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Tämä hoito  ja käyttösuunnitelma koskee Pie
tarsaaren,  Luodon  ja Kokkolan edustalla  sijaitse
vaa ulkosaaristoaluetta. Alue kuuluu Natura 2000 
verkostoon  ja  rantojensuojeluohjelmaan. Koska
suurin osa pintaalasta sijaitsee Luodon kunnassa,
on alueelle annettu kokoava nimitys “Luodon saa
risto”. Alue käsittää yhteensä noin 17 000 ha, josta
1 800 ha on maata ja 15 200 ha on  vettä ( kuva
1.) . Suurin osa maista on yksityisomistuksessa.
Suomen valtio omistaa ainoastaan 90 ha alueen
maista ja 4 900 ha alueen vesistä.

Luodon saaristo on edustava esimerkki maan
kohoamisrannikon saaristosta, johon kuuluu sekä
sisä että ulkosaaristoa. Rantojensuojeluohjelman
päämääränä on arvokkaiden rantaalueiden säilyt
täminen rakentamattomina ja luonnontilassa. Alue
sisällytettiin Natura 2000 verkostoon koska täällä
esiintyy  suuri  määrä elinympäristöjä  tai luonto
tyyppejä  ja  kasvi  ja eläinlajeja  tai direktiivilajeja,
jotka EU:n  lainsäädännön mukaan ovat  suojelta
via. EUdirektiivi on myös kirjattu  Suomen  luon
nonsuojelulakiin.

Päämääränä on  suojelun  toteuttaminen  lähes
koko rantojensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 ver
kostoon kuuluvalla alueella. Suojelu toteutetaan joko
rauhoittamalla  yksityisomistuksessa  olevia  maita
tai  siten,  että  valtio  ostaa  yksityismaita.  Luodon
saaristossa suurin osa yksityisistä maista on jako
kuntien omistuksessa. Näillä alueilla suojelu toteu
tetaan enimmäkseen rauhoittamalla alueita. Rauhoi
tettaessa alue  jää  maanomistajan omistukseen,
mutta ympäristökeskus hallinoi sitä rauhoitusmää
räysten mukaisesti. Valtion maita hallinoi  metsä
hallitus, joka laatii järjestyssäännöt valtion alueille
sen  jälkeen,  kun  ne  on  perustettu  luonnonsuo
jelualueiksi.

Naturaalueen hoito ja käyttösuunnitelman tar
ve Luodon saaristossa on  ilmeinen suojelullisesti
arvokkaiden luonnonympäristöjen takia. Lisäksi alu
eelle kohdistuu eri käyttäjäryhmien aiheuttamia mit

tavia käyttöpaineita ja alueen maanomistusolot ovat
hajanaisia. Luodon saariston hoito ja käyttösuun
nitelma on  laadittu  ns.  osallistuvan  suunnittelu
prosessin kautta. Maanomistajat,  viranomaiset  ja
muut  sidosryhmät  ovat  kokoontuneet  eri  foo
rumeissa, keränneet  tietoa ja keskustelleet suun
nitelman suuntaviivoista. Tekstiluonnoksia on kä
sitelty  ja  hyväksytty  työryhmässä,  jonka kokoon
pano oli seuraava.

1 Johdanto

Kartta 1. Suunnittelualue Luodon saaristo sisältää Kokkolan ja Pietarsaaren välisen
Natura 2000 verkostoon ja/tai rantojensuojeluohjelmaan kuuluvan ulkosaaristoalueen.
Alue käsittää yhteensä noin 17 000 ha, josta 1 800 ha on maata ja 15 200 ha on vettä.
Suurin osa maaalueesta on yksityisomistuksessa. Kartalla näkyy myös maaliskuun
2007 tilanne koskien luonnonsuojelun toteuttamista. Rauhoitetut yksityisessä
omistuksessa olevat alueet, tai yksityisomistuksessa olevat  luonnonsuojelualueet, on
varjostettu vihreällä värillä. Valtio omistaa ainoastaan 90 ha alueen maista ja 4900 ha
alueen vesistä.

Puheenjohtaja :  Allan Nynäs, Luodon kunta
Sihteeri : Jaana Höglund, LänsiSuomen ympäristökeskus
sekä
Eugmon kylän jakokunta, maaalueet / KarlErik Holmberg
Eugmon kylän jakokunta, vesialueet / Kurt Finholm
Luodon kylän jakokunta, maaalueet / Göran Sundqvist
Luodon kylän jakokunta, vesialueet / JanErik Larsson
Kokkolan kaupunki / Juhani Hannila
LänsiSuomen ympäristökeskus / Harri Hongell
LänsiSuomen ympäristökeskus / Leena Rinkineva
Kantola
Metsähallitus / Susanna Ollqvist
Pietarsaaren kaupunki / Roland Sundfors
Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri / Håkan
Stenbacka
Vestersundin kylän jakokunta / NilsHåkan Nygård
Vestersundin jakokunta / John Söderman
Öjan jakokunta / Bengt Kronqvist
Öjan kalastuskunta / Lars Sundström
Österbottens fiskarförbund / Guy Svanbäck .

Hoito  ja  käyttösuunnitelma  toimii  ohjeellisena
asiakirjana ja koskee yksityisomistuksessa olevia
suojelualueita. Suunnitelma ei ole  juridisesti  sito
va,  toisin kuin  rauhoitusmääräykset. Suunnitelma
on  laadittu  lähtökohtaiseksi pohjaksi  tehtäessä
aluetta koskevia viranomaispäätöksiä.  Metsähalli
tus hoitaa valtion omistamia alueita suunnitelman
mukaisesti.  Hoito  ja  käyttösuunnitelma  tulisi
päivittää n. 10 vuoden välein.
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2 Aluekuvaus

Kuva  1,  yl lä  sekä  kuva  2,  alla:   Maankohoamisalueiden  vesistöissä  esiintyy  kehityssarjoja
siten, että lahdet kuroutuvat fladoiksi ja kluuveiksi, jotka vähitellen muuttuvat järviksi.  Kasvillisuu
delle tunnusomaista on kehittymissarjat eli sukkessiot;   rantaniitty, kivikkoranta tai  lohkareranta
muuttuu harmaaleppien ja tervaleppien muodostamaksi  leppäreunukseksi. Koivut  jatkavat leppä
reunuksen yläpuolella. Sukkession viimeinen vaihe on havumetsä.
Suunnittelueella koivumetsät ovat paikoitellen laajoja, koska saarilla on harjoitettu metsälaidunnusta,
niittoa ja lehdesten tekoa.

2.1
Geologia  ja  geomorfologia

Pietarsaaren  ja Kokkolan  välinen saaristoalue
kuuluu Merenkurkun  saaristoon  ja  Pohjanlahden
avoimien rannikkoalueiden väliseen vaihettumisvyö
hykkeeseen. Maankohoaminen,  joka alkoi viimei
simmän jääkauden jälkeen, on hyvin tyypillistä Poh
janmaan rannikolle.  Luoto kohosi merestä noin 2
000 vuotta sitten, mutta ulkosaaristoalueet ainoas
taan 1 000 vuotta sitten. Maankohoaminen, jonka
lasketaan olevan noin 8 mm vuodessa, aiheuttaa
nopean maiseman muutoksen. Yhden ihmisiän ai
kana voi  nähdä  laajojen ulapoiden  kutistuvan  ja
lahtien kuroutuvan merestä.

Pietarsaaren ja Luodon välinen saaristo on geolo
gisesti  katsottuna eteläisen graniitti  ja  pohjoisen
migmatiittialueen välistä rajaaluetta. Luodon maan
pinnan  muodot  tai geomorfologia on  syntynyt
mannerjään synnyn ja sulamisen seurauksena. Ki
lometrien paksuinen jääkilpi, joka peitti Pohjolan noin
10 000 vuotta sitten,  jauhoi  irtonaista  materiaalia
peruskallion  halkeamista  ja  jään edetessä kallio
perä kului matalaksi. Jauhautuneesta kiviaineksesta
muodostui  sekä hienoa että karkeaa ainesta, ku
ten kiveä, soraa, savea ja hiesua. Jään rouhiessa
kallioperää irtosi myös suuria siirtolohkareita, jotka
kulkeutuivat pitkiä matkoja jään sisällä. Jään alka
essa sulaa syntyi erikokoista kiviainesta ja moree
nia, joka on saariston pääasiallinen maalaji.

Maa ja vesi jakautuvat pitkittäissuunnassa poh
joisluode  eteläkaakko ( Schwank B., 1998 ) . Se,
että kallioperä ja moreeniselänteet ovat tämän suun
taisia,  johtuu mannerjään sulamissuunnasta.  Itse
kallioperä  on Luodon saaristossa yleisesti ottaen
matalaa  ja siksi  myös  ulapat  ovat matalia. Siellä
täällä peruskallio paljastuu avokallioina.

2.2.
Luonnonympäristö

Nopean maankohoamisen seurauksena saaris
ton maisema  on muodostunut mosaiikkimaiseksi.
Kasvillisuuden  kehityssarjat  tai  luonnolliset
sukkessiot ovat tunnusomaisia koko alueelle. En
simmäiset rantakasvit valloittavat merestä nouse
van neitseellisen maan muodostaakseen yhtenäis
tä  rantakasvillisuutta  ja muuttuakseen  vähitellen,
pensas  ja  lehtivaiheiden kautta,  havumetsäksi.
Myös vesistöissä esiintyy kehityssarjoja siten, että
lahdet kuroutuvat fladoiksi  ja kluuveiksi, jotka vä
hitellen muuttuvat  järviksi.

Mosaiikkimainen maisema luo edellytykset usei
den elinympäristöjen tai luontotyyppien olemassa
ololle. Luontotyypeille on  tunnusomaista erityinen
koostumus.  Luontotyypit  tulisi säilyttää, mikäli ne
täyttävät EU:n Natura 2000 verkostoa koskevan
direktiivin kriteerit ( ks. luontotyyppien kuvaukset
luvusta 5. ) . Osa luontotyypeistä on tunnusomai
sia  juuri  maankohoamisalueille  ja  näin  ollen  eri
tyissuojelun arvoisia.

Alueen eteläosan  tai Pietarsaareen  ja  Luodon
kunnan eteläosiin kuuluvien alueiden ulkosaaristos
sa on enimmäkseen paljaita kallioita. Rannempa
na, keski ja sisäsaaristoalueilla, kallioperä on mata
lampaa. Täältä löytyy hiekkarantoja, rantaniittyjä ja
arvokkaita rantametsiä, joissa kasvaa lehtokasvil
lisuutta. Saariston pohjoisosassa tai Luodon poh
joisosissa ja Kokkolassa sijaitsevilla alueilla, ulapat
ovat  syvempiä  ja  kallioluodot  korkeampia. Täällä
suunnittelualue käsittää pääasiassa ulkosaaristo
vyöhykkeen. Rannat ovat karuja ja suuret lohkareet
ovat niille tyypillisiä. Metsäluonto on kivistä, mutta
vaihtelevaa. On lehtoja, niukkaravinteisia järviä ja
havumetsää. Variksenmarjaa  ja kanervaa kasva
via nummia esiintyy paikoitellen.

Ihmisen toiminta on vaikuttanut saaristoluontoon.
Perinteinen maankäyttö, niitto ja laiduntaminen, on
synnyttänyt  aukeita  ja  laajoja  rantaniittyjä. Perin
teisen maankäytön loppuminen ja meriveden nous
seet ravinnepitoisuudet luovat suotuisat edellytyk
set  järviruo´on esiintymiselle. Järviruoko leviää  ja
uhkana on rantaniittyjen umpeenkasvaminen. Me
riveden ravinnepitoisuudet  ovat  erityisen korkeita
saariston eteläosassa. Tämä johtuu osittain siitä,
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tuessaan petoeläimiä vastaan tai etsiessään ravin
toa. Erityisesti riskilä ja ruokki käyttävät ulkomeren
äärellä olevia pieniä luotoja. Muita tyypillisiä yhdys
kuntapesijöiksi kehittyneitä lajeja ovat lokit ja tiirat.

Vaikka alueella onkin rikas linnusto, on pesivien
lintuparien määrä Luodon kunnan saaristossa vä
hentynyt 10 974:stä 6 171:een vuosien 1990 ja 2004
välillä. Määrä on vähentynyt erityisesti sisä ja keski
saaristossa. Lokkilinnut ja merilinnut ovat vähenty
neet eniten. Lokkilinnuista eniten ovat vähentyneet
tiirat  ja naurulokit. Saaristolintujen  väheneminen
saattaa  johtua  eri  tekijöiden yhteisvaikutuksesta.
Sen  lisäksi, että  linnut  joutuvat alttiiksi paikallisille
uhkatekijöille,  kuten  ihmisen aiheuttamille häiriö
tekijöille, pienten petoeläinten saalistukselle ja rehe
vöitymiselle, on myös talvehtimisalueiden mahdol
lisilla  epäsuotuisilla  olosuhteilla  vaikutuksensa
muuttolintuihin. Pietarsaaren ja Kokkalan edustojen
saaristoissa lokkilintujen ja merilintujen kannat ovat
tosin pysyneet vakiona tai jopa lisääntyneet.

Pilkkasiiven( Melanitta  fusca ) ja  lapintiiran
( Sterna paradisea ) oletetaan vähentyneen ihmi
sen aiheuttamien  lisääntyneiden  häiriötekijöiden
seurauksena. Nämä lajit, kuten myös riskilä( Cep
phus grylle ) ja ruokki ( Alca torda ) , ovat myös
herkkiä pienten petoeläinten saalistukselle. Minkin
leviäminen suurille metsäluodoille ja aina vain kau
emmas ulkosaaristoon voi vaikuttaa voimakkaasti
näiden, ja myös muiden lajien, esiintymiseen  alu
eella.

Selkälokki  ( Larus  fuscus ) kuuluu  uhan
alaisuusluokkaan  vaarantuneet  lajit,  koska se on
vähentynyt kaikilla Suomen merialueilla 1970luvulta
lähtien. Pohjanlahdella on tosin esiintynyt yksi suu
rimmista selkälokkikannoista. Selkälokki on kuiten
kin vähentynyt Luodon kunnan saaristoalueella ver
rattuna Kokkolan ja Pietarsaaren saaristoalueisiin.
Luodossa harmaalokin( Larus argentatus ) met
sästys on yleistä, mikä saattaa vaikuttaa selkälokin
esiintymiseen,  koska  lajit  pesivät  yhdyskunnissa
samalla luodolla  ja varsinkin nuoria lintuja on vai
kea erottaa lajilleen. Pietarsaaren  ja Kokkolan ul
kopuolella pesii räyskiä. Räyskä( Sterna caspia )
on uhanalainen  laji, jota ei tavata Luodon kunnan
alueella.

että Luodonjärvestä  virtaa makeaa vettä Luodon
saaren pohjois ja eteläpuolella oleviin lahtiin, osit
tain Pietarsaaren teollisuuden ja sataman läheisyy
destä. Lisääntynyt virkistyspaine, kuten vilkas vene
liikenne ja laaja vapaaajanasutus sisäsaaristossa,
on vaatinut veneväylien ruoppausta matalissa lah
dissa ja kapeissa salmissa.

Metsätaloutta on harjoitettu osassa alueen met
siä. Erityisesti  havumetsiä  on hakattu  ja  metsä
maisema on paikoitellen  hakkuiden  ja  istutusten
pirstaloima. Parhaiten säilynyt ja arvokkain maan
kohoamissaariston metsä  sijaitsee Öuranilla. Hy
vin säilyneitä ja reheviä rantalehtoja, joissa paikoi
tellen on paljon kuollutta puuainesta, tosin esiintyy
koko alueella.

2.2.1.
Kasvillisuus

Maankohoaminen antaa  leimansa Pohjanmaan
rannikon kasvillisuudelle.  Luodon  saaristossa  on
tehty uraauurtava tutkimus kasvillisuuden leviämi
sestä uusille alueille( Schwank, 1978 ) . Kasvilli
suus on jakautunut vyöhykkeisiin. Jakautumiseen
vaikuttavat kasvupaikan korkeus merenpinnasta ja
maan kemiallis  fysikaalinen koostumus. Vyöhyk
keet  ovat  selviä  ja  leveitä  erityisesti  alavilla  ran
noilla,  joilla on  hienorakenteisia maalajeja ( yksi
tyiskohtainen kuvaus rantaniittyjen kasvillisuusvyö
hykkeistä esim. Schwank B., 1978 ) . Järviruoko
tosin uhkaa saada yliotteen useilla rantaniityillä ja
vyöhykkeiden erottaminen  voi olla  vaikeaa  ( ks.
luku 5.: Merenrantaniityt ) .

Erittäin uhanalainen suolayrtti ( Salicornia euro
pea ) , joka kasvaa alavilla rantaniityillä ja on riip
puvainen  suolalaikuista,  on  eräs  alueen harvi
naisuuksista.  Pohjanlahdenlauha ( Deschampsia
bottnica )   sen  sijaan  kasvaa  kivikkorannoilla  ja
on endeeminen,  ominainen nimenomaan Pohjan
lahdelle. Myös  tyrni  ( Hippophae  rhamnoides )
vaatii erityiset kasvuolosuhteet  ja sitäkin tavataan
kivikkorannoilla, joilla ei ole hienorakeisia maalajeja.

Rantaniitty, kivikkoranta  tai  lohkareranta muut
tuu harmaaleppien ja tervaleppien muodostamaksi
leppäreunukseksi.  Luodon  leppävaltaiset  lehdot
ovat  useimmiten  kosteita  tai  tuoreita.  Lehtojen
kenttäkerroksessa esiintyy kukkivia ruohoja. Lep
päreunuksilla voi myös esiintyä  tuomia ja pihlajia.
Koivut jatkavat leppäreunuksen yläpuolella. Koivu
metsät ovat paikoitellen laajoja, koska täällä on har
joitettu metsälaidunnusta,  niittoa  ja  lehdesten  te
koa. Tällainen maankäyttö on paikoitellen estänyt
kuusettumisen,  joka  tavallisesti  kuuluu  maan
kohoamismetsien luontaiseen kehityskulkuun.

Koko alueella esiintyy maankohoamisen  ja ve
sistöjen kehityksen tuloksena pieniä suoalueita, ja
niille tunnusomaista suokasvillisuutta.

2.2.2.
Eläimistö

Linnut

Suunnittelualueen linnusto on hyvin dokumentoi
tu ( Backman 2000, Bäck ja Wistbacka 2003, Fa
gerholm 1996, Jakobsson ja Wistbacka 2001, Ja
kobsson ym. 2006 ) . Tämän kappaleen tiedot pe
rustuvat etupäässä teokseen Jakobsson ym. 2006.

Saaristossa on rikas linnusto  ja suuri osa Luo
don  saaristosta kuuluu  Suomen  tärkeisiin  lintu
alueisiin ( FINIBA, Finish Important Bird areas )
ja Suomen kansainvälisesti tärkeisiin lintualueisiin
( IBA, Important Bird Areas ) . Nämä kaksi ohjel
maa eivät toimi suojeluohjelmina, vaan niitä käyte
tään arviointiperusteina pohdittaessa, onko Suomen
lintujensuojeluohjelma Natura 2000 tai muilla suoje
lualueilla  tarpeeksi kattava.

Alueen luonto mahdollistaa sekä paljaille kareille
ja ulkosaariston saarille soveltuvien lajien että suo
jaisia  lahtia  ja  alavia  rantaniittyjä  vaativien  lajien
esiintymisen. Metsäsaarilla, missä metsä on saa
nut kasvaa luontaisesti, esiintyy lukuisia  tavallisia
metsälintulajeja.

Suuri osa  saariston  lintulajeista  on  tyypillisiä
yhdyskuntapesijöitä. Yhdyskunnissa eri lajit pesivät
yhdessä, koska ne hyötyvät toisistaan puolustau

 Kuva 4. Räyskä pesii Pietarsaareen  ja Kokkolaan kuuluvilla alueilla.

Kuva 3. Suolayrtti  kuuluu erittäin  uhanalaisiin kasvilajeihin.

Ku
va

: C
ur

t N
ym

an

Ku
va

: J
uh

an
i K

oi
vu

sa
ar

i

Kuva  5. Merikotkia  havaitaan nykyään  säännöllisesti
saaristossa.
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Nisäkkäät

Inventoimalla  on  selvitetty nisäkkäiden esiinty
mistä erityisesti Öuranilla ( Jakobson ja Wistbacka
2001)  ja Tankarilla ( Taarna 1999 ) .

Öuranilla on tehty havaintoja seuraavista lajeista:
 hirvi ( Alces alces )
 kettu ( Vulpes vulpes )
 näätä ( Martes martes )
 minkki  ( Mustela vison )
 supikoira ( Nyctereutes procyonoides )  .

Ainakin seuraavat  lajit esiintyvät säännöllisesti
Tankarilla:
 metsäpäästäinen ( Sorex araneus )
 pohjanlepakko ( Eptesicus nilssoni )
 metsämyyrä ( Clethrionomys glareolus )
 lapinmyyrä( Microtus oeconomus )
 peltomyyrä ( Microtus agrestis )
 lumikko ( Mustela nivalis )
 kärppä ( Mustela erminea )
 metsäjänis ( Lepus timidus )
 piisami ( Ondatra zibethicus ) .

Useat inventoiduista nisäkäslajeista todennäköi
sesti esiintyvät suurella  osalla aluetta. Saaristos
sa elää  oma  talvehtiva  hirvikanta  ( riistanhoito
piiri) . Metsästäjät raportoivat myös metsäkauriin
( Capreolus  capreolus ) ,  valkohäntäpeuran
( Odocoileus  virginianus)   ja  mäyrän( Meles
meles )  esiintymisestä.

Satunnaisia havaintoja on tehty sudesta( Canis
lupus ) ,  karhusta( Ursus  arctos ) ja  kuusipeu
rasta( Dama dama ) ( saalistilasto  ja Sundfors,
R., suullinen ) . Minkistä on tehty satunnaisia ha
vaintoja aina ulointa  lintuluotoa myöten, mikä viit
taa  lajin yleistymiseen saaristoalueella.

Mantereella  alueen  eteläosassa  esiintyy  liito
oravia( Pteromys volans ) . Liitoorava on otettu
Natura 2000 verkoston luontodirektiivin piiriin ja laji
on viimeisimmän uhanalaisuusluokituksen mukaan
luokiteltu vaarantuneeksi ( VU ) . Merialueella ta
vataan myös harmaahylkeitä ( Halichoerus grypus ) ja
norppia ( Phoca hispida bottnica ) .

Kalat  ja  matelijat

Norra Svenska Fiskeområdet on tehnyt selvityk
sen kalalajeista ( 2001 ) . Alueella tavataan aina
kin seuraavia lajeja:
 siika ( Coregonus lavaretus )

 lohi ( Salmo salar )
 meritaimen ( Salmo trutta )
 made ( Lota lota )
 silakka ( Clupea harengus )
 muikku ( Coregonus albula )
 ahven ( Perca fluviatilis )
 hauki ( Esox lucius )
 lahna ( Abramis brama )
 kuore ( Osmerus eperlanus )
 säynävä ( Leuciscus idus )
 särki ( Rutilus rutilus )
 kuha ( Sander lucioperca )
 kiiski ( Gymnocephalus cernua )
 ankerias ( Anguilla anguilla )
 härkäsimppu ( Triglopsis quadricornis )
 kolmipiikki ( Gasterosteus aculeatus )
 pasuri ( Abramis bjoerkna ) .

Siika, lohi ja meritaimenkannat ovat riippuvai
sia poikasistutuksista. Merialueella  tavataan kol
menlaista siikaa: karisiika, vaellussiika ja saaristo
siika. Saaristosiikakantojen katsotaan pienentyneen
voimakkaasti lisääntyneen  rehevöitymisen  ja so
pivien  kutupaikkojen  vähentymisen myötä. Myös
madekanta on pienentynyt merialueella.

Alueen matelijoista ei ole tehty selvitystä, mutta
luontotyyppien  inventoinnin yhteydessä havaittiin
sammakoita( Rana temporaria ) , rupikonnia ( Bu
fo bufo ) , kyykäärmeitä( Vipera berus )  ja sisilis
koja( Lacerta vivipara  ) .

2.3.
Kulttuurihistoria

    Ulkosaariston korkeimmat luodot nousivat me
restä suunnilleen 1 000 vuotta sitten ja ihmiset kä
vivät niillä luultavasti hyvin pian sen jälkeen. Saari
maailman vesissä oli  runsaasti hylkeitä  ja kaloja.
Saaristo houkutteli  ensin  satunnaisia vieraita  ja
myöhemmin kiinteämpää asutusta.

Saaristoaluetta on hyödynnetty harjoitettaessa
eri elinkeinoja,  kuten  hylkeenpyyntiä,  kalastusta,
karjanhoitoa, merenkulkua ja kauppaa. Alueen kult
tuurihistoria ilmenee niin  kivilatomuksissa tai mui
naismuistoissa, historiallisissa rakennuksissa ja hy
lyissä kuin maiseman ja kasvillisuuden muotoutu
misessakin.

Kuva  6. Itämeren  kasvava  harmaahyljekanta on
todettavissa  myös  Luodon  saaristossa. Kuvassa  norppa
( Phoca hispida bottnica) .

Lisääntyneet  ravinnepitoisuudet  tai rehevöi
tyminen ja rantalaidunnuksen loppuminen on ollut
epäsuotuisaa suokukolle ( Philomachus pugnax )
ja tyllille( Charadrius hiaticula ) . Sen sijaan här
kälintu( Podiceps  grisegena  ) ,  kyhmyjoutsen
( Cygnus olor  ) , ruskosuohaukka( Circus aero
ginosus  ) , kihu( Stercorarius parasiticus ) , kala
lokki( Larus canus )   ja ruokokerttunen  ( Acro
cephalus  schoenebanus ) ovat  lajeja,  jotka ovat
hyötyneet rehevöitymisestä  ja joiden määrä on li
sääntynyt.

Kaakkuri  ( Gavia stellata ) on Luodon saaris
tolle  tunnusomainen  laji. Koska  laji  pesii  suurten
metsäluotojen pienissä  lammissa, on  suurimpana

uhkana ollut pesimiseen  sopivien  lampien kuivat
taminen. Merikotka( Haliaeetus albicilla )  on pe
rusteellisen suojelutyön  ansiosta palannut alueel
le. Nyt alueella pesii 3  5 merikotkapariskuntaa.

Suurilla metsäluodoilla  pesii  suuri  määrä  var
puslintuja. Esimerkiksi Öuranilla pesii nelisenkym
mentä  metsälintulajia. Alueen  rehevissä  ranta
metsissä on paikoitellen paljon kuollutta puuainesta
ja  alueella  on  harvinaisia  kolopesijöitä,  kuten
pohjantikka( Picoides  tridadactylus ) ja  pikkutik
ka( Dendrocopos minor   ) .

Kuva: Forststyrelsen
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Laiduntamisen  loppuessa saarilla, otettiin  met
sä kaupalliseen käyttöön. Suuria hakkuita toimeen
pantiin ainakin sisäosissa 1960luvulla, mutta suu
rimmat hakkuut suoritettiin 1980luvulla, kun uus
jako oli  saatu päätökseen. Tuona aikana  alueen
luodoilla hakattiin ennätyssuuria alueita.

2.3.4.
Merenkulku

Etelässä Mässkäriä ja Öurania sekä pohjoises
sa Tankaria ympäröivillä alueilla on ollut suuri mer
kitys kaupan ja merenkulun kannalta. Mässkärille
ja  Tankarille  rakennettiin  majakat  ja  alukset
luotsattiin mantereen satamiin näiltä saarilta. Pait
si, että saarilla on kalastustupia, saunoja ja karja
majoja, myös  luotsitoiminta on vaikuttanut siihen,
että sekä Tankarilla että Mässkärillä on historialli
sesti arvokkaita rakennuksia.

Saaristoalueella on myös monia hylkyjä ja histo
riallisiin tapahtumiin  liittyviä muistomerkkejä. Tun
netuimpiin  kuuluvat  mm.  Graftonmuistomerkki
Orrskärillä, joka on jäänyt muistoksi englantilaises
ta  aselastialus  John  Graftonista,  aselastialus
Equityn muistomerkki Tolvmangrundetilla, Marien
burgin hylky Kallskärilla Tankarista  länteen,  sekä
ruoppausalus Nostajan muistomerkki Mässkärillä.

2.4.
Nykyinen  maankäyttö

2.4.1.
Kalastus

Ammattikalastus  ja  sivuammattikalastus  ovat
hallitsevia alueella. Alueella on  tällä hetkellä 50  
60 ammattikalastajaa  ja sivuammattikalastajaa.
Alun perin  alueella on ollut useampia  kalastustu
kikohtia. Näistä  ainoastaan Öurania, Olavsörenia
ja Rotholmsgrundetia käytetään nykyisin ammat
ti  ja sivuammattikalastuksessa. Kotitarve  ja  va
paaajankalastus on myös suurta. Tämä johtuu laa
jasta vapaaajanasutuksesta. Norra svenska fiske
området on vuonna 2001 laatinut käyttö ja hoito
suunnitelman,  joka kattaa myös kalastuksen Pie
tarsaaren ja Kokkalan välisellä merialueella.

Kalastuksen  kannalta  tärkeimmät  lajit  ovat sii
ka,  lohi, meritaimen, made,  silakka,  muikku,  ah
ven ja hauki. Kaloja kalastetaan pääasiassa verkoilla
ja  rysillä,  mutta  myös  haukipihdeillä.  Eri  lajien
pyyntitilastot esitellään  liitteessä 1.

Alueella  on  neljä  kalastuskuntaa:  Luodon,
Eugmon, Öjan ja Vestersundsbyn kalastuskunnat.
Kalastuskunnat myyvät  kalastuslupia  ja/tai  vuok
raavat  kalastuspaikkoja  vesialueillaan. Kalastus
kunnilla on omat erätarkastajansa.

Myytyjen kalastuslupien määrä ( tiedot ovat vuo
delta 2005, Öjan tiedot ovat vuodelta 2001 ) .

Vestersundsby  91
Luoto 199
Eugmo 388
Öja 116

Teollisuuden ja kotitalouksien viemärivedet sekä
LuodonÖjanjärvestä  virtaava  runsashumuksinen
vesi  kuormittavat  merialuetta.  Näin  ollen  rehe
vöityminen  on  lisääntynyt  koko  merialueella  kah
den viimeisimmän vuosikymmenen aikana.  Tämä
vaikuttaa kalastukseen mm.  siten, että kalanpyy
dykset  liettyvät  ja  kasvillisuus  lisääntyy, mikä  ai
heuttaa  särkikalojen osuuden  lisääntymistä  saa
liissa ( Norra Svenska Fiskeområde 2001 ) .

Harmaahylkeen kalastukselle aiheuttamat vahin
got ovat viime vuosina lisääntyneet. Österbottens
fiskarförbundille tehtyjen vahinkoilmoitusten perus
teella  voidaan  todeta,  että  kalastusvälineille
aiheutuneista  vahingoista  maksettavat  korvaus
summat ovat moninkertaistuneet vuosien 2000 ja
2004  välillä.  Vuonna  2000  hylkeiden  kalastus
välineille  aiheuttamat  vahingot  olivat  ainoastaan
prosentin koko vakuutuskannasta, kun taas vuosi
na 2003 ja 2004 vahingonkorvaukset olivat 16 ja 18
prosenttia. Vuonna 2006 summa oli 10 prosenttia
koko vakuutusmäärästä.

Luodon ammattikalastajat ovat yrittäneet ehkäis
tä vahinkojen laajuutta hankkimalla hyljevarmoja vä
lineitä. Luodossa on hankittu huomattavasti enem
män hyljevarmoja välineitä kuin Merenkurkun alu
eella ( Kaarto, L, suullinen ) .

Kalastuskunnat ovat rauhoittaneet pieniä vesis
töjä  kalastukselta  seuraavalla  tavalla  ( Norra
Svenska Fiskeområde 2001 ) :

Luodon kylän kalastuskunta: Risöhällin,
Sandgrundetin, Gräggörenin ja Lilla Furuholmenin
välinen merialue on rauhoitettu kalastukselta koko
vuoden.
Eugmon kylän kalastuskunta: Stocköstorviken on
rauhoitettu kalastukselta koko vuoden.
Hålörarnanimisellä saarella ja Djupörsflaganilla
sijaitsevat kluuvit ovat rauhoitettuja kutuaikana
toukokesäkuussa.
Öjan kalastuskunta: Kaikki fladat, purot ja kluuvit
ovat keväisin rauhoitettuja.

2.3.1.
Hylkeenpyynti  ja  kalastus

Alueella  on  kivilatomuksia  tai muinaismuistoja,
jotka ovat  todiste  ihmisen varhaisesta  toiminnas
ta. Öuranilla on hautapaikkoja ja yöpymispaikkoja.
Saaren eteläosassa oli jatulintarha mutta se tuhou
tui, kun kalastusyhdyskunnan eteläpuolelle raken
nettiin aallonmurtaja. Saaren tai silloisten saarten
oletetaan  löytyneen 1100  ja 1300 lukujen välillä
( G.Karlsson, julkaisematon, Fagerudd 2006) .

Öurania ja Mässkäriä ympäröineet alueet olivat
tärkeitä  paikkoja hylkeenpyytäjille  ja  kalastajille.
Hylkeenpyynti oli hyvin merkittävää 1500luvun puo
livälissä. Silloin hylkeitä pyydettiin ilman ampuma
aseita. Kun aseita  alettiin  käyttää, metsästys  te
hostui.  Tällöin  myös  tärkeille niemille  ja  luodoille
rakennettiin  kivilatomuksia  eli  niin  kutsuttuja
hyljeaittoja  ( ruots. sälskjul ) . Monet näistä  on
entisöity ja  ovat säilyneet näihin päiviin asti. Hylkeitä
pyydettiin yleisesti myös  käyttäen  venettä  tuki
kohtana ( paikallinen ruotsinkielinen nimitys tälle oli
“fälan” ) ja vielä 1900luvun puolessavälissä kym
menkunta  luotolaista metsästysporukkaa  ampui
huomattavia määriä hylkeitä ( Fagerudd 2006 ) .

Myös ensimmäiset  kirjalliset maininnat  kalas
tuksesta elinkeinona ovat peräisin 1500luvulta, jol
loin  kalastusta alettiin  verottaa. Ensin kalastettiin
eniten silakkaa, myöhemmin siikaa ja lohta. Lohen
kalastus aiheutti  1700luvulla kiistoja  kalavesistä,
ja  luotolaiset  joutuivat  jopa vuokraamaan kalave
det Ruotsin kruunulta.

Kalastus ja hylkeenpyynti ulkosaaristossa johti
vat  vähitellen kalastusyhdyskuntien ja kalatupien
rakentamiseen.  Alueen  tärkeimmät  kalastus
yhdyskunnat pystytettiin Öuranille ja Tankariin, jot
ka  myös sijaitsivat  strategisilla  paikoilla  kauppaa
ja  merenkulkua ajatellen. Todennäköisesti  yksin
kertaisia tupia rakennettiin Öuranille jo 1500luvul
la, vaikkakin vanhin kirjallinen viittaus on 1700lu
vulta. Sekä bosundilaiset että kokkolalaiset kalas
tivat saarella  ja saaresta  tuli merkittävä kalastus
yhdyskunta 1600luvulla.

Myös muualla saaristossa syntyi pieniä kalastus
yhdyskuntia tai kalastustukikohtia. Öuranista itään
sijaitsee  Jovarpetin  kalastusyhdyskunta,  joka  on
hieman nuorempaa perua ja kauempana pohjoises
sa, Eugmossa, on Olavsören. Myös Norra Hamn
skäria,  Djupörarnanimistä  saarta  ja  Kallskäria
ympäröineillä alueilla oli merkitystä kalastusalueina.
Djupörarnissa on kivilatomuksia vanhan kalastus
yhdyskunnan  jäljiltä  ja  Kallskärilla on ryssänuuni,
joka todistaa kalastajien oleskelleen täällä ( Björk
skog, F. suullinen) .

2.3.2.
Heinänteko  ja  laiduntaminen

Saaristoa alettiin myös hyvin aikaisessa vaihees
sa käyttää mantereen karjan laitumena. Tästä on
kirjallisia lähteitä jo 1500luvun lopulta ( Toivanen
1998 ) . 1700luvulla saarilla aloitettiin jonkinlainen
perinteinen niitty ja karjatalous ( ruots. fäbodliv ) ,
jonka merkitys  kasvoi  maidon  ja  maitotuotteiden
kysynnän kasvun myötä. Saarilla ja luodoilla sijait
sevat laidunmaat olivat merkittäviä rehuvaroja. Karja
vietiin saaristoon keskikesällä veneellä  tai uittaen
ja haettiin  takaisin  mantereelle  syksyllä.  Laidun
maiden  yhteyteen  rakennettiin  vaatimattomia
yöpymiseen  tarkoitettuja karjatupia  ja  karjalle  ra
kennettiin karjamajoja.

Laiduntamista  edelsi  tavallisesti raivaus  ( tai
siivous  )   ja metsänharvennus,  sekä heinänteko
niityillä. Jopa pieniä lehtipuiden oksia korjattiin tal
teen rehuksi  talven varalle  ( Schwanck 1998 ) .
Raivauksen  ja niiton  tarkoituksena oli myös edis
tää avoimia  ja valoisia  laidunmaita,  jotta  kasvilli
suudella  olisi  suotuosat  olosuhteet.  Varjostavat
havupuut hakattiin ja hennot kuusentaimet  laidun
nettiin.

Saariston perinteisellä maankäytöllä on ollut suuri
vaikutus nykyisen  maiseman  muodostumiseen.
Paikoitellen laajat rantaniityt ja avoimet koivumetsät
todistavat  siitä,  että  niitä  on  pitkään  käytetty
laidunmaina. Perinteinen niitty  ja karjatalous  lak
kasi  saaristossa maatalouden muuttuessa  ja  lai
dunmaiden tarpeen vähentyessä 1960luvulla. Lam
paiden  laiduntaminen on  aloitettu uudelleen mai
semanhoidollisista syistä osalla alueen saarista.

Vaikka perinteinen niitty  ja karjatalous  saaris
tossa lakkasikin, sesonkiasuminen tai huvilaelämä
jatkui. Varsinainen huvilaelämä alkoi 1930luvulla,
mutta tuli vallitsevaksi vanhoilla karjamajapaikoilla
vasta 1950luvun puolivälissä ( Toivanen 1998 ) .

2.3.3.
Metsätalous

Puutavaraa ja polttopuita on otettu metsästä ko
titarpeiksi aina  siitä  lähtien,  kun saaristossa alet
tiin rakentaa tupia ja veneitä. Metsälaiduntaminen
oli  pitkään  laajalle  levinnyttä  ja  silloin metsiä  rai
vattiin laidunmaiksi. Kun polttoöljystä oli pulaa sota
aikana,  eli  1940luvulla,  hakattiin suuria  alueita
myös ulkosaariston saarilla polttopuun tarpeen tyy
dyttämiseksi. Silloin hakattiin mm. Öuranin etelä
puolen metsä ( Östman. LE  2006 ) .
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Kuva  8,  sekä  7  ja  9.     Virkistyksellä,  vapaaajan
asumisella ja matkailulla on yhä suurempi merkitys, ja
ovat nykyisin merkittävimpiä maankäyttömuotoja.

2.4.2.
Metsästys

Koko alueella metsästetään.   Jakokunnat sekä
useimmat  yks ityiset   maanomistajat  ovat
luovuttaneet  metsästysoikeutensa  paikallisille
metsästysseuroille.  Seuraavat  metsästysseurat
metsästävät  alueella:  Vestersundsby,  Luoto,
Eugmo, Pietarsaaren kaupungin metsästäjät, Öja
Jaktklubb och Naturvårdsförening.

Metsästysseurat  organisoivat metsästystä  alu
eillaan,  myöntävät metsästyskortteja  ja harjoitta
vat riistanhoitoa. Metsähallitus hallinnoi metsästys
oikeutta valtion alueilla. Metsähallitus voi vuokrata
metsästysoikeuden paikallisille metsästysseuroille.

Seuraavat  lajit  tai  lajiryhmät ovat  saalistilastojen
kärjessä:    harmaalokki,  metsäjänis,  minkki,  sini
sorsa, supikoira, tavi, teeri, tukkasotka, varislinnut..

Tiedot  perustuvat  Luodon, Eugmon  ja Vester
sundsbyn  tietoihin.  ( Vuoden 2005  tarkat  saalis
määrät löytyvät liitteestä 2. ) .

2.4.3.
Metsänkäyttö

Metsätalous on kattanut  suuren osan alueesta
siihen saakka,  kunnes valtio on ostanut  yksityis
omisteiset maat  tai  ne on  rauhoitettu. Harvoissa
paikoissa on kokonaan luonnontilaisia havumetsiä,
joille ei ole tehty mitään. Kuitenkin suuri osa ranta
metsistä ja koivumetsistä ( joita on aiemmin käy
tetty metsälaitumina)  on melkein luonnontilassa.
Näitä on yleisesti ottaen käytetty vain polttopuun
ottoon.

Yksityisomisteisia  suojelualueita  koskevat
rauhoitusmääräykset  kieltävät  metsätalouden.
Rauhoitussopimukset  säätelevät  polttopuunottoa.
Valtion omistamissa metsissä ei harjoiteta metsän
käyttöä.

2.4.4.
Lampaiden  laiduntaminen

Lampaiden laiduntaminen on aloitettu uudelleen
muutamilla alueen saarista. Tarkoitus on palauttaa
rantaniityt.  Muutamissa paikoissa on  jatkettu  pe
rinteistä metsälaiduntamista. Seuraavia saaria kos
kien  on  tehty  sopimuksia  lampaiden  laidun
tamisesta: Rippgrundet, Märagrundet, Sandgrundet,
Nyvarpgrundet,  Rödhällän,  Flaskskäret,  Öuran,
Orrskäret ja Storgrundet. Nykyisin laidunnetaan yh
teensä noin 260 hehtaaria  ( kartta 3., s. 26. )  .

Matkailu on  pääasiassa  keskittynyt  palveluilla
ja  vuorolaivoilla  varustettuihin  retkeilykohteisiin,  ku
ten Mässkärille, Tankariin ja jossain määrin Öuranille.
Mässkäriin pääsee sesonkiaikana päivittäin liiken
nöivällä Pietarsaaren Alholmenista lähtevällä vuoro
laivalla. Tankariin  pääsee Kokkolan Suntinsuusta
lähtevällä vuorolaivalla. Sekä Mässkärillä että Tan
karissa on kahvilat,  joissa  on myös majoitusmah
dollisuus. Saarilla  on  luontopolkuja  ja Mässkärillä
on lisäksi  tarjolla Metsähallituksen ( joka hallinnoi
saaren valtion omistuksessa olevia alueita)  järjes
tämää  luontoopastusta.  Mässkäriä  ja Tankaria
markkinoidaan aktiivisesti matkailukohteina ja nii
hin kohdistuu suuria virkistyspaineita. Mässkärillä
kävi v. 2006 ~20 000 henkilöä ja Tankarissa noin
10 000 –12 000. Saarilla käydään myös talvisin.

Kuva  7.

Kuva  9.

Öuranin kävijämäärät ovat huomattavasti edellä
mainittuja pienempiä. Noin 600 nimeä kirjoitettiin
kalastusyhdyskunnan vieraskirjaan vuonna 2004.
Kalastusyhdyskunnan luota alkaa myös 7 km pit
kä luontopolku. Osa kävijöistä tosin asettuu uimaan
ja telttailemaan kalastusyhdyskunnan pohjoispuo
lelle,  Sandenille  ja  Storvikenille,  joten  Öuranin
kokonaiskävijämäärä on todennäköisesti huomat
tavasti suurempi kuin 600. Luodon Köpmanholmen
sijaitsee alueen ulkopuolella, mutta se on saaristo
matkailun  kannalta  tärkeä palvelupiste. Köpman
holmenilla on myös maankohoamisnäyttely, Terra
Mare. Kokkolan  Matkailulla  on Kokkolan  ja Pie
tarsaaren väliä liikennöivä vuorolaiva, joka rantautuu
myös  Köpmanholmenille.  Liitteessä 4  esitellään
kartta, johon on merkitty suunnittelualeen palvelu
toiminnot.

Alueen luontoarvojen säilyttämisen kannalta on
äärimmäisen  tärkeää,  että  virkistys  ja  matkailu
kanavoidaan  ja  keskitetään  sopiville  alueille.
Tankariin ja Mässkäriin ehdotetaan yksityiskohtai
sia toimenpideohjelmia ( ks. 11.3.1 ja 11.3.2  ) .

2.5.
Maankäyttösuunnitelmat  ja
EU:n  vesipuitedirektiivi

Seuraavat maankäyttösuunnitelmat on huomioi
tu hoito ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

Luodon kunnan rantaalueille on laadittu
rantayleiskaava ( Larsmo strandgeneral
plan 2001 ) .

Kokkolan saaristolle valmistellaan
parhaillaan rantayleiskaavaa ( Öjan ja
RödsöMöllerin rantayleiskaava ) .

Tankarin saaren rantaasemakaava on
loppusuoralla.

Pietarsaaren kaupunki on ilmoittanut, että kau
punkisuunnittelulle  on  tarvetta erityisesti alueilla,
jotka kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan ja Natura
2000 verkostoon. Pietarsaaren tavoitteena on val
mistella Mässkärin asemakaava ( Heinonen I.,
suullisesti  ) .

EU:n  vesipuitedirektiivi  tuli  voimaan  vuonna
2000. Sen tavoitteena on turvata unionin vesistö
jen suojelu. Vesipuitedirektiivi koskee sekä pinta
että pohjavesien suojelua. EU:n vesipuitedirektiivin
tavoitteena on,  että kaikkien pintavesien ekologi
nen ja kemiallinen tila olisi hyvä vuonna 2015. Alu
eellisella tasolla tämä tarkoittaa sitä, että ympäristö
keskuksen  toimintaalueen  vesistöille  tehdään
hoitosuunnitelmat toimenpideohjelmineen. Suomi on
( direktiivin mukaisesti )  tehnyt rekisterin erityis
suojelualueista. Naturaalue “Luodon saaristo” on
ehdolla tähän rekisteriin, joka vahvistetaan ennen
pitkään.   Vesipuitedirektiivi  tukee  Natura  luonto
tyyppien säilyttämistä alueella  ja hoito  ja käyttö
suunnitelman  tavoitteita.

2.4.5.
Virkistys,  matkailu  ja  vapaa
ajanasuminen

Virkistyksen, vapaaajanasumisen ja matkailun
merkitys on entistä  suurempi  ja ne ovat  nykyisin
tärkeimpiä maankäyttömuotoja. Kesämökkien mää
rä alueella on suuri. Luodon kunnan rajojen sisä
puolella  alueella  on  noin  205  rakennuspaikkaa
( Luodon kunnan rantayleiskaava 2001 ) . Merkit
tävä osa rakennuspaikoista on myös Kokkolaan ja
Pietarsaareen kuuluvilla alueilla. Lisää mökkejä si
jaitsee alueen  itäpuolella,  sisäsaaristossa. Tämä
johtaa siihen, että entistä vilkkaampi veneliikenne
vaikuttaa alueeseen. Väylät  ovat hyvin merkittyjä
ja  hoidettuja  koko  saaristoalueella.  Saaristo
neuvosto,  joka  rahoittaa  toimintansa ympäröiviltä
kunnilta saatavilla tuilla, hoitaa pienveneliikenteen
väyliä. Alue on  suosittu  veneilijöiden  ja melojien
keskuudessa ja useita saaria ja luotoja käytetään
retkeilyyn  lämpiminä  kesäpäivinä.  Kävijöille  ja
paikkakuntalaisille, joilla on omat veneet, on tarjol
la  myös muutamia  saaristoneuvoston  ylläpitämiä
yöpymismajoja. Mässkärin, Tankarin ja Öuranin li
säksi myös Olavsörarna, Flaskskäret, Kallberget,
Lillgrundet  ja  Tolvmangrundet  ovat  suosittuja
retkeilykohteita.
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4   Alueen maankäyttö ja vyöhykejaottelu

Suunittelualueen  jakamisella  vyöhykkeisiin on
pyritty sopeuttamaan alueen maankäyttö ja luon
nonsuojeluarvot. Vyöhykejaottelu perustuu lähinnä
laji ja luontotyypin perusteella suojeltaviin kohtei
siin   sekä lisäksi myös aluetta koskeviin vahvistet
tuihin suunnitelmiin, kuten esim. rantayleiskaavaan.
Jaottelu  mahdollistaa  virkistyksen  ja  käyttöpai
neiden kanavoimisen siten, että herkät luontoalueet
voidaan säilyttää. Vyöhyke nimetään sen pääasi
allisen tavoitteen mukaan, vyöhykkeen sisällä voi
kuitenkin olla pienempiä poikkeavia alueita.
Rauhoittamattomilla alueilla vyöhykejaottelu toimii
suosituksena  ja  kaikki  suunnitelmassa  ehdotetut
toimet,  esimerkiksi  polut, maihinnousupaikat  ja
rajoitusosat  edellyttävät maan  ja/tai  vesialueen
omistajan luvan. Rauhoitetuilla alueilla rajoitusosat
on määritelty rauhoituspäätösten määräyksissä.

4.1.
Syrjävyöhyke

Suunnittelualueeseen sisältyviä,  karttaan 2 ras
teroimattomia  alueita  kutsutaan ns.  syrjävyöhyk
keiksi. Tavoitteena näiden alueiden osalta on  lä
hes luonnontilainen alue, jolla ei kehitetä virkistys
palveluita,  kuten  esim.  polkuja,  satamia  tai
levähdyspaikkoja. Jokamiehen oikeuksien mukai
nen  liikkuminen alueella on sallittua. Metsästys ja
kalastus on sallittua  lukuunottamatta rauhoitettuja
vesistöjä,  joissa  kalastusmahdollisuuksia ajoittain
rajoitetaan.

4.2.
Virkistysvyöhyke

Alueella on sen maantieteellisestä sijainnista joh
tuen suuri virkistyspaine. Alue sijaitsee kahden kau
pungin välissä ja sinne on suhteellisen helppo pääs
tä. Hyvin  merkityt  veneväylät  risteilevät  suurella
osalla aluetta.

Virkistysvyöhykkeen  tavoitteena  on kanavoida
kävijät houkuttelevalle alueelle, jossa on palveluita
( kartta 2 , liite 4 ) . Alueelle on rajattu kaksi mer
kittävää kohdetta, Mässkär ja Tankar, joilla on ke
hittyneitä palveluita järjestetyn matkailun tarpeisiin.
Nämä saaret  toimivat myös maantieteellisesti  ot
taen  hyvin,  koska näin alueella  on  mahdollisuus
tarjota  palveluita  niin  alueen  pohjois  kuin
eteläosassakin. Eteläosassa virkistyspaine on suu

rempi.  Veneliikenne  on  äärimmäisen  vilkasta
Mässkärin ja Öuranin välisellä alueella, koska myös
Öuranin kalastusyhdyskunta on perinteinen retki
kohde. Alueella on myös useita saaria, joilla on pie
nimuotoista  palveluvarustusta  pieniä,  virkistys
vyöhykkeelle rajattuja retkiä varten.

4.3.
Rajoitusvyöhyke

Tavoitteena on alueen luonnonsuojeluarvojen säi
lyttäminen. Luodon saariston  rajoitusalueet koos
tuvat tärkeistä lintuluodoista, ks. taulukko 1 ja kartta
2. Viranomaisten  ja maanomistajien  tulee harkita
maihinnousukieltoa,  joka koskisi  lintuluotoja  lintu
jen pesimäaikana. Maihinnousukielto tulee merkitä
kyltein  kyseisille  alueille  ja/tai  paikallisiin  meri
kortteihin. Maihinnousukieltoalueilla on  voimassa
suositus,  jonka mukaan oleskelu on  kielletty 100
metrin säteellä rannasta. Metsästys ja kalastus on
tavallisesti rajoitusvyöhykkeellä sallittua, mutta niitä
voidaan rajoittaa, mikäli se on jonkin suojellun lajin
kannalta tarpeen.

Kuva  11.   Tankarin majakkasaarella  käy  vierailijoita
vuosittain 10 000  12 000 henkilöä.

3   Alueen suojelua, hoitoa ja käyttöä koskevat
     tavoitteet

Alueen suojelua, hoitoa ja käyttöä koskevat  ta
voitteet  voidaan  jakaa  viiteen osatavoitteeseen,
joista  keskeisin on biologisen  monimuotoisuuden
ja geologisten arvojen säilyttäminen tuleville suku
polville.  Muut  tavoitteet,  joihin  kuuluvat  virkistyk
sen  edistäminen,  tieto,  sosiokulttuuri  ja  yhteistoi
minta,  voidaan  täyttää,  kunhan  luontoarvoja  ei
menetetä.

3.1.
Suojelu

Luodon saariston  säilyttämisessä,  hoidossa  ja
käytössä pyritään ensisijaisesti turvaamaan niiden
suojeluohjelmien  tavoitteet,  joihin  alue  kuuluu.
Rantojensuojeluohjelman  tavoitteena  on säilyttää
rantaalueet rankentamattomina ja luonnontilassa.
Natura 2000 verkoston tavoitteena  on arvokkai
den  elinympäristöjen,  kasvi  ja eläinlajien  suojelu
EU:n luonto ja lintudirektiivin mukaisesti.  Luonto
ja lintudirektiivi on myös pantu täytäntöön Suomen
lainsäädännössä. Luontodirektiivin avulla suojellaan
arvokkaita luontotyyppejä sekä kasvi ja lintulajeja.
Linnuston  suojelemiseksi  on  laadittu  erityinen
lintudirektiivi.

EU:n  direktiivien piiriin kuuluvien elinympäristöjen
ja lajien suhteen on tavoitteena suotuisa suojelun
taso. Tämä koskee myös niitä uhanalaisia  lajeja,
jotka  sisältyvät  kansalliseen uhanalaisuusluoki
tukseen. Suotuisalla  suojelun  tasolla  tarkoitetaan
sitä, että elinympäristön tai lajin luonnollinen levin
neisyysalue  säilyy ennallaan  tai  laajenee.  Tämä
edellyttää erityisten elinympäristön pitkäaikaisen
säilymisen kannalta tarpeellisten rakenteiden ja toi
mintojen olemassaoloa. Luvussa 5 käsitellään 11
luontotyyppiä sekä neljä lajia/lajiryhmää, joiden suo
jelutavoitteiden saavuttamista on päätetty seurata.

3.2.
Virkistys

Yleistä mahdollisuutta  nauttia    luonnosta  luon
nonsuojelualueilla parannetaan lisäämällä saaristos
ta  kertovaa  tiedottamista  ja  tarjoamalla palvelu
varustusta. Virkistys tulee kuitenkin kanavoida so
piville alueille niin, että alueen suojelutavoitteet saa
vutetaan ja ettei luontoarvoja vaaranneta.

3.3.
Tieto

Yleistä  tietämystä saaristoluonnosta  tulee  lisä
tä,  jotta  luonnonsuojelua alettaisiin ymmärtää en
tistä paremmin. Kun tiedot elinympäristöistä ja la
jeista lisääntyvät, lisääntyy myös vastuuntunto lähi
ympäristöstä. Tieto lisääntyy, kun tiedottamista pa
rannetaan esimerkiksi  tiedotusmateriaalia  tuotta
malla,  sekä tarjoamalla  yleisölle mahdollisuus  tu
tustua alueeseen.

3.4.
Sosiokulttuurinen  tavoite

Luonnonsuojelualueen  säilyttäminen,  suojelu,
hoito  ja  käyttö  tulee  toteuttaa  siten,  ettei  saaris
toyhteiskuntien olemassaoloa ja kehitystä vaaran
neta. Kulttuurihistorialliset  arvot,  kuten muinais
muistot ja muut museaaliset arvot, tulee säilyttää.

3.5.
Yhteistoiminta

Asianosaisten maanomistajien, paikallisten etu
järjestöjen, kuntien ja muiden viranomaisten tulee
osallistua luonnonsuojelualueiden suojelua, hoitoa,
säilyttämistä  ja  käyttöä  koskevaan  suunnittelu
prosessiin. Osallistuvan suunnittelun muodossa to
teutettavan yhteistoiminnan avulla voidaan saavut
taa  myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia,  jotka  hyö
dyttävät aluetta kokonaisuudessaan.

Kuva 10. Alueen säilyttämistä,  hoitoa  ja  käyttöä koskevat
tavoitteet voidaan  jakaa viiteen osatavoitteeseen ( Ollqvist ja
Salomonsson, 2003 ) . Keskeisin tavoite on biologisen moni
muotoisuuden ja geologisten arvojen säilyttäminen tuleville su
kupolville. Virkistystä, tietoa, sosiokulttuuria ja yhteistoimintaa
koskevat  tavoitteet  toteutetaan, kunhan  luontoarvot eivät
heikkene.
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Rajoitusvyöhykkeet

A.  Seuraavilla  alueilla  rauhoitusalueita  koskeviin  rauhoituspäätöksiin  kuuluu  lintujen
pesimäaikana  tai  1.5.31.7.  voimassa  oleva  maihinnousukielto:
Eugmo:
 A1. Gammelgrundet, Gammelgrundsskraplet
 A2. Utstenen, Yttre grundet
Vestersundsby:
 A3. Gäddberget
 A4. Truthällan
 A5. Språtagrundet
 A6. Skatagrundet

B.  Seuraaville  alueille  suositellaan  maihinnousukieltoa,  kun  alue  rauhoitetaan.  Valt ion
omistamilla  a lueilla  maihinnousukiellon  tulee  sisältyä  järjes tyssääntöön:
Luoto: ÖjaKokkola:
 B1. Rödhällanin pohjoispuoli  B4. Malgrundet
 B2. Sandgrundet  B5. Västerbådan
 B3. Märagrundet  B6. Lillgrundet

 B7. Tankarin eteläpuoliset kallioluodot
 B8. Tankarkubbornan itäinen niemi ja ranta
 B9. Finngräven
 B10. Svartstenarna

C.  Tärkeitä  lintuluotoja,  joil la  maihinnousua  tulee  vält tää:
Eugmo: Luoto:
 C1. Norrgrundet, Koppargrundet  C7. Klackhällan, Stenen
 C2. Norrstenarna  C8. Öuranin pohjoispuolella oleva kallioluoto
 C3. Rummelrundet  C9. Borggrundet
 C4. Yttre Sandrevelin eteläpuoliset  C10. Grundrummet
         pienet luodot Vestersundsby:
 C5. Stora Kallberget  C11. Paskarstenen
 C6. Bredhällan  C12. Näsiskatahällan

 C13. Kejsargrundet

Taulukko 1.   Tärkeistä lintuluodoista muodostuva rajoitusvyöhyke on jaettu kolmeen ryhmään, ilmenevät
myös viereisessä kartassa. Rauhoitusmääräykset sisältävät pesimäaikana voimassa olevan maihinnousu
kiellon saarilla,  jotka kuuluvat Aryhmään ( punainen rastitus kartalla ) . Bryhmä muodostuu sellaisista
saarista ja luodoista, joille suunnitelmassa ehdotetaan maihinnousukieltoa, kun alueet rauhoitetaan. Cryh
män saarilla maihinnousua tulee välttää.  B ja C on merkitty karttaan samalla tavalla:  Maihinnousua tulee
välttää.

Kartta  2,  oikealla:  Jakamalla  alueen maankäyttö  vyöhyk
keisiin pyritään sovittamaan yhteen  luonnonsuojeluarvot  ja
alueen maankäyttö.
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5   Suunnitelma Natura 2000 luontotyyppien
     ja lajien sekä alueelle tärkeiden luontoarvojen
     suojelemiseksi

Alueen säilyttämisen, hoidon  ja käytön keskei
sin  tavoite on  turvata  sellaisille  suojeluohjelmille
asetut tavoitteet, joihin alue kuuluu. Natura 2000 
verkoston  tavoitteena on säilyttää arvokkaat elin
ympäristöt sekä kasvi ja eläinlajit ( ks. luku 2.2.) .
Useita luontotyyppejä ja muita luontoarvoja uhkaa
via tekijöitä voidaan eliminoida, kun luonnonsuoje
lua toteutetaan rauhoittamalla yksityismaita tai hank
kimalla niitä  valtion omistukseen.  Osa  uhista  voi
suojelusta  huolimatta  säilyä.  Tällaisten  uhkien
eliminointi  vaatii  toimia.

Tässä kappaleessa esitellään alueella esiintyvät
ja Natura 2000 verkostoon kuuluvat luontotyypit ja
lajit .   Tavoitteena kaikkien näiden luontotyyppien
ja lajien osalta on suotuisan suojelutason saavut
taminen.  Alueelle  tunnusomaisten  tai  sellaisten
luontotyyppien tai lajien, joiden kohdalla suotuisan
suojelutason  turvaaminen vaatii  erityistoimia,  yh
teydessä  eritellään  myös  säilyttämistavoitteet,
mahdolliset uhat, säilyttämistavoitteen saavuttami
seksi  suoritettavat  toimenpiteet  sekä  seurannan
tarve.

Jokaisen suojelukohteen yhteydessä mainittujen
uhkien lisäksi, luontotyyppiä tai lajia voi uhata myös
paikallisten viranomaisten kontrollin ulottumattomis
sa olevat   tekijät. Sellaisia uhkia ovat  esimerkiksi
maailmanlaajuiset ympäristömuutokset, typpipääs
töjen  laskeumat  ja  happamoituminen sekä öljy
päästöt. Talvehtimisalueilla vallitsevat epäsuotuisat
olosuhteet  voivat myös  aiheuttaa  uhkaa muutto
lintulajeille.

5.1.
Natura  2000  luontotyyppien
suojelu

Alueen  jakautuminen  luontotyyppeihin  ilmenee
liitteestä 5. Luodon saaristossa esiintyy yhteensä
20 Natura 2000 verkostoon kuuluvaa luontotyyppiä
( ks. taulukko 2. ) . Erityisesti suojeltavat luonto
tyypit  on merkitty  tähdellä.  LänsiSuomen ympä

ristökeskus inventoi luontotyypit vuosina 20032006.
Luontotyypit rajattiin ja niiden edustavuutta arvioi
tiin.   Luontotyyppien edustavuutta arvioidaan kol
men eri kriteerin avulla:  1)  luontotyypin  tyypillis
ten ominaisuuksien määrä, 2)  luonnontilaisuuden
aste ja 3)  laajuus. Tyypilliset ominaisuudet on ku
vailtu  Natura  2000  –luontotyyppioppaassa
( Airaksinen  ja Karttunen  2001) , mutta  lisäksi
kuvailuja on  tarkennettu  ympäristöhallinnon  työ
ryhmissä. Edustavuutta arvioidaan asteikolla ei mer
kittävä,  merkittävä,  hyvä  ja  er inomainen.
Taulukkoon 3 on koottu  sellaiset  luontotyypit,  joi
den kohdalla suojelutavoitteen toteutuminen vaatii
toimia ja seurantaa.

5.1.1.
Vedenalaiset  hiekkasärkät,  1110

Vedenalaisiin hiekkasärkkiin lukeutuvat hiekka
särkät,  jotka ovat pysyvästi vedenalaisia, esiinty
vät alle 20 metrin syvyydessä,  ja joilla ei  joko ole
kasvillisuutta tai vesikasvillisuus on tietyn tyyppis
tä. Hiekkasärkät ovat monien kalalajien kutupaikkoja
ja linnut etsivät niiltä ravintoa. Luontotyypin rajaus
perustuu  ilmakuviin  ja maasta  ja veneestä  tehtyi
hin havaintoihin. Tällä tavoin ainoastaan matalimmat
alueet paljastuvat,  joten hiekkasärkät kattavat  to
dennäköisesti huomattavasti  liitteessä 5, karttaan
merkittyä suuremman alueen.

Edustavuus
Edustavia vedenalaisia hiekkasärkkiä löytyy erityi
sesti alueen eteläosista, Ådön länsipuolen edustal
ta, Fäbodan pohjoispuolelta ja Ådöfjärdenin pohjois
puolella olevilta saarilta.

Suojelutavoitteet
Luontotyypin säilyttäminen luonnontilassa.
( Vestersundsbyn  jakokunnan maiden rauhoitus
määräykset mahdollistavat hiekanoton rajatulta alu
eelta Ådöfjärdenin edustalla, mikäli ympäristölupa
virasto myöntää  siihen  luvan. Rajattua aluetta ei
tässä suunnitelmassa ole luokiteltu vedenalaiseksi
hiekkasärkäksi, koska vedenalaista inventointia ei
ole vielä tehty.)

Kuva 12.   Hoito ja käyttösuunnitelma perustuu suunnittelualueella v 2004  2006 tehtyihin luontoinventointeihin.
Primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät  luontotyyppi on yleinen alueella.
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ta,  ja useat kalalajit hyödyntävät fladoja  ja kluuvi
järviä kutuvaellukseen  ja/tai  lisääntymiseen.  Met
sien ojittaminen sekä pienveneliikenteen ja vapaa
ajanasumisen tarpeisiin suoritettu ruoppaus on hei
kentänyt  tai  hävittänyt  useita  rannikkovesiemme
fladoja ja kluuvijärviä.

Edustavuus
Tätä  suunnitelmaa  varten  resurssit ovat  sallineet
ainoastaan yleiskatsauksellisen inventoinnin alueen
rannikon läheisistä laguuneista. Suunnittelualueella
on suuria fladoja ja kluuvijärviä, joiden edustavuus
todennäköisesti  on  hyvä.  Näihin  kuuluvat  mm.
Stocköllä  sijaitseva Storviken, Hamnskärsflagan,
Djupörsflagan,  Krokörsfladan  ja  flada  Kackurs
båtgrundetin edustalla. Alueella esiintyy myös täy
sin luonnontilassa olevia fladoja ja kluuvijärviä, joil
la on aivan erinomainen edustavuusarvo, esimer
kiksi Krokörsfladan sekä Kackurin ja Sämskars båt
grundin välissä oleva flada ( Kanckos M., 2007 ) .
Erityisesti  alueen  pohjoisosassa  esiintyy  tai on
muodostumassa myös monia pieniä luonnontilaisia
fladoja ja kluuvijärviä.

Suojelutavoitteet
Luonnontilaisiin fladoihin ja kluuvijärviin ei kajota.
Alueisiin, joille on muodostumassa fladoja, ei kajo
ta.

Uhat
Ruoppaus pienveneliikenteen ja vapaaajanasutuk
sen tarpeita varten.
Metsämaiden ojitus.
Asutus.

Toimenpiteet
Kaikki 10 hehtaaria pienemmät fladat ja kluuvijärvet
ovat vesilain mukaan rauhoitettuja.
Ojittamista ja asutusta säädellään rauhoitusmäärä
yksin ja lainsäädännön avulla.
Pohjaprofiilien laadinta uusien laguunien tunnista
miseksi.

Seuranta
Fladoja  ja  kluuvijärviä  tarkkaillaan  ilmakuvien  ja
maastokäyntien avulla hoito ja käyttösuunnitelman
päivityksen yhteydessä tai vähintään joka kymme
nes vuosi.

5.1.3.
Kivikkoisten  rantojen  monivuotinen
kasvillisuus,  1220

Luontotyyppi muodostuu rannoista, joilla yli puo
let rannan pintaalasta on kivien ja soran peitossa.
Luontotyypin edustavuus arvioidaan kivien välissä
olevan kasvillisuuden perusteella. Luodossa tyypil
lisiä kasvilajeja ovat mm. pohjanlahdenlauha ( De
schampsia  bottnica  ) , juolavehnä ( Elymus
repens ) , suolavihvilä ( Juncus gerardii )  ja ranta
kukka ( Lythrum salicaria ) . Kivikkorantoja esiin
tyy paikoitellen koko alueella, mutta ne ovat pieniä
pintaalaltaan. Lohkarerantoja, joilla on ainoastaan
suuria kivilohkareita, ei lasketa tähän luontotyyppiin
kuuluviksi. Sellaiset ovat kuitenkin hyvin yleisiä alu
een pohjoisosissa.

Edustavuus
Kivikkorannat ovat pintaalaltaan pieniä. Useimmi
ten ne ovat vain osia metsien peittämien saarten
rannoista. Esim. Lillgrundetilla ja suunnittelualueen
pohjoisosissa,  kuten Kallskärsrevellissä  Tankar
kubboreilla ja Tankarilla, esiintyy kivikkorantoja, joi
den edustavuus on hyvä tai erinomainen.

5.1.4.
Kasvipeitteiset  merenranta
kalliot,  1230

Kasvipeitteisiin  merenrantakallioihin  luetaan
merenrannoilla  olevat  kalliot. Kasvipeitteisyydellä
tarkoitetaan,  että  kallionhalkeamissa  ja  luonnolli
sissa  syvänteissä  on  kasvillisuutta,  mutta  että
myös suolaisen meriveden roiskeiden vaikutukseen
sopeutuneet jäkälät peittävät osan kallioista. Lintu
jen jätökset suosivat kallionhalkeamien kasvillisuut
ta,  joten  lintujen  esiintyminen  lisää  luontotyypin
edustavuutta. Merenrantakalliota esiintyy paikoitel
len koko alueella.

Edustavuus
Kasvipeitteisiä merenrantakallioita, joiden edusta
vuus  luokitellaan hyväksi  tai erinomaiseksi, esiin
tyy seuraavilla saarilla ja luodoilla: Pietarsaaren saa
riston  saaret  ( Storpaskarn,  Lågpaskarn, Hörn
paskarn, Truthällan, Aligrundet, Mässkär ) , Öuranin
länsipuolella, Tolvmangrundetin pohjoisella niemellä,
Stora Kallbergetillä ja Norra Hamnskärillä.

Uhat
Metsäojitusten, teollisuuden ja vapaaajanasumisen
aiheuttama rehevöityminen.

Toimenpiteet
Luontotyyppi on puutteellisesti inventoitu ja se vaatii
vedenalaisen kasvillisuuden tutkimista. Ympäristö
ministeriö  on aloittanut  uuden, VELMU:ksi  kutsu

Natura  2000  –luontotyyppi Koodi          Hehtaaria %  maa  tai
vesia las ta

Vedenalaiset hiekkasärkät 1110 158 1,0
Rannikon  laguunit* 1150 58 0,4
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 1220 39 2,2
Kasvipeitteiset merenrantakalliot 1230 65 3,6
Ulkosaariston saaret ja luodot 1620 54 3
Merenrantaniityt* 1630 80 4,4
Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla
  monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 1640 1 0,05
Rannikon liikkuvat rantakauradyynit 2120 0,2 0,01
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit* 2130 0,4 0,02
Metsäiset dyynit 2180 2,4 0,1
Luontaisesti runsasravinteiset järvet 3150 0,02 0,01
Humuspitoiset järvet ja lammet 3160 8 0,4
Kuivat nummet 4030 21 1,2
Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja
  tuoreet niityt 6270 0,3 0,01
Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 26 1,4
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 8220 20 1,1
Maankohoamisrannikon  primäärisukkessio
  vaiheiden luonnontilaiset metsät* 9030 920 51
Lehdot 9050 190,7 10,6
Puustoiset suot * 91D0 9,8 0,05
Metsäluhdat * 9080 1,6 0,08

tun tutkimusohjelman, jonka tarkoituksena on inven
toida vedenalaista meriluontoa. Vedenalaisia inven
tointeja on tarkoitus suorittaa koko rannikkoalueella
seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Suoraan hiekkasärkille johtavat ja niiden luonnonti
laan vaikuttavat metsäojitukset padotaan tai täyte
tään uudelleen.

Meneillään olevan maankohoamisen seuraukse
na  vesialtaat  käyvät  läpi  eri  kehitysvaiheita. Ne
madaltuvat  ja kasvillisuuden koostumus  muuttuu
( Munsterhjelm 1997 Karttusen ja Airaksisen teok
sessa 1998 ) . Fladat ja kluuvijärvet muodostavat
sukkessiosarjan;  merenlahti,  ( saaristo  ) flada,
( saaristo  ) kluuviflada,  saaristokluuvi.  Yhteys
mereen katkeaa, kun vedenkokouman laskukohta
on  korkeammalla  kuin  maksimaalinen  veden
korkeus, mikä Pohjanlahdella on noin 1 m meren
pinnan yläpuolella.  Vedenalainen kasvillisuus  on
pääsääntöisesti hyvin kehittynyttä, vesi on kirkas

1 Tähdellä merkityt ovat erityisesti suojeltavia luontotyyppejä.

5.1.2.
Rannikon  laguunit*,  1150

Rannikon  laguuneilla  tarkoitetaan pääasiassa
fladoja ja kluuvijärviä, eli matalia  vesialtaita, jotka
ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä mereen,
ja  joissa esimerkiksi moreeniselänteiden,  hiekka
särkkien  tai  kasvillisuuden pohjakynnykset  rajoit
tavat veden vaihtuvuutta meren kanssa. Fladat ja
kluuvijärvet  voidaan karkeasti  jaotella  siten,  että
fladat ovat meren keskivedenkorkeuden alapuolel
la, ja  kluuvijärvet  meren keskivedenkorkeuden ylä
puolella.

Taulukko 2. Taulukosta ilmenevät alueella esiintyvät luontotyypit, koodit ja niiden pintaalat
hehtaareissa. Koodien 3150, 91D0 ja 9080 luontotyyppejä ei ole kuvattu tekstissä. 1
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Kartta  3  vasemmalla:   Luontotyyppi Merenrantaniityt  voidaan  säilyttää  punaisella  tähdellä merkityllä
alueella hoidon, kuten esim. laiduntamisen, avulla. Osalla saarista on tehty hoitosopimuksia paikallisten
eläintenomistajien kanssa. Alueen rantaniittyjen hoito täsmentämään erillisessä toimenpidesuunnitelmassa.

Suojelutavoitteet
Luontotypin säilyttäminen luonnontilassa.
Linnuston pesinnän onnistuminen yhtä hyvin kuin
ennen tai vielä paremmin kuin ennen.

Uhat:
Lisääntynyt  virkistyspaine

Toimenpiteet:
Julkisen tiedottamisen parantaminen
Virkistyskäytön  kanavoiminen.
Seuranta liittyy saaristolinnustoon,  luku 5.2.2.

5.1.5.
Ulkosaariston  luodot  ja
saaret,  1620

Luontotyyppi kattaa pienet  puuttomat  luodot  ja
kallioiset  tai moreenista muodostuneet karit, jotka
ovat tärkeitä pesimäpaikkoja  linnuille tai oleskelu
paikkoja hylkeille. Luodot ja pienet saaret ovat tyy
pillisiä ulkosaaristolle ja niitä esiintyy koko alueel
la.

Edustavuus
Suurella osalla saarista on suuria lintuyhdyskuntia,
kasvillisuus on tyypillistä ja edustavuus on yleisesti
ottaen hyvä. Osa  lintuyhdyskunnista on pienenty
nyt sekä laji että yksilömäärien perusteella. Vähe
nemisen oletetaan  johtuvan lisääntyneestä virkis
tyspaineesta ja pienten petoeläinten, kuten minkin
ja supikoiran,  leviämisestä.

Suojelutavoitteet
Tyypillisen linnuston pesinnän entistä parempi on
nistuminen  tämän  luontotyypin  piiriin  kuuluvilla
luodoilla ja saarilla, ks.  5.2.2. Saaristolinnusto.

Uhat
Lisääntynyt  virkistyspaine.
Pienten petoeläinten,  erityisesti  lintuyhdyskuntien
munilla ja poikasilla elävän minkin,  leviäminen.

Toimenpiteet
Julkisen tiedottamisen parantaminen
Maihinnousukielto ajalle 1.5.  31.7. niillä saarilla ja
luodoilla, jotka on rajattu rajoitusvyöhykkeelle kar
tassa 2, s. 21.

Kielto  annetaan  niille  yksityismaille,  joita  rauhoi
tusmääräykset  koskevat. Valtion  maita  koskevat
määräykset annetaan järjestysäännössä.
Maihinnousukieltoon  tulee  liittää  suositus,  että
maihinnousukiellon voimassa ollessa ei saa oles
kella 100 metrin säteellä rannasta.
Minkkien ja supikoirien pyydystäminen.

Seuranta liittyy saaristolinnustoon,  luku 5.2.2.

5.1.6.
Merenrantaniityt*,  1630

Merenrantaniityt  ovat  avoimia,  puuttomia  tai
vähäpuisia niittyympäristöjä. Kasvillisuus on ma
talaa ja vyöhykkeisiin jakautunutta. Parhaiten suo
laa sietävät kasvit kasvavat lähimpänä vedenrajaa.
Ylhäällä niityllä  voi  myös  esiintyä suolalaikkuja,
jotka soveltuvat suolaa kestäville kasvilajeille, ku
ten  suolayrtille. Rantaniityt  pysyvät  avoimina  ja
matalakasvuisina osittain jään kuluttavan vaikutuk
sen, ja osittain perinteisen maankäytön, kuten niiton
ja laiduntamisen, vaikutuksesta. Rantaniittyjen py
syminen avoimina ja matalakasvuisina tarjoaa suo
tuisan elinympäristön kukkiville ruohovartisille, jot
ka vaativat paljon valoa. Merenrantaniityt tarjoavat
pesimä ja ravinnonhankintapaikkoja useille lokki
ja kahlaajalinnuille.

Edustavuus
Matalia rantoja, joilla on laajoja rantaniittyjä, esiin
tyy erityisesti alueen eteläosissa. Niihin  tosin vir
taa runsasravinteista makeaa vettä Luodonjärvestä
ja  teollisuudesta  ja  liettyminen  luo  suotuisat  olo
suhteet  järviruo´olle. Lisääntynyt  ravinnepitoisuus
ja  niiton  ja  laiduntamisen  loppuminen aiheuttavat
yhdessä rantaniittyjen  umpeenkasvamista. Edus
tavimmat rantaniityt sijaitsevat seuraavilla saarilla
ja  luodoilla: Västra Ådön, Rönnskäret, Rödhällan,
Sandgrundet, Hälsingöklinsen, Nyvarpgrundet  ja
Rippgrundet. Laiduntaminen on aloitettu uudelleen
luontotyypin hoitotoimenpiteenä muutamilla näistä
saarista ja luodoista.

Suojelutavoitteet
Kaikkien sellaisten merenrantaniittyjen  säilyttämi
nen,  jotka  syntyvät  ja pysyvät  avoimina  luonnos
taan, esimerkiksi  jään kuluttavan vaikutuksen an
siosta.
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Edustavuus
Luodon saaristossa esiintyy ainoastaan pieniä alu
eita, joilla on valkoisia dyynejä. Nämä alueet ovat
Orrskärillä, Öuranilla ja Tolvmangrundetilla. Luonto
tyypin edustavuus on ainoastaan merkittävä, kos
ka  alueet  ovat  jonkin  verran  altistuneet  roskaa
miselle  ja kulutukselle. Lisäksi alueiden pintaalat
ovat pieniä.

Säilyttämistavoitteet, uhat, toimenpi
teet ja seuranta
Samat kuin Itämeren hiekkarannoilla, katso edelli
nen.

5.1.9.
Rannikoiden  kiinteät
ruohokasvillisuuden  peittämät
dyynit  ( harmaat  dyynit ) *,  2130

Tyypillistä kiinteille  ruohokasvillisuuden hiekka
dyyneille ovat kokonaan tai osittain maanpintaa peit
tävät  sammalet  ja  jäkälät  sekä  kenttäkerroksen
ruohot ja heinät. Jos alue kärsii kulutuksesta, kas
villisuus on vähemmän peittävä. Tyypilliset lajit ovat
esim.  tierasammal  ( Racomitrium  canescens ) ,
kulosammal ( Ceratodon purpureus ) , poronjäkälä
( Cladina  rangiferina ) ,  hietikkosara  ( Carex
arenaria ) , sarjakeltano( Hieracium umbellatum  )
ja metsälauha ( Deschampsia flexuosa  ) .

Edustavuus
Eri dyynityyppien välillä oleva  raja on epäselvä ja
luontotyypit ovat  päällekkäisiä. Öuranilla  voidaan
erottaa  pieniä  aloja  kiinteitä  ruohokasvillisuuden
peittämiä dyynejä  Norrörsbuktenissa  sekä myös
Sandenin metsäisten  dyynien yhteydessä. Luonto
tyyppi  on ollut  kulutuksen vaikutuksen  alaisena.
Edustavuus on merkittävä.

Suojelutavoitteet
Luontotyypin säilyttäminen.

Uhat
Kulutus.
Männyn aiheuttama umpeenkasvu.

Toimenpiteet
Tarpeen mukaan yleisön tiedottaminen.
Nuoria  puuntaimia  harvennetaan  tarvittaessa
umpeenkasvamisen estämiseksi.

Seuranta
Dyynien  tila  tarkastetaan maastossa  viimeistään
silloin, kun suunnitelma päivitetään.

5.1.10.
Metsäiset  dyynit,  2180

Metsäiset dyynit muodostavat dyynisukkession
viimeisen vaiheen. Dyynit  luokitellaan tähän luon
totyyppiin, kun suhteellisen tiheä puukerros ja sam
maleinen  ja  jäkäläinen  pohjakerros  sekä  varpuja
kasvava kenttäkerros peittää ne.

Edustavuus
Suurin alue on Öuranilla.  Alueen  edustavuus  on
hyvä. Metsäisiä dyynejä, joiden edustavuus on mer
kittävä, esiintyy myös Tolvmangrundetilla.

5.1.11.
Humuspitoiset  järvet  ja
lammet,  3160

Tähän  luontotyyppiin kuuluvat  luonnostaan hu
muspitoiset, ruskeavetiset, mutta niukkaravinteiset
järvet. Humuspitoisia, niukkaravinteisia järviä esiin
tyy soiden yhteydessä. Saaristossa ne muodosta
vat  tietyn vaiheen kasvillisuuden  sukkessiossa.
Kaakkuri pesii usein  tällaisissa vesistöissä.

Edustavuus
Luodossa tätä tyyppiä edustavia järviä esiintyy ai
nakin Tolvmangrundetilla, Öuranilla, Södra Hamn
skäretillä, Kallskärillä, Enbusklandetilla ja Dömmas
skäretillä.

Suojelutavoitteet
Luontotyypin säilyttäminen luonnontilassa.

Uhat
Metsänhakkuut  ja  ojittaminen,  joka  aiheuttaa
ravinnepitoisen veden virtaamista järviin
Luonnontilan horjuttaminen voi uhata kaakkurikan
taa.

Toimenpiteet
Metsänhakkuut  ja  ojittamisen  kieltävät  rauhoi
tusmääräykset.

Seuranta
Kaakkureista  tehtävä  inventointi  saaristolintujen
seurannan yhteydessä.

Luontotyypin säilyttäminen hoitamalla ainakin  seu
raavilla saarilla ja luodoilla, yht. noin 50 ha.: Västra
Ådön, Sandgrundet, Rödhällan,  Rönnskär,  Häl
singöklinsen, Orrskär, Nyvarpgrundet, Rippgrundet,
Märagrundet ( kartta 3 ) .
Tyypillisen vyöhykkeisen kasvillisuuden ja tyypilli
sen  linnuston säilyttäminen.

Uhat
Niiton  ja  laidunnuksen  loppumisen  aiheuttama
umpeenkasvu.
Meriveden lisääntyneen ravinnepitoisuuden aiheut
tama järviruo´n umpeenkasvu.
Rakentaminen.

Toimenpiteet
Kun myönnetään ja uudistetaan ympäristölupa toi
minnalle, jolla voi olla mahdollinen vaikutus saaristo
alueen vedenlaatuun, tulisi erityisesti saaristoalueen
luonnonsuojelun tavoitteet ottaa huomioon.
Laidunnuksen  jatkaminen seuraavissa  kohteissa:
Sandgrundet, Rödhällan, Hälsingöklinsen, Orrskär,
Nyvarpgrundet, Rippgrundet, Märagrundet.
Laidunnukisen aloittaminen ainakin Västra Ådössä
ja Rönnskärillä.
Niiton  ja  laiduntamisen  suositteleminen  pienillä
mökinomistajien  rantaniityillä.
Hoidon  erittely  kirjataan  erilliseen  toimenpide
suunnitelmaan ( ks. kappale 11) .

Seuranta
Laiduntamispaineiden  tarkkailu  kaikissa  laidun
nettavissa kohteissa
Aluetta tarkkaillaan ilmakuvin ja kenttäkäynnein joka
kymmenes vuosi.

5.1.7.
Itämeren  boreaaliset  hiekkarannat,
joilla  on  monivuotista  ruohovartista
kasvillisuutta,  1640

Vuorovesi  ei  vaikuta  Itämeren  luonnollisiin
hiekkarantoihin, joten rannat ovat melko suojaisia.
Tämä mahdollistaa monivuotisten kasvilajien esiin
tymisen. Aallot ja jää vaikuttavat vedenrajan lähei
syydessä siten, että kasvien on vaikea juurtua. Luo
don saaristossa luonnollisia hiekkarantoja esiintyy
erityisesti alueen eteläosassa.

Edustavuus
Edustavimmat hiekkarannat sijaitsevat Öuranilla ja
Orrskärin  länsiosassa. Näillä alueilla  luontotyypin
edustavuus on  hyvä.  Järviruo´on umpeenkasva
minen uhkaa osaa pienistä, matalissa lahdissa si
jaitsevista hiekkarannoista.

Suojelutavoitteet
Luontotyypin säilyttäminen luonnontilassa.

Uhat
Meriveden ravinnepitoisuuksien kasvu, järviruo´on
umpeenkasvu.
Roskaaminen ja kulutus.

Toimenpiteet
Julkinen  tiedottaminen alueen käyttäytymissään
nöistä.

Seuranta
Aluetta tarkkaillaan ilmakuvin ja kenttäkäynnein hoi
to ja käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä.

5.1.8.
Rannikon  liikkuvat  rantakaura
dyynit( valkoiset  dyynit) ,  2120

Valkoiset  dyynit muodostavat  dyynisukkession
toisen vaiheen. Topografisesti tarkastellen valkoi
sia dyynejä esiintyy esidyyneillä, jotka muodosta
vat ensimmäisen yhtenäisen pengermän avoimen
rannan  suuntaises ti.  Rantavehnä( Leymus
arenarius ) sitoo hiekkaa ja on tunnusomainen täl
le  luontotyypille.

Kuva  13.  Boreaalisia  hiekkarantoja  ja  dyynejä esiintyy
lähinnä alueen eteläosissa.
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Edustavuus
Yhteensä 920 hehtaaria alueesta täyttää maanko
hoamisrannikon metsille asetetut kriteerit ja luonto
tyyppi on yleinen. Edustavuus on erinomainen niil
lä harvoilla alueilla, joilla metsä on saanut kehittyä
rauhassa,  ja  joilla  kaikki  kehitysvaiheet  pensas
vyöhykkeestä  havumetsään  ovat  edustettuina.
Suurella osalla aluetta luontotyyppi kuitenkin muo
dostuu ainoastaan osasta  kehitysvaiheita,  kuten
rantametsistä, mikä heikentää edustavuutta. Jois
sain  tapauksissa  löytyy  myös  havumetsävaihe,
mutta  jos havumetsää  on harvennettu niin,  että
puusto on samanikäistä, metsäympäristö yksitoik
koinen eikä siellä ole juurikaan kuolleita tai kuolevia
puita, edustavuus on alhaisempi.

Suojelutavoitteet
Nykyisen pintaalan säilyttäminen tai lisääminen.
Parempi edustavuus.
Kuolleen puuaineksen määrän lisääminen.

Uhat
Säännöstelemätön puun ottaminen.

Toimenpiteet
Puun otto kielletään ja polttopuun ottamista sään
nöstellään rauhoitussopimuksin.
Polttopuun ottaminen maankohoamisrannikon met
sissä sallitaan ainoastaan lohkoilla, joilla on raken
nuksia tai rakennusoikeudet sekä alueilla, joilla jat
ketaan metsälaidunnusta.
Kaikissa uusissa rauhoitussopimuksissa tulee mää
ritellä paljonko polttopuuta ( m3  )  saa ottaa, sekä
mitä puuta ei saa ottaa polttopuuksi.
Mikäli  vanhoja  rauhoitussopimuksia,  joissa ei  ole
määritetty paljonko polttopuuta saa ottaa, päivite
tään, tulee tämä asia korjata.
Luonnontilaisen metsärakenteen palauttaminen,
esim. kaulaamaalla, niille metsäalueille, joiden edus
tavuus on heikentynyt, koska kehityssarjan jossain
vaiheessa on tehty harvennuksia.

Seuranta
Alueen tarkkailu ilmakuvin suunnitelman päivityksen
yhteydessä tai vähintään joka kymmenes vuosi.
Kuolleen puuaineksen määrän tarkkailu metsissä,
joiden edustavuus on heikentynyt. Tämäkin tehdään
joka kymmenes vuosi.

5.1.16.
Lehdot,  9050

Tämä luontotyyppi kattaa lehtipuuvaltaiset met
sät, joiden kenttäkerroksessa kasvaa heinäkasveja
ja ruohovartisia.  Lehdot  jaotellaan  kosteusasteen
mukaan kolmeen pääryhmään: kosteisiin, tuoreisiin
ja kuiviin lehtoihin. Näiden pääryhmien sisältä voi
daan erottaa eri  lehtokasvillisuustyyppejä.  Leh
doissa esiintyy paljon ravinteikkaaseen maaperään
sidottuja kasvilajeja.  Puusto  tarjoaa  ravintoa  ja
asuinpaikkoja useille hyönteisiä syöville lintulajeille.
Lehdot muodostavat  yhden vaiheen maankohoa
misrannikon metsien kehityssarjassa, minkä takia
ne on  luokiteltu  sekä  lehdoiksi että maankohoa
misrannikon metsiksi.

Edustavuus
Luodon  saariston lehdot muodostuvat rantojen lä
hellä olevista, leppävaltaisista, lehtimetsää kasva
vista osista. Laakeiden rantojen takia kosteiden ja
tuoreiden lehtojen ryhmät ovat alueella vallitsevia.
Puustokerroksessa esiintyy harmaalepän ja koivun
lisäksi myös tervaleppää, tuomea ja raitaa. Lepän
kyky sitoa typpeä suosii rehevää kasvillisuutta. Luo
don rantametsät ovat suurilta osin säästyneet met
sätaloudelta ja puustokerros koostuu eri ikäisistä
puista. Kuolevat  ja kuolleet puut on jätetty paikoil
leen ja jopa vaativia lajeja, kuten pikkutikkaa, esiin
tyy alueella. Edustavia rantalehtoja esiintyy paikoi
tellen koko alueella.

5.1.17
Runsaslajiset  kuivat  ja  tuoreet
niityt*,  6270
Luontotyyppiin kuuluvat  kuivat  ja  tuoreet  lannoit
tamattomat niityt, joilla on suuri lajirikkaus. Kasvil
lisuus on laiduntamisen ja/tai niiton muovaama. Laji
koostumus  vaihtelee maantieteellisestä  sijainnis
ta, maaperästä, kosteusolosuhteista sekä käytös
tä ja hoidosta riippuen.

Edustavuus
Kuivia  ja  tuoreita niittyjä on  havaittu Tankarissa.
Pieni ala saaresta on  rajattu  tähän  luontotyyppiin
kuuluvaksi. Rajatulla kuviolla perinne on päättynyt,
mutta alueella esiintyy tyypillisiä niittykasveja, vaik
ka arvokkaita indikaattorilajeja puuttuu. Rajatun ku
vion  edustavuus  on  merkittävä.  Paikoitellen
Tankarissa esiintyy pienempiä luontotyypin laikkuja,
joissa  on  merkittäviä  indikaattorilajeja,  kuten
ketoneilikka, Dianthus deltoides ja ketonoidanlukko,
Botrychium lunaria.

5.1.12.
Kuivat  nummet,  4030

Nummet ovat avoimia ja matalakasvuisia luonto
ympäristöjä, joille Luodon saaristossa on tyypillis
tä  variksenmarjoista,  kanervista  ja  puolukoista
koostuva kasvillisuus. Nummia syntyy  usein kor
keille,  kallioisille saarille. Katajien hallitsemat  alu
eet eivät kuulu tähän luontotyyppiin.

Edustavuus
Nummia, joilla kasvaa variksenmarjoja ja kanervia,
esiintyy  ulkosaariston  ja  saariston  pohjoisosien
kallioisilla luodoilla. Näillä alueilla esiintyy niin luon
nollisesti  syntyneitä nummia kuin  laiduntamisesta
hyötynyttä  matalaa nummikasvillisuuttakin. Tolv
mangrundetilla, Tankarissa ja Mässkärin länsipuo
lella  sijaitsevalla  Kejsarkubbenilla  esiintyy  laajoja
ja osaksi hyvin säilyneitä nummia. Umpeenkasvavia
nummia esiintyy Hörnpaskarn`in, Storgrundet`in ja
Kallskär`in saarilla.

Suojelutavoitteet
Luonnollisesti syntyneiden nummien säilyttäminen
luonnontilassa.
Hoidettujen nummien säilyttäminen ainakin Tank
karilla( 5,5 ha  ) .

Uhat
Perinteisestä maankäytöstä, kuten niitosta ja laidun
tamisesta,  luopuminen.
Katajan leviäminen.

Toimenpiteet, Seuranta
Tankarin nummille suunnitellaan hoitotoimenpiteitä
ja seurantaa, jotka eritellään erillisessä toimenpide
suunnitelmassa ( ks. kappale 11) .

5.1.13.
Vaihettumissuot  ja  rantasuot,7140

Tämä luontotyyppi koostuu pienistä suomaista,
jotka ovat  syntyneet osina maankohoamisalueille
tunnusomaista kosteikkojen kehityssarjaa.
Mesotrofiset pienet suot ja rämeet hallitsevat suo
maita. Pääsääntöisesti ainoastaan yli 0,5 ha:n ku
viot on rajattu omaksi luototyypikseen. Pienemmät
suomaat on rajattu primäärimetsään kuuluvaksi.

Edustavuus
Pieniä soita ja rämeitä esiintyy  koko alueella,  eri
tyisesti suurilla metsäisillä saarilla. Useimmissa ta
pauksissa  suomaiden hydrologia  on  suhteellisen
luonnollinen, koska ojituksilta on vältytty. Tällaisissa
tapauksissa edustavuus on hyvä tai erinomainen.
Joissakin tapauksissa suomaihin vaikuttaa  lähellä
olevat metsänhakkuut tai pienimuotoiset ojitukset,
jotka vaikuttavat kasvillisuuteen ja siten alentavat
niiden edustavuutta.

5.1.14.
Kasvipeitteiset  silikaattikalliot,8220

Tämän  luontotyypin määritelmä on  laaja  ja kä
sittää monta eri kalliomaan tyyppiä, joihin ei kuulu
kalkkikiveä. Luodon saaristossa lähinnä luonnonti
lassa olevat ja merenrantakallioiden ja havumetsän
välissä  sijaitsevat  kalliomaat  on  rajattu  tähän
luontotyyppiin  kuuluvaksi.

Edustavuus
Tähän  luontotyyppiin  rajatut  alueet  ovat  yleensä
luonnontilassa. Saariston kalliomaat ovat kuitenkin
suhteellisen niukkalajisia. Edustavuus on hyvä tai
merkittävä.

5.1.15.
Maankohoamisrannikon
primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset  metsät*,  9030

Maankohoamisrannikon metsät tai luonnontilaiset
primäärisukkessiovaiheiden metsät kattavat  koko
pensas ja metsäkasvillisuuden luontaisen kehitys
sarjan.    Näin  ollen  luontotyyppiin  kuuluu  ranta
metsiköt, lehdot sekä kangasmetsät. Kuolleen puu
aineksen  ja  lehtipuiden  runsaus  on  tyypillistä.
Luontotyyppi täyttää kriteerit ainoastaan, mikäli alu
eella ei ole suoritettu päätehakkuuta.

Luontotyyppi voi sisältää pieniä kuvioita ( 1 ha
pienempiä )  nummia, soita ja korpia. Merenkurkus
sa ja Perämerellä primäärisukkessiovaiheiden met
sät päättyvät noin 10 metriin merenpinnan yläpuo
lella, tai kun metsikkö ei enää koostu pioneerikas
villisuudesta. Ensimmäisen havumetsävaiheen al
kaessa kuolla ja uuden puusukupolven korvatessa
sen, ei metsä enää ole maankohoamisrannikon met
sää, koska kasvava puusto kuuluu jo sekundaari
vaiheeseen. Maankohoamisrannikon metsä muut
tuu boreaaliseksi luonnonmetsäksi, mikäli uudistu
minen tapahtuu luonnollisesti.
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Suojelutavoitteet
Tankarissa sijaitsevan luontotyypin säilyttäminen.

Uhat
Umpeenkasvu niiton tai laiduntamisen päättymisen
vuoksi.

Toimenpiteet,  seuranta
Tankarissa sijaitsevan niittymaan hoitotoimenpiteet
ja seuranta yksilöidään erillisessä saarelle laaditta
vassa toimenpidesuunnitelmassa ( ks. luku 11 ) .

5.2.
Lajien  suojelu

Jokainen luontotyyppi muodostaa erityisen elin
ympäristön. Erityisistä elinympäristöistä riippuvais
ten  kasvi  ja eläinlajien on mahdollista  säilyä, mi
käli eri luontotyypit suojellaan. Alueen arvokkaiden
lajien  suojelutavoite  ja  luontotyyppien  säilyt
tämistavoite osuvat siis yksiin. Taulukoissa 3A ja
3B esitellään kaikki alueella esiintyvät ja EU:n  lin
tu  ja elinympäristödirektiivin piiriin kuuluvat, sekä
kansallisen uhanalaisuusluokituksen mukaan uhan
alaisiksi  luokiteltavat  lajit.  Myös Suomen kohde
lajit ilmenevät taulukoista. Tässä kappaleessa, sekä
taulukossa 4,  käsitellään  lajeja,  jotka  ovat  erityi
sen  tunnusomaisia  alueelle,  ja  jotka  vielä  luonto
tyyppien suojelun lisäksikin vaativat toimenpiteitä.

5.2.1.
Suolayrtti

Suolayrtti  ( Salicornia  europea  )   luokitellaan
erittäin uhanalaiseksi lajiksi  ( EN ) , koska sekä
sen  levinneisyys  että  kanta ovat  pienentyneet  jo
pitkään. Suolayrtti on pieni, 315 cm korkea, puner
tava kasvi. Se kasvaa meren läheisyydessä, ma
talakasvuisilla  rantaniityillä,  joilla  osa  suolapitoi
sesta maasta on paljaana. Suolayrttiä esiintyy län
sirannikolla Ouluun saakka, mutta sitä ei kasva Me
renkurkussa,  koska siellä maa  on  liian  hapanta.
Suunnittelualueella on tehty selvitys suolayrtin esiin
tymisestä ( Kanckos M., ym., 2005 ) .

Suojelutavoitteet
Suunnittelualueen suolayrttikantojen säilyttäminen
Suolayrtin  levittäminen uudelle,  kasvin elinympä
ristöksi soveltuvalle alueelle

Uhat
Rantojen umpeenkasvaminen
Kannan pienuus

Toimenpiteet
Lampaiden laiduntaminen
Järviruo´on niitto
Suolayrtin suunniteltu  istuttaminen kasvin elinym
päristöksi soveltuvaan paikkaan

Seuranta
Suolayrttikannan  inventointi  lajin  esiintymis  ja
istutuspaikoilla vähintään joka kolmas vuosi. Inven
tointi sisältää yksilöiden keskimääräisen koon mit
tauksen sekä  arvion  suolayrttiesiintymien  tilasta
( Kanckos M., ym., 2005 ) .
Muiden mahdollisten esiintymispaikkojen säännöl
linen  inventointi.  Kyseisille  paikoille  suunnitellaan
myös rantaniittyjen hoitoa.

5.2.2.
Saaristolinnusto

Alueella  esiintyy ulkosaariston puuttomille  tai
vähäpuisille saarille ja luodoille tyypillisiä lintulajeja,
sekä keski ja sisäsaariston matalakasvuisten ran
taniittyjen yhteydessä pesiviä lajeja. Alueella pesi
vä  ja  Natura 2000  lintudirektiivin  piiriin  kuuluva
saaristolinnusto muodostuu ainakin seuraavista la
jeista:  ruokki,  riskilä,  selkälokki,  räyskä,  kalatiira,
palokärki, kurki, kuikka, kaakkuri, merikotka, lapin
tiira,  karikukko,  jouhisorsa,  lapasorsa,  pilkkasiipi,
laulujoutsen,  ruskosuohaukka,  naurulokki,  puna
jalkaviklo  ja suokukko. Pesivien  lajien lisäksi alu
eella esiintyy myös direktiivilajeja,  jotka käyttävät
sitä  levähdyspaikkanaan  tai etsivät  ravintoa. Täl
laisia  lajeja ovat ainakin: heinätavi, harmaasorsa,
harmaahaikara, etelänsuosirri, lapinsirri, mustalintu,
uivelo,  ristisorsa.  ( Kattava  esitys  lintulajeista
Kancos M., ym., 2006 ) .

Räyskä, naurulokki,selkälokki ja merikotka  luo
kitellaan vaarantuneiksi lajeiksi ( VU ) , kun taas
riskilä, kaakkuri, ruskosuohaukka ja suokukko luo
kitellaan silmälläpidettäviksi  lajeiksi ( NT ) .

Pilkkasiipi on paikallisesti uhanalainen laji. Aluet
ta  levähdyspaikkanaan käyttävistä  lajeista  etelä
suosirri on äärimmäisen uhanalainen. Laji on riip
puvainen  matalakasvuisista  ja  suojaisista  ranta
niityistä.

Suojelutavoitteet
Alueen  saaristolinnuston pesimismahdollisuudet
säilyvät ennallaan tai paranevat.

Luontotyyppi Suojelutavoitteet To imenpiteet

Vedenalaiset hiekkasärkät Luonnontilan  säilyttäminen Vedenalaisen  luonnon  moni
muotoisuuden inventointi, ( VELMU)

Rannikon laguunit * Luonnontilan  säilyttäminen Vesilainsäädäntö
Nykyisiin luonnontilaisiin fla Rauhoitusmääräykset säätelevät
doihin ja kluuveihin ei kajota ojittamista ja asutusta

Pohjaprofiilin  laadinta

Itämeren boreaaliset hiekkaran Luontotyypin säilyttäminen Julkinen  tiedottaminen
nat, joilla on monivuotista ruoho luonnontilassa käyttäytymissäännöistä, kuten
vartista kasvillisuutta jätteiden käsittelystä

Kiinteät ruohokasvillisuuden Luontotyypin säilyttäminen Tiedottaminen  yleisölle
peittämät dyynit *

Tarvittaessa nuoret puuntaimenet
harvennetaan  umpeenkasvun
estämiseksi

Kasvipeitteiset merenrantakalliot Luonnontilan  säilyttäminen Julkisen tiedottamisen parantaminen

Linnuston pesintäedellytysten Virkistyksen kanavointi
säilyttäminen tai parantaminen

Itämeren boreaaliset luodot ja Luonnontilan  säilyttäminen Julkisen tiedottamisen parantaminen
saaret Linnuston pesintäedellytysten Maihinnousukielto

parantaminen Minkkien ja supikoirien pyydystäminen

Merenrantaniityt * Luonnollisten  merenrantaniitty Ympäristölupaa myönnettäessä ja uudis
jen säilyttäminen taessa, saaristoalueen luonnonsuojelun

tavoitteet tulisi erityisesti ottaa huomioon
Luontotyypin säilyttäminen yh
teensä 50 hehtaarilla ( tekstis Laiduntamisen  jatkaminen sellaisilla  ran
sä aiemmin luetellut alueet ) taniityillä, joita jo laidunnetaan

Lintujen pesimäedellytysten Laiduntamisen aloittaminen Västra
säilyttäminen tai parantaminen Ådönillä  ja Rönnskärillä

Rantaniittyjen hoidon  toimenpide
suunnitelma

Humuspitoiset järvet ja lammet Luontotyypin säilyttäminen luon  Metsänhakkuut ja ojittamisen kieltävät
nontilassa  rauhoitusmääräykset

Kuivat nummet Luonnostaan syntyneiden num Tankaria koskevat hoitotoimenpiteet
mien säilyttäminen  luonnontilas eritellään erillisessä  toimenpide
sa suunnitelmassa

Tankarin nummien  säilyttäminen

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet Tankarilla sijaitsevan luontotyypin Tankarilla sijaitsevan niittymaan hoito
niityt * säilyttäminen toimenpiteet ja seuranta yksilöidään

erillisessä saarelle laadittavassa toimen
pidesuunnitelmassa

Maankohoamisrannikon  luon Nykyisen pintaalan säilyttämi Rauhoitusmääräysten mukainen poltto
nontilaiset metsät * nen tai  lisääminen puiden  ottaminen

Entistä parempi edustavuus Uusissa ja päivitetyissä rauhoitusmää
Kuolleen puuaineksen  lisää räyksissä määritellään, kuinka paljon
minen polttopuuta saa ottaa

Luonnontilaisen kaltaisten metsikkö
rakenteiden  luominen  niillä alueilla,
joiden edustavuus on alhainen

Taulukko 3. Sellaiset Natura 2000 luontotyypit, joiden säilyttämistavoitteiden saavuttaminen vaatii
toimenpiteitä ja seurantaa.
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Alueella ravintoa etsivien ja levähtävien saaristolin
tujen  elinmahdollisuudet  säilyvät  ennallaan  tai  li
sääntyvät.

Uhat

Lisääntynyt  virkistyskäyttö.
Pienveneliikenne, joka hajottaa lintupoikueita.
Pienet petoeläimet.
Laiduntamisen loppuminen ja rantaniittyjen umpeen
kasvaminen.

Toimenpiteet
Pesimisaikainen maihinnousukielto  tärkeillä  lintu
luodoilla.

Julkisen tiedottamisen parantaminen.
Minkkien ja supikoirien pyydystäminen.
Suunniteltu rantaniittyjen laiduntaminen ( ks. myös
kappale 5.2 Merenrantaniityt ) .

Seuranta

Saaristolinnuston inventointi joka kolmas vuosi.

5.2.3.
Merikotka

Merikotka palasi  alueelle 1990luvun  alussa.
Tämä oli seurausta laajoista kansallisista suojelu
toimenpiteistä. Suunnittelualueella  tai  sen  välittö
mässä  läheisyydessä pesii 3    4 merikotkaparis
kuntaa.   Laji  kuuluu lintudirektiivin piiriin  ja uhan
alaisuusluokituksessa  se  luokitellaan  vaarantu
neeksi ( VU ) . Lajin pesintä vaatii onnistuakseen
häiriöttömiä alueita ja korkeita vanhoja puita, joihin
voi rakentaa pesän.

Suojelutavoitteet
Pesimismahdollisuudet  säilyvät  ennallaan  tai pa
ranevat.

Uhat
Sopivien pesäpuiden puute.
Häiriöt pesimäaikana.
Alueen  lisääntyvä  virkistyskäyttö.

Toimenpiteet
Metsänhakkuut kielletään rauhoitusmääräyksin.
Tekopesien rakentaminen.

Oleskelu  asuttujen merikotkien pesien  lähistöllä
voidaan tilapäisesti kieltää pesimäaikana, eli ajan
kohtana 1.3.  31.7.

5.2.4.
Pikkutikka

Ympäristöhallinnon  uhanalaisuusluokituksen
mukaan pikkutikka on  vaarantunut  laji  ( VU  ) .
Vaikka lajia tavataan koko maassa, sen lukumää
rä on pienentynyt vähintään 50 % vuosien 1970 ja
1990 välillä  ( Väisänen ym. 1998 ) . Vähentymi
nen johtuu pääasiassa metsätalouden vaikutuksesta
metsäympäristöön. Pikkutikkaa on kartoitettu alu
eella vuosien 1992 ja 2000 välillä ( Backman 2000,
Fagerholm 1996, Wistbacka ym. 1998 ) . Pesivien
parien määrä on vaihdellut nollasta viiteen.

Rantojen lehtimetsässä ei ole yleensä harjoitet
tu metsätaloutta,  joten  niissä on  kuollutta  puu
ainesta.  Näissä metsissä,  joissa  voidaan  tavata
pikkutikkaa, esiintyy puulajeja, kuten harmaaleppä,
tervaleppä,  koivu  ja haapa ( Backman ) . Vaati
muksena pikkutikan esiintymiselle on se, että pai
kalla tulee olla riittävästi kuollutta puuainesta. Pikku
tikka syö kuolleissa puissa ja oksissa eläviä hyön
teisiä.  Pikkutikan ympäristövalintojen  perusteella
lajia voidaan pitää alueen maankohoamisrannikon
metsien ja lehtojen tilasta kertovana indikaattorina.

Suojelutavoitteet
Pikkutikan pesimismahdollisuudet  lisääntyvät.

Uhat
Hakkuut  ja polttopuiden ottaminen,  lehtipuiden  ja
kuolleiden puiden poistaminen.
Vapaaajan asuntojen rakentaminen.

Toimenpiteet
Polttopuun ottamista säädellään rauhoitussopimuk
sin. Tärkeät  pesimäalueet  tulee  tunnistaa ennen
uusia  sopimuksia,  sekä vanhojen  rauhoitussopi
musten yhteydessä, ja polttopuun ottaminen on kiel
lettävä tai eriteltävä tarkasti näillä alueilla.
Rakentamista säädellään rantakaavassa ja rauhoi
tusmääräyksin.
Suositaan metsälaidunnusta.

Toimenpidesuunnitelma istutusmetsien monimuotoi
suuden palauttamiseksi.

Pikkutikan  inventointisuunnitelman  laatiminen.

Seuranta
Inventointisuunnitelman toteuttaminen.

Lintulaji Kuuluu EU:n lintu Uhanalaisuu Suomen Pesii Käyttää aluetta
direktiivin piiriin, den taso vastuulaji alueella levähdyspaikka
luetttelo I Pesivät Suomessa naan tai etsii
ja  muuttavat lajit ruokaa alueelta

Alca torda, ruokki X X X
Anas acuta, jouhisorsa X X
Anas clyepeata, lapasorsa X X
Anas querguedula, heinätavi X X
Anas streperan, harmaasorsa X X
Ardea cinerea, harmaahaikara X X
Arenaria interpres, karikukko X X X
Branta leucopsis, valkoposki
hanhi X X
Calidris alpina schinzii, ete
län suosirri X CR X
Calidris temminckii,  lapinsirri X VU X
Cepphus grylle, riskilä X NT X X
Circus aeroginosus, rusko
suohaukka X NT X
Cygnus cygnus, laulujoutsen X X X X
Dendrocopos minor, pikkutikka X VU X X
Dryocopus martius, palokärki X X
Falco tinnunculus, tuulihaukka X X?
Gavia arctica, kuikka X X
Gavia stellata, kaakkuri X NT X
Haliaeetus albicilla, merikotka X VU X
Larus fuscus, selkälokki X VU X X
Larus minutus, pikkulokki X X X
Larus ridibundus, naurulokki X VU X
Melanitta fusca, pilkkasiipi X X
Melanitta nigra, mustalintu X NT X
Mergus albellus, uivelo X X X
Pandion haliaetus, kalasääski X NT X
Philomachus pugnax, suokukko X NT X
Picoides tridactylus, pohjantikka X NT X X
Sterna caspia, räyskä X VU X
Sterna hirundo, kalatiira X X X
Sterna paradisea, lapintiira X X
Tadorna tadorna, ristisorsa X NT X
Tetrao tetrix, teeri X NT X X
Tringa totanus, punajalkaviklo X x

Taulukko 4B. Taulukosta  ilmenevät alueella  esiintyvät  ja Natura  2000  elinympäristödirektiivin  tai kansallisen  uhanalaisuus
luokituksen piiriin kuuluvat  lajit. Uhanalaisuuden tasoista käytettyjen merkkien selitykset  löytyvät taulukon yläpuolelta.

Taulukko 4A. Taulukosta  ilmenevät alueella pesivät  tai  levähtävät ja EU:n  lintudirektiivin  tai kansalliseen uhanalai
suusluokituksen piiriin kuuluvat  lintulajit  ( Jakobsson  ja Wistbacka 2001, Jakobsson ym. 2006 ) . Uhanalaisuuden
tasoista käytettyjen merkkien selitykset ovat: CR = äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaaran
tunut, NT = silmälläpidettävä. Suomen vastuulajeja ovat lajit, joiden pesimäkannasta vähintään 15 % on Suomessa.

Laji Kuuluu elinympäristö Uhanalaisuuden taso
direktiivin piiriin Suomessa

Salicornia europea, suolayrtti X EN
Pteromys volans, liitoorava X NT
Haliochoerus grypus, harmaahylje X NT
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Suunnittelualueen suojelua,  hoitoa  ja käyttöä
koskeviin tavoitteisiin kuuluu myös sosiokulttuurinen
osatavoite. Sosiokulttuuriseen tavoitteeseen sisäl
tyy saaristokylien asuttuna pitämisen turvaamisen
lisäksi myös kulttuurihistoriallisten arvojen  säilyt
täminen tulevaisuuteen.

6.1.
Nykyttila

Alueen  kulttuuriarvot  tunnetaan  suurilta  osin
( vrt. luku 2.3. ) , mutta ne on inventoitu ja doku
mentoitu ainoastaan osittain.Muinaismuistojen, tai
vanhojen kivilatomusten, määrä on suhteellisen pie
ni. Alue on nuorta ja varhaisimmat ihmisen toimin
nasta todistavat jäänteet ovat ainoastaan noin 1000
vuotta vanhoja. Tähän mennessä  löydetyistä kivi
latomuksista suurin osa on Öuranilla. Kivilatomuk
sia on osaksi hoidettu kasvillisuutta raivaamalla.

Historialliselta ajalta peräisin olevien rakennus
ten määrä taas on suuri. Tankarin asemakaava on
valmisteilla ja alueen kulttuuriarvot on dokumentoi
tu kattavasti. Kotiseutuyhdistys on inventoinut van
hoja tupia  ja karjamajoja Öuranin kalastajayhdys
kunnassa ja Luodon kunnassa, jossa on ollut mm.
laajaa karjamajatoimintaa. Säilyttämissuunnitelmaa
ei ole tehty. Luodossa on myös inventoitu ja doku
mentoitu hylkyjä ( Björkskog F., suullisesti ) .

6.2.
Tavoitteet

Kaikki alueen muinaismuistot säilytetään. Muinais
muistolain  mukaan  kaikki  muinaismuistot  ovat
rauhoitettuja  muistoina  Suomen  aikaisemmasta
asutuksesta ja historiasta.

Historiallisesti  arvokkaat  kalastajayhdyskunnat  ja
niihin kuuluvat rakennukset säilytetään.

Historiallisesti arvokkaat tuvat ja karjamajat säily
tetään.

Historiallisesti  arvokkaat  perinnebiotoopit,  kuten
niityt, hakamaat  ja metsälaitumet säilytetään.

6 Kulttuuriarvojen suojelu

6.3.
Toimenpiteet

1. Uudet muinaismuistot dokumentoidaan.

2. Laaditaan yleinen hoitosuunnitelma alueen mui
naismuistoja varten. Toimenpidesuunnitelma mui
naismuistojen hoidosta ( ks. luku 11. ) .

3.  Historiallisesti arvokkaat  hylyt,  rakennukset  ja
rakenteet kartoitetaan  ja niitä varten laaditaan toi
menpidesuunnitelma.

4. Arvokkaat  perinnebiotoopit kartoitetaan  ja niitä
varten laaditaan hoitosuunnitelma.

Toimenpiteistä  vastuussa  ovat

1)  Museovirasto  valvoo suojelua ja muinaismuis
toista tehtäviä tutkimuksia, mutta se voi myös siir
tää  vastuun paikalliselle  järjestölletai  paikalliselle
museolle.

2)  ja  3)   Museovirasto ( Pohjanmaan museo,
K.H. Renlundin museo  KeskiPohjanmaan maa
kuntamuseo  ) sekä  LänsiSuomen  ympäristö
keskus ja Metsähallitus.

4)  LänsiSuomen ympäristökeskus, Metsähallitus.

Kuva 15. Alueen kalastajakylät  tulee säilyttää. Kuvassa
Ouranin  kalastajakylää.

La j i Suojelu tavoit teet Toimenpiteet

Suolayrtti Nykyisten kantojen säilyttäminen. Lampaiden  laidunnus.
Lajin  leviäminen  uudelle  alueelle. Järviruo´on niitto.

Suolayrtin istuttaminen paikkaan, jossa
sillä on  elinmahdollisuuksia.

Saaristolinnusto Pesimismahdollisuuksien  lisääminen. Julkisen tiedottamisen parantaminen.
Alueelta ravintoa etsivien ja alueella Minkin ja supikoiran pyydystäminen.
levähtävien  lintujen  elinmahdollisuuk IBAsuunnitelma.
sien  paraneminen. Rantaniittyjen laiduntaminen, taulukko 3.

Maihinnousukielto  tärkeille  lintuluodoille.

Merikotka Pesimismahdollisuuksien  parantaminen Metsänhakkuiden kieltäminen  rauhoi
tai säilyminen ennallaan. tus tvs. määräyksin.

Tekopesien rakentaminen.
Tarvittaessa oleskelukielto pesimäaikana.

Pikkutikka Pesimismahdollisuuksien  edistäminen. Ennen uusia rauhoitussopimuksia:
Polttopuun ottamisen tarkka erittely tai
kieltäminen  kokonaan  pesimäalueilla.
Inventointisuunnitelman  laadinta.
Metsälaidunnuksen  suosiminen.
Istutusmetsiä koskeva toimenpidesuun
nitelma.

Taulukko 5. Lajit,  jotka ovat erityisen tunnusomaisia alueelle, ja  jotka vaativat toimenpiteitä  luontotyypin suojelun  lisäksi.

Bild 14. Kuivia nummia esiintyy paikoitellen alueella. Osa on säilynyt perinteisen maankäytön, niiton ja
laidunnuksen,  seurauksena.
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Tässä kappaleessa eritellään miten alueen luon
nonvaroja voi tai tulee käyttää, jotta aluetta koske
vat yleistavoitteet saavutetaan ( luku 3 ) . Luon
nonvarat  jaetaan metsiin, metsästykseen,  kalas
tukseen,  virkistykseen  ja  matkailuun.  Jokaiselle
“resurssille” on asetettu tavoitteet, mahdolliset on
gelmat  sekä  tavoitteiden saavuttamiseksi  vaadit
tavat  toimenpiteet.

7.1.
Metsät

Tavoitteet

Natura 2000 verkostoon ja rantojensuojeluohjelman
alueelle kuuluvien, maankohoamisrannikon metsiksi
tai lehdoiksi luokiteltavien metsien tulee saada ke
hittyä  luonnonmukaisesti  ilman,  että  puustoon
kajotaan. Poikkeukset:

Metsälaitumet ja hakamaat.
Kaikki rakennetut tontit, satamat ja palvelu
paikat.
Moottorikelkkaurat,  jotka  saa  säilyttää
maanomistajan luvalla.
Muinaismuistojen hoito.

Kaikista rauhoitetuista metsäalueista tulee pitkällä
tähtäimellä kehittää luonnonmetsiä.

Ongelmat

Puunotto on vaikuttanut alueen maankohoamisran
nikon  metsiin. Maankohoamisrannikon  metsien
kehityssarjan viimeistä vyöhykettä, havumetsiä, on
harvennettu vaihtelevissa määrin ja kuolleen puun
määrä on pieni. Paikoitellen myös lehtimetsää kas
vavissa osissa on niukalti kuollutta puuta.
Alueella  on  yhteensä  noin  215  hehtaaria  istu
tusmetsää. Suuret  istutetut  pintaalat eivät  tarjoa
suotuisia elinympäristöjä  luonnontilaiselle  ja vaih
televalle  kasvillisuudelle  tai  eläimistölle.

Toimenpiteet

1.  Yksityismailla  puutavaran  otto  kielletään
rauhoitussäännöissä  maanomistajan  kanssa
sovittavalla  tavalla .
2. Polttopuun ottamista kotitarpeiksi säännöstellään
rauhoitusmääräyksin. Rauhoitusmääräyksiä laadit
taessa tulee huomioida seuraavat periaatteet:

Polttopuun ottaminen rajoitetaan pääasias
sa  lohkoille,  joilla  on  rakennuksia  tai
rakennusoikeudet.

Polttopuun ottaminen lohkoilla, joilla ei ole
rakennuksia tai rakennusoikeutta, voidaan
sallia  ainoastaan  istutusmetsissä  tai alu
eilla,  joilla  ylläpidetään  perinteisiä  met
sälaitumia tai hakamaita.

Tarkennetaan, kuinka paljon saa ottaa polt
topuuta.

Puuta otetaan  istutusmetsissä  siten,  että
puustoon avautuu aukkoja säästäen lehti
puita. Metsälaitumilla suositaan erityisesti
vanhoja lehtipuita ja polttopuuksi tulee ot
taa ainoastaan havupuita ja nuoria lehtipui
ta. Tuulen kaatamat ja kuolevat puut jäte
tään.

3. Polttopuun ottaminen valtion mailla  kielletään.
Polttopuun ottaminen on sallittua ainoastaan luon
nonsuojelutarkoituksessa.
4.  Istutusmetsiä  varten  laaditaan  erillinen  toi
menpidesuunnitelma.  ( ks. kappale 11  ) .

LänsiSuomen  ympäristökeskus  vastaa  toimen
piteistä 1 ja 2  ja  Metsähallitus  vastaa  toimen
piteistä 3 ja 4.

7.2.
Metsästys

Tavoitteet

Metsästys ei vaaranna luonnollisia eläinkantoja.

Metsästys ei  häiritse uhanalaisia  lajeja,  eikä pe
siviä  lintuja.

7 Luonnonvarojen käyttö

Kuva  16,  vas. Laajoissa  koivumetsissä  esiintyviä
metsälaitumia on säilynyt suunnittelualueella vain muu
tamissa paikoissa  . Metsien kehityssarjan viimeisen vai
heen, havumetsien,  edustavuus on heikentynyt suurelta
osin    hakkuiden  seurauksena.
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Virkistysalueet ovat toimivia ja houkuttelevat kävi
jöitä.

Ongelmat
1.   Alueen pienveneliikenne on vilkasta.  Alueella
on monia hyvin merkittyjä veneväyliä. Korkeat no
peudet pesimäluotojen läheisyydessä voivat aihe
uttaa merilintujen poikueiden hajoamista.
2. Tärkeitä  lintuluotoja  käytetään  usein  retkikoh
teina, mikä voi vaarantaa pesinnän onnistumisen.
3. Roskaamista  esiintyy osalla  suosituista  retki
kohteista.

Toimenpiteet
1. Alueen luontoarvoista ja alueella voimassa ole
vista määräyksistä tiedotetaan  yleisölle.
2.  Maihinnousu kielletään  pesimäaikana  rajoitus
alueen luodoilla, joilla on lintuyhdyskuntia.
3. Nykyisten veneväylien reimareiden paikat säily
tetään.
4. Uusia väyliä ei perusteta niin kauan kuin nykyi
siä väyliä pitkin voi ajaa.
5.  Mässkäriä  ja Tankaria  varten  tehdään erilliset
toimenpidesuunnitelmat.  Suunnitelmat  sisältävät
toimenpideehdotuksia, jotka mahdollistavat kestä
vän virkistyskäytön näillä saarilla ( ks. luku 11) .

6. Kiinnittymispaikkoja parannetaan maihinnousu
laiturein  ainakin  seuraavissa  paikoissa:  Öuran
( Sanden ) , Orrskär ( Grafton, Sanden )  ja Tolv
mangrundet ( Flaskskär ) .
7. Jos Öuranin virkistyspaine kasvaa tulisi saarelle
harkita erillinen toimenpidesuunnitelma. Tässä vai
heessa Öuranilla tehdään seuraavia toimenpiteitä
luontopolun  ja palveluvarustuksen parantamiseksi:

Luontopolku raivataan ja sen merkitse
mistä parannetaan.
Luontopolkua täydennetään mahdollisesti
kevyemmällä /  lyhyemmällä väylällä.
Luontopolku varustetaan riittävällä mää
rällä nuotio / levähdyspaikkoja.
Polun varrella olevia opastustauluja yllä
pidetään ja uusitaan tarvittaessa.

8. Tarvittaessa virkistysvyöhykkeeseen rajattujen
alueiden palveluvarustus parannetaan ja huolletaan.
9. Polttopuun saanti    rakennetuille nuotiopaikoille
tulisi  ratkaista,  jotta  vältyttäisiin  lähialueen puus
ton  vahingoittamiselta.
10. Virkistystä seurataan kävijätilastoin ja mahdol
lisesti myös kulumistutkimuksin.

Toimenpiteistä vastaavat LänsiSuomen ympäristö
keskus  ( 1,2,5,6,8 ) ,  Metsähallitus  ( 5,8 ) ,
Luodon kunta ( 7 )  mahdollinen toimenpidesuun
nitelma kohdassa 7  ja saaristoneuvosto ( 3,4 ) .

Metsästyslain mukaista metsästystä ja riistanhoitoa
saa harjoittaa alueella.( Metsästysoikeus rauhoi
tetuilla,  yksityisomistuksessa  olevilla mailla  kuu
luu maanomistajalle, joka suurella osalla aluetta on
luovuttanut metsästysoikeuden paikalliselle metsäs
tysseuralle. Valtion mailla Metsähallitus  vuokraa
metsästysoikeuden metsästysseuroille.) .
Minkki ja supikoirakannat eivät uhkaa linnustoa.
Metsästys  ei  häiritse alueen muita  virkistysmah
dollisuuksia.

Ongelmat
Kaikkien alueen riistakantojen  runsaudesta ei ole
tarpeeksi tietoa.
Minkin  ja  supikoiran  levinneisyys  alueella  uhkaa
alueen linnustoa.
Luontoarvoille aiheutuvia häiriöitä ei ole seurattu tar
peeksi. Merilintujen määrän on todettu pienentyneen
Luodon saaristossa  ( Jakobsson ym.,  2006  ) .
Harmaalokin metsästys aloitetaan jo 1.8. ja se voi
häiritä muita yhdyskunnissa pesiviä lintulajeja.
Erityisesti suunnittelualuetta koskevat tilastot puut
tuvat.

Toimenpiteet
1. Vuosittaiset pyyntitilastot koko alueella tapahtu
vasta metsästyksestä. Metsästysseuroja kehote
taan antamaan suunnittelualuetta koskevat saalis
tilastot erikseen.
2. Koko alueella tapahtuvan metsästyksen pyynti
tilastoista  joka  kymmenes vuosi  tehtävä yhteen
veto.
3. Riistaselvitys, maa  ja  merilintujen  inventointi
suoritetaan säännöllisesti tarpeen mukaan.
4. Metsästyskerhot metsästävät minkkejä ja supi
koiria erityisesti ulkosaaristossa. Tarvittaessa laa
ditaan suunnitelma  pienten petoeläinten pyydys
tämiseksi.
5. Ympäristöviranomaiset tukevat metsästyskerho
ja antamalla niille minkki ja supikoiraloukkuja sekä
järjestävät koulutusta yhteistyössä riistanhoitopiirin
kanssa.
6. Pesimäaikana, 1.5  31.7, voimassa oleva mai
hinnousukielto asetetaan tärkeille lintuluodoille. Saa
rilla,  joilla  pesii  selkälokkeja,  tulee maihinnousu
kiellon olla voimassa pidempään eli 15.8. asti.
7. Metsästyksestä yksityismailla säädetään rauhoi
tusmääräyksin.
8. Metsästystä rajoitetaan yleisen virkistyskäytön
kannalta tärkeillä alueilla, kuten Mässkärillä.
9. Metsästyskerhot ja luonnonsuojeluviranomaiset
harjoittavat riistanhoitoa yhteistyössä keskenään.

Toimenpiteistä vastaavat LänsiSuomen ympäristö
keskus  ( 3,5,6,7 ) ,  Metsähallitus  ( 5,6 )   ja
riistanhoitopiiri ( 2,3,4 ) .

7.3.
Kalastus

Tavoitteet
Kalastus  ei  vaaranna  luonnollisia  eläin  ja  kala
kantoja.
Kalastus ei häiritse uhanalaisia lajeja tai pesiviä lin
tuja.
Alueella  voi  kalastaa  lukuunottamatta  kutuaikana
rauhoitettuja vesistöjä.

Ongelmat
Teollisuuden  ja  kotitalouksien päästöistä  johtuva
rehevöityminen sekä Luodonjärvestä tuleva ravin
teikas vesi. Rehevöityminen aiheuttaa särkikalojen
voimakasta  lisääntymistä  ja kieroutuneisuutta  eri
kalalajien kannoissa.
Vesien happamoituminen.
Hylkeet verottavat kalansaaliita ja vaurioittavat ka
lastusvälineitä.

Toimenpiteet
1. Vuosittaiset raportit koko alueella harjoitettavan
kalastuksen saalistilastoista.
2. Alueen kalakantojen säännöllinen seuranta.
3. Alueen luonnonarvojen huomioiminen ympäristö
lupien myöntämisen ja valvonnan yhteydessä.
4. Tärkeiden lahtien, fladojen, kluuvijärvien ja lasku
purojen rauhoittaminen kutuaikana ( jäiden lähdöstä
31.5. asti ) .
5. Hyljevarmojen kalastusvarusteiden käyttö. Hyl
keiden osalta on parhaillaan meneillään myös kan
sallinen hyljekantojen hoitosuunnitelma.

Toimenpiteistä vastaavat kalastuskunnat ( 1,4 ) ,
Norra Svenska Fiskeområdet ( 1,2,4 )  ja Länsi
Suomen ympäristökeskus ( 2,3 ) .

7.4
Virkistys  ja  matkailu

Tavoitteet
Matkailu ja virkistys tapahtuvat pääasiassa virkis
tystä varten rajatuilla alueilla ( ks. kartta 2  maan
käyttövyöhykkeistä ) eivätkä ne vaaranna luonto
ja kulttuuriarvoja.

Kuva 17.  Tärkeitä  lintuluotoja käytetään usein  retkikohteina,  jolloin pesintätulos voi vaarantua. Tietoa
alueen luontoarvoista  ja määräyksistä tulisi olla yleisön saatavissa. Valkoposkihanhi pesii alueella.
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9.1.
Nykytila
9.1.1
Tutkimus

Luvussa 2.2 on mainittu osa alueella  suorite
tuista inventoinneista. Näistä kannattaa huomioida
erityisesti alueen linnuston seurantaraportti( ks. Ja
kobsson ym., 2006 ) . Saaristolinnuston seuranta
jatkuu myös Kokkolaan kuuluvilla alueilla  ( Hon
gell H., suullinen ) . Selkälokin, räyskän, pilkkasii
ven  ja  merikotkan  esiintymisestä  on meneillään
myös erillisiä seurantoja.
Suolayrtin esiintymisestä alueella on koottu raport
ti ( Kancos, M., 2005 ) . Myös laiduntamisen vai
kutusta  putkilokasvien  kokoonpanoon  on  tutkittu
opinnäytetyönä ( Grönroos, H., 2005 ) .
Norra  Svenska  Fiskeområdet  laatii  vuosittaiset
kalastustilastot,  kartoittaa alueen pohjaeläimistöä
ja kasvillisuutta  teollisuuden velvoitetutkimuksina,
sekä vastaa osasta kalakantoja koskevista erityis
tutkimuksista. Kuluvana, v.2007 otetaan siianmätiä
ja perustetaan emokalakanta, jonka tarkoituksena
on vahvistaa Luodon siikakantaa.
Ympäristökeskus ja Pohjanmaan vesiensuojeluyh
distys suorittavat alueella vuosittaista vedenlaadun
seurantaa velvoitetarkkailuihin  ja  ympäristön  tilan
seurantaan liittyen.

9.1.2.
Opetus

Kokkolan luontokoulusta, Villa Elbasta, järjeste
tään retkiä Tankariin. Maankohoamisnäyttely, Terra
Mare, on Köpmanholmenilla ja siellä käy kouluja ja
muita ryhmiä. Maankohoamisnäyttely esittelee meri
aluetta kokonaisuudessaan. Näyttely tosin on  suun
nittelualueen ulkopuolella. Luodon saariston opas
tus ja palveluvarustuksen kehittämishankkeen puit
teissa  kouluille  lähetettiin  kirjallinen  kysely,  jossa
selvitettiin minkälaista opastusta  ja palveluvarus
tusta koulut  tarvitsevat.

9.2.
Tavoitteet

Uudet  tutkimushankkeet  kohdistetaan  yleisesti
ottaen tässä hoito  ja käyttösuunnitelmassa  ilme
neviin tarpeisiin. Hankkeiden tulee tukea alueen ta
voitteita  ( luvut 3  ja 5  ) sekä niiden  lisäksi  seu
raavia tavoitteita.

Entistä parempi tietämys selkälokin vähene
miseen johtaneista syistä Luodon kunnan  ja
Kokkolan kaupungin saaristoalueilla.
Entistä parempi tietämys metsästyksen vai
kutuksista paikalliseen merilinnustoon.
Entistä parempi tietämys harmaahylkeen ja
norpan esiintymisestä alueella.
Seudun koulut tuntevat alueen erityispiirteet
ja voivat tarvittaessa tehdä retkiä alueelle.

9.3.
Toimenpiteet

1. Ympäristöviranomaiset tukevat uusia tutkimus
hankkeita alueella, erityisesti  sellaisia,  jotka  liitty
vät yllä oleviin ( luku 9.2)  tavoitteisiin.
2. Fiskeområdet aloittaa siian kutu ja poikasaluei
den kartoittamisen Luodossa.
3. Tarvittaessa alueen kouluille suunnatun tiedotus
materiaalin määrää  lisätään  ( esim.  digitaalisella
tiedotuspaketilla ) .

9 Tutkimus ja opetus

8.1.
Tavoitteet

Aluetta koskevan tiedon tuottamiseen liittyy seu
raavia tavoitteita:
Alueella  käyvät  retkeilijät  kanavoidaan suunnitel
luille virkistysvyöhykkeille  ,  ks.  luku 4.
Alueella oleskelevat  tuntevat alueen  luonnon  ja
kulttuuriarvot hyvin.
Mahdollisimman  monet  tuntevat  näiden  arvojen
säilyttämiseksi  luodut  “käyttäytymissäännöt”.
Kaikki alueella käyvät tuntevat suunnitelmissa ole
van rajoitusvyöhykkeen.

8.2.
Nykytilanne  ja  toimenpiteet,
joihin on  jo ryhdytty

Saariston opastus ja palveluvarustuksen paran
tamishanke on toteutettu samanaikaisesti hoito ja
käyttösuunnitelman kanssa ( palvelutoimintoja ku
vaava kartta on liitteenä 4 ) . Hanke on tuottanut
ulkosaaristosta kertovia opastustauluja. Taulut on
pystytetty paikoille,  joilla käy monia ihmisiä. Niitä
on saaristoalueella, sekä mantereella että saarilla.
Hankkeen puitteissa laadittiin myös esite. Tiedotus
materiaalin tarkoituksena on alueen luontoarvoista
ja  kulttuurihistoriasta  sekä alueen  käyttäytymis
säännöistä  tiedottaminen.

Mässkärillä on metsähallituksen ylläpitämä luonto
polku. Myös Öuranilla ja Tankarissa on Luodon kun
nan sekä Kokkolan  kaupungin  ylläpitämiä  luon
topolkuja. Metsähallitus on koonnut esitteen Mäs
skärin luontopolusta. Kokkolan kaupunki on julkais
sut esitteen Tankarin luonnosta.

3.3.
Muita  tarvittavia  toimenpiteitä

Rajoitusvyöhykkeellä  sijaitsevat  luodot,  joita
rauhoitusmääräysten mukaiset maihinnousukiellot
koskevat, merkitään maihinnousukiellosta kertovin
kyltein  pesimäaikana. LänsiSuomen ympäristö
keskus vastaa tämän toimenpiteen toteuttamises
ta.

Osana alueen hoidon ja käytön seurantaa seura
taan  myös  tiedotusmateriaalin  lisäämistarpeita
( ks. kappale 12.2. Yhteistyöryhmä ) .

8 Tiedottaminen

Kuva 18.   Saaristoon sijoitettujen opas ja  infotaulujen
lisäksi  suunnittelualueen  virkistyskäyttöalueista  ja  luonto
poluista on laadittu myös erillisiä esitteitä niin sähköisessä
kuin painettussakin muodossa.



45       LänsiSuomen ympäristökeskuksen raportti   8 | 200844 LänsiSuomen ympäristökeskuksen raportti     8 | 2008

Osa alueen luontotyypeistä ja osaalueista vaa
tii erillistä, yksityiskohtaista toimenpidesuunnittelua
alueen säilyttämistä koskevien tavoitteiden varmis
tamiseksi.  Yksityiskohtaisempaa  toimenpide
suunnitelmaa laadittaessa, alueen omistajaan ote
taan  aina  yhteyttä.  Ympäristökeskus  hyväksyy
yksityismaita  koskevat  toimenpidesuunnitelmat.
Suunnitelman hyväksyntä edellyttää maanomista
jan kuulemista. Metsähallitus laatii ja vahvistaa val
tion omistuksessa olevia maita  koskevat  toimen
pidesuunnitelmat.

1.1.
Perinnebiotoopit

Perinnebiotooppeihin kuuluvat kaikki hoidetut alu
eet, eli kaikki maat, joiden muodostumiseen laidun
taminen  ja niitto ovat  vaikuttaneet  kasvillisuutta
muovaamalla  ja  muodostamalla  elinympäristön
erityisille kasveille  ja eläimille.

11.1.1.
Merenrantaniityt

Luvussa 5.1. esitellyssä suojelusuunnitelmassa
on  tavoitteena säilyttää  sellaiset merenrantaniityt
ja niiden erityispiirteet,  joiden edustavuus on  kai
kista paras. Laiduntaminen hoitotoimenpiteenä on
aloitettu  useissa  kohteissa  uudelleen.  Eläinten
omistajien  kanssa  tehtiin  viisivuotisia hoitosopi
muksia vuosina 2005 ja 2006 seuraavilla suunnitte
lualueen saarilla: Öuran, Nyvarpgrundet, Hälsingö
klinsen, Sandgrundet,  Rödhällan,  Rippgrundet  ja
Märagrundet. Hoito rahoitetaan maatalouden erityis
ympäristötuen  avulla. Niinpä kaikki  suojelusuun
nitelmassa esitetyt kohteet eivät sisälly näihin so
pimuksiin. Hoitosuunnitelmaan ei myöskään sisäl
ly laiduntamispaineen riittävää seurantaa.

Suojelusuunnitelmassa mainitut merenrantaniityt
käsitellään erillisessä  toimenpidesuunnitelmassa.
Hoitoa tulisi säännöllisesti tarkkailla ja säännöstel
lä,  jotta  se  olisi  tarkoituksenmukaista.  Laidunta
mispaine tulisi suunnitella  ja arvioida erikseen  jo
kaisen kohteen osalta.

11.2.
Metsät

Muuttuneet ekosysteemit voidaan palauttaa  lä
hemmäksi  luonnontilaa  metsien  ennallistamisen
avulla. Tärkein tavoite on palauttaa luonnollinen, eri
laisista puista ja maaperälle luontaisista puulajeista
koostuva puusto, sekä palauttaa luonnollinen kier
tokulku. Metsien palauttaminen voi sisältä erilaisia
toimenpiteitä,  kuten  esimerkiksi puuston poisto
polttamalla,  aukkojen  raivaaminen puustoon  tai
kaulaaminen kuolleen puuaineksen  lisäämiseksi.
Metsien ennallistaminen vaatii aina yksityiskohtai
sen toimenpidesuunnitelman.

11.2.1.
Primäärisukkessiovaiheiden
luonnontilaiset  metsät

Alueella on noin 100 hehtaaria  primärisukkessio
metsiä,  joiden  edustavuus  on  heikentynyt  met
sänharvennusten  takia. Tämä on  johtanut siihen,
että kuolevien ja kuolleiden puiden määrä on pieni.
Luontotyypin “primäärisukkessiovaiheiden luonnon
tilaiset metsät” suojelutavoitteisiin kuuluu mm. edus
tavuuden  ja  kuolleen  puuaineksen  lisääminen
ennallistamismenetelmien,  kuten  kaulaamisen,
avulla ( ks. luku 5. ) . Tavoitteisiin tulee myös si
sällyttää metsän tai rantaluonnon luonnontilaan vai
kuttavien ojitettujen alueiden patoaminen  tai  täyt
täminen.  Ojien  täyttäminen  tai  patoaminen  tulee
suunnitella siten, että toimenpiteet vaikuttavat aino
astaan  itse suojelualueen valumaalueeseen. Mi
käli suojelualueelle suunniteltujen ennallistamistoi
mien,  ts. ojien patoamisen epäillään  vaikuttavan
suojelualueen ulkopuolella sijaitseviin maihin,  tar
vitaan  lupa  siltä  maanomistajalta,  jonka  maihin
patoamistoimenpiteet saattavat  vaikuttaa.

11.2.2.
Viljellyt  metsät

Alueella on paljon viljeltyjä metsiä, 215 ha ( ks.
liite 3, kartta  ) , joista suurin osa lienee istutettuja.
Istutusmetsät koostuvat samanikäisestä, usein yk

11 Toimenpidesuunnitelmat

Kalastuskunnilla  ja  riistanhoitoyhdistyksillä  on
omat erätarkastajansa alueella. Merivartioinnin teh
tävät ovat  laajentuneet vuodesta 2005 siten, että
nykyisin niihin kuuluu myös luonnonsuojelualueiden
valvonta. Erityisesti käyttäytymissääntöjä ja mah
dollisia rajoituksia valvotaan. Metsähallitus valvoo
valtion omistuksessa olevia alueita. Tämän lisäksi
alueella ei ole muuta järjestettyä valvontaa.

Roskaaminen, linnuston häiritseminen, tulenteko ja
luvaton kalastus ovat yleisimmät rikkomukset.

10 Alueen valvonta

Kuva  19.   Lohkarerannat  ovat  tyypillisiä  suunnittelualueen pohjoisosalle.

Tavoitteena on,  että  yksityismaiden  rauhoitus
määräyksiä sekä valtion maita koskevia järjestys
sääntöjä noudatetaan. Tarkoituksena on edesaut
taa  jokamiehenoikeuksien    ja erityisesti alueen
käyttäytymissääntöjen suurempaa kunnioittamista
ja noudattamista.

Tavoitteiden  saavuttamiseksi  ympäristöviran
omaisten,  merivartioston  ja  muiden  tarkastajien
yhteistyötä  tehostetaan.

Tarvittaessa aluetta partioimaan asetetaan valvoja.
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12.1.
Resurssit  ja  aikataulu

Hoito  ja käyttösuunnitelmassa ehdotetaan  toi
menpiteitä  suunnitelman  tavoitteiden  saavuttami
seksi. Nämä toimenpiteet on koottu  taulukkoon 6
seuraavalla sivulla. Toimenpiteiden suorittamiselle
on myös arvioitu ajankohdat  ja osoitettu  vastuu
organisaatiot. Myös kustannukset on arvioitu.

Suunnitellut ajankohdat  tulee  käsittää  lähinnä  ta
voitteina,  koska  toimenpiteitä on paljon. Vastuu
viranomaiselle jaetut resurssit vaikuttavat toimen
piteiden toteuttamiseen.

12 Suunnitelman toteuttaminen

12.2.
Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmän on vastattava alueen hoidon ja
käytön seurannasta. Yhteistyöryhmään tulee kuu
lua  ainakin  seuraavien  sidosryhmien  edustajat:
maanomistajat  ( jakokunnat  ) ,  kunnat  ( Pietar
saari, Luoto, Kokkola ) , luonnonsuojeluviranomai
set ( Ympäristökeskus, Metsähallitus )  sekä ka
lastuksen  ja  metsästyksen  edustajat.  Yhteistyö
ryhmä voi asettaa teemaryhmiä käsittelemään suun
nitelman eri teemoja.
Yhteistyöryhmän tulee kokoontua vähintään kerran
vuodessa. Vastuullinen ympäristöviranomainen tai
LänsiSuomen ympäristökeskus kokoonkutsujana.

sipuolisesta puustosta ja niissä ei ole kuollutta puu
ta. Istutusmetsät ovat köyhiä elinympäristöjä ja ne
voivat estää luonnollisesta metsäympäristöstä riip
puvaisten kasvi ja eläinlajien leviämisen.

Kaikkien  istutusmetsien ennallistaminen  ei ole
ekologisesti edullista, eikä  taloudellisesti mahdol
lista. Ennallistamistoimenpiteet  tulee kohdistaa eri
osiin alueella ja Natura 2000 verkoston alueella ole
vien istutusmetsien tulee olla ensisijaisia kohteita.

Ennallistamistoimenpiteet kohdistetaan pää
asiassa seuraavanlaisiin  istutusmetsiin:

Istutusmetsät, joilla kasvaa maaperään näh
den “väärää” puulajia.

Suurialaiset   istutusmetsät  .

Hyvin hoidetut, yksipuoliset  istutusmetsät,
joissa ei juurikaan ole lehtipuita.

Polttopuun ottamista  voi käyttää ennallistamistoi
menpiteenä, kun puustoon halutaan avata aukeamia
( ks. myös luku  7 ) .

11.3.
Alueet,  joihin  kohdistuu  kova
virkistyspaine

Alueen pohjoisosassa sijaitseva Tankar  ja alu
een eteläosassa sijaitseva Mässkär tarvitsevat yk
sityiskohtaista suunnittelua, koska niihin kohdistuu
kova virkistyspaine. Saaret sijaitsevat Kokkolan ja
Pietarsaaren kaupunkien alueilla.

11.3.1.
Tankar

Entiselle kalastusyhdyskunnalle, Tankariin, koh
distuu nykyään useiden käyttäjäryhmien asettamia
suuria  käyttöpaineita. Saarella ei harjoiteta enää
ammattikalastusta, sen sijaan mökkejä käytetään
vapaaajan tarpeisiin. Osa saaresta on valtion omis
tuksessa ja merenkulkulaitoksen hallinnassa. Me
renkulkulaitoksella on luotsitoimintaa saarella. Saari
on suosittu retkikohde ja Kokkolan kaupunki ylläpi
tää palvelutoimintoja matkailun ja virkistyksen tar
peisiin. Saaren pohjoisosassa on myös KeskiPoh
janmaan lintutieteellisen yhdistyksen  lintuasema.

Yksityiskohtaista  suunnittelua  tarvitaan,  koska
saaren pintaala on suhteellisen pieni( n. 20 ha ) ja
käyttöpaine suuri. Tankarin rantakaavaa laaditaan
parhaillaan. Natura 2000  luontotyypit on merkitty

rantakaavaan suojelualueiksi. Alueen  luontotyyp
pien säilyttämiseksi ehdotetaan, että Tankariin teh
täisiin erillinen  toimenpidesuunnitelma. Toimenpi
desuunnitelmassa tulee käsitellä ainakin:

Virkistyksen ja matkailun kanavoiminen tie
dottamisen ja palvelutoimintojen avulla.

Nummien ja runsaslajisten niittyjen hoito.

Hoidon suunnittelun pohjana käytetään ennen alu
een  liittämistä  Natura 2000  verkostoon  laadittua
hoitosuunnitelmaa ( Pynssi, 1994 ) . Hoitosuunni
telmaa on osittain toteutettu avoimen nummimaise
man säilyttämiseksi saarella. Tankarin  toimenpide
suunnitelmaa  laadittaessa  tulee  ottaa  huomioon
myös  rantaasemakaava  sekä  jäte  ja  jätevesi
huollon  yleissuunnitelmat  ( Kokkolan  kaupunki,
2007 ) .

11.3.2.
Mässkär

Alueen eteläosassa sijaitsevalla Mässkärillä on
myös nykyään suuri virkistyspaine. Saarella on ai
kojen  saatossa  ollut  merkitystä  kalastustuki
kohtana, luotsiasemana ja laidunmaana ( ks. myös
luku 2.3. ) . Nykyään saarta käytetään matkailuun,
virkistykseen  ja  vapaaajanasumiseen.  Valtion
omistaman  osan kävijämääräksi arvioitiin  20 000
henkeä vuonna 2006. Saarella on 60 kesämökkiä.
Mässkärin pintaala on 36 ha, josta 16 ha, eli saa
ren pohjoisosa yhdessä LillMässkärin kanssa, on
valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnas
sa. Mässkärin luotsiasema ry. on vuokrannut luotsi
aseman Metsähallitukselta,  joka  yhteistyössä yh
distyksen kanssa on merkinnyt luontopolun saarel
le ja kehittänyt mm. luontoopastusta. Luotsiasema
toimii luontoasemana ja siellä pidetään myös kah
vilaa,  jossa  voi myös majoittua. Yhdistys nimeltä
“Vanha  luotsiasema  ry.”  omistaa  vanhan  luotsi
aseman. Majakka on Pietarsaaren kaupungin omis
tuksessa.  Mässkärin  eteläosa  on  yksityisomis
tuksessa.

Mässkär on tiheään rakennettu ja siellä on kult
tuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Pietar
saaren kaupunki on asettanut tavoitteekseen saa
ren asemakaavan valmistelun. Metsähallitus kan
nattaa kaupungin tekemää Mässkärin kaavaa kos
kevaa aloitetta, koska saaren valtion omistamalla
alueella on yleisen virkistyskäytön  ja yksityisasu
tuksen välisiä ristiriitoja. Suunnitelman avulla olisi

Kuva  20. Merenrantaniittyjen hoito  käsitellään erillisessä  toimenpidesuunnitelmassa.
Laiduntaminen on aloitettu monessa kohteessa uudelleen. Laiduntamispaine tulisi suunnitella ja
arvioida erikseen  jokaisen  kohteen  osalta.

mahdollista säännöstellä rakentamista ja huomioi
da saaren luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot.
Suunnittelun avulla voidaan myös parantaa saaren
yleisiä  virkistysmahdollisuuksia.

Mässkärin  erillisessä  toimenpidesuunnitelmassa
tulee käsitellä seuraavaa:

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien  perin
nebiotooppien hoito.

Kulttuurihistoriallisten  rakennusten  doku
mentointi ja hoito, ks. myös luku 6.

Virkistyksen kanavoiminen tiedottamisen ja
palveluvarustuksen avulla.

Arvio virkistyksen vaikutuksesta luonto ja
kulttuuriarvoihin.
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13.1.
Sosiaaliset  ja  taloudelliset
vaikutukset

Yksi  alueen suojelua, hoitoa  ja käyttöä  koske
vista osatavoitteista on sosiokulttuuristen arvojen
edistäminen siten, etteivät  saaristoyhteisön säily
minen ja kehitys vaarantuisi. Tämä on siis huomi
oitu suunnittelun yhteydessä.

Tämä suunnitelma tukee suurilta osin jo tehtyjä
rauhoituspäätöksiä. Luonnonsuojelun toteuttamis
ta  alueella  ei  vielä ole  viety  päätökseen, mutta
yksityisomistuksessa olevia  tiloja  rauhoitettaessa
huomioidaan maanomistajien sosiaaliset ja osittain
myös taloudelliset tarpeet. Se, että kalastus, met
sästys, kesämökkeily ja jokamiehenoikeus sallitaan
jatkossakin  suurella osalla  aluetta,  on  tästä  esi
merkkinä. Tällä suunnitelmalla voidaan katsoa ole
van  myönteisiä  sosiaalisia  vaikutuksia,  koska  se
vahvistaa  tätä  linjaa.  Myös kulttuurihistoriallisten
arvojen säilyttäminen on huomioitu suunnitelmas
sa.

Suunnittelun yksi osatavoite on yhteistyö. Tämä
suunnitelma on syntynyt niin kutsutun osallistuvan
suunnittelun  kautta. Maanomistajat,  viranomaiset
ja muut sidosryhmät ovat kokoontuneet keskuste
lemaan aleen suunnittelusta. Suunnitteluprosessilla
on siten ollut myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia.

Erityisesti ammattikalastuksella on huomattava
taloudellinen  merkitys  tälle  alueelle. Suunnitelma
lähtee siitä, että ammattikalastus  jatkuu kuten ai
emminkin  ja  toimenpiteitä myös  kalastuksen on
gelmien ratkaisemiseksi ehdotetaan. Hoito ja käyt
tösuunnitelma tukee ammattikalastuksen taloudel
lista merkitystä alueella.

Suurin kielteinen taloudellinen vaikutus aiheutuu
siitä,  ettei  metsätaloutta  sallita  alueella.  Tästä
maanomistajille  aiheutuneita menetyksiä on osit
tain  kompensoitu korvauksin  tai maanvaihdoin.
Koska  tämän suunnitelman päätavoite on alueen
luontoarvojen suojelu, on ympäristöviranomaisten
tavoitteena alueen metsien varaaminen tähän tar
koitukseen.

Suunnitelmalla on myönteisiä taloudellisia ja so
siaalisia  vaikutuksia  virkistykseen  ja  matkailuun,
koska tiedottamisen ja palveluiden suunnittelua ja
totuttamista ehdotetaan parannettavaksi alueella.

13.2.
Vaikutukset  Natura  2000  
arvoihin

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan Natura 2000
verkoston alueita  suunniteltaessa  tulee arvioida
suunnitelmien  vaikutukset  alueen Natura 2000  
luontoarvoihin( lajeihin ja luontotyyppeihin ) , mi
käli suunnitelmilla voi olla kielteisiä vaikutuksia näi
hin luontoarvoihin.

Tämän suunnitelman keskeinen tavoite on bio
logisen  monimuotoisuuden  ja geologisten erityis
arvojen  säilyttäminen  tuleville  sukupolville. Mikäli
tämä suunnitelma  toteutetaan,  tulee  sillä  siis  olla
pääasiassa  myönteisiä  vaikutuksia  niihin  luonto
tyyppeihin  ja  lajeihin, jotka ovat olleet perusteena
sille, että alue on otettu Natura 2000 verkostoon.
Suunnitelmassa on tosin huomioitu myös sosiaali
set ja taloudelliset tarpeet. Nämä tarpeet tulee suun
nitelman tavoitteiden mukaisesti tyydyttää ainoas
taan, mikäli merkittäviä  luontoarvoja ei menetetä.

13  Suunnitelman vaikutusten arvionti

TOIMENPIDE AJAN KUSTAN VASTUULLISET  TAHOT
KOHTA NUKSET

Rantaniittyjen hoitamista koskeva LänsiSuomen ympäristökeskus
toimenpidesuunnitelma 2008 5 000 Metsähallitus
Suolayrtin istuttamista sopiville paikoil
le koskeva toimintasuunnitelma 2008 – 2010 5 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Pohjaprofiilien  laadintaa ja uusien
fladojen tunnistamista koskeva toi
menpidesuunnitelma 2008 – 2012 10 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Metsiä koskeva toimenpide
suunnitelma 2008 – 2010 10 000 Metsähallitus, LänsiSuomen

ympäristökeskus
Tankaria koskeva toimenpide
suunnitelma 2008 – 2009 10 000 LänsiSuomen ympäristökeskus

Kokkolan kaupunki
Mässkäriä koskeva toimenpide
suunnitelma 2008 – 2010 10 000 Metsähallitus

Kulttuurihistoriallisesti arvok Museovirasto
kaita kohteita koskeva toimenpide LänsiSuomen ympäristökeskus
suunnitelma 2008 – 2017 10 000 Metsähallitus

Muinaismuistojen hoitoa koskeva
toimenpidesuunnitelma 2008 – 2012 5 000 LänsiSuomen ympäristökeskus

Museovirasto, Metsähallitus
Pienten petoeläinten ansojen
asettamista koskeva
koulutus/metsästys 2007 1 500 LänsiSuomen ympäristökeskus

Metsähallitus
Saaristolinnuista tehtävät
lintuinventoinnit Joka kolmas vuosi 10 000 LänsiSuomen ympäristökeskus

Metsähallitus
Pikkutikkaa koskeva inventointi
suunnitelma 2008 – 2010 3 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Suolayrtin seuranta Joka kolmas vuosi 2 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Maankohoamisrannikon  metsien
seuranta Joka kymmenes vuosi 5 000 Metsähallitus, LänsiSuomen

ympäristökeskus
Fladojen ja kluuvijärvien seuranta Joka kymmenes vuosi 5 000 LänsiSuomen ympäristökeskus

Metsähallitus
Kalastustilastot Joka vuosi Kalastuskunnat, Norra Svenska

fiskeområdet
Metsästystilastot, suunnittelualetta
koskevat tilastot erikseen Joka vuosi Riistanhoitoyhdistykset, Ruotsinkielisen

Pohjanmaan  riistanhoitopiiri
Maihinnousukieltokylttien
sijoittaminen 2008 6 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Öuranin  luontopolkujen  raivaaminen
ja niiden merkintöjen parantaminen 2008 1 000 Luodon kunta
Tulisijojen ja puukatoksien rakenta
minen Öuraniin och Storpaskarniin 2007 1 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Kiinnittymislaiturit  Tolvmangrundetille
( Flaskskär)  ja Orrskärille ( Sanden) 2008 6 000 LänsiSuomen ympäristökeskus
Maihinnousulaitureiden  ylläpito Säännöllisesti Luodon kunta
Opastustaulujen ylläpito Tarvittaessa Kunnat, LänsiSuomen ympäristökeskus

Metsähallitus, kunnat.

Taulukko 6. Työryhmssä hyväksytyt toimenpiteet ja niiden toteuttamisen aikataulu vastuutahoineen.
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Kalastuksen  saalistilasto  merialueella  ( Norra
svenska  fiskeområdet  2005) .

Tiedot Öjasta puuttuvat.

Kalastuskunta
Larsmo Eugmo       Vestersundsby Kokonais

Saalis fiskelag fiskargille* mä är ä

Ahven 1335 1727 288 700 4050
Hauk i 4168 2000 514 200 6882
Kuha 438 312 5 40 795
Kuore 18 126 87 231
Lahna 4001 900 1509 250 6660
Lo hi 6375 2601 880 20 9876
Made 3509 656 99 110 4374
Siika 9948 4198 1256 700 16102
Si lakka 26281 25 200 26506
Särk i 613 425 182 100 1320
Säynävä 101 441 238 780
Taimen 404 189 210 50 853
Muuta 189 299 100 588

Yhteensä 31099 40155 52 93 24 70 79027

* uppg.från 2002

LIITE  1     LIITE  2

Metsästyksen  saalistilasto

Taulukosta  ilmenevät alueella toimivien metsästysseurojen saalistilastot.
Tiedot ovat vuodelta 2005 ja kuvaavat koko metsästysalueen.
Suunnittelualueesta ei ole erillistä tilastotietoa.

Saal is la j i Metsästysseura ( suluissa  metsästäjien  lukumäärä  )                 Yhteensä
Vester Öja Jakt

Eugmo JF Larsmo JF sundsby JF klubb
( 245 ) ( 187 )             ( 60 ) ( 73 )     ( 565 )

Haapana 35 58 6 9 10 8
Harakka 51 5 1
Harmaalokk i 268 250 141 4 66 3
Hirv i 34 27 20 20 3 1
Isokoskelo 10 1 0
Jouhisorsa 2 2
Kanadanhanhi 1 15 2 1 8
Kettu 3 9 7 7 2 6
Lapasorsa 6 3 2 1 1 2
Lehtokurppa 8 3 1 1
Mer ihanhi 6 6
Meri lokk i 3 3
Metsäjän is 36 36 9 35 11 6
Metsäkauris 2 1 3
Minkk i 44 34 21 15 11 4
Mäyrä 3 3
Näätä 3 3
Orava 2 2
Pi isami 22 110 13 2
Punasotka 1 9 1 0
Pyy 25 10 1 5 4 1
Rusakko 2 14 3 9 2 8
Sepelkyyhky 83 21 8 11 12 7
Sinisorsa 164 277 45 103 58 9
Supiko ira 24 29 17 46 11 6
Tavi 72 96 10 9 18 7
Teer i 60 18 13 3 9 4
Telkkä 52 5 2 5 9
Tukkakoskelo 13 27 2 4 2
Tukkasotka 95 18 5 11 8
Varis 177 206 68 12 46 3
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 osa A

 osa B

LIITE  3 / A     LIITE  3 / B

 osa A

 osa BViljellyt  metsät
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LIITE  4

Saariston  palvelupisteet

    LIITE  6

Yhteenveto suunnitelmaan liittyvistä
lausunnoista
Hoito  ja  käy ttösuunnitelma  oli  nähtävi llä  seuraavilla  paikoilla  kuukauden  ajan  ( 23.1.
22.2.2008) Luodon  kunnassa,  Luodon  kirjastossa,  Pietarsaaren  kaupungissa,  Pietarsaa
ren  kaupunginkirjastossa,  Kokkolan  kaupungissa  ja  Kokkolan  kaupunginkirjastossa.  Suun
nitelman  nähtäv illä  olemisesta  i lmoitettiin  kirjeitse  yhteensä  588  vastaanottajalle.  Kirjei
den  vastaanottajat  olivat  pääasiassa  maanomistajia,  kuntia,  valtion  viranomaisia  ja  toimi
joita,  joita  suunnitelma  koskettaa.

Suunnitelmasta  annett iin  vain  kuus i  ( 6)   lausuntoa.  Lausunnot  es itetään  al la  saapu
mis järjes tyksessä.  Jokaisen  lausunnon  jälkeen  on  Läns iSuomen  ympäristökeskuksen
vastaus  kursivoidulla  tekstityylillä.  Mikäli  lausunto  on  aiheuttanut  muutoksia  itse  suunni
telmaan,  tämä  mainitaan  erikseen.

LarsErik  Östman,  maanomistaja

LarsErik Östman ilmoittaa olleensa aiemmin metsänhoitoyhdistyksen tehtävissä ja tehneensä metsätalous
suunnitelman koko alueelle. Östman toteaa edelleen, että metsätaloussuunnitelmassa on otettu huomi
oon suojelualueiden ympäristönäkökohdat Luodon rantayleiskaavan ja hallituksen rantojensuojeluohjelman
hyväksymisen yhteydessä annettujen Skogskulturin/Tapion suositusten mukaisesti.

Östman on  huolellisesti  kommentoinut  suunnitelman yksittäisiä  lukuja. Merkittävä osa kommenteista
koskee suunnitelmassa esitettyjä metsänkäyttösuosituksia ja rajoituksia, sekä primäärisukkessiometsät
luontotyypin rajausperiaatteita. Nämä kommentit ovat pitkälti yhtäläisiä metsänhoitoyhdistyksen lausun
non kolmen ensimmäisen kohdan kanssa ja vastaus näihin esitetään siksi metsänhoitoyhdistyksen lau
sunnon yhteydessä. Alla on yhteenveto Östmanin kommenteista:

Luku  3.4.   Sosiokulttuurinen  tavoite
Metsänomistajien  taloudellista  ja sosiaalista asemaa ei ole  turvattu  tämän käyttösuunnitelman avulla.
Metsänomistajat eivät ole voineet tasapuolisella tavalla osallistua suunnitelman laatimiseen.

Luvussa kolme todetaan seuraavaa: Alueen suojelua, hoitoa ja käyttöä koskevat tavoitteet
voidaan jakaa viiteen osatavoitteeseen, joista keskeisin on biologisen monimuotoisuuden ja
geologisten arvojen säilyttäminen tuleville sukupolville. Muita tavoitteita, joihin kuuluvat vir
kistyksen edistäminen, sosiokulttuuri ja yhteistoiminta, voidaan edistää kunhan luontoarvoja
ei vaaranneta. Suojelun tavoitteista kerrotaan tarkemmin luvussa 3.1. Natura 2000 verkos
ton ja rantojensuojeluohjelman tavoitteisiin viitaten.
Luvussa 13.1 Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset todetaan, että suunnitelman suurin kiel
teinen vaikutus on, että alueella ei sallita normaalia metsätaloutta. Maanomistajille on tarjottu
tästä osittain hyvitystä korvauksen tai vaihtomaan muodossa.
Suunnitelma tehtiin osallistavan suunnittelun periaatteella siten, että maanomistajia informoitiin
useassa eri tapaamisessa ( ns. teemaryhmätapaamisia )  suunnitelmasta, mm. keskustel
tiin metsistä  ja niiden käytöstä. Suunnitelman  tekstiosan  laatineessa  työryhmässä maan
omistajien edustajina toimivat suurimpien maanomistajayhteisön edustajat. Alueella on pal
jon maanomistajia ( noin 400 )  ja olisi ollut mahdotonta olla henkilökohtaisesti yhteydessä
jokaiseen. Yksityiskohtaisempia toimenpidesuunnitelmia valituille metsäalueille laadittaessa
maanomistajiin ollaan yhteydessä. Luvun 11 tekstiä täydennetään seuraavasti: Maanomistajaan
ollaan aina yhteydessä, kun alueelle tehdään yksityiskohtaisempi toimenpidesuunnitelma.
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Luku  2.4.3.  Metsänkäyttö
Viimeinen kappale tässä luvussa on virheellinen.

Tämän alaluvun teksti kuuluu lukuun 2.4 Nykyinen maankäyttö ja kuvailee metsien käyttöä ja
suunnitelman laatimisen aikaan voimassa olevia rajoituksia. Kommentti ei aiheuta muutoksia
tekstiin.

Luku  2.4.4.  Lampaiden  laiduntaminen
Falskärnimen tulisi olla Flaskskär.

Nimi korjataan.

Luku  2.4.5  Virkistys,  matkailu  ja  vapaaajanasuminen
Suositut retkikohteet, kuten Olavsörarna, Flaskskär, Kallberget ja Lillgrundet tulisi mainita samoin kuin
Luodon kunnan omistama Tolvmangrundsbuktenissa sijaitseva VRalue.

Tekstiä täydennetään em. retkikohteilla.

Luku  5.1.2
Ruoppauksiin  liittyvä kappale on kirjoitettu  liian  kielteiseen sävyyn. Jotta kulkuväyliä voidaan ylläpitää
maankohoamisalueella, täytyy aina jossain vaiheessa ruopata tärkeitä väyliä ja salmia.

Tekstissä  kerrotaan  toimenpiteistä,  jotka heikentävät  fladojen  ja kluuvien  luonnonarvoja..
Ruoppauksilla voidaan todeta olevan  tällainen vaikutus. Luvussa 7.4 Virkistys  ja matkailu,
toimenpiteet, kohta 3 todetaan, että nykyisten veneväylien merkintää ylläpidetään. Kommentti
ei aiheuta muutoksia suunnitelmaan.

Luku  5.1.15  Maankohoamisrannikon  primäärisukkessiovaiheiden  luonnontilaiset  metsät
Yleistä: Katso metsänhoitoyhdistyksen lausunto ja vastaus siihen.

Toimenpiteet s. 31
Viimeinen kappale  kaulaamisesta on  turha  rantametsissä,  joissa  tuulenkaadot  normaalisti  aiheuttavat
kuolleen puun ylijäämän.

Tekstissä ehdotetaan kaulaamista luonnonmukaisen metsärakenteen palauttamiseksi niillä
metsäalueilla,  joiden  edustavuus  on  heikentynyt.  Tekstiä  täydennetään  seuraavalla
tarkennuksella: mutta  jos havumetsää on harvennettu  niin,  että puusto on  samanikäistä,
metsäympäristö yksitoikkoinen eikä siellä ole juurikaan kuolleita tai kuolevia puita, edusta
vuus on alhaisempi.

Toisin kuin suunnitelmassa väitetään, harvennetuissa metsissä edustavuus kasvaa.
Lukua 5.1  täydennetään selvityksellä siitä, mitä edustavuudella  tarkoitetaan  seuraavasti:
Luontotyyppien edustavuutta arvioidaan kolmen eri kriteerin avulla: 1)  luontotyypin tyypillis
ten ominaisuuksien määrä, 2)  luonnontilaisuuden aste ja 3)  laajuus.  Tyypilliset ominaisuu
det on kuvailtu Natura 2000 –luontotyyppioppaassa, mutta lisäksi kuvailuja on tarkennettu
ympäristöhallinnon työryhmissä.

Mikäli voimakkaita, laajoja myrskytuhoja tapahtuu, on noudatettava hyönteislakia. Riski, että lähialueen
terveet metsät joutuvat hyönteistuhojen kohteeksi on otettava suunnitelmassa huomioon. Suojelualueet
eivät saa olla uhkana ympäröivien metsien elinvoimalle.

Suurin  tarve metsien suojelussa on  tarjota  kuollutta puuta hyönteisille  ja  linnustolle,  jotta

luonnonmukainen metsä säilyisi ja uhanalaisten metsälajien elinmahdollisuudet turvattaisiin.
Suojelualueiden ei ole voitu osoittaa aiheuttavan uhkaa ympäröivien metsien elinvoimalle. Ei
muutoksia  tekstiin.

7.1  Metsät,  toimenpiteet:
Rauhoitusmääräyksissä rajoitetaan puutavaran ottamista yksityisillä alueilla. Ei kielletä puun ottoa.

Tekstiä  täydennetään  seuraavasti:  Yksityismailla  puutavaran  otto  kielletään
rauhoitussäännöissä maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla.

10.
Yksityismailla valvonnan hoitaa parhaiten maanomistaja. Muita valvojia ei tarvita oikeusyhteiskunnassa.

Luvussa kuvaillaan alueella voimassaolevien säädösten  järjestetyn valvonnan muotoja. Li
säksi on hyödyksi,  jos maanomistajalla on mahdollisuus valvoa omaa maataan. Valvonta
tarpeesta on keskusteltu työryhmässä ja teksti on päätelmä käydystä keskustelusta. Kom
mentti ei aiheuta muutoksia tekstissä.

11.2.1
Viimeinen kappale ojituksesta tulee kirjoittaa selvemmin.

Tekstiä täydennetään seuraavasti: Mikäli suojelualueelle suunniteltujen ennallistamisten,  ts.
ojien patoamisen epäillään  vaikuttavan suojelualueen ulkopuolella sijaitseviin maihin, tarvi
taan lupa siltä maanomistajalta, jonka maihin patoamistoimenpiteet saattavat vaikuttaa.

11.2.2  Viljelly t  metsät
Pienimmät  hoitokustannukset  saavutetaan,  jos  kummatkin  osapuolet  toimenpidesuunnitelmassa  ja
rauhoitussäännöissä sopivat hoidosta ja ympäristötavoitteista.

Tekstissä  sanotaan: Polttopuun  otto  voi  toimia ennallistamistoimenpiteenä,  kun puustoon
halutaan tehdä pienaukkoja. Ennallistamisen kuluja voidaan vähentää, jos maanomistaja ja
luonnonsuojeluviranomainen  sopivat  tavoitteista  siten,  että  maanomistaja  osallistuu
ennallistamistoimenpiteisiin. Ei muutoksia  tekstiin.

13.  Suunnitelman  vaikutusten  arviointi
Maanomistajat ovat osittain saaneet korvausta, mutta eivät  vaihtomaata, kuten suunnitelmassa sano
taan.

Vaihtomaata on ollut  rajoitetusti, mutta  joissakin  tapauksissa maanvaihtoa on  tarjottu. Ei
muutoksia  tekstiin.

Saaristoyhteisön kehityksen kannalta suojelualueet ovat sekä arvokkaita että samanaikaisesti rajoittavia.
Etenkin, mikäli aluetta  ei  voida  käyttää muuhun  toimintaan,  joka ei uhkaa  luonnonarvoja.  Esimerkiksi
tuulivoiman rakentaminen on poissuljettua, mikäli suojelualueita koskevia päätöksiä ei muuteta. Tulevai
suuteen liittyvistä kysymyksistä voisi olla muutaman rivi  hoito  ja käyttösuunnitelmassa.

Vastauksena viitataan jälleen alueen suojelun, hoidon ja käytön tavoitteisiin luvussa 3. Ta
voitteista on  keskusteltu  ja ne on hyväksytty  suunnitelmaa valmistelleessa  työryhmässä.
Perustetuilla luonnonsuojelualueilla ovat voimassa kutakin aluetta koskevat rauhoitussäännöt.
Näistä käy ilmi myös mahdollisuus hakea poikkeusta vahvistetuista määräyksistä. Johdantoon
lisätään seuraava virke: Hoito ja käyttösuunnitelma päivitetään noin 10 vuoden välein.
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Metsänhoitoyhdistys  Norrskog

Metsänhoitoyhdistys Norrskog esittää Luodon saariston hoito ja käyttösuunnitelmasta seuraavaa:

Suuri osa  suojelualueen metsästä  on MUaluetta. Näillä  alueilla  pitäisi  voida harjoittaa metsätaloutta
metsäkeskus Tapion rantametsien metsänhoitosuositusten mukaisesti.

Rantayleiskaavan MU alueilla, jotka kuuluvat ( vain )  rantojensuojeluohjelmaan ja joita ei
toteuteta luonnonsuojelualueina voi harjoittaa metsätaloutta metsälainsäädännön metsänhoito
suositusten ja rantayleiskaavamääräysten mukaisesti. Perustettaville luonnonsuojelualueille
rauhoitusmääräykset sovitaan yhdessä maanomistajan kanssa. Ei muutoksia tekstiin.

Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijat voivat ollessaan yhteydessä metsänomistajiin korostaa lehtipuiden
suosimisen  ja  kuolleiden puiden säästämisen  sekä  luonnon monimuotoisuuden huomioon merkitystä
laajemmalti kuin tavanomaisessa metsätaloudessa.

Tähän yhtyy myös LänsiSuomen ympäristökeskus, erityisesti niillä metsäkuvioilla, joilla luon
nonsuojelu ei toteudu rauhoittamisen tai oston kautta. Ei muutoksia tekstiin.

Virkistyskäyttöön varatut alueet täytyy hoitaa paremmin. Esimerkiksi kaadetaan puita nuotiopuiksi tauko
paikkojen  läheisyydestä, koska  paikoilla ei ole valmiiksi polttopuuta.  Myös  jäteastiat puuttuvat, minkä
seurauksena ympäröivissä metsissä esiintyy roskaamista.

Luvussa 12 Suunnitelman toteuttaminen, taulukossa 6 on esitetty polttopuukatoksen raken
tamista niille paikoille, jonne on rakennettu uusia nuotiopaikkoja ( Öuran ja Storpaskarn  ) .
Luvussa 7.4 Virkistys ja matkailu on esitetty toimenpiteenä palveluvarustuksen parantami
nen  ja ylläpito virkistysvyöhykkeellä.
Uusia opastetauluja  on pystytetty alueelle  ja näissä  kehotetaan kävijöitä  viemään  roskat
mukanaan kotiin tai käyttämään “Pidä saaristo siistinä ry:n” ylläpitämiä jäteastioita.
Tekstiä täydennetään seuraavasti: Luku 7.4 kohta Toimenpiteet: Polttopuuhuolto osoitetuilla
nuotiopaikoilla on järjestettävä, jotta levähdyspaikkojen ympäristöstä ei kaadettaisi puita nuo
tioita varten.

Metsänhoitoyhdistyksen  käsityksen mukaisesti  läheskään kaikki metsä,  joka  sijaitsee alle  10  metrin
korkeudella merenpinnasta, ei ole primäärisukkessio metsää. Sellainen kaavamainen  raja  tarkoittaisi,
että myös suuri osa Luodosta, Öjasta ja Kokkolan mantereesta olisi primäärisukkessiometsää.

Eri luontotyyppien määritelmät on päätetty kansallisella tasolla ympäristöhallinnon eri työryh
mien toimesta. Samoin on määritelty millä tasolla primäärisukkessiometsä päättyy rannikko
alueilla. Määritelmä esitetään  luvussa 5.1.15.  Tekstistä  käy  ilmi, että  luontotyypin kriteerit
täyttääkseen metsässä ei ole saatu tehdä  päätehakkuuta. Tekstiä tarkennetaan poistamalla
sana “kaikki” seuraavasta virkkeestä: Näin ollen luontotyyppi kattaa rantametsät,  lehdot ja
suometsät.

Metsänhoitoyhdistyksen näkemyksen mukaan vapaaehtoiset  rauhoitussopimukset ovat paras ratkaisu
yhdistettyinä yhteisesti  sovittuihin hoitomenetelmiin.

Myös LänsiSuomen ympäristökeskuksen mielestä vapaaehtoinen rauhoitus, jossa kummat
kin osapuolet hyväksyvät rauhoitusmääräykset ja hoitomenetelmät on paras ratkaisu luon
nonsuojelun toteuttamiseksi. Kommentti ei aiheuta muutoksia tekstiin.

Saaristometsiä on aina hyödynnetty laajemmassa ja pienemmässä mittakaavassa. Siksi ne eivät myös
kään ole luonnontilassa tänä päivänä.

Tämä on todettu useassa eri kohdassa suunnitelmassa. Ei muutoksia tekstiin.

Istutettuja metsiä ennallistettaessa voidaan suosia esimerkiksi  lehtipuita. Metsänhoitoyhdistys haluaa
tietää millä perusteilla suunnitelmassa on katsottu väärää puulajia istutetun.

Suunnitelmassakin suositellaan lehtipuiden suosimista istutettujen metsien ennallistamisessa.
Luvussa 11.2.2 käy  ilmi, että  ennallistamista suositellaan mm. yksipuolisiin  istutusmetsiin,
joissa ei juurikaan ole lehtipuita.
Suunnitelmassa on todettu, että väärää puulajia on istutettu niissä tapauksissa, jossa luon
nostaa kuivassa kangasmetsässä esiintyvää puulajia on istutettu maapohjaan, joka luokitel
laan  tuoreeksi  kangasmetsäksi. Niinpä esimerkiksi mäntyä on  istutettu  maapohjaan,  joka
luonnostaan sopisi paremmin kuuselle.
Kommentti ei johda muutoksiin tekstissä.

Ruotsinkielisen  Pohjanmaan  riistanhoitopiiri

Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että on päätetty tehdä hoito
suunnitelma kyseiselle alueelle ja että riistanhoitopiirin edustaja on kutsuttu mukaan laatimaan suunnitel
maa. Riistanhoitopiirin mukaan tulee pyrkiä laatimaan hoito ja käyttösuunnitelmat kaikille suojelualueille
laajojen osallistumissuunnitteluprosessien kautta.

Luku  2.2.2  Eläimistö
Luvussa kerrotaan, että selkälokin kanta on pienentynyt alueella ja koko Suomessa. Samassa kappa
leessa  sanotaan,  että  harmaalokin  aktiivinen  metsästys  Luodossa  voi  osaltaan  olla  syynä kannan
pienentymiseen  ja  samanaikaisesti vihjataan,  että metsästäjät  ampuvat  sekä selkä että  harmaalokin
poikasia siksi, että on vaikeaa erottaa lajit toisistaan niiden ollessa vielä lentokyvyttömiä poikasia. Ruot
sinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiirin mielestä tämä väittämä tulee poistaa, väittämä on perusteeton
ja perustuu pelkästään olettamuksiin. Metsästäjä,  joka tietoisesti  tai vahingossa ampuu suojellun lajin,
kuten selkälokin, saattaa kohdata vakavia seuraamuksia. Vastaavanlaiset väittämät kirjallisena esitettyinä
saattaa Luodon saaristossa ja koko Suomessa tehtävän tärkeän riistanhoidon ja metsästyksen huonoon
valoon.

Samassa luvussa ( 2.2.2 )  mainitaan, että saaristolintujen määrän vähentyminen voi johtua
useasta myötävaikuttavasta  tekijästä. Tämä  koskee myös selkälokkia. Harmaalokin met
sästys Luodossa Eugmon ja Luodon metsästysseuroissa on kuitenkin tehokasta ( ks. myös
metsästyksen saalistilasto,  liite 2 ) . Tekstissä  sanotaan, että “harmaalokin metsästys on
yleistä, mikä saattaa vaikuttaa selkälokin esiintymiseen, koska lajit pesivät yhdyskunnissa
ja varsinkin lentopoikasia on vaikea erottaa lajilleen” . Tätä ei pidä käsittää hyökkäyksenä
metsästystä ja metsästäjäkuntaa kohtaan, vaan mahdollisuutena, joka pitää selvittää ja tar
peen mukaan ryhtyä toimenpiteisiin esim. valvonnan, tiedotuksen ja koulutuksen avulla. Kä
site lentopoikanen vaihdetaan ilmaukseen “nuoret linnut”. Ei muita muutoksia tekstiin.

Luku  2.3.1  Hylkeenpyynti  ja  kalastus
Hyljekannan pienenemisen yhteydessä mainitaan ainoana syynä se, että pyynnissä ruvettiin käyttämään
ampumaaseita. Pyynti on saattanut olla eräänä syy siihen, että kannat alkoivat vähentyä 1900luvun
alussa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että ruvettiin käyttämään ampumaaseita.

Luku on luvun 2.3 Kulttuurihistoria alaluku ja sen tarkoituksena on pääasiassa kuvailla miten
saaristoa on käytetty aikojen saatossa. Tärkeintä ei ole kuvailla hyljekannan kehitystä, vaan
kertoa hylkeiden merkityksestä saaristolaisille ja hylkeenpyynnistä.
Tekstiä korjataan ja täydennetään: Kun ampumaaseita alettiin käyttää  metsästys tehostui.
Hylkeitä pyydettiin yleisesti myös käyttäen venettä tukikohtana ( paikallinen ruotsinkielinen
nimitys  tälle oli  “fälan”  )   ja  vielä  1900luvun  puolessavälissä  kymmenkunta  luotolaista
metsästysporukkaa ampui huomattavia määriä hylkeitä ( Fagerudd 2006 ) .
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Luku  2.4.5  Virkistys,  matkailu  ja  vapaaajanasuminen
Tässä suunnitelmassa,  kuten monissa muissa  yhteyksissä,  tehdään kohtalokas  virhe eikä  ylipäänsä
mainita metsästystä  ja  kalastusta  tärkeimpinä  virkistyskäytön  tyyppeinä, mitä ne ovat  olleet  pitkään.
Metsästäjät ovat ryhmä, jolla on suurin hyöty saaristosta virkistysalueena ja myös ainoa virkistyskäyttäjien
ryhmä,  joka osallistuu alueen hoitoon sen käyttöä valvomalla ja tekemällä riistanhoitotoimia. Virkistys
käyttäjistä metsästäjät  tulisi asettaa  etusijalle.

Luku on luvun 2.4 Nykyinen maankäyttö alaluku. Metsästystä ja kalastusta käsitellään omassa
alaluvussaan ja niille annetaan siten tilaa suunnitelmassa. Ei muutoksia tekstiin.

Maihinnousukieltoa tai suojelualueita ei tule suositella eikä säätää suunnitelmassa, koska tämä vaikut
taa hyvin kielteisesti alueen käyttöön. Sen sijaan käyttäjille tulee kertoa siitä, mitkä luodot ovat herkkiä ja
missä pienpetojen metsästystä tulee tehostaa. Maihinnousukielto tietyillä luodoilla hylkeenmetsästyksen
aikana saattaa johtaa siihen, että hylkeenmetsästystä on mahdotonta toteuttaa keväällä, jos jäätilanne
on ollut  heikko. Tällaisissa  tapauksissa ainoa mahdollisuus hylkeenmetsästykseen on metsästämällä
saarilla  ja  luodoilla. Maihinnousukielto  johtaa myös siihen,  että  minkin,  supikoiran,  ketun,  variksen  ja
harmaalokin saalistus vähenee huomattavasti ja näin ollen maihinnousukiellon merkitys vähenee pidem
mällä aikavälillä, kun näiden eläinten kannat kasvavat liian suuriksi.

Maihinnousukieltoa suositellaan saarille, jotka ovat tärkeitä alueen linnuston menestyksekkään
pesimisen onnistumiseksi. Maihinnousu ja oleskelukielto pesintäaikana on toimenpide, jolla
pyritään toteuttamaan alueen suojelun, hoidon ja käytön tavoitteet. Nämä tavoitteet perustu
vat EU:n  luonto  ja  lintudirektiiveihin  ja edellyttävät, että  direktiivien  tarkoittamilla  lajeilla  ja
elinympäristöillä on oltava suotuisa suojelun taso ( ks. luku 3.1) . Erityisesti luvussa 8 Tie
dottaminen on käsitelty tarvetta merkitä nämä saaret maihinnousukieltokylteillä ja muutenkin
tiedottaa yleisöä luonnonsuojelusta.
Pienpetojen kuten minkin,  supikoiran  ja ketun metsästys ei  tapahdu samaan aikaan  kuin
maihinnousukielto on voimassa eli 1.5.31.7. Nämä pienpedot ovat metsästyslain 25 § mu
kaan rauhoitettuja kyseisenä aikana ( 1.5.31.7.)  mikäli niiden mukana on saman vuoden
poikanen. Koulutusta pienpetoansojen sijoitteluun on ehdotettu toimenpiteeksi suunnitelmas
sa. Kommentti ei aiheuta muutoksia tekstiin.

Luku  7.2  Metsästys
Tavoite “metsästys ei häiritse  alueen muita virkistysmahdollisuuksia” pitää poistaa. Riistanhoitopiiri ei
voi hyväksyä tätä sanamuotoa. Sen sijaan pitäisikin kysyä, haittaako muu virkistyskäyttö metsästystä,
koska metsästys virkistyskäytön muotona  tulisi asettaa  etusijalle.
Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopiiri kyseenalaistaa erityisesti suunnittelualuetta koskevan saalis
tilasto tarpeen, koska sillä ei ole merkitystä kokonaisuudelle. Kappaleessa toimenpiteet tulee kohdat 1,
2,  6  ja  8  poistaa.  Riistanhoitopiiri  suhtautuu  hyvin  myönteisesti  siihen,  että  metsästysseurojen  ja
luonnonsuojeluviranomaisten yhteistyö tehostuu. Minkin ja supikoiran metsästystä voisi harjoittaa vielä
laajemmassa  mittakaavassa.  Kohdassa  5  Loukut  ja  neuvonta  riistanhoitopiiri  voisi  osallistua
asiantuntemuksellaan. Riistanhoitopiirin näkemyksen mukaan hoito ja käyttösuunnitelmasta tulee tehdä
täysin uusi tarkastettu versio.

Hoito ja käyttösuunnitelma on laadittu alueen muun käytön sovittamiseksi yhteen luonnon
suojelun kanssa. Alueen suojelun hoidon ja käytön tavoitteet esitellään luvussa 3. Suunnitel
man tavoitteista  ja myös alueen käyttämisestä metsästykseen ( luku 7 )  on keskusteltu
suunnitelmaa laatineessa työryhmässä. Ruotsinkielisen Pohjanmaan riistanhoitopirillä on ol
lut edustaja tässä työryhmässä, kun suunnitelman  luonnos on hyväksytty. Riistanhoitopiiri
on myös aiemmin jättänyt kommentin ( päivätty 19.12.07) , kun suunnitelma lähetettiin läpi
luettavaksi ja tarkastettavaksi työryhmälle. Kyseissä kommentissa ei pyydetty korjauksia.
Toimenpiteiden  kohdan  5  tekstiä  täydennetään:  Ympäristöviranomaiset  tukevat
metsästyskerhoja antamalla niille  minkki  ja  supikoiraloukkuja sekä  järjestävät  koulutusta
yhteistyössä  riistanhoitopiirin  kanssa.  Muilta  osin  kommentit  eivät  aiheuta  muutoksia
tekstiin.

Solveig  Vikström  ja  Per  Vikström

Metsästys ja kalastusoikeuden tulee kuulua maanomistajille ja sen tulee pysyä ennallaan.
Suunnitelmassa todetaan, että alueella voi metsästystä ja riistanhoitoa harjoittaa metsästys
lain mukaisesti. Alueella  voi myös harjoittaa  kalastusta.  Luonnonsuojelualueiden käyttö  ei
saa vaarantaa luontoarvoja ja siksi on asetettu tavoitteita myös kalastukselle ja metsästykselle
( luku 7 ) . Kommentti ei aiheuta muutoksia tekstiin.

Ruoppaamisen tulee jatkossakin olla mahdollista maihinnousun mahdollistamiseksi kesämökeillä.
Suunnitelmassa esitetään, että luonnontilaisilla fladoilla ja kluuvijärvillä ei tehtäisi mitään toi
menpiteitä. Muutoin suunnitelmassa ei esitetä mitään rajoituksia koskien kesämökkien käyt
töä tai maihinnousua niille. Ruoppauksia kesämökkien edustalla säätelevät suoraan vesilaki
ja Natura 2000  alueilla myös  luonnonsuojelulaki.  Jokaisesta  yksittäisestä  ruoppauksesta
tehdään ilmoitus vesialueen omistajalle ja alueelliseen ympäristökeskukseen. Kommentti ei
aiheuta muutoksia tekstiin.

Maihinnousukieltoa omilla maillamme emme hyväksy.
Suunnitelmassa maihinnousukieltoa on ehdotettu vain yhteisille maille. Kiellot ovat voimassa
1.5.  ja 31.7.  välisen ajan  ja niiden  tarkoituksena on  turvata  lintujen pesintä. Ei muutoksia
suunnitelmaan.

Yksittäisiä maanomistajia, metsänomistajia olisi pitänyt kuulla suunnitelman laatimista suunniteltaessa.
Suunnitelma kattaa laajan alueen, jolla on yli 400 maanomistajaa. Maanomistajia on lähestyt
ty kirjeitse suunnittelun alkuvaiheessa  ja kaksi  tiedotustilaisuutta on pidetty suunnitelmaan
liittyen. Suunnittelu on seurannut osallistavaa suunnitteluprosessia sisältäen eri tapaamisia
eri  käyttäjäryhmien  ( kalastus, metsästys,  virkistys,  niittyjen  ja metsien hoito  )   kanssa.
Työryhmä, jossa on ollut muun muassa suurimpien yhteisalueiden edustajat, on osallistunut
suunnitelman tekoon. Ei muutoksia suunnitelmaan.

Kokkolan  kaupunki

Kokkolan kaupunki katsoo, että suunnitelma antaa hyvän pohjan Luodon saariston alueen käytön ohjaa
miseen. Luonnonsuojelullisesti tärkeimmille kohteille on esitetty liikkumisrajoituksia lintujen pesimäaikana.
Rajoitukset ovat esitetyillä kohteilla tarpeellisia  luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hoito ja käyttösuunnitelmassa ehdotetaan, että Mässkärin ja Tankarin saarille tehtäisiin erilliset toimenpide
suunnitelmat, koska näille alueille kohdistuu kova virkistyskäyttöpaine. Tankarista on todettu, että suun
nittelun pohjana käytetään Kokkolan kaupungin  laatimaa hoitosuunnitelmaa ( Pynssi 1994 ) , jota on
osin toteutettukin. Tämän lisäksi suunnitelmassa tulisi mainita, että saarelle parhaillaan laadittava ranta
asemakaava sekä 2007 valmistunut jäte  ja jätevesihuollon yleissuunnitelma huomioidaan toteutukses
sa. Tankarissa on myös useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia.

Lukuun 11.3.1 lisätään seuraava virke: Tankarin toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa tulee
ottaa huomioon  myös rantaasemakaava sekä jäte ja jätevesihuollon yleissuunnitelma  Kok
kolan kaupunki 2007  ) .

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ( taulukko 6  )  ja alueen biologisten arvojen seurantaehdotukset
ovat hyviä. Seurantatutkimusten toteutuksessa tulisi hyödyntää alueella jo aiemmin tehtyjä pitkäaikaisia
seurantatutkimuksia mm. vedenlaadun, kalaston ja linnuston osalta ja hyödyntää paikallista asiantunte
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musta. Kulttuurihistoriallisten kohteiden inventoinnin vastuutahojen listaan tulisi lisätä KeskiPohjanmaan
maakuntamuseo/K.H.Renlundin museo.

Taulukkoon 6 lisätään KeskiPohjanmaan maakuntamuseo/K.H.Renlundin museo vastuutahona
kulttuurihistoriallisten  kohteiden  toimenpidesuunnitelman  ja  muinaismuistojen  hoito
suunnitelman kohdalle.

Lukuun 6 tulee lisätä, että hylkyjä on inventoitu ja dokumentoitu Luodon kunnan lisäksi myös Kokkolan
alueella. Luvussa 6.3., kohta 1, tulisi lisätä tieto, että Museovirasto voi myös siirtää vastuun paikalliselle
museolle ( tai paikalliselle järjestölle, kuten suunnitelmassa mainitaan) .

Lukuun 6.3 lisätään tieto, että museovirasto voi siirtää vastuun paikallisille museolle.

Luvussa 9 Tutkimus  ja opetus, kohdassa 9.2 Tavoitteet  tulee kohdassa kaksi mainita, että selkälokin
vähenemiseen johtaneista syistä tulee lisätä tietämystä myös Kokkolan kaupunkiin kuuluvalla alueella,
sillä sielläkin on havaittu kannan väheneminen.

Tekstiä korjataan luvussa 9.2 seuravasti: Entistä parempi tietämys selkälokin vähenemiseen
johtaneista syistä Luodon kunnan ja Kokkolan kaupungin alueilla.

Esitetyn suunnitelman suomen kielen tarkistukseen on syytä kiinnittää huomiota, teksti sisältää kirjoitus
virheitä.

Suomenkielisen version kieli tarkistetaan ennen painattamista.

Pietarsaaren  kaupunki

Laaditulla  ohjelmalla on  selkeä  rakenne.  Jakamalla alueen  maankäyttö  eri  vyöhykkeisiin  pyritään
luonnonsuojeluarvot sovittamaan  yhteen alueen  käytön kanssa. Natura 2000  luontotyyppien  ja  lajien
sekä alueelle tärkeiden luontoarvojen suojelemista koskeva osuus käsitellään asianmukaisella tarkkuu
della ja asiantuntemuksella. Suunnitelma päättyy lukuun, jossa kerrotaan perinnebiotooppien, metsien ja
kovan virkistyskäyttöpaineen  alueiden  ( kuten Mässkärin)   konkreettisista  toimenpidesuunnitelmista
sekä suunnitelman toteuttamiseen liittyvistä strategioista ja suunnitelman vaikutusten arvioinnista.

Karttaliitteet täydentävät  ja tiivistävät havainnollisesti suunnitelman tärkeimmän sisällön.
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