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LUNASTUS: KIVIJÄRVEN METSÄT, VEHMAA
Alueen yleiskuvaus
Kivijärven metsät (174 ha) on Natura 2000 -verkostossa luontodirektiivin mukaisena
kohteena FI0200106. Alueen keskeisen osan muodostavat vanhojen metsien laikut,
joista arvokkaimmat (Järvenrannan lounaispuolinen metsäalue, Humaliston koillis- ja
kaakkoispuolinen metsäalue sekä Holisuon eteläpuolinen metsäalue) ovat mukana
vanhojen metsien suojeluohjelmassa kohteena Mustalhon metsät AMO020313. Alue
koostuu vanhoista metsistä, pienistä lehtolaikuista ja puustoisista soista. Lajistoon
kuuluu liito-orava. Loukasjärvi on luonnontilainen runsasravinteinen lähdevaikutteinen
kirkasvetinen lähinnä osmankäämi-sarpio -tyypin järvi luhtaisine rantoineen. Alueella
vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään
turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys. Osalla aluetta luontotyypin
tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan
ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. Kaikki Natura 2000 tietolomakkeen taulukossa 3.1
mainitut luontotyypit (Magnopotamion tai Hydrocharition -kasvustoiset luontaisesti
ravinteiset järvet 3150, Humuspitoiset järvet ja lammet 3160, Vaihettumissuot ja
rantasuot 7140, Boreaaliset luonnonmetsät 9010, Boreaaliset lehdot 9050 ja
Puustoiset suot 91D0) ja taulukossa 3.2 mainitut lajit (liito-orava 1910) kuuluvat
alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelu-tavoitteena on vähintään alueen
merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Loukasjärvi ja Hankasjärvi toteutetaan
vesilailla, muu osa kohteesta suojellaan luonnonsuojelulailla.
Alla mainittu Natura 2000 -verkoston alue on tarkoitus lunastaa valtiolle suojelun
toteuttamiseksi, koska suojelun toteuttaminen vapaaehtoisesti ei ole onnistunut.

Lunastuskohteen kuvaus
918-513-2-16 Kankkio
Lunastettava alue käsittää noin 3,7 hehtaarin suuruisen alueen (= erillinen palsta)
em. kiinteistöstä. Alue kuuluu Kivijärven metsät Natura-alueeseen FI0200106 sekä
osaksi vanhojen metsien suojeluohjelmaan (AMO020313) ja sijaitsee valtion
omistaman Kivijärven metsien luonnonsuojelualueeseen (ESA300189) kuuluvien
palstojen välissä. Palstan katkaisee länsi-itäsuuntainen metsäautotie, jonka päässä
oleva kääntöpaikka on osittain kyseisellä kiinteistöllä. Kiinteistön palstan aivan
pohjoisin kärki on Natura-luontotyyppiä silikaattikalliot (8220), joka ei kuitenkaan
kuulu alueen suojeluperusteisiin.
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Alue vaihettuu etelään mennessä kuivan kankaan kautta Natura-luontotyypiksi
puustoiset suot (91D0), joka ulottuu lähes metsäautotielle saakka. Palsta kuuluu
näiltä osin Holisuon kokonaisuuteen. Palstalle vedetyt ojat ovat aikoinaan
kuivattaneet aluetta, mutta alue on edelleen ennallistettavissa osana Holisuota.
Aivan metsäautotien pohjoispuolella palsta on boreaalisiin luonnonmetsiin (9010)
luettavaa luontotyyppiä. Metsäautotien eteläpuoli kuuluu vanhojen metsien
suojeluohjelmaan (AMO020313) ja on boreaalista luonnonmetsää (9010) sekä
kosteimmilta osiltaan puustoista suota (91D0). Suo-osuutta kiertävät vanhat ojat ja
näillä osin on alueella ennallistamistarvetta samanaikaisesti tehtävän länsipuolen
valtion palstan kanssa. Eteläosa palstasta on jälleen boreaalista luonnonmetsää,
johon kuuluu myös lohkareikkoa. Eteläpuolen palstalla on jonkin verran haapoja ja
näiltä osin palsta sopii hyvin Kivijärven metsissä elävälle liito-oravalle. Suojelun
tavoitteena on toisaalta alueella vallitsevien luontotyyppien ja lajien sekä niiden
elinympäristöjen tilan säilyttäminen turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen
kehitys. Ennallistamistoimin pyritään vesitaseen palauttamiseen etenkin Holisuon
alueella.

Tilaisuus lausunnon antamiseen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (= ELY-keskus) varaa
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977)
8 §:n mukaisesti maanomistajille, käyttöoikeuden haltijoille sekä ao. viranomaisille
tilaisuuden lausunnon antamiseen asiasta.
Lausunnot tulee toimittaa Varsinais-Suomen ELY-keskukseen osoitteeseen PL 236,
20101 TURKU tai kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Maanomistajia ja haltijoita kuullaan todisteellisesti. Muiden osalta tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Lunastusta koskeva kuulutus
julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 3.7.2020.

Lisätiedot
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770 tai
teija.jokinen@ely-keskus.fi.
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