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LUNASTUKSEN VALMISTELU: ISO-HÖLÖ, EURA JA LAITILA 
 

 

Alueen yleiskuvaus 
 

Iso-Hölö (941 ha) on Natura 2000 -verkostossa luontodirektiivin ja lintudirektiivin 

mukaisena kohteena FI0200099. Natura-alue muodostuu kahdesta erillisestä 

alueesta: Liesrahka-Liesjärvi ja Iso-Hölö. Liesjärveä luonnehtivat laaja järvikortteikko 

ja vesijätölle tunnusomaiset saraniityt. Liesjärven vedenpintaa nostettiin vuonna 2010 

rakentamalla pohjapato pohjoispään laskuojaan. Liesrahka on pääosin melko avointa 

rämenevaa. Liesjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, jonka muutonaikainen 

merkitys on huomattava. Liesjärvi kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan kohteena 

Liesjärvi LVO020041; yhdessä Liesrahkan suoalueen kanssa muodostuu merkittävä 

luontokokonaisuus. Iso-Hölö on erämainen ja maisemallisesti merkittävä suoalue. 

Suoalueet ovat suurelta osin luonnontilaisia. Kaikki Natura 2000 -tietolomakkeen 

taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit (Keidassuot 7110, Puustoiset suot 91D0, 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140, Kasvipeitteiset silikaattikalliot 8220, 

Humuspitoiset järvet ja lammet 3160 ja Boreaaliset luonnonmetsät 9010) kuuluvat 

alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien näiden osalta suojelutavoitteena on 

vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Alueella esiintyviä 

Natura 2000 – tietolomakkeen suojeluperustelajeja ovat heinätavi, metsähanhi, pyy, 

kehrääjä, laulujoutsen, palokärki, nuolihaukka, tuulihaukka, kurki, suokukko, 

harmaapäätikka, kapustarinta, viirupöllö, metso, liro, punajalkaviklo sekä liito-orava. 

Alue suojellaan luonnonsuojelulailla. Suurin osa Natura-alueesta sisältyy jo valtio-

neuvoston asetuksella 214/2014 (859,4 ha) perustettuun Iso-Hölön luonnon-

suojelualueeseen ESA300186.  

 

Alla mainitut Natura 2000 -verkoston alueet on tarkoitus lunastaa valtiolle suojelun 

toteuttamiseksi, koska suojelun toteuttaminen vapaaehtoisesti ei ole onnistunut. 

Mahdollisen lunastusluvan myöntää ympäristöministeriö ELY-keskuksen 

hakemuksesta. 

 

Lunastuskohteiden kuvaukset 

 

50-403-3-12 Suomela, Eura 

 

Lunastuksen kohde käsittää noin 1,02 hehtaarin suuruisen alueen (= erillinen palsta) 

em. kiinteistöstä Liesrahkan koilliskulmassa. Kohde on Liesjärven suon reuna-aluetta, 

jossa on sekapuustoista koivu- ja mäntyvaltaista ojitettua suopursuvaltaista isovarpu-

rämettä edustaen luontotyyppiä Puustoiset suot (91D0). Kohde rajautuu Iso-Hölön 

luonnonsuojelualueeseen ESA300186. 
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50-403-3-83 Saari, Eura 

 

Lunastuksen kohde käsittää noin 4,17 hehtaarin suuruisen alueen (= erillinen palsta). 

em. kiinteistöstä Liesrahkan koillisosassa. Pieni osa palstasta (noin 0,26 ha) ei kuulu 

Natura-alueeseen. Kohde on puustoista isovarpurämettä, joka palstan lounaispuolella 

vaihettuu avoimemmaksi rämeeksi/nevaksi edustaen luontotyyppejä Puustoiset suot 

(91D0) ja Keidassuot (7110). Kohteella on pellolle virtaava ennallistettava reunaoja. 

Kohde rajautuu Iso-Hölön luonnonsuojelualueeseen ESA300186. 

 

400-405-1-22 Arvela, Laitila 

 

Lunastuksen kohde käsittää noin 3,49 hehtaarin suuruisen alueen (= erillinen palsta) 

em. kiinteistöstä Iso-Hölön suoalueella. Aivan palstan itäinen kulma ei kuulu Natura-

alueeseen. Kohde on pääosin luontotyyppiä Keidassuot (7110) ja pieneltä osin 

luontotyyppiä Puustoiset suot (91D0). Kohteella on soiden reunaosille tyypillistä 

niukkaravinteista tupasvillaa kasvavaa tupasvillarämettä/korpea ja sararämettä. 

Kohde on säilyttänyt luonnontilansa varsin hyvin peltojen läheisyydestä huolimatta 

1950-luvun ilmakuviin vertailtaessa. Puustoisilla räme- ja ruskorahkasammalta 

kasvavilla osilla on harvakseltaan kohtuullisesti mäntyä ja paikoin luhtaisella 

runsassaraisella alueella tasavahvuista hieskoivikkoa. Tyypillisiä lajeja ovat 

rahkasammalet, kanerva, lakka, suopursu ja suokukka sekä vaivaiskoivu. Alueella 

kasvaa viiltosaraa, harmaasaraa ja paikoin runsaasti raatetta. Neliömäisen palstan 

luoteiskulmassa on pieni kappale runsaslahopuustoista kosteaa korpea. Palstan 

kaakkoisosassa tupasvillaräme vaihettuu avoimemmaksi nevamaiseksi keidas-

rämeen osaksi, jossa on vain joitakin mäntyjä. Palsta rajautuu monelta kantiltaan  

Iso-Hölön luonnonsuojelualueeseen ESA300186. Kohde on oleellinen osa Iso-Hölön 

Natura-kokonaisuutta. 

 

400-421-4-80 Väinölä, Laitila 

 

Lunastuksen kohde käsittää noin 48,18 hehtaarin suuruisen alueen em. kiinteistöstä 

Iso-Hölön suoalueen pohjoisosassa. Kohde on monipuolinen ja ennallistamisenkin 

kannalta tärkeä Iso-Hölön reuna-alue. Kohteella on voimakkaasti diabaasivaikutteista 

suon reunametsää, sara- ja rimpinevaa, rahka- ja isovarpurämettä, saravaltaista 

koivikkoa ja kalliopaljastumia sekä saniaisvaltaista ikääntyvää reunametsää. 

Kohteella esiintyy Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä 

Keidassuot (7110), Kasvipeitteiset silikaattikalliot (8220) ja Puustoiset suot (91D0). 

Avomaisilla nevamaisilla osilla on runsaasti suokukkaa, reuna-alueella tien vieressä 

on diabaasivaikutuksesta hyötyvää huomionarvoisaa lajistoa mm. syylälinnun-

hernettä. Alueen reunoja on ojitettu ja alueella on selkeä ennallistamistarve. Kohde 

rajautuu Iso-Hölön luonnonsuojelualueeseen ESA300186.  

 

400-451-6-3 Korkeavuorenmaa, Laitila 

 

Lunastuksen kohde käsittää noin 1,26 hehtaarin suuruisen alueen em. kiinteistöstä 

Liesrahkan pohjoisosan laiteella. Kohde on mänty- ja koivuvaltaista ojitettua suo-

pursuvaltaista isovarpurämettä ja sararämettä ja jo osin rämemuuttumaksi kehittyvää 
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aluetta. Kohde edustaa luontotyyppiä on Keidassuot (7110). Itäisempi Korkiavuoren 

eteläpuolinen kaistale rajautuu kivennäismaareunaan ja sen keskiosassa kasvaa 

runsaasti vaivaiskoivua. Suoalueen laiteiden toteutus ja ojien tukkiminen on tärkeää 

Natura-alueen hydrologian kannalta. Kuivahtavilla reuna-alueillakin kasvaa vielä 

paikoittain vaivaiskoivua. Kohteella on havaittu koppelo; kanalintujen poikasille 

ojitukset ja kunnostusojitukset voivat olla merkittävä haitta. Kohde rajautuu Iso-Hölön 

luonnonsuojelualueeseen ESA300186.   

 

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 1.7.2021.  

 

Lisätiedot 
 

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

 Liitteet 
 

Iso-Hölö: Kartta 1. Lunastettavat alueet ja suojeluvaraukset 

Iso-Hölö: Kartta 2. Suojelualueen toteutustilanne 
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