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Sijainti
Viheräperänkeitaan laajennus sijaitsee Kankaanpään
Hämeenkankaan itälaidalla.
Pinta-ala
Suojeluesitysrajauksen pinta-ala on 504 hehtaaria, josta
suojelematonta ja voimakkaasti käsiteltyä, ojitettua tai
turvetuotannossa ollutta aluetta on noin 250 hehtaaria.
Omistaja
Valtio
Yleiskuvaus
Viheräperänkeitaan kilpikeidas rajoittuu lännessä Pohjankankaaseen, idässä savikoihin ja etelässä
turvetuotantoalueeseen, jolta turpeenotto on pääosin jo loppunut. Suon yleisimpinä suotyyppeinä
ovat erilaiset rämeet; lähinnä keidas- ja isovarpurämeitä. Heikosti muodostuneita allikoita löytyy
suon luonnontilaisesta keskusosasta. Nevojakin on lähes puolet pinta-alasta. Yleisimpiä
nevatyyppejä ovat lyhytkorsi- ja kuljunevat. Suolta löytyy yksi vaarantunut (VU) suotyyppi. Suon
pohjois- ja itäosat on ojitettu. Alueella on runsaasti virkistyskäyttöä; mm. hyvä polkuverkosto ja
laavuja.
Viherperänkeidas kuuluu osittain jo Metsähallituksen luontopalveluiden taseeseen.
METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot
Uhanalaisista suotyypeistä suolla esiintyy minerotrofista ja ruohoista saranevaa (VU). Pohjoisosasta
löytyy vielä Hämeenkankaalta peräisin olevaa, osin ojitusten turmelemaa, pohjavesivaikutusta.
Viheräperänkeitaan suojelualueen ulkopuolisella, turvetuotannossa olleella, alueella on huomattavaa
merkitystä lepäilevän muuttolinnuston kannalta.
Lajistoarvot
Linnut (osa muuttajia): Jouhisorsa (EN), lapasorsa, riekko (VU), kalatiira, pikkutylli, lapinsirri
(EN), suosirri (NT), liro (NT), valkoviklo, punajalkaviklo (NT), kuovi (NT), kapustarinta (RT),
taivaanvuohi (VU), jänkäkurppa (RT), töyhtöhyyppä, kehrääjä, isolepinkäinen, niittykirvinen (NT),
keltavästäräkki (NT)
Sudenkorennot: vihertytönkorento, sekä sirolampikorento, joka on mainittu EU:n luontodirektiivin
IV(a) –liitteessä. Liitteessä luetellut lajit edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymispaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Yhteenveto suojeluarvoista
Viheräperänkeidas on Natura-alueen osalta säilynyt yllättävän luonnontilaisena, vaikka ojitukset ja
turvetuotanto ympäröivät suota.
Muuta
Viheräperänkeidas on soidensuojeluohjelma kohde, Natura 2000 verkostossa ja luonnonsuojelulailla
toteutettava kohde. Toteutettava suojelualueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi tulee
ympäröivien alueiden luonnontilaan kiinnittää huomiota sekä ennallistamalla ojitettuja alueita että

kunnostamalla turvetuotannon käytössä ollutta aluetta mm. nostamalla vedenpintaa. Vedenpinnan
nostolla ja muilla toimilla alueen linnustoarvoja voidaan parantaa sekä turvataan
Viheräperänkeitaan vesitalous. Turvetuotanto alueella tulee lopettaa kokonaisuudessaan nykyisten
lupien umpeutuessa. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet lisääntyvät alueen luonnontilaa
kohennettaessa.
Satakunnan maakuntakaavassa Viheräperänkeitaan Natura-alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi
SL-merkinnällä. Viheräperänkeitaan pohjoisosan ojitusalue on osoitettu merkinnällä EAH ampumaja harjoitusalueeksi. Muiden alueiden kaavamerkintä on EO4 eli ampuma- ja harjoitusalue, jolla
osoitetaan puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevat
turvetuotantoalueet. Alueen suojelutoimenpiteitä tulee toteuttaa yhteistyössä Puolustusvoimien
kanssa ja tämän käyttötarkoituksen tarpeet huomioiden.
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