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1. Johdanto
Kyrönjoen suiston Natura 2000-alueeseen kuuluvat Kyrönjoen suu, Vassorinlahti, Österfjärden ja Söderfjärden. Natura-alueen pinta-ala on 1 536 hehtaaria. Alueesta noin kaksi kolmasosaa kuuluu Mustasaaren kuntaan ja yksi kolmasosa Vöyrin kuntaan. Suurin osa, noin 77 prosenttia, koostuu vesialueista. Alueesta noin kolme prosenttia koostuu sekametsästä ja loput ranta- ja suokasvillisuudesta.
Natura-alueen ympäristössä on asutusta ja viljelyalueita. Alue on tulvaherkkää etenkin keväällä, jolloin
suualueelle saattaa muodostua jääpatoja. Alue koostuu suualueesta, johon vaikuttavat Natura-alueen lisäksi myös koko 4 920 km2:n kokoisen päävaluma-alueen toimenpiteet. Päävaluma-alueella on vähän järviä, ja se on maatalousvaltaista. Happamuus ja korkeat ravinnepitoisuudet ovat siksi vedenlaatuun vahvimmin vaikuttavia tekijöitä.
Alueelle kohdistuu erilaisia suuria käyttöpaineita. Samaan aikaan alueen suojelustatus edellyttää, ettei
luontoarvot saa heikentyä. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on vetää suuntaviivat alueen hoidolle ja
käytölle luontoarvojen turvaamiseksi. Haasteena on, että Kyrönjoen suiston tehtävä suistoalueena on ottaa
vastaan joen kuljettamia kiintoaineita, mutta samaan aikaan mataloituminen ja runsas kasvillisuus huonontavat muun muassa alueen virkistyskäytön edellytyksiä sekä jossain määrin myös luontoarvoja.
Suunnitelma on laadittu osallistavan suunnitteluprosessin muodossa (ohjausryhmä on esitelty kappaleessa 9). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toiminut suunnittelun päävastaavana. Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnan aikana on myös laadittu yleistä Kyrönjoen suiston tulvasuunnitelmaa. Kyrönjoen
suiston ja Vassorinlahden työryhmä on toiminut molempien suunnitteluprosessien johtoryhmänä. Metsästyksestä ja kalastuksesta sekä hoidosta ja virkistyksestä on keskusteltu erillisissä teemakokouksissa.
Kyrönjokirahasto on avustuksellaan mahdollistanut hankkeen luontokartoituksia.

2

2. Kuvaus nykytilanteesta
2.1 Suunnittelualueen ja –tilanteen kuvaus
2.1.1 Yleiskuvaus
Kyrönjoki laskee yli 10 kilometrin pituiseen merenlahteen, joka on kauttaaltaan matala joen kuljettaman
aineksen sedimentoitumisen vuoksi. Laajat ruovikot ja kaislikot ovat lahdelle ominaisia. Kasvillisuus muuttuu jatkuvasti sedimenttikuorman ja maankohoamisen seurauksena.
1900-luvun keskivaiheilla suistoalueella tapahtui suuria rakenteellisia muutoksia, kun lahden pohjukka
kuivatettiin pelloksi ja valtatie 8 suoristettiin. Kyrönjoen suulla ja Österfjärdenissä rannasta on pengerretty
yhteensä noin neljä kilometriä peltomaata varten. Pengerrykset ovat aiheuttaneet lahteen happaman veden
päästöjä, ja vedenlaatuongelmat ovat heikentäneet lahden suurta merkitystä kalantuotantoalueena.
Alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon sekä lintu- että luontodirektiivin nojalla. Tärkeimmät luontoarvot
ovat monipuolinen ja edustava linnusto sekä pesinnän että lintujen kevät- ja syysmuuton aikana sekä laajan
suistoalueen luontotyypit, jotka toimivat linnuston elinalueena ja kalojen kutualueena.
Suunnittelualue koostuu Vassorinlahden Natura 2000 -alueesta (FI0800056). Etelässä alue rajoittuu
valtatie 8:aan ja jatkuu pohjoiseen Maksamaan edustalla sijaitsevalle Kockholmsstenenille. Vesi- ja kosteikkoalueiden lisäksi Natura-alueeseen kuuluu joitakin pienempiä saaria ja kapeita rantametsiä. Suuremmat
saaret Björnholmen, Sandören ja Gubbholmen sijaitsevat pääasiassa Natura 2000 -alueen ulkopuolella.
Alue on pääasiassa metsän ja peltojen ympäröimää. Rannoilla on paikoittain tiheää kesämökkiasutusta
sekä myös kiinteää asutusta. Asutusta on etenkin alueen itärannalla, Vassorin ja Maksamaan kylissä. Alue
on tärkeä virkistysalue lähialueen asukkaille.
Suurin osa suunnittelualueesta, noin 1 422 hehtaaria, kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan (Vassorfjärden-Österfjärden-Söderfjärden LVO100221). Alue on kansainvälisesti merkittävä kosteikkoalue ja on kuulunut Ramsar-sopimuksen kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkoalueiden luetteloon vuodesta 2004. Ramsar-alue noudattaa Natura-alueen rajoja. Lähes koko alue, 97,6 prosenttia, on suojeltu (kesäkuussa 2018).
Alueesta 1 435,54 hehtaaria on yksityisomistuksessa olevaa suojelualuetta ja 63,05 hehtaaria on valtion
omistuksessa olevaa maata.
Kyrönjoen suisto on myös FINIBA-alue. FINIBA on Suomen tärkeiden lintualueiden kartoitushanke. Rajaus noudattaa Natura 2000-alueen rajoja mutta ulottuu pidemmälle joen suulle, Mälsorvikenille saakka.
FINIBA-hankkeen tarkoituksena on, että tärkeät lintualueet säilyvät linnuille soveltuvina elinympäristöinä,
muun muassa siten, että alueet otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa. Hanke ei aiheuta varsinaista
suojelustatusta.
Lähimmät muut luonnonsuojelualueet ovat metsä- ja suoalueita. Lähin suojeltu suualue on Eteläinen
Kaupunginselkä Vaasassa/Mustasaaressa, joka sijaitsee 20 km kohti etelää. Pohjoisessa lähin suojeltu
joen suualue sijaitsee 40 km:n päässä.
Nimeä Vassorinlahti käytetään jatkossa kokoavana nimityksenä Kyrönjoen suualueesta, joka koostuu
Vassorinlahdesta, Österfjärdenistä ja Söderfjärdenistä.
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Kartta 1. Kartta osoittaa Natura 2000- ja lintusuojelualueen rajauksen. Kolme suurinta saarta sijaitsevat sekä Natura-alueen
että lintusuojelualueen ulkopuolella.
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2.1.2 Kaavoitustilanne
Alueen maankäyttöä ohjaavat seuraavat vahvistetut kaavat:


Pohjanmaan maakuntakaava 2030 (21.12.2010)



Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava: uusiutuvat energiamuodot (14.12.2015)



Merenrantojen ja asuinalueiden yleiskaava: Manneralue–Bodö (14.6.2005)



Mustasaaren rantaosayleiskaava mantereen puoleisille rannoille (12.4.2012).



Mustasaaren strateginen yleiskaava (10.6.2013)

Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030 osoitetaan seuraavia varauksia:
SL3: Lintuvesiensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue.
Suojelumääräyksen mukaan ”erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen luonnonarvojen säilyttämiseen ja turvaamiseen sekä välttää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat niitä arvoja, joiden perusteella alue on
muodostettu tai siitä on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualue."
Natura 2000-verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue. Suunnittelumääräyksen mukaan "alueen käyttöä
suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon, merkittävästi heikennetä."
Kyrönjoen suualue on osa suurempaa kmk-merkinnällä osoitettua aluetta: kaupunki–maaseutu -vuorovaikutusvyöhyke. Suunnittelumääräykset koskevat asutuksen, palveluiden ja työpaikkojen sijoittamista yhdyskuntarakenteen kannalta sekä kaupungin ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen edistämistä. ”Alueidenkäytöllä tulee jokilaaksojen valuma-alueilla tapahtuvat toiminnot ohjata niin, että edistetään vesistöjen
tilan paranemista. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille.”

Alueen eteläinen puolisko ja alueen koillisosassa oleva kaistale ovat osa suurempia mv-merkinnällä
osoitettuja alueita (mv-4: Kyrönjokilaakso ja mv-6: Vöyrinjokilaakso–Österö): Matkailun vetovoima-alue/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue. Suunnittelumääräyksen mukaan "matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehitettäessä tulee ottaa huomioon alueen erityisominaisuudet ja hyödyntää niiden
vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja -reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja
virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön."

Maksamaan kylä ja Tottesund on merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi. Merkintä koskee suunnittelualuetta pienen koillisosassa sijaitsevan kaistaleen osalta. Suunnittelumääräyksen mukaan ”alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee
edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Lähin maisema-alue on Kyrönjoen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

Alueelle on merkitty kaksi pienveneväylää. Yksi kulkee jokea pitkin joen suulle ja toinen mereltä Maksamaalle. Maakuntakaavassa 2030 alueen pohjoispuolisko joen suulta pohjoiseen päin on merkitty melontaan
soveltuvaksi vesistöksi.
Alueen eteläisen osan yli on osoitettu tietoliikenneyhteys.
Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, uusiutuvat energiamuodot, osoitetaan kaksi tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta noin viiden kilometrin etäisyydelle suunnittelualueelta: Bobacken Mustasaaressa
ja Söderskogen Vöyrillä.

5

Pohjanmaan maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka voimaan astuessaan korvaa
maakuntakaavan 2030 sekä siihen kuuluvat vaihekaavat. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.2.2018–
9.3.2018 välisenä aikana. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan vuonna 2019.
Vassorinlahtea koskevat merkinnät SL3 ja nat eli lintuvesiensuojeluohjelman perusteella suojeltu tai
suojeltava alue sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. Natura-alueen rajausta muutoin noudattava
alue, joka kuitenkin jatkuu jonkin verran jokea pitkin ylöspäin, on myös osoitettu luo-merkinnällä eli luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeänä alueena: Suomen tärkeät lintualueet (FINIBA). Merkintä ei rajoita alueen käyttöä, mutta maankäyttö ja toimenpiteet on toteutettava alueen biologisen monimuotoisuuden/luontoarvojen säilymistä edistävällä tavalla.
Kunnanrajan lähistöllä Vassorinlahtea halkoo merkintä, jolla osoitetaan ekologisen yhteyden tarve. Merkintä osoittaa suojelualueiden ja muiden arvokkaiden luontoalueiden välille muodostuvien yhteyksien tarpeen. Yhteyksiä pitkin eläimet ja kasvit pystyvät liikkumaan leviämisalueilleen niille epäsuotuisten alueiden
läpi. Vesistöt ja peltosaarekkeet ovat esimerkkejä leviämistä helpottavista sekä biologista monimuotoisuutta
edistävistä ympäristöistä. Merkintä voi myös osoittaa keinotekoisten yhteyksien kuten teitä alittavien riistatunneleiden tarpeen.
Kyrönjoelle ja sen suistoalueelle on merkitty melontareitti. Reitin tarkempi suunnittelu ja merkintä sekä
rantautumis- ja taukopaikkojen suunnittelu tulee toteuttaa yhdessä maanomistajien ja viranomaisten
kanssa. Kulttuuriympäristö-, maisema- ja luontoarvot on otettava huomioon suunnittelun ja toimenpiteiden
yhteydessä.
Natura-alueen lähistölle Vassorin ja Koivulahden puolelle on osoitettu ohjeelliset pyöräreitit.

Vöyrin kunnan rantojen ja kyläalueiden yleiskaava: Manneralue–Bodö kattaa neljäsosan Naturaalueesta. Alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Natura-alueeksi. Vapaa-ajan asuntojen varaukset on
osoitettu RA- ja RA-1-merkinnöillä (alueella on ympäristöarvoja, 1 Metangrundissa).

Suurin osa Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevasta alueesta, jokea pitkin jatkuvan Natura-alueen
osaa lukuun ottamatta, sisältyy Mustasaaren rantaosayleiskaavaan vuodelta 2012. Kaavassa alue on
osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Natura-alueeksi. Björnholmenin eteläpuolella sijaitseva alue sekä
Bonässkatan ja osa lahden eteläosassa sijaitsevasta Kunisundetin salmen suualueesta on rajattu luo-alueeksi, joka on erityisen tärkeä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja jossa liuskapielus-sienen (Hypocreopsis lichenoides) esiintymispaikat tulee säilyttää.

Likörenin molemmilla puolilla on kapea W/s-merkinnällä osoitettu alue eli vesialue, jossa ympäristö
sekä fladojen ja kluuvijärvien luonnontila säilytetään.
Mälsorlandetin ja Önin rannoilla sekä Lillön Vassorin puoleisella osalla on runsaasti pientalojen (AO) ja
vapaa-ajan asuntojen (RA) merkintöjä.Mustasaaren strateginen yleiskaava on pitkän tähtäimen kaava, eikä
se ole oikeusvaikutteinen. Suurin osa Natura-alueesta on osoitettu SL-alueeksi eli luonnonsuojelualueeksi.
Selostuksessa todetaan, että rajaukseen lisätään joitakin alueita ja että jotkut alueet poistuvat pitkällä tähtäimellä. Strategisesti katsottuna kaavan tavoitteena ei ole lisätä tai vähentää luonnonsuojelualueita merkittävästi. Kyrönjoen suulle on osoitettu melontareitti, ja suun pohjoisrannalle Tiondholmenille saakka (suurimmilta osin Natura-alueen rajauksen ulkopuolella) on osoitettu ohjeellinen alueellisesti merkittävä ulkoilureitti.
Björnholmsledenin reitti on osoitettu samalla merkinnällä. Merkinnästä todetaan, että ulkoilureittien suunnittelu on tehtävä yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa ja että ympäristöarvot tulee ottaa huomioon.
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Merkkikallion tuulivoimapuistolle laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa. Kaava koskee 15 tuulivoimalan
rakentamista Merkkikallion alueelle, joka sijaitsee kolmen kilometrin etäisyydellä Vassorinlahden Naturaalueesta. Kaavaselostuksessa todetaan, että hankkeella saattaa olla lieviä vaikutuksia muuttolinnuille, mikäli niiden lentoreitit kulkevat hankealueen kautta.

2.2 Kyrönjoki ja vedenlaatu
Ihmiset ovat aina asettuneet asumaan jokien suiden lähistölle. Joet ovat toimineet tärkeimpinä kulkureitteinä ennen teiden rakentamista, ja siksi asutus on keskittynyt jokilaaksoihin. Myös Kyrönjoen valuma-alueella asutus ja viljelymaat ovat keskittyneet jokilaaksoihin. Vesistöä käytetään muun muassa virkistykseen
ja kalastukseen. Joen vettä käytetään kasteluvetenä ja raakavetenä. Vaasan kaupunki on suurin raakaveden käyttäjä.
Joen suu tai estuaari on paikka, jossa joki ja meri kohtaavat. Suualueella makea vesi sekoittuu suolaiseen veteen tai murtoveteen, kuten meillä, ja muodostaa erityisen elinympäristön, joka ei ole meri eikä
myöskään joki. Suualueet tarjoavat erilaisia ihmisten hyödyntämiä resursseja, kuten kalaa ja lintuja ravinnoksi sekä rehua kotieläimille. Luonnontilaisella suualueella on säännöstelevä vaikutus muun muassa ihmisen toiminnan aiheuttamien saasteiden ja luonnollisten katastrofien torjunnassa. Runsas kasvillisuus pieneliöineen ja bakteereineen auttaa pidättämään ja suodattamaan ylimääräisiä ravinneaineita ja puhdistaa
vettä ennen kuin se valuu mereen. Runsas rantakasvillisuus suojaa rantoja eroosiolta. Toimiva suualue lieventää esimerkiksi tulvien ja mereltä tulevien myrskyjen voimaa ja suojaa siten asuntoja ja muuta infrastruktuuria. Vesistöjen laajentaminen heikentää joen suun toimintoja, ja valuma-alueen maankäyttö, kuten soiden ja metsien ojitukset, heikentää joen suualueen kykyä vastaanottaa lumen sulamisen ja rankkasateiden
aiheuttamia vesimääriä.
Kyrönjoen suu ja suistoalue kuuluvat Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueeseen ("läntinen vesienhoitoalue"). Kyrönjoen valuma-alue on vesienhoitoalueen toiseksi suurin valuma-alue
Kokemäenjoen jälkeen. Kyrönjoen valuma-alueen koko on 4 923 km2. Valuma-alueella on noin 100 000
asukasta. Valuma-alueen topografia on tasainen. Valuma-alueesta reilut puolet (61 %) on metsää, neljäsosa (26 %) peltoa ja 6 % rakennettuja alueita. Vain 1,4 % koostuu vesistöstä. Pellot ja asutus keskittyvät
jokilaaksoihin. Valuma-alueen maankäyttö on tehokasta, ja peltoja viljellään tehokkaasti ja useimmat suot
on ojitettu. Tästä syystä Kyrönjoelle kohdistuu runsaasti hajakuormitusta. Vedenlaadulle tyypillisiä piirteitä
ovat korkeat ravinnepitoisuudet, tumma väri ja ajoittain korkea happamuus, sameus sekä korkea hiukkaspitoisuus. Hygieniataso saattaa myös olla heikko, etenkin silloin, kun joen vedenpinta on alhainen (Koivunen
& Tolonen 2013). Etenkin fosforin pistekuormitus on vähentynyt jätevesipuhdistamoiden rakentamisen
myötä. Kyrönjoen valuma-alueella sijaitsee kahdeksan puhdistamoa. Myös roskaaminen on vähentynyt, ja
joen kuljettamia vanhoja kasvihuoneita ja kuolleita sikoja tulee nykyisin enää harvoin vastaan.
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Kartta 2. Kyrönjoen valuma-alue. Vassorinlahti on koko Kyrönjoen ja sen sivuhaarojen laskupaikka. Vassorinlahteen laskee
jätevesiä noin 5 000 km2 kokoiselta alueelta. Kartta on Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelmasta 2016–2021 (Koivisto
2016).
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Veden kemiallinen tila on hyvää huonompi koko Kyrönjoen alajuoksulla, joen suualueella ja sisäsaaristossa. Toistuvat happamuusiskut sekä korkeat alumiini- ja kadmiumpitoisuudet heikentävät veden tilaa.
Joen suulla myös sedimentissä esiintyy korkeita kadmium- ja nikkelipitoisuuksia. Happamat sulfaattimaat
ovat suurin syy metallikuormitukseen ja happamoitumiseen, ja happamien sulfaattimaiden kuivatus aiheuttaa happamien aineiden vapautumisen. Maan kuivuessa oksidoituu pelkistyneitä rikkiyhdisteitä, jotka myös
vapauttavat metalleja maasta. Ne kulkeutuvat vesistöihin kuivatusjärjestelmien kautta. Huuhtoutuminen on
huomattavasti suurempaa salaojitetuilta alueilta verrattuna avoimiin ojiin. Huuhtoutuminen jatkuu suurena
useita vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja ojitustason muutoksen tai maan muokkauksen jälkeen. Happamuus- ja metallikuormitusta aiheutuu maataloudesta mutta myös metsätaloudesta, rakentamisesta sekä
muista ojitusten syvyyttä lisäävistä maanmuokkaustoimenpiteistä. Kyrönjoen valuma-alueella esiintyy LänsiSuomen suurimpia happamien sulfaattimaiden keskittymiä (Westberg 2015). Tulvaturvatoimenpiteet ovat
edistäneet happamien aineiden huuhtoutumista vesistöihin entisestään. Peltojen, metsien ja soiden ojitukset sekä vesistötyöt lisäävät veden virtausta ja lisäävät valuma-alueiden eroosioherkkyyttä (Veneranta
2017).

Kartta 3. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys Geologisen tutkimuskeskuksen ja Åbo Akademin suorittaman
yleiskartoituksen mukaan (ks. luku 2.9.3).

Veden ekologinen tila on välttävä (Larvbäckenin purossa huono) korkeiden ravinneainepitoisuuksien,
happamoitumisen aiheuttamien kalakuolemien sekä kiinteiden aineiden syötöstä johtuen. Kalakuolemia on
esiintynyt useina vuosina. Viimeisimmät todetut kalakuolemat esiintyivät vuosina 1996 ja 2006 (Sutela ym.
2012). Kalakuolemia aiheuttavat pahimmat happamuusiskut, mutta myös lievemmät ja epäselvemmät pHarvon laskut vaikuttavat poikasiin ja mätiin. Valuma-alueen viljelytoiminta on suurin yksittäinen ravinnekuormituksen lähde. Muita merkittäviä lähteitä ovat asutuksen aiheuttama kuormitus sekä metsistä lähtöisin
oleva huuhtoutuma (Westberg 2015). Vuoden 2013 ekologisen tilan arvioinnissa tilanne on parantunut suurissa osissa Kyrönjokea vuoden 2009 arviointiin verrattuna, mikä näkyy kartassa 4.
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Kartta 4. Veden ekologisen tilan muutokset Kyrönjoen valuma-alueen vesistöissä. Kartta on Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelmasta 2016–2021 (Koivisto 2016).
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Kyrönjoen vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016–2021 todetaan, että Vassorinlahden suojeluarvot
ovat riippuvaisia Kyrönjoen vedenlaadusta sekä jokisuiston tilasta. Lisäksi todetaan, että Vassorinlahden
luontotyypit ja lajit eivät edellytä erityistoimenpiteitä Kyrönjoen tilan parantamiseksi, koska Vassorinlahden
suojeluarvot perustuvat Kyrönjoen rehevyyteen (Koivisto 2016).
Alueella ei ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä pohjavesiesiintymiä.

2.3 Geologia
2.3.1 Maankohoaminen
Maankohoaminen näkyy vahvasti pohjalaisessa maisemassa. 20–90 metriä merenpinnan yläpuolella
sijaitsevat maiseman osat nousivat merestä noin 7000–3000 vuotta sitten. Viimeisenä merestä nousseita
osia ovat rannikkovyöhyke ja saaristo. Pohjanmaalla maisema muuttuu jatkuvasti, ja maankohoamisen vaikutus saattaa näkyä selvästi ihmisen elinaikana (Pohjanmaan liitto 2018).
Maankohoaminen johtuu viimeisen jääkauden paksusta jääkuoresta, joka painoi maankuorta niin syvälle, että sen pyrkimys takaisin alkuperäiseen muotoonsa jatkuu edelleen. Merenkurkussa ja Perämerellä
maankohoaminen on nopeaa, noin 8 mm vuodessa. Maankohoaminen on vaikuttanut asutuksen sijoittumiseen maisemassa, kalastajien tilapäisistä yöpymissuojista nykyiseen infrastruktuuriin saakka.
Vassorinlahden kaltaiseen alueeseen, joka koostuu matalasta ja pitkästä lahdesta ja jokisuista, maankohoaminen vaikuttaa voimakkaasti, ja joesta peräisin oleva sedimentti nopeuttaa mataloitumista vieläkin
enemmän. Veden syvyys on korkeintaan kolme metriä lähes koko Natura-alueella. Ainoastaan Björnholmenin länsipuolella sijaitsee syvempi kouru. Syvempiä alueita esiintyy myös alueen pohjoisosassa. Pitkällä
tähtäimellä suisto tulee vääjäämättömästi siirtymään ulommas ja nykyisen Vassorinlahden umpeenkasvu
lisääntyy. Toisaalta emme vielä tiedä, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia ilmastonmuutos saa aikaan merenpinnassa.
Maankohoaminen aiheuttaa monia haasteita, mutta luo yhdessä tasaisen topografian kanssa myös ainutlaatuisen maiseman. Missään muualla Suomessa tai maailmassa luonto ei muutu yhtä nopeasti ja muodosta merestä ja vedestä, saaristosta, joista, soista ja pelloista muodostuvaa monipuolista maisemaa.

2.3.2 Kallioperä
Pienet korkeusvaihtelut ovat koko Pohjanmaan rannikkoalueen tunnuspiirteitä. Kallioperä koostuu pääasiassa kiteisistä kivilajeista kuten graniitista, gneissistä ja liuskekivestä. Kallioperä kuuluu Pohjois- ja ItäEuroopan prekambriseen peruskallioon, joka muodostaa Euraasian laatan vanhimman osan. Kallioperä on
muodostunut pääasiassa 1 900–1 800 miljoonaa vuotta sitten (Westberg 2015). Useat jääkaudet ovat hioneet ikivanhaa kallioperää. Nykyisin maisema on tasaista ja vedet matalia.
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2.3.3 Maaperä
Maaperä koostuu kallioperää peittävistä irtonaisista maakerroksista, jotka ovat muodostuneet mannerjäästä irtoavasta ja sen kuljettamasta kiviaineksesta sekä eläimistä ja kasveista peräisin olevasta orgaanisesta aineksesta. Maaperä on muodostunut viimeisimmän jääkauden aikana. Yleisin mineraalimaalaji on
moreeni. Lisäksi alueella esiintyy lajittuneita maalajeja kuten silttiä (hiesua) ja savea, jotka ovat kerrostuneet mannerjään vetäytyessä takaisin merelle ja jääjärville sekä Itämeren varhaisissa vaiheissa. Eteläisellä
Pohjanmaalla myös soiden ja turvekerrostumisen osuus on suuri. Rikkipitoiset sedimentit ovat ominaisia
maaperälle. Sedimenttien muodostuminen alkoi Litorinameren aikaan yli 8 000 vuotta sitten, ja sedimenttien
muodostuminen jatkuu edelleen (Westerberg 2015).
Rikkipitoiset sedimentit ovat tavallisia Suomen rannikolla ja etenkin Pohjanmaalla. Sedimentit ovat vakaita ja neutraaleja silloin, kun ne sijaitsevat veden alla, mutta joutuessaan yhteyksiin hapen kanssa ne
muodostavat happamia sulfaattimaita. Happamat sulfaattimaat ovat hyvää viljelymaata, mutta viljely edellyttää pohjaveden korkeutta alentavia ojituksia. Myös ojien perkaukset laskevat pohjaveden tasoa, kun ojat
alkavat toimia paremmin. Maassa sijaitsevan raudan ja typen joutuessa yhteyksiin hapen kanssa alkaa oksidointiprosessi, ja maan pH-arvo saattaa laskea useita yksiköitä, 7:stä 3,5–4:ään (Vimla-esite 2018). Samalla vapautuu myös metalleja. Valunta vaikuttaa myös vesistöihin. Happamuus ja metallit tuhoavat vesistöjen ekologisen ja kemiallisen tilan, mikä saattaa olla kohtalokasta monille sekä maassa että vedessä eläville eliöille, jotka eivät kestä happamuutta. Näkyvin tulos on kalakuolema. Ennen tätä mäti ja kalanpoikaset
vauriotuvat, mikä johtaa lisääntymisen heikkenemiseen. Myös muu vesieläimistö ja -kasvillisuus kärsii happamasta vedestä. Kyrönjoen alajuoksulla ja suualueella on esiintynyt runsaasti muun muassa kalakuolemia,
viimeksi vuosina 2006 ja 2007 (1).
On voitu todeta, että Kyrönjoen alajuoksulla ja Vassorinlahdella on suuria alueita, joilla esiintyy happamia tai mahdollisesti happamia sulfaattimaita. Uusia sulfidisedimenttejä muodostuu jatkuvasti Vassorinlahden pohjassa. Lähialueella tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että sellaiset joet, joiden ojitusalueilla esiintyy happamia sulfaattimaita, kuljettavat metalleja myös suiston ulkopuolelle, mikä aiheuttaa toisenkin ongelman (1).

(1) Peter Edén, erikoistutkija, Geologinen tutkimuskeskus, sähköpostiviesti 31.3.2018

12

2.4 Natura 2000-luontotyypit
Luontotyyppi on maa- tai vesialue, jonka tunnuspiirteitä ovat erityiset maantieteelliset, abioottiset ja bioottiset piirteet. EU:n laji- ja luontodirektiiveissä luetellaan luontotyypit, joiden säilyttäminen edellyttää erityisten suojelualueiden perustamista. Muutoin luontotyypit uhkaavat kadota luonnolliselta leviämisalueeltaan tai niiden luonnollinen leviämisalue saattaa olla liian pieni. Ne voivat myös olla hyviä esimerkkejä kyseessä olevan biomaantieteellisen alueen tunnuspiirteistä.
Vassorinlahden Natura-alueella laajimmat ja näkyvimmät luontotyypit ovat jokisuistolla esiintyvät luontotyypit sekä suistoalueille tyypillinen kasvillisuus. Joen suu tai jokisuisto vastaanottaa joen vettä ja sedimenttiä, jonka mukana kulkeutuu myös muun muassa ravinteita, hiukkasia ja metalleja, jotka ovat peräisin joen
valuma-alueella harjoitetusta toiminnasta. Runsas kasvillisuus on jokien suualueille ominainen piirre. Kasvillisuus toimii veden suodattajana ennen kuin se valuu mereen. Vassorinlahdelle ominaisia ovat myös muun
muassa laajat ruovikot ja kaislikot, jotka muuttuvat kelluviksi turvepatjoiksi lähempänä rantoja. Natura-alueen maa-alueet ovat pinta-alaltaan pienempiä. Rannoilla ja saarilla on muun muassa rantalehtoja ja korpia,
jotka ovat tärkeitä biologisen monimuotoisuuden kannalta.
Alueen luontotyyppien kuvaus perustuu julkaisuun Natura 2000 -luontotyyppiopas (Airaksinen & Karttunen 1998) sekä Metsähallituksen luontotyyppiselvitykseen, joka tehtiin vuosina 2004–2005, 2009 ja 2011–
2012. Lähes 96 prosenttia suunnittelualueesta (1 473 ha) kuuluu johonkin EU:n laji- ja luontodirektiiveissä
mainittuihin luontotyyppeihin. Joitakin luontotyyppejä saattaa esiintyä päällekkäin. Tällaisia ovat esimerkiksi
primäärimetsät (9039) ja lehdot (9050) sekä jokisuistot (1130) ja vaihettumissuot ja rantasuot (7140).
Tunnistetut luontotyypit kuvaillaan alempana. Yleiskuvauksen jälkeen kuvaillaan luontotyyppien esiintymistä Vassorinlahden Natura-alueella. Tähdellä merkitty luontotyyppi on priorisoitu. Priorisoidut luontotyypit
ovat luontotyyppejä, jotka uhkaavat kadota Euroopan unionin alueelta, ja yhteisöllä on niiden suojelussa
erityinen vastuu, kun otetaan huomioon luontotyypin levinneisyysalue yhteisön alueella suhteessa luontotyypin koko levinneisyysalueeseen.
Edustavuus määritetään sen perusteella, miten luontotyyppi vastaa kuvausta ja miten se sisältää kuhunkin luontotyyppiin kuuluvia lajeja, maantieteelliset olosuhteet huomioiden. Edustavuuteen vaikuttaa
myös luontotyypin luonnontila. Edustavuus voi olla erinomainen, hyvä, merkittävä tai ei merkittävä. Hyvä
edustavuus on siis parempi kuin merkittävä edustavuus.

1130 Jokisuistot
Jokisuistolla tarkoitetaan joen suulla sijaitsevaa aluetta, joka on sekä joen makean veden että meriveden vaikutuksen piirissä. Luontotyyppi alkaa suolaisen veden rajalla ja jatkuu niin pitkälle kuin makean veden vaikutus on selvä. Itämeren jokisuistot, joihin vuorovesi ei vaikuta, muodostavat oman alatyypin. Jokisuisto on mosaiikkimainen biotooppikompleksi, jossa on runsaasti erilaisia kasviyhdyskuntia, mutta joka toimii ekologisena kokonaisuutena yhdessä ympäröivien maabiotooppien kanssa. Jokisuistoilla tavataan
yleensä laajoja ja tiheitä ruovikoita ja kaislikoita, joissa kasvaa myös suuri määrä muita vesikasveja, uposkasveja ja kellulehtisiä. Luontotyypin edustavuutta lisää runsas kasvillisuus ja monipuolinen linnusto. Edustavuutta heikentäviä tekijöitä ovat jäljet ihmisen toiminnasta kuten ruopatut kanavat ja ruoppausmassat.
Koko vesialue kuuluu tähän luontotyyppiin. Edustavuus on merkittävä. Luontotyyppiä esiintyy useissa
paikoissa päällekkäin rantaluhtien ja kelluvien soiden kanssa, jotka kuuluvat luontotyyppiin 7140, vaihettumissuot ja rantasuot.
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1150* Rannikon laguunit
Rannikon laguunit ovat matalia altaita, jotka ovat menettämässä yhteyden mereen, mutta jotka ovat
edelleen meriveden vaikutuksen piirissä. Suolapitoisuus ja vesimäärä vaihtelevat. Luontotyyppiin kuuluvat
fladat ja kluuvit, jotka ovat merialueesta kynnyksen tai salmen kautta kuroutumassa olevia tai jo kuroutuneita vesialueita.
Vassorinlahden Natura-alueella on rannikon laguuneja edustava kuvio, joka koostuu merestä kuroutuneesta lahdesta Björnholmenin eteläpuolella. Edustavuus on hyvä.

1630* Itämeren merenrantaniityt
Merenrantaniittyjen kasvillisuus on suurimmaksi osaksi matalaa, mosaiikkimaista ja vyöhykkeistä. Laiduntaminen tai niittäminen ovat pitäneet niityt matalakasvuisina, ja myös jäällä saattaa olla kuluttava vaikutus. Luontotyypin edellytyksenä on, että alueella esiintyy merenrantalajeja. Edustavuuteen vaikuttaa rantaniityn koko ja kasvillisuuden mataluus ja monipuolisuus. Edustavuutta vähentää runsas järviruo'on esiintyminen.
Merenrantaniittyjä esiintyy Klockargrundetin ja Nätörenin saarien rannoilla Söderfjärdenillä. Niiden
edustavuus on merkittävä suuren ruoko-osuuden ja pienen merenrantalajien osuuden vuoksi.

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot
Vaihettumissuot ja rantasuot ovat turvetta muodostavia ja harvapuustoisia. Kasvillisuutta dominoivat
rahkasammal ja sara. Edustavuus riippuu kasvillisuudesta ja hydrologisesta luonnontilasta.
Luontotyyppiin kuuluvia alueita esiintyy Vassorinlahdella yleisesti soistuneiden soiden ja kelluvien soiden muodossa ja niitä esiintyy monissa paikoissa päällekkäin jokisuistojen luontotyypin kanssa. Edustavuus
vaihtelee merkittävän ja hyvän välillä.

Österfjärdenin rannan laajat niityt kuuluvat luontotyyppiin Vaihettumissuot ja rantasuot. Tästä näkökulmasta katsottuna voidaan
vain arvata, missä suokasvillisuus muuttuu vesikasvillisuudeksi. Kuva: Lise-Lotte Flemming
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9030* Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät
Primäärisukkessiovaiheen metsät tarkoittavat maan kohoamisen seurauksena merestä nousseella
maalla kasvavia ensimmäisen sukupolven metsiä. Käsitteeseen kuuluvat primäärisukkesiovaiheen metsien
kaikki asteet rantaniityistä kliimaksivaiheen metsiin. Edustavimmat luontotyypit koostuvat kokonaisista eri
asteiden sarjoista. Hakkuiden, ojitusten ym. jäljet vähentävät luontotyypin edustavuutta. Luontotyyppiä saattaa esiintyä päällekkäin useiden muiden puustoisten metsä- ja suoluontotyyppien kanssa.
Vassorinlahden Natura-alueeseen kuuluu vain kapea kaistale vesialuetta ympäröivää maata. Maa-aluetta on lisäksi Österfjärdenin ja Söderfjärdenin pohjoisrannalla, ja Björnholmenin sisäpuolella esiintyy pieniä
tämäntyyppisiä metsäalueita. Luontotyyppiä esiintyy usein päällekkäin lehtojen ja metsäluhtien kanssa.
Edustavuus on suurimmaksi osaksi merkittävästä hyvään.

9050 Boreaaliset lehdot
Lehdot kasvavat ravinteisilla multamailla ja niiden kenttäkerroksessa kasvaa usein paljon ruohoa ja heinää. Rannikon lehdot saattavat koostua ravinteista kuusimetsistä, joissa kasvaa käenkaalta ja oravanmarjaa tai vielä yleisemmin rantalehdoista, joissa kasvaa haapaa ja rehevää ruohokasvillisuutta ja joka edustaa
samalla myös primäärisukkessiovaiheen metsää, jota esiintyy usein päällekkäin kyseisen luontotyypin
kanssa. Lehdot jaetaan päätyyppeihin kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot.
Vassorinlahden Natura-alueella lehtoja esiintyy eniten Österfjärdenin ja Söderfjärdenin pohjoisrannoilla,
joissa niitä esiintyy myös päällekkäin primäärisukkessiovaiheen metsien kanssa. Edustavuus vaihtelee merkittävästä hyvään.

Rantalehto Österfjärdenillä. Kuva: Lise-Lotte Flemming
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9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet
Seudullamme luontotyyppi on yleensä muodostunut laiduntamisen seurauksena. Luontotyypille ominaista on avoin puusto tai pensaiden ja puiden sekä heinä- ja ruohovaltaisen kasvillisuuden ryhmät. Puusto
on usein vaihtelevaa sekä lajistoltaan että iältään. Laiduntaminen on saattanut päättyä, mutta hakamaarakenteen ja niittykasvillisuuden on edelleen oltava näkyvä.
Alueen kaakkoisosassa Kilenillä on tunnistettu tähän luontotyyppiin kuuluva kuvio. Kyseessä on koivuhakamaa, jolla on laiduntanut ja laiduntaa lampaita.

9080* Fennoskandian metsäluhdat
Metsäluhdat ovat pysyvästi tai pitkäaikaisesti pintaveden vaikutuksen alaisia. Puustoa dominoivat
yleensä tervaleppä, harmaaleppä, hieskoivu ja paju. Pintaveden vaikutukseen viittaavien lajien runsas esiintyminen lisää edustavuutta.
Luontotyyppiä esiintyy pienten kuvioiden muodossa eri puolilla lahtea. Yleisin se on joen suualueen sisäpuolella, jossa sitä esiintyy päällekkäin primäärisukkessiovaiheen metsän kanssa. Edustavuus on suurimmaksi osaksi merkittävä.

91D0* Puustoiset suot
Luontotyyppi koostuu havu- tai lehtipuuvaltaisista turvemaista, joilla vedenpinta on pysyvästi korkealla.
Yleisimpiä ovat suoyhdistymiin kuulumattomat korvet ja rämeet.
Puustoisten soiden kuvioita, tässä tapauksessa lähinnä korpia, esiintyy etenkin alueen kaakkoiskulmassa sekä joen suun sisäpuolella. Edustavuus vaihtelee ei merkittävästä hyvään. Joitakin kuvioita esiintyy
päällekkäin primäärisukkessiovaiheen metsien kanssa.

Taulukko 1. Luontotyypit ja niiden pinta-alat luontotyyppiselvityksen perusteella. Tarkistettu viimeksi Natura-alueiden tilan arvioinnin
yhteydessä (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä 2017).

Luontotyyppi

Pinta-ala
(ha)

Edustavuus keskimäärin

1130 - Jokisuistot

1332,60

Hyvä

1150 - *Rannikon laguunit

2,22

Merkittävä

1630 - *Itämeren boreaaliset rantaniityt

6,96

Merkittävä

7140 - Vaihettumissuot ja rantasuot

262,24

Hyvä

9030 - *Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

92,12

Merkittävä

9050 - Boreaaliset lehdot

34,71

Merkittävä

9070 - Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet

0,86

Merkittävä

9080 - *Fennoskandian metsäluhdat

24,28

Merkittävä

91D0 - *Puustoiset suot

17,26

Merkittävä
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Kartta 5. Vassorinlahden Natura-alueen luontotyypit. Jotkut alueen osat edustavat kahta luontotyyppiä, esimerkiksi jokisuistoa ja
vaihettumis- ja rantasoita.
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2.5 Kasvillisuus ja eläimistö
Vassorinlahden kasvillisuutta ja eläimistöä on tutkittu hieman tarkemmin Natura-alueen suunnittelun yhteydessä. Kesällä 2016 tutkittiin vesikasvillisuutta ja tehtiin vesilintujen inventointi. Alkukesästä 2017 tehtiin
viitasammakkoinventointi. Myöhemmin samana kesänä kartoitettiin ranta-alueita laiduntamiseen soveltuvien
rantaniittyjen tunnistamiseksi. Tämän yhteydessä huomattiin, että alueella esiintyy liito-oravia ja liuskapielus-nimistä sientä.

2.5.1 Vesikasvillisuus
Kesällä 2016 tehtiin vesikasvillisuuden kartoitus, jossa selvitettiin ilmaversoisia ja kelluslehtisiä kasveja.
Kenttäkartoitusta täydennettiin samana kesänä otettujen lentokuvien analyysilla.
Kasvillisuutta luonnehtivat suistoalueille tyypilliset lajit. Natura-alueen lahdissa kasvaa laajoja järviruovikoita (Phragmites australis) ja kaislikoita (Schoenoplectus lacustris). Lisäksi alueella esiintyy runsaasti kelluslehtisiä kuten ulpukkaa (Nuphar lutea), uistinvitaa (Potamogeton natans) ja palpakkoa (Sparganium sp.).
Kelluslehtisiä esiintyy pelkkien kelluslehtisten populaatioina tai yhdessä järviruo'on kanssa. Etenkin ulpukka
ja uistinvita kasvavat mielellään yhdessä järviruo'on kanssa. Erittäin harvinaisia lajeja sarjarimpiä (Butomus
umbellatus) ja isopalpakkoa (Sparganium erectum) esiintyy paikoittain pieninä kantoina.
Vuoden 2016 kartoituksen tuloksia verrattiin vuonna 1982 tehtyyn tutkimukseen (Meriläinen 1984) koskien kasvillisuuden peittävyyttä ja kasviyhdyskuntien levinneisyyttä. Tutkimukset eivät kartoitus- ja analyysimenetelmien vuoksi ole täysin verrattavissa keskenään, ja lisäksi maankohoaminen on muokannut rantaviivaa.
Kasvillisuustyypit ovat hyvin samanlaisia eli vallitsevia lajeja ovat ruoko, kaisla ja kelluslehtiset kasvit
(esim. lumme ja uistinvita). Ulpukka näyttää yleistyneen, ja paikoissa joissa pohjanlumme (Nymphaea candida) on ollut valtalaji, ulpukka on nykyisin muuttunut yleisemmäksi. Järvikorte esiintyi harvalukuisena jo
1980-luvulla, ja laji on nyt vähentynyt entisestään.
Suurimmat erot kasvillisuuden peittävyydessä näkyy eteläisen Vassorinlahden itäosassa sekä etenkin
Laggenin ympäristössä. Vuoden 2016 ja vuoden 1982 tuloksia verrattaessa on selvää, että vesikasvillisuus

Pohjanlumme. Kuva: Jennifer Jungerstam.
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eteläpuolella
vesikasvillisuus
makuvat: Lentokuva Vallas 2016.
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2.5.2 Ranta-alueet
Kesällä 2017 tehdyn rantaniittykartoituksen tarkoituksena oli löytää laiduntamiseen tai niittämiseen parhaiten
sopivia alueita. Kasvillisuuden lisäksi huomioitiin maan
laatu ja alueen saavutettavuus mahdollisia eläinkuljetuksia
ja niittokoneita ajatellen. Rantaniittykartoituksen yhteydessä löydettiin harvinaisen liuskapielus-nimisen sienen
(Hypocreopsis lichenoides) esiintymispaikkoja. Lajin esiintyminen alueella on tunnettu jo ennestään. Kansallisessa
uhanalaisuusluokituksessa liuskapielus on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi, mutta Pohjanmaan rannikolla laji
ei ole alueellisesti vaarantunut. Sieni kasvaa usein vanhoilla kuolleilla pajunoksilla rantojen läheisyydessä. Liuskapielusta löydettiin viidellätoista inventoidulla rantaniittyalueella. Tiondholmenin eteläosassa esiintymiä oli useampia (Backman & Takala 2017b). Inventoidut ranta-alueet
esitetään kartalla liitteessä 3. Liuskapieluksen esiintymät
esitetään kartalla liitteessä 2.

Vassorinlahdella on useita harvinaisen liuskapielussienen esiintymiä. Kuva: Lise-Lotte Flemming.
Lise-Lotte Flemming.

2.5.3 Nisäkkäät, sammakkoeläimet ja kalat
Alueen hoitoa ja käyttöä ajatellen suurta merkitystä on erityisesti suojeltavilla lajeilla ja sellaisilla pienpedoilla, jotka uhkaavat alueen suojeluarvoja. Linnustoa käsitellään omassa luvussaan.
Liito-orava ja viitasammakko sisältyvät lajidirektiivin liitteen IV (a) lajiluetteloon. Se tarkoittaa, että lajit
vaativat tiukkaa suojaa ja että niiden tappaminen, pyydystäminen ja häiritseminen sekä niiden lisääntymisja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Viitasammakoita on kartoitettu siksi, että niiden esiintyminen voidaan ottaa huomioon mahdollisten vesistötöiden yhteydessä. Rantaniittykartoituksen yhteydessä on todettu myös liito-oravan esiintymiä. Useimmat esiintymät sijaitsevat Natura-alueen ulkopuolella. Alueella ja etenkin rantametsissä on havainnoitu myös lepakoita,
mutta niiden tarkkaa lajia ei ole määritelty.

Nisäkkäät
Kettu (Vulpes vulpes), supikoira (Nyctereutes procyonoides) ja minkki (Neovison vison) ovat pieniä petoeläimiä, jotka viihtyvät ranta-alueilla. Kyseisiä lajeja esiintyy Vassorinlahdella, ja niitä metsästetään säännöllisesti, ennen kaikkea riistanhoitotoimenpiteenä, koska ne verottavat voimakkaasti varsinkin vesilintuja.
Minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraslajeja, jotka eivät kuulu alkuperäiseen eläimistöömme ja aiheuttavat
muulle eläimistölle haittaa. Etenkin minkki saattaa verottaa lintupopulaatioita ankarasti ja saattaa myös vaikuttaa sammakkokantaan. Supikoira on etenkin loisten ja sairauksien levittäjä. Syksystä 2017 alkaen supikoira on kuulunut sellaisiin vieraslajeihin, joiden kasvattaminen ja luontoon päästäminen on Suomen lain
mukaan kielletty. Kasvattamiskielto astuu kuitenkin voimaan vasta siirtymäkauden jälkeen, vuonna 2019.
Myös piisami (Ondatra zibethicus) kuuluu haitallisiin vieraslajeihin. Suomessa laji ei kuitenkaan ole aiheuttanut suurempaa haittaa. Piisami saattaa lisätä monimuotoisuutta umpeen kasvavilla vesialueilla, koska
se tekee aukkoja tiheisiin ruovikoihin, mistä esimerkiksi puolisukeltajat (sorsat) hyötyvät. Piisamia esiintyy
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valtakunnallisesti huomattavasti vähemmän kuin 50–80 -luvuilla, jolloin laji oli yleinen. Sama trendi näkyy
myös Vassorinlahdella; piisameita esiintynee vieläkin, mutta niitä näkee harvoin. Sekä ketut että minkit pyydystävät mielellään piisameita.
Liito-oravaa (Pteromys volans) esiintyy alueella, ja monet reviirit ulottuvat Natura-alueen rajan ulkopuolelle. Liito-oravan jätöksiä havaittiin yhteensä 14 kappaletta Klockargrundetilla, Björnholmenilla, Tiondholmenilla ja Hästholmenilla. Kyseisissä paikoissa on todennäköisesti liito-oravan reviirejä. Entuudestaan tunnettuja esiintymiä on noin 10 (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta, Takala & Backman 2017).

Sammakkoeläimet
Viitasammakkoa (Rana arvalis) esiintyy yleisesti Vassorinlahdella. Viitasammakko on hyvin samanlainen kuin tavallinen sammakko. Selvin ero lajien välillä on niiden ääntely kutuaikana. Valtakunnallisessa
uhanalaisuusluokituksessa viitasammakko on luokiteltu elinvoimaiseksi. Viitasammakko kutee mielellään
avoimissa rantavesissä, joissa kasvaa ruohoa ja heinää sekä harvassa ruokokasvillisuudessa. Sen sijaan
laji ei viihdy tiheissä ruovikoissa. Voidaan olettaa, että ruo'on niitosta ei ole haittaa viitasammakolle, vaan
että laji päinvastoin hyötyy niitosta. Asiasta ei kuitenkaan ole saatavilla tutkimuksia. Viitasammakko talvehtii
rantavesissä kutupaikkojen lähistöllä, mikä on otettava huomioon joidenkin rantatoimenpiteiden suunnittelussa (Ikonen & Hagelberg 2007). Havaitut viitasammakon esiintymät esitetään kartalla liitteessä 1.

Kalat
Vassorinlahdella elävistä kalalajeista vaellussiika (Coregonus lavaretus) ja nahkiainen (Lampetra fluviatilis) kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteeseen V, mikä tarkoittaa että lajien hyödyntäminen saattaa vaatia
säätelyä. Suomessa vaellussiika on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lajiksi. Kalalajistoa käsitellään tarkemmin kalastusta ja metsästystä käsittelevässä luvussa.
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2.5.4 Linnut
Linnustoa inventointiin kesällä vuonna 2016. Pääpaino oli merilinnuissa. Aiempi lintuinventointi on tehty
Vesa Jaaksen toimesta vuosina 1982–1984. Inventoinnit eivät ole suoraan verrattavissa keskenään, mutta
ne voivat kuitenkin antaa kuvan viimeisten 30 vuoden aikana linnustossa tapahtuneista muutoksista. Alueen
ornitologiset yhdistykset eivät tee systemaattisia linnustoseurantoja Vassorinlahdella, mutta yksittäiset ornitologit kirjaavat yleensä havaintojaan Tiira-tietokantaan.
Taulukossa 2 esitetään Vassorinlahden Natura-alueella pesivät/levähtävät lintulajit vuoden 2016 kartoituksen sekä Natura 2000-tietolomakkeen mukaan. Taulukossa ilmoitetaan myös lajin kuuluvuus EU:n lintudirektiiviin, lajien valtakunnallinen uhanalaisuusluokka sekä vastuulajistatus.
Tärkeimmät linnustoalueet esitetään kartassa liitteessä 1.

Pesivät lajit
Naurulokki (Larus ridibundus) on yksi Vassorinlahden näkyvimmistä lajeista, koska se pesii suurissa
kolonioissa. Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus) on huomattavasti harvalukuisempi, mutta myös se pesii kolonioissa. Alueella on noin kuusi erikokoista lokkilintukoloniaa. Suurin kolonia, johon kuuluu arviolta 1 700
lintuparia, sijaitsee Kyrönjoen suulla. Suuresta lukumäärästä huolimatta parien yhteenlaskettu lukumäärä
on kuitenkin noin kaksi kolmasosaa 80-luvun kartoituksen yhteydessä lasketusta määrästä. Koloniat ovat
tärkeitä myös muille linnuille kuten sorsille, jotka käyttävät lokkien tarjoamaa petoeläimiä vastaan muodostuvaa suojaa hyväkseen.
Sinisorsa (Anas platyrhynchos), haapana (Anas penelope) ja telkkä (Bucephala clangula) ovat sorsalintuja, joita esiintyy alueella runsaslukuisimpina. Myös silkkiuikku (Podiceps cristatus) on yleinen. Tukkasotka- (Aythya fuligula) ja nokikanakannat (Fulica atra) ovat romahtaneet 80-luvulla tehtyyn kartoitukseen
verrattuna. Punasotkaa (Ayhtya ferina) esiintyi harvalukuisena jo aiemman kartoituksen yhteydessä, mutta
nykyisin Vassorinlahti on yksi kahdesta Merenkurkussa sijaitsevasta punasotkan pesintäpaikasta. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana monet sorsalintukannat ovat vähentyneet voimakkaasti valtakunnallisesti. Tämä koskee varsinkin rehevillä kosteikoilla viihtyviä lajeja. Tarkkaa syytä ei tunneta, mutta vähentyminen liittyy todennäköisesti elinympäristöissä tapahtuneisiin muutoksiin; liian suureen rehevöitymiseen ja
petoeläinten lisääntymiseen. Kyseiset valtakunnalliset trendit näkyvät myös Vassorinlahdella.
Muun muassa taivaanvuohi (Gallinago gallinago) ja rantasipi (Actitis hypoleucos) ovat yleisiä alueella
pesiviä kahlaajalajeja. Niiden parimäärät vastaavat 80-luvun määriä tai ylittävät ne. Kuoven (Numenius arquata), töyhtöhyypän (Vanellus vanellus), punajalkaviklon (Tringa totanus) ja liron (Tringa glareola) ei havaittu pesivän lahdella kesällä 2016, vaikka
ne olivat yleisiä 80-luvulla. Tämä saattaa johtua sopivien avointen rantaympäristöjen umpeenkasvusta. Laulujoutsen (Cygnus cygnus) ei kuulunut pesivään linnustoon Jaaksen
suorittaman linnuston kartoituksen yhteydessä vuosina 1982–1984. Kesällä 2016 havaittiin kuusi pesintää. Myös kurki (Grus grus)
on yleistynyt ja pesivien parien määrä oli
noussut kuuteen vuosien 1982–1984 yhdestä
pesinnästä.
Telkkä. Kuva: Lise-Lotte Flemming.
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Kurjet ja joutsenet viihtyvät ilmeisesti lähellä toisiaan, koska kaikki kurjenpesät sijaitsivat poikkeuksetta joutsenien pesien lähistöllä. Kaulushaikara (Botaurus stellaris) on toinen uusi tulokas, joka ei pesinyt alueella
vuosina 1982–1984. Kaulushaikara pesii laajoissa ruovikoissa. Varmaa pesintää ei voitu todistaa myöskään
vuonna 2016, mutta pesintä on todennäköistä.
Petolinnuista ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) on ainut pesivä laji, ja
esiintymiset ovat samaa kokoluokkaa kuin 80-luvun kartoituksessa. Ruskosuohaukka on tyypillinen laji kosteikoilla, joilla kasvaa laajaa ruovikkoa.
Vuoden 2016 vesilintuinventointiin ei sisältynyt systemaattista varpuslintujen laskentaa, mutta havaintojen perusteella parimäärät ovat pysyneet suurin
piirtein samalla tasolla kuin aiemmassa inventoinnissa vuosina 1982–1984.
Poikkeuksen muodostaa keltavästäräkki (Motacilla flava), jonka määrä on vähentynyt radikaalisti 80-luvun kartoitukseen verrattuna.

Keltavästäräkki viihtyy kosteilla laidunalueilla ja soilla. Kuva: Lise-Lotte Flemming.

Levähtävät lajit
Vassorinlahti on merkittävä muuttavien lintujen levähdyspaikka sekä syksyllä että keväällä. Myös sulkivat linnut hakevat suojaa alueelta menettäessään tilapäisesti lentokykynsä. Alueella nähdään myös säännöllisesti lintuja, jotka eivät pesi alueella mutta etsivät sieltä ravintoa.
Merihanhi (Anser anser), metsähanhi (Anser fabalis), joutsenet ja sorsat kuten haapana ja tavi (Anas
crecca) levähtävät runsaslukuisina alueella sekä syksyllä että keväällä. Myös kurjet ovat yhä suuremmissa
määrin alkaneet yöpyä Vassorinlahdella syysmuuton aikana.
Isokoskelo (Mergus merganser) ei pesi alueella, mutta kevätmuuton aikana laji levähtää ja kalastaa satojen yksilöiden ryhmissä Österfjärdenillä.
Keväällä saattaa nähdä satoja levähtäviä kahlaajia, jotka etsivät ravintoa tasaisilta savisilta rannoilta.
Etenkin liroa, mustavikloa (Tringa erythropus) ja suokukkoa (Philomachus pugnax) saattaa esiintyä valtakunnallisesti merkittävissä määrin.
Alue on myös tärkeä levähdysalue muuttaville lokeille. Selkälokki (Larus fuscus) ja merilokki (Larus marinus) kalastavat mielellään särjen kutuaikana, ja lähistöllä pesivät tiirat etsivät säännöllisesti ravintoa alueelta.
Merikotkia (Haliaeetus albicilla), jotka mielellään etsivät ravintoa Vassorinlahdella, näkee lähes päivittäin sulan veden aikana. Laji ei pesi alueella, vaan alueelle hakeutuvat merikotkat pesivät lähialueella tai
ovat nuoria yksilöitä jotka eivät vielä pesi. Myös lähialueen kalasääsket (Pandion haliaetus) kalastavat
säännöllisesti lahdella.
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2.5.5 Lajien suojelu

Lintudirektiivilajit
Euroopan unionin lintudirektiivissä (2009/147/EG) luetellaan unionin mukaan arvokkaat lintulajit. Lintudirektiivin liitteessä I mainituille lajeille tulee osoittaa erityisiä suojelualueita. Tämä koskee myös säännöllisesti
palaavia muuttolintuja, etenkin kosteikkolajeja. Vassorinlahden Natura-alue on tällainen suojelualue. Lintudirektiivin liitteessä I mainituista lajeista Vassorinlahdella pesii ja/tai levähtää 26 lajia (taulukko 2).

Valtakunnallisesti vaarantuneet lajit
Asetuksella voidaan säätää uhanalaiseksi lajiksi sellainen luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen
säilyminen Suomessa on vaarantunut. Vassorinlahdella pesivistä ja levähtävistä lintulajeista 22 on luokiteltu
uhanalaisiksi lajeiksi, jotka kuuluvat seuraaviin uhanalaisuusluokkiin: vaarantunut laji (VU), erittäin uhanalainen laji (EN) ja äärimmäisen uhanalainen laji. Toisin sanoen ne ovat lajeja, joihin kohdistuu suuri tai erittäin
suuri uhka kuolla sukupuuttoon lähitulevaisuudessa. Lajeista viisitoista pesii tai on hiljattain pesinyt alueella.
Loput käyvät alueella säännöllisesti. Silmälläpidettävien (NT) lajien luokkaan sijoitetaan sellaiset lajit, jotka
eivät ole elinvoimaisia mutta eivät kuitenkaan täytä vaarantuneen lajin kriteereitä. Taulukossa 2 esitetyistä
lintulajeista viisi kuuluu tähän luokkaan. Loput on luokiteltu elinvoimaisiksi (LC) eli hyvin tunnetuiksi lajeiksi,
jotka ovat yleisiä tai joiden kanta on niin vakaa, ettei niitä lasketa uhanalaisiksi. Lajien selviytymisen katsotaan olevan turvattu.

Laulujoutsenia. Kuva: Jennifer Jungerstam.

24

Nisäkkäistä liito-orava on viimeisimmässä uhanalaisluokittelussa (2015) asetettu luokkaan silmälläpidettävät (NT), mikä tarkoittaa että se on siirretty alemmas aiemmasta luokastaan vaarantuneet (VU).
Alueella esiintyvien uhanalaisten lajien osalta on pyrittävä turvaamaan suotuisa suojelutaso ja tarvittaessa parantamaan lajien selviytymisedellytyksiä.

Kansainväliset vastuulajit
Kansainvälisessä uhanalaisuustarkastelussa on myös määritelty lajeja, joiden suojelemisesta Suomi
kantaa erityistä vastuuta. Lajit ovat pääasiassa alkuperäisiä pohjoisen lajeja. Näistä lajeista ainakin 15 %
eurooppalaisesta kannasta elää Suomessa. Lajien ei välttämättä tarvitse olla uhanalaisia tai edes harvinaisia Suomessa ja niitä ei ole määrätty suojeltavaksi lainsäädännöllä. Vastuu tarkoittaa ennen kaikkea sitä,
että laji vaatii tarkempaa seurantaa ja tutkimusta ja että lajin elinympäristö on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Pesivistä ja levähtävistä linnusta 20 lajia kuuluu Suomen vastuulajeihin. Lietetatar (Persicaria foliosa) on Vassorinlahdelta löydetty kasvilaji, joka kuuluu Suomen vastuulajeihin (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta), mutta havainto on vanha ja lajin nykyinen esiintyminen alueella on epävarmaa. Kelluskeiholehti (Sagittaria natans) on toinen vastuulaji, jota esiintyy alueella (Koivisto 2016a). Lajia kasvaa
idempänä, ja sen esiintyminen rannikolla on melko epätavallista.

PUNASOTKA – VUODEN LINTU
Punasotka (Aythya ferina) nimitettiin Birdlife Finlandin toimesta vuoden linnuksi 2018. Punasotka on laji, joka on
taantunut hyvin voimakkaasti koko Euroopassa viimeisten
vuosikymmenten aikana. Valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa se on taantunut elinvoimaisesta erittäin
uhanalaiseksi. Suomessa punasotka on rauhoitettu kolme
vuotta vuodesta 2018 lähtien.
Punasotka viihtyy ravinteikkaissa järvissä ja merenlahdissa. Se syö pieneläimiä ja vedenalaiskasveja, joita se
sukeltaa pohjasta. Monien muiden sorsien tapaan punasotka rakentaa mielellään pesänsä naurulokkikolonioihin,
joissa se käyttää kolonian tarjoamaa suojaa hyväkseen
petoeläimiä vastaan. Punasotka viihtyy mosaiikkimaisissa
ympäristöissä, joissa kaislikot ja ruovikot vaihtelevat
avointen vedenpintojen kanssa ja joissa on paljon vesikasvillisuutta sekä mielellään myös pieniä saaria ja kelluvia kasvillisuusvyöhykkeitä.
Syitä lajin taantumiseen ei tunneta, mutta sillä näyttää
olevan yhteys vesikasvillisuuden muutoksiin ja rehevöityTabell
2. Fåglar
i Vassorfjärden
och deras särkeen
tillhörighet
fågeldirektivet, hotklass och förekomst i Finland. (LC= livskraftig, NT = nära
misen
seurauksena
lisääntyneisiin
ja ilahnaan
Vassorinlahti
on som utgör grunder för skyddet utmärks med färgade fält.
hotad,sekä
VU =vähenevään
Sårbar, EN =naurulokkikantaan.
starkt hotad, CR = akut
hotad). Arterna
yksi harvoista paikoista Merenkurkun alueella, jossa punasotka edelleen pesii. Alue on siten erittäin tärkeä vaikeuksissa olevalle lajille.
Lähde: Birdlife Suomen verkkosivu, Artdatabanken. Kuva:
Tomas Klemets
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Taulukko 2. Vassorinlahdella esiintyviä lintulajeja ja niiden kuuluminen lintudirektiiviin, uhanalaisuusluokitus sekä esiintyminen Suomessa. (LC= elinvoimainen, NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen, CR = äärimmäisen uhanalainen).
Suojelun perusteena olevat lajit on merkitty värillä.

Latinankielinen
nimi

Suomenkieli- Esiintyminen
nen nimi
Vassorinlahdella

Actitis hypoleucos

Rantasipi

Pesii

Anas acuta

Jouhisorsa

Anas crecca

Tavi

Pesii harvalukuisena
Pesii yleisenä

Anas clypeata

Lapasorsa

Pesii

Anas penelope

Haapana

Pesii yleisenä

Anas platyrhynchos

Sinisorsa

Pesii yleisenä

Anas querquedula

Heinätavi

Anas strepera

Harmaasorsa

Pesintä todennäköinen
Levähtää

Anser anser

Merihanhi

Levähtää

Anser erythropus

Kiljuhanhi

Anser fabalis

Metsähanhi

Levähtää harvalukuisena
Levähtää

Ardea cinerea

Harmaahaikara

Levähtää

Arenaria interpres

Karikukko

Aythya ferina

Lintudirektiivi, liite I

Uhanalaisluokka

Vastuu Huom!
laji
X

EN
X

VU

X

EN

CR

X

VU

X

Levähtää

EN

X

Punasotka

Pesii harvalukuisena

EN

Aythya fuligula

Tukkasotka

Levähtää, pesintä
ei enää varmaa

EN

Bonasia bonasia

Pyy

Pesii

X

Botaurus stellaris

Kaulushaikara

X

Bucephala clangula

Telkkä

Pesintä todennäköinen, levähtää
Pesii yleisenä

Calidris alba

Suosirri

Levähtää. Ei enää?

Calidris ferruginea

Kuovisirri

Calidris temminckii

Lapinsirri

Chlidonias niger

Mustatiira

Circus aeruginosus

Ruskosuohaukka

Circus cyaneus

Sinisuohaukka

Cygnus cygnus

Laulujoutsen

Levähtää mahdollisesti
Levähtää harvalukuisena
Levähtää mahdollisesti
Pesii harvalukuisena
Levähtää mahdollisesti
Pesii, levähtää

Falco columbarius

Ampuhaukka

Levähtää mahd.

Falco subbuteo

Nuolihaukka

Levähtää mahd.

Falco tinnunculus

Tuulihaukka

Levähtää mahd.

Fulica atra

Nokikana

Pesii harvalukuisena
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X

X

Vähentynyt.
Valtakunnallisesti taantunut.
Alueella on lajin
kannalta erityistä merkitystä.
80-luvun jälkeen voimakkaasti vähentynyt, valtakunnalli-sesti taantunut.

X

EN
X

CR

X
X

VU

X

X

Uusi laji 80luvun jälkeen.

X

EN

Vähentynyt
runsaasti 80luvun jälkeen.

Latinankielinen
nimi

Suomenkieli- Esiintyminen
nen nimi
Vassorinlahdella

Lintudirektiivi, liite I

Gallinago gallinago

Taivaanvuohi

Pesii, levähtää

Grus grus

Kurki

X

Haliaeetus albicilla

Merikotka

Pesii. Levähtää yhä
suurilukuisem-pana
Etsii ravintoa

Hydrocoloeus minutus

Pikkulokki

Pesii

X

Hydroprogne caspia

Räyskä

X

Lanius collurio

Pikkulepinkäinen

Larus argentatus

Harmaalokki

Larus canus

Kalalokki

Levähtää harvalukuisena
Levähtää harvalukuisena
Pesii harvalukuisena
Pesii yleisenä

Larus fuscus

Selkälokki

Levähtää

EN

Larus marinus

Merilokki

Etsii ravintoa

NT

Larus ridibundus

Naurulokki

VU

Limicola falcinellus

Jänkäsirriäinen

Pesii runsaslukuisena (6 yhdyskuntaa), levähtää runsaslukuisena
Levähtää mahd.

Limosa lapponica

Punakuiri

Levähtää mahd.

Lymnocryptes minimus

Jänkäkurppa

Levähtää

Mergus albellus

Uivelo

Mergus merganser

Isokoskelo

Levähtää harvalukuisena
Levähtää

Motacilla flava

Keltavästäräkki

Pesii harvalukuisena, levähtää.

NT

Numenius arquata

Kuovi

Ei pesi enää?

NT

Oenanthe oenanthe

Kivitasku

NT

Pandion haliaetus

Sääksi

Pesii harvalukuisena
Etsii ravintoa

X

Pernis apivorus

Mehiläishaukka

Levähtää mahd.

X

EN

Phalaropus lobatus

Vesipääsky

Levähtää mahd.

X

VU

Philomachus pugnax

Suokukko

Levähtää

X

CR

Pluvialis apricaria

Kapustarinta

Levähtää mahd.

X

Pluvialis squatarola

Tundrakurmitsa

Levähtää mahd.

Podiceps auritus

Pesii mahd.

Podiceps cristatus

Mustakurkkuuikku
Silkkiuikku

Podiceps grisegena

Härkälintu

Pesii mahd.

Sterna hirundo

Fisktärna

X

Sterna paradisaea

Lapintiira

Pesii harvalukuisena, etsii ravintoa,
levähtää.
Levähtää

Sternula albifrons

Pikkutiira

Levähtää mahd.

X

Tadorna tadorna

Ristisorsa

Levähtää mahd.

Tetrao tetrix

Teeri

Tringa erythropus

Mustaviklo

Pesii harvalukuisena
Levähtää

X

Uhanalaisluokka

Vastuu Huom!
laji

VU

Lisääntynyt 80luvuv jälkeen
Lisääntynyt.

VU

Ei mainita
Jaaksen selvityksessä
Vähentynyt 80luvun jälkeen

X

X

NT

X

X

X
X
X

X
VU

X

Pesii yleisenä

X

X

Vähentynyt
radikaalisti 80luvun jälkeen
Vähentynyt
runsaasti 80luvun jälkeen.

EN
NT

Lisääntynyt 80luvun jälkeen
X

X
EN
VU
X

X
NT

X
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Latinankielinen
nimi

Suomenkieli- Esiintyminen
nen nimi
Vassorinlahdella

Lintudirektiivi, liite I

Uhanalaisluokka

Vastuu Huom!
laji

Tringa glareola

Liro

Levähtää runsaina
määrinä. Ei pesi
enää?

X

NT

X

Tringa ochropus

Metsäviklo

Tringa totanus

Punajalkaviklo

Vanellus vanellus

Töyhtöhyyppä

Pesii harvalukuisena
Ei pesi enää? Levähtää harvalukuisena.
Levähtää. Ei pesi
enää?

VU

Vähentynyt runsaasti pesivänä
lajina 80-luvun
jälkeen

Vähentynyt
runsaasti
Vähentynyt runsaasti pesivänä
lajina 80-luvun
jälkeen

Taulukko 3. Vassorinlahden Natura 2000-alueella esiintyvät ja luontodirektiivissä mainitut tai uhanalaiset nisäkkäät, kalat, matelijat ja
sienet, sekä vieraseläinlajit. Suojelun perusteena olevat lajit on merkitty värillä.

Latinankielinen nimi

Suomenkielinen
nimi

Esiintyminen
Suomessa

Luontodirektiivi
(liite)

Uhanalaisluokka

Neovison vison

Minkki

Vieraslaji

Nyctereutes procyonoides

Supikoira

Vieraslaji

Vulpes vulpes

Kettu

Pteromys volans

Liito-orava

II, IV

NT

Coregonus lavaretus

Siika

V

EN

Lampetra fluviatilis

Nahkiainen

V

Viitasammakko

IV

Vastuulaji

Nisäkkäät

LC

Kalat

Sammakkoeläimet
Rana arvalis

LC

Sienet
Hypocreopsis lichenoides
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Liuskapielus

NT

X

2.6 Kulttuuriperintö
Vassorin kylän ensimmäinen asutus on saattanut muodostua 1200-luvun lopussa tai 1300-luvun alussa.
Silloin maankohoaminen oli paljastanut merestä sen verran maata, että se olisi voinut tarjota puitteet pysyvälle asutukselle ja kotieläimille. Tätä ennen alueen saaret toimivat luultavasti muiden rannikolla sijaitsevien
saarten tapaan tilapäisinä pyyntipaikkoina rannikon kalastajille.
Lypsyeläinten laiduntamista on esiintynyt ainakin 1600-luvun keskivaiheilta 1940-luvulle saakka. Vassorin puolella sijaitsevat Getholmsvallan ja Plassvallan olivat elinvoimaisimpia alueita, ja ne olivat käytössä
vielä 1930-luvun lopussa. Mantereella sijaitsevilla niityillä laidunnettiin eläimiä ja järveltä korjattiin "merirehua". Vassorinlahden kasvillisuus toimi tärkeänä rehulisänä. Pääasiassa järvikortesta, ruo'osta, kaislasta ja
sarasta koostuva "merirehu" jaettiin oikeudenmukaisesti huutokauppamenettelyn avulla. Järvikortea pidettiin
ravitsevimpana kasvina ja se oli halutuinta. Järvikortea kasvoi eniten Kyrkfaretin väylän pohjoispuolella. Järvikortea ja saraa kasvoi myös Kyrkfaretin ja Lillfaretin väylien välisellä vesijättömaalla. Merirehua korjattiin
yleisesti 1950-luvulle saakka. 1950-luvulla sadonkorjuu rajoittui Likörs sundetin salmeen (Vassor bys historiekommitté 2017).
1950-luvulla tapahtui suuria muutoksia, kun lahden sisin osa pengerrettiin viljelymaaksi ja valtatie 8
suoristettiin. Samaan aikaan myös Hemfjärden pengerrettiin ja kuivatettiin peltomaaksi. Pengerryksiä suunniteltiin jo 1930-luvulla, kun mataloituminen oli huonontanut kalastuksen edellytyksiä ja ravinteikkaiden rehukasvien tilalle kasvoi muita huonompia lajeja (Sundvik 1988).
Nykyään ranta-alueiden merkitys rehumaana on huomattavasti pienempi, vaikka lampaita laidunnetaan
lahden päässä. Lahti ei ole ensisijainen tulonlähde, mutta sillä on keskeinen merkitys sekä virkistyspaikkana että osana päivittäistä elämää – ehkä etenkin Vassorin asukkaille.
Vesi on elementti, jolla on merkitystä identiteetin muodostumiselle, ja sen merkitys on paikallista laajempi. Rannikko-pohjanmaalla meren läheisyys näkyy vain kahdesta paikasta valtatie 8:n varrella. Vassorinlahti on yksi näistä paikoista, joista vesi näkyy tieltä katsottuna.
Linnun metsästystä voidaan pitää eräänlaisena paikallisena kulttuurimuotona, jonka kannalta alueella
on suurta merkitystä. Linnun metsästys pitää sisällään paljon muutakin kuin itse metsästyshetken. Tähän
voidaan laskea kaikenlainen riistanhoito ja myös sosiaalinen kanssakäyminen, joka on tärkeä osa metsästyskulttuuria. Myös kesämökkikulttuuri liittyy suoraan lahteen ja Natura-alueeseen.
Natura-alueella ei sijaitse suojeltuja rakennuksia eikä myöskään tunnettuja arkeologisia jäännöksiä.

KIRKKOTIE
Maksamaalta ja Vassorista on dokumentoitu kirkkotie Vanhaan Vaasaan. Kirkossakäyntipakon vuoksi kirkossa
käytiin säännöllisesti, ja lyhin tie kulki metsän läpi ja veden yli. Lyhin vesitse taitettava matka kulki Kyrönjoen
kautta. Paikannimeä Kyrkfaret (su. kirkkoväylä) käytetään edelleen Kyrönjoen luusuasta. Matka lyheni huomattavasti, kun Koivulahti sai oman kirkon vuonna 1693. Pappina 1600-luvun jälkipuoliskolla toiminut Olavus Bratt mainitsee Likörenin saaren, joka toimi hautausmaana. Paikka on saattanut toimia tilapäisenä hautauspaikkana pitkästä kirkkomatkasta johtuen, jossa vainajat haudattiin tilapäisesti ennen kirkkohautausta (Herrgård 2012).
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2.7 Virkistys ja ulkoilu
Vassorinlahden Natura-alue sijaitsee keskeisellä paikalla asutuksen ja rakennusten keskellä, ja sillä on
siksi luontainen merkitys virkistysalueena paikallisten asukkaiden kesken. Lahti ei ole pelkkä virkistysalue.
Alueella asuville ihmisille Vassorinlahti on itsestään selvä osa elämää ja arkea. Lahdella on suuri maisemallinen merkitys. Vesipeili on osa maisemaa, johon on totuttu ja joka halutaan nähdä.
Aivan valtatien vieressä, alueen etelärajalla sijaitsevan Tesses cafén (Vassorinlahden levähdysalueen)
vieraat tuskin voivat olla huomaamatta kahvilan ikkunoista avautuvaa suistomaisemaa. Myös valtatiellä ohikulkevalle liikenteelle lahti näkyy tien varressa kasvavien koivujen välistä. Vassorinlahti on tunnettu runsaasta linnustostaan ja houkuttelee siksi lintuharrastajia ja luontoihmisiä. Aiemmin kahvilan vieressä sijaitsi
lintutorni, joka kuitenkin purettiin puiden kasvaessa niin isoiksi, että ne peittivät näkymän.
Natura-alueella virkistystoiminta on pienimuotoista. Metsästystä ja kalastusta harjoitetaan kotitarpeeseen. Toimintaa käsitellään tarkemmin luvussa Metsästys ja kalastus.

2.7.1 Vene-, moottorikelkka- ja muu liikenne
Alueen veneliikenne koostuu lähinnä pienveneistä. Venepaikkojen määrä on noin 50–60 Mustasaaren
puolella ja noin 50 Maksamaalla. Useimmat venepaikat sijaitsevat Bodstrandenilla, joka on ainut varsinainen satama Mustasaaren puolella, sekä Kunisundetin salmessa. Maksamaan puolella venepaikkoja sijaitsee Gubbholmsbadetissa ja Sandsundissa. Veneellä kuljetaan yleensä kesämökillä, joka sijaitsee lähialueella tai kauempana. Veneellä kuljetaan myös Nabbenille tai tansseihin Finnholmenille/paviljonkiin. Veneliikenteen katsotaan vähentyneen. Yksi veneliikenteen muoto on kuitenkin lisääntynyt. Veneestä harjoitettavaa vetokalastusta esiintyy Bodstrandenin ja Gubbholmsbadetin välisellä alueella. Nykyisin vesiskootteriliikennettä esiintyy korkeintaan vähämuotoisesti. Luonnonsuojelualueilla venesatamien ja väylien kunnossapito on rauhoitusmääräysten mukaan sallittua.

Kartta 7. Pienvenesatamat Vassorinlahden Natura-alueella.
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Wasa snowmobiles -yhdistyksen verkkosivuilla olevaan karttaan on merkitty moottorikelkkaväylä. Väylä
kulkee Vähästäkyröstä Larvbäckenia pitkin Vassorinlahdelle, Björnholmsströmmenin läpi Klockargrundetin
sisäpuolella pohjoiseen kohti saaristoa.
Melontaa esiintyy nykyisin vain pienimuotoisesti. Ulkopaikkakuntalaiset melojat saapuvat alueelle
yleensä Nabbenilta. Myös leirikeskuksen vieraat saattavat lähteä kanoottiretkelle. Muutoin kanootteja näkee
harvoin.
Talvella lahden jäällä harrastetaan hiihtoa ja kävelyä. Myös retkiluistelua esiintyy, mutta vain lyhyen
ajan ennen kuin lumi peittää jään.

2.7.2 Vaellusreitit
Björnholmenilla on sijainnut vaellusreitti, joka on edelleen osittain jäljellä. Reitti kulkee saaren itärantaa
pitkin, länsirannalla sijaitsevien mökkien sisäpuolella ja takaisin viistosti saaren eteläkärjen yli. Polku alkaa
Öjeniltä Vassorin kylätieltä, ja se on noin 6 kilometriä pitkä. Reitti perustettiin vuonna 1996 yksityishenkilön
toimesta. 10 vuotta perustamisen jälkeen reitillä on ollut 900 kävijää. Kävijämäärä perustuu vieraskirjamerkintöihin. Polku on osittain tuhoutunut ja jäänyt hakkuujätteen alle Björnholmenin hakkuun yhteydessä
vuonna 2016. Björnholmenin luoteispuolella sijaitsee levähdyspaikka pöytineen ja penkkeineen. Levähdyspaikka ei sijaitse rannalla, vaan pienellä kalliolla rannan yläpuolella. Tällä hetkellä reittiä ei ole viitoitettu.

Björnholmenin vaellusreitti. Kuva: Suvi Saarniaho-Uitto.
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Monet kävijät jättävät reitin ensimmäisen osan väliin ja ajavat Baköjenille saakka aloittaakseen retken
sieltä. Parkkipaikkaa ei ole Baköjenillä eikä myöskään varsinaisen lähtöpisteen yhteydessä. Tällä hetkellä
nykyisiä olosuhteita pidetään riittävinä, ja jos parkkipaikkojen tarvetta ilmenee jatkossa, niitä voidaan järjestää yksityishenkilöiden toimesta.
Vain osa Björnholmenin reitistä sijaitsee Natura-alueella ja suurin osa sijaitsee yksityisomistuksessa
olevalla alueella. Reitin tavoitteena on pääasiassa palvella paikallisia asukkaita. Tällä hetkellä uusien reittien perustamiselle ei nähdä tarvetta.

Kartta 8. Björnholmenin vaellusreitti alkaa osoitteesta Vassorin kylätie 189 ja kulkee Björnholmenin
ympäri. Reitti on noin kuusi kilometriä pitkä.

2.7.3 Bodstrandenin satama-alue Vassorissa
Bodstrandenin yhteisalueella sijaitsee 1800-luvun keskivaiheilla rakennettu mäkitupa-alue. Mäkitupien
autioiduttua alueella esiintyi roskaamista yms. Osakkaat eivät halunneet suunnitella aluetta uima-rannaksi
ja virkistykseen ja pitivät mökkejä ongelmallisina. Kesällä 1973 suurin osa taloista tuhoutui tulipalossa, mikä
tavallaan ratkaisi osan ongelmasta (Vassor bys historiekommitté 2017).
1980-luvun lopussa Bodstrandenin ranta-alue kunnostettiin ja venepaikkoja perustettiin usean vuoden
kestäneen rahoituksen hankinnan jälkeen. Bodstranden alueella on sijainnut uimaranta, mutta veden korkean bakteeripitoisuuden vuoksi se on ollut ajoittain suljettu uimakouluilta ja muulta toiminnalta. Bodstrandenin kunnostustyöt tehtiin Leader-hankkeen muodossa Bodstrandenin satama ja virkistyshankkeena vuosina 2009–2010. Kaikki työt tehtiin talkoovoimin. Tavoitteena oli lisätä alueen vetovoimaa ja käytettävyyttä
sekä kylän asukkaille että vierailijoille. Hankkeen tuloksena saatiin suurempi ja parempi satama ja laitureita
kunnostettiin. Alueelle rakennettiin myös uusi kelluva laituri, aallonmurtaja ja grillikota. Lisäksi aluetta on
siistitty esimerkiksi raivaamalla. Paikalle on myös suunniteltu opastaulu, jota ei vielä ole pystytetty.

32

2.7.4 Gubbholmsbadet
Gubbholmsbadetilla sijaitsee venesatama ja vieraslaituri sekä paviljonki, joka toimii Maksamaan tanssilavana. Paikalla sijaitsee myös grillikatos. Parkkipaikka on suuri ja tanssivieraiden lisäksi siellä näkee myös
asuntoautoja ja -vaunuja. Paikka on helposti saavutettavissa ja kävijöitä on runsaasti. Kesäisin laituri on
suosittu lasten onkimispaikka.

2.8 Metsästys ja kalastus
2.8.1 Metsästys ja riista
Alueella toimii kolme metsästysseuraa: Vassor jaktklubb, Österhankmo jaktklubb sekä Maxmo-Kärklax
jaktklubb. Metsästysseuroihin kuuluu yhteensä noin 130 henkilöä, mutta aktiivia jäseniä on alle 100.
Alueella ei harjoiteta kaupallista metsästystä. Metsästystä harrastetaan vain kotitarpeisiin, mutta toiminta on tärkeää sitä harrastaville. Kaikille metsästysseuroille tärkeimpiä ovat hirvi- ja peurametsästys.
Suhteellisten pienten maa-alueiden vuoksi Natura-alueella ei ole suurempaa merkitystä, koska metsästystä
harjoitetaan pääasiassa Natura-alueen ulkopuolella. Muun metsäriistan metsästystä harjoitetaan myös pääasiassa Natura-alueen ulkopuolella.
Vesilintujen metsästys on puolestaan Natura-aluetta koskeva metsästysmuoto, johon monet metsästysseuran jäsenet osallistuvat. Maxmo–Kärklax jaktklubb on ainoa metsästysseura, jolla on lintuvesiä myös
suunnittelualueen ulkopuolella. Muut seurat harjoittavat metsästystä Natura-aluerajauksen sisäpuolella.
Kaikki metsästysseurat harjoittavat alueillaan aktiivista riistanhoitoa, ja suurin osa Natura-alueella harjoitetusta toiminnasta koostuu juuri riistanhoidosta. Vassor jaktklubb järjestää esimerkiksi vuosittaisia riistanhoitohankkeita, joihin monet metsästäjät osallistuvat esimerkiksi valmistamalla supikoiranloukkuja, telkänpönttöjä, muiden lintujen pesiä sekä vesilintujen ruokintalauttoja. Seura on myös rakentanut verkkoaitoja
valtatien varteen vesilintujen ja niiden poikasten suojelemiseksi. Vesilinnut poikasineen vaeltavat nimittäin
mielellään toisella puolella tietä sijaitseville viljapelloille.
Seurojen alueilla harjoitetaan myös SRVA-toimintaa (suurriistavirka-apua), perustetaan riistapeltoja ja
ylläpidetään talviruokintapaikkoja. Österhankmossa ylläpidetään ruokintapaikkoja myös kesäaikaan kaaliviljelyvaurioiden vähentämiseksi. Seurat yrittävät myös pitää varislintuja loitolla pesien ryöstöjen vähentämiseksi.
Pienten petoeläinten metsästys on tärkeä osa kaikkien seurojen riistanhoitoa. Etenkin minkkien ja supikoirien pienpetojahtia, mutta myös ketun, näädän ja mäyrän metsästystä, harjoitetaan säännöllisesti Natura-alueen ranta-alueilla. Metsästys kestää vuosittain elokuusta maaliskuuhun, ja se tapahtuu loukkujen ja
koirien avulla.

Metsästyksen painoalueet
Vassor jaktklubb hallinnoi metsästysoikeutta suurimmassa osassa Natura-aluetta. Suosittuja metsästysalueita ovat Björnholmenin takana oleva lahti, Tiondholmenin pohjoispuoli, Norsgrävskatan sekä rauhoi-
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tusalueen pohjoispuoli eteläisellä Vassorinlahdella. Metsästäjiä kehotetaan kuitenkin hajauttamaan metsästystä koko alueelle, rauhoitusalueita lukuun ottamatta, jotta tietyllä alueella tai tietylle riistalle ei muodostu
liian korkeaa metsästyspainetta.
Vuonna 1985 Vassor jaktklubb rajoitti vesilintumetsästystä rauhoittamalla noin 1,2 kilometriä pitkän ja
300 metriä leveän vesialueen valtatie 8:n varressa. Myöhemmin Natura 2000:n yhteydessä aluetta laajennettiin 500 metriin. Samaan rauhoitusalueeseen kuuluu myös Kunisundetin salmessa oleva noin 300 metriä
leveä ja 1 kilometriä pitkä alue.
Österfjärden on Österhankmon kylän ainut lintuvesi, joten seuran vesilintumetsästys keskittyy luonnollisesti tänne. Metsästystä harjoitetaan yleensä veneestä silloin kun se on mahdollista. Viimeisten 30 vuoden
aikana mataloituminen ja umpeenkasvu ovat kuitenkin vähentäneet vesipinta-alaa ja veden syvyyttä.
Maxmo-Kärklax jaktklubb harjoittaa vesilintumetsästystä varsinkin vesialueilla mutta myös aukeilla,
joilla liikkuminen on helpompaa. Myös Maksamaan–Kärklaxin alueella Vassorinlahdella sekä pohjoisempana Söderfjärdenillä päin mataloituminen ja liettyminen ovat vähentäneet vesilintujen pesimisalueita sekä
vesilintujen metsästykseen soveltuvia alueita.
Maksamaan ja Vassorin rannoilla sijaitsee paljon sekä kesämökkejä että pysyvää asutusta, joten käytännössä Natura-alueella on suuria metsästykseltä rauhoitettuja alueita. Metsästyslaki edellyttää nimittäin
150 metrin suojavyöhykkeen asuttujen kiinteistöjen ympärille.

Kartta 9. Viivoitettu alue on rauhoitettu vesilintumetsästyksestä.

Riistamäärät ja metsästyspaine
Natura-alueella harjoitettavan metsästyksen osalta olennaisinta on kuvailla vesilintumetsästystä. Natura-alueeseen sisältyvät maa-alueet ovat pienialaisia ja nisäkäsriista liikkuu suurilla alueilla. Tästä syystä
sekä metsästyspaineen että riistan määrää on vaikea arvioida.
Paikalliset metsästysseurat kokevat, että Vassorinlahti on viimeisten 20–30 vuoden aikana muuttunut
runsaasta vesilintuvedestä lähinnä muuttolintujen levähdysalueeksi. Useimmat tavalliset vesilinnut pesivät
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Vassorinlahdella, mutta niiden määrät ovat vähentyneet. Seuran käsityksen mukaan vesilintujen väheneminen johtuu osittain muuttuneesta ravinnon saatavuudesta, mikä puolestaan johtuu lahtien huonontuneesta
vedenvirtauksesta sekä umpeenkasvun aiheuttamasta sopivien elinympäristöjen vähenemisestä. Lisäksi
harmaalokki ja merikotka ovat lisääntyneet voimakkaasti ja saalistavat osansa lintukannasta. Vesilintukantojen kehitys noudattaa kuitenkin pääasiassa valtakunnallisen tason trendejä. Viimeisten vuosikymmenten
aikana etenkin rehevien kosteikkojen on nähty vähentyneen selvästi. Syitä ei ole selvitetty, mutta todennäköisesti kosteikot kärsivät epätasapainoon johtavasta vesistöjen rehevöitymisestä, mikä puolestaan johtaa
ravinnon puutteeseen. Särkikalojen runsas esiintyminen on myös merkki rehevöitymisestä ja liittyy vahvasti
vesilintukantojen laskuun (Sammalkorpi ym. 2016). Vassorinlahden linnustoa ja sen muutoksia kuvataan
tarkemmin luvussa 2.5.4.
Muuta pienriistaa esiintyy runsaasti. Pienet petoeläimet kuten minkki, supikoira, kettu ja näätä verottavat vesilintukantoja. Nykyisin näitä lajeja ei kuitenkaan pidetä niin suurena ongelmana, koska niitä metsästetään aktiivisesti. Useimmat aktiiviset metsästäjät harjoittavat myös ketun, supikoiran ja näädän petoeläinjahtia. Petoeläinjahti koskee Natura-aluetta, koska kyseiset eläimet liikkuvat mielellään rantoja pitkin ja vaikuttavat suuresti monien lintujen pesintämenestykseen.
Vesilintumetsästyksen osalta metsästyspaineen katsotaan olevan lievä, koska metsästettäviä
lintuja on vähän. Metsästyksellä on nykyisin enemmän sosiaalista merkitystä, ja Vassorinlahdella sitä
harjoitetaan lähinnä osana kulttuuria.
Metsästysseurat sopivat vuosittain vesilintumetsästyksen puitteista kuten saalismäärän säännöstelystä ja metsästysjärjestelyistä sekä mahdollisista
rauhoituksista. Metsästysjärjestelyt määritetään riistan saatavuuden ja pesintätulosten perusteella. Pesintätuloksia seurataan vuosittaisilla laskennoilla,
joihin metsästysseurojen jäsenet osallistuvat. Vesilintujahdin alussa, 20.8.–10.9. välisenä aikana, lähes koko Vassorinlahti on rauhoitettu metsästykseltä parittomina päivämäärinä. Österhankmo ei
noudata järjestelmää, jossa metsästystä harjoitetaan vain joka toinen päivä, vaan säännöstelee
saalista 25 sorsaan jäsentä kohden. Käytännössä
vesilintujen metsästys keskittyy 20. elokuuta ja
syyskuun alussa alkavan jäniksen metsästyksen
välille.

Vesilintujen pesien rakentaminen on osa riistanhoitoa.
Kuva: Lise-Lotte Flemming.
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Omistus ja metsästysoikeus
Lähes koko alue koostuu yksityisomistuksessa olevista maa- ja vesialueista. Yksityisillä luonnonsuojelualueilla metsästysoikeus määritellään rauhoitusmääräysten mukaisesti. Kaikilla tällä hetkellä rauhoitetuilla
alueilla metsästys sallitaan metsästyslainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta lähes 60 hehtaarin Vassorin yhteisomistukseen kuuluvaa aluetta, jossa vesilintujen metsästys on kielletty. Muilla yhteisomistusalueilla metsästysoikeus ei koske metsästysturismia. Metsähallitus omistaa 63,06 hehtaaria Natura-alueesta,
ja 23,56 hehtaarin pinta-alan osalta Metsähallitus on sopinut Vassor jaktklubbin kanssa hirven- ja peuranmetsästyksestä sekä pienpetojen metsästyksestä.

2.8.2 Kalat ja kalastus
Vassorinlahden (Vassorinlahti–Österfjärden–Söderfjärden) kalakantaa on tutkittu melko laajasti 1980- ja
1990-luvuilla. Kalojen leviämisalueita on tutkittu mm. kalojen merkinnöillä, ammatti- ja vapaa-ajan kalastajien haastatteluilla ja kalanpoikasten nuottauksella. Tutkimuksia on tehty muun muassa vuosien 1968–2004
aikana tehtyjen tulvansuojelutöiden yhteydessä, jolloin jokea ja sen sivu-uomia on ruopattu, pengerretty ja
suoristettu. Töiden yhteydessä on myös rakennettu pumppaamoita sekä säännöstely- ja voimalapadoilla
varustettuja tekojärviä. Tällaiset hankkeet edellyttävät selvityksiä, ja tuoreimmat joen kalakannan tutkimukset koskevat kyseisenlaisia toimia tai suurempia koko saaristoaluetta koskevia tutkimuksia.

Kalasto
Kyrönjoen kalakanta on monipuolinen ja koostuu saaristossa yleisesti esiintyvistä lajeista kuten ahvenesta, hauesta, kuhasta, kiiskestä, mateesta, kuoreesta, särjestä, lahnasta, salakasta ja muista vähälukuisemmista särkikaloista. Myös siika ja nahkiainen nousevat Kyrönjokeen kutemaan. Taloudellisesti tärkeitä
lajeja ovat muun muassa ahven, hauki, made, kuore ja kuha. Lahnalla on myös taloudellista merkitystä keväällä, jolloin sitä kalastetaan rysällä merialueella. Koko suistoalue Kyrönjoen suulta Maksamaan saaristoon saakka on tärkeää ahvenen, kuhan ja kuoreen poikastuotantoaluetta. Merenkurkun kalastusalueella
kuha on rauhoitettu koko suualueella ja osassa saaristoa 1-–30.6. välisenä aikana. Rauhoitus on voimassa
vuoteen 2020 saakka.
Alun perin joessa on esiintynyt myös meritaimenta ja vaellussiikaa. Joen luonnontilaa muokanneiden
toimenpiteiden seurauksena meritaimen on vähentynyt runsaasti, ja sama kehitys koskee myös vaellussiikaa. Siikakantaa ylläpidetään nykyisin pääasiassa emokalojen pyynnillä ja istutuksilla. Vaellussiian kutupaikkojen tilasta joen suistossa ei ole olemassa tutkimustietoa, mutta paikalliset havainnot viittaavat siihen,
että aikaisemmat kutupaikat ovat kasvamassa umpeen esimerkiksi Österfjärdenillä ja Björnholmenin itäpuolella olevassa lahdessa. Umpeenkasvu vaikuttaa myös muihin lajeihin.
Veden lämpötila on usein kriittinen tekijä, joka on ratkaiseva kalojen lisääntymismenestykselle. Kyrönjoki muodostaa poikkeuksen, koska tärkein joen ja suualueen kalakantaa säännöstelevä tekijä on veden
happamuus, joka vaihtelee eri vuosien, vuodenaikojen ja jopa vuorokauden aikojen mukaan. Kuluneiden
vuosikymmenten aikana happamuuspiikit ovat tapahtuneet samanaikaisesti useiden kalalajien lisääntymisajankohtien kanssa, esimerkiksi syksyllä siian kudun aikana tai keväällä siianpoikasten ollessa pieniä.
1970- ja 1980-luvuilla happamia vesivirtauksia ilmeni monena vuonna, ja ne johtivat kalakuolemiin joessa ja
suualueella. Kyseisten vuosien huonot poikastuotantotulokset näkyivät kalakannoissa ja saaliissa saaris-

36

tossa joen suun ulkopuolella. Myöhempinä vuosina happaman veden aiheuttamat haitat ovat olleet pienempiä ja kalakannat ovat alkaneet elpyä. Viimeisinä vuosina esimerkiksi ahvenen ja kuhan poikasmäärät ovat
olleet runsaampia kuin 1980-luvulla. Joen yläjuoksulla toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat vahvasti Vassorinlahden tilanteeseen. Luonnollisen kalaston turvaamiseksi on kiinnitettävä huomiota valuma-alueen
maankäyttöön sekä toimenpiteiden kumulatiiviseen vaikutukseen suualueella (Veneranta 2017).

Kalastus
Vuonna 2012 tehdyn kalastuskyselyn mukaan suistoalueella ja etenkin Maksamaan saaristossa Prästholmenin pohjoispuolella kalasti 387 ruokakuntaa (631 kalastajaa). Eniten pyydettiin ahventa, haukea ja
lahnaa. Merialueella suistoalueen ulkopuolella harrastetaan myös ajoittain vilkasta kalastusta. Keväällä pyydetään etenkin kuoretta, silakkaa ja suomukaloja ja syksyllä myös madetta ja kuhaa (2). Tällä hetkellä lahnalla ei ole suurempaa kaupallista merkitystä, mutta sillä olisi runsaan määränsä kannalta potentiaalia.
Suunnittelualueella ei harjoiteta kaupallista kalastusta, vaan alueen kalataloudellinen merkitys perustuu
lähinnä lisääntymisalueeseen. Alueella harjoitetaan pienimuotoista vapaa-ajankalastusta, lähinnä ongintaa,
sekä kalastusneuvojatoimintaa (3).
Alueelle istutetaan siian lisäksi myös meritaimenta (2). Alueelle suunnitellaan myös kuhan kasvatusta
joen emäkaloihin perustuvassa laitoksessa.

(1) Ruotsalainen, Eeva, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalastuspalvelut, power point -esitys
31.3.2016.
(2) Rönn, Carina, Merenkurkun kalastusalue, sähköposti 9.6.2017.
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2.9 Tutkimus ja opetus

2.9.1 Kalat
Valtion valvontavelvollisuuden puitteissa ELY-keskus seuraa kalojen lisääntymismenestystä nuottaamalla poikasia Österfjärdenissä. Seuranta on jatkunut vuodesta 1996 ja tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. ELY-keskus teettää myös kyselyn ammattikalastajien ja vapaa-ajan kalastajien saaliista 3–4 vuoden
välein. Myös kyseinen seuranta alkoi vuonna 1996, ja se koskee suurempaa aluetta, josta Vassorinlahti
muodostaa osan. Jatkossa seuranta saattaa rajoittua vain ammattikalastajiin.
Kyrönjoen jätevesien yhteistarkkailun puitteissa on tehty verkkokoekalastuksia vuosina 2009, 2014 ja
2017.

2.9.2 Vedenlaatu ja pohjaeläimet
Vassorinlahden läheisyydessä sijaitsee Kyrönjoen vedenlaadun seurantaohjelman koeasemia Tottesundissa ja Pudimofjärdenissä. Vesinäytteitä otetaan viisi kertaa vuodessa, ja joka kolmas vuosi otetaan
myös pohjaeliökokeita useasta koepisteestä. Valtion valvontavelvollisuuden puitteissa vesinäytteitä otetaan
myös neljä kertaa vuodessa Vassorinlahdessa sijaitsevasta pisteestä (4).
Vassorinlahdessa, Kyrönjoen suun lähistöllä, sijaitsee kaksi alueellisen vedenlaadun ja veden tilan seuraamisen koepistettä. Yksi koepiste sijaitsee myös Larvbäckenin pumppaamolla (Ympäristöhallinnon
Hertta-tietokanta).

2.9.3 Geologiset tutkimukset
Geologian tutkimuskeskus ja Åbo Akademi tekevät happamien sulfaattimaiden yleiskartoitusta Suomen
rannikolla (ks. kartta 3). Tutkimuksen kohteena ovat varsinkin jokilaaksot ja muut alavat alueet kuten soistuneet metsät ja suoalueet sekä kuivatetut alueet ja umpeen kasvavat merenlahdet kuten Vassorinlahti. Yleiskartoitus on valmiina mittakaavassa 1:250 000. Mahdollisesti happamia sulfaattimaita, kuten Kyrönjoen ja
Vassorin aluetta, tutkitaan tarkemmin.

2.9.4 Kasvillisuus ja luontotyypit
Metsähallitus on inventoinut Natura 2000 -luontotyyppejä vuosien 2004 ja 2012 välillä. Mittigrundia ja
Metangrundia ei ole inventoitu. Luontotyypit esitetään luvussa 2.4. Kunnat ovat teettäneet luontoselvityksiä
yleis- ja rantayleiskaavoitusta varten (Maksamaa 2001 ja Mustasaari 2004–2007).
Vuonna 2016 Metsähallitus on inventoinut vedenalaista kasvillisuutta kahdella alueella, joista toinen sijaitsee Natura-alueen ulkopuolella. Inventointitulokset löytyvät Velmu-tietokannasta.
Joen suun vesikasvillisuutta on tutkittu 1980-luvun alkuvuosina (Meriläinen 1984) sekä kesällä 2016
(Koivisto 2016a). Tutkimusten tulokset esitetään luvussa 2.5.1.

(4) Anssi Teppo, sähköposti 22-23.2.2018.
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2.9.5 Opetus
Tällä hetkellä Natura-aluetta käytetään vain pienessä määrin opetukseen ja ympäristökasvatukseen.
Suunnitellut toimenpiteet, etenkin virkistystä ja tiedotusta koskien, parantavat Natura-alueen opetuskäytön
edellytyksiä.

2.9.6 Muuta
Linnustoa ei seurata säännöllisesti. Luvussa 2.5.4. kerrotaan lisää Kyrönjoen suun ja Vassorinlahden
suunnittelun yhteydessä tehdystä kartoituksesta sekä aiemmista selvityksistä.

2.10 Tulvanhallinta
Samanaikaisesti hoito- ja käyttösuunnittelun kanssa laaditaan yleissuunnitelmaa Kyrönjoen suiston tulvanhallinnasta. Suisto ja joen suu on tulvaherkkää aluetta. Ongelmia aiheuttavat virtausta viivyttävät jääpadot, jotka aiheuttavat veden nousua Vassorinlahdessa, etenkin yhdessä nopean lumen sulamisen yhteydessä. Myös rankkasateet voivat aiheuttaa tulvia. Tulvat aiheuttavat haittoja asutukselle, maataloudelle ja
liikenteelle.
Kyrönjoen alajuoksu on pengerretty molemmilta puolilta, ja valtatie 8:n eteläosa on rakennettu lahden
perukan kuivaamiseksi rakennetun penkereen päälle. Kesällä 2017 kyseinen valtatie 8:n tiejaksoa korotettiin. Joen suuri valuma-alue on suureksi osaksi ojitettu ja laajennettu, ja siksi vesi virtaa jokeen nopeammin
ja suuremmissa määrissä kuin sen kapasiteetti sallii. Ei voida olettaa, että tulvaongelmat ratkeavat ainoastaan suualueella tehtävien toimenpiteiden avulla.
Tulvanhallinnan yleissuunnitelmassa selvitetään erilaisia toimenpidevaihtoehtoja jääpatojen ja rankkasateiden haittojen vähentämiseksi. Alueen luontoarvot pyritään huomioimaan suunnittelussa. Suunnitelmassa esitetään myös arvio toimenpiteiden vaikutuksista Natura-alueen suojeluperusteisiin. Yleissuunnitelma sivuaa myös pääasiassa hoito- ja käyttösuunnitelman puitteisiin kuuluvia aiheita kuten lintujen ja kalojen olosuhteiden parantamistoimenpiteitä sekä virkistyskäyttöä. Yleissuunnitelmaa varten on tehty erilaisia
tutkimuksia kuten lentokuvauksia ja suiston kaikuluotaintutkimuksia. Molemmat suunnitelmat laaditaan yhteistyössä sekä vaihtamalla sovellettavaa tietoa.

39

3. Keskeiset arvot ja uhkat
3.1 Keskeiset arvot
Vassorinlahden Natura 2000-alueen tärkeimmät luonnonsuojelulliset arvot perustuvat alueella esiintyviin elinympäristöihin ja luontotyyppeihin sekä linnustoon.
Käyttönäkökulmasta keskeiset arvot koskevat pitkälti virkistystä ja siihen liittyviä toimintoja: metsästystä,
kalastusta, mökkeilyä, veneilyä ja ulkoilua. Alueen asukkaille lahti on elämän suoni, jossa kaikki yllä mainitut asiat yhdistyvät maisemallisiin, historiallisiin ja sosiaalisiin arvoihin.
Keskeiset arvot hoito- ja käyttönäkökulmasta voidaan tiivistää seuraaviin kohtiin:


Luontodirektiivin luontotyypit ja lajit: laaja maankohoamisrannikolla sijaitseva joen suualue,
jossa esiintyy mosaiikkimaista kosteikkoluontoa, joka muodostaa monien lajien tärkeän elinympäristön sekä tärkeän kalojen kutualueen.



Lintudirektiivin lajit: alueella on suuri merkitys pesiville, levähtäville ja sulkiville kosteikkolinnuille, joihin sisältyy myös valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja sekä Suomen erityisiä vastuulajeja.



Virkistys: mökkeily, metsästys ja kalastus, veneily, lintujen tarkkailu, muu ulkoilu



Maisemalliset arvot ja kulttuuriarvot



Merkitys seurantakohteena

3.2 Uhka-analyysi ja haasteet
Uhka-analyysi perustuu Vassorinlahden Natura-alueen tilan arvioinnin yhteydessä tehtyyn analyysiin,
jonka vastaavina tahoina toimivat Metsähallitus ja ELY-keskus (Ympäristöhallinnon tietojärjestelmä). Analyysia on täydennetty työryhmän ja teemakokousten kommenteilla. Uhka-analyysissa käsitellään sellaisia
toimintoja ja maankäyttömuotoja, joilla on negatiivinen vaikutus keskeisiin suojelu- ja käyttöarvoihin. Uhkat
voivat tulla alueen rajojen sisäpuolelta tai ulkopuolelta.
Keskeisimmät ja myös suurimman merkityksen muodostavat uhkat ovat valuma-alueen sulfaattimaista
johtuva veden happamoituminen sekä pääasiassa maa- ja metsätaloudesta peräisin olevasta ravinne- ja
hiukkaskuormitus. Ne kohdistuvat joen suun luontotyyppeihin sekä alueen arvoon kalantuotantoalueena.
Joen suun sedimentti sisältää myös raskasmetalleja ja rikkiyhdisteitä, joiden ei tule joutua kosketuksiin hapen kanssa.
Kohtuullisen vaikutuksen luontoarvoihin muodostavat pintavesien rehevöityminen, lahden rantojen
aiemmat pengerrykset, ojitukset, ruoppaukset sekä haitalliset vieraslajit eli tässä tapauksessa pienpedot. Ilman pienten petoeläinten metsästystä lajien merkitys olisi todennäköisesti suuri. Tästä syystä on tärkeää, että metsästys jatkuu.
Maisemankuvaa muokkaavalla luonnollisella umpeenkasvulla sekä orgaanisen aineksen laskeumalla on vain pientä merkitystä luontoarvoille. Kyseisillä prosesseilla on todennäköisesti suurempaa merkitystä virkistysarvojen kannalta. Maankohoaminen on tosiasia, jota ei voida loputtomasti vastustaa. On myös
muistettava, että jokisuiston tehtävänä on ottaa vastaan ja pidättää joen kuljettamia luonnollisia ravinteita ja
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hiukkasia. Tästä syystä on tärkeää, että koko valuma-alueelta peräisin olevaa ei-luontaista kuormitusta vähennetään mahdollisimman paljon. Tämän suunnitelman kautta tähän asiaan ei kuitenkaan pystytä vaikuttamaan.
Asutuksesta peräisin olevalla hajakuormituksella katsotaan olevan vain lievää merkitystä. Sama
koskee valtatien aiheuttamaa lintujen törmäysriskiä sekä liikennepäästöjä. Kesällä veneilyllä ja muulla virkistystoiminnalla on mahdollisesti tietty häiritsevä vaikutus linnustoon. Viime vuosina merikotka on liittynyt
harmaalokin seuraan metsästämään linnunpoikasia. Merikotkan vierailut alueella liittyvät kuitenkin pääasiassa kalaan. Saalistuksen merkitystä on kuitenkin vaikea arvioida ilman tarkempia tutkimuksia. Alkukesän
myrskyt ja korkea vesi pilaavat joskus muun muassa pikkulokin pesinnän, koska sen pesät ovat herkkiä
äkkinäisille vedenpinnan muutoksille. Jos tämänkaltaiset sääilmiöt yleistyvät aikoina, jolloin niitä ei normaalisti esiinny, ne saattavat johtua ilmastonmuutoksesta.
Tällä hetkellä vesilintujen metsästyksellä ei katsota olevan suurempaa merkitystä luontoarvoille. Vesilintujen metsästys jatkuu suhteellisen lyhyen ajan, ja suurella osalla aluetta metsästystä on rajoitettu joka
toiseen päivään. Saalismäärien osalta metsästyksen vaikutukset ovat vähäisiä, koska metsästys kohdistuu
pääasiassa yleisiin lajeihin kuten sinisorsaan ja taviin. On myös otettava huomioon, että metsästys aiheuttaa haittoja myös metsästyksen ulkopuolella oleville lajeille.
Tällä hetkellä kalastavat merimetsot eivät muodosta uhkaa, mutta ne voivat muodostaa mahdollisen
uhkan kevätkutuisille kaloille. Lähimmät merimetsoyhdyskunnat sijaitsevat Monåfjärdenissä ja Oravaistenlahdella sekä Eteläisellä Kaupunginselällä Vaasassa. Jos merimetsoyhdyskunta asettuisi asumaan Maksamaan edustalle, on todennäköistä, että merimetsot käyttäisivät kalarikasta Vassorinlahtea saalistuspaikkanaan.
Toisen mahdollisen uhkan muodostavat vieraskasvilajit, joita saattaa levitä alueelle. Ne voivat syrjäyttää alkuperäisen kasvillisuuden. Jättipalsamia (Impatiens glandulifera) esiintyy runsaasti Kyrönjoen rannoilla sekä Vassorinlahden lähistöllä, mahdollisesti myös Natura-alueella. Jättipalsami kasvaa parhaiten
kostealla maalla, mutta se ei viihdy vedessä. Kosteat ja tuoreet lehdot ovat luontotyyppejä, jotka ovat uhattuja, jos jättipalsami saa jalansijan. Jättipalsami lisättiin EU:n torjuttavien vieraslajien listalle vuonna 2017.
Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta säädetyn lain (1709/2015) 3 § mukaan vieraslajia ei saa pitää,
kuljettaa tai käsitellä siten, että se voi päästä ympäristöön. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jättipalsamia
tuskin voidaan kasvattaa tavallisessa puutarhassa, koska se leviää helposti.
Ilmastonmuutos saattaa olla huomattava välillisesti vaikuttava uhkatekijä veden laadulle sekä siitä
riippuville eliöille. Sääolosuhteet vaikuttavat vahvasti happamuuskuormitukseen. Erityisen suurta happamuuskuormitusta muodostuu kuivina kesinä, jolloin pohjaveden pinta on alhainen ja sedimentit oksidoituvat
ja syksyllä seuraa runsaita sateita. Myös rehevöitymisen osalta äärisääilmiöt kuten rankkasateet ja tulvat
aiheuttavat ravinteiden tavallisesta poikkeavan huuhtoutumisen maasta. Samaan aikaan myös eroosio ja
metallien huuhtoutuminen lisääntyvät. Talvisin heikompi jäätilanne voi myös heikentää joidenkin lajien elinedellytyksiä (Rautio ym. 2009).
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JÄTTIPALSAMI
Jättipalsami (Impatiens glandulifera) on peräisin Himalajalta, ja se on tuotu maahamme koristekasviksi. On kuitenkin osoittautunut, että jättipalsami selviytyy erinomaisesti myös luonnossa, johon se on levinnyt puutarhoista, usein metsään viedyn puutarhajätteen mukana. Jättipalsami viihtyy erityisen hyvin varjoisassa ja kosteassa ympäristössä. Se muodostaa nopeasti suuria kasvikantoja, jotka syrjäyttävät kotimaisia lajeja, jotka eivät
pärjää kilpailussa isokokoista kasvia vastaan.
Jättipalsamin biologisten ominaisuuksien vuoksi sitä on helppo torjua; kasvi on yksivuotinen ja siemenet ovat
lyhytikäisiä, joten kasvi on helppo poistaa maasta vetämällä tai leikkaamalla. Haasteena on yleensä se, että
kasvupaikka on usein tiheäkasvuinen, vetinen tai muulla tavoin hankalakulkuinen. Tästä syystä myös pienet
kannat ja yksittäiset taimet kannattaa poistaa ennen kuin kasvi leviää.

Kuva: Lise-Lotte Flemming
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4. Tavoitteet
Perusteet alueen sisällyttämiseen suojaohjelmaan toimivat lähtökohtana alueen keskeisten arvojen
määrittämisessä sekä suunnittelualueen tavoitteiden asettamisessa. Jokaisella suojeluohjelmalla on omat
tavoitteensa. Alueen kuuluminen suojeluohjelmaan ei tarkoita varsinaista suojaa vaan osoittaa lähinnä alueen arvon ja suojan tarpeen.
EU:n luonto- ja lintudirektiivin nojalla suojeltujen alueiden (Natura 2000 -alueet) suojeluperusteet menevät niin sanottujen vanhojen suojeluohjelmien perusteiden edelle. Euroopan unionin Natura 2000 -verkoston
yleisinä tavoitteina on suojella arvokkaita elinympäristöjä sekä kasvi- ja eläinlajeja luontodirektiivin ja/tai lintudirektiivin mukaisesti. Direktiivejä toteutetaan Suomen luonnonsuojelulaissa. Suojeluperusteet määritellään tarkemmin jokaisen Natura-alueen osalta.

4.1 Suojeluohjelmien tavoitteet
Suurin osa Vassorinlahden Natura-alueesta (noin 93 %, 1 422 ha) sisältyy lintuvesien suojeluohjelmaan. Valtioneuvoston vuonna 1982 tekemän päätöksen mukaan suojeluohjelman tarkoituksena on, että
ohjelmaan sisältyvät kosteikkoalueet säilyvät mahdollisimman luonnontilaisina. Luonnontilaa ja suojelutavoitteita heikentäviä hankkeita tulee tarvittaessa estää. Perinteiset luonnontilaan tilapäisesti vaikuttavia
käyttömuotoja kuten metsästystä, kalastusta, rantalaidunnusta ja rantametsien metsätaloutta rajoitetaan
vain maanomistajan toivomuksesta. Myös rauhoitetuilla kiinteistöillä on oltava mahdollisuus ylläpitää ympäröivien maiden käytön kannalta edellytyksenä olevaa ojitustilannetta. Suoritettujen toimenpiteiden tai luonnollisen umpeenkasvun seurauksena heikentyneiden kohteiden ennallistaminen saattaa olla perusteltua.

4.2 Natura-verkoston tavoitteet
Vassorinlahti on liitetty Natura 2000 -verkostoon sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin nojalla. Vassorinlahden tärkeimmät luontoarvot ovat maankohoamisrannikon luontotyypit ja lajit eli linnusto, joka on monipuolinen ja runsas sekä pesimisen että lintujen kevät- ja syysmuuton aikana sekä laajan suistoalueen luontotyypit, jotka toimivat linnuston elinympäristöinä ja kalojen poikastuotantoalueina.
Suojelun tavoitteena on säilyttää tai palauttaa kyseisten luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso.
Luontotyypin suojelutaso on suotuisa silloin, kun sen luonnollinen levinneisyysalue ja yhteenlaskettu pintaala riittävät turvaamaan luontotyypin rakenteen ja toiminnan pitkällä tähtäimellä sekä silloin, kun luontotyypille ominaisten lajien suojelutaso on suotuisa. Lajin suojelutaso on suotuisa silloin, kun laji pystyy pitkällä
tähtäimellä säilyttämään elinvoimansa sen luonnollisessa ympäristössä. EU-tasolla suotuisa suojelutaso
riippuu yksittäisen Natura-alueen luontotyyppien ja lajien suotuisasta suojelutasosta.
Yksityisten luonnonsuojelualueiden perusteita sekä niiden rauhoitusmääräyksiä käsitellään luvussa 10.
Tiivistettynä perustelu kuuluu seuraavasti: Rauhoitus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja
ylläpitämistä.
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4.3 Vesipuitedirektiivi – Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista
Vassorinlahti sisältyy vesipuitedirektiivin mukaisten suojelualueiden luetteloon. Rekisteriin sisältyvät
elinympäristöjen ja suoraan vedestä riippuvaisten lajien suojelun kannalta keskeisimmät Natura 2000 -alueet. Rekisteriin kuuluminen ei aiheuta uusia juridisia velvollisuuksia alueiden lisäsuojeluun. Natura-alueen
nimittäminen erityiseksi alueeksi korostaa kuitenkin alueen merkitystä ja tarkoittaa, että se on otettava huomioon vesihuollon suunnittelussa ja lupaprosesseissa. Erityisalueisiin sisältyy myös velvollisuus järjestää
operatiivista valvontaa mikäli vesihuoltolain ympäristötavoitteet eivät täyty (ks. myös kartta 4: Kyrönjoen
ekologisen tilan muutokset).

4.4 Hoito- ja käyttösuunnittelun tavoitteet
Alueen suojelun, hoidon ja käytön kannalta tärkeimmät tavoitteet ovat säilyttää luontoarvot ja edistää
luonnollista monimuotoisuutta Natura 2000 -verkoston tavoitteiden sekä lintuvesien suojeluohjelman mukaisesti. Luonnonsuojelullisten tavoitteiden lisäksi luontodirektiivi edellyttää, että myös taloudelliset, sosiaaliset
ja kulttuuriset vaatimukset sekä alueelliset ja paikalliset erityispiirteet otetaan huomioon. Suunnittelemalla
alueen hoitoa ja käyttöä voidaan toisin sanoen kehittää ja ohjata virkistyskäyttöä sekä edistää opetusta, tutkimusta, kulttuuriarvojen suojelua sekä paikallisia elinkeinoja, jos ne eivät ole luonnonsuojelutavoitteiden
vastaisia. Yksi suunnittelun tavoitteista on yhdistää alueen käyttö luonnonsuojelun tavoitteisiin sekä edistää
vesihuollon tavoitteiden toteuttamista.
Taulukko 4. Vassorinlahden Natura-alueen arvot, suojelu- ja käyttötavoitteet sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvo
Luontodirektiivin
luontotyypit ja lajit

Tavoite/Tarkoitus


Luontotyypit säilyvät alueelta ja niiden edustavuus ei ole heikentynyt

Toimenpiteet




Kalojen lisääntymisalue





Lintudirektiivilajit




Virkistys,
opetus ja ympäristökasvatus




Maisemakuva




Tutkimus
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Taloudellisesti tärkeiden kalalajien
kuten ahvenen, hauen, mateen,
kuoreen ja kuhan hyvä lisääntyvyys.
Vaellussiikaa esiintyy luonnollisena




Luonnollisten lintulajien kannat vahvistuvat
Muuttavien ja sulkivien lintujen olosuhteiden säilyttäminen tai parantaminen
Paikallisten asukkaiden virkistysedellytykset säilytetään
Saavutettavuuden parantaminen
vierailijoille sekä vierailun ohjaaminen.
Parempi opastus
Näkymän säilyttäminen/parantaminen valtatieltä lahdelle päin



Suojeluarvojen turvaaminen ja toimenpiteiden vaikutusten selvittäminen.













Rantaniittyjen käyttö laiduntamiseen jatkuu
Ojia, jotka eivät ole välttämättömiä ympäröivien viljelymaiden ylläpitämiseksi, ei ylläpidetä
Ruoppaukset ja muut vesistötyöt tehdään luontoarvot huomioiden
Vesienhoito
Jatkuva arvokalojen kasvatus ja istuttaminen niin
kauan kuin se on välttämätöntä
Vesikasvillisuuden poistaminen
Ruoppaukset ja muut vesistötyöt tehdään luontoarvot huomioiden
Jatkuva aktiivinen riistanhoito ja pienpetojen metsästys
Vesikasvillisuuden poistaminen tiheäkasvuisissa
ruovikoissa ja kaislikoissa vesipeilin pinta-alan sekä
mosaiikkimaisen rakenteen lisäämiseksi.
Vesikasvillisuuden poistamista jatketaan alueilla,
joita on leikattu viimeisten vuosien aikana.
Opastustauluja Vassorinlahden levähdysalue ja
Gubbholmsbadetille
Lintutorni Vassorinlahden levähdysalueen
yhteyteen
Pensaiden raivaaminen valtatien vieressäkasvavan
koivurivin varrelta
Niiton vaikutusten seuranta linnuston kannalta
Kalakantojen jatkuva seuranta

5. Vyöhykejako
Suunnittelualue jaetaan vyöhykkeisiin suunnitellun maankäytön perusteella. Vyöhykejako on strateginen linjanveto, joka ohjaa alueen käyttöä tulevaisuudessa. Vyöhykejaon kautta virkistystä voidaan ohjata ja
oleskelua rajoittaa. Vyöhykkeet ovat retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke, rajoitusvyöhyke ja syrjävyöhyke.
Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke on virkistyksen ja luontomatkailun vetovoima-alue, jolle vierailijoita ohjataan aktiivisesti palveluvarustuksen ja opastuksen avulla. Retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeelle
voidaan suunnitella uusia reittejä ja palveluvarustusta.Vassorinlahden levähdysalue, Bodstranden ja
Gubbholmsbadet ovat erinomaisia retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeitä.
Rajoitusvyöhykkeen tarkoituksena on turvata häiriöherkkien luontoarvojen säilyminen. Rajoitusvyöhykkeelle voidaan asettaa oleskelurajoitus kokonaan tai tiettynä aikana. Rauhoitetuilla yksityisalueilla
rajoitukset ilmenevät rauhoituspäätöksistä.
Vassorinlahden Natura-alueella ei ole tällä hetkellä rajoitusvyöhykkeen tarvetta.
Syrjävyöhyke koostuu alueesta, joka ei ole rajoitusvyöhykettä eikä retkeily- ja luontomatkailuvyöhykettä. Syrjävyöhyke on yleensä pinta-alaltaan suurin. Syrjävyöhykkeellä oleskelu sallitaan jokamiehenoikeuden puitteissa, mutta virkistystä ei erityisesti kehitetä. Metsästys ja kalastus on sallittua, lukuun ottamatta
tiettyinä aikoina rauhoitettuja alueita.

Kartta 10. Alueen jako syrjävyöhykkeeseen ja retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeeseen.
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6. Toimenpiteet
6.1 Natura-alueella tehtävät luonnonsuojelutoimenpiteet
Vassorinlahden lintuelämä on vielä suhteellisen rikasta, ja esimerkiksi lokkikolonioiden esiintyminen
osoittaa, että alue houkuttelee edelleen lintuja. Ruovikot ja kaislikot ovat kuitenkin muuttuneet tiheämmiksi,
ja rantaniityillä ja -luhdilla kasvaa pensaita ja puita. Kahlaajien ravinnonhakualueina toimivia lieterantoja on
niukasti, ja vesikasvillisuuden välissä sijaitsevien vesipeilien pinta-alat ovat pienentyneet.
Ennen suurempia kunnostustoimia on tehtävä laajoja ja ajantasaisia selvityksiä sekä pesivästä linnustosta että muuttolinnustosta. Tämän jälkeen linnustosta on tehtävä säännöllisiä seurantoja. On myös määriteltävä, mitä lintulajeja halutaan suosia, koska elinympäristöjen vaatimukset vaihtelevat eri lajien välillä. Ennallistamistoimenpiteisiin ei tule ryhtyä, ellei niille on selvää tarvetta, eli jos vesistön tila on muuttunut nopeasti suhteellisen lyhyessä ajassa tai sen verran, että vesistöä ei voida käyttää aiempaan tapaan muista kuin
maankohoamiseen liittyvistä syistä. Kasvillisuuden liian raju poistaminen saattaa edistää levän kasvua ja
olla haitaksi kala- ja lintuelämälle.
Alla luetellaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa alueen laatua lintuvetenä. Toteuttaminen vaatii erityisten toimenpiteiden toimintasuunnitelman laatimista. Linnuston kannalta erityisen tärkeät
alueet sekä viitasammakon esiintymispaikat otetaan huomioon. Tämän suunnitelman laadinta-ajankohdan
mukaiset alueet esitetään kartassa liitteessä 1. On kuitenkin varmistettava, että suunnittelun yhteydessä
käytetyt tiedot ovat ajantasaisia.
Alueet, joilla toimenpiteet saattavat olla ajankohtaisia, ovat yksityisiä rauhoitettuja vesi- tai maa-alueita,
joilla mahdolliset toimenpiteet määräytyvät rauhoitusmääräysten mukaan. Rauhoitusmääräyksissä todetaan, että tarvittavien hoito- ja ennallistamistoimien tai muiden alueen luonnontilaa parantavien toimenpiteiden toteuttaminen on sallittua maanomistajan luvalla sekä ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Ilmaisumuoto vaihtelee hieman eri päätösten välillä. Jos toimenpiteet ovat sellaisia, ettei kyseistä
kohtaa voida soveltaa, rauhoitusmääräyksistä tarvitaan poikkeuslupa. Rauhoituspäätösten kohdassa todetaan seuraavaa: ELY-keskuksen ja maanomistajan luvalla yllä mainituista määräyksistä voidaan poiketa,
jos poikkeaminen ei merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja ja toimenpide on perusteltu luonnonsuojelualueen suojelun, hoidon tai käytön kannalta.

6.1.1 Laidunnus
Avoimet laidunnetut rantaniityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Laidunnetuilla rannoilla kasvillisuus on monipuolisempaa, koska suuret dominoivat lajit pysyvät kurissa. Sammakot, hyönteiset ja muut pieneliöt viihtyvät, ja tästä syystä laidunnetut rannat ovat arvokkaita lintualueita etenkin kahlaajille, varpuslinnuille ja sorsille.
Useimmat kahlaajat pesivät ja levähtävät mieluiten avoimilla alueilla, joilla ei kasva puita ja pensaita.
Avoin ja kostea rantaniitty tai tarpeeksi suuri suo tarjoaa hyvän pesimispaikan (mieluiten halkaisijaltaan vähintään 200 metriä), varsinkin jos näkyvissä on myös avointa vettä. Kun ranta-aluetta suunnitellaan laidunnusta tai niittoa varten on pohdittava, onko alueella tarvetta yksittäisten puiden ja/tai pensaiden raivaamiseen. Varikset käyttävät mielellään puita tähystyspaikkanaan ja myös maalla elävät petoeläimet liikkuvat
puiden suojassa.
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On toivottavaa, että laidunnusalue ulottuu veteen saakka. Monet laiduneläimet oleskelevat mielellään
kuivemmilla alueilla, ja siksi laidunnusta voi olla tarpeen täydentää niitolla. Näin laidunnetun alueen ulkopuolelle ei muodostu ruo'osta ja/tai kaislasta koostuvaa seinää. Tavoitteena on luoda matalakasvuinen rantaniitty, joka vaihtuu avoimeksi vesipeiliksi ennen ruoko- ja kaislakasvillisuutta.
Tällä hetkellä laidunnusta esiintyy kahdella Vassorinlahden ranta-alueella. Vassorinlahden levähdysalueen ja Tjirosavikenin välissä oleva rantaniitty on pinta-alaltaan noin 15 hehtaaria, ja alueella on laiduntanut
lampaita noin 10 vuoden ajan. Alueen sijainti on suotuisa, koska se sijaitsee lähellä suojeltua ja metsästykseltä rauhoitettua ja lintujen suosimaa aluetta. Valtatien ja Vassorinlahden levähdysalueen läheisyyden
vuoksi laidunnuksella on myös suuri maisemallinen merkitys.
Laidunnus on aloitettu uudelleen myös vastarannalla Kilenillä, Natura-alueen kaakkoisosassa. Laidunalueen pinta-ala on lähes 20 hehtaaria. 1980-luvulla tehdyn lintuselvityksen mukaan (Jaaksi 1984) Kilenin alueella esiintyi runsaasti varpuslintuja. Kyseisellä nykyisin melko umpeen kasvaneella alueella laidunnuksella on toivottavasti positiivisia vaikutuksia nykyisen vaatimattoman linnuston kannalta. Myös muita alueita voidaan käyttää laiduntamiseen. Uusia alueita varten tarvitaan hoitosuunnitelma sekä alueesta riippuen
mahdollisesti myös rauhoitusmääräysten poikkeuslupa.
Tavoite: Laidunnusta jatketaan tällä hetkellä laidunnuskäytössä olevilla alueilla eli noin 35 hehtaarilla.
Rantaniittyjen niitto on mahdollista ja suositeltavaa, mutta sen toteuttaminen on tällä hetkellä vaikeaa.

Vassorinlahden maisemanhoitajat. Kuva: Sonja Still.

6.1.2 Vesikasvillisuuden poistaminen
Vuoden 1982 ja 2016 kasvillisuuskartoitusten tulosten vertailusta voidaan todeta, etteivät kasvillisuusvyöhykkeet ole muuttuneet kovin paljon, mutta kasvillisuus on muuttunut tiheämmäksi. Myös avoimet sorsien kannalta tärkeät vesipeilialueet ovat pienentyneet. Sorsat viihtyvät ruovikoissa ja kaislikoissa, jos niiden välissä on tarpeeksi avointa vedenpintaa. Vesilintujen kannalta suotuisin avoimen veden ja kosteikko-
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kasvillisuuden välinen suhde on 1:1 (Aitto-oja ym. 2010). Avoimet
vesialueet tarjoavat enemmän eläinravintoa ja vähentävät maalla
elävien petoeläinten saalistusta, koska kasvillisuus antaa suojaa lintupesueille. Vesipeilin suurempi osuus helpottaa myös esimerkiksi
ruokintalauttojen ja tekopesien ylläpitoa. Samaan aikaan saavutettavuus saattaa lisätä häiriöitä.
Lintuvesien kunnostus ja hoito -raportissa (Mikkola-Roos 1995)
kuvataan eri toimenpiteiden positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia eri
kosteikkolintulajeille. Vesilintujen kannalta positiivisimmat vaikutukset koskevat vesikasvillisuuden poistoa ja lampien perustamista.
Rantalaidunnus ja niitto parantavat etenkin kahlaajien olosuhteita.
Pesimissaarten rakentamisesta hyötyvät puolestaan eniten lokit ja
tiirat, jotkut kahlaajat sekä muutamat sorsalajit. Neljäs toimenpide
koostuu vedenpinnan korottamisesta, ja sen vaikutukset ovat samankaltaiset kuin vesikasvillisuuden poistamisella. Toimenpide ei
kuitenkaan ole ajankohtainen rannikkovesissä.
Vesikasvillisuuden poistamisen yhteydessä on pyrittävä säilyttämään lajeja, joiden ravintoarvo linnuille on korkea. Esimerkiksi saraja kortekasvillisuus tarjoaa eniten ravintoa selkärangattomien muodossa. Myös harvinaiset lajit kuten sarjarimpi ja isopalpakko tulee
säilyttää.
Isopalpakko on harvinainen laji, joka suositellaan säästettäväksi vesikasvillisuuden
poistamisen yhteydessä. Kuva: Jarmo Meriläinen.

Kaislikoissa ja ruovikoissa esiintyy vähiten eläinperäistä ravintoa, ja niitä esiintyy niin suurissa määrin,
että hoitotoimenpiteitä voidaan kohdistaa alueille. Kelluslehtisiin kuten lumpeisiin ei kannata tuhlata energiaa, koska ne eivät vastaa niittoon yhtä hyvin kuin ilmaversoiset kasvit eivätkä myöskään merkittävästi häiritse linnustoa. Kasvin osista lisääntyvien vedenalaiskasvien kuten karvalehden ja vesisammaleen leikkaamista tulee välttää, koska se edistää kasvien leviämistä.
Tavoite: Vesikasvillisuutta poistetaan ensisijaisesti niittämällä siten, että vedenpinnan ja kasvillisuuden
välinen osuus lähestyy suhdetta 1:1 kartassa 11 esitetyillä uusilla niittoalueilla. Tarvittaessa niittoa voidaan
täydentää poistamalla vesikasvillisuutta juurineen.

Kaislikoiden niittoa
Vassorinlahdella on niitetty kaislaa ja ruokoa vuodesta 2002 alkaen yhteensä 160 hehtaarin alueella.
Suurin yhtenäinen niittoalue sijaitsee Sandåsenin ja Laggenin edustalla. Osa alueesta koostuu kapeista
"käytävistä", joiden ensisijaisena tarkoituksena on toimia pienveneväylinä. Samaa periaatetta voitaisiin soveltaa alueilla, joilla niitettyjen käytävien ensisijaisena tarkoituksena on lisätä vesipeilin osuutta linnustoa
varten. Lisäksi toivotaan, että käytävät auttaisivat parantamaan veden virtausta suuremmalle alueelle ja vähentäisivät tulvahaittoja. Luonnollisemman ilmeen saavuttamiseksi käytävistä tehdään mutkittelevia. Täten
ne eivät myöskään erotu yhtä selvästi maastosta. Samaan aikaan kasvillisuuden ja veden välinen reunavyöhyke kasvaa. Reunavyöhykkeillä esiintyy runsaasti hyönteisiä, jotka ovat tärkeitä eläinperäistä ravintoa
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syöville linnunpoikasille. Ojien suualueilla ja vastaavissa paikoissa kasvillisuus on jätettävä paikoilleen kasvillisuuden suodattavan vaikutuksen säilyttämiseksi. Niitot suunnitellaan siten, että ne edistävät kalojen kutua ja poikastuotantoa.
Tavoitteena on hoitaa joitakin lintukohteiksi soveltuvia alueita, eli avoimia alueita, joilla ei kasva liikaa
ruokoa ja joissa ruovikoiden ja kaislikoiden välissä esiintyy edelleen avointa vedenpintaa. Suurilla yhtenäisillä ruovikoilla on myös arvonsa, ja ne jätetään muokkaamatta. Niitto suoritetaan heinä–elokuun vaihteessa. Niittojätteet kerätään pois. Niitto toistetaan samoissa paikoissa muutamana peräkkäisinä kesinä.
Tämän jälkeen voidaan pitää muutaman vuoden tauko. Alueet, joissa vesikasvillisuuden poistoa suositellaan ovat Österfjärden, Björnholmenin itäpuolinen alue sekä pari aluetta Söderfjärdenissä. Kartassa 9 esitetään ehdotus niittokuvioista. Toimenpiteitä voidaan kokeilla yhdellä osoitetuista alueista ja jatkaa muilla alueilla, jos vaikutukset on todettu myönteisiksi. Tällä hetkellä niitettävillä alueilla niittoa voidaan jatkaa samaan
tapaan.

Vesikasvillisuuden poistaminen juurineen
Vesikasvillisuuden poistamisessa pysyvämpiin tuloksiin on päästy poistamalla kasvit juurineen niiton
sijaan. Toimenpide voidaan myös suorittaa niittoa täydentävänä toimenpiteenä, esimerkiksi vesipeilialojen
muodostamiseksi tiheäkasvuisilla alueilla.
Kuten kaivuutoiminnassa yleensä, on tärkeää, että kaivuumassat sijoitetaan alueen ulkopuolelle ja että
ne käsitellään tarkoituksenmukaisella tavalla mahdollisen happamuuden ja metallien huuhtoutumien välttämiseksi. Rannoille jätettäville kaivuumassoille kasvaa lisäksi nopeasti vesakkoa, mikä puolestaan helpottaa
petoeläinten liikkumista. Sedimentin sulfidi- ja metallisisällön vuoksi ruoppaus on nähtävä toissijaisena ratkaisuna.

Jäidenlähtöä edistävät hoitotoimet
Lakagrynnan saari on kasvamassa umpeen. Linnuston elinolosuhteiden parantamiseksi ja jäiden liikkumisen helpottamiseksi on tarpeen laatia saarelle hoitosuunnitelma.
Jäidenlähdön yhteydessä irtautunut ruovikko ja muu vesikasvillisuus kerääntyvät liettyneille alueille ja
rannoille. Koska uusia versoja voi uudestaan juurtua ja heikentää vedenvirtausta on syytä poistaa irtautunut
kasvillisuus vedestä. Kasvillisuuden poistaminen vähentää myös mädäntymisen myötä veteen vapautuvia
ravintoaineita. Ruovikko ja muu irtautunut kasvillisuus kerätään tarpeen vaatiessa pois vuosittain keväällä
jäidenlähdön jälkeen.
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Vesilinnut ja kalat eivät viihdy alueilla, jotka ovat suurien ruovikoiden ja kaislikoiden peittämiä ja joilla ei ole avoimia vedenpintoja.
Kuva: Lise-Lotte Flemming.
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Kartta 11. Vihreät viivat ja alueet muodostavat ehdotuksen niiton laajentamisesta muutamille umpeen kasvavalle alueelle avoimen
vedenpinnan lisäämiseksi. Kartta on suuntaa antava – viivojen ja avointen vesialueiden tarkka sijainti on suunniteltava tarkemmin
kenttätutkimuksen perusteella.
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6.1.3 Muut luonnonsuojelutoimenpiteet

Poistokalastus tai biomanipulaation
Jos kalasto on runsasta ja särkikalavaltaista, kalalajistoa tasapainottava kalastus saattaa olla tarpeen
kalalajiston tasapainottamiseksi. Poistokalastus tarkoittaa kalastusta, jonka ensisijaisena tavoitteena on vähentää tiettyjä lajeja. Särkikalat kilpailevat ravinnosta monien vesilintujen kanssa, ja kasvavan särkikannan
ja etenkin sukeltajasorsien vähenemisen välillä on selvä yhteys (Sammalkorpi ym. 2016).
Vähentämällä vähemmän arvokkaita kalalajeja, tässä tapauksessa lähinnä lahnaa ja särkeä, vedestä
poistetaan ravinteita ja samalla kuhan, suurten ahventen ja petokalojen osuus kasvaa. Petokalat pitävät
särkikalat kurissa jonkin aikaa, mutta vähitellen toimenpide tulee toistaa. Toimenpide on vaikutukseltaan
lyhytaikainen niin kauan kuin ulkoinen ravinnesyöttö jatkuu.
Ennen laajan poistokalastuksen aloittamista on selvitettävä veden typpi-, fosfori- ja klorofyllipitoisuudet
sekä todeta kalastettavien kalalajien ja petokalojen välinen suhde koekalastuksella. Ravinneaineiden poistamiseksi harjoitettavassa kalastuksessa poistetaan suuria määriä kalaa, ja tästä syystä toimenpide vaatii
tarkkaa suunnittelua saaliin käytöstä. Toimenpide vaatii usein myös ulkoista rahoitusta. Poistokalastus ja
sitä edeltävät tutkimukset edellyttävät vedenomistajan lupaa ja ne tulee toteuttaa Kalastuslain (379/2015)
66-68 §:n mukaisesti ja noudattaen muita alueen kalastusrajoituksia. Poistokalastus on pääasiassa suljettuihin ekosysteemeihin kuten järviin soveltuva toimenpide. Merenlahdissa vaikutus on epäselvempi.
Tavoite: Lahnaa hyödynnetään suuremmissa määrin kuin tällä hetkellä. Lahnan ravinnekalastusta edistetään. Tarvittaessa voidaan kokeilla poistokalastusta.

6.1.4 Ojien ylläpitäminen
Suunnittelualueella sijaitsee pelloilta tai metsästä lahdelle johtavia ojia. Ojat ovat yleensä tärkeitä ympäröivien maiden kuivattamiseksi, ja tällaisten ojien ylläpitäminen on sallittua myös rauhoitetuilla alueilla. Hoidettujen, avointen maiden yhteydessä sijaitsevat ojanpenkereet on pidettävä vapaina puu- ja pensaskasvillisuudesta rantaniityillä elävien lintujen suosiman avoimuuden edistämiseksi.
Natura-alueen yläpuolella sijaitsevia ojia, jotka eivät ole välttämättömiä alueiden toiminnan turvaamiseksi, ei tule ylläpitää, koska ne kuivattavat rantaniittyjä ja rantaluhtia. Rauhoitetuilla alueilla sijaitsevien
ojitettujen alueiden luontotyyppien aktiivinen ennallistaminen täyttämällä käytöstä poistettuja ojia on mahdollista ja myös sallittua.
Tavoite: Ympäröivillä alueilla sijaitsevia kuivatuksen kannalta tarpeettomia ojia ei ylläpidetä/täytetään.

6.1.5 Toimenpiteet maisemakuvan edistämiseksi
Teemakokouksissa on tullut esiin, että valtatien varressa sijaitsevia, korkeiksi ja tiheiksi kasvavia puita
ja pensaita pidetään ongelmallisina, koska ne uhkaavat valtatieltä lahdelle päin avautuvaa näkymää. Paikka
on toinen kahdesta valtatie 8:n varressa sijaitsevasta paikasta (toinen on Fjärdsändan Oravaisissa), jossa
meri voidaan nähdä tieltä. Näkymällä on siksi keskeinen merkitys koko maisemalle, jonka identiteetille meri
on tärkeä.
52

Puu- ja pensasreunuksella on myös paikallista merkitystä eläimistölle, koska se vaimentaa tieltä tulevaa
melua ja päästöjä, etenkin metsästyksestä rauhoitetulla lahden osalla, jossa linnut mielellään oleskelevat.
Lisäksi puut pakottavat levähtäviä vesilintuja lentämään tarpeeksi korkealle, mikä estää niitä törmäämästä
autoihin.
Vassorinlahden ja Kärklaxin välisen tieosuuden kehittämistä suunnitellaan. Yksi suunniteltu toimenpide
on pidentää riista-aitaa pohjoisesta Vassorinlahdelle saakka. Jos riistakäytävien tarvetta ei huomioida tarpeeksi, se saattaa aiheuttaa riistaeläinten tienylittämispainetta Vassorinlahdella. Siinä tapauksessa puuston
ja pensaiden kaataminen siten, että riistaeläimet näkyvät tieltä, on myös liikenneturvallisuuskysymys.
Tavoitteena on siis säilyttää näkymä tieltä kohti vettä sekä lisätä autoilijoiden turvallisuutta lahden
lintujen rauhaa ja turvallisuutta vaarantamatta. Tien varressa kasvavat korkeat koivut eivät estä näkymiä
samalla tavalla kuin yhtenäinen pensasreunus. Raivaamalla korkeita pensaita tietyiltä osuuksilta voidaan
luoda aukkoja, joista lahti näkyy puunrunkojen välissä. Jos suunniteltu laidunnusalue toteutetaan, sekin estää yksinään pensaiden leviämisen lahdenperän kaakkoiskulmassa.
Toimenpiteen toteuttaminen vaatii tarkempaa suunnitelmaa, ja koska rauhoitusmääräykset kieltävät puiden ja pensaiden kaadon, toimenpide vaatii lisäksi myös poikkeuslupaa.
Tavoite: Lahti näkyy noin puolelta valtatien, Vassorinlahden levähdysalueen ja metsäsaarekkeiden väliseltä osuudelta (kartta 12).

Karta 12. Suunnitteilla olevan pensaiden raivausalueen pituus maisemakuvan säilyttämiseksi.

6.1.6 Metsästys ja riistanhoito
Metsästysseurat tekevät tärkeää työtä linnuston hyväksi erilaisten riistanhoitotoimenpiteiden kuten pienten petoeläinten metsästyksen kautta. Kettu, minkki ja supikoira ovat haitallisilla monille lintulajeille ja kantojen seuranta on osa tärkeää riistanhoitoa, etenkin tärkeitä lintubiotooppeja muodostavilla kosteikkoalueilla.
Birdlife (2012) suosittelee tehokasta ja määrätietoista petojahtia kannan karsimiseen tähtäävän metsästyksen sijaan. Jälkimmäinen vaihtoehto johtaa pikemminkin siihen, että lisääntymismenestys paranee ja vaikutus on päinvastainen. Hyvä metsästysajankohta on kevättalvi, jolloin heikot yksilöt ovat karsiutuneet pois ja
parhaimmat yksilöt ovat jäljellä. Vassorinlahden Natura-alueella pienpetojen metsästyksen tulee jatkua ainakin nykyisellä teholla.
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Metsästysteemakokous totesi, että vesilintuihin kohdistuva metsästyspaine on tällä hetkellä lievä ja että
linnustotavoitteet eivät edellytä metsästyspaineen säätelyä. Ehdotettuja toimenpiteitä elinympäristön parantamiseksi pidetään riittävinä lintukantojen vahvistamiseksi ja levähtävien lintujen olosuhteiden turvaamiseksi.
Ammuttavien lintujen määrä ei ole ratkaiseva, vaan metsästyksen vaikutus muodostuu enemmän häiriöstä. Häiriö koskee kaikkia lajeja eikä pelkästään riistalajeja. Muuton aikana linnut käyttävät 10 % ajasta
lentämiseen ja loput lepäämiseen ja syömiseen. On erittäin tärkeää, että linnut saavat olla rauhassa. Säännöllisen häirinnän on todettu huonontavan pesimismenestystä myös silloin, kun häirintää tapahtuu kaukana
pesimisalueelta ja eri ajankohtana. Häirinnälle herkkiä lajeja ovat kahlaajat, sorsat ja hanhet. On erittäin tärkeää, että lintujen levähdysalueilla on metsästykseltä rauhoitettuja osa-alueita. Se myös pienentää riskiä,
että linnut muuttavat muualle liian aikaisin (Birdlife 2012).
Tavoite: Metsästystä harjoitetaan siten, ettei se uhkaa alueen luontoarvoja. Aktiivinen riistanhoito kuten
pienten petoeläinten metsästys, pesien rakentaminen sekä ruokintalauttojen ylläpito jatkuu.

LOKKIKOLONIA TARJOAA SUOJAA MONILLE LAJEILLE
Linnut käyttävät erilaisia strategioita petoeläimiä vastaan. Yksi tehokkaimmista tavoista on pesiä muiden lintujen kolonioissa. Naurulokki, pikkulokki ja tiirat ovat tyypillisiä kolonioissa oleskelevia lintuja. Ne puolustavat
pesiänsä ja poikasiansa, ja monet tarkkana olevat silmäparit varmistavat, että lähestyvät vaarat huomataan
aikaisin.
Muut lintulajit, kuten sorsat ja kahlaajat, käyttävät tätä tehokasta hälytys- ja puolustusjärjestelmää mielellään
hyväkseen. Esimerkiksi punasotka ja tukkasotka pesivät usein lokkikolonioissa. Kolonioissa pesivät parit onnistuvat paremmin pesinnässä kuin kolonian ulkopuolella pesivät linnut, joiden munat ja poikaset joutuvat
useammin syödyiksi. Lokkikoloniaa suojelemalla autamme samalla useita muita lajeja.

Kuva: Marko Takala/Hanna Backman.
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6.1.7 Kalasto ja kalastus
Tavoitteena on edistää alueen luonnollista poikastuotantoa. Kyrönjoki on alun perin ollut meritaimenjoki, mutta joen laajentamisen ja valuma-alueen maankäytön vuoksi meritaimen ei enää pysty lisääntymään luonnollisesti. Vaellussiian tilanne on samankaltainen. Sen luonnollinen lisääntyminen joessa on
heikko. Emokalojen pyydystys ja poikasten istutus edistää kannan selviytymistä. Näitä tukitoimenpiteitä on
syytä jatkaa, sillä jos joen tila paranee on tärkeää, että paikallinen ympäristöön sopeutunut siikakanta on
selvinnyt.
On epäselvää, millainen vaikutus linnuille hyödyllisillä luonnonsuojelutoimenpiteillä on kalakantojen kannalta. Vaihtelevat ja mosaiikkimaiset ruovikot sopivat yleensä kalojen lisääntymisalueiksi, mutta tiheät ja yksipuoliset ruovikot eivät sovellu yhtä hyvin lisääntymiseen. Mosaiikkimaisen kasvillisuuden luominen niittämällä saattaa myös tarjota sopivaa elinaluetta kevätkutuisten kalojen poikasille. Tiheä veden vaihtuvuutta
hidastava vesikasvillisuus voi suojata mätiä ja poikasia äkkinäisen happaman veden kuormituksen aikana.
Vaikutus saattaa myös olla päinvastainen siten, että hapan vesi pysyy alueella kauemmin (Veneranta
2017). Elinympäristöjen suojelu ja kutupaikkojen hoitaminen/kunnostaminen ovat lisääntymisen kannalta
merkittäviä toimenpiteitä.
Petokalojen kuten ahvenen ja hauen kantojen vahvistaminen on tapa torjua rehevöitymistä. Kun petokaloja on vähän, pienten levää syöviä pieneliöitä syövien kalojen osuus kasvaa. Tämä johtaa puolestaan
siihen, että rihmalevät lisääntyvät ja suuremmat levät ja vedenalaiskasvit vähenevät. Tämä edistää rehevöitymistä ja vähentää petokalojen elinympäristöjä.
Linnut ja kalat kilpailevat usein samasta ravinnosta, ja parhaissa kalaisissa lintuvesissä on tasapainoinen kalakanta, joka ei ole särkikalavaltainen.
Läpivirtauksen uudelleen muodostaminen Björnholmenin eteläpuolella on paikalliselta taholta esitetty
tärkeäksi kalatuotantoa edistäväksi toimenpiteeksi. Kalatalousviranomaiset eivät ole asiasta samaa mieltä,
vaan toteavat, että kielteiset vaikutukset kuten ruoppaukset, kaivuutyöt sekä veden sameneminen ja happamoitumis- ja metalliongelmat mitätöivät mahdolliset hyödyt. Toimenpide saattaa mahdollisesti johtaa siihen,
että voimakkaat happaman veden virtaukset ulottuvat Björnholmenin takana olevalle herkälle alueelle sen
sijaan, että ne virtaisivat Björnholmenin ympäri ja lahden ohi. Asiaa selvitetään tarkemmin tulvasuojelun
yleissuunnittelun yhteydessä. On myös selvitettävä, onko kanavan suunnitellulla paikalla merkitystä kalojen
kutupaikkana.
Tavoite: Kalakannan seurantaa ja kutupaikkojen suojelua jatketaan.
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6.2 Natura 2000-alueella tehtävien vesistötöiden ohjaaminen
Tulvaongelmat sekä Vassorinlahden Natura-alueen johtavat ajoittain vesistötöiden kuten vedenvirtausta
parantavan ruoppauksen tai veneväylien sekä mökkien venepaikkojen ylläpidon tarpeeseen. Yli 500 m3
ruoppausmassoja aiheuttavat ruoppaukset vaativat vesilain mukaista lupaviranomaisen lupaa (tässä tapauksessa Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto). Pienemmät ruoppaukset eivät vaadi tällaista lupaa,
mutta niistä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) viimeistään 30 päivää
ennen toimenpidettä.
Sellaisia kiinteistöjä koskevissa rauhoitusmääräyksissä, joilla tällaiset vesistötyöt saattavat olla ajankohtaisia, todetaan että olemassa olevien väylien, veneväylien ja venepaikkojen ylläpito sekä merimerkkien
pystyttäminen on sallittua ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti. Ympäristökeskus antaa tarvittaessa
ohjeita toimenpiteiden ilmoittamisen yhteydessä.
Rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan yleisesti anna lupaa ruoppauksiin. Määräyksissä todetaan, että
vesistöjen ruoppaus tai padottaminen on kiellettyä. Kielletyt toimenpiteet vaativat poikkeuslupaa. Rauhoituspäätöksessä todetaan seuraavaa, että ELY-keskuksen ja maanomistajan luvalla yllä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos poikkeaminen ei merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja ja toimenpide on
perusteltu luonnonsuojelualueen suojelun, hoidon tai käytön kannalta.
Natura-alueen suojelustatus edellyttää, että luontoarvot eivät heikenny. Hoito- ja käyttösuunnitelman
tavoitteena on antaa suuntaviivat alueen hoitoa ja käyttöä varten luontoarvojen turvaamiseksi. Tavoitteena
on, että luontotyypeistä ja niiden lajeista sekä linnustosta koostuvat luontoarvot huomioidaan kaikentyyppisissä Natura-aluetta koskevissa vesistötoimenpiteissä. Tulvasuojelun yleissuunnitelmassa selvitetään, miten tulvasuojelu voidaan toteuttaa luontoarvot huomioiden. Vesilaissa edelletyt lupa- ja ilmoitusmenettelyt
turvaavat luontoarvojen huomioimisen toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä.
Tavoite: Vesistötyöt toteutetaan siten, etteivät luontoarvot heikenny.

6.3 Virkistys
Ensisijaisena tavoitteena on säilyttää paikallisten asukkaiden mahdollisuudet virkistykseen alueella
sekä edistää lähialueen asukkaiden sekä kauempaa tulevien vierailijoiden tuntemusta alueen luontoarvoista.
Tavoite: Virkistystä harjoitetaan siten, etteivät ne uhkaa alueen luontoarvoja. Vassorinlahden levähdysalueen ja Gubbholmsbadetin alueelle lisätään tietoa Natura-alueesta. Rakennetaan lintutorni.

6.3.1 Vaellusreitit
Mustasaaren strateginen yleiskaava sisältää ulkoilureittivarauksia. Tällainen varaus on osoitettu Kyrönjoen varteen. Kunnan antamassa Kyrönjoen suiston suunnittelua koskevassa lausunnossa todetaan, että
penkereitä pitkin on mahdollista perustaa ulkoilureitti ja että reitti voidaan yhdistää olemassa olevien polkujen, teiden ja Hankmo IF:n hiihtolatuina käyttämien pururatojen verkostoon, joka ulottuu Lakörenille asti.
Myös yhden tai useamman kävelysillan rakentamista ehdotetaan.
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Björnholmsledenin reitti on myös osoitettu ohjeellisena ulkoilureittinä. Björholmsledenin reitti on osittain tuhoutunut metsänhakkuiden seurauksena, mutta se voidaan kunnostaa luonnon parantuessa. Kunnostuksesta kunta ehdottaa, että Bodstrandenista
alkavan reitin yhdistämistä olemassa olevaan Björnholmsledenreittiin voitaisiin selvittää.
Reittien suunnittelu tulee toteuttaa yhteistyössä maanomistajien ja viranomaisten kanssa sekä ympäristöarvot huomioiden. Ulkoilureittien yhteyteen voidaan perustaa grillipaikkoja. Myös parkkipaikkamahdollisuuksia on selvitettävä ulkoilureittien kehittämisen yhteydessä.
Virkistysteemakokouksessa todettiin, että alueella ei ole tällä
hetkellä tarvetta perustaa lisää reittejä, koska lähialueella sijaitsee
jo muita reittejä.

6.3.2 Melonta ja soutu
Mustasaaren kunnan Kyrönjoen suistoa koskevassa lausunnossa ehdotetaan, että melonnan ja soudun mahdollisuuksia voitaisiin kehittää alueella, muun muassa osoittamalla kajakkien ja
soutuveneiden laskupaikkoja tai paikkoja, joissa niitä voidaan säilyttää vuokrausta varten.
Kuva: Jennifer Jungerstam.

6.3.3 Lintutornit
Vassorinlahden kaltaiselle runsaasta linnustostaan tunnetulla alueella tarvitaan lintutorni. Paikka houkuttelee lintuharrastajia, ja helposti saavutettava näköalapaikka lintulahdelle sijaitsee Vassorinlahden levähdysalueen luona valtatien varrella. Tähän liittyy myös turvallisuustekijä; lintutorni vähentäisi toivottavasti ihmisten taipumusta kävellä valtatietä pitkin etsiessään hyvää näköalapaikkaa. Lintutornia voidaan myös
käyttää opetuksessa ja ympäristökasvatuksessa.
Vassorinlahden levähdysalueen yhteydessä on ollut lintutorni 90-luvun lopulta vuoteen 2010 saakka.
Torni oli Vassor jaktklubbin rakentama ja Tiehallinnon rahoittama, mutta se purettiin ympäristössä kasvavien puiden peittäessä näköalan lintujen oleskelualueelle. Paikka soveltuu lintutornille, koska se on helposti
saavutettavissa ja sijaitsee lähellä Vassorinlahden osaa, jossa linnut oleskelevat mielellään, etenkin kevätja syysmuuton aikana. Lintutorni ja siihen kuuluvat rakennelmat voidaan sijoittaa seuraavan rauhoitussopimuksen kohdan mukaisesti: ”Lintutornien tai vastaavien laitteiden pystyttäminen on sallittua maanomistajan
luvalla ja ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaan.” Lintutornin pystyttäminen edellyttää toimenpidesuunnitelmaa.
Lintutornin pystyttäminen saattaa edellyttää puiden raivaamista näköalan parantamiseksi. Rauhoitusmääräykset eivät salli puiden raivaamista, joten toimenpidettä varten on haettava poikkeuslupaa rauhoitusmääräyksistä. ELY-keskuksen ja maanomistajan luvalla yllä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos
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poikkeaminen ei merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja ja toimenpide on perusteltu luonnonsuojelualueen suojelun, hoidon tai käytön kannalta.
Tarkempaa sijoitusta varten on ehdotettu kolmea eri vaihtoehtoa, jotka esitetään kartassa 13. Taulukossa 5 esitetään eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat.

Kartta 13. Sijoitusvaihtoehdot: 1. Kahvilan viereen, 2. Lammasaitaukseen, vähän matkan päähän kahvilasta sekä 3. Puita kasvavan
ojan reunaan.

Taulukko 5. Eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat.

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3



Voidaan rakentaa helposti saavutettavaksi (liikuntarajoitteisille)



Sijaitsee lähellä kahvilaa mutta kuitenkin vähän matkan päässä



Paras näköala lintujen tarkkailuun



Palvelee myös muita kuin lintuharrastajia ja voi toimia myös näköalatornina



Mahdollista rakentaa helposti saavu- 
tettavaksi (liikuntarajoitteisille),
mutta kallista

Rauhallinen paikka, vähemmän liikenneääniä ja muita häiriöitä

-

Vaatii harvennusta ojanreunassa
sekä/tai korkean tornin rakentamista.
Saavutettavuus lisää vahingontekoriskiä

-

Vaatii harvennusta ojanreunassa
sekä/tai korkean tornin rakentamista.
Pitkospuut tai sorapäällysteinen
polku tarpeellinen



Etäisyys vähentää vahingontekoriskiä



Näköala ei vaadi raivausta

-

Kaukana lintujen oleskelualueelta

-

Kaukana useimpien lintujen
oleskelualueelta

-

Vaatii pitkospuita ja siltaa (kustannukset ja ylläpito)

-

Häiritsevät liikenneäänet

-

Paikka sijaitsee lammasaitauksessa, mikä vaatii järjestelyitä

-

-

Pitkospuut/polku on vedettävä lammasaitauksen läpi, mikä vaatii uusia
järjestelyitä.

Huomioitavaa:
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Lisärakenteet kuten pitkospuut ja rampit lisäävät kustannuksia. Kustannuksiin vaikuttavat myös tornin korkeus, etäisyys
sekä alavalla maalla sijaitseva perusta.



Suunnitelmat koskevat konkreettisesti laidunnusalueen vuokraajaa sekä kahvilan omistajaa, joita on kuultava. Heille on
myös annettava mahdollisuus osallistua suunnitteluun.

6.4 Opastus
Vassorinlahden levähdysalueen yhteydessä sijaitsee yksi kunnan opastustauluista. Tällä hetkellä maastossa ei ole tietoa Natura-alueen luontoarvoista.
Opastus antaa alueen vierailijoille tietoa luontoarvoista ja kulttuuriperinnöstä. Tuntemuksen myötä ymmärrys ja kunnioitus luontoa ja paikallista kulttuuria kohtaan lisääntyy. Opastuksen avulla voidaan myös ohjata vierailijoita siten, että häiriöt ja kuluminen ovat mahdollisimman pienet.
Tietoa Vassorinlahden Natura-alueesta sijoitetaan alueen suosituimmille paikoille, eli Vassorinlahden
levähdysalueen, Gubbholmsbadetin ja mahdollisesti Bodstrandenin yhteyteen. Tiedot esitetään opastustaulujen muodossa. QR-koodin avulla tauluun voidaan myös lisätä linkki lisätietoihin verkossa.
Opastustauluissa on esitettävä seuraavat tiedot:


Kartta alueesta ja Natura 2000 -alueen sekä lintujensuojeluohjelman rajoista



Alueen tärkeimmät luontoarvot ja sen kalataloudellinen merkitys.



Tietoa palveluista ja vierailukohteista



Ohjeet alueella oleskelua varten sekä tärkeimmät kohdat lainsäädännössä, joihin ohjeet perustuvat.

Opastustaulut, mahdollisesti yhdessä verkossa julkaistavan tiedon kanssa, lisäävät alueen käytettävyyttä opetukseen ja ympäristökasvatukseen.

Kuva: Lise-Lotte Flemming
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6.5 Yhteenveto toimenpiteistä
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetaan toimenpiteitä suunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Toimenpiteet esitetään alla olevassa taulukossa yhdessä jokaisen toimenpiteen arvioidun toteutusajankohdan
sekä vastuutahon kanssa. Toteutusajankohta riippuu vastuutahon resursseista ja on siksi ohjeellinen.

Taulukko 6. Yhteenveto suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä, niiden arvioidusta aikataulusta sekä toimenpiteistä vastaavasta
viranomaisesta tai järjestöstä.

Toimenpide
Laidunnus olemassa olevilla laidunalueilla

Aikataulu
Jatkuva

Mahdolliset uudet laidunnusalueet

Vastuutaho

Kustannusarvio

Yksityisesti maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kautta
Uudet hoitosuunnitelmat: maanomistajat/ProAgria/ympäristöhallinto
Hoitotoimenpiteiden rahoitus: maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä

70–100 €/h

Suunnittelu: 3000–
5000 €
Toteutus: urakointi
700–1 500 €/ha (+
alv)

Vesikasvillisuuden poistaminen (sis. niittojätteen keräämisen)

Tarvittaessa alueilla, joita niitetään jo nykyhetkellä.
Aloitetaan uusilla alueilla 1–3
vuoden kuluessa, toimenpiteitä
kahtena peräkkäisenä kesänä,
tämän jälkeen tarvittaessa.

Suunnittelu: ympäristöhallinto yhteistyössä vesialueen omistajan, metsästysseurojen ja riistahallinnon kanssa.
Toteutus: omistajakunta/metsästysseurat/ympäristöhallinto

Jäidenlähdön yhteydessä
irtautunut vesikasvillisuuden poistaminen

Tarvittaessa vuosittain

Toteutus: omistajakunta/metsästysseurat/ympäristöhallinto

Pensaiden raivaus tien varressa Fjärdsändanilla

1–3 vuoden kuluessa, tarvittaessa

Suunnittelu: esim. maanomistaja rauhoitusmääräysten poikkeusluvan
haun yhteydessä.
Toteutus: Omistajakunta/ELY-keskus
(tienvarren niitto vuosittain ja raivaus
joka toinen vuosi)

Riistanhoito

Jatkuva

Alueen metsästysseurat

Lintutorni

1–5 vuotta

Suunnittelu: ympäristöhallinto
Suunnittelu ja rakenToteutus: Ympäristöhallinto/kunta/pai- taminen: 20 000–
kalliset yhdistykset
40 000 €

Opastustaulut

1–5 vuotta

Suunnittelu/toteutus:
ympäristöhallinto/kunnat

Seuranta

Toimenpiteiden jälkeen

Ympäristöhallinto

Vaellusreitit: Björnholminreitin kunnostus

Yksityishenkilöt

Mahdolliset uudet vaellusreitit palveluvarustuksineen
Melonta- ja soutumahdollisuuksien parantaminen

Kunta, maanomistajat

Lahnan hyötykäytön edistäminen
Kalaston seuranta ja kutupaikkojen suojelu

Kalatalouden toimijat
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Kunta, yksityishenkilöt

LUKE

Suunnitelma: 70–100
€/h
Toteutus: 50 €/h

Suunnittelu: 1000 €
Rakentaminen: 1000
€/taulu

6.6 Natura-alueen ulkopuoliset toimenpiteet
6.6.1 Vesiensuojelu
Suurimmat Vassorinlahden Natura-aluetta koskevat haasteet ovat veden laatu ja lähinnä veden sisältämät happamoivat aineet ja ravintoaineet, jotka johtavat rehevöitymiseen ja umpeenkasvuun. Nämä aiheuttavat puolestaan seurauksia muun muassa kalastolle ja linnustolle. Niin kauan kuin joen ravinne- ja happamuussyöttö jatkuu, mainittujen luonnonsuojelutoimien vaikutus on vain lyhytaikainen. Valuma-alueen tapahtumilla on joen suualueen tilan kannalta ratkaiseva merkitys.
Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen hallintasuunnitelmassa vuosille 2016–
2021 esitetään hyvän vedentilan saavuttamiseen ja ylläpitoon tarvittavia toimenpiteitä. Ympäristövesikasvillisuuden poistaminen, eli Kyrönjoen hyvä vedentila, oletetaan saavutettavan vuoteen 2027 mennessä. Vassorinlahden osalta hyvä vedentila saavutetaan arviolta vuoteen 2021 mennessä.
Vuonna 2016 julkaistiin Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma vuoteen 2021 (Koivisto 2016). Raportissa esitetään Kyrönjoen vesistöalueen keskeisimmät kysymykset, jotka ovat hajakuormitus, rakenteelliset muutokset, happamien sulfaattimaiden ojitusten aiheuttamat ongelmat sekä turvetuotannon aiheuttama kuormitus. Kyseisestä kuormituksesta johtuen Kyrönjoen alajuoksun ekologinen tila on
tyydyttämätön ja kemiallinen tila huonompi kuin hyvä. Syy veden huonontuneeseen kemialliseen tilaan on
siinä esiintyvät metallit, pääasiassa happamilta sulfaattimailta peräisin oleva kadmium. Ekologinen tila on
heikentynyt liian suuren hiukkas- ja ravinnekuormituksen, veden happamuuden ja erilaisten rakenteellisten
muutosten, kuten perkausten, suoristamisten, patoamisten ja säännöstelyiden sekä kalojen vaellusta estävien ja niiden elinympäristöjä heikentävien ja pienentävien toimenpiteiden seurauksena.
Hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi ja varmistamiseksi ravinne- ja hiukkaskuormitusta tulee vähentää, happamuuskuormitus tulee saada hallintaan, kalojen vaellusmahdollisuuksia tulee parantaa ja vedenhuollon edellytykset tulee turvata. Kyrönjoen vesistöalueen toimenpidesuunnitelmassa 2016–2021 esitettyjen toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on vähentää ihmisen aiheuttamaa ravinnekuormitusta sekä
nostaa pH-arvon minimilukemaa tasolle 5,0–5,5 happamuuspiikkien aikana. Hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen edellyttää metallikuormituksen pienentämistä. Toimenpiteet kohdistuvat kaikille osa-alueille ja sisältävät myös ohjaavia toimenpiteitä, kuten lakeja ja toimintasuunnitelmia, rahoitusta, tiedotusta ja tutkimusta.
Muun muassa maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat laatineet hallituksen hyväksymän valtakunnallisen toimintasuunnitelman happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä (mmm 2a 2011). Toimintasuunnitelmissa, kuten myös hallituksen hyväksymissä vesienhoidon hallintasuunnitelmissa (2010–2015 sekä 2016–2021), painotetaan happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien ehkäisemistä tai vähentämistä. Kyseisissä virallisissa asiakirjoissa
painotetaan sulfaattimaiden huomioimista kaiken suunnittelun ja pohjaveden tasoa alentavien töiden tai sedimenttiä käsittelevien ruoppaus- tai kaivuutöiden tai kaatopaikkasijoittamisen yhteydessä (1).

(1) Peter Edén, erikoistutkija, Geologinen tutkimuskeskus, sähköpostiviesti 31.1.2018
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7. Seuranta
Luonnon ja hoitotoimenpiteiden vaikutusten seuranta kuuluu ympäristöhallinnon eli Metsähallituksen ja
ELY-keskuksen tehtäviin. Seuranta edellyttää yhteistyötä ympäristöhallinnon sekä muiden tutkimusjärjestöjen kanssa.
Natura 2000 -luontotyyppejä ja -lajeja seurataan ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Luontotyyppien osalta tutkitaan erityisesti luontotyyppien pinta-aloja ja edustavuutta. Perinnebiotooppien hoitoa tarkistetaan maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän puitteissa, ja niiden kasvillisuutta selvitetään ELYkeskuksen toimesta 1990-luvun perinnebiotooppi-inventoinnin päivityksen yhteydessä.
Veden laadun, kalaston, kasviplanktonin ja pohjaeliöiden seuranta suoritetaan valvontavelvollisuuden
mukaisesti. Lisätietoja esitetään luvuissa 2.9.1 ja 2.9.2.
Vesikasvillisuuden poistotoimenpiteitä tulee seurata linnuston kannalta odotettujen positiivisten vaikutusten toteamiseksi.
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8. Yhteenveto vaikutuksista
8.1 Vaikutukset luonnonarvoihin
Luonnonsuojelulain 64 § mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia
luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Luonnonsuojelulain 65 § todetaan, että jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti
merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn
alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000
-verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset.
Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on varmistaa alueen luontoarvot suunnitelmassa esitettyjen
luonnonsuojelutoimenpiteiden ja muiden toimenpiteiden avulla siten, että toiminta ei uhkaa lajien tai luontotyyppien luontodirektiiviin tai lintudirektiiviin perustuvaa suojelua. Suunnitelman vaikutukset ovat pääasiassa
myönteisiä tai neutraaleja, ja siksi tarkempi Natura 2000 -arviointi ei ole tarpeen. Taulukossa 7 esitetään
suunnitelman yleiset vaikutukset Natura-alueen suojeluarvoihin.

Tabell 7. Bedömning av hur de åtgärder som föreslås i planen påverkar Naturaområdets naturtyper och arter. Påverkan kan vara + = positiv, - = negativ, 0 = neutral. Naturtypernas fullständiga namn och beskrivningar finns i kapitel 2.4.

Luontotyyppi

Arvioitu
vaikutus

Kommentti

Jokisuistot

+/-

Ehdotetut toimenpiteet voivat heikentää luonnontilaa, mutta voivat vaikuttaa positiivisesti edustavuuteen (esim. lajistoon) paremman virtauksen ja veden vaihtuvuuden
myötä.

*Laguunit

0

Tavoitteena on, että luonnontila säilyy. Suoraan luontotyyppiin vaikuttavia toimenpiteitä ei ole suunniteltu.

*Merenrantaniityt

0

Merenrantaniittyjä esiintyy vain alueen ulko-osassa, ja niiden osalta ei ole suunniteltu toimenpiteitä.

Vaihettumissuot ja rantasuot

+

Laidunnus hillitsee umpeenkasvua. Rantasoita kuivattavien ojien täytöt vaikuttavat
myönteisesti luonnontilaan.

*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät

0(/+/-)

Suoraan luontotyyppiin vaikuttavia toimenpiteitä ei ole suunniteltu. Ojitettujen alueiden ennallistaminen vaikuttaa positiivisesti luonnontilaan. Laidunnus saattaa vaikuttaa negatiivisesti luonnontilaan.

Lehdot

+

Ojitettujen alueiden ennallistamisella on positiivisia vaikutuksia luontotyypin luonnontilan kannalta. Lisääntynyt tietous vieraslajeista johtaa leviämisen estämistoimenpiteisiin ja vaikuttaa positiivisesti luontotyypin luonnontilaan.

Hakamaat ja kaskilaitumet

+

Laidunnuksella on positiivinen vaikutus luontotyyppiin.

*Metsäluhdat

0(/+/-)

Ojitettujen alueiden mahdollinen ennallistaminen parantaa luontotyypin vesitaloutta.

*Puustoiset suot

0/(+)

Puustoisten soiden mahdollinen ennallistaminen parantaa luontotyypin vesitaloutta.

Alueella lisääntyvät kalalajit

+

Vesikasvillisuuden poistaminen vaikuttaa myönteisesti lisääntyvään kalastoon.

Vesilinnut

+(/-)

Vesikasvillisuuden poistaminen ja avoimen vedenpinnan lisääminen vaikuttaa
myönteisesti moniin vesilintulajeihin. Rantojen niitto ja laidunnus vaikuttaa positiivisesti muun muassa suurilla avoimilla alueilla viihtyviin kahlaajiin. Pienpetojen metsästys vaikuttaa positiivisesti lintujen lisääntymiseen. Pensaiden raivaaminen maantien varressa saattaa lisätä liikenteen aiheuttamaa häiriötä.
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8.2 Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset
Yksityisten alueiden rauhoituspäätösten määräykset ohjaavat alueiden käyttöä ja saattavat myös rajoittaa sitä. Luonnonsuojelu koskee lähes koko aluetta, joten hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei ole tarvetta esittää lisämääräysten suosituksia.
Suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä voidaan katsoa olevan positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia
vaikutuksia, jotka parantavat kalastuksen ja metsästyksen edellytyksiä ja vaikuttavat lisäksi suoraan työllisyyteen toimenpiteiden toteuttamisen vuoksi.
Suunnitelmalla on positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia virkistykseen ja ympäristökasvatukseen, koska suunnitelmassa ehdotetaan, että alueen tiedotusta ja virkistysmahdollisuuksia kehitetään.
Osallistavalla suunnittelulla ja eri osallisryhmillä on todettu olevan positiivia vaikutuksia.
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9. Osallistava suunnittelu
Vassorinlahden hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu samanaikaisesti Kyrönjoen suiston tulvasuojelun
yleissuunnitelman kanssa. Yleissuunnittelun työryhmä on puheenjohtaja Olav Jernin johdolla myös toiminut
hoito- ja käyttösuunnittelun ohjausryhmänä ja valvonut suunnittelun etenemistä. Työryhmän ensimmäinen
kokous pidettiin 31.3.2016. Kokouksia on pidetty yhteensä 13 kertaa hoito- ja käyttösuunnittelun aikana.
Yksi kokous järjestettiin pelkästään hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksen käsittelyyn. Suunnittelun aikana on pidetty myös neljä teemakokousta metsästyksestä ja kalastuksesta sekä hoidosta ja virkistyksestä.
Näistä yksi kokous pidettiin maastokäyntinä, jonka yhteydessä tarkkailtiin kaikkia teemoja. Myös työryhmän
ulkopuolisia henkilöitä on kutsuttu teemakokouksiin.
Hankkeen alussa julkaistiin myös tiedote, ja suunnittelusta on kirjoitettu myös kaksi kirjoitusta ELYkeskuksen blogiin (https://etelapohjanmaanely.wordpress.com/), sekä aloitusvaiheessa että hankkeen loppupuolella (5.7.2016 ja 3.4.2018).
Planen presenterades på ett informationstillfälle den 8.11.2018.

Työryhmään osallistui seuraavien yhdistysten ja yhteisöjen edustajia:
Pohjanmaan liitto
Hemfjärdens invallningsföretag
Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
Suomen riistakeskus, Rannikko-Pohjanmaa
Kärklax bys samfälligheter
Tottesunds samfälligheter
Maxmo kyrkoby samfällighet
Vassor bys smf
Österhankmo samfällighet
Vöyrin kunta
Mustasaaren kunta
Kvarkens fiskeområde
Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys
Vattenståndsregleringsbolaget
Österbottens svenska producentförbund
Ostrobothnia Australis
Metsähallitus, luontopalvelut
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/luonnonsuojelu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/vesivarat
Varsinais-Suomen ELY-keskus/kalatalousviranomainen
Oravaisnejdens naturvetarklubb
Geologinen tutkimuskeskus
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9.1 Lausunnot ja palaute
Hoito- ja käyttösuunnitelma oli nähtävillä 2.11.–10.12.2018 Mustasaaren kunnan, Vöyrin kunnan ja
ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla. Suunnitelma oli myös luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilla.
Ohjausryhmän jäsenille ja Natura-alueen rauhoitettujen maa-alueiden omistajille lähetettiin tieto suunnitelman nähtävillä olosta postitse tai sähköpostitse.
Suunnitelmasta jätettiin yhteensä 11 lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista esitetään alla saapumisjärjestyksessä. Jokaisen lausunnon jälkeen on kursiivilla kirjoitettuna ELY-keskuksen vastine, jonka hankkeen
ohjausryhmä on hyväksynyt. Mikäli suunnitelmaan on tehty lausunnon johdosta muutoksia, se mainitaan
erikseen.

9.1.1 Varsinais-suomen ELY-keskus kalatalouspalvelut
1. Suunnitelma on pääasiassa hyvin laadittu ja kirjoitettu ja tavoite edistää alueen luonnollista poikastuotantoa on hyvä.
2. Suunnitelmassa mutkittelevia käytävämäisiä niittoja voidaan tehdä mutta niitot tulee tehdä kalojen
kutua ja poikastuotantoa edistävällä tavalla.
3. Suunnitelmassa sanotun lisäksi (s. 54) kanavan ruoppaaminen Björnholmin eteläpuolelle (Rubenin
kanava) vaikuttaisi todennäköisesti haitallisesti myös siellä sijaitsevaan fladaan, johon nousee kutemaan
ainakin ahven, hauki ja särki. Myös pienimuotoisia kaivuilta niiton yhteydessä tulee välttää.
4. Infokylteissä tulisi olla luontoarvojen lisäksi myös tekstiä alueen kalataloudellisesta merkityksestä.
5. Kohtaan "Poistokalastus ja biomanipulaatio" tulee lisätä, että poistokalastuksessa tulee myös ottaa
huomioon kalastuslain (379/2015) § 66-68 sekä muut alueen kalastusrajoitukset.
6. Siika ja nahkiainen kuuluvat EU:n luontodirektiiviin liitteeseen V.
7. Sivulta 36 otsikon "Kalasto" alta voi seuraavat lauseet poistaa, koska ne eivät kaikilta osin pidä täysin
paikkansa: "Ahvenen, kuhan ja kuoreen osalta alue muodostaa merkittävän osan koko maan suotuisimmista lisääntymisalueista. Vassorinlahti on ainut alue Merenkurkussa, jossa kuha lisääntyy säännöllisesti
siitä huolimatta, että poikastuotanto on pohjoisemmasta sijainnista johtuen hieman heikompaa kuin EteläSuomessa." Ehdotamme, että käyttö- ja hoitosuunnitelmassa olevaa edellistä lausetta "Koko suistoalue Kyrönjoen suulta Maksamaan saaristoon saakka on tärkeää poikastuotantoaluetta." täydennettäisiin seuraavasti: "Koko suistoalue Kyrönjoen suulta Maksamaan saaristoon saakka on tärkeää ahvenen, kuhan ja kuoreen poikastuotantoaluetta".
8. Sivulla 37 otsikon "Kalastus" alla olevan lauseen "Tällä hetkellä lahnalla ei ole suurempaa kaupallista
merkitystä, mutta sillä olisi runsaan määränsä kannalta potentiaalia" voi poistaa.

Vastine
1. Merkitään muistiin.
2. Täydennetään kappaletta 6.1.2, Kaislikon niitto.
3. Merkitään muistiin.
4. Lisätään tekstiin.
5. Lisätään tekstiin.
6. Korjataan suomenkielisessä versiossa kappaleeseen 2.5.3.
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7. Muokataan tekstiä kappaleessa 2.8.2 lausunnon mukaisesti.
8. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan lahnalla on potentiaalia, eli päätettiin säilyttää lause suunnittelussa.
Korjausehdotukset koskien suunnitelman käännöksen kieliasua huomioidaan.

9.1.2 Geologian tutkimuskeskus
1. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on hyvin huomioitu maaperäolosuhteet. Erityisesti happamat sulfaattimaat on tuotu hyvin esille keskeisenä uhkana alueen arvoille niin Natura-alueen sisäisissä toimenpiteissä
kuin laajemmin Kyrönjoen valuma-alueelta tulevana kuormitusrasitteena.

Vastine
1. Merkitään muistiin.

9.1.3 Pohjanmaan liitto
1. On eduksi ja tarpeen, että työstämistavan vuoksi asianosaiset asukkaat, yhdistykset, organisaatiot ja
viranomaiset ovat sitoutuneet suunnitelmaan hyvin.
2. Suunnitelma hyvin jäsennelty ja kuvailee hyvin Kyrönjoen suiston Natura 2000 -aluetta hyödyntäen
niin tekstejä, faktaruutuja, kuvia kuin karttoja.
3. On tärkeää, että Vassorinlahden/Kyrönjoen suiston alueen luonto- ja virkistysarvoille tehdään hoitoja käyttösuunnitelma, jotta aluetta hoidetaan niin, että sen yhteenlasketut arvot pannaan merkille huomioiden alueen sijainti Pohjanmaan rannikolla.
4. Metsästyksen ja riistanhoidon tavoitteissa kiteytetään tavoite ruotsinkielisessä tekstissä virkkeellä
"Aktiv viltvård, såsom jakt på små rovdjur, byggande av bon och utfodringsflottar med mera fortsätter".
Pohjanmaan liiton mielestä ilmaus ”med mera” (su. muun muassa) antaa epäselvän kuvan tarkoituksesta ja
se pitäisi jättää pois tai virkettä tarkentaa.
5. Lintutorneihin liittyvien tavoitteiden yhteydessä on taulukko, jossa luetellaan hyötyjä ja haittoja tulevan lintutornin kolmen eri sijoittamisvaihtoehdon osalta.
Muutamassa kohdassa taulukossa on kommentoitu kustannuksia. Pohjanmaan liitto katsoo, että nämä tulisi
poistaa tai tehdä kustannuslaskelma kaikkien kolmen vaihtoehdon kaikista kohdista, jotta taulukosta saa
todellisen kuvan eri vaihtoehtojen kokonaiskustannuksista.

Vastine
1. Merkitään tiedoksi.
2. Merkitään tiedoksi.
3. Merkitään tiedoksi.
4. Ilmaus ”med mera” jätetään pois ruotsinkielisen version luvusta 6.1.6.
5. Ei korjauksia tekstiin. Taulukko antaa riittävän tasapuolisen kuvan eri vaihtoehtojen eduista ja haitoista. Kustannuslaskelmia tarkennetaan tulevien suunnitelmien yhteydessä.
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9.1.4 Suomen riistakeskus
1. Suunnitelmassa kuvattu kaislikon ja ruovikon niitto tulee asettaa etusijalle, koska rantalaidunnus/muokkaus sekä kaislikoihin ja rantaluhtiin kohdistuvat muokkaustoimenpiteet pidentävät rantalinjaa ja
ovat siten suotuisia alueen kaikkien riistalajien kannalta.
2. Alueelle kohdistuu suuri ulkoinen vaikutus Kyrönjoelta ja myös yläjuoksulla tehtävillä toimenpiteillä on
suoria vaikutuksia suistoalueelle. Tämä tulee huomioida laajemmin kuin nykyään myös silloin, kun on kyse
kaavoituksesta sisämaassa.
3. Kyseinen alue on äärimmäisen tärkeä riistalajeille ja etenkin monille linnuille. Koko Kyröenjoella tehtävät toimenpiteet vaikuttavat suistoalueen riistalajeihin paljon, kun vaikutukset kohdistuvat suoraan niiden
elinympäristöön.
4. Taulukkoon 6 sivulla 59 tulee lisätä ELY-keskus (vesistöyksikkö) osallistuvana osapuolena yhdessä
omistajakunnan, metsästysseurojen ja ympäristöhallinnon kanssa. Tämä siksi, että yhteiskunnallinen hyöty
on suuri, kun niiton suunnittelu nyt on tehty erityisesti jääpatojen ja rankkasateiden yhteydessä muodostuvien tulvien lievittämiseksi.
5. Riistakeskus arvostaa, että metsästys otetaan esille myönteisellä tavalla luvussa 8.2 Sosiaaliset ja
taloudelliset vaikutukset, koska metsästys on sekä tärkeä vapaa-ajanharrastus että taloudellinen kysymys
ja sillä on suuri rooli elävän maaseudun edistämisessä.

Vastine
1. Huomioidaan tulevissa suunnitelmissa.
2. Merkitään tiedoksi.
3. Merkitään tiedoksi. Lakagrynnanin tulevat hoitotoimenpiteet lisätään suunnitelmaan.
4. ELY-keskus on osa ympäristöhallintoa. Hoito- ja käyttösuunnitelmissa niiton suunnittelun ensisijainen
tavoite on parantaa luonnonarvoja.
5. Merkitään tiedoksi.

9.1.5 Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
1. Pohjanmaan pelastuslaitos on tyytyväinen Kyrönjoen suiston Natura 2000-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Vastine
1. Merkitään muistiin.

9.1.6 Kvevlax ÖSP (Österbottens Svenska Producentförbund, Kvevlax
lokalavdelning)
1. Pidämme tärkeänä toimenpiteenä valtatie 8 tienpenkereiden vesakkojen raivausta, koska tämä on
yksi harvoista paikoista, joissa valtatieltä on mahdollisuus nähdä vettä.
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Vastine
1. Merkitään tiedoksi.

9.1.7 Metsähallitus
1. Hoito- ja käyttösuunnitelma on hyvin laadittu ja kattava.

Vastine
1. Merkitään muistiin.

9.1.8 Osakaskunnat Vassor bys samfälligheter, Kärklax bys samfälligheter,
Maxmo kyrkobys samfälligheter, Tottesunds samfälligheter
1. Maiseman, ihmisten ja liikenneturvallisuuden vuoksi tulee valtatien 8 reunoilla oleva vesakko poistaa
tai harventaa Vassorinlahden kohdalta (alueella Kilen – Tesses café). Vesakko ei ole tärkeä lintujen pesinnän kannalta, koska tehdyn inventoinnin yhteydessä ei ole todettu, että vesakossa esiintyisi tai pesisi lintuja. Nykyiset koivut tulee jättää paikoilleen, jotta lintujen täytyy nousta korkeammalle lentäessään valtatien
yli.
2. Ehdotetut avoimet vedenpinnat ovat hyvä ja kannatettava asia.
3. Jäänlähdön yhteydessä irronneiden kaislasaarekkeiden tulee olla poistettavissa. Muuten ne saattavat
juurtua ja turhaan vähentää tilaa veden virtaukselta.

Vastine
1. Suunnitelma puoltaa vesakonpoistoa noin puolella mainitusta jaksosta. Pensaikkoinen reunus voi toimia suojana, vaikkei siellä pesisikään lintuja. Inventointi ei kuitenkaan vahvista pesivien lintujen puuttumista, koska se keskittyi merilintuihin.
2. Merkitään tiedoksi.
3. Asia sisällytetään hoito- ja käyttösuunnitelman lukuun 6.1.2.

9.1.9 Vöyrin kunta
1. Toimenpidesuunnitelma on hyvä ja se osoittaa, että pienilläkin panostuksilla voidaan ylläpitää nykyistä palvelu- ja viihtyisyystasoa ja lisäksi kehittää aluetta, mikä on positiivista. Toimenpiteet ovat suotuisia
luonnolle, alueen asukkaille ja ulkopuolisille kävijöille.

Vastine
1. Merkitään tiedoksi.
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9.1.10 Mustasaaren kunta
1. Luonnonarvojen turvaaminen on tärkeää ja sitä puolletaan. Samaan aikaan on löydettävä tasapaino
toisaalta luonnonarvojen säilyttämisen ja toisaalta Kyrönjoen virtaaman kautta tulleiden ravinteiden ja muutosten palauttamisen tarpeen välillä. Ruoppausta on voitava tehdä niin, että tasapaino säilyy.
2. Ensisijaisesti Kyrönjoen virtaama täytyy turvata, jotta voidaan varmistaa edellytykset olemassa olevalle asutukselle, maatalouden harjoittamiselle ja olemassa olevalle tieverkolle. Kun nämä alueella elämisen edellytykset on turvattu, voidaan luonnollisena jatkumona edistää erilaisia toimintoja, kuten virkistyskäyttöä, kalastusta ja metsästystä.
3. Toimenpideyhteenvetoa täydennetään veden virtauksen varmistavalla ruoppauksella, ja aikatauluna
on toteuttaa toimenpide heti.
4. Esitettyjen toimenpiteiden seurantaa kannatetaan ja sitä voisi vahvistaa lisäämällä taulukkoon 6 oma
sarake, jossa jokaiselle toimenpiteelle olisi merkitty myös ajallinen takaraja sekä tarkistaja. Seuranta antaa
tärkeää tietoa siitä, miten toimenpiteet ovat onnistuneet ja minkälainen vaikutus niillä on ollut. Hoitotoimenpiteitä voidaan päivittää tai muuttaa tulosten perusteella.
5. Virkistysnäkökulmasta olisi eduksi, että Vassorinlahden eteläosassa voisi pitää isomman alueen
avoimena ja sillä tavoin luoda tai ylläpitää vedenpintaa.
6. Virkistyksen osalta saavutettavuus on asukkaille tärkeää esimerkiksi vaellusreittien muodossa. Yksi
mahdollinen reitti voisi kulkea Kyrönjoen suuntaisesti, kuten suunnitelmassa esitetään, tai vielä lähempänä
jokea, esimerkiksi tulvapenkereillä. Tässä yhteydessä voisi rakentaa yhden tai useamman sillan jalankulkijoille. Ulkoilureitti voitaisiin yhdistää olemassa oleviin reitteihin. Reiteille voisi myös rakentaa nuotiopaikkoja.
Vaeltajien ja kävijöiden tarvitsemia pysäköintipaikkoja tulee parantaa.
7. Taulukosta 3 puuttuvat kalojen ruotsinkieliset nimet (sik ja flodnejonöga).
8. Tesses café on ruokapaikka eikä paikannimi, ja sen sijaan pitäisi käyttää paikannimeä tai ensimmäisen maininnan yhteydessä selventää, missä kahvila sijaitsee.
9. Luvussa 6.4 mainitut opastustaulut tulee ehdottomasti yhdistää verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa olevaan tietoon, koska ihmiset etsivät tietoa verkosta.
10. Liitteiden 1 ja 2 karttakuvat ovat vaihtaneet paikkaa keskenään.
11. Karttaan 11 viitataan virheellisesti karttana 9.

Vastine
1. Merkitään tiedoksi.
2. Merkitään tiedoksi.
3. Ruoppaustyöt käsitellään yleissuunnitelmassa. Toimenpiteiden tärkeysjärjestyksistä sovitaan hankkeen ohjausryhmässä.
4. Toimenpiteiden tärkeysjärjestyksistä sovitaan hankkeen ohjausryhmässä. Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta on vastuutaholla.
5. Jo nyt niitetään varsin suuri alue. Aluerajauksesta on keskusteltu ja se on hyväksytty hankkeen ohjausryhmässä.
6. Merkitään tiedoksi (luku 6.3.1).
7. Korjataan.
8. Tesses café muutetaan tekstissä Vassorinlahden levähdysalueeksi. Ensimmäisen kerran viitatessa
Vassorinlahden levähdysalueeseen, luvussa 2.7 sivulla 30, mainitaan Tesses café.
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9. Merkitään tiedoksi.
10. Korjataan.
11. Korjataan.
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11. Yhteenveto yksityisten suojelualueiden
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Sallittu
Olemassa olevien rakennusten ja rakennuspaikkojen käyttö ja ylläpito sekä tarpeellisten talousrakennusten pystyttäminen rakennetuille tonteille maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön/voimassa olevan rantayleiskaavan mukaisesti.
Polttopuun ottaminen mökkitarpeisiin rakennusten lähistöllä. Haapoja, pihlajia, tervaleppiä, vanhoja suuria puita, tuulen kaatamia tai lahoavia puita sekä pesäkoloja sisältäviä puita ei saa ottaa.
Kalastaa kalastuslainsäädännön mukaisesti
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Perinteisten talviteiden ylläpito ja käyttö
Lampaiden laiduntaminen ja sadesuojan rakentaminen niille ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Sienten ja hyötysienien poimiminen
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Alueen vierailijoita ohjaavien rakennelmien rakentaminen (esim. lintutorni, pitkospuut, x
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nuotiopaikat) maanomistajan luvalla sekä ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman
mukaisesti
Ympäröivien maiden kuivatusta palvelevien alueilla sijaitsevien ojien ylläpito maanx
x
x
x
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x
x
x
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x
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omistajan luvalla ja ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti
Tarpeellisten toimenpiteiden (kunnostus- ja muut toimenpiteet) suorittaminen alueen
x
x
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x
x
x
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x
x
x
luonnontilan parantamiseksi (esim. ojien täyttäminen tai patoaminen tai muu vesitalouden tai maisemarakenteen ennallistaminen, istutettujen mäntyjen raivaaminen) maanomistajan luvalla sekä ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Olemassa olevien väylien, veneväylien ja venepaikkojen ylläpito sekä merimerkkien
x
x
x
x
pystyttäminen ympäristökeskuksen ohjeiden mukaisesti
Tarpeellisten hoito- ja kunnostustoimenpiteiden tai alueen luonnontilaa parantavien toix
menpiteiden toteuttaminen maanomistajan luvalla sekä ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Aiemman laaditun Vassorinlahtea koskevan niittämissuunnitelman (17.6.2002) periaatteita voidaan noudattaa vuosina 2007–2012 tai kunnes ympäristökeskus on hyväksynyt vastaavan aluetta koskevan hoitosuunnitelman.
Tanssilavan viereisen uimarannan kunnostaminen, ympäristökeskuksen hyväksymän
x
suunnitelman mukaisesti
Muuta, esimerkiksi alueella kulkevan tien käyttö, sähkölinjaa koskevien tarpeellisten
x
x
ylläpitotöiden suorittaminen.
ELY-keskuksen ja maanomistajan luvalla yllä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos poikkeaminen ei merkittävästi heikennä alueen suojeluarvoja ja toimenpide on perusteltu luonnonsuojelualueen suojelun, hoidon tai käytön kannalta./ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos
poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.
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Liitteet
Kartta 1. Kartassa esitetään vesikasvillisuuden niiton ja muiden vesistötöiden yhteydessä huomioitavat
luontoarvot. Tiedot perustuvat vuosina 2016 ja 2017 tehtyihin maastotutkimukseen (Juha Pikkaraisen Lintujen kartoitus Vassorinlahdella 2016, Hanna Backmanin ja Marko Takalan Raportti viitasammakon inventoinnista Vassorinlahdella 21.–23.5.2017).
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Kartta 2. Liito-oravan ja liuskapieluksen esiintymät. Koko aluetta ei ole inventoitu. Tiedot perustuvat vuonna
2017 tehtyihin maastotutkimuksiin (Hanna Backmanin ja Marko Takalan Rantaniittyjen esiselvitys ja liitooravan ja liuskapieluksen havainnot Vassorinlahdella 13.6–14.7.2017).
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Kartta 3. Kesällä 2017 kartoitetut ranta-alueet (Hanna Backmanin ja Marko Takalan Rantaniittyjen esiselvitys sekä liito-orava- ja liuskapielushavainnot Vassorinlahti 13.6.-14.7.2017). Alueiden soveltuvuus hoitoon
(esim. laiduntamiseen) tarkistettiin ja pisteytettiin saatavuuden, maan ominaisuuksien ja kasvillisuuden mukaan. Korkeimmat pisteet annettiin alueille 1, 2, 5, 6, 10, 13 ja 24.
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