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Kartta Natura 2000-luontotyypeista Vattajalla.
Kartta avoimien hietikoiden hoitokohteista Vattajalla.

1 Johdanto
Vattajan Natura 2000-alue (FI1000017) sijaitsee Lohtajan kunnassa Keski-Pohjanmaalla, noin 30 km
Kokkolasta pohjoiseen (kuva 1). Vattaja on liitetty suojelualueverkostoon SCI-alueena, eli luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettujen ensisijaisesti suojeltavien luontotyyppien suojelemiseksi. Naturaalue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, joiden yhteinen pinta-ala on noin 4000 ha. Tässä suunnitelmassa käsitellään metsähallituksen omistamaa, pohjoisempaa osa-aluetta (noin 1500 ha). Vattajalle sijoittuu myös rannansuojeluohjelman (RSO 100064) ja harjunsuojeluohjelman (HSO 100093) kohteita. Sen lisäksi alue lasketaan Suomen tärkeimpiin lintualueisiin (FINIBA) ja Keski-Pohjanmaan
liitto on luokitellut alueen tärkeäksi maisema-alueeksi. Vuosina 1952-1956 alue pakkolunastettiin ja
nykyään se on yksi Suomen puolustusvoimien tärkeimmistä harjoitusalueista.

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (merkitty punaisella suorakulmiolla, Wargen 2006).

Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan aluetta kehitetään puolustusvoimien erityisalueena.
Alueen käytössä ja jatkosuunnittelussa tulee huomioida alueen suojeluvaatimukset, erityiset luonto-,
maisema- ja Natura-arvot, yleiset virkistystarpeet sekä pohjaveden suojelun vaatimat toimenpiteet.
Eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi luontoarvoihin aloitettiin 2005 EU:n tukema Life-projekti.
Tämä suunnitelma on osa projektitoimenpiteitä. Keskeistä tarkastelussa on Euroopan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden, luonto- ja lintudirektiiveihin kirjattujen luontotyyppien ja lajien
elinympäristöjen suojelu.
Tässä suunnitelmassa esitetään Natura-alueelle sijoittuvien avoimien luontodirektiivin mukaisten hietikkoluontotyyppien hoidon periaatteet luontotyypeittäin. Suunnitelmassa keskitytään hoidon tavoitteiden ja peruskunnostustoimenpiteiden kuvaamiseen.
Suunnitelman on laatinut Sigma Konsultit Oy Life-projektin ohjausryhmän ohjauksessa. Ohjausryhmään kuuluvat Kari Hallantie ja Kasper Koskela metsähallituksesta, Erkki Rintala, Kari Pigg, Janne
Telin, Mika Knuuttila ja Mikko Nygård puolustusvoimista, Harri Hongell Länsi-Suomen ympäristökeskuksesta sekä Pirjo Hellemaa Helsingin yliopistosta.

5

Ohjausryhmä on hyväksynyt hoidon periaatteet 30.8.2007 kokouksessa. Suunnitelmassa on huomioitu
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunnossa 26.10.2007 esitetyt asiat.
Suunnitelman laadinnan aikana on kuultu ohjausryhmän lisäksi useita henkilöitä mm. metsähallituksen
suojelubiologeja, Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoita.

2. Hoidettavat luontotyypit
Vattajanniemen hiekkaranta-alue kuuluu Pohjanlahden laajimpiin yhtenäisiin lentohiekka-alueisiin,
jolla on rannasta sisämaahan etenevä edustava sarja dyynikehityksen eri vaiheita. Rantavoimat ja
maankohoaminen ovat muokanneet alueen omaleimaiseksi hietikkoalueeksi. Kohde sijoittuu Euroopan
nopeimmin kohoavalle rannikko-osuudelle (noin 8-9 mm/v). Ilmiön seurauksena rantaviiva ja myös
kasvillisuustyypit siirtyvät hitaasti merelle päin. Luonto on jatkuvassa muutostilassa. Saman paikan
kasvillisuus muuntuu avoimista luontotyypeistä kohti luonnonmetsiä.
Avomeren äärellä sijaitseva niemi on altis tuulen ja aallokon voimakkaalle vaikutukselle ja rannan
vedenalaiset hiekkasärkät ovat jatkuvassa muutoksentilassa. Aallokko on tasoittanut ja levittänyt harjualueen hiekkaa laajalti ja rantavoimat ovat kinostaneet hiekkaa rantavalli- ja dyynimuodostumiksi.
Korkeimmat dyynit ovat yli 15 metriä korkeita. Dyynit ovat sulkeneet taakseen useita pienehköjä lampia ja kosteikoita, jotka edustavat maankohoamisrannikon flada-kluuvijärvi-kehitysvaiheita.
Vattajanniemi on maamme laajin ja edustavin hietikkoisten luontotyyppien muodostama Natura 2000
-alue. Natura -alueella esiintyy yhteensä 14 luontodirektiivin liitteessä I lueteltua luontotyyppiä, joista
kuusi kuuluu erityisen tärkeisiin eli priorisoituihin luontotyyppeihin. Alueella esiintyy edustavia dyyniluontotyyppejä sekä koko dyynisukkession sisältäviä, edustavia luontotyyppisarjoja, joiden esiintyminen Suomessa on hyvin harvinaista. Alueella on Suomen ja Euroopan laajin ja edustavin boreaalisen vyöhykkeen dyyniranta. Dyynirannan edessä aukeaa laaja hiekkainen matalikko (luontotyyppi
vedenalaiset hiekkasärkät), jolla on runsaasti paitsi rannan suuntaisia, myös rantaa vastaan kohtisuoraan muodostuneita hiekkasärkkiä. Tämä tekee alueesta yhdessä rantaprosessien ja maankohoamisilmiön kanssa merkittävän kohteen. Hiekkapohjaisilla matalikoilla on oma eläinlajistonsa. Hietikkoalueella esiintyy myös useita lintudirektiivin lajeja sekä uhanalaisia lajeja. Lintudirektiivin mukaisia lintulajeja alueella esiintyy 12, joista neljä luokitellaan valtakunnallisesti uhanalaiseksi. Lisäksi
alueella esiintyy viisi uhanalaista perhoslajia.

Luontotyyppien esiintymiskartta on esitetty liitteessä 1.
Luontotyyppien pinta-alat on esitetty taulukossa 1, luvussa 5.
Luontotyypit inventoitiin 2004 (Sievänen ja Tikkanen 2004). Life-projektin aikana rajauksia on tarkennettu luonnonhoitosuunnitelmien (Wargen 2006 ja Hokkanen 2006) sekä kasvillisuusseurantojen
yhteydessä (Kaila 2007).
Tyyppien rajaukset on tehty Natura-luontotyyppien inventointiohjeiden (Airaksinen ja Karttunen
2001) sekä erillisen ilmakuvatulkintaoppaan (Ekebom, Erkkilä ja Raunio 2002) mukaisesti. Variksenmarjadyynityyppi on määritelty hieman em. oppaita laveammin. Muiden tyyppien tarkemmat luonnehdinnat on esitetty em. suunnitelmissa.
Variksenmarjadyynit on Vattajalla rajattu vyöhykkeenomaisesti harmaiden dyynien takaisista puuttomista - vähäpuustoisista alueista. Variksenmarjadyyneihin lasketaan kuuluvaksi myös muiden kasvilajien, kuten hanhenpaju ja sianpuolukka, luonnehtimat, hiekkaa keräävät dyynikumpareet (voisi luoki-
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tella myös hanhenpajudyyniksi 2170). Variksenmarjadyynien vyöhykkeellä on usein myös laajoja
lähes kasvittomia deflaatiopintoja (jäljempänä lyh. deflaatiot). Rajauksen edellytyksenä tasamaalla on
ollut hiekkaa kasaavien, avoimien hietikoiden ympäröimien variksenmarjamättäiden esiintyminen.
Deflaatioalueilla varvut sitovat mahdollista tuulen mukana kulkevaa hiekkaa, joten variksenmarjadyynejä esiintyy yleisesti samassa vyöhykkeessä deflaatioiden kanssa. Kummaksi alue sitten pitäisi
luokitella, riippuu paljaaksi kuluneen pinnan määrästä ja variksenmarjadyynien edustavuudesta ja
runsaudesta (Hellemaa 2007.). Rajauksessa on hyödynnetty ilmakuvien lisäksi mm. uhanalaisen dyynisukkulakoin esiintymistietoja (Matti Ahola kirjall.). Vaarantuneeksi luokiteltu laji asuttaa vain paljaan hiekan ympäröimillä variksenmarjalaikuilla (Kuva 2).

Kuva 2. Variksenmarjadyynien rajaukset (sininen viiva) ja dyynisukkulakoin asuttamat variksenmarjamättäät (punaiset tähdet)Vattajan pohjoisosassa.

Avoimista hietikoista lukeutuvat luontodirektiivin Natura 2000-luontotyyppeihin alle puolet. Valtaosa
avoimista/puoliavoimista hietikoista on karua, hiekkatasannetta ns. deflaatiopintaa, joka on aikanaan
syntynyt tuulen kulutustoiminnan vaikutuksesta avoimella rannalla etenkin metsäpalojen tai laidunnuksen tuhottua kasvipeitettä. Deflaatioalueet voi jakaa dyyneille (dyynien rinteille) sijoittuviin, jolloin aines on hienoa hiekkaa. (Näille rakentuu itsestäänkin variksenmarjadyynejä suotuisissa oloissa.)
ja toisaalta tuulen kuluttamiin sora ja kivikkopintoihin, jotka muuttuvat hitaasti heinäisiksi jäkälänummiksi (Hellemaa 2007). Tyypillistä deflaatioiden kasvillisuutta kuvastavat vahvat heinät, kuten
metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja lampaannata (Festuca ovina) sekä erilaiset jäkälät ja sammalet
(Kaila 2007).
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Kuva 3. Nummimaista deflaatiopintaa Vattajan luoteisosassa.

3. Hietikoiden historiasta ja uhkatekijöistä
Metsittyminen
Vattajan dyynit sijaitsevat mereen päättyvän, Keski-Suomesta alkavan harjun yhteydessä. Keskeisiä
dyynien ja avoimien hietikkoluontotyyppien syntyyn vaikuttaneita tekijöitä maaperän lisäksi ovat olleet: maankohoaminen, rantavoimat (tuuli, aallokko, jään liikkeet), metsäpalot ja laidunnus. Merkittävimmät luontotyyppejä uhkaavat tekijät ovat avoimuuden vähentyminen metsittymisen ja rantojen
ruovikoitumisen myötä sekä liiallisen käytön aiheuttama kuluminen.
Avoimien hietikoiden umpeutuminen on ollut viimeisen 60 vuoden aikana kohtalaisen nopeaa. Ilmakuvien mukaan vielä 1940-luvulla avoin hietikkoalue oli huomattavasti nykyistä laajempi. Täysin
avointa hietikkoaluetta oli tuolloin noin 470 ha ja 2006 noin 280 ha.
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Kuva 4. Avoimien hietikoiden esiintyminen Vattajan Natura-alueella vuonna 1946 (musta reunaviiva) ja
2006 (harmaa rasteri).

Avoimien hietikoiden supistumiseen ovat todennäköisesti vaikuttaneet monet tekijät. Saman suuntainen kehitys on ollut yleistä muillakin laajoilla lentohietikoilla. Eolinen toiminta ja dyynien liikkuminen oli aktiivista vielä 1920-1930 luvulla. Hietikot alkoivat sitoutua ja metsittyä myös Kalajoella ja
Hailuodossa 1950-luvulla (mm. Alestalo 1979, Heikkinen ja Tikkanen 1987, Pirjo Hellemaa 1998).
Perämeren rannikon dyynialueiden nykyiset muodot ovat suhteellisen nuoria. Dyynialueiden kehityksessä on erotettu mm. Kalajoella seuraavia vaiheita: 1. alueet alkoivat kohota merestä noin 900 vuotta
sitten. 2. Paljastuva maa sai nopeasti kasvipeitteen, joka säilyi rikkoontumattomana yli 500 vuotta.
3. Rannan tuntumaan kehittyi aikaisintaan 500 vuotta sitten dyyniketju. 4. Dyynit alkoivat edetä 1800luvulla kohti sisämaata metsää haudaten. 5. dyynien eteneminen on hidastunut ja pysähtynyt 1950luvulta alkaen (Heikkinen ja Tikkanen 1987).
Samankaltainen kehityskulku on todennäköisesti ollut myös Vattajan dyyneillä. Alestalon mukaan
Laakainperän kulkudyyni (nykyinen Tarkastajanpakka) on edennyt vuosina 1750-1905 noin 140 metriä ja 1905-1970 enää 8 metriä (Alestalo 1971, ei nähty, sit. Heikkinen ja Tikkanen 1987 mukaan).
1930-luvulla eteneminen oli jo hyvin vähäistä. Poikkeuksellisia vuosikin tuolloin oli. Tällaisena mainitaan vuosia 1931-1932, jolloin Laakainperän suon kohdalla mm. eräs lato hautautui kokonaan hiekkaan (Mattila 1938).
Dyynien 1700-1800 lukujen aktivoitumisen syynä pidetään mm. metsäpaloja. Todennäköisesti laidunnuksen aiheuttama eroosio on myös vaikuttanut tähän. Tuolle ajalle sijoittuu vanhakantaiseen maatalouteen liittyvä metsien ja rantojen tehokkaimman laiduntamisen aikakausi.
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Laiduntamisen loppumista viime vuosisadan puolivälissä pidetään myös eräänä merkittävimpänä syynä hiekan sitoutumiseen ja kasvipeitteen muodostumiseen dyyneille. Lampaat ovat tehokkaita lentohiekkaa sitovan rantavehnän ja muun kasvillisuuden hävittäjiä sekä tallauksen aiheuttaman maaperän
rikkoutumisen että syömisen vuoksi. Lähinnä rantaa sijaitsevien dyynien peitteisyyden lisääntyminen
on vähentänyt/estänyt hiekan liikkumisen deflaatiopintojen yli taaemmille dyyneille, mikä on osaltaan
nopeuttanut taimettumista.
Koko Vattajan ranta-alue on vielä 1900-luvun puoliväliin ollut perinteisessä laidunkäytössä kyläläisten
yhteislaitumena. Laidunnuksen synnyttämiä perinnebiotooppeja on vielä nähtävissä paikoitellen dyynialueen takana. Lampaiden ja lehmien lisäksi hietikoilla ovat laiduntaneet hevoset, jotka laskettiin
vapaaksi kevätkyntöjen jälkeen ja koottiin syyskuussa. Tietojen mukaan saattoi hiekkapakoilla nähdä
kymmenpäisiä hevoslaumoja 1700-1800-luvuilla. Suurimmissa laumoissa liikkuivat lampaat. Niitä
kerrottiin olleen Vattajalla monia satoja (Luukko 1938).
Hietikoiden umpeutuminen Vattajalla on alkanut jo 1800 ja 1900-lukujen vaihteessa. Mm. Karhin
(nyk. Vonganpakan) kulkudyynin ja rantadyynin välisen alueen tiedetään olleen täysin avoin 1900luvun alussa. Vuonna 1938 metsäkaistale, missä vanhimmat puut olivat 34-37 vuotiaita, erotti jo Vonganpakan dyynit rannasta. Tuolloin Vonganpakan dyynikin oli vielä kulkudyyni. Kasvillisuutena oli
suuremmassa määrin ainoastaan rantavehnää erillisinä ryhminä dyynin laella ja suojasivun puolella,
jossa oli lisäksi hiekan hautaamia puiden latvoja. Laiduntamisen todetaan paikoin estäneen dyynivallin
muodostumisen rantaan, koska kasvillisuuden ja tuulen yhteistoiminta oli häiriintynyt (Mattila 1938).
Kommelipakan dyynin muodot ovat olleet epäsäännöllisiä jo 1938 selvityksen aikaan. Selityksenä
mainitaan alueen lehtipuustoisuus. Lehtipuut kestävät hiekkaan hautautumista huomattavasti paremmin kuin havupuut. Dyynikummuilla kasvava lepikko ei ole alun perin dyynille kasvanutta, vaan jo
aikoja sitten hautautuneen metsän yhä elävää ja kasvavaa latvustoa. Paikoin elävänä säilynyt lehtipuusto on hidastanut vastasivun kulumista ja paikoin lehtipuusto väistynyt tuulen kuluttavan toiminnon vuoksi. Seurauksena on dyynin epäsäännöllinen muoto erilaisine akkumulaatio- ja eroosioosineen (Mattila 1938).
Muita tekijöitä, mitkä ovat todennäköisesti vaikuttaneet avoimien alueiden muutoksiin, ovat mm. metsäpalojen vähentyminen, ilmalaskeumat, maankohoaminen ja mahdolliset pohjavesipinnan muutokset.
Metsittymiskehityksen kulusta viime vuosikymmeninä ei ole tutkimustuloksia käytettävissä, mutta
todennäköistä on, että umpeutuminen on mieluummin nopeutumassa kuin hidastumassa. Puuston kasvu itsessäänkin lisännee taimettumisen nopeutumista muuttuneiden pienilmasto-olosuhteiden vuoksi.
Ilman hoitotoimia kaikkia avoimia, kuluttavan käytön ulkopuoleisia deflaatiota ja taaempana rannasta
sijaitsevia luontotyyppejä uhkaa metsittyminen. Vain rannan läheiset alkiodyynit ja valkeat dyynit
sekä nuorimmat harmaat dyynit pysyvät luontaisesti avoimina maankohoamisen ja eolisen toiminnan
ansiosta.
Hietikoiden kuluminen
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueen pääkäyttäjä on ilmatorjunta-aselaji. Aluetta käyttävät kaikki
ilmatorjuntakoulutusta antavat joukko-osastot. Alueen muita käyttäjiä ovat Maanpuolustuskorkeakoulu, Reserviupseerikoulu, Pioneerirykmentti, Hämeen Rykmentti, Uudenmaan Prikaati, Ilmasotakoulu,
Lentosotakoulu, Ilmavoimien Teknillinen koulu, Ilmavoimien Viestikoulu, Maanpuolustuskoulutus ry
sekä muut viranomaiset. Ampuma- ja harjoitusaluetta käytetään ympäri vuoden ja käyttövuorokausia
vuodessa on noin 220. Merkittäviä liikkumisrajoitusvuorokausia alueella on noin 160. Harjoitusjoukkojen vahvuudet vaihtelevat muutamasta kymmenestä yli kahteen tuhanteen. Eniten joukkoja on toukokuun lopun ja marraskuun ilmatorjuntaleireillä. Alueen käyttövuorokausia (henkilö- ja ajoneuvomäärät) seurataan vuosittain tehtävällä kyselyllä. Vuonna 2005 henkilövuorokausia Natura-alueella
ilmoitettiin olleen kaikkiaan 33020 ja moottoriajoneuvojen käyttövuorokausia 4725 (Lehto 2007).
Puolustusvoimien käytön lisäksi alueen virkistyskäyttö on kohtalaisen vilkasta. Käyttö keskittyy kunnan viralliselle uimarannalle niemen kärkeen sekä kahdelle, lähinnä paikallisten käyttämälle uimapai-
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kalle Lahdenkrooppiin ja Hakuntiin. Virkistyskäytön määrää ja kohdentumista on selvitetty kävijätutkimuksella (Halsti 2007). Yleisen käytön lisäksi Lahdenkroopin aluetta käyttävät huvila-asukkaat.
Alueella sijaitsee 17 vaihtelevankuntoista mökkiä. Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen mökkien käyttöoikeuksien lunastamisesta.
Kulutus on heikentänyt luontotyyppien edustavuutta monin paikoin. Hietikoiden kulumisen vaikutuksia on kuvattu maakäyttösuunnitelman luontovaikutusraportissa (Tikkanen ja Sievänen 2004) sekä
Life-projektiin liittyvässä kuluneisuustutkimuksessa (Lehto 2007). Kulutuksen määrän vähentämiseksi on laadittu puolustusvoimien käytön sopeuttamissuunnitelma (Puolustusvoimat ja Sigma Konsultit
Oy 2007).

4. Luonnonhoidon tavoitteet ja toimenpiteet

4.1. Yleistä
Vattaja on Suomen merkittävin avoimien hietikkoluontotyyppien suojelukohde. Hoidon tavoitteena
ovat nykyisten luontotyyppien edustavuuden parantaminen, käytön vaurioittamien kohteiden ennallistaminen sekä Natura-luontotyyppien pinta-alan lisääminen metsittyneitä, ennallistamiskelpoisia kohteita hoitamalla.
Aiemmin avoimena olleet alueet jaetaan hoidon tavoitteiden mukaisesti seuraaviin luokkiin:

A. Luontaisesti avoimet dyynityypit
B Avoimeksi muutettavat, umpeutuvat Natura-luontotyypit
C. Luontotyypeiksi ennallistettavat, metsittyneet tai kuluneet kohteet:
C.1. Harmaan dyynin laajennukset:
C.1.a) Metsittyneet harmaat dyynit,
C.1.b) Harmaiksi dyyneiksi hoidettavat deflaatioalueet.
C.2. Variksenmarjadyynin laajennukset:
C.2.a) Metsittyneet, ennallistamiskelpoiset deflaatiot ja entiset variksenmarjadyynit
C.2.b) Variksenmarjadyyneiksi hoidettavat avoimet deflaatiot.
C.3. Nummityypeiksi hoidettavat deflaatioalueet
D. Avoimet/puoliavoimet, metsittyvät deflaatioalueet joiden metsittymiskehitykseen ei puututa
E. Tuliasematoimintojen vuoksi avoimina deflaatiopintoina pysyvät alueet
Hoitomenetelmiä ovat:
1. Puuston ja kantojen raivaus umpeutuvilta kohteilta 2. Käytön ohjaaminen 3. Laidunnus, 4. kulotus
5. Vaurioiden ennallistaminen ja 6. Sopivan kulutuksen ylläpitäminen
Puolustusvoimien käytön ohjaamiseksi alueelle on laadittu erillinen suunnitelma (Puolustusvoimat ja
Sigma Konsultit Oy 2007). Laidunnuksella saadaan ylläpidettyä avoimuutta sekä luontotyyppien
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kehityksen kannalta suotuisaa pohjakerroksen kuluneisuutta. Laidunnus toteutetaan projektiaikana
metsähallituksen laatiman suunnitelman mukaisesti (Wargen 2006). Life-projektin jälkeen tehtävät
työt sisällytetään erilliseen maatalouden ympäristötuen kautta toteutettavaan suunnitelmaan, jonka
laatii Metsähallituksen suojelubiologi. Dyyneihin syntyneiden harjoitus- ja muun käytön synnyttämien
vaurioiden korjaamiseksi on laadittu erillinen suunnitelma (Sievänen ja Tikkanen 2007).

4.2. Hoidettavat kohteet ja hoitomenetelmät

A. Luontaisesti avoimet dyynityypit
Sijainti ja hoitotarve: Luokka sisältää dyynisukkession varhaisvaiheet: alkiovaiheen dyynit, valkeat
dyynit, nuoret harmaat dyynit (Kuva 5). Nämä tyypit pysyvät avoimina hiekan runsaan liikkumisen ja
äärevien olosuhteiden seurauksena. Hoitotarvetta on vain aiemman käytön synnyttämillä maaperä- ja
kasvillisuusvaurioilla. Paikoin on tarvetta myös liikkumisen ohjaamiselle. Tarvittavat toimenpiteet on
esitetty muissa suunnitelmissa (Sievänen ja Tikkanen 2007 ja Puolustusvoimat ja Sigma Konsultit Oy
2007).

Kuva 5. Luontaisesti avoimien dyynityyppien esiintyminen Vattajalla.

Tavoitetila: Luonnontilaisten, edustavien luontotyyppien muodostuminen
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Hoitotavat:
•
•
•

Virkistyskäytön ja puolustusvoimien käytön aiheuttaman kulutuksen vähentäminen käyttöä
ohjaamalla
Kulojen salliminen maalialueella eri sukkessiovaiheessa olevien kasvustojen ylläpitämiseksi/luomiseksi
Laidunnus

Toteutus
Puolustusvoimat vastaa harjoitustoimintansa ohjaamisesta (Puolustusvoimat ja Sigma Konsultit Oy
2007) ja metsähallitus virkistyskäytön ohjaamisesta. Laidunnuksen toteuttaa metsähallitus erillisen
laidunnussuunnitelman mukaisesti (Wargen 2006). Life-projektin jälkeen tehtävät työt sisällytetään
erilliseen maatalouden ympäristötuen kautta toteutettavaan suunnitelmaan, jonka laatii Metsähallituksen suojelubiologi.

B Avoimeksi muutettava, umpeutuvat Natura-luontotyypit
Sijainti ja hoitotarve: Luokkaan lukeutuvat kaikki metsittyvät harmaiksi- ja variksenmarjadyyneiksi
luokitellut kohteet (Kuva 6). Harmaista dyyneistä hoitotarvetta on etenkin avointen, jäkälävaltaisten
vaiheiden ylläpitämiseksi ja pinta-alan lisäämiseksi. Tyypin säilyminen edellyttää hoitotoimia etenkin
Natura-alueen eteläpäässä, missä harmaat dyynit rajoittuvat suoraan metsiin. Ilman puolustusvoimien
toimintaan liittyneitä tuliasemien edustojen raivauksia harmaat dyynit olisivat selvästi kapeampia ko.
alueella. Alueen pohjoisosissa, missä avoimet alueet jatkuvat harmaiden dyynien takana variksenmarjadyyneinä tai deflaatioina, umpeutumiskehitys on ollut hitaampaa, mutta käytön vuoksi jäkäläpeitteiset dyynit puuttuvat lähes kokonaan.
Kaikki variksenmarjadyynit ovat vaarassa umpeutua ilman hoitotoimia. Osa aiemmin variksenmarjadyyneinä olleista alueista on jo metsittynyt niin pitkälle, ettei niitä ole luontotyyppiluokituksessa luokiteltu variksenmarjadyyneiksi. Tällaisia kohteita sijoittuu hoitoluokkaan C.2.a metsittyneet, ennallistamiskelpoiset deflaatiot. Kaikilla variksenmarjadyynikohteilla on havaittavissa taimettumista. Avoimimpana ovat säilyneet alueen pohjoisosan laajojen deflaatioiden edustojen variksenmarjadyynit.
Avoimuutta ovat osaltaan ylläpitäneet puolustusvoimien harjoitustoiminnot.
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Kuva 6. Hoidettavien variksenmarjadyynien ja harmaiden dyynien sijainti Vattajan Natura-alueella.

Hoitotavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Peruskunnostuksena puiden, kantojen ja hakkuutähteiden poisto
Kantokuoppien peittäminen ja tasoittaminen
Taimien poisto määrävälein (3-5 v).
Eri sukkessiovaiheessa olevien kasvustojen ylläpitäminen/luominen (huom. erityisesti jäkälävaltaiset harmaat dyynit ja variksenmarjadyynit).
Osalla alueella laidunnus (etenkin lehtipensaita kasvavat alueet)
Variksenmarjamättäiden syntymiselle sopivien olosuhteiden ylläpitäminen
Paljaan hietikon ylläpitäminen sopivalla kulutuksella (ajoittainen laidunnus, sopivasti kuluttavan puolustusvoimien harjoituskäytön ohjaaminen alueelle, hoitotoimena tehty täsmäkulutus)
Riittävän avoimuuden (tuulipinnan) ylläpitäminen

Toteutus:
Metsähallitus vastaa hoitotoimista ja puolustusvoimat harjoituskäytön ohjaamisesta. Kulutusherkiltä
harmailta dyyneiltä puut poistetaan miestyövoimin. Pienet taimet nyhdetään käsin juurineen. Raivaustähteet kerätään kasoihin ja poltetaan tai poistetaan. Kookkaimpia puita jätetään harvakseltaan maisemapuiksi. Kannot poistetaan koneellisesti variksenmarjadyyneiltä. Kantojen poiston sijaan voidaan
kokeilla myös puiden kaatamista koneellisesti maanrajasta ns. giljotiini-leikkurilla. Kantokuopat tasataan miestyövoimin ja koneellisesti. Koneita käytettäessä huomioidaan variksenmarjadyynimättäiden
säilyminen ehyinä. Harmailla dyyneiltä kantoja ei poisteta, jotta vältytään metsäkoneiden aiheuttamilta
kulumisvauriolta. Variksenmarjadyynien kehittymisen kannalta välttämättömän, pohjakerroksen kulutuksen sopiva taso ja menetelmät (esim. laidunnus) suunnitellaan myöhemmin biologisten seurantojen
tuloksia hyödyntäen. Life-projektin jälkeen tehtävät työt sisällytetään erilliseen maatalouden ympäristötuen kautta toteutettavaan suunnitelmaan, jonka laatii Metsähallituksen suojelubiologi.
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Kuva 7. Umpeutuvaa variksenmarjadyyniä.

C. Luontotyypeiksi ennallistettavat metsittyneet tai kuluneet kohteet:

C.1. Harmaan dyynin laajennukset:
C.1.a) Metsittyneet, entiset harmaat dyynit,

Sijainti ja hoitotarve: Luokkaan kuuluvat metsittyneet entiset harmaatdyynit, joiden aluskasvillisuus
on vielä dyynilajiston luonnehtimaa. Kohteita ei ole luokiteltu luontotyypeiksi puuston runsauden
vuoksi, mutta ne eivät ole muuttuneet varpukankaiksi. Kuviot sijaitsevat R8-tuliaseman eteläpuolelta
Niitunojan luhtaan saakka. Kohteita on kolme erillistä kuvioita (yht. 1.7 ha). Hakunnin läheinen metsäiseksi dyyniksi luokiteltu kohde jätetään raivaamatta. Kohde toimii esimerkkinä harmaan dyynin
muuttumisesta metsäiseksi dyyniksi.
Tavoitetila: Kohteet on luokiteltavissa heti hoitotoimien jälkeen harmaiksi dyyneiksi. Raivauksin saadaan lisättyä harvinaista jäkäläpeitteistä harmaata dyyniä.

Hoitotavat:
• Peruskunnostuksena kohteiden muuttaminen avoimeksi/lähes avoimeksi raivauksin
• Jatkotoimenpiteenä taimien poisto 3-5 vuoden välein
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Toteutus:
Raivaukset tehdään metsurityönä. Pienet taimet nyhdetään käsin. Raivaustähteet kerätään kasoihin ja
poltetaan tai poistetaan. Metsähallitus vastaa töistä. Kookkaimpia mäntyjä voidaan jättää harvakseltaan maisemapuiksi. Kantoja ei poisteta. Life-projektin jälkeen tehtävät työt sisällytetään maatalouden
erityisympäristötuella tehtävään hoitoon.

Kuva 8. Luontotyypiksi muutettavat, metsittyneet entiset harmaat dyynit.
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Kuva 9. Metsittynyttä entistä harmaata dyyniä.

C.1.b)Harmaiksi dyyneiksi hoidettavat deflaatioalueet.
Sijainti: Luokkaan lukeutuvat 1. rannan harmaisiin dyyneihin rajoittuvat, kasvillisuudesta paljaaksi
kuluneet deflaatiot Hakunnissa sekä R7-R8 tuliasemissa, sekä 2. taaempana rannasta sijaitseva Tarkastajanpakan-R2 tuliaseman välinen lähes kasvittomaksi kulunut deflaatio. Kohteiden pinta-ala on
yhteensä 12 ha.
Tavoitetila: Hoidon tavoitteena on deflaatioiden muuttuminen harmaiksi dyyneiksi.
Hoitotoimet:
• Kulutuksen vähentäminen, siten että kasvillisuus voi juurtua deflaatioille
• Myöhemmässä vaiheessa kohteiden pitäminen avoimina ajoittaisin raivauksin
Toteutus: Puolustusvoimat vastaa harjoitustoimintojen ohjaamisesta siten että kasvillisuuden kehittyminen on mahdollista.
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Kuva 10. Harmaaksi dyyneiksi hoidettavat deflaatiot.
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Kuva 11. Harmaaksi dyyniksi muuntuvaa dyyniä Kommelipakan pohjoispuolella.

C.2. Variksenmarjadyynien laajennukset
C.2.a) Deflaatiopinnoille muodostuneet kangasmetsät
Luokkaan kuuluvat metsittyneet, sulkeutuneet-puoliavoimet, rannan läheiset kangasmetsät, jotka
ovat olleet aiemmin avoimia deflaatiota tai Natura-luontotyyppejä ja joilla paikoittain vielä esiintyy avoimia hiekkakenttiä ja hiekkaa sitovia variksenmarjamättäitä. Puustoisuuden vuoksi kohteita
ei ole kasvillisuusselvityksessä luokiteltu deflaatioiksi.
Sijainti: kolme kuviota Lahdenkroopin pohjoispuolella, yht. 10 ha. Kohteet sijoittuvat siirrettävien
tuliasemien eteen, paikoille, jotka tulee raivata tuliasematoimintojen vuoksikin.
Hoitotavat:
•
•
•
•
•

Peruskunnostuksena kohteiden muuttaminen avoimeksi-puoliavoimeksi puut ja kannot poistamalla
Kantokuoppien peittäminen ja tasoittaminen
Taimien poisto ajoittaisin hoitoraivauksin
Avoimien hietikoiden ylläpitäminen ja lisääminen sopivalla kulutuksella.
Liiallisen kulutuksen (ajoneuvokulutus) vähentäminen toimintoja ohjaamalla
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Tavoitetila:
Tavoitteena kohteiden muuttaminen pitkällä tähtäimellä variksenmarjadyyniksi. Kohteet ovat sijaintinsa ja hiekan rakenteen puolesta potentiaalista variksenmarjadyynialuetta. Osa alueesta on ollut ennen umpeutumista variksenmarjadyyniä. Osa kohteista on luokiteltavissa luontotyypiksi heti raivausten jälkeen.
Toteutus:
Metsähallitus vastaa hoitotoimista ja puolustusvoimat harjoituskäytön ohjaamisesta. Puut raivataan
koneellisesti ja metsurityönä. Kannot poistetaan koneellisesti. Raivaustähteet kerätään kasoihin ja
poltetaan tai poistetaan. Kookkaimpia puita jätetään harvakseltaan maisemapuiksi. Kantokuopat tasataan miestyövoimin ja koneellisesti. Koneita käytettäessä huomioidaan variksenmarjadyynimättäiden
säilyminen ehyinä. Variksenmarjadyynien kehittymisen kannalta välttämättömän kulutuksen sopiva
taso ja menetelmät (esim. laidunnus) suunnitellaan myöhemmin biologisten seurantojen tuloksia hyödyntäen.

Kuva 12. Tuliasemien vuoksi raivattavat, variksenmarjadyyniksi hoidettavat, deflaatioille syntyneet kangasmetsät.
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Kuva 13. Deflaatiolle syntynyttä mäntykangasta.

C.2.b) Variksenmarjadyyneiksi hoidettavat deflaatiot.
Sijainti: Tähän luokkaan lukeutuu sekä paljaaksi kuluneita, avoimia hietikoita kuten Vonganpakan
deflaatiot sekä jo osin metsittyneitä, aiemmin avoimia olleita deflaatioita Lahdenkroopin ja maalialueen välissä. Kohteet ovat avoimia-puoliavoimia deflaatioita, joilla on sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta edellytyksiä kehittyä variksenmarjadyyneiksi. Alueilla esiintyy monin paikoin
variksenmarjamättäitä. Kuvioita on yhteensä 8 ja niiden pinta-ala yhteensä noin 40 ha. Kohteista noin
12 ha sijoittuu siirrettävien tuliasemien raivattaville sektoreille.
Tavoitetila: Hoidon tavoitteena on alueiden muodostuminen variksenmarjadyyneiksi.
Hoitotavat:
•
•
•
•
•

Peruskunnostuksena kohteiden muuttaminen avoimeksi-puoliavoimeksi puut ja kannot poistamalla
Kantokuoppien peittäminen ja tasoittaminen
Taimien poisto ajoittaisin hoitoraivauksin
Liiallisen kulutuksen (ajoneuvokulutus) vähentäminen toimintoja ohjaamalla
Avoimien hietikoiden ylläpitäminen ja lisääminen sopivalla kulutuksella

Toteutus:
Metsähallitus vastaa hoitotoimista ja puolustusvoimat harjoituskäytön ohjaamisesta. Puut raivataan
koneellisesti tai metsurityönä. Kannot poistetaan koneellisesti tai puut raivataan maanrajaa myöten.
Raivaustähteet kerätään kasoihin ja poltetaan tai poistetaan. Kookkaimpia puita jätetään harvakseltaan
maisemapuiksi. Kantokuopat tasataan miestyövoimin tai koneellisesti. Koneita käytettäessä huomioidaan variksenmarjadyynimättäiden säilyminen ehyinä. Variksenmarjadyynien kehittymisen kannalta
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välttämättömän kulutuksen sopiva taso ja menetelmät suunnitellaan myöhemmin biologisten seurantojen tuloksia hyödyntäen.

Kuva 14. Variksenmarjadyyneiksi hoidettavat deflaatioiksi luokitellut kuviot.

Kuva 15. Metsittyvää deflaatiota

22

C.3. Nummityypeiksi hoidettavat deflaatiot
Sijainti: Avoimet-puoliavoimet deflaatiot, joilla on sijaintinsa ja muiden ominaisuuksiensa puolesta
edellytyksiä kehittyä nummiksi. Luokkaan lukeutuvat laajat, taaempana rannasta sijaitsevat paikoin
voimakkaasti käytön ja tuulen kuluttamat ja paikoin pensoittuneet deflaatiot maalialueella ja Kommelipakan edustalla. Kohteilla on karkean maaperän hiekan vuoksi huonot edellytykset kehittyä variksenmarjadyyneiksi. Kohteiden pinta-ala on yhteensä 81 ha. Tähän luokaan voidaan sijoittaa myös osa
R1 tuliaseman edustan variksenmarjadyyniksi luokitellusta deflaatiosta.
Tavoitetila: Häiriintymättömien, kulumattomien kuivien nummien (4030, 2320) muodostuminen.
Hoitotoimet:
•
•
•
•
•

Peruskunnostuksena kohteiden muuttaminen avoimeksi-puoliavoimeksi puut ja kannot poistamalla
Kantokuoppien peittäminen ja tasoittaminen tai puiden kaataminen maanrajasta, lyhyeen kantoon.
Taimien poisto ajoittaisin hoitoraivauksin
Liiallisen kulutuksen (ajoneuvokulutus) vähentäminen toimintoja ohjaamalla
Laidunnus osalla alueita (erityisesti lehtipuustoiset kohteet)

Toteutus: Metsähallitus vastaa raivauksista ja puolustusvoimat harjoituskäytön ohjaamisesta. Puut
raivataan miestyövoimin. Pienet taimet poistetaan nyhtämällä. Raivaustähteet kasataan ja poltetaan tai
poistetaan. Kulumisvaurioiden estämiseksi työssä ei käytetä ajoneuvoja.

Kuva 16. Nummityypeiksi muutettavat deflaatiot.
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Kuva 17. Nummimaista, taimettuvaa deflaatiota

D. Puustoiset deflaatioalueet, joiden metsittymiskehitykseen ei puututa
Sijainti: Kaikki muut, em. luokkiin lukeutumattomat, puoliavoimet-sulkeutuneet hietikot.
Luokkaan lukeutuvat yhteensä 15 pienialaista metsien saartamaa, melko pitkälle metsittynyttä, aiemmin avoimena ollutta deflaatioalueita, joilla on huonot edellytykset kehittyä Natura-luontotyypeiksi
(yht. noin 30 ha).
Hoitotoimet: Ei hoitotoimia. Alueiden annetaan muuntua kangasmetsiksi tai metsäisiksi dyyneiksi.
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Kuva 18. Metsittyvät deflaatiot, joiden umpeutumiskehitykseen ei puututa.

Kuva 19. Metsittyvää deflaatiota R6-tuliaseman pohjoispuolella.
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E. Tuliasematoimintojen vuoksi avoimina deflaatioina pysyvät alueet
Kohteet jotka pysyvät avoimina deflaatioina runsaan kulutuksen vuoksi
Sijainti: Kaikki tuliasema-alueet R1-R7 ja muut runsaasti käytettävät harjoitusalueet.
Tavoitetila: Avoimia/puoliavoimien deflaatioita, joilla esiintyy laikuittain myös harmaiden dyynien ja
variksenmarjadyynien kasvillisuutta lukuun ottamatta tarkastajanpakan ja R2 tuliasema-alueita, jotka
pidetään täysin paljaina, jotta nykyinen tilanne jatkuisi ja dyyni pysyisi hitaassa liikkeessä ko. kohdalla.
Hoitotoimet: Kulutus pidetään kohtuullisena toimintoja ohjaamalla, lukuun ottamatta em. Tarkastajan
pakkaa ja R2 tuliasemia, missä kuluttava toiminta on suositeltavaa.
Toteutus: Puolustusvoimat vastaa harjoituskäytön ohjaamisesta

Kuva 20. Harjoitustoimintojen avoimena pitämät deflaatiot.
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5. Hoidon vaikutukset luontoon

5.1 Tavoitellut vaikutukset
Pitkäjännitteisen hoidon tulokset ovat:
•
•
•
•
•

Hoidolle asetettujen tavoitteiden täytyttyä luontotyyppien pinta-alat ovat lisääntyneet ja edustavuus parantunut.
Hoitotoimin on saatu palautettua hietikkoluontotyyppien avoimuutta ja ylläpidettyä luontotyyppien muodostumisien edellyttämiä eolisia prosesseja.
Avoimien luontotyyppien monimuotoisuus lisääntyy mm. jäkäläpeitteisten harmaiden dyynin
lisääntymisen ja nummityyppien muodostumisen myötä.
Avoimien ja paahteisten lajien elinolosuhteet paranevat. Uhanalaisista lajeista toimenpiteistä
hyötyy mm. dyynisukkulakoi.
Tarkastajanpakan kulkudyyni pysyy nykyisenkaltaisessa hitaassa liikkeessä.

Taulukossa 1 on esitetty nykyiset sekä tavoiteltavat luontotyyppien pinta-alat.
Taulukko 1. Avoimien hietikoiden luontotyyppien nykyiset ja tavoiteltavat pinta-alat Vattajalla.
Nykyinen
pinta-ala Tavoiteltava
(ha)
pinta-ala (ha)
Luontotyyppi
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit (2110)
10
10
Liikkuvat rantakauradyynit (2120)
22
22
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (2130)*
68
82
Variksenmarjadyynit (2140)*
68
118
Kuivat nummet
80
Yhteensä (ha).
167
311

5.2

Uhka-analyysi sekä seuranta ja suunnittelutarpeet

Merkittävimmät tekijät, mikä saattavat uhata em. tavoitteiden toteumista ovat:
•
•
•

Kulutuksen liiallinen väheneminen avointa hiekkaa edellyttävillä luontotyypeillä (variksenmarjadyynit)
Liiallinen kulutus herkillä luontotyypeillä (kaikki muut luontotyypit)
Hoitotoimille, liikkumisen ohjaamiselle ja seurannalle osoitettavien resurssien vähäisyys Lifeprojektin jälkeen.
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Eri käyttömuotojen tehokkaiden ohjaus- ja vakiointitoimenpiteiden vuoksi luontotyyppien kasvipeitteen rikkonaisuus tulee vähenemään ja muuttumaan häiriintymättömämpään suuntaan. Tämä on kaikille muille luontotyypeille edullista lukuun ottamatta variksenmarjadyynejä, joiden kehittyminen edellyttää hiekan liikkumista ja sitoutumista kasvillisuusmättäisiin. Kokemusperäisen tiedon kartuttamiseksi on suositeltavaa jo Life-projektin aikana järjestää koetoimintaa luontotyypille sopivan kulutuksen tason määrittelemiseksi.
Erillisen seurantasuunnitelman mukaisesti aloitetut kasvillisuus- kulutus-, kävijämäärä- ja hyönteistutkimukset (Hellemaa 2006 ja Ahola 2006) ovat erittäin tärkeitä hoidon tuloksellisuuden kannalta. Laadittavassa After-Life toimintasuunnitelmassa sekä hoito- ja käyttösuunnitelmassa on tärkeää huomioida nämä uhat, jotta varmistetaan haluttuihin tavoitteisiin pääseminen.
Projektin jälkeen osa hoitotoimista voidaan toteuttaa maatalouden erityisympäristötuen avulla laidunnuksen ja mekaanisten hoitotoimien keinoin. Osa tarvittavista toimista voidaan sisällyttää puolustusvoimien tekemiin ammuntojen edellyttämiin raivauksiin.
Jatkohoidon järjestämiseksi EU:n ympäristötuen kautta metsähallitus laatii erillisen dyynien hoitosuunnitelman, missä määritellään mm. työnjako eri toimijoiden kesken.
Seuranta on erittäin tärkeää myös avoimien hietikkoluontotyyppien hoidon kehittämiseksi Suomessa.

Seurannassa on tarpeen kiinnittää huomioita mm. seuraaviin asioihin:
•
•
•
•
•
•
•

Dyyneille ja nummille sopivien laidunnusmenetelmien kehittäminen
Vaikutukset uhanalaisiin lajeihin
Variksenmarjadyyneille soveltuvan ”sopivan kulutuksen ” määrittely
Peruskunnostustoimien vaikutusten seuranta
Variksenmarjadyynien ja nummien synnylle tärkeiden kasvupakkatekijöiden määrittely
Syntyvien, vuosittaisten kuloalueiden rajaaminen
Kulutuksen määrän ja laadun seuranta

6 Toteuttamisaikataulu ja kustannusarvio
Metsähallitus vastaa toimenpiteiden toteutuksesta yhteistyössä puolustusvoimien kanssa. Peruskunnostustoimet suoritetaan Life-projektin aikana vuosina 2007-2008. Taulukossa 2 esitetään
peruskunnostustoimenpiteiden toteutusjärjestys, aikataulu ja kustannusarvio. Alkukunnostusraivausten jälkeen kohteet tarvitsevat ajoittaisia, 3-5 vuoden välein toistuvia hoitoraivauksia sekä mahdollisia muita hoitotoimenpiteitä kuten laidunnusta ja avohietikon ylläpitoa kehitettävillä menetelmillä. Näiden töiden kustannusarviot ja toteuttajatahot määritellään Life-projektin loppuvaiheessa laadittavissa hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä After Life-toimenpidesuunnitelmassa.

28

Taulukko 2. Avoimien dyyniluontotyyppien peruskunnostustoimien määrä, aikataulu ja alustava
kustannusarvio.

Toimenpide

Pintaala
(ha)
Taimien nyhtämi- 120
nen ja kasaus
Puiden
raivaus 80
sahalla
Puiden
raivaus 20
motolla siirrettävien tuliasemien
edustalta
Raivaustähteiden
80
kasaus
Kantojen poisto
30
Kantokuoppien
peittäminen
yht.

30

Työmäärä Totetusvuosi Kustannusarvio Toteuttajat
(työ pv)
(€)
150

2007-2008

8 400

80

2007-2008

16 000

20

2007

7 400

80

2007-2008

4 500

40

2008

15 000

5

2008

5 000

56 300

29

Rahoitus

MH, PV antaa va- PV omarahoitus
rusmiestyövoimaa
MH, metsurityötä
MH omarahoitus,
puunmyyntitulot
MH, urakoitsija
PV, omarahoitus

MH, PV antaa va- PV omarahoitus
rusmiestyövoimaa
MH, urakoitsija
MH omarahoitus/EU-rahoitus
MH, urakoitsijat, MH EU-rahoitus,
pv antaa varus- PV omarahoitus
miestyövoimaa
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Liite 1. Luontotyypit Vattajan Natura-alueella (Kaila 2007).
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