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(omia) Ajatuksia konfliktien syistä:

 Pohjanmaalla kasvu on ollut melko
rajua varsinkin vuoden 2015 jälkeen

 Kansalaisten suhtautuminen
ympäristöön luonnonvarana

 Alueen elinvoimainen kalaelinkeino
voimakkaassa muutoksessa

 Merenkurkun alueen ominaispiirteet ja
vesialueiden omistusrakenne

Pohjanmaan toimenpidesuunnitelma








Kuvaa alueen rannikon merimetsokantaa
Kuvaa merimetson aiheuttamia haittoja
poikkeuslupahakemusten pohjaksi
Kuvaa hyväksyttäviä menetelmiä pesimäkannan
hallitsemiseksi sekä menetelmien etuja ja haittoja
Esimerkkien avulla ehdotuksia konkreettisiksi
toimenpiteiksi konfliktien hallinnassa alueella
(”konfliktialueet”)
Doriassa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-627-3
Eriäviä mielipiteitä toimenpide-ehdotuksista

Toimenpide-ehdotukset

Perusteluja (Ldir 9. artikla / LSL §39)

• Viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon turvaamiseksi

• Kasviston ja eläimistön suojelemiseksi
• Kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi
• Lentoturvallisuuden turvaamiseksi
• Tutkimus- ja opetustarkoituksessa

Viisi esimerkkialuetta
• Lapväärtinjoen suistoalue

Esimerkkitoimenpiteitä:

• Maalahdenjoen edusta

• Munien käsittely (öljyäminen ja
puhkominen, viilentäminen)

• Vaasan Kaupunginlahti

• Kolonian karkottaminen

• Oravais-Monå-Kantlaxfjärden

• Ampuminen (kalapyydysten lähistöllä,
pesimä- ja levähdyspaikoilla)

• Revöfjärden, Raippaluoto

Konfliktien tunnistaminen esimerkkialueiden avulla







Lapväärtinjoen suistoalue (eläimistön suojelu, kalastus, LS-alueita)
Maalahdenjoen suisto (terveys ja turvallisuus, ammattikalastus, siian pyyntikielto)
Eteläinen Kaupunginlahti, Vaasa (terveys, lentoturvallisuus, kasvillisuus)
Revöfjärden, Raippaluoto (ennalta ehkäiseminen, kalastus, tutkimus)
Oravais-Monå-Kantlaxfjärden (asutus, kalastus)

Lapväärtinjoen suistoalue
Alueella:

2794 pesivää paria
•

37.8 % kaikista
Pohjanmaalla
pesivistä
merimetsoista

•

10.2 % koko maassa
pesivistä pareista.

Storgrynnan 2017:
2614 pesivää paria

Norrgårdens 2017:
180 pesivää paria

Lapväärtinjoen suistoalue
Poikkeusluvan mahdolliset perusteet luonnonsuojelulain § 39 mukaan:
 Eläimistön suojelu (meritaimen, harjus)
 Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen estäminen
Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen sekä eläinten suojelemiseksi
Lapväärtinjoen suistossa sekä joessa 20 km:n säteellä suistoalueesta ehdotetaan seuraavaa:







ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä pelottelemalla ja karkottamalla uusien kolonioiden perustamisen
ehkäisemiseksi
ravintoa hakevien lintujen karkottamista alueelta ehdotetaan tehtävän ampumalla
alueen pysyvillä kolonioilla ehdotetaan munien käsittelyä populaation vähentämiseksi ja rajoittamiseksi
hallitusti. Kolonioita voidaan rajoittaa myös poistamalla pesiä pesimäkauden ulkopuolella.
kalanpyydyksillä ehdotetaan kokeiltavan karkottamista ampumalla menetelmän tehon selvittämiseksi.

jatkuvaa vuosittaista suoritettujen toimenpiteiden seurantaa ja arviointia

Maalahdenjoen suisto





Pesintä Fjärde grynnanilla
2014: 60 pesää
2015: 16 pesää
2016: 87 pesää
2017: 403 pesää (Fjärde
grynnan + Knop)
Ei luonnosuojelualueita
Siian kalastus kielletty
20.10- avovesikauden
loppuun

Maalahdenjoen suisto
Poikkeusluvan mahdolliset perusteet luonnonsuojelulain § 39 mukaan:
 Ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta
 Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen estäminen
Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen vuoksi sekä ihmisen terveyden ja
turvallisuuden kannalta Maalahden suistossa esimerkkialueella ehdotetaan seuraavaa








Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä uusien kolonioiden perustamisen ehkäisemiseksi karkottamalla tai
munien öljyämisellä ensimmäisenä vuonna, jos pesintä onnistuu
Ravintoa hakevien merimetsojen karkottamiseksi joen suistossa ehdotetaan ampumista
Fjärde grynnanin ja alueen muilla pysyvillä kolonioilla ehdotetaan munien käsittelyä populaation
vähentämiseksi ja rajoittamiseksi hallitusti. Kolonioita voidaan rajoittaa myös poistamalla pesiä
pesimäkauden ulkopuolella

Kalanpyydyksillä ehdotetaan kokeiltavan karkottamista ampumalla menetelmän tehon selvittämiseksi.
Jatkuvaa vuosittaista suoritettujen toimenpiteiden seurantaa ja arviointia






Eteläinen kaupunginselkä (Vaasa)
2014: 62 pesää
2015: 390 pesää
2016: 1 487 pesää (Juckasgrynnan 1016, Onkikari 481)
2017:1 831 pesää (Juckasgrynnan 1647, Pikisaaret 184)

>>> Vaasan kaupungilla lupa karkoittaa merimetsot Onkikarilta
sekä pesimäkauden ulkopuolella poistaa vanhat pesät,
karkoitusta ei saa suorittaa 20.5-20.8 välisenä aikana. Lupa on
voimassa 2017-2018 >> arviointi

>>> Korsnäs-Malax fiskeområdet:lla on lupa munien
öljyämiseen Juckasgrynnanilla 2018-2020. Ehdot: yksi
muna/pesä jätetään öljyämättä. Öljyäminen tulee lopettaa 20.5.
Munia öljytty kahteen otteeseen 2018 >> väliarviointi
Perusteluja: kalakanta ja kalastus, Onkikarin virkistyskäyttö,
uimaveden laatu, lentoturvallisuus

Eteläinen kaupunginselkä (Vaasa)
Poikkeusluvan mahdolliset perusteet luonnonsuojelulain § 39 mukaan:
 Ihmisten terveyden ja turvallisuuden tai lentoturvallisuuden kannalta
 Vakavien metsille, kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen ehkäiseminen
Koska toimenpiteitä toteutetaan kaupunginselällä 2017 tulee toimenpiteiden vaikutuksia arvioida ennen uusien
toimenpiteiden aloitamista. Tästä huolimatta lähtökohtana on ehkäistä metsille, kalastukselle ja vedenlaadulle
aiheutuvia vakavia vahinkoja:








Merimetsokannan vähentämiseksi hallitusti munien öljyäminen Juckasgrynnanilla suoritetaan Korsnäs–Maalahden
kalastusalueen poikkeusluvan mukaisesti vuosina 2018–2020. Toimenpiteet dokumentoidaan tarkasti kalastusalueen
toimesta. Toimenpiteet arvioidaan riippumattomien tutkimukseen pätevien toimijoiden sekä hakijan toimesta
Pelottelutoimenpiteet Onkikarilla suoritetaan Vaasan kaupungin poikkeusluvan mukaan vuosina 2017–2018.
Toimenpiteet arvioidaan riippumattomien tutkimukseen pätevien toimijoiden sekä hakijan toimesta

Alueellinen merimetsotyöryhmä kehottaa Vaasan kaupunkia järjestämään dokumentoinnin ja arvioinnin yhteystyössä
Suomen ympäristökeskuksen kanssa, poikkeusluvan suosituksen mukaisesti. Tulokset tulee esittää alueelliselle
merimetsotyöryhmälle. Tärkeä selvitettävä asia on mihin Onkikarilta karkotetut merimetsot muuttavat. Asia voidaan
selvittää esimerkiksi satelliittilähettimien avulla.
Syksyn ja talven 2018–2019 aikana merimetsotyöryhmä laatii ehdotuksia uusista toimenpiteistä vuodesta 2019 alkaen
ja sidosryhmät voivat hakea poikkeuslupaa.

Oravais- Monå- Kantlaxfjärden

•

•
•
•

•
•

Kiinteistöt 1000m

Ensimmäinen merimetson pesintä alueella
2003.
Alueella on neljä yhdyskuntaa, Fågelgrund,
Majsagrundet, Fjärdsgrundet ja Storögrund
Pesiä noin 1700-2700 viime vuosina
Erittäin tärkeät siian ja, erityisesti alueen
eteläosa, myös tärkeä ahvenen
poikastuotantoalue. Lähialueella sijaitsee
myös muita tärkeitä kalan
poikastuotantoalueita
Asutus on tiheää
Ammatti-, kotitarve- ja virkistyskalastus
merkittävää

Oravais-Monå-Kantlaxfjärden
Poikkeusluvan mahdolliset perusteet luonnonsuojelulain § 39 mukaan:
• Ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta
• Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen estäminen
Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen vuoksi sekä ihmisen terveyden ja
turvallisuuden kannalta esimerkkialueella ehdotetaan seuraavaa:

•
•
•
•

Estetään uusien yhdyskuntien muodostuminen häirinnällä
Yhdyskuntia pienennetään Majsa-grundilla ja Trebröderna sekä Fågelgrundetin ympäristössä hallitusti
Ampuminen sallitaan pyydysten läheisyydessä häirintämenetelmänä. Vaikutusta seurataan kalakannan
palautumiseen.
Pitkällä aikavälillä yhdyskunnat sallitaan vain Fjärdsrgundilla ja pienempi Storågrundilla

Revöfjärden, Raippaluoto

• Länsi-Suomen selkein ahvenen lisääntymisalueiden
keskittymä
• Luonnonvarakeskuksen mukaan ahvenen
lisääntyminen on tuottoisaa ja kestävällä pohjalla
• Alue toimii ahvenen tuotannon tasapainottajana ja
geenipankkina mikäli lähialueen jokisuut kärsivät
happamuus-ongelmista
• Ammatti-, kotitarve- ja virkistyskalastus merkittävää.

Revöfjärden, Raippaluoto
Poikkeusluvan mahdolliset perusteet luonnonsuojelulain § 39 mukaan:
• Vakavan vahingon estäminen kalakannoille ja kalastukselle.
• Tutkimus

Vakavien kalastukselle ja vedelle aiheutuvien vahinkojen vuoksi sekä
ihmisen terveyden ja turvallisuuden kannalta esimerkkialueella
ehdotetaan seuraavaa:

•
•
•
•

Ruokailevien ja pesäpaikkaa etsivien lintujen häirintä laillisin keinoin
Uusien yhdyskuntien muodostumisen estäminen
Ryhmässä kalastavien merimetsojen häirintä
Puskurivyöhykkeen muodostaminen alueen ympärille

Johtopäätöksiä







Esimerkkialueiden avulla on pyritty lähestymään konflikteja eri näkökulmasta ja
vältetty ”kaikki asiat pöydällä” tilannetta
Konkreettisen esimerkin avulla on helpompi keskustella konfliktikohteista ja –
teemoista ja saada eri mielipiteet kartoitettua
Kaikista asioista ei päästy yhteisymmärrykseen (esim. lintujen ampuminen
metsästyskauden ulkopuolella, kannan vähennysesitys, poikkeuslupahakemusten
teko yhdessä)
Odotukset Pohjanmaan raportin vaikuttavuuteen osin epärealistisia, odotukset
korkeat kansallisen ryhmän tuloksiin



Arvokasta päästä konsensukseen keskeisistä asioista alueellisesti ja kansallisesti



Konfliktien aiheet ja näkökulmat voivat vaihdella alueellisesti

