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1 Johdanto 
 
Rantasalmella sijaitseva Vaahersalonlampi on Saimaan Haukiveteen kahdella kapealla salmella 
yhteydessä oleva pieni ja matala järvi, jossa on monipuolinen ranta- ja vesilinnusto.                               
Monipuolisen pesimälinnustonsa lisäksi Vaahersalonlampi tarjoaa erityisesti kahlaajille tärkeän 
levähdysalueen niin syys- kuin kevätmuutonkin aikana. Vaahersalonlampi kuuluu valtakunnalli-
seen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja on siinä luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi 
(Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981). Vaahersalonlampi-Savilahti alueelle 
on alkuvuodesta 2005 perustettu luonnonsuojelualue, joka vastaa lintuvesiensuojeluohjelmaan 
merkittyä aluerajausta ja käsillä olevan hoitosuunnitelman kohdealuetta. Pinta-alaltaan noin 133 
hehtaarin kokoiseen suojelualueeseen sisältyvät Vaahersalonlampi sekä sen eteläpuolella si-
jaitsevat Savilahti ja Mutasenlahden pohjukka (kuva 1). Luonnonsuojelualueen perustamisella 
on haluttu turvata alueen monimuotoinen ympäristö ja sen lajiston säilyminen.  
 

 
 
Kuva 1. Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen, Natura-alueen ja lähivaluma-alueen rajat. 
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Vaahersalon Natura 2000 -kohde (FI0500172, pinta-ala 149 ha) sisältää valtakunnallisesti ar-
vokkaan Vaahersalonlammen-Savilahden lintuveden, Vaahersalonlammen rannoilla olevat 
uhanalaisen lajin elinalueet sekä Saksanniemessä sijaitsevan arvokkaan perinnemaiseman 
(noin 9 ha), joka ei kuulu luonnonsuojelualueeseen. Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkos-
toon Vaahersalonlampi sisältyy linnuston erityissuojelualueena eli SPA-alueena (Special Pro-
tection Area) ja lisäksi alueella esiintyvien luontotyyppien perusteella ns. SCI-alueena (Sites of 
Community Importance). 
 
Suurin osa lintuvesistä on syntynyt ihmistoiminnan seurauksena. Järvenlaskut, säännöstely, jä-
tevesien laskut, laskuojien ruoppaukset, niitot ja laidunnus ovat kaikki muokanneet lintuvesiä. 
Ne eivät siis ole olleet täysin luonnontilaisia ainakaan sinä aikana, jolloin ne ovat saaneet lintu-
vesimaineensa, vaan ne kuuluvat elinympäristöihin, joiden säilyttäminen edellyttää hoitoa (Mik-
kola-Roos 1995). 
 
Järven kunnostus on yleensä monivaiheinen, projektiluonteinen tapahtuma. Hanke alkaa kun-
nostusaloitteen tekemisestä, ja tavallisesti kunnostushanke päättyy, kun toimenpiteet on toteu-
tettu. Toimenpiteiden jälkeen kosteikon hoitoa tulee kuitenkin jatkaa, jotta kunnostuksella ai-
kaansaatu tila säilyy. Kunnostushankkeen vaikutuksia tulee seurata, jotta hankkeen tulokselli-
suutta kyettäisiin arvioimaan. Hoitovaiheessa tulosten seuranta on erityisen tärkeää, että hoito-
toimenpiteet osataan valita, kohdistaa ja mitoittaa oikein (Vääriskoski ja Ulvi 2005). Kunnostus 
tulisi suunnitella ja toteuttaa lintuvesillä nimenomaan luonnonsuojelutarkoituksessa, sillä muun-
laiset suunnitelmat poikivat helposti linnuille kielteisiä asioita. Kunnostusta suunniteltaessa jär-
veä on tarkasteltava kokonaisuutena. 
 
Kasvillisuuden hoidolla voidaan muuttaa linnustoa haluttuun suuntaan, mutta kaikissa toimissa 
tulisi ottaa huomioon monimuotoisuuden säilyminen. Lintujärvillä tehokkain ja edullisin keino 
umpeenkasvun hidastamiseksi on vedenpinnan nosto. Kaikilla järvillä ja merenrannikolla se ei 
ole mahdollista. Tällöin on turvauduttava rajoitettuihin ja hyvin suunniteltuihin kasvimassan pois-
toihin, joilla voidaan monipuolistaa lintuveden linnustoa ja suosia erityisesti vesi- ja rantalinnus-
toa  (Mikkola-Roos 1995).   
 
Etelä-Savossa on yhteensä 15 valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohdetta, joista ku-
luneiden parin vuosikymmenen aikana viidelle kohteelle on laadittu hoitosuunnitelmat: Tuomio-
järvi (Anonyymi 1984), Vehka-Uuhilampi (Hiltunen 1988), Kosulanlampi ja Pieni-Raudanvesi 
(Hiltunen 1994 ja 1993a), Kirkko-Surnui (Hiltunen 1993b) sekä Leppäselkä (Hiltunen 1993c). 
 
Vaahersalonlammen keskeisenä ongelmana on vesialueen umpeenkasvu, joka uhkaa monipuo-
lisen vesi- ja rantalinnuston elinmahdollisuuksia.  Umpeenkasvun syitä ovat laidunnuksen selvä 
vähentyminen ja loppuminen, rehukasviniittojen päättyminen ja ulkoisen ravinnekuormituksen 
aiheuttama lammen vähittäinen rehevöityminen. Ilman hoitoa järviruoko valtaisi nopeasti Vaa-
hersalonlammen jäljellä olevat avovesialueet. Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen hoi-
don päätavoitteena on parantaa sen suojeluarvoa ja linnustollista merkitystä. Tähän pyritään li-
säämällä avovesialueen osuutta niittämällä ruovikoita. 
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2 Vaahersalonlammen alueen kuvaus 
 
2.1 Maankäyttö 
 
Vaahersalonniemi on vanhaa maanviljelysaluetta, jonne on 1600-luvulla perustettu Waahersa-
lon kartano kolmesta Waahersalon niemen talosta (Vauramo 1994). Waahersalon kartano oli 
Savon suurimpia kartanoita 1700- ja 1800-luvuilla, jolloin kartanolla oli maita Heinävedellä asti.  
Waahersalon kartano muuttui 1900-luvun alkupuolella Vaahersalo Oy:ksi ja joutui Itä-Suomen 
kutomolle, jolta Oy Schauman Ab osti sen vuonna 1920. Tuolloin tila oli kutistunut 420 hehtaa-
riin (Vauramo 1994). Vielä 1920-luvulla Vaahersalonlammen maisema oli avoin ja ruovikkoa oli 
verrattain vähän (Eino Kaukonen suul. yleisötilaisuudessa 23.5.2005 Rantasalmella). Maiseman 
avoimuutta ylläpiti karjan laidunnus ja lammen kasvillisuuden niitto eläinten rehuksi. Schauman 
suunnitteli 1930-luvulla lammen kuivaamista pelloksi, mutta hanke ilmeisesti todettiin liian kal-
liiksi toteuttaa.   
 
Noin 50 vuotta sitten kaivettiin jään päältä kapeat väylät Saksansillalta ja Tuhkalansalmelta 
lammen keskustaa kohti (Eino Kaukonen suul.). Jää ei kestänyt kaivinkoneen painoa lammen 
keskustassa, jolloin työ jäi kesken. Kaivamattoman alueen pituus lammen keskiosassa on noin 
700 m. Ruoppausmassoista tehtiin saarekkeita, jotka erottuvat maisemassa kapeina puustoisi-
na ja pensaikkoisina saarekkeina lammen eteläosassa. Ruoppauksen yhtenä tarkoituksena oli 
veneilyn helpottaminen. Toisaalta ruopattu väylä on lisännyt veden vaihtuvuutta Haukiveteen ja 
saattanut lisätä Saimaan vedenpinnan tason vaihtelun vaikutusta lammella. Lammen pohjois-
osan avoluhdan läpi on kulkenut tilustie, joka näkyy esimerkiksi 7.6.1965 otetussa ilmavaloku-
vassa (Etelä-Savon ympäristökeskus/luonnonsuojelu ja tutkimus, ilmakuvamateriaali). Vaaher-
salonlammen ympäristö on maisemaltaan laakea. Lammen luhtaiset ja soistuvat rannat ovatkin 
säilyneet rakentamattomina. Lammen maisemaa hallitsevat tiheä ruovikko, sara-heinäluhdat ja 
lehtipuuvaltaiset (tervaleppä, koivu) metsät, jotka ovat alttiina pintaveden vaikutuksille erityisesti 
kesäkuukausina, jolloin Vaahersalonlammen vedenpinta on tyypillisesti korkeimmillaan. Lam-
men itärannalle on perustettu kaksi karjan laidunnusaluetta, joiden omistajat saavat EU:n maa-
talouden ympäristötuen erityistukea kaudelle 2002 - 2007. Myllyksen laidunalue rajautuu lam-
men eteläpään kaivetun uoman lähistölle. Laidunalue on alavaa ja vähävetistä sara-
heinäluhtaa.  
 
 

2.2 Hydromorfologia ja valuma-alue 
 
Vaahersalonlampi on pienehkö ja hyvin matala järvi, jonka pinta-ala on 65 hehtaaria. Keskive-
denkorkeuden aikaan keskisyvyys on 0,5 metriä ja maksimisyvyys noin metri (syvyysmittaukset 
ESA 02/2005). Kokonaisrantaviivan pituus on 5,3 km ja keskivedenkorkeus on N60 +75,90. 
Lammen vedenpinnan taso on sidoksissa Haukiveden vedenkorkeuteen ja lammen mataluu-
teen nähden vuosien väliset erot vedenpinnan tasoissa ovat huomattavia (kuva 2). Lammen 
pohjan sedimentti on suurelta osin pehmeää liejua. Liejukerroksen paksuus vaihtelee 0 - 70 cm 
ja keskimääräinen paksuus on noin 30 cm. Etelä-Savon ympäristökeskus mittasi vedensyvyyttä 
ja liejun paksuutta lähes 200 pisteestä helmikuussa 2005 (liitteet 1 ja 2). Vaahersalonlammen 
teoreettiseksi viipymäksi laskettiin 105 päivää. Teoreettinen viipymä eli laskennallinen aika, joka 
kuluu järven vesimassan uusiutumiseen, laskettiin alueen keskimääräisen valunnan (1 mm/d; 
tiedot Hertta-ympäristötietojärjestelmän hydrologisista havainnoista), lammen lähivaluma-
alueen pinta-alan ja lammen tilavuuden perusteella. Vaahersalonlammen viipymään vaikuttaa 
järveen tulevan valunnan määrän lisäksi veden vaihtuvuus Haukiveteen, mutta sitä on lasken-
nallisesti vaikea arvioida. 
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Kuva 2. Vaahersalonlammen vedenpinnan tason vaihtelu touko- ja heinäkuussa vuosina 1950-2005 Haukiveden Oravin mittaus-
pisteen mukaan. Paksu vaakaviiva kuvaa kuukausikeskiarvoa. 
 
 
Vaahersalonlampi sijaitsee kapeahkolla Vaahersalon niemellä. Niemeä ympäröi Saimaan Hau-
kivesi, johon Vaahersalonlampi on yhteydessä Saksansillan siltarummun ja Tuhkasalmen kaut-
ta. Veden vaihtuvuus ja läpivirtaus Haukiveteen lienee kohtalaisen vähäistä Vaahersalonlam-
men tiheän ruovikon ja yhteyssalmien kapeuden takia. Valuma-alue on yleispiirteeltään laakeaa 
metsä- ja peltomaisemaa. Vaahersalonlampi kuuluu Haukiveden lähialueen valuma-alueeseen 
(nro 04.211), jonka pinta-ala on 1288,93 km2. Järven lähivaluma-alueen koko on noin 250 ha 
(kuva 1), kun itse Vaahersalonlammen osuutta ei oteta huomioon. Ympäristöhallinnon Corine 
Land Cover 2000 –maankäyttöaineiston mukaan lähivaluma-alueesta metsää on 64 % ja peltoa 
28 %. Metsämaasta lähes viidennes  luokittui harvapuustoiseksi alueeksi, jossa latvuspeittävyys 
on alle 10 %. Todennäköisesti tämä alue on enimmäkseen tuoretta hakkuualuetta. Vaahersa-
lonlammen lähiympäristön maaperä on suureksi osaksi moreenia. Savimaata löytyy lammen 
luoteispuolelta.  
 
Vaahersalonlammen keskeisten osien ruovikoita ympäröivät laajat kosteikot, jotka ovat pääosin 
avoimia, pensaattomia luhtia. Sara- ja heinävaltaisia luhta-alueita on noin 30 ha ja pajuluhtia 
noin 5 ha. Pajukot ovat keskittyneet metsän tuntumaan, mutta pieniä pensastoja löytyy myös 
Vaahersalonlammen kaakkoisosan pitkänomaisilta saarekkeilta. Lisäksi luhta-alueella on pie-
nehköjä järviruo'on, kastikoiden, osmankäämin ja sarojen muodostamia sekakasvustoja. 
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2.3 Kuormitus ja vedenlaatu 
 
Vaahersalonlampeen tuleva ravinne- ja kiintoainekuormitus on pääasiassa peräisin lampea ym-
päröiviltä pelloilta ja metsistä. Karttatietojen mukaan Vaahersalonlampeen laskee kuusi valta-
ojaa, jotka saavat alkunsa lähialueen pelloilta. Lammen eteläpuolella olevat pellot ovat valtaosin 
marjanviljelyssä ja muut pellot viljanviljelyssä tai niittyinä. Suuntaa antavan kuormituslaskelman 
mukaan Vaahersalonlammen ulkoinen fosforikuormitus on noin 82 kg vuodessa eli 0,12 g P/m2 
a (kuva 3). Ulkoisen fosforikuorman laskennassa käytettiin Hertan VEPS-järjestelmän mukaisia 
ominaiskuormituslukuja Haukiveden valuma-alueella sekä lähivaluma-alueen maankäyttötietoja. 
Maatalouden osuus ulkoisesta fosforikuormituksesta on 65 %, metsätalouden 4 %, laskeuman 
14 % ja luonnonhuuhtouman 17 %.  
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Kuva 3.  Vaahersalonlammen laskennallinen ulkoinen fosforikuormitus lähteittäin.  
 
Järvien kuormituksen sietokyvyn arvioinnissa käytetään yleisesti Vollenweiderin ja Dillonin 
(1974) laatimaa mallia. Malli ottaa huomioon kaksi rehevöitymisen kannalta olennaista muuttu-
jaa: järven keskisyvyyden ja viipymän.  Mallissa on annettu kaksi raja-arvoa fosforin pintakuor-
mitukselle (gP/ m2): 
 
 Sallittu pintakuorma Ya=0,055x0,635 
 Vaarallinen pintakuorma Yd=0,174x0,469 
 
 missä x= keskisyvyys (m)/ vuosiviipymä 
 
Vaarallinen pintakuormitus on järveen tuleva ravinnekuormitusmäärä, jota suuremmilla arvoilla 
järvi rehevöityy. Sallittu pintakuormitus on suurin kuormitusmäärä, jonka järvi kestää rehevöity-
mättä. Mallin mukaan laskettuna Vaahersalonlammen sallittu pintakuorma on 0,19 g P/ m2 ja 
vaarallinen pintakuorma 0,58 g P/ m2. Kuormituslaskelman mukaan Vaahersalonlammen fosfori-
kuorma on 0,12 g P/ m2 eli pienempi kuin mallin mukainen sallittu pintakuorma. Toisaalta on 
muistettava, että malli on karkea eikä huomioi sisäistä kuormitusta tai järven yksilöllisiä ominai-
suuksia.   
 
Sisäinen kuormitus eli resuspensio tarkoittaa järven pohjaan sedimentoituneiden ravinteiden pa-
laamista takaisin järven ravinnekiertoon. Järveen sedimentoituneet ravinteet ovat alkujaan peräi-
sin järven valuma-alueelta tulleesta ulkoisesta kuormituksesta. Resuspensiota aiheuttavat pohja-
veden hapettomuus, aaltoliike ja kalojen pohjanpöyhintä. Sisäistä kuormitusta tapahtuu kaikissa, 
myös luonnontilaisissa, järvissä. Vapautuvien ravinteiden määrä on paljon suurempi järvissä, joi-
ta ihmistoiminta on rehevöittänyt. Sisäinen kuormitus on voinut kasvaa ulkoista kuormitusta suu-
remmaksi. Sisäisen kuormituksen arvioiminen on kuitenkin paljon ulkoisen kuormituksen arvioin-
tia vaikeampaa. Vaahersalonlammen happitilanne oli ainakin kesällä 2005 hyvä, joten kesäisestä 
happiongelmasta aiheutunutta ravinnekuormitusta ei todennäköisesti esiintynyt. Talviaikaisesta 
tilanteesta ei ole tietoja, mutta silloinkin vesi pääsee ilmeisesti vaihtumaan Haukiveden ja Vaa-
hersalonlammen välillä. Kasvillisuuskartoituksen aikaan tehtyjen aistinvaraisten havaintojen pe-
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rusteella sedimentti ei ollut huonokuntoista. Aaltoliike  ei juuri vaikuta ruovikoituneeseen Vaaher-
salonlampeen, mutta särkikalojen aiheuttamalla pohjanpöyhinnällä saattaa olla merkitystä ravin-
nekiertoon. 
 
Vedenlaadun selvittämiseksi Vaahersalonlammesta otettiin vesinäytteet 30.5.2005 ja 9.8.2005. 
Tätä aikaisempaa vedenlaatuaineistoa sieltä ei ole olemassa. Vaahersalonlammen vesi on kes-
kiravinteista, lähes neutraalia, varsin sameaa ja ruskeaa (taulukko 1). Veden puskurikyky hap-
pamoitumisen suhteen oli hyvä ja päällysveden happipitoisuus korkea.  
 
Taulukko 1. Vaahersalonlammen vedenlaatu touko- ja elokuussa 2005. Näytteenottopiste si-
jaitsee lammen keskiosassa ja näytteenottosyvyys oli 0,5 metriä (kokonaissyvyys 1 m). 
 

30.5.2005 9.8.2005
Alkaliniteetti, mmol/l 0,3 0,31
Kokonaisfosfori, µg/l 19 22
Kokonaistyppi, µg/l 560 700
pH 7,1 6,7
Sameus, FNU 1,4 1,7
Sähkönjohtavuus, mS/m 6,3 5,3
Väriluku, mg Pt/l 70 105
Hapen kyllästysaste, % 91 81
Lämpötila,°C 16 22  
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3 Linnusto, kasvillisuus ja kalasto 
 
3.1 Linnusto 
 
3.1.1 Pesimälinnusto 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus on teettänyt hoidon suunnittelua varten Vaahersalonlammen lin-
nustoselvitykset vuosina 2001, 2002 ja 2004. Selvitykset käsittävät Vaahersalonlammen pesi-
mälinnuston sekä muut alueella havaitut lajit. Linnustoselvitykset on tehnyt Etelä-Savon lintu-
harrastajat Oriolus Ry (Okkonen 2001, 2002 ja 2004). 
 
Vuoden 2004 linnustoselvityksessä Vaahersalonlammen alueelta laskettiin noin 230 lintuparia 
(Okkonen 2004). Alueen pesimälinnuista yleisimpiä olivat ruokokerttunen, pajusirkku, peippo, 
pajulintu ja räkättirastas (taulukko 2). Laskennoissa havaittiin yhdeksän vesilintulajia, joista run-
saimmat vesilinnut kevään laskennassa olivat sinisorsa (86 yksilöä) ja tavi (30 paria). Vähäinen 
avovesialueen määrä näkyy pesivien vesilintujen parimäärissä, sillä vuonna 2004 pesiviä vesi-
lintupareja alueella oli linnustolaskentojen reviirimäärien perusteella enintään 13. Valtakunnalli-
sessa lintuvesiensuojeluohjelmassa on mainittu Vaahersalonlammella pesivien vesilintujen pa-
rimäärän olevan 30 ja lajimäärän seitsemän. Kahlaajia havaittiin kaikkiaan seitsemän lajia, joista 
luonnonsuojelualueella pesiviä olivat kurki, taivaanvuohi ja valkoviklo. Metsäviklon ja liron pe-
sinnästä ei saatu varmuutta vuonna 2004. Töyhtöhyyppä ja isokuovi pesivät lammen viereisillä 
pelloilla ja käyttävät lammen rantoja ruokailualueinaan. Laskennoissa havaittiin kuusi lokkilintu-
lajia, joista luonnonsuojelualueella pesi vuonna 2004 ainoastaan kalalokki.  
 
Vuonna 2004 alueella tavattiin kuusi uhanalaista lintulajia. Uhanalaiset lajit eivät tiettävästi 
vuonna 2004 kuuluneet luonnonsuojelualueen pesimälinnustoon. Lisäksi silmällä pidettävistä la-
jeista (Rassi ym. 2001) vuonna 2004 alueella tavattiin kaulushaikara, ruskosuohaukka, ka-
lasääski, käki, teeri, kivitasku, pensastasku ja kottarainen, joista kaksi ensimmäistä kuuluvat 
suojelualueen pesimälinnustoon. 
 
Lintudirektiivin Ι-liitteen lajeista Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen pesimälinnustoon 
kuuluvat kaulushaikara, ruskosuohaukka, laulujoutsen, liro ja kurki. Lintudirektiivi edellyttää se-
kä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua. Suomen kansainvälisistä vastuulajeista (Rassi 
ym. 2001) alueen pesimälinnustoon kuuluvat laulujoutsen, haapana, tavi, isokoskelo, telkkä ja 
valkoviklo. Asema vastuulajien luettelossa merkitsee lähinnä tarvetta lajien seurannan tutkimuk-
sen tehostamiseen sekä vastuulajien elinympäristöjen huomioon ottamiseen maankäytön suun-
nittelussa. Pesimälinnuston kannalta tärkeitä alueita on ympäri luonnonsuojelualuetta, joten 
merkittävimpiä pesimäalueita on vaikea osoittaa. Lintutornin edessä oleva matalan veden alue 
on  kahlaajille ja korkean veden aikaan puolisukeltajasorsille tärkeä ruokailualue. Liitteenä 3 on 
kartta, johon on merkitty Vaahersalonlammen linnustolaskennassa vuonna 2004 tavattujen 
uhanalaisten ja lintudirektiivin lajien havaintopaikkoja. 
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Taulukko 2. Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen vesi- ja rantalintujen reviirimäärät 
vuonna 2004 (Okkonen 2004), uhanalaisuusluokka (U) ja suojelutietoja (VA ja DI). Reviirimäärät 
ovat linnustolaskennan mukaisia arvioituja maksimimääriä. U = kansallinen uhanalaisuusluoki-
tus (Rassi ym. 2001): NT = silmälläpidettävä. VA  = kansainvälisen suojelun vastuulaji Suomes-
sa (Rassi ym. 2001). DI = laji kuuluu EU:n lintudirektiivin Ι-liitteen lajeihin. 
 
Laji Tieteellinen nimi Reviirejä max U VA DI
Joutsen Cygnus cygnus 1 x x
Haapana Anas penelope 3 x
Tavi Anas crecca 3 x
Sinisorsa Anas platyrhynchos 5
Isokoskelo Mergus merganser 1 x
Telkkä Bucephala clangula 2 x
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1 NT x
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1 NT x
Kurki Grus grus 1 x
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 5
Valkoviklo Tringa nebularia 2 x
Kalalokki Larus canus 2
Kiuru Alauda arvensis 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1
Västäräkki Motacilla alba 4
Pensastasku Saxicola rubetra 2
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 20
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 20
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 15  
 
 
3.1.2 Muutonaikainen linnusto 
 
Pesimäpaikkojen ohella lintuvedet ovat vesilintujen, kahlaajien ja varpuslintujen välttämättömiä 
muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita. Ne voivat olla myös sulkivien vesilintujen kerään-
tymiskeskuksia. 
 
Muuttolintujen kannalta tärkeä levähdysalue suojelualueen lisäksi on lammen itäpuolella sijait-
seva laaja peltoalue. Varsinaisia muuttolintulaskentoja ei alueella ole tehty. Natura 2000 
-tietolomakkeella mainittuja lammella säännöllisesti tavattavia muuttolintuja ovat pikkulokki, pu-
najalkaviklo, mustaviklo, lapinsirri, pulmusirri, heinätavi, jouhisorsa, metsähanhi, harmaahaikara 
ja härkälintu. Vuoden 2004 linnustoselvityksessä mainitaan useiden muuttavien lirojen pysähty-
vän lammelle keväisin ja syksyisin sekä naurulokkien käyvän ruokailemassa lammella etenkin 
muuttoaikoina.  
 
 
3.1.3 Linnuston suojelupistearvo 
 
Linnuston suojeluarvojärjestelmät pyrkivät kohteiden luokitteluun ja suojelullisen tärkeysjärjes-
tyksen tekemiseen. Järjestelmien avulla voidaan arvioida kohteiden kunnostus- ja hoitotoimen-
piteiden tarvetta ja kiireellisyyttä. Pyrkimys objektiiviseen mittaamiseen on perusteltua etsittäes-
sä kriteerejä rajallisten suojeluresurssien kohdentamiseen (Asanti ym 2003). 
 
Vaahersalon lammen linnuston arvon tarkasteluun käytettiin Asanti ym. (2003) kehittämää suo-
jelupistejärjestelmää, jossa pyritään yksinkertaisuuteen ja yleistettävyyteen. Keskeisenä periaat-
teena on arvioida lintuveden arvoa neljällä tasolla: 1. pesimäaikainen suojeluarvo, 2. muutonai-
kainen linnustoarvo, 3. sulkasadonaikainen linnustoarvo sekä 4. merkitys pesimäaikaisena ruo-
kailualueena. Pesimäaikaista suojeluarvoa kuvataan suojelupistearvolla, ja sen laskentamene-
telmä on kuvattu julkaisussa Kosteikkojen linnuston suojeluarvo (Asanti ym. 2003). Sen sijaan 
kosteikon tärkeys lintujen elinkierron muiden vaiheiden osalta arvioidaan luokka-asteikolla. 
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Suojeluarvojärjestelmä on lähinnä hallinnollinen työkalu, ja sen avulla voidaan arvioida eri koh-
teiden kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tarvetta ja kiireellisyyttä. Se soveltuu myös vanhojen 
kunnostussuunnitelmien uudelleenarvioimiseen. Suojeluarvopisteitä voidaan käyttää esimerkiksi 
kunnostuksen hyödyn arvioinnissa, kun vertaillaan linnuston tilannetta ennen kunnostusta ja 
kunnostuksen  jälkeen. Tuloksiin vaikuttavat linnustolaskennoissa käytetyt menetelmät, lasken-
nan tarkkuus ja laskijoiden kokemus, mikä pitää ottaa huomioon tulosten tulkinnassa. Paras 
hyöty suojelupistearvosta tietyllä kohteella saadaan, kun tutkimusalue ja –menetelmät ovat sa-
mat eri tutkimusajankohtina. 
 
Vuonna 2004 suoritetun linnustolaskennan (Okkonen 2004) tulosten perusteella Vaahersalon-
lammen elinympäristön pesimälinnuston suojelupistearvoksi (Asanti ym. 2003) saatiin 50. Pari-
määrät laskettiin havaittujen lajien reviirien arvioitujen minimi- ja maksimimäärien keskiarvona. 
Suojelupistearvon laskennassa on siten huomioitu myös ne lajit, jotka pesivät luonnonsuojelu-
alueen läheisyydessä.  Tarkkaan ottaen Vaahersalonlammen suojelupistearvon laskennassa tu-
lisi huomioida vain luonnonsuojelualueella pesivät lajit, mutta koska linnustoselvityksen tuloksis-
ta tarkan aluerajauksen tekeminen on hankalaa, otettiin laskuihin mukaan myös laskennoissa 
havaitut lähialueen lajit.  
 
Muutonaikaisen linnustoarvon perusteella Vaahersalonlampi voidaan arvioida olevan maakun-
nallisesti arvokas muuttolintujen levähdysalue (luokka III), koska siellä tavataan alueellisesti 
uhanalaisia lajeja ja isoja häiriölle alttiita lajeja (kaulushaikara, ruskosuohaukka). Sulkasadonai-
kainen linnustoarvo on arvioitava varovasti alimman luokan III mukaisesti, jolloin alueella on 
merkitystä sulkasadon aikaisena kerääntymisalueena. Vaahersalonlampi on myös tärkeä pesi-
mäaikainen ruokailualue, koska mm. sääkset käyvät siellä säännöllisesti ruokailemassa. 
 
 

3.2 Kasvillisuus 
 
3.2.1 Vesi- ja kosteikkokasvillisuus 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus on kartoittanut Vaahersalonlammmen vesikasvillisuutta vuosina 
1994, 1998, 2004 ja 2005. Elokuussa 1994 Vaahersalonlammen ja Savilahden vesikasvillisuutta 
kartoitettiin maastotöin. Vuoden 1994 tilanteesta tehtiin yleispiirteinen kasvillisuuskartta ja laa-
dittiin kasviluettelo (Pasonen 1994). Heinäkuussa 1998 Vaahersalonlampi kuvattiin helikopteris-
ta ja samoihin aikoihin järvellä tehtiin kasvillisuusalueiden maastokartoitus (Marika Koskinen, 
julkaisematon aineisto). Helikopterista otettujen viistoilmakuvien ja maastotöihin pohjautuvan 
kasvillisuuskartan perusteella Vaahersalonlammesta ja Savilahdesta digitoitiin kasvillisuuskartta 
paikkatietoaineistoksi. Heinäkuussa 2004 Vaahersalonlammella, Savilahdella ja Mutasenlahden 
perukassa tehtiin kahtena päivänä maastotöitä soutuveneestä käsin. Työn tarkoituksena oli kar-
toittaa vesikasvillisuuden päätyypit ja rajata ne karttapohjalle. Luhta-alueiden kasvillisuuden 
yleispiirteet merkittiin ylös veneestä tähystämällä. Vuonna 2005 luhta-alueet kartoitettiin tar-
kemmin kävelemällä, kerättiin lajilista Vaahersalonlammen vesi- ja rantakasveista sekä tehtiin 
kaksi kasvillisuuden seurantalinjaa (liitteet 5 ja 6). Seurantalinjat tehtiin päävyöhykelinjamene-
telmällä, jonka tarkka menetelmäkuvaus löytyy Vallinkoski ym. (2004) kirjoittamasta julkaisusta. 
Vuosien 2004 - 2005 maastotöiden ja vuodelta 2003 olevan digitaalisen oikaistun ilmakuvan 
(323312c, kuvattu 27.6.2003) perusteella tehtiin uusi kasvillisuuskartta (kuva 4).  
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Kuva 4. Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen vesi- ja rantakasvillisuuskartta vuonna 2005. 
 
 
Vaahersalonlammen maisemaa hallitsee korkea ruovikko. Järviruoko on levittäytynyt koko jär-
ven alueelle eikä avovettä ollut vuonna 2005 Vaahersalonlammen alueella kuin viitisen hehtaa-
ria. Umpeenkasvunopeuden suuntaa antavana tuloksena havaittiin avovesialueen pienentyneen 
jaksolla 1998 - 2005 noin 30 %:sta 6 %:iin. Vaikka kasvillisuuskarttojen pinta-alatietoihin liittyy 
väistämättä epätarkkuutta aiheuttavia yleistyksiä, näyttää umpeenkasvu kuitenkin olleen selvää 
ja edenneen nopeasti. Ruovikot ovat valtaosin hyvin tiheitä ja 'puhtaita' kasvustoja. Harvaa ruo-
vikkoa kasvoi kesällä 2005  järven keskellä noin neljän hehtaarin alalla. Kelluslehtisiä järvellä on 
melko vähän. Ulpukoita kasvaa väljinä kasvustoina kapeiden avovesijuottien reunamilla ja har-
van ruovikon seassa. Vesitatar muodostaa muutaman pienialaisen, mutta tiheän kasvuston. 
Ranta- ja pikkupalpakko kasvoivat kohtalaisen yleisinä matalassa vedessä usein saraikon     
seassa. Uposlehtisiä Vaahersalonlammella kasvaa niukasti. Pohjalehtisistä havaittiin ainoas-
taan hapsiluikka, joka on kohtalaisen yleinen. Vesisammalyhteisö on monilajinen, ja niitä on 
paikoitellen melko peittävinäkin kasvustoina ympäri lampea muun kasvillisuuden seassa.  
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Vuonna 2005 Vaahersalonlammelta havaittiin 36 vesikasvilajia ja 25 luhdilla kasvavaa ranta-
kasvilajia (liite 7). Uhanalaisia tai EU:n luontodirektiivissä mainittuja kasvilajeja luonnonsuojelu-
alueelta ei ole löydetty. Lajilukumäärien perusteella lammella on eniten keski- ja runsasravintei-
suuden ilmentäjälajeja sekä elomuodoista ilmaversoisia ja vesisammalia (kuva 5). Seurantalin-
jojen runsaimmat lajit olivat järviruoko, hiussirppisammal, piukkasara ja pullosara. Valtakunnalli-
sen lintuvesiohjelman kohdetaulukon (Maa- ja metsätalousministeriön lintuvesityöryhmä 1981) 
mukaan Vaahersalonlammella on ollut kohtalaisesti kellus- ja uposlehtisiä mutta niukasti ilma-
versoisia. Suojelualuerajauksen pinta-alasta (131 ha) mainitaan 56 % olleen avovettä, 38 % luh-
ta- ja ilmaversoiskasvillisuutta ja 6 % pensasto- ja rantametsäaluetta.  
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Kuva 5. Vaahersalonlammelta vuonna 2005 havaittujen vesikasvilajien (n=36) jakautuminen ravinteisuusryhmiin (Toivonen 1981 
ja 1984) ja elomuotoryhmiin. 
 
Vaahersalonlammen vesialuetta ympäröivät laajat kosteikot, jotka ovat pääosin avoimia, pen-
saattomia luhtia. Sara- ja heinävaltaisia luhta-alueita on noin 30 ha. Pensaikot ovat keskittyneet 
metsän tuntumaan, mutta pieniä pensastoja löytyy myös Vaahersalonlammen kaakkoisosan 
pitkänomaisilta saarekkeilta. Pensaikkoisten alueiden yhteispinta-ala on noin 6 hehtaaria. 
 
 
3.2.2 Rantametsät 
 
Vaahersalonlampea ympäröivät rantametsät ovat pääasiassa lehtipuuvaltaisia. Havupuumetsät 
ja havupuustoiset suot ovat keskittyneet järven luoteispuolelle. Lammen kaakkoisrannalla on 
kapealla vyöhykkeellä pienialaisia tervaleppä- ja koivuluhtia.  Niiden kenttäkerroksen lajeja ovat 
mm. rentukka, kastikat, vehka, rantakukka ja terttualpi. Pohjakerroksessa kasvaa mm. pal-
musammal ja lehtisammalia. Mäkkälänniemessä on varsin edustavaa vanhahkoa koivua kasva-
vaa metsää, jossa on kohtalaisesti lahopuuta. Lammen pohjoispuolella on kaksi rauhoitusalu-
etta (kuva 1), jotka osittain kuuluvat luonnonsuojelualueeseen. Rauhoitusalueet ovat lehtipuus-
toisia, pitkään laidunnettuja hakamaita. Pohjoisempana sijaitsevalla rauhoitusalueella kasvaa 
vaihtelevan ikäistä ja kokoista lehtisekapuustoa (terva- ja harmaaleppä, koivu, pajut). Eteläi-
semmällä alueella on lähes puhdasta koivikkoa. Molemmille alueille on tehty hoitotoimenpiteitä 
alkuvuodesta 2001. 
 
 
3.2.3 Natura 2000 –luontotyypit 
  
Vesialuetta ympäröivät sara-heinäluhdat ja pajuluhdat kuuluvat vaihettumissuot ja rantasuot 
-luontotyyppiin (7140) ja niiden osuus luonnonsuojelualueesta on noin 25 %. Natura tietolomak-
keessa on merkitty alueen pinta-alasta 12 % olevan  luonnontilaisia tai niiden kaltaisia vanhoja 
lehtipuuvaltaiset metsiä, jotka kuuluvat luonnonmetsät –luontotyyppiin (9010). Luonnonsuojelu-
alueelle luonnonmetsät eivät juuri ulotu. Järven pohjoisrannalla kapeana vyöhykkeenä kulkevat 
tervaleppä- ja koivuluhdat kuuluvat metsäluhdat -luontotyyppiin (9080). Vaahersalonlampi voi-
daan katsoa kuuluvaksi humuspitoiset lammet ja järvet -luontotyyppiin (3160), jonka luonnonti-
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laa on heikentänyt ennen kaikkea maa- ja metsätalouden ravinnekuormitus, mutta lampi ei si-
nällään edusta luontotyyppiä kovin hyvin.  
 
 

3.3 Kalasto 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus teki Vaahersalonlammella kalastoselvityksen paunetilla vuonna 
1998 (Hentinen 1998). Koekalastus suoritettiin 10. - 11.6.1998 ja pyyntiaikaa paunetille kertyi 36 
tuntia. Koekalastuksessa saatiin kalalajeittain seuraavia saaliita: sorva 69,3 kg,  särki 25,5 kg, 
salakka  3,4 kg, lahna 3,1 kg ja ahven 0,3 kg. Särkikaloja saatiin siten kaikkiaan yli 100 kg. Alu-
eelle vaelsi runsaasti särkikaloja lisääntymään ja sen takia saaliit olivat runsaita. Suurien peto-
kalojen, etenkin hauen, puuttuminen saaliista johtunee paunettipyynnin valikoivuudesta. Toden-
näköisesti Vaahersalonlammella on merkitystä myös hauen lisääntymisalueena. Valtakunnalli-
sessa lintuvesiohjelmassa on mainittu Vaahersalonlammella olevan huomattava merkitys kalo-
jen kutualueena. Talviaikaisista kalakuolemista ei ole havaintoja. 
 
Rantasalmella järjestetyssä yleisötilaisuudessa Eino Kaukonen kertoi, että noin 55 vuotta sitten 
Vaahersalonlampi jäätyi aikaisin syksyllä ja ruovikko niitettiin jään päältä rehuksi. Työn yhtey-
dessä huomattiin jään alla olevan runsaasti kalaa. Jäähän tehtiin avanto, josta pyydystettiin 
huomattavan paljon suuria haukia ja lahnoja. 
 
 

3.4 Muut eläimet 
 
Minkki ja supikoira ovat lintuvesien yleisimmät petonisäkkäät, jotka runsaina esiintyessään vai-
kuttavat suoraan lajien välisiin runsaussuhteisiin alentamalla vesilintujen, kahlaajien ja lokkilintu-
jen pesintämenestystä (Mikkola-Roos 1995). Pohjoisamerikkalaista alkuperää oleva minkki ja 
kaukaa idästä Eurooppaan istutettu supikoira ovat runsastuneet Suomessa huomattavasti viime 
vuosikymmenien aikana (Kauhala 1996a, 1996b). Molemmat lajit ovat petoja ja käyttävät ravin-
nokseen lintujen munia ja poikasia.  Ainakin supikoirakanta on Vaahersalonlammen alueella 
kohtalainen, sillä metsästyssaaliiksi saatiin vuonna 2004 ainakin 40 supikoiraa. 
 
Vaahersalonlammella on elänyt piisameita, mutta Vaahersalossa asuvan Eino Kaukosen (suul-
linen tiedonanto) mukaan piisami on hävinnyt Vaahersalonlammelta. Vesikasviselvitysten yh-
teydessä vuosina 2004 - 2005 ei havaittu piisamin pesäkekoja. Piisamin vähenemisen syitä ei 
ole selvitetty. Piisamit raivaavat vesilintujen suosimia pieniä lampareita ja, jos kasvinsuojelulliset 
syyt eivät ole esteenä, on lintuveden piisamikannan säilyminen riittävän tiheänä turvattava. 
Yleisesti voidaankin sanoa, ettei piisameista ole haittaa lintuvesillä (Mikkola-Roos 1995).  
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4 Vaahersalonlammen käyttö 
 
4.1 Lintutorni ja luontoretkeily 
 
Lammen koillisrannalla Saksansillan tuntumassa on aktiivisessa käytössä oleva hyväkuntoinen 
lintutorni. Lintutorni sijaitsee Vaahersaloon johtavan tien vieressä ja on siten helposti myös las-
ten ja vanhusten saavutettavissa. 
 
Veneilyyn ja etenkin uimiseen lampi soveltuu huonosti runsaan vesikasvillisuuden vuoksi, eikä 
lammen rannalla ole venevalkamaa tai uimarantaa. Kesällä 2005 järven itärannalla oli muuta-
mia yksittäisiä soutuveneitä.  
 
 

4.2 Metsästys ja kalastus 
 
Vaahersalonlammen ympäristössä harrastetaan melko aktiivisesti pienpetopyyntiä. Rantasal-
men riistanhoitoyhdistykseltä saatujen tietojen mukaan Vaahersalonlammen alueelta pyydettiin 
42 supikoiraa vuonna 2004. Yleisötilaisuudessa 23.5.2005 tuotiin esille, että pienpetoja pyyde-
tään alueella melko aktiivisesti, ja petokannan todettiin vahvistuneen. Pienpetopyynnin kerrottiin 
olevan muutaman henkilön varassa. Minkkien pyynnistä ei ole tietoja. Myöskään sorsanmetsäs-
täjien määrästä ei ole tietoa, mutta saalismäärät lienevät pieniä.  
 
Tehokas pienpetojen metsästys turvaa linnuston pesimärauhaa sekä vähentää poikaskuollei-
suutta. Pienpedot, kuten minkki ja supikoira, vähentävät lintukantoja tuhoamalla lintujen munia 
ja poikasia ja jopa aikuisia yksilöitä. Minkki ja supikoira eivät kuulu Suomen alkuperäiseen eläi-
mistöön, vaan lajit ovat levinneet maahamme istutusten ja tarhakarkulaisten tuloksena. Näiden 
lajien vähentäminen ja kantojen kurissapitäminen on välttämätön osa alueiden luonnonhoitoa.                       
Pienpedot ovat tavallisin syy mm. kaulushaikaran, ruskosuohaukan, niittysuohaukan, musta-
kurkku-uikun, kurjen ja kalatiiran pesinnän epäonnistumiselle 
 
Kotitarve- ja virkistyskalastus on Vaahersalonlammella vähäistä. Kalastusta on harjoitettu lähin-
nä katiskapyynnillä ja tuulastamalla, mutta pyynti on vähentynyt alueen umpeenkasvun myötä. 
Toisaalta lammen kalastuksellinen merkitys on vähäistä jo senkin takia, että ympärillä aukeaa 
Haukiveden laajat kalastusvedet. 
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5 Tiedotus  
 
Vaahersalonlammen hoitoa käsitelleet yleisötilaisuudet pidettiin Rantasalmen Luontokeskus 
Oskarissa (ent. Järviluonnonkeskus) 23.5.2005 ja 28.11.2005. Tilaisuuksiin kutsuttiin kirjeitse 
maanomistajat ja lähialueen kesämökkiläiset sekä osakaskuntien, Rantasalmen kunnan, met-
sähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen, Etelä-Savon TE-keskuksen, Haukiveden kalas-
tusalueen, Rantasalmen riistanhoitoyhdistyksen ja Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus Ry:n 
edustajat. Kutsu lähetettiin yhteensä noin 50 henkilölle. Lisäksi yleisötilaisuuksista tiedotettiin 
ilmoituksella Rantasalmen Lehdessä 18.5.2005 ja 23.11.2005. 
 
Toukokuun tilaisuuteen osallistui 17 henkilöä. Tilaisuuden tarkoituksena oli keskustella eri in-
tressiryhmien kesken Vaahersalonlammen hoitokeinoista ja hoidon toteuttamisesta. Tilaisuu-
dessa pidettiin alustus, jossa käsiteltiin mm. Vaahersalonlammesta kerättyjä perustietoja, lintu-
vesien kunnostuskeinoja, Vaahersalonlammen hoidon ja käytön tavoitteita sekä hoidon mahdol-
lisia toteutuskeinoja. Alustuksen jälkeen keskusteltiin Vaahersalonlammen historiasta, käytöstä 
ja hoitomahdollisuuksista. 
 
Marraskuun tilaisuuteen osallistui 15 henkilöä. Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä Etelä-Savon 
ympäristökeskuksen laatima Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelmaehdo-
tus ja käydä sen pohjalta keskustelua hoidon toteuttamisesta. Tilaisuudessa keskusteltiin muun 
muassa niittojätteen läjittämisestä luhta-alueille ja sen poiskuljettamisesta. Todettiin, että niitto-
jätteen poiskuljettaminen voi olla hankalaa läjityspaikasta ja vedenkorkeudesta riippuen. Lisäksi 
niittojätteen poiskuljetuksen arveltiin olevan paljon työaikaa vievä urakka, joka tehdään mahdol-
lisimman pitkälle Etelä-Savon ympäristökeskuksen työnä. Pohdittiin myös maanomistajien mah-
dollisuutta lainata korvausta vastaan traktorikalustoaan niittojätteen poiskuljettamiseen luon-
nonsuojelualueelta. 
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6 Hoidon tarve, tavoitteet ja toteutus 
 
6.1 Hoidon perusteet 
 
Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä (diaarinumero ESA-2004-L-
56, 30.12.2004) on mainittu, että luonnonsuojelualueelle laaditaan ympäristökeskuksen hyväk-
symä hoitosuunnitelma, joka sisältää  tarpeelliset toimet alueen luontoarvojen säilyttämiseksi ja 
turvaamiseksi. Hoitotarve on muodostunut ennen kaikkea Vaahersalonlammen nopean ruovi-
koitumisen takia, joka on uhka alueen linnuston ja muun eliöstön monimuotoisuuden säilymisel-
le. Savilahdella ja Mutasenlahden pohjukassa vesikasvillisuus ei ole runsastunut linnustolle hai-
tallisessa määrin. Näille alueille ei tässä suunnitelmassa ehdoteta hoitotoimenpiteitä, mutta nii-
denkin tilannetta on tulevien kasvillisuusselvitysten yhteydessä seurattava. 
 
Vaahersalonlampi on ollut vuonna 1965 otetun ilmakuvan (ESA/LT materiaalia) perusteella kes-
keiseltä osaltaan avoin ilmaversoisesta kasvillisuudesta.  Valtakunnallisen lintuvesiohjelman 
kohdetaulukon mukaan suojelualuerajauksen pinta-alasta 73 hehtaaria (56 %) oli avovettä, 50 
hehtaaria (38 %) luhta- ja ilmaversoiskasvillisuutta ja 8 hehtaaria (6 %) pensasto- ja rantamet-
säaluetta. Vastaavasti vuonna 2005 avovettä oli noin 15 hehtaaria (12 %), luhta- ja ilmaversois-
kasvillisuutta 105 hehtaaria (82 %) sekä pensaikkoa 6 hehtaaria (5 %). Avovesialue on supistu-
nut selvästi etenkin itse lammen alueella kolmen vuosikymmenen kuluessa. Toisaalta on huo-
mioitava, että lintuvesiohjelman tuloksissa (vuosi ei ole tiedossa, mutta ilmeisesti 1970-luvulla) 
Vaahersalonlammen kellus- ja uposlehtiskasvillisuus on sisällytetty avovesialueeseen.  Lintu-
vesiohjelman tuloksissa Vaahersalonlammella on arvioitu olevan kohtalaisesti sekä kellus- että 
uposlehtisiä. Vesilinnuston kannalta haitallista on ennen kaikkea ilmaversoisten aiheuttama 
umpeenkasvu. Kelluslehtisistä on merkittävää haittaa yleensä vasta laajoina, ylitiheinä kasvus-
toina, joissa lehdet kasvavat osittain päällekkäin.  
 
Hoidon ensisijaisena tavoitteena on Vaahersalonlammen linnustollisen arvon säilyttäminen ja 
linnuston elinmahdollisuuksien parantaminen, koska alue on suojeltu arvokkaana lintuvetenä. 
Suunnitelmassa on erityisesti otettu huomioon uhanalaisten lintujen, lintudirektiivin liitteen Ι laji-
en ja vastuulajien elinympäristöjen säilyminen. Vaahersalonlampi kuuluu Natura 2000 -
verkostoon linnuston erityissuojelualueena ja toisaalta alueella esiintyvien luontotyyppien perus-
teella. Toisena tavoitteena on alueen virkistyskäytön edellytysten parantaminen siten, että käy-
töstä ei aiheudu merkittävää haittaa alueen linnustolle ja muulle luonnolle. 
 
 

6.2 Lintuvesien kunnostuksen keinot ja tukitoimet 
 
Lintuvesien umpeenkasvua voidaan hidastaa ja estää monin tavoin. Suomessa yleisesti käytet-
tyjä menetelmiä ovat vedenpinnan nosto, ruoppaus ja vesikasvien niitto. Ruoppaaminen yhdis-
tettynä vesikasvillisuuden poistoon ja kesävedenpinnan nostoon on erittäin tehokas keinoyhdis-
telmä, mutta kustannuksiltaan myös selvästi kallein (Mikkola-Roos 1995). Vedenpinnan nosto 
edellyttää yleensä ympäristölupaviraston lupaa. Vesikasvien niittoon ja ruoppaukseen ei pää-
sääntöisesti tarvita ympäristölupaviraston lupaa, ellei toimenpiteestä aiheudu seurauksia yleisel-
le edulle tai sellaiselle yksityiselle, joka ei ole antanut suostumustaan hankkeelle.  
 
Ulkomaisten tutkimusten mukaan vesilinnustolle edullisin avoveden ja kosteikkokasvillisuuden 
suhde on noin 1:1. Allikoiden ja kasvillisuuslaikkujen tulisi jakaantua melko tasaisesti alueelle. 
Reunustava kasvillisuus tarjoaa vesilinnuille suojaa, ravintoa ja pesäpaikkoja, ja muille kosteik-
kolinnuille jää riittävästi elinympäristölaikkuja reviirien mahdollisimman ihanteellista sijoittumista 
ajatellen. Avovesialueiden sijoittelu sinne tänne umpeenkasvaneeseen kasvillisuuteen maksi-
moi linnuston kannalta edullisen mosaiikkimaisuuden ja reunavaikutuksen. Reviirit jakautuvat 
tasaisesti, ja hyötyalue on mahdollisimman suuri. Parit eivät toisaalta häiritse toistensa pesintää 
(Mikkola-Roos 1995). 
 
Niiton ja laidunnuksen loppuminen on vaikuttanut merkittävästi useimpien rantalintujen kannan-
kehitykseen (Koskimies 1987). Matalia ja avoimia niittyjä suosivat kahlaajat (esim. suokukko, 
suosirri, lapinsirri) ovat taantuneet (esim. Salo 1984), mutta pensaikkoisia ja ruoikkoisia rantoja 
suosivat lajit (esim. punavarpunen, ruoko-, ryti-, viita- ja luhtakerttunen) runsastuneet huomatta-
vasti (esim. Koskimies 1982). 
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6.3 Maanomistajien ja alueen käyttäjien ehdotukset 
 
Yleisötilaisuudessa Rantasalmella 23.5.2005 yhdessä puheenvuorossa esitettiin väylän ruop-
paamista lammen läpi ja saarekkeiden tekemistä ruoppausmassoista. Toisessa ehdotuksessa 
ei kannatettu ruoppaamista, vaan katsottiin vesikasviniittojen riittävän hoitotoimenpiteeksi. Yh-
dessä puheenvuorossa kannatettiin Vaahersalonlammen 'ensiapuhoitoa' nopeasti toteutettavin 
niitoin. Marraskuun yleisötilaisuudessa yhdessä puheenvuorossa kritisoitiin lintutornin edustan 
niiton hyödyllisyyttä ja ehdotettiin alueen ruoppausta avovesiaikaan puskutraktorilla. 
 
Rantasalmen matkailun edistämistä lintuvesiä markkinoimalla pidettiin suotavana kehityssuun-
tana. Yhtenä ajatuksena on ollut toisen lintutornin rakentaminen Vaahersalonlammen itärannan 
keskiosaan. Vaahersalonlammen lintumatkailun edistämisen haittapuolena pidettiin liikenteen li-
sääntymistä. Rantasalmen kunnalla ei ole ollut erityisiä suunnitelmia Vaahersalonlammen virkis-
tyskäytölle lukuun ottamatta lintuvesimatkailun kehittämistä. 
 
 

6.4 Vaahersalonlammen hoito  
 
Käyttökelpoisimpia menetelmiä Vaahersalonlammen umpeenkasvun hidastamisessa ovat vesi-
kasvien niitto ja ruoppaus. Näillä menetelmillä saavutettavien hyötyjen tasoon vaikuttavat toteu-
tustavan lisäksi Vaahersalonlammen ominaisuudet ja valuma-alueen maankäyttö. Valuma-
alueelta tuleva ulkoinen ravinnekuormitus tulisi saada mahdollisimman vähäiseksi. Vesikasvien 
niittäminen on edullista ja melko helposti toteutettavissa. Tulosten pysyvyyttä on vaikea ennus-
taa, mutta oikein toteutetulla niitolla voidaan saavuttaa hyviä tuloksia. Ruoppaus on melko kal-
lis, mutta vaikutuksiltaan pysyvä ratkaisu. Ruoppausmassojen määrät muodostuvat helposti hy-
vin suuriksi ja aiheuttavat usein ongelmia kuljetuksessa ja läjityksessä.   
 
Vesikasvien niitto 
 
Vaahersalonlammella niitot on tarpeen kohdistaa järviruokoon. Lammen alueella kelluslehtiset, 
uposlehtiset tai vesisammalet eivät ole niin runsaita, että niistä olisi haittaa linnustolle. Niitettä-
viä alueita voivat olla lammen keskusta, aikoinaan ruopatut väylät, lammen pohjoispäässä lintu-
tornin edessä oleva alue sekä harvan ruovikon alueet, joita yhdistelemällä voidaan tehdä linnus-
tolle monimuotoisia kulkuväyliä ja avovesialueita. Kuvassa 6 on esitetty niitettäviksi ehdotettavia 
alueita, joiden yhteispinta-ala on noin 13 hehtaaria. Lammen keskustassa ruovikko on harvah-
koa ja aukkoista. Hyvin tiheää ruovikkoa kasvaa lammen keskustan ja ruopattujen väylien välis-
sä. Ruopatut väylät ovat pääosin avoimia. Tosin Saksansillalta lammelle lähtevä uoma on jo 
osittain tiheähkön ruovikon valtaama. 
 
Kokeellisen niittotoiminnan perusteella on todettu, että alle 0,5 metrin syvyydessä kasvavia kas-
vustoja ei saada kokonaan häviämään ja niittotulos on epävarma vielä 0,5 - 0,7 metrin syvyydel-
läkin (Nybom 1988). Vaahersalonlammen mataluus onkin suurin niittotuloksen pysyvyyteen vai-
kuttava epävarmuustekijä. Lammen keskustassa veden syvyys keskiveden aikaan keväällä ja 
kesällä on luokkaa 0,6 - 1,0 metriä, joten syvyys on pääosin riittävä. Lintutornin edessä olevalla 
alueella veden syvyys on kesällä keskimäärin vain 0,4 - 0,5 metriä. Matalikko on linnustolle tär-
keä ja lintutornin houkuttelevuus heikkenee, mikäli ruovikko levittäytyy koko matalikolle. Siksi 
olisi hyödyllistä koettaa niitoin hillitä ruovikon levittäytymistä saravaltaiselle matalan kasvillisuu-
den alueelle.  
 
Niitot tulee tehdä heinäkuun puolivälin ja elokuun puolivälin välisenä aikana, koska silloin tehty 
niitto tehoaa parhaiten eikä toisaalta aiheuta tuntuvaa haittaa lintujen pesinnälle (pesintäkausi 
noin 1.4. - 15.7.) tai poikasille. Mikäli niittotyön järjestämisen kannalta on mahdollista, optimaali-
sin aika olisi juuri elokuun alussa. Niittojätteet kerätään pois ja läjitetään luonnonsuojelualueen 
ulkopuolelle. Niittoja tehdään kerran kesässä vuosina 2006-2008 eli yhteensä kolme kertaa. 
Niittoalueilla ei tiettävästi ole niittämistä haittaavia kiviä. Niitot kohdistuvat pääosin alueille, joilla 
ruovikko on harvaa. Niitot parantavat vesilintujen elinmahdollisuuksia ja lisännevät lammen ve-
den vaihtuvuutta Haukiveteen.  
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Kuva 6. Vaahersalonlammen niittoalue-ehdotus vuosiksi 2006-2008 sekä mahdollisten ojakatkosten paikat. Niitettävien alueiden yhteis-
pinta-ala on noin 13 hehtaaria. 
 
 
Ruoppaus  
 
Lammen ruoppaaminen ei ole kunnostuksen tässä vaiheessa tarpeellista. Lammen pehmeän 
pohjan syvyys on keskimäärin vain 30 cm, joten lampi on alkujaankin ollut hyvin matala ja sedi-
mentin kertyminen kovan pohjan päälle on ollut hidasta. Vaahersalonlammen luontaisen  mata-
luuden kannalta ei ole perusteltua ruopata kovan pohjan osuutta, jolloin ruopattavaksi jäisi mel-
ko ohut kerros pehmeää pohjaa. Mikäli ruovikoiden niitolla ei saavuteta toivottua tulosta vuoteen 
2009 mennessä, voidaan ruoppauksen tarve ja siitä saatava hyöty arvioida uudelleen. Mahdol-
lista Vaahersalonlammen ruoppausta suunniteltaessa on huomioitava paikallisen vesiosuus-
kunnan vesijohto, joka kulkee lammen keskiosan poikki Päivärannan tilan kohdalla ja on kaivet-
tu pohjamudan sisään. 
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Laidunnus 
 
Vaahersalonlammen pohjoisrannalla hakamaisen rantametsän ja rantaluhdan alueella on kah-
den tilan, Tapio Häkkisen ja Mika Myllyksen laidunmaita, joille on tehty erityistukisopimukset 
kaudelle 2002 - 2007. Myllys on päästänyt karjan rantalaitumelle heti, kun sinne on kasvanut 
riittävästi syötävää. Laidunnus alkaa yleensä kesäkuun alussa.  
 
Laidunnuksen jatkuminen luonnonsuojelualueella monipuolistaa alueen linnustoa (esim. Mikko-
la-Roos ja Yrjölä 2000) ja ehkäisee avointen luhtien ruovikoitumista. Laidunnus on myös mai-
semallisesti merkittävä asia, ja se monipuolistaa laitumen kasvillisuutta. Laitumen märille osille 
muodostuu nopeasti vesilinnuille ja kahlaajille otollisia matalakasvustoisia matalan veden aluei-
ta. Karjan tallauksesta syntyy mutakuljuja, jotka ovat erinomaisia kahlaajien ja varpuslintujen 
ruokailupaikkoja. Laidunnuksen linnustolle suotuisten vaikutusten takia on suositeltavaa, että 
laidunnusta jatketaan Vaahersalonlammella vuoden 2007 jälkeenkin. 
 
Pensaiden raivaus 
 
Lammen reunoilla kasvavat pensaat eivät ole levittäytyneet lammen alueelle siten, että niiden 
poisto merkittävästi parantaisi linnuston elinmahdollisuuksia. Lammen reunamilla olevissa pen-
sasluhdissa pajut kasvavat harvakseltaan, eikä ole odotettavissa niiden nopeaa levittäytymistä 
avoluhdille. Avoluhtien pensoittumista ehkäisee todennäköisesti Vaahersalonlammen suuret 
vuosien väliset vedenkorkeuden vaihtelut. Vakaalla vedenpinnan tasolla on pitkällä aikavälillä 
haitallinen vaikutus kosteikkoluonnon monimuotoisuudelle (Alexandersson ym. 1986). Tosin 
lammen etelä- ja pohjoispuolella olevien peltojen kohdalla rantametsät ovat selvästi laajentu-
neet verrattaessa vuoden 1965 ilmakuvan tilannetta vuoden 2003 ilmakuvaan. 
 
Useat vanhoista ruoppausmassoista tehdyistä saarekkeista ovat pensoittuneet. Saarekkeilla 
kasvavat puut ja pensaat voivat toimia kyttäyspuina esimerkiksi variksille lisäten vesi- ja ranta-
linnuston riskiä joutua saalistetuiksi. Esimerkiksi kahlaajat rakentavat pesänsä avoimelle paikal-
le, josta on yleensä vähintään 100 - 200 metriä lähimpiin puihin ja pensaisiin. Pensaiden rai-
vaaminen voisi parantaa lammen kaakkoispään luhta-alueen merkitystä kahlaajien pesimäpaik-
kana. Avoimet saarekkeet voivat myös houkutella naurulokkeja ja tiiroja pesimään lammelle. 
Raivaus on hyvä ajoittaa elo-syyskuulle, sillä talvella tehdyt raivaukset lisäävät merkittävästi pa-
jujen vesomista. Paras tulos saavutetaan, kun pensaat poistetaan juurineen. Raivaus- ja hak-
kuujäte on kuljetettava luonnonsuojelualueelta.  
 
Pienpetopyynti 
 
Pienpetojen, minkin ja supikoiran, tehokas pyynti Vaahersalonlammella on tärkeä tukitoimi elin-
voimaisen vesi- ja rantalinnuston säilymiselle. Luonnonsuojelualueen pienpetojen vähentämi-
nen parantaa linnuston pesimämenestystä.  
 
Ulkoinen ravinnekuormitus 
 
Vaahersalonlammen umpeenkasvun yhtenä syynä on valuma-alueelta tuleva ravinnekuormitus. 
Jotta lammen kunnostuksella saavutettaisiin pitkäaikaisia vaikutuksia, olisi lammen valuma-
alueen vesiensuojelua pyrittävä parantamaan. Maatalouden hajakuormituksen syntyä voi vä-
hentää mm. tuotantomenetelmiä kehittämällä (lannoitteiden annostelu, suorakylvö) ja suoja-
vyöhykkeillä (leveys vähintään 15 metriä). Rantasalmen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmas-
sa (Mikkola 2002) Vaahersalonlampea ympäröiville pelloille ei ole ehdotettu suojavyöhykkeiden 
perustamista. Kuitenkin Vaahersalonlammen vesiensuojelun kannalta olisi hyvä, mikäli ympä-
röiville pelloille perustettaisiin suojavyöhykkeitä. Suojavyöhykkeiden on todettu vähentävän 30 -
40 % vesistöön kulkeutuvaa fosforikuormaa ja 60 % kiintoainekuormaa (Uusi-Kämppä ja Kilpi-
nen 2000). 
 
Yksi helposti toteutettava ja edullinen vaihtoehto hajakuormituksen pienentämisessä voisi olla 
ojavesien johtaminen luhta-alueille, jolloin ne toimisivat ravinteita sitovina kosteikkoina eikä ra-
vinteinen ja kiintoainesta sisältävä ojavesi pääsisi suoraan lampeen. Toimenpide vaatisi ojakat-
koksien tekemistä suoraan Vaahersalonlampeen johtaviin suuriin ojiin. Tarvittaessa ennen oja-
katkoksia voidaan tehdä sivuojat luhdalle parantamaan veden kulkua pois pääojasta. 
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6.5 Hoitotöiden toteutus ja aikataulu 
 
Vesikasvien niittotyöt aloitetaan heinä-elokuussa 2006, mikäli niittoon saadaan vesialueen 
omistajien suostumukset. Työn toteuttajana on Etelä-Savon ympäristökeskus. Niittojätteet kasa-
taan luhta-alueille ja viedään luonnonsuojelualueelta pois traktorin perävaunulla. Vesikasviniitto-
jen yhteydessä tehdään lammen kaakkoisosan saarekkeiden pensaiden ja puiden raivaus. Rai-
vausjätteet läjitetään samoille paikoille kuin niittojätteet ja viedään pois mahdollisimman pian. 
Niitot tehdään kolmena kesänä peräkkäin samoilta alueilta. Pensaiden uudelleen raivaus on hy-
vä tehdä vuosittain vesakoitumisen hidastamiseksi. 
 
 

6.6 Hoidon vaikutukset luonnonoloihin  
 
Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon linnuston erityissuojelualueena. Hoidon vaikutukset on ar-
vioitava sekä alueella esiintyviin lintudirektiivin Ι-liitteen lajeihin (taulukko 3) että alueella sään-
nöllisesti levähtäviin lintulajeihin. Lintudirektiivi edellyttää suojelutoimenpiteitä myös säännölli-
sesti esiintyville muuttaville lajeille, kun kyseessä ovat niiden muuttoreittien varrella sijaitsevat 
pesimä-, sulkasato- ja talvehtimisalueet sekä levähdyspaikat. Lisäksi alueella on luontodirektii-
vin mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Vaahersalonlammen luonnonsuojelualueelta ei ole ta-
vattu uhanalaisia kasveja. 
 
Taulukko 3. Ympäristöhallinnon Natura 2000 –tietokannan mukaan alueella esiintyvät lintudi-
rektiivin Ι-liitteen lajit. 
 
Kalatiira Palokärki
Kapustarinta Ruskosuohaukka
Kaulushaikara Sinisuohaukka
Kurki Suokukko
Laulujoutsen Uivelo
Liro Vesipääsky
Luhtahuitti Neljä uhanalaista lajia
Naurulokki  
 
 
Lintudirektiivin lajeista Vaahersalonlammen pesimälinnustoon ovat viime vuosina kuuluneet 
kaulushaikara, kurki, laulujoutsen, liro ja ruskosuohaukka. Ruovikoiden niitto keskittyy lammen 
keskiosaan, jossa on tällä hetkellä harvahkoa ja aukkoista ruovikkoa. Kaulushaikara suosii laa-
joja, korkeita ja vetisiä järviruovikoita, mutta välttää pesimistä kuivapohjaisissa ruovikoissa 
(esim. Väisänen ym. 1998). Ruskosuohaukkakaan ei mielellään pesi kuivissa ruovikoissa. Niitot 
eivät aiheuta merkittävää haittaa kaulushaikaran tai ruskosuohaukan pesinnälle, koska lammel-
le jää laajoja, tiheitä ruovikoita, joissa on vettä vähintään 20 cm. Kurki pesii monenlaisilla kos-
teikolla, eivätkä niitot heikennä kurjen pesimisedellytyksiä. Laulujoutsenen pesimisedellytykset 
Vaahersalonlammella ovat heikentyneet umpeenkasvun seurauksena. Niittojen myötä avovesi-
alue lisääntyy selvästi, ja tilanne laulujoutsenen osalta paranee. Liro pesii matalakasvuisilla luh-
dilla eikä niitoilla ole vaikutusta liron pesintään. Pensaikkojen raivaus saattaa parantaa liron pe-
sintäedellytyksiä, sillä täysin avointen luhtien pinta-ala lisääntyy. Suomen vastuulajeista (Rassi 
ym. 2001) niitot todennäköisesti parantavat laulujoutsenen, haapanan, tavin, isokoskelon ja tel-
kän pesintäedellytyksiä lammella. 
 
Niitto parantaa lammen keskustan merkitystä linnuston ruokailualueena. Vaahersalonlampi on 
esimerkiksi pääasiassa Haukiveden puolella pesivien kalasääskien vakituista saalistusaluetta. 
Kalatiira, naurulokki ja uivelo hyötynevät niitoista ruokailu- ja saalistusalueen lisääntyessä.   
 
Vaahersalonlammella säännöllisesti tavattavia muuttolintuja ovat Natura 2000 –tietolomakkeen 
mukaan mm. pikkulokki, heinätavi, jouhisorsa, metsähanhi ja härkälintu. Ruovikon niitto paran-
taa edellä mainittujen muuttolintujen edellytyksiä levähtää ja ruokailla Vaahersalonlammella. 
Vesikasviniitot tai pensaiden raivaukset eivät kohdistu luontodirektiivin luontotyyppeihin. Lai-
dunnuksen jatkuminen ehkäisee vaihettumis- ja rantasoihin kuuluvien sara-heinä –luhtien ruovi-
koitumista. Niitoilla ei myöskään ole haitallisia vaikutuksia alueella tavattuihin uhanalaisiin lintui-
hin (pikkutikka, ampuhaukka, käenpiika, naurulokki ja selkälokki).  
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Niittojen myötä Vaahersalonlammen käyttö kalastukseen ja veneilyyn todennäköisesti lisääntyy. 
Käyttö kohdistuu kuitenkin lähes yksinomaan lammen läpikulkuväylään, koska muut alueet ovat 
hyvin vaikeakulkuisia tiheän kasvillisuuden vuoksi. Niitoilla on vesillä liikkumisen kannalta selvä 
ohjaava vaikutus eikä käytön mahdollisen kasvamisen pitäisi merkittävästi lisätä linnuston häi-
riintymistä. Muilla alueilla kuin niittoalueilla tapahtuva liikkuminen saattaa peräti vähentyä, koska 
viime vuosina lammella ei ole kulkenut selvää läpikulkuväylää ja vesillä liikkujat ovat kulkeneet 
'omia reittejään'. Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten mukaan liikkuminen moottoriajo-
neuvoilla on kielletty lintujen pesintäaikana 15.4. – 15.7. 
 
Hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet eivät heikennä Natura-alueen perusteena olevia 
luonnonarvoja, vaan päinvastoin parantavat suojelun perusteena olevan linnuston elinmahdolli-
suuksia alueella. Näin ollen hoitosuunnitelmasta ei ole tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukaista vaikutusten arviointia.  
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7 Hoidon vaikutusten seuranta 
 
Kunnostushankkeissa on tarpeen arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ja saavutettuja tuloksia. 
Varsinaisen kunnostushankkeen valmistumisen jälkeen voidaan kriittisesti tarkastella tavoittei-
den toteutumista sekä arvioida mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarvetta ja keinoja. Hoidon seu-
rannan tuloksia voidaan käyttää alueen tulevan hoitotarpeen arvioinnissa ja uusien hoitotoimien 
suunnittelussa. 
 
Vaahersalonlammen hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa on tarkasteltava vesikasviniittojen so-
pivuutta ja riittävyyttä lammen linnustollisen arvon säilyttämisessä ja parantamisessa. Seuran-
taohjelmaan tarvittavia kokonaisuuksia ovat linnustoselvitykset, kasvillisuusselvitys ja vedenlaa-
dun seuranta (taulukko 4). Seurantojen toteutuksen ja toimeksiantojen vastuullisena tahona on 
Etelä-Savon ympäristökeskus. Linnustoselvitykset muodostavat seurannan rungon. Linnusto-
seurantojen ensisijaisena tavoitteena on selvittää hoidon vaikutus  pesimälinnuston laji- ja lu-
kumääräsuhteisiin. Yhtenä suuntaa antavana seurantamittarina voidaan laskea pesimälinnuston 
suojelupistearvo (Asanti ym. 2003) eri vuosien linnustolaskentojen tuloksista. Olennaista on 
toistaa linnustolaskennat samoilla menetelmillä, jolloin saadaan mahdollisimman vertailukelpoi-
sia tuloksia. Toisaalta tulosten tulkinnassa on huomioitava lintujen yleiset kannanmuutokset 
seurantavuosien välillä.  
 
 
Taulukko 4.  Tavoitteellinen aikataulu hoidon vaikutusten arviointiin liittyvistä seurantatöistä. 
 
 2006 2007 2008 2009 
linnustoselvitys x  x x 
kasvillisuusselvitys    x 
vesinäytteenotto  x  x 

 
 
 
Kasvillisuusselvitys tulisi tehdä niittojen jälkeen vuonna 2009 tai 2010. Kasvillisuusselvityksessä 
toistetaan Vaahersalonlammella heinäkuussa 2005 päävyöhykelinjamenetelmällä (Vallinkoski 
ym. 2004) tehdyt kaksi seurantalinjaa (liitteet 5 ja 6) sekä tehdään maastotöihin ja ilmakuvatul-
kintaan perustuva yleispiirteinen kasvillisuuskartta. Ilmakuvatulkintaa varten on hankittava mah-
dollisimman uusi ilmakuva, jonka kuvausajankohdan pitäisi olla heinäkuun puolenvälin elokuun 
lopun väliseltä ajalta. Kasvillisuuskuvioiden rajauksen lisäksi tulisi tehdä lajilista Vaahersalon-
lammen vesikasveista yleisyysarvioineen.  
 
Vedenlaadun seurannan avulla voidaan arvioida mm. mahdollisia rehevyystason muutoksia.  
Varsinkin, jos valuma-alueella tehdään vesiensuojelua edistäviä toimenpiteitä, on vedenlaadun 
seuranta tärkeä osa vaikuttavuuden arviointia. Tähän mennessä vesinäytteitä on haettu vain 
avoveden aikaan, mutta jatkossa myös talvikauden loppuvaihetta olisi hyvä selvittää, jotta saa-
taisiin käsitys etenkin happitilanteesta. Vesinäytteitä ehdotetaan haettavaksi vuosina 2007 ja 
2009 siten, että kasvukaudella haetaan 1 - 2 näytettä ja talvikauden loppuvaiheessa (maalis-
huhtikuu) haetaan yksi näyte. 
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LIITE 2. Vaahersalonlammen veden syvyys mittauspisteissä (n=196) helmikuussa 2005. 
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LIITE 3. Vaahersalonlammen linnustolaskennassa vuonna 2004 tavattujen uhanalaisten ja lin-
tudirektiivin lajien havaintopaikkoja. 
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LIITE 4/1.  Vaahersalonlammen elinympäristön pesimälinnuston suojelupistearvot vuonna 2004 
suoritetun linnustolaskennan tulosten perusteella. Taulukkoon on sisällytetty lajit, jotka pesivät 
luonnonsuojelualueella tai sen läheisyydessä.   
 

Laji SA U VA D Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax

ampuhaukka Falco columbarius 5,5 VU D1 0 0 0 0 0 1
fasaani Phasianus colchicus 0,62 0 0 * * 0 0
haapana Anas penelope 0,56 V 1 1 2 4 1 3
haarapääsky Hirundo rustica 0,13 0 0 0 1 * *
harakka Pica pica 0,24 0 1 1 2 1 3
harmaalokki Larus argentatus 0,6 0 0 0 2 * *
harmaasieppo Muscicapa striata 0,06 2 2 0 0 1 2
hernekerttu Sylvia curruca 0,11 1 2 3 3 0 1
hiirihaukka Buteo buteo 1,45 0 0 0 0 0 1
hömötiainen Parus montanus 0,1 0 1 0 0 0 1
isokoskelo Mergus merganser 0,62 V 0 0 1 5 0 1
isokuovi Numenius arquata 1,74 V 0 1 0 1 0 1
jouhisorsa Anas acuta 1,74 0 0 0 1 0 1
joutsen Cygnus cygnus 5 V D1 * * * * 0 1
kalalokki Larus canus 0,52 0 0 1 2 2 3
kalasääski Pandion haliaetus 8,53 NT D1 * * * * saalistusreviir
kalatiira Sterna hirundo 0,42 V D1 0 1 2 3 0 1
kanadanhanhi Branta canadensis 1,23 0 0 * * 0 0
kaulushaikara Botaurus stellaris 5,17 NT D1 0 1 1 1 1 2
keltasirkku Emberiza citrinella 0,08 0 0 1 3 1 3
kirjosieppo Ficedula hypoleuca 0,11 3 4 3 4 3 4
kiuru Alauda arvensis 0,16 0 0 * * 0 1
kivitasku Oenanthe oenanthe 0,42 NT 0 0 0 0 0 1
kottarainen Sturnus vulgaris 1,14 NT 0 0 0 2 0 1
kuikka Gavia arctica 2,55 D1 0 0 0 1 0 1
kurki Grus grus 4,63 D1 0 1 0 1 1 1
käenpiika Jynx torquilla 3,2 VU 0 0 0 0 0 1
käki Cuculus canorus 2 NT 0 0 0 1 0 2
käpylintulaji Loxia sp. 0,16 * * 0 0 0 0
käpytikka Dendrocopos major 0,19 0 0 0 2 0 1
lapasorsa Anas clypeata 0,56 0 0 0 1 0 0
laulurastas Turdus philomelos 0,18 0 0 0 1 0 1
lehtokerttu Sylvia borin 0,13 3 7 7 7 3 6
lehtokurppa Scolopax rusticola 0,25 0 1 * * 0 0
leppälintu Phoenicurus phoenicurus 0,12 V 1 1 1 1 0 1
liro Tringa glareola 0,54 V D1 0 0 0 1 0 1
luhtahuitti Porzana porzana 1,35 D1 0 0 0 1 0 0
metsäkirvinen Anthus trivialis 0,07 1 2 1 3 2 2
metsäviklo Tringa ochropus 0,38 0 0 0 0 0 1
mustalintu Melanitta nigra 3,75 NT * * 0 0 0 0
mustarastas Turdus merula 0,2 0 1 0 1 0 1
mustaviklo Tringa erythropus 2,2 V 0 0 * * 0 0
naakka Corvus monedula 0,48 * * * * 0 1
naurulokki Larus ridibundus 0,96 VU * * 0 2 0 0
niittykirvinen Anthus pratensis 0,13 0 0 0 0 1 1
nuolihaukka Falco subbuteo 1,73 0 1 0 1 0 0
närhi Garrulus glandarius 0,22 0 0 0 0 0 1

2001 2002 2004
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LIITE 4/2.  Vaahersalonlammen elinympäristön pesimälinnuston suojelupistearvot vuonna 2004 
suoritetun linnustolaskennan tulosten perusteella. Taulukkoon on sisällytetty lajit, jotka pesivät 
luonnonsuojelualueella tai sen läheisyydessä. 
 
 

Laji SA U VA D Rmin Rmax Rmin Rmax Rmin Rmax

pajulintu Phylloscopus trochilus 0,05 13 16 13 16 13 20
pajusirkku Emberiza schoeniclus 0,13 4 9 21 21 12 15
palokärki Dryocopus martius 1 D1 0 0 0 0 0 1
peippo Fringilla coelebs 0,07 12 19 12 19 10 15
peltosirkku Emberiza hortulana 1,4 VU D1 0 0 * * 0 0
pensaskerttu Sylvia communis 0,12 0 0 2 2 1 3
pensastasku Saxicola rubetra 0,36 NT 0 0 1 2 2 2
pikkulokki Larus minutus 1,58 VU V 0 0 0 1 0 0
pikkutikka Dendrocopos minor 3,5 VU 1 1 0 0 0 2
punajalkaviklo Tringa totanus 1 0 0 * * 0 0
punakylkirastas Turdus iliacus 0,09 1 2 2 2 2 2
punarinta Erithacus rubecula 0,12 2 6 0 1 0 3
punavarpunen Carpodacus erythrinus 0,14 0 0 0 2 1 2
puukiipijä Certhia familiaris 0,2 1 1 0 0 0 0
pyrstötiainen Aegithalos caudatus 0,23 0 0 0 1 0 0
rautiainen Prunella modularis 0,14 0 0 0 0 0 1
ruisrääkkä Crex crex 3,67 NT V D1 0 0 2 3 0 0
ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 0,11 11 16 15 20 15 20
ruskosuohaukka Circus aeruginosus 4,67 NT D1 0 0 1 2 1 1
rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 0,22 0 0 0 0 0 1
räkättirastas Turdus pilaris 0,1 1 3 4 6 10 15
räystäspääsky Delichon urbica 0,12 0 0 * * 0 0
selkälokki Larus fuscus 7,25 VU V * * 0 0 0 0
sepelkyyhky Columba palumbus 0,27 0 1 0 3 0 1
silkkiuikku Podiceps cristatus 0,6 0 0 1 1 0 1
sinisorsa Anas platyrhynchos 0,3 0 0 3 4 1 5
sinitiainen Parus caeruleus 0,1 3 5 3 5 1 2
sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 0,1 0 0 0 1 0 0
suokukko Philomachus pugnax 2,2 NT 0 0 * * 0 0
taivaanvuohi Gallinago gallinago 0,4 1 1 2 3 2 5
talitiainen Parus major 0,13 3 4 3 4 1 2
tavi Anas crecca 0,25 V 1 1 1 4 0 3
teeri Tetrao tetrix 0,9 NT V D1 0 0 0 1 0 1
telkkä Bucephala clangula 0,29 V 0 1 0 2 1 2
tuulihaukka Falco tinnunculus 2,88 0 0 0 0 0 1
töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 0,92 0 0 0 1 0 1
valkoviklo Tringa nebularia 1,38 V 0 0 0 1 1 2
varis Corvus corone cornix 0,27 1 2 2 3 0 3
varpushaukka Accipiter nisus 0,92 0 0 0 0 0 1
viherpeippo Carduelis chloris 0,15 0 0 0 1 1 2
vihervarpunen Carduelis spinus 0,06 0 1 0 3 2 4
västäräkki Motacilla alba 0,13 1 1 4 6 4 4

SA = suojeluarvo (Asanti ym. 2003 mukaan)
U = uhanalaisuus (Rassi ym. 2001); VU = vaarantunut, NT = silmällä pidettävä
D1= lintudirektiivin I-liitteessä mainittu laji
V= Suomen kansainvälinen vastuulaji (Rassi ym. 2001)
Rmin ja Rmax = reviirien minimi- ja maksimäärä

2002 20042001
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LIITE 5. Päävyöhykelinjamenetelmällä tehtyjen kasvillisuuden seurantalinjojen tulokset vuonna 2005. Y=yleisyys 
ja P=peittävyys. Tulokset on sähköisessä muodossa ryhmälevyllä tiedostossa Vaahersalo_linjat_2005.xls.  

 
 

Linja_tunnus 1 Alkupiste: 1,5 m puhelintolpasta lammelle linjan yhteispituus: 389 m
Pvm 19.7.2005 Suunta: vastarannan pajukko, 210 astetta linjan yhteispinta-ala: 1945 m2
Vyöhyke_nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vyöhykkeen leveys (m) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vyöhykkeen pituus (m) 3 24 9 12 15 42 93 132 25 34
Alkusyvyys (cm) 0 35 40 50 80 90 120 120 95 70
Loppusyvyys (cm) 35 40 50 80 90 120 120 95 70 20
Pohjanlaatu
Tieteellinen nimi Suomalainen nimi Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Pinta-alapeittävyys
Alisma plantago-aquatica ratamosarpio 3 1 1 1 0,0016
Caltha palustris rentukka 1 60 1 1 0,0049
Carex elata piukkasara 70 70 100 40 20 5 3 3 20 7 30 30 4,8866
Carex lasiocarpa jouhisara 30 10 0,2622
Carex rostrata pullosara 15 20 15 20 0,2082
Carex vesicaria luhtasara 100 20 80 15 10 10 5 5 40 15 1,4499
Drepanocladus longifolius hiussirppisammal 10 50 50 50 20 40 1,9820
Eleocharis acicularis hapsiluikka 5 1 100 60 20 60 5 40 7 5 4,2077
Eleocharis palustris rantaluikka 1 0,5 0,0002
Equisetum fluviatile järvikorte 10 1 5 0,5 0,0023
Lysimachia thyrsiflora terttualpi 7 3 3 0,5 0,0020
Lythrum salicaria rantakukka 1 3 5 1 0,0033
Nitella opaca/flexilis 5 3 0,0359
Nuphar lutea (iso)ulpukka 30 60 3 5 3 3 2,0098
Persicaria amphibia vesitatar 5 3 10 10 3 1 80 70 3 3 6,1158
Phalaris arundinacea ruokohelpi 20 7 0,0108
Phragmites australis järviruoko 70 30 20 5 90 15 100 30 70 15 100 10 100 60 100 30 11,4640
Potentilla palustris kurjenjalka 50 10 10 20 15 10 0,2931
Sparganium emersum rantapalpakko 20 70 5 5 1 5 0,5838
Sparganium gramineum siimapalpakko 3 3 0,0215
Sparganium natans pikkupalpakko 15 20 20 80 3 3 0,7153
Sphagnum sp. 3 30 3 20 0,0733
vesisammalet: Calliergon megalophyllum, Warnstrorfia procera, W. trichophylla 3 5 20 10 100 50 3 1 3,9305
Alnus glutinosa tervaleppä 40 30 0,0925
Calamagrostis sricta/canescluhta/viitakastikka 100 50 100 60 30 10 4,3496
Calamagrostis stricta/purpu luhta/korpikastikka 15 5 0,0174
Carex nigra jokapaikansara 40 5 0,0154
Lysimachia vulgaris ranta-alpi 3 1 0,0019

turve turve turve lieju/muta lieju/muta lieju/mutalieju/muta lieju/muta lieju/muta lieju/muta

 
 
 

Linja_tunnus 2 Alkupiste: tervalepät lintutornin edustalla linjan yhteispituus: 294 m
Pvm 20.7.2005 Suunta: kahden männyn väli, 225 astetta linjan yhteispinta-ala: 1470 m2
Vyöhyke_nro 1 2 3 4 5 6 7 8
Vyöhykkeen leveys (m) 5 5 5 5 5 5 5 5
Vyöhykkeen pituus (m) 16 36 18 41 26 38 64 55
Alkusyvyys (cm) 10 70 72 70 73 70 70 50
Loppusyvyys (cm) 70 72 70 73 70 70 50 20
Pohjanlaatu
tiet nimi Suom nimi Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Y P Pinta-alapeitt
Alisma plantago-aquatica ratamosarpio 1 1 7 1 5 3 20 1 3 1 5 3 1 3 0,0748
Calliergon megalophyllum järvikuirisammal 1 1 0,0014
Caltha palustris rentukka 1 1 0,0019
Carex elata piukkasara 10 30 3 90 10 50 15 60 3 70 60 30 50 20 8,0476
Carex rostrata pullosara 90 30 100 40 15 3 40 5 20 5 80 40 20 7 11,2031
Carex vesicaria luhtasara 30 30 20 7 10 5 90 15 3,2956
Drepanocladus aduncus luhtasirppisammal 20 15 0,5612
Drepanocladus longifolius hiussirppisammal 60 20 100 30 100 70 80 70 50 15 70 15 18,4422
Eleocharis palustris rantaluikka 3 1 3 1 3 1 0,0097
Equisetum fluviatile järvikorte 10 0,5 0,0094
Lemna minor pikkulimaska 1 0,5 0,0011
Lysimachia thyrsiflora terttualpi 7 1 3 1 5 1 3 1 5 1 0,0283
Lythrum salicaria rantakukka 3 1 1 0,5 3 1 3 1 15 1 0,0407
Nuphar lutea (iso)ulpukka 1 5 5 20 0,1362
Persicaria amphibia vesitatar 5 3 1 3 0,0240
Phragmites australis järviruoko 100 20 20 3 3 1 100 70 30 3 100 30 5 1 14,0129
Potamogeton gramineus heinävita 1 3 1 1 30 15 0,8482
Potamogeton natans uistinvita 3 3 0,0196
Potentilla palustris kurjenjalka 10 5 7 50 5 5 15 5 0,6743
Ricciocarpos natans sorsansammal 3 1 30 20 70 7 5 1 1,1790
Sparganium emersum rantapalpakko 3 3 3 10 3 5 0,0667
Sparganium natans pikkupalpakko 7 5 5 20 3 1 1 5 0,1971
Typha latifolia leveäosmankäämi 7 5 1 3 5 3 3 3 10 7 3 5 0,1967
Utricularia australis lännenvesiherne 3 1 3 1 5 1 0,0125
Utricularia minor pikkuvesiherne 7 1 20 3 15 3 5 1 0,1145
Utricularia sp./u. aus., U. int., U. min. ja U.vul. 3 1 20 30 1,1290
Utricularia vulgaris isovesiherne 3 3 0,0196
vesisammalet: sekakasvusto Calliergon megalophyllum, Warnstrorfia procera, W. trichophylla 50 20 2,1769
Calamagrostis canescens/purpurea korpi/viitakastikka 5 3 0,0082
Calamagrostis sricta luhtakastikka 3 3 3 3 60 7 0,5634
Calamagrostis sricta/canescens luhta/viitakastikka 30 3 10 3 0,0857
Calamagrostis stricta/canescens/purpurea 40 7 100 50 9,9633
Carex nigra jokapaikansara 3 0,5 0,0028
Juncus filiformis jouhivihvilä 1 1 0,0005
Lysimachia vulgaris ranta-alpi 3 1 0,0056
Salix sp pajut 7 10 0,0381
Utricularia australis/vulgaris lännen/isovesiherne 10 3 0,0388

turve/savi turve/savi savi savi savi turve/savi turve/savi turve/savi
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LIITE 6. Vaahersalonlammelle heinäkuussa 2005 perustetut seurantalinjat.  Karttapisteet kuvaavat 
kasvillisuusvyöhykkeiden alku/loppupisteitä. Alku- ja loppupisteet on mitattu TrimbleXM gps-
paikantimella. Yhdistetty mittaustiedosto on Mli13\gisdata-levyllä nimellä 'Seurantalin-
jat_Vaahersalonlampi_2005' (SSF File).  
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LIITE 7/1. Vaahersalonlammelta heinäkuussa 2005 havaitut vesikasvilajit yleisyysarvioineen.  
Lajilistassa ei ole huomioitu Savilahden eikä Mutasenlahden pohjukan vesi- ja rantakasvillisuutta.  
Yleisyysarvioinnissa käytettiin viisiportaista luokka-asteikkoa: 5= hyvin yleinen, 4= yleinen, 3= 
kohtalainen, 2= melko harvinainen ja 1= harvinainen. 
 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys 

Irtokellujat
Lemna minor pikkulimaska 2

Irtokeijujat
Utricularia australis lännenvesiherne 1
Utricularia intermedia kalvasvesiherne 1
Utricularia minor pikkuvesiherne 2
Utricularia vulgaris isovesiherne 2

Uposlehtiset
Callitriche cophocarpa/palustris isovesitähti 1
Potamogeton gramineus heinävita 1
Sparganium natans pikkupalpakko 3

Pohjalehtiset
Eleocharis acicularis hapsiluikka 3

Kelluslehtiset
Nuphar lutea (iso)ulpukka 3
Nymphaea alba ssp. candida pohjanlumme 1
Persicaria amphibia vesitatar 2
Potamogeton natans uistinvita 2
Sparganium gramineum siimapalpakko 2

Ilmaversoiset
Alisma plantago-aquatica ratamosarpio 3
Eleocharis palustris rantaluikka 2
Equisetum fluviatile järvikorte 2
Glyceria fluitans ojasorsimo 3
Iris pseudacorus (kelta)kurjenmiekka 2
Lysimachia thyrsiflora terttualpi 3
Phragmites australis järviruoko 5
Ranunculus  lingua jokileinikki 1
Sagittaria sagittifolia pystykeiholehti 1
Sparganium emersum rantapalpakko 3
Typha latifolia leveäosmankäämi 2

Vesisammalet
Calliergon megalophyllum järvikuirisammal 2
Drepanocladus aduncus luhtasirppisammal 2
Drepanocladus longifolius hiussirppisammal 3
Drepanocladus sordidus upossirppisammal 1
Riccia fluitans kelluhankasammal 1
Ricciocarpos natans sorsansammal 2
Scorpidium scorpioides lettolierosammal 2
Warnstorfia procera aapasirppisammal 3
Warnstorfia trichophylla lampisirppisammal 3

Näkinpartaiset
Chara delicatula 1
Nitella opaca/flexilis 2  
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LIITE 7/2. Vaahersalonlammelta heinäkuussa 2005 havaitut rantakasvilajit yleisyysarvioineen. 
Lajilistassa ei ole huomioitu Savilahden eikä Mutasenlahden pohjukan vesi- ja rantakasvillisuutta.  
 
Yleisyysarvioinnissa käytettiin viisiportaista luokka-asteikkoa: 
 5= hyvin yleinen, 4= yleinen, 3= kohtalainen, 2= melko harvinainen ja 1= harvinainen. 
 
 
Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Yleisyys  

Rantakasvit
Bidens radiata säderusokki 2
Calamagrostis canescens viitakastikka 4
Calamagrostis purpurea korpikastikka 3
Calamagrostis stricta luhtakastikka 4
Calla palustris (suo)vehka 2
Calliergon cordifolium luhtakuirisammal 3
Caltha palustris rentukka 2
Carex acuta viiltosara 3
Carex elata piukkasara 4
Carex lasiocarpa jouhisara 2
Carex nigra jokapaikansara 2
Carex rostrata pullosara 5
Carex vesicaria luhtasara 5
Cicuta virosa myrkkykeiso 3
Eriophorum angustifolium luhtavilla 1
Juncus effusus röyhyvihvilä 1
Juncus filiformis jouhivihvilä 2
Lactuca siberica siperiansinivalvatti 1
Lycopus europaeus rantayrtti 2
Lysimachia vulgaris ranta-alpi 3
Lythrum salicaria rantakukka 3
Phalaris arundinacea ruokohelpi 3
Potentilla palustris kurjenjalka 3
Ranunculus sceleratus konnanleinikki 1
Sphagnum sp. rahkasammalet 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 




