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Tervehdys, metsänomistaja Hyyppäränharjun ja lähiympäristön alueella! 
 

Hyyppäränharjun yhteistyöhankkeessa on käynnistynyt viimeinen vuosi. Olemme lähestyneet teitä kahtena 

aiempanakin vuonna kirjeitse ja kertoneet hankkeen toiminnasta. Kahden vuoden aikana on kerätty Hyyppärän-

harjulta arvokasta luontotietoa ja tiivistetty yhteistyötä alueen eri toimijoiden kesken. Työt jatkuvat vielä tämän 

vuoden loppuun asti. Kutsummekin sinut mukaan vaikuttamaan luonnonhoidon suunnitteluun ja osallistumaan 

tulossa oleviin tilaisuuksiin, koulutuksiin ja työnäytöksiin! 

Saat tietoa ja pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista tilaamalla uutiskirjeemme: valonia.fi/metso.  

Postituslistalle liittyminen ei sido sinua mihinkään. Tervetuloa mukaan! 

Maastoinventointeja ja neuvontaa jatketaan kesällä 2022 
Yhdessä metsänomistajien ja muiden alueen toimijoiden kanssa Hyyppäränharjun Natura 2000 -alueelle ja sen lä-

hiympäristöön laaditaan hoitosuunnitelma, joka huomioi alueen suojelualueverkon ja monimuotoiset luontoarvot. 

Suunnitelmassa esitetään muun muassa suosituksia uhanalaisten luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen hoitoon 

ja kunnostukseen sekä talousmetsien luonnonhoitoon. 

Hoitosuunnitelmaa varten Valonia, ELY-keskus sekä Metsähallitus keräävät tietoja Hyyppäränharjun luontotyy-

peistä ja lajistosta muun muassa tarkastelemalla alueen puroja, lampia, soita ja paahdeympäristöjä. Maanomista-

jille kartoitus tai mahdolliset hoitotoimet ovat vapaaehtoisia ja ilmaisia. Mahdollisten kunnostus- tai hoitotoimien 

osalta maanomistajaan otetaan yhteyttä ja toimenpiteistä neuvotellaan maanomistajan kanssa. 

Tapahtumia  

Metsäkeskus järjestää Laatuloikka luonnonhoitoon -koulutuksen maastoretkenä tiistaina 17.5.2022 klo 18-20:30 

Hyyppäränharjulla. 

19.5.2022 klo 18-19:15 Monimetsä-hanke järjestää Vesistöjen suojavyöhykkeiden monet roolit -webinaarin. 

 

Ilmoittautuminen tapahtumiin ja tarkempia tietoja sekä muita koulutuksia metsänomistajille:  

metsakeskus.fi/tapahtumat 

 

Katso lisätietoja: valonia.fi/metso tai ota yhteyttä! 

 
 

 

Janne Tolonen 
vesi- ja luontoasiantuntija, Valonia  
050 518 7755  
janne.tolonen@valonia.fi 

  

Katariina Yli-Heikkilä  
ympäristöasiantuntija, Valonia  
040 552 2369  
katariina.yli-heikkila@valonia.fi  

 
 

Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkosto -hanketta koordinoi Valonia/Varsinais-Suomen liitto. Hanketta toteute-

taan tiiviissä yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen, Metsähallituksen, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Tapion 

kanssa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.  

  

http://www.valonia.fi/metso
http://www.metsakeskus.fi/tapahtumat
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Rahoitusmahdollisuuksia talousmetsien luonnonhoitoon ja metsien suojeluun 
Kiinnostaako sinua METSO-suojelu tai talousmetsien luonnonhoito? Metsänomistajille on tarjolla useita vaihtoeh-
toja vapaaehtoiseen metsien suojeluun ja talousmetsien luonnonhoitoon.  
 

METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 

METSO on valtion luonnonsuojeluohjelma, jossa metsänomistaja voi tarjota metsiään vapaaehtoisesti joko pysy-

vään tai määräaikaiseen suojeluun. Metsien taloudellinen hyödyntäminen tarvitsee rinnalleen suojelua ja luon-

nonhoitotoimia. Vapaaehtoinen METSO on maanomistajalle helppo tapa suojella metsää ja turvata lajien ja luon-

totyyppien säilymistä sekä saada suojelusta puuston hintaan perustuva korvaus verovapaana. Suojelua pyritään 

keskittämään laajoille, arvokkaimmille alueille, mutta myös pienialaiset, kohteet ovat tärkeitä, jos niillä on erityi-

siä luontoarvoja. Esimerkiksi vesistöjen ja pienvesien lähimetsät ja lehdot ovat usein pienialaisuudestaan huoli-

matta tärkeitä suojelukohteita. Alueiden suojeluarvo korostuu myös, jos useista suojelualueista saadaan laajem-

pia kokonaisuuksia. METSO-ohjelmassa tehdään myös arvokkaiden elinympäristöjen luonnonhoitoa. 

Lisätietoja METSO suojeluohjelmasta saat osoitteesta metsonpolku.fi sekä ELY-keskuksesta:  

Salli Uljas, ylitarkastaja Varsinais-Suomen ELY-keskus,   

0295 023 082 | salli.uljas@ely-keskus.fi 

Hankealueena Hyyppärän harjualue lähiympäristöineen 
Salon Kiikalassa ja Somerolla sijaitseva Hyyppärän harjualue reuna-alueineen muodostaa laajan luonnon monimuo-

toisuuskeskittymän. Yhteistyöhankkeessa kehitetään alueen luonnonhoidon osaamista, yhteistoimintaa, suunnit-

telua ja toteutusta laajalla yhteistyöllä.  

Hanke toimii Hyyppäränharjun Natura 2000 -alueella ja sen lähiympäristössä. Metsänomistajien toiveiden mu-

kaan myös karttarajauksen ulkopuoliset lähialueet voidaan ottaa mukaan hankkeen toimintaan. 

 

https://www.metsonpolku.fi/fi-FI/Metsanomistajalle

