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1 Yleiskuvaus 
 

1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila
3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  Johdanto Lomakkeella annetaan hallinnolliset yleistiedot alueesta, kerrotaan suunnitelman tavoite ja sen mukaan tehtävien toimenpiteiden 

pinta-alat sekä kuvataan suunnitteluprosessi. 

Yleissijaintikartta: 
LIITE 1 Lausuntoyhteenveto         LIITE 3 YSA-alueiden rauhoi-

tusmääräykset  LIITE 2 Muu liitekartta  

Suunnittelualueen nimi Perämeren saaret 
Pinta-ala (ha) 7 136 ha 
josta vettä (ha) Tietoa ei saatavilla, alueen suojelu on 

vielä osin toteuttamatta. 
Maakunta Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, 

hoitokohteet Lapin alueella 
Kunta Kemi, Tornio, Simo, Ii, Haukipudas, Oulu, 

Oulunsalo, Hailuoto 
Kunnan osa  

Alueyksikkö Pohjanmaan Luontopalvelut 
Tekijä(t) Ulla Ahola 
Suunnitelman tavoite / tavoitteet Perinnebiotooppien luonnonhoito 
Suojelualueet ja muut alueet 

Koodi Nimi Päämaankäyttölk  Pinta-ala, 
(ha)1) 

Perustettu 2) Lisätietoja 

FI 130 0302 Perämeren saaret 211 7 136   
YSA 203281   361,22   
YSA 110319   1245,95   
YSA 205687   353,45   
YSA 203178   2,55   
YSA 203167   8,18   
YSA 203754   29,42   
YSA 203761   3,78   
YSA 203764   93,03   
YSA 203759   62,68   
YSA 123422   36,13   
YSA 205749   27,34   
YSA 203758   25,81   
YSA 205754   45,87   
      
      
Erityisarvot  Luokka / arvo Pinta-ala (ha) 
Simojoen suun kulttuurimaisemat MAO120133  Suunnittelualueella 92,7 ha 
Perinnebiotooppi-inventointi  Maakunnallisesti arvokas 

(Niittykarin keto) 
3,3 ha 

Kaava  Merkintä 
  
  
Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Vuosi  Dnro Kattavuus 
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Luontotyyppi-inventointi 2007  Huom! Natura-luontotyyppien määrittelyt ovat täsmentyneet vuonna 
2007 tehtyjen luontotyyppi-inventointien jälkeen, minkä vuoksi 
joidenkin kuvioiden tietoja on korjattu suunnitelman teon yhteydessä.  

Perämeren saarten YSA-alueiden kulttuuriperintöinventointeja 
Kemissä ja Simossa 2012 

2012 6227/41/2012 Iso-Räiskö, Pieni-Räiskö, Valkiakari, Lissabon, Tiuranen ja 
Paskaletto 

Kemi- ja Simojokisuiston kohdennettu kääpäkartoitus 2012 2012 4846/41/2012 Suunnittelualueen kaikki saaret lukuun ottamatta Lissabonia 
Kemi- ja Simojokisuun pesimälinnustolaskentoja / Pentti Rauhalan 
arkisto 

vv. 1999 - 
2008 

 Koko suunnittelualue 

Toimenpiteiden kattama kokonaispinta-ala, ha Noin 150 ha Suunnitel-
man dnro 3139/42/2012 Julkinen Osittain 

Salatut liitteet 1 kpl 
Suunnitelman osallistaminen ja hyväksyminen 
Tapahtuma Päiväys Henkilö / organisaatio 
YSA-alueiden maanomistajien informointi maastotöiden ja 
suunnittelun käynnistymisestä 

Touko- ja kesäkuussa 2012  Ulla Ahola ja Päivi Virnes / Metsähallitus 

YSA-alueiden maanomistajien kuuleminen    
 Kalervo Ruikkalan mukaan Paskaleton keskiosien Naturaan 

kuulumaton alue voidaan sisällyttää laidunalueeseen. 
 

 Juhani Sotisaari suhtautuu myönteisesti mahdollisen 
Hietalietteen laidunalueen ulottamiseen Kemin kirkonkylän 
osakaskunnan omistamalle Natura-rajauksen ulkopuoliselle 
alueelle. Valkiakarin ottaminen laidunnukseen 
kokonaisuudessaan  (myös Natura-alueen ulkopuolisilta 
osiltaan) on mahdollista. 
 

 Kemin kaupunki suhtautuu myönteisesti laidunalueen 
ulottamiseen Kemin kaupungin omistamalle Natura-alueen 
ulkopuoliselle kiinteistölle (no: 8:34). 

 
 Simoniemen Metsästysseura suhtautuu myönteisesti (mm. 

Tiurasen ja Paskaleton) laidunnussuunnitelmiin.  
 

 Simonkylän Metsästysseura suhtautuu myönteisesti 
Paskaleton laidunnussuunnitelmiin. Paskaleton keskiosien 
Naturaan kuulumaton alue voidaan sisällyttää 
laidunalueeseen. 
Laiduntajan kanssa voidaan sopia menettelytavasta ennen 
sorsanmetsästyksen alkamista.  
Vuokralla olevat mökkitontit tulee aidata laitumen 
ulkopuolelle. Simonkylän jakokunnan mielestä laidunaitojen 
purkaminen laidunkausien välisiksi ajoiksi ei ole tarpeen. 
Mökkiläiset saattavat kuitenkin haluta aitojen purkamista. 
 

 Kemin kirkonkylän osakaskunta esittää suunnitelmaan 
pieniä tarkennuksia koskien alueiden virkistyskäytön 
huomioimista ks. tarkemmin liite 3. 
 

 Paskaleton mökkiläisten tiedottaminen Paskaleton 

Puhelu 25.1.2013 
 
 
 
Puhelut 25.1. ja 1.2. 2013 
 
 
 
 
 
Sähköposti 28.1.2013 
 
 
 
 
Puhelu 17.4.2013 
 
 
 
Puhelu 17.4.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelman esittely Kemin 
kirkonkylän osakaskunnalle 
7.5.2013 
 
 

Ulla Ahola / Metsähallitus – Kalervo Ruikkala / Meren saarten 
luonnonsuojelualueen osakastilojen yhteyshenkilö 
 
 
Ulla Ahola / Metsähallitus – Juhani Sotisaari / Kemin kirkonkylän 
osakaskunnan puheenjohtaja 
 
 
 
 
Ulla Ahola / Metsähallitus - Paulus Rantajärvi / Kemin kaupunki 
 
 
 
Ulla Ahola / Metsähallitus – Granholm Matti / Simoniemen 
metsästysseuran puheenjohtaja 
 
 
Ulla Ahola / Metsähallitus – Markku Marttila / Simonkylän 
metsästysseuran ja Simonkylän Maa- ja Vesiosakaskunnan sihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulla Ahola / Kemin kirkonkylän osakaskunta 
 
 
 
Ulla Ahola / Sinikka Pitkänen, Ulla Ahola / Kyllikki Leskinen ja Kauko 
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laidunnussuunnitelmasta. Mökkiläiset suhtautuvat erittäin 
myönteisesti alueen laidunnussuunnitelmiin. Leskinen 
toivoo, että lampaat saisivat laiduntaa vapaasti hänen 
mökkinsä pihapiirissä eikä aitaamista tarvita. 

 
 

Puhelu 17.5.2013 Leskinen 

Suunnitelman kommentoiminen  28.2.2013 Päivi Virnes / Metsähallitus 
Suunnitelman kommentoiminen 15.3.2013 Kari Kemppainen / Lapin  Ely-keskus 
Lapin Ely-keskuksen lausunto 20.6.2013 Pirkko Posio ja Pekka Herva / Lapin Ely-keskus 
   
YSA-alueiden maanomistajien kirjalliset hyväksynnät 
suunnitelmalle: 

  

YSA203754 Suunnitelman hyväksyminen ilman muutoksia 
(kirjallisesti) 

27.3.2013 Simoniemen jakokunnan osakaskunta / puheenjohtaja Kari Mattila 

YSA203761 Suunnitelman hyväksyminen (kirjallisesti) liitteessä 3 
esitetyin muutoksin 

18.4.2013 Meren saarten kiinteistön osakastilat / Kalervo Ruikkala 

YSA203764 Suunnitelman hyväksyminen (kirjallisesti) liitteessä 3 
esitetyin muutoksin  

23.3.2013 Simonkylän maa- ja vesialueen osakaskunnat / Markku Marttila 

YSA205754 Suunnitelman hyväksyminen (kirjallisesti) liitteessä 3 
esitetyin muutoksin 

19.4.2013 Kemin kaupunki / Tapani Onkalo 

YSA203281 Suunnitelman hyväksyminen (kirjallisesti) liitteessä 3 
esitetyin muutoksin 

7.5.2013 Kemin kirkonkylän osakaskunta / puheenjohtaja Markku Sotisaari 

Suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat luvat Luvan antaja Lisätietoja 
   
   
   
Lisätietoja 
Alue on SPA/SCI. Yksityisten suojelualueiden pinta-alat on laskettu marraskuussa 2011 sen hetkisistä SYKE:n toimittamasta paikkatietoaineistosta.  Yksityiset suojelualueet 
ulottuvat usein Natura-rajauksen ulkopuolelle.  
 
 
1) suunnittelualueella oleva pinta-ala. 2) YSA-alueella päätöspäivä. 
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LIITE 1. Suunnittelualueen yleissijainti.  Suunnittelualueet on kehystetty punaisella, siniset rajaukset ovat Natura-alueita. 
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LIITE 2. YSA-alueiden rauhoitusmääräysten ja rasitteiden yhteenveto. 
 
Liite 2. YSA-kohteet, alueen hoidon suunnitellussa huomioitavat kielletyt tai rajoitetut toiminnot sekä rasitteet. 
Tunnus Nimi 
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1)YSA203754 Perämeren saarten luonnonsuojelualue 
(Tiuranen) 

n. 29   x   x   

2)YSA203764 Perämeren saarten luonnonsuojelualue 2 
(Paskaletto, Lissabon) 

n. 97   x   x x  

3)YSA205754 Perämeren saarten luonnonsuojelualue 
(Hietaliete) 

n. 48  x   x   

4)YSA203281 Kemin kirkonkylän osakaskunnan 
luonnonsuojelualue (Hietaliete, Niittykari, 
Iso-Räiskö, Pieni-Räiskö, Valkiakari) 

n. 363  x   x   

5)YSA203761 Meren saarten luonnonsuojelualue 
(Paskaletto) 

n. 3,6  x   x   

Pinta-ala yhteensä (ha)   
Lisätietoja 
1, 2, 3, 4) Sellainen yleishyödyllinen rakentaminen, joka on tarpeen mm. alueen suojelutavoitteiden mukaisen luonnon hoidon kannalta, sallitaan Lapin ympäristökeskuksen 
ja maanomistajan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Metsänhakkuu / rantapensaikon raivaus on kielletty lukuun ottamatta alueelle laaditussa HKS:ssa määriteltyjä 
hoidon kannalta välttämättömiä puuston poistoja. 
2) Lintutornin rakentaminen ja lisänuotiopaikkojen sijoittaminen alueelle HKS:n mukaisesti sallitaan.  
2, 5) Olemassa olevien venevalkamien ja väylien nykytasoinen aukipito on sallittu, kulkuväylien ruoppaukset voimassa olevien lupaehtojen mukaisesti.  
3) Meriliikenteeseen liittyvien laitteiden rakentaminen ja niiden kunnossapitoon liittyvät raivaukset sallitaan. Uusia nuotiopaikkoja saa tehdä HKS:n mukaisesti.  
4) Alueella sijaitsevien laavujen ja nuotiopaikkojen kunnossapito on sallittua. 
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LIITE 3. Yhteenveto lausunnoista ja YSA-alueiden maanomistajien muutosehdotuksista sekä Metsähallituksen vastineet niihin. 
 
Esitetty muutosehdotus Metsähallituksen vastaus / muutokset suunnitelmaan 
Meren saarten osakaskunta  
Paskaleton puustoa pitäisi harventaa ennen laidunnuksen aloittamista (polttopuuta 
maanomistajille) (puhelu 25.3.2013 U.A. - Kalervo Ruikkala). 
Jotkut osakkaista pelkäävät, että uhanalainen lajisto (ruijanesikko ja 
verikämmekkä) kärsisi lammaslaidunnuksesta. Osakaskunta haluaisi harventaa 
alueen vanhinta puustoa, mm. lahopuut tulisi poistaa ja jättää nuori puusto 
kasvamaan (puhelu 10.4.2013 U.A. – K.R.). 
 
 
 
 
Kaarlo Salmelan suulliset kommentit suunnitelmaan (12.4.2013)  

 Simoniemen ja Simonkylän metsästysseuroja tulee tiedottaa 
suunnitelmasta  

 Laidunaidat tulee mieluiten poistaa laidunkauden ulkopuoliseksi ajaksi 
 Mökkialueet tulee aidata riittävän väljästi laitumen ulkopuolelle 
 Paskaleton kuusettumisen estämiseksi sieltä tulisi poistaa kuusta 

 
 
 
 
 
Meren saarten osakaskunta painottaa hyväksynnän ehtona (kirjallisessa 
hyväksynnässä esitetyt muutokset suunnitelmaan), että mökkialueet aidataan 
laidunalueen ulkopuolelle ja laidunaika päättyy vuosittain ennen metsästyskauden 
alkua (20.8.). Lisäksi mökkiläisille tulee tiedottaa tekeillä olevasta suunnitelmasta ja 
valmistunut suunnitelma tulee esittää maanomistajille lopullisessa muodossaan. 
 

Alueelta ei ole tarpeen poistaa puustoa luonnonhoidollisista syistä. Mikäli puustoa 
poistettaisiin, raivaukset kohdistuisivat nuorimpiin puuikäluokkiin, joilla ei ole 
merkitystä polttopuuna. Lahopuut ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaita. Vanhojen puiden rungoilla elää useita sammal-, jäkälä- ja sienilajeja 
sekä monipuolinen hyönteislajisto. 
Paskaleton rantaniittyjen uhanalaiset kasvilajit, ruijanesikko ja verikämmekkä, 
hyötyvät lammaslaidunnuksesta. Laidunnus estää rantojen pensoittumisen ja 
ruovikoitumisen, jotka saattavat muodostua uhkaksi lajien esiintymille 
tulevaisuudessa. Hoitoseurannoissa tarkkaillaan, ettei lajien kasvupaikoille 
kohdistu ylilaidunnusta. Laidunpainetta säädellään laidunalueiden vuorottelulla 
sekä sovittamalla laiduneläinten määrä alueen kasvillisuuden kehityksen mukaan. 
 
Simoniemen ja Simonkylän metsästysseurat suhtautuvat myönteisesti 
laidunnussuunnitelmiin. Paskaleton mökkiläisistä kaikki eivät koe mökkinsä 
aitaamista pois laitumesta tarpeelliseksi. Mikäli Paskaleton laidunnus toteutuu, 
kuullaan mökkiläisten mielipiteet aitaamistarpeista uudelleen ja tehdään 
aitaamisjärjestelyt sen mukaisesti. Paskaleton kuusettumisen estämiseksi 
laiduntaja voi tarvittaessa raivata kuusen taimia erityisympäristötuella (s.35 
Paskaletossa tehtävät toimenpiteet). 
 
 
 
Mökkialueet aidataan laidunalueen ulkopuolelle ainakin Kaarlo Leskisen mökin 
osalta (ks. Paskaletossa tehtävät toimenpiteet s. 35). Liitteeseen 18 on lisätty 
mökkialueen laitumesta erottava aita. Laiduntaja ja maa-alueen vuokraaja voivat 
sopia laidunkauden päättyvän 20.8. mennessä. Saaren mökkiläisille (Sinikka 
Pitkänen ja Kyllikki Leskinen) on kerrottu puhelimitse Paskaleton 
laidunnussuunnitelmista. Suunnitelma lähetetään lopullisessa muodossaan 
maanomistajille. 
 

Simonkylän maa- ja vesialueiden osakaskunta  
esittää (hyväksymiskaavakkeessa kirjallisesti), että Paskaleton itä-koillisrannan 
nokka säilytetään virkistysalueena, johon on hyvä rantautua veneellä. Lisäksi 
osakaskunta toteaa, että mikäli Paskaletossa tehdään puuston poistoa, on siitä 
oltava yhteydessä maanomistajiin. On myös huolehdittava, ettei aluetta 
ylilaidunneta, vaan pidetään esim. tarvittaessa välivuosi laidunnuksessa (puhelu 
10.4.2013 U.A. – Martti Markkula). 

Paskaletossa tehtäviin hoitotoimenpiteisiin (s. 34 ja LIITE 18) on lisätty itä-
koillisosan ranta-alueen rajaaminen aidalla laidunalueen ulkopuolelle. Alueelle 
voidaan rakentaa haluttaessa nuotiopaikka. Suunnitelman mukaisesti alueelta ei 
poisteta puustoa. Ennen suunnitelman mukaisten luonnonhoito-toimenpiteisiin 
ryhtymistä maanomistajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus hoitotoimista.  
Laidunalueilla tavoitellaan luonnon monimuotoisuuden kannalta optimaalista 
laidunpainetta ja esim. uhanalaisten kasvilajien esiintymien tilaa tarkkaillaan 
hoitoseurannoissa. Kasvillisuuden liiallisen kulumisen estämiseksi on mahdollista 
vuorotella laidunalueita ja pitää tarvittaessa esim. välivuosia jonkun alueen 
laidunnuksessa. 
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Kemin kaupunki  
tuo lausunnossaan esille hankkeesta tiedottamisen merkityksen asian näkyvyyden 
lisäämiseksi. Se myös esittää, että nyt osoitettujen nuotio- ja laavupaikkojen lisäksi 
mahdollistettaisiin uusien laavu- ja nuotiopaikkojen rakentaminen siinä vaiheessa, 
kun alueiden hoito olisi vakiintunut ja virkistyskäyttö kohdentunut. Hietalietteen 
alueella olevat kotarakenteet ja niiden lähiympäristö on aidattava, etteivät lampaat 
aiheuta vahinkoa kaupungin talvimatkailua palveleviin kotarakennelmiin. Aitaan 
tulee tehdä veräjät itä- ja länsireunoille ja niiden kohdat tulee osoittaa vähintään 2 
m maksimilumenkorkeuden tason yläpuolelle ulottuvilla mastoilla. Kaupunki 
hyväksyy Hietalietteelle ehdotetun laidunnusalueen laajentamisen omistamalleen 
kiinteistön 240-402-8-34 suojelualueeseen kuulumattomalle osalle. 

Uusien laavu- ja nuotiopaikkojen rakentamismahdollisuudesta alueelle on maininta 
sivun 34 lisätiedoissa. 
 
Hoitohankkeen edettyä toteutusvaiheeseen lähetetään tiedote paikallisille ja 
alueellisille sanomalehdille. 
 
Hietalietteellä tehtäviin toimenpiteisiin (s. 29) ja liitteen 13 karttapohjaan on lisätty 
kotarakennelmien ympäristön aitaaminen laitumen ulkopuolelle ja veräjien 
merkitseminen.  
 
 
 

Kemin kirkonkylän osakaskunta 
hyväksyy suunnitelman seuraavin tarkennuksin. Suunnitelmaa toteutettaessa tulee 
huomioida alueen virkistyskäyttö: laavut, hiekkarannat ja perinteiset veneellä 
rantautumispaikat tulee aidata laitumen ulkopuolelle. Mökit pihapiireineen 
(Hietaliete, Valkiakari) tulee aidata laitumen ulkopuolle. Iso-Räiskön itärannan 
leiriytymispaikka on purettava. Etenkin Valkiakarin raivauksessa saatavaa kataja-
ainesta olisi pyrittävä hyödyntämään. Raivaustyöt toivotaan aloitettavan 
Valkiakarista. 

Hietalietteellä tehtäviin toimenpiteisiin (s. 29) ja liitteen 13 karttapohjaan on lisätty 
Välisaaressa olevan mökkialueen aitaaminen laitumen ulkopuolelle. Niittykarilla 
tehtäviin toimenpiteisiin (s. 30) ja liitteen 14 karttapohjaan on lisätty saaren itä- ja 
pohjoisrannan virkistyskäyttöalueen aitaaminen. Iso-Räiskön ehdotettua 
laidunaluerajausta (liite 15) on muutettu niin, että kaikki Kemin kirkonkylän 
osakaskunnan tärkeänä pitämät rantautumis- ja virkistyskäytöalueet jäävät nyt 
laidunalueen ulkopuolelle. Pieni-Räisköllä tehtäviin toimenpiteisiin (s. 33) ja liitteen 
16 karttapohjaan on lisätty laavu-  ja nuotiopaikan aitaaminen laidunalueen 
ulkopuolelle. Valkiakarilla tehtäviin toimenpiteisiin (s.34) ja liitteen 17 karttapohjaan 
on lisätty mökin pihapiirin aitaaminen laidunalueen ulkopuolelle. Toimenpiteisiin on 
lisätty myös kataja-aineksen jatkojalostajan etsiminen. Iso-Räiskön itärannan 
leiriytymispaikasta ja sen purkamistarpeesta on ilmoitettu Lapin Ely-keskukseen. 

Lapin Ely-keskus 
Korostaa satamapaikkojen osalta, että ranta-alueiden muokkaukseen tulee 
suhtautua pidättyväisesti ja varovaisuusperiaatetta noudattaen. Välttämättömät 
satamapaikat tulee suunnitella hyvin ja sijoittaa luontoarvot huomioiden vähiten 
haitallisiin kohteisiin. Rantaviivan siirtäminen ja vesialueen ruoppaaminen vaatii 
maanomistajan, vesialueen ruoppaaminen lisäksi Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston ympäristölupayksikön luvan. 
 
Korostaa lisäksi, että lintu- ja luontodirektiivin, koko maassa rauhoitettujen eliölajien 
ja uhanalaisten lajien elinympäristöjen alueella toimittaessa tulisi eri 
hoitomenetelmien ja hoidon tehokkuuden ja voimakkuuden vaikutusta em. lajien 
elinympäristöjen laatuun ja tätä kautta eliölajiston elinvoimaisuuteen seurata 
kaikkien eliöryhmien optimaalisen hoidon saavuttamiseksi. Laiduneläinten 
laidunpainetta ja tallausvaikutusta tulisi selvittää ja tarvittaessa rajata 
arvokkaimman lajiston elinympäristöjä laidunnuksen ulkopuolelle ja hoitaa alueita 
muilla keinoin. 

Maihinnousupaikkoina on tarkoitus käyttää yleisimmin käytössä olevia 
maihinnousupaikkoja, joiden mahdollinen ruoppaustarve riippuu alueelle lampaita 
tuovan henkilön käyttämästä venekalustosta. Mikäli ilmenee, että laiduneläinten 
vieminen saarelle ei onnistu ilman ruoppausta, tehdään ruoppausilmoitus Lapin 
ELY-keskukseen.  
 
Kaavakkeen 3 lisätiedoissa (s. 37) kerrotaan, että kunkin laidunalueen 
kasvillisuuden kehitystä seurataan hoitoseurannoissa ja laidunpaine sovitetaan 
kasvillisuuden muutosten mukaan. Erityisesti ruijanesikko- ja 
verikämmekkäesiintymien ja muiden harvinaisten kasvilajien tilaa seurataan. 
Laidunalueiden lohkottamisella tai tarvittaessa jonkin lajistoltaan arvokkaan alueen 
rajaamisella pois laidunalueesta voidaan säädellä eri alueisiin kohdistuvaa 
laidunpainetta. 
Alueelle perustetaan  perinnebiotooppien kasvillisuudenseurantaverkoston koeala 
jolla seurataan kasvilajiston kehitystä verraten sitä laiduntamattoman vertailualan 
kasvilajiston kehitykseen, mikäli laidunnus saadaan käynnistettyä jollakin 
seurantaverkostoon sopivalla kohteella.  
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2  Alueen nykytila; yhteenveto 
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luonnon yleiskuvaus sekä ennallistamista tai luonnonhoitoa rajoittavat arvot tai 
piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, mitkä alueet kaipaavat hoitoa tai ennallistamista ja miksi sekä toisaalta kuvata niitä asioita, jotka 
jollakin tavoin rajoittavat toimenpiteitä. 

Alueen lyhyt yleiskuvaus 

Suunnittelualue käsittää kahdeksan Kemi- ja Simojokisuiston saarta. Saaret ovat pääosin hyvin matalia, vain pienialaiset korkeimmat keskiosat ovat yli 2,5 mpy. Tiurasen itäreunassa 
suunnittelualue ulottuu 5 mpy –korkeuskäyrään asti. Valtaosaa suunnittelualueen saarista on laidunnettu 1940-60 -luvulle asti, ja monin paikoin metsät ovatkin yhä varsin hakamaisia 
(harvapuustoisia, vioittuneita puita, niittylaikkuisia). Saarien korkeimmilla kohdin esiintyy osittain katajan valtaamia ketoja ja pienialaisia umpeen kasvamassa olevia niittylaikkuja.  
 
Kemijokisuu:  
Lähellä Kemijokisuuta sijatseva Hietaliete on matala jokiveden kuljettamista aineksista kasautunut saari. Maaperän ravinteikkuus näkyy alueen rehevänä kasvillisuutena: saaren 
eteläosat ovat pääosin kosteaa kotkansiipilehtoa. Alueen hakamaisilla osilla on yhä selvästi nähtävillä sen laidunmenneisyys. 
 
Niittykari on itäpuolisiltä rannoiltaan jyrkkäreunainen hiekka-, sora- ja moreenisaari. Itäreunalla lehtomaiset metsät alkavat heti rantatörmältä.  Niittykarin korkeimmilla kohdilla on 
osittain katajan valtaamia kuivia ketoja. Loivemmalla länsirannalla on kaistale luhtaista merenrantaniittyä.  
 
Iso-Räiskö on tasainen hiekka-, sora- ja moreeni saari, jonka puustoiset osat ovat pääosin koivuvaltaista lehtoa tai lehtomaista metsää. Alueella esiintyy myös yksittäisiä kuusia. 
Alueen etelä-lounaisosissa on paju-harmaaleppä-tuomi –puustoisia rantalehtoja ja luhtaisia rantaniittyjä, joilla on isoja kivenjärkäleitä. Saaren pohjoispäässä ja etelä-lounaisosissa on 
muutama osin katajikoitunut tai umpeenkasvamassa oleva niittykuvio.  
 
Pieni-Räiskö on kivikkoisesta moreenista muodostunut saari, josta pääosa on paju-, harmaaleppä- ja koivupuustoista lehtoa. Saaren keski-pohjoisosat ovat kuivaa, osin 
katajikoitunutta ja harvapuustoista ketoa. Saaren koillisosassa on laavu ja nuotiopaikka. 
 
Myös Valkiakari on moreenisaari, joka on korkeimmista keskiosistaan katajan valtaamaa kuivaa nummea. Puustoiset reunaosat ovat paju ja harmaaleppä tai koivu –valtaista 
lehtomaista metsää. Suunnittelualueeseen sisältyy talon pihapiiri ulkorakennuksineen. 
 
Simojokisuu: 
Simojokisuun suunnittelualueen saaret ovat matalia moreenisaaria, joiden maaperän kalkkipitoisuus ja runsasravinteisuus ilmenee mm. verikämmekän yleisyytenä alueen rantaniityillä. 
 
Paskaleton kasvillisuudessa näkyy selvästi saaren laidunmenneisyys. Se on puustoisilta osiltaan pääosin koivupuustoista lehtomaista metsää. Alueella on niittylaikkuisuutta ja 
harvakseltaan iäkkäämpiä ja vaurioituneita puita. Saaren länsi- ja etelärannoilla on kapea merenrantaniittykaistale, jolla on jonkin verran pajupensaikkoa ja järviruokoa.  
 
Suunnittelualueeseen kuuluvat Tiurasen koillis-itäosat.  Alue on saaren sisäosan puolelta nuorta taimikkoa, joka vaihtuu rantaan päin varttuneen kuusi- ja koivusekametsän kautta 
harmaaleppä- ja pajupensastoiseksi rantametsäksi. Uloimpana on kaistale merenrantaniittyä, jonka yläosissa on pääosin melko matalaa paju- ja suomyrttipensaikkoa. Alueen 
kaakkoispäässä on erillinen rantaniityn ja pajupensaikon ympäröimä hakamainen koivikko. Rantaniityllä on jonkin verran järviruokoa. 
 
Lissabon on matala, kivikkoinen ja niittyrantainen saari. Saaren keskiosat ovat koivu- ja harmaaleppäpuustoista nuorta lehtomaista metsää. Rantaniityt ovat osaksi ruovikkoisia ja 
pajupensastoisia. Saarella on yksi kesämökki. 
 
 
Tärkeimmät luontoarvot: vedetään tähän yhteenvetona Luontotyyppi- ja lajisto-lomakkeilta 
Luontotyypit Suunnittelualueen hoitotoimenpiteiden kannalta tärkeimmät alueella esiintyvistä luontotyypeistä ovat kuivat nummet, runsaslajiset kuivat- ja tuoreet niityt, 

merenrantaniityt, hakamaat ja kaskilaitumet sekä maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät. 
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Lisäksi alueella esiintyy luontotyyppejä vedenalaiset hiekkasärkät, jokisuistot, rannikon laguunit, kivikkorannat, lehdot sekä vaihettumissuot ja rantasuot. 

Lajisto Suunnittelualueella esiintyy seuraavia uhanalaisia lajeja: lietetatar, nelilehtivesikuusi, upossarpio, ruijanesikko, pohjannoidanlukko, veripunakämmekkä ja 
lakkikarakääpä. Silmälläpidettävistä lajeista esiintyy lajeja: kissankäpälä, aho- ja ketonoidanlukko, harjasorakas sekä rusokantokääpä. (Hertta-tietokanta 7.2.2013). 
Alueen uhanalaiseen lintulajistoon kuuluvat suokukko, vesipääsky, jouhisorsa, heinätavi, tukkasotka, lapinsirri, keltavästäräkki ja kivitasku (Pentti Rauhalan arkisto). 

Liitekartta tai -taulukko  
Yhteenveto maankäytön 
historiasta tai alueen luonnosta 
aikaisemmin sekä vertailu 
nykyiseen 

Simo- ja Kemijokisuun saaria on laidunnettu 1940 - 1960 -luvulle saakka. Laiduneläiminä on pidetty lampaita, vasikoita, lehmiä, hiehoja ja hevosia. 
Voimakkaimmin laidunnetut saaret ovat tuolloin olleet hyvin matalaruohoisiksi syötyjä ja puustoisilta osiltaan puistomaisen avoimia. 
 
Parhaiten on tiedossa Paskaleton laidunnushistoria. Paskaleton niittyjä on niitetty vuosittain 1950-luvulle saakka. Heinäkuisen niiton jälkeen lampaat 
ja vasikat laskettiin laiduntamaan saarta. Niittokäytännön loputtua vasikat (ehkä lampaatkin) tuotiin laiduntamaan saarta vuosittain kesäkuun alussa. 
Laidunnus on jatkunut 1970-luvun alkupuolelle saakka. (Tiedot saatu suullisesti Kalervo Ruikkalalta, Kaarlo Salmelalta ja Kauko Leskiseltä) 
 
Selkäkari ja sen pohjoispuoliset saaret mm. Lissabon ja Tiuranen ovat myös olleet laidunnettuja. Lissabon on ollut lampaiden paljaaksi kaluama 1940-
50 –luvuilla. Tuolloin saarta on laiduntanut 15 – 6 kpl lammasta vuosittain. Laidunnus on lopetettu v. 1958, minkä jälkeen saari on nopeasti alkanut 
pensoittua (Räsänen 1961).  
 
Kemijokisuun saarista ainakin Iso- ja Pieni Räisköä sekä Martinkaria on laidunnettu (Sotisaari Juhani, suullinen tieto). Niittykari on ollut lehmien ja 
lampaiden laitumena 1940-luvun loppuun asti (Kalpio & Bergman 1999). 

Erityisarvot (voivat rajoittaa hoitoa tai ennallistamista) 
Erityisarvo Kartta         Lisätiedot 
Virkistyskäyttöä tai  
-rakenteita 

on  ei  Maastotöiden yhteydessä Iso-Räiskössä havaittiin kolme ”epävirallista” nuotiopaikkaa. Saaren Itäreunassa sijaitsevalla 
nuotiopaikalla on monenlaisia ilman maanomistajan ja Ely-keskuksen lupaa tehtyjä rakennelmia, jotka tullaan hävittämään. 
Pieni-Räiskössä on Ely-keskuksen ylläpitämä laavu ja nuotiopaikka, jotka sisältyvät suunniteltuun laidunalueeseen. Maihinnousu- ja 
virkistyskäyttöalueet aidataan maanomistajien esittämien toiveiden mukaisesti laidunalueiden ulkopuolelle. 

Erityisiä maisema-arvoja on  ei   
Muinaisjäännöksiä on  ei  Saarilla, joille suunnitellaan hoitotoimia, ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä. 
Suojelualueen rajan läheisyys on  ei  Paskaletossa on Natura-alueeseen kuulumattomia mökkitontteja, jotka on ainakin osaksi (mökkiläisten toiveita kuunnellen) rajattava 

laidunalueen ulkopuolelle. 
 
Hietelietteellä Natura-alueeseen sisältyvä hakamainen alue on kooltaan niin pieni, että laidunnuksen toteuttaminen edellyttää 
laidunalueen ulottamista osaksi suojelualueen ulkopuolelle. Valkiakarilla suojelualueen raja kulkee pitkittäin saaren poikki niin, että 
alueen aitaaminen laitumeksi vain suojelualueen puolisilta osiltaan ei ole mielekästä.  

Pohjavesialue on  ei   
Muita erityispiirteitä on  ei   
Uhanalaisia lajeja   Direktiivilajeja  Uhanalaisia luontotyyppejä  Natura 2000 –luontotyyppejä  
Maanomistajan toiveet 
hoidosta 

 
Valkiakarin katajikoitunut nummi on herättänyt ajatuksia mahdollisesta hallitsemattomasta tulipalosta saarella, ja katajikon raivaus alueelta olisi hyvin 
toivottavaa. Pääosin jakokuntien edustajat suhtautuvat hyvin myönteisesti saarten laidunnussunniitelmiin. 
 

Lisätietoja  
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2A  Natura 2000 –luontotyypit ja uhanalaiset luontotyypit  
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueella sijaitsevat Natura 2000 –luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit. 

Natura 2000-luontotyypit ja niiden edustavuudet on esitetty liitteissä 4 – 12.  
(4. Hietaliete, 5. Ja 6. Niittykari, 6. Ja 7. Iso-Räiskö, 8. Pikku-Räiskö, 9. Valkiakari, 10. Paskaletto, 11. Tiuranen, 12. Lissabon) 

Liitteitä 9 kpl  

Natura 2000 –luontotyyppi ja niiden edustavuus Luontotyyppien pinta-alat (ha) Luontotyyppien edustavuus (ha) 

Natura 2000-
alueen koodi 

N2000 –
luontotyypin 
koodi 

Luontotyyppi 1 ja 2) 
Luonto-
tyyppi I 

Luonto-
tyyppi II 

Luonto-
tyyppi III 

Yhteensä, 
ha 

Erinomai-
nen 

Hyvä Merkit-
tävä 

Ei mer-
kittävä 

FI1300302 1110 Vedenalaiset hiekkasärkät  18,07  18,07  18,07   
FI1300302 1130 Jokisuistot 191,64   191,64  191,64   
FI1300302 1150 Rannikon laguunit* 2,95   2,95  2,95   
FI1300302 1220 Kivikkorannat 1,23   1,23   1,23  
FI1300302 1620 Ulkosaariston luodot ja saaret - - - - - - - - 
FI1300302 1630 Merenrantaniityt* 41,67   41,67  9 30,86 1,81 
FI1300302 1640 Itämeren hiekkarannat 0,05   0,05   0,05  
FI1300302 2120 Liikkuvat rantakauradyynit - - - - - - - - 
FI1300302 2130 Kiinteät, ruohokasvillisuuden peittämät 

dyynit* 
- - - - - - - - 

FI1300302 2320 Kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit - - - - - - - - 
FI1300302 4030 Kuivat nummet 3,82   3,82   3,82  
FI1300302 6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 7,44   7,44 - 3,89 3,23 0,32 
FI1300302 7140 Vaihettumissuot ja rantasuot  0,95   0,95   0,95  
FI1300302 9030 Maankohoamisrannikon 

primäärisukkessiovaiheiden 
luonnontilaiset metsät*  

151,95   151,95  97,79 54,5 0,38 

FI1300302 9050 Lehdot 0,7 79,95  80,65 14,04 4,72 61,89  
FI1300302 9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 3,37   3,37   3,37  

Natura 2000-
alueen koodi 

Natura 2000-
luontotyyppien 
peittämä alue, ha 

Inventoimaton alue, ha Pinta-
ala 
yhteens
ä 

405,77 98,0   14,04 329,7 158,26 2,51 

FI1300302 405,77
 
(Natura-
luontotyyppiin 
kuulumatonta 
aluetta on noin 
30 ha.) 

Toimenpiteellisten 
saarten Natura-alueet 
on inventoitu 
kokonaisuudessaan. 
(Koko Perämeren 
saarten Natura-
alueesta on inventoitu 
noin 3464 ha) 
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Selvitys luontotyyppitietojen 
eroavaisuuksista Natura 2000- 
tietokantalomakkeeseen nähden 

Perämeren saarten Natura-alueen suojelu on vielä osin toteuttamatta, eikä aluetta ole inventoitu kokonaan. Taulukossa ilmoitetut pinta-alat 
koskevat saaria, joille on suunniteltu hoitotoimenpiteitä, sekä niiden välittömiä vesialueita. Natura-tietokantaan ilmoittamattomista tyypeistä on 
löytynyt 4030, sekä 7140. Suunnittelualueen ulkopuolelta inventoidulta alueelta on löytynyt kaikki Natura-tietokannassa ilmoitetut luontotyypit, 
pois lukien kuivat kanerva- ja variksenmarjadyynit (2320).  Koko Natura-alueelta on löytynyt Natura-tietokannasta poiketen tyypit; 
variksenmarjadyynit*, metsäiset dyynit, dyynien kosteat soistuneet painanteet, luontaisesti runsasravinteiset järvet, kosteat suurruohoniityt, letot, 
puustoiset suot* ja metsäluhdat*. 
 
Yllä olevalla kaavakkeella on kuvattu vain suunnittelualueella esiintyvät luontotyypit. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 438 ha.  

Uhanalaiset luontotyypit (LuTU) 

Luontotyyppi 
Pinta-ala, ha Uhanalaisuusluokka 3) 

Suomi Etelä-Suomi / Pohjois-
Suomi 

Merenrantaniityt  CR CR 
Suursaramerenrantaniityt  CR CR 
Maankohoamisrannikon metsien kehityssarjat  CR CR 
Heinä- ja varpunummet  CR CR 
Rannikon jokisuistot  EN EN 
Tuoreet pienruohoniityt   CR CR 
Lehtipuuhaat  CR CR 
Tuoreet runsasravinteiset lehdot  CR CR 
Kosteat runsasravinteiset lehdot  VU VU 
Lisätietoja 
Alueella esiintyy ainakin yllä olevia uhanalaisia luontotyyppejä. Koska luontotyyppi-inventoinnin yhteydessä ei ole eroteltu uhanalaisia luontotyyppejä, niiden pinta-
aloja ei ole arvioitu.  
1) * = Ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 2000 -luontotyyppi 
2) Lihavoituna ne Natura 2000 –luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon  
3) Uhanalaisuusluokat: RE = Hävinneet, CR = Äärimmäisen uhanalaiset, EN = Erittäin uhanalaiset, VU = Vaarantuneet, NT = Silmälläpidettävät, LC = Säilyvät, DD = Puutteellisesti tunnetut 
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LIITE 4. Hietalietteen yksityismaan suojelualueen (YSA203281) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet.  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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LIITE 5. Niittykarin yksityismaan suojelualueen (YSA203281) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet.  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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LIITE 6. Niittykarin ja Iso-Räiskön Metsähallituksen kiinteistöjen Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet.  
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LIITE 7. Iso-Räiskön yksityismaan suojelualueen (YSA203281) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet. 
Punainen viiva = Natura-alueen raja.  
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LIITE 8. Pieni-Räiskön yksityismaan suojelualueen (YSA203281) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet. 
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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LIITE 9. Valkiakarin yksityismaan suojelualueen (YSA203281) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet. 
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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LIITE 10. Paskaleton yksityismaan suojelualueiden (YSA203764, 203754 ja 203761) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet. 
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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LIITE 11. Tiurasen Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet yksityismaan suojelualeilla (YSA203754 ja 203764) ja MH:n 
kiinteistöllä. 
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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LIITE 12. Lissabonin yksityismaan suojelualueen (YSA203764) Natura2000 –luontotyypit ja niiden edustavuudet.  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. 
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2B  Muut luontotyyppitiedot  
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  Johdanto Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen luontotyypit. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa osana 

suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin. 

Inventointiluokka Kasvillisuustyyppi Liite   
Inventointiluokka Pinta-ala (ha) Osuus (%) Kasvillisuustyyppi Pinta-ala (ha) Osuus (%) 
104 (louhikot ja kivikot) 1,23 0,27 kasvittomat rantasoraikot ja kivikot   
220 (kasviton kivennäismaa) 0,05 0,01 kasvittomat rantahietikot   

242 (tuoreet kankaat) 7,97 1,81 
tuoreen kankaan välisukkessiovaihe, puolukka-
mustikkatyyppi   

251 (lehtomaiset kankaat) 68,67 15,59 

lehtomaisen kankaan varhainen sukkessiovaihe, 
lehtomaisen kankaan välisukkessiovaihe, käenkaali-
mustikkatyyppi, käenkaali-talvikkityyppi, 
ruohokanukka-metsäimarre-mustikkatyyppi   

252 (lehdot) 80,65 18,31 

puna-ailakkityyppi, metsäkurjenpolvi-käenkaali-
oravanmarjatyyppi, metsäkurjenpolvi-käenkaali-
lillukka/sudenmarjatyyppi, runsasravinteisen kostean 
lehdon varhainen sukkessiovaihe, kotkansiipityyppi, 
käenkaali-mesiangervotyyppi   

331 (välipintaiset avosuot) 0,55 0,12 sara- ja ruoholuhta   
332 (väli-rimpipintaiset avosuot) 0,26 0,06 sara- ja ruoholuhta   
333 (rimpipintasuot) 0,81 0,18 järviruokoyhdyskunnat   
430 (järvi tai lampi) 2,13 0,48 ei ilmoitettu   
440 (meri) 208,11 47,25 ei ilmoitettu   

521 (kuiva niitty/keto) 9,58 2,17 
varpuniityt eli kangaskedot, karut kuivat 
pienruohoniityt   

522 (tuore niitty) 1,96  0,45 

kiiltolehtipaju-mustuvalehtipajupensastot, tuoreet 
heinäniityt, tuoreet pienruohoniityt, tuoreet 
suurruohoniityt   

523 (kostea niitty) 54,61 12,4 

järviruokoyhdyskunnat, suursararantaniityt, 
vesisarayhdyskunnat, matalakasvuiset vihvilä-, heinä- 
ja sararantaniityt, luhtakastikkayhdyskunnat, 
rantapensastot, kiiltolehtipaju-
mustuvalehtipajupensastot   

540 (hakamaa) 3,37 0,77 hakamaat   
644 (rakennetut luonnonympäristöt) 0,49 0,11 pihat, kentät, torit   
      
   Inventoimatta   
Inventoimatta   Muita   
Yhteensä (ha) 440,44 100 Yhteensä (ha)  100 
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Lisätietoja 

 Taulukossa ilmoitetut pinta-alat koskevat saaria, joille on suunniteltu hoitotoimenpiteitä, sekä niiden välittömiä vesialueita.  
 
 
 
 
Yhteenveto luontotyypeistä 
Valtaosa suunnittelualueen kivennäismaa-alasta on kasvillisuustyypiltään lehtomaisia kankaita tai lehtoja, jotka ovat luontotyypiltään primäärisukkessiometsiä ja sen kanssa 
pääosin päällekkäisenä luontotyyppinä esiintyviä lehtoja. Primäärisukkessiometsistä on edustavuudeltaan hyviä 64 % ja merkittäviä 36 %. Lehdoista 17 % on edustavuudeltaan 
erinomaisia. Merenrantaniittyjä on maa-alasta seuraavaksi eniten (19 %) ja ne ovat pääosin (74 %) edustavuudeltaan merkittäviä.  Runsaslajisia kuivia ja tuoreita niittyjä on alle 4 
% maa-alasta. Niistä 52 % on edustavuudeltaan hyviä ja 43 % merkittäviä. Kuivia nummia ja hakamaita on molempia alle 2 % maa-alasta. Ne ovat edustavuudeltaan merkittäviä. 
Lisäksi suunnittelualueella on pienialaisesti kivikkorantoja  sekä vaihettumissuot ja rantasuot –luontotyyppiä. Suunnittelualueeseen sisältyvistä vesialueista pääosa on jokisuistot 
–luontotyyppiä. Rannikon laguuneja on alle 1% suunnittelualueesta. 
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2C  Lajisto 1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen lajisto. Direktiivilajisto kuvataan koko suunnittelualueelta, mutta muu lajisto vain niiden lajien 
osalta, joihin suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan mahdollisesti olevan vaikutusta.  Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen 
lajistoa osana suojelualueverkostoa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston sekä lähialueiden kohteisiin. 

Liite   LIITE: Salassa pidettävät lajit (LIITE 21). Kuva 1. Simojokisuiston Hertta Eliölajit –järjestelmään tallennetut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. 
Natura 
2000- 
Aluekoodi 

Laji1) 
Suojelustatus 

Elinympäristö  Isäntä- / 
ravintokasvi 

Vieraslaji 
7) D2) 

e/u3) 
 R4) U5) 

Muu 
status6) 

FI1300302 Lietetatar (Persicaria foliosa) II u X EN  Mm. tulvaiset jokisuistojen 
rannat, rantaliejukot. 

  

FI1300302 Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla) II u X EN  Murtovedessä mm. 
laidunnettujen rantaniittyjen 
lampareissa (ei havaittu 
suunnittelualueella) 

  

FI1300302 Laaksoarho (Moehringia lateriflora) II  X NT  (ei suunnittelualueella)   
FI1300302 Upossarpio (Alisma wahlenbergii) II e/u X EN  Matalassa murtovedessä 

suojaisilla pehmeäpohjaisilla 
rannoilla. Suosii 
rantalaitumia. 

  

FI1300302 Ruijanesikko (Primula nutans var. 
Jokealae) 

II u X VU  Avoimet tulvivat ja hiesuiset 
rantaniityt ja –laitumet. 

  

FI1300302 Pohjannoidanlukko (Botrychium boreale)  u  VU  Katajikkokedot, 
joenvarsiniityt ja kyläkedot. 
Laji on kalkinsuosija 

  

FI1300302 Ahonoidanlukko (Botrychium lunaria)    NT  Kylä- ja laidunkedot, 
katajikkoiset rantaniityt 

.  

FI1300302 Ketonoidanlukko (Botrychium multifidum)    NT  Hiekkaisilla laidunkedot, 
niityt ja pientareet, myös 
lehdot ja rantapensaikot 

  

FI1300302 (Aho)kissankäpälä (Antennaria dioica)    NT  Kuivat, aurinkoiset kankaat, 
kedot ja kalliot 

  

FI1300302 Veripunakämmekkä (Dactylorhiza 
incarnata ssp. cruenta) 

 u X VU  Lettosuot ja matalakasvuiset 
rantaniityt. Lienee 
kalkinsuojija. 

  

FI1300302 Harjasorakas (Gloiodon strigosus)    NT  Toimenpiteillä ei vaikutusta   
FI1300302 Lakkikarakääpä (Junghuhnia 

pseudozilingiana 
   VU  Toimenpiteillä ei vaikutusta   

FI1300302 Rusokantokääpä (Fomitopsis rosea)    NT  Toimenpiteillä ei vaikutusta   
FI1300302 Allihaahka (Polysticta stelleri) I   Ei pesi 

Suomes
sa, ei 
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kansallis
ta IUCN 
luokitust

a 
FI1300302 Ampuhaukka (Falco columbarius) I  X      
FI1300302 Hiiripöllö (Surnia ulula) I  X      
FI1300302 Etelänsuosirri (Calidris alpina schnitzii) I e/u X CR  Alavat maankohoamisrannat, 

matalkasvuiset 
ruohostomaat 

  

FI1300302 Kaakkuri (Gavia stellata) I  X NT     
FI1300302 Kalatiira (Sterna hirundo) I  X      
FI1300302 Kapustarinta (Pluvialis apricaria) I  X      
FI1300302 Kaulushaikara (Botaurus stellaris) I  X      
FI1300302 Kuikka (Gavia arctica) I  X      
FI1300302 Kurki (Grus grus) I  X      
FI1300302 Lapintiira (Sterna paradisaea) I  X      
FI1300302 Laulujoutsen (Cygnus cygnus) I  X      
FI1300302 Liro (Tringa glareola) I  X      
FI1300302 Luhtahuitti (Porzana portzana) I  X RT,NT     
FI1300302 Mehiläishaukka (Pernis apivorus) I -,(u)* X VU     
FI1300302 Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) I -,(u)* X VU     
FI1300302 Palokärki (Dryocopus martius) I  X      
FI1300302 Pikkujoutsen (Cygnus columbianus 

bewickii) 
I  X      

FI1300302 Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) I  X   mm. niukkakasvustoiset 
saaret, laitumien katajikot 

  

FI1300302 Pikkulokki (Larus minutus) I  X      
FI1300302 Pikkutiira (Sterna albifrons) I e/u X EN     
FI1300302 Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) I  X      
FI1300302 Sinirinta (Luscinia svecica) I  X NT     
FI1300302 Räyskä (Sterna caspia) I e, (-)* X NT     
FI1300302 Sinisuohaukka (Circus cyaneus) I -, (u)* X VU     
FI1300302 Suokukko (Philomachus pugnax) I -, (u)* X EN     
FI1300302 Suopöllö (Asio flammeus) I  X   Kosteat matalahkoruohoiset 

niityt ja suot 
  

FI1300302 Teeri (Tetrao tetrix tetrix) I   NT     
FI1300302 Uivelo (Mergellus albellus) I  X      
FI1300302 Vesipääsky (Phalarobus lobatus) I -, (u)* X VU     
FI1300302  Tukkasotka (Aythya fuligula)   - VU Rauhala Rehevöityneet rannat, 

vesijättömaat
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FI1300302 Lapinsirri (Calidris temminckii)  e, (u)* X VU Rauhala Mm. matalaruohostoiset 
rannat

  
FI1300302 Keltavästäräkki (Motacilla flava)  -, (u)* X VU Rauhala Mm. rantaniityt, laitumet ja 

avosuot
  

FI1300302 Kivitasku (Oenanthe oenanthe)  -, (u)* X VU Rauhala Kuivat avomaaympäristöt   
FI1300302 Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)   X      
FI1300302 Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)   X RT     
FI1300302 Naurulokki (Larus ridibundus)   X      
FI1300302 Isosirri (Calidris canutus)   X      
FI1300302 Kuovisirri (Calidris ferruginea)   X      
FI1300302 Tundrakurmitsa (Pluvialis squatarola)   X      
FI1300302 Metsähanhi (Anser fabalis)   - NT     
FI1300302 Pilkkasiipi (Melanitta fusca)   X RT,NT     
FI1300302 Punajalkaviklo (Tringa totanus)   X NT     
FI1300302 Mustaviklo (Tringa erythropus)   X RT     
FI1300302 6 uhanalaista salassapidettävää lajia   X      
FI1300302 Kurtturuusu (Rosa rugosa)        X 
Selvitys tietojen eroavaisuuksista 
Natura 2000 -
tietokantalomakkeeseen nähden 

 

Yhteenveto Kemijokisuun saarten rantavesissä esiintyy lietetatarta, kuivilla kedoilla ja nummilla esiintyy kolmea noidanlukkolajia sekä kissankäpälää. Simojokisuun 
saarten rantaniityillä esiintyy runsaasti ruijanesikkoa ja veripunakämmekkää.  

Suunnittelualueen saarten pesimälinnustoon kuuluvat yllä luetelluista koko Perämeren saarten Natura-alueella esiintyvistä direktiivilajeista laulujoutsen, 
ruskosuohaukka, kurki, suokukko, vesipääsky, kalatiira ja lapintiira (Pentti Rauhalan arkisto). Muita alueella pesiviä vaarantuneita lajeja ovat jouhisorsa, 
heinätavi, tukkasotka, lapinsirri, keltavästäräkki ja kivitasku. 

Lisätiedot Pieni-Räisköllä sijaitsevalla kuviolla 46 esiintyy kurtturuusua. 

Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavat lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4. Lajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä on antanut 
ehdotuksensa uudeksi liitteen 4 lajilistaksi, mutta luonnonsuojeluasetuksen päivitystä ei ole tehty. 

 *)  Mikäli uusi ehdotus poikkeaa voimassa olevasta, on ls-asetuksen mukainen tieto esitetty ensin, ja pilkun jälkeen sulkeissa on uusi ko. lajia koskeva 
ehdotus. 

1) Lihavoituna ne direktiivilajit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon  
2) D = EU:n Lintudirektiivin liitteessä 1 tai Luontodirektiivin liitteessä II tai IV mainittu laji 
3) e = erityistä suojelua tarvitseva laji, u = uhanalainen laji 
4) R = rauhoitettu laji  
5) U = Valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalainen tai silmällä pidettävä laji Uhanalaisuusluokitus: CR = Äärimmäisen uhanalainen, EN = Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmällä pidettävä, 

RT = Alueellisesti uhanalainen 
6) H = Harvinainen, V = Vaatelias , M = Muu ,  7) Vain poistettavat vieraslajit merkitään 
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  Kuva 1. Simojokisuiston Hertta Eliölajit –järjestelmään tallennetut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit 25.2.2013. 
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3  Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet 
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti toiminnan suorittamista 
varten.  

Kartat 
Pakolliset :  Toimenpiteiden tavoite ja Toimenpide-kartta Liitekarttoja  Liitteet 13 - 20 (13. Hietaliete, 14. Niittykari, 15. Iso-Räiskö, 16. Pieni-Räiskö, 17. 

Valkiakari, 18. Paskaletto, 19. Tiuranen, 20. Lissabon) 
Toimenpiteiden 
tavoite 

Hoitotoimenpiteiden tavoitteena on parantaa alueella esiintyvien avointen perinnebiotooppien edustavuutta ja estää niiden umpeenkasvua. Kunnostusraivausten 
jälkeen aloitettavalla lammaslaidunnuksella turvataan perinnebiotooppien jatkohoito. Osalla alueista ei ole tarpeen tehdä alkukunnostusta ennen laidunnuksen 
aloittamista. Luontotyypiltään primäärisukkessiometsiksi luokiteltujen puustoisten alueiden annetaan kehittyä laidunnuksen muovaamiksi metsiksi ilman 
raivaustoimia. Puustoisten alueiden hakamaapiirteet tulevat voimistumaan ajan kuluessa laidunnuksen seurauksena. Laidunpaine sovitetaan mm. kunkin alueen 
kulumisherkkyyden mukaan tavoitellen luonnon monimuotoisuuden kannalta optimaalista laidunpainetta.  

Tavoite Pinta-ala, ha (vaihtoehto 1 /  
Tiurasen osalta vaihtoehto 2) 

Avoimen perinneympäristön hoito: toimenpiteinä katajan poisto ja/tai niitto ja/tai laidunnus n. 41 / 50  
Puustoisen perinneympäristön hoito: toimenpiteenä laidunnus  n. 99  / 112 
Yhteensä  n. 140 /  162 
Toimenpidealojen kokonaisala, ha 1) 151 / 173 (päällekkäisinä toimenpiteinä 

laidunnus ja raivaus/niitto n. 11 ha:lla) 
Toimenpiteetön vaikutusala, ha 2)  

                 KEMIJOKISUU 
Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 13) 

HIETALIETE (YSA205754 ja YSA203281). Hietalietteen Natura-alueeseen kuuluvasta osasta pääosa on lehtipuuvaltaista tuoretta lehtoa. Erityisen edustavia ovat 
kotkansiipivaltaiset lehtokuviot. Alueen pohjois- ja koillisosissa on koivuvaltaista hakamaata, jossa on sekapuuna iäkkäämpiä kuusia ja mäntyjä. Hakamaa-alueella 
on niittylaikkuisuutta ja muutama selkeärajaisempi niittykuvio. Alueen koillisosassa on kolme kotarakennelmaa, jotka liittyvät alueella talviaikaan harjoitettavaan 
poroajokorttitoimintaan. Hakamainen iäkäspuustoinen ja niittylaikkuinen metsä jatkuu Natura-rajauksen pohjoispuolella.  

Tavoite 
 

Puustoisten ja avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 

Toimenpide 936 Laidunnus 
 

Osasto: 240  Kuviot: 133.2 (pieni 
osa) 137, 138, 138.1, 
139, 139.1, 139.2, 
139.3, 140, 140.11, 
141, 142, 

Pinta-ala, 
ha 

Noin 6 ha 
Naturan sisällä + 
Natura-alueen 
pohjoispuolisia 
alueita 3 – 8 ha 

Priorisointi 
3) 

1 

Avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 

Toimenpide 958 Kunnostusraivaus 
 

Osasto: 240  Kuviot: 139.9, 139.1 Pinta-ala, 
ha 

0,1 ha Priorisointi 
3) 

2 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Hietalietteellä aloitetaan lammaslaidunnus 
Laidunalueen perustaminen on mielekästä, mikäli laidunalue ulotetaan Natura-alueen pohjoispuoliselle Kemin kirkonkylän osakaskunnan kiinteistölle 878:2 ja 
Kemin kaupungin kiinteistölle 8:34. Tuolloin laidunalueen pinta-ala olisi 8 – 11 (- 14) ha. Laitumen rajaamiseksi on rakennettava yli kilometrin pituinen aita. 
Välisaaressa sijaitseva mökkialue aidataan laitumen ulkopuolelle. Samaten Kemin kaupungin talvimatkailua palvelevat kotarakennelmat aidataan laitumen 
ulkopuolelle ja aidatun alueen itä- ja länsireunoille tehdään veräjät moottorikelkkojen liikkumista varten. Veräjien paikat merkitään vähintään 2 metriä maksimilumen 
tason yläpuolelle ulottuvilla mastoilla. Laidunnus aloitetaan ilman alkukunnostusta. Myöhemmin laidunnuksen muokattua jo kasvillisuutta, voidaan niittykuvioilta 
(139.9 ja 139.1) raivata tarvittaessa kuusen taimia. Niittykuvioiden hoito ilman laidunnukseen ottoa, ei liene mielekästä. 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Alueen hakamaapiirteet säilyvät ja vahvistuvat laidunnuksen jatkuessa. Hakamaan ja niittykuvioiden edustavuus paranee. 
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Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 14) 

NIITTYKARI (YSA203281 ja MH:n kiinteistö). Niittykarin keski- ja itäosat ovat hieskoivu- ja harmaaleppävaltaista lehtomaista ja lehtolaikkuista metsää. Saaren 
luoteisosassa on edustavaa tuoretta lehtoa. Alueen metsissä on paikoin vielä jäljellä hakamaapiirteitä. Saaren lounais- ja länsiosissa on kaksi kuivaa niitty- ja 
nummikuviota, jotka ovat osittain katajan valtaamia. Saaren länsireunaa kiertää kapeahko luhtainen merenrantaniittykaistale, joka on pohjoisosastaan pajukoitunut.  
 
Saaren koillispäässä on hyvä maihinnousupaikka Niittykarille. 

Tavoite 
 

Puustoisten ja avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 
 

Toimenpide 936 Laidunnus 
 

Osastot 240 
ja 111 

Kuviot: (YSA) 99, 102, 
103, 104, 104.1, 105, 
106, (107), 108, 109, 
110 ja (MH) 2, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5 
 

Pinta-ala, 
ha 

YSA 19,8 +MH 
2,5 = 22.3 (-1,8 
ha jos lehtokuvio 
107 rajataan 
pois)  

Priorisointi 
3) 

1 

Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 957 Katajan poisto 
 

Osasto 240 ja 
111 

Kuviot: (YSA) 104, 105, 
108 ja (MH) 2.2 

Pinta-ala, 
ha 

2,43 + 0,08 = 
2.51 

Priorisointi 
3) 

1 

Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 934 Niitto ja haravointi Osasto 240 Kuvio: 104.1, osa 
kuviosta 104 

Pinta-ala, 
ha 

0,41 + 0,45= 0,86 Priorisointi 
3) 

1 

Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 958 Kunnostusraivaus  Osasto 111 Kuvio 2.3 Pinta-ala, 
ha 

0,14 Priorisointi 
3) 

2 

Toimenpiteen 
kuvaus 

VAIHTOEHTO 1: Niittykarilla aloitetaan lammaslaidunnus  
Ennen laidunnuksen aloittamista aidataan kaistale saaren itä- ja pohjoisrantaa (300 - 500 metriä aitaa) laidunalueen ulkopuolelle virkistyskäyttö- ja 
rantautumisalueeksi. Tarkempi aidan sijainti tarkistetaan maanomistajien kanssa laidunnuksen toteutuessa.  
Ennen laidunnuksen aloittamista tehdään kunnostusraivauksia katajikoituneilla niittykuvioilla. Osa niittykuvioista niitetään raivauksen yhteydessä. Katajien 
raivaustyö tehdään raivaussahalla ja kivikkoisilla paikoilla mieluiten raivaussaksilla, etteivät kannot jää pitkiksi. Raivaus- ja niittojätteet kootaan sopivaan avoimeen 
paikkaan ja hävitetään polttamalla. Seuraavassa kuvioittain tehtävät toimenpiteet.  
 
Kuvio 104: Raivataan noin 3/4 alueen katajista, niin että katajan peittävyydeksi jää noin 5 %. Säästetään pylväsmäiset katajat. Katajat raivataan etenkin 
niittyaukioilta ja niiden reunamilta, lisäksi harvennetaan reilusti tiheitä reunaosien katajakasvustoja. Myös alueen vadelmakasvustot raivataan ja niittyalueen 
korkeakasvuisimmat alueet niitetään. (Vaihtoehtoisesti on mahdollista jättää vadelmakasvustot raivaamatta alkukunnostuksen yhteydessä. Tällöin laiduntaja voi 
parin laidunkauden jälkeen sisällyttää vadelmakasvustojen raivaustyöt erityisympäristötukihakemukseen, elleivät lampaat pysty taannuttamaan kasvustoja.) 
  
Kuvio 104.1: Niitetään kertaluontoisesti kunnostusraivauksen yhteydessä. Samalla poistetaan kuvion reunaosista yksittäiset katajapensaat. 
Kuvio 105: Raivataan 2/3 - 4/5 alueen katajista, tavoitellen 10 – 15 % latvuspeittävyyttä. Katajat raivataan etenkin niittymäisiltä alueilta ja niiden reunoilta. 
Raivaamatta jätetään kaikki pylväsmäiset katajat. Lisäksi raivataan nuoret männyt, joita on ainakin kuvion eteläpäässä. 
Kuviot 108 ja 2.2: Raivataan kuviolta kaikki katajat ja niitetään alue mahdollisuuksien mukaan (kivikkoisuus ja katajien juurakot hankaloittanevat niittämistä).  
Kuvio 2.3: Raivataan niittykaistaleelta katajat, kuusen ja männyntaimet ja poltetaan ne esim. kuvion nuotiopaikalla (Huom! priorisointi 2). 
 
Saaren luoteisosan käävästöllisesti arvokas lehtokuvio suositellaan aidattavaksi pois laidunalueesta. 
 
VAIHTOEHTO 2: Aluetta ei oteta laidunnukseen 
Tehdään kuitenkin kuvioiden 104 ja 105 katajien raivaukset edellä olevan ohjeen mukaisesti sekä niitetään ja raivataan vadelmapensaikot kuvioilta 104.1 ja 104. 
Niittykuvioiden 104 ja 104.1 edustavuuden ylläpitämiseksi, niitto toistetaan aluksi vuoden ja myöhemmin kahden-kolmen vuoden välein. Lisäksi nummelta (kuvio 
105) ja niittykuvioilta (kuviot 104.1 ja 104) on raivattava uudet syntyneet katajat noin kymmenen vuoden välein.  Mikäli tämä vaihtoehto toteutuu, ei ole mielekästä 
kunnostaa kuvioiden 108 ja 2.2 niittylaikkua. 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 

Nummi- ja niittykuvioiden avoimuus lisääntyy ja niittylaikut laajenevat kunnostusraivauksen seurauksena. Matalakasvuiset niittylajit hyötyvät lammaslaidunnuksesta 
ja näin niittykuvioiden edustavuus paranee ajan kuluessa ja niittyeliöstön elinolosuhteet paranevat. Puustoiset alueet kehittyvät vähitellen hakamaisemmiksi. 
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jälkeen, tavoite Rantaniittyjen pensoittuminen estyy. 

 
Kuvion tai osa-
alueen kuvaus  
 
(LIITE 15) 

ISO-RÄISKÖ (YSA203281 ja MH:n kiinteistö). Iso-Räiskö on pääosin koivuvaltaista lehtoa tai lehtomaista metsää, jossa esiintyy harvakseltaan myös kuusia. 
Rantalehdot ovat pääosin harmaaleppä- ja pajuvaltaisia, paikoin esiintyy lisäksi tuomea. Etenkin saaren kaakkois- ja luoteisosassa puustossa on hakamaille 
ominaisia piirteitä, yksittäisiä iäkkäämpiä puita ja niittylaikkuisuutta. Saaren kaakkois- ja lounaisosissa on luhtaista merenrantaniittyä ja eteläpuoliskossa lisäksi 
muutama kuivempi niittykuvio, joille on leviämässä katajaa ja vadelmapensaikkoa. 
 
Saaren kaakkoisrannassa on niittyaukio, jolla on monenkirjavia pöytä- ja penkkirakennelmia, tulentekopaikkoja ja suojakatoksia. Lisäksi saaren koillispään 
niittyaukiolla ja länsirannan keskiosassa on nuotiopaikat.  
 
Maihinnousu ja laiduneläinten tuominen Iso-Räisköön onnistuu saaren länsirannalta. 

Tavoite Puustoisten ja avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 

Toimenpide 936 Laidunnus 
(VAIHTOEHTO 1) 

Osasto: 240 Kuviot: 62, 62.1,  63, 
64, 66, 66.1, 67 (S-
osa), 68, 69 (osa), 
70, 71, 72 (osa), 73 
(s-osa), 81, 82, 83, 
84, 85, 83, 87, 88, 
89, 90, 91, 92,  94, 
94.1 

Pinta-ala, 
ha 

Laidunnus: noin 
55  
(Josta 
alkukunnostuks
ena raivaus 2,33 
ha alueella: 
kuvioilla 66, 
66.1, 70, 85, 92)

Priorisointi 
3) 

1 

Avointen 
perinnebiotooppien 
hoito 

Toimenpide 934 Niitto ja haravointi 
(VAIHTOEHTO 2) 

Osasto: 240 66, 66.1, 70, 92, 85 Pinta-ala, 
ha 

1,64+ 0,37+ 
0,32 = 2,33 

 1 

Avoimen 
perinnebiotoopin hoito 

Toimenpide 958 Kunnostusraivaus 
(riippumatta siitä kumpi 
vaihtoehto toteutuu) 

Osastot 240 ja 
111 

Kuviot (YSA) 78 ja 
(MH)1.4  

Pinta-ala, 
ha 

0,27 + 0,46 = 
0,73 

 2 

Toimenpiteen 
kuvaus 

VAIHTOEHTO 1: Iso-Räiskön etelä-, kaakkois- ja lounaisosat aidataan laidunalueeksi 
Mikäli lounaisosan saarekkeet ovat niin matalia, että lampaat saattavat jäädä sinne saarroksiin korkean veden aikana, rajataan lounaisosa aidalla pois 
laidunalueesta (tällöin laidunalueen pinta-ala on n. 25 ha).  Alkukunnostuksena niittykuvioilta (kuviot 66, 66.1, 70, 85 ja 92) raivataan vadelmapensaikot ja pääosa 
katajista (jätetään n. 5 % peittävyys) sekä niitetään ne korkeakasvuisilta osiltaan mieluiten heinä-elokuun vaihteessa. Kuviolta 66.1 on aiemmin kaadettu puita, 
joiden pitkiksi jätetyt kannot katkaistaan maan tasalta raivausten yhteydessä. Niittykuvioilla kasvavat vanhat pihlajat ja koivuryhmät jätetään paikalleen. Kuviolla 85 
olevan ladonpohjan ympäristöä siistitään noin 2 metriä rakennuksen ympäriltä eli poistetaan siitä puusto ja pensaat.  
 
Raivaustähteet kasataan ja poltetaan sopivassa niityn kohdassa, niitetty aines voidaan vaihtoehtoisesti kompostoida viereiselle metsäkuviolle tai kerätään 
niittykuviolle ns. haasiaan. (Vaihtoehtoisesti on mahdollista aloittaa laidunnus ilman niittykuvioiden alkuraivausta ja niittoa. Tällöin laiduntaja voi parin laidunkauden 
jälkeen sisällyttää niittykuvioiden raivaustyöt erityisympäristötukihakemukseen, ellei lampaiden laidunnus ole riittävä hoito niittykuvioiden kunnostamiseksi.) 
 
VAIHTOEHTO 2: Aluetta ei oteta laidunnukseen 
Niittykuvioita (66, 66.1, 70, 85, 92) hoidetaan niittämällä ne heinä-elokuun vaihteessa aluksi vuosittain, myöhemmin kahden vuoden välein. Ensimmäisellä 
hoitokerralla raivataan alueilta myös vadelmapensaikot ja pääosa katajapensaista. Niitto- ja raivausjätteet kerätään ja kompostoidaan sopivaan paikkaan viereiselle 
metsäkuviolle / kasataan ns. haasiaan, josta esim. hirvet voivat syödä niitä talviaikana / poltetaan. Ongelmana on, löytyykö henkilöä, joka olisi halukas tekemään 
erityistukisopimuksen niittohoidosta näin pienialaisille ja sijainniltaan vaikeakulkuisille kohteille. 
 
Kuviot 78 (YSA) ja 1.4 (MH): Niittyalueelta raivataan männyn taimet ja nuoret männyt. Lisäksi raivataan niittyalueen keskelle levinneet katajat ja noin puolet reuna-
alueen katajista. Raivaamatta jätetään kaikki pylväsmäiset katajat. Raivausjätteet kasataan sopivaan kohtaan niityllä ja poltetaan. Uuusintaraivauksen tarve 
tarkistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 

Alkukunnostuksen ja sitä seuraavan lammaslaidunnuksen ansiosta alueen niittykuvioiden edustavuus paranee matalakasvuisten niittylajien hyötyessä 
laidunnuksesta. Niityille levittäytyneet vadelmakasvustot taantuvat vähitellen. Puustoisten alueiden hakamaisten laikkujen hakamaapiirteet voimistuvat. 
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jälkeen, tavoite Rantaniittyjen pensoittuminen pysähtyy ja näkymät avartuvat.  
Kuviot 78 ja 1.4: Männyn ja katajan levittäytyminen niitylle on estetty ja niittykuvion avonaisena säilyminen on turvattu. 
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Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 16) 

PIENI-RÄISKÖ (YSA20328). Pieni-Räiskön maa-alasta noin puolet on harmaaleppäpuustoista ja pajupensastoista rantalehtoa. Saaren pohjoisosa on keskiosistaan 
kuivaa, paikoin kivikkoista niittyä, jolla kasvaa jonkin verran katajaa. Niittyalueen koillisosassa on laavu ja nuotiopaikka, jonka läheisyydessä on tuoretta niittyä ja 
kurtturuusukasvusto. Niittyaluetta ympäröi koivusekapuustoinen lehto. 
 
Pieni-Räiskön maihinnousupaikka on saaren koillispäässä. 

Tavoite 
 

Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 957 Katajan poisto Osasto: 240 Kuvio:46 Pinta-ala, 
ha 

1,8 Priorisointi 
3) 

1 

Puustoisten ja avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 
 

Toimenpide 936 Laidunnus Osasto: 240 Kuviot: 46, 47, 48 49, 
50, 51, 52, 52.1, 53, 
54 

Pinta-ala, 
ha 

9,26 Priorisointi 
3) 

1 

Toimenpiteen 
kuvaus 

VAIHTOEHTO 1: Pieni-Räiskössä aloitetaan lammaslaidunnus 
Laavu ja nuotiopaikka aidataan laitumen ulkopuolelle. Kuviolta 46 raivataan alkukunnostuksena katajista 1/2 – 3/4, tällöin katajan peittävyydeksi jää 5  – 10 %. 
Katajien raivaustyö tehdään raivaussahalla ja kivikkoisilla paikoilla mieluiten raivaussaksilla, etteivät kannot jää pitkiksi. Lisäksi raivataan kuvion koillisosasta 
kurtturuusukasvusto. Kurtturuusun hävittämiseksi sen juurakot on kaivettava maasta esim. talikolla mahdollisimman tarkasti. Seuraavana vuonna paikka 
tarkistetaan ja poistetaan mahdolliset juuren kappaleista kasvaneet uudet versot. Mikäli kasvustoa ei saada poistettua mekaanisesti, katkotaan versojen tyvet 
mahdollisimman syvältä ja levitetään juuria sisältävän maa-alueen päälle paksu musta muovi, joka peitetään maa-aineksella. Mikäli versomista ei ole havaittavissa 
viiden vuoden kuluttua, muovi poistetaan maan alta. 
Raivausjätteet kootaan sopivaan paikkaan ja hävitetään polttamalla. Koko saarella aloitetaan lammaslaidunnus. Aluetta ei ole tarpeen aidata. 
 
VAIHTOEHTO 2: Aluetta ei oteta laidunnukseen 
Tehdään edellä kuvatut katajan raivaustoimet sekä hävitetään kurtturuusukasvusto.  
 
 
Molemmissa vaihtoehdoissa katajan raivaus on tehtävä uudestaan noin kymmenen vuoden kuluttua.  
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Niittyalueet ovat avoimempia katajan raivauksen ansiosta. Kurtturuusun leviäminen alueella on estetty. Niittyalueiden matalakasvuinen lajisto hyötyy 
lammaslaidunnuksesta ja niittyalueiden edustavuus lisääntyy. Puustoisten alueiden hakamaapiirteet vahvistuvat laidunnuksen jatkuessa. 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 17) 

VALKIAKARI (YSA203281) Yli puolet Valkiakarin Natura-alueeseen kuuluvasta osasta on pahoin katajikoitunutta ja kivikkoista kuivaa heinäniittyä / nummea. 
Nummialue vaihtuu länsireunastaan lehtomaiseksi harmaaleppä-, paju- ja hieskoivupuustoiseksi rantametsäksi. Katajikoituneen nummen ja rantametsän välissä on 
pari laajempaa tuoreen niityn laikkua. Saaren länsireunaa kiertää kapea kivikkorantakaistale. Katajanummen koillisreunassa on kesämökki, jonka pihapiiriin kuuluu 
mm. sauna, ulkohuussi ja iso ulkorakennus.  

Tavoite Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 957 Katajan poisto Osasto: 240 Kuvio: 111.3 
(Tällä kuviolla olisi 
mahdollista tehdä 
lisäksi niittohoitoa 
kahdella 0,04 ha:n 
tuoreen niityn 
kuviolla) 

Pinta-ala, 
ha 

2,9 Priorisointi 
3) 

1 

Avoimen 
perinneympäristön 
hoito  

Toimenpide 934 Niitto ja haravointi Osasto: 240 Kuvio: 111.5 Pinta-ala, 
ha 

0,13 Priorisointi 
3) 

1 
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Puustoisen ja avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 936 Laidunnus Osasto: 240 Kuviot: 111, 111.1, 
111.2, 111.3, 111.4, 
111.5 

Pinta-ala, 
ha 

5,4 Natura-
alueella + n.6- 8i 
Natura-alueen 
ulkopuolella = 
11 - 13 ha 

Priorisointi 
3) 

1 

Toimenpiteen 
kuvaus 

VAIHTOEHTO  1: Valkiakarilla aloitetaan lammaslaidunnus 
Ennen laidunnuksen aloittamista saaren etelä-lounaisosan Natura-alueen ulkopuolinen niemeke sekä saaren itäreunassa olevan mökin pihapiiri aidataan 
laidunalueen ulkopuolelle. Lisäksi nummialueelta raivataan pääosa katajista. Katajien raivaustyö tehdään raivaussahalla ja kivikkoisilla paikoilla mieluiten 
raivaussaksilla, etteivät kannot jää pitkiksi. Seuraavassa kuvioittain tehtävät toimenpiteet.   
 
Kuvio 111.3: Nummialueen katajista raivataan 4/5 – 5/6 tavoitellen noin 15 % latvuspeittävyyttä. Katajat pyritään katkaisemaan mahdollisimman lyhyeen kantoon, 
ettei korkeista kannoista aiheutuisi haittaa laiduneläimille. Myös vadelmapensaikoit raivataan. Katajikon keskellä harvakseltaan kasvavat pihlajat jätetään 
paikalleen. Koska kataja-ainesta syntyy raivauksessa suuria määriä, pyritään sille löytämään jatkojalostusmahdollisuus. Ellei halukasta katajan hyödyntäjää löydy, 
on raivausjäte koottava useaan kasaan ja poltettava se monessa erässä. 
Kuvio 111.5 (mökin pihapiiri): Mökin pihapiiri niitetään heinä-elokuussa nummialueen alkuraivauksen yhteydessä. Samalla poistetaan ränsistyneet katajat pihapiirin 
reunamilta ja keskiosista. Pihapiiri aidataan laidunalueen ulkopuolelle. 
 
Koko saari lukuunottamatta edellä mainittuja laitumesta aidalla erotettuja alueita otetaan katajikon alkuraivauksen jälkeen laidunnukseen. Katajan raivaus on 
tehtävä uudestaan kymmenen vuoden kuluttua.  
 
 
VAIHTOEHTO 2: Aluetta ei oteta laidunnukseen 
Nummialue ja mökin pihapiiri raivataan edellä selostetulla tavalla. Jatkossa mökin piharakennusten ympäristö tulisi niittää korkeakasvuisimmilta osiltaan aluksi 
kerran kesässä, myöhemmin kahden vuoden välein heinä-elokuun vaihteessa. Raivausjätteet kasataan ja poltetaan sopivassa paikassa. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Nummialueen avoimuus on palautunut  ja edustavuus lisääntynyt katajan raivauksen ansiosta. Mökin pihapiiri säilyy avoimena ja niittyalueiden edustavuus paranee 
matalakasvuisen niittylajiston hyötyessä niittohoidosta ja laidunnuksesta. 

Lisätiedot koskien 
Valkiakaria 

Valkiakarilta on dokumentoitu kolme kulttuuriperintökohdetta: Vanhan puuveneen jäänteet kuviolla 111.3 (7295974:3381776), kaksi kiveystä (7295990:3381753 ja 
7296141:3381776) sekä saunan pohja (7296169:3406158). Tehtäessä raivaus- ja niittotöitä kohteiden läheisyydessä varotaan vahingoittamasta kohteita. 

Lisätiedot koskien 
Kemijokisuuta 

 
Saarten hoitokäytäntöjen vakiinnuttua on Kemin kaupungin toiveena voida rakentaa virkistyskäytöltään suosituimmille alueille uusia laavu- ja / tai nuotiopaikkoja. 
Tätä suunnitelmaa laadittaessa mahdollisten rakenteiden tarkempi sijainti tai mitoitus ei ole tiedossa. Natura-alueiden osalta virkistyskäyttörakenteiden 
rakentaminen edellyttää todennäköisesti ELY-keskuksen lausuntoa . Yksityisten suojelualueiden osalta tarvitaan mahdollisesti myös ELY-keskuksen lupa poiketa 
alueen rauhoitusmääräyksistä.  
 

                     SIMOJOKISUU  
Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 18) 

PASKALETTO (YSA203764, SW-kulma YSA203754, keskiosia YSA203761). Paskaletto on pääosin koivupuustoista lehtomaista metsää. Alueella on selviä 
merkkejä aiemmasta laidunkäytöstä: alueella on niittylaikkuisuutta, puusto on erirakenteista ja yksittäisiä järeitä lehtipuita esiintyy yleisesti. Saaren eteläpuoliskossa 
on ruovikoiden reunustamia kluuveja. Etelä- ja länsirannassa sekä koillisosan niemekkeen etelärannassa on kapeahko merenrantaniittykaistale, joka on paikoin 
ruovikoitunut ja yläosistaan pajukoitunut.  
 
Saaren luoteisniemekkeellä on kolme Natura-alueen ulkopuolella olevaa mökkiä. Pohjoisrannalla Natura-alueen ulkopuolella on Metsähallituksen metsätalouden 
hallinnoima kiinteistö sekä kiinteistö (751-403-17-11), jonka omistajan selvittely on vielä kesken. Saaren keskiosassa Natura-rajauksen ulkopuolisella alueella on 
vanhan kalamajan jäänteet. 
 
Maihinnousu Paskaletolle onnistuu ainakin saaren pohjoisosan niemekkeeltä. 

Tavoite Puustoisten ja avointen Toimenpide 936 Laidunnus Osasto: 751 Kuviot: 1, 1.1, 1.2, 2, Pinta-ala, N. 30 – 33 ha Priorisointi 1 
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perinneympäristöjen 
hoito 

 (2.1), 2.11, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 
3.1, 4, 4.1, 4.11, 4.2, 
5, (5.1), (6.1), 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 7, 
7.1, 7.11,7.2, 7.3, 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 
9.1, 10, 11,12.2, 
12.3, 13 (osa 
aidataan laitumen 
ulkopuolelle), 13.2, 
13.3, 14 

ha (riippuen siitä, 
aidataanko 
mökkialue 
kokonaan pois 
laitumesta ja / 
tai otetaanko 
pohjoisniemen 
Natura-
rajauksen 
ulkopuoliset 
kiinteistöt 
laidunnukseen) 

3) 

Toimenpiteen 
kuvaus 

Paskaletossa aloitetaan lammaslaidunnus 
Alue otetaan laidunnukseen ilman alkukunnostusta. Tiurasen koillispään ja Paskaleton väliseen matalikkoon rakennetaan aita, etteivät lampaat karkaa toiselle 
saarelle matalan veden aikaan. Saaren luoteisrannan Natura-rajauksen ulkopuolella olevista mökkitonteista aidataan laidunalueen ulkopuolelle ainakin kiinteistö 
751-403-878-36. Vaihtoehtoisesti koko luoteisosan niemeke mökkeineen aidataan laitumen ulkopuolelle. Aitaamisratkaisua tarkennetaan mikäli laidunnus toteutuu. 
Paskaleton pohjois-keskiosan Natura-rajauksen ulkopuolinen alue voidaan sisällyttää laidunalueeseen. Saaren itä-koillisrannan niemeke (osa kuviosta 13 ja kuviot 
13.1, 12 ja 12.1) varataan virkistysalueeksi ja maihinnousupaikaksi, joka aidataan laitumen ulkopuolelle. Maihinnousupaikalle on mahdollista rakentaa nuotiopaikka. 
Saaren pohjoisosassa on kaksi Natura-alueeseen kuulumatonta kiinteistöä, joiden mahdollinen sisällyttäminen laidunalueeseen vaatii vielä selvittämistä. Mikäli niitä 
ei voida ottaa laidunnukseen, on alue aidattava pois laidunalueesta. 
 
Saaren kuusettumisen estämiseksi laiduntaja voi tarvittaessa sisällyttää erityisympäristötukihakemukseen kuusen taimien poistamisen alueelta. 
 
Jos Paskaleton laidunnus ei toteudu, olisi alueen rantaniittyjä niitettävä vuosittain ruovikoitumisen ja pajukoitumisen estämiseksi.  

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Lampaat laiduntavat aluetta syöden mm. rantaniityille levittäytymässä olevia pajupensaikkoja ja järviruokoa. Rantaniityillä runsaana esiintyvien ruijanesikon ja 
verikämmekän elinympäristön säilyminen avoimena on näin turvattu. Rantaniittyjen edustavuus paranee ja puustoisten osien hakamaapiirteet vahvistuvat 
laidunnuksen jatkuessa.  

Lisätiedot Paskaletosta (Natura-alueen ulkopuoliselta alueelta) on dokumentoitu yksi kuttuuriperintökohde, kalamajan jäänteet. Kalamajalla ei ole suojelullista arvoa, ja se 
voidaan sisällyttää laidunalueeseen. 
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Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 19) 

TIURANEN (YSA 203754, SE-kulma YSA203764 ja MH:n kiinteistö). Tiurasen koillisrannan käsittävä suunnittelualue on saaren sisäosista koivu- ja kuusivaltaista 
taimikkoa, joka vaihtuu rantaan päin puustoltaan varttuneeksi lehtomaiseksi metsäksi. Metsän ja merenrantaniityn vaihettumisvyöhykkeessä on paju- ja 
suomyrttipensastoa ja nuorta harmaaleppä- ja koivuvaltaista metsää. Kaakkoisosan erillinen merenrantaniityn ympäröimä metsäsaareke on keskiosistaan 
hakamaista koivikkoa ja reunamiltaan pajupensaikkoista lehtoa. Rantaniityllä on paikoin suomyrtti- ja pajupensaikkoa ja järviruokoa esiintyy etenkin 
suunnittelualueen eteläosassa. Hirvet ovat pitäneet rantaniityn pajupensaikot melko matalana.  

Tavoite Avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

Toimenpide 937 Niitto ja haravointi 
(vaihtoehto 1) 

Osasto: 751 Kuviot: kuvio 16 
(ruovikoituneet ja 
pensoittuneet 
alueet) ja 16.1 

Pinta-ala, 
ha 

noin 2,5  Priorisointi 
3) 

1 

Puustoisen ja avoimen 
perinneympäristön 
hoito 

 936 Laidunnus  
(vaihtoehto 2) 

Osastot: 751 
ja 221 

Kuviot: (YSA) 15, 
15.1, 16, 16.1, 17, 
17.1, 17.2, 18, 
18.1, 18.2,  19, 20, 
21, (MH) 10 (osa 
kuviosta) 

 n. 17 (YSA) + n. 
5 (MH) =  22 

 2 

Toimenpiteen 
kuvaus 

VAIHTOEHTO 1:  Rantaniittyjä hoidetaan niittämällä 
Rantaniityn ruovikkoisimmat ja pensoittumassa olevat alueet niitetään heinä-elokuun vaihteessa. Isommat pajupensaat raivataan raivaussahalla. Suomyrttivaltaiset 
alueet jätetään raivaamatta. Raivaus- ja niittojätteet kasataan rantaniitylle lajistoltaan vähämerkitykselliseen kohtaan ja poltetaan. Niitto toistetaan aluksi vuoden 
välein, myöhemmin tarpeen mukaan esim. kolmen vuoden välein. Ongelmana on, löytyykö henkilöä, joka olisi halukas tekemään erityistukisopimuksen 
niittohoidosta näin pienialaisille ja sijainniltaan vaikeakulkuisille kohteille. 
 
VAIHTOEHTO 2:  Alue aidataan lammaslaidunnusta varten ilman alkuraivausta 
Laitumen rajaamiseksi on rakennettava noin1,6 km pituinen aita. Laitumeen sisältyy rantaniitty sekä hakamaista reunametsää ja metsälaidunta. Tiheä nuori 
länsireunan taimikko jätetään laitumen ulkopuolelle. Kaakkoisosan hakamainen metsäkuvio sisältyy laitumeen. Ehdotus laidunalueen rajaksi on esitetty liitteessä 
19. 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Sekä raivaus- ja niittohoidon että lammaslaidunnuksen tavoitteena on merenrantaniityn ruovikkoisuuden väheneminen ja pensoittumisen estyminen.  
Merenrantaniityn matalakasvuiset lajit hyötyvät hoidosta ja luontotyypin edustavuus paranee. Alueella runsaana esiintyvien ruijanesikon ja verikämmekän 
elinympäristön säilyminen avoimena on turvattu.  
 
 

Kuvion tai osa-
alueen kuvaus 
 
(LIITE 20) 

LISSABON (YSA203764). Lissabonin pinta-alasta yli puolet on merenrantaniittyä, jolla esiintyy runsaasti ruijanesikkoa ja verikämmekkää. Saaren keskiosissa on 
nuorta harmaaleppä-hieskoivumetsää. Etenkin pohjoispuolen rantaniitty on melko ruovikkoinen ja kaakkoisosan rantaniityn keskellä on pajupensaikkoa. Koko saari 
on kivikkoinen. 
 
Saaren koillisosan mökkitontin kohdalla on mahdollinen maihinnousupaikka, jonka ruoppaustarve laiduneläinten kuljettamiseksi saarelle on selvitettävä. 

Tavoite Puustoisten ja avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 

Toimenpide 936 Laidunnus (vaihtoehto 1) Osasto: 751 Kuviot: 34, 35, 36, 
37, 38, (38.1), 39 

Pinta-ala, 
ha 

Vaihtoehto 1: n. 
6,5 – 9  

Priorisointi 
3) 

1 

Avointen 
perinneympäristöjen 
hoito 

937 Niitto ja haravointi 
(vaihtoehto 2) 

Osasto: 751 Kuviot: 35 (osa), 36 Pinta-ala, 
ha 

n. 3 Priorisointi 
3) 

1 

Toimenpiteen 
kuvaus 

VAIHTOEHTO 1: Lissabonissa aloitetaan lammaslaidunnus 
Mahdollisesti mökin pihapiiri on aidattava pois laidunalueesta. Koko saari otetaan laidunnukseen, jolloin Selkäkarin matalikon ja Lissabonin väliin on tehtävä noin 
500 m pituinen aita lampaiden saarelta toiselle karkaamisen estämiseksi. Mikäli saaren kaakkoisosan niittysaarekkeet ovat niin matalia, että lampaat voisivat jäädä 
sinne saarroksiin korkean veden aikaan, on kaakkoisosan saarekkeet aidattava pois laidunalueesta. 
 
VAIHTOEHTO 2: Rantaniittyjä hoidetaan niittämällä 
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Rantaniityt niitetään aluksi vuosittain, myöhemmin parin vuoden välein ruovikkoisilta osiltaan. Ensimmäisen niiton yhteydessä raivataan niitylle levittäytymässä 
olevat pajupensaat. Niittoa hankaloittaa rantaniittyjen kivikkoisuus. Ongelmana on, löytyykö henkilöä, joka olisi halukas tekemään erityistukisopimuksen 
niittohoidosta näin pienialaisille ja sijainniltaan vaikeakulkuisille kohteille. 
 

Alueen kuvaus 
toimenpiteen 
jälkeen, tavoite 

Laidunnus (ja niitto) estävät rantaniittyjen ruovikoitumista ja pajukoitumista. Rantaniittyjen edustavuus paranee hoidon jatkuessa. Ruijanesikon ja verikämmekän 
kasvupaikkojen avoimena pysyminen on turvattu. Laidunnuksessa saaren puustoiset alueet kehittyvät hakamaiseen suuntaan. 

Lisätiedot Laidunnuksen vaikutuksia Paskaleton ja Lissabonin (sekä mahdollisesti Tiurasen) rantaniittyjen ruijanesikko- ja verikämmekkäesiintymien tilaan on seurattava ja 
sovitettava laidunpaine niin, ettei ylilaidunnus aiheuta kasvustojen tuhoutumista. Kaikkien laidunnukseen otettavien kohteiden kasvillisuuden kehitystä tarkkaillaan 
hoitoseurannoissa ja tarvittaessa laidunalueita vuorotellaan vuosittain niin, ettei mikään hoitokohteista tule ylilaidunnetuksi. 
 
 

1) Eri toimenpiteiden alojen (ha) summa: jos toimenpidealalla on tehty useampia toimenpiteitä, on myös toimenpideala laskettu useampaan kertaan.  
2) Kertoo sen pinta-alan, jolla ei ole tehty toimenpiteitä, mutta jolle toimenpiteiden välittömät vaikutukset ulottuvat.  
3) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: Joko aiottu toteuttamisvuosi tai luokiteltuna 1 = suuri toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = vähäisempi kiireellisyys 
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LIITE 13. Toimenpiteiden tavoite ja toimenpiteet Hietalietteellä yksityismaan suojelualueella (YSA205754 ja YSA203281) sekä 
ehdotus laidunalueen rajaukseksi Natura-alueen ulkopuolella.  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oikealla oleva kuva: siniset viivat = kiinteistörajoja, oranssi viiva = ehdotus laidunalueen rajaukseksi. 
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LIITE 14. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet Niittykarissa yksityismaan suojelualueella (YSA203281) ja MH:n 
kiinteistöllä. 
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oranssi rajaus = laitumen ulkopuolelle aidattavat alueet (virkistykseen ja maihinnousuun varattu alue sekä 
käävästöllisesti arvokas kuvio 107).
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LIITE 15. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet Iso-Räiskössä yksityismaan suojelualueella (YSA203281) ja MH:n 
kiinteistöllä.  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oikealla alhaalla oleva kuva: oranssi viiva = ehdotus laidunalueen rajaamiseksi.
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LIITE 16. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet Pieni-Räiskössä yksityismaan suojelualueella (YSA203281). 
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oranssii viiva = nuotiopaikkaa ja rantautumisaluetta ympäröivä aita.
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LIITE 17. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet Valkiakarissa yksityismaan suojelualueella (YSA203281).  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oranssi viiva = laitumen ulkopuolelle aidattava alue (koko muu saari olisi laitumena). 
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LIITE 18. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet Paskaletossa yksityismaan suojelualueella (YSA203764, YSA203754, 
YSA203761).  
Punainen viiva = Natura-alueen raja.  Oranssii viiva = NW-osassa virkistys- ja maihinnousupaikan laitumesta erottava aita, W-osassa mökkialueet 
laitumesta erottava aita sekä Tiurasesta erottava raja-aita. 
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LIITE 19. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet (vaihtoehto 1) Tiurasessa yksityismaan suojelualueella (YSA203754, 
YSA203764) sekä ehdotus laidunrajaukseksi (vaihtoehto 2).  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oikealla olevassa kuvassa on ehdotus laidunalueen rajaukseksi (oranssii viiva). 
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LIITE 20. Toimenpiteiden tavoite ja suunnitellut toimenpiteet Lissabonissa yksityismaan suojelualueella (YSA203764).  
Punainen viiva = Natura-alueen raja. Oikealla oleva kuva: oranssi viiva = mahdolliset aidan paikat. 
 
 

       
 
 
 
 



46 
 

 

4  Toimenpiteet ja kustannukset  
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla 
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.  
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Laidunnus henkilötyö  1 240 ja 
111 

Niittykari: (YSA) 99, 
102, 103, 104, 104.1, 
105, 106, (107), 108, 
109, 110 ja (MH) 2, 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
Iso-Räiskö: 62, 
62.1,  63, 64, 66, 
66.1, 67, 68, (S-osa), 
69, 70, 71, 72, 73 (s-
osa), 74, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 83 (osa), 
87, 88, 89, 90, 91,94, 
94.1 
Pieni-Räiskö: 46, 
47, 48 49, 50, 51, 52, 
52.1, 53, 54 
Valkiakari: 111, 
111.1, 111.2, 111.3, 
111.4, 111.5 
Paskaletto: 1, 1.1, 
1.2, 2, 2.1, 2.11, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 
3, 3.1, 4, 4.1, 4.11, 
4.2, 5, 5.1, 6, 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
7, 7.1, 7.11,7.2, 7.3, 
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 
9.1, 10, 11, 12, 12.1, 
12.2, 12.3, 13, 13.1, 
13.2, 13.3, 14 
Lissabon: 34, 35, 
36, 37, 38, (38.1), 39

22 (tai 
20)+55+9+5+
34+8 =  noin 
133 ha 

  Yksityishenkilö toteuttaa (mm. laidunalueen aitaamisen) maatalouden 
erityisympäristötuella. 
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4  Toimenpiteet ja kustannukset  
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset
6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Johdanto Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja hakattavat puutavaralajit. Näiden avulla 
pystytään arvioimaan toimenpiteiden kustannukset, jollei niitä ole arvioitu jo itse lomakkeelle.  

Laidunnus henkilötyö  2 240 

Hietaliete: 133.2 
(pieni osa), 137, 138, 
138.1, 139, 139.1, 
139.2,  139.3, 140, 
140.11, 141, 142 
Tiuranen 
(VAIHTOEHTO 2): 

Hietaliete: 
Noin 6 ha 
Naturan 
sisällä + 
Natura-
alueen 
pohjoispuolisi
a alueita 3 – 8 
ha  
Tiuranen: n. 
22 ha 
= Yhteensä 
n. 28 ha 

Sekä 
Hietalietteellä 
että 
Tiurasessa n. 
1,2 – 1,7 km 
aidan 
rakentamista 

 Yksityishenkilö toteuttaa maatalouden erityisympäristötuella.  

Katajan 
poisto henkilötyö  1 240 ja 

111 

Niittykari: (YSA) 
104, 105, 108 ja 
(MH) 2.2 
Pieni-Räiskö: 46 
Valkiakari: 111.3 

2,51+1,8+ 
2,9 = n. 7,2 
ha 

 180 x 8 
=1440 h 

Katajapensaikkoa raivaa keskimäärin 0,0325 – 0,05 ha / miestyöpäivä 
(sisältäen raivausjätteen kasaamisen). 
 7,2 ha : 0,04 ha/mtp = 180 mtpv. 
 Uusintaraivaus tehdään noin kymmenen vuoden välein. 

Niitto ja 
haravointi henkilötyö  1 240 ja 

751 

Niittykari: 104 (osa) 
ja 104.1 
Iso-Räiskö: 66, 
66.1, 70, 92 
Valkiakari: 111.5 

0,86+2,01+0,
13= n. 3 ha  35 x 8 = 

280 h 

Oletus niittonopeus 0,07 -  0,1 ha /mtpv 
 
VAIHTOEHTO 1: Kertaluontoisesti laidunnuksen alkukunnostuksena. 
VAIHTOEHTO 2: Aluksi vuosittain, myöhemmin kahden vuoden välein. 

Niitto ja 
haravointi henkilötyö  1 751 

Tiuranen: 16 (osa 
kuviosta), 16.1  2,5 ha  29 x 8 = 

232 h VAIHTOEHTO 1 (=mikäli vaihtoehto 2 toteutuu, ei niittoa ole tarpeen tehdä) 

Niitto ja 
haravointi henkilötyö  1 751 

Lissabon: 35 (osa 
kuviosta), 36 n. 3 ha  35 x 8 = 

280 h VAIHTOEHTO 2 (=mikäli vaihtoehto 1 toteutuu, ei niittoa ole tarpeen tehdä) 

Kunnostus
raivaus henkilötyö  2 111 ja 

240 

Niittykari: (MH) 2.3 
Iso-Räiskö: (YSA) 
78 ja (MH)1.4

0,14+0,73 = 
0,87 ha  3 x 8 = 

24 h  

          

Myytävä puutavara lajeittain eroteltuina Kustannuksia aiheuttavat työaika-arviot, yhteenveto 

Puutavaralaji Määrä m3 Puutavaralaji Määrä m3 kustannustekijä Työpäiviä Muu 
     

Kustannuslaskelma (ensimmäinen niitto- ja raivauskerta)
miestyöpäivä = 250 € / pv (sis. sahakorvauksen). -> katajien ym. raivauskulut  183 pv x 250 = 45 750, niitto ja haravointi 64 x 220 =14080, työnjohto  12 pv = 3000 €. Yhteensä 62830  € 
1) Kertoo toimenpiteiden kiireellisyyden: 1 = suuri (toteutetaan 5 vuoden kuluessa, 2 = pieni, toteutetaan myöhemmin suunnittelukaudella 
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5A   Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  
Johdanto Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden vaikutukset Natura 2000 -luontotyyppeihin ja direktiivilajeihin. Arvioidaan sekä positiiviset että 

mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Direktiivilajeista arvioidaan vaikutukset vain luontodirektiivin liitteiden II ja IV sekä lintudirektiivin 
liitteen I lajeihin. 

Natura 2000 -
aluekoodi 

Natura 2000 –luontotyyppi  tai di-
rektiivilaji 1) 

Direktiivin lii-
te (lajien 
osalta) 

Toimenpide Arvioitu 
vaikutus 

Perustelu positiivisille tai negatiivisille vaikutuksille 

FI1300302 Ruijanesikko  II Laidunnus / Niitto + Laidunnuksen tai niiton ansiosta ruijanesikon suosimat 
matalakasvuiset merenrantaniityt pysyvät avoimina. 

FI1300302 Merenrantaniityt*  Laidunnus / Niitto + Laidunnuksen tai niiton ansiosta merentantaniittyjen pensoittuminen ja 
ruovikoituminen estyy ja niiden edustavuus paranee. 

FI1300302 Kuivat nummet  Katajan poisto ja 
laidunnus 

+ / - Katajan poisto ja laidunnus lisäävät kuivien nummien avoimuutta, 
jolloin pienruohot ja heinät pääsevät lisääntymään. Näin nummien 
edustavuus paranee.  
Nummialueet saattavat rehevöityä, kun metsiköissä ruokailevat 
lampaat siirtävät lannan mukana ravinteita nummelle. Nummien 
kehitystä seurataan ja varaudutaan tarvittaessa esim. lohkomaan 
laidunalue osiin aitajärjestelyjen avulla. 

FI1300302 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet 
niityt* 

 Laidunnus / Niitto / 
Katajan poisto / 
Kunnostusraivaus 

+ Matalakasvuinen niittylajisto hyötyy niitosta ja laidunnuksesta. 
Kunnostusraivauksen ja / tai katajan poiston seurauksena 
niittykasvillisuutta varjostava puusto ja pensasto vähenee ja 
niittykasvillisuus elpyy. Kaikki em. toimenpiteet lisäävät niityn 
edustavuutta. 

FI1300302 Maankohoamisrannikon 
primäärisukkessiovaiheiden 
luonnontilaiset metsät* 

 Laidunnus - Suunnittelualueen puustoiset alueet ovat monin paikoin hyvin 
hakamaisia niiden laidunnushistorian jäljiltä. Otettaessa alueet 
uudelleen laidunnukseen alkavat primäärisukkessiometsiksi 
luokiteltujen metsien hakamaapiirteet vahvistua. Mikäli aluetta 
päätetään jatkossakin hoitaa laiduntaen, voidaan puustoiset alueet 
jatkossa tulkita hakamaiksi.  

FI1300302 Hakamaat ja kaskilaitumet  Laidunnus + Hakamaa –luontotyyppiin kuuluvien alueiden edustavuus paranee 
laidunnuksen ansiosta. Hakamaihin luettavien alueiden pinta-ala 
kasvaa laidunnuksen jatkuessa pitkään. 

FI1300302 Etelänsuosirri (Calidris alpina 
schnitzii) 

I Laidunnus + / ei 
vaikutusta 

 

FI1300302 Kalatiira (Sterna hirundo) I Laidunnus +  
FI1300302 Kapustarinta (Pluvialis 

apricaria) 
I Laidunnus + Muutonaikainen levähdysalue paranee laidunnuksen ansiosta. 

FI1300302 Kurki (Grus grus) I Laidunnus +  
FI1300302 Lapintiira (Sterna paradisaea) I Laidunnus +  
FI1300302 Liro (Tringa glareola) I Laidunnus + Muuttoaikainen levähdysalue paranee laidunnuksen ansiosta. 
FI1300302 Pikkulepinkäinen (Lanius 

collurio) 
I Laidunnus / Katajan 

raivaus 
+ Pensaikkoisten avomaiden ja laitumien laji, voi hyötyä laidunnuksesta 

ja tiheiden katajikkojen raivauksesta. 
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FI1300302 Ruskosuohaukka (Circus 
aeruginosus) 

I Laidunnus Ei 
vaikutusta / 
- 

Ruovikkoisuuden väheneminen voi vähentää sen 
pesimistodennäköisyyttä alueella.  

FI1300302 Suokukko (Philomachus 
pugnax) 

I Laidunnus + Suokukolle mieluisten matalien rantaniittyjen ala kasvaa laidunnuksen 
ansiosta. 

FI1300302 Teeri (Tetrao tetrix tetrix) I Laidunnus + / ei 
vaikutusta 

Voi hyötyä avoimista soidinmaista. 

Suunnittelualueella 
esiintyvät Natura 2000-
luontotyypit tai 
direktiivilajit, joihin 
toimenpiteillä ei arvioi-
da olevan vaikutuksia. 

Lietetatar, nelilehtivesikuusi, upossarpio, laulujoutsen, vesipääsky, palokärki, vedenalaiset hiekkasärkät, jokisuistot, rannikon laguunit*, 
kivikkorannat, Itämeren hiekkarannat, vaihettumissuot ja rantasuot, lehdot. (Tässä on huomioitu vain ne lajit ja luontotyypit, joita suunnittelualueella 
tiedetään esiintyvän). 

 

Natura 2000-
vaikutusten arvioinnin 
tarveharkinta 
perusteluineen 

Ei tarvita   Tehtävät toimenpiteet eivät oleellisesti heikennä niitä arvoja, joiden perusteella alue/alueet on valittu Natura 2000 –verkostoon. 
Tämän perusteella toimenpiteet eivät vaadi luonnonsuojelulain (1096/1096 65 §) mukaista Natura 2000-arviota. 

Tarvitaan     

Liite  

Lisätiedot Suunnittelualueella esiintyvät noidanlukkolajit sekä kissankäpälä ja verikämmekkä hyötyvät kaikki suunnitelluista hoitotoimenpiteistä, jotka pitävät näiden 
lajien elinympäristöt avoimina. Paskaletosta löytynyt silmälläpidettävä rusokantokääpä (Fomitopsis rosea) kasvaa hirsirakennuksen jäänteenä olevilla 
vanhoilla hirsillä, eikä laidunnuksella ole vaikutusta sen esiintymään. Iso-Räisköstä löytyneen vaarantuneen lakkikarakäävän (Junghuhnia 
pseudozilingiana) ekologia on vielä paljolti selvittämättä, mutta laidunnus ei todennäköisesti heikennä sen elinmahdollisuuksia. Myöskään Iso-Räisköstä 
löytyneiden silmälläpidettävän harjasorakkaan (Gloiodon strigosus) elinmahdollisuudet eivät heikkene alueen ottamisesta laidunnukseen.  

Alueella pesivistä uhanalaisista lajeista keltavästäräkki ja kivitasku sekä säännöllisesti esiintyvistä muuttolinnuista lapinsirri, jänkäkurppa, jänkäsirriäinen, 
naurulokki, iso- ja kuovisirri, tundrakurmitsa, metsähanhi, pilkkasiipi, punajalkaviklo ja mustaviklo ovat lajeja, jotka hyötyvät laidunnuksesta. 

1) *= priorisoitu Natura 2000 -luontotyyppi, lihavoituina ne lajit tai luontotyypit, jotka olivat peruste valita ko. alue Natura 2000 -alueverkostoon  
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5B  Muut vaikutukset luontoon, ympäristöön ja käyttöön 
1   Yleiskuvaus
2   Alueen nykytila

3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet
4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  Johdanto 
Arviointi kohdistuu suunniteltujen toimenpiteiden suunnittelualueelle tai sen ulkopuolelle aiheutuviin vaikutuksiin, jotka eivät 
liity alueen Natura 2000-arvoihin. Lomakkeella arvioidaan toimenpiteiden negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia luontoon 
(esim. kasvillisuustyypit ja lajit), ympäristöön ja alueen käyttöön. 

Toimenpiteen 
tavoite 

Toimenpide Vaikutuksen kohde Kohden-
tuminen 

Vaikutuksen tarkempi kuvaus  
(kuvio tai osa-alue merkitään tarvittaessa) 

Toimenpiteet negatiivisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi 

S
uu

nn
. 

al
ue

U
lk

op
uo

l. 
al

ue

(kuvio/osa-alue) Kuvaus Kuvaus 

Avointen 
perinnebiotooppien 
hoito 

Laidunnus Uhanalaiset 
merenrantaniittyjen, 
kuivien niittyjen ja 
nummien kasvilajit x  

Niittykari, 
Valkiakari, 
Paskaletto, 
Lissabon, 
(Tiuranen: jos 
otetaan 
laitumeksi) 

Laidunpaine on niin suuri, että mm. uhanalaisten 
kasvilajien esiintymät alkavat taantua. 

Uhanalaisten lajien esiintymien tilaa 
tarkkaillaan hoitoseurannoissa ja 
tarvittaessa laidunpainetta pienennetään / 
laidunalueita vuorotellaan / muutetaan 
aitausjärjestelyjä. 

Avointen ja 
puustoisten 
perinnebiotooppien 
hoito 

Avointen ja 
puustoisten 
perinnebiotooppien 
hoito 

Virkistyskäyttö 

x  

Hietaliete, 
Niittykari, Iso-
Räiskö, Pieni-
Räiskö, 
Valkiakari, 
Paskaletto, 
Lissabon, 
(Tiuranen) 

Esim. mökkiläiset häiriintyvät laidunalueiden 
läheisyydestä. Saarilla retkeily hankaloituu 
niiden laidunnukseen ottamisen seurauksena. 

Mökkien pihapiirit rajataan aidalla 
laidunalueen ulkopuolelle. Maihinnousua 
ja virkistyskäyttöä varten aidataan 
maanomistajien tärkeinä pitämät alueet 
laidunalueen ulkopuolelle. Yksityismaan 
suojelualueilla sijaitsevien laidunalueiden 
perustaminen on mahdollista vain 
maanomistajan hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti. 

Avointen ja 
puustoisten 
perinnebiotooppien 
hoito 

Avointen ja 
puustoisten 
perinnebiotooppien 
hoito 

Metsästys  

x  

 Alueella metsästäminen hankaloituu 
laidunkauden aikana.  

Metsästysseura sopii laiduntajan kanssa 
menettelytavasta laidunalueen 
läheisyydessä. Laidunkausi voidaan 
lopettaa 20.8. mennessä.  

Avointen 
perinnebiotooppien 
hoito 

Katajan poisto, 
Niitto ja haravointi, 
Kunnostusraivaus 

Lintujen 
pesintärauha x  

Niittykari, Iso-
Räiskö, Pieni-
Räiskö, 
Valkiakari 

Lintujen pesintä häiriintyy kunnostustoimien 
takia. 

Raivaustoimet toteutetaan lintujen 
pesimäkauden ulkopuolella. 

Avointen ja 
puustoisten 
perinnebiotooppien 
hoito 

Laidunnus Lintujen 
pesintärauha x  

 Lintujen pesintä häiriintyy laidunnuksen takia. Laidunkausi aloitetaan riittävän myöhään 
alueilla, jossa laidunnus saattaa häiritä 
pesintää. 

Avointen 
perinnebiotooppien 
hoito 

Hakkuutähteiden 
polltaminen 

 

x x 

Niittykari, Iso-
Räiskö, Pieni-
Räiskö, 
Valkiakari, 
Tiuranen

Tuli leviää viereisille metsäkuvioille. Raivaustähteitä poltettaessa noudatetaan 
erityistä varovaisuutta.  

Liite  
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Lisätietoja 
 
 
 
 

6  Seuranta, selvitys- ja tutkimustarpeet sekä viestintä 1   Yleiskuvaus

2   Alueen nykytila
3   Tavoitteet, toimenpiteet ja toimenpidealueet

4   Toimenpiteet ja kustannukset
5   Vaikutukset

6   Seuranta, tutkimus ja viestintä  

Lomakkeella kuvataan toimenpidealueilla oleva tai niille suunniteltu seuranta, mahdolliset tulevaisuuden selvitys- ja tutkimustarpeet sekä 
viestintä. 

Seuranta Kartta                  
Kuvio / osa-alue Seurantatyyppi Seurantavuodet Seurantamenetelmä 
 Metsähallituksen valtakunnallinen 

perinnebiotooppien 
seurantaverkoston mukainen  

Vuosi ennen hoitotoimenpiteiden aloittamista, vuosi, 
kolme ja viisi vuotta hoitotoimenpiteiden aloittamisen 
jälkeen, sen jälkeen viiden vuoden välein. 

Metsähallituksen perinnebiotooppien seurantaohjeen 
mukainen seurantamenetelmä. 

    
    
    
    
    
    
    
Selvitys- ja tutkimustarpeet
Suunnittelualueelle perustetaan hoitotoimenpiteiden aloittamista edeltävänä kesänä Metsähallituksen valtakunnalliseen perinnebiotooppien seurantaverkostoon kuuluva pysyvä 
kasvillisuuden seurantakoeala 1) laidunnukseen otettavalle merenrantaniitylle ja 2) vertailuala luontaisesti ilman laidunnusta kehittyvään jätettävälle merenrantaniitylle.  
Esim. Vertailuala: kuviolle 16 (Tiuranen) ja koeala: kuviolle 6.2 (Paskaletto) 

Viestintä 
 

Lisätiedot 
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