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Sisältö

• Hanke-esittely: Rannikko-LIFE

• Hankevalmistelun lähtökohdat

• Hankesuunnitelma

• Ensimmäisen niittokerran tulokset
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Rannikko-LIFE: Rannikon 

luontotyyppiverkostot 

kuntoon!
• Metsähallituksen vetämä hanke, 8 partneria

• Kokonaisbudjetti on budjetti 8,7 M€

• Hankeaika 1.8.2018 – 31.3.2025

• Hankkeen tavoitteena parantaa rannikkovyöhykkeen Natura 2000 -

luontotyyppiverkoston ja direktiivilajien suojelutasoa aktiivisin ja 

kustannustehokkain ennallistamis- ja hoitotoimin sekä 

maanhankinnalla

• Luoda uusia käytäntöjä vedenalaisen luonnon hoitosuunnitteluun ja 

pilotoida meriluonnon kunnostusta



Matalat lahdet 

Merkittäviä rannikon ekosysteemejä:

• Natura 2000 –luontotyyppejä: Laajat 

matalat lahdet, kapeat 

murtovesilahdet, rannikon laguunit 

(fladat ja kluuvit)

• Kalanpoikasten tuotantoalueita

• Lintujen ruokailu-, pesintä- ja 

levähdysalueita

• Monimuotoisen pohjaeliöstön 

elinympäristöjä

• Monipuolisen ranta- ja 

vesikasvillisuuden elinympäristöjä: 

vaikutukset veden laatuun

• Ihmispaine voimakasta,  

luonnontilaisuus kärsinyt
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Miksi Täktominlahti 

pilottikohteeksi?

• Osa Tammisaaren, Hangon saariston ja 

Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue –

nimistä Natura-aluetta (FI0100005), SPA/SAC

• Metsähallitus omistaa vesialueen

• Selkeä rajattu kokonaisuus

• Kuivan maan ja meren rajapinta

• Selvä havaittu muutos alueen ekosysteemissä

• Aktiivinen paikallinen toimija, joka aloittanut 

kunnostustyöt > pitkä aikajänne

• Valuma-alueella jo tehdyt parannukset
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Ongelma 

Täktominlahdella
• Ravinnekuorma muuttanut elinympäristöä.

• Tähkä-ärviä (Myriophyllum spicatum) kasvanut

lahden 0,5-2,5 metrin vyöhykkeessä umpeen.

• Tiheä kasvillisuusvyöhyke haittaa veden virtausta

lahdella, kerää sedimenttiä hiekkapohjalle, 

kerryttää rihmamaisia leviä > lisää hapettomien

olosuhteiden riskiä.

• Haittaa virkistyskäyttöä (veneily, uinti).

• Vie elintilaa “arvokkaammalta” vesikasvillisuudelta.

• Umpeenkasvu vaivaa myös useille uhanalaisille

hyönteisille ja lintulajeille tärkeää Silversandin

hiekkarantaa. 

• Ratkaisu: vesikasvillisuuden toistuva niitto

ravinnekuorman vähentämiseksi, rannan raivaus

• Haasteet: vähäinen kokemus, tähkä-ärviän

leviämisominaisuudet > seuranta tärkeää!
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Työn eteneminen

• Lahden peruskartoitus 2019

• Meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis) 

kartoitus 2020

• Toimenpidesuunnitelma

• Vesikasvillisuuden niitto 4 kertaa 10 ha, 

ensimmäinen 2020

• Haraamalla juurakon ja ravinteiden poisto

• Näkinpartaisten siirtoistutuksen testaus

• Rantavyöhykkeestä ruovikon & rannalle 

huuhtoutuneen levämassan poisto viiden 

vuoden ajan

• Seurantalinjat kasvillisuuden muutosten 

seuraamiseksi, versotiheyden muutokset, 

biomassan kehitys ja pohjanäyte 

sedimentaation seuraamiseksi 

• Loppuraportti: tulokset ja suositukset
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Kokonaiskustannukset 85 000 €

- Suunnittelu, seuranta ja raportointi

- Vesikasvien niittotyöt, niittojätteen 
poiskuljetus

- Ruovikon poisto traktorilla ja 
kaivinkoneella, ruovikon murskaus

- Tien parannustyöt

- Sukellusseurannat, drooni-kuvaus, 
näytteiden analysointi, raportointi

Tähkä-ärviä. 
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• Niittoilmoitus ELY-keskukseen

• Seurantakartoitusten ja pohjanäytteenoton toteuttaminen

• Niittoalueen merkintä poijuttamalla

• Vesikasvillisuuden niitto
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Työn toteutus käytännössä

Kuva: Lari Pihlanjärvi/Metsähallitus

• Niittojätteen kuivatus ja poiskuljetus

• Alueen ilmakuvaus droonilla

• Silversandin hiekkarannan kunnostus 

kaivinkoneella ja traktorilla

• Näkinpartaisten (Chara sp.) testi-istutukset



Tilanne lahdella 22.08.2020

Kuva: Ari Heinilä/Täktominlahden hoitoyhdistys ry
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VUODEN 2020 NIITTOTULOS

• Niittotöissä 2 konetta neljän päivän ajan

• Niittojätesaalis: 60 m3, niitto noin 8 ha alalta

• Niittojätteen kuivatus ja läjitys paikallisen maanviljelijän 

pellolle

Kuvat: Asmo Paloniitty



Kiitos!

LISÄTIETETOA:

Rannikko-LIFE-hanke: 

https://www.metsa.fi/projekti/ran

nikko-life-hanke/

Täktominlahden hoitoyhdistys Ry: 

http://operaatiotaktominlahti.co

m/index.html
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