Vaskiluodon kosteikko

Pinta-ala: 10,8 ha
Omistaja: Vaasan kaupunki
Kaavatilanne: Vaasan yleiskaavassa 2030 alue on virkistysaluetta (V).
Kuvaus: Kasvillisuudeltaan arvokas kosteikkoalue monipuolisine lähimetsineen sijaitsee
Vaskiluodon virkistysalueella. Alueen pohjoisosan avosuo on ruokoluhtaa, jonka reunoilla on
koivu- ja tervaleppäluhtaa, ruoho- ja heinäkorpea sekä lehtokorpea. Suoalueen länsipuolella on
luonnontilaisen kaltaista rantalehtoa, jossa kasvaa monipuolista, varttunutta sekapuustoa.
Suoalueen kaakkoispuolella on luontaista kuusivaltaista turvekangasta, jossa lahoaa
muutamia järeitä kuusimaapuita. Idässä kulkevan sähkölinjan alla kasvaa erilaisia ruohoja, muun
muassa maankohoamisrannikolle tyypillistä punakoisoa. Sen itäpuolella on luontoarvojen
näkökulmasta kehityskelpoista sekapuustoista kangasmetsää, joka on sisällytetty rajaukseen
kosteikkoalueen vesitalouden ja maiseman säilyttämiseksi.
Alueen eteläosassa on parin hehtaarin laajuinen rehevä korpi, jonka pohjoisosa on ruohoja heinäkorpea sekä lehtokorpea. Korven läpi kulkevan ulkoilureitin eteläpuolella on sekä
hiirenporrasvaltaista lehtokorpea että kosteaa runsasravinteista lehtoa. Korpialueen puusto on
vanhaa, luonnontilaisen kaltaista ja siinä on myös näkyvästi kuusilahopuuta.
Korpialueen reunoilla on kapeasti vanhapuustoista tuoretta lehtoa sekä lehtomaista ja
tuoretta kangasta. Lehdossa ja lehtokorvessa kasvaa lehtopensaita, kuten koiranheittä,
punaherukkaa, sinikuusamaa ja tuomea. Korven läpi kulkeva oja ei ole tuhonnut suon vesitaloutta
eikä kasvistollisia arvoja.
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Suojeluun esitetyllä alueella on edustettuna maankohoamisen aikaansaaman
elinympäristöjen kehityssarjan nuorempia vaiheita (ruoko- ja metsäluhtaa, kosteaa lehtoa ja
korpea, lehtomaista kangasta). Vaskiluodon virkistysalueelta löytyy myös kehityssarjan myöhempiä
vaiheita, kuten tuoreita ja kuivahkoja kangasmetsiä, mutta näiden puusto ei ole yleensä yhtä
luonnontilaista.
Suojeluun esitetyn alueen itäreunassa on jonkin verran vanhapuustoista tuoretta
kangasmetsää, johon on kehittymässä lahopuuta ja joka kannattaisi sijaintinsa takia jättää
luonnontilaistumaan. Mikäli kosteikkoalueen suojelu etenee vakavampaan harkintaan, kannattaa
suojelutarkasteluun ottaa mukaan myös kosteikkoaluetta ympäröiviä monipuolisia kangasmetsiä.

Kuva 1: Alueen keskiosan tervaleppäluhta kuuluu maankohoamisen aikaansaaman
elinympäristöjen kehityssarjan nuorempiin vaiheisiin. ©Birthe Weijola
Arvo luonnonsuojelulle:
METSO-elinympäristöjä: Alue on kokonaisuudessa arvokas METSO-kohteena (edustavuusluokan I
maankohoamisrannikon primäärisukkessiosarja). Luontotyyyppitasolla tarkasteltuna kohteen voi
katsoa edustavan maankohoamisrannikon soiden kehityssarjaa, jotka on luonnontilaisina luokiteltu
vuoden 2008 uhanalaisarvioinnissa äärimmäisen uhanalaisiksi (CR).
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Alueelta havaitut huomionarvoiset lajit:
-kanahaukka NT (kohde osa reviiriä)
-mustakurkku-uikku EU, D1, EN (alueen länsireunan ranta 2009)
NT = Silmälläpidettävä laji (Tiainen ym 2015)
EN = Erittäin uhanalainen laji (Tiainen ym 2015)
EU D1 = Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I suojeltu lintulaji

Vaasan lintuatlasainestoa ei ollut käytössä Vaskiluodon osalta, mutta LuontoVaasa-sivuston
mukaan Vaskiluodon keskiosassa on rikas pesimälinnusto: siinä havaittiin vuosina 2005-2008 peräti
78 pesimälajia. Suuri lajimäärä selittyy alueen elinympäristöjen monimuotoisuudella.
Alueen kasvistollisiin arvoihin kuuluu monia vanhoja kulttuurikasveja, jotka ovat kotiutuneet
Vaskiluotoon sataman ja vanhan asutuksen myötä. On esimerkiksi vaikea sanoa, kuuluvatko alueen
sinikuusamat ja koiranheisit alueen alkuperäiseen lajistoon. Ne ovat joka tapauksessa kotimaisia
lajeja, jotka monipuolistavat alueen kasvillisuutta.

Kuva 2: Koiranheisi kasvaa Vaskiluodon lehdoissa. ©Birthe Weijola
Arvo virkistyskäytölle:
Vaskiluodon virkistysalue on ainut laajempi metsäalue, joka sijaitsee kävelyetäisyydellä Vaasan
keskustasta. Sen virkistysarvo on tämän vuoksi suuri. Alueella on valmis reittiverkosto, joka
muuttuu talvisin hiihtoladuiksi. Suojeluun esitetty alue sijaitsee pääosin ulkoilureittien välissä eikä
sen alueella ole isompia polkuja. Suojeltuna se toimisi jatkossakin eräänlaisena "syrjäosana", johon
vain vähäinen osa alueen virkistyskäytöstä ohjautuisi.
Arvo ympäristökasvatukselle: Vaskiluodon virkistysalue on lähin laajempi viheralue usealle
keskustan koululle. Alueella on monipuolisia ja helppokulkuisia metsiä, joissa voi suunnistaa ja
retkeillä sekä reitillä että metsäpoluilla. Suojeluun esitetty kosteikkoalue on esimerkki
maankohoamisen tuottamasta elinympäristöjen kehityssarjasta. Sitä voidaan hyödyntää
esimerkiksi biologian ja maantieteen opetuksessa.
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Kuva 3: Vaskiluodon kosteikkoalue sopii parhaiten Vaskluodon virkistysalueen reitittömäksi
"syrjäosaksi", johon vain vähäinen osa alueen virkistyskäytöstä ohjautuu. ©Birthe Weijola
Hoito- ja suojelusuositukset: Kohteelta havaitut arvokkaat elinympäristöt eivät edellytä
luonnonhoidollisia toimia. Kosteikkoalueelle ei tule ohjata lisää virkistyskäyttöä sen pehmeän ja
kulutusherkän maaston takia. Sinne ei myöskään tulisi sijoittaa rakenteita jotka muuttavat alueen
vesitaloutta tai puuston luonnontilaa. Kohde tulee myös jatkossa rajata ulos mahdollisesta
seikkailupuiston laajentamisesta.
Alueen puuston säilyttäminen mahdollisimman luonnontilassa, tuulenkaatojen metsään
jättö ja ulkoilureittien ja sähkölinjojen varsilta mahdollisesti kaadettavien puiden jättäminen
maalahopuiksi ovat toimenpiteinä erittäin suositeltavia. Vaskiluodon virkistysalueen
pohjoisreunalta tulisi poistaa jättipalsami, jotta se ei leviäisi alueen lehtoihin ja korpiin.
Kohde täyttää luonnonsuojelulain (1096/1996) 10 §:n suojelualueiden yleiset
perustamisedellytykset, joten sen lakisääteinen suojelu olisi perusteltua.
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