvaa erittäin runsaasti mukulaleinikkiä ja pystykiurunkannusta. Pienempiä kiurunkannusesiintymiä kasvaa myös Kotternäsin itäreunalla ja Uddaksen niityn länsireunassa.
Metsät
Suunnittelualueen metsät muodostuvat kahdeksasta erillisestä niittyjen, entisten laidunmaiden
ja merenlahden toisistaan erottamasta kuviosta.
Metsät ovat pääosin havupuuvaltaisia mustikkaja käenkaali-mustikkatyypin kankaita. Lehtipuustoa ja mäntyä on erityisesti metsien reunaosissa,
joiden kasvillisuudessa vanhan laidunnuksen jäljetkin ovat vielä paikoin nähtävissä. Metsänreunoissa kasvaa siellä täällä myös tammia. Rinteillä ja
rannoilla on myös lehtoja. Rinnelehdot ovat enimmäkseen oravanmarja-käenkaalityyppiä ja rantalehdot reheviä tervalepikoita. Osa metsäkuvioista
on huomiota herättävän kivikkoisia, ja niissä on
varsin suuriakin siirtolohkareita. Ihmistoiminnan
jäljistä ovat näkyvissä vanhat kiviaidat ja metsittyneet laidunalat, myös muutamia ränsistyneitä
rakennuksia ja kivijalkoja on jäljellä. Puusto on
monin paikoin järeää, sillä metsien talouskäyttö on
pitkään ollut vähäistä.

Kuva 5. Stensbölen osa-alueet. Keltaiset niittyjä tai puustoutuneita niittyjä ja vihreät
alueet metsiä.

Ekudden (osa-alue 4). Alueen pohjoispäässä on
Ekuddenin kallioniemi, jonka itäpuolella on metsälehmusta ja tammea kasvava jalopuumetsikkö.
Sen pohjoispuolella on Tallbackavikenin pienehkö
ruoikkolahti ja tervaleppäluhta. Ekuddenin eteläpuolinen mäki kohoaa noin 15 metriä merenpinnan
yläpuolelle. Mäen keskiosa on hakattu paljaaksi
1970-luvun lopussa. Alue on nykyisin muutaman
metrin korkuista kuusi- ja mäntytaimikkoa, jossa
on myös runsaasti lehtipuun taimia, mm. nuoria
tammia. Mäen alaosiin on jätetty vaihtelevan levyinen, rantaan asti ulottuva reunametsä, joka
vaihtelee lehdosta tuoreeseen kankaaseen. Puusto
on lähes sadan vuoden ikäistä, joukossa on runsaasti kookkaita kuusia, mäntyjä, rauduskoivuja
ja haapoja. Lahopuuta ja tuulen kaatamia kuusia
on myös runsaasti. Mäen kaakkois- ja eteläosassa
kasvaa yksittäisiä tammia ja jokunen metsälehmus.
Mäen eteläreuna on entistä niittyä, jossa on noin

50-vuotias lehtimetsä: koivua, haapaa, harmaaleppää ja raitaa. Mäen itäpuolella on viljelyalueelle pistävä kallioniemi, jonka puusto on melko
nuorta ja lehtipuuvaltaista: tammia on runsaasti,
metsälehmusta, mäntyä ja raitaa niukemmin. Sammalavikenin mäen lounaisosan haavalla kasvaa
äärimmäisen uhanalainen (CR) kauharustojäkälä
(Ramalina obtusata).
Ekuddenin jalopuumetsää on hoidettu v. 1992
valmistuneen hoitosuunnitelman (Lankinen 1992)
mukaan. Toimenpiteinä on ollut mm. nuorten
kuusten vähentäminen. Alueelle perustettiin 1990luvun lopussa vajaan kahden kilometrin mittainen
luontopolku, jota kulkemalla voi tutustua mm. jalopuumetsään ja alueen rantametsiin. Luontopolun varrella on myös matala lintutorni. Luontopolusta on tehty esite (Uudenmaan ympäristökeskus
1999).
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Kotternäsin pohjoispuoli (osa-alue 5). Kotternäsin ja
Sammalavikenin mäen väliin jää kahdesta lähes
erillisestä metsäsaarekkeesta muodostuva alue, jota on aikanaan laidunnettu. Itäisempi metsäkuvio
on lehtipuuvaltaista, noin 80-vuotiasta lehtomaista
kangasta. Puustossa on runsaasti rauduskoivua ja
haapaa. Tammea on metsäkuvion pohjois- ja eteläosassa. Aluetta on alettu uudelleen laiduntaa
joitakin vuosia sitten.
Läntisempi metsäalue on nuorehkoa lehtomaista
kangasta, jossa on valtapuuna kuusi ja sekapuuna
runsaasti mäntyä, rauduskoivua, haapaa ja raitaa
on melko runsaasti. Kuviolta on löydetty harvinainen, haavalla kasvava haavanarinakääpä (Metsähallitus 1996)
Uddas (osa-alue 6). Uddaksen niemi muodostuu
kahdesta metsäisestä kumpareesta, joiden väliin
jää kapea, miltei puuttomana säilynyt niitty. Metsät
ovat pääosin lehtomaista kangasta, ja valtapuuna
on kuusi. Pohjoispäässä on vanhaa, yli sadan vuoden ikäistä männikköä. Eteläosassa on ränsistynyt
mökki ja metsittynyt pihapiiri, jonne johtaa polku Kotternäsin suunnasta. Pihapiirissä on jäljellä
vielä vanhoja pihakasveja, mm. pihlaja-angervoa,
sireeniä, keltamoa. Uddaksen rannat ovat pääosin
kivikkoisia ja jyrkkiä.
Niemen keskivaiheilla sijaitsevan niityn itäreunassa kasvaa suuri tammi ja useita nuorempia tammia. Tammissa kasvaa harvinaisia sieniä (Luontotutkimus Enviro Oy 1991), joista häränkieli on
silmälläpidettävä (NT) laji. Uddaksen vaateliaita
kasvilajeja ovat lisäksi isokäenrieska, mukulaleinikki ja pystykiurunkannus, joista mikään ei ole
alueella kovin runsas.
Stensöudden (osa-alue 7) on Uddaksen laidunalueen ja Kotternäsin metsän väliin jäävä monimuotoinen niittyjen ja lehtipuumetsien kirjavoima alue.
Paikalla on aikanaan ollut torppa, jonka niityt ovat
nykyisin pääosin kosteita, puustoutuvia heinäniittyjä. Rannan lähellä niityt ovat mesiangervon
vallitsemia suurruohoniittyjä, joista osa on puuston varttuessa muuttumassa tervaleppälehdoiksi.
Niittylaikkuja reunustavat metsät ovat kuusta,
koivua ja haapaa kasvavia sekametsiä. Puusto on
varttuvaa.
Niittyjen laidalla kasvaa muutama kookas tammi. Bredvikin pohjoisrannan niemessä on pieni lehmusmetsikkö, jossa on muutamia melko kookkaitakin metsälehmuksia. Pieniä lehmusryhmiä kasvaa lisäksi muutamin paikoin kuvion eteläosassa.
Rantametsistä on löydetty mehikääpä (Aurantioporus fissilis) ja haapariippasammal (Neckera pennata)
(Luontotutkimus Enviro Oy 1991), jotka kumpikin
ovat Suomessa vaarantuneita (VU) lajeja.
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Kotternäs (osa-alue 8) on kivikkoinen ja lohkareinen mäki, joka kohoaa noin 20 metriä merenpinnan yläpuolelle. Kotternäs on pääosin lehtomaista
kangasta, mutta lakiosissa on tuoretta kangasta ja
alarinteillä monin paikoin lehtoa. Tyypillisimpiä
lehtokasveja ovat mm. sinivuokko, valkovuokko
ja mustakonnanmarja. Rannan lähellä on pieniä
niittyjä ja tervaleppälehtoja. Kotternäsin puusto
on vanhaa, runsaan sadan vuoden ikäistä. Valtapuuna on kuusi, mäntyä on runsaasti lakiosassa
ja lehtipuustoa alarinteillä. Maapuita ja hiljattain
kaatuneita runkoja on paljon varsinkin rannan läheisillä alueilla.
Metsäalueen itäreunalla kasvaa Stensbölen suurimmat tammet sekä pieni lehmusmetsikkö, jossa
on varsin kookkaita lehmuksia. Tammien ja lehmusten ympärille on noussut kuusia, alun perin
jalopuut lienevät kasvaneet hakamaan reunassa.
Myös etelärinteen lohkareikossa kasvaa isoja metsälehmuksia (suurimman läpimitta on noin 60 cm)
ja lehmuksen vesoja. Lohkareikossa ja sen lähellä
on runsaasti jänönsalaattia. Kotternäsin itärinteellä
on vanhan kiviaidan jäännökset ja eteläpään niemessä ränsistynyt vaja.
Kotternäsin koillisosasta on löydetty uhanalainen haapariippusammal (VU) ja lahopuilta silmälläpidettävää kääväkästä, luminyhäkkää (Luontotutkimus Enviro Oy 1991). Harvinaisia sieniä on
löydetty myös alueen metsälehmuksista.
Marenin itäpuoli (osa-alue 9). Marenin itäpuolella on hakamaana käytettävä metsäsaareke, jonka
puusto on nuorehkoa ja kuusivaltaista. Saarekkeen
pohjoispuolella on peltoa ja eteläpuolella avointa
laidunniittyä. Laidunalueen eteläpuolella on Stensbölen kartanolle ulottuva metsäinen mäki, joka on
suurimmaksi osaksi varttuvaa kuusikkokangasta.
Lounaisreunan niemeke on kallioinen, osin moreenin peittämä harjanne. Sen puusto on vanhaa,
noin 150-vuotiasta männikköä. Rinteillä kasvaa
myös muutamia isoja tammia sekä vaahteran ja
tammen taimia. Kenttäkerroksen kasvillisuus on
rehevää, monilajista ja kulttuurivaikutteista, mm.
vanhaa rohdoskasvia keltamoa on runsaasti. Metsäniemekkeen pohjoispuolella on niitylle ulottuva
kumpare, jossa kasvaa kookas tammi.
Kartanon pohjoispuolisesta metsästä on löydetty
useita harvinaisia kääpä- ja kääväkäslajeja, kuten
aarnikääpä, levykääpä ja ruostekääpä.
Kartanon eteläpuolinen alue (osa-alue 10) on vaihtelevaa metsämaastoa, jonka keskeinen maisemaelementti on Långnäsin metsäniitty (osa-alue 3).
Niityn ja kartanon välissä sijaitseva Långnäsberget
on yli satavuotiasta kalliomännikköä, joka rantaan
päin siirryttäessä muuttuu käenkaali-mustikkatyy-

pin kuusikoksi. Kallioalueen eteläpuoliset metsät
ovat eri-ikäisiä kuusikoita, myös vanhaa, luonnontilaisen kaltaista kuusikkoa tavataan. Metsäalueen
läpi kulkeva puronvarsikorpi on ojitettu, mutta sen
luonnontila lienee palautumassa.
Långnäsin niityn pohjoispuolella on kartanon
lähelle ulottuva moreeniharjanne, jonka puusto
on vanhaa männikköä. Harjanteen pohjoispuolella lähellä kartanoa kasvaa suuria ja vanhoja puita,
mm. tammia, lehmuksia ja vaahteroita, joista osa
on todennäköisesti istutettuja.
Långnäsin niityn länsipuolella on rantaan ulottuva moreeniharjanne, jota on aikanaan käytetty hakamaana. Puusto on varttuvaa männikköä.
Harjanteen eteläpuolella on kuusivaltaista metsää.
Rannan tuntumassa on tervaleppälehtoa ja pieniä
rantaniittylaikkuja.
Långnäsin niityn läheltä on vuonna 1995 löydetty rauduskoivun rungolta vaarantunutta koivuhuhmarjäkälää (Sclerophora peronella) (Metsähallitus 1996). Niityn reunametsien kasvillisuus on
monipuolista, mm. valkovuokko, keltavuokko,
mukulaleinikki, pystykiurunkannus ja kevättähtimö ovat runsaita valoisissa metsänreunoissa.
Luhdat
Stensböleviken (osa-alue 11) on umpeenkasvanut
merenlahti, jonka kasvillisuus on yksipuolista
järviruo’on vallitsemaa ruokoluhtaa. Ruokoluhtaa
on myös Sammalavikenin laidunniityn ja vesialueen välissä. Stensbölevikenin ruokoluhta rajautuu
jyrkästi itärannan metsään. Länsireunan muodosta
Marenilta tulevan valtaoja tervalepikkoreunuksineen. Kosteapohjaista rantametsää on kartanon
edustalla ja lahden perukassa. Kartanon edustalla
on pajuttunutta ruokoluhtaa ja entiselle niitylle
noussutta nuorta, kosteapohjaista koivikkoa. Kartanon luoteispuolella on myös pieni kuvio matalakasvuista saraluhtaa. Kartanon eteläpuolelta tuleva puro purkautuu lahden perukkaan kartanon
edustalle.
Lahden perukassa Marenin ojan itäpuolella on
tervaleppäluhtaa, jossa kasvaa mm. vehkaa, korpikaislaa, punakoisoa, rönsyleinikkiä, mesiangervoa,
rentukkaa, suoputkea, nurmilauhaa, rantamataraa
ja vesisaraa. Luhdan tervalepikko on melko järeää. Tervaleppäluhta jatkuu valtaojan länsipuolelle,
mutta puusto on siellä huomattavasti nuorempaa
ja luhtakasvillisuuskin niukempaa. Tervalepikon
pohjoispuolella ojan itäpuolella on luhtaneva, jossa
kasvaa mm. pullosaraa, terttualpia, kurjenjalkaa,
suoputkea ja okarahkasammalta.
Luontodirektiivin lajit ja luontotyypit
Stensbölen alueelta ei ole tavattu luontodirektiivin liitteessä II mainittuja kasvilajeja. Natura-

luontotyypeistä Porvoonjokisuiston–Stensbölen
Natura 2000 tietokannassa mainitaan Stensbölen
alueelta hakamaat ja kaskilaitumet (Natura-tunnus
9070). Luontotyypin edustavuus on arvioitu merkittäväksi. Kesällä 2004 tehdyissä kartoituksissa
(Ilvonen 2004) alueella todettiin useita muitakin
luontotyyppejä, jotka ovat silikaattikalliot (8220),
lehdot (9450), jalopuumetsät (9020), luonnonmetsät
(9010), metsäluhdat (9080) ja puustoiset suot (91D0).
Stensbölestä tavatuista Natura 2000 -luontotyypeistä luonnonmetsät, metsäluhdat ja puustoiset
suot ovat priorisoituja, eli ne ovat luontodirektiivin
suojelutavoitteiden kannalta erityisen tärkeitä.
Hakamaat ja kaskilaitumet on laidunnettujen, metsäisten alueiden luontotyyppi. Tyyppi käsittää pitkään laidunnettuja alueita, jotka voivat vaihdella
metsäaukeista puu- ja pensasryhmien sekä niittylaikkujen mosaiikkiin. Perinteisille hakamaille on
tyypillistä tavallisia talousmetsiä vaihtelevampi
puustorakenne ja lehtipuu- tai mäntyvaltaisuus.
Luontotyyppiin sisältyvät sekä edelleen laidunnetut, jo pitkään laidunnuksessa olleet alueet että
alueet, joilla laidunkäyttö on loppunut vähän aikaa sitten, mutta puuston hakamaarakenne on siitä
huolimatta säilynyt ja aluskasvillisuus on niittyvaltaista (Airaksinen & Karttunen 2001). Stensbölessä hakamaihin ja kaskilaitumiin kuuluvat kuviot
sijaitsevat kartanon eteläpuolella, Marenilla sekä
Sammala-vikenin itä- ja kaakkoispuolella. Kaikkien kuvioiden arvioidaan olevan merkittäviä edustavuudeltaan ja luonnontilaisuudeltaan. Luontotyypin pinta-ala hankealueella on noin 21 ha.
Silikaattikalliot-luontotyyppi sisältää suurimman
osan Suomen kallioista eli kaikki kalliot, joilla ei
tavata kalkkikiveä. Kallioiden kasvillisuus vaihtelee suuresti ravinteisuuden mukaan. Ekuddenin
etelärannan avokallio kuuluu karuihin silikaattikallioihin, ja sen kasvillisuus on melko niukkalajista ja koostuu tavanomaisista kasvillisuustyypeistä.
Luontotyypin edustavuudeksi ja luonnontilaisuudeksi arvioitiin merkittävä. Luontotyypin pinta-ala
on noin 0,2 ha.
Lehdot sijaitsevat ravinteisilla multamailla. Kasvillisuus on kerroksellista: pohjakerros on aukkoinen
ja vain osin sammalien peitossa, korkeat ruohot,
heinät ja saniaiset vallitsevat kenttäkerroksessa ja
pensas- ja puukerros on runsaslajista. Arvokkaat
erityispiirteet, kuten erityisen järeä ja vanha puusto, lisäävät lehdon edustavuutta. Luonnontilaisuuden olennaisin tunnusmerkki on puuston luonnontilaisuus. Stensbölen alueella on lehtoja useassa eri
paikassa. Lehtokuvioiden edustavuus ja luonnontilaisuus vaihtelevat ei merkittävästä erinomai-
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seen. Suurin osa on kuitenkin edustavuudeltaan ja
luonnontilaisuudeltaan merkittäviä. Luontotyypin
pinta-ala hankealueella on noin 16 ha.

Stensbölevikenin perukassa. Soiden luonnontilaisuus ja edustavuus vaihtelee merkittävästä hyvään.
Luontotyypin pinta-ala on alle 1 ha.

Jalopuumetsissä yleisimpiä puulajeja ovat tammi,
lehmus, saarni, jalava ja vaahtera. Tyypillistä jalopuumetsille on myös kuolleiden puiden suuri
määrä ja puuston jatkuvuus. Runkomaisia jaloja
lehtipuita täytyy kasvaa vähintään 20 kappaletta
hehtaarilla yhtenä tai useampana ryhmänä, jotta
luontotyypin määritelmä täyttyy. Istutetut jalopuumetsät eivät kuulu luontotyyppiin. Edustavuutta
ja luonnontilaisuutta ilmentävät lajisto, jalopuiden
runsaus, puuston ikä sekä lahopuuston runsaus
ja lajisto. Tammien tai lehmusten muodostamia
jalopuumetsiä kasvaa Stensbölessä kolmella eri
alueella. Ekuddenin jalopuumetsän edustavuus
ja luonnontilaisuus on erinomainen, mutta muilla kuvioilla se ei ole merkittävää metsien pienen
pinta-alan vuoksi. Luontotyypin pinta-ala on noin
7,5 ha.

Uhanalaiset ja harvinaiset kasvit
Stensbölestä on löydetty runsaasti harvinaisia
sieni- ja jäkälälajeja. Useat lajeista ovat Suomessa
uhanalaisia (Rassi ym. 2001):
• kauharustojäkälä (Ramalina obtusata), äärimmäisen uhanalainen (CR), tavattu Sammalvikenin mäen lounaisosan haavalta
• mehikääpä (Aurantioporus fissilis), vaarantunut (VU), löydetty Stensöuddenin rantametsästä
• haapariippasammal (Neckera pennata),
vaarantunut (VU), löydetty Stensöuddenin
rantametsästä ja Kotternäsin koillisosasta
• koivuhuhmarjäkälä (Sclerophora peronella),
vaarantunut (VU), löydetty Långnäsin niityn läheltä

Luonnonmetsien luontotyyppi sisältää vanhat luonnonmetsät sekä luonnontilaiset paloalat ja palon
jälkeen luonnontilaisina kehittyneet nuoret lehtipuumetsät. Vanhojen luonnonmetsien olennaisia
piirteitä ovat mm. kuolleen pysty- ja maapuuston
runsaus, elävän puuston ikä-, koko- ja puulajivaihtelu, aikaisemman puustosukupolven puut sekä
talousmetsiä tasaisempi pienilmasto. Luonnonmetsiin luettiin kuuluviksi kuvioihin kuuluvat
Kotternäsin metsäalue ja osa kartanon lähimetsistä. Edustavuudeltaan ja luonnontilaisuudeltaan
alueet ovat hyviä tai merkittäviä. Luontotyypin
pinta-ala hankealueella on noin 74 ha.
Metsäluhdat ovat kosteita tai märkiä, puustoisia
kosteikkoja, joissa muodostuu turvetta. Turvekerros on kuitenkin usein ohut. Puusto on tyypillisesti
lehtipuuvaltaista. Metsäluhdat tulvivat säännöllisesti. Puiden runkojen ympärillä on pieniä mättäitä, mutta muuten märät rimpi- ja välipinnat vallitsevat. Luhtaisuutta ilmentävä lajisto keskittyy
märille pinnoille. Stensböleviken perukan tervaleppäluhta on edustavuudeltaan ja luonnontilaisuudeltaan hyvää metsäluhtaa. Alueen muissa
osissa ei ole metsäluhtia. Luontotyypin pinta-ala
hankealueella on noin 2,2 ha.
Puustoiset suot -luontotyyppi käsittää sekä havuettä lehtipuuvaltaisia suometsiä. Maaperä on kosteaa tai märkää turvemaata. Maaperän vesi on aina
hyvin niukkaravinteista. Edustavuutta ja luonnontilaisuutta arvioidaan mm. vesitalouden, puuston
ja kasvillisuuden rakenteen avulla. Stensbölessä
puustoisia soita on Ekuddenin pohjoispuolella ja
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Silmälläpidettävistä (NT) sienilajeista on tavattu
häränkieli ja luminyhäkkä. Tuoreimmat sieni- ja
jäkälätiedot ovat 1990-luvun puolivälistä. Lajien
kasvupaikoilla ei tiedetä tapahtuneen tuon jälkeen
merkittäviä muutoksia.
4.2.3

Linnusto
Stensbölen pesimälinnustoa ei ole tarkoin selvitetty. Lajistoa on tutkittu vuonna 1990 (Luontotutkimus Enviro Oy 1991), mutta parimäärät ja reviirien
sijainti kirjattiin tuolloin vain harvalukuisista ja
harvinaisista lajeista. Kesällä 2004 alueella tehtiin
runsaasti hajahavaintoja kosteikkolinnuston inventoinnin yhteydessä, mutta varsinaisia inventointeja
ei maa-alueella tehty (Ilpo Huolman, Uudenmaan
ympäristökeskus). Pesimälinnustosta on kertynyt
lisäksi runsaasti tietoja alueella retkeilleiltä lintuharrastajilta. Alueen pesimälajisto tunnetaan hyvin, mutta yleisten lintujen parimäärätietoja ei ole
käytettävissä. Tietoja merkittävimmistä lintulajeista on koottu taulukkoon 5.
Stensbölen alueen maalinnusto on monipuolinen. Siihen kuuluu mm. useita tikkalajeja, useita
petolintuja sekä vähälukuisia varpuslintuja. Alueella pesii vuosittain ilmeisesti kaksi paria pikkutikkoja. Kartanon lähimetsissä on harmaapäätikan
reviiri ja Kotternäsin–Ekuddenin alueella palokärjen reviiri. Ekuddenin lehdossa elää lehtopöllöpari ja lähitienoilla yksi tai kaksi hiirihaukkaparia.
Ilmeisesti myös kanahaukka pesi alueella kesällä
2004; lajista on aiempiakin pesimätietoja. Lisäksi
varpushaukka ja mehiläishaukka kuuluvat pesimälajistoon. Harvinainen pikkusieppo on tavattu

alueen kuusimetsistä useana vuonna. Korppipari
pesii alueella säännöllisesti. Metsälintuihin kuuluu
myös pyy, joka pesi kesällä 2004 ainakin Ekuddenin eteläpuolella ja kartanon eteläpuolella.
Niitty- ja peltoalueiden linnustoon kuuluu vähälukuinen uuttukyyhky, joka pesii säännöllisesti
ainakin Ekuddenin ja kartanon kolopuissa. Huhuilevia uuttukyyhkyjä on kuultu myös rantametsissä ja peltojen metsäsaarekkeissa. Vähälukuisia
ruisrääkkiä on tavattu pelloilla ja niityillä säännöllisesti viime vuosina. Kanta lienee useita pareja.
Vaateliaita rantalehtojen lajeja ovat kultarinta ja
satakieli, joita alueella pesii useita pareja.
Rantojen lajeista merkittävin on kurki. Kesällä
2004 kurkipari oleskeli Sammalavikenillä ja toinen
pari Stensbölevikenillä. Muita pesivän oloisia kurkipareja ei tavattu koko Porvoonjoen suistosta.
Alueen pesimälajisto on pysynyt samankaltaisena ainakin 1980-luvulta lähtien. Merkittävin
muutos on harvinaisen kirjokertun häviäminen:
Sammalaviken ja Maren olivat takavuosina kirjokertun tärkeimpiä pesimäpaikkoja Porvoon seudulla. Kanta käsitti parhaimmillaan useita pareja.
Viime vuosina lajia ei ole enää tavattu. Kirjokertun
häviäminen johtuu nopeasta taantumisesta Suomessa, eikä kuvasta Stensbölen alueella tapahtuneita muutoksia. Sopivia paikkoja kirjokertulle
on alueella edelleen. Sääksi on aikanaan pesinyt
Kotternäsissä. Nykyisin sääksi käy alueella säännöllisesti saalistelemassa. Keväällä 2004 tavattiin
pitkästä aikaa soidintava lintu, mutta se ei pesinyt
alueella.

Lintudirektiivin lajit
Stensbölen pesimälinnustoon kuuluu ainakin yhdeksän lintudirektiivin liitteessä I mainittua lintulajia. Kaikkia lajeja ei tavata aivan vuosittain.
Pesimälajit ovat:
• harmaapäätikka, reviiri Stensbölen kartanon
lähimetsissä
• idänuunilintu, laulavia koiraita tavattu, ei
vuosittainen
• kirjokerttu, parhaimmillaan useita pareja, ei
tavattu viime vuosina
• kurki, pesinyt pitkään alueella, kesällä 2004
kaksi paria
• mehiläishaukka, pesintöjä varmistettu Uddaksessa ja Rovikenin itäpuolella
• pikkulepinkäinen, pesii vuosittain laidunniityillä
• pikkusieppo, laulavia koiraita tavattu, ei
vuosittainen
• pyy, kesällä 2004 ainakin kaksi reviiriä,
toisella poikue
• ruisrääkkä, vuosittain niityillä ja pelloilla
• palokärki, yksi pesivä pari
Muuttoaikoina alueella viivähtää useita muita
lintudirektiivin lajeja. Mm. liroja ja suokukkoja
ruokailee keväisin Sammalavikenin laidunnetulla
rantaniityllä. Keväisin Stensbölefjärdenin itäosassa levähtää kymmeniä metsähanhia, jotka esim.
keväällä 2004 kävivät aamuisin ja iltaisin ruokailemassa Tarkkisten pelloilla.

Taulukko 5. Stensbölen pesimälinnuston huomionarvoisia lajeja.
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Uhanalaiset lajit
Stensbölen alueen pesimälinnuista pikkutikka ja
tiltaltti ovat Suomessa vaarantuneita (VU). Äärimmäisen uhanalaisesta (CR) valkoselkätikasta
on tehty viime vuosina talvikautisia havaintoja.
Alueelle on perustettu valkoselkätikan ruokintapaikka.

niittyalueista pysymään avoimena vuosikymmeniä
karjan laidunnuksen loputtua. Alueen hirvieläimistöön kuuluu hirven lisäksi valkohäntäpeura ja
metsäkauris.
Tulokaspedoista alueella elää sekä minkki että
supikoira. Molempien pesiä on löydetty kivikoista
ja puun juurakoiden alta. Tulokaspetoja on viime
vuosina pyydystetty erikoisluvalla.

4.2.4

Hyönteiset
Stensbölen hyönteislajistosta ei ole tehty kattavia
selvityksiä. Päiväperhoslajistoa on tutkittu kesällä 1995 laidunalueilla ja laiduntamattomilla alueilla (Metsähallitus 1996). Kesällä 2004 perhosia
on pyydystetty tutkimustarkoituksiin Ekuddenin
lehdossa (Petri Hirvonen, julkaisematon). Muita
hyönteisryhmiä on pidetty silmällä 1990-luvun
alun luontoinventointien yhteydessä (Luontotutkimus Enviro Oy 1991).
Kesän 1995 inventoinnissa alueella nähtiin 29
päiväperhoslajia, mikä on eteläsuomalaisille niittyalueille tavallinen määrä. Harvinaisia lajeja ei
tavattu. Aiemmin alueelta on useasta paikasta
tavattu mm. tuominopsasiipi ja tätäkin harvinaisempi ruostenopsasiipi (Luontotutkimus Enviro
Oy 1991), jotka saattoivat pelkästään harvinaisuutensa vuoksi jäädä näkemättä kesällä 1995. Kumpikaan laji ei ole uhanalainen. Kääpien lahottamissa
koivuissa elävä jättiläiskääpäkoi on myös tavattu
alueelta, mutta laji ei enää nykykriteerien mukaan
ole uhanalainen. Myös Kotternäsistä ja sen länsipuolelta tavattu taulakäävissä elävä vaapsassääski on tietojen tarkennuttua poistettu uhanalaisten
lajien joukosta.
Vaikka alueella tehdyt hyönteishavainnot ovat
lähinnä satunnaisluonteisia, ne osoittavat Stensbölen hyönteislajiston huomionarvoiseksi. Tarkemmin tutkittaessa alueelta löytyisi todennäköisesti
muitakin harvinaisia, talousmetsistä hävinneitä
lajeja.
Långnäsin niitylle on viime vuosina siirtoistutettu lounaissuomalaista alkuperää olevia pikkuapolloja. Istutusten onnistuminen ei vielä ole täysin
varmaa, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet lupaavia (M. Kuussaari, Suomen ympäristökeskus).

4.2.6

Kaavoitus ja alueen käyttö
Kaavatilanne
Stensbölen suunnittelualue on kokonaan luonnonsuojelualuetta. Alueella ei ole asuinrakennuksia,
loma-asuntoja tai venevalkamia eikä sinne johda
ajokelpoisia teitä. Stensbölen kartanon piha-alue ei
kuulu luonnonsuojelualueeseen. Koko Stensbölen
suunnittelualue on merkitty Porvoon kaupungin
osayleiskaavassa (Porvoon kaupunki 2004) luonnonsuojelualueeksi (SL). Alueelle ei myöskään ole
osoitettu uusia reittejä tai muita uusia toimintoja.
Stensbölen pohjoispuolella sijaitseva Tarkkisten
peltoaukea on merkitty suojelualueeksi (S), jonne
ei osoiteta uutta rakentamista. Stensbölen kartano
ja piha-alue on merkitty rakennuslainsäädännön
nojalla suojeltavaksi alueeksi (SR).
Virkistyskäyttö
Stensbölen maa-alueilla on luonnonsuojelualueiden määräysten perusteella luvallista liikkua jokamiehenoikeuksin. Alueella ei saa metsästää eikä liikkua veneellä 200 metriä lähempänä rantaa.
Alueen retkeilykäyttö keskittyy Ekuddenin luontopolulle. Merkittyjä reittejä tai helposti seurattavia polkuja ei ole muualla. Laidunalueiden aidat
ja laiduntavat eläimet hankaloittavat liikkumista.
Marenin leveän valtaojan yli ei myöskään kulje
siltaa. Pysäköintipaikkojen puuttuminen vilkkaan
ja mutkittelevan Pellingintien varresta vähentää
lisäksi ulkoilijoiden mahdollisuuksia tulla alueelle. Ekuddenissa liikkuvien ihmisten määrää ei ole
tilastoitu.
4.2.7

Aiemmat kehittämis- ja kunnostussuunnitelmat

4.2.5

Muut eläimet
Alueen nisäkäslajistoa ei ole tutkittu. Entiset laidunniityt näyttävät olevan hirvieläinten suosimia
talviruokailupaikkoja, mikä näkyy järjestelmällisesti poikki kaluttuina lehtipuunvesoina. Erityisesti haavat ja pajut ovat olleet hirvieläinten ja jänisten suosiossa. Eläinten laidunnus on auttanut osaa
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Stensbölen kartanon alueen luontoselvityksessä
(Luontotutkimus Enviro Oy 1991) esitettiin kuviokohtaisia suosituksia suojelun järjestämiseksi ja
luonnonolojen ennallistamiseksi. Suunnitelmassa
mm. esitettiin hoito- ja käyttösuunnitelman tekemistä Ekuddenin ja Sammalavikenin alueelle. Ekuddenin hoitosuunnitelma valmistui seuraavana
vuonna (Lankinen 1992). Suunnitelmassa esitettiin

kuviokohtaisia tavoitteita ja toimenpiteitä lehtokasvillisuuden suojelemiseksi, polkureitin merkintää
ja opastustaulun pystyttämistä. Uudenmaan lääninhallitus hyväksyi suunnitelman vuonna 1993.
Ensimmäinen koko alueen kattava hoito- ja
käyttösuunnitelma valmistui vuonna 1996 (Metsähallitus 1996) ja hyväksyttiin huhtikuussa 1997.
Suunnitelman tavoitteina oli vanhan kulttuurimaiseman säilyttäminen ottamalla niittyalueita laidunnukseen ja raivaamalla niittyjen pienpuustoa ja
pensaikkoa. Ekuddeniin suositeltiin luontopolun
perustamista ja lintutornin pystyttämistä. Koko
Porvoonjoen suiston–Stensbölen Natura 2000 -alueelle on laadittu v. 1999 yleissuunnitelma (Tihlman
1999), jossa tarkasteltiin suojelutavoitteita, maankäyttösuunnitelmia ja muita kehittämistoiveita ja
esitettiin suunnitelma toimintojen yhteensovittamisesta. Suunnitelma painottui Stensbölen maaalueille.
Lintulahdet Life -hankkeen yhteydessä Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueelle on laadittu tulokaspetojen pyyntisuunnitelma (Mikkola & Saarela 2003). Suunnitelmassa esitetään tarvittavien
pyydysten määrä ja sijainti ja annetaan ehdotus
pyynnin järjestämisestä. Pyydyksiä ehdotetaan
myös Stensbölen alueelle. Pyynnin tavoitteena on
tulokaspetojen kosteikkolinnustolle aiheuttamien
vahinkojen vähentäminen.
4.2.8

Hoidetut alueet

alettiin laiduntaa yhtenä kuviona kahden karjanomistajan lihakarjalla. Laidunkäyttöä tehostettiin
vuosina 1997–1999 Life Luonto -hankkeen turvin.
Tuolloin mm. niitettiin Sammalavikenin niittyjä ja
rantaruoikoita ja raivattiin niistä pensaita. Alkuperäiseen laidunalueeseen tehtiin myös väliaita, jotta
laidunpaine saatiin tasaisemmaksi ja sitä voitiin
ohjata esim. ranta-alueille. Kaikki käytössä olevat
laidunalueet ovat entisiä laitumia, joiden laiduntaminen oli päättynyt 1950-luvun puolivälissä tai
aikaisemmin. Osa niityistä oli sittemmin käytetty
vilja- tai heinäpeltoina.
Ekuddenin lehdon hoito, mm. jalopuita varjostavien kuusten vähentäminen, toteutettiin pääosin
talkootyönä 1997 ja 1998. Luontopolku, lehdon
opastaulu ja Sammalavikenin lintutorni pystytettiin samaan aikaan. Myös niiden rakentamisessa
käytettiin talkootyötä. Työ toteutettiin osana Porvoonjoen suiston–Stensbölen Life Luonto -hanketta.
Långnäsin torpan niittyä on viime vuosina pidetty auki niittämällä ja raivaamalla reunaosien varjostavaa pienpuustoa. Työ on tehty talkoovoimin
osana Uudenmaan luonnonsuojelupiirin ketoprojektia. Päämääränä on ollut luoda mahdollisimman
otollinen elinympäristö paikalle siirretyille pikkuapolloille. Pikkuapollon ravintokasvi on pystykiurunkannus. Keväisin kukkiva pystykiurunkannus
viihtyy parhaiten kosteapohjaisilla metsäniityillä ja
valoisissa, rehevissä metsänreunuksissa. Pienempi
niittyala on raivattu ketoprojektin työnä Kotternäsin länsipuolisella metsäalueella.

Stensbölen nykyinen laidun aidattiin vuonna 1994,
jolloin alueelle tuotiin ensimmäiset lehmät. Aluetta
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5 Hoidon ja käytön tarve ja tavoitteet

Porvoonjoen suiston–Stensbölen alue muodostaa
hyvin monimuotoisen luontokokonaisuuden, jolla
on sekä luonnonsuojelullisia, kulttuurihistoriallisia
että maisemansuojelullisia erityisarvoja. Ranta-alueiden umpeutuminen ja maankäytön muutokset
ovat muuttaneet alueen luonnonoloja ja maisemaa
viime vuosikymmeninä. Muutokset ovat suosineet
joitakin lajeja, mutta enimmäkseen ne ovat olleet
haitallisia luonnon ja maiseman monimuotoisuudelle. Alueen hoitaminen on aloitettu 1990-luvun
puolivälissä. Stensbölen alueelle on hoitotoimin
saatu palautettua kartanon maille ominaisia perinneympäristöjä, mm. laidunniittyjä. Kosteikkoalueella tehdyt hoitotoimet ovat toistaiseksi olleet
lähinnä kokeiluluonteisia. Hoidon piiriin on saatu
vasta osa niistä alueista, joiden hoitaminen tai käytön järjestäminen on tarpeen.
Porvoonjoen suiston–Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelmassa pyritään jatkamaan niitä hoitotoimia, joista on saatu myönteisiä kokemuksia, ja
osoittamaan uusia hoito- ja kunnostusmahdollisuuksia. Natura-alueen suojelutavoitteiden mukaisesti toimenpiteet kohdistuvat erityisesti kosteikko- ja rantalinnuston elinolojen parantamiseen
sekä kulttuuribiotooppien suojeluun ja ennallistamiseen. Myös virkistyskäyttötarpeet sisältyvät
suunnitteluun.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa Porvoonjoen
suiston–Stensbölen tarkastellaan kokonaisuutena.
Tärkeänä osana suunnitelmassa on vuosina 2003–
2007 toteutettava Lintulahdet Life hanke, jonka tavoitteena on erityisesti etelärannikon kosteikkojen
muuttolinnuston suojelu. Life-hanketta valmisteltaessa Porvoonjoen suistosta on ennakolta valittu
toimenpidealueita. Toimenpidealueiden valinta
perustui Porvoonjokisuiston Life Luonto projektissa vuosina 1997–1999 koottuihin tietoihin.
Lintulahdet Life -hankkeessa ehdotettuja toimenpiteitä on arvioitu ja osin muutettu tässä
suunnitelmassa. Toimenpiteiden toteuttaminen
aloitettiin vuonna 2004. Uudet ehdotukset perustuvat mm. tuoreimpien kasvillisuus- ja linnusto-
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selvitysten antamaan tietoon. Luontodirektiivin
liitteen I luontotyypit sekä lintu- ja luontodirektiiveissä luetellut lajit on huomioitu toimenpiteitä
suunniteltaessa.
5.1

Luonnonarvoihin vaikuttavat
tekijät
Porvoonjokea pitkin ja lähiympäristöstä kulkeutunut ravinnekuormitus on aiheuttanut Porvoonjokisuiston rehevöitymiseen ja vesikasvillisuuden
runsastumiseen matalilla vesialueilla. Tästä ovat
hyötyneet etenkin ruoikoissa pesivät lajit, kuten
kaulushaikara, ruskosuohaukka ja kerttuset. Umpeenkasvu eli avovesialan pieneneminen on hidas
prosessi, jota on kiihdyttänyt ranta-alueiden madaltuminen. Umpeenkasvu on pitkällä aikavälillä
haitallista useimmille vesilinnuille, etenkin sukeltajasorsille. Vesialueen madaltumista aiheuttavat
veden kuljettama kiintoaine sekä kuollut kasviaines. Varsinkin kapeaosmankäämi leviää nopeasti
matalilla vesialueilla, joissa aallot ja jää kasaavat
ruoikoiden reunoille maa- ja kasviainesta.
Umpeenkasvun on todettu heikentäneen erityisesti Ruskiksen vesilinnustoa, jonka parimäärä
on laskenut pieneen osaan 1970-luvulta. Toisaalta
vesilintujen tarvitsemat suoja- ja ruokailupaikat
ovat lisääntyneet Stensbölefjärdenin ja Sikosaaren
rannoilla kasvillisuuden levittäydyttyä. Näiden
alueiden merkitys vesilinnustolle lienee kasvanut.
Ruskiksen lieterannoilla aikoinaan viihtyneet kahlaajaparvet sitä vastoin ovat hävinneet lähes koko
alueelta, koska muuallakaan suistossa ei ole niille
sopivia ruokailualueita.
Myös maankäytön muutokset ovat heikentäneet
alueen luontoarvoja ja muuttaneet maisemaa. Rantojen niityt ja saraluhdat ovat ruoikoituneet ja osin
pensoittuneet laidunnuksen päätyttyä, laidunkedot ja hakamaat ovat pensoittuneet ja metsittyneet.
Tiheää ruoikkoa kasvavien kuivahtaneiden luhtien

kasvistollinen ja linnustollinen arvo on vähentynyt
ja ketoalueiden alkuperäinen kasvillisuus taantunut. Monien vesilintujen ja kahlaajien suosimat
avoimet, matalakasvuiset rannat ovat lähes hävinneet alueelta. Suurin muutos on tapahtunut Stensbölessä, jonka maa-alueista ja rannoista huomattava osa oli laidunkäytössä 1950-luvulle asti.
Luontoarvojen kannalta negatiivisia muutoksia
voivat aiheuttaa myös pienpedot (pesä- ja poikastappiot) sekä ohjaamaton virkistys- ja hyötykäyttö
(häiriöt). Keväinen kalastus Lakasalmessa häiritsee levähtäviä muuttolintuja. Varhain avautuva
Lakasalmi on tärkeä vesilintujen ruokailu- ja levähdysalue, jossa yksikin kalastusvene voi aiheuttaa suurta häiriötä. Häiriö on suurinta silloin
kuin muu suistoalue on vielä jäässä. Kevättalvinen
moottorikelkkailu Stensbölen alueella saattaa estää
merikotkan asettumisen alueelle pesimään. Runsas
liikenne Sikosaaren pengertiellä ja Pellingintiellä
häiritsee linnustoa, minkä takia ruskosuohaukka ja
kaulushaikara lienevät siirtyneet pesimään suiston
eteläosiin.
Hallitsematon liikkuminen ja runsas retkeily
voivat myös häiritä linnustoa, kuluttaa kasvillisuutta tai aiheuttaa roskaantumista. Porvoonjoen
suistossa retkeily keskittyy Sikosaareen, Ruskiksen lintutornille ja Ekuddenin lehtoon, eikä sen ole
todettu häiritsevän linnustoa. Ekuddenin lehdon
kasvillisuus on herkästi kuluvaa. Kulku on ohjattu
poluille, mutta ulkoilukäyttö on silti kuluttanut
Ekuddenin kallion kulutukselle herkkää kasvillisuutta.
Haitallisista muutoksista syntyy hoidon ja käytön suunnittelun sekä erilaisten toimenpiteiden
tarve. Porvoonjoen suiston–Stensbölen hoito- ja
käyttösuunnitelman tavoitteet ovat:
1. Turvata ja parantaa alueen sopivuutta lintudirektiivin liitelajien ja muiden muuttolintujen pesimä- ja levähtämisalueena.
2. Turvata alueella tavattavien luontodirektiivin luontotyyppien säilyminen sekä
tarvittaessa parantaa niiden luonnontilaa ja
edustavuutta sekä merkitystä linnuille.
3. Palauttaa alueelle rantalaidunnus.
4. Vähentää linnustolle haitallisten pienpetojen määrää.
5. Lisätä alueen maisemallista monimuotoisuutta ja maisemallisia arvoja.
6. Turvata alueen maisemallisten erityispiirteiden säilyminen
7. Ohjata ja kehittää alueen virkistyskäyttöä
niin, ettei siitä ole haittaa luontoarvoille.
Seuraavassa tavoitteita tarkastellaan kasvillisuuden-, eläimistön-, maisemasuojelun sekä virkistyskäytön lähtökohdista.

5.2

Porvoonjoen suisto
5.2.1

Ruoikoiden umpeenkasvu
Porvoonjoen suistossa erityisesti Ruskiksen alue
on viime vuosikymmeninä kasvanut umpeen.
Umpeenkasvua on selvitetty ilmakuvien ja kasvillisuuskartoitusten avulla. Ilmakuvien perusteella
kapeaosmankäämi ja sen perässä järviruoko ovat
levittäytyneet avoveden suuntaan noin metrin
vuodessa 1950-luvulta alkaen. Ruoikkoalueen
avovesilahdekkeet ja lampareet ovat vähentyneet
umpeenkasvun takia erityisen nopeasti. Uusia
kasvisaarekkeita ja lampareita ei ole muodostunut samaa vauhtia kuin vanhoja on umpeutunut.
Mosaiikkimainen, vesialueiden pirstoma ruoikko
on muuttunut yksipuoliseksi, kuivaksi ruokoluhdaksi, jossa on vapaata vettä enää niukasti. Myös
matalan veden aikaan paljastuvat lietepinnat ovat
hävinneet sitä mukaan kun kasvillisuus on levittäytynyt syvempään veteen.
Umpeenkasvu näkyy myös Ruskiksen jokiuomissa. Itäinen pääuoma on jo lähes tukkeutunut.
Eteläisen pääuoman suulle on alkanut muodostua
ilmaversoiskasvillisuutta ja uoma on reunaosistaan
kaventunut.
Jokisuiston muissa osissa ranta-alueiden umpeenkasvu ei ole ollut läheskään yhtä nopeaa kuin
Ruskiksella. Selvimmät muutokset ovat tapahtuneet Bjurbölevikenissä, jonka suualueen ruoikot
ovat huomattavasti tihentyneet ja laajentuneet. Kapeaosmankäämin levittäytymisen takia Bjurböleviken on eristynyt lähes itsenäiseksi altaaksi.
Rantojen umpeenkasvu johtuu vesialueen hitaasta madaltumisesta kuolleen kasviaineksen kasaantuessa pohjaan ja kapeaosmankäämin nopeasta leviämisestä madaltuneille vesialueille. Aallot ja
jää kasaavat lahoavaa ainesta tiheiden ruoikoiden
reunoihin. Näille reuna-alueille muodostuu palteita tai matalia vesialueita, joihin kapeaosmankäämi
voi juurtua. Kapeaosmankäämi reunustaa lähes
kaikkialla Ruskiksen edustan avovettä ja suurta
osaa jäljellä olevista avovesilahdekkeista.
Ruoikkoalueiden umpeenkasvun pysäyttämiseksi on yleisimmin käytetty kesävedenpinnan
nostoa, niittoa, ruoppauksia ja juurakoiden poistoa. Pinnannostoa ei voida toteuttaa Porvoonjoen
suistossa ja myös vesialueella tehtävät niitot ovat
epävarmoja veden mataluuden ja tiheän, monin
paikoin mättäitä muodostavan kasvillisuuden
takia. Koneellisesti tehtävä kasvimassan vähentäminen on sitä vastoin mahdollista. Toimenpiteitä
tarvitaan Ruskiksella ja Bjurbölevikenissä. Muualla
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avovesialueiden ylläpitäminen ei toistaiseksi ole
tarpeen.
5.2.2

Muut kasvillisuuden muutokset
Suiston kasviyhteisöistä vaihettumis- ja rantasuot
sekä kosteat suurruohoniityt kuuluvat EU:n luontodirektiivin luontotyyppeihin. Alueen vaihettumis- ja rantasuot ovat enimmäkseen ruokoluhtia.
Niitä on lähes kaikilla rannoilla, leveimpänä vyöhykkeenä Ruskiksella. Vaihettumis- ja rantasoihin kuuluvia matalakasvuisia saraluhtia on niukasti, lähinnä Ruskiksen perukassa ja Stensbölen
rannoilla. Suurin osa saraluhdista on muuttunut
ruokoluhdiksi rantojen rehevöidyttyä ja karjan laidunnuksen loputtua. Saraluhdilla on paikoin myös
pajupensaita.
Tulvivat, matalakasvuiset saraluhdat houkuttelevat muuttoaikoina sorsalintuja ja kahlaajia.
Parhaimmat kahlaajaniityt sijaitsevat avoimilla,
peltojen ja laidunmaiden reunustamilla rannoilla.
Parhaat mahdollisuudet riittävän laajan ja avoimen rantaniityn perustamiseksi ovat Ruskiksen
perukassa ja Uddaksen niemen alueella, joilla molemmilla on ennallistamiskelpoisia saraluhtia ja
kuivempia rantaniittyjä.
Suurruohoniittyä on suiston alueella kapeana,
katkonaisena, heikosti kehittyneenä vyöhykkeenä ruokoluhtien ja rantapuuston välissä. Alueen
suurruohoniityillä ei ole huomattavaa linnustollista merkitystä, eikä alueella myöskään ole edustavia
suurruohoniittyjä, joiden hoitaminen olisi luontotyypin suojelun kannalta tarpeen.
5.2.3

Kasvilajisto
Kosteikkoalueella ei kasva sellaisia kasvilajeja, joiden kasvupaikkojen hoitaminen olisi perusteltua
tai joiden kasvupaikat tulisi rajata toimenpidealueiden ulkopuolella.
5.2.4

Eläimistö
Porvoonjoen suisto on poikkeuksellisen hyvä
lintujen pesimäpaikka ja muutonaikainen levähdysalue. Linnustoon kuuluu useita EU:n lintudirektiivin lajeja sekä uhanalaisia lajeja. Ruskiksen
pesimälinnusto on heikentynyt selvästi viime
vuosikymmeninä ja Ruskiksen merkitys lintujen
muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena on
vähentynyt. Selkeimmät muutokset on nähtävissä
vesi- ja kahlaajalinnustossa. Niittyjen ja avonaisten
rantojen linnusto on heikentynyt koko suistoalueel-
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la rantojen umpeenkasvun vuoksi. Kunnostus- ja
hoitotoimien kohdistaminen vesilintujen suosimille alueille sekä kahlaajalinnuille ja avomaalinnuille
soveliaiden rantaniittyjen perustaminen ovat linnuston kannalta tarpeellisia toimenpiteitä.
Alueella elää vahva minkki- ja supikoirakanta,
jota on rajoitettu loukkupyynnein. Tulokaspetojen
tai niiden pyynnin vaikutusta alueen lintukantoihin ei tiedetä, mutta esimerkiksi Helsingin Viikissä
vesilintujen poikastuotto on kohonnut merkittävästi sen jälkeen kun alueella on harjoitettu useiden vuosien ajan tehokasta tulokaspetojen pyyntiä
(M. Mikkola-Roos / Suomen ympäristökeskus).
Minkin ja supikoiran pyynti on myös Porvoonjoen
suiston alueella toivottava linnuston hoitokeino.
Porvoonjoen suiston pesimälinnuista kaulushaikara ja kurki kuuluvat EU:n lintudirektiivin
lajeihin. Rastaskerttunen ja naurulokki on luokiteltu Suomessa vaarantuneiksi lajeiksi. Lajit pesivät suiston alueella suunnilleen samoilla paikoilla
vuodesta toiseen. Niiden pesimäpaikoille ei hoitoja käyttösuunnitelmassa osoiteta toimenpiteitä.
5.2.5

Virkistyskäyttö
Porvoonjoen suistoa käytetään lintujen tarkkailuun, ulkoiluun, läpikulkureittinä Porvoonjoelle
sekä vähäisessä määrin kalastukseen, sorsastukseen ja soutuveneellä liikkumiseen. Uimakäyttöön
sopivia rantoja on ainoastaan alueen suiston eteläosan rantarakennusten edustalla.
Virkistyskäyttöön tarkoitettuja rakenteita ja reittejä on Ruskiksen lounaisosassa, Ekuddenilla ja
Sammalavikenin pohjoispuolella. Virkistyskäytön
tulisi vastaisuudessakin keskittyä ranta-alueille,
jolloin linnustolle aiheutuva häiriö jää vähäiseksi.
Virkistyskäyttöön sopivia kohteita ovat näiden lisäksi Sikosaaren itäranta, Ruskiksen pohjoisranta
ja Lakasalmen eteläranta. Ruskiksen pohjoisrannan
käyttöä virkistykseen tulisi kehittää ensisijaisesti.
Sikosaaren eteläosassa ei ole mahdollista lisätä Lintulahdet Life –hankkeen suunnitelman mukaisesti
virkistyskäyttöä mm. kapean tien ja huonojen pysäköintimahdollisuuksien vuoksi.
5.2.6

Yleisöpalaute
Yleisötilaisuuksissa ja muussa tämän suunnitelman luonnoksesta saadussa palautteessa tuotiin
esille seuraavia Porvoonjoen suistoalueen luonnonoloihin ja käyttöön liittyviä näkökohtia:
• rauhoitettujen vesialueiden liikkumisrajoitukset tiedetään huonosti, eikä niitä aina

•
•
•
•
•
•

•
•

noudateta; ongelmia on ainakin Tarkkisten
alueella, josta melojia käy Ruskiksella.
moottoriveneilyä ja vesiskoottereilla ajoa
olisi valvottava
Tarkkisten rannoilla on tehty luvattomia
ruoppauksia
uusi lintutorni Kråkön rantaan
pienpetojen vähentämiseen lisää tehokkuutta
pienpetopyyntiin mukaan myös varikset ja
ketut
sorsastus Lakasalmessa häiritsee linnustoa.
Salmeen rakennetut ”lavat” olisi poistettava.
sorsastus ulottuu usein rauhoitusalueen
puolelle
virkistyskäyttösuunnitelmat on pidettävä
nykyisillä alueilla Ekudde-nissa ja Sikosaaren luontopolulla.

5.3

Stensbölen alue
Stensbölen alueen suojelutavoitteena on perinneympäristöjen sekä vanhojen metsien, jalopuulehtojen ja kosteikon muodostaman kokonaisuuden
säilyttäminen. Uhanalaisten lajien suojeluun on
kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä Stensbölessä
on vanhoissa metsissä ja lahopuissa eläviä uhanalaisia lajeja, joille ei ole talousmetsissä sopivia
elinympäristöjä.
5.3.1

Perinneympäristöjen hoito
Stensbölen arvokkaiden perinneympäristöjen
säilyminen edellyttää hoitoa. Samalla kulttuurihistoriallisesti merkittävä maisema-aluetta tulee
hoidetuksi. Stensbölen vanhojen laidunniittyjen
kunnostus on aloitettu 1990-luvun puolivälissä,
jolloin laidunnuksen päättymisestä oli kulunut
noin 40 vuotta, osalla alueista todennäköisesti
kauemminkin. Niityille soveltuvia kunnostus- ja
hoitokeinoja ovat pensaikon ja pienpuuston raivaus sekä laidunnus. Laidun-eläimiksi sopivat nauta,
hevonen ja lammas. Toistaiseksi alueella on laidunnettu pelkästään lihakarjaa.
Stensbölen vanhoista laidunmaista osa on jo
metsittynyt, eikä kaikkien alueiden kunnostus ole
perusteltua. Entisestä laidunalasta suunnilleen
puolet on jo saatu hoitotoimien piiriin. Uusia laidunalueita tulisi perustaa sinne, missä niillä helpoiten saavutetaan maiseman- ja luonnonsuojelullisia tavoitteita. Uusiksi laitumiksi sopivat alueet

sijaitsevat Marenissa ja Stensbölevikenin länsirannalla.
Nykyiset laidunniityt ovat paikoin alilaidunnettuja. Erityisesti kosteiden rantaniittyjen ja ruoikkoisten rantojen laidunnusta olisi hyvä tehostaa.
Monet muuttolinnut, mm. vesilinnut, kahlaajat ja
avomaiden linnut viihtyvät tällaisilla alueilla, joten
perinneympäristöjen hoito tukee myös kosteikkolinnuston suojelua.
Perinneympäristöjä voidaan hoitaa myös niittämällä. Niitto vaikuttaa kasvillisuuteen ja eläimistöön, esimerkiksi hyönteislajistoon, eri tavoin
kuin laidunnus. Niitto soveltuu pienten, metsän
ympäröimien niittyalojen hoitoon. Tällaisia niittyjä on Kotternäsin lounaispuolella ja Långnäsin
alueella.
5.3.2

Luontotyyppien muutokset
Stensbölen maa-alueen Natura-luontotyyppeihin
kuuluvat hakamaat ja kaskilaitumet, silikaattikalliot, lehdot, jalopuumetsät, luonnonmetsät,
metsäluhdat ja puustoiset suot. Luonnonmetsät,
metsäluhdat ja puustoiset suot ovat priorisoituja,
eli luontodirektiivin suojelutavoitteiden kannalta
erityisen tärkeitä luontotyyppejä. Stensbölen luonnonmetsät (vanhan metsän alueet), metsäluhdat
(Stensbölevikenin perukan tervaleppäkorpi) ja
puustoiset suot (pieniä suokuvioita Kotternäsin
metsässä) sijaitsevat perinnemaisema-alueiden
ulkopuolella ja ovat kasvistollisesti edustavia. Niiden arvo paranee puuston vanhetessa ja lahopuun
määrän kasvaessa. Alueille ei ole tarpeen osoittaa
hoitotoimia eikä virkistyskäyttöä.
Perinneympäristöihin kuuluvat hakamaat ja
kaskilaitumet eivät säily ilman hoitoa. Tarvittavat toimenpiteet toteutetaan perinneympäristöjen hoidon yhteydessä. Kuusettuminen heikentää
usein lehtojen ja jalopuumetsien tilaa, sillä kuusitaimikko varjostaa muuta puustoa ja tukahduttaa
jalopuiden taimia. Myös Stensbölen alueella on
jalopuumetsiköitä, joista on syytä poistaa nuoria
kuusia. Alueen ainoa silikaattikallio (Ekuddenissa) ei luonnonarvojensa puolesta kaipaa hoitoa,
mutta kalliokasvillisuuden kulumisen estämiseen
on syytä kiinnittää huomiota.
5.3.3

Kasvilajisto
Stensbölestä ei ole tavattu luontidirektiivin liitteessä II mainittuja kasvilajeja, eikä uhanalaisia
putkilokasveja. Alueella kasvaa monia vaateliaita
lehtokasveja. Niistä erityisesti pystykiurunkannus
on merkittävä, sillä laji on Stensböleen istutetun
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uhanalaisen pikkuapollon ainoa ravintokasvi.
Varhain keväällä kukkiva kiurunkannus tarvitsee
valoisan, ravinteikkaan kasvupaikan ja menestyy
myös laidunalueilla ja niityillä. Joidenkin pystykiurunkannuksen kasvupaikkojen laiduntaminen
saattaisi lisätä kasvia ja auttaa pikkuapolloa leviämään istutuspaikan ulkopuolelle.
Alueen uhanalaiset sammalet, jäkälät ja sienet
elävät lahopuiden ja vanhojen puiden rungoilla.
Lajeja on tavattu metsäalueilta, joille ei esitetä kunnostus- tai hoitotoimenpiteitä.
5.3.4

Eläimistö
Stensbölessä pesii monipuolinen linnusto, mm.
yhdeksän lintudirektiivissä mainittua lintulajia.
Direktiivilajit ovat metsälintuja, avomaiden lajeja
(kirjokerttu, pikkulepinkäinen, ruisrääkkä) ja kosteikkolintuja (kurki). Perinneympäristöjen hoito
turvaa avomaalintujen tarvitsemien ympäristöjen
säilymisen, mutta muita lintudirektiivin lajeja on
hankala auttaa kunnostus- ja hoitotoimia toteuttamalla. Tärkeämpää on säilyttää pesimäpaikat
luonnontilaisina ja rauhallisina. Rantaruoikoissa
pesivän kurjen pesäpaikat on rajattu toimenpiteiden ulkopuolelle.
Niittyjen ja avonaisten rantojen linnusto on heikentynyt koko Porvoonjoen suistossa rantojen umpeenkasvun vuoksi. Vesilinnuille, kahlaajalinnuille
ja avomaalinnuille soveliaita kosteita rantaniittyjä
pyritään ylläpitämään ja laajentamaan Stensbölen
alueella. Minkkien ja supikoirien pyyntiä alueella
jatketaan niiden linnustolle aiheuttamien tappioiden vähentämiseksi.
Alueen monipuolisen hyönteislajiston hoitokeinoiksi sopivat parhaiten metsäniittyjen ylläpito ja
hakamaisten metsänreunojen käyttäminen laidunalueina.
Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueen Natura-tietokannassa mainitaan luontodirektiiviin liitteen II lajeihin kuuluva liito-orava. Lajia ei viime
vuosina ole tiettävästi tavattu Stensbölen alueella,
vaikka ympäristö sopisi hyvin liito-oravalle. Hoitoja käyttösuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet
säilyttävät liito-oravan liikkumismahdollisuudet
aina Ekuddenin niemeen asti.
5.3.5

Virkistyskäyttö
Stensbölen alueen virkistyskäyttö keskittyy Ekuddenin luontopolulle, sillä alueen muihin osiin ei
johda selkeitä polkuja ja liikkumista vaikeuttavat
mm. laidunalueiden aidat. Alueen suojelutavoitteiden kannalta tilanne on hyvä, koska Stensböle on
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hyvin rauhallinen lintujen pesimäkauden aikana.
Alueen rauhallisuus näkyy mm. monipuolisena
petolinnustona.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei esitetä alueelle uusia reittejä. Uusien reittien käyttö edellyttäisi mm. pysäköinnin järjestämistä, uusia rakenteita laidunaitoihin, kulkureittien merkitsemistä
ja raivaamista sekä siltojen rakentamista ojien yli.
Alueen luonnonarvot turvataan parhaiten, jos alue
säilyy mahdollisimman rauhallisena. Laidunkauden ulkopuolella tapahtuva liikkuminen alueella
ei häiritse pesimälinnustoa. Kulkua voidaan helpottaa tekemällä veräjiä tai kulkuaukkoja laidunalueen aitoihin.
5.3.6

Yleisöpalaute
Yleisötilaisuuksissa ja muussa tämän suunnitelman luonnoksesta saadussa palautteessa tuotiin
esille seuraavia Stensbölen alueeseen liittyviä näkökohtia:
• alueen ulkoilupainetta ei tulisi lisätä
• pienpetojen vähentämiseen lisää tehokkuutta, mukaan myös varikset ja ketut
• mahdollisia metsänhoidollisia toimenpiteitä
ei tehdä lintujen pesimäaikana
• lehtipuut tulisi säilyttää myös laidunalueilla, koska ne sopivat tikkojen ravintopuiksi
• kurjen pesimäpaikat on jätettävä toimenpiteiden ulkopuolelle
• moottorikelkkailijat on saatava pois alueelta
• laidunaitoihin veräjiä, joista esimerkiksi
hirvieläimet pääsevät kulkemaan laidunnuskauden ulkopuolella
• laitumien piikkilangoista on luovuttava
• Stensbölen kartanon edustan puustoa ja
pensaikkoa harvennettava
• kartanon eteläpuolitse virtaava puro on
ruopattava avoveteen asti, nykyisin puro
päättyy lahdenperukan luhdalle.

6 Hoito- ja käyttöehdotukset

Seuraavassa tarkastellaan Porvoonjoen suiston–
Stensbölen alueelle tarpeellisia kunnostus- ja hoitokeinoja sekä virkistyskäytön kehittämistä. Porvoonjoen suistoa ja Stensbölen aluetta käsitellään
erikseen alueiden erilaisten luonnonolojen ja erilaisten hoito- ja käyttötarpeiden takia. Lintulahdet
Life -hankkeen toimenpidealueet sisältyvät ehdotuksiin.

I vaihe. Työ toteutettiin osana Lintulahdet Life
hanketta joulukuussa 2004, jolloin avattiin lintutornin editse kulkeva vanha jokiuoma ja tornin
pohjoispuolella sijaitsevat osmankäämikön tukkimat lampareet. Toimenpiteessä syntyi 5 hehtaarin
alueelle mosaiikkimaista lampareikkoa noin 1,6
hehtaaria. Poistettavaa kasvimassaa kertyi noin
6000 m3. Kaivumassa läjitettiin Natura-alueen ulkopuolelle Sikosaaren ranta-alueille ja Porvoonjokivarren joutomaa-alueelle.

6.1

Porvoonjoen suisto
6.1.1

Ruskis
Toimenpiteitä esitetään Ruskiksen lounaisosaan ja
perukkaan. Ruskiksen lounaisosa on Lintulahdet
Life -hankkeen toimenpidealue. Aloitteen perukan
kunnostamisesta on tehnyt Porvoon lintuyhdistys,
jonka avustuksella suunnitelmaa on kehitetty.

Ruskiksen lounaisosa (kuva 6)
Tavoitteet: Avoveden lisääminen, umpeenkasvun
hillitseminen ja avovesilampareiden palauttaminen poistamalla kapeaosmankäämin muodostamia
kasvustoja juurakoineen. Lintutornin lähialueet
säilytetään vesilinnuille soveliaina.
Toteutus: Työ toteutetaan kaivinkoneella useassa
vaiheessa kaivamalla pinnanmyötäisesti levinnyttä
osmankäämikasvustoa pois noin 50–75 cm:n syvyydeltä lintutornin edustalta sekä jokiuomista.
Myöhemmin ruoikkoalueen keskiosan sopivuutta
vesilinnuille parannetaan lisäämällä vesialaa umpeutuvalla lamparealueella. Pohjaa ei kaiveta. Kasvimassa kuljetetaan pois Natura-alueelta, mutta
tilapäinen varastointi alueelle on mahdollista, jos
työn toteutus sitä vaatii.

II vaihe. Ruskiksen keskiosa on umpeutumassa
olevaa kasvustoa, jossa järviruoikko, osmankäämikkö ja avovesilampareet vuorottelevat. Alueen
lampareet ovat vesilinnuston kannalta jo liian pieniä ja eristyneitä. Vesilinnustolle edullisin ruoikon
ja avoveden suhde on Ruskiksen kaltaisilla kosteikoilla ulkomaisten selvitysten mukaan 1:1 (Mikkola-Roos 1995). Linnuston elinmahdollisuuksia
Ruskiksella voidaan parantaa yhdistämällä ruoikkoalueen lampareita toisiinsa vähintään 5–10
metrin levyisillä polveilevilla kanavilla ja poistamalla lampareiden umpeenkasvavia reunaosia.
Pitkänomaiset ja reunoiltaan polveilevat allikot
ovat suotavia, sillä niissä on eniten lintujen ruokailupaikoiksi ja oleskelupaikoiksi sopivia reunoja.
Allikoiden ja kasvillisuuden tulisi jakautua mahdollisimman tasaisesti ja siten, että avovesialueet
ja kasvisaarekkeet vuorottelevat tiuhaan. Toimenpiteestä hyötyisivät vesilintujen lisäksi useat ruoikkoisten lampareiden reunaosissa viihtyvät lajit. Todennäköisesti ainakin luhtakana ja rastaskerttunen
kotiutuisivat alueelle. Myös naurulokit saattaisivat
asettua pesimään veden ympäröimiin ruoko- ja osmankäämisaarekkeisiin.
Kuvaan 6 on hahmoteltu soveliaita toimenpidealueita (myöhemmät toimenpiteet I ja II).
Työssä ei ole tarpeen noudattaa tarkoin kuvan 6
ehdotusta, kunhan päämääränä on sokkeloisen
vesialueen luominen nykyisiä lampareita yhdistämällä. Työ toteutetaan samoilla periaatteilla kuin
lintutornin edustalla, eli poistamalla umpeenkas-
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Kuva 6. Ruskiksen lounaisosan
toimenpiteet. Osmankäämikköä on
joulukuussa 2004 poistettu punaisella merkityltä alueelta osana Lintulahdet Life -hanketta. Myöhemmin
osmankäämikköä poistetaan lintutornin itäpuolisen vesialueen reunasta
ja jokiuoman varressa (myöhemmät
toimenpiteet I). Tämän jälkeen
jokiuoman pohjoispuolen lampareita
yhdistetään ja laajennetaan (myöhemmät toimenpiteet II).

vua aiheuttavaa kasvillisuutta juurakoineen vajaan
metrin syvyyteen asti. Ruopattu aines kuljetetaan
pois Natura-alueelta.
Vesiyhteyden avaaminen Sikosaaren pengertien
varressa sijaitsevaan lampareeseen on myös mahdollista. Lampareen reunaosien osmankäämiköt
kannattaa samalla poistaa, jolloin lampareen umpeenkasvu saadaan pysäytettyä.
Uuden sokkeloisen vesialueen toteuttaminen
on aiempia kunnostustoimenpiteitä työläämpää.
Kuvan 6 mukaan toteutettuna kaivettavaa väylää
tulisi noin 800–900 m. Jos keskimääräinen kaivuleveys olisi 10 m ja keskimääräinen syvyys runsaat
50 cm, syntyy kaivettavaa massaa noin 5000 m3.
Lampareiden reunoista poistettava kasviaines lisää
massan määrää.
Mikäli jatkotyöt aloitetaan heti Life-jakson jälkeen, ensimmäiset toimenpiteet ajoittuvat aikaisintaan talvelle 2007–2008. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää todennäköisesti työn jakamista
kahdelle tai kolmelle talvikaudelle.
Ruskiksen perukka (kuva 7)
Tavoitteet: Ruskiksen pohjoisranta on nykyisin
tiheää, kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan yksitoikkoista ruokoluhtaa. Pellingintien varressa on
kapealti rantaniittyä ja lehtipuustoa. Ruskiksen
pohjoisosa palautetaan avoimeksi rantaniityksi,
jollainen se on ollut vielä 1900-luvun puolivälissä.
Vanha jokiuoma avataan, jolloin jokivarteen syntyy
tulvivaa rantaniittyä. Alueelle todennäköisesti palaisi monia sieltä 1900-loppupuoliskolla hävinneitä lintulajeja, erityisesti kahlaajia (punajalkaviklo,
töyhtöhyyppä) ja avomaan varpuslintuja (mm.
niittykirvinen, keltavästäräkki). Niitystä muodostuisi myös merkittävä vesilintujen, avomaan

44

Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 | 2007

varpuslintujen sekä ennen kaikkea kahlaajien
muutonaikainen levähdysalue. Lisäksi toimenpiteet lisäisivät luontotyyppien ja kasvillisuuden
monimuotoisuutta sekä parantaisivat alueen maisema- ja kulttuuriarvoa merkittävästi. Ruskiksen
perukka on yksi harvoista uusista alueista, jonne
esimerkiksi luontoharrastajia ja koululaisryhmiä
voidaan helposti osoittaa. Tämän ja alueen luontoarvojen kannalta kiireellisen kunnostustarpeen
vuoksi toimenpiteet tulisi käynnistää jo Lintulahdet Life –hankkeessa.
Toteutus: Ruskiksen pohjoisrannan ruokoluhdalle
raivataan 13 hehtaarin laajuinen laidunniitty (kuva
7). Raivaus tehdään niittämällä syksyllä kaikki ilmaversoiskasvillisuus mahdollisimman matalaksi
traktorilla tai muulla soveliaalla välineellä. Laidunalueen pohjoisreunan niityllä kasvavat nuoret, 2–4
metrin mittaiset männyt poistetaan. Laidunaidan
ja tien välistä puustoa ei käsitellä. Niitty ulotetaan
vanhaan jokiuomaan ja uoman itäpuolelle 1990luvulla kaivettuun lampareeseen asti. Jokiuoman
tukkineet osmankäämiköt poistetaan niin, että vesi
pääsee jälleen virtaamaan uomaa pitkin. Laidunalue aidataan ja sitä aletaan laiduntaa sopivalla
määrällä nautoja (n. 15 eläintä). Alueen märkää
ulkoreunaa (jokivartta) on ajoittain niitettävä laidunnuksesta huolimatta. Tienvarren puustoa ei
raivata. Tarvittavan aidan pituus on 1650 m, jos
myös jokivarsi aidataan.
Ruskiksen laidunalueen raivauskustannuksiksi
voidaan arvioida noin 8000 € ja aitaamiskuluiksi
12 000 €.
Laidunniityn pohjoispuolen avoniitylle tehdään
luontopolku. Polku toteutetaan riittävän leveänä
pitkospuuna (3 tai 4 lankkua rinnakkain), koska

Kuva 7. Ruskiksen perukkaan
suunniteltu laidunalue ja palveluvarustukset. Mahdolliset myöhemmin
toteutettavat toimenpiteet (Sikosaarentien torni, itäpään vesialueen
laajennus ja lintujenkatselupiilo) on
rajattu harmaalla katkoviivalla.

niitty on hyvin märkä ja kulumisherkkä. Reitti
alkaa Pellingintien eteläpuolella sijaitsevan kävelytien päästä ja päätyy laidunalueen itäpuolelle
sairaalan tienhaaraan. Itäpäässä polku tekee lenkin raivaamatta jätettävän pensaikko−luonnonni
ittyalueen ympäri. Polulta on esteetön näkyvyys
laidunalueelle.
Polun varteen rantaniityn pohjoisreunaan rakennetaan matala tarkkailulava. Lava ja sinne pysäköintipaikalta johtava reitti suunnitellaan siten,
että tarkkailulava soveltuu myös liikuntarajoitteisten käyttöön. Lavalta voi seurata rantaniityn
länsiosan linnustoa lähietäisyydeltä ja seurata laidunelämiä. Se soveltuu esimerkiksi koululuokkien
ja lapsiperheiden retkikohteeksi. Tarkkailulavan
katselutason sopiva korkeus maasta on 3 metriä
ja pinta-ala 5 x 5 metriä. Portaat tai luiska rakennetaan niin leveäksi ja tukevaksi, että lavalle on
helppo kavuta.
Rantaniityn itäreunaan, koivuja kasvavan
ojanvarren kärkeen rakennetaan lintutorni. Torni
soveltuu erinomaisesti niin paikallisten lintujen,
vesialueen lintujen kuin muutonkin seurantaan.
Varsinkin keväällä tornista aukeava näköala on
lähes optimaalinen ajatellen lintujen muuttoreittejä. Myöskään aamuaurinko ei häiritse. Tornin
ylimmän tasanteen sopiva korkeus maasta lukien tulisi olla n. 7−8 metriä, jolloin siitä voitaisiin
havainnoida rantaniittyä ja vesialuetta ilman, että
väreilystä koituu merkittävää haittaa. Tornin ylätasanteen sopiva pinta-ala on n. 5 x 5 metriä. Laidat
rakennetaan yhtenäisiksi, jotta tuulen aiheuttama
haitta tarkkailulle vähenisi. Torniin rakennetaan
yksi välitaso, jossa on erillinen, yhtenäinen katto.
Tornin portaat rakennetaan erilleen varsinaisesta

tornista. Tuolloin portailla kiipeilystä syntyvä tärinä ei haittaisi lintujen havainnointia.
Pitkospuureitin molempiin päihin tarvitaan tila
viiden auton pysäköintiin. Laidunalueen pohjoiskulman lähellä on jätevedenpumppaamo, jossa on
jo valmiina pysäköintitilaa viidelle autolle. Laidunalueen länsipäässä on myös pieni levike, jota voidaan käyttää pysäköintiin. Lintutornin kohdalla
Pellingintien varrella on tilaa 1−2 autolle, joten se
laajennetaan kolminkertaiseksi. Isommat ryhmät ja
bussit voivat pysäköidä läheisellä sairaalan parkkipaikalla, josta on vain sadan metrin kävelymatka
luontopolun alkuun.
II vaihe. Pohjoisrannan kunnostukseen I vaiheen
päätyttyä voidaan haluttaessa aloittaa toinen vaihe
(kuva 7). Sikosaaren pengertien varrella sijaitsevasta koivikosta ulotetaan ruoikkoon jokiuoman länsipuolelle lyhyt, n. 30 m pituinen pitkospuupisto.
Reitin päähän pystytetään 4–5 metrin korkuinen
lintutorni, josta hallitsee rantaniityn länsiosan. Satama-alueen puolelta varataan tilaa muutamalla
autolle.
Laidunniityn kaakkoiskulmassa on lampare,
jota voidaan laajentaa. Lampareen rannalle on
mahdollista rakentaa matala lintujenkatselupiilo,
jonne johtaa pitkospuureitti lintutornilta. Piilo on
yksinkertaisimmillaan kahden metrin korkuinen,
maaston sulautuva suojaseinä, jonka aukoista voi
tarkkailla lampareen linnustoa. Piilolle johtava
pitkospuureitti on naamioitava siten, että piilolle on mahdollista kulkea häiritsemättä lampareen
lintuja. Hyvin toimivista lintupiiloista on kertynyt
kokemuksia mm. Helsingin Vanhankaupunginlahdelta ja Parikkalan Siikalahdelta. Ehdotettua piiloa ei kannata rakentaa ellei lamparetta laajenneta
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ruoppaamalla. Piilon sijoittaminen etelämmäksi
nykyisen avovesilahdekkeen reunaan saattaisi
myös olla mahdollista, mutta se edellyttäisi pidempää pitkospuureittiä (noin 200 m) ja heikosti kantavan maapohjan vuoksi tukevampia rakenteita.
6.1.2

Killingön lintutorni
Tavoitteet. Lakasalmessa ja Stensbölefjärdenillä
on etenkin keväisin runsaasti vesilintuja, joiden
seuraamiseen ei ole käytettävissä kunnollista tarkkailupaikkaa. Killingön itärannalla on hyvä paikka
lintutornille (kuva 8), jota voitaisiin käyttää esimerkiksi vesilintulaskentojen tekemiseen.

maatunut lahti, joka on kasvamassa suuosastaan
umpeen (kuva 9). Lahden suun osmankäämikasvustot ovat vähitellen laajentuneet niin, että veneellä kulkeminen lahdelle on jo hankalaa. Lahden
vesialue kuroutuu vähitellen itsenäiseksi altaaksi,
ellei tilanteeseen puututa. Bjurbölviken on hyvä ja
rauhallinen levähdysalue vesilinnuille, joskin vesilintuja on havaittu lahdella yleensä vain joitakin
kymmeniä, joskus kuitenkin jopa lähes 200.
Tavoitteet. Avovesiyhteyden säilyttäminen Stensbölenselältä Bjurbölevikeniin. Toimenpide parantaisi veden vaihtuvuutta ja estäisi lahtea kuroutumasta itsenäiseksi vesialtaakseen. Toimenpide
on maiseman kannalta suotava ja todennäköisesti
hidastaisi umpeenkasvua ja säilyttäisi lahden vesilinnuille soveliaana.

Kuva 8. Killingön lintutorni. Pysäköintiin ehdotetaan Killingön tieltä tornille johtavan tien haaraa. Vaihtoehtoinen
tornin sijaintipaikka on merkitty Fiskarbakkenin mäelle.

Toteutus. Kaupungin maille Killingön rantaan pystytetään lintutorni, jonka katselutasanne on noin
3 x 5 metriä. Torniin rakennetaan loivat portaat,
jolloin sinne on helppo nousta. Tornin suositeltava
korkeus on 7–8 m, sillä havaintoetäisyydet laajalle
Stensbölefjärdenille, erityisesti sen linnustollisesti
arvokkaimmalle itärannalle, ovat niin suuret, että
liian matala katselukulma vähentää vedenpinnan
lämpöväreilyn vuoksi tornin käytettävyyttä. Tornille Killingön hiekkatieltä johtavan tien haarassa on pysäköintitilaa muutamalle autolle. Torniin
voidaan kiinnittää yksi tai kaksi alueen luonnosta
kertovaa taulua.
Killingön tie on yksityistie. Jos tien käyttö tai
tornin suunniteltu sijainti muodostuu ongelmalliseksi, torni on mahdollista pystyttää myös etelämmäksi Fiskarbakkenin mäelle (kuva 8).
6.1.3

Bjurböleviken
Stensbölefjärdenin kaakkoisosassa sijaitseva
Bjurböleviken on pitkulainen, rannoilta leveälti
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Kuva 9. Bjurböleviken. Lahden umpeutuva suu on rajattu
keltaisella viivalla. Lahden avoimena pitäminen edellyttää
suualueen osmankäämikön poistamista.

Toteutus. Bjurbölevikenin suuosan avataan repimällä osmankäämikasvustoja talvikaudella juurakoineen siten, että suulle muodostuu vähintään
20 metrin levyinen vapaa vesialue. Poistettu kasvimassa kuljetaan kuivalle maalle. Suualueen umpeutuminen on tapahtunut melko hitaasti (lahden
suulla oli ilmakuvan perusteella runsaasti osmankäämikköä jo vuonna 1981), joten osmankäämikasvustojen poistamisella ei ole välitöntä kiirettä.
Työ voidaan tehdä sen jälkeen kun Ruskiksen ja
Stensbölen kunnostustoimet on toteutettu.
Kuvaan 9 rajatun toimenpidealueen laajuus on 1,5
hehtaaria, josta osmankäämikön kattamaa on noin
kolmannes. Suualuetta tukkivan osmankäämikön
pituus on noin 150 m ja 20 metrin levyisen väylän
avaamisessa syntyisi ruoppausmassaa noin 750–
1000 m3, jos keskimääräinen ruoppaussyvyys on

50 cm ja suunnilleen puolet ruopattavasta alueesta on osmankäämikön kattamaa. Kustannukseksi
voidaan arvioida noin 7000 €, mikä sisältää aineksen kuljettamisen kuivalle maalle.

6.2

avovesilampareille asti, jolloin raivattava alue on
noin hehtaarin laajuinen. Laidunalueen ulkoreunan lampareita on mahdollista avartaa ruoppaamalla tai repimällä reunaosien ruoikkoa ja osmankäämikköä. Työssä käytetään mahdollisuuksien
mukaan samaa kalustoa kuin Stensbölevikenin
kunnostuksessa.

Stensbölen alue
6.2.1

Uddaksen laidunalue
Sammalavikenin itäpuolelta Uddakseen ulottuvaa
niitty- ja hakamaa-aluetta (kuva 10) on laidunnettu
vuodesta 1994 alkaen. Sammalavikenin pohjukan
ruoikkoa niitettiin koneellisesti noin kolmen hehtaarin alueelta vuosina 1998 ja 1999. Alueen laidunkäyttöä on sittemmin tehostettu.
Tavoite. Laidunmaiseman avartaminen ja kosteiden rantaniittyjen avaaminen ja käsittely niin, että
alueelle syntyy entistä laajemmin vesilinnuille ja
kahlaajalinnuille sopivaa rantaniittyä. Lehtipuiden
suosiminen alueen reuna-osissa. Toimenpiteet monipuolistavat myös vaihettumis- ja rantasuot luontotyyppiä, johon Porvoonjoen suiston alueella kuuluu lähes pelkästään kasvilajistoltaan yksipuolista
ruokoluhtaa. Lehtipuuston suosimisella estetään
laidunalueen kuusettumista ja palautetaan alueelle
perinteisesti kuuluvaa hakamaisuutta ja avointa
laiduntilaa.
Toteutus. Sammalavikenin itärannan laidunalueen pensaat (pääosin kiiltopajuja, osa kuolleita ja
huonokuntoisia) ja avoniittyä reunustavan vanhan
ojan varteen kasvaneet nuoret puut poistetaan (kuva 10). Ojanvarressa kasvaa enimmillään hieman
yli kymmenmetrisiä koivuja, joitakin tervaleppiä,
mäntyjä ja kuusia. Suurimpia lehtipuita voidaan
jättää maisemapuiksi. Raivaus tehdään talvella.
Raivausjätteet kuljetetaan alueelta pois. Pystyyn
kuivuneet ja tuulen kaatamat rungot jätetään.
Laidunalueen kaakkoisosan hakamaisesta koivikosta poistetaan kaikki alle kymmenenmetriset
kuuset. Kuuset kasvavat lähinnä vanhojen sarkaojien varsilla. Lehtipuut, lahopuut ja kaatuneet
rungot jätetään.
Uddaksen niemen pohjoispuolinen ruoikko raivataan avovesilampareisiin asti. Raivattavan alueen
ala on 1,5 ha. Laidunalueen aitaa siirretään niin,
että naudat pääsevät uudelle niittyalueelle. Kurjen
pesimäruoikko on rajattu toimenpidealueen ulkopuolelle.
Uddaksen eteläpuolisesta poukamasta niitetään
nykyisen laidunalueen ulkoreunaan jäävä ruoikko

Kuva 10. Sammalavikenin–Uddaksen laidunalueen hoitotoimet.
6.2.2

Stensböleviken
Lahti on pitkälle umpeenkasvanut, eikä siellä ole
aiemmin toteutettu kunnostustoimia. Kasvillisuus
on ulkoreunan lampareita lukuun ottamatta tiheäkasvuista, kantavaa ruokoluhtaa.
Tavoite. Ruoikkoalueen raivaus niittymäiseksi,
matalakasvuiseksi alueeksi, jossa on vesilinnuille
ja kahlaajille sopivaa tulvaniittyä ja allikoita (kuva
11). Toimenpiteet monipuolistavat vaihettumis- ja
rantasuot -luontotyyppiä ja palauttavat yhdessä
ranta-alueiden hoitotoimien kanssa Stensbölen
kartanon maille ominaisia perinnemaisemia. Alueelle pyritään saamaan karjaa, joskin se ei sovellu laidunnukseen parhaalla mahdollisella tavalla
märkyytensä vuoksi.
Toteutus. Ruoikko raivataan niittämällä syksyllä.
Työssä käytetään silppuavaa niittokonetta, jolloin
niittojätettä ei tarvitse kuljettaa pois. Niitetty alue
kattaa koko lahden länsiosan ja ulottuu ulkoreunan lampareikkoon asti. Lahden itäosa (kurjen pesimäpaikka) jätetään käsittelemättä. Niittoalueen
kaakkoispää voidaan ulottaa Skepparholmenin
saaren ja mantereen väliselle kuivalle kannakselle
asti. Niitto uusitaan kahden vuoden välein, ellei
alueelle saada karjaa. Niittoalueen laajuus on 7
hehtaaria.
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6.2.3

Maren
Maren (kuva 12) on aikoinaan ollut avoin, Stensbölevikeniin ulottuva laidun- ja niittyalue. Marenia
on laidunnettu uudelleen vuodesta 1994 alkaen.
Alueen pohjoispää on silti metsittymässä. Osa
vanhoista, kunnostamiskelpoisista laitumista on
toistaiseksi jäänyt hoitotoimien ulkopuolelle.

Kuva 11. Stensbölevikenille soveliaat kunnostus- ja hoitotoimet.

Jos alueelle saadaan karjaa, alue aidataan ja sitä
aletaan hoitaa laiduntamalla. Laidunalue yhdistetään lahden länsireunan vanhaan laidunalueeseen
(kuva 11), jonka laidunnus on helpommin toteutettavissa kuin ruoikkoalueen laiduntaminen. Mikäli
laidunnus järjestyy molemmille alueille, laiduntamista voidaan helpottaa siirtämällä lahden länsirannalle kaivettu valtaoja uuteen, ruokoluhdan
poikki kaivettavaan uomaan. Uusi uoma johtaisi
Marenilta tulevat vedet lahden lampareisiin. Nykyinen, länsireunassa oleva oja täytetään uuden
ojan kaivumassoilla, jolloin karja voi liikkua vapaasti hakamaisen rantalaitumen ja Stensbölevikenin laidunnettavan niityn välillä. Uusi uoma olisi
luonteva laidunalueen itäraja. Ruoikkoalueelle
tarvitaan aitaa 1000 m (mukana ei ole länsirantaa,
josta olisi aidattava noin 400 matka, jos pelkästään
ruoikkoaluetta laidunnettaisiin).
Kartanon eteläpuolelta tulevan puro on tukkeutunut. Sen aikanaan luhdalle kaivettu suuosa voitaisiin samalla avata ja johtaa uuteen valtaojaan.
Kaivuaines on kuljetettava kuivalle maalle. Kaivutyöt toteutetaan talvikaudella. Sekä Marenilta tuleva että kartanolta tuleva purouoma tulisi toteuttaa luonnonmukaisesti mutkittelevana, jolloin ei
muodostuisi uusia, valtaojan kaltaisia, maisemaan
huonosti sopivia uomia. Mutkittelevan ojan pohja
muovautuu virtaveden epätasaisen kulutuksen ja
kiintoaineksen kasautumisen vuoksi suoraa ojaa
vaihtelevammaksi ja tarjoaa sopivia ympäristöjä
monille virtavesien eliölajeille. Työssä voidaan
käyttää hyväksi Uudenmaan ympäristökeskuksen
virtavesien kunnostuskokemusta.
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Tavoitteet. Laidunnuksen tehostaminen, Marenin puustoutuvan pohjoispään avaaminen sekä
Kotternäsin itäreunan niittyalueiden avaaminen
ja laiduntaminen. Kohteesta muodostuisi Stensbölevikenin kanssa laaja, yhtenäinen laidun- ja
perinnemaisema-alue, jolla on myös linnustollisia
ja kasvistollisia erityisarvoja. Toimenpiteet mm.
parantaisivat Kotternäsin itäreunan valaistusoloja ja elvyttäisivät alarinteen lehtokasvillisuutta, ja
ne säilyttäisivät alueen mm. kirjokertulle ja pikkulepinkäiselle soveliaana. Kotternäsin alarinteen
jalopuuesiintymät on rajattu laidunalueen ulkopuolelle.
Toteutus. Marenin pohjoisosan puustoutuvaa heinäniittyä avarretaan poistamalla nuorta koivikkoa
ja lepikkoa. Toimenpidealueen laajuus on 4,7 ha.
Puuston poisto tehdään talvityönä ja hakkuujätteet kuljetetaan alueelta pois. Suurimmat tervaleppäryhmät (länsireunassa), lehtipuusaarekkeet
(ojan varressa), lahopuut ja kaatuneet puut sekä
pensaikot säästetään (näitä on erityisesti alueen
itäosassa). Tavoitteena on, että yli 50 % alasta olisi
puutonta ja puuttomat alat muodostaisivat yhtenäisiä maisematiloja. Alueen laidunnusta tehostetaan raivaustoimien jälkeen.
Kotternäsin itäpuolinen alue avataan laidunkäyttöön. Alue aidataan siten, että metsänreunassa kasvavat jalopuuesiintymät jäävät laidunalueen
ulkopuolelle. Alueen pinta-ala on 5,5 ha ja uutta
aitaa tarvittaisiin 1300 m, jos aita rannan puolella
noudattaisi nykyistä valtaojaa. Alueelta raivataan
pensaikkoa ja alle kymmenmetristä pienpuustoa
ennen laidunnuksen aloittamista. Metsäsaarekkeita ei käsitellä. Alue on mielekästä yhdistää Stensbölevikenin länsiosan laitumeen.

Tavoitteet. Jalopuumetsiköiden valaistusolojen parantaminen poistamalla nuoret kuuset tammien
ja lehmusten ympäriltä. Toimenpiteet säilyttävät
jalopuumetsät edustavina luontotyyppeinä ja turvaavat tammien ja lehmusten lisääntymisen.

Kuva 12. Marenin kunnostus- ja hoitotoimet. Sinisellä
merkityn alueen laidunnusta tehtostetaan, punaisella merkitty alue otetaan laidunkäyttöön.
6.2.4

Jalopuuesiintymät
Stensbölen alueella on luontaisesti syntyneitä
jalopuumetsiköitä ja yksittäisiä, lähinnä metsänreunoissa kasvavia tammia. Jalopuumetsiköt ovat
pieniä, ja niissä kasvaa tammia ja metsälehmuksia. Reunametsien puista osa on laidunalueilla, osa
avomaiden valoisissa reunoissa, joissa puut tulevat
toimeen ilman hoitotoimia. Metsäisempien paikkojen jalopuuesiintymistä osa kärsii kuusettumisesta.

Toimenpiteet. Kotternäsin itärinteessä kasvaa noin
50 x 50 metrin alueella (kuva 13) runsaasti metsälehmuksia ja joitakin tammia. Lehmuksentaimia ja
nuoria vesoja on paljon. Alueelta poistetaan kaikki
alle kymmenmetriset kuuset, joita on muutamia
kymmeniä. Lähes kaikki poistettavat kuuset ovat
nuoria, 3–6 metrin mittaisia. Läpimitaltaan yli 20
cm:n kuuset jätetään. Hakkuutähteet kuljetetaan
pois. Raivaus ulotetaan kymmenen metrin päähän
suurista lehmuksista ja tammista.
Bredvikin pohjoisrannan niemessä kasvaa pienellä alalla muutamia kymmeniä metsälehmuksia. Lehmusten ympäriltä poistetaan läpimitaltaan
kaikki alle 15 cm:n kuuset. Kuusten poisto tehdään
talvella ja hakkuutähteet kuljetetaan pois. Raivaus
ulotetaan kymmenen metrin päähän suurista lehmuksista. Rantapuustoa ei kuitenkaan käsitellä.
Ekuddenin jalopuumetsikköä on hoidettu 1990luvulla. Lehmusmetsikössä on joitakin nuoria, alle kymmenmetrisiä kuusia, jotka voidaan kaataa.
Yksittäisiä runkoja ei tarvitse viedä pois. Metsikön reunaosista ja yksittäin kasvavien lehmusten
ja tammien luota ei tarvitse poistaa kuusia. Kuusen- ja männyntaimia voidaan poistaa Ekuddenin
eteläpuolisessa taimikossa (kuva 14), jossa kuuset
varjostavat tammien ja lehmusten taimia. Työ tapahtuu kaatamalla yksittäisiä, nuoria havupuita
elinvoimaisten jalopuuntaimien ympäriltä. Kaadettuja puita ei tarvitse kuljettaa pois.
Ekuddenin hoitotoimet on helpoin toteuttaa, jos
ne liitetään osaksi Sammalavikenin raivausta tai
muiden jalopuulehtojen hoitoa.
6.2.5

Metsäniityt
Långnäsin niittyä ja Kotternäsin länsipuolen metsäniittyä on hoidettu niittämällä ja raivaamalla
pensaikkoa talkoovoimin. Työstä on vastannut
Uudenmaan luonnonsuojelupiirin ketoprojekti.
Niittyjen ylläpito samoin periaattein on tarpeen
tulevaisuudessakin, sillä niityt eivät säily pitkään
ilman hoitoa. Långnäsin niitty olisi riittävän suuri
laidunalueeksi. Pikkuapollon siirtoistutusaluetta ei ainakaan toistaiseksi ole tarpeen laiduntaa.
Nykyiset hoitokeinot riittävät niityn säilymiseen
ja lienevät perhoslajiston kannalta parempia kuin
laidunnus.

Kuva 13. Jalopuuesiintymien hoitaminen.
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6.2.6

Stensbölen kartanon piha-alue
Stensbölen kartanon pihamaata ja rakennuksia on
kunnostettu viime vuosina. Kartanon piha rajoittuu Stensbölevikenin ruoikkoalueeseen. Puustoa
ja pensaikkoa voidaan raivata talkootyönä ruoikkoalueelta Stensbölen kartanon edustalta. Toimenpiteellä palautetaan alkuperäistä kartanomiljöötä
ja avartaa näkymää lahdelle. Raivaus voi ulottua
kartanon edustalla sijaitsevaan puronvarteen asti.
Piha-aluetta voidaan leventää maa-aineksella rannan vanhoihin poppeleihin ja hopeasalaviin asti.
Luhdalla olevaa puroa voidaan avata ja leventää
puron ympäristössä kasvavan yhtenäisen puuston
ulkoreunaan asti. Kaivettu aines siirretään kuivalle maalle, esimerkiksi täyttömaaksi pihanurmen
laitaan.

6.3

Muut toimenpiteet
Ekuddenin kallioalue. Ekuddenin kalliolla on
runsaasti kuivuuden tappamia katajia ja joitakin
kuivuneita mäntyjä. Kuivunutta pienpuustoa voidaan poistaa, jolloin myös näkyvyys luontopolun
varrelta selkävedelle paranee. Puut kuljetetaan
pois kalliolta. Alueen retkeilykäyttö on kuluttanut
kallion kasvillisuutta. Ulkoilijoita on syytä muistuttaa polun viereen pystytetyllä taululla siitä, että
kalliokasvillisuuden säilyminen edellyttää kulkemista luontopolulla.
Moottorikelkkailun rajoittaminen. Uddaksen niemen kannasta on talvisin käytetty epävirallisena
moottorikelkkareittinä, jonka kautta on oikaistu
Kaupunginselältä Stensbölefjärdenille. Reitin käyttäminen kelkkailuun häiritsee mm. alueen petolinnustoa. Reitin varrella Uddaksen eteläpuolelle
ja Sammalavikeniin tulisi pystyttää kelkkailijoita
varten kieltotaulut.
Pienpetopyynti. Tulokaspetojen pyyntiä jatketaan
Porvoonjoen suiston ja Stensbölen alueella tulokaspetojen pyyntisuunnitelman (Mikkola & Saarela
2003) mukaisesti. Pyyntiä voidaan myös tehostaa,
kunhan se järjestetään niin, että alueen linnustoa
ei häiritä.
Tiedotus. Luonnonsuojelualueiden (Ruskis, Stensbölen rannat) liikkumisrajoituksista tiedotetaan
Tarkkisten venesatamaan pystytettävällä taululla,
johon tulee lisäksi muutakin tietoa Porvoonjoen
suistosta.
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Opastus ja infotaulut. Sikosaaren eteläkärjen
vanhan metsän ja Ruskiksen pengertien eteläpään
infotaulut joudutaan uusimaan lähivuosina. Taulujen sisältöä olisi samalla mahdollista kehittää
mm. kertomalla kosteikkoalueen kunnostus- ja
hoitotoimista. Kulkua torneille ja muille lintujenkatselupaikoille opastetaan viitoituksin. Uusille
lintujenkatselupaikoille pystytetään lähiluonnosta
kertovia tauluja.
Luonnonsuojelualueen laajentaminen. Kaupunginselän itäosan, Stensbölefjärdenin eteläosan ja
Kråkön suojelu on vielä järjestämättä. Alueista tulisi muodostaa luonnonsuojelualueita, jolloin kaikki
Natura-alueen vesialueet olisivat luonnonsuojelualueita. Kaupunginselän itäosan suojelumääräyksiin tulisi liittää Tarkkisten eteläpuoliselle vesialueella samanlainen liikkumiskielto kuin Stensbölefjärdenillä on nykyisin. Määräykset estäisivät
vesillä liikkumisen 200 metriä lähempänä rantaa
sulan veden aikana.
Natura-alueen ulkopuoliset kohteet. Natura-rajauksen eteläpuolelle jäävä Kroksnäsvikenin perukan ja Fladanin muodostama kosteikko on pesimälinnustoltaan suistoon verrattava alue (Leivo 2000).
Linnut liikkuvat Fladanin ja Stensbölefjärdenin
välillä, ja Fladanilla tehtävät toimenpiteet hyödyttävät myös Natura-alueen linnustoa. Fladanilla on
umpeutuva rantalaidun, jonka laidunnus päättyi
vuonna 2003. Laitumen avaaminen ja uudelleen
laiduntaminen auttaisi mm. alueelta viime vuosina
hävinneitä kahlaajia ja avomaiden varpuslintuja.
Hoidettavat alueet voidaan pitää melko pieninä,
jolloin kustannuksetkin pysyvät maltillisina. Alueelle tulisi laatia suppea hoitosuunnitelma, jossa
osoitettaisiin hoidettavat alueet ja menetelmät ja
arvioitaisiin kustannukset.
6.4

Toimenpiteiden aikataulu
ja kustannukset
Porvoonjoen suiston–Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuosiksi 2005–2014. Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on aloitettu
Lintulahdet Life -projektissa vuonna 2004. Taulukossa 6 on ehdotus toimenpiteiden ja seurantojen
aikatauluksi vuosina 2005–2014. Taulukko on ohjeellinen, ja siinä esitettyjä toimenpiteitä voidaan
siirtää, jos niiden järjestäminen ei onnistu ehdotetun aikataulun mukaan. Toimenpiteitä voidaan
myös toteuttaa esitettyä aikaisemmin.

Taulukko 6. Ehdotettujen toimenpiteiden ja seurantojen aikataulu.

Vuosi

Toimenpide tms.

Vuosittain

• toimenpidealueiden linnustonseuranta (jatkuu viisi vuotta hoito- ja kunnostustoimien alkamisen jälkeen)
• Stensbölen laidunalueiden laiduntaminen

Tarvittaessa

• pienpetopyynti (jatketaan vuosittain, jos Lintulahdet-Lifessä kertyy myönteisiä kokemuksia)
• Stensbölen perinneniittyjen ylläpito (tarveharkinta erillisen suunnitelman mukaan)
• toimenpidealueiden kasvillisuusseuranta (tarveharkinta erillisen suunnitelman mukaan)

2005

• Uddaksen laidunalueiden lisäraivaukset
• Stensbölen uusien laidunalueiden ennakkojärjestelyt
• Ruskiksen pohjoisrannan laiduntamisen ennakkojärjestelyt (luvat, rahoitus ym.)

2006

• Stensbölen jalopuumetsien hoito
• Ruskiksen pohjoisrannan laitumen aitaaminen ym. järjestelyt ja laidunnuksen aloittaminen
(jatketaan vuosittain)
• linnustoseuranta: poikuelaskennat ja syysmuutto

2006–2007

• Stensbölevikenin valtaojan siirtäminen
• Stensbölen uusien laidunalueiden raivaus
• linnustoseuranta: kevätmuutto ja pesimälinnusto 2007
• Ruskiksen lintutornin ja luontopolun rakentaminen

2008–2010

• Ruskiksen lounaisosan ruoppauksen jatkovaihe
• Bjurbölevikenin suuosan avaaminen
• kasvillisuusseuranta 2009
• Kråkön lintutornin rakentaminen

2011–2014

• linnustoseuranta: syysmuutto 2011
• linnustoseuranta: kevätmuutto, pesimälinnusto ja poikuelaskennat 2012
• kasvillisuusseuranta 2014

Vuosille 2005–2007 ehdotettujen toimenpiteiden
kustannukset on arvioitu Lintulahdet Life -hankkeessa. Vuosille 2008–2014 ehdotettujen toimenpiteiden kustannuksia voidaan tässä yhteydessä arvioida vain suuntaa-antavasti toimenpidetyypeittäin. Useimpien toimenpiteiden osalta on käytetty
Lintulahdet Life hankkeessa arvioitua tai vuonna
2004 toteutunutta kustannustasoa.
Ruoikon raivauksen kustannukset ovat noin
600 €/ha (sis. alv). Laidunalueen aitaamiskulut
ovat noin 7000 €/km (sis. alv). Avovesiväylien
kaivamisen kustannuksiksi voidaan arvioida noin
6 euroa/m3 (sis. alv). Hintaan sisältyy massan
kuljetus suunnitelma-alueen reunalle. Aineksen
kuljetus kauemmaksi ja loppusijoittaminen voivat
maksaa huomattavasti enemmän kuin kaivaminen
ja lähialueelle varastointi. Lintutornien ja muiden
palveluvarustusten sekä pienpuuston raivauskustannuksiin vaikuttavat olennaisesti työn tekotapa,
sillä osa työstä lienee mahdollista teettää virkatyönä.
Pienpetopyynnin kannustekorvauksista syntyvät kustannukset ovat Lintulahdet Life -hankkeen
aikana noin tuhat euroa vuodessa.

Linnuston ja kasvillisuuden seurannan kustannuksia voidaan arvioida tarvittavien työpäivien perusteella. Lintulahdet Life -hankkeen jälkeen ehdotettuun kosteikkoalueen linnustoseurantaan (ks. luku
7) arvioidaan tarvittavan seuraava työpanos:
• syysmuutto (2011): laskennat (1 henkilö), aineiston käsittely ja raportointi 14 työpäivää
• kevätmuutto (2012): laskennat (1 henkilö),
aineiston käsittely ja raportointi 12 työpäivää
• pesimälinnusto (2012): laskennat (4 henkilöä), aineiston käsittely ja raportointi 40
työpäivää
• poikueet (2012): laskennat (1 henkilö), aineiston käsittely ja raportointi 6 työpäivää
Kasvillisuusseurantaan vuonna 2014 arvioidaan
tarvittavan 15 työpäivää/vuosi. Arvio sisältää ilmakuvatulkinnan ja kuvioiden digitoinnin, maastotyöt (2 henkilöä) ja raportoinnin. Tarvittava ilmakuvaus maksaa noin 2000 euroa/kerta. Linnusto- ja
kasvillisuusseurantojen yhteydessä tarkoitettuun
raportointiin ei sisälly eri vuosien tulosten vertailua, vaan ainoastaan ko. vuoden tulosten esittely.
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Seurantojen matkakustannusten korvauksiin tarvittavaa summaa ei ole voitu arvioida.

6.5

Seuranta
Suomen ympäristökeskuksessa on laadittu linnuston seurantasuunnitelma (Mikkola-Roos 2004, Suomen ympäristökeskus) Lintulahdet Life -hankkeen
ajaksi vuosiksi 2003–2007. Muuttolinnut lasketaan
seuraavan kerran kaikilla kohteilla syksyllä 2006 ja
keväällä 2007. Pesimälinnusto selvitetään kierto- ja
kartoituslaskentojen avulla vuonna 2007. Lisäksi
vesilinnuston poikuelaskennat on suunniteltu tehtävän kesällä 2006. Kasvillisuuden seurantasuunnitelma hankevuosiksi valmistuu kevään 2005 aikana
(Marjo Priha, Uudenmaan ympäristökeskus.).
Koko suistoalueen kattavat pesimälinnuston
kierto- ja kartoituslaskennat sekä vesilinnuston
poikuelaskennat ehdotetaan Life-jakson jälkeen
tehtävän vuosina 2012, jolloin edellisestä kattavasta laskennasta on kulunut viisi vuotta. Laskennat
tehdään pääsääntöisesti Mikkola-Roosin (2004)
esittämien ohjeiden mukaisesti. Kevätmuuttolintulaskennat tehdään samoin vuosina 2012 ja
syysmuuttolaskennat edeltävänä syksynä 2011.
Muuttolintulaskennat tehdään kerran viikossa
huhtikuun puolivälistä toukokuun loppuun sekä
kerran viikossa elokuun alusta syyskuun loppuun.
Laskentojen määrää ja ajoittumista voidaan muuttaa, jos vuosien 2006–2007 laskennoissa ilmenee
uusia perusteita. Kaikissa laskennoissa tulee aina
kirjata havainnot erikseen toimenpidealueilta ja
muilta alueilta.
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Lintulahdet Lifen linnustonseuranta Porvoonjoen suistossa noudattaa vuosina 1989 ja 1999 käytettyä menetelmää. Sen avulla on saatu hyvä yleiskuva linnuston tilasta ja sen viimeaikaisista muutoksista. Kunnostustoimien vaikutuksia linnustoon ei
toistaiseksi ole järjestelmällisesti seurattu. Kunnostuskohteiden linnustoa ehdotetaan seurattavaksi
vähintään viiden vuoden ajan kunnostus- ja hoitotoimien alkamisen jälkeen. Seurannan kohteena
ovat linnuston koostumus, eri lajien parimäärät
sekä levähtävien muuttolintujen määrät. Erityistä
huomiota kiinnitetään pesimäreviirien ja levähdysalueiden sijaintiin suhteessa toimenpidealueisiin.
Toimenpidealueiden lintulaskennat tulisi tehdä
joko kartoitus- (maa-alueet) tai pistelaskentamenetelmällä (hankalasti kuljettavat ruoikkoalueet).
Jokaisen kohteen linnusto lasketaan viidesti pesimäkauden aikana. Koska kohteet ovat pieniä,
usean alueen laskeminen saman aamun aikana on
mahdollista.
Kasvillisuuden seuranta ehdotetaan tehtäväksi
vuosina 2009 ja 2014, jolloin seurantaväliksi tulee
viisi vuotta Life-jakso mukaan lukien. Seurannassa
käytetään tuoreita, heinäkuun lopulla tai elokuun
alussa otettuja ilmakuvia. Ilmakuvapohjalle tehdään kuviointi, joka tarkastetaan maastokäynnillä. Eri vuosien kasvillisuuskarttoja vertailemalla
voidaan selvittää kasvillisuustyyppien ja eri lajien
kasvustojen sijainnissa, pinta-alassa tai valtalajistossa tapahtunut kehitys. Ilmakuvatulkinnan avulla voidaan myös arvioida haitallisia muutoksia
(esim. avovesiuomien umpeenkasvu, avoluhtien
pensoittuminen) sekä hoito- ja kunnostustoimien
tuloksia.

7 Ehdotettujen hoito- ja käyttötoimien vaikutukset

7.1

7.2

Arvion perusteista

Luontodirektiivin luontotyypit
ja Natura-tietolomakkeen lajit

Luonnonsuojelulain 65 § edellyttää, että jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yhdessä muiden
hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen
luonnonarvoja, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava hankkeen vaikutukset
suojeltaviin luontotyyppeihin ja lajeihin. Jos hankkeen todetaan heikentävän suojeltavia luonnonarvoja, on arvioitava onko tämä heikentyminen
todennäköisesti merkittävää.
Seuraavassa tarkastellaan Porvoonjoen suiston–
Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksia Natura 2000
alueen suojeluperusteina oleviin luonnonarvoihin. Lisäksi arvioidaan suunnitelman vaikutuksia
suunnittelualueella tavattuihin luontodirektiivin
liitteen IV(a) eliölajeihin sekä muihin alueella esiintyviin uhanalaisiin ja harvinaisiin eliölajeihin.
Hoito- ja käyttösuunnitelman ehdotukset on
pyritty suunnittelemaan niin, ettei kohteen luontoarvoja merkittävästi heikennetä. Ehdotetut toimenpiteet ovat pääsääntöisesti sellaisia, että niillä
ei ole lainkaan tai on ainoastaan välittömiä vaikutuksia Porvoonjokisuiston–Stensbölen Naturaalueen suojeltaviin luontotyyppeihin ja lajeihin.
Ehdotetuilla virkistyskäyttöä tukevilla toimenpiteillä ei ole merkittäviä luontoarvoihin kohdistuvia välillisiä vaikutuksia, sillä esimerkiksi lintujen
pesimäaikana tapahtuva liikkuminen ei lisäänny
Natura-alueella Ruskiksen pohjoisreunaa lukuun
ottamatta.

Porvoonjokisuisto–Stensböle on sekä lintudirektiivin mukainen SPA-alue että luontodirektiivin
mukainen SCI-alue. Kohteen tietolomakkeen (Uudenmaan ympäristökeskus 1998) mukaan alueella
esiintyy 12 luontodirektiivin liitteessä I mainittua
luontotyyppiä. Näistä kaksi on suoluontotyyppejä
ja yksi harjuluontotyyppi (Airaksinen & Karttunen
2001), joita ei tavata Porvoonjoen suiston–Stensbölen suunnitelma-alueella.
Vuoden 2004 kasvillisuusselvityksessä (Ilvonen
2004) suunnitelma-alueelta todettiin kymmenen
luontodirektiivin liitteen I mukaista luontotyyppiä: jokisuistot (1130), vaihettumissuot ja rantasuot (7140), kosteat suurruohoniityt (virallisesti
kostea suurruohokasvillisuus, 6430), metsäluhdat
(virallisesti Fennoskandian metsäluhdat, 9080),
hakamaat ja kaskilaitumet (9070), silikaattikalliot
(8220), lehdot (9450), jalopuumetsät (9020), luonnonmetsät (9010), metsäluhdat (9080) ja puustoiset
suot (91D0). Näistä kolme viimeksi mainittua ovat
priorisoituja luontotyyppejä. Eri luontotyyppien
esiintyminen ilmenee luvuista 4.1.3. ja 4.2.2.
Porvoonjokisuiston–Stensbölen Natura 2000 tietolomakkeen (Uudenmaan ympäristökeskus
1998) mukaan alueella esiintyy 23 lintudirektiivin
liitteessä I mainittua lintulajia (taulukko 7), joista
19 lajia on ilmoitettu Natura 2000 -alueella pesiviksi. Luontodirektiivin liitteessä II mainituista
lajeista Natura 2000 -alueelta tavataan liito-orava,
saukko, lietetatar ja hentonäkinruoho, jotka eivät
kuulu suunnitelma-alueen lajistoon
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Taulukko 7. Koko Porvoonjokisuiston–Stensbölen Natura-alueella esiintyvät lintudirektiivin liitteessä I mainitut lintulajit
(Uudenmaan ympäristökeskus 1998). Suunnitelma-alueelta ja pelkästään Natura-alueen muista osista tavatut lajit on
eritelty. Sääksi, merikotka, kalatiira ja lapintiira tavattiin säännöllisesti syksyn 2003–kesän 2004 lintulaskennoissa. Lajeja
ei mainita Natura-tietokannassa.

Suunnitelma-alue
Pesivät

Levähtävät

kaulushaikara

Botaurus stellaris

mustakurkku-uikku

Podiceps auritus

*

laulujoutsen

Cygnus cygnus

*

uivelo

Mergus albellus

mehiläishaukka

Pernis apivorus

merikotka

Haliaeetus albicilla

ruskosuohaukka

Circus aeruginosus

sääksi

Pandion haliaetus

pyy

Bonasa bonasia

*

luhtahuitti

Porzana porzana

*

ruisrääkkä

Crex crex

*

kurki

Grus grus

*

suokukko

Philomachus pugnax

*

liro

Tringa glareola

*

räyskä

Sterna caspia

*

kalatiira

S. hirundo

*

lapintiira

S. paradisaea

*

palokärki

Dryocopus martius

*

harmaapäätikka

Picus canus

*

pikkusieppo

Ficedula parva

*

idänuunilintu

Phylloscopus trochiloides

*

kirjokerttu

Sylvia nisoria

*

pikkulepinkäinen

Lanius collurio

*

*

*
*
*
*
*

Muu alue
Pesivät
metso

Tetrao urogallus

helmipöllö

Aegolius funereus

*

varpuspöllö

Glaucidium passerinum

*

viirupöllö

Strix uralensis

*

Levähtävät

7.3

Toimenpiteiden vaikutukset
suojeluperusteina oleviin
luontotyyppeihin ja lajeihin
Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit
Ehdotetuilla toimenpiteillä ei ole vaikutusta luontotyyppeihin metsäluhdat, silikaattikalliot, lehdot,
luonnonmetsät ja puustoiset suot, sillä näihin luontotyyppeihin kuuluviin kuvioihin ei kohdistu toimenpiteitä. Luontotyypit jäävät myös laidunnet-
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tujen alueiden ulkopuolelle. Kuvioille ei osoiteta
nykyisestä poikkeavaa virkistyskäyttöä.
Vaihettumissoita ja rantasoita on suunnitelmaalueella noin 74 hehtaaria, josta ruokoluhtia on 73
hehtaaria ja pajukkoluhtaa 0,7 ha (Ilvonen 2004).
Ruskiksen keskiosaan ehdotetut lampareita yhdistävät avovesiväylät sijaitsevat osin ruokoluhdalla.
Väylien avaaminen pienentää luontotyypin pinta-alaa noin 0,75 ha, joten muutosta ei voi pitää
merkittävänä.
Kasvillisuuden raivaus ja karjan laidunnus
tulevat muuttamaan ruokoluhdan kasvillisuutta

ehdotetuilla laidunalueilla ja laajennettavilla laidunalueilla. Suunnitelman mukaan toteutettuna
raivattavaksi ja laidunnettavaksi tulee kaikkiaan 21
ha ruokoluhtaa, mikä on noin 40 % vaihettumissoiden ja rantasoiden kokonaisalasta. Luontotyyppi
ei kuitenkaan muutu toiseksi, vaikka järviruo’on
väistyttyä kasvillisuudessa tapahtuu suuria muutoksia. Kasvillisuuden muutokset heikentävät
luontotyypin luonnontilaisuutta laidunalueilla,
mutta kasvilajisto muuttuu aiempaa monipuolisemmaksi, kun sara- ja ruohovaltainen kasvillisuus
valtaa alaa. Ruokoluhtien muuttuminen sara- ja
ruohovaltaisiksi avoluhdaksi monipuolistaa alueen vaihettumissoita ja rantasoita ja lisää niiden
edustavuutta
Kosteita suurruohoniittyjä on suunnitelma-alueella noin 3,3 ha. Laajin kasvusto on Ruskiksen
pohjoisrannalla laidunnettavaksi osoitetun alueen
pohjoisreunassa. Suurruohoniitty jää lähes kokonaan laidunalueen ulkopuolelle. Niityn poikki on
tarkoitus rakentaa pitkospuureitti. Luontotyypin
pinta-ala ei pitkospuureitin takia mainittavasti
pienene. Reitin rakentaminen heikentää hieman
luontotyypin luonnontilaisuutta, mutta ei vaikuta
kasvillisuuden edustavuuteen.
Hakamaihin ja kaskilaitumiin kuuluvia alueita
on Stensbölessä kaikkiaan 27,3 ha. Huomattava osa alueista on otettu 1990-luvulla uudelleen
laidunkäyttöön tai niitä on hoidettu puustoa ja
pensaikkoa raivaamalla ja niittämällä. Hoito- ja
käyttösuunnitelmassa esitetään hakamaiden ja
kaskimaiden laidunkäyttöä tukevia toimenpiteitä. Stensbölevikenin länsipuolelle esitetään lisäksi
5,5 hehtaarin laajuisen kuvion muuttamista uudelleen metsä- ja niittylaitumeksi. Hakamaat ja
kaskilaitumet ovat perinneluontotyyppejä, joiden
kasvillisuuteen pitkäaikainen laidunnus on vaikuttanut. Luontotyyppi ei säily ilman laidunnusta tai
muita hoitotoimia. Hoito- ja käyttösuunnitelman
toimenpiteet ylläpitävät hakamaat ja kaskimaat luontotyypin säilymistä, laajentavat luontotyypin
pinta-alaa ja parantavat sen edustavuutta.
Jalopuumetsät-luontotyyppiin kuuluu 7,6 hehtaaria Stensbölen alueen metsiä. Ekuddenin laajahkoa
jalopuumetsää on hoidettu 1990-luvulla, ja se on
arvioitu luonnontilaisuudeltaan ja edustavuudeltaan erinomaiseksi. Ekudddenin jalopuumetsään ei Porvoonjoen suiston–Stensböken hoito- ja
käyttösuunnitelmassa esitetä uusia toimenpiteitä.
Toimenpiteet kohdistuvat kahteen pienempään
metsäkuvioon, joissa tavoitteena on jalopuumetsikön valaistusolojen parantaminen poistamalla
nuoret kuuset tammien ja lehmusten ympäriltä.
Toimenpiteet säilyttävät jalopuumetsät edustavina
luontotyyppeinä ja turvaavat tammien ja lehmusten lisääntymisen.

Koko Porvoonjoen suiston vesialue rantaluhtineen kuuluu jokisuistot-luontotyyppiin. Jokisuistot
on kompleksinen luontotyyppi, joka pitää sisällään useita muita Natura 2000 -luontotyyppejä.
Porvoonjoen suistossa siihen kuuluu vaihettumissoita ja rantasoita sekä kosteita suurruohoniittyjä.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä näihin luontotyyppeihin kuuluviin kuvioihin. Toimenpiteiden vaikutuksia ei kuitenkaan
voida pinta-alan, luontotyypin edustavuuden ja
vähäisen muutoksen vuoksi pitää merkittävinä. Jokisuiston muut rannat tai vesialueen käyttö eivät
muutu hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen
toimenpiteiden ja suositusten vuoksi.
Lintudirektiivin liitteen I lajit
Taulukossa 7 on lueteltu ne 23 lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia, jotka Natura 2000 -tietolomakkeen (Uudenmaan ympäristökeskus 1998)
mukaan ovat suojeluperusteina koko Porvoonjokisuiston–Stensbölen Natura 2000 -alueella, sekä
neljä muuta direktiivilajia, jotka tavattiin alueelta
säännöllisesti vuosien 2003–2004 lintulaskennoissa. Tietolomakkeessa mainituista lajeista kuutta
metsälintua ja yhtä pensaikkolintua ei tavattu
suunnitelma-alueelta vuosina 2003 ja 2004. Lajit
ovat metso, helmipöllö, varpuspöllö, viirupöllö,
pikkusieppo, idänuunilintu ja kirjokerttu. Kirjokerttu on aiemmin pesinyt säännöllisesti Stensbölen
laidunalueilla, mutta sitä ei enää viime vuosina
ole tavattu. Lajin häviäminen ei johdu Stensbölen
pesimäpaikkojen muuttumisesta kirjokertulle epäsuotuisiksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt
toimenpiteet säilyttävät pesimäpaikat lajille sopivina. Myös elinympäristövaatimuksiltaan samankaltaisen pikkulepinkäisen elinmahdollisuudet alueella
säilyvät.
Alueen lintulajeista kaulushaikara, ruskosuohaukka, luhtahuitti ja kurki pesivät järviruokokasvustoissa ja vaihettumissoihin ja rantasoihin kuuluvilla luhdilla. Kaulushaikaran ja ruskosuohaukan
pesimäpaikat sijaitsevat kaukana kunnostettavilta
ja hoidettavilta kohteilta. Suunnitelma ei myöskään tuo pesimäpaikkojen lähelle uutta virkistyskäyttöä tai muuta häiriötä. Luhtahuitti pesii yleensä
märemmissä ja kasvistoltaan monipuolisemmilla
alueilla kuin hoidettavaksi ehdotetut kohteet. Uusien laidunalueiden raivaus ruokoluhdille vähentää hieman luhtahuitille sopivan elinympäristön
pinta-alaa. Lajille sopivia alueita jää Porvoonjoen
suistoon edelleenkin runsaasti. Muutos on niin vähäinen, ettei haittaa voi pitää merkittävänä. Kurjen
pesäpaikoista toinen sijaitsee nykyisen laidunalueen reunassa ja toinen laidunnettavaksi ehdotetun
ruoikkoalueen vieressä. Molemmat pesimäruoikot
on rajattu toimenpidealueiden ulkopuolelle. Toi-
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menpiteet eivät todennäköisesti heikennä kurjen
pesimämahdollisuuksia alueella.
Natura 2000 -tietolomakkeella (Uudenmaan
ympäristökeskus 1998) luetelluista lintulajeista mehiläishaukka, pyy, palokärki ja harmaapäätikka
ovat metsälintuja. Niiden pesimäpaikat sijaitsevat
Stensbölen kartanon lähimetsissä, joihin hoito- ja
käyttösuunnitelmassa osoitetaan vain vähäisiä jalopuuesiintymien hoitoon tähtääviä toimenpiteitä.
Lahopuut ja muut tikoille sopivat ruokailupuut
säilytetään laidunalueiden puustonraivauksien
yhteydessä. Tikkojen elinmahdollisuudet alueelta
todennäköisesti paranevat metsien vanhetessa ja
lahopuun määrän kasvaessa.
Ehdotetut toimenpiteet saattavat vaikuttaa
myönteisesti mustakurkku-uikun ja laulujoutsenen
esiintymiseen. Mustakurkku-uikku viihtyy muutto- ja pesimäaikana sokkeloisilla avovesialueilla,
joiden laajuutta Ruskiksen toimenpiteet kasvattaisivat. Laulujoutsenet ruokailevat matalilla,
tulvivilla rannoilla, joita Ruskiksen ja Stensbölen
hoitotoimet synnyttäisivät. Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet eivät vaikuta uiveloon, merikotkaan, sääkseen, räyskään, kalatiiraan ja lapintiiraan,
sillä nämä lajit esiintyvät lähinnä läpimuuttajina
ja rannoilla ja avovesialueilla tavattavina ruokavieraina. Moottorikelkkailun loppuminen Stensbölen niemessä parantaisi merkittävästi merikotkan
mahdollisuuksia asettua alueelle pesimään.
Ranta- ja luhtakasvillisuuden raivaus ja laidunnus lisäävät suokukolle ja lirolle sopivia muutonaikaisia levähtämis- ja ruokailualueita. Myös pikkulepinkäinen hyötyy laidunalueiden raivauksesta,
sillä laji pesii erilaisilla avoimilla tai puoliavoimilla
alueilla. Ruisrääkän reviirit sijaitsivat vuonna 2004
pellolla hieman suunnitelma-alueen rajan ulkopuolella. Laji hyötyy pensaikon ja ruoikon poistosta rantaluhdilta ja -niityiltä.
Ehdotettu pienpetopyynti saattaa vaikuttaa
positiivisesti kaikkien maassa pesivien lintulajien
pesimätulokseen (poikastuottoon). Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetut koneellisesti tehtävät
toimenpiteet eivät ajoitu lintujen pesimäkaudelle,
joten niistä aiheutuvalla häiriöllä tai melulla ei ole
merkittävää vaikutusta lintudirektiivin liitteen I
lajeihin.

7.4

Toimenpiteiden vaikutukset
muihin merkittäviin lajeihin
Luontodirektiivin lajit
Porvoonjoen suistossa tai Stensbölen suunnittelualueella tavatuista lajeista saukko kuuluu luonto-
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direktiivin lajeihin. Saukkokannan suuruutta tai
saukon vakinaisuutta alueella ei tarkoin tiedetä.
Saukko viihtyy virtavesissä, joita hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei tarkastella.
Suunnitelma-alueella ei tiedetä esiintyvän
luontodirektiivin liitteen IV(b) kasvilajeja. Liitteen
IV(a) eläinlajeista lahdella esiintyy viitasammakko.
Ehdotetuilla toimenpiteillä ei ole merkittävää vaikutusta viitasammakon esiintymiseen. Laji suosii
kutupaikkoinaan mosaiikkimaisen kasvillisuuden sisällä olevia lammikoita tai muita suojaisia
vesialueita sekä veteen rajautuvien ranta-alueita.
Viitasammakot eivät viihdy maatuneissa, kuivapohjaisissa tai hyvin tiheissä ruoikoissa, jollaisia
raivattavaksi ehdotetut ruokoluhdat pääosin ovat.
Ehdotetut toimenpiteet eivät hävitä tai heikennä
viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
Porvoonjoen suiston–Stensbölen alueella ei tiedetä
esiintyvän uhanalaisia tai silmälläpidettäviä
putkilokasvilajeja. Sienilajeista Stensbölestä
tavattu kauharustojäkälä (Ramalina obtusata) on
äärimmäisen uhanalainen (CR) ja mehikääpä
(Aurantioporus fissilis) sekä koivuhuhmarjäkälä
(Sclerophora peronella) vaarantuneita (VU).
Alueelta on löydetty myös vaarantunutta
haapariippasammalta (Neckera pennata).
Silmälläpidettävistä (NT) sienilajeista on
tavattu häränkieli ja luminyhäkkä. Uhanalaiset
ja silmälläpidettävät sieni- ja sammallajit on
löydetty metsäalueilta puiden rungoilta. Niiden
kasvupaikoille tai kasvupaikkojen lähelle ei hoitoja käyttösuunnitelmassa esitetä toimenpiteitä.
Linnuista seuraavassa tarkastellaan vain niitä
lajeja, jotka eivät sisälly lintudirektiivin liitteen I
luetteloon. Vuosien 2003–2004 lintulaskennoissa
havaittiin säännöllisesti neljä lintulajia, jotka on
luokiteltu (Rassi ym. 2001) Suomessa uhanalaiseksi: naurulokki, pikkutikka, tiltaltti ja rastaskerttunen. Nämä lajit kuuluvat uhanalaisuusluokkaan
vaarantuneet (VU). Keväällä 2004 säännöllisesti
tavatuista muuttovieraista metsähanhi on silmälläpidettävä (NT). Pesimälinnuista pensastasku on
silmälläpidettävä.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetuilla
toimenpiteillä ei ole vaikutusta metsähanheen, joka
kuuluu avovesialueella levähtäviin muuttolintuihin. Rastaskerttusen suosimat korkeat, tiheät, vedestä kasvavat ruoikot on jätetty toimenpiteiden
ulkopuolelle, joten toimenpiteet eivät vähennä lajille sopivan elinympäristön pinta-alaa. Myöskään
naurulokin pesimäpaikalle ei kohdistu toimenpiteitä. Ruskiksen ruoikkoalueelle ehdotetut väylät ja
lampareiden laajentaminen saattavat houkutella
alueelle rastaskerttusia ja naurulokkeja, jotka pe-

sivät usein sokkeloisissa, veden ympäröimissä
ruoikoissa.
Puuston ja pensaikon raivaamisella ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta pikkutikkaan.
Raivattavat alueet ovat enimmäkseen pienialaisia
pajukoita tai nuoria, saarekkeisia lehtimetsäkuvioita, jotka eivät ole pikkutikalle optimaalisia elinympäristöjä. Lajille sopivaa elinympäristöä on eri
puolilla jokisuiston rantoja. Tiltaltti on kuusimetsien lintu, joka tulee toimeen monenlaisissa kuusivaltaisissa metsissä. Tiltaltin elinympäristöihin
ei osoiteta toimenpiteitä. Metsät sopivat puuston
vanhentuessakin hyvin tiltaltille. Pensastasku on
avomaalintu, joka viihtyy mm. rantaluhtien ja laidunalueiden pensaikkoisissa reunaosissa. Toimenpide-ehdotukset eivät vaikuta merkittävästi pensastaskun elinympäristöihin. Pensaikkojen raivaus
saattaa heikentää yksittäisiä elinpiirejä, toisaalta
vanhojen hakamaiden avaaminen ja ruokoluhtien
raivaaminen voivat luoda uusia, pensastaskulle
sopivia ympäristöjä.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetut koneellisesti tehtävät toimenpiteet eivät ajoitu lintujen pesimäkaudelle, joten niistä aiheutuvalla
häiriöllä tai melulla ei ole merkittävää vaikutusta
uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lintulajeihin.

7.5

Yhteisvaikutukset
Alueen maankäyttöä ohjataan Porvoon kaupungin osayleiskaavassa (Porvoon kaupunki 2004)
ja haja-asutusalueiden osayleiskaavalla (Porvoon
maalaiskunta 1996), joka kattaa entisen Porvoon
maalaiskunnan puolelle jäävät alueet eli Kråkön
rannan ja Stensbölefjärdenin eteläosan.
Porvoonjoen suisto ja Stensbölen alue on merkitty Porvoon kaupungin osayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi (SL). Rajaus on Natura-rajan
mukainen ja noudattaa kosteikkoalueella rantaviivaa. Myös haja-asutusalueiden yleiskaavassa
vesialue on merkitty luonnonsuojelualueeksi lukuun ottamatta Killingön yleisiksi vesialueiksi varattuja lähivesiä. Alueen kaavat tukevat nykyistä

maankäyttöä. Ne eivät ohjaa ranta-alueille uutta
rakentamista tai nykyisestä poikkeavaa käyttöä.
Uudisrakentaminen on mahdollista ainoastaan
Bjurbölevikenin itärannalle, mutta se edellyttää
ranta-asemakaavan laatimista.
Kaavojen sisältöä on esitelty tarkemmin luvuissa 4.1.6. ja 4.2.6. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa
ehdotetuilla toimenpiteillä ja osayleiskaavan sekä
haja-asutusalueiden osayleiskaavan mukaisella
maankäytöllä ei ole yhteisvaikutuksia Porvoonjokisuiston–Stensbölen Natura 2000 -alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin.
Sandgårdin alueen virkistyskäytön kehittäminen. Maaaineksen otto Kråkön Sandgårdin alueelta päättyy
lähivuosina. Alue otetaan virkistyskäyttöön. Virkistyskäytön suunnittelun yhteydessä on virinnyt
ajatus siitä, että alueelle järjestettäisiin kevyenliikenteen käyttöä varten kulkuyhteys Sikosaaren ja
Killingön kautta. Reitin käyttö edellyttää Lakasalmen ylittämistä kevytrakenteisella vaijerilautalla.
Vaijerilautan suunniteltu reitti kulkisi Sikosaaren
eteläpään lounaiskärjestä Killingön harjuniemen
kärjen tyvelle loma-asuntojen pohjoispuolelle.
Lauttareitin kohdalla vesialueelta tai sen läheltä ei ole tavattu Natura-alueen suojeluperusteena olevia lajeja tai luontotyyppejä. Reittiä varten
olisi perustettava Sikosaareen noin 150 metrin
mittainen polku, joka kulkisi Natura-alueeseen
kuuluvan Sikosaaren vanhan metsän reunaosan
läpi Lakasalmen rantaan. Metsäalue kuuluu boreaaliset luonnonmetsät-luontotyyppiin. Reitistä
ei ole laadittu suunnitelmia, joten sen vaikutuksia
luontotyyppiin ei voida arvioida. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat polun mitoitus, sijainti
ja rakenteet sekä rannalla tarvittavat laituri- ym.
rakenteet.
Lauttareitin kohdalle ei ole hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetty toimenpiteitä, joten lauttasuunnitelmalla ja hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetuilla toimenpiteillä ei ole yhteisvaikutuksia. Lakasalmi on keväisin ennen selkävesien
jäidenlähtöä erittäin merkittävä muuttolintujen
levähdys- ja ruokailualue. Lautan käyttö on linnuston suojeluarvoja heikentämättä mahdollista
Porvoonjoen suiston ollessa jäätön.
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Liite 1. Vesi- ja rantalintujen yksilömäärät Kaupunginselän–Stensbölenfjärdenin alueella syksyn 2003 laskentapäivinä.
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Liite 2. Vesi- ja rantalintujen yksilömäärät Kaupunginselän–Stensbölenfjärdenin alueella kevään 2004 laskentapäivinä.
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Liite 3.

Porvoonjoen suiston– Stensbölen hoito- ja
käyttösuunnitelmasta annetut lausunnot
Porvoonjoen suiston– Stensbölen alueelle laadittiin Lintulahdet Life-hankkeen osana hoito- ja käyttösuunnitelma. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:n laatima suunnitelma valmistui keväällä 2005 ja viimeisteltiin julkaisukuntoon vuoden 2007 alussa. Suunnitelman teettämisestä vastasi Uudenmaan ympäristökeskus. Suunnitelmaa valmisteltiin yhteistyössä Porvoon kaupungin, Itä-Uudenmaan liiton, paikallisten
asukkaiden sekä paikallisten luonto- ja metsästäjäjärjestöjen kanssa. Yhteistyötahot antoivat palautetta
suunnitelman luonnoksista ja auttoivat lähtöaineistojen kokoamisessa ja toimenpiteiden suunnittelussa.
Koska useimmat osalliset pääsivät kommentoimaan suunnitelmaa jo sen tekovaiheessa, Uudenmaan
ympäristökeskus ei pitänyt tarpeellisena laajaa lausuntokierrosta valmiista suunnitelmasta. Hoito- ja
käyttösuunnitelmasta pyydettiin lausunnot vain niiltä tahoilta, joiden odotettiin osallistuvan suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen, rahoittamiseen tai valvomiseen. Lausuntoja saatiin
neljältä yhteisöltä. Seuraavassa on tiivistelmä lausuntojen sisällöstä.

Porvoon kaupunki
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimikunnan päätöksen (pöytäkirjanote § 110, 23.5.2007) mukaan
”Porvoonjoen suiston – Stensbölen alueelle laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma on perusteltu ja käyttökelpoinen esitys sellaisten hoitotoimien toteuttamiseksi, joiden avulla alueen luonnonsuojelullinen arvo
on mahdollista jatkossa ja säilyttää ja sitä voidaan jopa nostaa. Ehdotetut toimenpiteet mahdollistavat
myös alueen virkistyskäytön siten, etteivät luonnonsuojelulliset arvot siitä olennaisesti kärsi.”
Lautakunta piti järkevänä esittää toimenpiteitä koskeva aikataulu ohjeellisena, koska toimenpiteiden
toteuttaminen todennäköisesti edellyttää myös valtion taholta tulevaa rahoitusta.
Lautakunta ei esittänyt muutoksia hoito- ja käyttösuunnitelman sisältöön.

Itä-Uudenmaan liitto
Itä-Uudenmaan liitto (lausunto 14.5.2007) totesi, että Porvoonjoen suiston – Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt hankkeet ja tavoitteet ja niitä toteuttavat toimenpiteet ovat hyvin sopusoinnussa
alueen muiden maankäytöllisten tavoitteiden kanssa.
Itä-Uudenmaan liitto ei esittänyt muutoksia hoito- ja käyttösuunnitelman sisältöön.

Uudenmaan riistanhoitopiiri
Uudenmaan riistanhoitopiiri (lausunto 14.5.2007) piti Porvoonjoen suiston – Stensbölen hoito- ja käyttösuunnitelmaa onnistuneena ja pääosiltaan riittävän kattavana ja perusteellisena. Riistanhoitopiiri otti
esille muutamia virheitä ja esitti joitakin muutoksia suunnitelmaan.
Riistanhoitopiiri huomautti että paikallisen riistayhdistyksen nimi on Porvoon riistanhoitoyhdistys
eikä Porvoon riistayhdistys kuten suunnitelmassa virheellisesti mainitaan. Riistanhoitopiiri muistutti
myös siitä, että alueen nisäkäslajistoa on tutkittu v. 1997 osana Porvoon nisäkäskartoitusta.
Riistanhoitopiirin mielestä luonnonsuojelualuetta laajennettaessa (suunnitelman sivu 74) rauhoitusmääräykset tulisi laatia sellaisiksi, että eivät estä nykyisen kaltaista metsästystä, eikä mahdollisesti
perustettavilla uusilla luonnonsuojelualueilla tule rajoittaa metsästystä vastoin alueen omistajan toivomusta. Metsästystä ei myöskään tulisi rajoittaa laatimalla liikkumisrajoituksista niin tiukat, että metsästys
estyy. Tarkkisten eteläpuoliselle vesialueelle ehdotettu liikkumisrajoitus, joka kieltäisi vesillä liikkumisen
200 metriä lähempänä rantaa, estäisi riistanhoitopiirin mukaan laillisen metsästyksen. Riistanhoitopiiri
perusteli metsästyksen sallimista nykyisellään sillä, että se motivoi paikallisia metsästysseuroja rajoittamaan alueen pienpetokantaa.
Uudenmaan riistanhoitopiiri kiinnitti huomiota sivulla 75 esitettyihin toimenpiteisiin, joihin kuuluu
pienpetopyynnin jatkaminen tarvittaessa. Riistanhoitopiiri esitti, että pienpetopyyntiä jatkettaisiin vuosittain ja se merkittäisiin hoito- ja käyttösuunnitelmaan tavoitteisiin vuosittain tehtäväksi toimenpiteeksi.
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Riistanhoitopiiri muistutti siitä, että linnuston seurantatuloksissa ei mainita lainkaan yleisimpiä varislintuja. Riistanhoitopiiri piti tärkeänä pesivien varislintukantojen ja pesimättöminä oleskelevien varislintujen sisällyttämistä linnustonseurantaan.

Porvoon seudun lintuyhdistys ry
Porvoon seudun lintuyhdistys (PSLY, lausunto 22.5.2007) piti hoito- ja käyttösuunnitelmaa perusteellisena ja hyvin tehtynä ja mainitsi, että suunnitelman tavoitteet ja toteutuskeinot vastaavat varsin pitkälle
PSLY:n näkemystä alueella tarpeellisista toimenpiteistä.
PSLY piti suunnitelluista hoito- ja kunnostustoimista tärkeimpänä ja kiireellisimpänä Ruskiksen umpeenkasvaneiden osien ruoppaamista sekä vesiväylän avaamista Bjurbölevikeniltä Stensbölefjärdenille.
Lisäksi yhdistys muistutti että suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsevan Fladanin rantaniityn ottaminen
uudelleen laidunkäyttöön on tärkeä toimenpide koko Porvoonjoen suiston linnuston kannalta. Yhdistys
piti tärkeänä myös Ruskiksen uuden laidunniityn raivaamista aivan vesirajaan asti sekä laidunta reunustavan jokivarren kasvillisuuden poistamista ja jokirannan pintakerroksen jyrsimistä kasvien juurakoista
vapaaksi lietealueeksi.
PSLY halusi kiirehtiä Kråkön rantaan esitettyä tornia ja kannatti myös Ruskiksen pohjoisrannalle
suunniteltua tarkkailupiiloa. Yhdistys piti molempia hyvänä keinoja lintuharrastuksen ja -tutkimuksen
edistämiseksi, mutta muistutti, että tarkkailupiilon johtava reitti on suojattava huolellisesti, jotta paikalla
kävijät eivät aiheuta haittaa suiston linnustolle.
PSLY ei pidä suotavana Ruskiksen pohjoisrannan länsiosaan rakennettavaksi ehdotettu lintutornia,
sillä tornin käyttö todennäköisesti häiritsisi jokiuomassa sen edustalla ruokailevia lintuja.
Pienpetopyynnissä tulisi PSLY:n mukaan keskittyä ns. tulokaslajeihin eli minkkiin ja supikoiraan.
Yhdistys muistutti, että varis kuuluu luontaiseen pesimälinnustoomme, eikä sen pyynnille suistoalueella
ole riittäviä perusteita.
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Tiivistelmä

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Porvoonjoen suiston-Stensbölen aluetta, joka on laaja, yhtenäisenä
säilynyt luontokokonaisuus. Siihen kuuluvat mm. Ruskiksen maineikas, vuonna 1945 rauhoitettu lintukosteikko,
Ruskiksen eteläpuolella sijaitseva Stensbölenselän vesialue sekä sen itärannalla sijaitsevat Stensbölen kartanon
vanhat laitumet ja lehdot. Alue on osa Porvoonjoen suiston–Stensbölen Natura 2000-aluetta. Suunnittelualueen
pinta-ala on 996 hehtaaria, josta 828 hehtaaria on vesialuetta ja 168 hehtaaria maata.
Suunnittelualueen rannat ovat matalia, ruoikkoisia ja monin paikoin maatuneita. Hankalasti käytettävät rannat
ovat säilyneet lähes rakentamattomina. Stensbölen alue on muovautunut vuosisatojen aikana viljelyn, niitty- ja
hakamaiden laidunnuksen sekä metsätalouden tuloksena. Osa metsistä on ollut talouskäytön ulkopuolella varsin
pitkään. Metsien arvoa lisäävät luontaiset lehmus- ja tammiesiintymät, joista osa on iäkkäitä.
Porvoonjoen suiston linnusto on rikas ja monipuolinen. Runsaslukuisimpia pesimälajeja ovat vesilinnuista silkkiuikku, sinisorsa ja nokikana. Pesimälinnustoon kuuluvat lisäksi mm. kurki, naurulokki, luhtahuitti, luhtakana ja
rastaskerttunen. Suiston rantametsistä pesivät uuttukyyhky ja pikkutikka. Kaulushaikara ja ruskosuohaukka esiintyvät myös alueella säännöllisesti.
Porvoonjoen suisto on erittäin merkittäviä vesilintujen muutonaikainen levähdyspaikka sekä keväällä että syksyllä. Runsaimmat alueella levähtävät lajit ovat isokoskelo, tukkasotka ja sinisorsa. Isokoskeloita alueelle kerääntyy
tiettävästi enemmän kuin yhdellekään toiselle etelärannikon merenlahdelle. Porvoonjoen suisto on myös EteläSuomen tärkeimpiä uivelon levähdys- ja ruokailualueita. Suurin yhdellä kertaa laskettu uivelomäärä on peräti 230
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aluetta, joka on laaja, yhtenäisenä säilynyt luontokokonaisuus ja linnustollisesti monipuolinen kosteikkoalue. Porvoonjoen suiston–Stensbölen hoitoja käyttösuunnitelma on laadittu vuosiksi 2005–2014. Toimenpide-ehdotusten toteuttaminen on aloitettu Lintulahdet Life -projektissa vuonna 2004.
Suunnitelman tavoitteena on kosteikkolinnuston elinolojen parantaminen,
luonto- ja maisema-arvojen säilyttäminen sekä ympäristöarvot huomioon
ottavan virkistyskäytön kehittäminen.
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