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1 Johdanto

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman
Ruovikkostrategia Suomessa ja Virossa Interreg.
IIIA –hankkeen yhteydessä luotiin toimintasuunnitelma maiden ruovikoiden hoito- ja käyttömahdollisuuksista poikkitieteellisellä otteella. Päämääränä
oli nivoa niin ruovikkoalueiden luonnon monimuotoisuus, ihmisen elinkeinonharjoittaminen ja
virkistyskäyttö sekä muu ruovikoiden hyödyntäminen yhdeksi toimivaksi paketiksi.
Projektin myötä muutamille Etelä-Suomen laajimmille ruovikkoalueille laadittiin ruovikon ja
lähiympäristön hoitoon ja käyttöön liittyvä yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman tarkoituksena oli
sovittaa yhteen alueen luonnonarvoihin sekä ruovikoiden käyttöön liittyvät näkökohdat. Toteuttamistapa on ollut avointa ja osallistavaa. Tavoitteena oli
lisätä maanomistajien tietämystä Natura-alueiden
hoidon mahdollisuuksista. Lisäksi tarkoituksena
on lähiympäristön luonnon monimuotoisuuden ja
vesiensuojelun edistäminen esimerkiksi maatalouden ympäristötuen erityistukien avulla.
Tämän yleissuunnitelman kohdekuvaukset ja
niihin liittyvät toimenpiteet on määritelty alueelta olemassa olevan monipuolisen tutkimustiedon
avulla. Laukanlahdella on tehty selvityksiä kasveista, sudenkorennoista, kalalajeista, vedenlaadusta ja luontotyyppien jakautumisesta. Hoitotoimia harkittaessa on pyritty ottamaan huomioon
mahdollisimman tarkoin esimerkiksi direktiivilajien ja uhanalaisten luontotyyppien sijainnit. Tällä
tavoin voidaan välttyä heikentämästä ainutlaatuisten luontokohteiden arvoa. Oikein kohdennetuilla
hoitotoimilla voidaan ylläpitää tai  jopa kohentaa
uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksia ja niiden
suotuisaa suojelutasoa.
Ruovikot ovat mahdollisuuksien pelikenttä.
Projektin yhteydessä ruovikon hyötykäyttöä niin
rakennusmateriaaliksi, bioenergiaksi kuin puutarhakäyttöönkin on tutkittu aktiivisesti. Laukanlahdellakin ruovikoiden hyödyntäminen näihin
tarkoituksiin on mahdollista suunnitelmassa esitetyillä osa-alueilla.

Yleissuunnitelman yhteydessä esitetään perusteltu tulevaisuuden kuva Laukanlahden alueen
hoidosta ja käytöstä, jossa niin luonnonarvot kuin
maanomistajien elinkeinon harjoittamismahdollisuudet ja virkistyskäyttö kulkisivat tasapainoisesti
rinnakkain. Hoitosuosituksia voidaan käyttää tukena mm. haettaessa maatalouden ympäristötuen
erityistukia ja pohjana esimerkiksi laajemmille lahden tilaa kohentaville Leader-hankkeille. Alueella
toimiva aktiivinen suojeluyhdistys voi myös hakea
maatalouden ympäristötuen erityistukia vuonna
2007 tapahtuneen maatalouden ympäristötukijärjestelmäuudistuksen myötä.
Mikäli Laukanlahdella tehtävät toimenpiteet onnistuvat ja ovat tehokkaita, tulevaisuudessa alueella on mahdollista nauttia kauniista maisemasta,
kalastaa puhtaammassa vedessä, kuulla kaulushaikaran törähtelyä ruovikossa ja nähdä keltavästäräkin pesivän lahden ympäristön laidunnetuilla
rantaniityillä.  
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2 Suunnittelumenetelmät ja tavoitteet

Ruokoprojektissa laadittiin neljä yleissuunnitelmaa Etelä-Suomen laajimmille ruovikkoalueille.
Uudenmaan yleissuunnitelmat ovat valmistuneet
Långvassfjärdeniin Inkoon Kopparnäsiin (Suikkari
2006) ja Sipoon Östersundomiin (Suikkari 2007).
Varsinais-Suomessa vastaanvanlainen julkaisu tämän yleissuunnitelman lisäksi on laadittu Sauvon
Tapilanlahdelle.
Suunnitelman yhteydessä kerättiin yhteen alueelta saatava tutkimus- ja taustatietoaineisto. Näitä
tietoja on esitelty kappaleessa 3 sekä käytetty hyväksi pohdittaessa eri osa-alueille soveltuvimpia
hoitotoimenpiteitä. 	
Yleissuunnittelua on toteutettu osallistavan
suunnittelun periaatteilla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että alueen maanomistajat ja Laukanlahden suojeluyhdistyksen jäsenet ovat voineet avoimesti osallistua tämän suunnitelman eri vaiheisiin.
Maanomistajilta on tiedusteltu kirjallisesti kyselyn avulla toiveita ja näkemyksiä alueen hoidon
ja käytön vaihtoehdoista (LIITE 1). Suunnitelman

laatimiseen liittyi myös maastotyövaihe, jonka
yhteydessä maanomistajien oli mahdollista saada
henkilökohtaista neuvontaa omistamiensa alueiden hoidosta ja rahoitusmahdollisuuksista muun
muassa maatalouden ympäristötukijärjestelmän
kautta. Maastokäyntien yhteydessä tarkasteltiin
alueiden soveltuvuutta eri hoitotoimenpiteiden
kohteiksi ja keskusteltiin maanomistajien kanssa
heidän näkemyksistään omistamiensa alueiden
hoidon suhteen.
Lisäksi suunnittelun loppuvaiheessa raporttiluonnosta ja hoitosuunnitelmakarttoja esiteltiin
tilaisuudessa lokakuussa 2007. Tilaisuudesta saatujen kommenttien perusteella loppuraporttia ja
siihen liittyviä hoitosuunnitelmakarttoja viimeisteltiin.
Suunnittelutyötä on tehty  yhteistyössä LounaisSuomen ympäristökeskuksen Naturan toteutuksesta vastaavien virkamiesten kanssa. Suunnitelma toimii myös pohjana alueen Naturan hoito- ja
käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Maanomistajia tapaamassa.
Kuva: Kimmo Härjämäki
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Kartta 1. Suunnittelualueen sijainti.
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3 Alueen yleiskuvaus

Laukanlahti on Perniön ja Särkisalon rajalla sijaitseva, Kiskonjoen Natura 2000-alueeseen kuuluva  
merenlahti. Lahden lähiympäristö on merkittävää
viljelyaluetta. Pelloilla viljellään tavanomaisten
viljakasvien lisäksi esimerkiksi sokerijuurikasta ja
vihanneksia. Laukanlahden rannat ovat asumiseen
soveltuvilta osiltaan melko tiheästi rakennettuja
-  niin kesämökki- kuin pysyvämpäänkin asutuskäyttöön.
Laukanlahti on voimakkaasti ruovikoitunut
matala flada, jonka kaakkoisreunalla kulkee Kiskonjoki. Lahden pohjoisreunaan laskee kaksi valtaojaa: Krapuoja ja Myllyoja. Laukanlahti kuuluu
luontodirektiivin ja lintudirektiivin mukaiseen
Natura-alueeseen FI0200083, Kiskonjoen vesistö.
Natura-alueen pinta-ala Laukanlahdella on noin 74

hehtaaria. Särkisalon puolella on yksityisen maanomistajan perustama luonnonsuojelualue.
Kiskonjoen Natura-alueesta Laukanlahdella
luontodirektiivin luontotyyppejä ovat jokisuistot
(1130) ja Itämeren boreaaliset rantaniityt (1630).
Jokisuistomuodostuma on kehittymässä noin 500
metriä ohi Natura-alueen ulkorajan. Luontotyypin
vaatimukset täyttävää merenrantaniittyä on Laukanlahdella noin 30 hehtaaria.
Tämän yleissuunnitelman toiminta-alue koostuu Kirakkajärven-Myllyojan-Suomenniitynojan
valuma-alueesta sekä Makarlanjärven-Krapuojan
valuma-alueesta. Kokonaisuudessaan nämä muodostavat 49,3  neliökilometrin suuruisen valumaalueen. Kiskonjoki valuma-alueineen ei kuulu
suunnittelualueeseen.

Laukanlahden itäosan rantaniitty odottaa laiduntajiaan ja säännöllistä ruovikonkorjuuta. Kuva: Sami Lyytinen
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Kartta 2. Suunnitelman ydinalue.
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Laukanlahden yleissuunnittelualue käsittää lahdenpohjukan ja edellä mainitut jokivarsiympäristöt,
Krapuojan, Myllyojan ja osittain Suomenniitynojan
alueet. Suunnittelu on toteutettu Ruokoprojektissa,
mutta oli perusteltua laajentaa suunnittelualuetta
laajemmalle jokien latvoille asti, sillä toimenpiteet
yläjuoksullakin vaikuttavat lahden tilaan.
Luontaisten prosessien ja osittain ihmistoiminnan vaikutuksesta Laukanlahti on muuttunut puhdasvetisestä merenlahdesta fladan suuntaan. Flada
määritellään merestä kuroutuvaksi matalaksi merenlahdeksi. Fladalle tyypillisiä piirteitä ovat rajoittunut vedenvaihto ja mahdollinen kynnys lahden
suuaukolla (Numminen 1999). Näin on tilanne
myös Laukanlahdella. Sen sijaan suuosan kynnys
lienee osittain ihmistoiminnan vaikutuksesta syntynyt. Kiskonjoen tukinuiton takia Laukanlahden
suulle rakennettiin maavalli vuonna 1949, jolla varmistettiin se, että tukit eivät päässeet karkaamaan
väärään suuntaan kohti Laukanlahden perukoita.
Fladan määritelmästä on käyty keskustelua
aiemminkin. Laukanlahden historiallisen maankäytön pohjalta alueen fladaa ei voitane täyspainoisesti pitää luonnollisen kehityskulun tuloksena
merenlahdesta kohti sisäjärveä.
Lahden tila on heikentynyt viime vuosina. Varsinkin luonnon monimuotoisuusarvot ovat vähentyneet ruovikoitumisen, maankohoamisen ja
avovesialueelle kertyvän kiintoaineskuormituksen
vuoksi. Viljelyalueilta kulkeutuneet ravinteet ja
lahden sisäinen kuormitus ovat lisänneet lahden
rehevöitymistä ja heikentäneet veden laatua. Myös
virkistyskäyttömahdollisuudet vaikeutuvat veneväylän ja avovesialueen umpeenkasvun vuoksi.
Positiivisiakin muutoksia alueella on tapahtunut. Varsinkin lahden länsilaidalla laidunnusta on
herätelty uudelleen eloon. Laidunnus onkin tehokas keino estää lahden ruovikoitumista ja pitää yllä
matalakasvuista tulvaniittyä, joka on monelle kahlaajalinnuille ja muille avomaalinnuille suorastaan
elinehto. Lisäksi Krapuojan suuosan pohjoispuolisille peltoalueille on perustettu vesiensuojelullisia
suojavyöhykkeitä.
Monilla ihmisen vaikutuksesta syntyneillä ja
muovautuneilla luonnonympäristöillä suojelualueisiin kuuluminen ei tarkoita niiden kertakaikkista rauhoittamista. Erityisesti Laukanlahdella
tilanne on suorastaan päinvastainen. Mikäli nykyiset arvot halutaan säilyttää ja monimuotoisuutta lisätä, ovat soveltuvilla osa-alueilla esimerkiksi
niitto, laidunnus ja kosteikkojen perustaminen
eduksi alueen luonnonarvoille.

10
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3.1

Laukanlahden ympäristössä
tehtyjä selvityksiä ja
suunnitelmia
Laukanlahti on ollut aiemminkin useiden selvityksien ja tutkimushankkeiden kohteena. Laajimpia
selvityksiä ovat vuonna 1998 ilmestynyt Leaderrahoituksella toteutettu Laukanlahden kehittämishankkeen yhteenvetoraportti (Vogt 1998). Vogtin
kokoamassa julkaisussa on vedetty yhteen projektin yhteydessä tehdyt tutkimukset ja selvitykset
mm. alueen vedenlaadusta, sedimentaatiosta, kasvillisuudesta, linnuista ja kalastosta. Näitä tietoja on hyödynnetty pohjatietona tämän julkaisun
kappaleissa 4 ja 6.
Laukanlahti on ollut myös Ruovikkostrategia
Suomessa ja Virossa –projektin yksi keskeinen
suunnittelu- ja tutkimuskohde Varsinais-Suomessa.
Projektin yhteydessä alueelta on kerätty aineistoa
mm. opinnäytetöihin liittyviin tutkimuksiin ruovikon väyläniiton vaikutuksista vedenlaatuun (Kojo
2006) ja järviruokovyöhykkeen kyvystä pidättää
ojista tulevia ravinteita (Sandström 2007).
Lisäksi alueella on tehty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimesta kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus (Kalpa 2003). Tässä selvityksessä
tarkoituksena oli selvittää harvinaisten kasvien ja
luontotyyppien sijainnit tulevien kunnostustoimenpiteiden suunnittelemiseksi. Selvityksen tietoja on hyödynnetty myös toimenpide-ehdotuksia
suunniteltaessa kappaleessa 6.

Opiskelija Janne Kojo näytteenottotyössä keskellä Laukanlahden ruovikoita kesällä 2006. Kuva: Juhani Salmi
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© Blom kartta Oy

Kartta 3. Yläosan ilmakuva (oranssin sävyinen) on otettu 6.7.2005 ja alempi (vihertävämpi) 4.6.2003.
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Laukanlahdella tehdyt selvitykset ja kokeet
• Teoksessa Laukanlahden kehittämishankkeen yhteenvetoraportti (Vogt 1998)
		 - Laukanlahden veden laatu ja tilan parantaminen (Vogt 1998)
		 - Perniön Laukanlahden sedimenttitutkimus (Itkonen 1998)
		 - Kalastotutkimus: kutualueiden määrittäminen (Salovius 1998)
		 - Selvitys Laukanlahden linnustosta (Riihimäki 1998)
		 - Kasvikartoitus Laukanlahden kosteikosta (Kulmala 1998)
		 - Laukanlahden valuma-alueelta syntyvä haitallinen vesistökuormitus ja sen vähentämistavoitteet
		 (Svahnbäck 1998)
• Laukanlahden ja Saarenjärven kasvillisuus ja luontotyypit (Kalpa 2003)
• Särkisalon Laukanlahden hoitosuunnitelma (Lies-Niittymäki 2004)
• Järviruokovyöhykkeen kyky pidättää ojista tulevaa ravinnekuormitusta (Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu Sandström 2007).
• Ruoikon väyläniiton vaikutus vedenlaatuun. (Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu Kojo 2006)
• Perniön/Särkisalon Laukanlahden sudenkorentoselvitykset vuonna 2007. (Faunatica Oy)
• Kalanpoikastutkimus (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Vuorenpää, tulossa 2008)

Laukanlahden kapeaa veneväylää reunustaa ruovikko. Kuivimpina aikoina veden syvyys voi jäädä alle metriin.
Kuva: Kimmo Härjämäki

12
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4 Laukanlahden ja lähiympäristön nykytila

Luonnon monimuotoisuuden kannalta Laukanlahti on yhä arvokas ympäristö. Alueelta löytyy
harvinaisia ja vaateliaita kasvi- ja eläinlajeja sekä
suojelulliselta arvoltaan tärkeitä luontotyyppejä.
Laukanlahti on kuitenkin geologisten ja biologisten prosessien myötä jatkuvassa kehittymistilassa.
Luonnollisten kehitysprosessien myötä alueelta
katoaa ja alueelle tulee uusia eliölajeja. Myös ihmistoiminnalla on niin alueen monimuotoisuutta
edistäviä kuin heikentäviäkin vaikutuksia.
Laukanlahden luonnon monimuotoisuuden ja
vesistön tilaan vaikuttaa pohjoisesta laskevien pelto-ojien mukanaan tuoma ravinne- ja kiintoaineskuormitus. Toisaalta lahden ruovikot ja muu vesikasvillisuus kumuloituessaan kasvattavat omalta
osaltaan lahden ravinteisuutta ja kiihdyttävät umpeenkasvua. Peltoeroosion kiihtymistä pidetään
kuitenkin luontaista umpeenkasvua suurempana
ongelmana (Kalpa 2003). Vaikka alueen peltoviljelyn kuormitus onkin merkittävä uhka lahden vesialueen tulevaisuudelle, haitannee se enemmän virkistyskäyttöä kuin luonnon monimuotoisuutta.
4.1

Alueen luontotyyppien nykytila
80 hehtaarin laajuisen Laukanlahden luontotyypeistä luonnehtivimpia ovat merenrantaniityt
(Natura-luontotyyppi 1630) ja jokisuistot (Naturaluontotyyppi 1130) (Kalpa 2003). Merenrantaniittyjä alueella on noin 30 hehtaaria ja ne painottuvat alueen itä-, luoteis- ja kaakkoiskulmiin. Muu
osa-alue, eli noin 50 hehtaaria on luontotyypiltään
jokisuistoa (Kalpa 2003).  
Laukanlahden länsilaidan yksityinen suojelualue on inventoitu METSO-ohjelman puitteissa.
Siinä yhteydessä arvioitiin luontoarvot, alueen
puusto ja suunniteltiin hoitotoimenpiteet kuviokohtaisesti (Lies-Niittymäki 2004). Länsiosan
luonnonsuojelualueen luontotyyppeihin kuuluvat
ruovikon ja avovesialueen lisäksi kapea saraval-

tainen rantaniittyvyöhyke, tervaleppälehto sekä
koivuviita (Lies-Niittymäki 2004). Näiden lisäksi
Laukanlahden koilliskulmassa on noin hehtaarin
laajuinen korpi-lähdeympäristö, jossa kasvaa vaateliasta kasvilajistoa (Kulmala 1998).
Laukanlahden valuma-alue on suurimmalta
osaltaan intensiivisesti viljeltyä maatalousaluetta. Tästä huolimatta niin peltoaukeiden laitamilla
kuin itse Laukanlahden alueella on useita perinnebiotoopeiksikin luokiteltavia monimuotoisuuskohteita (Härjämäki ym. 2007). Laukanlahdella
pitkäaikaisen laidunnuksen vaikutus näkyy yhä
selkeästi lahden ympäristössä matalakasvuisina
rantaniittyvyöhykkeinä, joskin niiden ala on supistunut laidunnuksen päättymisen jälkeen yhä
kiihtyvällä vauhdilla.
4.2

Vesien tila
Laukanlahden alueella vedenlaatu on pitkälti kiinni valuma-alueelta purkautuvien jokien vedenlaadusta sekä meren pinnan korkeuden vaihteluiden
tuomien pulssien vaikutuksesta. Laukanlahden
vesien viipymäarvo on 7-8 vuorokauden luokkaa. Tulvaveden, sulamisvesien ja rankkasateiden
jälkeen läpivirtaus on vain muutama tunti (Vogt
1998).
Laukanlahden alueella on havaittu happivajetta.
Happivaje on peräisin alueen runsaasta orgaanisesta aineksesta ja siihen kytkeytyvästä biologisesta hajotuksesta (Vogt 1998). Esimerkiksi maatuva
järviruoko kuluttaa lahden happea erityisen voimakkaasti.
Laukanlahti on luokiteltavissa erittäin reheväksi
vesistöksi. Lahden suurimmat fosforipitoisuudet
ovat havaittavissa maaliskuussa ja typpipitoisuudet marraskuussa. Keskimäärin valuma-alueelta
tulee lahteen fosforia 1,6 kg ja typpeä 45 kg vuorokaudessa (Vogt 1998). Lahdelle kulkeutunut
sedimentti on myös hyvin ravinnepitoista. Kun
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pohjaan kiinnittyvät kasvit käyttävät ravinteita
hyödykseen ja lopulta lahoavat, aiheuttaa tämä
merkittävän sisäisen lisäkuormituksen alueen vedenlaatuun (Itkonen 1998).
Laukanlahden rehevyydestä johtuen lahden
ranta-alueilla virkistyskäyttömahdollisuudet ovat
rajalliset. Rehevyys on lisäksi luonut alueelle laajat
järviruoko- ja kelluslehtisten muodostamat vyöhykkeet, jotka hyödyntävät lahteen tulevia ravinteita.
Kasvillisuus toimii myös biosuodattimena, joka
estää maa-aineksen suoraa pääsyä merenlahteen.
Toisaalta esimerkiksi kelluslehtisten ja järviruo’on
niiton avulla niihin kerääntyneet ravinteet voidaan
osittain saada pois alueelta ja tällä tavoin parantaa
lahden veden laatua. Voidaan kuitenkin arvioida,
että lahden veden laadun parantaminen on aikaa
vievä prosessi, koska pohjasedimenttiin on kerääntynyt ravinteita erittäin runsaasti.  
4.3

Alueen eliölajien nykytila
Linnut
Laukanlahden alueen linnustosta ei ole aikasarjaseurantaan perustuvaa tietoa, vaan tässä yhteydessä havainnot perustuvat yksittäisten henkilöiden
tiedonantoihin sekä Laukanlahden kehittämishankkeen yhteydessä Janne Riihimäen laatimaan
linnustoselvitykseen. Selvitys on tehty vuonna
1998, joten alueen lajisto on oletettavasti muuttunut tämän jälkeen (Taulukko 1).
Laukanlahdella vuonna 1998 toteutetun kattavamman linnustokartoituksen yhteydessä on tavattu merikotka, kalasääski, rastaskerttunen, ruskosuohaukka, kalatiira, liro, räyskä ja haapana (Riihimäki 1998). Laukanlahden lintulajistoon kuuluu
ainakin vierailevana kaulushaikara. Kesällä 2007
kaulushaikara on todennäköisesti pesinyt alueen
välittömässä läheisyydessä, sillä 11.8.2007 Hästön
laidunnetulta tulvaniityltä lähti lentoon nuori yksilö (Pynnönen, sähköpostiviesti 28.9.2007).
Rastaskerttunen luokitellaan uhanalaiseksi lajiksi, pensastasku, kottarainen, kalasääski ja ruskosuohaukka silmälläpidettäviksi. Lisäksi kalatiira  
kuuluu lintudirektiivin liitteeseen I ja ruskosuohaukka sekä kalasääski luontodirektiivin liitteeseen I. Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa
ja säilyttää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana EU:n tasolla. Lintudirektiivin
tavoittena on puolestaan ylläpitää tietyt lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia.
Rastaskerttusesta, kaulushaikarasta ja ruskosuohaukasta on tehty havainnot myös kesällä 2007
(Pynnönen, sähköpostiviesti 28.9.2007). Haukoista
14
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alueella nähtiin myös syyskesällä muuttomatkalla
ollut sinisuohaukka (Korpinen, suullinen tiedonanto 11.9.2007).
Laidunnuksen päättymistä seurannut matalien
rantaniittyjen umpeenkasvu ja lieterantojen puuttuminen nykyään lähes kokonaan ovat niukentaneet erityisesti alueella pysähtyvien ja levähtävien
muuttolintujen määrää. Myöskään rantaniityillä
viihtyvää keltavästäräkkiä  ei oltu alueelta tavattu
enää vuosikausiin (Loivaranta, sähköpostiviesti
13.5.2007), mutta kesällä 2007 lahden luoteiskulman laidunniityllä tavattiin keltavästäräkkikoiras. Kyyhkylajeista harvinaisempaa uuttukyyhkyä tavattiin alueelta (Pynnönen, sähköpostiviesti
28.9.2007). Alueella on myös pesinyt muutamana
vuonna ruovikkolintu, viiksitimali (Ahola, sähköpostiviesti 3.10.2007).  
Laukanlahden lähiympäristöjen tervalepikot
tarjoavat käyttökelpoisen elinympäristön monille
lajeille. Esimerkiksi lahden kaakkoiskulman tervalepikossa on nähty käpy-, harmaapää- ja pikkutikka sekä palokärki (Markkanen, sähköpostiviesti
26.9.2007). Pikkutikka kuuluu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneisiin ja harmaapäätikka silmälläpidettäviin, taantuneisiin lajeihin. Näille lajeille
erityisen tärkeitä ovat moni-ikäiset leppäkasvustot
ja varsinkin lahoavat puut. Laukanlahden ympäristössä leppää löytyy kaakkoisosien lisäksi koillisosasta kapeana vyöhykkeenä sekä länsiosasta,
yksityisen suojelualueen lähistöltä.
Laukanlahden alue on tärkeä rantalinnuston
muutonaikainen levähdysalue (Pekka Loivaranta
& Janne Ekblom 1994). Keväisin levähtävää kahlaajalintulajistoa tavataan erityisesti Hästön laidunniityiltä (Markkanen, sähköpostiviesti 26.9.2007).
Muuttavista linnuista Laukanlahdella on tavattu
mm. harmaahaikara, laulujoutsen, metsähanhi ja
merihanhi (Riihimäki 1998).
Yksittäisten henkilöiden tiedonantojen perusteella  ����������������������������������������
Laukanlahden linnusto on vuosikymmenien
saatossa ����������������������������������������
muuttunut, eikä alue ole enää viime vuosina houkutellut lintuhavaintoja tekeviä harrastajia. Syynä voidaan pitää alueen ruovikoitumista ja
siitä johtuvaa näkyvyyden heikentymistä ja lajiston niukentumista (Loivaranta, sähköpostiviesti
13.5.2007). Laidunnuksen myötä on kuitenkin odotettavissa avomaita suosivien lajien lisääntymistä.
Myös mahdollinen ruovikon talvikorjuu tullee
muuttamaan jonkin verran lajistoa ja eri lajien yksilömääriä. Lisäksi alue mainitaan potentiaaliseksi etelänsuosirrin elinympäristöksi, mikäli lahden
laidunnusta laajennetaan nykyisestään (Kivivuori
2007, suull. tiedonanto 3.10.2007). Etelänsuosirri on
äärimmäisen uhanalainen laji ja on selkeästi kärsinyt merenrantaniittyjen laidunnuksen loppumisesta (Ympäristöministeriö 2002).

Rantaniittyjen laidunnuksen aloittamisen myötä keltavästäräkki lienee tulevaisuudessa yhä tutumpi näky
suunnittelualueella. Kuva: Sami Lyytinen

Lähinnä eteläisen Suomen rantaruovikoissa viihtyvää viiksitimalia on tavattu Laukanlahdella.
Kuva: Antti Below

Etelänsuosirrin elinpaikkavaatimukset (mukaillen Thorup 2005):
• Niityn pitää olla kostea, alkukesästä jopa vetinen
• Viihtyvät niityillä, joilla on kesäksi kuivuvia lampia, kuoppia ja mutalaikkuja
• Poikasia varten erityisesti ruovikon suojaamat umpilampareet erinomaisia
• Korkeakasvuisemmat ympäristöt toimivat panssarina myös petoja vastaan
• Kasvillisuuden korkeus on 5-15 cm pesäpaikoilla
• Pesältä hyvät näköyhteydet ympäristöön
• Niitto tai laidunnus mahdollista, jotta kasvillisuus riittävän matalaa
• Laidunpaineen tulee olla sopiva (noin 1 eläinyks./ha) ja laidunaika miettiä tapauskohtaisesti
• Mahdollisimman pitkälle syksyyn jatkuva laidunnus eduksi
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Taulukko 1. Laukanlahdella tiedossa olevat lintulajit 1998 (Riihimäki 1998).
Muutonaikainen
havainto
Silkkiuikku

X

Harmaahaikara

X

Pesimäaikainen havainto (parimäärä)

Vieraileva

1*

Kaulushaikara

1*

Laulujoutsen

X

Metsähanhi

X

Merihanhi

X

Kanadanhanhi

X

Valkoposkihanhi

X

Haapana

X

Harmaasorsa

X

Tavi

X

Heinätavi

X

Sinisorsa

X

Lapasorsa

X

Telkkä

X

Jouhisorsa

X

Tukkasotka

X

Punasotka

X

Isokoskelo

X

2

5
2

Ruskosuohaukka

X

Sinisuohaukka

X

Kalasääski

X

Nuolihaukka

X

Nokikana

X

Kurki

X

Kapustarinta

X

3

Töyhtöhyyppä

X

Suokukko

X

Taivaanvuohi

X

1

Punajalkaviklo

X

1

Valkoviklo

X

Mustaviklo

X

Kuovi

X

Räyskä

X

Kalatiira

X

3

Niittykirvinen

X

6

Lapinkirvinen

X

Keltavästäräkki

X

4/1 koiras **

Västäräkki

X

3

Pensastasku

X

6

Ruokokerttunen

X

15

Rytikerttunen

X

5

Rastaskerttunen

X

1

Pensaskerttu

X

1/useita*

16
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Muutonaikainen
havainto

Pesimäaikainen havainto (parimäärä)

Lapinharakka

X

Kottarainen

X

8

Hemppo

X

2

Punavarpunen

X

2

Pajusirkku

X

5

Uuttukyyhky

Vieraileva

X**

Harmaapäätikka

?

Palokärki

?

Käpytikka

?

Pikkutikka

?

Viiksitimali

?***

* pesii lahden eteläpuolisilla ruovikkoalueilla
**kesän 2007 havainto
*** pesinyt muutaman kerran

Kasvillisuus
Laukanlahden kasvillisuus on pääosin yksipuolista ja tiheää ruovikkoa. Järviruokovyöhyke on eteläosiltaan noin 400 metriä leveä ja alueen keskiosissa
järviruoko on muodostanut itselleen maatuneen
kasvualustan. Ruovikkovyöhykkeen välistä kulkee
noin 2 metrin levyinen veneväylä, jota Laukanlahden suojeluyhdistys on pitänyt avoimena viime
vuosina niittotalkoiden avulla.
Laukanlahden kasvillisuutta on selvitetty ainakin kahteen eri otteeseen, joten tämän suunnitelman yhteydessä uuteen kartoitukseen ei nähty
tarvetta. Ensimmäinen kattava selvitys on Laukanlahden kehittämishankkeen yhteydessä Hannu
Kulmalan tekemä lajilistaus alueen kasvillisuudesta. Kartoituksen yhteydessä Laukanlahdelta
ja sen lähiympäristöstä havaittiin yhteensä 241
putkilokasvilajia (Kulmala 1998). Toinen kartoitus
on tehty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen.
toimesta (Kalpa 2003).
Alueen avovesialue on varsin pieni, noin 4 hehtaaria. Varsinkin loppukesästä tämäkin avovesialue
on runsaan kelluslehtikasvillisuuden peittämä. Kulmalan (1998) mukaan avovesialueen runsaimmat
vesikasvit ovat uistin- ja tylppälehtivita, ulpukka,
lumme, vesitatar ja isovesiherne. Muuta lajistoa
avovesialueella edustavat kiehkuraärviä, pikkuja isovesitähti, haarapalpakko, pystykeihonlehti,
sarjarimpi ja ratamosarpio. Avoimen vesialueen
ja rantaniittyjen väliin jäävällä alueella yleisimpiä
lajeja ovat järvikaisla, kapea- ja leveälehtiosmankäämi sekä vähäisessä määrin sarjarimpi.

Myrkkykeiso on hengenvaarallinen laiduneläimille. Laukanlahdella laji on onneksi harvalukuinen. Piirros: Mimmi Vuoristo
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sara ja matalakasvuiset ruohot
järviruoko
mesiangervo
järvikaisla
pensaikkoa tai puustoa
tervaleppäyhdyskunta
osmankäämi
nurmilauha
kelluslehtiset
avovesi
rantaviiva
0

200

400 m

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07
© Lounais-Suomen ympäristökeskus

Kartta 4. Laukanlahden kasvillisuusvyöhykkeet (Kalpa 2003).
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Laukanlahti on toinen Varsinais-Suomen kahdesta isohierakan esiintymispaikasta. Isohierakka
on Varsinais-Suomessa alueellisesti uhanalainen
kasvilaji. Vuonna 2001 Kiskonjoen suulla, Hästön
tilan laidunalueen ulkopuolisella vetisellä tulvaniemekkeellä kasvoi noin 15-20 yksilöä, tästä noin
400 metriä jokea ylöspäin pohjoispuolisella suuriruohoisella niityllä kasvoi noin 30 yksilöä ja Krapuojan suun eteläpuolisella rantaluhdalla 4 yksilöä
(Kalpa 2003).
Lahden reunoilla, k�������������������������
ovemmalla maalla, �������
on joitakin umpeenkasvavia saravaltaisia rantaniittyjä.
Yleisimpinä kasvavat mätässara, viiltosara, jokapaikansara, vesisara ja tupassara. ������������������
Harvinaisimpia lajeja niityillä ovat piukkasara ja merisara. Alueen
itäosassa on laaja saravaltainen niittyalue ennen
järviruovikon alkamista. Lajiston valtasuhteet
vaihtelevat kosteusolosuhteiden mukaisesti. Kosteilla paikoilla mesiangervo on yleisin, mutta myös
terttu- ja ranta-alpia, keltakurjenmiekkaa ja rantakukkaa esiintyy näillä kohdin. Laajaa niittyaluetta
luonnehtivat sarat. Luhtaniitylle tyypilliseen tapaan siellä kasvaa mm. luhtalemmikkiä, luhta- ja
rantamataraa, luhtatähtimöä, suoputkea, luhtakastikkaa, ruokohelpeä, punanataa, polvipuntarpäätä,
ojasorsimoa, lännenmaarianheinää, luhta- ja rönsyrölliä, suo-orvokkia ja luhtavuohennokkaa. Alueella satunnaisemmin esiintyvää lajistoa edustavat
mm. rantanenätti, rantakanankaali, vesi- ja isohierakka, myrkkykeiso, keltaängelmä, rantaleinikki,
luhtalitukka ja punakoiso. Itäosan harvinaisempia
lajeja ovat asutuksen läheisyydessä sijaitsevat paunikko ja mutayrtti (Kulmala 1998).
Korpikuusikon lähteisten osa-alueiden liepeillä kasvaa vaateliaita kostean paikan kasveja:
velholehti, suovehka, purolitukka, metsätähtimö,
pikkutalvikki, mesimarja, käenkaali, punaherukka, valkovuokko, hiirenporras ja metsäalvejuuri
(Kulmala 1998).
Kasvillisuuden täsmällisempi inventointi ja
seuranta olisi jatkossakin mielenkiintoista, koska
alue on koko ajan muutoskehityksessä – joillakin
osin umpeenkasvu jatkuu, joillakin taas laidunnus
palauttaa vanhaa rantaniittyä ja siihen sidoksissa
olevia kasveja.

Mutayrtti viihtyy nimensä mukaisesti murtovesien mutarannoilla.
Kuva: Kimmo Härjämäki

Luhtalitukka kasvaa rantaniityn kosteilla paikoilla.
Kuva: Kimmo Härjämäki

Kalalajisto
Laukanlahden kalalajistoa on tutkittu Laukanlahden kehittämisprojektin yhteydessä 1998 (Salovius
1998) sekä uudemman kerran kesällä 2007 Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) toimesta.
Kesän 2007 tutkimus kohdistui lähinnä kalanpoikasten liikkeisiin ja sopiviin kutualueisiin.
Laukanlahden kalat ovat pääsääntöisesti makeanvedenlajeja, jotka kyllä elävät murtovedessä,
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mutta nousevat makeampaan veteen kutemaan.
Rehevälle lahdelle tyypillisesti alueen kalalajistoa
luonnehtivat särkikalat. Yleisimmät kutukalat ovat
särki, lahna, säynävä, pasuri, sorva ja salakka (Salovius 1998). Myös mutapohjissa viihtyvä suutari
on yleistynyt viime aikoina voimakkaasti (Gruner,
suull. tiedonanto, 24.5.2007). Näiden lisäksi alueella tavataan ahventa, haukea, kiiskeä, kuoretta,
lohta, madetta, ruutanaa ja taimenta. Tavatuista 15
lajista Laukanlahdella kutee 9 lajia (Salovius 1998).
Kesän 2007 kalanpoikastutkimuksen alustavien
tietojen perusteella hauelle, särjelle ja lahnalle alue
on mitä parhain lisääntymisympäristö. Mateen ei
sen sijaan havaittu kesän tutkimusten perusteella
nousevan lahteen kutemaan (Härmä, sähköpostiviesti 14.6.2007).

Sudenkorennot ja pohjaeläimet
Laukanlahden alueelta laadittiin Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen Ruokoprojektin teettämä sudenkorentoselvitys (Taulukko 2). Korentoselvityksen toteuttivat Faunatica Oy:stä Petro Pynnönen ja
Marko Nieminen. Alueen korentolajisto osoittautui
erityisen monipuoliseksi. Kaikkiaan lahden alueella tavattiin yhteensä 26 eri korentolajia, mikä on 48
% Suomessa elävistä lajeista (Taulukko 2). Alueella
elää myös EU:n luontodirektiivin II ja IV liitteissä
mainittu täplälampikorento.
Täplälampikorento suosii humuspitoisia ja suhteellisen runsasravinteisia vesistöjä. Se ei kuitenkaan viihdy liian rehevässä eikä liian umpeenkasvaneessa ympäristössä.

Taulukko 2. Kesä 2007 sudenkorentokartoituksen lajihavainnot.
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Laji

Tieteellinen nimi

Immenkorento

Calypteryx splendens

Neidonkorento

C. virgo

7.6.2007

17.7.2007

11.8.2007

6
1

Yhteensä
6

1

1

3

131

500

631

Sirokeijukorento

Lestes sponsa

Vihertytönkorento

Coenagrion armatum

Keihästytönkorento

C. hastulatum

2

2

1

5

Sirotytönkorento

C. pulchellum

5000

1590

80

6670

Isotytönkorento

Ertythromma najas

1000

955

6

1961

Okatytönkorento

Enallagma cyathigerum

1

1

2

26

87

27

140

500

26

2

528

34

6

40

Hoikkatytönkorento

Ischnura elegans

Sulkakoipikoento

Platycnemis pennipes

Kirjoukonkorento

Aeshna cyanea

1

1

Ruskoukonkorento

A. grandis

14

50

64

Siniukonkorento

A. juncea

8

14

22

Etelänukonkorento

A. mixta

2

2

Rannikkoukonkorento

A. osiliensis

Vaskikorento

Cordulia aenea

Liitokorento

Epitheca bimaculata

Täpläkiiltokorento

Somatochlora flavomaculata

Välkekorento

S. metallica

Ruskohukankorento

L. quadrimaculata

Merisinikorento

Orthetrum cancellatum

Tummasyyskorento

Sympetrum danae

Elokorento

S. flaveolum

Punasyyskorento

S. vulgatum

Täplälampikorento

Leucorrhinia pectoralis

Isolampikorento

L. rubicunda
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30

6

3

10
33

1

1
7

1

8

1

14

13

58

satoja

135

18

n. 500

5

2

1

8

303

1550

1853

1

13

14

6

330

336

53
4

4

57
4

Suutari on runsastunut Laukanlahdella viime vuosina voimakkaasti. Suutari viihtyy erityisesti rehevissä, mutapohjaisissa vesistöissä ja tulee toimeen myös vähähappisissa olosuhteissa. Kuva: Kimmo Härjämäki

Vastakuoriutunut etelänukonkorento Hästön laidunniityllä. Kuva: Janne Koskinen
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Inventoinnin yhteydessä tehtiin myös ensimmäinen etelänukonkorennon lisääntymishavainto Suomessa (Pynnönen 2007). Tyypillisimpiä ja
määrällisesti runsaimpia merenlahtien lajeja ovat
siro- ja isotytönkorento. Isotytönkorento viihtyy
erityisesti kelluslehtikasvustojen liepeillä, ruovikkovyöhykkeen avoveden puolella (Karjalainen
2003). Tällaista suojaisaa aluetta löytyy myös Laukanlahdelta.
Laukanlahden avovesialueen runsaan vesikasvillisuuden todetaan selvityksen mukaan olevan
eduksi korentojen toukkien selviämiselle. Korentolajien monimuotoisuutta lisää lahden suuosan
eteläpuolella oleva laaja, tulviva laidunniitty (Pynnönen 2007). Sudenkorentojen toukat suosivat lisäksi pehmeää sedimenttipohjaa (Korkeamäki,
2006), jota alueelta varmasti löytyy.
Sudenkorentoja uhkaavat Suomessa vesistöjen rakentaminen, rehevöityminen ja likaantuminen (Karjalainen 2003). Laukanlahden osalta
suurin uhka lienee nimenomaan avovesialueiden.
pieneneminen. Sudenkorentoja voidaan pitää
myös erinomaisina bioindikaattoreina ympäristönsä muutoksista (Karjalainen 2003). Joillakin alueilla
kannattaisi tehdä pitemmän ajan havainnointia ja

varsinkin mahdollisten hoitotoimien vaikutusta korentojen lajisuhteisiin ja -määriin olisi syytä selvittää. Laukanlahti soveltuisi erinomaisesti
tällaisten aikasarjatutkimuksen piiriin, erityisesti
siinä tapauksessa jos edes osa tässä suunnitelmassa
esitetyistä toimenpiteistä toteutuu.
Laukanlahden Natura-alueen Kiskonjoen päässä
ja meren puolella selvitettiin Ruokoprojektin puitteissa meriuposkuoriaisen (Macroplea pubipennis)
esiintymistä. Lajia on tavattu  Kiinassa ja Suomessa
ja se elää Suomessa jouhi- ja hapsividalla (Potamogeton pectinatus ja P. filiformis). Lajia ei löydetty
tutkimusalueelta, fladassa ei ollut myöskään sille
soveltuvaa kasvillisuutta. Vitalajeja löytyi meren
puolelta ja sieltä havaittiin rantauposkuoriaisen
(Macroplea mutica) koteloita jouhividalta (Potamogeton pectinatus). Niittoväylältä otettiin kvalita-.
tiivinen varsihaavinta kuudesta kohdasta tasaisin
välimatkoin, jotta koko väylän pohjaeläimistöstä
saataisiin yleiskuva (Taulukko 3). Näytteet ottivat
Janne Kojo ja Juhani Salmi. Pohjaeläimet määritti
Arto Huhta. Tutkimus tehtiin samassa yhteydessä
alueen ruovikkoniittokokeiden kanssa (Kojo
2006).

Taulukko 3. Laukanlahden hyönteisiä ja pohjaeläimiä varsihaavinäytteiden perusteella
Kuusi (6) päivää niiton jälkeen (1.6.2006)
Siirat, Isopoda
Asellus aquaticus (vesisiira)
Kotilot, Gastropoda
Bithynia tentaculata (hoikkasarvikotilo)

Neljätoista (14) päivää niiton jälkeen (9.6.2006)
11

Siirat, Isopoda
Asellus aquaticus (vesisiira)

10
1

1

Kotilot, Gastropoda
Bithynia tentaculata (hoikkasarvikotilo)

Harvasukasmadot, Oligochaeta
Stylaria lacustris
Oligochaeta sp.

7
3

Harvasukasmadot, Oligochaeta
Stylaria lacustris
Oligochaeta sp.

13
60

Kaksisiipiset, Diptera
Chironomidae l. spp. *. (surviaissääski)
Chironomidae pupae

5
2

Kaksisiipiset, Diptera
Chironomidae spp l. *. (surviaissääski)

9

Vesiperhoset, Trichoptera
Holocentropus dubius l. (rysäsirvikäs)
Oecetis sp. l. (pitkäsarvisirvikäslaji)

1
1

Vesiperhoset, Trichoptera
Oecetis sp. l. (pitkäsarvisirvikäslaji)
Trichoptera pupanahka, indet.

3
1

Trichoptera, pupanahka, tunnistamaton
Trichoptera aikuinen, tunnistamaton

1
1

Kovakuoriaiset, Coleoptera
Dytiscidae l. (sukeltajalaji)

1

Päivänkorennot, Epehemeroptera
Cloeon sp. l. (isosilmäsurviaislaji)

3
1

l. = toukka
* (kahta eri taksonia, isompi miinaa hajoavia ruo´on pätkiä)
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Täplälampikorennon havainto
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Kartta 5. Täplälampikorennon havaintopaikat Laukanlahdella kesällä 2007.

Sokkeloinen kaislojen ja kelluslehtisten muodostama mosaiikki on sudenkorentojen mieleistä elinympäristöä.
Kuva: Kimmo Härjämäki
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5 Maanomistajakyselyn tuloksia

Kirjeitse tehdyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä kahdeltatoista alueen viljelijältä, muulta
pysyvältä asukkaalta tai mökkiläiseltä. Lisäksi
tärkeää tietoa saatiin maanomistajatapaamisten
yhteydessä myös muutamilta sellaisilta asukkailta,
jotka eivät kyselyä palauttaneet. Kyselylomake on
tämän julkaisun liitteenä (LIITE 1).  Yhteensä kysely lähetettiin 35 maanomistajalle, joten vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi (34 %). Syynä alhaiseen
vastausprosenttiin voidaan pitää osittain sitä, että
kysely lähetettiin myös Krapuojan ja Kirakanojan
varrella asuville maanomistajille, jotka asuvat usean kilometrin päässä Laukanlahden suunnitelman
keskeisimmältä vaikutusalueelta. Kauempana asuvilla ei luonnollisestikaan ole välttämättä läheistä
tuntemusta tai kiinnostusta aluetta kohtaan.
Valtaosa kyselyyn vastanneista piti tärkeänä, että
Laukanlahdella tehdään toimenpiteitä alueen ympäristön tilan kohentamiseksi. Kyselylomakkeella
tiedusteltiin mm. kiinnostusta laidunnuksen lisäämiseen, kosteikkojen perustamiseen, virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseen, järviruo’on
keruun lisäämiseen ja ruoppaukseen.
Eroja halukkuudessa toteuttaa eri toimenpiteitä
vaihteli paikoin asukastyypin mukaan. Esimerkiksi Laukanlahden lähiympäristön laidunnusta kannattivat lähes kaikki alueen vakituisista asukkaista,
kun taas mökkiläisistä 40 % ei ollut halukkaita lisäämään laidunnusta. He pelkäsivät vedenlaadun
heikkenemistä edelleen tai kokivat turhaksi käsitellä omat jätevetensä tarkoin, jos mökkitontin välittömässä läheisyydessä eläimet voivat laiduntaa
vesirajaan asti (Kuva 1). Kappaleessa 6.1 esitetään
tutkimustietoon nojautuvat perustelut laidunnuksen hyödyllisyydestä myös Laukanlahden alueella.
Myös Sauvon Tapilanlahdella tehtiin vastaavanlainen kysely. Tapilanlahden asukkaat ovat tottuneet
laiduntaviin eläimiin ja laidunnuksen mukanaan
tuomaan avoimeen ja monimuotoiseen maisemaan.
Siellä asukkaat suhtautuivat huomattavasti positiivisemmin laidunnukseen eivätkä pelänneet rehevöitymistä niin paljon laidunnuksen takia (Kuva 2).
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Moni vastaajista kannatti Laukanlahden ruoppausta ainakin veneväylän osalta (Kuva 3). Tämänhetkinen ongelma on veneväylän täyttyminen kiintoaineksella. Matalan veden aikaan väylän syvyys
on pa-himmilla paikoilla vain 1-2 metriä. Mökkiläisten lisäksi väylän täyttyminen huolestutti myös
muu-tamia maanviljelijöitä:
”Vesien vapaa pääsy merelle tulee sallia jatkossakin. Mikäli tämä estetään, nousevat tulvavedet
helpommin pelloille ja seurauksena on ravinnerikkaitten valumavesien pääsy Laukanlahteen.”
Maanomistajien kiinnostus maatalouden ympäristötuen erityistukeen vaihteli luonnollisesti
vastaajatyypin mukaan. Viljelijät ja esimerkiksi
Laukanlahden suojeluyhdistyksen jäsenet olivat
kiinnostuneita hakemaan soveltuville kohteille
tukia. Kuva 4:n vastaustuloksia vääristää se, että
ennen kyselyä maastokäyntejä ei oltu tehty. Maastokäyntien myötä kuitenkin esimerkiksi kaksi tilaa
oli kiinnostunut suojavyöhykkeiden perustamisesta ojavarsiin, vaikka oli valinnut kyselyssä kohdan
ei tarvetta. Alueen viljelijöitä lisäksi kiinnosti säätösalaojien perustaminen. Keväällä 2008 tämä erityistukimuoto tulee todennäköisesti taas hakuun.
Koska useasti maanomistajilla ei välttämättä
ole omia resursseja hoitaa ympäristötuen erityistukeen soveltuvia alueitaan, tiedusteltiin heidän
halukkuutta vuokrata alueita toisille. Tällöin niin
tuet kuin hoitovastuu siirtyvät vuokraajalle. Maan
vuokraamiseen hoitotoimia varten suhtauduttiin
varauksellisen positiivisesti. Yhteisomistusosuuksien vuokraamishalukkuus noudatteli samaa linjaa
kuin omien alueiden vuokraaminen kuvassa 5.
Mikäli alueelta jatkossa kerätään järviruokoa
esimerkiksi talvikorjuina, tulisi kerätty materiaali
saada hyödynnettyä mahdollisimman lähellä korjuualuetta. Aivan lahden välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan tällaisia tiloja löytynyt. Kaksi
maanomistajaa kuitenkin ilmoitti mahdollisesti
voivansa hyödyntää ruokoa puutarhassa, rakentamisessa tai vähäisessä määrin lämmityksessä.

Laidunnus haittaa
virkistyskäyttöä

Laidunnus huonontaa
vedenlaatua

Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En samaa enkä eri mieltä

Laidunnus on eduksi jos
vesiesuojeluhaitat minimoidaan

Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa

Laidunnus lisää
monimuotoisuusarvoja

Laidunnus on paras tapa pitää
maisema avoimena

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Kuva 1. Näkemykset laiduntamisesta Perniön-Särkisalon Laukanlahdella.

Kiinnostus erityisympäristötukiin

Säätösalaojitus

1

Kosteikko

1

Suojavyöhyke
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Lumo/maisema
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Perinnebiotooppi

3

On jo
Kiinnostaa
Ei kiinnosta
Ei tarvetta
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Kuva 2. Maanomistajien näkemykset laidunnuksesta Sauvon Tapilanlahdella.
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Toimenpiteisiin suhtautuminen

Virkistyskäyttö

3

Laidunnus

3

4

6

2

Kosteikot

5

6

1
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7

1

4
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4
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Kuva 3. Maanomistajien näkemykset mitä toimenpiteitä Laukanlahden alueella tulisi toteuttaa.
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Kuva 4. Maanomistajien kiinnostus ympäristötuen erityistukia kohtaan.
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Halukkuus vuokrata alueita
Kosteikon
perustamista varten

2

5

4

Talviaikaiseen
ruokoniittoon

4

3

4

Kesäaikaiseen
ruokoniittoon

4

3

4

Rantaniityn niittoon

3

4

4

Laidunnukseen

3

4
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0
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4
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Vastaajien määrä (hlö)
Kuva 5. Maanomistajien halukkuus vuokrata oma maa-alue eri hoitotoimiin.
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6 Toimenpide-ehdotukset

Tässä kappaleessa esitellään toimenpiteitä, joiden
avulla Laukanlahden ja lähiympäristön monimuotoisuutta, veden laatua ja maisemaa voitaisiin parantaa. Toimenpiteet ovat tässä yhteydessä
ehdotuksia, eivätkä ne velvoita maanomistajaa
toimenpiteisiin. Jotkut toimet, kuten ruovikon laajamittaisempi talvikorjuu ja kosteikkojen perustaminen, vaativat aina räätälöidyn, kohdekohtaisen
suunnitelman. Hyvääkin tarkoittava toimenpide,
esimerkiksi vesiensuojelullisten kosteikkojen perustaminen saattaa vähentää monimuotoisuutta,
mikäli se suunnitellaan ja perustetaan väärään
paikkaan esim. sudenkorentojen tai lintujen lisääntymispaikoille. Huolellisella suunnittelulla ongelmat voidaan useimmiten välttää.
Toimenpide-ehdotukset ovat vapaaehtoisia ja
perustuvat maanomistajan omaan halukkuuteen
toteuttaa alueilla ehdotettuja toimia. Laukanlahdella myös suojeluyhdistys voi olla maaseudun
kehittämisrahojen tai maatalouden ympäristötuen
erityistukien hakijana ja näin ollen myös toimenpiteiden toteuttajana vuokraamillaan yhteisomistusalueilla.
6.1

Yleistä alueella toteutettavista
toimenpiteistä
Laukanlahden pohjoisosa on toiminut tähän asti
periaatteessa suuren laskeutusaltaan tavoin. Lahteen laskevista ojista kulkeutunut maa-aines on kasautunut ja mataloittanut varsinkin nykyisen avovesialueen pohjois- ja itäosia. Pahimmilla paikoilla
veden syvyys on enää vain muutamia kymmeniä
senttejä. Matalan veden aikana jopa soutuveneellä eteneminen on näissä paikoissa vaikeaa. Sedimentin ja ravinteiden kulkeutumisen estämiseksi
kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustaminen
lahteen laskevien ojien yläjuoksuille olisi eduksi.

28

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9 | 2007

Koko lahden alueen umpeenkasvu on viime
vuosina nopeutunut. Keskiosien avovesialueet
ovat supistuneet ja jäljellä olevallakin alueella kelluslehtiset vesikasvit ovat runsastuneet. Muutosta
ovat kiihdyttäneet myös vajaa vuosisata sitten tehdyt ojien oikaisut sekä Krapuojan ja Myllyojan laskemiskohdan siirtäminen lähes samaan pisteeseen
(Kalpa 2003). Tämän suunnitelman yhteydessä on
esitetty jokien laskukohtien muuttamista tai ainakin osittaista siirtämistä eri reiteille.
Laukanlahden suuosa on kaventunut ruovikoitumisen myötä. Suuosassa myös ihmisen toimet
ovat vaikuttaneet Laukanlahden geomorfologiaan.
Osittain suuosaan syntynyt ruovikkoinen kieleke
on myös luonnon prosessien, muun muassa Kiskonjoen virtauksen, muovaama. Suuosaa ei kuitenkaan liene syytä madaltaa, jotta alueen fladan ominaispiirteet voidaan säilyttää.   Kannaksen poisto
saattaisi vaarantaa esimerkiksi niitä Natura-arvoja,
joiden vuoksi lahti on suojeltu (Kalpa 2003).  
Alueelle on jo tällä hetkellä perustettu mm. laidunalueita ja suojavyöhykkeitä, mutta pelloilta
tulevien ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vähentämiseksi ja umpeenkasvun hillitsemiseksi lisätoimet ovat tarpeen. Koska Laukanlahti on Naturaalue ja se tullaan vielä lähivuosina perustamaan
luonnonsuojelualueeksi, tulee hoitotoimien kulkea
käsi kädessä rauhoitusmääräysten kanssa. Mikäli
tietty toimenpide ei ole sallittua luonnonsuojelualueella, tulee työn toteuttajan hakea poikkeuslupa Lounais-Suomen ympäristökeskukselta. Tämä
suunnitelma on tehty Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa ja tämän suunnitelman ehdotukset
hoitotoimiksi ovat hyväksyttäviä toimenpiteitä,
jotka saattavat kuitenkin vaatia poikkeusluvan.
Joka tapauksessa on syytä ottaa yhteyttä LounaisSuomen ympäristökeskuksen luonnonsuojeluosastoon.

Vesikasv. kesäniitto
Korjuu (talvikorjuu)
Kosteikko
Kosteikko/Laidunnus
Puuston raivaus
Suojavyöhyke
Säilytetään
Laidunnus
Useita mahdollisuuksia
(riippuu lähialueiden käytöstä)
0

250

0

87,5 175

500 m

350 Meters
© Blom kartta Oy

Kartta 6. Laukanlahden hoitosuositukset.
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Vesikasv. kesäniitto
Korjuu (talvikorjuu)
Kosteikko
Kosteikko/Laidunnus
Puuston raivaus
Suojavyöhyke
Säilytetään
Laidunnus
Useita mahdollisuuksia
(riippuu lähialueiden käytöstä)
0

0

250

170 340

500 m

680 Meters

© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MYY/07

Kartta 7. Hoitosuositukset Laukanlahden valuma-alueen luoteisosissa.
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Tähän suunnitelmaan koottujen tietojen
perusteella Laukanlahden kunnostamisen
tavoitteita ovat
• umpeenkasvun vähentäminen
• veden laadun parantaminen
• etelänsuosirrin elinympäristön kunnostaminen
• linnustoarvojen nostaminen
• sudenkorentojen elinympäristöjen ylläpito
• kalalajiston ylläpito
• virkistyskäytön edistäminen
• maiseman parantaminen

Laidunalueet
Laukanlahti kuten muutkin rehuntuottokyvyltään
hyvät alueet ovat aiempina vuosisatoina olleet nykyistä laajemmin laidunnuksen piirissä. 1990-luvun tienoilla Laukanlahden alueella oli ajanjakso,
jolloin ei juuri laidunnettu.
Tutkimuksissa laidunnuksen on todettu olevan
melko voimakkaasti ympäristöä muuttava hoitotoimi. Eläimet syövät, tallovat ja levittävät kasveja, kuluttavat, tiivistävät ja lannoittavat maaperää.
Näillä mekanismeilla on tärkeä merkitys lajistolliseen monimuotoisuuteen, kasvien kokoon, versomäärään ja myös lajimäärään. Eläinten sorkkien
kasvipeitteeseen tekemät paljaan maan laikut ovat
tärkeitä kasvien lisäksi myös hyönteisille (Pykälä
2004). Avoimia merenrantaniittyjä suosivat myös
monet lintulajit.
Laukanlahden alueella on reilu 20 hehtaaria sellaista rantaniittyä, jonka laiduntaminen parantaisi
alueen maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta
(Kartta 8). Erityisesti lahden itäosan laaja ja rehuntuotantokyvyltään suhteellisen tuottoisaa rantaniittyaluetta olisi myös taloudellisesti kannattavaa
laiduntaa. Alue edustaa nykyisin vähentynyttä
merenrantaniittyluontotyyppiä.
Alueen asukkaat suhtautuivat tehdyn kyselyn
mukaan laidunnukseen kaksijakoisesti, toiset kaipasivat avoimia rantaniittyjä laiduneläimineen
kun taas toiset pelkäsivät laiduneläinten lannan
heikentävän vedenlaatua. Uusimpien tutkimusten mukaan sopivalla eläintiheydellä vältytään
pitkälti laidunnuksen vesistöjä likaavalta vaikutukselta (esim. 1 nauta/ha). Yleensäkin niittyjen
laidunnuksen tarkoituksena on köyhdyttää aluetta
ravinteista. Eläimille ei tuoda lisärehua, vaan ne
laiduntavat vuosittain alueilla niityn luontaisen
rehuntuottokyvyn mukaan. Lisäksi osa laitumen
sisältämästä fosforista kuluu eläinten kasvuun ja

80-90 % eläimen syömästä ravinnosta palaa takaisin luonnonlaitumille. Varsinkin mikäli laitumelle
annetaan vähäfosforisia kivennäisaineita ja siellä
laidunnetaan nuorta emokarjaa, ravinnevirta on
näin ollen laitumelta poispäin (Virkajärvi 2005).
Myöskään laitumilla ja suojavyöhykkeillä eläinten
ulosteiden ei ole todettu juurikaan nostavan vesien bakteerimääriä (Virkajärvi 2006).
Aloitettaessa laidunnusta pitkään laidunkäytöstä poissa olleella alueella (Laukanlahden itä-ja luoteisosat) kannattaa laidunalueen valmistelutoimet
tehdä huolella. Hoidon aloittamisen tehostamiseksi vanha ruovikko kannattaisi polttaa tai niittää
pois. Mikäli niitettyä ruokoa ei ole mahdollisuutta
kerätä pois, voidaan niitto toteuttaa myös niittomurskaimella (Mikkola-Roos 2005).
Peruskunnostettavilla alueilla laidunpaineen
tulee olla riittävän voimakas. Laukanlahden reheväkasvuisille alueille voidaan suositella ensimmäisinä 2-3  vuonna kahta suurta laiduneläintä/
hehtaari. Ensimmäisinä vuosina laiduneläimet
kannattaa laittaa laitumelle jo toukokuun puolella, jatkossa lintulajiston kehityksen mukaan ehkä
vasta kesäkuussa. Toisaalta tällöin laidunkautta
kannattaisi jatkaa mahdollisimman pitkälle syksyyn, jolloin seuraavana keväänä kasvillisuus on
houkuttelevan matalaa myös alueella levähtävälle,
muuttavalle linnustolle. Syksyä kohti ruohokasvien ravintoarvot laskevat ja rehuntuotto alenee.
Tämän vuoksi optimaalitilanteessa laidunpainetta
kannattaa alentaa syksyä kohti alueen rehuntuottokykyä mukaellen.

Ruokokorjuualueet ja ruo’on hyödyntämismahdollisuudet
Järviruo’on käyttömahdollisuuksia on tutkittu
laajasti Ruokoprojektissa. Rakentamis- ja bioenergiakäyttö voivat olla laajamittaista ruovikoiden
hyödyntämistä, mutta muitakin hyödyntämismahdollisuuksia löytyy mm. maataloudessa.
Järviruoko energianlähteenä
Energiakasvina järviruoko vastaa hyvin pitkälti
ruokohelpeä, luonnonvaraista heinäkasviamme,
jota nykyisin viljellään pelloilla energiantuotantoa
varten. Järviruo’on lämpöarvo on noin 4,2 MWh/
tonni, mikä on samaa luokkaa ruokohelven ja puun
kanssa. Keskimäärin yhdeltä hehtaarilta saadaan
5 tonnia ruokoa (kuivamassaa), mutta joillakin
alueilla voidaan päästä jopa 20 tonnin hehtaarituottoon (Ikonen & Hagelberg 2007). Näin ollen
yhdeltä hehtaarilta ruokoa saadaan keskimäärin
reilu 20 MWh, mikä vastaa pienen tai keskikokoi-
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Soveltuu laitumeksi/kosteikoksi
Olemassa oleva laidun
Soveltuu laitumeksi
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Kartta 8. Ehdotukset soveltuvista ja olemassa olevista laidunalueista.

sen omakotitalon vuosittaista energiatarvetta. Laukanlahdella talvikorjuuseen soveltuvaa aluetta on
noin 10 hehtaaria.
Kun otetaan huomioon, että ruo’on niitolla voidaan parantaa veden laatua, on ruo’on paikallinen
hyödyntäminen energianlähteenä varteenotettava
vaihtoehto. Korjuu ja esikäsittely riippuvat polttotavasta. Kun ruoko kerätään kevättalvella, on sen
kosteusprosentti kaikkein alhaisimmillaan, noin
15 %. Silloin myös lehdet ovat varisseet pois, eikä
korren poltto siten aiheuta polttokattiloille lehtien
korkeasta klooripitoisuudesta johtuvia ongelmia.
Ruoko voidaan talvella kerätä joko irtosilppuna tai
paalata se samantien. Paaleja voidaan polttaa kokonaisina tanskalaisvalmisteisissa olkikattiloissa,
mikä todennäköisesti olisi kaikkein kustannustehokkain tapa hyödyntää ruokoa energianlähteenä.
Kemiössä käynnistyi vuoden 2007 lopulla olkikattilaan perustuva lämpölaitos, jonne Laukanlahdenkin ruokoja olisi ehkä mahdollista kuljettaa.
Irtosilppu tai paalit voidaan myös murskata alle 10
cm mittaiseksi silpuksi, jolloin ruokosilppua voidaan polttaa seoksena esim. puuhakkeen tai tur-
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peen kanssa. Perniön aluelämpölaitoksessa tehdyn
polttokokeen perusteella pieneksi silputtu ruoko
soveltuu polttokattilaan aivan yhtä hyvin kuin
ruokohelpi (Virko 2007). Kemiön saarella Björkbodan kartanossa on käytössä puukaasukattila, jossa
syksyllä 2007 tehtyjen polttokokeiden perusteella
voidaan polttaa myös märkää ruokoa.
Koska Perniön aluelämpölaitoksen käytettävissä
on tehokas pyöröpaalisilppuri ja Kemiöön on tullut olkikattila, voidaan sanoa, että Laukanlahdella
tehokkain ruo’on korjuumuoto olisi pyöröpaalaus.
Näin olisi lähistöllä kaksi helposti ruo’olle sopivaa käyttökohdetta. Ruokosilpusta voidaan myös
tehdä pellettejä tai brikettejä, mikäli sopivaa laitteistoa on lähiseudulla. Mikäli ruokoa leika-taan
kesäaikaan, sitä voidaan käyttää biokaasulaitoksissa, joita ei kuitenkaan sijaitse Laukanlahden
läheisyydessä.

Telaketjukone keräämässä ruokoa Laukanlahdella maaliskuussa 2007. Kuva: Pekka Poutanen

Ruokorakentaminen
Tunnetuin ja maailmalla yleisin ruo’on hyödyntämismuoto on rakentamiskäyttö. Suomessa on
toistaiseksi vasta muutama ruokokatto, kun taas
esimerkiksi Tanskassa ruokokattoisia taloja on.
45 000 ja Hollannissa vielä reilusti enemmän. Kattorakentamiseen tarvitaan erittäin hyvälaatuista ruokoa, joka on korkeintaan 2 metriä pitkää, suoraa,
keltaista ja kovaa. Muutaman vuoden talviniitolla
ruo’on laatu voi muuttua huonolaatuisesta parempaan, mutta silmämääräisesti arvioituna ruoko alueella on monin paikoin liian pitkää ja paksua kattomateriaaliksi. Laukanlahden ruo’on tämänhetkistä
laatua rakentamismateriaaliksi ei ole toistaiseksi
kartoitettu. Yhtenäisenä laajana ruovikkoalueena
Laukanlahti ja sen eteläpuolelle pitkälle jatkuvat
ruovikot voisivat kuitenkin lähitulevaisuudessa
sopia myös rakentamiskorjuuseen. Ensimmäisinä
vuosina materiaalia voisi viedä polttolaitokseen,
ja laadun parantuessa sitä alettaisiin kerätä rakentamiskäyttöön. Hieman heikompilaatuinen ruoko
sopii kylläkin eristelevyihin ja harkkoihin ja muuhun rakentamiseen. Esimerkiksi eristelevytuotanto
kuten Berger-levyt, joita Suomessakin on tehty vielä 1940-luvun alussa, voisi olla yksi mahdollisuus

ruo’on hyödyntämiselle rakentamiskäyttöön lähitulevaisuudessa, mikäli käyttöön saataisiin kone,
joka kutoo ruo’osta mattoja. Virossa Berger-levyjä
käytetään yleisesti vanhojen rakennusten lisäeristämisessä, koska ruoko on hengittävä luonnollinen
materiaali.
Ruoko maataloudessa
Perinteisen maatalouden aikana ruoko oli haluttua rehua, josta jopa riideltiinkin. Ulkosaaristosta
asti tultiin hakemaan ruokoa rannikolta. Nykyisin
ruo’on rehukäyttö on lähes olematonta lukuun
ottamatta merenrantaniittyjen laidunnusta. Talviruokoa olisi mahdollista ja realistista hyödyntää
oljen tavoin maataloudessa. Se sopisi esimerkiksi
navettaan karjan kuivikkeeksi yhdessä turpeen
kanssa. Ilmeisesti ruoko voisi toimia myös hyvänä
hajueristeenä lantasäiliöiden kelluvana katteena.  
Ominaisuuksiltaan ruokoa monesti vastaava olki
on todettu tähän tarkoitukseen hyväksi materiaaliksi (Puumala & Grönroos 2004). Lisäksi ruokoa
voidaan käyttää maanparannusaineena pelloilla.
Alkukesällä kerättävä ruoko soveltuu erinomaisesti karjan rehuksi. MTT:n tekemän laboratoriotutkimuksen perusteella (Saarisalo 2007) etenkin
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loppukesällä kerätty ruoko säilyy säilörehuna talveksi melkoisen huonosti, joten paras käyttömuoto
sille onkin tuorekäyttö suoraan laitumella, tai se
voidaan niittää esim. veneestä käsin, kuljettaa rantaan ja edelleen suoraan navettaan tai laitumelle
tuorerehuksi. Ennen juhannusta ruo’on ravintoarvot ovat erinomaiset, mutta laskevat nopeasti jo
heinäkuun alussa. Mikäli ruokoa niitetään karjan
rehuksi, olisi syytä odottaa kuitenkin mahdollisimman lähelle juhannusta lintujen pesinnän takia. Sellaisilla paikoilla, missä ruo’osta haluttaisiin päästä
kokonaan eroon, rehukäyttö on hyvä vaihtoehto.
Lähistöllä sijaitsevilta karjatiloilta voisi kysyä, ottaisivatko he vastaan lähirannan ruokoa.
Talvella kerätty silputtu ruoko toimii hyvänä
katemateriaalina, mikäli sitä levitetään riittävän
paksu kerros esim. marjapensaiden tai koristekasvien alle. Ruoko- ja olkisilpun pH on puutarhakasveille usein sopivampi kuin hapan havupuuhake,
jota useimmiten katteena käytetään. Ruokosilpulla
voi kattaa myös mansikkamaan välit – eikä mustaa
muovia tarvitse täten käyttää.
Vielä 1950-luvulla yleisesti neuvottiin puutarhakouluissa ruokomattojen solmimista. Ruokomatoilla ja -levyillä suojattiin ennen puutarhojen
kasveja pakkaselta. Kotirannasta kerätty ruoko
voisi nykyäänkin vielä toimia kasvien suojauksessa paikallisena, kotimaisena ja ekologisena vaihtoehtona. Ruokoa voi solmia hyvin yksinkertaisella
menetelmällä matoiksi ja levyiksi.
Korjuumenetelmiä
Jotta koko talvikorjuuseen soveltuva alue saataisiin säännöllisesti niitettyä, tarvitaan tarkoitukseen
soveltuvaa laitteistoa. Kovalta maalta ja paksulta jäältä korjuu onnistuu tavanomaisella maatalouskalustollakin. Ruokoa kerätään eri puolilla
Eurooppaa rakentamiskäyttöön suurilla koneilla,
joiden pintapaine on pieni ja täydessä kuormassakin koneet pysyvät mutaan uppoamatta kosteikon
pinnalla. Yleisin kone on ns. matalapainepyöräinen
Seiga, jota myös Virossa yleisesti käytetään. Suomessa on toistaiseksi käytössä vain yksi ruovikoiden niittokone, joka on tuotu Suomeen Puolasta
talvella 2007. Tällä telaketjukoneella tehtiin koemuotoista leikkuuta myös Laukanlahdella maaliskuussa 2007.
Mikäli ruokoa kerätään rakentamiskäyttöön, tulee korjuu tehdä hellävaraisesti ja ruo’ot pitää kerätä ehjinä nippuina. Bioenergiakorjuussa samoja
vaatimuksia ei ole. Soveltuvaa konetta ei Suomessa
toistaiseksi ole, mutta kehitystyötä tehdään monessakin paikassa. Ideaalinen energianiittokone joko
silppuaisi tai paalaisi ruo’ot korjuun yhteydessä

34

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9 | 2007

ja pystyisi kuljettamaan suuremmankin kuorman
kerralla tien varteen.
Leudot talvet ja korkea merivedenpinta hankaloittavat korjuita, mutta kylmänä talvena korjuu
onnistuu helposti, ellei lumi häiritse korjuuta. Alkuvaiheessa ongelmia aiheuttaa myös paksu eristävä ruokoturve, joka on vuosien myötä syntynyt
ruovikon pohjalle. Eristävä ruokoturve hidastaa
ruovikon jäätymistä ja vaikeuttaa suurten koneiden käyttöä alueella. Ruokoturve häviää muutamassa vuodessa, mikäli talvikorjuita voitaisiin
toteuttaa vuosittain.
Korjuun vaikeudet ovatkin merkittävin hidaste
ruo’on laajemmalle hyödyntämiselle Suomessa,
mutta mahdollisuuksia on ja laitteisto kehittyy
jatkuvasti. Tulevaisuudessa ruo’on korjuulle pyritään myös saamaan sille kuuluvaa yhteiskunnan
tukea, esimerkiksi maatalouden ympäristötukea
tai energiatukea.
Kun ruokoa kerätään suurempia määriä, tarvitaan myös kuivaa varastotilaa. Vanhat ilmavat
ladot tai muut tyhjillään olevat maatalousrakennukset voisivat toimia hyvinä varastointipaikkoina. Kokemusten perusteella pressu ei ole hyvä tapa
suojata ruokoa sateilta, koska kuivakin ruoko kostuu ilmankosteudesta pressun alla.
Pienimuotoisempaan korjuuseen riittää hyvin
sirppi tai viikatekin. Näin saadaan useampikin
hyöty: ranta siistiksi, maisema avoimeksi, mätänevä kasvimassa pois rannasta ja vielä paikallista
hyötykäyttöäkin.
Laukanlahdella ruokoa voidaan korjata monin
paikoin, erityisesti lahden länsi- ja kaakkoisosassa, jossa ruovikko on tiheää ja korkeaa (Kartta 9).
Lisäksi näillä alueilla ruovikko on ainakin osittain
muodostanut itselleen kantavan alustan, jota pitkin ainakin kaakkoisosassa talviaikana ruokokorjuukoneen on mahdollista kulkea.
Ruovikon korjuusta on tehtävä ilmoitus alueelliselle ympäristökeskukselle, ja korjuuseen tarvitaan myös alueen omistajan lupa (LIITE 2). Ruokokorjuualueen sijaitessa luonnonsuojelualueella
tulee saada poikkeus poiketa alueen rauhoitussäännöksistä. Tarkempi kuvaus ruovikko- ja kosteikkoalueilla tarvittavista luvista löytyy Henna
Silenin opinnäytteessään esittämästä kaavioista.
Kaavakuva on julkaisun liitteenä (LIITE 3).
Ruo´on muu käyttö
Oma lukunsa on vielä ruo’on koristekäyttö puutarhojen rakenteissa. Itä- ja Keski-Euroopassa ruo’osta
tehdään paljon erilaisia suoja- ja koristeaitoja,
Suomessa käyttö on vielä toistaiseksi vähäistä.
Ruo’osta voi varsin helposti tehdä aitaelementtejäkin, kun kahden yhteen ruuvattavan puuriman

väliin asetetaan ruokoa tiiviinä mattona. Aurinkokatokset, seinäsuojat, lintulaudat ja säleiköt voivat
olla hyviä käyttömuotoja puutarhassa.
Talvella kerätystä ruo’osta voidaan tehdä mitä
erilaisimpia käsitöitä, kuten valoverhoja, pöytäliinoja, himmeleitä ja muita koriste-esineitä. Kesällä
kerätty ruoko sopii kasvivärjäykseen, tuloksena on
kaunis sammalen sävyinen vihreä väri. Ruo’osta
voi tehdä myös paperia. Jos talvella kerätystä
ruo’osta kuoritaan lehdet ja ulommaisin kuori pois,
saadaan näkyville kaunis keltainen pinta, mikä tekee ruo’osta kauniin sisustusmateriaalin.

Kosteikkoalueet
Laukanlahden kiintoaines- ja ravinnekuormitus
on voimakkainta Myllyojan-Suomenniitunojan
suunnalta. Alueella on erikoiskasvien viljelyä ja
karjataloutta. Kosteikkojen perustaminen jokien
haaroihin tai luontaisiin painannekohtiin olisi Laukanlahden ulkoisen kuormituksen vähentämisen
kannalta eduksi. Useamman pienen kosteikon sarja yläjuoksulle on tehokkaampi ja käytännön toteutuksen kannalta helpompi vaihtoehto kuin laajan
kosteikkoalueen perustaminen jokisuulle. Pienten
kosteikkojen lisäksi voidaan toki ohjata alajuoksun
vesi joutomaa-alueelle, vanhoja ojia pitkin. Näiden kanavien mutkissa voidaan kiintoaineksen
ja ravinteiden laskeutumista tehostaa kaivamalla
muutamiin kohtiin syvänteitä, joista kertynyt aines
riittävän usein poistetaan.
Kosteikkoja, pohjapatoja ja laskeutusaltaita
suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon, että toimenpiteen vaikutusalueen peltojen kuivatukselle
ei saa tulla haittaa. Yleensäkin jos uomiin suunnitellaan toimenpiteitä, kaikkien mahdollisten vaikutusalueella olevien maanomistajien kanssa on
hyvä neuvotella etukäteen.
Krapuojan pohjapadot, kosteikko ja
virtaamajärjestely
Krapuoja kuuluu Makarlanjärven valuma-alueeseen, joka on yhteensä 1860 hehtaarin laajuinen.
Valuma-alueesta yli puolet on maatalouskäytössä
olevaa maata. Makarlanjärven itäpuolella Krapuoja kulkee syvänä peltoalueiden läpi, joilla viljellään viljakasveja, sokerijuurikasta ja hernettä.
Joen pohjoispuoliset pellot viettävät paikoin melko
jyrkästi kohti ojaa, erityisesti Särkisalontien ympäristössä.
Särkisalontien ja Laukanlahden väliselle osaalueelle kaavaillaan pohjapatorakennelmia kiintoaineksen pysäyttämiseksi. Toimiva pohjapatoratkaisu voisi koostua 2-3 patorakennelmasta osoitetuissa kohdissa. Lähimmäksi suuosaa rakennetta-

van pohjapadon taakse jäävästä altaasta tehdään
tarpeeksi laaja, jotta siitä voidaan ottaa viereiselle
pellolle kasteluvettä. Kosteikon ja pohjapatojen
suunnittelun tekee haastavaksi alueella se, että
matalan veden aikana veden virtaus mereltä ojan
suuntaan tulisi olla myös mahdollista. Toisaalta
tätä ongelmaa voi lieventää pelloille perustettavien
säätösalaojitusjärjestelmien avulla.
Krapuoja laskee Myllyojan kanssa lähes samaan
pisteeseen, Laukanlahden pohjoisosaan. Jatkossa
Krapuojan veden virtaus voidaan ohjata osittain
suuosan pellonlaitaa, pohjois-eteläsuuntaan olevaa
uomaa pitkin. Suuosaan täytyy näin ollen rakentaa pato, jonka taas tulee mahdollistaa meriveden
kulun kuivina kausina kohti Krapuojaa. Ainakin
tähän patoon ja mahdollisesti myös muihinkin
täytyy rakentaa säätelyjärjestelmä. Patorakennelman päälle on kaavailtu myös karjasiltaa eläinten
siirtämisen helpottamiseksi suunnitellulle uudelle
laitumelle.
Virtauksen kääntämisen yhteydessä pellonlaidan uomaa myös mutkistetetaan ja sinne kaivetaan
syvänteitä kiintoaineksen laskeutumista varten.
Ojan vesi ohjataan lahteen noin 250 metriä nykyistä
suuaukkoa etelämpää, jo olemassa olevaa uomaa
pitkin.
Krapuojan suuosan kosteikko perustetaan siten,
että sen huolto voidaan järjestää pellon puolelle
perustettavalta suojavyöhykkeeltä. Tulvan aikana
vesi voi levitä suojavyöhykkeelle tai sen läheiselle
pellolle, jolloin muille pelloille ei aiheudu haittaa.
Kaivuissa syntyvä maa-aines voidaan läjittää läheisen pellon notkokohtiin.
Kaavailtu kosteikko olisi toimiva ratkaisu, sillä
maanomistajat pystyvät hyödyntämään kaivumassan ja kosteikkojen kasteluvedet. Lisäksi lahden
reunaan tulevan kosteikkoalueen välittömään läheisyyteen suunnitellaan laidunnusta. Kosteikko
tällä paikalla todennäköisesti myös tarjoaisi lisää
hyviä elinympäristöjä useille sudenkorentolajeille. Monipuolisen paketin vuoksi kohde sopii
erinomaisesti mallikosteikoksi. Täsmällisemmät
maastomittaukset ja suunnittelutyöt mallikosteikon perustamiseksi tekevät WWF ja Turun ammattikorkeakoulu ja toimenpiteiden toteutus käynnistynee vuonna 2008.
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Kartta 9. Järviruo´on ja muun kasvillisuuden niittoon soveltuvat alueet.
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Kosteikoksi soveltuva alue
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Kartta 10. Kosteikoiksi ja suojavyöhykkeiksi soveltuvat alueet sekä ruokolampareet.
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perusteltua. Kirakanojassa, Kemiön tien pohjoispuolella on useita luontaisia kosteikkopaikkoja,
joihin kosteikon perustaminen ei vaadi suuriakaan
maansiirtotöitä (Kartta 7). Myös ojanvarren alemmilta osilta löytyisi kosteikolle sopivia paikkoja
(Kartta 7). Tällä osalla kosteikon ravinnepitoista
vettä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kasteluvetenä vihannesviljelmillä. Suomenniitunoja on kapea
ja syvä, mutta ainakin veden sameudesta päätellen
myös se tuo mukanaan ravinteita ja kiintoainesta
ensin Myllyojaan ja lopulta Laukanlahteen. Pienten kosteikkolampareiden ketju suojavyöhykkeineen saattaisi olla tehokas keino vähentää tämän
ojan kuormittavaa vaikutusta.
Myllyojan kautta tuleva vesi tai ainakin osa siitä
kannattaisi ohjata vanhojen ojien kautta ja lisätä veden viipymää ja siten mahdollistaa kiintoaineksen
laskeutuminen uomastoihin ennen lahtea. Uomia
voisi myös luonnonmukaistaa tekemällä mutkia
ja allasmaisia laajennuksia sekä kaivamalla muutama syvempi kohta lähelle lahtea. Toimenpide
pienentäisi ojan Laukanlahteen tuomaa kiintoaineskuormaa.
Muut kosteikkoympäristöt
Krapuojan uomaan voidaan pariin kohtaan perustaa
pohjapatoja melko vähäisillä kaivutöillä.
Kuva: Kimmo Härjämäki

Myllyojan kosteikot ja virtaamajärjestely
Myllyoja kuuluu Kirakkajärven valuma-alueeseen.
Valuma-alueen pinta-ala on noin 3074 hehtaaria.
Erilaista maatalousmaata valuma-alueella on yli
1000 hehtaaria. Myllyoja kuormittaa Laukanlahtea
selkeästi enemmän kuin Krapuoja. Vuonna 2006
tehtyjen ravinnemittausten perusteella esimerkiksi Myllyojan fosforimäärät ovat lähes koko kesän
ajan noin 20 mg/l korkeammat kuin Krapuojassa.
Erot tasoittuvat syksyä kohden. Lisäksi Myllyojan kiintoainespitoisuus varsinkin keskikesällä
on Krapuojaa huomattavista korkeampi. Tehtyjen
mittausten mukaan vesi on jokiuomassa sameampaa kuin joen suuosassa (Sandström 2007). Tämä
kertoo siitä, että valuma-alueelta tulee sameaa vettä, jonka kiintoaines vähitellen vajoaa ojan pohjalle,
reunoille olevaan kasvillisuuteen, vanhoihin sivuojiin ja paikoin joen länsipuolen laidunnetulle niitylle. Lisäksi merestä tulevat syklit voivat paikoin
kuljettaa kirkkaampaa vettä pitemmälle Myllyojan
varteen.
Myllyojan kuormituksen vähentämiseksi kosteikkojen perustaminen yläjuoksulla ojien yhtymäkohtiin ja luontaisiin notkokohtiin on äärimmäisen
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Laukanlahti itsessään on arvokas kosteikkoympäristö. Ilmakuvasta voidaan havaita, että ainakin
lahden itä- ja luoteisosissa on avoimia vesipintoja
ruovikon keskellä. Tällaiset alueet ovat niin linnuille, hyönteisille kuin sammakoillekin erinomaisia elinympäristöjä. Itäosan lampareet säilyvät avonaisina todennäköisesti luontaisesti lähteisyyden
vuoksi.
Mutkitteleva ruovikon reuna on todettu monessa tapauksessa eniten luonnon monimuotoisuutta
hyödyttäväksi elinympäristöksi. Erityisesti ruovikon sisään menevät avovetiset tai kelluslehtisten
kasvien peittämän poukamat hyödyttävät lähes
kaikkia eliöryhmiä (kaloja, lintuja, sudenkorentoja
ja muita hyönteisiä).
Mahdollisuuksien mukaan tällaisten keinotekoisten poukamien teko erityisesti länsiosien nykyisin melko suoralinjaiselle ruovikkovyöhykkeelle voisi olla eduksi.

Toimenpiteiltä rauhoitettavat alueet
Mahdollinen visio alueen suojelusta olisi myös sen
jättäminen kehittymään luontaisen sukkessiokehityksen rytmiin. Lahti itsessään on toiminut tähän
asti suuren laskeutusaltaan tavoin pysäyttäen kiintoaineksen ennen mereen pääsyä. Jatkossa kiintoaines tulisi saada pysäytettyä jo valuma-alueella
ennen lahteen pääsyä, jotta lahden umpeutuminen
voidaan ehkäistä.

Alue, jonne Krapuojan vesistä osa on kaavailtu käännettävän ja johon on suunniteltu laajemman kosteikon paikkaa. Kuva: Kimmo Härjämäki

Näkymä Krapuojan nykyisestä laskukohdasta. Kuva: Kimmo Härjämäki
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Myllyojaa reunustavat pellot ovat tasaisia ja paikoin tulvaherkkiä. Kuva: Kimmo Härjämäki

Vanhoja ojia, joille osa Myllyojan virtauksesta kannattaisi ohjastaa. Kuva: Kimmo Härjämäki

40

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9 | 2007

Kuva avoveden suunnasta. Vidat ja lumpeet valtaavat kesällä myös avovesialueet. Kuva: Kimmo Härjämäki

Alueen jättäminen luonnontilaiseksi ei siis ole
realistinen vaihtoehto, ottaen huomioon alueen
maankäytön historian ja sen mukanaan tuomat arvot, jotka vielä nyt olisivat kohennettavissa. Alueeseen liittyy myös virkistyskäytöllisiä ja maisematason arvoja, jotka edelleen heikkenisivät jätettäessä
alue kehittymään luonnontilaisena.    
Kokonaan tai osittain hoitotoimilta rauhoitettavat alueet ovat Laukanlahden osalta kuitenkin
suhteellisen pienialaisia:
• Itäosan avovesilampareet ruovikon keskellä
Ruovikon keskellä suojassa olevien lampareiden
vesi- tai maayhteyttä ei tulisi avata petokalojen tai
avomaan pienpetojen pääsyn estämiseksi. Itäisen
rantaniityn laidunnuksen aloittaminenkaan ei todennäköisesti yllä aivan lampareiden läheisyyteen,
sillä ennen lampareita maapohja muuttuu upottavaksi ja lampareita ympäröi muuta ruovikkoa
tiheämpi ja korkeampi ruovikkovyöhyke. Näiltä
alueilta ei jatkossa myöskään korjata ruokoa.

• Kaakkoisosan tervalepikko
Tervalepikossa pesii useita harvinaisiakin tikkalajeja. Lepikon uudistumisen kannalta lienee syytä
rajata ainakin osa alueesta pois mahdollisesta laidunalueesta.
• Koillisosan lähteikköinen korpi
Varjoisa, järeitä kuusia ja tervaleppiä kasvava alue
tulee jättää kehittymään luonnontilaisena. Näin
alueen lahopuusto lisääntyy ja varjoisalle korpiympäristölle tyypillinen mikroilmasto säilyy.
• Luoteisosan täplälampikorentokeskittymä
Harvinainen korentolaji viihtyy luoteisosan mosaiikkimaisessa elinympäristössä, jota ei tulisi merkittävästi muuttaa.
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Kartta 11. Laukanlahden luonnonsuojeluarvot ja suojelualuerajaukset.

Muut toimenpiteet
Kelluslehtisten niitto
Kelluslehtiset ovat vallanneet lisää tilaa Laukanlahden entuudestaan pieneltä avovesialueelta
(Järvelä suull. tiedonanto). Kelluslehtisten niitto
ja poiskuljetus poistaisivat ongelman hetkellisesti,
mutta lahden madaltuessa kelluslehtisten kasvua
niitoin on vaikeaa kokonaan estää. Kelluslehtisten
niittoa kannattaa kuitenkin jatkaa ja mahdollisesti
tehostaa myös jatkossa, etenkin jos kiintoaineksen
kertymistä saadaan vähennettyä. Mahdollisesti
myös juuristoa murskaavien niittomenetelmien
kokeilemista alueella tulisi harkita.
Kelluslehtisten (kuten myös kesäaikaan järviruo’on) niitto tulisi tehdä mahdollisimman syvään
veteen, jotta vältytään nk. ravinnepumppuilmiöltä.
Ravinnepumpulla tarkoitetaan sitä, että vesikasvillisuus sitoo voimakkaasti pohjasedimenttiin kertyneitä ravinteita. Kun kasvin varsi katkaistaan,
pumppaa juuristo edelleen ravinteita ja varsinkin
laajamittaisemmissa niitoissa saattaa aiheuttaa
hyvinkin korkean hetkellisen ravinnepiikin (Kojo
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2006). Ravinnepumppuilmiö on voimakkain alkukesällä.
Loppukesästä toteutettu niitto todennäköisesti
hyödyttäisi esimerkiksi alueen sudenkorentolajeja ja parantaisi virkistyskäyttöarvoja. Niitettäessä
loppukesällä saadaan lisäksi eniten ravinteita pois
vesistöstä.
Laukanlahden suojeluyhdistys ry on aktiivisesti pitänyt auki Laukanlahden läpi kulkevaa veneväylään niittotalkoin. Talkoisiin osallistui esimerkiksi vuonna 2007 yhteensä 14 henkilöä. Samassa.
yhteydessä alueen kelluslehtikasvillisuutta on niitetty.
Ruoppaaminen
Laukanlahden yleissuunnittelun yhteydessä monet maanomistajat ottivat kantaa lahden suuosan
ruovikkoiseen kannakseen. Maanomistajat pitivät
kannaksen osittaista lyhentämistä tarpeellisena toimenpiteenä, jotta veden vaihtuvuus lahden alueella voidaan taata. Muutamat vastanneista suhtautuivat kannaksen poistoon myös epäilevästi.
Myös veneväylien ruoppaamista monet kannatti-

vat. Laukanlahden läpi kulkeva väylä on ruopattu Alma-rahoituksella vuonna 2004 noin 5 metriä
leveäksi ja 1,5 metriä syväksi. Nykyisin väylä on
mataloitunut uudelleen vain metrin syvyiseksi.
Ruoppaamisen kokonaisvaikutuksia on hankala
arvioida ja joidenkin epäilykset liittyivät siihen,
että tyhjeneekö lahden vesi entistä nopeammin,
mikäli varsinkin suuosan kannasta lähdetään
poistamaan. Veden virtauksen nopeutuessa on
mahdollista, että myös ravinteet kulkeutuisivat
nopeammin pois Laukanlahdesta ja rehevöitymisongelma siirtyisi vain etäämmälle. Lisäksi Laukanlahti voidaan luokitella yli 10 hehtaarin kokoiseksi
fladaksi, joilla tällaiset luontotyyppien ja lajien suotuisaa suojelutasoa heikentävien toimenpiteiden
toteuttaminen on kielletty. Kuitenkin esimerkiksi
jokien laskukohtiin kerääntynyttä kiintoainesta
tulisi voida tulevaisuudessa poistaa, koska kohta
on toiminut suuren laskeutusaltaan tavoin. Mikäli
tässä yleissuunnitelmassa valuma-alueen muihin
osiin ehdotetuista kosteikoista saadaan useimmat
toteutettua, vähentäisi se merkittävästi kiintoaineksen kulkeutumista lahdelle asti. Tätä myötä
myös ruoppaustarve tulevaisuudessa vähenisi.
Avovesialueen säilyminen tulevaisuudessakin on
tärkeää virkistyskäytön lisäksi erityisesti lintu-,
sudenkorento- ja kalalajistolle.  
Laukanlahdella olisi kannattavaa kokeilla ensiksi veden laadun parantamista ja ruoppaamista
”pehmeämmillä” keinoilla: a) niittämällä järviruokoa niin kesällä kuin talvellakin, b) perustamalla
pohjapatoja lahteen laskeviin ojiin ja c) perustamalla kosteikkoja.
Pienemmätkin veneväylien ruoppaamiset Natura-alueilla ovat luvanvaraisia. Pääsääntöisesti ruoppauksesta on ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle, joka arvioi tarvitaanko vaikutuksista
laajempi selvitys- ja lupamenettely. Usein liitteeksi
vaaditaan ainakin selvitys hankkeen toteuttamisen
vaikutuksista Naturaan sisältyvien vesialueiden
luonnonarvoihin (Pernajan kaupunki 2007).
Ohjesääntönä voidaan kuitenkin todeta, että
Natura-alueilla olemassa olevien väylien kunnossapito on mahdollista. Tämä pätee siis myös Laukanlahden alueen veneväyliin ja lahden läpi kulkevaan veneväylään. Ruoppaukset tulee toteuttaa
talviaikaan (loka-maaliskuussa), ruoppauksesta on
tehtävä hyvissä ajoin ilmoitus myös lähinaapureille
ja vesialueen omistajalle. Lisäksi maamassoja ei saa
läjittää Natura-alueelle (Pernajan kaupunki 2007).
Maamassoja ei myöskään tulisi läjittää alueelle,
josta niiden sisältämät ravinteet valuvat takaisin
vesistöihin (ranta-alueet, tulva-alueet, kaltevat rinteet ym.).

Väylän niittoa toukokuussa 2006. Kuva: Kimmo Virjamo

Lintutorni
Lintuharrastajien mukaan Laukanlahden linnustollinen mielenkiintoisuus on viime vuosina vähentynyt. Myöskään kyselyvastauksien perusteella
alueen asukkailla ei kovin suurta innostusta lintutornin perustamiselle ole. Ainoastaan kolme vastaajaa piti lintutornin rakentamista hyödyllisenä.
Tulevaisuudessa laidunnuksen aloittamisen myötä
on todennäköistä, että myös alueen linnustollinen
monimuotoisuus kasvaa ja alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien laajentamista lintutornin rakentamisella kannattaisi harkita. Helpoiten toteuttavissa oleva paikka lienee alueen länsireunalla.  

Toimenpiteiden rahoitusmahdollisuudet
Maatalouden ympäristötukijärjestelmä on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana vaikuttanut
merkittävästi maatilojen ympäristön- ja vesiensuojelutoimenpiteisiin. Pientareiden suojakaistat,
lannoitteiden käytön rajoittaminen, lantaloiden
kattaminen sekä monet muut toimenpiteet ovat
monin paikoin vaikuttaneet positiivisesti viljelyympäristön tilaan. Näin on myös Laukanlahden
valuma-alueella. Ympäristötukijärjestelmän erityistukien mukaiset toimenpiteet kuten laajempien,
keskimäärin 15 metriä leveiden suojavyöhykkeiden  perustaminen, luonnon monimuotoisuuden
edistäminen sekä kosteikon perustaminen ja hoito
-toimenpiteet ovat monesti vähemmän tunnettuja
tukimuotoja. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu,
että juuri erityisympäristötuet ovat ympäristön
kannalta tehokkaimmat tukimuodot, perusympäristötuen jäädessä enemmän kompensaatioksi
muusta tulonmenetyksestä (Kaljonen 2005).  
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Ympäristötuen erityistuet pähkinänkuoressa
max. €/ha
Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito

450

Monivaikutteisen kosteikon hoito

450

Ei-tuotannollinen investointituki kosteikon perustamiseen (1./2.vuosi) yhteensä max.

4000

Säätösalaojitus

156

Säätökastelu

156

Kuivatusvesien kierrätys

156

Perinnebiotoopin hoito

450

0,05-0,3 ha (pieni, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi tai niiden
arvoihin verrattava alue

135 €/kohde

Perinnebiotooppien ei-tuotannollinen investointituki (1. vuosi)

676

Luonnon ja maiseman monimuotoisuus

450

Luonnonmukainen tuotanto

139

Luonnonmukainen kotieläintuotanto

243

Seuraavassa esitetään lyhyesti pääpiirteet sille, miten tässäkin suunnitelmassa kuvatuille kohteille voidaan anoa erityisympäristötukea. Tarkemmat ohjeet tulevat kevään tukihakuoppaissa ja lisätietoja voi
kysellä niin kunnan maaseutuasiamieheltä kuin neuvontajärjestöiltäkin.
• Tukihaku samaan aikaan muiden maataloustukien kanssa.
• Erityisympäristötuille omat lomakkeet, joita saa mm. kunnasta ja MMM:n lomakepalvelusta.
(lomake.mmm.fi).
• Lomake palautetaan suoraan Varsinais-Suomen TE-keskukseen.
• Lomakkeen yhteydessä vaadittavat liitteet tulee myös lähettää vuotuiseen hakupäivään mennessä.
• Vaadittavia liitteitä ovat: lohkokartta (johon selkeästi mahdolliset U-lohkotunnukset), hoitosuunnitelma sisältäen kustannuslaskelman sekä mahdolliset vuokrasopimukset koko tukikauden ajaksi, jos
erityistukikohteita vuokrataan.
• Tukikausi alkaa 1.10. (perinnebiotooppi, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen,
monivaikutteinen kosteikko ja suojavyöhykkeet). Poikkeuksena alueet, joilla suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on tehty, tukikausi voi alkaa jo 1.5.
Esimerkki: Viljelijä hakee luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämistukea pellon metsäsaarekkeiden raivaamiseen kevään 2008 tukihaussa. Tukihakemukset ja hoitosuunnitelmaliitteet on palautettu
30.4.2008. Koska tukikausi alkaa vasta 1.10.2008 ei kesän aikana tarvitse alueilla vielä tehdä mitään toimenpiteitä vaan ensimmäisenä vuonna suunnitellut hoitotoimenpiteet tulee olla toteutettuna 30.9.2009
mennessä.
• Tukisopimukset ovat 5- tai 10-vuotisia.
• Jatkossa U-lohkot tulevat normaalisti muiden peruslohkojen jatkoksi peruslohkolomakkeella.
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Perinnebiotoopin, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämiseen, kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamiseen vaaditaan hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelmassa viljelijä voi itse miettiä mitä
kaikkia toimenpiteitä tukilohkoilla on valmis tekemään valitsemansa tukikauden (5/10 vuotta) aikana.
Tämän yleissuunnittelun hoitosuositukset ovat suosituksia ja niiden toivotaan olevan apuna viljelijän
miettiessä tulevia toimenpiteitä. Laidunnus soveltuisi monille kohteille, mutta se on usein käytännön
syistä vaikea järjestää. Tällöin tuettavia toimenpiteitä voivat olla maisemalliset ja monimuotoisuutta
edistävät raivaustoimenpiteet ja perinteisten rakennelmien hoito ja kunnostus.

Hoitosuunnitelmasta tulisi löytyä ainakin seuraavat pääkohdat:
• Hakijan taustatiedot.
• Sopimukseen haettavat lohkot ja niiden pinta-alat.
• Kohdetyyppi (esim. metsäsaareke, reunavyöhyke, metsälaidun, niitty).
• Alueen arvot (esim. sijainti valtakunnallisesta arvokkaalla maisema-alueella, luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelualueella).
.
• Alueen maankäytön historia lyhyesti, mikäli tiedossa.
• Kuvaus puustosta, kasvillisuudesta ja rakenteista (tässä kannattaa hyödyntää yleissuunnitelman
lyhyttä kohdekuvausta).
• Peruskunnostustoimenpiteet (esim. alkuraivaus, aitaaminen, kulotus, alueen yleinen siistiminen
- yleensä ensimmäisen sopimusvuoden aikana).
• Vuotuiset hoitotoimenpiteet (esim. laidunnus, niitto, uudelleenraivaukset, aitojen kuntotarkistukset,
mahdollinen eläinten valvonta).
• Kustannusarvio. Tähän kirjataan kaikki kulut mitä alueen kunnostuksesta ja hoidosta aiheutuu, esim.
materiaalikulut, konetyökulut, ihmistyökulut, ostopalvelut, eläinten siirto- ja valvontakulut, oman työn
kulut ja mahdolliset tuotot järeämmän puuston poistosta.
• Valokuvat vapaaehtoisia.

Hoitosuunnitelman alueelle voi tehdä itse tai teettää sen ulkopuolisella neuvojalla. Mikäli suunnitelman laatii itse, kannattaa käyttää olemassa olevia hoitosuunnitelmapohjia, joissa pääkohdat on
valmiiksi esitetty, ja joissa on merkitty valmiiksi hyväksytyt kustannustasot kustannuslaskelman
laatimista helpottamaan. Lomakepohjia ja muuta tietoa maatalouden ympäristötuista saa kunnan
maaseutuasiamieheltä ja niitä löytyy esimerkiksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen internetsivuilta (www.ymparisto.fi).
Laajempia hankkeita varten Laukanlahdella kannattaa miettiä myös rahoituksen hakemista paikalliselta maaseudun kehittämistoimintaryhmältä. Isompiin hankkeisiin, lintutornien rakentamiseen,
virkistyskäytön rakenteiden tekemiseen ja muihinkin kulttuurimaiseman kohentamiseen on mahdollista anoa Leader-rahoitusta.

Katso lisätietoja alueesi maaseudun kehittämisyhdistyksien internet-sivuilta
PERNIÖ: 	
SÄRKISALO:

www.ykkosakseli.fi
www.sameboat.fi/
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7 Toimenpiteiden vaikutusten arviointi

Monimuotoisuus lisääntyy erityisesti mikäli Laukanlahdelle ehdotetut laitumien laajentamiset, kosteikot ja ruovikon talvikorjuut toteutuvat. Välillisesti nämä toimenpiteet vaikuttavat myös alueen
maisemaan, vedenlaatuun ja sitä kautta lahden
virkistyskäyttöarvojen kohenemiseen.
7.1

Laidunnus
Laidunnuksella on suuri merkitys maiseman avautumisen kannalta. Lisäksi alueella on laidunnettu
perinteisesti iät ja ajat, joten laidunnuksen uudelleen aloittaminen erityisesti lahden itäosan laajalla,
vielä suurelta osin avoimella rantaniitylle olisi peurusteltua. Eliölajien lisäksi avartuvasta maisemasta voivat nauttia alueen asukkaat ja mökkiläiset.
Laidunnuksen laajentaminen nykyiseltään lisäisi harvinaisen merenrantaniittyluontotyypin edustavuutta. Laidunnus loisi sopivaa elinympäristöä
taantuneille merenrantaniittyjen kasvilajeille.
Esimerkiksi vähentynyt mutayrtti saattaisi löytää
sopivia elinympäristöjä eläinten sorkkienjäljistä.
Lisäksi karjan tallauksen vaikutuksesta syntyvät
mutalampareet ylläpitävät rikasta hyönteislajistoa,
joka puolestaan houkuttelee paikalle uusia lintulajeja. Esimerkiksi erittäin uhanalaiselle etelänsuosirrille Laukanlahti olisi soveltuvaa elinympäristöä,
mikäli laidunnusta laajennettaisiin nykyisestään.
Vaihtoehtona esimerkiksi itäosan laajan ranta-.
niityn laidunnukselle voisi olla niittäminen, mutta
tämä lienee kostealla ja lähteikköisellä rantaniityllä
normaaleilla maatalouskoneilla mahdotonta.
7.2

Kosteikot
Onnistuneilla kosteikkojen perustamisilla voidaan arvioida olevan merkittävä vaikutus lahden
luonnonarvoihin, virkistyskäyttöön ja ulkoisen
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kuormituksen vähentämiseen. Myös lahden umpeenkasvua voidaan hidastaa pysäyttämällä maaaineshiukkaset ja niihin sitoutuneet ravinteet jo
ylempänä lahteen laskevien jokien varsilla. Veden
kirkastumisella ja rehevöitymiskehityksen hidastumisella voidaan arvioida olevan useita eliölajeja
hyödyttäviä vaikutuksia (kalat, sudenkorennot
jne.). Kosteikkojen perustaminen myös lahden
pohjois- ja luoteisosiin lisäisi avoveden määrää ja
tarjoaisi sitä kautta lisää sopivia lisääntymispaikkoja sudenkorennoille ja kahlaajalinnuille. Sama
vaikutus lienee myös mahdollisella Myllyojan
haaroittamisella pohjoisen joutomaa-laidunalueen
suuntiin.
Kosteikot ja niihin liittyvät altaat toimivat myös
tulvahaittojen ehkäisijöinä. Ne tasaavat huippuvirtaamia, joiden aikana yleensä lahteen kulkeutuu
runsaimmin kiintoainetta. Tulvien tasaaminen vähentää myös uomaeroosiota ja ojan reunojen sortumista ja siten myös vähentää ojan perkaustarvetta
tulevaisuudessa.
Kosteikko, jossa syvemmän allasosan lisäksi on
matalaa, saarekkeista vesialuetta sekä tulvatasannetta on hyvä ympäristö sekä monille eliölajeille,
että oivallinen typpeä vedestä ilmaan vapauttaville kosteikkoprosesseille.
7.3

Ruovikon korjuu ja kelluslehtisten niitto
Ruovikon korjuulla voidaan arvioida olevan kahdensuuntaisia vaikutuksia esimerkiksi alueen
linnustoon. Korjuu todennäköisesti vähentäisi
esimerkiksi rastaskerttusen ja kaulushaikaran pesimätodennäköisyyttä alueella, jos kaikki ruoko
leikataan talvella, niin linnut eivät löydä muuton
yhteydessä niille soveltuvaa pesäpaikkaa. Lisäksi
ruovikot ovat alueella merkittävä hauen ja särkikalojen kutupaikkoja ja tärkeitä elinympäristöjä myös
niiden poikasille. Suosituksena voidaan pitää ohje-

sääntöä, jossa edes jonkin verran vesirajan ruovikkoa jätetään talvikorjuun yhteydessä keräämättä,
jotta kyseisten lajien alkukeväinen kutu onnistuu.
Samaan hengenvetoon voidaan todeta, että ruovikon korjuu ei todennäköisesti yllä vesirajaan asti,
eikä missään tilanteessa alueelta tulla ruokoa keräämään tarkoin jokaista kortta myöten.
Kelluslehtisten niitolla ja poiskorjuulla syyskesällä ei liene merkittävää haittaa alueen sudenkorento- ja kalalajistolle. Varsinkin sudenkorentoja
avovesialueen kasvu saattaisi hyödyttää. Erityistä
hyötyä olisi jos niiton yhteydessä voitaisiin tehdä
niitettyjä, avoimia poukamia ruovikon sisään. Lisäksi ruovikon talvikorjuulla voidaan hillitä mätänevän ruokoaineksen kertymistä alueelle. Mätänevä ruoko kuluttaa runsaasti vesistön happea, joten
talvikorjuulla olisi tähän positiivisia vaikutuksia.
7.4

Puuston raivaus

Ruovikon niiton jälkeinen haravointi. Kuva: Janne Kojo

ja monipuolistavat tehokkaasti viljeltyjen peltoalueiden piennarkasvilajistoa. Lisäksi suojavyöhykkeiden perustaminen vähentää peltoliikennettä
näillä alueilla ja sitä kautta vähentää uomien sortumisriskiä.

Itäosassa läjitysmaalla oleva nuori koivikko voidaan poistaa kokonaan, mutta laajalle rantaniitylle
kannattaa jättää taantuneelle pensastaskulle muutamia pajupensaita ja katajia. Alueen tervalepikot
tulee säästää ainakin alueen koillis- ja kaakkoisosissa. Länsireunan harvennetussa tervalepikossa
ei enää liene raivaustarvetta.
Luoteisosan suunnitellulla kosteikko-laidunalueyhdistelmällä puuston raivaus vanhoilta läjitysmaa-alueilta on suotavaa. Tulevien laiduneläinten varjo- ja suojapaikaksi jätetään kuitenkin koivuryhmä pellon laitaan. Myös jokusia pajupensaita
kannattaa laidunalueille jättää.
Korkeat yksittäiset puut avoimilla niityillä kannattaa poistaa, koska ne voivat toimia varisten
tähystyspaikkoina. Korkealta varisten on helppo
havaita maassa pesivien lintujen pesät ja käydä
siellä ruokailemassa eli hävittämässä pesiä. Samalla voidaan mainita, että myös pienpetojen pyynti
saattaa olla tarpeellista rantaniittyjen lintulajiston
turvaamiseksi.
7.5

Suojavyöhykkeet
Jokivarsien yläjuoksulle perustettavat suojavyöhykkeet tulevat vähentämään Laukanlahden ulkoista kuormitusta peltojen suunnalta. Suojavyöhykkeet pidättävät tehokkaasti pintavaluntaa ja
sen mukana tulevia ravinteita. Erityisesti talvisateiden mukana tulevat kiintoainesvalumat pidättyvät tehokkaasti suojavyöhykkeen kasvillisuuteen.
Suojavyöhykkeet tarjoavat eläimille kulkureittejä
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Yhteenveto

Laukanlahti on monimuotoisuudeltaan arvokas
alue lounaisrannikolla. Alueen virkistyskäyttöarvot ovat heikentyneet lahdelle laskevien ojien
mukanaan tuoman kiintoaineksen ja ravinnekuormituksen vuoksi. Laajat ruovikot aiheuttavat myös
vesien tilan heikkenemistä, koska maatuva ruoko
kuluttaa veden happea.
Alueen linnusto ja kasvilajisto on taantunut
mm. laidunnuksen loputtua alueella. Viime vuosina uudelleen aloitettu laidunnus kuitenkin tulevaisuudessa tulee hyödyttämään matalakasvuisia
merenrantaniittyjä suosivia kasvi- ja lintulajeja.
Laidunnuksen uudelleenaloittaminen varsinkin
itäosan laajalla rantaniittyalueella edistäisi monimuotoisuutta merkittävästi, sillä alue ei vielä ole
kovin pahasti umpeenkasvanut.
Suunnitelmassa on esitetty hoitotoimia, jotka toteutuessaan kohentaisivat alueen maisemaa, luonnon monimuotoisuutta ja virkistyskäyttöarvoa.
Hoitotoimet varsinkin itse lahden alueella vaativat
yhteen hiileen puhaltamista ja esimerkiksi laajem-

man Leader-hankkeen toteuttamista, jotta suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet voidaan käytännössä
toteuttaa. Maatalouden ympäristötuen erityistuet
ovat myös käyttökelpoinen rahoitusväline lahden
rantaniityillä ja valuma-alueen peltojen suojavyöhyke-, kosteikko- ja monimuotoisuuskohteilla.
Kaikille Natura-alueille tullaan tulevaisuudessa laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelmat (HKS).
Laukanlahdella erillisen hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole kiireellistä. Tämän yleissuunnitelman toimenpide-ehdotukset
voivat toimia suuntaviivoina hoito- ja käyttösuunnitelmalle. Tutkimustietoa alueen eliölajeista ja
luontotyyppien tilasta on jo olemassa tarpeellinen
määrä, joten tulevaisuudessa laadittaessa alueen
Naturaan liittyvää hoito- ja käyttösuunnitelmaa
on järkevää päivittää tämän suunnitelman tiedot
ja erityisesti pohtia tarkemmin eri toimenpiteiden
vaikutuksia eliölajistoon ja miten niitä voidaan jatkossa seurata.

Laukanlahden eteläosassa kapea suuosa on ruovikon valtaama. Oikealla ohi virtaa Kiskonjoki.
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LIITE 1/1 (1/4)

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

LAUKANLAHDEN RUOVIKOIDEN HOIDON JA KÄYTÖN OSALLISTAVA
SUUNNITTELU
- Maanomistajakysely
Ohje: Rastittakaa jokaisessa kohdassa omistamillenne alueille ja omiin näkemyksiinne parhaiten
soveltuvat vaihtoehdot

Maanomistajan nimi:_____________________________________________________
Osoite:_________________________________________________________________
Puhelin/s-posti:__________________________________________________________
Kiinteistöjen rekisterinumerot:_____ : ______, _____ : ______,_____ : ______

1. TAUSTATIEDOT
A) Asukastyyppi

͘ Maatalousyrittäjä

͘ Muu vakituinen asukas

͘ Kesäasukas/ mökkiläinen

B) Maanomistus
͘ Yksityisalue

͘ Yhteisomistusalue

͘ Omistuksessa molempia

2. HOITOTOIMENPITEET LAUKANLAHDELLA
Tulisiko mielestänne Laukanlahdella tehdä joitakin ympäristön tilaa parantavia hoitotoimenpiteitä?
͘ Kyllä
͘ Ei
Minkälaisia toimia Laukanlahdella mielestänne tulisi toteuttaa?
Laiduntaminen
Kosteikkojen rakentaminen
Virkistyskäyttö (esim. lintutorni)
Järviruo'on bioenergiakorjuu
Ruoppaus
Joku muu, mikä________________

͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä
͘ Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

Tähän voit kuvailla muita toimenpiteitä, joita haluaisitte lahdella toteutettavan. Voitte myös
perustella edellisen kohdan valitsemianne vaihtoehtoja:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

3. MAANOMISTAJAN MAHDOLLISUUDET TOTEUTTAA ALUEEN HOITOA
Onko teillä:

1) Omia laiduneläimiä
͘ Kyllä, (mitä)__________________________________
2) Halukkuutta lainata omia laiduneläimiä
toiselle
͘ Kyllä, (mitä)__________________________________
3) Halukkuutta lainata toisten laiduneläimiä
omalle niittyalueelle
͘ Kyllä, (mitä)__________________________________
4) Omia ranta- / jokivarsipeltoja,
joilla suojavyöhyke tarpeen
͘ Kyllä, lohkoilla_________________________
5) Omaa rantaniittyä laitumeksi
͘ Kyllä____ ha
6) Omaa ruovikkoaluetta korjuuseen
͘ Kyllä____ ha
7) Kosteikkopaikkoja
͘ Kyllä____ ha
8) Ojien ennallistamispaikkoja
(pohjapadot, joenmutkat jne.)
͘ Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

4. MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET
Onko teillä jo olemassa olevia erityistukisopimuksia tai kiinnostaisiko teitä tulevaisuudessa hakea niitä? Merkitkää kohta "Ei tarvetta" mikäli arvelette että kyseiseen tukeen soveltuvaa aluetta ei löydy
tilanne alueelta. (Kohtaa voidaan täydentää myös suunnittelijan maastokäynnin yhteydessä)
1) Perinnebiotooppi
2) Lumo/maisema
3) Suojavyöhykkeet pellolle
4) Kosteikko
5) Säätösalaojitus
6) Lannan käytön
tehostaminen

͘On jo
͘On jo
͘On jo
͘On jo
͘On jo
͘On jo

͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa
͘Kiinnostaa

͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta
͘ Ei kiinnosta

͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta
͘Ei tarvetta

5) Yhdistys/Leader-tuki

͘On jo

͘Kiinnostaa ͘ Ei kiinnosta

͘Ei tarvetta

(Myös rekisteröityneet yhdistykset voivat anoa tukea Leader-toimintatavan kautta perinnebiotoopin hoitoon
450€/ha/v ja kosteikon perustamiseen investointitukea 4 000 €/ha ja sen hoiton perustamisen jälkeen 450 €/ha/v.
Tukea voi hakea myös vuokramaalle, kunhan vuokrasopimus on voimassa koko 5-vuotisen sopimuskauden)
Yhd. nimi ja yhteystiedot: _______________________________________________________________________

5. HALUKKUUS LUOVUTTAA / VUOKRATA OMA ALUE TOISELLE HOIDETTAVAKSI (jotta tämä voi hakea kohteelle erityisympäristötukea)
1) Laidunnukseen
2) Rantaniityn niittoon
3) Ruovikkovyöhykkeen kesäaikaiseen niittoon
4) Ruovikkovyöhykkeen talviaikaiseen niittoon
(+ kerääjä saa hyötykäyttää materiaalin)
5) Kosteikon perustamista varten

͘Kyllä
͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
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RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

6. HALUKKUUS LUOVUTTAA / VUOKRATA OMA YHTEISOMISTUSALUEOSUUS TOISELLE HOIDETTAVAKSI TAI ESIMERKIKSI VUOKRATA ALUE VESIENSUOJELUYHDISTYKSELLE, JOLLOIN TÄMÄ VOI HAKEA MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIA

1) Laidunnukseen
2) Rantaniityn niittoon
3) Ruovikkovyöhykkeen kesäaikaiseen niittoon
4) Ruovikkovyöhykkeen talviaikaiseen niittoon
(+ kerääjä saa hyötykäyttää materiaalin)
5) Kosteikon perustamista varten

͘Kyllä
͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei
͘ Ei

͘Kyllä
͘Kyllä

͘ Ei
͘ Ei

7. JÄRVIRUO'ON ENERGIAKÄYTTÖ JA MUU HYÖDYNTÄMINEN
Kiinnostaisiko teitä itse hyödyntää järviruokoa asuinrakennuksien tai tuotantotilojen lämmitykseen tai osana sitä? (Ruovikon sekä myöhemmin Naturan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä määritellään alueet, joilla ruovikon korjuu luonnonsuojelualueella on mahdollista)

1) Ruokosilppuna puuhakkeen seassa omassa
hakelämpökattilassa
2) Pelletteinä (takassa) tai isompina briketteinä
esim. kesämökkien saunassa
3) Muu käyttö, esim. rakentaminen, kuivikkeena
navetassa, puutarhan katemateriaalina tms.

͘Kyllä

͘ Ei

͘Kyllä

͘ Ei

͘Kyllä

͘ Ei

8. NÄKEMYKSET ALUEEN TULEVAISUUDESTA
Ohessa on muutamia väittämiä alueen mahdollisista tulevaisuudenkuvista. Merkitkää mielipiteenne väittämistä seuraavan asteikon mukaisesti:
1=täysin eri mieltä
4=jokseenkin samaa mieltä

2=jokseenkin eri mieltä 3=en samaa enkä eri mieltä
5=täysin samaa mieltä 0=en osaa sanoa

1) Ruovikon vähentäminen lisää alueen viihtyisyyttä
2) Ruovikkoa ei tulisi poistaa, koska se sitoo ympäröiviltä
alueilta tulevaa kiintoainesta ja ravinteita
3) Ruovikkoa tulisi poistaa vedenvirtauksen parantamiseksi
4) Laidunnus on paras tapa pitää alueen maisema avoimena
5) Laidunnus lisää alueen luonnon monimuotoisuusarvoja
6) Laidunnus on mielestäni hyvä tapa hoitaa aluetta, jos vesiensuojeluhaitat minimoidaan (esim. laidunnusajan ja aitalinjojen avulla)
7) Laidunnus on huonontaa lahden vedenlaatua
8) Laidunnus haittaa alueen virkistyskäyttöä
9) Lintutornin rakentaminen hyödyttää minua
10) Lintutornin rakentaminen aiheuttaa alueelle häiriötä
11) Veden virtausta lahteen tulisi lisätä ruoppauksin/kaivutöin
12) Alue tulisi antaa kehittyä luonnontilaisena
13) Jokien laskukohtaan tulisi perustaa kosteikko/
laskeutusallas, jotta kiintoaineksen kertyminen avovesialueelle
saataisiin vähenemään
14) Olen halukas osallistumaan alueen mahdollisten parannustoimien
kustannuksiin
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RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA – Interreg IIIA

9. NATURA-ALUEEN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT TIETOTARPEET (Koskee vain maanomistajia, joiden omistamat maa-alueet sisältyvät Laukanlahden Natura-alueeseen)
Laukanlahden Natura-alueen suojeluprosessin eteneminen alkaa viimeistään talvella 2008. Oheen on
koottu vaihtoehtoja, joita maanomistajalla on mahdollista tehdä alueensa Naturan toteuttamisen yhteydessä
1) Olen kiinnostunut perustamaan alueelle yksityisen luonnonsuojelualueen, jolloin maanomistusoikeus säilyy minulla
͘Kyllä
2) Olen kiinnostunut vaihtamaan omistamani Natura-alueeni
valtion kanssa toiseen maa-alueeseen
͘Kyllä
3) Olen kiinnostunut myymään omistamani Natura-alueeni valtiolle
(vain alueilla jotka merkitty luonnonsuojelulain nojalla toteutettaviksi) ͘Kyllä
4) Olen kiinnostunut myymään yhteisomistusalueella olevat
Omistusosuuteni valtiolle
͘Kyllä
5) Olen maanomistajana saanut riittävästi tietoa Naturan
toteuttamisvaihtoehdoista
͘Kyllä

͘ En
͘ En
͘ En
͘ En
͘ En

10. OMIA LUONTOHAVAINTOJA JA EHDOTUKSIA ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ
TULEVAISUUDESSA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Tämän kirjeen liitteenä ovat myös ilmakuva- ja peruskarttakopiot, joiden pohjalta voitte
miettiä Laukanlahden ympäristön eri osa-alueiden toimenpidetarpeita ja esimerkiksi mahdollista lintutornin paikkaa, jos sellainen alueelle halutaan. Mikäli palautatte kyselyn postitse,
liittäkää myös kartta mukaan, mikäli olette tehneet siihen omia ehdotuksia.
12. Suunnitelmajulkaisussa kerätään yhteen tiedot esimerkiksi halukkuudesta laiduntaa / niittää omaa aluetta tai halukkuudesta vuokrata alue toiselle hoidettavaksi (kysymykset 5 ja 6).
Saako näitä tietoja oman kiinteistönne osalta käyttää tulevan suunnitelmajulkaisun karttaesityksissä?
͘Kyllä

͘ Ei

KIITOS VASTAUKSISTANNE!
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LIITE 2.

RUOVIKKOSTRATEGIA SUOMESSA JA VIROSSA
Interreg IIIA
Suostumus ruovikon käsittelyyn
A. MAA- TAI VESIALUEEN OMISTAJA
Nimi
Puhelin

Lähiosoite
Postinumero
ja kunta

B. TYÖN TEETTÄJÄ
Nimi

Lähiosoite

Yhteyshlö
puhelin

Postinumero
ja kunta

C. TYÖN KUVAUS JA KOHDEALUE
Työn tarkoitus

Työkohteen sijaintikunta

Kaupunginosa / kylä

Peruskartan numero

Tilan nimi ja RN:o

Voimassaoloaika

Työn aikataulu

Alueen pinta-ala (ha)

Ruo'on käyttötarkoitus

Työn toteutustapa (laitteet, ruo'on kuljetus, varastointi ym.)

Tiedossa olevat suojelu- ja rauhoitusalueet

Lisätietoja

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Maanomistaja
Liite: kartta alueesta
Työn teettäjä toimittaa paperin valvontaviranomaiselle (alueellinen ympäristökeskus, vesilain 1:30
mukainen ilmoitus)

Tämä lomake käy hyvin alueen omistajan ja työn teettäjän välisenä sopimuksena. Samalla lomake toimii vesikasvillisuuden
niittoilmoituksena joko alueelliseen ympäristökeskukseen tai kuntaan yli 1 ha:n niitoissa.
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för skötseln och användningen av vassområdena i de berörda länderna. Inom projektet har man utrett möjligheterna att använda vassvegetationerna för att användas som energi och som byggmaterial.
I samband med projektet gjordes utredningsplaner upp för skötseln och användningen av de mest värdefulla
vassområdena i Finland. I utredningsplanerna ges rekommendationer för skötseln och användningen av vassområdena. Därtill har man vid planerandet av rekommendationer för skötseln beaktat områdenas Naturavärden
och en gynnsam skyddsnivå för utrotningshotade arter.
Laukanlahti utgör en del av Natura-området (FI02000083) i Kiskonjoki vattensystem. Andelen för Laukanlahti av
Natura-området är 74 hektar och områdets mest betydande naturtyper boreala havsstrandsängar av Östersjötyp samt ådeltan.
Det fanns rikligt med tidigare forskningsinformation tillgänglig om Laukanlahti, vilken kunde utnyttjas då man
övervägde skötselåtgärderna.Vidare var områdets problem välbekanta, och därför beslutade man att utvidga
planeringsområdet längre till vikens avrinningsområde. På längre avstånd från viken skulle bl.a. våtmarkerna och
skyddszonerna ha en betydande effekt för att minska att näringsämnen och fast substans förs ut i viken.
I fortsättningen finns det finansieringsmöjligheter för att genomföra skötseln i praktiken, bl.a. i programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013. Den mest naturliga finansieringskanalen för odlarna och
den lokala skyddsföreningen utgörs av specialstöden för lantbrukets miljöstöd för vården av vårdbiotoper samt
för att anlägga och sköta våtmarker och skyddszoner. Dessutom kan de regionala aktionsgruppernas Leaderfinansieringsmöjligheter samt bistånd av mer omfattande projekt utnyttjas på området.
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