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34 Suomessa esiintyvistä 56:sta Natura 2000 -maaluontotyypistä. Yli 20 näistä vaatii hoitotoi-
mia säilyäkseen. Vastaavasti kaikista alueelta tunnetusta 652 uhanalaisesta lajista (poislukien 
linnut) keskimäärin 70 % elää avoimissa tai puoliavoimissa ympäristöissä ja vaatii näin vaihte-
levan määrän luonnonhoitoa säilyäkseen. Suomen kiireellisesti suojeltavasta putkilokasvi- ja 
perhoslajistosta 50 % elää Saaristomeren alueella. Ulkosaaristo kuuluu Suomen arvokkaimpiin 
lintualueisiin ja on sellaisena korvaamaton; lintudirektiivin lajeista 76 kappaletta tavataan 
Saaristomeren alueella. Myös linnut ovat riippuvaisia avoimesta ja puoliavoimesta maisemasta 
avomerien ja matalikoiden ohella.

Saaristoympäristö itsessään asettaa lisäksi haasteita lajiston säilymiselle muutostilanteessa. 
Täysin asuinkelvottoman alueen (meren) keskellä saaret hävittävät helposti lajistonsa ja niiden 
palaaminen on epätodennäköistä ilman vahvaa elinympäristöverkostoa. Tästä syystä luonto-
tyyppien verkostosuunnitteluun ja rakennepiirteiden jatkumoihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota ja hoitopinta-alan laajentaminen on edelleen kiireellistä. Saaristomeren kansallis-
puiston puoli suunnittelualueesta antaa vahvaa esimerkkiä luonnonhoidon onnistumisesta. 
Pitkäjänteisesti hoidetuilla kohteilla uhanalaisen lajiston lukumäärät ovat selvästi kasvaneet 
hoidon myötä.

Suunnitelma kohdentaa luonnonhoidon toimia kahdella mittakaavatasolla sekä ajoittamalla 
toimia kasvukauden sisällä. Luonnonhoidon kokonaissuunnitelma osoittaa Saaristomeren 
luonnonsuojelualueille kuusi erityistä maaluontotyyppien luonnonhoitoaluetta eli priorisoitua 
hoitokohteiden verkostoa. Nämä luonnonhoitoalueet ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden 
luonnonhoitoa lisäämällä ja monipuolistamalla turvataan suurta osaa Saaristomeren vaateli-
aasta lajistosta. Hoitoalueet on määritelty parhaan tiedon perusteella, ja ne pyrkivät ennustei-
den avulla turvaamaan lajistoa myös tulevien haasteiden edessä. Kunnostustarve on yhteensä 
60 kohteella, joista 33 on sisällytetty Rannikko-LIFE-hankkeeseen. Luonnonhoidon päämene-
telmiä ovat systemaattinen luonnonhoidon kohdeluontotyyppien pinta-alan ja uhanalaiselle 
lajistolle merkittävimpien rakennepiirteiden määrän kasvattaminen ja jatkumoiden turvaami-
nen verkostojen kannalta optimaalisilla alueilla sekä peitteisyys- ja kosteusjatkumoiden raken-
taminen maisemassa ja ajassa. Inventointeja osoitetaan 37 kohteelle hoitotarpeen arvioimiseksi. 
Näistä noin kolmasosa on työn alla.

Kunnostustoimien lisäksi tämä suunnitelma osoittaa laidunsuunnittelun uudistamisen tarpeen 
12:lle pitkään hoidossa olleelle perinnebiotooppikohteelle. Merkittävin toimenpide etenkin 
ulkosaariston kalkkivaikutteisilla kohteilla on laidunnuksen uudelleenjärjestely, jolla lisätään 
kohteen sisäistä vaihtelevuutta. Hoitointensiteetin ja sukkessiovaiheen vaihtelu kohteen sisällä 
turvaa lajistoa ääriolosuhteissa tasalaatuista paremmin. 

Avainsanat  Saaristomeri, luonnonhoito

Sarjan nimi ja numero  Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 176
ISSN-L 1796-2943 ISSN (verkkojulkaisu) 1796-2943
ISBN 978-952-377-018-8 (pdf)
Sivumäärä  126 s. Kieli  Suomi
Kustantaja Metsähallitus, Luontopalvelut



Presentationsblad
Utgivare Forststyrelsen Utgivningsdatum 20.7.2021
Uppdragsgivare Forststyrelsen
Sekretessgrad Offentlig  Diarienummer MH 5484/2021

Författare Maija Mussaari
Publikation Övergripande plan för naturvården i Skärgårdshavets naturskyddsområden

Sammandrag

Utöver fjällnaturen och de öppna myrarna är skärgården det enda området i Finland där landska-
pet domineras av öppna och halvöppna naturtyper. Den terrestra miljön i Skärgårdshavet är excep-
tionellt mångsidig och samtidigt utsatt för trycket av flera starka miljöförändringar. Förändringar 
i markanvändningen, övergödda hav, surt och övergödande nedfall, främmande arter, kemikali-
sering, klimatförändringar och deras multiplikator effekt i kombination med att den traditionella 
boskapsskötseln upphört leder till igenväxning av öppna områden och hotar bevarandet av arter 
och naturtyper. I detta område med en mycket begränsad landareal förekommer totalt 34 av de 
56 terrestra naturtyperna i Finland förekommande Natura 2000 terrestra naturtyperna. Mer än 
20 av dessa kräver naturvårdsåtgärder för att bevaras. På motsvarande sätt lever i genomsnitt 70 
procent av alla de 652 hotade arterna (med undantag av fåglar) som observerats i området i öppna 
eller halvöppna miljöer och kräver därför naturvård i varierande omfattning för att bevaras. Av de 
kärlväxt- och fjärilsarter i Finland som kräver brådskande skydd lever 50 procent i Skärgårdshavet. 
Den yttre skärgården hör till Finlands mest värdefulla fågelområden och är som sådan oersättlig; 76 
av arterna i fågeldirektivet påträffas i Skärgårdshavet. Även fåglarna är beroende av det öppna och 
halvöppna landskapet vid sidan av öppet hav och grunda vatten.

Skärgårdsmiljön i sig medför utmaningar för arternas överlevnad i och med att den ständigt 
förändras. Mitt i ett helt obeboeligt område (havet) förlorar holmarna lätt sin artsammansättning 
och en återpopulation är osannolik utan ett starkt habitatnätverk. Därför måste särskild uppmärk-
samhet fästas vid att planera nätverken av naturtyper och utveckla sammanhängande områden 
med vissa strukturella drag. Det finns fortfarande ett brådskande behov av att utöka naturvårds-
arealen. Den del av planeringsområdet som ligger i Skärgårdshavets nationalpark är ett utmärkt 
exempel på framgångsrik naturvård. På de objekt som skötts långsiktigt har antalet hotade arter 
klart ökat tack vare naturvården.

Planen fokuserar naturvårdsåtgärderna på två skalnivåer. Dessutom förläggs åtgärderna till vege-
tationsperioden. För naturskyddsområdena i Skärgårdshavet anvisar den övergripande planen för 
naturvården sex särskilda naturvårdsområden för terrestra naturtyper, det vill säga prioriterade 
nätverk av skötselobjekt. Dessa naturvårdsområden är funktionella helheter, där syftet med att öka 
och diversifiera naturvården är att trygga en stor del av Skärgårdshavets krävande arter. Avgräns-
ningarna av skötselområdena baserar sig på bästa tillgängliga uppgifter och strävar efter att skydda 
arterna även för de, enligt prognoser gjorda, framtida utmaningarna. Sammanlagt 60 objekt är i 
behov av renovering. Av dem har 33 inkluderats i KustLife-projektet. Naturvårdens huvudsakliga 
metoder är att systematiskt utöka arealen av de naturtyper som omfattas av naturvården och öka 
antalet strukturella drag som är viktigast för de hotade arterna, att trygga sammanhängande områ-
den som är optimala för nätverken samt anlägga sammanhängande områden med vegetations-
klädd och fuktig mark. Inventeringar riktas till 37 objekt för bedömning av vårdbehovet. Av dessa är 
ungefär en tredjedel under arbete. 

Utöver iståndsättningsåtgärderna visar planen att det finns ett behov av att uppdatera betespla-
neringen för 12 objekt med vårdbiotoper som har skötts en längre tid. Framför allt i de kalkrika 
områdena i den yttre skärgården är omläggningen av betet den viktigaste åtgärden, eftersom den 
ökar variationen inom ett objekt. Genom att variera skötselintensiteten och successionsfasen inom 
objektet är det möjligt att trygga arterna bättre under extrema förhållanden än genom homogen 
skötsel.
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perinnebiotoopit ja kalliot. Lajistoa taas tar-
kastellaan taksonomisen järjestelmän mu-
kaan luokittain. Laajojen sirpaleisten alueko-
konaisuuksien luonnonhoitotyössä ja verkos-
tosuunnittelussa haastavinta on tämän jaon 
purkaminen toiminnallisiksi kokonaisuuksik-
si. Lahopuukovakuoriainen ei hyödynnä vain 
lehdon haapalahopuuta vaan myös haka-
maan ja jalopuumetsän lahopuuta. Rannikon 
harjusaaren laen kivennäismaapaljastumalla 
möyrivä hyönteinen tekee sitä samaa myös 
perinnemaiseman kivennäismaapaljastumal-
la. Ja mesikasveja etsivä perhonen etsii sitä 
lehdoista, rannoilta, kallioilta ja perinnemai-
semilta. Lajiston näkökulmasta maisema on 
parhaassa tapauksessa enemmän kuin osien-
sa summa, pahimmassa paljon sitä pienempi. 
Luonnonhoidon kokonaissuunnittelulla vai-
kutetaan nimenomaan tähän summaan sitä 
kasvattaen. 

Kokonaissuunnitelman toisena kärkitavoit-
teena on kustannustehokkuus. Suunnitelman 
ensiasteet syntyivät hankalassa resurssitilan-
teessa kiireellisistä toimista kiireellisimpien 
kohdentamiseksi hankerahoitusta haettaes-
sa. Sen linjausten mukaisesti on kohdennet-
tu toimia jo kahdessa LIFE-hankkeessa, mutta 
muilta osin toteuttamiseen ei ole ollut resurs-
seja ennen vuotta 2020. Tämä Rannikko-LIFE-
hankkeen rahoituksella laadittu suunnitelma 
tulee ohjaamaan Helmi-ohjelman toimenpi-
teitä ja nopeuttamaan hoitotoimien käyn-
nistämistä Saaristomeren suojelualueilla. Si-
tä voidaan vapaasti hyödyntää myös suojelu-
alueiden ulkopuolella käynnistyvissä eri taho-
jen hankkeissa. 

Hyvä lukija. Käsissäsi on Saaristomeren alu-
een luonnonhoidon kokonaissuunnitelma, 
joka asettaa raamit Saaristomeren maaluon-
totyyppien luonnonhoidolle ja uhanalaisen 
lajiston säilyttämiselle. 

Saaristomeren suuri avoimien luontotyyp-
pien määrä, niiden dynaaminen luonne ja 
niistä riippuvainen poikkeuksellisen runsas 
uhanalainen lajisto, lajeihin ja luontotyyppei-
hin kohdistuvien uhkien suuri määrä, eristy-
neet kohteet ja pienet pinta-alat sekä käytän-
nön logistiset haasteet nostivat tarpeen tä-
män suunnitelman laadinnalle. Kansallispuis-
ton pitkäaikaisen luonnonhoitotyön pohjalta 
on ollut tiedossa jo pitkään, että uhanalaiset 
lajit on mahdollista säilyttää systemaattisel-
la ja oikein kohdennetulla pinta-alan ja luon-
nonhoidon laadun kasvattamisella. Luonnon-
hoidon kohdentaminen ja laadun kehittämi-
nen tarkoittaa kuitenkin erilaisia toimia riip-
puen lajiryhmästä ja luontotyypistä. Luon-
nonhoitoverkostojen rakentamisen tulee ta-
pahtua usealla mittakaavatasolla ja kaikissa 
luontotyyppi- ja lajiryhmissä samanaikaisesti, 
sillä ilman tätä tarkastelua toisen uhanalai-
sen lajiryhmän etu voi olla toisen tappio. Eri-
tyisesti hyönteislajistoa silmällä pitäen suun-
nitelman tarkoituksena on myös perinnebio-
tooppien jatkuvan hoidon sopeuttaminen 
sekä luonnonhoidon keinovalikoiman moni-
puolistaminen.

Luonnonsuojelua lähestytään perinteises-
ti lajisto- tai luontotyyppinäkökulmasta. Mo-
lemmat tavat jakavat luonnon totuttuihin, 
asiantuntijatyön kannalta järkeviin ryhmiin. 
Maaluontotyypit jaetaan elinympäristöryh-
miin tunturit, metsät, suot, rannat ja vedet, 
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11

Saaristo on tunturiluonnon ja avosoiden li-
säksi ainoa alue Suomessa, jonka maisemaa 
hallitsevat avoimet ja puoliavoimet luonto-
tyypit. Saaristomeren alue on luonteeltaan 
poikkeuksellisen monimuotoinen. Saaristos-
sa monet luontotyypit ovat säilyneet edusta-
vina tai kehittyneet edustaviksi perinteisten 
maankäyttömuotojen jälkeen, sillä tehomet-
sä- ja maataloutta ei ole juurikaan harjoitettu 
saaristossa. Tämä on johtanut erityisen arvok-
kaaseen kokonaisuuteen, jossa esiintyy run-
saasti sekä peitteisten että avoimien luon-
totyyppien lajeja. Suunnittelualueen Natura 
2000 -alueiden pinta-ala on hieman vajaat 
10 000 hehtaaria, joka jakautuu ulko- ja vä-
lisaaristoon (4 000/6 000). Tällä maapinta-
alaltaan kovin rajatulla alueella esiintyy yh-
teensä 34 Suomessa esiintyvistä 56:sta Na-
tura 2000 -maaluontotyypistä. Myös luon-
nonhoidosta riippuvaisten lajien ja luonto-
tyyppien runsaus tekee siitä Suomen oloissa 
poik keuksellisen. Yli 20 Natura-luontotyyp-
piä vaatii hoitotoimia säilyäkseen. Vastaavas-
ti kaikista alueelta tunnetusta 652 uhanalai-
sesta lajista keskimäärin 70 % elää avoimissa 
tai puoliavoimissa ympäristöissä ja vaatii näin 
vaihtelevan määrän luonnonhoitoa säilyäk-
seen (Hyvärinen ym. 2019). Nämä luvut eivät 
sisällä alueen 400–500 silmälläpidettävää la-
jia. Luonnonhoidon tarve ja intensiteetti vaih-
televat laajasti suuritöisestä perinnebiotoo-
pin kunnostuksesta yksittäisten puiden pois-
toon puoliavoimissa lehdoissa tai katajikon 
harventamiseen avoimilla harjusaarilla.

Saaristoympäristö on useiden vahvojen 
ympäristönmuutosten ristipaineessa. Maan-
käytön muutokset, rehevöitynyt meri, hapan 
ja rehevöittävä laskeuma, vieraslajit, kemika-
lisoituminen, ilmastonmuutos ja näiden ker-
rannaisvaikutukset perinteisen karjatalouden 
päättymisen lisäksi johtavat avoimien aluei-
den umpeenkasvuun ja uhkaavat lajiston ja 
luontotyyppien säilymistä. Karuja ravinneköy-
hiä maita ja niiden lajistoa uhkaavat ennen 

kaikkea rehevöittävä laskeuma, ilmastonmuu-
tos sekä rehevöitynyt meri. Ravinteisen kalk-
kivaikutteisen maaperän lajistolle suurimpia 
uhkia ovat hapan laskeuma sekä maankäytön 
muutokset ja niiden aiheuttama lajeille sopi-
vien luontotyyppien pinta-alan kutistuminen 
ja laadun heikkeneminen. 

Saaristomeren kokonaismonimuotoisuu-
den suojelu on osoittautunut vaativaksi teh-
täväksi monien ympäristönmuutosten risti-
paineessa. Luonnonhoidon suunnittelu ny-
kytiedon valossa, ilman historiatiedon ja la-
jistotiedon alueellista näkökulmaa johtaa 
helposti uhanalaisen lajiston kannalta kestä-
mättömään tilanteeseen, sillä lajiston viiveet 
maisematason muutoksiin ovat usein pitkiä 
(Kuussaari ym. 2009). Näin ollen Saaristome-
ren tämänhetkinen lajisto heijastaa viimei-
sen 100 vuoden aikana tapahtunutta muu-
tosta mutta luontotyypit jo tulevaa tilannetta. 
Tästä syystä sukupuuttovelka on suuri isolla 
osalla avoimiin luontotyyppeihin sitoutunut-
ta uhanalaista lajistoa (Hyvärinen ym. 2019). 
Historiallisen rakenteen (maisematason, la-
jiston ja luontotyyppien muutos) ymmärtä-
minen on ensiarvoisen tärkeää luonnonhoi-
topäätöksiä tehtäessä. Tässä päätöksenteos-
sa avainasemassa on aluekokonaisuuden la-
jiston koostumus, ja siksi uhanalainen lajisto 
ja sille merkittävät rakennepiirteet nostetaan 
vahvasti esiin tässä työssä.

Suomen oloille poikkeuksellisesti, luon-
taisia niittyjä löytyy Saaristomereltä edel-
leen runsaasti ja useat mantereen puolel-
la muinaistulokkaiksi luokitellut lajit elävät 
saaristossa luontaisella kasvupaikallaan (Hä-
met-Ahti ym. 1998). Nämä alun perin luonnon 
häiriöprosesseista riippuvaiset lajit ovat vuosi-
satojen kuluessa löytäneet uuden elinpaikan 
perinneympäristöistä. Johtuen pitkäaikaisista 
ja monimuotoisista maankäytön vaiheista se-
kä vahvoista ympäristönmuutosten ristipai-
neista tähän päivään säilyneet perinnemaise-
mat ovat saariston ja koko Suomen tärkeim-

1 Johdanto
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piä kohteita avoimien alueiden lajiston suo-
jelutason parantamisessa. Hyvin suunniteltu-
na laidunnushoito on toimiva luonnonhoidon 
keino myös perinnebiotooppien ulkopuolella.

Luonnonsuojelualueverkoston kykyä yllä-
pitää luonnon monimuotoisuutta voidaan 
vahvistaa kohteiden määrän, koon ja laadun 
lisäämisen ohella tarkastelemalla kohteiden 
sijoittumista toisiinsa nähden. Lajiston leviä-
miselle suotuisa eli hyvin kytkeytynyt kohde-
verkosto on ratkaisevaa monimuotoisuusar-
vojen säilymiselle muutosten ristipaineessa. 
Näin ollen alueellisella suunnittelulla voidaan 
merkittävästi vaikuttaa lajiston elinolosuhtei-
den parantamiseen (esim. Dallas ym. 2020 ja 
Luoto ym. 2001). Koska luonnonhoidolla vai-
kutetaan luontotyypin ominaispiirteisiin, voi-
daan alueellisella tarkastelulla pyrkiä laajen-
tamaan myös uhanalaisten luontotyyppien ja 
lajien elintilaa uusille paikoille kunnostamalla 
ja aloittamalla luonnonhoito uusilla verkos-
ton ja luontotyyppien suhteen potentiaalisilla 
kohteilla. Saaristoympäristö asettaa erityisiä 
haasteita lajiston säilymiselle. Täysin asuin-
kelvottoman alueen (meren) keskellä sijait-

sevat pienet ja keskikokoiset saaret hävittävät 
helposti lajistonsa ja niiden palaaminen on 
epätodennäköistä ilman vahvaa elinympäris-
töverkostoa. Tästä syystä monipuolinen yhtä-
aikainen lajiston ja luontotyyppien arviointi 
on luonnonhoidon suunnittelussa ensisijaisen 
tärkeää ja rakennepiirteiden jatkumoihin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota niin maise-
massa kuin ajassakin.

Tämä suunnitelma lähestyy luonnonhoi-
don suunnittelua toiminnallisten kokonai-
suuksien näkökulmasta yhdistäen uhanalaiset 
lajit ja luontotyypit ja luoden sukkessio- eli 
luonnonhoitojatkumoita yli luontotyyppirajo-
jen. Suunnitelma kohdentaa luonnonhoidon 
toimia kahdella mittakaavatasolla sekä ajoit-
tamalla toimia kasvukauden sisällä. Huomio 
kiinnitetään lisäksi luontotyyppien välisiin 
suhteisiin ja rajapintoihin. Suunnitelma pyr-
kii myös ennakoimaan tulevaa, se ei hoida ny-
kyistä tai entistä maisemaa vaan pyrkii vah-
vistamaan verkostoa vastaanottamaan tulevia 
muutoksia. Ennakointi toteutetaan parhaan 
olemassa olevan tiedon perusteella.

Jurmon kyläsaaren hoidettu kokonaisuus käsittää kuivaakin kuivempia nummia, ketoja ja kivikoita 
sekä pitkää hiekkarantaa, mutta myös Varsinais-Suomen hienoimman leton. Kuva: Jaakko Ruola.

Mitä on luonnonhoito?
etäällä toisistaan samalla kun asutus 
on tiheää. Näin olleen luonnonhoidon 
merkitys Suomessa korostuu karkeasti 
ottaen pohjois-eteläsuuntaisesti sekä 
sisämaasta rannoille ja rannikolle. 

Luonnonhoito voidaan jakaa kah-
teen vaiheeseen: kunnostamiseen ja jat-
kuvaan hoitoon. Kunnostaminen toteu-
tetaan pääsääntöisesti ennen jatkuvaa 
hoitoa. Sen tarkoituksena on palauttaa 
luontotyyppien ja elinympäristöjen ra-
kenne suotuisaksi. Tämän jälkeen hoito 
jatkuu jatkuvan hoidon avulla, joka voi 
olla vuosittaista tai harvemmin toistuvaa. 
Lisää luonnonhoidosta esimerkiksi jul-
kaisuissa Similä & Junninen (2011), Lind-
gren (2000) ja Leinonen & From (2009).

Luonnonhoito on häiriödynamiikasta 
riippuvaisten tai ihmistoiminnan muut-
tamien luontotyyppien ominaispiir-
teiden ja lajien elinolosuhteiden pa-
rantamista. Saaristossa hoitoa vaativia 
luontotyyppejä on runsaasti etenkin 
perinneympäristöissä, harjujen paah-
deympäristöissä ja kalkkivaikutteisis-
sa elinympäristöissä sekä merenranta-
luontotyyppien joukossa. Usein luon-
nonhoito tarkoittaa metsäsukkession 
pysäyttämistä tai säätelyä luonnonsuo-
jeluarvojen parantamiseksi ja turvaami-
seksi. Luonnonhoidon merkitys koros-
tuu alueilla, joilla luonnonsuojelualu-
eet ovat pienialaisia, vahvasti kulttuuri-
vaikutteisia ja sijaitsevat suhteellisen 
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Tämä suunnitelma osoittaa laidunsuun-
nittelun uudistamisen tarpeen pitkäaikaisil-
la perinnebiotooppien hoitokohteilla. Saa-
riston kohteilla sukkessiovaiheiden eriaikai-
suus kohteen sisällä hyödyttää useampaa la-
jiryhmää luoden erilaisia ekolokeroita. Raken-
teeltaan vaihteleva luontotyyppi on vahvem-
pi muutosten edessä. Merkittävin toimenpi-
de ulkosaariston kalkkivaikutteisilla kohteilla 
onkin laidunnuksen uudelleenjärjestely, jolla 
lisätään kohteen sisäistä vaihtelevuutta sekä 
puustoisilla että niittyluontotyypeillä. Hoito-
intensiteetin on vaihdeltava kohteen sisällä 
ja kohteiden välillä, jotta lajistolla on parem-
mat mahdollisuudet selvitä ääriolosuhteista.

Kokonaissuunnitelma käsittelee yksityis-
kohtaisesti vain ne Saaristomeren uhanalai-
set luontoarvot, joihin voidaan hoitotoimin 
vaikuttaa ja joihin hoitotoimet kohdelajis-
ton ohella vaikuttavat. Pääosa Saaristomeren 
luonnonsuojelualueiden pinta-alasta on hoi-
tamatonta, säilyy hoitamattomana ja kehittyy 
luonnontilaisena. Suunnitelmassa nostetaan 
esiin Saaristomeren kiireelliset hoitokokonai-
suudet laajoina luonnonhoitoalueina ja osoi-

tetaan kohteet, joilla hoitotoimet aloitetaan 
ensimmäisenä. Alueelliset hoitotavoitteet 
ohjaavat myös uusien suojelualueiden in-
ventointeja ja hoidon suunnittelua ts. uu sien 
alueiden kartoituksissa ja luonnonhoidon 
suunnittelussa huomioidaan erityisesti tämän 
suunnitelman osoittamat kohdeluontotyypit 
ja -lajit. Luonnonhoitoa jatketaan myös hoito-
alueiden ulkopuolisilla alueilla, joissa kohde-
luontotyyppien pinta-alaa kasvatetaan mah-
dollisuuksien mukaan.

Suunnitelma osoittaa kunnostustarpeen 
lähes 60 kohteelle Saaristomerellä. Kunnos-
tustarve vaihtelee puolesta hehtaarista kym-
meniin hehtaareihin per kohde. Tätä pienem-
piä kunnostuskohteita ei ole osoitettu tässä 
työssä. Kohdemäärä sisältää pääasiassa uu-
sia hoitokohteita, mutta myös laidunnukses-
sa olevia kunnostuskohteita. 12 kohteella on 
laidunhoidon sopeuttamistarve, ja 37 kohteel-
la hoitotarpeen arviointi on toteutettava lähi-
tulevaisuudessa. Nämä kohteet ovat verkos-
ton kannalta ensisijaisia luontotyyppien laa-
jennusalueita. Arviointi toteutetaan viereis-
ten kohteiden hoitosuunnittelun yhteydes-

sevat pienet ja keskikokoiset saaret hävittävät 
helposti lajistonsa ja niiden palaaminen on 
epätodennäköistä ilman vahvaa elinympäris-
töverkostoa. Tästä syystä monipuolinen yhtä-
aikainen lajiston ja luontotyyppien arviointi 
on luonnonhoidon suunnittelussa ensisijaisen 
tärkeää ja rakennepiirteiden jatkumoihin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota niin maise-
massa kuin ajassakin.

Tämä suunnitelma lähestyy luonnonhoi-
don suunnittelua toiminnallisten kokonai-
suuksien näkökulmasta yhdistäen uhanalaiset 
lajit ja luontotyypit ja luoden sukkessio- eli 
luonnonhoitojatkumoita yli luontotyyppirajo-
jen. Suunnitelma kohdentaa luonnonhoidon 
toimia kahdella mittakaavatasolla sekä ajoit-
tamalla toimia kasvukauden sisällä. Huomio 
kiinnitetään lisäksi luontotyyppien välisiin 
suhteisiin ja rajapintoihin. Suunnitelma pyr-
kii myös ennakoimaan tulevaa, se ei hoida ny-
kyistä tai entistä maisemaa vaan pyrkii vah-
vistamaan verkostoa vastaanottamaan tulevia 
muutoksia. Ennakointi toteutetaan parhaan 
olemassa olevan tiedon perusteella.

Jurmon kyläsaaren hoidettu kokonaisuus käsittää kuivaakin kuivempia nummia, ketoja ja kivikoita 
sekä pitkää hiekkarantaa, mutta myös Varsinais-Suomen hienoimman leton. Kuva: Jaakko Ruola.
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eiden ulkopuolinen hoidon piirissä oleva 
pinta-ala.

 • Kosteus- ja peitteisyysjatkumot. Ilmas-
tonmuutoksen vaikutusten vahvistues-
sa avoimien luontotyyppien hoidossa on 
huomioitava eri olosuhteiden jatkumot 
aikaisempaa vahvemmin. Tässä julkaisus-
sa puhutaan myös sukkessiojatkumoista, 
jotka on määritelty tarkemmin luvussa 
3.5.3. Kaikki jatkumot linkittyvät toisiinsa. 
Sukkessiojatkumo tarkoittaa luontotyy-
pin muuttumista ajassa hoidon edetes-
sä, mutta myös samalla paikalla samaan 
aikaan esiintyvää eri sukkessiovaiheiden 
jatkumoa. Peitteisyysjatkumolla tarkoi-
tetaan samalla paikalla samaan aikaan 
esiintyvää puuston peittävyyden vaihtelua 
maisemassa. Esimerkiksi avoimella niityl-
lä pensaikon ja yksittäisten puiden mer-
kitystä ja etenkin avoimen niityn ja haka-
maan rajapintaa sekä hakamaan ja met-
sän vähittäistä rajapintaa. Avoimen alueen 
ja metsän rajan ei siis tulisi olla selvära-
jainen vaan liukuva. Kosteusjatkumolla 
tarkoitetaan nimenomaan pohjakerrok-
sen kosteutta ja sitä kehitetään kunnos-
tamalla sekä avoimia että sulkeutuneita 
pieni alaisia ”kosteikoita” tukkimalla ojia 
ja käyttämällä hyväksi peitteisyysjatku-
moita. Jatkumoita kehittämällä vaikute-
taan etenkin kohteiden kykyyn ylläpitää 
lajistoa ilmastonmuutoksen vahvistuessa. 

 • Luonnonhoidon sateenvarjolaji on luon-
nonsuojelustatuksen omaava laji, jonka 
hyväksi tehtävä luonnonhoito auttaa sa-
manaikaisesti suurta joukkoa muuta har-
vinaistuvaa ja uhanalaista lajistoa. Päivä-
perhoset ovat monessa mielessä hyviä 
elinympäristön laadun indikaattoreita. 
Tämä suunnitelma nimittää luonnonhoi-
don sateenvarjolajeiksi pikkuapollon ja 
iso apol lon. Ks. lisää luvussa 5.4.

 • Parhaan tiedon mukaan tarkoittaa tutki-
mus- ja asiantuntijatietoa asiakokonaisuu-
desta. Luonnonhoidon kokonaisuudessa 
eksaktin tiedon määrä on aina puutteel-

sä ja suuntaamalla kohteille luontotyyppi- ja  
laji-inventointeja. Hoitoprosessi on käynnis-
tynyt Rannikko-LIFE-hankkeessa 33:lla tä-
män suunnitelman osoittamalla kunnostus-
kohteella. Hoidon sopeuttaminen on aloitet-
tu kuudella kohteella.

1.1 Keskeiset käsitteet, teoriat 
ja termit 
Verkostojen kehittämisen taustalla vaikutta-
vat vahvasti seuraavat luonnonsuojeluteo riat 
ja -termit

 • Saariteoria
 • Metapopulaatioteoria
 • Sukupuuttovelka
 • Suotuisa suojelutaso
 • Potentiaalinen habitaatti
 • Resistenssi
 • Resilienssi.

Suunnitelmassa käytettyjä termejä
 • Ajoittainen laidunnus. Laiduntapa, jossa 

laidunnus ulottuu vain osalle kasvukaut-
ta tai toteutetaan vuorovuosittain tai har-
vemmin.

 • Avoimen tai puoliavoimen alueen laji on 
laji, joka elää niityillä, perinnemaisemilla, 
kallioilla tai rannoilla.

 • Avoin maisema ja avoin luontotyyppi. 
Avoimella luontotyypillä tarkoitetaan 
puut tomia ja vähäpuustoisia luontotyyp-
pejä, kallioita, niittyjä, nummia ja rantoja. 
Avoimella maisemalla tarkoitetaan kallioi-
den niittyjen ja nummien hallitsemaa 
mai semaa, joka on tyypillistä harjusaaril-
la ja ulkosaariston luodoilla ja saarilla. 

 • Hoitokohteen kokoluokka. Suurella hoito-
kohteella tarkoitetaan kohdetta tai koh-
dekokonaisuutta, jolla on yli 30 hehtaaria 
avoimia ja puoliavoimia hoidettavia luon-
totyyppejä. Keskikokoisella on vastaavas-
ti 10–30 hehtaaria ja pienellä alle 10 heh-
taaria hoidettavia avoimia ja puoliavoimia 
luontotyyppejä. Hoitotapaa asetettaessa 
pinta-alaan on arvioitu myös suojelualu-
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lista. Suunnitelma pyrkii monimuotoiseen 
kokonaisratkaisuun, jota voidaan kutsua 
luonnonhoidon punaiseksi langaksi alu-
eella. Suunnittelukonsepti huomioi tie-
don puutteen luomalla monimuotoisen 
ratkaisun, jossa tunnettujen lajien lisäksi 
myös tuntemattoman lajiston säilyminen 
on mahdollista. 

 • Potentiaalinen alue. Potentiaaliset (PO) 
kohteet ovat pitkälle umpeenkasvanei-
ta, luonnonolosuhteiltaan potentiaalisia 
alueita kohdelajistolle ja luontotyypeil-
le. Potentiaalisia kohteita kunnostamalla 
saadaan laajennettua kytkeytynyttä ver-
kostoa halutuille luontotyypeille ja lisät-
tyä uhanalaiselle lajistolle merkittäviä ra-
kennepirteitä.

 • Puoliavoimella luontotyypillä ja maise-
malla tarkoitetaan tässä yhteydessä ul-
kosaaristolle tyypillisiä harva- ja matala-
puustoisia, kuivia ja karuja metsiköitä ja 

ulkosaariston metsiä (kalliometsät, kui-
vat lehdot, kuivat lehtipuustoiset metsät 
jne.) sekä hakamaita ja metsälaitumia. 
Puoliavoin maisema koostuu mosaiikki-
maisesti puoliavoimista luontotyypeistä 
ja avoimista luontotyypeistä. Peitteisen 
metsän määrä on vähemmistössä. 

 • Peitteinen luontotyyppi ja peitteinen 
maisema tarkoittavat varsinaisia kerrok-
sellisia metsiä, joiden latvuspeitto on ti-
heä. Näitä ovat karkeasti ottaen tuoreet 
ja kosteat lehdot ja kangasmaiden tuoreet 
havupuuvaltaiset metsät. Peitteinen mai-
sema koostuu pääasiassa peitteisistä met-
sistä ja puoliavoimista kallioista.

 • Valtapuusto. Valtapuustolla tarkoitetaan 
sitä puuston kokoluokkaa, jota on luku-
määrältään eniten. Tämä tarkoittaa, että 
umpeenkasvaneella hakamaalla iäkkäät 
hakamaapuut eivät kuulu valtapuustoon, 
vaan ylispuustoon. 

Luonnonhoidon asiantuntijat tutkivat suunnittelija Esko Tainion asumusta. Kuva: Maija Mussaari.
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Kun hoidon tavoitteet on saavutettu, huo-
mio kohdistetaan leviämisväyliin luonnonhoi-
toalueiden välillä, saaristosta mantereelle ja 
pohjoisesta saaristosta Ahvenenmaan saaris-
toon. 

Suunnitelma päivitetään 5 vuoden välein 
tai tarvittaessa useammin. Päivitystä tarvitaan, 
mikäli seuranta paljastaa puutteita asetetuis-
sa tavoitteissa tai uudet tutkimukset tuovat li-
sätietoa, jonka pohjalta tehdyt päätökset ei-
vät johda toivottuun lopputulokseen. Näissä 
tapauksissa suunnitelmaa päivitetään välittö-
mästi. Päivitys toteutetaan aina ELY-keskuk-
sen ja Metsähallituksen yhteistyönä.

1.2 Suunnitelman 
hyväksyminen ja 
päivittäminen
Tätä Saaristomeren luonnonhoidon kokonais-
suunnitelmaa kommentoivat matkan varrella 
useampaan otteeseen suojelubiologit Terhi 
Korvenpää ja Esko Tainio. Lintutietojen ko-
koamisessa, alueiden rajaamisessa ja hoito-
tavoitteiden määrittämisessä avusti erikois-
suunnittelija Roland Vösa ja lajistotiedon ko-
koamisessa hyönteislajiston osalta suunnitte-
lija Sampsa Malmberg. Suunnittelijat Jaakko 
Haapaniemi ja Sampsa Malmberg olivat suu-
reksi avuksi lajistotiedon käsittelyssä. 

Suunnitelman hyväksyi Rannikon Luonto-
palvelujen osalta luonnonsuojelupäällikkö 
Pekka Heikkilä. Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksesta sitä kommentoivat Leena Lehto-
maa ja Iiro Ikonen. Hyväksyjänä oli ylitarkas-
taja Leena Lehtomaa.

Luonnonhoito muuttaa luontotyyppejä 
suunnitellusti ja ilmastonmuutos suunnitte-
lemattomasti. Saaristomeren luonnonhoidon 
kokonaissuunnitelma ohjaa hoitoa siihen as-
ti, kun sen päivittämiselle nähdään tarvetta. 
Lajistokokonaisuuksien näkökulmasta uusien 
tavoitteiden asettaminen on paikallaan, kun 
suojelualueiden luonnonhoito on kattavasti 
aloitettu kaikilla niillä kohteilla, joilla tarvet-
ta on. Suunnitelma ohjaa myös hoitoalueiden 
sisälle perustettavien uusien suojelualueiden 
kunnostus- ja hoitotoimia. Valtion suojelualu-
eilla tavoitteet ovat sitovia. Yksityisillä suo-
jelualueilla toimet suunnitellaan aina maan-
omistajan kanssa yhteistyössä ja ne vaativat 
maanomistajan luvan.
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Suunnittelualue ulottuu Kaarinan, Kemiön-
saaren, Kustavin, Naantalin, Paraisten, Taivas-
salon ja Turun kuntien ja kaupunkien alueille. 
Suunnittelualue käsittää noin 9 700 hehtaaria 
Natura 2000 -maapinta-alaa. Natura-alueita 
on suunnittelualueella noin 15–20 kappalet-
ta. Tarkka määrä riippuu siitä, lasketaanko la-
jistotarkastelun alainen pinta-ala vai pinta-
ala, jolle suunnitelma osoittaa hoito- ja kun-
nostustoimenpiteitä. Hoitoalueet levittäyty-
vät kaikkien kuntien saaristoalueelle, lukuun 

2 Suunnittelualue
ottamatta Kustavin ja Taivassalon kuntia. Tar-
kemmat Natura 2000 -aluemäärät, Natura 
2000 -kohdeluontotyypit ja uhanalaisten la-
jien määrät ilmoitetaan luonnonhoitoalueit-
tain (ks. luku 8).

On huomattava, että tämä suunnitelma 
osoittaa hoitoalueita ainoastaan saarille, joil-
le ei ole kiinteää tieyhteyttä. Näin ollen esi-
merkiksi Paraisten pääsaarten ja Rymättylän 
Natura-alueet ovat mukana ainoastaan lajis-
totarkastelussa. 

Suunnittelualueen rajaus.

 © Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021
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3 Saaristo elinympäristönä

1900-luvun alkuun. Tämän jälkeen se käytän-
nössä tyhjeni. Karjaa ei enää laidunnettu, ka-
lastajat vähenivät, kylät hiljenivät, polttopuun 
keräys loppui ja ihmiset muuttivat kaupun-
keihin. Pian tyhjenemisen jälkeen saaristo al-
koi jälleen täyttyä, mutta asutuksen alueel-
linen jakautuminen on täydellisesti muuttu-
nut, se ei enää keskity kyliin vaan kaikkial-
le. Saaristokulttuurin muutos on ollut suuri, 
ja se näkyy saaristoluonnossa monin tavoin. 
Kulttuuriympäristön muutos on vaikuttanut 
etenkin avoimien alueiden sulkeutumiseen 
ja toisaalta metsien luonnontilan parantumi-
seen. Pitkään jatkunut umpeenkasvu on joh-
tanut syvään lajiston uhanalaistumiseen avoi-
milla luontotyypeillä. Kun luontaisia niittyjä 
muuttavat samanaikaisesti ilmastolaskeuma, 
ilmastonmuutos ja Itämeren rehevöityminen, 
on avoimien alueiden lajisto entistä ahtaam-
malla. 

Vieraslajit ja muut haitalliset lajit uhkaavat 
levittäytyessään muuta lajistoa ja luontotyyp-
pejä. Aggressiivisesti leviävät vieraskasvilajit, 
kuten kurttulehtiruusu (Rosa rugosa), saatta-
vat syrjäyttää luontotyypin alkuperäisen kas-
villisuuden ja ovat näin tehneetkin Saaristo-
meren pienillä hiekkarannoilla. Vierasperäi-
set pienpedot minkki ja supikoira ovat uh-
ka maassa pesivälle linnustolle saaristossa ja 
rantaniityillä. Myös ketun vaikutukset pesimä-
linnustoon ulkosaaristossa ovat merkittävät.

Tuttujen pienpetojen rinnalle ovat uhak-
si nousemassa vahvan valkohäntäkauriskan-
nan aiheuttamat lajistomuutokset kallioilla 
ja niityillä. Vuosien 2019–2020 apolloinven-
toinneissa havaittiin keväisen laidunpaineen 
olevan ainakin paikallinen ongelma. Pikku-
apollon ravintokasvit kiurunkannukset kuk-
kivat runsaina ainoastaan inventointialueen 
uloimmassa osassa, muualla suuret kasviyk-
silöt löytyvät katajien tyviltä tai tiheiköistä. 
Isoapolloinventoinneissa taas pieni osa suo-

3.1 Muutokset Saaristomerellä
Saaristossa luontotyyppeihin ja lajeihin koh-
distuva suurin uhka on avoimien ja puoliavoi-
mien alueiden umpeenkasvu usean ympä-
ristönmuutoksen ohjaamana. Luontotyyp-
pien umpeenkasvukehitykseen vaikuttavat 
useat tekijät, ja pääosa tekijöistä on muutta-
nut luontotyyppejä jo pitkään. Saaristomeri 
on maaperältään samanaikaisesti sekä ravin-
neköyhä että poikkeuksellisen ravinnerikas. 
Toisaalta Saaristomerellä esiintyy kalkkivai-
kutteiseen maaperään erikoistunutta ja ra-
vinteisten lehtojen uhanalaislajistoa, toisaal-
ta karujen ketojen ja kallioiden lajistoa. Saa-
ristomeren hoitotoimilla ylläpidetään sekä 
karujen avointen luontotyyppien lajistoa et-
tä kalkkivaikutteisten eli ravinteisten avoin-
ten luontotyyppien lajistoa. Molempien maa-
perien lajisto on Suomen nykymaisemassa ja 
-olosuhteissa ahtaalla.

Saaristomeren luontotyypit muuttuvat jat-
kuvasti maankäytön muutosten, rehevöittä-
vän ja happamoittavan laskeuman, vierasla-
jien vaikutuksen, meren rehevyyden ja ilmas-
tonmuutoksen vuoksi. Viimeisimmän sadan 
vuoden aikana merkittävimpiä muutoksia 
ovat olleet perinteisten maankäyttötapojen 
päättyminen ja samanaikainen happamoitta-
va ja rehevöittävä laskeuma ja meren rehevöi-
tyminen. Viimeisimmän runsaan puolen vuo-
sisadan kasvavia uhkia ovat vieraslajit ja kiih-
tyvä ilmastonmuutos. Nämä kaikki muutta-
vat luontotyyppejä salakavalasti, niin hitaalla 
tahdilla, että sitä on ihmisen eliniän aikana 
hankala havaita. Uusi normaali syntyy yhden 
ihmisiän aikana.

Kulttuurivaikutus. Vesistöjen rannat ovat 
jääkauden päättymisen jälkeen olleet en-
simmäisiä asuttuja alueita Suomessa. Ihmi-
nen kulki vesistöjä pitkin, sillä siellä oli help-
po kulkea ja ravintoa riitti. Ensimmäiset va-
kituiset asumukset perustettiin rannikolle. 
Saaristomeri oli vahvasti asutettu keskiajalta 
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la tavalla sirpaleisessa maisemarakentees-
sa. Merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aset-
tamia uhkia Etelä-Suomessa ovat ilmaston-
muutoksen aiheuttama lämpösumman no-
pea kasvu, jääpeitteen väheneminen ja me-
renpinnan nousu. Arvaamattomana tekijänä 
ilmastonmuutoksen aiheuttamissa vaikutuk-
sissa Pohjoismaihin on Golfvirta, jonka hidas-
tuminen aiheuttaisi mm. ilmaston hetkellistä 
kylmenemistä.

Meren rehevöityminen on muuttanut 
luontotyyppejä pitkään. Rannalle kasaantu-
va rihmalevä ja ruokomassa johtavat rannan 
edustavan kasvillisuuden muuttumiseen. 
Rannoille ajautuva rakkolevämassa on vä-
hentynyt ja korvautunut ruoko- ja rihmalevä-
massalla, jonka ravintosisältö poikkeaa edel-
lisestä. Rannan rehevöitymisen tiedetään ai-
nakin kiihdyttävän puuston ja ruovikon kas-
vua ja vaikuttavan kielteisesti rannan avoin-
ten luontotyyppien tilaan. Meren rehevöity-
miskehityksestä johtuva rantaluontotyyppien 
muuttuminen on pitkäkestoinen ilmiö, jon-
ka tarkkoja vaikutuksia luontotyyppien nyky-
esiintymiseen ei täysin tunneta.

jaisen ja tiheän saariston luodoista oli syö-
ty tyhjäksi sen ravintokasvista isomaksaruo-
hosta, kun aivan uloimmassa saaristossa tätä 
ei ollut tapahtunut. Myös kämmeköiden on 
huomattu taantuvan kauriiden kevätlaidun-
nuksen vuoksi. Lisäksi laidunnus vaikuttaa 
mm. jalojen lehtipuiden ja haavan uusiutumi-
seen. Vierasperäisen valkohäntäkauriin kan-
ta on kasvanut saaristo-olosuhteissa tiheäksi. 
Tiheällä kannalla on todettu lukuisissa ulko-
maisissa tutkimuksissa olevan vahva vaikutus 
kasvillisuuteen (Kunttu ym. 2021). Valkohän-
täkauris syö ennen kaikkea ruohovartisia kas-
veja. Suomalaistutkimukset ovat vähissä, mut-
ta havaintoja alkaa olla runsaasti ja osa niistä 
hälyttäviä (Kunttu ym. 2021). Tutkimusta aloi-
tellaan Suomessa.

Ilmastonmuutos. Uusia haasteita luonnon-
hoidolle asettaa ilmastonmuutos ja sen mo-
net ennustetut ja ennustamattomat vaiku-
tukset. Ilmastonmuutosskenaariot ovat rank-
kaa katsottavaa. Luonnonympäristöjen muu-
tos tulee olemaan huomattava kaikkialla. Il-
mastonmuutoksen vaikutukset ovat ilmeiset 
saariston populaatioissa, jotka elävät monel-

Pienialaisella Örskärs Örenin hiekkasaarella valitsevat niittykasvit. Saarelle taimettunut kurtturuusu 
leviää silmissä ja syrjayttää luontaisen kasvillisuuden. Kuva: Maija Mussaari.
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Laskeuma. Typpilaskeuma rehevöittää ja 
happamoittaa. Rikki- ja typpilaskeuman on 
arvioitu olevan korkeimmillaan lounaisessa 
ja läntisessä Suomessa, johon sitä kulkeutuu 
maan rajojen ulkopuolelta (Ruoho-Airola ym. 
2004). Tämä aiheuttaa osaltaan umpeenkas-
vua avoimilla luontotyypeillä. Tämä näkymä-
tön luontotyyppien muuttaja on usein vaikea 
huomioida luonnonhoidon tarvetta arvioita-
essa. Saaristomeren alueella, jolla elää run-
saasti kalkkivaikutteisesta maaperästä riippu-
vaista lajistoa, maaperän happamoituminen 
vaikuttaa suoraan eliölajien säilymiseen. Hap-
pamoitumisen lisäksi typpi kiihdyttää kasvua 
ja muuttaa luontotyyppien kasvillisuutta. Täs-
täkään aiheesta tai eri tekijöiden yhteisvai-
kutuksesta saariston luontotyyppeihin ei ole 
tuoretta tutkimustietoa. Selvää on kuitenkin 
se, että suuri osa vaateliaista niittyjen kasveis-
ta suosii korkeampaa pH:ta. Maaperän hap-
pamuus ja ravinnerikkaus myös kiihdyttävät 
pohjakerroksen sulkeutumista.

Luonnonhoito. Myös positiivista muutosta 
on tapahtunut. Etenkin Saaristomeren kansal-
lispuiston puolella toteutettu luonnonhoito-
työ on tuottanut tulosta. Perinnebiotooppien 
hoitokohteilla luonnon monimuotoisuus on 
pystytty säilyttämään ja uhanalaisia lajeja li-
säämään hoitotoimin. Pitkäkestoinen, osalla 
kohteista yli 40 vuotta kestänyt hoitotoiminta 
on johtanut toivottuun niittyluontotyyp pien 
sukkessioon kohti matalakasvuisia edustavia 
kohteita. Indikaattoriseurannat osoittavat 
myös, että luonnonhoidolla voidaan kasvat-
taa uhanalaisten lajien populaatiokokoja (ks. 
Mussaari 2018). Käytetyt työtavat ovat johta-
neet hyvään tulokseen mitatun kasvilajiston 
osalta, mutta työtavoissa on selviä kehittämi-
sen tarpeita muun lajiston ja muuttuneiden 
olosuhteiden vuoksi. Etenkin hyönteislajis-
ton parempi huomioiminen toimenpiteiden 
tavassa ja ajoituksessa on yksi tämän suun-

nitelman lähtökohtia. Myös rahoituslähteet 
vaihtuvat, työkoneet kehittyvät ja organisaa-
tiot muuttuvat. Lisäksi etenkin ilmastonmuu-
tos asettaa tarpeen työtapojen kehittämisel-
le. Sammallajisto on selkeimpiä ilmaston-
muutoksen häviäjiä, joka tulisi ottaa huomi-
oon toimenpiteitä suunniteltaessa.

Yhteisvaikutukset. Saaristoympäristön 
suu  rimmaksi uhaksi nousevat edellisten va-
kavien uhkien ja uhanalaistumiseen johtanei-
den syiden yhteisvaikutukset. 

Saaristomeren kansallispuiston kohteiden hoi-
dolla on pitkät perinteet. Berghamnin kalkkike-
doilla tähkämaitikkapopulaatiot ovat kasvatta-
neet yksilömääriään vakaasti vuoden 2016 tu-
hannesta yksilöstä vuoden 2020 lähes kuuteen 
tuhanteen. Kuva: Maija Mussaari.
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takaavassa, mutta tämä kevät oli poikkeuksel-
linen. Kuivuus jatkui keväästä kesäkuulle ja 
edelleen heinäkuulle, kedot kuivuivat jo kesä-
kuun lopulla, niityillä kuivui kämmeköitä pys-
tyyn ennen kukintaa ja monet kasvit jättivät 
kukkimatta. Lämpösumman kasvulla, sääilmi-
öiden tasapäistymisellä ja äärevillä sääilmiöil-
lä onkin suuri merkitys Saaristomeren oloissa. 
Niityt ja kalliot on lisäksi tunnistettu herkiksi 
luontotyypeiksi ilmaston muutokselle (Heik-
kinen ym. 2020). 

Mesivarannon vähenemisen on todettu 
vaikuttavan esimerkiksi perhoslajeilla mu-
nintamenestyksen heikkenemiseen. Ilmas-
tonmuutoksen on ennustettu aikaistavan 
keväitä, jolloin on todettu mm. ravintokas-
vien jäävän jälkeen hyönteisten kehitykses-
tä. Ilmastonmuutos siis vähentää hyönteisla-
jistolle saatavilla olevien mesikasvien määrää 
näiden kahden mekanismin kautta. Runsaasti 
uhanalaisia perhosia käsittävät pienet saaret 
ovat hyvin alttiita ilmastonmuutoksen vahvis-
tamille sääilmiöille, ja tämä onkin yksi suun-
nitelman keskeisimpiä ratkaistavia ongelmia. 
Lisäksi kauriskantojen kasvanut kevätlaidun-
paine aiheuttaa suurella todennäköisyydellä 
mesikasvien vähenemistä (ks. edellä).  

Pidemmällä aikavälillä vaikuttava ennus-
tettu meren pinnan nousu vaikuttaa negatii-
visesti kaikkiin rantaluontotyyppeihin. Pinnan 
korkeuden muutos tulee olemaan niin nopea, 
että esimerkiksi epilitoraaliketojen siirtymi-
nen vähitellen korkeuskäyrillä ylöspäin on 
epätodennäköistä.

Lisäksi välillisesti lisääntyvä talviaikainen 
sadanta heikentää meren tilaa ja sitä kaut-
ta rantaluontotyyppien laatua ja esiintymis-
tä. Tämän lisäksi ennustamattomat muutok-
set aiheuttavat epävarmuutta luonnonhoidon 
suunnitteluun. 

3.2 Erityiset 
ilmastonmuutosvaikutukset 
Saariston näkökulmasta
Ilmastonmuutos vaikuttaa ja tulee vaikutta-
maan ennusteiden mukaan jääpeitteen kat-
tavuuteen, veden pinnan korkeuteen, kos-
teusolosuhteisiin ja vaikuttaa umpeenkas-
vuun kiihdyttävästi. Ilmastonmuutosta enna-
koivalla suunnitelmallisella luonnonhoidolla 
voidaan vaikuttaa myös ilmastonmuutoksen 
aiheuttamaan lajikatoon luomalla leviämis-
mahdollisuuksia sekä pohjois–eteläsuuntai-
sesti että lähietäisyydelle. Tämä suunnitelma 
integroi ilmastonmuutokseen varautumisen 
jokapäiväiseen hoidon suunnitteluun hoito-
alueiden hoito-ohjeiden kautta.

Jääpeitteen ja sen kuluttavan vaikutuksen 
väheneminen ilmastonmuutoksen myötä vai-
kuttaa rannan luontotyyppien avoimena py-
symiseen. Myös Saaristomerellä jääpäivien 
lukumäärä on laskenut ja jääpeitteen hupe-
nemisen vuotuinen ajankohta aikaistunut vii-
meisen sadan vuoden aikana. Umpeenkasvua 
kiihdyttää myös kasvukauden piteneminen 
sekä olemassa oleva ja mahdollinen vesistö-
kuormituksen lisääntyminen. 

Saariston luontotyypit ovat tyypillisesti hy-
vin pienialaisia. Tästä syystä niillä elävä lajis-
to esiintyy usein metapopulaatiorakentees-
sa. Tällaisten metapopulaatioiden sukupuut-
toriski saattaa oleellisesti lisääntyä äärevien 
sääilmiöiden voimistuessa, sillä sääolojen alu-
eellisen vaihtelun vähentyessä paikallispopu-
laatioiden kannat alkavat heilahdella samas-
sa syklissä (Kahilainen ym. 2018). Tämän seu-
rauksena uhanalaisten lajien populaatioiden 
kannanvaihteluiden ennakointi hankaloituu 
(van Bergen ym. 2020).

Vuonna 2018 todettiin Saaristomerellä ai-
kainen ja pitkä kuiva jakso. Saaristo on poik-
keuksellisen kevätkuivaa aluetta Suomen mit-
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riston asutus on keskittynyt sisäsaaristoon ja 
peltoja on paikoin runsaasti. Turun ja Kaari-
nan kaupungit sijaitsevat sisäsaariston ran-
noilla. Sisäsaaristossa maa hallitsee maise-
maa. Sisäsaaristo on mukana tämän suunni-
telman lajistokokonaisuudessa, sillä etenkin 
tammeen sitoutuneen lajiston sekä kalkkivai-
kutteisten kallioiden lajiston Suomen merkit-
tävimpiin kuuluvat keskittymät sijaitsevat si-
säsaaristovyöhykkeellä kytkeytyen välisaaris-
ton kohteisiin. Sisäsaaristoon ja mannerran-
nikolle ei kuitenkaan osoiteta hoitoalueita 
Kaarinan Kuusistoon ulottuvaa hoitoaluetta 
lukuun ottamatta.

Välisaaristossa meren ja maan pinta-alat 
ovat kutakuinkin yhtä suuret. Meri ja maa 
ovat tällä vyöhykkeellä tasapainoisia mai-
semassa. Saaret ovat useimmiten metsäisiä, 
mutta niiden koko on sisäsaaristoa pienem-
pi. Joukossa on myös vähäpuustoisia ja koko-

Saaristomeren alueen merialuejako. Lähde: Suomen ympäristökeskus 2016: Vesipuitedirektiivin mu-
kaiset vesimuodostumat.

3.3 Saaristomeren olosuhteet: 
merialuejako
Suomen lounaisimmassa osassa sijaitse-
va Saaristomeri on ainutlaatuinen veden ja 
saarten mosaiikki, joka saarimääränsä puoles-
ta kuuluu maailman suurimpiin saaristoihin. 
Saaristomeren merialueet jaetaan olosuhtei-
den mukaan kolmeen erilliseen vyöhykkee-
seen ulko-, väli ja sisäsaaristoon. Luonnon-
hoidon kokonaissuunnitelman käsittämä alue 
jakautuu pääasiassa kahden saaristovyöhyk-
keen alueelle ulko- ja välisaaristoon. Sisä-
saariston kohteita ei käsitellä tässä suunni-
telmassa muuten kuin lajistokokonaisuuden 
ja kytkeytymisen kautta. 

Sisäsaaristossa on enemmän maata kuin 
vettä, saaret ovat tyypillisesti suuria ja met-
säisiä ja niitä erottavat tyypillisimmin kapeat 
salmet, vaikka laajoja lahtiakin esiintyy. Saa-
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naan puuttomia luotoja ja suuria selkävesiä. 
Välisaariston ulkoreunoilla ulkosaaristo alkaa 
vaikuttaa luontotyyppeihin. Välisaaristossa la-
jiston leviämismahdollisuudet saarelta toisel-
le ovat suhteellisen hyvät, sillä saarten väli-
matkat ovat lyhyitä ja sijainnit suojaisia. 

Ulkosaaristoa hallitsee meri: vettä on 
enemmän kuin maata ja saaret ovat pienem-
piä kuin sisempänä saaristossa. Vyöhykettä 
hallitsevat puuttomat luodot ja saaret sekä 
lehtimetsiköt. Ulkosaariston luontotyypit ovat 
alttiita tuulelle, aallokolle, suolavesipärskeil-
le, jääeroosiolle ja voimakkaalle auringon-
paisteelle. Luontotyyppien luonne on avoin 
ja puoliavoin. Varsinaisia metsiä esiintyy tällä 
vyöhykkeellä suhteellisen vähän. Välisaaris-
tossa ja mantereella vallitsevat luontotyypit 
ulottuvat kuitenkin ulkosaaristoon ja muo-
dostavat merkittäviä pinta-aloja etenkin ul-
kosaariston ja välisaariston rajoilla sekä yk-
sittäisillä suurilla saarilla ja suurten saarten 
suojaisissa ryhmissä. Ulkosaaristossa lajiston 
ja luontotyyppien verkostot ovat välisaaris-
toa heikommat, sillä siirtyminen saarten vä-
lillä on vaikeaa suurelle osalle lajistoa pitkien 

välimatkojen ja ankarien olosuhteiden vuoksi. 
Aivan uloimmassa saaristossa luontotyyp pien 
verkostot ovat hyvin heikot ja lajisto koostuu 
mereisiä olosuhteita sietävistä rantalajeis-
ta sekä merta ja maata samanaikaisesti hyö-
dyntävistä lajeista. Tämä eteläinen eturinta-
ma vastaanottaa lajistoa Itämeren takaa sekä 
meren että ilmamassojen välittämänä.

3.4 Saaristomeren 
luontotyypit
Saaristomeren alue on laaja mutta maapinta-
alaltaan pienialainen kokonaisuus, jolla esiin-
tyy uskomaton määrä erilaisia luontotyyppe-
jä. Maaluontotyypit jaetaan perinteisesti ryh-
miin seuraavalla tavalla: rannikko, suot, kal-
liot, metsät, lehdot ja perinnebiotoopit. Hoi-
toverkostojen rakentamisessa näkökulma 
vaihdettiin toiminnallisiin kokonaisuuksiin. 
Tällä tarkoitetaan sellaista luontotyyppien 
kokonaisuutta, jota vaatelias lajisto käyttää 
elinpaikkanaan ja osana elinympäristöverkos-
toaan. Tässä tapauksessa käsitellään nimen-
omaan uhanalaista lajistoa. Varsinaisia rannik-

Ulkosaariston maisemaa hallitsevat avoimet kalliot ja niiden välissä rehevät niityt ja lehdot. Berg-
hamn. Kuva: Jaakko Ruola.
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koluontotyyppejä lukuun ottamatta luonto-
tyypeittäinen verkostojen rakentaminen on 
mahdotonta rikkonaisessa maisemassa, jos-
sa luontotyyppien esiintymien keskikoko on 
selvästi alle hehtaarin. 

Verkostojen rakentamisen tavoitteeksi 
otettiin riittävän suuret toiminnalliset koko-
naisuudet ja eri kokonaisuuksien linkittymi-
nen toisiinsa. Riittävän suurella kokonaisuu-
della tarkoitetaan tässä kokonaisuutta, jol-
la lajisto suurella todennäköisyydellä pää-
piirteissään säilyy tulevien vuosikymmenten 
muutoksissa. Suotuisan suojelutason saavut-
taminen tarkoittaisi sellaista määrää sopivia 
resursseja ja kytkeytynyttä verkostoa, jossa 
uhanalaiset lajitkin kykenevät populaatioiden 
kasvattamisen lisäksi levittäytymään uusille 
alueille. Tämän saavuttamiseksi suojelualu-
eilla tarvitaan suojelualueiden ulkopuolisten 
alueiden tukea. Tämä suunnitelma käsittelee 
kuitenkin vain suojelualueita.

3.5 Saaristomeren 
luontotyyppikokonaisuudet
Saaristomeren saarten kivennäismaa-alueet 
ovat nousseet merestä viimeisten 1 000 vuo-
den aikana. Kaikki suurikokoiset saaret, joil-
la on ollut riittävästi ravinteista maata, ovat 
olleet pitkälti käytössä keskiajan ja 1900-lu-
vun välillä. Maapohjaa otettiin kyläsaarilla 
niittykäyttöön heti, kun sitä maankohoami-
sen myötä syntyi. Perinteisessä laidun- tai 
niittokäytössä olleilla saarilla lehtomaiden 
kohteet ovat eri vaiheessa umpeenkasvun 
sukkessiojatkumoa riippuen siitä, milloin lai-
dunhoito on päättynyt tai milloin se on aloi-
tettu uudelleen. Keskiaikaisten asumusten 
lisäksi lyhyt torppariaika ja 100–200 vuotta 
sitten vallinnut väenpaljous laajensivat ihmi-
sen toimiympäristöä keskiaikaa laajemmalle 
ja muodostivat perinnemaisemia myös ulko-
saariston pienemmille saarille. Lisäksi kalas-
tuskulttuurin kalamajat ovat osaltaan vaikut-
taneet niitä ympäröivään kasvillisuuteen ja 
muuhun lajistoon.

Paras tapa tutustua Saaristomeren luonto-
tyyppeihin on tuore julkaisu ”Suomen luon-
totyyppien uhanalaisuus” ja siellä luvut Itä-
meren rantaluontotyypit ja Perinnebiotoo-
pit (Kontula & Raunio 2018). Myös kaikkien 
muiden ryhmien (pl. tunturit) luontotyyppejä 
esiintyy saaristossa, mutta edellä mainittujen 
ryhmien luontotyypeissä on eniten tyyppejä, 
joiden säilyminen edellyttää luonnonhoitoa. 
Muista ryhmistä merkittävimmät luonnonhoi-
don kohdeluontotyypit ovat lehdot, jalopuu-
metsät ja kalkkikalliot. Natura-luontotyyppi-
en määrittämiseen löytyy ohjeistusta Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuus 2018 -julkaisus-
ta (Kontula & Raunio 2018) sekä Natura 2000 
-luontotyyppioppaasta (Airaksinen & Karttu-
nen 2001) ja sitä täsmentävästä Natura-luon-
totyyppien inventointiohjeesta (Suomen ym-
päristökeskus 2020). Myös Saariston laitumet 
-kirja (Lindgren 2000) on oivallinen teos ai-
heeseen perehtymiseen. Saaristomeren koko-
naissuunnitelmassa esitetään luonnonhoidon 
kannalta merkittävimmät luontotyyppikoko-
naisuudet. Saaristomeren alue käsittää run-
saasti luontotyyppejä, jotka eivät vaadi luon-
nonhoitoa. Pääosa Saaristomeren maaluonto-
tyyppien pinta-alasta lukeutuu näihin luonto-
tyyppeihin. Yleisimmät maaluontotyypit Saa-
ristomerellä lukeutuvat erilaisiin hoidon ulko-
puolelle jääviin kallioihin sekä kalliometsiin 
ja karuihin, kuiviin sekä tuoreisiin kankaisiin. 

3.5.1 Avoimet luontotyypit

Niittyverkosto on Suomen mittakaavassa Saa-
ristomeren merkittävimpiä kokonaisuuksia 
(Raatikainen ym. 2017). Se käsittää tässä yh-
teydessä luontotyyppejä ryhmistä rannikko, 
kalliot ja perinnebiotoopit. Tässä julkaisussa 
myös kallioita, etenkin kalkkikallioita ja nii-
den niittylaikkuja, käsitellään tekstissä osana 
niittyverkostoa.

Saaristomeren ulkosaaristo on tuntu rien 
lisäksi ainoa alue Suomessa, jossa niitty-
luontotyypit esiintyvät edelleen luontaises-
ti jotakuinkin elinvoimaisina. Poikkeuksena 
man ner alueisiin Saaristomerellä, etenkin ul-

Lehdesniittyjen kevätsiivous toteutetaan toukokuussa ennen kevätaspektin puhkeamista. Työn Jung-
fruskärissä suorittavat talkoolaiset. Kuva: Maija Mussaari.



25

Paras tapa tutustua Saaristomeren luonto-
tyyppeihin on tuore julkaisu ”Suomen luon-
totyyppien uhanalaisuus” ja siellä luvut Itä-
meren rantaluontotyypit ja Perinnebiotoo-
pit (Kontula & Raunio 2018). Myös kaikkien 
muiden ryhmien (pl. tunturit) luontotyyppejä 
esiintyy saaristossa, mutta edellä mainittujen 
ryhmien luontotyypeissä on eniten tyyppejä, 
joiden säilyminen edellyttää luonnonhoitoa. 
Muista ryhmistä merkittävimmät luonnonhoi-
don kohdeluontotyypit ovat lehdot, jalopuu-
metsät ja kalkkikalliot. Natura-luontotyyppi-
en määrittämiseen löytyy ohjeistusta Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuus 2018 -julkaisus-
ta (Kontula & Raunio 2018) sekä Natura 2000 
-luontotyyppioppaasta (Airaksinen & Karttu-
nen 2001) ja sitä täsmentävästä Natura-luon-
totyyppien inventointiohjeesta (Suomen ym-
päristökeskus 2020). Myös Saariston laitumet 
-kirja (Lindgren 2000) on oivallinen teos ai-
heeseen perehtymiseen. Saaristomeren koko-
naissuunnitelmassa esitetään luonnonhoidon 
kannalta merkittävimmät luontotyyppikoko-
naisuudet. Saaristomeren alue käsittää run-
saasti luontotyyppejä, jotka eivät vaadi luon-
nonhoitoa. Pääosa Saaristomeren maaluonto-
tyyppien pinta-alasta lukeutuu näihin luonto-
tyyppeihin. Yleisimmät maaluontotyypit Saa-
ristomerellä lukeutuvat erilaisiin hoidon ulko-
puolelle jääviin kallioihin sekä kalliometsiin 
ja karuihin, kuiviin sekä tuoreisiin kankaisiin. 

3.5.1 Avoimet luontotyypit

Niittyverkosto on Suomen mittakaavassa Saa-
ristomeren merkittävimpiä kokonaisuuksia 
(Raatikainen ym. 2017). Se käsittää tässä yh-
teydessä luontotyyppejä ryhmistä rannikko, 
kalliot ja perinnebiotoopit. Tässä julkaisussa 
myös kallioita, etenkin kalkkikallioita ja nii-
den niittylaikkuja, käsitellään tekstissä osana 
niittyverkostoa.

Saaristomeren ulkosaaristo on tuntu rien 
lisäksi ainoa alue Suomessa, jossa niitty-
luontotyypit esiintyvät edelleen luontaises-
ti jotakuinkin elinvoimaisina. Poikkeuksena 
man ner alueisiin Saaristomerellä, etenkin ul-

Lehdesniittyjen kevätsiivous toteutetaan toukokuussa ennen kevätaspektin puhkeamista. Työn Jung-
fruskärissä suorittavat talkoolaiset. Kuva: Maija Mussaari.

niittyjä, jotka käsitellään perinnebiotooppien 
yhteydessä (Reinikainen ym. 2018). Nummet 
käsitellään perinnebiotooppien yhteydes-
sä, vaikka myös niitä esiintyy Saaristomerellä 
luontaisina. Nummien luontaisten tyyp pien 
luokittelua mietitään parhaillaan rannikon 
luontotyyppien uhanalaistyöryhmässä.

Perinnebiotooppien niityt muodostavat 
pinta-alaltaan pääosan Saaristomeren nii-
tyistä. Niittyverkostoon linkittyvät myös ha-
kamaat, joiden lajisto usein koostuu vaateli-
aista niittylajeista. Perinnebiotooppiniittyjen 
merkitys on suuri lajiston säilymisen kannal-
ta. Laadukkaasti hoidetut perinnebiotoop-
pien niityt ovat myös kasvilajitiheydeltään 
vailla vertaa. Koska Saaristomerta on asuttu 
vakituisesti jo keskiajalta, monet Saaristome-
ren niityistä ovat syntyneet primääristi maal-
le, maankohoamisen seurauksena. Tämä tar-
koittaa sitä, ettei niittyä ole raivattu niityksi, 
sillä sen tilalla ei ole koskaan ollut metsää. 

kosaaristossa on runsaasti pienialaisia luon-
taisesti avoimia alueita, joiden lajisto on osin 
samankaltaista varsinaisten perinnebiotoop-
piniittyjen kanssa ja jotka toimivat elinympä-
ristöinä uhanalaisille lajeille. Luontaisia niitty-
jä ovat hiekkarantojen yläosien kedot, kallio-, 
kivikko- ja moreenirantojen niityt, pienet me-
renrantaniityt ja avointen harjusaarten keski-
osat. Luontaiset niityt muodostavat kappale-
määrältään pääosan Saaristomeren niityistä. 
Ne kärsivät etenkin meren rehevöitymisestä, 
mutta myös ilmastonmuutos ja ilmastolas-
keuma muuttavat näitä luontotyyppejä. Kal-
lioista etenkin keskiravinteiset ja ravinteiset 
kalliot voivat ylläpitää laajaakin niittylajiston 
kirjoa. Osaa luontaisista niityistä hoidetaan 
perinnebiotooppiniittyinä ja suurempi osa on 
ollut aikanaan osana laitumia. Suomen luon-
totyyppien uhanalaisuus -julkaisussa luontai-
set niityt on sisällytetty Itämeren rantaluon-
totyyppeihin lukuun ottamatta merenranta-
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Hyvä esimerkki tällaisesta kohteesta on Berg-
hamnin kyläsaari, jonka niittyjen keskellä si-
jaitsevat keskiaikaiset kylätontit kertovat koh-
teen olleen käytössä heti, kun se on noussut 
merestä.

Riippumatta niityn alkuperästä ja/tai maa-
pohjasta niiden lajistosta pääosa on yhteis-
tä. Tässä lajistossa on suurin määrä Saaristo-
meren kaikista uhanalaisista ja kiireellisesti 
suojeltavista lajeista. Esimerkiksi maaperän 
kalkkia suosiva horkkakatkero viihtyy niin 
luontaisilla rantaniityillä, lehdesniityillä kuin 
kalkkikalliokedoillakin ja perinnemaisemien 
noidanlukot kuuluvat myös luodoilta usein 
tavattavaan lajistoon (ks. Jalkanen & Mussaa-
ri 2016). Parhaat uhanalaisen perhoslajiston 
ravintokasvit mäkimeirami, kangasajuruoho 
ja ketomaruna esiintyvät niin harjusaarilla 
luontaisesti kuin perinnebiotooppien niityil-
lä. Merkittävin ero luontaisten ja perinnebio-
tooppiniittyjen välillä on kasvillisuudelle ai-
heutuvan häiriön tiheys ja valikoivuus (kas-
villisuuden poistotiheys). Perinnebiotooppi-
niityllä kasvillisuus syödään vuosittain, ja si-
tä syödään valikoiden ja yleensä koko kesän. 
Luontaisella niityllä ylläpitävä voima on kui-
vuus, jää tai tulva tai kaikki yhdessä. Jää ja tul-
va kohdistuvat valikoimatta koko kasvillisuu-
teen. Myös hanhet ja pesivät linnut ylläpitävät 
luontaisia niittyjä. Nämä tekijät vaihtelevat sa-
tunnaisesta vuosittaiseen ja intensiteetti voi 
vaihdella vuosien välillä suurestikin. Johtuen 
pitkälti edellisestä, kasvillisuuden korkeus ja 
runsaussuhteet ovat kohteilla hyvin erilaisia.

Saaristomeren laajuudessa luontaiset nii-
tyt ovat usein verkostoa täydentäviä kohteita 
perinnebiotooppiniittyjen välillä. Harjusaarilla 
ne kuitenkin muodostavat merkittävän osan 
niittyverkostosta.

Saaristomeren hoitokokonaisuudessa kalk-
kivaikutteisilla ja hiekkapohjaisilla niityillä on 
erityistä merkitystä. Harjusaarten kokonai-
suudet ylläpitävät uhanalaista lajistoa, joka 
mantereen harjualueilla sinnittelee muuta-
man erillisen hoitokohteen varassa. Molem-
pien luontotyyppikokonaisuuksien pinta-ala 
on Suomen oloissa verraten suuri. Näiden ver-

Saaristomeren niittyverkosto koostuu ravinteisuuden ja kosteuden suhteen vaihtelevista perinnemai-
semista, harjusaarten kuivista nummista ja kedoista sekä rantojen luontaisista niityistä. Kuvat: Maija 
Mussaari.                  

Merenrantaniitty, Jungfruskär. 

Kalkkivaikutteinen kuiva pienruohoniitty, Berghamn. 

Saarnihakamaa, Hundskär. 

Ulkosaariston luontainen niitty, Trunsö. 

Kalkkiketo pienruohonummella, Jurmo. 

Kuiva pienruohoniitty, Seili.
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kostojen vahvistamiseksi osoitetaan pääosa 
luonnonhoitoalueista.

Muista niittyluontotyypeistä poiketen laa-
joja rantaniittyjä on Saaristomeren puolella 
vähän. Pohjanlahtea pohjoiseen rantaniitty-
jen määrä kasvaa ja luontaisten ulkosaaris-
ton avoimien luontotyyppien määrä pysyy 
korkeana suhteessa saariston saarten mää-
rään, mutta muuten kivennäismaan perinne-
biotooppikohteiden määrä vähenee. Saaris-
tomeren puolella pienikokoisten rantaniit-
tyjen merkitys korostuu putkilokasvilajiston 
ja hyönteisten elinympäristönä. Varsinaisille 
merenrantaniittyjen linnuille ne ovat autta-
matta liian pieniä pesimiseen Jurmon länsi-
päätä lukuun ottamatta. Saaristolinnuille nii-
den merkitys on kuitenkin erityinen ruokailu-
alueena ja pesimisympäristönä.

Kalkkivaikutteisia Natura-luontotyyppe-
jä ovat kohteilla lehdes- ja vesaniityt 6530, 
kalkkikalliot 8210, alvarit ja kalkkivaikutteiset 
kalliokedot 6280 ja kuivat niityt ja pensaikot 
kalkkipitoisella alustalla (tärkeät orkidea-alu-
eet) 6210*. Kalkkivaikutteisia puoliavoimia 
kohteita sisältyy lisäksi Natura-luontotyyp-
peihin hakamaat ja kaskilaitumet 9070 sekä 
jalopuumetsät 9020* ja niittytyyppeihin si-
niheinäniityt 6410 ja kosteat suurruohoniityt 
6430. Pinta-alat ovat hyvin pieniä koko luon-
totyyppiryhmässä, joten erillisiä luontotyyp-
pejä voidaan kaikkia pitää lajiston kannal-
ta marginaalisina. Kalkkivaikutteisia Natura-
luontotyyppejä on suojelualueilla laidunkäy-
tössä 100–150 hehtaaria. Suojelualueiden lai-
dunkohteilla ja kunnostuspotentiaalilla sekä 
suojelualueiden ulkopuolisten kohteiden tu-
ella Saaristomeren suojelualueiden kokonai-
suus on kuitenkin Suomen laajuudessa mer-
kittävä. Luonnonhoidon keskittäminen näil-
le alueille antaa mahdollisuuden verkoston 
vahvistamiseen ja kalkkivaikutteisten avoi-
mien luontotyyppien lajiston tilan pysyvään 
parantamiseen. Kalkkivaikutteista avointa 
pinta-alaa saadaan lisää kunnostamalla um-
peenkasvaneita kohteita. Paras potentiaali on 
puoliavoimien kohteiden kunnostamisessa, 
sillä pitkälle umpeenkasvaneilla lehtokohteil-
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3.5.2 Puoliavoimet ja peitteiset 
luontotyypit

Johtuen saaristokulttuurista ja maaluonto-
tyyppien verraten vahvasta karjatalouskäy-
töstä runsaat 100 vuotta sitten lähestulkoon 
kaikki Saaristomeren metsät ja etenkin leh-
dot ovat kehitystilassa laitumista luonnonti-
laisiksi metsiksi. Kallioisilla ja pienikokoisilla 
saarilla karjatalouskäyttö on ollut suuria saa-
ria lyhytaikaisempaa.

Hoidon ulkopuoliset rannikon lehdot ja 
kangasmetsät jatkavat kehittymistään kohti 
luonnon tilaa. Pääosalla kohteita lahopuuta 
on alkanut syntyä kuitenkin vasta viime vuo-
sikymmenen kuluessa, mikä johtuu vahvas-
ta polttopuun kotitarvekäytöstä ja karjata-
loudesta saarilla vielä 100 vuotta sitten sekä 
ulkosaariston olosuhteista. Ulkosaaristo on 
edelleen vahvasti lehtipuuvaltainen, ja kuusi 
on siellä harvinainen myös lehdoissa. Terva-
leppää on runsaasti ja sen lahopuuta paljon. 
Tervaleppä ja mänty muodostavat ulkosaaris-
ton näkyvimmät metsiköt. Mänty muodostaa 
edustavia vanhan metsän kohteita kallioille 
etenkin muista saarista suojaa saavilla saarilla. 

Välisaaristossa kuusi on mukana valtapuus-
tossa. Välisaaristossa on runsaasti ikääntyviä 
sekametsiä ja vanhoja kalliometsiä. Myös leh-
tojen määrä on korkea. Edustavilla vanhan 
metsän kohteilla kuusilahon määrä on alka-
nut kasvaa. 

Haapa on pääpuulajina tai sekapuuna pää-
osalla etenkin Saaristomeren ulkosaariston 
lehdoista ja perinnebiotoopeista. Haapaa on 
runsaasti kaikkialla, eniten sitä esiintyy um-
peenkasvaneilla perinnemaisemilla ja käy-
töstä poistuneilla peltotilkuilla. Haapalaho-
puun määrä on lisääntynyt kymmenen viime 
vuoden aikana. Uloimman saariston verraten 
avoimilla kohteilla haapa muodostaa pieni-
alaisia klooneja. Saaren sisäosissa haapa voi 
saavuttaa hyvinkin suuren koon, mutta ulko-
saariston rannoilla se jää kiemuraiseksi, kuh-
muiseksi ja pienikokoiseksi. Haavan rungolla 
ja haavan eri asteisella lahopuulla elää suu-
ri joukko uhanalaista lajistoa. Erityisesti sen 

la esiintyy usein runsaasti lehtipuuhun ja la-
hopuuhun sitoutunutta suhteellisen kosteaa 
mikroilmastoa vaativaa lajistoa. Tämän suun-
nitelman päätehtävä onkin hahmottaa poten-
tiaalin käyttöönottoa siten, että peitteisyys- ja 
sukkessiojatkumot säilyvät ja niitä kehitetään 
lajiston kannalta optimaaliseen suuntaan.

Happaman maan merkittävimmät Natura-
niittyluontotyypit ovat saaristossa merenran-
taniityt 1630 ja runsaslajiset kuivat ja tuoreet 
niityt 6270. Molempiin luontotyyppeihin on 
kirjattu runsaasti luontaisesti avoimena säi-
lyviä ulkosaariston pienialaisia niittyjä, jotka 
löytyvät Suomen luontotyyppien uhanalai-
suus -julkaisusta nimellä Itämeren luontai-
set niityt. Hienojakoisilla mailla myös kuivat 
nummet 4030 muodostavat merkittävän ha-
bitaatin niittylajistolle. Kuiviin nummiin on 
niin ikään sisällytetty myös luontaisesti avoi-
mena säilyvät ulkosaariston nummet. Pien-
ten niittylaikkujen kirjomilla uloimmilla saa-
rilla niittylaikkuja ei ole kirjattu erilleen, vaan 
ne sisältyvät Natura-luontotyyppiin ulkosaa-
riston luodot ja saaret 1620.

Perinnemaisemakokonaisuuksilla on poik-
keuksellista kulttuuriperintöarvoa paitsi 
konk reettisesti perinnemaisemina ja raken-
nusten ja arkeologisten kohteiden kautta 
myös laajemmalla maisematasolla. Ne muo-
dostavat poikkeuksellisen upeita keskiajalta 
nykypäivään kerrostuneita historiallisia mai-
semia. Parhaassa tapauksessa kansallispuis-
toon kuuluu kyläsaaren lisäksi sekä kyläko-
konaisuuden niitto- ja laidunsaaria että kala-
vesiä ja kalamajakohteita. Lisää tietoa esimer-
kiksi Mussaari ym. 2013. Saaristomeren luon-
nonhoidon kokonaissuunnitelma käsittelee 
selkeyden vuoksi vain Saaristomeren luon-
nonsuojelullista kokonaisuutta. Jotkut työla-
jit, kuten lehdesniittyjen kevätsiivous, ylläpi-
tävät paitsi luonnon monimuotoisuutta myös 
historiallista työtapaa.

Luettelo suunnittelualueen suojelualuei-
den perinnebiotooppikokonaisuuksista (75 
kpl) arvoluokkineen ja arvoluokkaehdotuk-
sineen on tämän julkaisun liitteenä.



29

tuoreissa kovakuoriaiskartoituksissa leppäla-
hopuulla elävä leppäkauniainen tavattiin Saa-
ristomeren välisaaristoalueelta (Karjalainen 
2019, Malmberg 2021).

Saaristomeren kallioilla esiintyy poikkeuk-
sellisen paljon iäkästä, pitkälle yli 100-vuoti-
asta männikköä. Vaikka kalliomänniköt eivät 
kuivana luontotyyppinä ole runsaalle sieni-
lajistolle optimaalinen ympäristö, esimerkik-
si männynkääpä on siellä todella yleinen ja 
esiintyy Saaristomeren kaikissa osissa. Lajis-
tokartoituksissa on selvinnyt Saaristomeren 
männiköissä elävän merkittävä määrä uhan-
alaista sekä iäkkäiden metsien indikaattorila-
jistoa mm. käävissä (Kunttu ym. 2015) ja ko-
vakuoriaisissa.

Jalopuita esiintyy varsinaisten kalkkivaikut-
teisten kohteiden ulkopuolella rannoilla, ki-
vennäismailla ja kallioilla. Ulkosaaristossa ja 
välisaariston ulkoreunalla verraten runsaa-
na esiintyy saarni. Sitä esiintyy kauttaaltaan 
yksittäisenä ja pieninä ryhminä rantaviivas-
sa, mutta suuremmilla saarilla se muodostaa 
metsiköitäkin (ks. lehdot seuraavassa). 

Lehdot. Rannikon lehdot poikkeavat luon-
teeltaan mantereen lehdoista. Etenkin ulko-
saaristossa kuivia, poikkeuksellisen väljäpuus-
toisia lehtipuuvaltaisia lehtoja esiintyy laikuit-
tain suurella osalla keskikokoisia ja suuria saa-

emäksinen uurteinen runko on merkittävä 
sammalten elinalustana. Haapa on tärkein 
yksittäinen puulaji Saaristomeren uhanalai-
selle lajistolle. Pääosa lajeista kelpuuttaa re-
surssikseen niin hakamaan kuin lehdon puun. 
On kuitenkin merkittävä joukko uhanalaista 
lajistoa, joka vaatii suojaista, varjoista ympä-
ristöä. Vaikka kevätkuivaa aluetta onkin, suu-
ri ilmankosteus runsaine utuisine ja sumuisi-
ne päivineen lienee syynä haavan epifyyttien 
suureen määrään saaristossa. Huomioitava on, 
että juuri tämä tekijä on kuitenkin uhattuna 
ilmastonmuutoksen kuivattavan vaikutuksen 
vuoksi.

Tervaleppä on yksi luonteenomaisimmis-
ta puista Saaristomeren maisemassa. Sillä 
elävää uhanalaista lajistoa on huomattavas-
ti haapaa vähemmän, mutta sen suhteellisen 
(verrattuna manneralueisiin) runsas esiintymi-
nen nostaa tervalepän erityisen merkittäväksi 
tekijäksi Saaristomeren lajistolle. Tervalepällä 
on myös erityinen rooli pikkuapolloperhosen 
elinympäristössä, jossa sen typpeä muodos-
tavat juurinystyrät muodostavat kiurunkan-
nuksille suotuisan elinympäristön. Monilla 
pikkuapollokohteilla parhaat kiurunkannus-
alueet löytyvät leppien juurelta. Tervalepällä 
elävän sienilajiston tutkimuksissa sillä todet-
tiin elävän merkittävä määrä sienilajistoa ja 

Poikkeuksellisen järeä haapa Houtskarin lehdoissa. Kuva: Maija Mussaari.
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ria. Kuusi lähes puuttuu lajistosta tai se ei elä 
kovin vanhaksi ulkosaariston olosuhteissa. 
Mantereelta puuttuvat ulkosaariston ravintei-
set kuivat saarnilehdot, joita Saaristomerellä 
esiintyy harvinaisena. Näiden puoliavoimien 
luontotyyppien lajisto on osin samankaltais-
ta paitsi lehtojen myös avoimien ketoaluei-
den kanssa. Saarnilehdot ovat aina umpeen-
kasvun sukkessiovaiheita laidunnuksen jäljiltä 
ja ns. alkuperäisen luontotyypin määrittämi-
nen on äärimmäisen hankalaa, jos ei mahdo-
tonta. Saarnilehdot jatkuvat välisaariston län-
siosaan keskittyen etenkin asutuille saarille. 
Näillä saarni on toiminut tuottavana lehdes-
puuna. Osaa hoidetaan perinnebiotooppeina. 
Pähkinäpensasta on samaten runsaimmin ul-
kosaaristossa ja välisaariston länsiosissa. Myös 
vaahteraa esiintyy paikoin. 

Reheviä tuoreita ja kosteita jalopuustoakin 
kasvavia lehtoja esiintyy ympäri suunnittelu-
aluetta. Kääväkäskartoituksissa myös perin-
nemaisemien hakamaat ja metsälaitumet on 
todettu merkittäviksi ympäristöiksi lehtojen 
lajistolle. 

Tammi on saarillakin avainlaji. Järeä tammi 
voi ylläpitää harvinaista lajistoa vuosikymme-
niä tai jopa satoja lahotessaan hiljaa ontoksi 
ja oksa oksalta. Saariston tammikohteilta on 
löytynyt merkittävästi tammien uhanalaista 
lajistoa ja mantereella sijaitsevien Suomen 
edustavimpien tammikohteiden läheisyys 
tekee siitä verkoston näkökulmasta erityisen 
merkittävän alueen tammilajistolle. Tammi 
saa oman hoitoalueen välisaariston itäosaan 
ja sisäsaaristoon ja sen merkitystä käsitellään 
tämän hoitoalueen yhteydessä. Muualla saa-
ristossa tammi on harvinainen eikä muodos-
ta riittävän suuria verkostoja lajiston näkökul-
masta.

Tervaleppävaltaiset ulkosaariston ranta- ja 
saniaislehdot ovat saariston erikoinen lehto-
tyyppi. Tyypillisin rannan lehtotyyppi on kui-
tenkin puna-ailakkilehto. Osa lehdoista on 
kausikosteita. Kausikosteus tulee sadevedestä 
tai meriveden tulvintana. Monet tervaleppä-
valtaiset kohteet ovat vanhoja lehdesniittyjä, 

Käkkyrämännyt keloutuvat kauniisti kalliolla. 
Kuva: Maija Mussaari.
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tai saariryhmän sisällä tarjoten monipuoli-
sesti elinpaikkoja lajistolle. Näiden piirteiden 
vaihtelua lisää vaihteleva topografia. Saaristo-
meren kansallispuiston puolella perinnebio-
tooppikohteet ovat hyvässä kunnossa, mutta 
välisaaristossa perinnebiotooppien kunto on 
kohtalainen tai heikko vajavaisen hoidon jäl-
jiltä tai ne ovat vasta elpymässä hiljattaisen 
kunnostuksen ansiosta. Toisaalta välisaaris-
tossa lehtojen ominaispiirteet ja kunto ovat 
pääosin edustavampia ja lahopuustoakin on 
ulkosaariston lehtoja runsaammin. Umpeen-
kasvaneella kohteella esiintyy aina sekä leh-
tojen että perinnebiotooppien poikkeuksel-
lisia arvoja. Tällaisen suuren kokonaisuuden 
hoito on toteutettu molempia arvokokonai-
suuksia säilyttäen. Osalla pienemmistä hoi-
tokohteista lehtoja on palautettu luonnon-
hoidon avulla perinnebiotoopeiksi. Osalla pe-
rinnebiotooppien hoitoa ei ole toteutettu ja 
nämä ovat kasvaneet hiljalleen umpeen saa-
rilla, joita on päätetty hoitaa lehtoina. Ks. hoi-
toalueen 2 kartta s. 83.

Kohdekokonaisuuksiin liittyvillä arvokkail-
la kalkkikallioilla avoimuuden ylläpito on en-
sisijaisen tärkeää. Vaihteleva pensaskerros luo 
kuitenkin monipuolisemman kokonaisuuden. 
Laidunhoito on suunniteltava erityisen tarkas-
ti.

Niittysukkessio. Kun niitty jää hoitamatta, 
se hiljalleen metsittyy. Yhtä lailla, kun niitty 
otetaan hoitoon, sen sukkessio kääntyy. Nii-
tetyt ja laidunnetut niityt ja hakamaat ovat 
jatkuvassa sukkessiossa eteen tai taaksepäin. 
Hoidon ollessa laadukasta sukkessio etenee 
ja niittytyypit muuttuvat toisiksi. Liian kevyt 
tai suunnittelematon hoito taannuttaa nii-
tyn rakennetta tai kääntää sukkession jälleen 
kohti metsittymistä. Huomattavaa tässä yh-
teydessä on, että niittyjen kasvillisuustyypit 
ja jopa Natura-luontotyypit muuttuvat toisiksi 
hoidon edetessä. Karike vähenee, kasvillisuu-
den keskikorkeus madaltuu ja niittyjen kas-
vilajiston tiheys kasvaa. Muutokset johtavat 
paahteisuuden, valon määrän lisääntymisen 
ja karikkeen kertymisen vuoksi usein myös 
kosteustason alenemiseen. 

joten kohteilta löytyy hyvinkin suuriläpimit-
taisia ja monilatvuksisia lahoavia yksilöitä.

Välisaaristossa ja ulkosaariston suurilla saa-
rilla rannat ovat tyypillisesti vähäpuustoisia 
kallioisuuden ja helposti vettä läpäisevien ki-
vennäismaiden vuoksi, mutta saarten suojai-
sissa sisäosissa lehdot muistuttavat jo enem-
män mantereen luontotyyppejä. Jyrkkien kal-
lioiden välissä alavilla mailla esiintyy runsaasti 
tuoreita ja kosteita tervaleppälehtoja. Lehto-
jen ja niittyjen varjoisat ja kosteat olosuhteet 
ovat lehdoissa ja kalkkivaikutteisilla saarilla 
erityisen huomion kohteena. Lehtometsien 
hoito keskittyy lehtipuuston ja jalopuuston 
ylläpitoon sekä vesitalouden korjaukseen. Joi-
tain perinnebiotooppi-lehtosaaria on jätet-
ty kehittymään kokonaisuutena kohti luon-
nontilaa. Näistä merkittävimmät ovat Nauvon 
Långholmen ja Ådö, Korppoon Hevonkack ja 
Kemiönsaaren Storö ja osa Skinnarvikin saa-
rista.

3.5.3 Kalkkivaikutteisen maaperän 
sukkessiojatkumot

Saaristomeren alue on Suomen kalkkilajiston 
merkittävimpiä keskittymiä. Tiheimmin erilai-
sia kalkkivaikutteisia luontotyyppejä esiintyy 
Saaristomeren länsiosassa. Kalkkivaikutteis-
ten kohteiden verkosto jatkuu idässä mante-
reelle etenkin Paraisten pääsaarille sekä län-
nessä Ahvenanmaan saaristoon.

Saaristomeren suurimmat ja useista eril-
lisistä osista koostuvat pitkäaikaisimmat ra-
vinteisten maiden hoitokohteet muodosta-
vat hyvin suunniteltuna itsessään elinkelpoi-
sia verkostoja osalle lajistosta. Monipuolisim-
mat ja eniten uhanalaista niittylajistoa sisäl-
tävät perinnebiotooppikokonaisuudet ovat 
kalkkivaikutteisella maaperällä. Suurikokoiset 
kohteet ovat niitty- ja lehtolajiston kannal-
ta erityisen tärkeitä muuttuvassa maisemas-
sa. Ilmaston muuttuessa nämä kohteet pysty-
vät turvaamaan lajistokokonaisuutta parhai-
ten. Erityisen hyviä lajiston säilyttäjiä nämä 
kokonaisuudet ovat silloin, kun peitteisyys, 
kosteus ja sukkessiovaihe vaihtelevat saaren 
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nen kohdesaaren kokonaislajiston kannalta 
optimaaliseksi on yksi Saaristomeren moni-
muotoisuuden hoidon ylläpidon peruspila-
reita.

Suojelualueilla kohdeluontotyyppien vaa-
telias ja uhanalainen lajisto on etusijalla ko-
konaismonimuotoisuuden sijaan. Saaristossa 
uhanalaista lajistoa löytyy eri sukkessiovai-
heiden niityiltä. Saaristoympäristössä elin-
ympäristön heterogeenisellä rakenteella on 
mannerta suurempi merkitys, sillä hoidetun 
kohteen ulkopuolella on asumiskelvoton 
meri. Näin ollen, mikäli esimerkiksi merkittä-
vien pölyttäjälajien määrä vähenee yksipuoli-
sen hoidon myötä, lopulta koko kasviyhteisö 
taantuu, sillä pölyttäjien uudelleen kolonisaa-
tioon voi kulua pitkä aika. 

Tällä hetkellä Saaristomeren kansallispuis-
ton niityistä osa on lähestymässä tai saavut-
tanut kasvillisuuden näkökulmasta mitattu-
na erityisen hyvän niittyjen ja hakamaiden 
tilan 30–40 vuoden hoidon jälkeen. Jatku-
van hoidon osalta onkin kiireellisesti mie-
tittävä, onko tavoitteena yksittäisen Natura 
2000 -luontotyypin (kasvillisuustyypin) hyvä 
tila vai kokonaismonimuotoisuuden hyvä tila. 
Eri lajiryhmille niittysukkession eri vaiheet ja 
peitteisyys- sekä kosteustasot ovat eri taval-
la tärkeitä. Sienet, sammalet ja hyönteiset on 
otettava suunnittelussa vahvemmin huomi-
oon. Hoidon ja ilmastonmuutoksen yhteisvai-

Berghamnin saaristossa kolmen runsaskalkkisen saaren luontotyyppikokonaisuus käsittää koko peit-
teisyysjatkumon. Pitkään hoidetuilla ja runsaasti uhanalaista lajistoa käsittävillä saarilla jatkuva hoito 
on säädeltyä ja laitumet lohkottuja. Berghamn ja Mälhamn. Kuvat: Jaakko Ruola.  

Natura-luontotyypit kosteat suurruoho-
niityt 6430, lehdes- ja vesaniityt 6530, kui-
vat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alus-
talla (tärkeät orkidea-alueet) 6210*, haka-
maat ja kaskilaitumet 9070 ja jalopuumet-
sät 9020 muodostavat saaristossa sukkes-
siojatkumoita, ja Natura-luontotyypit 9020 
ja 9070 ovat usein kalkkivaikutteisen pien-
ruohoniityn metsittynyt muoto. Tarkastelta-
essa maankäytön historiallisia tasoja yhdes-
sä maankohoamisen kanssa voidaan määritel-
lä se, onko niitty joskus ollut metsää. Niitty-
sukkessiossa 6430 on niittysukkession pääte-
vaihe niityn umpeenkasvaessa tai niityn rai-
vauksen jälkeisiä ensimmäisiä niittytyyppejä, 
joissa ei usein ole vielä/enää kalkinvaatijoi-
ta näkyvissä, ja siksi ne herkästi luokitellaan 
happaman maan tyyppeihin. Päätevaiheen 
jälkeen kohde muuttuu pensaikon kautta tai 
suoraan taimettumalla ensin hakamaaksi ja 
sitten lehdoksi tai jalopuumetsäksi. Saariston 
olosuhteissa kalkkivaikutteisen niityn tunnus-
lajit ovat myös metsien kenttäkerroksessa pit-
kään näkyvissä. Pitkäjänteisen hoidon kautta 
kohteet kelpaavat jälleen niityn vaateliaalle 
lajistolle. Runsasravinteisen kuivan lehdon ja 
kalkkivaikutteisen niityn luontotyypeillä on 
osittain sama vaatelias lajisto.

Optimaalisen sukkessiovaiheiden kokonai-
suuden löytäminen on haasteellinen mutta 
tärkeä tehtävä. Niittysukkession rakentami-
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kutukset muuttavat luontotyypin mikroilmas-
toa aikaisempaa vahvemmin aiheuttamalla 
mm. voimistuvaa kuivumista, joka on huomi-
oitava tulevaisuuden toimissa. Tämä suunni-

telma osoittaakin kiireellisen niitty-, kosteus- 
ja peitteisyysjatkumoiden säätelytarpeen pit-
käikäisimmillä hoitokohteilla. 

Kimalainen kerii kieltään rullalle aterian jälkeen. Kiurunkannusten pölyttämiseen tarvitaan pitkäkieli-
siä kimalaisia. Kiurunkannukset taas ovat luontodirektiivin liitteen IV, uhanalaisen ja kiireellisesti suo-
jeltavan pikkuapolloperhosen toukan ravintokasvi. Pikkuapolloperhonen on vähentynyt merkittäväs-
ti ja sen esiintymiseen vaikuttaa mm. kiurunkannuksen runsaus. Kuva: Maija Mussaari.
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Mitä ulommas saaristossa mennään, sitä 
merkittävämmäksi nousee paikallinen mo-
nimuotoisuus verkostojen sijaan. Saarten la-
jistoa dominoivat ja niiden dynamiikkaan vai-
kuttavat saaria ja merta hyödyntävät saaristo-
lajit ja vuorovaikutus meren kanssa maaluon-
totyyppien lajiston sijaan. Parhaiten näiden 
yhdistelmätyyppien lajistoon ja luonteeseen 
voi tutustua teoksessa Suomen luontotyyp-
pien uhanalaisuus (Kontula & Raunio 2018). 
Rehevä meri ja typpilaskeuma sekä vierasla-
jit ovat suurimpia uhkia avointen luontotyyp-
pien säilymiselle. Lintulajistoon vaikuttavat 
lisäksi vahvasti Suomen rajojen ulkopuolella 
esiintyvät uhat sekä häirintä erityisesti pesi-
mäaikaan.

Simpukkavalli harjusaaren rannalla. Kuva: Maija Mussaari.

3.5.4 Ulkosaariston luodot ja 
saaret sekä harjusaaret

Ulkosaaristossa luontotyyppien verkostot 
ovat heikkoja johtuen saarten pienestä koos-
ta sekä saarten välisistä suurista välimatkois-
ta. Pienillä pinta-aloilla lajiston koostumus on 
epävakaa ja lajeja kolonisoi ja häviää satun-
naistekijöiden vaikutuksesta. 

Aivan uloimmassa saaristossa luontotyyp-
pikokonaisuudet käsittävät kallioita, kivikko-
rantoja, merenrantaniittyjä, soita, lampareita, 
ketoja ja nummia erilaisessa suhteessa. Pie-
niä metsiköitä syntyy ja häviää. Nämä saaret 
muodostavat haastavan elinympäristön, jol-
la selviää hyvin valikoitu eliölajisto. Avoimet 
ulkosaariston saaret ovat saaristolintujen val-
takuntaa. Alueelta tavattavasta 76 lintudirek-
tiivin lintulajista pääosa elää näillä saarilla ja 
niiden välisillä avomerialueilla ja matalikoilla.
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Suojelualueet ovat luonnon monimuotoisuu-
den selkäranka. Suojelualueverkoston tulisi 
kyetä tukemaan alueen kokonaismonimuo-
toisuutta siten, että uhanalaiset luontotyypit 
ja lajit tulisivat suojelualueiden avulla turva-
tuiksi. Lounaissuomalaisilla suojelualueilla sa-
dat uhanalaiset uhanalaisilla luontotyypeillä 
elävät lajit esiintyvät hyvin rajattuina esiinty-
minä. Äärimmäisen pieni pinta-ala suotuisaa 
ympäristöä on kynnyskysymys uhanalaisten 
lajien säilymiselle luonnonsuojeluverkostos-
sa. Tämä kokonaissuunnitelma pyrkii paran-
tamaan Saaristomeren elinympäristöjen tilaa 
lähemmäs suotuisaa suojelutasoa. Se lisää 
Saaristomeren tunnetun ja tuntemattoman 
uhanalaisen lajiston mahdollisuuksia selvitä 
ja kasvattaa populaatiotaan lisäämällä luon-
totyyppien pinta-alaa ja lajistolle tärkeiden 
rakennepiirteiden määrää. Suunnitelmalli-
sella hoidolla voidaan vaikuttaa merkittävästi 
uhanalaisen lajiston tilaan. 

4.1 Uhanalaiset lajit

Tämä suunnitelma käsittelee Saaristomeren 
lajistoa kokonaisuutena. Tämä tarkoittaa sitä, 
että lajistokokonaisuudeksi katsotaan kaikki 
Saaristomeren alueella havaitut lajit riippu-
matta siitä, onko laji havaittu suojelualueella 
vai sen ulkopuolella. Samoin toimitaan hoi-
toalueittaisissa lajimäärissä. Yksittäisen koh-
teen hoitoa suunniteltaessa huomioidaan ko-
ko hoitoalueen uhanalaiset lajit. Etenkin len-
tävien lajien ja itiökasvien sekä sienten osalta 
tämä tarkastelutapa on järkevä. Hyvin liikku-
vat lajit siirtyvät suurella todennäköisyydellä 
potentiaalisille paikoille, jos sellaisia on tar-
jolla. 

Suunnitelma olettaa, että toisiinsa kytkey-
tyneillä saman luontotyypin samanlaatuisil-
la kohteilla on pääsääntöisesti sama lajisto. 
Näin jokaiselta kohdealueelta ei tarvitse olla 
lajistotietoa olemassa sen hoitotavoitteiden 
asettamiseksi. Lähietäisyydellä esiintyvät la-
jit, esimerkiksi haavalla elävä uhanalainen laji 
tai kedon kasvi, otetaan huomioon koko ko-
konaisuudella.

Suunnittelualueella havaitut uhanalaiset ja lintudirektiivin lajit. Lajien luokitus: Luonnonsuojeluase-
tus 14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 2021.

Luokitus Lajien lkm. 
koko alueella

Esiintymien lkm. 
koko alueella

Lajien lkm.  
suojelualueilla

Esiintymien lkm. 
suojelualueilla

Lintulajien lkm. 
koko alueella

CR 75 202 41 111 19

EN 257 1 929 196 955 15

VU 320 2 415 227 1 439 4

Kiireellisesti suojeltavat 183 1 770 129 807 9 (josta pesiviä 4)

Direktiivilajit - - - - 76

Erityisesti suojeltavat 204 1 619 158 920 7 (joista pesivänä 4)

Yhteensä 652 - 464 - 38

4 Saaristomeren uhanalainen 
lajisto
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Saaristolinnuston kannalta tärkeimmät lin-
tualueet rajattiin kartalle perustuen pitkäai-
kaisiin saaristolintulaskentoihin. Alueella ta-
vataan 34 uhanalaista, 9 kiireellisesti suojel-
tavaa (joista pesivänä 4 lajia) ja 7 erityisesti 
suojeltavaa (joista pesivänä 4 lajia) lintulajia. 
Alueelta tunnetaan 99 lintulajia, joista lintu-
direktiivin lajeja on 76. 

Saaristomeren merkittävimmät lintualueet. 

© Metsähallitus 2021, © SYKE 2021,  
© Maanmittauslaitos 2021

Suunnittelualueelta tunnetaan yli 1 000 
uhanalaista ja silmälläpidettävää eliölajia. Lu-
vussa 5 on esitetty suunnittelualueen uhan-
alainen lajisto (pl. silmälläpidettävät) ja esiin-
tymien kokonaismäärät koko alueelta ja ver-
tailun vuoksi suojelualueilta erikseen. Suo-
jelualueiden esiintymien määrää vähentää 
(suhteessa koko alueen esiintymien määrään) 
epätarkkojen havaintojen rajautuminen suo-
jelualueiden ulkopuolelle. Lajisto tutkittiin 
suojelualueilla 100 metrin puskurilla.



37

Kukin lajiryhmä ja laji tarvitsee omanlaisen-
sa ekolokeron käyttämältään luontotyypiltä 
tai käyttämiltään luontotyypeiltä. Luontotyy-
pin rakennepiirre voikin olla lajille merkityk-
sellisempää kuin sen ympärillä oleva luon-
totyyppi. Tätä suunnitelmaa varten toteu-
tettiin uhanalaisen lajiston karkea profilointi 
kolmeen luokkaan sen suhteen, elävätkö lajit 
avoimessa ja puoliavoimessa vai metsäises-
sä ympäristössä. Saaristomeren suunnittelu-
alueella elävästä yli 650 uhanalaisesta lajista 
(VU–CR) 60 % on avoimien ja puoliavoimien 
alueiden lajeja. Luokittelu on karkea eikä tar-
kan arvon antaminen ole mielekästäkään alu-
eellisella suunnittelutasolla. Osa metsäisiin 
ympäristöihin luokitelluista lajeista elää niin 
ikään hyvin avoimissa ympäristöissä johtuen 
esimerkiksi siitä, että ne tarvitsevat valoa ja 
lämpöä lisääntymispuunsa rungolle tai että 
niille merkityksellisempää on yksittäinen jä-
reä runko kuin metsä sen ympärillä. Tällai-
set lajit luokitellaan kuitenkin metsälajeiksi, 
vaikka niille edullisempi tai yhtä edullinen 
ympäristö olisi hakamaalla tai niityllä kasva-
va lehtipuu. Toisaalta avoimiin ympäristöihin 
luokiteltiin pieni määrä lajeja, jotka vaativat 
avointa mutta kosteaa ja varjoisaa ympäris-
töä. Esimerkiksi sammalissa on merkittävä 
määrä lajeja, jotka vaativat puoliavointa mut-
ta varjoisaa ja kosteaa ympäristöä elääkseen. 
Kolmas epävarmuutta lisäävä tekijä on tun-
temattomien lajien elinympäristövaatimuk-
set. Lajistotieto on aina vajavaista, eikä tun-
temattoman lajiston vaatimuksia tietenkään 
kyetä ottamaan tässä yksilöidysti huomioon, 
vaan ajatuksena on, että tämän suunnitelman 
ohjeita noudattamalla myös tuntemattomat 
lajit säilyvät.

Luonnonhoidon kohdentamiseksi ja sen 
hyötyjen ja haittojen punnitsemiseksi lajis-
toa tutkittiin edelleen niille välttämättö mien 

resurssien valossa. Puustoon sitoutuneista la-
jeista tutkittiin niiden puustosidonnaisuutta 
ja avoimien paikkojen lajeista elinpaikan mui-
ta välttämättömiä resursseja. Lisäksi tutkittiin 
kosteita ympäristöjä käyttävien lajien määrää.

5.1 Kiireellisesti suojeltavat 
lajit
Suunnittelualueen uhanalainen lajisto esitel-
tiin karkeasti luvussa 4.1. Koko suunnittelu-
alueella on yhteensä 183 kiireellisesti suojel-
tavaa ja 204 erityisesti suojeltavaa lajia.

Kiireellisesti suojeltavat lajit ovat sellaisia 
uhanalaisia lajeja, joiden turvaamistoimiin on 
ryhdyttävä lähimpien viiden vuoden kuluessa. 
Kiireellisesti suojeltavat lajit määritettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2011, tuolloin niitä mää-
ritettiin yhteensä 569 kpl (Suomen ympäristö-
keskus 2021).

Tässä työssä kiireellisesti suojeltavista la-
jeista pääosaa tarkasteltiin ensisijaisen elin-
ympäristön sekä kaikkien elinympäristöjen-
sä suhteen; 20 % jäi tarkastelun ulkopuolelle 
(tieto puuttui). Tarkastellusta lajistosta 79 % 
on puoliavoimien ja avoimien ympäristöjen 
lajeja ja 21 % metsäisten ympäristöjen lajeja. 

Suomen kiireellisesti suojeltavista lajeista 
Saaristomeren alueella korostuvat perhoset 
ja putkilokasvit. Näiden ryhmien osalta noin 
puolet Suomen kiireellisesti suojelta vien la-
jien kokonaismäärästä tavataan Saaristome-
ren suunnittelualueella. Myös kiireellises-
ti suojeltavista kovakuoriaisista, jäkälistä ja 
sammalista iso osa (30 %) esiintyy Saaristo-
meren suunnittelualueella. Luonnonhoidon 
suunnittelutyössä sammallajisto on erityisen 
huo mion kohteena, sillä niiden elinympäris-
tövaatimukset ovat suurelta osin vastakkai-
set muiden esiin nostettujen ryhmien vaati-
muksiin nähden. Sammallajistolle erityisen 

5 Saaristomeren uhanalaiset lajit 
suhteessa elinympäristöihin
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vien leviämiskyky on huono erityisesti saaris-
toympäristössä. Kasvien huono leviämiskyky 
ja tulevaisuuden haasteet huomioidaan kos-
teus- ja peitteisyysjatkumoiden kautta. Saari-
verkostossa kasvien siirtoistutukset ovat tule-
vaisuudessa tarpeen. Istutuksia ennen on kui-
tenkin huolehdittava sijoituspaikan luonto-
tyypin laadun kasvattamisesta hoidon avulla, 
jotta siirron onnistumistodennäköisyys kas-
vaa. Siirtoja on suunnitteilla ja niitä on jos-
sain määrin jo toteutettukin Suomen ympä-
ristökeskuksen toimesta. Kasvien osalta tämä 
suunnitelma ehdottaa uhanalaisimpien hoi-
dosta riippuvaisten lajien suunnitelmallisten 
siirtojen lisäämistä mutta ei vie siirtosuunni-
telmaa tarkemmalle tasolle. 

Merenrantojen dynaamisia olosuhteita 
vaa tivien niittylajien kannat ovat heikenty-
neet usealla pienikokoisella saarella johtuen 
vajavaisesta hoidosta tai hoidon puutteesta. 
Joissain tapauksissa kasvin palauttaminen sen 
kymmeniä vuosia sitten havaitulle esiintymis-
paikalle ei ole järkevää, vaan lajin säilyttämi-
sen onnistumistodennäköisyyttä kasvattaisi 
laadukkaasti hoidetun laajemman kohteen 
kunnostaminen lähietäisyydellä sijaitsevalla 
kohteella, josta lajia ei ole ennen havaittu. Esi-
merkiksi vesirajan, lieterantojen ja allikoiden 
kasvillisuus on osin maankohoamiskehityk-
sestä riippuvainen rakennepiirre, jolle vanha 
kasvupaikka ei välttämättä ole enää lainkaan 
otollinen vaan se on luotava toisaalle. 

5.2.2 Sammalet

Sammalet ovat erityisen merkittävä ja käyt-
tökelpoinen ryhmä puuston käsittelyä suun-
niteltaessa. Ne ilmentävät peitteisyyden mer-
kitystä useilla luonnonhoitoalueilla, sillä ne 
ovat erityisesti ilmastonmuutoksesta kärsivä 
eliöryhmä. Kohdealueella esiintyy 69 uhan-
alaista sammallajia. Saaristomeren samma-
let jakaantuvat ensisijaisen elinympäristön 
mukaan seuraavasti: niityt 2, kalliot 30, met-
sät 16, rannat 2, suot ja vedet 17. Sammalil-
le tärkeitä resursseja ovat kalkkivaikutteinen 
maaperä eri peitteisyystasoilla, kostea tai va-
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tär keää on mikroilmaston ja maaperän kos-
teus, joka on ilmastonmuutoksen uhkaama 
olosuhde. Saaristomeren maailmanlaajuisesti 
merkittävällä ja poikkeuksellisen laajalla saa-
ristoalueella tavataan 76 lintudirektiivin lajia 
ja 4 kiireellisesti suojeltavaa lajia.

5.2 Uhanalaiset lajit
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määrissä ovat mukana kaikki uhanalaiset la-
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lajeja on 5. Avoimien ja puoliavoimien ympä-
ristöjen lajeja on näin ollen 80 % lajistosta. 
Tarkasteltaessa lajiston käyttämiä resursse-
ja voidaan todeta tuoreiden ja kuivien niit-
tyjen olevan ensisijaisia elinympäristöjä. Li-
säksi hiekkaisten maiden karut ja keskiravin-
teiset paahdeympäristöt ja rannat nousevat 
tärkeimmiksi. Merkittävimmät perhoskasvit 
uhanalaiselle lajistolle ovat kangasajuruoho 
ja ketomaruna, mutta myös monet muut 
etenkin rantojen ja niittyjen putkilokasvit. 
Perhosten kannalta suurin uhka Saaristome-
rellä on hiekkaisten maiden paahdealueiden 
umpeenkasvu ja niittyverkoston heikentymi-
nen tai laadun lasku. Puustoisten ympäristö-
jen perhoslajistossa korostuvat lehdot ja siel-
lä lehtipuiden ja -pensaiden lajit. Täällä mer-
kittävimpiä yksittäisiä lajeja ovat orapaatsa-
ma ja lehtokuusama. Kaksi alueella elävää 
Luontodirektiivin liitteen IV lajia iso apollo ja 
pikkuapollo elävät isomaksaruoholla ja kiu-
runkannuksilla.

Päiväperhoset ovat teoriassa hyviä moni-
puolisen mosaiikkimaisen, luonnonhoitoa 
vaativan elinympäristökokonaisuuden indi-
kaattoreina ja sateenvarjolajeina (Ehrnlich 
2003). Ne tarvitsevat suhteellisen tiheän ja 

luvetinen maa, haapa ja jalopuut sekä kostea 
mikroilmasto. Sammalista 30 % on avoi mien 
ja puoliavoimien kalkkikallioiden lajeja ja tä-
män lisäksi on joitain metsien ja kosteiden 
ympäristöjen kalkinvaatijoita. Sama 30 % la-
jistosta vaatii elinympäristöltään kosteutta. 
Kosteutta vaativat lajit jakautuvat soiden, al-
likoiden, kostean maaperän ja kostean mik-
roilmaston lajeihin. Joukossa on myös avoi-
mia ympäristöjä käyttäviä mutta maaperältä 
kosteutta vaativia lajeja.

Itiölevitteiset lajit ovat hyviä leviämään. 
Näin ollen sammalten osalta saariston verkos-
tossa lähietäisyydelle kunnostettujen aluei-
den kolonisaatio tapahtuu muita lajeja suu-
remmalla todennäköisyydellä.

Sammalten resurssien käyttöä arvioi suo-
jelubiologi Terhi Korvenpää.

5.2.3 Perhoset

Saaristomeren verkostojen hoidon laadulli-
sena määrittäjänä toimivat useissa tapauksis-
sa perhoset. Uhanalaisia perhosia on alueel-
la 129 lajia. Uhanalaiset lajit jakautuvat elin-
ympäristöihin seuraavasti: niityt 71, kalliot 0, 
metsät 20 ja rannat 31. Pienvesien ja soiden 

runsaan verkoston sekä toukka- että aikuis-
ympäristöjä elääkseen. Monet perhoset tar-
vitsevat elinkiertonsa eri vaiheissa erilaisia 
resursseja ja reagoivat siksi herkästi nimen-
omaan maisemarakenteen muutoksiin ja elin-
ympäristölaikkujen välimatkan pidentymi-
seen. Huonosti kytkeytyneessä elinympäris-
töjen verkostossa ne eivät ole elinvoimaisia. 

Pikkuperhoset ovat Saaristomeren alueella 
merkittävä lajiryhmä kymmenillä uhanalaisil-
la ja kiireellisesti suojeltavilla lajeillaan, sillä 
ne esiintyvät nimenomaan avoimilla ja puo-
liavoimilla luontotyypeillä. Monet mantereel-
ta hävinneet pikkuperhoset ovat Saaristome-
rellä vielä suhteellisen elinvoimaisia johtuen 
Saaristomeren luontotyyppien avoimesta 
luonteesta. Näin ollen niiden elinympäristö-
jen hoidolla Saaristomerellä on valtakunnal-
lista merkitystä. Uhanalaisia pikkuperhosia 
esiintyy ennen kaikkea harjusaarilla, mutta 
niille merkittäviä ovat myös perinnebiotoo-
pit, lehdot ja kalkkikalliot.

Lentävänä hyönteisryhmänä perhosten le-
viämismahdollisuudet ovat saaristossa suh-
teellisen hyvät lyhyillä etäisyyksillä. Tämä 
suunnitelma tihentää verkostoja keskitetys-
ti lajien leviämismahdollisuuksien paranta-
miseksi ulkosaariston hyvien kohteiden vä-
lillä. Pikkuapolloperhosen siirtoistutuksista 
on hyviä kokemuksia, mutta pääsääntöisesti 
optimaalisinta olisi verkoston tihentäminen ja 
populaatioiden kasvattaminen niin, että lajit 
kykenevät itsenäisesti kolonisoimaan alueita. 
Siirtoistutuksia tulee joidenkin lajien kohdal-
la miettiä, kun kunnostettujen kohteiden laa-
tu on parantunut. Tällä hetkellä kaikki pikku-
apollopopulaatiot ovat niin pieniä, ettei siir-
toistutuksiin voida ryhtyä, vaan ensin on kas-
vatettava nykyisten elinympäristöjen laatua 
ja kokoa kunnostustoimin. Merkittävimmät 
perhoslajiston tietopuutteet liittyvät lehto-
kohteisiin Saaristomeren pohjoisosissa sekä 
tiedon ajantasaisuuteen.

Perhosten osalta lajiston vaatimuksia ko-
kosivat ja arvioivat Sampsa Malmberg ja Mai-
ja Mussaari.

Avoimet harjusaarten ja hiekkaisten rantojen epilitoraaliniityt sekä perinnebiotooppien kedot ja ha-
kamaat kelpaavat kasvualustaksi mäkimeiramille. Sillä elää useita uhanalaisia perhoslajeja sekä ruo-
kailee monia lisää. Kuva: Maija Mussaari.
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5.2.4 Kovakuoriaiset

Metsien kovakuoriaisista on kerätty kohden-
netusti lisätietoa kuluneen 10 vuoden aikana, 
sillä puustoon sitoutuneen lajiston tietotaso 
oli saaristossa avoimia alueita huonompi. Täl-
lä hetkellä tunnettu uhanalainen kovakuori-
aislajisto jakautuu seuraavasti: niityt 32, kal-
liot 0, metsät 24, rannat 13 ja vedet ja suot 5. 
Uhanalaisia lajeja on koko alueella 75, joista 
45 on niittyjen ja rantojen lajeja. Näin ollen 
60 % on avoimien ja puoliavoimien luonto-
tyyppien lajeja. Tarkemmin resursseja tarkas-
teltaessa selviää että 20(/24) metsälajia on 
lehtipuiden ja jalopuiden lajeja ja näistä pää-
osa saproksyylejä. Monille näistä lajeista puu-
yksilön järeys ja/tai laatu on tärkeämpää kuin 
sen ympärillä oleva metsä. Rantaympäristöis-
sä tärkeäksi nousevat hiekkamaat ja suola-
maat, ja lisäksi rakkolevävallien maatuvalla 
aineksella on oma lajistonsa (2). Myös ruo-
hovartisilla niittyjen ja rantojen kasveilla se-
kä lannalla elää merkittävä määrä lajeja (6). 
Esiin nousee myös vesirajan lieterantojen ja 
allikoiden kasvillisuus, joka on myös usean 
uhanalaisen putkilokasvilajin vaatima ranto-
jen rakennepiirre. Merkittävimpiä uhkia kova-
kuoriaislajistolle ovat hiekkaisten rantojen ja 
niittyjen umpeenkasvu, laidunnuksen päätty-
minen ja suurten puuyksilöiden ja lahopuun 
määrän väheneminen.

Merkittävät tietopuutteet liittyvät avoi-
mien alueiden hyönteisten tiedon ajantasai-
suuteen ja metsälajien tietopuutealueeseen 
pohjoisosissa Saaristomerta. Arvokkaiden leh-
toalueiden puustoon sitoutuneesta lajistosta 
tiedetään varsin vähän. Etenkin saarnilehto-
jen lajistoa tutkitaan tulevina vuosina.

Lentävien kovakuoriaisten leviämismah-
dollisuudet ovat saaristossa suhteellisen hy-
vät, mikäli verkosto on kohtalainen.

Kovakuoriaisten osalta lajiston vaatimuk-
sia kokosivat ja arvioivat Sampsa Malmberg 
ja Maija Mussaari.
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lahopuu, paljas maaperä ja mesikasvit. Nii-
den asettamia reunaehtoja luonnonhoidol-
le ovat ennen kaikkea liian siistimisen välttä-
minen puuston poiston ja esimerkiksi hara-
voimisen yhteydessä ja mesikasvijatkumoista 
huolehtiminen. Saaristomeren hoitotapojen 
kehittämisen kannalta esiin voidaan nostaa 
myös niittyjen maatuva kasviaines. Pistiäis-
ten inventointeja toteutetaan tulevaisuudes-
sa etenkin välisaariston kohteilla, mutta myös 
uhanalaistietojen päivittäminen olisi tärkeää 
kaikilla epävarmoilla esiintymillä.

Myrkkypistiäislajiston monimuotoisuuteen 
tulisi kiinnittää huomiota kaikilla hoitokoh-
teilla, etenkin perinnemaisemissa, sillä pö-
lyttäjien merkitys kasvilajiston monimuotoi-
suudelle on erityinen. Kasvilajien varassa taas 
elää suuri joukko muuta uhanalaista lajistoa. 
Muun pitkälti tuntemattoman pistiäislajiston 
osalta kartoituksia tulisi lisätä tuntuvasti. Pö-
lyttäjinä toimivat toki myös mm. kärpäset, 
kovakuoriaiset ja perhoset. Pistiäiset leviävät 
suhteellisen hyvin saarten välillä, mutta kuten 
päiväperhosillakin niiden leviämistä hidastaa 

5.2.5 Pistiäiset

Pistiäisiä on kartoitettu Saaristomerellä niu-
kasti. Uhanalaisia lajeja tunnetaan tällä het-
kellä 37, mutta pääosalla lajeista tiedon taso 
on epävarma. Pistiäisten suuri ja moniulottei-
nen lajiryhmä on Saaristomeren alueella eri-
tyisen huonosti tunnettu. Tunnettu uhanalai-
nen pistiäislajisto jakautuu ensisijaisen elin-
ympäristönsä mukaan seuraavasti: niityt 23, 
kalliot 1 ja metsät 12. Avoimien ja puoliavoi-
mien ympäristöjen lajeja on näin ollen 65 % 
lajistosta. Pistiäisten elinympäristöissä koros-
tuvat vahvasti niityt ja tarkemmassa tarkaste-
lussa paahdealueet (26 lajia). 

Vuonna 2020 toteutettiin rannikolla suun-
nittelualueen reunalla myrkkypistiäiskartoi-
tuksia pienialaisilla lehtokohteilla, joilla kai-
killa perinnemaisemien rakennepiirteet ovat 
vielä selvästi nähtävissä ja joilla esiintyy niitty-
laikkuja ja tammea. Kartoituksissa löytyi usei-
ta uhanalaisia lajeja ja alueet todettiin mer-
kittäviksi pistiäisten suojelussa. Myrkkypisti-
äisille merkittävimpiä rakennepiirteitä ovat 

tai pikemminkin elinpaikan valintaa rajoittaa 
vaatimus mosaiikkimaiseen elinympäristöön, 
joka tarjoaa useampia resursseja.

Pistiäistietoja kokosi Maija Mussaari.

5.3 Lajiston kannalta erityisen 
tärkeät rakennepiirteet
Saaristoympäristö asettaa haasteita lajiston 
säilymiselle. Täysin asuinkelvottoman alueen 
(meren) keskellä sijaitsevat pienet ja keski-
kokoiset saaret hävittävät helposti lajiston-
sa, jonka palaaminen on epätodennäköistä 
ilman vahvaa elinympäristöverkostoa. Tästä 
syystä rakennepiirteiden lisäämiseen maise-
massa sekä niiden jatkumoiden turvaamiseen 
ajassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Lahopuu tunnetaan metsien merkittävim-
pänä rakennepiirteenä. Lahopuun merkitys ei 
vähene ylitettäessä luontotyyppiryhmienkään 
rajoja. Esimerkiksi erityisen tärkeää haapala-
hopuuta esiintyy metsien lisäksi perinnemai-
semilla, joissa sillä saattaa elää runsas joukko 
uhanalaista lajistoa. Perinnemaisemien suuret 
lehti- ja jalopuut ovat merkittävä resurssi elä-
essään ja kuollessaan. 

Avoimilla ja puoliavoimilla luontotyypeil-
lä merkittäviä rakennepiirteitä on runsaasti. 
Rakennepiirteiden merkitys lajistolle on suu-
ri tällä hetkellä, ja osan merkitys kasvaa enti-
sestään ilmastonmuutoksen edetessä (Milling 
ym. 2018). Edellä läpikäydyn Saaristomeren 
lajiston elinympäristö- ja resurssitarkastelun 
nojalla nostetaan esiin seitsemän rakenne-
piirrettä. 

Saaristomeren lajistolle merkittävimpiin 
rakennepiirteisiin luetaan tässä suunnitel-
massa seuraavat tekijät (A–G). Osa on selkei-
tä rakenteellisia yksityiskohtia, mutta raken-
nepiirteissä tuodaan esiin myös aikaisemmin 
esitetyt rakennepiirteiden jatkumot. Jokaisel-
la suunnittelukohteella on vaihteleva määrä 
tunnettuja uhanalaisia lajeja. Alueellisella ta-
solla merkittävien rakennepiirteiden lisäksi 
myös kohteella esiintyville uhanalaisille lajeil-
le merkittävät rakennepiirteet huomioidaan 
kohdekohtaisessa suunnittelussa.

Sammalkimalainen on silmälläpidettävä ulkosaariston luotojen ja saarten pölyttäjä. Isoapolloperho-
sen elinalueella ne asuttavat usein samoja luotoja. Kuvassa vasemmalla apolloperhosen toukka ja 
sammalkimalainen paistattelevat pikkuruisella kalliokedolla. Kuva: Maija Mussaari.
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Rakennepiirteet toimivat yhdessä luonto-
tyyppien kanssa hoitoa ohjaavina alueellisi-
na työkaluina. 

A Haapa- ja jalopuujatkumo

Haapa ja jalopuut ovat Saaristomeren lajis-
tolle merkittävimmät puulajit uhanalaiselle 
lajistolle. Järeää ei käytetä tässä määrittele-
vänä tekijänä, sillä saaristossa puut saavut-
tavat vain harvoin mantereella totuttua jä-
reyttä. Vaateliasta sammal- ja nilviäislajistoa 
elää runkojen pinnalla ja lehtikarikkeessa, ja 
kuollessaan haapa ja jalopuut kelpaavat suu-
relle määrälle hyönteisiä ja sieniä. Saarni kä-
sitellään rakennepiirteenä etenkin perinne-
biotooppi-lehtomosaiikin suuralueilla. Tam-
mi rajoittuu koillisosaan Saaristomerta ja kä-
sitellään siellä omalla vyöhykkeellään. Ajal-
listen jatkumoiden ja kytkeytyneen verkos-
ton rakentaminen on erityisen tärkeää lajis-
ton säilymiselle vuosikymmenestä ja sadasta 
toiseen.

B Iäkkäät lehtipuut

Saaristomerellä on laajan perinnemaisema-
käytön ja sitä seuranneen tehometsätalou-
den puuttumisen vuoksi runsaasti iäkkäi-
tä avoimempaa ympäristöä ilmentäviä puu-
yksilöitä. Järeä raita ja pihlaja ovat erityisen 
merkittäviä lajistolle haavan ja jalopuiden 
lisäksi. Kaikkien lehtipuulajien iäkkäät yksi-
löt käsitellään aina luonnonhoidossa yksilöi-
nä, jolloin niiden varjostusolosuhteisiin tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Raita ja tuomi 
ovat aikaisina lajeina merkittäviä siitepöly- ja 
mesikasveja etenkin mesipistiäisille. Iäkkäät 
puut voivat saaristo-oloissa olla halkaisijal-
taan ja korkeudeltaan vaatimattomia. Iäkkään 
puun paras tuntomerkki on uurteinen run-
ko, joka yleensä on myös jäkälien ja samma-
lien peittämä. Myös osittainen lahoaminen on 
merkki puuyksilön monimuotoisuusarvosta.

tai pikemminkin elinpaikan valintaa rajoittaa 
vaatimus mosaiikkimaiseen elinympäristöön, 
joka tarjoaa useampia resursseja.

Pistiäistietoja kokosi Maija Mussaari.

5.3 Lajiston kannalta erityisen 
tärkeät rakennepiirteet
Saaristoympäristö asettaa haasteita lajiston 
säilymiselle. Täysin asuinkelvottoman alueen 
(meren) keskellä sijaitsevat pienet ja keski-
kokoiset saaret hävittävät helposti lajiston-
sa, jonka palaaminen on epätodennäköistä 
ilman vahvaa elinympäristöverkostoa. Tästä 
syystä rakennepiirteiden lisäämiseen maise-
massa sekä niiden jatkumoiden turvaamiseen 
ajassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Lahopuu tunnetaan metsien merkittävim-
pänä rakennepiirteenä. Lahopuun merkitys ei 
vähene ylitettäessä luontotyyppiryhmienkään 
rajoja. Esimerkiksi erityisen tärkeää haapala-
hopuuta esiintyy metsien lisäksi perinnemai-
semilla, joissa sillä saattaa elää runsas joukko 
uhanalaista lajistoa. Perinnemaisemien suuret 
lehti- ja jalopuut ovat merkittävä resurssi elä-
essään ja kuollessaan. 

Avoimilla ja puoliavoimilla luontotyypeil-
lä merkittäviä rakennepiirteitä on runsaasti. 
Rakennepiirteiden merkitys lajistolle on suu-
ri tällä hetkellä, ja osan merkitys kasvaa enti-
sestään ilmastonmuutoksen edetessä (Milling 
ym. 2018). Edellä läpikäydyn Saaristomeren 
lajiston elinympäristö- ja resurssitarkastelun 
nojalla nostetaan esiin seitsemän rakenne-
piirrettä. 

Saaristomeren lajistolle merkittävimpiin 
rakennepiirteisiin luetaan tässä suunnitel-
massa seuraavat tekijät (A–G). Osa on selkei-
tä rakenteellisia yksityiskohtia, mutta raken-
nepiirteissä tuodaan esiin myös aikaisemmin 
esitetyt rakennepiirteiden jatkumot. Jokaisel-
la suunnittelukohteella on vaihteleva määrä 
tunnettuja uhanalaisia lajeja. Alueellisella ta-
solla merkittävien rakennepiirteiden lisäksi 
myös kohteella esiintyville uhanalaisille lajeil-
le merkittävät rakennepiirteet huomioidaan 
kohdekohtaisessa suunnittelussa.

Sammalkimalainen on silmälläpidettävä ulkosaariston luotojen ja saarten pölyttäjä. Isoapolloperho-
sen elinalueella ne asuttavat usein samoja luotoja. Kuvassa vasemmalla apolloperhosen toukka ja 
sammalkimalainen paistattelevat pikkuruisella kalliokedolla. Kuva: Maija Mussaari.
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C Hiekkapohjaiset paahdealueet 
ja kedot

Paahdeympäristöt ovat pienialainen elinym-
päristötyyppi, jonka esiintyminen on mahdol-
lista monella eri luontotyypillä. Saaristome-
ren paahdeympäristöt ovat erityisen tärkei-
tä elinympäristöjä etenkin perhosille, mut-
ta myös kovakuoriaisille ja pistiäisille. Saaris-
tomeren paahdeympäristöt keskittyvät ran-
noille epilitoraaliin etenkin hiekkarantojen 
mutta myös kivikkorantojen yläosiin. Laa-
jimmat kohteet löytyvät harjusaarilta, joilla 
paahdeympäristöjä löytyy ja niitä kunnoste-
taan runsaasti kedoilla, rannoilla ja nummilla. 
Saaristomeren paahdeympäristöjen verkosto 
on poikkeuksellisen tiheä, ja sen parantami-
seen edelleen on hyvät mahdollisuudet. Ke-

tojen lajisto on Saaristomerellä aivan omassa 
sarjassaan. Ketojen luontotyyppivalikoima on 
laaja ravinteisuuden ja syntytavan suhteen. 
Ketoja esiintyy karulla maaperällä, kallioilla ja 
rannoilla luontaisesti sekä perinnemaisemilla. 
Ketoverkosto on suhteellisen tiheä verrattu-
na Manner-Suomeen, ja niillä elävän uhan-
alaisen lajiston määrä on korkea. Paahteisten 
ja hiekkaisten kohteiden nosto rakennepiir-
teeksi tarkoittaa näiden erityistä huomiointia 
kunnostuksia suunniteltaessa ja hoidon in-
tensiteettiä asetettaessa kaikilla hoitoalueilla. 

Paahdealueet ovat mitä ilmeisimmin il-
mastonmuutoksen hyötyjiä. Hiekkapohjilla 
kedot ja niityt kärsivät kuitenkin tulevaisuu-
dessa vahvoista kuivista jaksoista. Näin ollen 
niiden kyky ylläpitää elinympäristömosaiikin 
hyönteislajistoa oletettavasti heikkenee.

Merikaali rehottaa Jurmon hiekkarannalla. Kuva: Maija Mussaari.
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D Kalkkivaikutteinen maaperä  
(ja sukkessiojatkumot)

Saaristomerellä kalkkia esiintyy moreenissa, 
kalliossa ja simpukan kuorisorassa. Rantavii-
vassa epilitoraalin niityillä, avoimilla meren-
rannan kalkkikallioilla, niityillä ja saarten sisä-
osien kallioilla tavataan kalkkikallioita, kalk-
kivaikutteisia niittyjä ja ketoja sekä nummia. 
Erikoinen piirre luontotyyppien jakaumassa 
on se, että ravinteisen maaperän kosteat nii-
tyt lähes puuttuvat luontotyyppiluokittelus-
ta. Tällaiset kohteet onkin vaikea tunnistaa 
umpeenkasvuvaiheessa. Pitkäaikaisen hoi-
don perusteella näyttäisi siltä, että esimer-
kiksi merenrantaniittyjen yläosaan ja niittyjen 
valuvetisille alueille kehittyy siniheinäniitty-
jen kaltaisia niittyjä (6410).

Kalkkivaikutteinen kohde on puustottues-
saan usein runsasravinteinen lehto. Sukkes-
siojatkumolla tarkoitetaan puuston peittei-
syyden jatkumoa avoimesta niitystä sulkeu-
tuneeseen lehtoon pensaikon ja hakamaan 
kautta (ks. luku 3.5.3). 

Kalkkivaikutteisten avoimien ja puoliavoi-
mien kohteiden kokonaisuus on Saaristo-
merellä poikkeuksellisen monimuotoinen ja 
elättää runsaan määrän uhanalaista lajistoa. 
Etenkin putkilokasveille ja jäkälille tärkeät 
kallio- ja niittyalueet ylläpitävät myös kas-
veilla elävää erityisen arvokasta uhanalaista 
hyönteislajistoa.

Saarni on ollut tuottava lehdespuu. Lahoavat vanhat lehdespuut ovat saaristojen lehtojen tunnuspiir-
re. Luonnonhoitotoimilla niiden ikää voidaan pidentää vapauttamalla niitä muiden puiden ja pensai-
den puristuksesta. Vanhat umpeenkasvaneet lehdesniityt ovat erityisen potentiaalisia myös uhanalai-
sen niittylajiston elinpaikkojen lisäämisessä. Tällä kohteella kasvaa kiireellisesti suojeltava tähkämai-
tikka. Kuva: Maija Mussaari.
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ta nimenomaan matalakasvuinen karikkee-
ton maaperä on erityisen tärkeä rakennepiir-
re (ks. myös C Paahdealueet). Tästä syystä ni-
menomaan korkeusvaihteluun on kiinnitet-
tävä huomiota. 

Korkeusvaihtelussa on huomattava, että 
samaa termiä käytetään usein kahdessa eri 
merkityksessä. Luonnonhoidon suunnittelus-
sa olisi erotettava toisaalta kasvukauden ai-
kainen kasvillisuuden korkeus hoitointensi-
teettiä säätelemällä ja toisaalta luontotyypil-
le luonteenomainen kasvillisuuden korkeus, 
johon voidaan vaikuttaa sukkessiojatkumoilla 
ja hoidon pysyvällä tai jaksoittaisella vahvuu-
den säätelyllä. Helpottavaa on, että molem-
mat tavoitteet voidaan yhdistää suunnittele-
malla lohkotus ja laidunjaksot huolellisesti.

G Pensaskerros

Suuri osa luonnonhoidollisista raivauksista 
kohdistuu pensaskerroksen poistamiseen, 
sillä paahteinen ja/tai avoin kenttäkerros on 
monen lajin elämisen edellytys. Pensaskerros 
asetetaan erityiseksi rakenteelliseksi elemen-
tiksi siksi, että sen täydellinen poistaminen 
on usein erittäin haitallista osalle lajistosta. 
Pensaikon merkitys korostuu ilmastonmuu-
toksen edetessä. Pensaikko suojaa kenttä-
kerrosta ja sen hyönteislajistoa tuulelta, liial-
ta kuivumiselta ja liialliselta laiduntamiselta 
niin valkohäntäkauriin kuin laiduneläinten-
kin osalta.

Pensaikko suojaa tuulelta ja rikkoo tuulta 
avoimilla alueilla. Tuulisuuden vähentyminen 
on erityisen merkittävää perhosille ja muil-
le lentäville hyönteisille. Kosteusolosuhtei-
siin pensaikko vaikuttaa paitsi tuulta heiken-
tämällä myös luomalla varjoisuutta ja täysin 
puuttomilla alueilla nappaamalla kosteutta il-
masta. Saariston korkea ilmankosteus, sumu 
ja utu ovat merkittäviä veden lähteitä kui vien 
jaksojen aikaan. Avoimissa ulkosaaristo-olo-
suhteissa katajien ympärillä ja metsiköiden 
reunoilla näyttäisi saaristossa elävän raken-
teeltaan erilainen kasviyhteisö, joka luulta-
vimmin hyötyy tästä ilmiöstä. Myös monet 

E Kostea maaperä ja mikroilmasto

Kosteusjatkumolla (kohteen sisäinen jatku-
mo) kykenee liikkumaan vain osa lajistosta. 
Kosteaa maaperää hyödyntävät lajit ovat gra-
dientin ääripäässä, ja täten kosteiden ympä-
ristöjen suojelu asetetaan erityisen tärkeäk-
si rakennepiirteeksi. Kostea mikroilmasto on 
merkittävä piirre puustoon ja lahopuustoon 
sitoutuneelle lajistolle etenkin välisaaristossa, 
ja sen merkitys kasvaa tulevaisuudessa kui-
vien kesien lisääntyessä. Myös huonosti le-
viävälle kasvilajistolle katkeamaton kosteus-
jatkumo on ensisijaisen tärkeää. Kaikki kos-
teikot ja kausikosteikot huomioidaan suun-
nittelussa. Mikroilmaston kosteutta pyritään 
säilyttämään usean eri toimenpiteen kautta.

F Mesikasvit ja kasvillisuuden 
korkeusvaihtelu

Tämän suunnitelman tavoitteena on etenkin 
niittyjen ja hakamaiden lisääminen erilaisil-
la ympäristökokonaisuuksilla sekä hoidossa 
olevien kohteiden hoidon laadun parantami-
nen ja kehittäminen. Mesikasveja hyödyntäviä 
hyönteisiä on useissa hyönteisryhmissä, pisti-
äisissä, kovakuoriaisissa, kärpäsissä ja tietysti 
perhosissa. Saaristoympäristössä kiinnitetään 
erityistä huomiota koko kasvukauden aikai-
seen mesikasvien ylläpitämiseen kohteella. 
Myös muiden kasvien korkeusvaihtelun yllä-
pito ja lisääminen on hyönteislajistolle mer-
kittävää. Etenkin perhosille merkittäviä kasvi-
lajeja on runsaasti. Hyönteisille tärkeiden kas-
vilajien ylläpitäminen laitumia lohkottamal-
la on erityisen tärkeää saaristoympäristössä.

Kunnostuksen ja hoidon suunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota erityisesti mesikasvien 
jatkumoon keväästä syksyyn sekä niiden mää-
rän vahvaan lisäämiseen. Saaristossa niiden 
määrä voi hyvinkin olla kynnyskysymys niistä 
riippuvaisten lajien säilymiselle. Jos kyseessä 
on pölyttäjä, saattaa häviämisellä olla kauas-
kantoisempiakin seurauksia alueen lajistolle. 

Pitkään hoidetuilla kohteilla isolle osal-
le etenkin hyönteis- ja putkilokasvilajistos-
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luonnonhoidon toimien lisäksi maankohoa-
minen muuttaa niitä hiljalleen elinkelvotto-
miksi kohdelajistolleen. Maankohoamisen hi-
dastuessa ja veden kohotessa tilanne muut-
tuu. Tämä rakennepiirre otetaan huomioon 
rantalaitumia lisäämällä ja palauttamalla niitä 
käyttöön potentiaalisilla paikoilla. On kuiten-
kin huomattava, että potentiaalinen paikka 
ei ole välttämättä se, jossa laji aikaisemmin 
kasvoi ja on nyt hävinnyt. Lietorantojen ja al-
likoiden syntyyn vaikuttaa maaperän, suojai-
suuden ja kaltevuuden lisäksi etenkin laidun-
eläinlajin valinta, sillä lammas ei möyhennä 
rantaviivaa toivotulla tavalla. Lajiston nykyti-
lan selvittämiseksi toteutetaan rakennepiir-
teestä riippuvaisen lajiston kohdennettuja in-
ventointeja ympäri saaristoa, potentiaalisiksi 
katsotuilla paikoilla.

Rakennepiirteeksi katsotaan myös suojelu-
alueiden rauhalliset alueet, jotka ovat ensisi-
jaisen tärkeitä linnustolle, itämerennorpalle 
ja harmaahylkeelle. Tämä suunnitelma ehdot-
taa tarkempaa rauhallisten alueiden määritte-
lyä ja liikkumisrajoitusalueiden suunnittelua. 

Lehmät hoitavat suolayrttiesiintymää, joka näkyy niiden jaloissa violettina. Jungfru skär. 
Kuva: Maija Mussaari.

uhanalaiset kasvilajit löytyvät juuri katajan al-
ta muuten avoimessa maisemassa. Lehdoissa 
pensaskerros suojaa puiden rungoilla elävien 
sammalien mikroilmastoa. 

Hyvä esimerkki pensaskerroksen merkityk-
sestä on ulkosaaristossa elävä kirjokerttu, jo-
ka vaatii avointa maisemaa, mutta pensaikko 
on sille, kuten suurelle määrälle hyönteisla-
jistoakin, välttämätöntä.

Muut

Tässä eivät ole kaikki Saaristomeren lajistolle 
merkittävät rakennepiirteet. Tässä esitettyjä 
rakennepiirteitä lisäämällä saadaan pääosa 
tunnetusta tavanomaisesta ja uhanalaises-
ta lajistosta ja niiden ohella myös tuntemat-
tomasta lajistosta säilymään ja lisääntymään 
aluetasolla. 

Harvalukuisia mutta uhanalaiselle lajistolle 
merkittäviä rakennepiirteitä ovat lisäksi ran-
tojen, etenkin hiekkapohjaisten merenranta-
niittyjen kosteat kasvittomat tai vähäkasviset 
alueet (suolamaat ja vesirajan lieterannat ja 
allikot). Nämä piirteet ovat dynaamisia, sillä 
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Luonnonhoidon kokonaisuuksien suunni-
telmaan lisättiin kahden yksittäisen lajin, pik-
kuapollon ja isoapollon, näkökulmat. Nämä 
lajit ovat näyttäviä päiväperhosia, jotka tar-
vitsevat suhteellisen laajoja mosaiikkimaises-
ti ja laadukkaasti hoidettuja alueita suotuisan 
suojelutason saavuttamiseksi. Nämä luonto-
direktiivin liitteen IV uhanalaiset ja kiireelli-
sesti suojeltavat apolloperhoset toimivat saa-
ristossa luonnonhoidon sateenvarjolajeina. 
Monien muiden perhosten tapaan niiden re-
surssivalikoima on kaksijakoinen, joten niiden 
verkostoon kuuluu useita luonnonhoidosta 
riippuvaisia luontotyyppejä. Perhoset tarvitse-
vat elinkiertonsa eri vaiheissa erilaisia resurs-
seja ja reagoivat siksi herkästi nimenomaan 
maisemarakenteen muutoksiin ja elinympä-
ristölaikkujen välimatkan pidentymiseen. Per-
hoset nousevat esiin myös laadun osalta, sil-
lä niille hoidon oikeanlainen intensiteetti on 
ensiarvoisen tärkeää.

Pikkuapolloperhonen tuntuisi toimivalta 
saariston ravinteisten alustojen ja kalkkivai-
kutteisten alueiden sukkessiojatkumoiden sa-
teenvarjolajina. Näin ollen kunnostamalla ja 
hoitamalla lehtoja ja perinnemaisemia sisäl-
täviä alueita hoitoalueen 2 menetelmin, saa-
daan kokonaismonimuotoisuuden kannalta 
hyviä tuloksia.

Myös isoapollo lentää elinympäristöjen 
välillä ja niiden rajapinnoilla (kalliot, niityt). 
Isoapollo toimii sateenvarjolajina luultavasti 
pikkuapolloa huonommin. Aika tosin näyttää, 
miten sen hoidolla onnistutaan parantamaan 
myös muiden lajien tilaa. Myös se, auttavatko 
suunnitellut toimet isoapollon osalta, on vie-
lä todistamatta. 

Uhanalainen (VU), kiireellisesti suojeltava ja luon-
todirektiivin liitteen IV pikkuapollo on toimiva 
luonnonhoidon sateenvarjolaji. Kuva: Maija Mus-
saari.

5.4 Luonnonhoidon 
sateenvarjolajit
Päiväperhoset ovat erinomaisia sateenvarjo-
lajeja luonnonhoidosta riippuvaisilla maise-
makokonaisuuksilla. Ne esiintyvät metapo-
pulaatiorakenteessa ja käyttävät liikkuvana 
lajina hyvin kytkeytynyttä verkostoa tehok-
kaasti hyödyksi. Lisäksi ne tarvitsevat usein 
kahta erilaista luontotyyppiä elinkiertonsa 
eri vaiheissa sekä sukkessiovaiheeltaan tai 
kasvillisuuden korkeudelta vaihtelevaa niit-
tyrakennetta, eli kunnostusten on kohden-
nuttava kokonaisiin maisemiin yksittäisten 
rajattujen luontotyyppien sijaan. Monipuoli-
nen perhoslajisto tai elinkelpoinen vaateliaan 
perhoslajin esiintymä kuvaa hyvin edustavaa 
luontotyyppiverkostoa ts. riittävää luonnon-
hoidon laatua ja määrää mosaiikkimaisessa 
maisemassa. Päiväperhosten katoaminen il-
mentää hyvin sekä maisemarakenteen yksi-
puolistumista että hoitotapojen kaavamai-
suutta. Päiväperhoset ovat usein näyttävän 
näköisiä ja suhteellisen helposti kartoitetta-
via. 
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to alkaa olla avointa arvokkaampaa. Tai miten 
raivaukset ja jatkuva hoito suunnitellaan koh-
teella, jolla on runsaasti uhanalaista lajistoa, 
tai vastaavasti kohteella, jolla ei uhanalaista 
lajistoa ole, mutta joka sijaitsee arvokkaan 
kohteen lähistöllä? Tämän suunnitelman an-
tamilla työkaluilla ja hoito-ohjeilla pyritään 
risteävien luonnonhoitotavoitteiden ja kym-
menien uhanalaisten kohdelajien huomioi-
miseen samalla alueella, ja samalla nopeaan 
hoitotoimien aloitukseen. 

Koska pinta-alat ovat hyvin pieniä ja ver-
kosto saaristossa epäjatkuva, kaikki suojelu-
alueiden ulkopuolella tapahtuva tämän suun-
nitelman mukainen lajeihin ja luontotyyppei-
hin kohdistuva kunnostaminen ja luonnon-
hoito hyödyttävät suoraan suojelualuever-
koston lajistoa. Näin ollen kaikki suojelualu-
eiden ulkopuolella tapahtuva kunnostuksen 
ja luonnonhoidon hanketoiminta on suojelu-
aluehallinnolle eduksi ja suunnitelma puoltaa 
niissä mukana oloa ja yhteistyötä eri toimijoi-
den kanssa aikaisempaa vahvemmin. 

Seuraavissa luvuissa käydään edellisiä 
konkreettisemmalla tasolla läpi hoidon eri 
vaiheissa huomioitavat asiat niin avoimien 
kuin puustoon sitoutuneidenkin lajien osalta.

6.1 Aluetaso 
Luonnonhoito priorisoidaan aluetasolla 
osoittamalla luonnonhoitoalueita. Luonnon-
hoitoalueella tarkoitetaan tässä suunnitel-
massa priorisoitua elinympäristöjen verkos-
toa, joka hoidettuna muodostaa siellä elä-
välle lajistolle toiminnallisen ja optimaali-
sen kokonaisuuden ja säilyttää ja kasvattaa 
populaatioitaan luonnonsuojelualueiden 
sal limissa rajoissa. Hoitoalueet on määritet-
ty kohdeluontotyyppien ja uhanalaisen lajis-
ton sekä potentiaalisten kunnostuskohteiden 

6 Suunnitelman rakenne ja  
hoitotavoitteet
Avoimen ja puoliavoimen pinta-alan lisäämis-
tarve on Saaristomeren alueella ilmeinen se-
kä luontotyyppien että lajiston näkökulmas-
ta. Suunnittelualueella elävästä uhanalaisesta 
lajistosta 60–80 % on avoimien ja puoliavoi-
mien elinympäristöjen lajeja. Natura 2000 
-luontotyypeistä iso osa on avoimia tai puo-
liavoimia. Niittyvalikoima on Suomen suu-
rin, luontaisia niittylajien kasvupaikkoja on 
runsaasti ja harjusaarten ja sitä myötä hiek-
kaisten avoimien luontotyyppien määrä on 
korkea ja laatu paikoin erittäin hyvä. Luonto-
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nen (ks. myös Raatikainen ym. 2017). 

Puustoon sitoutunutta uhanalaista lajistoa 
on runsaasti, ja osa lajeista on selvästi ilmas-
tonmuutoksen häviäjiä. Näin ollen puustoon 
sitoutunut lajisto on yhtä lailla luonnonhoi-
don kohteena (lehdot) sekä erityisen huo-
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liavoimilla kohteilla.

Luontotyyppien kunnostamistavoitteiden 
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minen koko kunnostuspotentiaalille on haas-
tavaa ilman vuosien kokemusta. Umpeenkas-
vanut arvokasta lajistoa sisältävä niitty- tai ha-
kamaakohde luokitellaan usein turhan yksi-
selitteisesti ravinteisilla alueilla lehtometsäk-
si tai avoimilla katajikoksi. Yhtä lailla hoitoon 
valituilla kohteilla on hankala määrittää, mi-
hin hoitoalue rajataan eli missä lehdon lajis-
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1. Välisaariston perinnemaisemat ja lehdot 
– tammi. Kytkeytyy Suomen merkittä-
vimpiin tammilajiston keskittymiin. Pää-
tavoite: lehto- ja perinnemaisemakoko-
naisuuksien hoitaminen havumetsäval-
taisessa maisemassa. Molempien uhan-
alaisen laiston säilyttäminen ja leviämi-
sen edistäminen sekä verkoston kytkey-
tyneisyyden parantaminen kunnostamal-
la alueita. Vanhojen tammiyksilöiden 
elin  ajan pidentäminen ja tammen lisään-
tymisen varmistaminen.

2. Välisaariston lehto-perinnebiotooppi-
mosaiikki – pikkuapollo. Saaristomeren 
merkittävimpiä kalkkilajiston elinalueita. 
Lehtoja, kalkkikallioita ja arvokkaita pe-
rinnebiotooppeja on runsaasti eikä nii-
den välinen raja ole helposti määritettä-
vissä.  
Päätavoite: perinnebiotooppien, kalkki-
kallioiden ja lehtojen hoito samoilla alu-

perusteella. Hoitoalueilla lisätään avoimien 
ja puoliavoimien luontotyyppien pinta-alaa 
systemaattisesti kunnostamalla potentiaali-
sia kohteita ja sopeuttamalla jatkuvaa hoi-
toa aluetason ja kohdetason rakennepiirteet 
huomioiden. 

Hoito-alueet käsittävät aina lajisto- ja 
luontotyyppikeskittymien nykyistä esiinty-
misaluetta selvästi laajemman alueen, jonka 
potentiaalisia kohteita kunnostamalla saavu-
tetaan paras mahdollinen kytkeytyneisyys se-
kä populaatiokoko ja rakenne, jotta lajien säi-
lymisen todennäköisyys kasvaa ilmastonmuu-
toksen paineessa. 

6.1.1 Luonnonhoitoalueet  

Luonnonhoitoalueita kuvataan tässä julkai-
sussa kuusi kappaletta. Ne ja niiden tärkeim-
mät luonnonhoitotavoitteet ovat:

Saaristomeren kuusi luonnonhoitoaluetta. 

© Metsähallitus 2021,  
© Maanmittauslaitos 2021

Luonnonhoitoalueet ovat uhanalaisten luontotyyppien ja lajien muodostamia toiminnallisia koko-
naisuuksia. Toiminnallisella kokonaisuudella tarkoitetaan sellaista hyväkuntoisten ja potentiaalisten 
elinympäristölaikkujen verkostoa, jota hoitamalla kullekin kokonaisuudelle ominaisten lajien ja luon-
totyyppien suojelutaso on optimaalinen reunaehtojen (suojelualueiden rajat, bioottiset ja abiottiset 
olosuhteet) puitteissa.
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jen ja niiden lajiston hoito samoilla alu-
eilla, monipuolisessa ja pienipiirteises-
sä maisemarakenteessa. Lajiston säilyttä-
minen ja populaatioiden kasvattaminen 
jatkuvan hoidon toimia sopeuttamalla. 
Kunnostukset ovat edellistä hoitoaluetta 
vähäisempiä.

4. Harjusaaret. Suomen merkittävin paah-
dealueiden verkosto, jolla elää poikkeuk-
sellisen runsas määrä uhanalaista ja har-
vinaista perhoslajistoa.  
Päätavoite: Kunnostusten tavoitteena 
on parantaa kytkeytyneisyyttä lisäämäl-
lä paahdeympäristöjen määrää ja raken-
teeltaan vaihtelevia avoimia kokonai-
suuksia. Vakioida laadukas jatkuva hoito 
kohteilla. Jurmo ja Örö harjusaarten mo-
nipuolisen hoidon mallialueiksi.

eilla, monipuolisessa ja pienipiirteisessä 
maisemarakenteessa. Kohdeluontotyyp-
pien pinta-alan lisääminen ja uhanalais-
ten lajien populaatioiden kasvattaminen 
kunnostamalla kohteita runsaasti lisää. 
Alueen sateenvarjolajina toimii pikku-
apolloperhonen.

3. Ulkosaariston lehto-perinnebiotooppi-
mosaiikki. Saaristomeren merkittävim-
piä kalkkilajiston elinalueita. Lehtoja ja 
arvokkaita perinnebiotooppeja on run-
saasti eikä niiden välinen raja ole helpos-
ti määritettävissä. Kalkkikalliot ovat suh-
teellisen hyvässä kunnossa. Jungfru skär 
ja Berghamnin saaristo toimivat moni-
puolisen hoidon mallialueina. Vyöhyk-
keellä on edustavia luontaisia niittyjä 
avoimilla pienillä saarilla. 
Päätavoite: perinnebiotooppien ja lehto-
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pienillä ja keskikokoisilla saarilla. Suurten 
saarten avoimen maiseman kunnostami-
nen. Hoidosta riippuvaisen lintulajiston 
tilan seuranta aikaisen puuttumisen var-
mistamiseksi.

6.1.2 Uhanalaisten lajien 
elinympäristöt hoitoalueilla

Hoitoalueiden tarkemmat lajistotiedot esite-
tään hoitoalueittain (ks. luku 8). Tämän sivun 
taulukossa ovat hoitoalueittaiset uhanalai-
sen lajiston ensisijaiset elinympäristöt. Eni-
ten avoimuutta vaativia lajeja on ulkosaaris-
tossa ja ne vähenevät välisaaristoon tultaessa. 
Sisäsaaristossa ja rannikolla määrä on edel-
leen pienempi. Tämä näkyy myös suunnitel-
man osoittamien vyöhykkeiden luonteessa ja 

5. Itäisen saariston ravinteisen maaperän 
niityt ja kalliot – isoapollo. Monipuoli-
nen vaihettumisvyöhyke sisäsaaristosta 
ulkosaaristoon.  
Päätavoite: Niittyverkoston kytkeytynei-
syyden parantaminen ja kallio- ja niitty-
luontotyyppien avoimuuden säilyttämi-
nen. Kunnostusten avulla luodaan väylä 
avoimien ja puoliavoimien alueiden lajis-
tolle mantereelta saaristoon. Alueen sa-
teenvarjolajina toimii isoapolloperhonen.

6. Uloin saaristo. Saaristolinnuston kannal-
ta merkittävä uloin saaristovyöhyke, jon-
ka luontotyyppejä luonnehtii avoimuus. 
Puoliavoimia alueita on vähän ja peittei-
set metsät ovat harvinaisuus. Verkostot 
heikkoja. 
Päätavoite: Avoimuuden säilyttäminen 

joilla täysin avoimen pinta-alan lisäämistä ei 
suosita ilman uhanalaisen lajiston suoraa tar-
vetta. Puuston erityisalueilla on edustavia pe-
rinnemaisemia. Hoidossa olevien kohteiden 
hoitoa luonnollisesti jatketaan ja kehitetään, 
mutta kunnostuksissa ja hoidossa huomioi-
daan erityisesti puuston peittävyys ja puus-
ton uusiutuminen. Puoliavoimien ympäristö-
jen kunnostustöissä ja hoitotoimissa kiinnite-
tään huomiota erityisesti jalopuiden, haavan 
ja metsäomenapuun tasaiseen uudistumiseen 
ja tasaisiin puolivarjoisiin olosuhteisiin. 

Aktiivinen hoidon lisääminen on kiireelli-
sintä Välisaariston perinnebiotooppi-lehto-
mosaiikilla (2), ja tiedon lisääminen on mer-
kittävintä Välisaariston perinnemaisemilla ja 
lehdoissa (1). Hoito on edennyt pisimmälle 
Harjusaarilla (4) ja Ulkosaariston perinnebio-
tooppi-lehtomosaiikilla (3). Näistä jälkimmäi-
sellä on kiireellinen tarve hoidon sopeutta-
miselle ja hoitosuunnitelmien päivittämisel-
le, ja molemmilla on tarvetta lisäkunnostuk-
sille. Itäisen saariston niityt ja kalliot -alueen 
(5) hoitotoimien laajentaminen tulisi aloittaa 
myös Rannikko-LIFE-hankkeen ulkopuolella. 
Uloimman saariston (6) avoimena pitämisellä 
ei ole välitöntä kiirettä harjusaarten hoidon 

Potentiaalisella kohteella tarkoitetaan avoimien ja puoliavoimien luontotyyppien umpeenkasvuvai-
heita. Ne ovat potentiaalisia tulevaisuuden pensaikoita, metsiä tai niittyjä. Jalopuita kasvavat koh-
teet ovat potentiaalisia kalkkivaikutteisia puustoisia pienruohoniittyjä, jalopuuhakamaita tai runsas-
ravinteisia lehtoja. Kuvan vanha lehdesniittykohde on vanha pikkuapolloesiintymä, jolla tavataan nyt 
myös uhanalaisia sammalia. Kuva: Maija Mussaari.

luonnonhoidon tavoitteissa. Verrattaessa hoi-
toalueiden lajiston elinympäristövaatimuksia 
koko alueen lajiston elinympäristövaatimuk-
siin nähdään prosentuaalisten osuuksien ole-
van koko aluetta korkeampia. Koko alueen 
uhanalaisesta lajistosta 60 % vaatii avointa 
tai puoliavointa ympäristöä ts. luonnonhoi-
toa, kun vastaavat luvut ovat hoitoalueilla 
60–80 %. Tämä antaa viitteitä siitä, että hoi-
toalueiden rajaaminen on ainakin tältä osin 
onnistunut. Se kohdentuu alueisiin, joiden 
luonnonhoidon tarve on ympäristöään kor-
keampi.

Hoitoalueilla 1–3 puustoon sitoutunut la-
jisto otetaan huomioon kaikissa hoitotoimis-
sa. Hoitoalueen 1 tavoitteena on luoda ja ke-
hittää perinnemaisemia metsämaisemassa. 
Hoitoalueilla 2 ja 3 avoimien ja puoliavoimien 
alueiden hoidossa huomioidaan aina peittei-
syysjatkumot. Tavoitteena on rehevien met-
sien ja niittyjen lajistoa hyödyttävä mosaiikki. 
Ulkosaariston avoimien luontotyyppien hal-
litsemilla alueilla avointen luontotyyppien 
ylläpito on selkeästi ensisijainen tavoite. Täl-
le vyöhykkeelle (hoitoalueet 4–6) osoitetaan 
erityiset metsäkokonaisuudet (ks. luku 9), joil-
le kunnostustoimia suunnataan harkitusti ja 

Suunnittelualueen ja hoitoalueiden uhanalaisten lajien jakautuminen elinympäristötyypeittäin sekä 
avointa ja puoliavointa elinympärsitöä käyttävien lajien osuus ensisijaisen elinympäristön mukaan.

Hoitoalue Niityt Kalliot Metsät Rannat Avointen ja puoliavoin-
ten ympäristöjen osuus

1. Välisaariston tammi 35 % 17 % 34 % 8 % 60 %

2. Välisaariston pb-lehto 23 % 38 % 27 % 8 % 70 %

3. Ulkosaariston pb-lehto 25 % 25 % 23 % 17 % 70 %

4. Harju 38 % 13 % 15 % 24 % 75 %

5. Isoapollo 41 % 18 % 15 % 21 % 80 %

6. Uloin 38 % 13 % 11 % 26 % 80 %

Koko alue 28 % 18 % 32 % 13 % 60 %
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hoitoalueilla: välisaariston perinnemaisemat 
ja lehdot (1), harjusaaret (4), itäisen saariston 
niityt ja kalliot (5) ja uloin saaristo (6). Myös 
lehto-perinnebiotooppimosaiikeilla (2, 3) työ-
kohdesuunnitelmalla voidaan pääsääntöises-
ti edetä, kun kunnostusraivausten laajuus ja 
kohdentuminen noudattavat tiettyjä reuna-
ehtoja. Toimenpidesuunnitelma laaditaan ai-
na, jos tiedon taso on huono, kohteen raken-
ne epäselvä (pitkälle umpeenkasvaneet koh-
teet) ja raivausalue suuri. 

Kohdekohtaisessa kunnostussuunnitel-
massa (ks. kuva s. 55) edistetään koko Saaris-
tomeren alueen hoitotavoitteita ja varaudu-
taan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

1. luonnonhoidon kohdeluontotyyppien 
pinta-alaa lisäämällä

2. uhanalaisille lajeille välttämättömiä ra-
kennepiirteitä lisäämällä ja ylläpitämäl-
lä

3. peitteisyys-, kosteus- ja sukkessiojatku-
moita ylläpitämällä ja kunnostamalla

4. kasvukauden aikaisella hoidon intensi-
teetin vaihtelulla ja

5. kohteen sisäiset rakennepiirteet ja 
uhanalaiset lajit huomioiden.

6.2.1 Luontotyypit ja 
rakennepiirteet suunnittelutyössä

Kunnostustoimia ovat puuston ja pensaikon 
raivaus, nummen poltto ja maan pinnan pal-
jastaminen. Aluskasvillisuuteen kohdistuvaksi 
kunnostustoimenpiteeksi luetaan tässä myös 
kunnostusniitto ja vahva laidunnus. Kunnos-
tustoimien saavutettua tavoitetilansa jatke-
taan kohteiden hoitoa perinnemaisemilla jat-
kuvan hoidon keinoin. Jatkuvan hoidon me-
netelmiä ovat vuosittain tai harvemmin tois-
tuva laidunnus ja niitto. Myös rannikkoluon-
totyyppien ja lehtojen sekä kallioiden luon-
totyypeillä luonnonhoito on ajoittain toistet-
tavaa. 

Kunkin hoitoalueen kohteittaisista kun-
nostustavoitteesta sekä kunnostus- ja hoito-
tarpeesta esitetään kartat hoitoalueiden esit-
telyosiossa (luku 8).

Kohdekohtaisessa kunnostussuunnitelmassa huomioidaan kohteen historian ja nykytilan ohella alue-
tason tavoitteet ja ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset.

edettyä hyvin, mutta nämäkin toimet olisi 
aloitettava seuraavan viiden vuoden kulues-
sa. Erityisen tärkeää on täydentää ja kehittää 
luontotyyppien indikaattoriseurantaa (yhdis-
tetty ilmakuva ja indikaattorilajiseuranta) jo-
kaisella hoitoalueella.

6.2 Kohdetaso – 
kohdekohtaiset hoitotoimet
Kohdekohtaiset hoitotoimet suunnitellaan 
tarkemmin työkohde- tai toimenpidesuunni-
telmalla (Uljas). Hoitosuunnitelma on yleisni-
mitys näistä kahdesta ja sitä käytetäänkin vä-
lillä alleviivaamaan tilannetta, jossa joku muu 
kuin Uljas-järjestelmää käyttävä taho tuottaa 
suunnitelmia. 

Saaristomeren luonnonhoidon kokonais-
suunnitelma asettaa reunaehdot kohteiden 
hoidon suunnittelemiseksi nopealla tahdil-
la työkohdesuunnitelman avulla. Työkohde-
suunnitelma on riittävä suunnitelma kohteil-
la, joiden luontotiedon taso on kohtalainen 
tai hyvä tai joilla kohteen rakenne on ristirii-
daton eli kohteen hoitotoimet eivät ole risti-
riidassa kohteella elävien peitteisten elinym-
päristöjen lajien kanssa. Toisin sanoen peit-
teisten ja avoimien lajien säilyttäminen on 
mahdollista samoilla alueilla tämän suunni-
telman työkohdeohjeita noudattamalla. 

Kohteen koko (yksi saari tai saariryhmä) 
vaikuttaa yhdessä kytkeytyneisyyden kanssa 
ratkaisevasti hoidon tavoitteisiin. Pienialaisilla 
kohteilla jatkumoiden ääripäiden (peitteisten 
ja avoimien tai kosteiden ja paahteisten) ra-
kennepiirteiden huomioiminen samanaikai-
sesti johtaa herkästi liian pienialaisiin kunnos-
tuskohteisiin. Siksi tällaisilla kohteilla on teh-
tävä päätös siitä, mitä luontotyyppejä ja ra-
kennepiirteitä kohteella hoidetaan. Suuriko-
koisilla kohteilla (> 30 ha) pyritään aina koko 
lajiston turvaamiseen peitteisyys-, kos teus- ja 
sukkessiojatkumoin.

Hoidon suunnittelu toteutetaan työkoh-
desuunnitelmalla tarkemman ohjeistuksen 
avulla. Työkohdesuunnitelmalla voidaan ede-
tä lähes poikkeuksetta seuraavilla luonnon-



55
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niityt ja kalliot (5) ja uloin saaristo (6). Myös 
lehto-perinnebiotooppimosaiikeilla (2, 3) työ-
kohdesuunnitelmalla voidaan pääsääntöises-
ti edetä, kun kunnostusraivausten laajuus ja 
kohdentuminen noudattavat tiettyjä reuna-
ehtoja. Toimenpidesuunnitelma laaditaan ai-
na, jos tiedon taso on huono, kohteen raken-
ne epäselvä (pitkälle umpeenkasvaneet koh-
teet) ja raivausalue suuri. 

Kohdekohtaisessa kunnostussuunnitel-
massa (ks. kuva s. 55) edistetään koko Saaris-
tomeren alueen hoitotavoitteita ja varaudu-
taan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin

1. luonnonhoidon kohdeluontotyyppien 
pinta-alaa lisäämällä

2. uhanalaisille lajeille välttämättömiä ra-
kennepiirteitä lisäämällä ja ylläpitämäl-
lä

3. peitteisyys-, kosteus- ja sukkessiojatku-
moita ylläpitämällä ja kunnostamalla

4. kasvukauden aikaisella hoidon intensi-
teetin vaihtelulla ja

5. kohteen sisäiset rakennepiirteet ja 
uhanalaiset lajit huomioiden.

6.2.1 Luontotyypit ja 
rakennepiirteet suunnittelutyössä

Kunnostustoimia ovat puuston ja pensaikon 
raivaus, nummen poltto ja maan pinnan pal-
jastaminen. Aluskasvillisuuteen kohdistuvaksi 
kunnostustoimenpiteeksi luetaan tässä myös 
kunnostusniitto ja vahva laidunnus. Kunnos-
tustoimien saavutettua tavoitetilansa jatke-
taan kohteiden hoitoa perinnemaisemilla jat-
kuvan hoidon keinoin. Jatkuvan hoidon me-
netelmiä ovat vuosittain tai harvemmin tois-
tuva laidunnus ja niitto. Myös rannikkoluon-
totyyppien ja lehtojen sekä kallioiden luon-
totyypeillä luonnonhoito on ajoittain toistet-
tavaa. 

Kunkin hoitoalueen kohteittaisista kun-
nostustavoitteesta sekä kunnostus- ja hoito-
tarpeesta esitetään kartat hoitoalueiden esit-
telyosiossa (luku 8).

Kohdekohtaisessa kunnostussuunnitelmassa huomioidaan kohteen historian ja nykytilan ohella alue-
tason tavoitteet ja ilmastonmuutoksen ennustetut vaikutukset.

pien osalta käytetään suunnittelutyössä aina 
avuksi kahta aikatasoa, historiallisten kartto-
jen tai historiallisten ilmakuvien osoittamaa 
historiallista maisemarakennetta (mikäli tämä 
on saatavilla) sekä tuoretta inventointitietoa 
tämänhetkisistä luontotyyppirajoista, lajisto-
tiedosta ja rakennepiirteistä. Tulevaisuuden 
luontotyyppi rakennetaan nykytilan perus-
teella historiaan peilaten ja käyttäen suunnit-
telussa apuna erikseen lueteltuja merkittäviä 
rakennepiirteitä. Historialliset jatkumot ovat 
merkittäviä etenkin kasvilajiston monimuo-
toisuuden kannalta. Kasvit ovat huonoja le-
viämään mutta omaavat usein siemenpankin 
tai ovat sinnitelleet muuten näkymättömissä 
umpeenkasvaneilla kohteilla. Jos historiatie-
toa ei ole saatavilla, potentiaaliset alueet voi-
daan määrittää myös pelkän maastokäynnin 
perusteella. Tuolloin huomio tulee kiinnittää 
kenttäkerroksen lajiston koostumukseen se-

Kohdekohtaisessa suunnittelutyössä läh-
detään liikkeelle kohteen luontotyypeistä 
ja niille oppaissa määrätyistä hoitotoimista. 
Luontotyyppien päällekkäisyyksiin ja niiden 
välisiin rajapintoihin sekä uhanalaisen lajiston 
elinympäristöverkostoihin kiinnitetään kui-
tenkin erityistä huomiota rakennepiirteiden 
avulla. Aluetasolla monimuotoisuuden säilyt-
täminen edellyttää rakennepiirteiden säilyt-
tämistä vuosisadalta toiselle, vaikka ympäröi-
vä luontotyyppi erilaisten ympäristönmuutos-
ten myötä muuttuisikin. Rakennepiirteitä ja 
jatkumoita säilyttämällä lajeilla on mahdol-
lisuus siirtyä seuraavalle vuosisadalle, vaik-
ka luontotyypit niiden ympärillä muuttuisi-
vatkin. 

Hoidon vaikuttavuutta voidaan parantaa 
historiallisen tiedon avulla, kohdentamalla 
kunnostuksia optimaalisille paikoille koh-
teen sisällä (Pitkänen ym. 2014). Luontotyyp-
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A. Haapa- ja jalopuujatkumo 

Perinnemaisemien hoidossa pyritään raken-
teeseen, jossa pensaskerros on harvaa tai lä-
hes puuttuu. Vaikka tähän ei suoranaises-
ti pyrittäisikään, ylilaidunnuksen sattuessa 
eläimet vahingoittavat puustoa ja lehtipuun 
uusiutuminen pysähtyy pikkuhiljaa. Haapa 
ja jalopuut maistuvat eläimille muita lehti-
puita paremmin, joten niiden uusiutuminen 
on aina ongelma hyvässä kunnossa olevilla 
kohteilla. Uusia yksilöitä olisi saatava kehitty-
mään ennen kuin vanhat alkavat lahota. Ajal-
lisen jatkumon rakentaminen on äärimmäi-
sen haasteellista mutta tärkeä tehtävä jalo-
puustoon sidoksissa olevan uhanalaisen la-
jiston kannalta.

Sen sijaan tervaleppä ja pähkinäpensas uu-
siutuvat kohteilla helposti ja niiden torjunta 
muodostuu suurimmaksi yksittäiseksi kus-
tannuseräksi kohteiden kunnostuksen jäl-

kä puuston rakenteeseen ja erityisiin raken-
nepiirteisin. Saaristomaiseman muutoksesta 
ja sen huomioimisesta luonnonhoidossa li-
sää mm. teoksissa Mussaari 2013: Luonnon-
hoito kulttuurimaisemissa ja Mussaari ym. 
2013: Management guidelines for semi-natu-
ral landscapes.

Luonnonhoidon tavoitteena on suurilla ja 
keskikokoisilla kohteilla katkeamaton peittei-
syysjatkumo metsistä avoimiin niittyihin sekä 
uhanalaisen lajiston merkittävimpien luonto-
tyyppikokonaisuuksien ja rakennepiirteiden 
lisääminen yli luontotyyppirajojen (toimin-
nalliset kokonaisuudet). Vaikka nostetut ra-
kennepiirteet koskevat koko Saaristomerta, 
merkittävimmät rakennepiirteet on listattu 
ja sisällytetty ohjeisiin myös hoitoalueittain. 
Hoito-ohjeissa käydään läpi alueelle merkit-
tävimmät rakennepiirteet ja toimet niiden li-
säämiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Uhanalaiselle lajistolle merkittävimpien elinympäristöjen pinta-alaa kasvatetaan kohdekohtaisen la-
jiston ehdoilla avoimia, puoliavoimia ja potentiaalisia alueita kunnostaen.
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B. Iäkkäät lehtipuut ja jalopuut

Iäkkäät lehtipuut ja jalopuut huomioidaan 
kaikessa hoitotoiminnassa. Iäkäs lehtipuu voi 
elättää runsaasti uhanalaista lajistoa. Esimer-
kiksi muutama iäkäs tammiyksilö voi elättää 
uhanalaisen lajin populaatiota yli sata vuot-
ta. Iäkkäät puut pyritään vapauttamaan puus-
ton ja pensaikon joukosta, jotta ne eläisivät 
pitkään. Perinnemaisemien hoidossa pensas-
kerrosta ei poisteta niiden puiden ympäriltä, 
joilla havaitaan vahva sammalpeite.

C. Hiekkapohjaiset paahdealueet
Tämä rakenne on laajimmillaan Harjusaar-
ten hoitoalueella. Hoitoalueella kehitetään 
ja ylläpidetään kytkeytynyttä paahdealuei-
den verkostoa läpi Saaristomeren. Hiekkai-
sen maaperän kohteita on kuitenkin kaikkial-
la Saaristomerellä. Harjusaarten ulkopuolel-
la hiekkaiset alueet saarten keskiosissa ovat 
yleensä vahvaa mäntymetsää, mutta rannoil-
la, epilitoraalissa ketoja esiintyy etenkin ala-
villa ranta-alueilla Uloin saaristo -hoitoalu-
eella. 

Paahdealueiden lisäämiseen kiinnitetään 
huomiota kaikessa kunnostustyössä harju-
luontotyypeillä ja perinnemaisemilla. Perin-
nemaisemien hoidossa kiinnitetään erityistä 
huomiota etelään viettäviin rinteisiin. Num-
mia kulotetaan ja nuorta puustoa ja pensaik-
koa poistetaan vahvasti näiltä alueilta. Um-
peenkasvaneita hiekkarantoja kunnostetaan 
ja niiden yläpuolisia paahdealueita palaute-
taan. Perinnemaisemien lisäksi nummia kulo-
tetaan ja katajaa poistetaan lajistolle poten-
tiaalisimmilla paikoilla. 

Uhanalaisten perhoslajistolle merkittävien 
resurssikasvien huomiointi on erityisen tärke-
ää harjusaarten jatkumolla, jossa kunnostus-
toimet suunnitellaan ja jatkuva hoito rytmi-
tetään niiden ehdoilla. Tämä tarkoittaa kasvil-
lisuudeltaan monipuolisten paahdealueiden 
jättämistä hoidon ulkopuolelle kunnostusvai-
heessa. Kunnostuksen jälkeen jatkohoito to-
teutetaan ajoittaisen tai lohkoittaisen laidun-
nuksen avulla tai ilman laidunnusta. Samal-

keen. Myös haavan voimakas uusiutuminen 
on usein ongelma kohteen kunnostusvaihees-
sa, ja sen torjuminen on iso kustannuserä. 

Vesakon torjuntaan on käytössä useita me-
netelmiä. Kaulaaminen lienee niistä käyte-
tyin, sillä samalla tuotetaan kohteelle laho-
puuta. Kun puustoa poistetaan runsaasti, kau-
laaminen on poissuljettu vaihtoehto. Tällöin 
käytettyjä keinoja ovat kantosively glyfosaa-
tilla tai kantojen peittäminen, toistuva vesa-
kon raivaus ja kantojen jyrsintä tai repiminen 
irti maasta. Järeämmät keinot eivät ole käyt-
tökelpoisia pienikokoisilla saarilla tai kivikkoi-
sessa maaperässä. Haapaa voidaan torjua ai-
kaisella ja kovalla laidunpaineella, mutta se 
ei ole mahdollista hyönteisille arvokkailla ko-
konaisuuksilla. Saaristossa kattava ylilaidun-
nus on aina ongelma, sillä mereen rajautuvilla 
saarilla ylilaidunnusta välttelevän lajiston pa-
kopaikat ovat harvassa. Ylilaidunnus on eri-
tyisen haitallista pikkuapolloalueella ja niil-
lä saarilla, joilla esiintyy muita ruohovartisiin 
kasveihin sitoutuneita perhoslajeja. 

Näin ollen tämän suunnitelman toteutu-
miselle keskeisin kehittämiskohde on toisaal-
ta uudenlaisten 1) vesakon torjuntatapojen 
testaaminen kevyesti laidunnetuilla kohteil-
la ja toisaalta 2) lehtipuuston uusimisen ta-
pojen testaus hyväkuntoisilla laidunkohteilla. 
Mahdollisuuksia ovat mm.
1. Kokeillaan vesakon, pähkinän ja nuorten 

lehtipuiden polttoa tehokkaalla liekillä 
muutamana vuonna peräkkäin ja eri ta-
voin. Kokeiluhanke käynnistyy 2021.

2. Kokeillaan hyväkuntoisilla kohteilla rajat-
tua ja kevennettyä syyslaidunnusta, jol-
loin eläimet jättävät haavan ja saarnen 
koskematta, mutta syövät muuta kasvilli-
suutta. Tutkitaan pensaikon (rakennepiir-
re G) ja erilaisen lahopuun käyttömah-
dollisuuksia lehtipuuston uusiutumisen 
ja vahvaa laidunhoitoa karttavien uhan-
alaisten lajien lisäämisen sekä yleisen 
kohteen mosaiikkimaisuuden lisäämises-
sä. Hyväkuntoisilla kohteilla testataan la-
hopuun tuomista niityn rajaan kehikoksi, 
joka estää vahvan laidunnuksen. Samalla 
luodaan pesäpaikkoja pölyttäjille. 
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on työn alla kännykkäopas (ELY-keskus), jo-
ta käyttämällä perhosten huomioiminen saa-
daan yhä paremmin mukaan hoidon suunnit-
teluun jokaisella hoitoalueella ja niiden ulko-
puolella.

D. Kalkkivaikutteinen maaperä ja  
(sukkessiojatkumot)
Kalkkivaikutteisen maaperän esiintymistä 
tutkitaan aina hoidon suunnitteluvaiheessa. 
Yleensä kalkkivaikutuksesta kielii kasvillisuus, 
joten kalkkivaikutteisen maaperän indikaat-
torilajistoa tulee tarkkailla maastokäynneil-
lä hoitotoimien kohdentamiseksi. Saaristossa 
ehkä selvimpiä vaateliaan lajiston indikaatto-
rikasveja kivennäismaapohjilla ovat verikur-
jenpolvi, käärmeenpistonyrtti, mäkiminttu 
ja mäkimeirami ja kalkkikallioilla mäkirikko 
mutta myös lukuisat muut kalkinsuosijat ja 
-vaatijat. Umpeenkasvun edettyä tarpeeksi 

la, kun huolehditaan pensaikon jättämisestä, 
mesikasvien lisäämisestä, kosteusgradientis-
ta ja peitteisyysjatkumoista, on myös huoleh-
dittava paahteisten alueiden lisäämisestä ja 
huomioimisesta. Harjusaarilla tämä on luon-
tevaa, mutta muilla perinnebiotooppikoko-
naisuuksilla on osattava rakentaa paahteisia 
kohteita hiekkaisille kohdille, paahteisille rin-
teille ja kallioiden kylkiin. Tämä rakennepiirre 
elättää erityisen runsasta uhanalaisten per-
hosten lajimäärää ja on erityisen merkittävä 
myös putkilokasvilajistolle.

Kohteiden hoidossa on kiinnitettävä huo-
miota merkittävimpiin perhoskasveihin ja 
niiden säilymiseen jatkuvan hoidon kohteil-
la. Merkittävimmät perhoskasvit ovat Saaris-
tomeren alueella ajuruoho, mäkimeirami ja 
ketomaruna. Mutta näiden lisäksi on suuri 
joukko kasvilajeja, joilla elää yhdestä muuta-
maan perhoslajia. Perhoslajiston huomiointiin 

een muut uhanalaiset lajit huomioiden. Huo-
mattavaa on, että useilla arvokkailla avoimilla 
niityillä tämä ei ole mahdollista (sillä yhtäkki-
nen kosteustason vaihtelu hävittää uhanalais-
ta lajistoa), mutta näilläkin tutkitaan kosteus-
tasojen ylläpitämisen mahdollisuuksia niityn 
lähiympäristössä. 

Kosteaa mikroilmastoa ylläpidetään avoi-
milla ja puoliavoimilla alueilla myös pensas-
kerroksen käsittelyä monipuolistamalla. Kos-
teikoita ja kausikosteikoita (lampareet, lam-
met, suot) huomioimalla ja ojia tukkimalla 
saadaan edelleen lisättyä kosteustasoa.

Kaikilla tuoreita ja kuivia niittykokonai-
suuksia sisältävillä kohteilla kunnostetaan 
tai täydennyskunnostetaan niittyjatkumoon 
mahdollisuuksien mukaan myös kosteita niit-
tyjä.

F. Mesikasvit ja niittykohteen kasvilli-
suuden korkeusvaihtelu 
Niittykasvien korkeusvaihtelusta pidetään 
huolta jatkuvan hoidon kohteilla mutta myös 
kunnostusvaiheessa. Kunnostettaessa koh-
teita paahdealueiden, rantojen, luontaisten 
niittyjen ja perinnemaisemien hyvälaatuinen 
kasvillisuus jätetään aina kunnostustoimien 
ulkopuolelle. Myöskään laidunnusta ei toteu-
teta näillä kohdilla kunnostusten aikana. 

Niittyjä ja mesikasvialueita lisätään myös 
perinnemaisemien ulkopuolella. Pienikokois-
ten nummien ja niittyjen hoito ilman laidun-
nusta on yhtenä päätoimenpiteenä harjusaa-
rilla (4), itäisen saariston niityt ja kalliot -hoi-
toalueella (5), uloin saaristo -hoitoalueella (6) 
ja kaikilla ulkosaariston kalkkikalliokohteilla.

Muut
Suolamaat ja rantojen pienialaiset kosteikot 
huomioidaan hoitotoimissa vahvoilla kunnos-
tustoimilla etenkin ruovikoiden poistamisel-
la. Myös pienialaisten kaivantojen tekoa tut-
kitaan suolamaiden ja allikoiden lisäämiseksi.

Lahopuujatkumon säilyttämisestä huoleh-
ditaan kaikilla hoitokohteilla hoitoalueiden 
hoito-ohjeiden mukaan. Lahopuun määrää li-
sätään kaikilla luontotyypeillä muun hoidon 

Raita on merkittävä resurssi lahopuuna, mutta myös kevään siitepölyvarantona. Kuva: Maija Mussaari.
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pitkälle kalkkivaikutteinen kasvillisuus väis-
tyy. Moreeni- ja hiekkapohjaisissa katajikois-
sa kalkkivaikutuksen määrää voidaan tutkia 
lapion kärjellä.

Kalkkivaikutteisten niittyjen lisääminen 
on erityinen tavoite hoitoalueilla 2 ja 3 mutta 
myös kaikilla muilla hoitoalueilla. Kalkkivai-
kutteisten laajojen kohteiden hoidossa nou-
datetaan erityistä tarkkuutta, sillä uhanalaista 
lajistoa on runsaasti kaikilla peitteisyystasoilla 
eli kaikilla luontotyyppiryhmillä.

G. Pensaskerros
Avoimien ja puoliavoimien hoitokohteiden 
tulisi aina koostua mosaiikkimaisesta pen-
sasryhmien ja yksittäisten pensaiden vuorot-
telusta täysin avoimien alueiden kanssa. On 
kuitenkin huomattava, että pusikoituminen 
on suurin avoimien alueiden lajistoa uhkaa-
va ilmiö saaristossa, joten avoimen pinta-alan 
tulee olla riittävä erityisesti arvokkaimmilla 
niittykokonaisuuksilla elävälle lajistolle. Sik-
si raivausohje on riippuvainen pinta-alasta ja 
kohdetta ympäröivästä maisemasta. Pienillä, 
puustoisten alueiden keskellä sijaitsevilla ke-
to- ja niittylaikuilla pensaikon poistaminen 
on tarkoituksenmukaista. Laajoilla kohteilla 
tai ainoastaan avoimia luontotyyppejä sisäl-
tävillä kohteilla pensaskerrosta ei poisteta 
luontotyypiltä kauttaaltaan. Laidunkohteil-
la piikikkäät kotimaiset ruusut jätetään niit-
tykohteilla ja hakamailla raivaamatta. Myös 
marjovia pensaita on hyvä jättää kohtalainen 
määrä ravinnoksi linnuille.

E. Kostea maaperä
Saariston ilmankosteus on usein korkea. Huo-
len aiheena on kuitenkin kevään ja alkukesän 
kuivuus, jonka on todettu muuttuneen aikai-
sempaa kattavammaksi ja pidempikestoisek-
si. Tästä syystä kosteutta lisätään kaikilla hei-
kentyneillä metsäluontotyypeillä sekä lisäk-
si suojeluun tulleilla ja tulevilla peltoalueil-
la ja pienimuotoisillakin entisillä kosteikoil-
la. Kosteapohjaisten alueiden määrää lisätään 
tukkimalla peltojen, niittyjen ja kaikenlaisia 
metsänpohjaa kuivattavia uomia ja ojia alu-

een muut uhanalaiset lajit huomioiden. Huo-
mattavaa on, että useilla arvokkailla avoimilla 
niityillä tämä ei ole mahdollista (sillä yhtäkki-
nen kosteustason vaihtelu hävittää uhanalais-
ta lajistoa), mutta näilläkin tutkitaan kosteus-
tasojen ylläpitämisen mahdollisuuksia niityn 
lähiympäristössä. 

Kosteaa mikroilmastoa ylläpidetään avoi-
milla ja puoliavoimilla alueilla myös pensas-
kerroksen käsittelyä monipuolistamalla. Kos-
teikoita ja kausikosteikoita (lampareet, lam-
met, suot) huomioimalla ja ojia tukkimalla 
saadaan edelleen lisättyä kosteustasoa.

Kaikilla tuoreita ja kuivia niittykokonai-
suuksia sisältävillä kohteilla kunnostetaan 
tai täydennyskunnostetaan niittyjatkumoon 
mahdollisuuksien mukaan myös kosteita niit-
tyjä.

F. Mesikasvit ja niittykohteen kasvilli-
suuden korkeusvaihtelu 
Niittykasvien korkeusvaihtelusta pidetään 
huolta jatkuvan hoidon kohteilla mutta myös 
kunnostusvaiheessa. Kunnostettaessa koh-
teita paahdealueiden, rantojen, luontaisten 
niittyjen ja perinnemaisemien hyvälaatuinen 
kasvillisuus jätetään aina kunnostustoimien 
ulkopuolelle. Myöskään laidunnusta ei toteu-
teta näillä kohdilla kunnostusten aikana. 

Niittyjä ja mesikasvialueita lisätään myös 
perinnemaisemien ulkopuolella. Pienikokois-
ten nummien ja niittyjen hoito ilman laidun-
nusta on yhtenä päätoimenpiteenä harjusaa-
rilla (4), itäisen saariston niityt ja kalliot -hoi-
toalueella (5), uloin saaristo -hoitoalueella (6) 
ja kaikilla ulkosaariston kalkkikalliokohteilla.

Muut
Suolamaat ja rantojen pienialaiset kosteikot 
huomioidaan hoitotoimissa vahvoilla kunnos-
tustoimilla etenkin ruovikoiden poistamisel-
la. Myös pienialaisten kaivantojen tekoa tut-
kitaan suolamaiden ja allikoiden lisäämiseksi.

Lahopuujatkumon säilyttämisestä huoleh-
ditaan kaikilla hoitokohteilla hoitoalueiden 
hoito-ohjeiden mukaan. Lahopuun määrää li-
sätään kaikilla luontotyypeillä muun hoidon 

Raita on merkittävä resurssi lahopuuna, mutta myös kevään siitepölyvarantona. Kuva: Maija Mussaari.
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tarpeen Natura 2000 -luontotyyppien erin-
omaista tilaa lähestyville perinnebiotooppi-
kohteille. Merkittävin toimenpide pitkäikäi-
sillä jatkuvan hoidon kohteilla on laidunnuk-
sen uudelleenjärjestely, jolla lisätään kohteen 
sisäistä vaihtelevuutta sekä hakamailla että 
avoimilla niittyluontotyypeillä ja huolehdi-
taan uuden puusukupolven, erityisesti haa-
van ja jalopuiden synnystä. Hoidetuilla koh-
teilla pyritään myös kosteusjatkumoiden yl-
läpitoon mahdollisuuksien mukaan ojia tuk-
kimalla ja kosteikoita huomioimalla. Hoito-
intensiteetin on vaihdeltava kohteen sisällä ja 
kohteiden välillä, jotta lajistolla on paremmat 
mahdollisuudet selvitä ilmastonmuutoksen 
tuomista ääriolosuhteista. 

Vahvaa laidunnusta voidaan käyttää niityn 
kunnostustoimenpiteenä vielä pitkään pen-
saskerrokseen ja puustoon kohdistuvien kun-
nostustoimenpiteiden jälkeisinä vuosina. Täl-
löin pyritään kasviyhteisön muutoksiin kor-
keakasvuisesta, usein heinävaltaisesta niitystä 
(ilman laidunnusta tai niittoa kasvillisuus on 
korkeaa, 20–100 cm) matalakasvuiseksi. Sitä 
ei kuitenkaan tule käyttää kohteella kauttaal-
taan samanaikaisesti, mikäli kohteeseen sisäl-
tyy merkittäviä edustavia osia. Kohde on aina 
lohkottava osiin, sillä totaalinen vahva laidun-
paine hävittää hyönteislajeja. 

Sen sijaan hyväkuntoisissa ts. matalakas-
vuisissa kasviyhteisöissä (ilman laidunnusta 
1–20 cm) jatkuvan hoidon intensiteetin tulisi 
olla maltillista ja laidunnuksessa tulisi voida 
pitää välivuosia. Ajoittainen kerran kymme-
nessä vuodessa tapahtuva ylilaidunnus ei ole 
fataalia ja saattaa välillä tulla tarpeeseenkin 
(maanpinnan rikkoutuminen), mutta usein 
toistuessaan se johtaa lopulta monimuotoi-
suuden vähenemiseen. Erityisen tärkeää lai-

ohella, rajoitetusti hakamaakohteilla ja aino-
astaan lehdesniityiltä se kerätään lähes koko-
naan pois. Suuret lehtipuun rungot siirretään 
näiltä muihin osiin saarta. Niittyjen kunnos-
tuksissa lahopuu siirretään pois niitettäväk-
si tarkoitetuilta alueilta ja uhanalaisten lajien 
päältä kaikin tavoin hoidetuilla kohteilla, ellei 
suoria perusteita sen jättämiseksi paikoilleen 
ole. Lahopuuta käytetään hyödyksi kasvilli-
suuden korkeusvaihtelun lisäämisessä, lehti-
puuston uusimisessa ja vahvalle laidunnuk-
selle herkän kasvillisuuden suojaamisessa.

6.2.2 Jatkuvan hoidon laadun 
kasvattaminen ja sopeuttaminen

Pitkäikäisillä ja hyvin hoidetuilla laidunkoh-
teilla on tarvetta hoidon sopeuttamiselle 
ja monipuolistamiselle. Tämä suunnitelma 
osoittaa laidunsuunnittelun uudistamisen 

Lahopuujatkumoiden säilyttäminen on aluetasol-
la merkittävä luonnonhoidon suunnittelun osa-
alue. Saaristomerellä lehtilahopuu on merkittävin 
resurssi uhanalaiselle eliölajistolle, mutta välisaa-
ristossa, hoitoalueilla 1 ja 2 myös kuusi muodostaa 
paikoin merkittävän lahopuuresurssin. Kuva: Mai-
ja Mussaari.
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jalopuujatkumot s. 56) rajoittamalla laidun-
nusta. Pois suljettavia osia voidaan laiduntaa 
syksyisin lyhyen aikaa (syyslaidunnus). Pois-
suljettavilla alueilla myös pölyttäjien pesäpai-
kat lisääntyvät (kuoleva kasvimassa) ja paah-
teisten paikkojen lahopuu tarjoaa elinpaik-
koja runsaalle määrälle muutakin hyönteis-
lajistoa.

Monipuolistetaan kohteiden sisäistä raken-
netta pensaskerroksen avulla. Kohteiden vil-
lit kotoperäiset ruusulajit, etenkin orjanruusu, 
ovat loistavia laidunnuksen hillitsijöitä. Piikik-
käät kasvit ovat luontaisissakin laidunympä-
ristöissä niitä, joiden suojissa puut uusiutuvat 
ja jotka ylläpitävät kasvillisuuden heterogee-
nisyyttä. Niiden säilyttäminen kunnostuskoh-
teilla on järkevää, mutta hyväkuntoisilla koh-
teilla niitä ei usein ole. Kokeillaan ruusujen 
lisäämistä kohteilla, joilla kasvillisuus on tur-
han homogeenistä. Näin saadaan kasvillisuu-
teen korkeusvaihtelua ja lisää mesikasvivaran-
toa. Kun ruusut saadaan kasvamaan niityllä, 
on laidunjärjestelyt helpompi toteuttaa ja ta-
hattoman ylilaidunnuksen haitalliset vaiku-
tukset vähenevät. Näin saadaan väljyyttä laa-
dun valvontaan.

Saaristomeren runsaasti uhanalaista hyön-
teislajistoa sisältävässä maisemassa tulisi hoi-
totoimenpiteitä suoritettaessa kiinnittää huo-
miota myös liiallisen siivoamisen välttämi-
seen. Oksat, pensaat ja niityn korkeat ruo-
hotuppaat ovat pienessä määrin hyvä asia 
kokonaismonimuotoisuudelle, vaikka niistä 
pääosin pyritäänkin eroon vaateliaan kasvilli-
suuden tukemiseksi. Kunnostustoimissa sekä 
lehdesniittyjen hoidossa kattavaa haravointia 
tulisi välttää. Etenkin arvokkaimmilla niittyko-
konaisuuksilla sekä lehtomaisilla alueilla on 
aina hyvä jättää osa kohteesta pohjakerrok-
seltaan koskemattomaksi.

Hoitokartoilla jatkuvan hoidon kiireelli-
seen suunnittelutarpeeseen viitataan nume-
rolla 2. Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.

dunpaineen säätely on hyväkuntoisilla koh-
teilla, joilla esiintyy runsaasti uhanalaista lajis-
toa ja laajasti avointa pinta-alaa. Näillä lajisto 
hiljalleen taantuu, mikäli ylilaidunnus toistuu. 
Tämä on jälleen tekijä, jonka ongelmallisuus 
korostuu ilmastonmuutoksen edetessä. Sama 
koskee lehtojen ja perinnemaisemien rajapin-
nan kohteita sekä rantojen paahdeympäristö-
jä. Näissä ympäristöissä arvokas kasvillisuus ei 
siedä vahvaa laidunnusta.

Myös koko kasvukauden jatkuva ja koko 
alueen samanaikaisesti kattava lammaslai-
dunnus on ongelmallista, vaikka varsinaista 
ylilaidunnusta ei tapahtuisikaan. Vahvasti ra-
vintonsa valikoiva lammas valikoi aina ruo-
hovartisen kasvin heinäkasvien sijaan, jolloin 
jatkuva kevyt lammaslaidunnus johtaa ruo-
hovartisten kasvien vähenemiseen. Kevyestä 
koko kauden kestävästä lammaslaidunnuk-
sesta pyritään kokonaan eroon muuttamalla 
laidunrytmi vuorottelevaksi ja riittävällä lai-
dunpaineella. Tämän toimenpiteen mahdol-
lisuuksia säätelee vahvasti tuleva ympäristö-
sopimuskausi.

Toimenpiteet jatkuvan hoidon mukautta-
miseksi:

Merkittävimmät lisättävät rakennepiirteet 
ovat 

 • A. Haapa- ja jalopuujatkumo 
 • E. Kostea maaperä ja mikroilmasto
 • F. Mesikasvit ja kasvillisuuden korkeus-

vaihtelu 
 • G. Pensaskerros.

Tärkeimmät menetelmät ovat laidunalu-
een lohkottaminen tai vuorottelu, laidunpai-
neen vähentäminen ja pensaskerroksen mo-
nipuolistaminen. Lisäksi kokeillaan uudenlai-
sia hoitotapoja.

Kehittäminen: Kokeillaan hyväkuntoisilla 
kohteilla niittysukkession porrastamista sul-
kemalla osia niitystä laidunnuksen ulkopuo-
lelle muutamaksi vuodeksi. Samalla kokeil-
laan lehtipuiden uusiutumista (ks. A Haapa- ja 
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Jatkuvan hoidon laadun säilyttämiseksi on 
erityisen tärkeää, että hoitosuunnitelmat päi-
vitetään riittävän usein. Valtakunnallisesti (V) 
ja maakunnallisesti (M) arvokkaiden perinne-
maisemien sekä isojen saarten monipuolisten 
ja kymmeniä uhanalaisia lajeja sisältävien hoi-
tokokonaisuuksien hoidon tavoite ja lajiston 
tila tulee arvioida jatkossa vähintään 5 vuo-
den välein. Tämä tarkoittaa kattavaa uhan-
alaisten lajien tarkastusta sekä luontotyyp-
pien edustavuuden uudelleen määrittämistä. 

6.4 Vaikutukset Luonto- 
ja lintudirektiivin 
luontotyyppeihin ja lajeihin
Suunnitelman vaikutukset Natura 2000 
-luontotyyppeihin sekä direktiivi- ja uhan-
alaisiin lajeihin ovat neutraaleja tai myöntei-
siä, eikä suunnitelma merkittävästi heikennä 
Natura 2000 -alueen suojeluperusteena ole-
vien lajien ja luontotyyppien tilaa.

Saaristomeren luonnonhoidon kokonais-
suunnitelma laajentaa direktiiviluontotyyp-
pien pinta-alaa ja parantaa niiden laatua se-
kä kasvattaa direktiivilajien populaatiokoko-
ja. Muutaman Natura-luontotypin kohdalla 
pinta-ala pienenee mutta korvautuu toisel-
la Natura-luontotyypillä riippuen siitä, mikä 
on kohteen ja kohdekokonaisuuden luonto-
arvojen kannalta arvokkain vaihtoehto. Luon-
totyypin lehdot 9050 osalta pinta-ala piene-
nee hieman mutta korvautuu luontotyypillä 
hakamaat ja kaskilaitumet 9070. 

Hiekkarantojen 1640 kunnostuksissa hei-
kennetään paikoittain luontotyypin 1210 (ran-
tavallit) esiintymiä, sillä rihmalevien ja ruo’on 
kasaantuminen rannoille johtaa kiihtyvään 
umpeenkasvuun. Kun rihmalevää ja ruokoa 
poistetaan hiekkarannalta (1640), hiekkaran-
nan edustavuus paranee. Poistettavat määrät 
ovat niin pieniä, ettei heikennys vaikuta luon-
totyypin 1210 suojelutasoon, jonka merkittä-
vin heikentäjä on rehevöitynyt meri.

6.2.3 Kunnostukset jatkuvan 
hoidon kohteilla

Monella jatkuvan hoidon kohteella on tar-
vetta lisäkunnostuksiin uhanalaisen lajiston 
populaatioiden kasvattamiseksi. Hoidon te-
hokkuuden kannalta tähän olisi mielekäs-
tä tarttua. Laidunnuksessa olevan kohteen 
kunnostaminen on äärimmäisen kustannus-
tehokasta, sillä kohteen laatua kasvattamalla 
saadaan samalla joka tapauksessa sijoitetulla 
työpanoksella (jatkuvien kohteiden ylläpito) 
enemmän luonnonsuojeluhyötyjä. Kunnos-
tustoimilla voidaan kasvattaa etenkin uhan-
alaisten kasvien määrää (Lindgren & Mussaari 
2021 ja Kanerva 2021).

6.3 Hoidon vaihe ja 
eteneminen
Hoitoalueet määritettiin karkealla tasolla jo 
vuonna 2015. Kunnostustoimet ovat eden-
neet pisimmälle ulkosaariston perinnebio-
tooppi-lehtomosaiikilla, jonne hoitoa on kes-
kitetty ennen tämän suunnitelman aloitta-
mista. Tämä alue on Saaristomeren pitkäikäi-
simpiä hoitokohteita, jonka hoito aloitettiin 
jo 1980-luvulla. Alueen hoidon hyviä tulok-
sia sovelletaan tässä julkaisussa. Tällä hoito-
alueella kiireellinen hoitotavoite on hoidon 
sopeuttaminen muuttuvassa ilmastossa koh-
teilla, joiden niittyluontotyypit ovat saavutta-
neet hyvän tai erinomaisen tilan. Samanlai-
nen hoitotavoite on kaikkialla Saaristomeren 
pitkään hoidetuilla perinnebiotooppikohteil-
la.

Tämä suunnitelma on ohjannut kunnos-
tuksia etupainotteisesti harjusaarilla, sillä 
suurten saarten Örön ja Jurmon kunnostus-
toimet aloitettiin jo Luonnonhoito-LIFE- ja 
Paahde-LIFE-hankkeiden avulla. Koko ket-
jun kattava suunnitelma saatiin sisällytettyä 
Rannikko-LIFE-hankkeeseen. Rannikko-LIFE-
hanke vie tavoitteita eteenpäin pisimmälle 
harjusaarilla, mutta pienessä määrin kaikilla 
hoitoalueilla. 
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kartalla uhanalaiset direktiivilajit, jotta nii-
den huomioiminen on mahdollista käytän-
nön hoitotoimissa.

Luontodirektiivin IV liitteen uhanalaiset 
lajit pikkuapollo ja isoapollo ovat luonnon-
hoidon kohdelajeja ja hyötyvät hoitotoimista.

Lepakkolajeihin hoitotoimet eivät suoraan 
vaikuta.

Lintudirektiivin lajit hyötyvät tämän suun-
nitelman toimenpiteistä, sillä niille tärkein 
elinympäristö on avoin ulkosaaristo ja siellä 
ulkosaariston luodot, saaret ja matalikot. Lin-
nusto huomioidaan aina ulkosaariston luoto-
jen ja saarten hoitoa suunniteltaessa. Linnus-
ton kannalta merkittävin toimenpide on vie-
raslajien minkin ja supikoiran poisto, joka on 
tehostunut voimakkaasti viime vuosina tämän 
suunnitelman ulkopuolella.

Tämä suunnitelma on ensimmäinen Suo-
men valtion alueella laadittu pikkunoidanlu-
kon ja isoapolloperhosen elinympäristöver-
koston parantamiseen tähtäävä suunnitel-
ma. Pikkuapolloperhosen osalta mannerpo-
pulaatioissa on toteutettu useita verkostoon 
kohdentuvia hankkeita, mutta Saaristomeren 
alueella on toteutettu vain yksittäisten koh-
teiden kunnostustoimia. Saaristomeren koko-
naissuunnitelma ja sen alla toteutettavat koh-
dekohtaiset työkohdesuunnitelmat tähtäävät 
uhanalaisen lajiston ja luontotyyppien sekä 
direktiiviluontotyyppien ja direktiivila jien 
elinympäristöverkostojen vahvistamiseen ja 
sitä kautta vaikuttavat merkittävästi suotui-
san suojelutason saavuttamiseen.

Natura 2000 -alueet 
suunnitelman osoittamilla 
hoitoalueilla

 • FI0200058 Kuusistonlahti SPA
 • FI0200064 Seilin saaristo SAC/SPA
 • FI0200038 Aasla–Kramppi SAC
 • FI0200065 Pakinaisten saaristo SAC
 • FI0200186 Uutiskuuva SAC
 • FI0200063 Lenholm SAC
 • FI0200108 Mustfinnöträsket SAC/SPA
 • FI0200127 Paraisten kalliot SAC
 • FI0200092 Pettebyviken SPA
 • FI0200129 Paraisten orkidea-alue SAC
 • FI0200134 Paraisten kalkkialueet SAC
 • FI0200052 Åvensorin lehto SAC
 • FI0200046 Houtskarin lehdot SAC
 • FI0200047 Iniön saaret SAC
 • FI0200067 Lövskärsfjärdenin reunasaa-

ret SAC
 • FI0200090 Saaristomeri SPA
 • FI0200164 Saaristomeri SAC
 • FI0200111 Paraisten harjusaaret SAC
 • FI0200062 Ölmos–Purunpää SAC
 • FI0200193 Örön saari SAC
 • FI0200069 Biskopsön glo-järvet SAC
 • FI0200113 Kemiönsaaren kalliot SAC.

Vaikutukset luonto- ja 
lintudirektiivin lajeihin 

Luontodirektiivin liitteen II uhanalaisista la-
jeista pikkunoidanlukko ja vennajäärä hyö-
tyvät hoitotoimista. Vennajäärän esiintymi-
nen hoitoalueilla on epäselvää, mutta sen 
leviäminen on mahdollista hoitoalueelle 1 
lähialueella sijaitsevasta Ruissalosta. Samoin 
voidaan toivoa tapahtuvan erakkokuoriaiselle 
soveltuvia elinympäristöjä kunnostettaessa. 
Lahokaviosammalen esiintymispaikat huo-
mioidaan hoidossa verkostotasolla ja kohde-
tasolla, ja isotorasammal ja korpihohtosam-
mal ovat pääsääntöisesti hoidettavien luon-
totyyppien ulkopuolella. Työkohdesuunnitel-
massa, hoitosuunnitelmassa tai toimenpide-
suunnitelmassa listataan ja osoitetaan aina 



64

Ilmastonmuutos tulee muuttamaan Itä-
meren alueen luontotyyppejä etenkin 
kiihtyvän kasvun, vuodenaikojen siirty-
misen, kuivumisen ja meren pinnan ko-
hoamisen myötä. Toimenpiteiden pää-
tavoitteena on kuivumisen estäminen 
ja ekolokerojakauman monipuolistami-
nen sekä avoimuuden ylläpito. Tärkeim-
mät toimenpinteet ovat peitteisyys-, 
kosteus- ja sukkessiojatkumoiden kehit-
täminen ja ylläpitäminen, luontotyyp-
pien yleinen pinta-alan lisääminen po-
pulaatioiden vahvistamiseksi sekä ran-
nan läheisten niittyjen laajentaminen.

Alueellisesti merkittäviä rakennepiir-
teitä ja sukkessiojatkumoita tukemal-
la ja kehittämällä ekolokeroiden ja-
kauma siirtyy maisemassa mutta säi-
lyy alueella. Toimien avulla lajistolle 
on tarjolla laajempi luontotyyppiskaa-
la ja näin resurssitarjonta on runsaam-
paa ja monipuolisempaa pirstaloitu-
neessa maisemassa. Kun alueen luon-
totyypit hiljalleen muuttuvat ilmaston-
muutoksen edetessä, pääosa lajistos-
ta kyetään säilyttämään aluekokonai-
suudella niiden ekolokeroiden siirty-
essä kosteus- ja sukkessiojatkumoilla.

Keväiden aikaistuminen ja siitä johtuva 
kasvien kukinnan ja niillä ruokailevien 
hyönteisten eriaikaistuminen on hanka-
lasti hallittava ongelma, kuten myös tou-
kan resurssikasvien ja itse toukan kasvun 
eriaikaistuminen. Teoriassa ongelmaa 
voidaan yrittää ratkaista kahdella taval-
la: kunnostamalla elinympäristöjä, joil-
la toukat kehittyvät keväällä hitaammin 
(varjostus, ekspositio), tai aikaistamalla 
mesikasvien kukintaa. Vaihteleva pen-

saskerros rakennepiirteenä ja sopivien 
elinympäristölaikkujen kunnostaminen 
myös pohjoisiin ilmansuuntiin mahdol-
listavat teoriassa paikan hitaammin ke-
hittyville toukille. Ongelma kuitenkin on 
se, että aikuisten perhosten käyttäyty-
minen ei muutu hetkessä (muninta poh-
joisiin ilmansuuntiin) eivätkä pienet po-
pulaatiot selviä enää uusista muutosti-
lanteista. Teoriassa mahdollinen auttava 
tekijä on jälleen sukkessiojatkumoiden 
ylläpito, joka takaa vaihtelevan kokoel-
man niittykukkia, mutta myös niittyjen 
lisääminen eteläisiin ilmansuuntiin kaa-
taville rinteille. Lämpimien paikkojen 
vähäkarikkeiset, hyväkuntoiset keto- ja 
niittyalueet kukkivat varhain keväällä.

Kuten kostea maaperä myös kostea 
mikroilmasto on ilmastonmuutoksen 
uhkaama ilmiö. Ilmastonmuutosvaiku-
tuksia on mahdollista puskuroida kos-
teita ympäristöjä lisäämällä. Puskuroin-
tikyky on suurelta osin vain väliaikainen 
(ilmastonmuutos ajaa lopulta pusku-
rointikyvyn ohi), mutta se antaa lajistolle 
lisäaikaa sopeutua ja siirtyä soveliaam-
mille alueille ja tiedeyhteisölle aikaa 
löytää ongelmaan ratkaisuvaihtoehtoja.
Ilmastonmuutoksen vaikutusten seuran-
nan kannalta olisi erityisen tärkeää lisätä 
tutkimusta luontotyyppien seurannas-
ta ja jatkaa olemassa olevia ja uudelleen 
käynnistettyjä pitkäaikaisseurantoja. Pit-
käaikaisseurantoihin kannattaisi kytkeä 
luontotyyppien olosuhteiden mittausta 
(kosteus, lämpötilan kehitys, lämpösum-
ma jne.) (ks. esim. Laaksonlaita 2021).

Aiheesta lisää esim. Shifting habi-
tats 2020 ja Heikkinen ym. 2020.

Vuonna 2018 koettiin saaristossa poikkeuksellinen alkukesän kuivuus. Normaalina vuonna kesäkuun 
lopussa tai heinäkuun alussa tapahtuva kallioketojen kuivuminen koettiin jo kesäkuun alussa. Berg-
hamnin kalkkikallio 26.6.2017 ja 8.6.2018. Kuvat: Maija Mussaari.   

ILMASTONMUUTOKSEEN VARAUTUMINEN
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hoitoalueella merkittäviin rakennepiir-
teisiin ja luontotyyppeihin.

5. Tehdään maastokäynti ja/tai ehdote-
taan lajistoinventointeja kohteelle.
a. Kartoitetaan avointen ja puoliavoin-

ten luontotyyppien potentiaaliset 
alueet kunnostusten laajuuden sel-
vittämiseksi.

b. Kartoitetaan hoitoalueen ja -koh-
teen uhanalaiselle lajistolle merkit-
tävät rakennepiirteet ja mahdolli-
suudet niiden lisäämiseksi kohde-
alueella.

c. Ehdotetaan lisää lajistoinventointeja 
kohteelle tarpeen mukaan.

6. Hahmotetaan kartalle historiallinen 
maisema, nykyinen maisema, tämän-
hetkiset rakennepiirteet ja lajien esiin-
tymät sekä rakennepiirteiden säilyttä-
misen ja kunnostamisen mahdollisuu-
det.

7. Suunnitellaan edellisten avulla kunnos-
tus- ja hoitotoimet kohteella.

8. Arvioidaan vaikutukset Natura-luonto-
tyyppeihin sekä direktiivi- ja uhanalai-
siin lajeihin.

Hoitosuunnitelman laadinta saariston leh-
tokohteelle vaatii aina vähintään kaksi maas-
tokäyntiä eri vuodenaikoihin. Keväinen käynti 
on tarpeen kosteikoiden, etenkin kausikostei-
koiden, ja parhaiden kiurunkannusalueiden 
sekä kevätaspektin havaitsemiseksi. Keväinen 
käynti on myös omiaan puuston rakenteen 
havainnoimiseksi. Lehdettömässä maisemas-
sa vanhat alas asti oksaiset hakamaapuut nä-
kyvät kauas ja puuston kerrostumattomuus/
kerrostuneisuus on hyvin havaittavissa. Toinen 
käynti olisi hyvä ajoittaa pikkuapollon lento-
aikaan kesäkuulle, jolloin lentoaikainen me-
sikasvivaranto on arvioitavissa ja heinäkuises-
ta niittykasvillisuudestakin pääosa on jo nä-
kyvillä.

7 Hoidon suunnittelun  
eteneminen
Seuraavassa esitellään Saaristomeren kuu-
si hoitoaluetta. Hoitotoimet ovat käynnissä 
jokaisella hoitoalueella, mutta hoidon vaihe 
on niillä erilainen. Hoidon tilanteeseen vyö-
hykkeellä pääsee tutustumaan kunkin hoito-
alueen lopussa olevassa kappaleessa (Hoidon 
vaihe 2021). Vähiten hoitotoimia kokonaisuu-
dessaan tarvitaan uloin saaristo -vyöhykkeel-
lä (6) ja eniten sukkessiojatkumoilla (2, 3). Kii-
reellisin hoidon tarve on välisaariston sukkes-
siojatkumolla. 

Pisimmällä hoidon suunnittelu ja hoitotoi-
met ovat ulkosaariston sukkessiojatkumoil-
la ja harjusaarilla. Hoidon vaihe ja hoitotapa 
kullakin saarella on esitetty hoitoalueittaisten 
karttojen avulla. Kartoissa kuvattu tilanne on 
aikaan sidottu, ja tilanne ja tavoitteet muut-
tuvat tiedon lisääntyessä. Suunnitelmaa päi-
vitetään aina tarvittaessa, tiheimmillään ker-
ran vuodessa. Tarkasta, että olet lukemassa 
suunnitelman tuoreinta versiota.

Laadittaessa työkohdesuunnitelmaa tai 
vastaavan laajuista hoitosuunnitelmaa hoito-
alueen sisällä noudatetaan hoitotapojen va-
linnassa seuraavaa etenemistapaa. 

1. Tutustutaan suojelualuemääräyksiin ja 
rajoituksiin.

2. Tutustutaan kohdesaaren luontotyyppi-
valikoimaan. Tutkitaan myös mitä his-
toriallista aineistoa alueelta on olemas-
sa (pitäjänkartat, ilmakuvat).

3. Tutustutaan kohdesaaren tuoreeseen 
lajistotietoon LajiGIS-järjestelmässä ja 
kohdealueelta tehtyihin selvityksiin. 
Kerätään olemassa oleva uhanalaisen 
lajiston ekologiatieto kohdekohtaisten 
arvokkaiden rakennepiirteiden selvittä-
miseksi. 

4. Tutustutaan tämän julkaisun luettele-
miin Saaristomeren mittakaavassa mer-
kittäviin rakennepiirteisiin ja kyseisellä 
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ohjeita myös pääosa tuntemattomasta harvi-
naisesta lajistosta säilyy ja elinympäristöjen 
laatu paranee myös muulle kyseisen hoito-
alueen uhanalaiselle lajistolle. Luonnonhoito-
kokemusta omaava kollega on aina kultaakin 
kalliimpi tietolähde kaikessa luonnonhoidon 
suunnittelussa. 

Tämä etenemisohje ei sisällä käytännön ra-
joitteiden eli esimerkiksi kaivinkonereittien ja 
mökkien sijoittumisen kartoittamista tai käy-
tännön suunnittelutyön ohjeita. Nämä vaikut-
tavat oleellisesti hoidon mahdollisuuksiin ja 
ovat kiinteä osa luonnonhoidon suunnittelua.

Ulkosaariston kedon raivausta WWF:n talkooleirillä 2019. Pienen-
kin alueen raivaaminen näkyy maisemassa välittömästi. Kuvat: Mai-
ja Mussaari.   

Lopulliseen suunnitelmaan lisätään aina 
ajantasainen lista ja kartta kohteen uhan-
alaisista lajeista ja kirjataan, miten ne huo-
mioidaan kohteen hoitotoimissa. Kiireellisesti 
suojeltavien sekä äärimmäisen (CR) ja erittäin 
(EN) uhanalaisten lajien osalta konsultoidaan 
aina kyseisen lajiryhmän asiantuntijaa ja sel-
vitetään lajin esiintyminen tarvittaessa tar-
kemmin hoidon kohdealueella. Erityisen tär-
keää on huomioida uhanalaisten lajien vaati-
mukset paitsi kunnostustoimissa myös koh-
teiden laidunsuunnittelussa (lintujen pesin-
tä, hyönteisten ravintokasvit, kasvien kukinta-
ajat jne.). Noudattamalla tämän suunnitelman 
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8 Hoito-ohjeet luonnonhoito-
alueittain

Luonnonhoito käynnissä erilaisilla kohteilla ja luontotyypeillä. Kuvat: Maija Mussaari.                

Niittotalkoot Berghamnissa.

Hakamaan raivausta Jungfruskärissä.

Jurmon poltetulla nummella vallitsevat heinäkasvit muu-
tama vuosi polton jälkeen.

Nummi palaa Kråkskärissä.

Silmälläpidettävä kissankäpälä laajensi kasvustoaan voi-
makkaasti Kråkskärin poltetulla nummella muutama vuo-
si polton jälkeen.

Poltetun nummen raja näkyy maisemassa selvästi lähes 
vuosikymmenen.
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makkaasti Kråkskärin poltetulla nummella muutama vuo-
si polton jälkeen.

Poltetun nummen raja näkyy maisemassa selvästi lähes 
vuosikymmenen.

1 Välisaariston 
perinnemaisemat ja lehdot – 
tammi 
Välisaariston perinnemaisemat ja lehdot  
-kokonaisuus ulottuu välisaariston ja sisäsaa-
riston alueelle. Hoitoalueen lähiympäristössä 
sijaitsevat Suomen merkittävimmät tammi-
lehdot ja -hakamaat. Saariston vähäiset tam-
milehdot ja -hakamaat sijoittuvat tälle hoito-
alueelle. Vyöhyke on luonteeltaan metsäinen 
ja suurten saarten hallitsema. Luonnontilai-
sia ja sen kaltaisia metsiä esiintyy suhteelli-
sen runsaasti. Kokonaisuudella on kuitenkin 
merkittävä määrä myös perinnemaisemia ja 
niittykokonaisuuteen kuuluvia uusympäris-
töjä sekä niiden uhanalaista lajistoa. Suoje-
lualueiden ulkopuolella tunnistetaan useita Tammi. Kuva: Jari Kostet.

Seilin saarella perinnemaisemat keskittyvät tutkimusaseman ympärille saaren keskiosaan. Saaren 
pohjoisosassa, kuvan yläosassa, siintävät iäkkäät mäntymetsät. Etelässä vallitsevat lehdot ja kuusikot. 
Kuva: Jaakko Ruola.
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Luontotyypit

Luonnonhoidon merkittävimmät Natura-
luonto tyypit alueella ovat runsaslajiset kui-
vat ja tuoreet niityt 6270, hakamaat ja kas-
kilaitumet 9070, lehdot 9050, jalopuumet-
sät 9020* ja merenrantaniityt 1630. Parais-
ten pääsaarten kalkkikalliokokonaisuus on 
Suomen laajuudessa erityisen merkittävä. 
Sen hoitotarve arvio ei kuitenkaan sisälly tä-
hän suunnitelmaan. Uhanalaisista luontotyy-
peistä hoito kohdistuu erityisesti seuraaviin 
luontotyyppeihin: 

 • Metsät: jalopuustoiset kangasmetsät
 • Lehdot: jalopuulehdot ja karut ja keskira-

vinteiset lehdot
 • Perinnebiotoopit: kallioketojen, ketojen, 

kosteiden niittyjen ja merenrantaniitty-
jen sekä hakamaiden ja metsälaidunten 
ryhmät

 • Kalliot: kalkkikallioiden ryhmä pois lukien 
joen- ja järvenrantojen kalkkikalliot. Ka-
rut kalliot (laidunnus), kalliometsät (lai-
dunnus).

Lajisto

Tammi on avainlaji, jolla elää satoja uhanalai-
sia lajeja. Se on ilmastonmuutoksen hyöty-
jä, mutta tämä seikka ei poista uhanalaisen 
lajiston säilyttämisen merkitystä, sillä suurin 
uhka tammilajistolle on metsänkäsittely sekä 
pirstoutuminen ja suurien puuyksilöiden jat-
kumon katkeaminen. Tämän hetken jättitam-
met, jotka ylläpitävät suurta määrää uhan-
alaista lajistoa, ovat pääasiassa laidunympä-
ristöjen jäänteitä, pellonreunojen yksilöitä 
ja puistopuita. Suurikokoisia tammia ei tällä 
hetkellä synny lisää, sillä laidunkohteilla uu-
siutuminen on hidasta ja niiden ulkopuolella 
monet kohteet ovat liian varjoisia tai niitä ra-
sittaa vahva valkohäntäkauriskanta. Varjossa 
tammesta kasvaa korkea mutta kapea.

Hoitoalueella on runsaasti uhanalaista la-
jistoa, jolla on potentiaalia levitä suojelualu-
eiden kunnostettaville kohteille. Hoitoalueel-
ta tunnetaan yhteensä 280 uhanalaista lajia, 

Hoitoalueen 1 luontotyyppejä ja lajeja. Kuvat: 
Maija Mussaari.                                

Sokkelokääpää niitylle kaatuneen tammirungon 
kyljessä.

Järeäoksaiset tammet lahoavat joutuessaan 
muun puuston saartamiksi.

Hyvin tyypillinen tilanne saariston kohteilla. Nuori 
havupuusto on saartanut tammiyksilön. 

Pieni kevyesti kalkkivaikutteinen kallio ja lai-
dunnettu niitty metsäisessä maisemassa.

Uhanalainen ja kiireellisesti suojeltava peltomai-
tikka voi suhteellisen hyvin Seilissä.
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hyönteislajistolle poikkeuksellisen merkittä-
viä tienvarsikokonaisuuksia, jotka täydentävät 
niittylajiston verkostoa (Nupponen & Niemi-
nen 2021). Välisaariston perinnemaisemat ja 
lehdot -hoitoalue jää elinvoimaisten pikku-
apollokohteiden väliin, sillä tältä hoitoalueel-
ta ei ole tuoreita pikkuapollon havaintoja yh-
tä elinvoimaista kohdetta lukuun ottamatta. 

Alueella on runsaasti vanhoihin metsiin si-
toutunutta lajistoa mutta myös merkittävää 
niittyjen ja kalkkikallioiden uhanalaista lajis-
toa. Puustoon sitoutuneen lajiston kartoituk-
set jatkuvat tietopuutosten täydentämiseksi 
kovakuoriaisinventoinnein vuonna 2021. Seili 
sijaitsee hoitoalueen keskellä ja on merkittä-
vä osa sekä puustoisten että avointen luon-
totyyppien verkostoa.

Kokonaissuunnitelman 
käsittelemät Natura-alueet

Suunnitelma ohjaa hoitotoimia vain peruste-
tuilla luonnonsuojelualueilla, mutta sitä voi-
daan hyödyntää myös niiden ulkopuolella. 
Seuraavat Natura-alueet sijaitsevat hoitoalu-
eella. Suluissa ovat hoitoalueen lajistotarkas-
telussa huomioidut Natura-alueet Paraisten 
pääsaarella; ne eivät kuitenkaan sisälly tämän 
kokonaissuunnitelman hoitotarvearvioon.

 • FI0200058 Kuusistonlahti SPA
 • FI0200064 Seilin saaristo SAC/SPA
 • (FI0200038 Aasla–Kramppi SAC)
 • (FI0200065 Pakinaisten saaristo SAC)
 • FI0200186 Uutiskuuva SAC
 • FI0200063 Lenholm SAC
 • (FI0200108 Mustfinnöträsket SAC/SPA)
 • (FI0200127 Paraisten kalliot SAC)
 • (FI0200092 Pettebyviken SPA)
 • (FI0200129 Paraisten orkidea-alue SAC)
 • (FI0200134 Paraisten kalkkialueet SAC).
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Tällä alueella sijaitsevat moniosaiset Pa-
raisten alueen kalkkikalliokokonaisuudet. 
Kalkkikallioiden hoito on siten yksi tämän 
hoitoalueen päätavoitteista Natura-alueilla 
suojelualueiden ulkopuolella, mutta suojelu-
alueilla niitä on vasta vähän.

Merkittävimmät rakennepiirteet

A. Haapa ja jalopuujatkumo
B. Iäkkäät lehtipuut 
F. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
G. Pensaskerros.

Hoitoalueella 1 Välisaariston perinnemaisemat ja lehdot havaitut uhanalaiset lajit 2021. Lajien luoki-
tus: Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 2021.

Luokitus Esiintymien (kartoituskohteiden) lkm Lajien lkm

VU 340 155

EN 383 94

CR 54 31

Kiireellisesti suojeltava 350 71

Erityisesti suojeltava (nykyinen) 363 83

Yhteensä 777 280

joista 60 % on avoimien alueiden lajeja. Kii-
reellisesti suojeltavia lajeja on 71. Perinnemai-
semien ja metsien uhanalaista lajistoa on yh-
tä paljon, molempia 35 % uhanalaisen lajis-
ton kokonaismäärästä. Tarkasteltaessa CR- ja 
EN-lajeja perinnemaisemien merkitys koros-
tuu hieman yli metsien. Kallioiden lajeja on 17 
% uhanalaisesta lajistosta. Lahopuulajistossa 
on myös kuusen uhanalaista lajistoa, joka on 
ulompana saaristossa jo harvinaista. Niittyjen 
lajistossa poikkeuksellista on uusympäristö-
jen korkea määrä Rymättylän ja Turun sekä 
Paraisten arvokkaiden tienvarsiesiintymien 
täydentäessä niittyverkostoa (Nupponen & 
Nieminen 2021).

teet, joita kunnostetaan ja tammea lisätään. 
Seilin saariston lähialueet ja muut pikkua-
pollolle potentiaaliset kohteet ovat etusijal-
la niittyverkoston kehittämisessä. Seilin saa-
ristosta on vanhoja pikkuapollohavaintoja, 
mutta tuoreet havainnot puuttuvat. Tammi-
verkostoa tuetaan ja tammikohteita laajen-
netaan hoitotoimin. Huolehditaan tammien 
uusiutumisesta. Hoitoalueen erityistavoittee-
na on pikkuapolloverkoston kytkeytyneisyy-
den vahvistaminen kunnostamalla uusia elin-
alueita tunnettujen esiintymien väliin jäävillä 
alueilla.

Tarvittavat suunnitelmat 

Avoimen niityn ja sen ympärille avautuvien 
hakamaareunuksien kunnostusraivaus ja lai-
dunhoito sekä tammen vapauttaminen voi-
daan toteuttaa työkohdesuunnitelmalla. 
Sam mallajiston kartoittaminen on hyvä to-
teuttaa, mikäli puuston poistoa on tarpeen 
ulottaa varttuneeseen lehtipuustoon (60 v,  
d > 25 cm) tai iäkkäisiin (valtapuuston ikä > 
60 v, runsaasti myös tätä vanhempaa ja nuo-
rempaa puustoa) kerroksellisiin lehtoihin, 
joilla esiintyy merkittävästi runsaammin la-
hopuuta. 

Hoidettua kulttuurimaisemaa Seilissä. Kuva: Maija Mussaari.



73

teet, joita kunnostetaan ja tammea lisätään. 
Seilin saariston lähialueet ja muut pikkua-
pollolle potentiaaliset kohteet ovat etusijal-
la niittyverkoston kehittämisessä. Seilin saa-
ristosta on vanhoja pikkuapollohavaintoja, 
mutta tuoreet havainnot puuttuvat. Tammi-
verkostoa tuetaan ja tammikohteita laajen-
netaan hoitotoimin. Huolehditaan tammien 
uusiutumisesta. Hoitoalueen erityistavoittee-
na on pikkuapolloverkoston kytkeytyneisyy-
den vahvistaminen kunnostamalla uusia elin-
alueita tunnettujen esiintymien väliin jäävillä 
alueilla.

Tarvittavat suunnitelmat 

Avoimen niityn ja sen ympärille avautuvien 
hakamaareunuksien kunnostusraivaus ja lai-
dunhoito sekä tammen vapauttaminen voi-
daan toteuttaa työkohdesuunnitelmalla. 
Sam mallajiston kartoittaminen on hyvä to-
teuttaa, mikäli puuston poistoa on tarpeen 
ulottaa varttuneeseen lehtipuustoon (60 v,  
d > 25 cm) tai iäkkäisiin (valtapuuston ikä > 
60 v, runsaasti myös tätä vanhempaa ja nuo-
rempaa puustoa) kerroksellisiin lehtoihin, 
joilla esiintyy merkittävästi runsaammin la-
hopuuta. 

Hoidettua kulttuurimaisemaa Seilissä. Kuva: Maija Mussaari.

Tavoitteet 
Tämän hoitoalueen tavoitteena on lisätä niit-
ty- ja hakamaapinta-alaa harkitusti metsäis-
ten alueiden hallitsemille saarille ja vahvistaa 
näin laadukkaiden kohteiden niittyverkostoa. 
Ensisijaisia ovat kohteet, joilla on avointa ja 
kehityskelpoista niittypinta-alaa tai umpeen 
kasvavaa hakamaata sekä tammea. 

Lisätään hakamaiden ja hakamaa-niitty-
mosaiikin yhdistelmiä sekä erilaisia perinne-
maisemia potentiaalisilla saarilla ja huoleh-
ditaan tammen jatkumosta laidun- ja lehto-
kohteilla raivaustoimenpitein ja laidunnusta 
ohjaamalla. Suuriläpimittaisten tammien syn-
tymistä tulee avustaa aktiivisin toimin. Suoje-
lualueiden peltoja muutetaan aktiivisin toi-
min monimuotoisiksi niityiksi ja hakamaiksi 
olemassa olevien perinnebiotooppikohtei-
den välittömässä läheisyydessä, mutta harki-
taan myös jalopuumetsien istuttamista niille 
sijainnista, maaperästä ja aspektista riippuen. 

Verkoston kehittäminen

Tammihakamaiden ja lehtojen sekä niiden 
lajiston verkoston kehittämisessä keskity-
tään jatkumoihin ajassa ja paikassa eli etu-
sijalla ovat tammikohteet ja niiden lähikoh-



74

asettamiseksi toteutetaan selvityksiä 
ennen sen asettamista.

4.  Hoidetaan pääosin perinnebiotooppina. 
Kunnostustoimissa suositaan avoimia ja 
puoliavoimia luontotyyppejä. Laidun-
nus on näiden kohteiden päähoito-
muoto. 

5.  Hoitokokonaisuus suunnittelun alla. 
Kokonaisuudella toteutetaan kunnos-
tustoimia vyöhykkeen hoito-ohjeet 
huomioiden. Ennen kunnostusten 
aloit tamista tulee kunnostusten tavoit-
teet kohteen eri osissa päättää saman-
aikaisesti.

6.  Hoidetaan avoimena. 
Hoidetaan avoimena, mutta jatkuva lai-
dunnus ei ole kohteen päähoitomuoto; 
sitä voidaan kuitenkin käyttää harkitus-
ti avoimuuden säilyttämiseksi.

Hoitoalueen 1 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021

Hoitotarve ja -tavoitteet

Hoitotarve

1.  Laidunnuksessa.
2.  Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.
3.  Kunnostustarve.

Hoitotavoiteet
1.  Nykytiedon valossa ei hoitotarvetta.
2.  Hoidetaan metsäisenä. 

Luontotyyppien hoidossa asetetaan 
etusijalle peitteiset luontotyypit. Lai-
dunnuksessa olevilla kohteilla avoimia 
niittyjä ei kunnosteta lisää, vaan kohtei-
ta hoidetaan metsälaitumina ja haka-
maina.

3.  Hoitotarve selvityksen alla. Tietoa koh-
teesta ei ole tarpeeksi; hoitotavoitteen 
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la kuin peitteisilläkin luontotyypeillä. Järei-
den runkojen lisäksi myös järeät oksat ovat 
merkittäviä eikä niitä pidä poistaa ilman eri-
tyistä syytä.

Vaikka suurin osa tammen lajistosta hyötyy 
tai selviää valossa ja lämmössä, suojelualueil-
la on jätettävä osa lahoavista ja iäkkäistä yk-
silöistä ainakin osin metsän sisään, sillä puis-
toympäristöissä (jotka myös ylläpitävät jalo-
puiden lajistoa) tämä on hankalampaa ellei 
mahdoton toteuttaa. 

Jalopuumetsien hoidosta on lisää teokses-
sa Jalopuuympäristöjen hoito ja uhanalaiset 
lajit (Leinonen & From 2009). Perinnemaise-
mien hoito toteutetaan perinnemaisemien 
hoito-ohjeita sekä tämän suunnitelman ra-
kennepiirteitä noudattaen.

Hoidon vaihe 2021

Hoito on aloitettu viimeisten 10 vuoden ai-
kana useimmilla perinnebiotooppikohteilla. 
Tiedon puutteita on kuitenkin etenkin Sei-
lin Natura 2000 -alueella, jossa tiedon tasoa 
parannetaan potentiaalisten hoitokohteiden 
paikallistamiseksi vuonna 2021 ja ryhdytään 
tarvittaviin toimenpiteisiin. Seilin pääsaaren 
perinnebiotooppien ja lehtojen kunnostuk-
set ovat pitkällä. Jatkuvan hoidon ulkopuo-
lella olevien tammikohteiden kunnostusten 
suunnittelu on aloitettu ja jalopuujatkumon 
suunnittelu laajennetaan koskemaan kaikkia 
tammikohteita perinnebiotoopeilla ja niiden 
ulkopuolella. Pikkuapollokohteelta on ole-
massa kevyt hoitosuunnitelma (Hakamäki 
2018), jota lähdetään toteuttamaan mahdol-
lisimman nopeasti.

Jatkuvan hoidon osalta keskitytään tam-
mijatkumon rakentamisen lisäksi hoidon laa-
tuun pitkäikäisillä hoitokohteilla uhanalaisten 
lajien säilymisen varmistamiseksi.

Hoito-ohjeet

Tammilajistossa enemmistö hyötyy suurilä-
pimittaisista puuyksilöistä aurinkoisilla pai-
koilla. Kaikilla tammikohteilla toteutetaan 
hoitotoimia uusien tammiyksilöiden kasvat-
tamiseksi. Monet tammilajit hyötyvät elinym-
päristömosaiikista, jossa esiintyy mesikasve-
ja lahojen tammiyksilöiden tai niiden osien 
lisäksi. Yksittäinen suuriläpimittainen tam-
miyksilö on huomattavasti arvokkaampi kuin 
sata keskikokoista, ja sen ylläpitoon kannat-
taakin tästä syystä panostaa. Avoimuudesta 
huolehtimalla tammiyksilö voi elää vielä sa-
toja vuosia sen sijaan, että lahoaa tässä het-
kessä muun puuston puristuksessa. 

Perinnemaisemalajiston kannalta merkittä-
villä kohteilla tai kohdekokonaisuuksilla pai-
notetaan näiden ympäristöjen kunnostamis-
ta, huolehtien kuitenkin kosteus- ja peittei-
syysjatkumoista mahdollisuuksien mukaan. 
Kun uhanalaisten lajien vaatimuksissa on 
vastakkaisuutta tai luontotyyppejä kunnos-
tettaessa ristiriitaa esimerkiksi uusien tam-
miyksilöiden ja avoimien niittykohteiden vä-
lillä, ratkaistaan tapaus ensisijaisesti luomalla 
molempia ympäristötyyppejä mosaiikkimai-
sesti. Eniten painotetaan sitä, jonka lajistoa 
on enemmän tai jonka lajiston status on vah-
vempi. Esimerkiksi pikkuapollon esiintymis-
paikalla huolehditaan tarpeeksi suuresta niit-
tymäärästä osin uusien tammiyksilöiden ja si-
ten tammikon laajentamisen kustannuksel-
la. Saarella, jolta ei (kartoituksista huolimatta) 
tunneta perinnemaisemalajistoa tai suurilä-
pimittaisten tammien hyönteislajistoa, rajoi-
tetaan raivauksia olemassa olevien niittyjen 
ylläpitoon ja huolehditaan tammen uusiu-
tumisesta peitteisillä alueilla. Perinnemaise-
man uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja si-
sältävällä pellonreunakohteella taas ylläpi-
detään ja kunnostetaan hakamaata ja niitty-
jä jät täen ainoastaan pienialaisia tihentymiä. 
Kaikki tammilahopuu on tärkeää niin avoimil-
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määrälle harvinaista lajistoa. Ahvensaaressa 
on useita kymmeniä kiireellisesti suojeltavia 
lajeja jo suojelluilla ja vielä suojelemattomilla 
alueilla. Suomenkin mittakaavassa lajisuoje-
lun kärkialueena erottautuvat avoimet ja um-
peen kasvavat kalkkikalliot. Suojelualueiden 
hoitotoimet suunnitellaan yhteistyössä suo-
jelemattomien hoitoalueiden kanssa tämän 
hoitosuunnitelman periaatteita noudattaen.

Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200052 Åvensorin lehto SAC
 • FI0200046 Houtskarin lehdot SAC
 • FI0200047 Iniön saaret SAC.

Luontotyypit

Kohteen erityiset lajit ja Natura-luontotyypit: 
hakamaat ja kaskilaitumet 9070, lehdot 9050 
ja jalopuumetsät 9020*. Niittyluontotyypeis-
tä kohteilla esiintyvät etenkin merenranta-
niityt 1630*, kuivat niityt ja pensaikot kalk-
kipitoisella alustalla (tärkeät orkidea-alueet) 
6210*, runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 
6270* ja alvarit ja kalkkivaikutteiset kallioke-
dot 6280*. Kallioista hoitoa vaativat etenkin 
kalkkikalliot 8210. Silikaattikallioilla tavataan 
yleisesti kalliomänniköitä 9010, joihin hoito 
ei kohdistu laidunnusta lukuun ottamatta. 

Lehto-perinnebiotooppimosaiikeilla kasvatetaan avointen ja puoliavointen luontotyyppien pinta-
alaa mutta huolehditaan peitteisyys- ja kosteusjatkumoista lajisto huomioiden.

2 Välisaariston lehto- ja 
perinnebiotooppimosaiikki – 
pikkuapollo

Välisaariston lehto- ja perinnebiotooppi-
mosaiikin hoitoalue sijoittuu Houtskarin ja 
Korppoon pääsaarten pohjoispuolelle, jos-
sa saaret ovat suurempia, saarten väliset vä-
limatkat ulkosaaristoa lyhyempiä ja kiven-
näismaa pääasiallinen maannos. Aivan länti-
sin reuna hoitoalueesta on ulkosaaristovyö-
hykkeellä. Puustoinen ja tiheä saaristo tarjoaa 
tuulensuojaa, ja vaihteleva maaperä ja topo-
grafia muodostavat pienipiirteisesti vaihtele-
van elinympäristöverkoston. Säilyneiden pe-
rinnebiotooppikohteiden määrä on korkea, 
mutta umpeenkasvu on pitkällä, mikä laskee 
niiden laatua. Perinnebiotooppikokonaisuuk-
sien lisäksi alueella on poikkeuksellisen ar-
vokkaita lehtoja, saarnikoita ja kalkkikallioita. 
Pähkinäpensaikoita on runsaasti. Saaristome-
ren laadultaan paras ja parhaiten kytkeytynyt 
saarniverkosto on tällä alueella ja jatkuu ul-
kosaariston vastaavan vyöhykkeen puolelle. 
Rantaluontotyyppejä ja avoimia kallioita on 
vähemmän kuin samanlaisella alueella ulko-
saaristossa (hoitoalue 3). Kuusi on sekapuuna 
lehdoissa ulkosaariston rajalle saakka.

Saarten avoimet ja puoliavoimet runsasra-
vinteiset luontotyypit tarjoavat laajan kirjon 
mikrohabitaatteja runsaalle määrälle uhan-
alaista kalkkivaikutteisten luontotyyppien la-
jistoa. Kohteilla esiintyy avoimien niittyjen ja 
kalkkikallioiden, puoliavoimien hakamaiden 
ja lehtojen kiireellisesti suojeltavaa lajistoa. 
Kunnostettavia eli potentiaalisia kohteita on 
runsaasti. Poikkeuksellisen laaja, monipuoli-
nen ja paljon avoimia luontotyyppejä sisäl-
tävä kohde tällä vyöhykkeellä on Ahvensaari 
(Åvensår), jolla on lajistoltaan erityisen arvok-
kaita kalkkikallioita ja perinnebiotooppeja, 
mutta myös peitteisyydeltään laajalla skaalal-
la muita kalkkivaikutteisia ja ravinteisia luon-
totyyppejä. Hoidettuna Ahvensaari muodos-
taa itsessään elinkelpoisen verkoston suurelle 

Pikkuapollo. Kuva: Jari Kostet.
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määrälle harvinaista lajistoa. Ahvensaaressa 
on useita kymmeniä kiireellisesti suojeltavia 
lajeja jo suojelluilla ja vielä suojelemattomilla 
alueilla. Suomenkin mittakaavassa lajisuoje-
lun kärkialueena erottautuvat avoimet ja um-
peen kasvavat kalkkikalliot. Suojelualueiden 
hoitotoimet suunnitellaan yhteistyössä suo-
jelemattomien hoitoalueiden kanssa tämän 
hoitosuunnitelman periaatteita noudattaen.

Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200052 Åvensorin lehto SAC
 • FI0200046 Houtskarin lehdot SAC
 • FI0200047 Iniön saaret SAC.

Luontotyypit

Kohteen erityiset lajit ja Natura-luontotyypit: 
hakamaat ja kaskilaitumet 9070, lehdot 9050 
ja jalopuumetsät 9020*. Niittyluontotyypeis-
tä kohteilla esiintyvät etenkin merenranta-
niityt 1630*, kuivat niityt ja pensaikot kalk-
kipitoisella alustalla (tärkeät orkidea-alueet) 
6210*, runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 
6270* ja alvarit ja kalkkivaikutteiset kallioke-
dot 6280*. Kallioista hoitoa vaativat etenkin 
kalkkikalliot 8210. Silikaattikallioilla tavataan 
yleisesti kalliomänniköitä 9010, joihin hoito 
ei kohdistu laidunnusta lukuun ottamatta. 

Lehto-perinnebiotooppimosaiikeilla kasvatetaan avointen ja puoliavointen luontotyyppien pinta-
alaa mutta huolehditaan peitteisyys- ja kosteusjatkumoista lajisto huomioiden.
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Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 

 • Lehdot: jalopuulehdot, ravinteiset ja kes-
kiravinteiset lehdot

 • Perinnebiotoopit: kallioketojen, ketojen, 
kosteiden niittyjen ja merenrantaniitty-
jen sekä hakamaiden ja metsälaidunten 
ryhmät

 • Kalliot: kalkkikallioiden ryhmä pois luki-
en joen ja järvenrantojen kalkkikalliot, ka-
rut merenrantakalliot ja kalliometsät (lai-
dunnus)

 • Itämeren rannikon luontotyypit: meren-
rantaruovikot ja -kaislikot, merenranta-
katajikot.  

Hoitoalueen 2 luontotyyppejä ja lajeja. Kuvat: Maija Mussaari.                                  

Vanhoja lehdessaarnia umpeenkasvavalla kohteella Iniös-
sä.

Upea hoidettu merenrantaniitty Korppoossa.

Seinä- ja tummaraunioinen laidunnetulla kalkkikalliolla 
Korppoossa.

Umpeenkasvanut pikkuapollon elinympäristö 
Houtskarissa. Kohteen raivaus on alkanut.

Kevätaspektia Houtskarissa.

Vanhoja lehdestervaleppiä umpeenkasvaneella 
niityllä Korppoossa. 

Kirmon edustavaa kalkkikalliota, Ahvensaari. Kuva: Maija Mussaari.
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Lajisto

Hoitoalueelta tunnetaan yhteensä 133 uhan-
alaista lajia, joista 70 % on avoimien ja puo-
liavoimien ympäristöjen lajeja. Kiireellisesti 
suojeltavia on 47 lajia. Kallioiden uhanalais-
ta lajistoa on kohdekokonaisuudella eniten, 
38 % kaikista uhanalaisista lajeista. Metsien 
uhanalaista lajistoa on hieman perinnemaise-
mien lajistoa enemmän. Tarkasteltaessa CR- 
ja EN-lajeja metsien ja perinnemaisemien ero 
tasoittuu ja kalliot pysyvät merkittävimpänä 
elinympäristönä uhanalaiselle lajistolle.

Luontodirektiivin liitteen IV, uhanalaisen 
ja kiireellisesti suojeltavan pikkuapolloper-
hosen Saaristomeren elinalue kartoitettiin 
lähes kattavasti 2019–2020 Metsähallituksen 
ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteis-
hankkeena. Pikkuapollon määrät ovat laske-
neet viimeisten 20 vuoden aikana yli viides-

Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 

 • Lehdot: jalopuulehdot, ravinteiset ja kes-
kiravinteiset lehdot

 • Perinnebiotoopit: kallioketojen, ketojen, 
kosteiden niittyjen ja merenrantaniitty-
jen sekä hakamaiden ja metsälaidunten 
ryhmät

 • Kalliot: kalkkikallioiden ryhmä pois luki-
en joen ja järvenrantojen kalkkikalliot, ka-
rut merenrantakalliot ja kalliometsät (lai-
dunnus)

 • Itämeren rannikon luontotyypit: meren-
rantaruovikot ja -kaislikot, merenranta-
katajikot.  

Hoitoalueen 2 luontotyyppejä ja lajeja. Kuvat: Maija Mussaari.                                  

Vanhoja lehdessaarnia umpeenkasvavalla kohteella Iniös-
sä.

Upea hoidettu merenrantaniitty Korppoossa.

Seinä- ja tummaraunioinen laidunnetulla kalkkikalliolla 
Korppoossa.

Umpeenkasvanut pikkuapollon elinympäristö 
Houtskarissa. Kohteen raivaus on alkanut.

Kevätaspektia Houtskarissa.

Vanhoja lehdestervaleppiä umpeenkasvaneella 
niityllä Korppoossa. 

Kirmon edustavaa kalkkikalliota, Ahvensaari. Kuva: Maija Mussaari.
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Tavoite 

Tällä hoitoalueella tähdätään pääsääntöises-
ti perinnebiotooppien, kalkkikallioiden ja 
lehtojen muodostamaan mosaiikkimaiseen 
maisemarakenteeseen, jossa avoimet, puo-
liavoimet ja sulkeutuneet luontotyypit vuo-
rottelevat. Hakamaa- ja niittypinta-alaa lisä-
tään kunnostamalla. Osalla saarista on teh-
ty valinta siitä, hoidetaanko kohdetta perin-
nebiotooppina vai lehtona (Lehtomaa ym. 
2008). Tämä on edelleen järkevä tapa toimia, 
jos kohteet ovat selvästi luokiteltavissa jom-
paankumpaan luontotyyppiryhmään tai koh-
teen pinta-ala on pieni. Uhanalaisluokaltaan 
CR–EN-lajit sekä kiireellisesti suojeltavat lajit 
ohjaavat kuitenkin aina hoitotoimia kohteen 
osalle tai kohteelta pois, eikä niitä voi sivut-
taa. Kauriskantojen hallinta nostetaan yhdek-
si merkittävimmäksi ”uudeksi” toimenpiteek-
si luonnonhoidossa. Etenkin vahva valkohän-
täkauriskanta uhkaa Saaristomeren arvokasta 
kasvillisuutta. 

Verkoston kehittäminen

Pikkuapollo pyritään palauttamaan entisille 
elinalueilleen, joilta se on viimeisten 20 vuo-
den aikana hävinnyt, ja niihin suoraan kytkey-
tyville alueille muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Niitty- ja hakamaapinta-alaa lisä-
tään mahdollisuuksien mukaan kaikilla koh-
teilla pois lukien kokonaan lehdoiksi jätetyt 
saaret. Hoidon laadullisena tavoitteena ovat 

täkymmenestä 27 esiintymään (Rapp 2021). 
Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että elinkelpoi-
sia pikkuapollopopulaatioita on alueella 2–4 
kappaletta riippuen määrittelytavasta (laik-
kuryhmiä). Suojelualueilla sijaitsee näistä po-
pulaatioista kaksi. Samassa tutkimuksessa ha-
vaittiin, että sekä resurssikasveja kiurunkan-
nuksia että mesikasveja olit kauttaaltaan koh-
teilla vähän tai kohtalaisesti, mikä johtui mitä 
ilmeisimmin korkean kauriskannan ja hoidon 
puutteen yhdistelmästä. 

Pikkuapollopopulaation säilyttäminen ase-
tetaan ensisijaisesti tämän hoitoalueen ta-
voitteeksi, vaikka lajia on esiintynyt myös ul-
kosaariston vastaavan hoitoalueen puolella. 
Saarten välimatkat ovat täällä ulkosaaristoa 
maltillisemmat ja antavat täten realistisem-
mat mahdollisuudet lajin lisäämiseksi verkos-
tossa. 

Lahokaviosammalen esiintymiä on hoito-
alueella runsaasti. 

Merkittävimmät rakennepiirteet

A. Haapa ja jalopuujatkumo 
B. Iäkkäät lehtipuut 
D. Kalkkivaikutteinen maaperä (ja sukkessio-
jatkumot)
E. Kostea maaperä ja mikroilmasto 
F. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
G. Kalkkivaikutteinen maaperä ja sukkessio-
jatkumot
H. Pensaskerros.

Hoitoalueella 2 Välisaariston lehto- ja perinnebiotooppimosaiikki havaitut uhanalaiset lajit 2021. La-
jien luokitus: Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 
2021.
Luokitus Esiintymien (kartoituskohteiden) lkm Lajien lkm

VU 483 61

EN 234 55

CR 31 17

Kiireellisesti suojeltava 284 45

Erityisesti suojeltava 155 43

Yhteensä 748 133
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lajistollisesti erityisillä kohteilla loppuosa jät-
tää kehittymään luonnontilaiseksi lehdoksi ja 
täten laajennusalueeksi lehtojen uhanalaisel-
la lajistolle. Lehtokohteilla jalopuita ja lehti-
puustoa lisätään ja jatkumosta huolehditaan 
raivauksin. Lehtoja voidaan myös laiduntaa.

Potentiaalisimpien kunnostuskohteiden 
löytämiseksi ja hoitoverkoston optimoimisek-
si täydennetään kaikilla alueen kalkkivaikut-
teisilla kohteilla lajistoinventointeja avointa 
tai puoliavointa (perhoset ja/tai kovakuoriai-
set) sekä sulkeutunutta (sammalet) ympäris-
töä vaativista eliöryhmistä mahdollisimman 
nopealla aikataululla. Myös helttasienilajis-
ton kartoitukset olisivat merkittävä korotus 
tiedon tasoon. Kasvistollisesti erityisille niit-
ty- ja kalkkikalliokohteille suunnataan mesi-
pistiäisten ja muiden pölyttäjien kartoituksia 
pölytyspalvelujen takaamiseksi myös tulevai-
suudessa.

Pikkuapollon elinympäristöverkostoa vahvistetaan kunnostamalla potentiaalisia niittylaikkuja niillä 
saarilla, joilla pikkuapollo edelleen esiintyy, sekä niihin välittömästi kytkeytyvillä kohteilla. Tavoittee-
na on ensimmäisinä vuosina populaatioiden paikallinen kasvattaminen.

verkoston peitteisyys- ja sukkessiojatkumot. 
Avoimilla luontotyypeillä ruohoniittyjen, 
etenkin kalkkivaikutteisten ruohoniittyjen, 
lisääminen kunnostamalla ja hoidon laatua 
parantamalla on päätavoitteena koko kos-
teusgradientilla. Myös kalkkikallioketoja laa-
jennetaan kunnostusraivauksin, ja umpeen-
kasvu estetään raivauksin. Kalkkikallioilla hoi-
toa toistetaan tarpeen mukaan raivaamalla 
tai ajoittaisella laidunnuksella. Niin kalkkikal-
lioilla kuin muillakin hoitoalueilla kasvillisuu-
den korkeusvaihtelu, peitteisyysjatkumot ja 
pensaskerros ovat erityisen tärkeitä.

Uuden kunnostettavan kohteen tai kohde-
kokonaisuuden (avoimien ja puoliavoimien 
laikkujen välimatka < 0,5 km) tavoite on vä-
hintään 10 hehtaaria ja yksittäisen laikun mi-
nimikoko 2 hehtaaria pystykiurunkannuksel-
le soveltuvaa elinympäristöä ja avointa niit-
tyä. Tämän minimimäärän täytyttyä voidaan 
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lisääminen on mahdollista kohteille, joiden 
vallitseva puusto on nuorta (< 60 v, lehtipuut 
d < 25 cm) ja latvuskerros vielä aukkoinen tai 
puuston asento harva, vaikka pensaskerros 
olisikin sulkeutunut ja/tai kenttäkerrokses-
sa esiintyy edelleen puoliavoimien alueiden 
putkilokasvilajeja. Usein joukossa on järeitä 
vanhoja hakamaan tai lehdesniityn puuyksi-
löitä. Huomattavaa on, että nuoren pähkinän 
peittämillä alueilla kenttäkerros voi lähes täy-
sin puuttua, mutta kohde on hyvinkin nope-
asti palautettavissa niityksi. Pähkinää raiva-
taan erityistapauksissa erityisen arvokkaiden 
(kalkkivaikutteiset pienruohoniityt) niittyjen 
laajentamiseksi etenkin eteläisiin ilmansuun-
tiin antavilla rinteillä ja metsän reunoilla.

Kun umpeenkasvu on edennyt niin pitkäl-
le, että nykyinen puuston rakenne on kerrok-
sellista ja lajisto (kenttä, pohja, epifyytit) hei-
jastaa selvästi enemmän tulevaa peitteistä 
luontotyyppiä, kohde jätetään kehittymään 
kokonaan lehdoksi. Näin toimitaan myös, 
jos tällaisella alueella on erityisen arvokasta 
puustoon sitoutunutta varjoista elinympäris-
töä vaativaa lajistoa. Tällaisilla kohteilla val-
litsevan puuston keski-ikä ylittää 60 vuotta, 
puusto ja pensaskerros on jatkuva, joukossa 
on järeitä lahoavia maapuita ja puoliavoimien 
alueiden putkilokasvit puuttuvat. Kuitenkin, 
mikäli tällainen kohde on ratkaisevan tärkeä 
avoimien ympäristöjen uhanalaisen lajiston 
laajentamisalueena, avuksi kerätään lisää la-
jistotietoja eri lajiryhmistä. Tämän jälkeen 
hoidon suunnittelu toteutetaan toimenpi-
de/hoitosuunnitelmalla kevyen työkohteen 
sijaan.

Hoitotarve ja -tavoitteet

Hoitotavat

1.  Laidunnuksessa.
2.  Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.
3.  Kunnostustarve.

Hoidon kohdentaminen ja 
tarvittava suunnitelma

Koska avoimen ja puoliavoimen pinta-alan li-
säämisellä on kiire pikkuapollopopulaation 
ja muun avoimuutta vaativan lajiston suuren 
määrän mutta avoimen pinta-alan niukkuu-
den vuoksi, esitetään alla kaksi vaihtoehtois-
ta etenemistapaa, joiden valinta riippuu siitä, 
onko uhanalaisesta lajistosta riittävästi tietoa 
vai ei. Kaikki lajistotieto on aina askel eteen-
päin, joten tiedon keräämistä eri lajiryhmis-
tä edistetään jatkuvasti. Lajistotiedon puute 
ei kuitenkaan saa olla este puoliavoimen ja 
avoimen pinta-alan lisäämiselle.

Jos hoidettavaksi valitulla kohteelta on 
tuoretta tietoa uhanalaisesta sammallajistos-
ta, uhanalaisesta perhos- tai kovakuoriaislajis-
tosta (avoin ja puustoinen) ja kasvilajistosta 
viimeisten 15 vuoden ajalta, voidaan toimet 
suunnitella kattavasti saarella lajistolle mer-
kittävät rakennepiirteet huomioiden. Mikäli 
tiedoissa on puutetta sammallajiston osalta 
tai tieto on vanhentunutta, edetään potenti-
aalisilla pinta-alan lisäysalueilla varovaisem-
min. Kalkkikallioilla edellytetään sammalla-
jiston sijaan erityisesti jäkälälajiston tuoretta 
tietoa. 

Hoitopäätöstä tehtäessä edetään seuraa-
vien ohjeiden mukaan. Mikäli uhanalainen la-
jisto edellä mainituista lajiryhmistä sekä his-
torialliset olosuhteet tunnetaan (isojakokar-
tat, ilmakuvat jne.) ja kohteen arvokkaat ra-
kennepiirteet on kartoitettu, voidaan avoin-
ten ja puoliavointen luontotyyppien kunnos-
tustoimia laajentaa potentiaalisimmille pai-
koille (PO) koko kokonaisuudella työkohde-
suunnitelman avulla huolehtien lisäksi jatku-
moista ja tunnetun uhanalaisen lajiston säi-
lymisestä. 

Mikäli ajantasaista uhanalaista lajistotietoa 
ei ole, edetään kohteilla varovaisemmin. His-
torialliset kartat ja ilmakuvat ovat merkittä-
vä työväline hoidon suunnittelussa (ks. kuva 
s. 54). Avoimen tai puoliavoimen luontotyypin 
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suuden tasolla. Laidunnus on näiden 
kohteiden päähoitomuoto. 

5.  Hoitokokonaisuus suunnittelun alla. 
Kokonaisuudella toteutetaan kunnos-
tustoimia vyöhykkeen hoito-ohjeet 
huomioiden. Avointa ja puoliavointa 
pinta-alaa lisätään potentiaalisimmil-
le paikoille kohteen kaikki uhanalaiset 
lajit huomioiden. Ennen kunnostusten 
aloittamista tulee kunnostusten tavoit-
teet kohteen eri osissa päättää saman-
aikaisesti.

6.  Hoidetaan avoimena. 
Hoidetaan avoimena, mutta jatkuva lai-
dunnus ei ole kohteen päähoitomuoto; 
sitä voidaan kuitenkin käyttää harkitus-
ti avoimuuden säilyttämiseksi. Kohteet 
ovat kalkkikallioita.

Hoitoalueen 2 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021

Hoitotavoitteet

1.  Nykytiedon valossa ei hoitotarvetta.
2.  Hoidetaan metsäisenä. 

Luontotyyppien hoidossa asetetaan 
etusijalle peitteiset luontotyypit. Lai-
dunnuksessa olevilla kohteilla avoimia 
niittyjä ei kunnosteta lisää, vaan kohtei-
ta hoidetaan metsälaitumina ja haka-
maina.

3.  Hoitotarve selvityksen alla. Tietoa koh-
teesta ei ole tarpeeksi hoitotavoitteen 
asettamiseksi, toteutetaan selvityksiä 
ennen sen asettamista.

4.  Hoidetaan pääosin perinnebiotooppina. 
Kunnostustoimissa suositaan avoimia 
ja puoliavoimia luontotyyppejä, mut-
ta huolehditaan aina myös peitteisyys-
jatkumoista kohteen tai kohdekokonai-
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sen tärkeää etenkin erilaisten ruohoniittyjen 
lisäämiseksi, mutta tuomen, katajan ja terva-
lepän alustat ovat avoimilla laidunnetuilla 
alueilla erityisen merkittäviä kiurunkannus-
ten kasvupaikkoja. Siksi pensaita ja pensas-
ryhmiä on syytä jättää niille avoimille niityille, 
joilla on kiurunkannuskasvustoja. Yhdistetään 
niityt raivauksin myös rantalepikoihin, joilla 
kiurunkannusmäärät ovat usein korkeat. Pik-
kuapollo käyttää tehokkaasti hyödykseen 
myös rantaniittyjä laikulta toiselle siirtymi-
sessä puoliavoimessa maisemassa. Sulkeutu-
neet, kerrokselliset, järeäpuustoiset lehdok-
si palautuneet alueet hoidetaan ainoastaan 
haapaa ja jalopuita ylläpitämällä. Näillä on 
kuitenkin huolehdittava haavan ja jalopuus-
ton uusiutumisesta havupuuston kasvua hil-
litsemällä. Usein ratkaisuna on potentiaalisen 
alueen osittainen raivaaminen avoimen niityn 
puolelta (muista peitteisyysjatkumo) ja osan 
jättäminen kunnostusten ulkopuolelle. 

Vahva alkukesän laidunnus taannuttaa kiu-
runkannuksia ja lehtolajistoa. Siksi se ei ole 
vyöhykkeelle soveltuva perinnebiotoopin 
kunnostuskeino. Puuston käsittelyssä keski-
tytään vähittäiseen kunnostukseen vesakoi-
tumisen estämiseksi. Hyvä tapa on toteut-
taa kunnostukset vähintään kahdessa vai-
heessa. Tällöin vahvaa laidunnusta ei tarvita. 
Niittyalueilla mesikasvien lisääntymistä voi-
daan vauhdittaa kunnostusniiton avulla. Pa-
hoin heinittyneillä kohteilla, joilla mesikasvit 
ovat vähissä, ruohoniittyjen (suurruohoiset ja 
pienruohoiset niittytyypit) lisääminen toteu-
tetaan aloittamalla hoito kunnostusniitolla 
vähintään 3 vuoden ajan kohdentaen se kes-
kiravinteisiin ja kalkkivaikutteisiin niittyaluei-
siin. Kunnostusniitolla tarkoitetaan niittoa 2 
kertaa kesässä. Niittojäte kerätään pois he-
ti tai hetken kuivahtamisen jälkeen. Ruoho-
niittyjä lisätään kohdille, joilla ei esiinny pys-
tykiurunkannusta eikä ole merkittävää me-
sikasvikeskittymää. Heinäkuun niiton jälkeen 
niittyä voidaan vielä laiduntaa syksyyn saakka. 
Kolmen–viiden vuoden jälkeen niitto lopete-
taan ja aloitetaan vuosittainen laidunnus. Niil-
lä kohteilla, joilla ei ole välitöntä mesikasvien 

Hoito-ohjeet 

Kuten edellä on todettu puustoon sitoutu-
nut lajisto sekä niittyjen ja hakamaiden lajis-
to voidaan huomioida samalla hoitoalueel-
la. Hoitamalla elinympäristöä pikkuapollolle 
optimaalisella tavalla myös muut kohteiden 
uhanalaiset niitty- ja hakamaalajit sekä pää-
osa alueen puustoon sitoutuneesta lajistos-
ta hyötyy. Pikkuapollon kannalta maiseman 
erityisen tärkeitä elementtejä ovat niityt ja 
kalkkikallioiden runsaskukkaiset kedot me-
sikasveineen, avoimen alueen ja lehtimetsän 
raja, tervaleppää kasvavat alueet sekä haka-
maat kiurunkannuksineen. Pikkuapollo tar-
vitsee aina riittävän määrän avointa niittyä 
ruokailualueekseen. Suurilla hoitokohteilla 
(> 30 ha) kunnostusten tavoitteena on aina 
mosaiikkimainen rakenne, jolla perinnebio-
toopit ja lehdot vuorottelevat muodostaen 
sukkessiojatkumoita ja niittyaukkojen välille 
lentokäytäviä. Jokaisella tällaisella kohteella 
huolehditaan aina tarpeeksi laajasta perinne-
maiseman hoitokokonaisuudesta sekä eten-
kin niittyjen kosteustason ja puiden ja pen-
saiden määrän vaihtelusta. 

Kunnostaminen
Kunnostuksissa pyritään avoimien ja puoli-
avoimien luontotyyppien pinta-alan lisäämi-
seen ja niiden laadun parantamiseen. Kun-
nostuksilla pyritään mahdollisimman yhte-
näiseen niittyjen ja hakamaiden verkostoon 
kohteen tai kohdekokonaisuuden sisällä ja 
yhtenäiseen avoimien ja puoliavoimien alu-
eiden jatkumoon. Kunnostuksissa huomioi-
daan aina pikkuapollolle soveltuvan elinym-
päristön elementit. Kiurunkannusten lisää-
miseen tähdätään laajentamalla hakamaita 
potentiaalisille alueille, ja mesikasvien lisää-
minen huomioidaan yleisesti kaikkialla ja kai-
kissa toimissa. 

Kunnostus aloitetaan avoimena säilynei-
den niittyjen ympäriltä. Niittyjä laajennetaan 
reunoilta ja jatketaan hakamaan kunnostuk-
sella niittyjen reunoilta metsään päin. Täysin 
avoimen pinta-alan kasvattaminen on erityi-
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löt ovatkin parhaita lahopuuresursseja. Laho-
puun alustat myös tuntuvat olevan mieluisia 
kiurunkannuksen kasvupaikkoja. Toisessa vai-
heessa keskitytään lisäksi avointen elinympä-
ristölaikkujen välisiin leviämiskäytäviin, joilla 
väljennetään puuston rakennetta edelleen. 
Latvus- ja pensaskerroksen tulisi olla riittä-
vän väljä perhosten lentää sen läpi. 

Pyritään edistämään valkohäntäkauriin 
kantojen merkittävää vähentämistä erityisesti 
tällä hoitoalueella uhanalaisen hyönteislajis-
ton ja kasvillisuuden suojelemiseksi.

Lehtoja ei ole välttämätöntä aidata pois 
laitumesta, mikäli laidunnus on ajoittaista tai 
tapahtuu lohkoissa eikä ylilaidunnusta tai ke-
vyttä koko kesän kestävää lammaslaidunnus-
ta harjoiteta. Vahvan laidunnuksen tulisi kiu-
runkannusta kasvavilla alueilla ajoittua hei-
näkuun puolenvälin jälkeen. Pohjoiseen kaa-
tavilla ja helposti aidattavilla sekä erityisen 
arvokkailla lehtoalueilla jätetään tarpeen mu-
kaan osia myös täysin laidunten ulkopuolelle.

Jatkuva hoito
Laitumet lohkotaan aina tai laidunnetaan vä-
hintään kahden saaren kokonaisuutena siten, 
että eläimet vaihdetaan toiselle laitumelle 
niiden syötyä niityt lyhyeksi. Kunnostuksen 
alkuvaiheessa jätetään hyvässä kunnossa ole-
vat lohkot kokonaan laidunnuksen ulkopuo-
lelle tai laidunnetaan niitä syksyllä. Tärkeim-
mät pikkuapollon esiintymislaikut laidun-
netaan vasta aikaisintaan heinäkuun alusta 
alkaen. Suunnitelmaa päivitettäessä tarkas-
tetaan laidunnuksen ajoitus pikkuapollopo-
pulaation koon ja resurssikasvien runsauden 
mukaan. 

Alkukesästä laidunnetuilla alueilla aida-
taan parhaat pystykiurunkannusalueet sekä 
mahdollisuuksien mukaan hyviä mesikasvi-
alueita pois laitumesta. Alueet vapautetaan 
laidunnukseen heinäkuun alussa. Myös lepo-
lohkoja suositaan hyväkuntoisilla kohteilla 
vuorovuosina vaihdellen. On myös huomat-
tava, että aika ajoin tarvitaan myös vahvaa 
laidunnusta avoimuuden ja kasvillisuuden 
rakenteen ylläpitämiseksi. 

lisäystarvetta, niittyjen kunnostus toteutetaan 
maltillisemmin laidunnuksen avulla.

Jaettaessa kunnostusraivaukset kahteen 
vaiheeseen avataan ensimmäisessä vaihees-
sa niittyjä vallitsevan puuston reunaan saak-
ka (kaikki puulajit lukuun ottamatta jalopuita, 
yksittäisiä puita ja pensasryhmiä). Historialli-
nen niitty avataan joko kokonaan tai osittain 
lajistosta riippuen. Niitylle jätetään erityises-
ti nuorta tervaleppää ja haapaa, tuomia sekä 
ruusupensaita väljiksi ryhmiksi. Mikäli edelli-
siä ei kohteella esiinny, myös muut pensaat 
(kataja, taikinanmarja jne.) soveltuvat jätet-
täviksi pensaiksi. Haapa on usein vallitseva 
puulaji umpeenkasvavalla niityllä, ja metsän 
puolella se on syrjäytynyt havupuiden valla-
tessa alaa. Tästä syystä haapajatkumon ylläpi-
tämiseksi haapaa usein jätetään niityillä rai-
vaamatta ja toisaalta sitä avustetaan metsän 
puolella. Lisäksi kaikki läpimitaltaan (d) yli 35 
cm:n haavat jätetään poistamatta. Niityn ym-
pärille raivataan hakamaata mahdollisimman 
laajasti poistamalla pääasiassa havupuuta 60 
ikävuoteen ja d ≤ 30 cm:iin asti ja kaulaamalla 
osa nuoresta lehtipuusta (d < 25 cm). Lehti-
puun poistossa on aina huomioitava haapa-
jatkumon ylläpito ja toisaalta vesakon muo-
dostumisen estäminen. Puuston käsittelyssä 
huomioidaan lisäksi ne lehtipuun rungot, joil-
la on uurteinen runko tai monipuolinen sam-
mallajisto (rakennepiirre B). Tällaiset puut tu-
lisi aina jättää puolivarjoon ja osa hoitamat-
toman metsän sisään.

Kunnostuksen seuraavassa vaiheessa, noin 
5 vuotta laidunnuksen aloittamisen jälkeen, 
laajennetaan raivattujen hakamaiden niitty-
aukkoja ja väljennetään puuston rakennetta 
sekä viimeistellään kunnostusraivauksia yllä-
pitoraivauksin. Laidunnus on tässä vaiheessa 
jo parhaassa tapauksessa vähentänyt vesak-
koa. Tässä vaiheessa poistetaan pääosa jäljellä 
olevasta nuorehkosta puustosta (muista jat-
kumo!) ja kaulataan järeimpiä lehtipuu- ja ha-
vupuuyksilöitä lisää lahopuiksi. Etenkin lehti-
lahopuu on arvokasta uhanalaisen lajiston nä-
kökulmasta ja suhteellisen pieniläpimittaisel-
lakin puulla on merkitystä, vaikka jä reät yksi-
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Ulkosaariston kuivien lehtojen lajiston tutki-
mukseen panostetaan suuntaamalla kohteil-
le etenkin perhos- ja kovakuoriaisinventoin-
teja, mutta myös muiden lajiryhmien inven-
tointeja. 

Myös ajoittainen, harvoin toistuva ja lyhyt-
kestoinen laidunnus on mahdollinen hoito-
toimenpide, mikäli haapavesakko kasvaa tur-
han tiheäksi.

Saarnensurman leviämisen estämisen 
mah dollisuuksia tutkitaan.

Metsähallituksessa on käynnistetty sisäi-
nen puiden taimien ja vesakon torjunnan ke-
hittämishanke, jolla etsitään kustannuste-
hokkaampia tapoja vesakon torjuntaan alu-
eilla, joilla vahva laidunnus ei ole mahdolli-
nen kunnostuskeino. Tarkkaa tietoa vahvan 
syyslaidunnuksen vaikutuksista ei ole, ja sen 
vaikutuksia kiurunkannuspopulaatioihin tu-
lisikin tutkia.

Valkohäntäkauriin poistamista ja vahvaa 
vähentämistä suojelualueilla tutkitaan. Ks. 
edellinen hoitoalue.

Hoidon vaihe 2021

Kunnostuksen tarpeet ja kunnostettavat koh-
teet ovat tiedossa ja hoitoprosessi on aloi-
tettu lähes kaikilla suojelualueilla. Lajisto-
kartoituksia on viime vuosina kohdennettu 
näille alueille. Ajoittaisen laidunnuksen ko-
keilu aloitetaan vuonna 2021 tai 2022. Jatku-
van hoidon sopeuttamistarve on neljällä koh-
teella ja se aloitetaan vuonna 2022.

Etenkin koko kesän kestävästä lammaslai-
dunnuksesta pyritään kokonaan eroon, loh-
koja laidunnetaan vahvalla laidunpaineel-
la, mutta vain lyhyen aikaa kesässä. Lammas 
käy edelleen laiduneläimeksi hyvin monilla 
kohteilla, mutta sen laidunnusaikaa ja eläin-
ten määrää kontrolloidaan aikaisempaa vah-
vemmin. Kohteilla, joilla ajoittainen laidunnus 
on mahdotonta, huolehditaan aina parhaiden 
mesikasvi- ja kiurunkannusalueiden suojaa-
misesta aidoin tai esimerkiksi lahopuuston ja 
harvan katajapensaikon sekä nuoren tervale-
pän avulla.

Tällä hetkellä hoitoalueen laidunnukses-
sa olevat kohteet ovat osin alilaidunnettuja 
ja toisaalta muutamalla kohteella on tarvetta 
hoidon sopeuttamiselle.

Kehittämiskohteet

Ulkosaariston kuivien lehtojen lajiston tutki-
mukseen panostetaan. Saariston kuivat leh-
dot ovat ekologialtaan suhteellisen tuntema-
ton luontotyyppi. Perinnebiotooppivaiheen 
jälkeinen umpeenkasvu hämärtää luonto-
tyyppien luokittelua. Useat saarni- ja haapa-
lehdot ovat vahvassa umpeenkasvuvaihees-
sa avoimesta ja puoliavoimesta kohteesta 
sulkeutuneen kautta jälleen puoliavoimeksi 
varttuneeksi ulkosaariston lehdoksi. Kenttä-
kerroksen lajisto ja etenkin niihin sidoksissa 
oleva hyönteislajisto on ahtaalla sukkession 
välivaiheissa, joissa katajikko on tiheimmil-
lään. Oletuksena on, että välivaiheen jälkeen 
katajikko hiljaa harventuu. Aikajänne on kui-
tenkin niin pitkä, että katajikon raivaukset tu-
levat kysymykseen hoitotoimenpiteenä koh-
teilla, jotka jätetään kehittymään lehdoiksi. 
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ovat laajat avokalliot. Suuremmilla saarilla 
on laaja valikoima erilaisia niittyjä, hakamai-
ta ja lehtoja, ja pienet saaret ovat usein täysin 
puuttomia. Tälle vyöhykkeelle sijoittuu suuri 
määrä Saaristomeren arvokkaimpia perinne-
biotooppikokonaisuuksia kuten Jungfru skär 
ja Berghamnin saaristo lehdesniittyineen. 
Ulkosaariston olosuhteet pitävät yllä harva-
puustoisia rantametsiä, monipuolisia avoimia 
rantaluontotyyppejä, avokallioita ja nummia. 

Perinnebiotooppikokonaisuuksien lisäk-
si alueella on poikkeuksellisen runsaasti eri-
tyisen arvokkaita lehtoja, saarnikoita ja kalk-
kikallioita. Pähkinäpensaikoita on runsaasti. 
Hoitoalue risteää uloin saaristo -hoitoalueen 
kanssa. Rehevien suurten saarten väleissä pie-
nemmät saaret ovat säilyneet avoimina ja nii-
den epilitoraalin niityt ja merenrantojen kalk-
kikalliot ovat Saaristomeren hienoimpia.

Kevätaspektia Jungfruskärin lehdesniityllä. Kuva: Maija Mussaari.

3 Ulkosaariston lehto- ja 
perinnebiotooppimosaiikki
Ulkosaariston lehto-perinnebiotooppimosa-
iikki on sisäsaariston vastaavaa avoimempi ja 
sen luontotyyppivalikoima on monimuotoi-
sempi. Ulkosaaristolle tyypillisesti maisemaa 
hallitsee meri ja saaret ovat vähemmistössä. 
Tiheissä saariryhmissä ja lähellä Korppoon ja 
Houtskarin pääsaaria on suojaista välisaaris-
ton tunnelmaa. Näillä alueilla toisiaan suo-
jaavat saaret kasvavat vankkoja männiköi-
tä, mutta aavan meren puolella ne ovat lä-
hes täysin avoimia. Saarten väliset välimat-
kat ovat pieniä, mutta uhanalaisten lajien pai-
kallispopulaatiot voivat olla suuriakin johtuen 
isoista hoitopinta-aloista ja läpi hoitoalueen 
esiintyvistä suurehkoista saarista. Hoitoalu-
een luonne on puoliavoin ja näkyvin piirre 
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Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200067 Lövskärsfjärdenin reunasaa-
ret SAC

 • FI0200164 Saaristomeri SPA/SAC.

Luontotyypit

Merkittävimmät hoidon Natura-luontotyypit 
ovat hakamaat ja kaskilaitumet 9070, lehdot 
9050 ja jalopuumetsät 9020* sekä etenkin 
runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 6270*, al-
varit ja kalkkivaikutteiset kalliokedot 6280*, 
kuivat niityt ja pensaikot kalkkipitoisella alus-
talla (tärkeät orkidea-alueet) 6210*, lehdes- 
ja vesaniityt 6530*, merenrantaniityt 1630* 
ja kuivat nummet 4030 sekä harvinaisena 
siniheinäniityt 6410. Kohteella on edustavia 
luontaisia niittyjä ja ulkosaariston luotoja ja 
saaria 1620 sekä laajoja rantojen kallioita ja 
kalkkikallioita 8210. 

Hoitoalueen 3 luontotyyppejä. Kuvat: Maija Mussaari.                         

Berghamnin kyläsaaren hoidettua niittymaisemaa.

Besaskärs Örenin edustava epilitoraalin luontainen niitty.

Hyvinvoiva Berghamnin kalkkiketo heinäkuun kuivuudes-
sa.

Boskärin laidunnettua rantaniittyä.

Kerroksellista ravinteista haapalehtoa Jungfruskärissä.

Saarnihakamaa Berghamnin etelärannalla.
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Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 

 • Lehdot: jalopuulehdot, ravinteiset ja kes-
kiravinteiset lehdot

 • Perinnebiotoopit: nummet, lehdesniityt, 
kallioketojen, ketojen, kosteiden niittyjen 
ja merenrantaniittyjen sekä hakamaiden 
ja metsälaidunten ryhmät

 • Kalliot: merenrantakalkkikalliot, avoimet 
laakeat kalkkikalliot, karut ja keskiravin-
teiset merenrantakalliot ja laakeat kalliot 
(laidunnus) sekä kalliometsät (laidunnus)

 • Itämeren rannikon luontotyypit: meren-
rantaruovikot ja -kaislikot, merenrantaka-
tajikot, Itämeren luontaiset niityt -ryhmä, 
Itämeren hiekkarannat, rannikon kosteat 
leppälehdot, ulkosaariston luodot ja saa-
ret.

Hoitoalueella 3 on poikkeuksellisen upeita avoimena säilyneitä kalkkikallioita. Kuva: Maija Mussaari.
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Merkittävimmät rakennepiirteet

A. Haapajatkumo
B. Iäkkäät lehtipuut ja jalopuut
C. Hiekkapohjaiset paahdealueet ja kedot
D. Kalkkivaikutteinen maaperä (ja sukkessio-
jatkumot)
E. Kostea maaperä ja mikroilmasto
F. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
G. Pensaskerros.

Tavoite 

Hoitoalueen nimen mukaisesti tavoittee-
na on mosaiikkimaisen maiseman ylläpito. 
Rakennepiirteiden määrästä nähdään, että 
kaikki Saaristomeren alueen merkittävät ra-
kennepiirteet ovat tällä hoitoalueella tärkei-

Jungfruskärin lehdesniitty loppukesällä. Kuva: Maija Mussaari.

Lajisto

Hoitoalueelta tunnetaan yhteensä 118 uhan-
alaista lajia, joista 37 on kiireellisesti suojel-
tavia. Avoimien alueiden (niityt, perinnemai-
semat, kalliot, rannat) lajistoa on lähes 70 % 
lajistosta. CR- ja EN-lajistossa on tasapuoli-
sesti perinnemaisemien ja niittyjen, rantojen 
sekä kallioiden lajeja, ja myös metsälajeja on 
lähes yhtä runsaasti. Hoitoalue on poikkeuk-
sellisen merkittävä uhanalaisten ja kiireelli-
sesti suojeltujen putkilokasvilajien ˝pankki-
na˝. Laadukkaasti hoidetut niityt ylläpitävät 
kasvavia kiireellisesti suojeltujen kasvilajien 
populaatioita, jotka muualla pääsääntöises-
ti taantuvat. Pikkuapolloperhonen on kuulu-
nut tämän hoitoalueen lajistoon, mutta siitä 
ei ole tuoreita havaintoja.

Hoitoalueella 3 Ulkosaariston lehto- ja perinnebiotooppimosaiikki havaitut uhanalaiset lajit 2021. La-
jien luokitus: Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 
2021.

Luokitus Esiintymien (kartoituskohteiden) lkm Lajien lkm

VU 217 59

EN 174 46

CR 20 13

Kiireellisesti suojeltava 112 37

Erityisesti suojeltava 122 34

Yhteensä 411 118
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Merkittävimmät rakennepiirteet

A. Haapajatkumo
B. Iäkkäät lehtipuut ja jalopuut
C. Hiekkapohjaiset paahdealueet ja kedot
D. Kalkkivaikutteinen maaperä (ja sukkessio-
jatkumot)
E. Kostea maaperä ja mikroilmasto
F. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
G. Pensaskerros.

Tavoite 

Hoitoalueen nimen mukaisesti tavoittee-
na on mosaiikkimaisen maiseman ylläpito. 
Rakennepiirteiden määrästä nähdään, että 
kaikki Saaristomeren alueen merkittävät ra-
kennepiirteet ovat tällä hoitoalueella tärkei-

Jungfruskärin lehdesniitty loppukesällä. Kuva: Maija Mussaari.

sääntyvästä puustosta on kuitenkin jo näky-
vissä. Niiden lajistossa on erityisesti uhanalai-
sia putkilokasveja, perhosia, sammalia ja jäkä-
liä. Kalkkikallioilla avointa pinta-alaa lisätään 
tarpeen mukaan, mutta huolehditaan puoli-
avoimuudesta ja pensaikon kattavuudes-
ta alueella. Kalkkikallioille luodaan avoimia 
alueita myös kosteille kohdille. Tämä tarkoit-
taa kosteiden alueiden osittaista raivaamista. 
Kosteaa maaperää vaativien sammallajien li-
säksi alueella tavattava direktiivilaji pikkunoi-
danlukko viihtyy kosteilla ja valuvetisillä kal-
lioilla kalkkivaikutuksen piirissä.

Potentiaalisimpien kunnostuskohteiden 
löytämiseksi ja hoitoverkoston optimoimisek-
si täydennetään kaikilla alueen kalkkivaikut-
teisilla kohteilla lajistoinventointeja avointa 
tai puoliavointa (perhoset ja/tai kovakuoriai-
set) sekä sulkeutunutta (sammalet) ympäris-
töä vaativista eliöryhmistä mahdollisimman 
nopealla aikataululla. Potentiaalisten kun-
nostuskohteiden ja kunnostustarpeen selvit-
tämiseksi kaikille kalkkivaikutteisille kohteille 
suunnataan lajistoinventointeja ja päivitetään 
vanhaa lajistotietoa uhanalaisesiintymillä.

Harjusaaret ovat meren ja tuulen muovaamia. Länsiosassa saarta ne ovat säilyneet pitkälti avoimina. 
Kuva: Jaakko Ruola.

tä. Avoimia niittyjä on edellistä hoitoaluetta 
enemmän ja ne ovat paremmassa kunnossa. 
Hoitoalueella on kuitenkin kiireellinen tar-
ve hoitotavoitteiden uudelleen asettamisel-
le ja hoitotoimien sopeuttamiselle. Kalkkikal-
liokohteilla tavoitteena on avoimen luonteen 
säilyttäminen, vaikkakin ne ovat vielä suh-
teellisen hyvässä kunnossa. Pitkäjänteisesti 
hoidettujen lehdesniitty- ja niittykohteiden 
niittohoito turvataan.

Verkoston kehittäminen 

Jokaisella hoidettavalla kohteella huolehdi-
taan tarpeeksi laajasta hoitokokonaisuudesta. 
Suurilla saarilla kunnostusten tavoitteena on 
mosaiikkimainen rakenne, jolla perinnebio-
toopit ja lehdot vuorottelevat ja muodostavat 
katkeamattoman sukkessiojatkumon sekä lä-
pi saaren ulottuvan avointen ja puoliavointen 
luontotyppien verkoston. Uusia kohteita kun-
nostetaan aina, kun avoimien ja puoliavoi-
mien alueiden lisäämiseen on potentiaalia.

Kalkkikalliot ovat Saaristomeren alueella 
suhteellisen hyvässä kunnossa, merkkejä li-



92

asettamiseksi; toteutetaan selvityksiä 
ennen sen asettamista.

4.  Hoidetaan pääosin perinnebiotooppina. 
Kunnostustoimissa suositaan avoimia 
ja puoliavoimia luontotyyppejä, mut-
ta huolehditaan aina myös peitteisyys-
jatkumoista kohteen tai kohdekokonai-
suuden tasolla. Laidunnus on näiden 
kohteiden päähoitomuoto. 

5.  Hoitokokonaisuus suunnittelun alla. 
Kokonaisuudella toteutetaan kunnos-
tustoimia vyöhykkeen hoito-ohjeet 
huomioiden. Avointa ja puoliavointa 
pinta-alaa lisätään potentiaalisimmil-
le paikoille kohteen kaikki uhanalaiset 
lajit huomioiden. Ennen kunnostusten 
aloittamista tulee kunnostusten tavoit-
teet kohteen eri osissa päättää saman-
aikaisesti.

Hoitotarve ja -tavoitteet

Hoitotarve

1.  Laidunnuksessa.
2.  Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.
3.  Kunnostustarve.

Hoitotavoitteet
1.  Nykytiedon valossa ei hoitotarvetta.
2.  Hoidetaan metsäisenä. 

Luontotyyppien hoidossa asetetaan 
etusijalle peitteiset luontotyypit. Lai-
dunnuksessa olevilla kohteilla avoimia 
niittyjä ei kunnosteta lisää, vaan kohtei-
ta hoidetaan metsälaitumina ja haka-
maina.

3.  Hoitotarve selvityksen alla. Tietoa koh-
teesta ei ole tarpeeksi hoitotavoitteen 

6.  Hoidetaan avoimena. 
Hoidetaan avoimena, mutta jatkuva lai-
dunnus ei ole kohteen päähoitomuoto; 
sitä voidaan kuitenkin käyttää harkitus-
ti avoimuuden säilyttämiseksi. Kohteet 
ovat arvokkaita uhanalaisen lajiston 
esiintymiä, luontaisia niittyjä tai kalk-
kikallioita. Puuston kehittymistä seura-
taan.

Hoito-ohje

Kunnostaminen

Kunnostukset kohdentuvat uusille suuriko-
koisille kokonaisuuksille sekä pienialaisille 
kalkkikalliokohteille. Kunnostuksia kohden-
netaan myös jatkuvan hoidon piirissä oleville 
perinnebiotooppikohteille, joilla kunnostus-
toimet ovat jääneet toteuttamatta kohteen 
laidunnusta suunniteltaessa tai jotka ovat 
uusia suojelualueita vanhojen kyljessä. Kun-
nostuksia toteutetaan myös kosteusolosuh-
teiden parantamiseksi ja eri luontotyyppien 
kosteusjatkumon turvaamiseksi jatkuvan hoi-
don kohteilla.

Jatkuva hoito 
Puustoon sitoutuneen lajiston elinolosuh-
teiden säilymisestä huolehditaan hyvin hoi-
detuilla perinnebiotooppikohteilla etenkin 
Berghamnin saaristossa mutta myös muualla. 
Kyseessä on haastava kokonaisuus, sillä uhan-
alaista lajistoa on runsaasti niin puustoon si-
toutuneessa lajistossa kuin avoimien ja puo-
liavoimienkin kohteiden lajistossa.

Lehtolajiston ja uuden puusukupolven se-
kä niittysukkession ylläpitämiseksi sekä var-
joisuuden säilyttämiseksi osa kohteista lohko-
taan aina erilleen päälaitumesta, mikäli koh-
teen hoito on jatkuvaa. Saarilla, joita vuorotel-
laan toisten laidunkohteiden kanssa, lehtojen 
aitaaminen erilleen ei ole välttämätöntä.

Mantereen kohteista poiketen laidunnusta 
ei ohjata kalkkikallioille, ellei sille ole erityistä 

Hoitoalueen 3 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021
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6.  Hoidetaan avoimena. 
Hoidetaan avoimena, mutta jatkuva lai-
dunnus ei ole kohteen päähoitomuoto; 
sitä voidaan kuitenkin käyttää harkitus-
ti avoimuuden säilyttämiseksi. Kohteet 
ovat arvokkaita uhanalaisen lajiston 
esiintymiä, luontaisia niittyjä tai kalk-
kikallioita. Puuston kehittymistä seura-
taan.

Hoito-ohje

Kunnostaminen

Kunnostukset kohdentuvat uusille suuriko-
koisille kokonaisuuksille sekä pienialaisille 
kalkkikalliokohteille. Kunnostuksia kohden-
netaan myös jatkuvan hoidon piirissä oleville 
perinnebiotooppikohteille, joilla kunnostus-
toimet ovat jääneet toteuttamatta kohteen 
laidunnusta suunniteltaessa tai jotka ovat 
uusia suojelualueita vanhojen kyljessä. Kun-
nostuksia toteutetaan myös kosteusolosuh-
teiden parantamiseksi ja eri luontotyyppien 
kosteusjatkumon turvaamiseksi jatkuvan hoi-
don kohteilla.

Jatkuva hoito 
Puustoon sitoutuneen lajiston elinolosuh-
teiden säilymisestä huolehditaan hyvin hoi-
detuilla perinnebiotooppikohteilla etenkin 
Berghamnin saaristossa mutta myös muualla. 
Kyseessä on haastava kokonaisuus, sillä uhan-
alaista lajistoa on runsaasti niin puustoon si-
toutuneessa lajistossa kuin avoimien ja puo-
liavoimienkin kohteiden lajistossa.

Lehtolajiston ja uuden puusukupolven se-
kä niittysukkession ylläpitämiseksi sekä var-
joisuuden säilyttämiseksi osa kohteista lohko-
taan aina erilleen päälaitumesta, mikäli koh-
teen hoito on jatkuvaa. Saarilla, joita vuorotel-
laan toisten laidunkohteiden kanssa, lehtojen 
aitaaminen erilleen ei ole välttämätöntä.

Mantereen kohteista poiketen laidunnusta 
ei ohjata kalkkikallioille, ellei sille ole erityistä 

Hoitoalueen 3 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021

tarvetta esimerkiksi sammal- tai jäkäläpeit-
teen osittaiseksi rikkomiseksi. Tällaisessa ta-
pauksessa laidunnuksen tulee olla väliaikaista 
ja kestää vain osan vuotta. Laidunnustoimen-
pide suunnitellaan aina konsultoiden jäkälä- 
ja sammalasiantuntijoita.

Hoidon vaihe 2021 

Johtuen poikkeuksellisista kasvillisuuden la-
jistoarvoista kohdekokonaisuus on ollut kan-
sallispuiston kärkialue luonnonhoitotoimis-
sa. Perinnebiotooppien kunnostus aloitettiin 
jo 1990-luvun alussa useilla kohteilla. Hoidon 
tulos on ollut erityisen hyvä perinnebiotoop-
pien kasvilajiston osalta. Tällä kohdekokonai-
suudella on erityistarve hoidon intensiteetin 
jaksottamiseen kokonaismonimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi. Intensiteettiä on jo vähennet-
ty pitkäikäisillä kohteilla ja sitä muokataan 
edelleen niittyjen rakenteen monipuolistami-
seksi kasvukauden aikana. Kunnostuksia tar-
vitaan edelleen kiireellisesti suojeltujen niit-
tylajien tilan parantamiseksi, mutta edellistä 
hoitoaluetta vähemmän.

Kehittämiskohteet

Saariston kuivat lehdot ovat ekologialtaan 
suhteellisen tuntematon luontotyyppi. Pe-
rinnebiotooppivaiheen jälkeinen umpeen-
kasvu vaikeuttaa luontotyyppien luokittelua. 
Useat saarni- ja haapalehdot ovat vahvassa 
umpeenkasvuvaiheessa avoimesta ja puoli-
avoimesta kohteesta sulkeutuneen kautta 
jälleen puoliavoimeksi varttuneeksi lehdok-
si. Kenttäkerroksen lajisto ja etenkin niihin si-
doksissa oleva hyönteislajisto on sukkession 
välivaiheissa ahtaalla. Ulkosaariston kuivien 
lehtojen lajiston tutkimukseen panostetaan 
suuntaamalla kohteille etenkin perhos- ja ko-
vakuoriaisinventointeja, mutta myös muiden 
lajiryhmien inventointeja. 
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den hiekkapohjaiset elinympäristöt täyden-
tävät osaltaan paahdelajien elinympäristöjen 
verkostoa.

Harjusaarten verkosto on suhteellisen hy-
vin kytkeytynyt ulkosaaristokokonaisuus, sil-
lä kyseessä on jatkuvaluonteinen reunamuo-
dostuma. Ketjun avoimien paahdeluonto-
tyyppien verkosto koostuu hiekkaisista ranta-
luontotyypeistä, epilitoraalikedoista ja luon-
taisista nummista, harjumetsistä sekä perin-
nemaisemien laidunnetuista nummista, ke-
doista ja hakamaista.

Suunnittelualueen länsiosassa (jossa hoi-
toalueet 4 ja 6 risteävät) Salpausselkien har-
jusaaret ovat luonteeltaan avoimia, keskiosis-
sa ketjua esiintyy jo mäntyvaltaisia saaria ja 
itäosassa puustoisia. Länsiosassa ketjua pää-
osa männiköistä on istutus- ja kylvöperäisiä 
(esim. Lökholmenin Långören ja Jurmo) tai 
näistä levinneitä. Välisaaristossa ja manner-
rannikon tuntumassa meren vaikutus vähe-
nee ja lisääntyneen suojaisuuden johdosta 
saaret ovat laajalti metsäisiä mm. Paraisten 
harjusaariketjulla ja isommilla saarilla itäpääs-
sä ketjua (mm. Sandön). Laajoja hiekkarantoja 
on lounaasta välisaaristoon saakka, ja pieni-
alaisia dyyniesiintymiä on paikoin muodostu-
nut jäiden ja myrskyjen kasaamien harjumaa-
ainesvallien päälle tuulen kasaamasta hiekas-
ta. Hiekkarannat ja paahdealueet eivät säily 
avoimena välisaaristossa tai sisäsaaristossa, 
vaan tarvitsevat täällä kunnostuksen jälkeen 
jatkuvaa hoitoa, esimerkiksi laidunnusta. 

Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200164 Saaristomeri SPA/SAC
 • FI0200111 Paraisten harjusaaret SAC
 • FI0200062 Ölmos–Purunpää SAC
 • FI0200193 Örön saari SAC.

Hoitoalueen 4 luontotyyppejä. Kuvat: Maija Mussaari.                              

Kemiönsaaren Sandön hiekkarannan yläosan edustavaa 
epilitoraaliketoa.

Jurmon nummet ovat Suomen laajimmat. Niitä hoitavat 
naudat ja tuli.

Hevoset luovat tehokkaasti hiekkapaljastumia sitä tarvit-
sevalle uhanalaiselle hyönteislajistolle.

Karkeammalla alustalla epilitoraalin luontainen niitty on 
yleensä aukkoinen.

Rakkolevä tuo muhevaa kasvualustaa hiekkarannoille. 
Rihmalevien ja ruo´on liiallinen kertyminen meren rehe-
vöitymisen seurauksena aiheuttaa hiekkarantojen um-
peenkasvua.

4 Harjusaaret 
Saaristomeren halki kulkee kolme harjumuo-
dostumaa, kaksi Salpausselän mereistä jat-
ketta ja yksi pohjois–eteläsuuntainen pääte-
moreeni. Merkittävin ketjuista on kolmannen 
Salpausselän jatke, joka kulkee Saaristome-
ren halki suunnassa koillinen–lounas al kaen 
Kemiönsaaren Purunpäästä ja päättyen Jur-
mon länsipuolelle. Saaristomeren harjusaa-
riketjut kytkeytyvät lännessä Ahvenmaan 
harjusaariketjuihin ja idässä Hankoniemen 
Salpausselkä I:n arvokkaisiin paahdeluonto-
tyyppikokonaisuuksiin. Jurmo ja Örö ovat ver-
koston merkittävimmät kohdekokonaisuudet, 
joilla hoidetaan useiden erilaisten lajiryh mien 
tarpeita.

Harjusaaret ovat yhdistelmäluontotyyp-
pinä kokonaisuus, joka tarjoaa elinpaikkoja 
monipuoliselle eliöstölle. Harjusaarten mer-
kitystä Suomen laajuisessa harjuluontotyyp-
pien verkostossa lisää niiden poikkeuksellisen 
avoin luonne, jonka ansiosta monet mante-
reella voimakkaasti vähentyneet uhanalaiset 
niitty- ja paahdelajit ovat säilyneet elinvoi-
maisina. Erotuksena mantereen harjumuo-
dostumiin saaristossa osa harjualueista on 
säilynyt ja säilyy pitkään avoimena ja puoli-
avoimena ulkosaariston olosuhteiden vai-
kutuksesta ilman metsäpaloja tai toistuvia 
hoitojakin. Viimeisen sadan vuoden aika-
na lisääntynyt typpilaskeuma (NOx), kohon-
nut hiilidioksidipitoisuus (CO2), maankäytön 
muutokset ja Itämeren rehevöityminen ovat 
monen muun ympäristönmuutoksen kärki-
tekijöinä kuitenkin johtaneet harjusaartenkin 
umpeenkasvuun (katajikoitumiseen ja metsit-
tymiseen). Paahteisia elinympäristöjä ja niissä 
eläviä lajeja on säilynyt lähinnä hemiboreaa-
lisen vyöhykkeen hiekkaisilla rannikkokaista-
leilla (Hanko) ja harjusaariketjuilla. Saaristo-
merellä on myös harjusaariketjujen ulkopuo-
lelle jääviä osittain hiekkapohjaisia saaria, joi-
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den hiekkapohjaiset elinympäristöt täyden-
tävät osaltaan paahdelajien elinympäristöjen 
verkostoa.

Harjusaarten verkosto on suhteellisen hy-
vin kytkeytynyt ulkosaaristokokonaisuus, sil-
lä kyseessä on jatkuvaluonteinen reunamuo-
dostuma. Ketjun avoimien paahdeluonto-
tyyppien verkosto koostuu hiekkaisista ranta-
luontotyypeistä, epilitoraalikedoista ja luon-
taisista nummista, harjumetsistä sekä perin-
nemaisemien laidunnetuista nummista, ke-
doista ja hakamaista.

Suunnittelualueen länsiosassa (jossa hoi-
toalueet 4 ja 6 risteävät) Salpausselkien har-
jusaaret ovat luonteeltaan avoimia, keskiosis-
sa ketjua esiintyy jo mäntyvaltaisia saaria ja 
itäosassa puustoisia. Länsiosassa ketjua pää-
osa männiköistä on istutus- ja kylvöperäisiä 
(esim. Lökholmenin Långören ja Jurmo) tai 
näistä levinneitä. Välisaaristossa ja manner-
rannikon tuntumassa meren vaikutus vähe-
nee ja lisääntyneen suojaisuuden johdosta 
saaret ovat laajalti metsäisiä mm. Paraisten 
harjusaariketjulla ja isommilla saarilla itäpääs-
sä ketjua (mm. Sandön). Laajoja hiekkarantoja 
on lounaasta välisaaristoon saakka, ja pieni-
alaisia dyyniesiintymiä on paikoin muodostu-
nut jäiden ja myrskyjen kasaamien harjumaa-
ainesvallien päälle tuulen kasaamasta hiekas-
ta. Hiekkarannat ja paahdealueet eivät säily 
avoimena välisaaristossa tai sisäsaaristossa, 
vaan tarvitsevat täällä kunnostuksen jälkeen 
jatkuvaa hoitoa, esimerkiksi laidunnusta. 

Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200164 Saaristomeri SPA/SAC
 • FI0200111 Paraisten harjusaaret SAC
 • FI0200062 Ölmos–Purunpää SAC
 • FI0200193 Örön saari SAC.

Hoitoalueen 4 luontotyyppejä. Kuvat: Maija Mussaari.                              

Kemiönsaaren Sandön hiekkarannan yläosan edustavaa 
epilitoraaliketoa.

Jurmon nummet ovat Suomen laajimmat. Niitä hoitavat 
naudat ja tuli.

Hevoset luovat tehokkaasti hiekkapaljastumia sitä tarvit-
sevalle uhanalaiselle hyönteislajistolle.

Karkeammalla alustalla epilitoraalin luontainen niitty on 
yleensä aukkoinen.

Rakkolevä tuo muhevaa kasvualustaa hiekkarannoille. 
Rihmalevien ja ruo´on liiallinen kertyminen meren rehe-
vöitymisen seurauksena aiheuttaa hiekkarantojen um-
peenkasvua.
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ti suojeltavat lajit: etelänsuosirri, pikkutiira ja 
kirjokerttu.

Erityisesti ulkosaariston avoimilla hiek-
kasaarilla tavataan runsaasti paahteisiin ja 
hiekkaisiin elinympäristöihin erikoistunut-
ta uhanalaista lajistoa saarien puuttomia tai 
lähes puuttomia sisäosia myöten. Laaja-alai-
simmat niityt löytyvät perinnemaisemasaaril-
ta. Erityisen tärkeitä kasveja uhanalaisille per-
hosille ovat harjujaksolla rantojen sekä tuo-
reiden ja kuivien niittyjen lajit ja hiekkaisten 
paahdeympäristöjen lajit. Merkittävimmiksi 
yksittäisiksi lajeiksi nousevat ketomaruna ja 
kangasajuruoho, mutta merkittäviä lajeja on 
näiden lisäksi pitkä lista. Niittyjen kookkaat 
kosteampien ympäristöjen mesikasvit, kuten 
virmajuuret ja meriputki, ovat erityisen mer-
kityksellisiä myös aikuisten perhosten ja mui-
den kukkakasveja hyödyntävien hyönteisten 
ruokailuympäristöinä. Avoimilla ulkosaaril-
la tavataan paahdelajistoa luontaisesti avoi-
milla kedoilla, niityillä ja nummilla. Tällaisissa 
ympäristöissä niittylajisto kasvaa luontaisella 
kasvupaikallaan. Viimeisen sadan vuoden ai-
kana typpilaskeuma ja meren rehevyys ovat 
monen muun ympäristönmuutoksen kärki-
tekijöinä aiheuttaneet kiihtyvää umpeenkas-
vua myös näillä.

Harjusaarten avoimilla luontotyypeil-
lä viihtyvät ja niiden kasvillisuuteen omalta 
osaltaan vaikuttavat pesivät ja ruokailevat 
linnut. Uhanalaisista lintulajeista pääosa on 
riippuvaisia nimenomaan saarten avoimesta 
luonteesta. Monet avoimet hiekkasaaret ovat-
kin Saaristomeren arvokkaimpia lintusaaria. 

Luontotyypit 

Luonnonhoidon Natura-luontotyypit ovat 
harjusaaret 1610, runsaslajiset kuivat ja tuo-
reet niityt 6270*, kuivat nummet 4030, alvarit 
ja kalkkivaikutteiset pienruohokedot 6280*, 
merenrantaniityt 1630*, hiekkarannat 1640, 
dyynit 2110, 2120, 2130*, 2140*, 2180, 2190, 
2320, hakamaat 9070 ja harjumetsät 9060.

Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 

 • Metsät: harjumetsien valorinteet
 • Perinnebiotoopit: nummet, lehdesniityt, 

kallioketojen, ketojen, kosteiden niittyjen 
ja merenrantaniittyjen sekä hakamaiden 
ja metsälaidunten ryhmät

 • Itämeren rannikon luontotyypit: meren-
rantaruovikot ja -kaislikot, merenrantaka-
tajikot, Itämeren luontaiset niityt -ryhmä, 
Itämeren hiekkarannat ja harjusaaret.

Lajisto

Alueelta tunnetaan 238 uhanalaista lajia, jois-
ta 73 on kiireellisesti suojeltavia. 75 % hoito-
alueen lajeista on avoimien ja puoliavoimien 
ympäristöjen lajeja. Lajeista 38 % on luon-
taisten niittyjen ja perinnemaisemien lajeja 
ja 24 % rantojen lajeja. Hiekkarantojen lajeja 
on pääosa uhanalaisista rantalajeista. CR- ja 
EN-lajistossa rantojen lajit korostuvat edel-
lisiä vahvemmin. Harjusaaret muodostavat 
merkittävimmän elinympäristön saaristolin-
nuille. Maaluontotyyppien hoitotoimenpi-
teitä niistä tarvitsevat erityisesti kiireellises-

Avoimien luontotyyppien lintulajisto keskit-
tyy lounaispuoliskolle, jossa hoitoalue ris teää 
uloin saaristo -hoitoalueen kanssa, mutta 
myös länsiosassa on merkittäviä lintusaaria. 
Saaristomeren merkittävimmät lintualueet 
(ks. kartta s. 36) käsittävät linnuston kannalta 
arvokkaimmat luodot, saaret ja harjusaaret, 
mutta näiden tunnettujen lintusaarten ulko-
puolellakin tavataan yksittäisiä arvokkaita lin-
tusaaria.

Merkittävimmät rakennepiirteet

C. Hiekkapohjaiset paahdealueet ja kedot
F. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
D. Kalkkivaikutteinen maaperä ja sukkessio-
jatkumot
H. Pensaskerros.

Hoitoalueella 4 Harjusaaret havaitut uhanalaiset lajit 2021. Lajien luokitus: Luonnonsuojeluasetus 
14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 2021.

Luokitus Esiintymien (kartoituskohteiden) lkm Lajien lkm

VU 350 110

EN 435 118

CR 21 10

Kiireellisesti suojeltava 283 73

Erityisesti suojeltava 320 84

Yhteensä 806 238
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Verkoston kehittäminen
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Hoitotavoitteet

1.  Nykytiedon valossa ei hoitotarvetta. 
Hoitamatta jätettäviä mutta seuratta-
via ovat saaret, jotka ovat hyvässä kun-
nossa nyt ja joilla kasvaa perhoslajistol-
le merkittäviä kasvilajeja. Seurattavien 
luokkaan kuuluvat myös osittain avoi-
met saaret, joilla kenttäkerros on kivi-
syytensä vuoksi harva eivätkä ne sik-
si ole potentiaalisimpia ketoja nummi-
pinta-alan kasvattamisessa, vaikka mer-
kittävää kasvilajistoa esiintyykin pai-
koin. Näillä seurataan umpeenkasvuke-
hitystä ja puututaan siihen tarvittaessa.

2.  Hoidetaan pääosin metsäisenä. 
Täysin hoitamatta jätetään saaret, jot-
ka ovat pääosin puustoisia ja rannoil-
taan kivikkoisia. Näitä on etenkin keski-
osissa ketjua. Tällaisillakin saarilla voi 

ja jotka ovat keskeisiä lajiston leviämislähteitä 
(ns. ydinalueita). 

Harjusaariketjujen ulkopuolelle jää myös 
saaria, joiden hiekkaisten luontotyyppien ja 
niittyjen hoito on tärkeää, sillä ne täydentävät 
osaltaan koko Saaristomeren niittyverkostoa 
ja luontotyyppien kokonaisuutta. Lisäksi suo-
jelualueiden ulkopuolisilla asutuilla harjusaa-
rilla on arvokasta perhoslajistoa mm. paah-
deympäristöjen lisäksi teiden varsilla (Nup-
ponen & Nieminen 2021), jotka osaltaan täy-
dentävät elinympäristöjen verkostoa. 

Hoitotarve ja -tavoitteet

Hoitotarve

1.  Laidunnuksessa.
2.  Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.
3.  Kunnostustarve.

taan vain hiekkarantoja. Ajoittaista vah-
vaa laidunnusta käytetään vesakon ku-
rissa pitämiseksi ja hiekkarantojen ja 
ketojen ylläpitämiseksi kunnostusten 
jälkeen osalla historiallisia laidunsaaria. 
Kunnostustoimet toistetaan tarvittaes-
sa. Örön eteläosassa avoimeksi merki-
tyt alueet ovat iso apollolle merkittäviä 
kallioita, joita hoidetaan raivauksin.

Hoito-ohjeet

Kunnostustoimet keskitetään harjusaariver-
kostossa nimenomaan monipuolisten avoi-
mien alueiden lisäämiseen ja ylläpitoon, jo-
hon annetaan tässä tarkempia ohjeita. Myös 
metsiä hoidetaan harjusaariketjulla muiden 
töiden ohessa, mutta suurempaa tarvetta 
metsien ennallistamiseen ei lajiston valossa 
ole. Harjusaarten metsien ennallistamistoi-
met polttamalla keskitetään metsäisten saar-
ten merkittäviin keskittymiin (ks. luku 9 Ulko-
saariston metsät). Istutusmetsiä ketjun länsi-
osassa taas poltetaan yksinkertaisesti niistä 
eroon pääsemiseksi.

Runsas hyönteislajisto huomioidaan aina 
kunnostus- ja hoitotoimissa. Kunnostettaessa 
niittyjä umpeenkasvaneella saarella on hyvä 
jättää edustavina säilyneet osat niityistä ko-
konaan käsittelemättä kunnostusten ajaksi. 
Vasta, kun kunnostettava pinta-ala alkaa saa-
vuttaa hyvää tilaa ja resurssikasvit levittäyty-
vät kunnostetulle pinta-alalle, aloitetaan tä-
män alueen jatkuva hoito, jos sille on tarvet-
ta esimerkiksi vahvan sammalpeitteen vuoksi. 
Hiekkasaarilla ketojen niitto- ja laidunnustoi-
met toteutetaan pääosin ajoittaisina. 

Kaikilla kunnostettavilla ja/tai hoidettavilla 
harjusaarilla avataan hiekkarantoja ja niiden 
yläpuolen epilitoraaliketoja ja paahdealuei-
ta, jos potentiaalisia kohteita löytyy. Potenti-
aalisimpia kohteita ovat ne, joiden läheisillä 
avoimilla alueilla on edustavaa paahdekasvil-
lisuutta tai muuta lajistoa ja joiden maape-
rä on hienojakoista hiekkaa. Hoito toteute-
taan poistamalla niille ajautunutta rihmalevää 
ja rehevöitymisen myötä kertynyttä tai kas-Hoitoalueen 4 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021
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olla edustavia hiekkapohjaisia niemiä ja 
paahdeympäristöjä, joita kunnostetaan 
tarvittaessa. Itäosassa harjusaariketju-
jen saaret ovat pääosin metsäisiä, mut-
ta niillä esiintyy hiekkarantoja. Täällä 
hoitotapoihin kuuluvat hiekkarantojen 
ja niiden yläpuoleisten paahdealuei-
den laajentamisen lisäksi metsien pol-
tot. Metsiä poltetaan etenkin eteläisiin 
ilmansuuntiin kaatavilla rinteillä (harju-
metsät).

3.  Hoitotarve selvityksen alla.  
Tietoa kohteesta ei ole tarpeeksi hoito-
tavoitteen asettamiseksi; toteutetaan 
selvityksiä ennen sen asettamista.

4.  Hoidetaan pääosin perinnebiotooppina. 
Perinnebiotooppina hoidettavia ovat 
kyläsaaret ja entiset asuinsaaret. Näillä 
kasvatetaan hoidon laatua lohkotetun 
ja vuorottelevan laidunnuksen avulla. 
Kevyestä koko kauden kestävästä lam-
maslaidunnuksesta pyritään eroon, sil-
lä se vähentää mesikasveja ja lisää hei-
nien suhteellista määrää. Laidunnus on 
näiden kohteiden päähoitomuoto. 

5.  Hoitokokonaisuus suunnittelun alla. 
Kokonaisuudella toteutetaan kunnos-
tustoimia vyöhykkeen hoito-ohjeet 
huomioiden. Avointa ja puoliavointa 
pinta-alaa lisätään potentiaalisimmil-
le paikoille kohteen kaikki uhanalaiset 
lajit huomioiden. Ennen kunnostusten 
aloittamista tulee kunnostusten tavoit-
teet kohteen eri osissa päättää saman-
aikaisesti.

6.  Hoidetaan avoimena. 
Osalla saarista kunnostetaan epi li to-
raaliketoja, nummia ja hiekkarantoja, 
mutta kohteita ei oteta jatkuvaan lai-
dunnukseen. Lännessä alueella, jol-
la uloin saaristo ja harjusaaret risteä-
vät, hoidetaan varsin avoimina säily-
neitä saaria katajaa ja nuorta puustoa 
(< 60 v) tai metsittämisen kautta syn-
tynyttä puustoa poistamalla; tavoittee-
na on avoimen luonteen säilyttäminen. 
Ölmos–Purunpään YSA-alueella hoide-
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riippuu luontotyypille soveliaan maaperän 
ja muiden jäljellä olevien elinympäristölaik-
kujen sijainnista sekä aspektista. Katajan rai-
vauk sia toteutetaan etenkin rantojen lähei-
syydessä hienojakoisemmalla ja eloperäistä 
ainesta sisältävällä maaperällä niittykasvil-
lisuuden lisäämiseksi. Kulotus on kuitenkin 
tehokkaampi keino pensaikon taannuttami-
seksi.

Kulotuksissa perhosille merkittäviä kas-
veja sisältävä keto- ja paahdekasvillisuus se-
kä kalkkivaikutteiset alueet, uhanalaiset kas-
vit tai muut merkittävien lajien elinympäris-
töt suojataan aina. Polton jälkeen korkeimpia 
rankoja raivataan, mikäli niitä on runsaasti. On 
muistettava, että rangat ja elävätkin katajayk-
silöt muuttavat pienilmastoa ja luovat elin-
ympäristöä monipuoliselle lajistolle. Siksi ran-
kojen raivaamiseen ei ole kauttaaltaan tarvet-
ta. Laidunnetuilla alueilla katajan rankoja rai-
vataan eläinten kulun helpottamiseksi.

vanutta biomassaa ja poistamalla ja vähen-
tämällä tervaleppiä, koivuja ja mäntyjä sekä 
kulottamalla varvikkoa ja tiheitä katajikoita. 

Rakkolevä-, meriajokas- ja simpukkavallit 
kuuluvat luontaiseen rantakasvillisuuteen ja 
luovat maatuessaan kasvualustaa runsaslaji-
selle niittykasvillisuudelle. Rakkolevä ja me-
riajokasvalleja ei yleensä poisteta, mutta ta-
pauskohtaisesti niitäkin joudutaan vähentä-
mään umpeenkasvusta kärsiviltä hiekkaran-
noilta. Itämeren rehevöitymisen vuoksi ran-
noille kertyvät luontaista suuremmat levä-
massat johtavat muuten hiekkarantojen hä-
viämiseen ja korvautumiseen typensuosijala-
jistolla tai ruovikoilla. 

Istutettuja ja kylvettyjä metsiköitä ja niistä 
syntyneitä puustoja poltetaan tai poistetaan. 
Tarvittaessa voidaan poistaa myös yksittäisiä 
puita avoimuuden ylläpitämiseksi. Katajikoi-
tuneita nummia ja ketoja kulotetaan ja raiva-
taan saaresta ja hoitokuviosta riippuen vaih-
televan kokoisina alueina. Raivausten laajuus 

Kurtturuusun osalta harjusaariketjulla nou-
datetaan nollalinjaa, jonka mukaan kurttu-
ruusut pidetään täysin poissa suojelualueil-
ta. Ryhdytään välittömiin toimiin myös uute-
na ilmaantuvien vieraslajien osalta. Tällaisia 
ovat esimerkiksi tataarisinivalvatti, joka löytyi 
Fåröstä vuonna 2018 (Kunttu & Kunttu 2018).

Harjusaarten hoito on harvakseltaan tois-
tuvaa. Niille palataan 3–5 vuoden päästä tar-
kastamaan ei-toivottujen lajien määrä hoide-
tuilla kohteilla. Jälleen 5 vuoden päästä tulee 
tarkastaa varvikon, pensaikon ja puuston uu-
siutumisen tilanne.

Hoidon vaihe 2021

Harjusaarten hoito on pitkällä. Hoito alkoi 
Jurmosta ja Öröstä Luonnonhoito-LIFE-hank-
keen turvin. Örössä hoitosuunnitelma toteu-
tetaan loppuun ja päivitetään kunnostusten 
päätyttyä. Jurmon nummien ja katajikon ku-
lotuksia ja raivauksia jatketaan hoitosuunni-
telman mukaisesti, ja ne vakiinnutetaan koko 
saaren hoitokiertoon. Myös Jurmon suunni-
telma päivitetään mahdollisimman pikaisesti. 
Uudessa suunnitelmassa arvioidaan toi mien 
onnistuminen ja päätetään jatkuvien hoito-
toimenpiteiden syklistä ja intensiteetistä. 
Näiden saarten hoitosuunnitelmien päivittä-
minen toteutetaan jatkossa 10 vuoden välein. 

Tämä suunnitelma ohjaa toimia harjusaari-
verkoston täydentämiseksi. Saariketjulle oh-
jattiin runsaasti inventointeja Rannikko-LIFE-
hankkeessa sen keskiosien lajiston selvittämi-
seksi ja näin verkoston toimivuuden testaami-
seksi. Inventoinneissa havaittiin runsaasti uu-
sia uhanalaisesiintymiä, ja hoitotavoitteet on 
asetettu lähes jokaiselle suojelualueen harju-
saarikohteelle. Kunnostustoimetkin ovat pit-
källä. Jatkuvan hoidon osalta laidunrytmiä on 
muutettu ajoittaiseksi Alskär–Kråkskär-koko-
naisuudella. 

Sandön upealla saarella elää runsaasti uhanalaista lajistoa. Avoimet luontotyypit keskittyvät saaren 
rannoille. Kuva: Meelis Linnamägi.
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Katajikon raivauksessa ja poltossa kiinni-
tetään erityistä huomiota tuulensuojaan (jä-
tetään raivaamatta ja polttamatta) ja avoimia 
alueita rikkovaan pensaikkoon. Kaikkia katajia 
ei raivata laajoilta (yli 0,3 hehtaaria) kedoil-
ta koskaan, vaan osa jätetään kohteen moni-
puolistamiseksi sekä linnuille pesäpaikoiksi. 
Kaikkia ruusuja ja taikinanmarjaa säästetään 
mahdollisuuksien mukaan. Maan pintaa riko-
taan tai poltetaan jäkälikön ja/tai sammali-
kon taannuttamiseksi, mutta jälleen varotaan 
paikkoja, joilla kasvaa perhosille merkittävää 
kasvilajistoa tai uhanalaista eläinlajistoa.

Sisäosiltaan metsäisillä harjusaarilla ylläpi-
detään ja laajennetaan rannan ketoja poista-
malla puustoa ja kaulaamalla nuorta (< 70 v) 
puustoa etenkin eteläisiin ilmansuuntiin an-
tavilla osilla saaria. Ilmastonmuutokseen va-
raudutaan ylläpitämällä hiekkarannan ja ke-
tojen kasvillisuutta harventamalla puustoa 
metsän rajassa mahdollisuuksien mukaan 
myös pohjoisiin ilmansuuntiin saaria. Koska 
pohjoisosiin ei synny samanlaisia aaltojen ja 
jään vaikutuksia, täällä käytetään hiekkapin-
ta-alan lisäämiseen myös järeämpiä keinoja, 
kuten koko kasvillisuuden poistoa ja kiven-
näismaakerroksen paljastamista laikuittain 
nuoremman puuston alueilla.

Raivausten ja kulotusten jälkeen jatkuvan 
hoidon piiriin otettavilla harjusaarilla ketoja 
niitetään ja laidunnetaan vain osan laidun-
kaudesta ja laitumia lohkotetaan esim. ai-
taamalla kasvillisuudeltaan arvokkaita aluei-
ta alkukesäksi pois laitumesta. Laidunpainet-
ta tarkkaillaan, ettei ylilaidunnusta pääse ta-
pahtumaan. Nämä alueet niitetään ja/tai lai-
dunnetaan loppukesästä.

Harjusaarilla esiintyy hoidettavien avoi-
mien luontotyyppien lisäksi myös vanhoja 
hakamaita sekä erilaisia lehtoja, joita hoide-
taan tarvittaessa.

Vieraslajien pyynnissä noudatetaan erityis-
tä tarkkuutta. Vieraspetojen ja ketun pyynnin 
osalta tehdään tästä suunnitelmasta erillistä 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa suo-
jelualueet ja suojelemattomat alueet tarkas-
tellaan yhdessä. 
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kijästä ja niiden kokonaismäärä ja lajivalikoi-
ma ovat ulkosaaristossa laskussa johtuen eri-
laisten niittyluontotyyppien tilan heikkenemi-
sestä. Mitä ilmeisimmin isoapollopopulaation 
painopiste siirtyy sen mukaan, missä resurssi-
kasvien (mesikasvit ja isomaksaruoho) sijainti 
toisiinsa nähden sekä määrät ovat lajille otol-
liset. Näin ollen suojelualueiden roolina olisi 
tarjota vakaata resurssitarjontaa ja näin py-
syvämpää ja kasvavaa kehitystä apollopopu-
laatiolle.

Itäisen saariston niityt ja kalliot -hoitoalu-
eeksi rajattiin isoapolloperhosen ydinalue ja 
sen populaation kasvulle potentiaalisin leviä-
misalue. 

Ydinalue koostuu isoapollon tämänhetki-
sestä tiheimmän kannan alueesta. Ydinalue 
on tiheä saariverkosto, jossa toukka- ja aikuis-
resurssit ovat lähekkäin. Alueella on ja sinne 
kunnostetaan isoapollon tarvitsemia resurs-
seja. Merkittävin mesikasviresurssi alueella on 
tällä hetkellä Örö lähisaarineen, joka tarjoaa 
mesikasveja luodoilla lisääntyville isoapollo-
perhosille, mikäli itse luodolla mesikasviva-
ranto ehtyy. Siellä todetaan vuosittain run-
saasti apolloperhosia ruokailemassa. Sen si-

5 Itäisen saariston niityt ja 
kalliot – isoapollo
Hoitoalue sijoittuu ulko- ja välisaariston ra-
japinnalle ja ulottuu aina Kemiön pääsaa-
ren rannikolle kapeaan sisäsaaristoon. Se on 
luonteeltaan avoin ja puoliavoin. Pohjoisosas-
sa maisemaa hallitsevat suuret havumetsäiset 
saaret ja jylhät kalliot ja eteläosaa avoimet 
luodot ja laakeat kalliot. Hoitoalue on osin 
päällekkäin harjusaarten luonnonhoitoalu-
een kanssa. Kuten lehto-perinnebiotooppi-
mosaiikki, myös tämä vyöhyke on kalkkivai-
kutteinen mutta läntistä saaristoa heikommin 
ja ravinteisia saaria on harvemmassa. Alueen 
lajistossa on toisaalta hyvin karujen paah-
dealueiden ja kallioiden lajeja, toisaalta ra-
vinteisten kalkkivaikutteisten ja keskiravin-
teisten ympäristöjen lajeja. Alue muodostaa 
myös tässä mielessä luontotyyppien jatku-
mon. Pikkuapolloperhonen on kuulunut alu-
een lajistoon, mutta tuoreita havaintoja siitä 
ei ole. Alueella on erityisen paljon avoimien 
alueiden uhanalaista hyönteislajistoa.

Isoapolloperhosen elinalue sijoittuu hoito-
alueen eteläosaan. Isoapolloperhosta käyte-
tään tässä luonnonhoidon sateenvarjolajina, 
sillä niittyjen laajentamisesta ja mesikasvijat-
kumosta hyötyy suuri joukko alueen uhan-
alaista lajistoa.

Isoapolloperhosen elinympäristöt kartoi-
tettiin laajasti vuosina 2019 ja 2020. Kartoi-
tuksissa huomattiin sen populaation siirty-
neen uloin saaristo -hoitoalueelta tämän hoi-
toalueen puolelle. Samalla lajin yksilömäärät 
ovat vähentyneet merkittävästi (Kukkonen 
2021). Isoapolloperhoselle näyttäisivät kel-
paavan parhaiten keskiravinteiset kalliot se-
kä lintuluodot. Sen elinalue sijoittuu ulko- ja 
välisaariston rajamaille hoitoalueen eteläpuo-
liskolle, tiheään vyöhykkeiden väliseen saa-
ristoon. Täällä isomaksaruohoa on luodoilla 
keskinkertaisesti tai vähän (Kukkonen 2021). 
Mesikasvialueita löytyy isommilta hoidetuil-
ta saarilta, etenkin Öröstä, ja toisaalta pieni-
nä esiintyminä saarten ja luotojen rannoilta. 
Mesikasvien määrät riippuvat monesta eri te-

Isoapollo isomaksaruoholla. Kuva: Jari Kostet.

Hoitoalueen 5 luontotyyppejä ja lajeja. Kuvat: Maija Mussaari.                          

Avointa merenrantaniittyä Långholmenilla.

Jylhää kalliota ja mäntymetsän keskellä avautuvia kalkki-
kallioita Rosalan Hamnholmenilla.

Rantatädyke on merkittävä mesikasvi ulkosaarten perho-
sille.

Isoapolloperhonen on Suomen suurin päiväperhonen.

Isoapollon toukka ravintokasvillaan isomaksaruoholla.

Maisemaa parhailla isoapollomestoilla. Kuvat: Maija Mus-
saari.
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reet niityt 6270*, hakamaat 9070 ja suurruo-
honiityt 6430. Lisäksi harjusaarilla harjusaar-
ten hoitoalueen luontotyypit (ks. s. 96). 

Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 

 • Lehdot: jalopuulehdot, ravinteiset ja kes-
kiravinteiset lehdot

 • Perinnebiotoopit: nummet, kallioketojen, 
ketojen, kosteiden niittyjen ja merenran-
taniittyjen sekä hakamaiden ja metsälai-
dunten ryhmät

 • Kalliot: merenrantakalkkikalliot, avoimet 
laakeat kalkkikalliot, karut ja keskiravin-
teiset merenrantakalliot ja laakeat kal-
liot, kalliometsät (laidunnus), ulkosaaris-
ton luodot ja saaret, lintuluodot

 • Itämeren rannikon luontotyypit: meren-
rantaruovikot ja -kaislikot, merenranta-
katajikot, Itämeren luontaiset niityt -ryh-
mä, Itämeren hiekkarannat, rannikon kos-
teat leppälehdot ja ulkosaariston luodot 
ja saaret.

Lajisto 

Hoitoalueella elää 158 uhanalaista lajia, jois-
ta 80 % on avoimien alueiden lajeja. Kallioi-
den lajeja on poikkeuksellisen paljon, 20 % 
lajimäärästä. Huomattavaa on, että alue leik-
kaa harjusaaria, joten luvuissa ovat mukana 
myös Örön lajit, jotka muodostavat suuren 
osan hoitoalueen uhanalaisesta lajistosta. 

Hoitoalueella 5 Itäisen saariston niityt ja kalliot havaitut uhanalaiset lajit 2021. Lajien luokitus: Luon-
nonsuojeluasetus 14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 2021.

Luokitus Esiintymien (kartoituskohteiden) lkm Lajien lkm

VU 208 69

EN 333 89

CR 0 0

Kiireellisesti suojeltava 216 53

Erityisesti suojeltava 196 58

Yhteensä 541 158

jaan toukkia ei kohteelta ole löytynyt muuta-
mia yksilöitä enempää. Oletettavaa kuitenkin 
on, että toukkiakin kehittyy Örön kallioilla ja 
louhikoissa. Örössä mesikasvien ylläpito on 
otettu erityiseksi tavoitteeksi laidunrytmin 
suunnittelussa ja kunnostusten sijoittelussa. 
Vuosittaiset hoitotoimet ylläpitävät saarella 
paahdeketojen ja rantaniittyjen verkostoa, 
mutta tällä hetkellä suurikokoisia mesikasveja 
esiintyy parhaiten linnoituksilla ja hiekkaran-
tojen epilitoraaliniityillä sekä tuoreeltaan pol-
tetuilla alueilla. Rantaniittyjen kunnostusten 
edetessä ja laidunrytmin keventyessä nämä 
tulevat olemaan yhtä merkittäviä.  Ajuruoho 
on merkittävä mesikasvi perhosille, ja iso-
apollon tiedetään käyvän sillä ruokailemas-
sa. On kuitenkin epäselvää, onko sen mer-
kitys korkeiden mesikasvien kaltainen, joil-
la iso apollon tiedetään erityisen mielellään 
käyvän. Ajuruohomäärät ovat Örössä korkeat.

Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200164 Saaristomeri SPA/SAC
 • FI0200193 Örön saari SAC
 • FI0200069 Biskopsön glo-järvet SAC
 • FI0200113 Kemiönsaaren kalliot SAC.

Luontotyypit

Luonnonhoidon Natura-luontotyyppejä ovat 
kalkkikalliot 8210, silikaattikalliot 8220, me-
renrantaniityt 1630*, ulkosaariston luodot ja 
saaret 1620, kalkkikedot 6210, kuivat ja tuo-
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Ikonen henk.koht. tiedonanto 2020) kärsivät 
vahvasta laidunpaineesta Kemiön kallioilla, 
joilla kauriit laiduntavat isomaksaruohoa. 

Verkoston kehittäminen

Kohdeluontotyyppejä kunnostetaan verkos-
toksi, joka ulottuu ulkosaaristosta sisäsaa-
riston kautta mannerrannalle. Näin luodaan 
mereisistä olosuhteista mantereisiin ulottuva 
niittyverkosto, jolla voi olla merkitystä use-
ammallekin uhanalaiselle lajille ilmaston-
muutoksen vahvistuessa. Isoapollolle merkit-
tävien maksaruohokallioiden kunnostamista 
kokeillaan erilaisin keinoin myös välisaaris-
ton puolella hyvien mesikasvivarantojen lä-
hialueilla. Ydinalueelle muodostetaan mah-
dollisimman monta uutta runsaan mesikas-
villisuuden ja hyvien maksaruohokallioiden 
aluekokonaisuutta. 

Isoapollon verkostosuunnitelma keskittyy luomaan laajoja mesikasvialueita hyvien toukkaluotojen 
keskelle koko hoitoalueelle. Tällä pyritään vakaaseen mesikasvivarantoon ja isomaksaruohokasvus-
toihin lähietäisyydellä toisistaan.

Merkittävimmät rakennepiirteet

C. Hiekkapohjaiset paahdealueet ja kedot
D. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
D. Kalkkivaikutteinen maaperä 
G. Pensaskerros.

Tavoitteet

Tavoitteena on puoliavoimen maiseman li-
sääminen monipuolisin keinoin. Niittyverkos-
toa laajennetaan perinnebiotoopeilla ja ran-
noilla ja kallioluontotyyppejä ylläpidetään 
avoimina. Mesikasvijatkumo ylläpidetään pe-
rinnebiotooppikohteilla huolehtimalla kasvil-
lisuuden korkeusvaihtelusta. 

Tällä hoitoalueella kauriiden laidunpaine 
on paikoin korkea. Niin isoapollo kuin Ke-
miönsaaren kalliosinisiipipopulaatiokin (Iiro 
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Hoitotarve ja -tavoitteet

Hoitotarve

1.  Laidunnuksessa.
2.  Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.
3.  Kunnostustarve.

Hoitotavoitteet
1.  Nykytiedon valossa ei hoitotarvetta.
2.  Hoidetaan metsäisenä. 

Luontotyyppien hoidossa asetetaan 
etusijalle peitteiset luontotyypit. Ei vä-
litöntä hoitotarvetta.

3.  Hoitotarve selvityksen alla.  
Tietoa kohteesta ei ole tarpeeksi hoi-
totavoitteen asettamiseksi; toteute-
taan selvityksiä ennen sen asettamis-
ta. Hoitoalueella 5 nämä ovat kallioisia, 
yleensä etelään viettäviä kohteita, joil-
la on viitteitä avoimien luontotyyppien 

hoitotarpeesta tai jotka saattavat tulla 
isoapolloperhosen toukkaympäristöjen 
hoidon piiriin.

4.  Hoidetaan pääosin perinnebiotooppina. 
Kunnostustoimissa suositaan avoimia 
ja puoliavoimia luontotyyppejä, mut-
ta huolehditaan aina myös peitteisyys-
jatkumoista kohteen tai kohdekokonai-
suuden tasolla. Laidunnus on näiden 
kohteiden päähoitomuoto. 

5.  Hoitokokonaisuus suunnittelun alla. 
Kokonaisuudella toteutetaan kunnos-
tustoimia vyöhykkeen hoito-ohjeet 
huomioiden. Avointa ja puoliavointa 
pinta-alaa lisätään potentiaalisimmil-
le paikoille kohteen kaikki uhanalaiset 
lajit huomioiden. Ennen kunnostusten 
aloittamista tulee kunnostusten tavoit-
teet kohteen eri osissa päättää saman-
aikaisesti.

6.  Hoidetaan avoimena. 
Hoidetaan avoimena ja puoliavoime-
na, mutta jatkuva laidunnus ei ole koh-
teen päähoitomuoto; sitä voidaan kui-
tenkin käyttää harkitusti avoimuuden 
säilyttämiseksi. Kohteet ovat arvokkaita 
uhanalaisen lajiston esiintymiä tai nii-
den potentiaalisia esiintymiä; erilaisia 
rantaluontotyyppejä, luontaisia niittyjä, 
hiekkarantoja ja kallioita on runsaasti. 
Kohteet sisältävät myös lehtimetsiköi-
tä ja kalliomänniköitä sekä pienialaisia 
metsäluontotyyppejä. Puuston kehitys-
tä avoimilla alueilla seurataan.

Hoito-ohje

Edellä mainituilla aluekokonaisuuksilla pää-
asiallisena mesikasvialueena toimii kunnos-
tettava luonnonsuojelualue tai Natura-alue. 
Näillä kohteilla toimia toteutetaan useissa 
habitaateissa useiden tavoitteiden (kalkkikal-
liot, hiekkarannat, paahdealueet, luontaiset 
niityt ja kedot, perinnebiotoopit) kautta. Näil-

Hoitoalueen 5 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021
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© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021

lä kohteilla kiinnitetään huomiota muiden ta-
voitteiden ohella toukkakallioiden ylläpitoon 
ja heinäkuiseen mesikasvivarantoon ja näiden 
kunnostamiseen. 

Kaikilla kunnostettavilla perinnebiotoo-
peilla huomioidaan isoapollon resurssialuei-
den luominen ja kehittäminen. Laji huomioi-
daan myös kalkkialueiden hoitosuunnittelus-
sa mm. Illon kaivoksen kalkkikallion hoitotoi-
missa, Rosalan Hamnholmenin hoitotoimis-
sa ja tulevien suojelualueiden hoidon suun-
nittelussa. Isoapollo huomioidaan Biskopsön 
perinnebiotooppien hoitotoimissa, Hiittisten 
eteläpuolen perinnebiotooppikohteiden kun-
nostuksissa ja laadun keittämisessä etenkin 
laidunalueiden lohkottamisen avulla. Perin-
nebiotooppeja kunnostetaan matalalla kyn-
nyksellä koko hoitoalueella. 

Varta vasten isoapollon elinympäristön 
kohentamiseksi toteutetaan luodoilla mak-
saruohoalueiden ja mesikasvialueiden kun-
nostuksia mahdollisuuksien mukaan soveltu-
villa suojelualueilla. Luodoilla toteutettavan 
hoidon kohdentamisessa punnitaan tarkas-

Isoapollon ydinalue sijoittuu Örön saaren ympärille. Se on yhdistelmä pieniä lisääntymiseen soveltu-
via avoimia luotoja sekä isojen saarten avokallioita ja laajoja niittyjä. Kuva: Jaakko Ruola.
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ti eri näkökulmat ja täten hoidon kannatta-
vuus. Kunnostuksen alla ovat Kuggskärin YSA 
ja Saaristomeren kansallispuistoon kuuluvat 
luodot Kloväskär, Älskär, Älskär N ja Arlan-
den. Lisäksi uloin saaristo -vyöhykkeellä Lån-
ga Måsskär, Höga Måsskär ja Kisskärin kolme 
luotoa. Luodoilla ja rannoilla kokeillaan rehe-
vien niittyjen lisäämistä poistamalla tervalep-
pää pienialaisesti eri menetelmin ja raivaa-
malla katajaa. Isomaksaruohon määriä kas-
vatetaan nummien ja katajikon poltoilla se-
kä katajan raivauksella. Poltto toteutetaan eri 
intensiteeteillä harkitusti. Ennen polttoaluei-
den määrittämistä varmistetaan, että poltet-
tavassa kasvustossa ei ole isoapollon käyttä-
miä maksaruohokasvustoja. Olemassa olevat 
mesikasvialueet suojataan, etenkin jos koh-
teella on ajuruohokasvustoja. Samoin toimi-
taan raivausalueilla, ja mahdolliset isomaksa-
ruohot suojataan ja huomioidaan raivauksis-
sa. Pienialaisia raivauksia ja polttoja tehdään 
myös kallioilla polttaen yksittäisiä katajia ja 
heinäisiä kallionrakoja. Jälleen on muistettava 
tarkastaa, ettei alueella ole isoapollon käyt-
tämiä maksaruohoja.

Kunnostusten kokeilun tuloksia seurataan 
ja tavoitetta säädetään sen mukaisesti. 

Vieraspetojen ja ketun pyynnin osalta teh-
dään tästä suunnitelmasta erillistä yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua, jossa suojelualu-
eet ja suojelemattomat alueet tarkastellaan 
yhdessä.

Hoidon vaihe 2021

Rannikko-LIFEn aikaan kokeillaan luotojen 
erilaisia kunnostustoimia poltoin ja raivauk-
sin (toteutettu 1 kpl, toteutetaan seitsemäl-
lä pienellä saarella vuosina 2021–2022). Ro-
salan Hamnholmenin suunnittelu on käyn-
nissä ja Biskopsön suunnittelu käynnistynee 
2021. Kunnostuskohteilla ja niiden ympärillä 
seurataan toukkakallioiden tilaa ja ulotetaan 
isoapolloinventoinnit välisaariston kallioille. 
Isoapollon seurantaa toteutetaan Rannikko-
LIFE-hankkeessa ulkosaaristoalueella vuo-
teen 2024. Hoidon suunnittelu alkaa Natura 
2000 -alueilla suojelualueiden ulkopuolella 
vuonna 2021 Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
sen toimesta.

Elinympäristön kunnostusten ohella pyri-
tään lisäämään valkohäntäkauriin pyyntiä. La-
ji pyritään poistamaan suojelualueilta. Myös 
metsäkauriin aiheuttamia vaikutuksia kasvil-
lisuuteen seurataan.
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6 Uloin saaristo
Ulkosaaristossa saarten välinen välimatka on 
pitkä. Saaret ovat pääosin kallioisia ja puus-
ton peitteisyys on vähäistä. Yleisimmät luon-
totyypit ovat kallioita, varvikoita ja katajikoi-
ta. Niittyjä on paljon, mutta ne ovat pääasi-
assa pienialaisia. Maaluontotyyppien osalta 
verkostot ovat heikkoja.

Luontotyyppien välivaiheet ovat lyhyitä, 
ja näin ollen luontotyyppien väliset rajat sel-
keät, vaikkakin omalaatuiset ulkosaaristotyy-
pit eivät usein sovikaan annettuihin luonto-
tyyppikuvauksiin. Tätä ongelmallista tilannet-
ta parannettiin kuvaamalla Itämeren luontai-
set niityt omana ryhmänään Suomen luonto-
tyyppien uhanalaisuus -työryhmässä (ks. Kon-
tula & Raunio 2018) ja aloittamalla prosessi 
luontaisten nummien ja saaristometsien tar-
kemmasta luokittelusta ja lajiston tutkimuk-
sesta. Metsiä löytyy vain suuremmilta saarilta, 
ja tuulensuojaisia alueita on vähän. Syy tähän 
löytyy geologian lisäksi sääolosuhteista: ke-
väät ovat kuivia ja talvet puuttomilla saaril-

Karikukko. Kuva: Jari Kostet.

Uloin saaristo on pienten saarten ja luotojen tilkkutäkki. Pohjoisreunalla saaret ovat puoliavoimia, 
mutta etelässa avomeren eturintamassa pienet saaret ovat pääosin puuttomia. Kuva: Jaakko Ruola.
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la ankaria, vaikka lämpötilat ovatkin maltilli-
sia. Erityisesti jäätalvilla on suurta merkitystä 
avointen rantojen lajeille. Hoitoalue käsittää 
sekä kallio- ja somerikkosaaria että osin hiek-
kaisia saaria ja on osin päällekkäinen harju-
saarten hoitoalueen kanssa.  

Saaristomeren saaristolintulajisto on mo-
nipuolisin ulkosaaristossa ja useimpien la-
jien osalta myös parimäärät ovat siellä kai-
kista saaristoalueista suurimpia. Ulkosaaris-
tossa lintuja pesii kaikkialla, mutta tiheydet 
ja lajisto vaihtelevat suuresti. Uloin saaristo 
-hoitoalueella merkittävät keskittymät pai-
nottuvat usein avoimille harjusaarille ja suo-
jaisiin saariryhmiin. Nämä alueet soveltuvat 
pesimäalueiksi useimmille lintulajeille ja tar-
joavat ruokailu- ja levähdysalueita sekä poi-
kasille että aikuisille yksilöille. Ruokkilintujen 
osalta tärkeimmät pesimäsaaret ovat eristy-
neillä ja sopivan louhikkoisilla saarilla. Ole-
massa olevan lintuaineiston perusteella Saa-
ristomeren alueelle rajattiin saaristolintujen 
kannalta merkittävimmät alueet (ks. kuva s. 

Hoitoalueen 6 luontotyyppejä ja lajeja. Kuvat: Maija Mussaari.                 

Edustavaa epilitoraalin luontaista niittyä Korppoossa.

Pieniä niittylaikkuja, nummilaikkuja ja sileitä kallioita 
Nauvossa.

Ulkosaarten pieniä hiekkarantoja Korppoossa.

Kallioista ulkosaaristoa Kemiönsaarella isoapollon elinalu-
eella.

Trunsön hiekkasaarten komea tahma-ailakkikasvusto.

Keltamaksaruohot muodostavat pyöreitä kasvustoja sim-
pukkavallilla Korppoossa. Kuvat: Maija Mussaari.

Kallioluodoilla esiintyy runsaasti luontaisia monilajisia niittylaikkuja. Kuva: Maija Mussaari.



111

36), joihin uloin saaristo -vyöhyke suurelta 
osin perustuu. Lintuaineisto on peräisin vuo-
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Luontotyypit 

Luonnonhoidon Natura-luontotyyppejä ovat 
harjusaaret 1610, ulkosaariston luodot ja saa-
ret 1620, merenrantaniityt (1630*), hiekkaran-
nat 1640, runsaslajiset kuivat ja tuoreet nii-
tyt 6270*, kuivat niityt ja pensaikot kalkki-
pitoisella alustalla 6410 sekä kuivat nummet 
4030. Vaikka kallioalueet ovat säilyneet hoi-
toalueella pääosin avoimena, on viitteitä nii-
den umpeenkasvusta. Näin ollen tällä hoito-
alueella esiin nousevat myös silikaattikalliot 
8220. Myös muita pienialaisia niittytyyppejä 
sekä kalkkikallioita hoidetaan tarpeen mu-
kaan.

Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 

 • Perinnebiotoopit: nummet, kallioketojen, 
ketojen, kosteiden niittyjen ja merenran-
taniittyjen sekä hakamaiden ja metsälai-
dunten ryhmät

 • Kalliot: merenrantakalkkikalliot, avoimet 
laakeat kalkkikalliot, karut ja keskiravin-
teiset merenrantakalliot ja laakeat kal-
liot, kalliometsät (laidunnus), ulkosaaris-
ton luodot ja saaret, lintuluodot

 • Itämeren rannikon luontotyypit: meren-
rantaruovikot ja -kaislikot, merenranta-
katajikot, Itämeren luontaiset niityt -ryh-
mä, Itämeren hiekkarannat, rannikon kos-
teat leppälehdot ja ulkosaariston luodot 
ja saaret.

Lajisto

Hoitoalueella elää 151 uhanalaista eliölajia, 
joista kiireellisesti suojeltavia on 47. Koko 
alue on poikkeuksellisen merkittävä Saaris-
tomeren lintulajistolle. Suuri osa koko suun-
nittelualueen uhanalaisista ja lintudirektiivin 
lintulajeista pesii tällä alueella.

Avoimien ja puoliavoimien lajien osuus 
uhanalaisesta lajistosta on 80 %. CR- ja EN-
lajeista pääosa on niittyjen ja rantojen lajeja. 
On huomattava, että harjusaariketju ja uloin 
saaristo ovat päällekkäisiä. 

Hoitoalueella 6 Uloin saaristo havaitut uhanalaiset lajit 2021. Lajien luokitus: Luonnonsuojeluasetus 
14.2.1997/160, Hyvärinen ym. 2019 ja Suomen ympäristökeskus 2021.

Luokitus Esiintymien (kartoituskohteiden) lkm Lajien lkm

VU 273 71

EN 271 71

CR 23 9

Kiireellisesti suojeltava 204 47

Erityisesti suojeltava 159 53

Yhteensä 567 151

laa. Tällä hetkellä pääosa kirjokertun esiinty-
mistä sijaitsee laidunnetuilla saarilla sekä ky-
läkeskittymissä, joita yhä asutetaan. Vain pie-
ni osa esiintymistä on ulkosaarten itsekseen 
avoimena pysyneillä saarilla.

Uloin saaristo -vyöhykkeellä sijaitsevat par-
haiten säilyneet epilitoraalin niityt, joista osa 
on lievästi kalkkivaikutteisia. Näillä saaril-
la viihtyvät useat noidanlukkolajit ja luulta-
vimmin myös osa harjusaarten uhanalaisista 
perhosista. Ulkosaariston oloissa nämä niityt 
ovat pysyneet suhteellisen hyvin avoimina ei-
kä suuri osa niistä tarvitse hoitotoimenpitei-
tä roskien keräystä lukuun ottamatta. Hoito-
alueen tiheimmissä saarikeskittymissä nämä 
niityt ovat kuitenkin osin umpeenkasvanei-
ta, samoin kuin saarilla aikanaan esiintyneet 
perinnemaisematkin. Samanaikaisesti nämä 
hieman suuremmat saaret ovat kirjokertulle 
potentiaalisia elinympäristöjä. 

Merkittävä alueen lajistossa on myös iso-
apolloperhonen. Sen esiintymisen painopis-
te on hoitoalueella viisi. 20 vuotta sitten sen 
tihein esiintymä sijaitsi hoitoalueella kuusi. 
Myös isoapolloperhonen hyötyy rantojen eri-
laisista niityistä ja avoimista kallioista. 

Uloin saaristo -hoitoalueelle keskittyvät 
Saaristomeren sadat kurtturuusujen esiinty-
mät (Kunttu & Kunttu 2021) sekä pitkäikäi-
simmät vieraspetojen poistoalueet. Tällä saa-
ristokokonaisuudella on poistettu minkkejä 
järjestelmällisesti 1990-luvun alusta alkaen 
(Nordström 2003). Supikoiria on poistettu 
järjestelmällisesti 2010-luvulta alkaen. Saa-
ristolinnuston kannalta minkkien ja supikoi-
rien poisto on merkittävin yksittäinen luon-
nonhoidon toimenpide. 

Metsiä saarilla on vähän. Avoimilla saaril-
la pienet lehtimetsiköt lisäävät monimuotoi-
suutta. Linnuston kannalta on kuitenkin eri-
tyisen tärkeää, että pienikokoisten saarten ja 
luotojen maisema säilyy puuttomana. 

Natura-alueet suunnittelualueella

 • FI0200164 Saaristomeri SPA/SAC.
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kaan.

Uhanalaisista luontotyypeistä hoito koh-
distuu erityisesti seuraaviin luontotyyppeihin: 
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katajikot, Itämeren luontaiset niityt -ryh-
mä, Itämeren hiekkarannat, rannikon kos-
teat leppälehdot ja ulkosaariston luodot 
ja saaret.

Lajisto

Hoitoalueella elää 151 uhanalaista eliölajia, 
joista kiireellisesti suojeltavia on 47. Koko 
alue on poikkeuksellisen merkittävä Saaris-
tomeren lintulajistolle. Suuri osa koko suun-
nittelualueen uhanalaisista ja lintudirektiivin 
lintulajeista pesii tällä alueella.

Avoimien ja puoliavoimien lajien osuus 
uhanalaisesta lajistosta on 80 %. CR- ja EN-
lajeista pääosa on niittyjen ja rantojen lajeja. 
On huomattava, että harjusaariketju ja uloin 
saaristo ovat päällekkäisiä. 
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CR 23 9

Kiireellisesti suojeltava 204 47

Erityisesti suojeltava 159 53
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etenkin alueen reunoille ja vieraspetojen le-
vittäytymisreiteille.

Hoitoalueella pyritään myös edustavien 
ulkosaarten ja luotojen (1620) määrän säily-
miseen. Vaikka avoimuuden suhteen hoito ei 
juuri tällä hetkellä ole kiireellinen, alueen ti-
laa seurataan ja toimiin ryhdytään tarvittaes-
sa. Avointen saarten ja luotojen metsittymis-
kehitystä seurataan ja siihen puututaan her-
kästi. Tätä varten perustetaan saarten peittei-
syysseuranta ja sitä täydentävä indikaattori-
seuranta. 

Verkoston kehittäminen

Uloimmassa saaristossa luontotyyppiverkos-
to on hatara käsite, sillä erillisillä saarilla si-
jaitsevat kohteet ovat luonnollisesti kaukana 
toisistaan. Suuria saaria sisäisine peitteisyys-
jatkumoineen ei ole harjusaaria ja kyläsaa-
ria lukuun ottamatta. Tihein suurten saarten 
ryhmä uloimman saariston reunalla sisältyy 
metsäisten saarten erityisalueeseen (Bödö–
Långholm), joten siellä jatkumoiden rakenta-
miseen ei ryhdytä vaan saaria hoidetaan met-
säisinä lehtoja hoitamalla. Uloin saaristo -hoi-
toalueella verkostojen rakentaminen keskit-
tyy avoimien alueiden ylläpitoon linnustolle 
merkittävillä alueilla, avoimien luontotyyp-
pien kunnostustoimiin luode–kaakkosuun-
taisella hoitoalueita yhdistävällä reuna-alu-
eella sekä isoapollon elinalueella hoitoalu-
een itäosassa.

Uloin saaristo risteää harjusaarten hoito-
alueen kanssa. Leikkaavalla alueella noudate-

Merkittävimmät rakennepiirteet
C. Hiekkapohjaiset paahdealueet ja kedot
D. Mesikasvit ja niittykasvillisuuden korkeus-
vaihtelu
D. Kalkkivaikutteinen maaperä, erityisesti 
simpukkakalkki rantojen luontaisilla niityillä
G. Pensaskerros.

Tavoitteet

Tavoitteena on pitää uloin saaristo avoimena. 
Tavoite ei koske yli 30 hehtaarin saaria eikä 
ulkosaariston metsien erityisaluetta. Vyöhyk-
keen suuremmista suojelluista saarista osa 
otetaan hoidon piiriin. Saaret valikoidaan lä-
heltä harjusaariverkostoa ja vyöhykkeen luo-
de–kaakkosuuntaista rajaa ja siten, että ne 
ovat tarpeeksi suuria ylläpitämään kirjokert-
tureviirin. Näin ollen ne ovat puoliavoimia ja 
käsittävät kunnostettavia eli pusikoituneita 
keto- ja rantaniittyalueita, jotka ovat poten-
tiaalisia uhanalaisten lajien elinympäristöinä. 

Pyritään poistamaan merkittävät roskien 
keskittymät saarten lahdista ja rannoilta. Pe-
rustetaan paikkatietoaineisto alueista, joihin 
roskat kertyvät, jolloin niiden toistuva pois-
taminen helpottuu. Vieraslajien poistoa jat-
ketaan sekä vieraspetojen että kurtturuusun 
osalta määrätietoisesti pyrkien hävittämään 
esiintymät kurtturuusun osalta ja pitämään 
vieraspetojen kannat minimissä, sillä täydel-
linen poisto lienee mahdotonta. Pyritään sii-
hen, että alueella on järjestelmällistä ja am-
mattimaista vieraspetojen poistopyyntiä. Te-
hostettua pyyntiä suunnataan koko alueelle, 
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3.  Hoitotarve selvityksen alla.  
Tietoa kohteesta ei ole tarpeeksi hoito-
tavoitteen asettamiseksi; toteutetaan 
selvityksiä ennen sen asettamista. Hoi-
toalueella 6 nämä ovat puustoisia suh-
teellisen suuria saaria, joilla on viittei-
tä avoimien luontotyyppien hoitotar-
peesta.

4.  Hoidetaan pääosin perinnebiotooppina. 
Kunnostustoimissa suositaan avoimia 
ja puoliavoimia luontotyyppejä, mut-
ta huolehditaan aina myös peitteisyys-
jatkumoista kohteen tai kohdekokonai-
suuden tasolla. Laidunnus on näiden 
kohteiden päähoitomuoto. 

5.  Hoitokokonaisuus suunnittelun alla. 
Näitä ei Uloimmassa saaristossa ole.

6.  Hoidetaan avoimena. 
Hoidetaan avoimena ja puoliavoime-
na, mutta jatkuva laidunnus ei ole koh-
teen päähoitomuoto; sitä voidaan kui-

taan harjusaarten vyöhykkeen hoito-ohjeita. 
Hoitoalueiden leikkaavalla alueella harjusaa-
ret pyritään pitämään lähes täysin avoimina. 

Hoitotarve ja -tavoitteet

Hoitotarve

1.  Laidunnuksessa.
2.  Laidunnuksessa, sopeuttamistarve.
3.  Kunnostustarve.

Hoitotavoitteet
1.  Nykytiedon valossa ei hoitotarvetta.
2.  Hoidetaan metsäisenä. 

Luontotyyppien hoidossa asetetaan 
etu sijalle peitteiset luontotyypit. Käy-
tännössä näillä harvoilla hoitoalueen 6 
kohteilla ei ole tällä hetkellä hoitotar-
vetta Bodön–Långholmin metsäkeskit-
tymää lukuun ottamatta.

tenkin käyttää harkitusti avoimuuden 
säilyttämiseksi. Kohteet ovat arvokkaita 
uhanalaisen lajiston esiintymiä tai nii-
den potentiaalisia esiintymiä; erilaisia 
rantaluontotyyppejä, luontaisia niittyjä, 
hiekkarantoja ja kallioita on runsaasti. 
Kohteet sisältävät myös lehtimetsiköitä 
ja kalliomänniköitä. Puuston kehitystä 
avoimilla alueilla seurataan.

Hoito-ohjeet

Kunnostaminen

Avoimuuden ylläpidossa noudatetaan harju-
saarilla harjusaarten hoitoalueen ohjeistusta. 
Arvokkailla lintualueilla ja harjusaarten ulko-
puolella asumattomilla saarilla toimitaan aina 
pesimäajan ulkopuolella. Useimmat lintulajit 
hyötyvät avoimuuden ylläpidosta, myös le-
vähtävä uhanalainen lajisto. Suunniteltaessa 
toimenpiteitä kirjokertun pesimäpaikalla pi-
detään mielessä myös muut saaria käyttävät 
saaristolinnut. Hoidossa nousee esiin eten-
kin rakennepiirre G. Pensaskerros. Kohteilla 
ei pyritä täysin avoimuuteen vaan puuston 
ja pensaikon sekä nummien, kallioiden ja nii-
tyn vuorotteluun. Tavoite on hoidossa aina 
moninainen. Kirjokertun elinalueiden hoidon 
ohella hoidetaan niittyverkostoa sekä kalkki-
vaikutteisten avoimien ja puoliavoimien alu-
eiden lajistoa.

Kunnostamistarve ei ole kiireellinen hoi-
toalueen kaakko–luodereunaa lukuun otta-
matta, mutta toimiin ryhdytään heti, mikäli 
ilmakuvaseurannassa havaitaan puuston mer-
kittävää lisääntymistä.

Vieraslajien pyynnissä noudatetaan erityis-
tä tarkkuutta. Vieraspetojen ja ketun pyynnin 
osalta tehdään tästä suunnitelmasta erillistä 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa suo-
jelualueet ja suojelemattomat alueet tarkas-
tellaan yhdessä.

Hoitoalueen 6 hoitotarpeet ja tavoitteet.  

© Metsähallitus 2021, © Maanmittauslaitos 2021
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Uloin saaristo -hoitoalue on paikoin hyvin 
roskainen. Etenkin itäosan luotojen ja saarten 
alaville rannoille on kertynyt runsaasti pääasi-
assa ulkomaista alkuperää olevaa muovijätet-
tä. Epilitoraaliin aikojen saatossa ajautuneet 
roskat ovat nykyisellään osa katajakasvustoja 
ja rannalla makaa uusi muovivalli. Roskien ke-
räystä jatketaan ja pyritään systemaattiseen 
etenemiseen vapaaehtoistoiminnan avulla, 
jotta kaikki suojelualueiden saaret olisivat 
tulevaisuudessa muovivapaita. 

Kehittäminen

Metsähallitus selvittää suojeltujen rantaniit-
tyjen ja tärkeiden lintualueiden edustan ma-
talikkojen hankkimista osaksi suojelualueita 
systemaattisesti, mutta vapaaehtoisin kei-
noin. Perustelut: Merkittäviä linnuston kan-
nalta, merkittäviä meriluontotyyppien suoje-
lun kannalta, merkittäviä kalakantojen kan-
nalta, vesijättöalueet merkittäviä osana hoi-
tokokonaisuksia. 

Hoidon vaihe 2021

Itäisessä osassa kokeillaan Rannikko-LIFE-
hankkeessa luotojen erilaisia kunnostustoi-
mia poltoin ja raivauksin isoapollolle merkit-
tävillä saarilla. Hoidon alla ovat uloin saaristo 
-vyöhykkeellä Långa Måsskär, Höga Måsskär 
ja Kisskärin kolme luotoa. Aina, kun luoto-
ja hoidetaan, tavoitteessa on yhdistetty me-
sikasvien, ketojen ja lintuluotojen avoimena 
pitäminen sekä ketojen ja merenrantaniitty-
jen lajisto. 

Vieraspetojen poistoa on toteutettu jo pit-
kään ja tulokset ovat hyviä (Vösa ym. 2017). 
Vieraslajien poistoa on tehostettu merkittä-
västi vuonna 2020, ja se ulotettiin koko Saa-
ristomeren yhteistoiminta-alueelle vuonna 
2021. Kurtturuusuesiintymien laajamittainen 
torjunta alkoi heti Rannikko-LIFE-hankkeen 
ensimmäisenä vuonna. 

tenkin käyttää harkitusti avoimuuden 
säilyttämiseksi. Kohteet ovat arvokkaita 
uhanalaisen lajiston esiintymiä tai nii-
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hiekkarantoja ja kallioita on runsaasti. 
Kohteet sisältävät myös lehtimetsiköitä 
ja kalliomänniköitä. Puuston kehitystä 
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Hoito-ohjeet
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puolella asumattomilla saarilla toimitaan aina 
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toimenpiteitä kirjokertun pesimäpaikalla pi-
detään mielessä myös muut saaria käyttävät 
saaristolinnut. Hoidossa nousee esiin eten-
kin rakennepiirre G. Pensaskerros. Kohteilla 
ei pyritä täysin avoimuuteen vaan puuston 
ja pensaikon sekä nummien, kallioiden ja nii-
tyn vuorotteluun. Tavoite on hoidossa aina 
moninainen. Kirjokertun elinalueiden hoidon 
ohella hoidetaan niittyverkostoa sekä kalkki-
vaikutteisten avoimien ja puoliavoimien alu-
eiden lajistoa.

Kunnostamistarve ei ole kiireellinen hoi-
toalueen kaakko–luodereunaa lukuun otta-
matta, mutta toimiin ryhdytään heti, mikäli 
ilmakuvaseurannassa havaitaan puuston mer-
kittävää lisääntymistä.

Vieraslajien pyynnissä noudatetaan erityis-
tä tarkkuutta. Vieraspetojen ja ketun pyynnin 
osalta tehdään tästä suunnitelmasta erillistä 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jossa suo-
jelualueet ja suojelemattomat alueet tarkas-
tellaan yhdessä.

Hoitoalueen 6 hoitotarpeet ja tavoitteet.  
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kittävää lahopuulajistoakin. Mielenkiintoinen 
lisä ulkosaariston lahopuulajistossa ovat ajo-
puilla elävät lajit (Kunttu ym. 2020).

Fårö, Bodö, Långholm 
Mäntyvaltaiset Fårö ja Bodö sekä Långholm 
toimivat yhdessä läheisten Mjoön ja Ådön 
kanssa erityisen merkittävinä iäkkään män-
nyn alueina. Kaikilla saarilla esiintyy iäkästä 
mäntyvaltaista luonnonmetsää. Långholmissa 
on myös merkittäviä tuoreita ja kosteita leh-
toja, joiden pääpuulajeina ovat tervaleppä ja 
haapa, myös pähkinää esiintyy saarilla. Lisäk-
si saaret muodostavat merkittävän keskitty-
män metsäomenapuun esiintymiä. Alueella 
esiintyy merkittävää kovakuoriais- ja kääpä-
lajistoa. Kohteita hoidetaan lehtipuuta yllä-
pitämällä lehdoissa, pähkinää avustamalla ja 
metsäomenapuun kasvua edistämällä.

Boskär, Berghamn, Mälhamn, 
Mjoö 
Erityisen edustavia kalkkivaikutteisia saa-
ria, joilla esiintyy laaja luontotyyppivalikoi-
ma kattavalla peitteisyysjatkumolla. Kohteil-
la on runsaasti pähkinäpensaita ja saarnea. 
Boskär, Mälhamn ja Berghamn muodostavat 
Saaristomeren merkittävimmän perinnebio-
tooppikokonaisuuden. Boskärissä ja Mälham-
nissa sijaitsevat kaksi Saaristomeren neljästä 
säännöllisesti niitetystä kohteesta, joilla kas-
vaa poikkeuksellisen arvokasta kasvilajistoa, 
ja samalla niiltä on tavattu runsaasti puus-
toon sitoutunutta uhanalaista lajistoa. Näiden 
niittyjen niittohoito turvataan. Kohteilla esiin-
tyy edustava valikoima kosteudeltaan vaihte-
levia luontotyyppejä. 

Kun edelliset kolme saarta ovat Saaristo-
meren pisimpään hoidettuja kokonaisuuksia, 
on Mjoö kohteista umpeenkasvanein. Myös 
Mjoössä on aikoinaan hoidettu laajoja leh-

9 Ulkosaariston metsät
Kuten edellisissä luvuissa on tuotu esiin, ul-
kosaaristossa peitteisten metsien määrä on 
vähäinen ja siellä esiintyvät varsinaiset met-
sät ovat pääasiassa pienialaisia ja heikosti 
kytkeytyneitä. Välisaaristossa, hoitoalueilla 
1–2, metsien arvot ja luonnonhoito on käsi-
telty hoitoalueen yhteydessä. Tässä esitellään 
ulkosaariston avointen ja puoliavointen luon-
totyyppien hallitsemalla alueella sijaitsevat 
tärkeimmät peitteisten varsinaisten metsä-
luontotyyppien keskittymät, joilla luonnon-
hoito suunnitellaan tukemaan peitteisyyden 
säilyttämistä ja metsien luonnontilan palau-
tumista.

Voimakkaan talouskäytön ulkopuolelle 
jääneet ulko- ja välisaariston saaristomet-
sät ovat luonnontilaltaan palautuvia, sillä ai-
noa merkittävä laadullinen puute on laho-
puun vähäisyys. Kohteet ovat tavallisimmin 
luontaisesti syntyneitä (usein niityille ja lai-
dunsaarille), eri-ikäisrakenteisia ja sisältävät 
vanhojen metsien indikaattorilajeja ja pysty-
lahopuuta. Saariston tuulisissa olosuhteissa 
maapuuta kertyy jatkuvasti lisää eikä laaja-
mittaiselle lahopuun lisäämiselle nähdä enää 
tarvetta. Lahopuuta tuotetaan kuitenkin aina 
muun luonnonhoitotyön yhteydessä. Vahvas-
ta laidun- ja niittokäytöstä ja hitaasta maan-
kohoamisvauhdista johtuen varsinaisia pri-
määrisukkessiometsiä ei alueella esiinny, vaik-
ka piirteitä niistä nähdäänkin usein matalilla 
merenrantaniittyrannoilla. Laajoilla karuilla ja 
iäkkäillä mäntymetsillä on valtakunnan laa-
juista merkitystä.

Ulkosaariston metsien pääpuulaji on män-
ty, ja kalliomänniköt ovat ulkosaariston ylei-
sin metsätyyppi. Myös tervalepikoita on run-
saasti. Ne sijoittuvat pääsääntöisesti rannoille 
mutta myös saarten sisäosien painanteisiin ja 
lahdelmiin ja muodostavat siellä kosteita ja 
tuoreita tervaleppämetsiä tai lehtoja. Nämä 
kaksi puulajia muodostavat jatkumon koko 
ulkosaariston alueelle, ja niillä esiintyy mer- Metsälajiston erityisalueiden sijainti ulkosaaristossa.  
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se ei vaaranna uhanalaista kasvillisuutta. Eri-
tyisesti Mälhamnin kosteikon ennallistaminen 
lähellä uhanalaisten sammalten kasvualueita 
on kiireellinen mutta pieni toimenpide.

Mälhamnissa on suoja-aitausten sisällä sin-
ne lähisaarilta kerättyjä orapihlajia ja met-
säomenapuita, joiden siirtoa suunnitellaan 
hyvään tilaan kunnostetuille lähisaarten luon-
totyypeille.

Yxskär–Storö
Metsäisiä, lehtoja ja havumetsiä sisältäviä 
suhteellisen suuria saaria avointen pienten 
saarten hallitsemilla alueilla. Alueella on Ke-
miönsaaren ainoita lehdesniittyjä kansallis-
puiston ylläpitämässä Yxskärissä. Lehdesnii-
tyn hoito turvataan. Kohdekokonaisuudelle 
ei ohjata lisää niittyjen kunnostuksia. Sen si-
jaan Långskärin ja Bärsskärin välisen hiekka-
rannan kunnostamista harkitaan. Kohteilla 

desniittyjä. Lehdesniittyjen iäkkäät puut sei-
sovat edelleen pystyssä, osa lahonneina, osa 
vielä hengissä. Kohteen hoito toteutetaan ha-
kamaana ja avoimina niittylaikkuina. Uhan-
alaiselle niittylajistolle raivataan tilaa eten-
kin etelään viettävillä rinteillä ja nuorehkois-
sa männiköissä. Lisäksi hoidetaan olemassa 
olevia niittyjä, mutta pääosa kohteesta säily-
tetään puustoisena.

Kaikilla kohteilla huolehditaan uuden leh-
tipuusukupolven syntymisestä laidunalueilla. 
Laidunkohteita laajennettaessa kohteita kun-
nostetaan hakamaiksi ja katajikkoja raivataan 
kedoiksi, mutta uusia avoimia niittyjä ei enää 
kunnosteta Mjoötä lukuun ottamatta. Nuo-
rimpien pähkinäpensaiden vähentämistä to-
teutetaan hakamailla siten, etteivät ne tukah-
duta uhanalaista kasvillisuutta. Myös saarnen, 
orapaatsaman, orapihlajien ja metsäomenan 
jatkumoita avustetaan. Seurataan kosteuden 
kehitystä niityillä. Tukitaan ojia paikoilla, joilla 

Kuten edellisissä luvuissa on tuotu esiin, ul-
kosaaristossa peitteisten metsien määrä on 
vähäinen ja siellä esiintyvät varsinaiset met-
sät ovat pääasiassa pienialaisia ja heikosti 
kytkeytyneitä. Välisaaristossa, hoitoalueilla 
1–2, metsien arvot ja luonnonhoito on käsi-
telty hoitoalueen yhteydessä. Tässä esitellään 
ulkosaariston avointen ja puoliavointen luon-
totyyppien hallitsemalla alueella sijaitsevat 
tärkeimmät peitteisten varsinaisten metsä-
luontotyyppien keskittymät, joilla luonnon-
hoito suunnitellaan tukemaan peitteisyyden 
säilyttämistä ja metsien luonnontilan palau-
tumista.

Voimakkaan talouskäytön ulkopuolelle 
jääneet ulko- ja välisaariston saaristomet-
sät ovat luonnontilaltaan palautuvia, sillä ai-
noa merkittävä laadullinen puute on laho-
puun vähäisyys. Kohteet ovat tavallisimmin 
luontaisesti syntyneitä (usein niityille ja lai-
dunsaarille), eri-ikäisrakenteisia ja sisältävät 
vanhojen metsien indikaattorilajeja ja pysty-
lahopuuta. Saariston tuulisissa olosuhteissa 
maapuuta kertyy jatkuvasti lisää eikä laaja-
mittaiselle lahopuun lisäämiselle nähdä enää 
tarvetta. Lahopuuta tuotetaan kuitenkin aina 
muun luonnonhoitotyön yhteydessä. Vahvas-
ta laidun- ja niittokäytöstä ja hitaasta maan-
kohoamisvauhdista johtuen varsinaisia pri-
määrisukkessiometsiä ei alueella esiinny, vaik-
ka piirteitä niistä nähdäänkin usein matalilla 
merenrantaniittyrannoilla. Laajoilla karuilla ja 
iäkkäillä mäntymetsillä on valtakunnan laa-
juista merkitystä.

Ulkosaariston metsien pääpuulaji on män-
ty, ja kalliomänniköt ovat ulkosaariston ylei-
sin metsätyyppi. Myös tervalepikoita on run-
saasti. Ne sijoittuvat pääsääntöisesti rannoille 
mutta myös saarten sisäosien painanteisiin ja 
lahdelmiin ja muodostavat siellä kosteita ja 
tuoreita tervaleppämetsiä tai lehtoja. Nämä 
kaksi puulajia muodostavat jatkumon koko 
ulkosaariston alueelle, ja niillä esiintyy mer- Metsälajiston erityisalueiden sijainti ulkosaaristossa.  
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tävimpään metsäjatkumoon Uudenmaan ja 
Varsinais-Suomen rajaseudulle. Tämä antaa 
lisämerkitystä juuri Kemiönsaaren suunnan 
metsille. Metsäluontotyypit sisältävät sekä 
iäkkäitä mäntymetsiä että edustavia ravin-
teisuudeltaan vaihtelevia lehtoja. Luonnon-
hoito keskittyy näillä alueilla kallioiden avoi-
muuden ylläpitoon, mutta perinnebiotoop-
peja kunnostetaan rajoitetusti. Kallioiden ja 
niittyjen kunnostuksissa keskitytään rajatun 
metsäalueen eteläpuolelle sekä kalkkivaikut-
teisille alueille. 

Mjoö on vielä peruskunnostamaton vanha laidunsaari. Saaren laajat niityt ja lehdesniityt kasvavat täl-
lä hetkellä nuorta leppää ja mäntyä. Uhanalaisen lännenhanhikin säilyttämiseksi niittyjä laajennetaan 
ja avataan, mutta pääosa keskiosan kosteista entisistä lehdesniityistä jätetään kehittymään lehdoksi. 
Kuva: Maija Mussaari.

huolehditaan saarnen uusiutumisesta puus-
toisilla alueilla.

Dragsfjärdin–Kasnäsin 
lähialueet
Mantereen lähistöllä ja välisaaristossa sekä 
ulkosaariston pohjoisreunan suojaisissa olo-
suhteissa tällä alueella on erityisen runsaas-
ti metsiä, jotka ovat usein luonnontilaisen 
kaltaisia. Kemiönsaaren saaristometsät kyt-
keytyvät heikosti Lounais-Suomen merkit-
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menetelmä hyödyntää kaukokartoitusaineis-
toja ja indikaattorilajeja ja yhdistelee luon-
to- ja lintudirektiivin raportoitavia muuttujia 
kokonaisuuden seurantaan. Menetelmä hyö-
dyntää jo olemassa olevat seurantaverkostot 
ja indikaattoriseurannat. Tarkempi seuranta-
suunnitelma laaditaan vuosina 2021–2022.

10 Saaristoluonnon muutos- ja 
hoitoseuranta
Luonnonhoidon suunnitelma ehdottaa Saa-
ristomerelle luontotyyppien muutoksen kar-
keaa seurantaa suurten muutossuuntien jäl-
jittämiseksi. Karkealle ja logistisesti haasta-
vassa ympäristössä riittävän yksinkertaiselle 
seurantakokonaisuudelle on tarvetta ilmas-
tonmuutoksen kynnyksellä. Tuleva seuranta-
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Liite Perinnemaisemakohteet  
(75 kpl) ja niiden arvoluokat
Arvoluokka: 
V = valtakunnallisesti arvokas kohde
M = maakunnallisesti arvokas kohde
P = paikallisesti arvokas kohde
PT/P = puutteelliset tiedot/arvoluokkaehdotus. 

Prioriteetti:
Tärkeimmät hoitokohteet/kiireellisimmät kunnostuskohteet 1
Muut kunnostus ja hoitokohteet 2
Jätetään hoidon ulkopuolelle (9050/9010) 0
                     

1 Välisaariston perinnemaisemat ja lehdot
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Kuusisto PT/P+ 1
Kuusistonlahti M+ 1
Kulho PT/P+ 2
Pexor PT/M* 2
Lenholm V 1
Kaskis M+ 1
Seili M+ 1
Stora Styrholm P+ 2
Pähkinäinen M 1
Kenkämaa P+ 1
Stora Träskholm PT/P+ 1
Ruotsalainen PT/P+ 2

2 Välisaariston perinnebiotooppi-lehtomosaiikki
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Åvensor M 1
Åvensor Kirmo M* 2
Lillö PT/M- 1
Halsholm PT/M- 1
Storö M- 1
Hevonkack K 0
Sundholm M- 1
Bjonholm M- 1
Salmis M 1
Hallonäs V 1
Nåtaholm M+ 1
Ramsö M 1
Ässkär M* 1
Hällskär PT/M- 0
Åldanskär M- 0

3 Ulkosaariston perinnebiotooppi-lehtomosaiikki
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Nölstö M- 2
Jungfruskär V 1
Berghamn (Houtskari) PT/P+ 1
Gyltö Galten PT/P' 2
Kråkskär V 1
Kälö V 1
Konongskär P 2
Stora Hästö M- 2
Västerö P- 0
Bärskär M+ 2
Mälhamn V 1
Boskär V 1
Berghamn (Nauvo) V 1
Stenskär P+ 2
Stickelskär P 2
Bussö P+ 2

4 Harjusaaret
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Utö P+ 2
Jurmo V 1
Huvudskär P* 2
Kråkskär M+ 1
Alskär M 1
Hamnholmen M+ 1
Örö PT/M+ 1
Norstö P* 2
Åhnholm M+ 2
Långholm/Halsholm (Hiittinen) M* 1
Ejskär P+/M- 2

5 Itäisen saariston niityt ja kalliot
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Holma V 1
Apelholm V 1
Biskopsö P+ 1
Snäckvik P 1
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Arvoluokka: 
V = valtakunnallisesti arvokas kohde
M = maakunnallisesti arvokas kohde
P = paikallisesti arvokas kohde
PT/P = puutteelliset tiedot/arvoluokkaehdotus. 

Prioriteetti:
Tärkeimmät hoitokohteet/kiireellisimmät kunnostuskohteet 1
Muut kunnostus ja hoitokohteet 2
Jätetään hoidon ulkopuolelle (9050/9010) 0
                     

1 Välisaariston perinnemaisemat ja lehdot
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Kuusisto PT/P+ 1
Kuusistonlahti M+ 1
Kulho PT/P+ 2
Pexor PT/M* 2
Lenholm V 1
Kaskis M+ 1
Seili M+ 1
Stora Styrholm P+ 2
Pähkinäinen M 1
Kenkämaa P+ 1
Stora Träskholm PT/P+ 1
Ruotsalainen PT/P+ 2

2 Välisaariston perinnebiotooppi-lehtomosaiikki
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Åvensor M 1
Åvensor Kirmo M* 2
Lillö PT/M- 1
Halsholm PT/M- 1
Storö M- 1
Hevonkack K 0
Sundholm M- 1
Bjonholm M- 1
Salmis M 1
Hallonäs V 1
Nåtaholm M+ 1
Ramsö M 1
Ässkär M* 1
Hällskär PT/M- 0
Åldanskär M- 0

3 Ulkosaariston perinnebiotooppi-lehtomosaiikki
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Nölstö M- 2
Jungfruskär V 1
Berghamn (Houtskari) PT/P+ 1
Gyltö Galten PT/P' 2
Kråkskär V 1
Kälö V 1
Konongskär P 2
Stora Hästö M- 2
Västerö P- 0
Bärskär M+ 2
Mälhamn V 1
Boskär V 1
Berghamn (Nauvo) V 1
Stenskär P+ 2
Stickelskär P 2
Bussö P+ 2

4 Harjusaaret
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Utö P+ 2
Jurmo V 1
Huvudskär P* 2
Kråkskär M+ 1
Alskär M 1
Hamnholmen M+ 1
Örö PT/M+ 1
Norstö P* 2
Åhnholm M+ 2
Långholm/Halsholm (Hiittinen) M* 1
Ejskär P+/M- 2

5 Itäisen saariston niityt ja kalliot
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Holma V 1
Apelholm V 1
Biskopsö P+ 1
Snäckvik P 1
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6 Uloin saaristo
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Gärskär P+/L 2
Storlandet P+ 2
Bredskär (Österskär) M- 2
Bodö M- 0
Långholm P* 0
Björkö M* 1

Merkittävimmät perinnemaisemakohteet hoitoalueiden 
ulkopuolella
Perinnemaisemakohde Arvoluokka Prioriteetti
Högland
Hundskär 2
Kulm P+ 2
Mjoö M- 1
Äspskär V 1
Bergö P 0
Österskär P- 0
Härklot PT/P* 2
Kalvholm PT/M* 0
Persholmsfladan V 1
Keistiö M- 1
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