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Tiivistelmä

Euroopan unionin rahoittama FRESHABIT LIFE IP -hanke käynnistyi vuonna 2016 ja siihen valittiin Suomesta kahdeksan
kohdealuetta, Lapväärtin-Isojoki niiden joukossa. Hankkeessa parannetaan vesistöalueiden ekologista tilaa ja luonnon
monimuotoisuutta monenlaisilla toimenpiteillä, muun muassa kunnostamalla vesistöjä ja valuma-alueita. Hankkeen yhteydessä käynnistettiin myös kattava valuma-aluesuunnittelu sekä aloitettiin tulevaisuuteen ulottuvan näkemyksen tarkastelu vesialueesta, eli Vesivisio. Vesivision ja valuma-aluesuunnitelman tavoitteena on edistää yhteistyötä alueella ja
erilaisten etujärjestöjen kesken sekä muodostaa yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet. Valuma-aluesuunnitelma koostuu
neljästä osasuunnitelmasta: valuma-alueen ja vesienhoidon toimenpideohjelmasta, kalatalousalueen kalavarojen
käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä tulvariskien hallintasuunnitelmasta.
Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -aluetta ja käsittää Lapväärtin-Isojoen vesistön sekä Änikoskmossenin ja Stormossenin keidassuot. Natura-alue sijaitsee Kristiinankaupungin, Isojoen, Karijoen ja
Kauhajoen kunnissa. Änikoskmossenin ja Stormossenin keidassuot kuuluvat soidensuojeluohjelmaan, kun taas Änikoskmossenin viereiset joenvarsimetsät kuuluvat vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Itse jokiuoma kuuluu UNESCOn
kansainväliseen Project Aqua -vesistösuojeluohjelmaan, ja suuri osa joesta kuuluu myös Lauhanvuori-Hämeenkangas
UNESCO Global Geoparkiin.
Natura 2000 -alueen keskeiset arvot liittyvät lajistoon, lajien elinympäristöihin ja tietysti itse jokiuomaan. LapväärtinIsojoki on muihin Pohjanmaan jokiin verrattuna hyvässä luonnontilassa. Vedenlaatu erityisesti puroissa ja koskissa on
hyvä. Merkittävimpiin uhanalaisiin lajeihin lasketaan meritaimen ja erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka. Joessa elää
Selkämeren ainoa jäljellä oleva alkuperäinen ja luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta, ja jokihelmisimpukkaa esiintyy
vain harvoissa Etelä-Suomen joissa. Lisäksi alueella on merkittävä kulttuurinen ja maisemallinen arvo, ja se muodostaa
tärkeän ulkoilu- ja virkistysalueen.
Hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimmät tavoitteet ovat alueen luontoarvojen suojeleminen sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja edistäminen Natura 2000 -verkoston tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi luonnonsuojelulliset tavoitteet tulee sovittaa yhteen taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaatimusten kanssa, ja paikalliset erityispiirteet
on huomioitava. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen suojeluarvoja uhkaavia tekijöitä ovat pääasiassa rantojen raivaus
ja muuttaminen, ojitus, ruoppaus ja perkaus, eroosio, pintavesien saastuminen ja vieraslajit.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty keskeisiä toimenpiteitä Natura-alueen luontoarvojen heikentymisen estämiseksi tai niiden tilan parantamiseksi. Näihin toimenpiteisiin lukeutuvat mm. elinympäristöjen kunnostaminen (jokiuoma, suoalueet ja lehdot), jokihelmisimpukan ja taimenen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen, uhanalaisten
lajien kartoitus ja hoitosuunnittelu, vieraslajien kartoitus ja torjunta, perinnebiotooppien kartoitus ja hoito sekä kalojen
vaellusmahdollisuuksien parannusten jatkaminen vesistöissä. Lisäksi keskeisiin toimenpiteisiin kuuluvat tiedon lisääminen alueesta sekä virkistyskäytön ja ympäristökasvatuksen mahdollisuuksien laajentaminen.
Hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä on myös laadittu euroopanmajavaa koskeva toimintamalli, jolla pyritään lisäämään tietoa lajista, edistämään lajin hyväksyttävyyttä alueella, vähentämään ihmisten kokemia haittoja sekä parantamaan viranomaisten, paikallisten toimijoiden ja maanomistajien välistä tiedonvaihtoa. Keskeisiä toimenpidemahdollisuuksia joko haitan jälkeen tai ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä ovat vakuutukset, metsänsuojelu METSO-ohjelman
kautta, riittävät suojavyöhykkeet, poistoputkien asentaminen patoihin ja patorakennelmien purkaminen.

Abstract

The EU-funded project FRESHABIT LIFE IP started in 2016 and eight water bodies in Finland were chosen as target objects, one of them Lapväärtti-Isojoki river. The objective of the project is to improve the ecological status and biodiversity by different actions, such as restorations of the river and the catchment area. During the project, a regional water
protection plan of the River Isojoki and a vision for the river basin district and the surrounding area started to form.
The objective of the vision and the plan is to promote cooperation in the region and between different interest groups
and to connect mutual objectives and actions. The regional water protection plan is divided into four different subplans: Watercourse Management Operational Program 2022-2027 of the Isojoki-Teuvanjoki, Fisheries Use and Management Plan for the River Lapväärtin-Isojoki, management plan for Lapväärtinjokilaakso Natura 2000-site and Flood
Risk Management Plan.
This management plan refers to the Natura 2000-site Lapväärtinjokilaakso, which is comprised of the river LapväärtinIsojoki and the raised bogs Änikoskmossen and Stormossen. The Natura-site is situated in Kristiinankaupunki, Isojoki,
Karijoki and Kauhajoki municipalies. The raised bogs Änikoskmossen and Stormossen are included in the Finnish national conservation program for bogs and the riparian forest by the Änikoskmossen is included in the conservation
program for old forest. The river is included in the international UNESCO water protection program Project Aqua and a
large part of the river and Natura-site is also included in the Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark.
The key values of the Natura 2000-site are connected to the species, habitats and of course the river itself. LapväärtinIsojoki is, compared to other rivers in Ostrobothnia, in a good natural state and the streams have good water quality.
The most important threatened species are sea trout and the endangered species freshwater pearl mussel. The river is
habitat to the last original and naturally reproducing sea trout stock and the freshwater pearl mussel exists only in a
few rivers in South Finland nowadays. Furthermore, the area also has an important cultural value and a beautiful landscape and is an important outdoor and recreational area.
The most central objectives of the Natura 2000 management plan are to preserve the natural values of the area and
preserve and improve the biodiversity according to the objectives of the Natura 2000-network. In addition, the objectives of the conservation must reconcile with the economic, social, and cultural needs and local characteristics must
be considered. The conservation values of the Lapväärtinjokilaakso Natura-site are mainly threatened by clearings and
changes in the riverbank area, ditching, dredging and clearing of the river, erosion, pollution of surface water and alien
species.
In the management plan, key measures to prevent deterioration of or improve the condition of the Natura site’s natural values have been proposed. Proposed measures include restoration of habitats (riverbed, bogs and herb-rich forests), promotion of species (freshwater pearl mussel and sea trout) propagation, inventory of endangered species and
management planning, inventory and control of alien species, inventory and management of traditional biotopes and
continued improvement of possibilities for fish to migrate in the water body. Additionally, key measures are also to
increase information about the area and to extend the possibilities for recreation and environmental education in the
area.
In connection to the management plan an action plan for the Eurasian beaver has also been compiled. The key objectives of the action plan is to increase information about the species, improve the acceptance of the species in the
area, decrease the experienced damages that the species creates, and to increase the exchange of information between authorities, local actors and landowners. Possible key measures when the damage has happened or to prevent
damages are insurances, conservation of forest in the METSO-program, sufficient protection zone, installment of outlet pipes in beaver dams and dismantlement of beaver dams.
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1. JOHDANTO
Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma käsittää Kristiinankaupungin, Karijoen, Isojoen ja Kauhajoen halki kulkevan
Lapväärtin-Isojoen jokiuoman sekä läheiset ranta-alueet ja Änikoskmossenin ja Stormossenin suoalueet
(karttakuva 1). Lisäksi suunnitelma käsittää valuma-alueen siltä osin, miten se vaikuttaa jokiuoman luontoon
ja hoitotoimenpiteiden määrittämiseen. Lapväärtin-Isojoki on tunnettu rikkaista luontoarvoistaan. Alueen
tärkeimmät luontoarvot nivoutuvat jokiuoman luontoon ja luonnontilaan, suoalueisiin sekä joen varren vanhoihin metsiin ja lehtoihin. Lapväärtin-Isojoki on Pohjanmaan puhtaimpia, virtaavia vesialueita, jonka pienemmät haarat ovat pitkälti luonnontilassa tai lähellä luonnontilaa. Joessa on runsas kalakanta, muun muassa nahkiaista, harjusta ja siikaa. Lapväärtin-Isojoki on harvoja Etelä-Suomen jokia, jonne alkuperäinen meritaimenkanta vaeltaa kutemaan. Lisäksi joessa elää uhanalainen jokihelmisimpukka, jota on tavattu ainoastaan muutamissa Pohjanmaan joissa. Joki ja suoalueet ovat tärkeitä useille lintulajeille, ja erityisesti suistoalueella tavataan runsaasti erilaisia lintulajeja. Joessa ja sen varrella asuu myös suojeltuja nisäkkäitä, kuten
euroopanmajava ja saukko, lepakkolajeja sekä harvinaisia koskikorento- ja vesiperhoslajeja.
Suunnittelualue kuuluu Natura 2000 -verkostoon, osittain soidensuojeluohjelmaan ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan sekä kansainväliseen Project Aqua -vesistösuojeluohjelmaan (karttakuva 6). Alueen jakokunta
omistaa joen kokonaisuudessaan. Suo- ja metsäalueet ovat pinta-alaltaan yhteensä noin 230 hehtaaria, joista
75 prosenttia on valtion omistuksessa ja 25 prosenttia yksityisessä omistuksessa. Suunnittelualueeseen kuuluvat jokiuoman ja suoalueiden lisäksi jokeen rajoittuvat ranta-alueet.
Vesistöjen kunnostushankkeen ”FRESHABIT LIFE IP – Pohjanmaan joet” tavoitteena on parantaa vesistöjen
ekologista tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen toiminta-aika on 2016–2022. Hankkeessa laaditaan
Lapväärtin-Isojoen vesialueelle kattava valuma-aluesuunnitelma, joka koostuu neljästä osasuunnitelmasta:
valuma-alueen ja vesienhoidon toimenpideohjelmasta, kalatalousalueen kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä tulvariskien hallintasuunnitelmasta. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on vesialueen ja läheisten metsä- ja suoalueiden luonnonsuojeluarvojen turvaaminen sekä alueen kestävän käytön edistäminen. Suunnittelu on toteutettu yhteistyössä
luonnon monimuotoisuuden teemaryhmän kanssa. Teemaryhmään kutsuttiin kuntien, eri toimijoiden ja yhdistysten edustajia. Hanna Backman, Robin Sjöblom ja Aurelia Mäkynen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
ovat kirjoittaneet luvut 1–2 ja Aurelia Mäkynen luvut 3–8. Kartat ovat koonneet Hanna Backman, Olli Autio,
Robin Sjöblom, Aurelia Mäkynen ja Katja Vainionpää.
Samanaikaisesti valuma-aluesuunnitelman työstämisen kanssa on käynnistetty myös laajempi yhteistyö,
jonka tavoitteena on luoda yhteinen visio Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen tulevaisuudesta. Viranomaiset
tekevät yhteistyötä kuntien, yritysten, maa- ja metsätalousalan sekä muiden etujärjestöjen kanssa yhdessä
päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä yhteistyötä kutsutaan Vesivisioksi. Lisätietoa Vesivisiosta löytyy osoitteesta vesivattenvisio.org. Samasta osoitteesta löytyy myös linkki, josta pääsee tarkastelemaan Lapväärtin-Isojoen erityispiirteitä tarinakartan muodossa.
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Karttakuva 1. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen sijainti sekä jokiuoman ja sivu-uomien nimet.

1.1 NATURA 2000 -ALUE
Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alue (FI0800111) sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien
alueella ja ulottuu neljän kunnan läpi: Kristiinankaupunki, Karijoki, Isojoki ja Kauhajoki. Alueeseen kuuluvat
Lapväärtin-Isojoen pääuoma ja haarat sekä Stormossenin ja Änikoskmossenin suoalueet. Joki saa alkunsa
Länsi-Suomen korkeimmasta kohdasta eli Lauhanvuoren kansallispuiston lähteistä. Pääuoman pituus on
76 km ja koko jokiuoman 146 km. Natura-alue ulottuu osittain Lapväärtinjoen suistoon, joka myös kuuluu
Lapväärtin kosteikot -nimiseen Natura 2000 -alueeseen. Lapväärtin-Isojoki on arvokas vesistö, jossa on hyvä
vedenlaatu ja runsas lajisto. Natura-verkoston lisäksi vesistö kuuluu UNESCOn kansainväliseen Project Aqua vesistösuojeluohjelmaan. Suistoalue kuuluu kansainväliseen Ramsarin sopimukseen kosteikkojen ja linnuston suojelusta. Alueen luontoarvojen ja maisemallisten arvojen lisäksi alue on tärkeä myös tutkimusnäkökulmasta. Muun muassa Åbo Akademi ja ympäristöviranomaiset ovat käyttäneet jokea tutkimuskohteenaan.
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Pohjavesimuodostumat vaikuttavat vahvasti Lapväärtinjoen-Isojoen veteen. Pohjavesi vaikuttaa myönteisesti vedenlaatuun ja vakauttaa veden lämpötilaa, minkä ansiosta vesistössä saattaa esiintyä useita arvokkaita ja harvinaisia lajeja. Näihin lajeihin lukeutuvat mm. meritaimen ja erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka. Vesistö on eroosioherkkä, ja joen vedenlaatu on heikentynyt eroosion ja valuma-alueen metsäojitusten seurauksena (Haldin ym. 2016). Myös pengertäminen, kalojen vaellusesteet sekä joen perkaukset ja suoristukset uhkaavat joen vedenlaatua, lajeja ja luonnonvaraista tilaa.

1.2 VALUMA-ALUE
Valuma-alue (karttakuva 2) on pinta-alaltaan 1 098 km2 ja koostuu suurelta osin metsämaasta ja avoimesta,
kuivasta kankaasta tai kallioperästä (78,2 %). Peltomaan osuus on 13 %. Muihin Pohjanmaan vesistöihin verrattuna Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella on paljon metsää. Kosteikkojen ja rämeiden osuus on 5,9 %, ja
ainoastaan 0,4 % koostuu vesistöalueesta. Alueella on näin ollen vähän järviä, jotka tasoittavat veden virtausta. Sen sijaan alueella on runsaasti pohjavesimuodostumia, jotka vakauttavat veden lämpötilaa, virtausta
ja laatua. Asutus ja peltomaat keskittyvät joen läheisiin alueisiin, ja asutusta esiintyy pääasiassa Lapväärtin,
Karijoen ja Isojoen taajamissa. Valuma-alueella sijaitsee kaksi tuulivoimapuistoa: Lakiakankaan ja Rajamäenkylän tuulivoimapuistot. Rajamäenkylän tuulivoimapuisto on suunnitteilla, kun taas Lakiakankaan tuulivoimapuisto on jo osittain tuotannossa. Kolmasosa valuma-alueen pinta-alasta on turvemaata, josta valtaosa
on kuivatettua. Jokialueen maaperä on suurilta osin helposti erodoituvaa ja hienojakoista maalajia. Arvioiden
mukaan happamien sulfaattimaiden osuus on alueella pieni.
Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen mittavien ojitusten takia joki on tulvaherkkä. Viimeisin suuri tulva v. 2012–
2013 aiheutti huomattavat haitat peltomaille ja rakennuksille. Haittojen seurauksena vuonna 2015 laadittiin
alueen tulvariskien hallintasuunnitelma (Raitalampi ym. 2015).

1.3. FRESHABIT LIFE IP JA VESIVISIO
Euroopan unionin rahoittama FRESHABIT LIFE IP -hanke käynnistyi vuonna 2016 ja sen tavoitteena on parantaa sisävesien ekologista tilaa ja luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteet saavutetaan muun muassa poistamalla kalojen vaellusesteitä, kunnostamalla puroja ja pienentämällä valuma-alueen ravinnekuormitusta. Lapväärtin-Isojoki on yksi hankkeeseen valitusta kahdeksasta, suomalaisesta kohdealueesta. Hankkeen yhteydessä on edistetty alueen ja eri etujärjestöjen välistä yhteistyötä. Vesivisio eli työ yhteisten tavoitteiden ja
toimenpiteiden muodostamiseksi käynnistyi vuoden 2020 alussa. Lapväärtin-Isojoen Vesivisio on yhteinen
tulevaisuuteen ulottuva näkemys valuma-alueesta ja vesistöstä. Vesivisio sovittaa yhteen alueen luonnonsuojelun, tulvariskien hallinnan, vesienhoidon ja kalavarojen turvaamisen eri suunnitelmat. Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman lisäksi laaditaan myös valuma-alueen ja vesienhoidon suunnitelma, kalatalousalueen kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä tulvariskien hallintasuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelma keskittyy luonnonsuojeluun, pääasiassa Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueella, mutta se
käsittelee myös muita teemoja, kuten virkistyskäyttöä, ympäristökasvatusta, vesienhoitoa ja kalastusta,
mitkä ovat suurilta osin yhteisiä muiden suunnitelmien kanssa. Vesivisio, josta voi lukea lisää osoitteessa
https://vesivattenvisio.org/, on koottu tarinakartaksi, joka sisältää runsaasti tietoa Lapväärtin-Isojoen vesistöstä. FRESHABIT LIFE IP -hankkeesta voi lukea lisää osoitteessa www.metsa.fi/freshabit. FRESHABIT-hankkeen rahoituksesta 60 prosenttia tulee Euroopan unionin LIFE-rahoitusvälineestä.
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Karttakuva 2. Lapväärtin-Isojoen valuma-alue, Lapväärtinjokilaakson Natura-alue ja muita lähellä
sijaitsevia Natura-alueita.
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2. ALUEKUVAUS
2.1 VEDENLAATU, EKOLOGINEN TILA JA HYDROLOGIA
Joen alajuoksu luokitellaan pintaveden tyypin mukaan suuriin turvemaiden jokiin ja yläjuoksu (Isojoki ja Heikkilänjoki) keskisuuriin turvemaiden jokiin. Lapväärtin-Isojoki on Pohjanmaan muihin jokiin verrattuna suhteellisen hyvässä luonnontilassa. Vedenlaatu vaihtelee jokiuoman varrella ja vuoden mittaan. Vesi on koko
joessa pääasiassa kirkasta kuivina ajanjaksoina. Erityisesti joen yläjuoksun purot ja pienet kosket ovat hyvässä
kunnossa. Ihmistoiminnan vaikutukset ovat alempana joella vahvemmat, ja ruoppausten ja raivausten jäljet
näkyvät erityisesti joen alajuoksulla.

2.1.1. METSÄOJISTA KULKEUTUVA HIEKKA ON MUUTTANUT JOEN LUONNONTILAA
Lapväärtin-Isojoen varrella on tehty runsaasti ojituksia, mikä vaikuttaa niin vedenlaatuun kuin virtaamaankin. Ojaverkosto lisää myös tulvariskiä. Ojat keräävät valuma-alueelta vettä niin, että suurten sademäärien
aikaan vettä kulkeutuu luonnollista nopeampaa tahtia uomaan, jonka kapasiteetti ei riitä vastaanottamaan
äkillisesti lisääntynyttä vesimäärää (Haldin ym. 2016). Alavilla paikoilla joki tulvii herkästi. Virtaaman äkillinen lisääntyminen lisää eroosiota ja kiintoaineksen kulkeutumista. Joen virtaama on keskimäärin 12,8 m3/s,
mutta voi nousta jopa 164 m3/s rankkojen sateiden jälkeen. Vesi samenee, kun virtaama kasvaa. (Haldin
ym. 2016).
Lapväärtin-Isojoen uoma ja valuma-alueen ojaverkosto ovat alttiita eroosiolle, sillä alueella on suurelta osin
hienojakoista maa-ainesta, joka irtoaa veden vaikutuksesta herkästi (Raitalampi ym. 2015). Virtaava vesi ja
jäät irrottavat rannoilta maa-ainesta, joka kulkeutuu virran mukana, kunnes virtaus heikkenee ja kiintoaines
painuu pohjaan. Jyrkiksi erodoituneet rantapenkat sortuvat helposti, mikä voi vauhdittaa eroosiota entisestään, sekä vaikeuttaa maankäyttöä. Virtaus on joenmutkan ulkoreunalla aina sisäreunaa voimakkaampi,
joten eroosio vaikuttaa mutkan ulkoreunaan voimakkaimmin. Sedimentaatiota taas tapahtuu enemmän
sisämutkissa. Tämä aiheuttaa jokiuoman meanderointia ja mutkaisuus onkin eroosion seurauksena tyypillistä Lapväärtin-Isojoen yläjuoksulle ja sivuhaaroille.
Valuma-alueen runsaat ojitukset ovat lisänneet vesistön kiintoainekuormaa huomattavasti, joskin viime aikoina tilanne on jonkin verran parantunut. Ojia on tukittu soiden ennallistusten yhteydessä, ja luonnonhoitohankkeet ovat mahdollistaneet toimivien laskeutusaltaiden rakentamisen muutamille kriittisille alueille.
Eroosion hillitsemiseksi alueelle on myös tehty rantojen hoidon suunnitelma, jossa suositellaan herkimmille
maatalousalueille tietynlaista maaperää sitovaa kasvillisuutta ja hoitotoimenpiteitä sen ylläpitämiseksi
(Paalijärvi ym. 2001).
Lisääntyvällä kiintoaineksen määrällä on valtavasti vaikutusta koko vesistön ekosysteemiin aina vesiuoman
rakenteesta ja toiminnasta päällysleviin, vesikasveihin, perustuotantoon, pohjaeläimiin, kaloihin ja hajotusprosesseihin sekä hajottajamikrobeihin (Turunen ym. 2019). Sedimentoitumisen seurauksena peittyvät esimerkiksi kaloille tärkeät koskiosuudet, kutusoraikot ja kutukalojen suoja-alueina käyttämät suvannot. Joen
pohjan eliöstölle, kuten jokihelmisimpukalle ja esimerkiksi taimenen mädille on tärkeää, että virtaava vesi
pääsee tunkeutumaan pohjasoran väleihin tuomaan happea. Tiiviin sedimentin alla happi loppuu kesken.
Monet vaikutuksista kertautuvat ravintoketjussa esimerkiksi niin, että kun vesisammalet vähenevät, eivätkä
enää tarjoa pohjaeläimille suojaa pedoilta ja ääriolosuhteilta, häviävät myös pohjaeläimiä ravintonaan käyttävät kalat. Vähitellen vesistön runsas eliöyhteisö katoaa ja jäljelle jäävät vain hiekkapohjia suosivat lajit.
Kiintoaineksen lisäksi myös humuksen määrä on lisääntynyt ojien kaivuun seurauksena. Humus vaikuttaa
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mm. veden lämpötilaan, valaistusolosuhteisiin, perustuotantoon, ravintoketjuihin, happamuuteen ja haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja myrkyllisyyteen (Palviainen & Finér 2013).

2.1.2 MAANKÄYTTÖ VAIKUTTAA VEDENLAATUUN
Ekologinen tila on käsite, jota käytetään, kun mitataan vesistön
kuntoa ja tilaa. Muiden muassa piilevät, pohjaeläimet ja kalasto
voivat kertoa siitä, miten ihmistoiminta vaikuttaa vesistön tilaan.
Ekologinen tila voidaan jakaa viiteen kategoriaan: erinomainen,
hyvä, tyydyttävä, välttävä, ja huono. Veden ekologinen tila Lapväärtin-Isojoessa on suurimmaksi osaksi hyvä (Haldin ym. 2016).
Pääuoma suistolta Dagsmarkiin on kuitenkin vain tyydyttävässä
tilassa. Pääuoman vedenlaatuun vaikuttaa eniten hajakuormitus, eli kuormituksen tarkkaa lähdettä ei voida määritellä. Alajuoksulla on toteutettu ruoppauksia, perkauksia ja raivauksia
tulvariskien vähentämiseksi, ja toimenpiteet ovat johtaneet
luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen alajuoksulla. Kun mitataan pintaveden tai eliöiden haitallisten aineiden pitoisuuksia,
puhutaan veden kemiallisesta tilasta. Kemiallinen tila luokitellaan joko hyväksi, tai hyvää huonommaksi. Lapväärtin-Isojoella
kemiallinen tila on hyvää huonompi koko vesistön alueella.
Syynä ovat pääasiassa eliöiden elohopeapitoisuudet (Haldin ym.
2016).

Ojat kuivattavat ympäröivää maastoa ja
vaikuttavat alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun ja vesitalouteen. Kuva Änikoskmossenin reunalta: Aurelia Mäkynen

Happamuusongelmat ovat Lapväärtin-Isojoella pienemmät verrattuna Pohjanmaan muihin jokiin. Happamia sulfaattimaita,
jotka hapettuessaan voivat aiheuttaa vesien happamoitumista,
esiintyy valuma-alueella hiukan muita Pohjanmaan jokien valuma-alueita vähemmän. Lapväärtin-Isojokeen
laskevan, Natura-alueeseen kuulumattoman sivuhaaran, Siironjoen (Kärjenjoki, Lillån) vesistössä on happamuusongelmia (Haldin ym. 2016). Suurten sademäärien aikaan vedenlaatu voi heiketä myös pääuomassa ja
vesi happamoitua nopeasti.
Niin ojitus, rantametsien hakkuut, peltoviljely kuin esimerkiksi turvetuotanto vaikuttavat vedenlaatuun
etenkin yläjuoksulla, ja ne myös rehevöittävät vesistöä ja lisäävät kiintoainekuormitusta. Nykyään metsäojituksissa käytetään menetelmiä, jotka kuormittavat vesistöä mahdollisimman vähän. Myös peltoviljelyssä
pyritään nykyisin enenevässä määrin lisäämään vesiensuojelutoimia, kuten suojavyöhykkeitä, säätösalaojia,
lannoituksen oikea-aikaisuutta ja vesistökuormitusta vähentäviä maanparannusaineita. Turpeenoton vesistövaikutukset vaihtelevat suon käytön vaiheesta toiseen (Klöve ym. 2012). Soiden kuivatuksen seurauksena
vesistöön kertyy niin kiintoaine-, kuin ravinnekuormitusta ja runsaasti orgaanista ainetta. Laskupuron uoma
liettyy ja eliöyhteisö muuttuu. Rehevöitymistä, liettymistä ja hapenpuutetta voi esiintyä alapuolisissa vesistöissä. Turvetuotanto on vaikuttanut Lapväärtin-Isojoen vedenlaatuun ja liettymiseen, mutta vaikutukset
vähenevät, kun useita turvesoita suljetaan ja Isojoelle jää vain yksi toimiva turvetuotantoalue. Suurin tuotantoalue sijaitsee tällä hetkellä Siironjoen valuma-alueella.
Valuma-alueen pohjavesivarat puskuroivat ravinnepitoisuuden ja vedenlaadun ongelmia jonkin verran
etenkin yläjuoksulla, mutta valuma-alueen vähäjärvisyyden takia sade- ja sulamisvedet voivat aiheuttaa nopeita muutoksia vedenlaatuun (Åsbacka 2018). Koska pohjavettä purkautuu jokiveteen, on pienissä yläjuoksun uomissa parempi vedenlaatu, kuin pääuomassa. Pohjavesi myös tasoittaa veden lämpötilaa ja ylläpitää
purojen virtaamaa. Suurimmat pohjavesivarannot sijaitsevat erityisesti Lauhanvuoren kansallispuiston lähettyvillä.
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Myös perkaus ja uoman suoristaminen vaikuttavat negatiivisesti vedenlaatuun, erityisesti, koska alueen
maa-aines on eroosioherkkää, jolloin nämä toimenpiteet voivat johtaa merkittävään kiintoaines-, ravinne ja
metallikuormitukseen. Perkauksessa joesta poistetaan mutkat, kivet ja kasvillisuus, yleensä tulvaongelmien
hillitsemiseksi ja virtauksen nopeuttamiseksi. Ruoppaus on lietteen ja maa-aineksen koneellista poistamista. Jokireittiä on perattu tai ruopattu lähes 30 kertaa (Raitalampi ym. 2015). Nykyisellä Natura 2000-alueella tehdyt perkaukset ovat olleet n. 2-10 km pituisia (pisimmät Isojoen eteläisimmässä osassa; Naturaalueeseen kuulumattomalla Kärjenjoella on perattu n. 20 km pitkä yhtenäinen alue ja Karijoen yläjuoksulla
> 10 km). Perkaukset ja ruoppaukset ovat muuttaneet jokireitin luonnontilaa, uoman rakennetta ja voimistaneet eroosiota. Ruoppaus tuhoaa pohjaeläinten elinympäristön toimenpidealueelta. Ruoppauksella voidaan myös tuhota kutualueita, samentaa vettä ainakin hetkellisesti ja vapauttaa ravinteita pohjasedimentistä.

2.1.3. HAJAKUORMITUS ON PISTEKUORMITUSTA SUUREMPAA
Saastuminen häiritsee eliöyhteisön toimintaa monin eri tavoin, riippuen yhdisteiden laadusta ja määrästä
vesistössä. Hajakuormitus on Lapväärtin-Isojoella suurempaa verrattuna pistekuormitukseen (Haldin ym.
2016). Merkittävin osa Lapväärtin-Isojoen hajakuormituksesta on peräisin maa- ja metsätaloudesta. Tähän
kuormitukseen lukeutuvat niin ravinteet, kemialliset yhdisteet kuin kiintoaineskin (sedimentti, humus).
Joen valuma-alueella on muihin Etelä-Pohjanmaan jokiin verrattuna paljon metsää (75 %), mutta uoman
rantojen lähialueista suuri osa on kuitenkin maatalouskäytössä (Raitalampi ym. 2015). Myös rakennetuilta
alueilta kulkeutuva hulevesi voidaan lukea hajakuormitukseen, mutta sen merkitys lienee Lapväärtin-Isojoella pieni alueen vähäisen asukasmäärän vuoksi. Suurimman asutuskeskittymän, Lapväärtin kirkonkylän,
asukasluku on <1500. Myös ilmasta kulkeutuva laskeuma on hajakuormitusta, mutta sen vaikutuksia juuri
tällä alueella ei ole määritelty.
Muovijätteen joutumista vesistöön ei voi saastumisen yhteydessä sivuuttaa. Muovia kulkeutuu ympäröiviltä
maatiloilta ja asutuksesta esimerkiksi tuulen mukana. Suuremmat muovinkappaleet takertuvat kasvillisuuteen tai kivikkoon ja vuosien mittaan palat pienenevät vähitellen mikromuoviksi, jolla on vaikutuksia mm.
vesistön eliöiden elintoimintoihin. Mikromuovia kulkeutuu kuitenkin myös valuma-alueelta veden mukana
ja jopa sadevedessä on muovia.
Pistekuormitus on peräisin tunnetuista lähteistä, joita Lapväärtin-Isojoen varrella on vain muutama. Vanhankylän kalankasvatuslaitos vaikuttaa laitoksen alapuolisen vesistön vedenlaatuun heikentävästi. Laitoksessa ylläpidetään jokireitin uhanalaista taimenkantaa. Vuonna 2017 ELY-keskuksen yhteistarkkailuohjelmaan kuuluivat kalanviljelylaitoksen lisäksi vain Isojoen kunnallinen jätevedenpuhdistamo ja Nevalan Peruna Oy. Näiden kolmen yhteiskuormitus oli vuonna 2017 86 kg/a fosforia ja 3846 kg/a typpeä, minkä laskennallisen vaikutuksen katsottiin olevan lähes kaikissa virtaamatilanteissa hyvin vähäinen (Åsbacka 2018).
Lisäksi työryhmä nosti esiin yksityisten elinkeinonharjoittajien ja asukkaiden jätelain vastaisen toiminnan,
jonka seurauksena purkujätettä tai tuhkaa on voinut joutua rannoilta vesistöön.

2.1.4. PADOT EIVÄT ENÄÄ ESTÄ KALOJA VAELTAMASTA
Veden patoaminen vaikuttaa niin virtaamiin kuin vesistönosien saavutettavuuteen eliöstön kannalta. Vielä
vuonna 2014 Lapväärtin-Isojoen Natura 2000 -alueella oli kahdeksan patoa, joista viisi olivat kalojen vaellusesteitä. Nykyään osa padoista on purettu kokonaan tai osittain, ja kalateitä on sekä rakennettu että
suunniteltu (karttakuva 3). Viimeinen hyvin merkittävä vaelluseste Natura-alueella (Villamon pato) poistettiin ja kalatie rakennettiin vuonna 2018. Osa jäljellä olevista padoista (esim. alajuoksun Holmfors, sekä
ylempänä Penttilänkoski) on sellaisia, että tietyllä virtaamalla kalat pääsevät niistä yli, mutta ne kuitenkin
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merkittävästi hidastavat kalojen nousua yläpuolisiin vesiin. Näihinkin on suunnitteilla kalan nousua helpottavia rakenteita.

Karttakuva 1. Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen padot ja vesistön saavutettavuus kalaston kannalta. Natura-alueella sijaitsee viisi osittaista
vaellusestettä, joista Pärusfors ja Penttilänkoski ovat merkittäviä.
Kalateitä on neljässä padossa.
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2.1.5. ALUEELLA TEHDYT ELINYMPÄRISTÖJEN KUNNOSTUSTOIMET
Elinympäristöjen kunnostamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat Lapväärtin-Isojoella viime vuosikymmeninä painottuneet yläjuoksulle ja latvapuroihin, lukuun ottamatta patoalueiden avaamista (karttakuva 4). Alajuoksulla on sen sijaan keskitytty tulvariskiä pienentäviin toimenpiteisiin. Viimeisimmät kunnostukset on tehty
Villamon patoalueen yhteydessä ja sen ylävirran puolella Pettukylän alueella, Polvenkoskessa, Iivarinkylässä
sekä Lohiluomassa. Myös Hukanluomaa on kunnostettu, samoin kuin Natura-alueeseen kuulumatonta Metsäjoen Kariluomaa (karttakuva 4).

Karttakuva 2. Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella toteutetut ja suunnitellut Metsäkeskuksen vesiensuojeluhankkeet, Suomen luonnonsuojeluliiton
Pohjanmaan piirin toteuttamat purokunnostukset (nimetyt kohteet), sekä
Metsähallituksen ennallistamat suot. Villamon kalatieksi rakennettu pato
on myös merkitty kartalle. (Tilanne syyskuussa 2020.)
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2.2 TOTEUTETUT LUONTOSELVITYKSET
2.2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT
Metsähallitus on toteuttanut luontotyyppiselvityksiä Änikoskmossenin ja Stormossenin keidassoilla vuosina 2003, 2005, 2010 ja 2011. Myös Lundberg (1978) on tehnyt luontoselvityksen. Luontotyypit esitellään
luvussa 2.4.1. Jokiuoman varsinaisia kasvikartoituksia ei ole suoritettu, mutta Suomen luonnonsuojeluliitto
on tehnyt v. 2019 perinnebiotooppien kasvi- ja luontotyyppiselvityksiä joen yläjuoksun rannoilla ja Isojoen
pääuoman varrella (Rikala, 2019). Dagsmarkin rantakasvillisuus on kartoitettu osayleiskaavasuunnittelun yhteydessä (AIRIX, 2007). Lisäksi joen rantakasvillisuutta on tutkittu Lapväärtinjoen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelmassa (Paalijärvi ym., 2001).

2.2.2 HYDROLOGIA JA VEDENLAADUN SEURANTA
Vesinäytteitä on otettu käytännössä koko suunnittelualueella 1970-luvulta lähtien (Ympäristöhallinnon
Hertta-hallintajärjestelmä). Vedenlaatua ja sen tilaa seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti (Haldin
ym., 2016). Säännöllisten vesinäytteiden ottopaikat ilmenevät taulukosta 1.

2.2.3 KALAT JA POHJAELÄIMET
Lapväärtin-Isojoen kalakantoja ja pohjaeläimiä on tarkasteltu useissa tutkimuksissa. Monia kohteita tutkitaan
säännöllisesti (taulukko 1). Alueella on suoritettu kahdesti kalataloudellinen tarkastus. Tarkastuksiin on sisältynyt mm. kalastuskysely (Huovinen ym., 2005, Leppänen & Alaja, 2018). Tuorein tarkastus oli v. 2017–2018.
Luonnonvarakeskus on muiden joukossa kartoittanut joen kalastoa sähkökalastuksen avulla, jolla kalastoa
seurataan vuosittain, tietyissä joen osissa (Klemetsforsen, Nybrofors, Peruskoski, Kläppforsen, Penttilänkoski, Talvitienkoski, Toivolankoski, Tuimalankoski, Vanhakylänkoski, Risukoski). Viime vuosina on myös tutkittu meritaimenen vaellusta jokiuomaa ylöspäin telemetriaseurannan avulla, muun muassa joen vaellusesteiden poistamisen yhteydessä. Lisäksi Lapväärtin-Isojoella on tutkittu taimenpopulaatioiden geneettistä monimuotoisuutta (Jutila ym., 2015).
Alueella on tutkittu maankäytön ja muun ihmistoiminnan vaikutusta pohjaeläimiin (Koivunen, 2015). Pohjaeläimiä on myös tutkittu joen ruoppaushankkeiden yhteydessä (Ympäristöhallinnon Hertta-hallintajärjestelmä), ja tietyille alueille on laadittu säännöllinen tutkimusaikataulu (taulukko 1). Jokihelmisimpukan kartoitus tehdään 1–3 vuoden välein.
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Taulukko 1. Säännölliset selvitykset koko vesistöalueella (huomioi, että mukana on myös suojelualueen ulkopuolella olevia alueita). Lähde: Jyrki Latvala 18.8.2020.

Paikka / Plats

Vedenlaatu /
Vattenkvalitet

Pohjaeläimet /
Bottenfauna

Piilevät / Kiselalger

Sähkökalastus /
Elfiske

Myllykanava

13 x vuodessa / per år
4 x vuodessa / per år

3 vuoden välein /
års mellanrum
6 vuoden välein /
års mellanrum

vuosittain / årligen

Junttila

3 vuoden välein /
års mellanrum
6 vuoden välein /
års mellanrum

Kärjenjoki, Dagsmark

2 x vuodessa / per år

vuosittain / årligen

2.2.4 EUROOPANMAJAVA
Suomessa alkuperäisen majavalajin, euroopanmajavan kartoitus tehtiin kesällä 2019 (Hauhia & Kiiskinen,
2019). Lapväärtin-Isojoessa havaittiin majavan jälkiä, kuten pesiä (kekopesiä ja maakoloja), patoja, majavanhaustaa, majavan tekemiä tuoreita polkuja, kaadettuja puita, purettuja patoja ja vettyneitä alueita. Kartoitusalue kattoi Lapväärtinjoen suistoalueen ja joen alajuoksun, pääuoman Villamosta joen yläjuoksulle, Riitaluoman sekä Heikkilänjoen haaroineen (karttakuva 5).

Kartoittajat merkitsivät mm. patojen sijainnit tarkasti kartalle. Bild: Veera Hauhia/ Essi Kiiskinen
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Tulokset osoittavat, että majavaa esiintyy enemmän tai vähemmän koko kartoitusalueella, sekä pääuomassa
että haaroissa. Eniten havaintoja tehtiin joen yläjuoksulla, erityisesti Uuronluomassa ja Kärkiluomassa. Alueella voitiin havaintojen avulla vahvistaa 17 asuttua reviiriä ja asuinpaikkaa (karttakuva 5). Kaadetut lehtipuut ja maakolot olivat tavallisimpia havaintoja. Jokiuoman varrella havaitut puut olivat kaatuneet sekä luonnollisista syistä että myös majavien kaatamina. Majavat olivat kaataneet puita jokiuoman välittömässä läheisyydessä kuin myös kauempanakin, yli viisi metriä jokiuomasta. Paikoitellen ne olivat liikkuneet metsäojissa
ja kaataneet puita ojan reunojen varrelta. Majavat suosivat alueita, joissa rantakasvillisuus koostuu lehtipuista ja rehevästä aluskasvillisuudesta; ne välttävät alueita, joissa esiintyy pelkästään havumetsää. Tämä
havaittiin myös Lapväärtinjoella ja Isojoella.
Muita kartoitettuja havaintoja olivat muun muassa majavien aiheuttamat haitat maa- ja metsätaloudelle.
Vedenkorkeus voi nousta patorakennelmien takia, jolloin metsä- ja peltomaat voivat vettyä. Lapväärtinjokilaaksossa tehtiin vain muutamia havaintoja majavien rakentamien patojen aiheuttamasta maan vettymisestä. Majavat rakentavat patoja alueille, joissa veden virtaus on maltillista, eikä joki ole liian leveä tai syvä.
Näin ollen majavat suosivat yläjuoksun uomia, jotka ovat Lapväärtinjoella usein mäkisessä maastossa. Vettynyttä maata voi esiintyä alavilla alueilla ja paikoissa, joissa uoma on tasainen. Tällä alueella majavia esiintyy
todennäköisesti vähemmän vettymisherkillä alueilla.
Maahan sortuneita rantapenkereitä havaittiin tietyillä alueilla, joissa on asustanut majavia. On kuitenkin vaikea sanoa, johtuuko penkereiden sortuminen majavien toiminnasta, sillä luonnollinen eroosio on jokiuomassa tavallista. Majavien padot myös jarruttavat veden virtausta, mikä voi vähentää eroosiota paikallisesti.
Euroopanmajavaa koskeva toimintamalli perustuu kartoitukseen, ja se on koottu hoito- ja käyttösuunnitelman (liite 4) yhteydessä. Lisäksi metsästäjät raportoivat asutuista majavanpesistä joka talvi.

Karttakuva 5. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen majavakartoitusalue sekä asutut majava-alueet.
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2.2.5 LINNUT
Änikoskmossenin ja Stormossenin suoalueilla sekä Änikoskmossenin läheisissä rantametsissä on tehty lintukartoitus vuonna 2012 (Rajasärkkä, sähköposti). Jokiuoman varrella ei ole tehty lintukartoitusta, mutta sen
sijaan Natura-alueen ja sen läheisten rantametsäalueiden ja peltojen lintuhavainnoista on koottu raportti
(Nousiainen, 2020).

2.2.6 JOKIUOMAN LUONNONTILAA KOSKEVA TUTKIMUS
Lapväärtinjokilaakson jokiuomista ei ole tehty kenttäkartoitusta. Sen sijaan joen luontotyyppien tilan tutkimiseen on hyödynnetty paikkatietojärjestelmiä (GIS) (Autio, 2018). Joki voidaan jakaa kahteen erilaiseen Natura-luontotyyppiin: Fennoskandian luonnontilaisiin jokireitteihin tai vuorten alapuolisiin tasankojokiin,
joissa on Ranunculion fluitantis- ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta (luku 2.4.1). Joki jaettiin tutkimuksessa 22 osa-alueeseen, jotka analysoitiin erikseen. Mikäli osa-alue täytti kumman tahansa Natura-luontotyyppioppaassa (Airaksinen ja Karttunen 2001) esitetyn luontotyypin kriteerit, myös alueen luonnonvarainen
tila analysoitiin. Luonnontila voi olla erinomainen (I), hyvä (II) taikka kohtalainen tai epäsuotuisa (III). Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa vedenlaatua ja selvitettiin, onko jokea suoristettu vai mutkitteleeko se
luonnollisesti tai onko joen luonnonvaraiseen tilaan puututtu muilla tavoin.

2.3 ALUEEN SUOJELUASEMA
2.3.1 NATURA 2000 -VERKOSTO
Natura 2000 -alueiden tarkoituksena on turvata erityisen tärkeiden luontotyyppien ja lajien suojelu Euroopan unionissa. Lapväärtinjokilaakso kuuluu Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisesti. Alueen maa-alueista koostuva pinta-ala on 233 hehtaaria. Lisäksi joki- ja puroalueiden pinta-ala on
190 hehtaaria. Alue on erityinen SAC-suojelualue (Special Areas of Conservation), mikä tarkoittaa, että suojelutoimenpiteiden tavoitteena on suojata Natura-luontotyyppejä ja luontodirektiivin mukaisia lajeja. Luontodirektiiviä toteutetaan Suomessa mm. luonnonsuojelulain (1996/1096) 39 §:n ja 49 §:n nojalla. Lapväärtinjokilaakson Natura-aluetta suojellaan vesilain ja luonnonsuojelulain nojalla. Rantavyöhykkeen metsäaluetta
suojellaan metsälain mukaisesti.
Lapväärtinjokilaakso sijaitsee limittäin kahden muun Natura-alueen kanssa: Lapväärtin kosteikot ja Lauhanvuori. Nämä Natura-alueet ovat päällekkäin Lapväärtinjokilaakson alueen kanssa vain kuuden hehtaarin
(1,5 %) osalta. Lauhanvuori on SAC-alue, jonka suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla. Lapväärtin
kosteikot on sekä erityinen suojelualue SPA-lintudirektiivin (Special Protection Areas) mukaisesti että SACalue, jossa suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain ja vesilain lisäksi myös maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

2.3.2 VESIPUITEDIREKTIIVI
Vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY) eli vesipuitedirektiivi (VPD) on Euroopan unionin puitedirektiivi Euroopan vesien suojelemiseksi. Puitedirektiivin tavoitteena on pysäyttää vesistöjen tilan huonontuminen sekä
suojella ja parantaa niiden ekologista tilaa. Puitedirektiivillä halutaan saavuttaa hyvä ekologinen vedenlaatu
koko Euroopan unionissa vuoteen 2027 mennessä. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004). Vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi
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laaditaan vesihoitosuunnitelmia ja tulvariskien hallintasuunnitelmia. Isojoen-Teuvanjoen vesialueiden hoidolle on laadittu toimenpideohjelma vuosille 2016–2021 (Haldin ym., 2016) ja Lapväärtinjoen valuma-alueelle tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 (Raitalampi ym., 2015). Lapväärtin-Isojoki on myös
luokiteltu erityiseksi suojelualueeksi vesipuitedirektiivin mukaisesti. Tämä luokitus ei tuo mukanaan uusia
oikeudellisia vaatimuksia, mutta se nostaa joen Suomen tärkeimpien vesistöjen joukkoon.

2.3.3 KOSKIENSUOJELULAKI
Koskiensuojelulaissa (35/1987) kielletään uusien vesivoimalaitosten rakentaminen suojellulle vesialueelle.
Lapväärtin-Isojoen vesistö on yksi Suomen noin 50 vesialueesta, jotka ovat koskiensuojelulain suojelemia.
Koskiensuojelulaki suojelee 25:ttä prosenttia koko Lapväärtinjokilaakson Natura-alueesta.

Karttakuva 6. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen ja läheisyydessä olevien alueiden suojeluohjelmat ja
suojelutilanne.

2.3.4 LUONNONSUOJELUALUEET
Luonnonsuojelualueita perustetaan Natura 2000 -verkoston tai kansallisten luonnonsuojeluohjelmien (esim.
soidensuojeluohjelman ja vanhojen metsien suojeluohjelman) täytäntöönpanoa varten. Soidensuojeluohjelmaan sisältyvät luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävät suot. Ohjelman tavoitteena on parantaa soiden tilaa ja suojelua. Vanhojen metsien suojeluohjelman tavoitteena on parantaa metsien tilaa suojelun
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avulla mahdollistamalla metsien palautumisen luonnontilaan luonnollisella tavalla. Tätä prosessia on myös
mahdollista nopeuttaa ennallistamisen avulla. Karttakuva 6 ja karttakuva 7 osoittavat, mitkä alueet Lapväärtinjokilaaksosta kuuluvat näihin ohjelmiin.

Karttakuva 7. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen suojeluohjelmat ja suojelutilanne, Änikoskmossen
ja Stormossen.

Luonnonsuojelualueita suojellaan luonnonsuojelulailla (1096/1996), ja suojelulla pyritään säilyttämään
luonnon monimuotoisuus valituilla alueilla. Suojelualueen voi perustaa yksityisomistuksessa olevalle maalle
tai valtion omistamalle maalle. Valtiolle hankittu alue siirretään Metsähallitukselle, joka ottaa hallintoviranomaisen roolin. Yksityisomistuksessa olevat luonnonsuojelualueet ovat sen sijaan maanomistajan omistuksessa, mutta alueiden maankäyttöä ohjaavat rauhoitusmääräykset, jotka laaditaan ennen suojelualueen
perustamista. Rauhoitusmääräykset laaditaan maanomistajan ja viranomaisen välisessä yhteistyössä.
Änikoskmossenin ja Stormossenin keidassuot kuuluvat kansalliseen soidensuojeluohjelmaan, kun taas osa
Änikoskmossenin viereisistä joenvarsimetsistä kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan (karttakuva 7).
Valtaosa näistä alueista on valtion omistuksessa tai yksityisomistuksessa olevalla maalla olevia luonnonsuojelualueita. 53 hehtaaria koko Lapväärtinjokilaakson Natura-alueesta on yksityismaalla olevaa luonnonsuojelualuetta (karttakuva 6). Yksityismaalla olevia luonnonsuojelualueita esiintyy Änikoskmossenin ja Stormossenin lisäksi myös joen suistoalueella. Valtion omistamien alueiden osuus, joiden rauhoitusprosessi on vielä
kesken, on 170 hehtaaria.
Luonnonsuojelualueiden verkostoa täydentävät lisäksi kaksi maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvaa
ohjelmaa: METSO-ohjelma eli metsäympäristön biologisen monimuotoisuuden toimintasuunnitelma sekä
HELMI-elinympäristöohjelma, jolla edistetään ennen kaikkea ehdotusten täytäntöönpanoa suoalueista, joilla
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täydennetään soidensuojelua (Tietolaatikko 1). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset perustavat ohjelmien kriteerit täyttäviä alueita pääasiassa pysyvän suojelun avulla eli perustamalla luonnonsuojelualueita
yksityisomistuksessa oleville maille tai hankkimalla valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksessa. Lisäksi
Suomen metsäkeskuksen kautta on mahdollista suojella alueita – erityisesti METSO-kohteita – tilapäisinä ympäristötukikohteina. Lapväärtinjokilaaksossa on toistaiseksi vain 0,26 hehtaaria maata, joka on hankittu
METSO-ohjelman kautta.
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TIETOLAATIKKO 1

METSO-OHJELMA
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman tavoitteina on pysäyttää metsäisten
luontotyyppien sekä metsälajien taantuminen, ja vakiinnuttaa suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä. METSO-ohjelma on ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke,
joka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat
halutessaan suojella metsiensä monimuotoisuutta ja saada siitä valtion maksaman korvauksen. Mikäli
metsä on luonnonarvoiltaan monipuolinen, on suojelusta kiinnostuneella metsänomistajalla kolme
vaihtoehtoa:
1. Pysyvä suojelu
Perustettaessa yksityinen suojelualue omistusoikeus pysyy metsänomistajalla, joka saa suojelusta verovapaan korvauksen puuston hinnan mukaan. Metsänomistaja voi myös halutessaan myydä alueen
valtiolle. Myös kiinteistökaupan hinta on verovapaa. ELY-keskus vastaa pysyvästä suojelusta.
2. Määräaikainen suojelu
Metsä voidaan tietyissä tapauksissa rauhoittaa 20 vuoden määräajaksi ja metsänomistaja saa tuolta
ajalta verovapaan korvauksen (ELY-keskus). Metsänomistaja voi myös vaihtoehtoisesti solmia alueen
suojelusta 10 vuoden ympäristötukisopimuksen Suomen metsäkeskuksen kanssa. Ympäristötuki on
verotettavaa tuloa.
3. Luonnonhoito
Suomen metsäkeskus voi suunnitella yli tilarajojen ulottuvia luonnonhoitohankkeita,
joiden toteuttaja valitaan kaikille toimijoille avoimessa hankehaussa. Toteutuksen
kustannukset korvataan toteuttajalle Kemera-tukena.

HELMI-OHJELMA
Elinympäristön tilan parantamisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluita samalla, kun myös hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista. Suurin syy luonnon köyhtymiseen Suomessa on
elinympäristöjen väheneminen ja niiden laadun heikkeneminen. Niinpä 2020 aloitetussa Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikoita ranta-alueineen, hoidetaan perinnebiotooppeja, lehtoja ja paahdealueita sekä kunnostetaan ja hoidetaan ranta- ja vesiluontoa.
Helmi-ohjelman on tarkoitus ulottua vuoteen 2030 saakka ja pitkän aikavälin tavoitteet ja sisältö julkaistaan keväällä 2021. Alueelliset ELY-keskukset ja Metsähallitus koordinoivat käytännön töitä. Ohjelmassa on myös oma osio kuntien tekemälle monimuotoisuustyölle.
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2.3.5 KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET JA SUOJELUOHJELMAT
Lapväärtinjoki ja Isojoki ovat kuuluneet vuodesta 1971 lähtien UNESCOn kansainväliseen Project Aqua -vesistösuojeluohjelmaan mm. vesistön arvokkaan meritaimenkannan ansiosta. Ohjelman tarkoituksena on säilyttää vesistöt luonnontilassa, ja suojelukohteiden katsotaan olevan kansainvälisesti merkittäviä tutkimuksen
ja opetuksen kannalta. Joen suistoalue kuuluu kosteikkojen Ramsar-suojeluohjelmaan. Suuri osa joesta kuuluu myös Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkiin (https://lhgeopark.fi/), jolla pyritään kehittämään mm. alueen virkistyskäyttöä, tutkimusta, ympäristökasvatusta ja tiedonlevitystä sekä parantaa
alueen luonnontilaa.

Lapväärtin-Isojoki kuuluu Ohrikylästä yläjuoksulle päin Geopark-alueeseen. Isojoen ja Heikkilänjoen haarat kuuluvat alueeseen kokonaisuudessaan.
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2.4 SUOJELLUT LUONTOTYYPIT JA LAJIT
Tässä luvussa esitellään Euroopan unionin tärkeinä pitämät luontotyypit ja lajit (luontodirektiivin liitteet I, II,
IV ja V). Tavoitteena on säilyttää näiden luontotyyppien ja lajien suojelutaso suotuisana. Liitteen II lajit muodostavat Natura 2000 -alueen suojelun perustan. Liitteen IV lajit ovat tiukasti suojeltuja; niiden tappaminen,
pyydystäminen ja häiritseminen sekä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty
(Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 49 §).
Lisäksi luvussa esitellään uhanalaisia lajeja ja kansainvälisiä vastuulajeja. Uhanalaiset lajit ovat vaarassa kuolla
sukupuuttoon. Viimeisin arvio Suomen lajien uhanalaisuudesta tehtiin vuonna 2019 (Hyvärinen ym., 2019).

2.4.1 NATURA 2000 -LUONTOTYYPIT
Luontotyyppi määritellään sellaiseksi maa- tai vesialueeksi, joka eroaa ympäristöstään maantieteellisten,
abioottisten ja bioottisten ominaispiirteidensä ansiosta. Luontotyyppi voi rajoittua esimerkiksi järveen, mutta
se voi myös olla pienempikin alue, kuten metsäalue, räme tai määrätty osa vesistöä. Natura 2000 -luontotyypit ovat Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä I määriteltyjä luontotyyppejä. Luontotyypit vaativat erityistä suojelua, sillä ne ovat vaarassa hävitä levinneisyysalueeltaan, niiden levinneisyysalue on rajoittunut tai
ne muodostavat hyviä esimerkkejä kyseisen luonnonmaantieteellisen alueen ominaispiirteistä. Suomessa on
69 erilaista Natura-luontotyyppiä, joiden katsotaan olevan erityisen arvokkaita. Luontotyyppien ja lajien suojelemiseksi on nimitetty erityisiä suojelualueita (Natura 2000 -alueita). Erityisen tärkeitä eli priorisoituja luontotyyppejä ovat luontotyypit, jotka ovat vaarassa hävitä Euroopan unionista ja joiden suojelussa yhteisöllä
on erityinen vastuu.
Edustavuus osoittaa, miten hyvin yhden luontotyypin muodostama alue vastaa luontotyypin määrittämiskriteereitä. Alueen edustavuutta määriteltäessä otetaan huomioon mm. puuston ja lajikoostumuksen ilmentyminen alueella. Edustavuus luokitellaan erinomaiseksi, hyväksi, merkittäväksi tai ei merkittäväksi. Luontotyyppien kuvailut perustuvat Natura 2000 -luontotyyppioppaaseen (Airaksinen & Karttunen 2001). Luontotyyppien esiintyminen ja edustavuus Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueella perustuvat Metsähallituksen v. 2003–2011 suorittamiin kenttäkartoituksiin.
Lapväärtinjokilaakson Natura-alue koostuu kuudesta erilaisesta Natura-luontotyypistä, jotka kattavat yhteensä noin 86 prosenttia koko alueen pinta-alasta. Nämä esitellään taulukossa 2. Maa-alueiden luontotyyppien edustavuus on määritelty maastossa. Vesialueen edustavuudesta ei ole saatavilla tietoja, koska joen
luontotyypeistä ei ole tehty kenttäkartoituksia. Luonnontila kertoo, miten hyvässä luonnontilassa alue on.
Luonnontilaa on analysoitu hyödyntämällä paikkatietojärjestelmiä (GIS) ja Natura 2000 -luontotyyppiopasta
(Autio, 2018). Luonnontila luokitellaan erinomaiseksi (I), hyväksi (II) taikka kohtalaiseksi tai huonontuneeksi
(III). Alla esitellään Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen luontotyypit.
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Taulukko 2. Alueen luontotyypit, pinta-ala ja edustavuus. Edustavuuden luokitus on: erinomainen, hyvä,
merkittävä tai ei merkittävä. Tähtimerkillä (*) merkityt luontotyypit ovat Suomessa priorisoituja.

Koodi
Kod

Luontotyypin nimi
Naturtypens namn

Edustavuus
Representativitet

Ha

Km

3210

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ

122

104

Ei ole määritelty
Har inte bestämts

3260

Pikkujoet ja purot
Vattendrag med flytbladsvegetation eller
akvatiska mossor

-

27

Ei ole määritelty
Har inte bestämts

7110*

Keidassuot
Aktiva högmossar

148,85

Merkittävä
Betydande

91D0*

Puustoiset suot
Skogbevuxen myr

6,1

Merkittävä
Betydande

9050

Lehdot
Örtrika, näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ

9,8

Hyvä
God

9010*

Luonnonmetsät
Västlig taiga

10,24

Merkittävä
Betydande

FENNOSKANDIAN LUONNONTILAISET JOKIREITIT
Fennoskandian luonnontilaisiin jokireitteihin kuuluvat luonnontilaiset keskisuuret tai suuret jokireitit ja joet,
joiden vesi on kirkasta ja niukkaravinteista ja jokireitit vaihtelevia. Vesistöissä on usein monipuolinen kasvisto
ja eläimistö, ja erityisesti pohjaeläimistön monimuotoisuus on suurta. Airaksisen ja Karttusen (2001) mukaan
tälle luontotyypille tyypillisiä lajeja ovat mm. meritaimen (Salmo trutta), toutain (Leuciscus aspius), pystykeiholehti (Sagittaria sagittifolia) ja palleropalpakko (Sparganium glomeratum). Aution (2018) selvitys jokiuoman luonnontilasta osoittaa, että Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella 104 kilometriä (72 %) jokireitin kokonaispituudesta koostuu Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien luontotyypistä. Jäljelle jäävä 42 kilometrin jokireittiosuus ei kuulu tähän luontotyyppiin. Alue on kokonaisuudessaan erinomaisessa tai hyvässä
luonnontilassa (karttakuva 8).
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VUORTEN ALAPUOLISET TASANKOJOET, JOISSA ON RANUNCULION FLUITANTIS- JA CALLITRICHOBATRACHIUM-KASVILLISUUTTA
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis- ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta,
kattavat pienemmät joet ja pienvedet, joiden rakenne, rantavyöhykkeen kasvillisuus ja puusto ovat luonnontilassa tai lähellä luonnontilaa. Virtaavat luonnontilaiset pienvedet ovat
Suomessa nykyään erittäin harvinaisia.
Pohjan ominaisuudet voivat vaihdella hiekasta tai savialustasta kivikkoiseen pohjaan. Lisäksi ravinneolot voivat vaihdella niukkaravinteisista vesistöistä runsasravinteisiin vesistöihin. Alueen edustavuutta parantavat monimuotoinen vesikasvillisuus ja monipuolisempi vesiuoma, johon kuuluu sekä
koskia että suvantoja. Luonnontilaiset purot mutkittelevat
luonnollisen eroosion seurauksena. Perkaukset, jokiuoman
suoristukset, rantapuualueiden hakkuut, ravinteiden saanti ja
valuma-alueen ojitukset ovat luontotyypille epäsuotuisia ja
heikentävät luonnontilaa.
Aution (2018) selvityksen mukaan 27 kilometriä (18 %) jokireitistä kuuluu luontotyyppiin Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis- ja CallitrichoBatrachium-kasvillisuutta. Pienempiä jokia ja puroja esiintyy
ainoastaan joen yläjuoksulla (kuva 9). Luontotyyppi on osittain limittäin Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien
luontotyypin kanssa. Alue on keskimäärin erinomaisessa tai
hyvässä luonnontilassa.

Luonnontilassa oleva, edustava puro (Koivuluoma). Kuva: Veera Hauhia/ Essi Kiiskinen

.
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Karttakuva 8. Luonnontilaiset jokireitit -luontotyyppi Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella sekä
joen luontotyypin luonnontila.

Karttakuva 9. Pikkujoet ja purot -luontotyyppi Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella sekä joen
luontotyypin luonnontila.
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KEIDASSUOT
Keidassuot ovat niukkaravinteisia soita, jotka saavat ravinteensa pääasiassa sadevedestä. Keidassuot voivat
koostua monesta erilaisesta suotyypistä, muun muassa tupasvillarämeestä (TR) ja isovarpurämeestä (IR).
Keidassuon keskiosat ovat usein ombrotrofisia (vedensaanti sadevedestä), kun taas reunaosissa eli suon
laiteilla on minerotrofisia rämeitä, jotka saavat vettä pääasiassa ympäröivistä vesistöistä ja ovat näin ollen
runsasravinteisempia. Keidassuota voidaan pitää luonnontilaisena (aktiivisena), mikäli se ylläpitää turvetta
tuottavat ekologiset olosuhteet ja kasvillisuuden merkittävän laajalti.
Keidassoita esiintyy Änikoskmossenilla ja Stormossenilla (karttakuva 10) sekä joen yläjuoksulla Lauhanvuoren kansallispuistossa. Tämän luontotyypin kokonaispinta-ala alueella on noin 150 hehtaaria (64 % Naturaalueen maa-alueesta). Luontotyypin edustavuus on pääosin merkittävä.

PUUSTOISET SUOT
Luontotyyppi kattaa havu- ja lehtipuumetsät turvemailla, joilla vedenpinta on pysyvästi korkealla. Tähän
luontotyyppiin lasketaan rämeet, rämetyypit ja korpirämeet sekä näiden yhdistelmätyypit nevakasvillisuuden
kanssa. Puustoisia soita esiintyy alueella keidassoiden lähettyvillä (karttakuva 10) ja joen lähteillä Lauhanvuoren kansallispuiston lähellä. Tämän luontotyypin pinta-ala on alueella vain kuusi hehtaaria ja edustavuus
pääasiassa merkittävä.

BOREAALISET LEHDOT
Boreaaliset lehdot käsittävät useimmat boreaalisen vyöhykkeen lehdot, jotka luokitellaan niiden kosteusasteen mukaisesti ryhmiin (kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot). Lehdoissa on rehevän ja ravinteikkaan ympäristön
ansiosta runsas eläinten, sienien ja kasvien moninaisuus. Kuusi on yleisin puulaji, mutta lehtipuiden (erityisesti leppien) osuus on usein merkittävä. Alueen fennoskandisen tyypin lehtoja esiintyy Änikoskmossenin
läheisyydessä Lapväärtinjoen rantavyöhykkeellä (karttakuva 10), ja ne kattavat noin kymmenen hehtaaria
Natura-alueen pinta-alasta. Edustavuus on pääasiassa hyvä.

BOREAALISET LUONNONMETSÄT
Tähän luontotyyppiin sisältyvät vanhat luonnonmetsät sekä luonnontilaiset paloalat. Metsät ovat myöhäisissä sukkessiovaiheissa, joihin ihmistoiminta on vaikuttanut vain vähän tai ei lainkaan. Suomessa on nykyään
vain harvoja metsiä, joihin ihmistoiminta ei ole vaikuttanut lainkaan. Boreaalisen luonnonmetsän luontotyyppiä esiintyy joen rantavyöhykkeellä lähellä Änikoskmossenia (karttakuva 10). Pinta-ala on noin kymmenen
hehtaaria ja edustavuus merkittävä.
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Karttakuva 10. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella esiintyvät Natura 2000-luontotyypit, Änikoskmossen ja
Stormossen. Natura-alueeseen ei kuulu muita maa-alueita.
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2.4.2 LUONTODIREKTIIVIN LAJIT
Jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera), saukko (Lutra lutra) ja liito-orava
(Pteromys volans) sisältyvät luontodirektiivin liitteiden II ja IV (a) lajiluetteloon sekä
ovat Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen
suojelun perustana. Jokihelmisimpukka
esiintyy joen pääuomassa ja on ollut rauhoitettu vuodesta 1955 lähtien. Tietolaatikossa 2 sivulla 27 esitellään jokihelmisimpukan elinkaari ja elinympäristöt.
Lapväärtin-Isojoella ei ole tehty saukkoselvityksiä, mutta laji on alueella yleinen (tiedot hoito- ja käyttösuunnittelun yhteistyöryhmältä). Saukko merkitsee reviirinsä, ja Saukko on taitava sukeltaja, joka elää joella ympäri vuoden. Kuva:
sen elinalue voi olla jopa 40 kilometriä Ympäristöhallinnon kuvapankki, Markku Aikioniemi.
(Liukko, 1999). Lajin ravintoon kuuluvat
muun muassa kalat, äyriäiset, linnunpoikaset ja linnunmunat. Saukko on rauhoitettu metsästyslain
(1993/615) nojalla.
Liito-oravaa on havaittu ranta-alueella, jossa esiintyy vanhaa metsää (Ympäristöhallinnon Hertta-hallintajärjestelmä). Rajamäenkylän tuulivoimapuiston suunnittelun yhteydessä on tehty liito-oravaselvitys (Pöyry,
2019). Selvityksessä löydettiin aktiivisesti asutettu liito-orava-alue joen yläjuoksulta. Liito-oravan elinympäristö koostuu vanhoista kuusivaltaisista metsistä, joissa kasvaa haapaa ja muita lehtipuita. Haavat toimivat
lajin ruokailu- ja pesäpuina. Laji voi esiintyä purojen varsilla kuusi- ja lehtipuualueilla tai peltomaihin rajoittuvilla metsäalueilla. Liito-orava on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla ja on lisäksi Suomen kansainvälinen vastuulaji.
Lepakot viihtyvät alueilla, joissa on runsaasti yökkösiä ja sopivia asuinpaikkoja (esim. onttoja puita ja vanhoja
taloja). Lepakkoja on tavattu Lapväärtinjoen vesistöalueella lepakkoselvityksen yhteydessä (FCG Suunnittelu
ja tekniikka, 2013). Luontodirektiivin liitteeseen IV sisältyviä lajeja ovat pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii),
isoviiksisiippa (Myotis brandtii), viiksisiippa (Myotis mystacinus) ja vesisiippa (Myotis daubentonii).
Euroopanmajava (Castor fiber), jonka kanta on viime vuosina kasvanut huomattavasti Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella, sisältyy Suomessa luontodirektiivin liitteeseen V. Laji on samanaikaisesti Suomessa riistalaji,
jota saa metsästää Suomen riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla. Suomessa esiintyy kahta majavalajia:
euroopanmajavaa ja kanadanmajavaa. Lapväärtin-Isojoella on todettu esiintyvän ainoastaan Suomen alkuperäiseen lajistoon kuuluvaa euroopanmajavaa (LUKE, 2017). Korpihohtosammal (Herzogiella turfacea) sisältyy alueen kasvilajeista luontodirektiivin liitteeseen II.
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2.4.3 UHANALAISET LAJIT
Laji on uhanalainen, mikäli sen luontainen leviäminen ja säilyminen on Suomessa vaarantunut. Lajit voidaan
luokitella vaarantuneiksi (VU), erittäin uhanalaisiksi (EN) ja äärimmäisen uhanalaisiksi (CR), mikäli on olemassa vaara lajien sukupuuttoon kuolemiseen. Silmälläpidettävät lajit (NT) ovat lajeja, jotka eivät tällä hetkellä ole vaarantuneita, mutta joiden kanta on pienentynyt tai huomattavan pieni taikka lajin leviämisalue on
rajoittunut.
Eräs merkittävimmistä uhanalaisista lajeista Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella on jokihelmisimpukka, joka
luokitellaan erittäin uhanalaiseksi (EN). Joessa esiintyvistä kalalajeista taimen (Salmo trutta) on erittäin uhanalainen (EN), harjus (Thymallus thymallus) vaarantunut (VU), siika (Coregonus lavaretus) erittäin uhanalainen
(EN) ja nahkiainen (Lampetra fluviatilis) silmälläpidettävä (NT). Jokirapu (Astacus astacus, EN) on kuollut sukupuuttoon rapuruton takia, mutta lajin istutusedellytyksiä tutkitaan kalastusalueella.
Ympäristöhallinnon Hertta-hallintajärjestelmän mukaan jokiuoman läheisyydessä kasvaa kaksi sammallajia ja
yksi jäkälälaji, jotka on Suomen uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) luokiteltu vaarantuneiksi (VU): korpihohtosammal, ryytisammal (Geocalyx graveolens) ja haavanhyytelöjäkälä (Collema
subnigrescens). Korpihohtosammalta ja ryytisammalta esiintyy joen yläjuoksun rannoilla. Haavanhyytelöjäkälää on viimeksi löydetty noin 25 vuotta sitten pääuoman rantametsästä Dagsmarkin lähellä. Perinnebiotoopissa viihtyvää ja nykyisin Suomessa harvinaista putkilokasvia, ketonoidanlukkoa (Botrychium lunaria),
löydettiin aiemmin Uuronluoman jokiuoman läheisyydestä (Ympäristöhallinnon Hertta-hallintajärjestelmä).
Laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT). Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella esiintyvistä nisäkkäistä liitoorava on luokiteltu vaarantuneeksi (VU) ja euroopanmajava silmälläpidettäväksi (NT). Alueella esiintyy myös
tummaverkkoperhosta (Melitaea diamina), joka viihtyy kosteilla niityillä virmajuurikasvien lähettyvillä. Laji
on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN). Luumittari (Aspitates gilvaria) on luokiteltu vaarantuneeksi (VU).
Tätä perhosta esiintyy avoimilla ja niukkamineraalisilla suoalueilla, ja lajia on aiemmin tavattu Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella. Lajia uhkaavat avointen suoalueiden kuivatukset sekä entisten laidunmaiden umpeenkasvu.

2.4.4 KANSAINVÄLISET VASTUULAJIT
Suomella on kansainvälinen vastuu joidenkin Pohjoismaille alkuperäisten lajien suojelusta. Vastuu edellyttää
lajien seurannan ja tutkimuksen tehostamista sekä lajien elinympäristöjen huomioimista maankäytön suunnittelussa. Lajien ei tarvitse olla Suomessa harvinaisia tai uhanalaisia, mutta lajien kokonaisvaltainen levinneisyysalue Euroopassa on usein rajoittunut. Vastuulajeille ei ole lakisääteistä suojaa.
Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella elää joitain kansainvälisiä vastuulajeja (taulukko 3). Nisäkkäistä liitoorava on Suomessa vastuulaji. Suomella on myös erityinen vastuu ryytisammaleen ja korpihohtosammaleen
suojelusta. Molempia lajeja tavataan Natura-alueella. Toinen vastuulaji on jokihelmisimpukka (Tietolaatikko 2), joka on myös erittäin uhanalainen. Alueella pesivistä lintulajeista telkkä, teeri, liro ja metso kuuluvat
Suomen vastuulajeihin.
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Taulukko 3. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella tavatut suojellut ja uhanalaiset lajit (poislukien kalat). Tähdellä (*)
merkityt lajit ovat Natura-alueen suojelun perusteena.

Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Suomenkielinen nimi
Svenskt namn

Luumittari
Gul myrmätare
Ketonoidanlukko
Botrychium lunaria
Månlåsbräken
Euroopanmajava
Castor fiber
Europeisk bäver
Pohjanlepakko
Eptesicus nilssonii
Nordfladdermus
Ryytisammal
Geocalyx graveolens
Terpentinmossa
Herzogiella turfacea Korpihohtosammal
Platt spretmossa
Collema subnigresHaavanhyytelöjäkälä
cens
Aspgelélav
Saukko
Lutra lutra*
Utter
Margaritifera marga- Jokihelmisimpukka
ritifera*
Flodpärlmussla
Tummaverkkoperhonen
Melitaea diamina
Sotnätfjäril
Isoviiksisiippa
Myotis brandti
Taigafladdermus
Vesisiippa
Myotis daubentonii
Vattenfladdermus
Viiksisiippa
Myotis mystacinus
Mustaschfladdermus
Liito-orava
Pteromys volans*
Flygekorre

Luontodirektiivin
liite
Habitatdirekivets
bilaga

Aspitates gilvaria

Uhanalaisuusluokka
Hotklass

Erityisesti suojeltava laji
Särskild bevarandeart

Vastuulaji
Ansvarsart

VU
NT
(II, IV), V

NT

IV
VU
II

VU

x
x

x

x

x

VU
II, IV

NT

II, IV

EN
EN

IV
IV
IV
II, IV

VU
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x

TIETOLAATIKKO 2

JOKIHELMISIMPUKKA (Margaritifera margaritifera)
Jokihelmisimpukka eli raakku on erittäin uhanalainen, erityisesti suojeltu ja rauhoitettu laji,
joka sisältyy luontodirektiivin liitteisiin II ja IV. Raakku kuuluu maailman pitkäikäisimpiin selkärangattomiin; yksilöt voivat elää jopa 280-vuotiaiksi.
Raakku tulee sukukypsäksi 18–20 vuoden iässä. Laji lisääntyy siten, että koirassimpukka hedelmöittää naarassimpukan munasolut, jotka vapautuvat jonkin ajan kuluttua veteen toukkina. Toukat kiinnittyvät isäntäeläimen (lohen tai taimenen) kiduksiin ja saavat ravintonsa
kalan verenkierrosta. Ne irrottautuvat kalasta noin kuuden kuukauden kuluttua ja jatkavat
kasvamistaan pohjamateriaalissa. Vain yksi sadasta miljoonasta toukasta onnistuu kasvamaan simpukaksi.
Jokihelmisimpukka on herkkä laji, joka vaatii hyvin erityiset elinolot selviytyäkseen; laji tarvitsee muun muassa puhdasta ja virtaavaa vettä, puhtaan hiekkapohjan voidakseen kaivautua siihen sekä terveen lohikannan isäntäeläimeksi. Jokihelmisimpukka on erityisen herkkä
veden happamoitumiselle ja korkeille ravinne- ja metallipitoisuuksille. Jotta laji voisi jatkossakin elää vesistöissämme, vaaditaan toimenpiteitä veden ravinnepitoisuuksien ja myrkyllisten aineiden vähentämiseksi sekä isäntäeläinkantojen kohentamiseksi.
Etelä-Suomen jokien yksilöt ovat
lähinnä vanhoja, lisääntymiskyvyttömiä yksilöitä. Jokihelmisimpukan
auttamiseksi on Pohjanmaan jokista kerätty talteen simpukoita laboratorio-olosuhteisiin lisääntymään. Kun yksilöt ovat kasvaneet
riittävän isoiksi, eli noin 2 vuoden
kuluttua, simpukat päästetään jokiin, joissa elinolosuhteet toivottavasti ovat tarpeeksi hyviä simpukoiden selviytymisen kannalta.
Jokihelmisimpukan elinkaari koostuu
useista vaiheista: munavaihe, glokidiovaihe (toukkavaihe) ja simpukkavaihe.
Kuva: Seppo Leinonen

28

2.5 MUUT LAJIT JA LUONTOARVOT
2.5.1 KALAT OSANA LUONTOTYYPPIKOHTAISTA FAUNAA JA NIIDEN ROOLI JOKIHELMISIMPUKAN ISÄNTÄELÄIMINÄ
Lapväärtin-Isojoki on Suomen merkittävimpiä vaelluskalajokia. Joessa esiintyy muun muassa uhanalaista meritaimenta, joka kutee ja lisääntyy joessa ja vaeltaa mereen kasvamaan. Lapväärtin-Isojoen meritaimenkanta
on Selkämeren ainoa jäljellä oleva alkuperäinen ja luontaisesti lisääntyvä kanta. Joen yläjuoksu sekä Karijoki
ja Metsäjoki, jotka virtaavat Lapväärtinjokeen, ovat meritaimenelle erityisen tärkeitä kutu- ja poikastuotantoalueita (Haldin ym., 2016, Koivurinta ym., 2019).
Meritaimenen lisäksi vesistössä esiintyy myös muun muassa vaellussiikaa, harjusta, nahkiaista sekä paikallista
taimenkantaa, joka elää koko elämänsä samassa vesistössä. Lipkinin ja Setälän (1989) mukaan joessa on tavattu 27:ää erilaista kalalajia (taulukko 4). Lisäksi sähkökalastuksen ja myöhempien selvitysten yhteydessä
on tavattu kahta muutakin kalalajia, ruutanaa ja kuhaa. Vaellussiikaa, vimpaa, suutaria, ruutanaa, töröä, kuhaa, kivinilkkaa, kuoretta, kampelaa ja ankeriasta tavataan pääasiassa joen alajuoksulla ja suistoalueella. Kalakantojen tilaa ja runsautta on tutkittu säännöllisellä sähkökalastuksella, kun taas taimenkantaa on myös
tutkittu erilaisten selvitysten yhteydessä.
Sen lisäksi, että Lapväärtin-Isojoen taimenkanta on itsessään merkittävä, on taimenella myös tärkeä rooli
uhanalaisen jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) isäntäeläimenä. Lapväärtin-Isojoki on harvoja
Etelä-Suomen jokia, joissa jokihelmisimpukkaa vielä tavataan. Jokihelmisimpukka rauhoitettiin vuonna 1955
helmenpyynnin takia, mutta rauhoitus ei estä lajin elinympäristöjen tuhoutumista. Lajia uhkaavat jokiuoman
perkaukset, liiallinen lannoittaminen ja saasteet, metsäojitukset ja isäntäeläinkantojen pienentyminen (Oulasvirta ym., 2016).

Taimen. Kuva: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri
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Taulukko 4. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella tavatut kalalajit.
Uhanalaisuusluokka
Hotklass

Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Suomenkielinen nimi
Svenskt namn

Abramis brama

Lahna | Braxen

Alburnus alburnus

Salakka | Löja

Anguilla anguilla

Ankerias | Ål

Barbatula barbatula

Kivennuoliainen | Grönling

Blicca bjoerkna

Pasuri | Björkna

Carassius carassius

Ruutana | Ruda

Coregonus lavaretus

Vaellussiika | Vandringssik

Cottus gobio

Kivisimppu | Stensimpa

Esox lucius

Hauki | Gädda

Gasterosteus aculeatus

Kolmipiikki | Storspigg

Gobio gobio

Törö | Sandkrypare

Gymnocephalus cernua

Kiiski | Gärs

Lampetra fluviatilis

Nahkiainen | Nejonöga

Lampetra planeri

Pikkunahkiainen | Bäcknejonöga

Leuciscus idus

Säyne | Id

Leuciscus leuciscus

Seipi | Stäm

Lota lota

Made | Lake

Oncorhynchus mykiss

Kirjolohi | Regnbågslax

Osmerus eperlanus

Kuore | Nors

Perca fluviatilis

Ahven | Abborre

Platichthys flesus

Kampela | Flundra

Pungitius pungitius

Kymmenpiikki | Småspigg

Rutilus rutilus

Särki | Mört

Salmo trutta

Taimen | Öring

Sander lucioperca

Kuha | Gös

Thymallus thymallus

Harjus | Harr

Tinca tinca

Suutari | Sutare

Vimba vimba

Vimpa | Vimma

Zoarces viviparus

Kivinilkka | Tånglake

CR

EN

NT

NT

NT

EN

30

2.5.2 KASVILLISUUS
Pääuoman rantavyöhyke koostuu lehtipuuvaltaisesta sekametsästä ja pensaikosta. Puusto on paikoin erittäin
tiheää ja koostuu raidasta, kiiltopajusta, pihlajasta, tuomesta, koivusta, kuusesta, männystä, harmaalepästä
ja haavasta (AIRIX, 2007; Metsähallituksen luontotyyppiselvitys). Muita joen rannoilla viihtyviä kasvilajeja
ovat vadelma, pujo, mesiangervo, karhunputki, lehtovirmajuuri ja heinälajit (taulukko 5). Rantavedessä tavataan muun muassa rantakukkaa, rentukkaa ja saraheinää. Joessa kasvaa lummetta ja järvikortetta. Rantakasvillisuus on joen alajuoksulla Dagsmarkin ja Lapväärtin kohdalla rehevää ja koostuu pääasiassa valkovuokosta, keltakurjenmiekasta, kurjenkellosta, lehtotähtimöstä, taikinamarjasta ja kevätlinnunherneestä
(Paalijärvi ym., 2001). Laajoilla peltomailla joen rantakasvillisuus tarjoaa suojaa pelloilla liikkuville eliöille ja
muodostaa näin myös ekologisen käytävän näille lajeille. Rantavyöhyke koostuu joen alajuoksulla suurilta
osin kuusi- ja mäntyvaltaisesta sekametsästä. Joen matalissa vesissä esiintyy muun muassa vesisammal-lajeja, purovitaa ja siimapalpakkoa.
Metsähallituksen luontotyyppiselvitysten mukaan Änikoskmossen on luokiteltu rämeen ja nevan suotyyppeihin, kun taas Stormossen koostuu kokonaan rämeestä. Kasvillisuusluokka vaihtelee kuivasta kankaasta kuivahkoon kankaaseen. Suoalueilla tavataan mäntyä, ja niillä kasvaa karpaloa, lakkaa, tupas- ja luhtavillaa, suopursua ja saraheinää (Lundberg, 1978; taulukko 6).
Vieraskasvilajeista voi pääuoman rannoilla tavata jättipalsamin (Impatiens glandulifera) ja komealupiinin (Lupinus polyphyllus) (tiedot yhteistyöryhmältä). Isojoen jokiuomassa on myös havaittu etelänruttojuurta (Petasites hybridus) (Riihimäki, 2016).

Lupiinikukinto on tavallinen näky joen varrella. Kuva: Hanna Backman
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Taulukko 5. Lapväärtin-Isojoen jokiuoman läheisyydessä tavatut kasvilajit. Lähteet: AIRIX, 2007; Metsähallituksen
luontotyyppi-inventoinnit; Paalijärvi m.fl., 2001 ja maastohavainnot.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn
Puut ja pensaat
Träd och buskar
Alnus incana
Betula pendula
Betula pubescens
Picea abies
Pinus sylvestris
Populus tremula
Prunus padus
Ribes alpinum
Rubus idaeus
Salix caprea
Salix phylicifolia
Sorbus aucuparia

Suomenkielinen nimi
Svenskt namn

Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn
Caltha palustris

Harmaaleppä
Gråal
Rauduskoivu
Vårtbjörk
Hieskoivu
Glasbjörk
Kuusi
Gran
Mänty
Tall
Haapa
Asp
Tuomi
Hägg
Taikinamarja
Måbär
Vadelma
Hallon
Raita
Sälg
Kiiltopaju
Grönvide
Pihlaja
Rönn

Campanula persicifolia
Equisetum fluviatile
Filipendula ulmaria
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Lathyrus vernus
Lupinus polyphyllus
Lythrum salicaria
Myosotis scorpioides
Nymphaea sp.
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea

Ruohovartiset kasvit
Örtartade växter
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Artemisia vulgaris

Potamogeton alpinus
Valkovuokko
Vitsippa
Karhunputki
Skogspipa
Pujo
Gråbo

Sparganium gramineum
Stellaria nemorum
Valeriana sambucifolia
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Suomenkielinen nimi
Svenskt namn
Rentukka
Kabbleka
Kurjenkello
Stor blåklocka
Järvikorte
Sjöfräken
Mesiangervo
Älggräs
Jättipalsami
Jättebalsamin
Kurjenmiekka
Svärdslilja
Kevätlinnunherne
Vårärt
Komealupiini
Blomsterlupin
Rantakukka
Fackelblomster
Luhtalemmikki
Äkta förgätmigej
Lumpeet
Näckrosor
Etelänruttojuuri
Pestrot
Ruokohelpi
Rörflen
Purovita
Rostnate
Siimapalpakko
Flotagräs
Lehtotähtimö
Lundarv
Lehtovirmajuuri
Flädervänderot

Taulukko 6. Änikoskmossen-Stormossenilla tavatut kasvilajit, Lundberg, 1978.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn
Carex spp.
Eriophorum angustifolium
Eriophorum vaginatum
Ledum palustre
Pinus sylvestris
Rubus chamaemorus
Vaccinium oxycoccos

Suomenkielinen nimi
Svenskt namn
Sarakasvit
Starrväxter
Luhtavilla
Ängsull
Tupasvilla
Tuvull
Suopursu
Getpors
Mänty
Tall
Lakka
Hjortron
Karpalo
Tranbär

2.5.3 LINNUT
Lapväärtinjokilaakson Natura-alue ja joen ranta-alueet ovat useille lintulajeille merkittäviä ruokailu-, pesimis- ja levähdysalueita (karttakuva 11). Joessa elää ja pesii pääasiassa vesilintuja, kun taas rantametsissä
pesii niin pikkulintuja kuin petolintuja (Nousiainen, 2020). Erityisesti varpuslinnut viihtyvät lehtipuuvaltaisessa ja pensaikkoisessa ympäristössä. Jokilaakso ja rehevät rantalehtimetsät tarjoavat linnuille suojaa ympäröiviltä laajoilta peltomailta ja soveltuvat pesimäpaikoiksi. Joen ja läheisten kosteikkojen hyönteiset ja
kalat ovat linnuille tärkeitä ravinnonlähteitä. Viereiset peltoalueet – erityisesti joen alajuoksulla – toimivat
sen sijaan muuttolintujen (esim. joutsenten ja hanhien) levähdyspaikkoina. Jokilaakso on merkittävä lintujentarkkailualue, jossa voi tavata mm. harvinaisia lajeja kuten koskikaraa (Cinclus cinclus), joka on myös pesinyt alueella, sekä virtavästäräkkiä (Motacilla cinerea). Jokilaakson lintulajit on koottu liitteeseen 1. Lintutiedot perustuvat Änikoskmossen-Stormossenin linjakartoituksiin (Rajasärkkä, 2012) sekä alueen lintuhavaintojen yhteenvetoon (Nousiainen, 2020).
Nousiaisen (2019) mukaan Natura-alueen yleisimmät pesivät vesilinnut ovat telkkä (Bucephala clangula) ja
sinisorsa (Anas platyrhynchos). Telkkä pesii muun muassa lajia varten pystytetyissä linnunpöntöissä jokiuoman varrella. Näiden lajien lisäksi jokiuoman lähettyvillä on myös tavattu tavia (Anas crecca), isokoskeloa
(Mergus merganser) ja tukkakoskeloa (Mergus serrator) sekä harvemmin tukkasotkaa (Aythya fuligula) ja
haapanaa (Mareca penelope). Ei-pesivien merimetsojen (Phalacrocorax carbo) on havaittu saalistavan Lapväärtin jokisuulla ja noin yhden kilometrin matkalla ylävirtaan. Keväällä joen alajuoksulla saattaa nähdä myös
lokkeja pyydystämässä kaloja. Rantasipi (Actitis hypoleucos) on joessa tavallinen kahlaajalintu.
Joen varrella sijaitsevissa rehevissä lehtipuumetsissä viihtyy rastaita, kyyhkyjä, kerttuja, kerttusia, kuten ruokokerttusia (Acrocephalus schoenobaenus) ja viitakerttusia (Acrocephalus dumetorum), tiaisia, sieppoja,
muun muassa satakieliä (Luscinia luscinia), tikkoja, kuten käpytikkoja (Dendrocopos major), palokärkiä (Dryocopus martius) ja käenpiikoja (Jynx torquilla), variksia, pääskysiä ja peippoja. Jokilaaksossa on satunnaisesti
tavattu harvinaista ja uhanalaista valkoselkätikkaa (Dendrocopos leucotos). Myös pöllöt, kuten lehtopöllö
(Strix aluco), saattavat paikoitellen pesiä ja saalistaa jokilaaksossa. Rantametsän kolot, linnunpöntöt ja linnunpesät muodostavat pöllöille hyviä asuinpaikkoja. Alueella pesivien pöllöjen lukumäärä on kuitenkin suhteellisen pieni (Nousiainen, 2020). Suuret pihlajanmarjasadot houkuttelevat rantametsiin tilhiä. Muita ranta33

metsissä ja pääasiassa joen yläjuoksulla viihtyviä lintulajeja ovat peukaloiset (Troglodytes troglodytes) ja rautiaiset. Syksyllä jokilaaksossa saattaa tavata harmaahaikaroita (Ardea cinerea). Petolinnut saattavat paikoitellen pesiä joen rantametsissä. Joen yläjuoksulla rantojen havumetsissä pesii esimerkiksi kanahaukkoja (Accipiter gentilis) ja varpushaukkoja (Accipiter nisus). Pääskyset käyttävät jokiuomaa pääasiassa ruokailupaikkana, mutta ne myös pesivät lähistöllä rakennuksissa ja rantapenkereillä. Jokilaaksossa on havaittu törmäpääskyjä (Riparia riparia), haarapääskyjä (Hirundo rustica) ja räystäspääskyjä (Delichon urbicum). Haarapääsky on yleisin alueella esiintyvä pääskyslintu (Nousiainen, 2020).
Änikoskmossenin ja Stormossenin suoalueilla esiintyy muun muassa kapustarintaa (Pluvialis apricaria), liroa
(Tringa glareola) ja keltavästäräkkiä (Motacilla flava), jotka ovat tyypillisiä suoaluelajeja (Rajasärkkä, lintuselvitys, sähköposti). Lisäksi alueella tai sen läheisyydessä on havaittu myös pensaskerttuja (Sylvia communis),
peippoja (Fringilla coelebs) ja sirittäjiä (Phylloscopus sibilatrix). Änikoskmossenin välittömässä läheisyydessä
ja jokiuoman varrella on yhtenäinen metsäalue, jossa voi tavata kanalintuja, kuten pyitä (Tetrastes bonasia).
Myös metsot (Tetrao urogallus) ja teeret (Lyrurus tetrix) käyttävät metsäalueita ruokailupaikkoina (Nousiainen, 2020). Alueen avoimilla mailla esiintyviin lajeihin kuuluvat metsäkirvinen (Anthus trivialis), kiuru (Alauda
arvensis), töyhtöhyyppä (Vanellus vanellus) ja kuovi (Numenius arquata).
Jokea reunustavat pellot ovat muuttolinnuille hyviä ruokailu- ja levähdyspaikkoja. Lålbyn ja Lapväärtin peltomaat sekä Sepänkylän pellot ovat merkittävimmät levähdyspaikat. Yleisiä alueella levähtäviä muuttolintuja
ovat laulujoutsenet (Cygnus cygnus), metsähanhet (Anser fabalis), kanadanhanhet (Branta canadensis) ja
merihanhet (Anser anser). Keväällä pelloilla voi tavata myös kapustarintaa ja suokukkoa (Calidris pugnax).

Karttakuva 11. Natura-alueella tai alueen läheisyydessä olevat alueet, joilla on korkea linnustoarvo.
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2.5.4 ÄYRIÄISET JA HYÖNTEISET
Erittäin uhanalainen (EN) jokirapu (Astacus astacus) oli aiemmin tavallinen näky Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella (Krooks ym., 1975). Suomeen vuonna 1893 saapuneen ja Lapväärtinjokeen 1940-luvulla rantautuneen rapuruton myötä jokirapu hävisi joesta (Mannonen ym., 2006). Vuosien 1989–2004 välillä Lapväärtinjoen vesistöalueelle istutettiin noin 12 000 jokirapua ja 38 000 täplärapua (Pacifastacus leniusculus) (Pursiainen ym., 2006). Rapurutto palasi vesistöön 1950-luvulla ja Kärjenjoki kärsi jälleen rapurutosta vuonna 1996.
Vaikka Lapväärtin-Isojokeen on usean vuoden ajan istutettu jokirapua, esiintyy lajia nykyään ainoastaan Kärjenjoen alueella ja lajia pyydetään vain Kärjenkoskella (Teemu Huovinen, sähköposti 24.1.2020). Täplärapu,
joka on Yhdysvalloista Suomeen 1960-luvulla tuotu vieraslaji, on jokiravun vahva kilpailija ja sietää myös rapuruttoa paremmin (Pursiainen M., 2010). Rapuruttoa on vesistössä jäljellä täpläravun takia. Täplärapu on
levinnyt laajalti ja lajia esiintyy nykyään joessa varmuudella suistolta Dagsmarkiin asti. Täplärapu estää jokiravun selviytymisen pääuomassa (Teemu Huovinen, sähköposti 24.1.2020).
Alueen sudenkorennoista ei ole tehty varsinaista selvitystä. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pohjaeläintietojärjestelmän (POHJE) mukaan Lapväärtin-Isojoen alueella esiintyy useita erilaisia koskikorentoja, jotka
elävät virtaavassa vedessä ja sen läheisyydessä. Ne ovat tärkeä ravinnonlähde useille kalalajeille. Jokialueella
esiintyy todennäköisesti myös useita yöperhosia ja vesiperhosia, jotka ovat tavallisia virtaavan veden läheisyydessä (Wolfgang Wawerek, suullinen keskustelu 16.1.2020). Puroriippasirvikäs (Silo papilles) on joen läheisyydessä havaittu tavallinen yöperhoslaji (Ympäristöhallinnon Hertta-hallintajärjestelmä).

2.5.5 PERINTEINEN MAANVILJELY, LAIDUNNUS JA NIITTO
Perinteinen maanviljely, johon olennaisena osana kuului eläinten laiduntaminen luonnonniityillä ja hakamailla, oli ennen yleistä maassamme. Sen ansiosta syntyi avoimia ja monimuotoisia alueita, joissa esiintyi
lukuisia lajeja. Maatalouden nykyaikaistamisen ja maankäytön muuttumisen myötä tämäntyyppisten kulttuurimaiden pinta-ala on supistunut voimakkaasti. Nykyisin nämä nk. perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä (Kekäläinen & Molander 2003, Kontula & Raunio 2018).
Jokilaakson ja sen valuma-alueen varrella oli ennen monia laidunmaita, joista nykyään vain harvoja hoidetaan
perinteisin menetelmin. Valuma-alueella inventoitiin 1990-luvun kansallisissa perinnebiotooppiselvityksissä
17 arvokasta perinnebiotooppialuetta, joista yhdeksän on suorassa yhteydessä jokiuomaan (karttakuva 12).
Kaksi perinnebiotooppia määriteltiin maakunnallisesti arvokkaiksi ja loput paikallisesti arvokkaiksi. Kaksitoista aluetta oli inventoinnin aikaisessa hoitotilanteessa kokonaan tai osittain perinteisessä käytössä. Valtaosa joen varren laidunnetuista alueista sijaitsivat viljelypeltojen välittömässä yhteydessä, mikä on haitallista
perinnebiotooppien hoidon kannalta (Kekäläinen & Molander 2003). Kun osassa jokilaaksoa kartoitettiin
avoimia niittyjä uudelleen vuonna 2019, todettiin niistä joidenkin olevan edelleen laidunkäytössä.. Tähän
kartoitukseen sisältyi yksi perinnebiotooppina inventoitu alue, joka oli tuolloin laidunnuskäytössä (Rikala
2019). Alueella on mahdollisuus lisätä arvokkaiden niittyalueiden määrää. Potentiaaliset ennallistamisalueet
ovat tällä hetkellä voimakkaasti umpeenkasvaneita, mutta ne voitaisiin hoidon avulla kunnostaa arvokkaiksi
niittymaiksi.
Inventoiduilla rantaniityillä on jokseenkin vaatimaton kasvillisuus, johon sisältyy tyypillinen makean veden
kasvillisuus rantavedessä. Rantaveden yläpuolella on yleensä korkeaa piennarkasvillisuutta, jota seuraavat
suurruohokasvillisuus tai lehtomaiset nurmilauhavaltaiset niityt, jotka muuttuvat rantapenkereen päällä tuoreiksi tai kosteiksi niityiksi. Näiden alueiden yhteydessä esiintyy myös muunlaisia luontotyyppejä, kuten ke-
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toja, hakamaita ja metsälaitumia (Kekäläinen & Molander 2003). Perinnebiotooppien perinteisen käytön osittainen loppuminen on johtanut alueiden umpeen kasvamiseen, mikä uhkaa alueiden lajien monimuotoisuutta.
Hoidon lisääminen laidunnuksen ja niiton muodossa jokilaakson varrella kasvattaisi luontoon liittyviä ja maisemallisia arvoja. Vanhojen laidunmaiden ennallistamiseen ja hoitoon voi hakea taloudellista tukea.

Karttakuva 12. Perinnebiotooppialueet Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella.
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2.6 ALUEEN HISTORIA
Lapväärtinjokilaakson alue on ollut asutettuna suuren osan historiaa. Alueelta löydetyt muinaismuistot viittaavat siihen, että alueella on asuttu ainakin kivikaudelta lähtien, vaikka jokilaakson lähialueelta löydetyn
Susiluolan perusteella voidaan arvella, että alueella on asuttu jo ennen edellistä jääkautta. Lapväärtti mainitaan vuonna 1303 kirjoitetussa kirjeessä silloiselle kuninkaalle; kyseessä on ensimmäinen tunnettu asiakirja,
jossa kuvaillaan asutusta Pohjanmaan maakunnassa. (Eränen 2017, Pihlaja 1984 & Museovirasto – Kulttuuriympäristön palveluikkuna.)
Jokilaakson tärkeät elinkeinot ovat vaihdelleet vuosien mittaan ja kylien välillä, mutta kalastus ja karjanhoito
ovat olleet etupäässä tärkeimpiä, samoin myös maanviljely ja kaskiviljely, tervanpoltto ja metsästys. Merkittävä osa vientiä on kautta aikojen perustunut kalastukseen ja tervanpolttoon. Jokea on käytetty muun muassa vesimyllyjen, meijereiden ja sahojen käyttövoimana. Myöhempinä aikoina jokea on myös käytetty sähkön tuottamiseen vesikäyttöisillä turbiineilla, joilla on toimitettu sähköä suhteellisen suurelle alueelle (Eränen 2017 & Pihlaja 1984).

2.6.1 MERKITTÄVÄT KULTTUURIYMPÄRISTÖT JA MUINAISMUISTOT
Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen yhteydessä on alue, joka kuuluu Valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) verkostoon. Kyseessä on Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen
kirkkomaisema. Kirkonkylä ja Koppelonkylä muodostavat alueen, jossa on säilynyt perinteistä jokilaakson viereisille mäenharjanteille syntynyttä asutusta. Alueella on useita arvokkaita rakennuksia, kuten 1800-luvun
puukirkko, pappila ja vanhoja talonpoikaistaloja. Alueen vanhoille talonpoikaistaloille ominaista ovat puolitoistakerroksiset pitkät päärakennukset ja niiden suljetut neliömäiset pihapiirit. Teitä reunustavat useat kiviaidat (Museovirasto 2019).
Jokilaaksossa on runsaasti muinaismuistoja. Muinaismuistot keskittyvät niihin jokiuoman osiin, jotka sijaitsevat Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Tutkitut muinaismuistot ovat suurilta osin kivikautisia asuinpaikkoja
ja muunlaisia muinaismuistoja, kuten pronssikautisia hautaröykkiöitä. Alueella on myös useita muinaismuistoja, joita ei vielä ole vahvistettu ja jotka vaativat lisätutkimuksia. Lisäksi alueella on todennäköisesti löytämättä olevia muinaismuistoja.
Kulttuuriympäristöihin kuuluvat myös perinnebiotoopit eli alueet, joita on ennen vanhaan käytetty laidunnukseen ja/tai niittoon. Valtaosaa näistä alueista ei nykyään enää käytetä perinteisin menetelmin, minkä
vuoksi ne ovat kasvaneet umpeen. Lisätietoa laidunnus- ja niittomaista luvussa 2.5.5.

2.7 NYKYINEN MAANKÄYTTÖ
2.7.1 KAAVOITUS JA ASUTUS
Alueen maankäyttöä ohjaavat maakuntakaavat (Pohjanmaan maakuntakaava, Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava ja Satakunnan maakuntakaava), Lapväärtin osayleiskaava, Dagsmarkin osayleiskaava, Kristiinankaupungin rantayleiskaava sekä Isojoen kunnan yleiskaavat Mäkikaupungille ja Sorilanmäelle.
Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 suunnittelualue on osoitettu alueeksi, joka on Natura 2000-verkostoon kuuluva alue ja Project Aqua -vesistö.

Suunnittelualueelle on osoitettu seuraavat varaukset:
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SL: Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue.
Virkistys-/matkailukohde. Virkistys- ja matkailukäyttöön tarkoitettu alue (Perus).
Ohjeelliset ulkoilureitit ovat merkittynä. Dagsmarkissa reitti kulkee Änikoskmossenin ympäri ja jokiuoman
varrella. Melontaväylä on merkitty kulkevaksi jokiuomaa pitkin suistosta Änikoskmossenille. Myös ohjeellinen pyöräilyreitti kulkee osittain jokiuoman vieressä. Kulttuuriympäristöllisesti ja maisemallisesti arvokas
kohde on merkitty Lapväärttiin. Lapväärttiin ja Dagsmarkiin on myös merkitty maakunnallisesti arvokkaita
kulttuuriympäristöjä.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sisältää seuraavat suunnittelualueen varaukset:
SL-2: Soidensuojeluohjelman mukaan perustettu tai perustettavaksi tarkoitettu luonnonsuojelualue. Alueella
ei saa toteuttaa toimenpiteitä, jotka voivat heikentää alueen luontoarvoja.
Suunnittelualue on merkitty kuuluvaksi Natura 2000 -verkostoon. Vesistö ja sitä ympäröivät maa-alueet Ohrikylästä Iivarinkylään ja Alakylästä Heikkilään on merkitty alueiksi, jotka ovat tärkeitä kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta. Suunnitelmassa määrätään, että kulttuuriympäristölliset ja maisemalliset arvot huomioidaan siten, että nämä arvot turvataan yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Muun muassa Isojoen
kylästä etelään ja Vanhankylän kohdalla on pohjavesialueita.
Suunnittelualueelle on merkitty useita ohjeellisia ulkoilureitistöjä. Yksi reiteistä seuraa suurilta osin Isojoen
jokiuomaa.
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan vaihekaavassa 1, tuulivoima, on osoitettu kaksi aluetta tuulivoimapuistoille Natura-alueen läheisyydessä: Rajamäenkylän ja Lakiakankaan tuulivoima-alueet. Tuulivoimapuistojen
yksityiskohtaisessa suunnittelussa on huomioitava tuulivoimaloiden vaikutukset Lapväärtin-Isojoen vesistöön.
Lapväärtin osayleiskaava kattaa jokiuomasta 4,5 kilometriä (noin kolme prosenttia Natura-alueen jokiuomasta) valtatie 8:sta Lapväärtin keskustan kautta Mittsholmeniin, Granskogiin. Joki on osoitettu merkinnällä
W/s, vesialue, ja Natura-alue merkinnällä nat. Ranta-alueille jätetään suojavyöhyke, jossa minimoidaan valumaveden vaikutukset luontoon. Kolme maa-aluetta Natura-alueella on varattu maa- ja metsätalousvaltaisiksi
alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Nämä on merkitty MY-alueiksi. Kaavan mukaan alueen maisemalliset arvot ja ympäristöarvot tulee huomioida ja säilyttää alueen hakkuiden yhteydessä.
Dagsmarkin osayleiskaava jatkuu Lapväärtin osayleiskaavasta itään sekä kattaa jokiuomasta kahdeksan kilometriä eli 5,5 prosenttia Natura-alueen jokiuomasta. Joki on merkitty vesialueeksi (W-1/s) ja Natura-alueeksi
(nat). Kaavan mukaan rannoille on jätettävä suojavyöhyke valumaveden vaikutusten pienentämiseksi. Kolme
saarta Natura-alueella on varattu maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja.
Yksi virkistysalue, Storholmen, on osoitettu V-1-alueeksi. Maisema- ja ympäristöarvot on alueella säilytettävä, ja maisemaa mahdollisesti muuttaviin toimenpiteisiin vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen
lupa. Jokiuomaan on merkitty kanoottireitti.
Kristiinankaupungin rantayleiskaava kattaa suiston, Stormossenin (Isonevan), Änikoskmossenin Dagsmarkissa sekä jokiuoman keidassuon vieressä. Kaava kattaa koko Natura-alueeseen kuuluvan maa-alueen ja noin
viisi kilometriä jokiuomasta. Suisto, Stormossen ja Änikoskmossen on osoitettu Natura-verkostoon kuuluviksi
luonnonsuojelualueiksi merkinnällä SL-1. Jokiuoma on osoitettu merkinnällä W, vesialue. Ranta-alueet jokiuomasta pohjoiseen Dagsmarkissa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisiksi M-1-alueiksi.
Isojoen kunnan yleiskaava Mäkikaupunki 2020 kattaa jokiuomasta 1,5 kilometriä eli noin prosentin Naturaalueen jokiuomasta. Joki ja rantavyöhyke on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL-1), joka on tärkeä elinympäristö kaloille, hyönteisille ja linnuille. Arvokkaat elinympäristöt ja luontotyypit on huomioitava alueen
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maankäytössä ja alueen kasvillisuus on säilytettävä luonnontilaisena. Luonnonsuojelualueella on yhdyskuntateknisen huollon alue pohjaveden ottamoa varten. Ohjeellinen ulkoilureitti on merkitty jokiuoman varrelle.
Luonnonsuojelualueella on varattu kahteen paikkaan loma-asuntoalue, merkintänä RA-1-alue. Tällä alueella
yhdelle tontille saa alueen ympäristöarvojen takia rakentaa vain yhden loma-asunnon. Yleiskaavassa on myös
osoitettu suojavyöhyke (sv-merkintä) jokiuoman varrelle. Suojavyöhykkeellä ei saa harjoittaa toimintaa, joka
voi vaikuttaa haitallisesti joen luontoarvoihin.
Isojoen kunnan yleiskaava Sorilanmäki 2030 kattaa jokiuomasta noin kilometrin eli alle prosentin Naturaalueen jokiuomasta. Natura-alue on kaavassa osoitettu vesialueeksi merkinnällä W.nat. Alueen luontoarvot
ja niiden säilyttäminen on huomioitava sellaisten toimenpiteiden kohdalla, jotka voivat vaikuttaa ympäristöön. Rantavyöhyke on osoitettu luonnonsuojelualueeksi, ja rantavyöhykkeen varrelle on osoitettu suojavyöhyke merkinnällä sv. Osaa suojavyöhykkeestä halkoo ohjeellinen ulkoilureitti.
Asutus keskittyy Lapväärtin ja Isojoen taajamiin, mutta asutusta on enemmän tai vähemmän koko jokiuoman
varrella joen alkulähteitä lukuun ottamatta. Jokiuoman varrella on sekä asuinrakennuksia että loma-asuntoja.
Maisemallisesti näkyviä rakennuksia Natura-alueella ovat muun muassa Isojoen kalanviljelylaitokset ja voimalarakennukset, kuten Pärus Forsin voimalaitos.
Valuma-alueella sijaitsee kaksi tuulivoima-aluetta. Rajamäenkylän tuulivoima-alue, joka sijaitsee Lapväärtinjoesta suoraan itään ja Heikkilänjoesta pohjoiseen, on v. 2021 siirtynyt YVA-menettelyvaiheesta eteenpäin,
kun taas Lakiakankaan tuulivoimapuisto, joka sijaitsee Lapväärtinjoesta etelään ja Isojoesta länteen, on osittain tuotannossa. Lakiakankaan tuulivoimapuistossa on tällä hetkellä 14 turbiinia ja tuotantokapasiteetti on
57 MW. Rajamäenkylän tuulivoimapuistosta suunnitellaan huomattavasti suurempaa. Pinta-alaltaan
79km2:n alueelle tulee suunnitelmien mukaan enimmillään 54 turbiinia, joiden yksikköteho on 6–10 MW.
Hankkeelle on laadittu osayleiskaavat, jotka on hyväksytty Karijoen ja Isojoen kunnissa v. 2021. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman lausunnon mukaan varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Naturaarvioinnin laatimista ei hankkeessa ole tarpeellista tehdä. Hankkeen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksia lieventäviä toimia.

2.7.2 KALASTUS JA METSÄSTYS
Kalastus oli ennen vanhaan tärkeä elinkeino Lapväärtinjokilaaksossa. Alueella kalastettiin ja pyydettiin aktiivisesti lohta, nahkiaista ja rapuja, joita vietiin muun muassa Venäjälle, Venäjän vallan aikana (Eränen 2017).
Ravustus taantui rapuruton takia 1950-luvulla. Suunnittelualueen yhteydessä joen alaosissa ja suistossa harjoitetaan nykyään kaupallista kalastusta. Kaupallinen kalastus jokiuoman varrella muodostuu pääasiassa nahkiaisen pyynnistä rysällä. Vuosina 2011 ja 2014 tehdyn kyselyn mukaan suistossa harjoitetaan kaupallista kalastusta ainoastaan vähäisessä määrin (Tolonen & Huovinen 2016).
Virkistyskalastusta esiintyy monissa joen osissa. Vuonna 2017 tehdyn kalastuskyselyn mukaan virkistyskalastus on suosituinta pääuoman varrella ja vilkkainta touko–elokuussa. Alueen käytetyimpiin kalastusmenetelmiin lukeutuvat viehekalastus, perhokalastus, katiskakalastus ja onginta. Verkkokalastus on alueella vähäistä.
Hauki ja taimen muodostavat valtaosan saaliista, mutta myös harjusta ja ahventa pyydetään paljon. Lahna,
särki, siika tai säyne muodostavat ainoastaan pienen osuuden raportoiduista kalasaaliista (Leppänen & Alaja
2018). Luontaisesti lisääntyvä meritaimenkanta (eli rasvaevällinen taimenkanta) on ollut rauhoitettu vuodesta 2019 lähtien. Joessa saa kalastaa vain istutettua taimenta, jonka rasvaevä on leikattu pois. Harjus on
rauhoitettu 1.4.–31.5. välisenä aikana ja vaellussiika 1.9.–31.11. Jokeen istutetaan vuosittain taimenia, jotka
kasvatetaan Vanhankylän kalanviljelylaitoksessa ja polveutuvat joen omasta taimenkannasta.
Metsästys on Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella tärkeä virkistysmuoto, ja 11 metsästysseuraa harjoittaa
metsästystä koko jokiuoman pituudelta (taulukko 7). Metsästyskortteja myydään paikallisten metsästäjien
lisäksi myös ulkopuolisille metsästäjille tilapäisinä vieraskortteina. Osa metsästäjistä metsästää myös Natura39

alueen läheisyydessä. Natura-alueella on rajattu suuria alueita metsästystä varten jokiuoman varrella sijaitsevan asutuksen takia. Metsästys edellyttää 150 metrin suojavyöhykettä asutettujen rakennusten ympärillä.
Muun muassa alue valtatie 8:n ja Peruksen maantiesillan välillä on rajattu metsästystä varten. Metsästys on
sallittua useimmilla yksityisillä luonnonsuojelualueilla (YSA-alueilla). Natura-alueen ympärillä sijaitsee myös
riistapeltoja.

Taulukko 7. Aktiivisesti metsästävät jäsenet Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella ja alueen läheisyydessä.

Seura/Förening

Jäsenmäärä/
Antal medlemmar

Aktiivisesti metsästävät jäsenet
Natura-alueen läheisyydessä /
Antalet aktiva jägare i närheten
av Natura 2000-området

Lappfjärds s. Jaktsällskap
Lappfjärds Jaktklubb
Karijoen metsästysseura ry.
Villamo-Heikkilä metsästysseura ry.
Vanhankylä metsästysyhdistys ry.
Isojoen metsästysseura ry.
Iivarinkylä metsästysyhdistys ry.
Kodesjärven metsästysyhdistys ry.
Möykyn metsästysseura ry.
Lauhanmaan metsästysseura ry.
Päntäneen metsästysseura ry.
Kauhajoen metsästysseura ry.

125
70
36
155
42
n./ca 40
n./ca 40
330
950

n./ca 40
n./ca 40
15–17
n./ca 40–50
15
n./ca 100–120
160

Lapväärtin-Isojoen jokiuoman läheisyydessä metsästetään hirvieläimiä, kanalintuja, vesilintuja, pienriistaa ja
majavia (tiedot metsästysseuroilta). Metsästysseurojen pyyntisaaliit esitellään liitteessä 2. Erityisesti nuoremmat metsästäjät metsästävät aktiivisesti pieniä petoeläimiä, pääasiassa minkkiä ja supikoiraa. Pienten
petoeläinten metsästys on Isojoen alueella merkittävää, ja metsästysseura on jo 30 vuoden ajan järjestänyt
pienpetopyynnin kilpailuja. Metsästysseurojen mielestä pienpetopyyntiä voitaisiin lisätä entisestään. Myös
hirvieläimiä metsästetään jokiuoman varrella aktiivisesti, sillä ympäröivät pellot ja metsät tarjoavat eläimille
tärkeitä levähdyspaikkoja. Alueen hirvikanta on metsästysseurojen mukaan vakaa, kun taas metsäkauris- ja
valkohäntäpeurakannat ovat kasvaneet.
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Pienpetopyyntiä harjoitetaan aktiivisesti Lapväärtin-Isojoen rannoilla. Kuvat: Hanna Backman

Vesilintujen metsästys oli jokiuoman varrella ennen tavallista, mutta vesilintupopulaatioiden vähenemisen
myötä myös Lapväärtin-Isojoella pesimäkannat ovat romahtaneet ja vesilinnustusta harjoitetaankin nykyään
pääasiassa joen alajuoksulla ja suistossa. Telkille on pystytetty linnunpönttöjä jokiuoman varrelle lintujen
houkuttelemiseksi jokialueelle. Lisäksi tulvivat alueet ovat tärkeitä muuttolinnuille. Alueella metsästetään
kanalintuja, erityisesti teertä ja metsoa. Kanalintujen lukumäärä on alueella ollut pitkään epäsuotuisan alhainen. Teerikanta on metsästysseurojen mukaan viime aikoina kasvanut, ja metsokanta oli tavallista vahvempi
syksyllä 2019.
Majavaa esiintyy koko jokiuoman pituudelta, erityisesti pienemmissä haaroissa ja ojissa, ja lajia metsästetään
koko alueella. Euroopanmajavan metsästys vaatii metsästysluvan, minkä takia majavaa täytyy metsästää alueilla, joissa lajin kaatamat puut tai padot voivat muodostaa uhkaa maa- ja metsätaloudelle. Patoja puretaan
myös koko alueella, erityisesti pienemmistä haaroista, joissa padot ovat yleisiä. Lapväärtissä patoja on purettu haaroista, ojista ja puroista noin 60 kertaa kahden viime vuoden aikana. Maanomistajat voivat ottaa
yhteyttä metsästysseuroihin, mikäli he löytävät majavien patoja, jotka voivat häiritä maa- tai metsätaloutta.
Majavien metsästyslupia on myönnetty enemmän majavakannan kasvun myötä. Lapväärtin, Karijoen ja Kauhajoen metsästysalueille myönnettiin yhteensä 68 metsästyslupaa vuosina 2019–2020.
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2.7.3. VIRKISTYS
Lapväärtinjokilaakso on idyllinen virkistyskohde kauniin luonnon, luonnontilaisten koskien ja purojen sekä
alueen kulttuurimaiseman ansiosta. Natura-alue on paikallisväestölle tärkeä virkistysalue, sillä joki mutkittelee useiden kylien ja taajamien halki. Sillä on myös potentiaalia kasvaa suosituksi matkailukohteeksi. Alueella
on suuri maisemallinen ja kulttuurinen arvo, ja Lapväärtin-Isojoki kuuluu Etelä-Suomen luonnontilaisimpiin
jokiin. Joen varrella ja lähiseuduilla voi esimerkiksi pyöräillä, meloa, kävellä ja ajaa moottorikelkalla. Muun
muassa Möykyn kylässä Heikkilänjoen varrella ja Vanhassakylässä Isojoen varrella on laavuja (karttakuva 13).
Lapväärtinjokilaakson läheisyydessä sijaitsee myös Lauhanvuoren kansallispuisto ja muita retkikohteita,

Meloen voi kokea jokiluontoa läheltä, mutta kaikki joen osat eivät ole saavutettavissa Kuva: Veera Hauhia / Essi
Kiiskinen

joissa on erinomaiset vaellusreitit.
Tietoa Natura-alueen läheisyydessä olevista matkailukohteista ja palveluista löytyy esimerkiksi seuraavilta
verkkosivuilta:
•
•
•
•
•
•
•

seikkailesuupohjassa.fi (Leader Suupohja -hanke), v. 2021 lähtien: visitsuupohja.fi
kristinestad.fi (Kristiinankaupungin kotisivut)
muinaispolut.fi (Museovirasto ylläpitää nettisivua, jossa luetellaan historiallisia kohteita sisältäviä
polkuja)
laavu.org (epävirallinen ja valtakunnallinen nettisivu, jonka kartta näyttää yksityishenkilöiden merkitsemät laavut)
visitpohjanmaa.fi (Visit Pohjanmaan kotisivut)
luontoon.fi (Metsähallituksen virkistyssivu, jossa esitellään mm. kansalliset matkailukohteet)
lhgeopark.fi (Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkin kotisivut)

VIRKISTYSMUODOT
Joen vieressä kulkee hyvä tieyhteys, ja pyöräily on kuntoilumuotona kasvattanut suosiotaan alueella ja Suomen virkistyskohteissa ylipäätään. Maastopyöräily on suosittua erityisesti Lauhanvuoren kansallispuistossa
ja laajemminkin Geoparkin alueella, ja uusia reittejä on suunnitteilla. Lapväärtinjokilaaksossa on kuitenkin
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vähän pyöräilyreittejä, ja niistä puuttuvat opasteet. Uudet pyöräilyreitit viitoituksineen ja opasteineen olisivat tarpeellisia, jotta alueella voitaisiin lisätä pyöräilymahdollisuuksia.
Melontaa harrastetaan pääuomassa jossain määrin ja rajoitetummin pienemmissä haaroissa. Alueen kosket
ja padot, jokea tukkivat kaatuneet puut ja paikoitellen alhainen vedenkorkeus hankaloittavat melontaa.
Dagsmarkista kulkee suistoon noin 22 kilometrin pituinen kanoottireitti (Pohjanmaan maakuntakaava 2040;
AIRIX Ympäristö, 2011). Tyllilän (1993) mukaan Heikkilänjokea ja joen yläjuoksua pitkin oli mahdollista meloa
vielä 1990-luvulla. Nykyään joen yläjuoksulta on suurilta osin vaikea liikkua alas useiden jokeen kaatuneiden
puiden takia.
Jokilaakson saavutettavuus vaeltajille on keskinkertainen. Joen alajuoksulla on hyvä, 700 metrin pituinen
luontopolku Storholmenin ympärillä, mutta ylempänä ei juuri ole vaelluspolkuja. Yläjuoksun hienoihin matkailukohteisiin lukeutuvat muun muassa Vanhankylän viihtyisät kyläympäristöt, kauniit koskialueet ja joenrannan laavut (karttakuva 13). Jokilaaksolla on suuri virkistyspotentiaali, jota voitaisiin kehittää parantamalla
alueen saavutettavuutta, löydettävyyttä ja tiedotusta. Ympäristökasvatusta voitaisiin myös parantaa muun
muassa joen varteen sijoitettavien infotaulujen avulla.
Verkkosivulta kelkkareitit.fi löytyy moottorikelkkareitti Isojoelta Iivarinkylään. Reitti kulkee osittain jokea pitkin ja sen yli Isojoella ja Iivarinkylässä. Lauhan Kelkkailijat ry:n kotisivun mukaan reitti on merkitty maastoon
selkeästi ja sitä ylläpidetään talkoovoimin. Myös Lauhanvuoren kansallispuiston ympäri kulkee moottorikelkkareitti. Moottorikelkkaretket ovat tärkeä tulonlähde useille seudun yrittäjille.
Lähin EU-uimaranta sijaitsee Kangasjärvellä noin kaksi kilometriä Heikkilänjoesta etelään Möykyn kylässä.
Järven läheisyydessä on myös leirintäalue ja hiihtolatu. Muun muassa Kodesjärvellä sijaitsee yleinen uimaranta. Myös joessa uitiin ennen vanhaan (Ostrobothnia Australis, 1974).
Muihin alueen ulkoilma-aktiviteetteihin lukeutuu mm. lintujen tarkkailu, jota kuitenkin harrastetaan pääasiassa suistoalueella. Jokialueella voi tavata useita harvinaisia lintulajeja, kuten koskikaraa ja virtavästäräkkiä,
minkä takia joesta voi muodostua suosittu lintujentarkkailukohde.

RETKIKOHTEET
Storholmen, joka sijaitsee Peruksen koskessa Dagsmarkin kylässä, on noin kahden hehtaarin suuruinen saari,
joka on ollut virkistyskäytössä 1950-luvulta lähtien. Alueella on luontopolku, infotauluja, levähdysalueita ja
lintutorni (Kristiinankaupungin karttapalvelu). Saari on suosittu kalastuspaikka, sillä se sijaitsee joen keskellä.
Storholmenia varten on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma (Järvinen, 2004). Tarkastele tietolaatikkoa 3 sivulla 45 saadaksesi lisätietoa Storholmenista. Dagsmarkissa on myös virkistysalue Isokoskella ja aiemmin toiminnassa ollut kalanviljelylaitos. Kalanviljelylaitoksen kunnostuksen yhteydessä v. 2005–2007 rakennettiin
muun muassa laavu, tulentekopaikka ja kanoottiramppi. Ohriluoman silta, joka sijaitsee Ohrikylässä ja kulkee
Isojoen yli, on ympärivuotinen ulkoilmakohde. Alueella on riippusilta ja grillikota. Muut joen laavut sijaitsevat
Vanhassakylässä, Lähteenkylässä, Köllikoskella, Heikkilänjoessa ja Koppelonkylässä. Karttakuva 13 näyttää
myös useimmat lähialueen levähdyspaikat, polut ja hiihtoladut.
Lauhanvuoren kansallispuisto sijaitsee joen yläjuoksun läheisyydessä (karttakuva 2). Puistossa on muun muassa vaelluspolkuja, pyöräilyreittejä, hiihtolatuja ja näköalatorni. Lisäksi puisto kuuluu kansainväliseen
Geopark-verkostoon, joka on perustettu tiedon jakamista varten geologisista kohteista, luonnontieteiden
opetuksesta ja geologisen perinnön suojelemisesta. Lauhanvuori muodostaa Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geoparkin alueella lisäksi virkistyskäytön ja matkailun ydinalueen. Lauhanvuoren kansallispuistossa sijaitsee
yksi Länsi-Suomen korkeimpia kohtia (231 metriä merenpinnan yläpuolella). Pyhävuori ja Susiluola ovat
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myös suosittuja virkistyskohteita. Ne sijaitsevat Kristiinankaupungissa noin 3,5 kilometriä jokiuomasta linnuntietä pitkin (karttakuva 13). Sekä Lauhanvuori että Pyhävuori kuuluvat Natura-verkostoon (karttakuva
2).

Karttakuva 3. Laavut, kodat sekä polut ja ladut Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen läheisyydessä. Lauhanvuoren kansallispuisto retkeilyrakenteineen sijaitsee heti Natura-alueen itäpuolella, mutta sen reitistö ja taukopaikat jätettiin merkitsemättä karttaan.

2.7.4 VEDENOTTAMOT TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JA KASTELUUN
Lapväärtinjoen vettä hyödynnetään juureskasvien viljelyssä ja teollisuudessa. Alue on tunnettu perunaviljelmistään, jotka ovat alueella yleisempiä kuin muualla Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (Haldin ym., 2016).
Pärus Forsin voimalaitos hyödyntää joen vettä käyttövoimana. Vettä käytettiin ennen vanhaan myös myllyjen
ja sahojen pyörittämiseen (Krooks ym., 1974).
Isojoen kunnassa on aktiivinen Vanhankylän Kalanviljelylaitos sekä vastikään toimintansa lopettanut Isojoen
Kala Oy. Vanhankylän Kalanviljelylaitoksessa kasvatetaan joen oman meritaimen- ja harjuskannan smoltteja,
jotka istutetaan Lapväärtin-Isojokeen. Laitos tuottaa vuosittain noin 150 000 kaksivuotista meritaimenta. Isojoen Kala Oy lopetti kalanviljelytoiminnan vuonna 2016.
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TIETOLAATIKKO 3
STORHOLMEN – LUONNONKAUNIS PARATIISI
Storholmen on noin 2,5 hehtaarin suuruinen luonnonkaunis saari keskellä Lapväärtinjokea vanhan voimalaitoksen alueella Peruksen koskella. Saari peittyy alkukesästä valkovuokkoihin, ja alue
on paratiisi luontoa rakastavalle retkeilijälle. Storholmen on nykyään suosittu virkistyskohde
luontopolkuineen ja hyvine kalastusmahdollisuuksineen.
Saaren luonto on maakunnallisesti arvokas; suuren osan saarta peittävä lehtomainen sekametsä
edustaa maakunnassamme harvinaista luontotyyppiä. Lehto on rehevä metsä, jonka kasvillisuus
muodostuu pitkälti kasvupaikkansa suhteen vaativammista heinä- ja ruohokasveista. Lehtomaisen metsän lisäksi saarella esiintyy myös kallio- ja niittyalueita. Storholmenin harvinaisiin ja vaativiin lajeihin lukeutuvat muun muassa valkovuokko (Anemone nemorosa), sinivuokko (Hepatica
nobilis), lehtokuusama (Lonicera xylosteum), lehtomaitikka (Melampyrum nemorosum) ja korpikaisla (Scirpus sylvaticus). Saaren kasvillisuudessa on nähtävillä enää vähäisiä jälkiä alueen
pelto- ja laidunmaakäytöstä pienempien ja avointen niittyalueiden muodossa. Saaren linnusto
on erittäin monipuolinen ja alue tarjoaa elinympäristön myös harvinaisemmille lajeille puuston
rakenteen ja monien vanhojen, kuolleiden lehtipuiden ansiosta. Saaren on myös raportoitu olevan paikallisesti tärkeä alue yöperhosille.
Saaren ympäri kulkee luontopolkuja, joiden varrella on infotauluja kertomassa vierailijoille alueen historiasta ja luonnosta. Lisäksi saaressa on levähdyspaikka ja grillausmahdollisuus. Urheilukalastajat vierailevat usein Storholmenilla, sillä saarta ympäröivissä koskissa on runsaasti muun
muassa taimenta, harjusta ja ahventa. Saaren läheisyydessä on myös mahdollisuus tutustua
Pärus Forsin vanhaan voimalaitosalueeseen, joka tuotti ensimmäisten joukossa sähköä turbiinikäyttöisellä generaattorilla. Laitos on lajissaan maamme viimeinen käytössä oleva voimalaitos.
Lähialueella on myös kahvila ja yöpymismahdollisuuksia.

Text: Järvinen, 2004. Perus byaförenings hemsida. Bild: Perus byaförenings hemsida
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3. KESKEISET ARVOT JA UHAT
3.1 KESKEISET ARVOT
Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen tärkeimmät luontoarvot liittyvät sekä elinympäristöihin että lajistoon. Luonnon monimuotoisuuden kannalta suurimmat arvot ovat maakunnan muita jokia keskimäärin
paremmassa luonnontilassa oleva jokireitti puroineen ja koskineen, jokivarren paikallisesti merkittävät vanhat luonnonmetsät sekä maakunnallisesti arvokkaat keidassuot. Kaikkein keskeisin suojeluarvo on itse jokireitti.
Lajeista arvokkaimpia ovat uhanalaisuutensa perusteella jokihelmisimpukka (EN), meritaimen (EN), vaellussiika (EN) sekä ranta-alueiden osalta kirjoverkkoperhonen (EN), luumittari (VU), liito-orava (VU), ryytisammal (VU), korpihohtosammal (VU) ja haavanhyytelöjäkälä (VU). Erityisesti meritaimen- ja jokihelmisimpukkakannat ovat valtakunnallisesti merkittäviä. Lapväärtin-Isojoessa on ollut meressä elävä harjuskanta (CR),
joka on tullut jokeen kutemaan, mutta nykyisin joessa esiintyvät harjukset ovat istutusperäisiä. Näistä on
muodostunut jokialueella lisääntyvä kanta (sisävesiharjus määritellään Suomessa vaarantuneeksi). Merestä
jokeen lisääntymään vaeltava harjuskanta on Lapväärtin-Isojoesta todennäköisesti hävinnyt, samoin kuin
muistakin rannikon joista (suullinen tiedonanto 4/2020, Riku Palo). Uhanalainen (EN) jokirapu on hävinnyt
Natura-alueelta useiden rapuruttoepidemioiden ja vakiintuneen täplärapukannan seurauksena, mutta kalatalousalue suunnittelee sen palauttamista Natura-alueen latvavesiin. Palautusta yritetään vain, jos löytyy
alueita, joista lähimmät täplärapukannat ovat riittävän kaukana. Mikäli istutukset onnistuvat, lukeutuisi
myös jokirapu suojeluarvojen joukkoon. Joessa esiintyy myös uhanalaisia koskikorento- ja vesiperhoslajeja
ja nilviäisiä, mutta tiedot niistä ovat puutteelliset. Lajeista saukko ja liito-orava ovat Lapväärtinjokilaakson
Natura 2000 –alueen suojeluperusteena ja Natura-alueen viimeisimmässä tilan arvioinnissa keskeisimmäksi
suojeluarvoksi nostettiin jokihelmisimpukka.
Alueen käytön näkökulmasta tärkeimpiä arvoja ovat vesivarojen lisäksi virkistykseen liittyvä toiminta, maisemalliset arvot ja kulttuuriarvot. Joki ja sen lähialueet tarjoavat mahdollisuuden mm. kalastukseen, metsästykseen, veneilyyn, melontaan, patikointiin, pyöräilyyn ja lintujen tarkkailuun. Joen varrella on perinteisiä kulttuurimaisemia, perinnebiotooppeja, muinaismuistoja, ja koko jokilaakso on maisemallisesti arvokas.
Isojoki kuuluu myös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen verkostoon (RKYverkosto). Myös koskia voidaan pitää arvokkaina nähtävyyksinä.
Koska joki, ja etenkin sen latvojen purot suurelta osin ovat lähellä luonnontilaa, on alue erityisen tärkeä myös
tutkimuskohteena ja vertailuvesistönä
ympäristöviranomaisille, Luonnonvarakeskukselle sekä yliopistoille. Joki ja
sen lähiympäristö soveltuvat hyvin
myös luonto-opetukseen, vaikkakin
toimijoita alueella on tällä hetkellä vähän.

Jokialue soveltuu erittäin hyvin luontoopetukseen. Kuva: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri
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3.2 SUURIMMAT UHAT
Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueella vuonna 2016 tehdyn tilan arvioinnin mukaan suojeluarvoja uhkaavia tekijöitä ovat pengertäminen ja rantojen muuttaminen, ojitus, perkaus ja ruoppaus, eroosio, pintavesien saastuminen, kalankasvatus, turpeenotto ja veden patoaminen. Natura-alueen tilan arvioinnista ovat
vastanneet Metsähallitus ja ELY-keskus. Tilan arvioinnissa mainittujen uhkien lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmaa työstävä teemaryhmä nosti esille haitalliset vieraslajit (jättipalsami, lupiini, täplärapu, minkki ja supikoira), ilmastonmuutoksen ja perinnebiotooppien osalta laidunnuksen päättymisen.

3.2.1 OJITUS, MAANKUIVATUS, EROOSIO JA SEDIMENTAATIO
Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella on laaja ojaverkosto, jota ylläpidetään kunnostusojituksilla. Ojaverkosto
on kaivettu pääasiassa soiden ja suometsien kuivattamiseksi. Myös Lapväärtinjokilaakson suojelusoiden
(Stormossen ja Änikoskmossen) ohitse on kaivettu ojia, jotka kuivattavat myös suojeltuja suoalueita.
Vuonna 2020 alkaneessa Helmi-ohjelmassa kuitenkin selvitetään myös Stormossenin ja Änikoskmossenin
soveltuvuutta ennallistustoimenpiteisiin. Jokiluonnon kannalta suurin ojituksesta seuraava ongelma on
lisääntyvän kiintoaineksen sedimentoituminen. Sedimentaatio on muuttanut Lapväärtin-Isojoen ekosysteemiä merkittävästi ja uhkaa joen luonnontilaa edelleen. Hiekoittuneilla pohjilla lajistollinen monimuotoisuus
vähenee elinympäristöjen ja ravintoverkon muutosten seurauksena. Myös humuspitoisuus nousee ojitusten seurauksena ja kohonnut humuspitoisuus uhkaa lajistollista monimuotoisuutta. Rehevöitymiseen ja vedenlaatuun liittyvät ongelmat ovat myös yhteydessä valuma-alueen ojaverkostoon.
Mikäli myös rantoja tai tulvivia suvantoja täytetään ja kuivataan, muutetaan monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä. Esimerkiksi monet kalalajit kutevat alavilla, tulvivilla rannoilla ja pehmeäpohjaiset suvannot ovat
myös kutevien taimenten suoja-alueita. Monet tulvavaikutteiset luontotyypit ja niistä riippuvaiset lajit ovat
vähentyneet, ja näitä alueita uhkaavat lisäksi mm. umpeenkasvu, rehevöityminen ja kevättulvien laantuminen ojaverkoston vanhetessa ja ilmastonmuutoksen edetessä. Potut-hankkeen (Potentiaaliset tulvametsät
ja metsäluhdat) mallinnuskartalla mahdollisia tulvametsiä tai metsäluhtia on Dagsmarkista alkaen merkitty
aina Lapväärtinjoen suistolle asti (Syken tuottama kartta-aineisto, 3.7.2020). Kohteet ovat pienialaisia,
mutta todennäköisyys tulvametsien tai metsäluhtien esiintymiselle on arvioitu pääosin suureksi, joiltakin
osin keskimääräiseksi.
Lähimmillään noin kilometrin päähän jokiuomasta on suunnitteilla suuri tuulivoimapuisto (Rajamäki). Turbiinien ja huoltoteiden rakentamiseksi täytyy metsää kaataa ja mahdollisesti kaivaa lisää ojia valuma-alueelle. Sekä lisääntyvät metsänhakkuut että ojitukset voivat samentaa Lapväärtin-Isojoen vettä ja tuoda lisää
lietettä ja kiintoainesta vesistöön. Tuulivoimahankkeen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksia lieventäviä toimia. Rajamäenkylä Wind Oy tulee myös todennäköisesti toteuttamaan vesistökunnostustoimenpiteitä hankealueella.

3.2.2 PERKAUS, RUOPPAUS, PENGERTÄMINEN JA RANTOJEN MUUTTAMINEN
Sedimentin kertyminen madaltaa uomaa ja mataliin tai kapeisiin paikkoihin jää helposti kiinni myös esim.
ajelehtivia puun runkoja, jotka voivat padota joen. Myös jääpadot voivat johtaa ympäröivien peltojen vettymiseen. Huoli tulvista etenkin Lapväärtin alueella on ollut suuri ja varsinkin monet elinkeinonharjoittajat
toivovat säännöllisiä ruoppauksia ja perkauksia. Pienimmästäkin ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus alueelliseen ELY-keskukseen ennen toimenpiteen aloitusta. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukset vaativat aina
vesilain mukaisen luvan. Ruoppauksella voidaan tuhota pohjaeläinten elinympäristöjä, kalojen kutualueita
sekä muuttaa uoman muotoa ja virtaamaa. Lapväärtinjoen alaosan ruoppauslupahakemus on hoito- ja
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käyttösuunnitelman kirjoittamisen aikaan käsittelyssä. Joen alaosan luontoarvot eivät kuitenkaan ole samat, kuin ylemmissä osissa, koska vesistö ei siellä enää ole luonnontilassa mm. pengerrysten vuoksi. Alaosan ruoppaus ei suoraan vaikuta yläpuolisen vesistön luontoarvoihin, paitsi jos joen alaosan leventäminen
vähentäisi kudulle nousevien vaelluskalojen määrää (ja heikentäisi näin myös jokihelmisimpukan lisääntymismahdollisuuksia).
Koska jokivarren alavimmat alueet ovat herkkiä tulvimaan, on joen penkkoja pengerretty mm. maatalouden ja muiden elinkeinojen sekä asumisen turvaamiseksi. Pengerryksiä on tehty valtatie 8:n länsipuolella
Peruksen kylään asti. Pengerrys ei tällä hetkellä uhkaa jokireitin nykytilaa, mutta luonnonarvojen säilyttämiseksi uusia pengerryksiä ei tulisi toteuttaa valtatie 8:n itäpuolella.
Rantoja muutetaan myös muutoin, kuin pengertämällä. Esimerkiksi pellot raivataan paikoin niin lähelle jokea, että törmästä tulee jyrkkä, louhikkoinen ja maa-ainesta sitovan juuriston puutteessa entistä eroosioherkempi (kuva sivulla 55). Myös kotieläinten aitauksia voi olla aivan joen rannalla, ja jos eläimillä on pääsy
rantaan saakka, voi rantapenkka erodoitua merkittävästi ja lisätä kiintoainekuormitusta vesistössä (kuva
sivulla 59). Jos kasvipeite kuluu myös ylempää aitauksesta pois ja maa pakkautuu, kulkeutuvat myös ravinteet nopeammin vesistöön. Lisäksi usein metsänhakkuut ulottuvat muutaman metrin päähän joen rannasta, vaikka suosituksena on jättää vähintään puuston keskikorkeuden levyinen luonnontilainen suojakaista. Maatalousalueiden suojakaistan tulisi niin ikään olla riittävän leveä, ja suojakaistalle tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää luonnonmukainen puusto, tai sen puuttuessa istuttaa eroosiota sitovaa kasvillisuutta (Paalijärvi ym. 2001). Maatalouden ympäristötuki edellyttää keskimäärin kolme metriä leveitä suojakaistoja valtaojaa suurempien vesistöjen varrella olevien peltolohkojen reunaan. Mikäli pelto viettää jyrkästi rantaan päin, kärsii vettymishaitoista, suositellaan noin. 15 metrin levyistä suojavyöhykettä. Suojavyöhykkeiden perustamiseen voi hakea erityistukea. EU:n ympäristötuki edellyttää tehokkaasti ravinteita
sitovaa nurmi-, heinä- ja niittykasvillisuutta ja jokavuotista niittoa, eli vain maisemapuita voidaan jättää.
Tietolaatikossa 4 esitellään suojakaistan hyötyjä.

3.2.3 SAASTUMINEN
Hajakuormitus on Lapväärtin-Isojoella suurempaa verrattuna pistekuormitukseen ja se on pääasiassa peräisin uomaa ympäröiviltä pelloilta ja metsistä (Haldin ym. 2016). Pistekuormitus on peräisin tunnetuista lähteistä, joita Lapväärtin-Isojoen varrella on vain muutama. Lisäksi työryhmä nosti esiin yksityisten elinkeinonharjoittajien ja asukkaiden jätelain vastaisen toiminnan, jonka seurauksena purkujätettä tai tuhkaa on
voinut joutua rannoilta vesistöön.

3.2.4 TURVETUOTANTO
Lapväärtin-Isojoen Natura 2000 –alueen valuma-alueella turvetuotantoa on vain Isojoen latvoilla. Naturaalueeseen kuulumattomien jokihaarojen, Kärjenjoen ja Karijoen latvoilla on myös turvetuotantoalueita, joiden kuivatusvedet voivat vaikuttaa pääuoman vedenlaatuun. Turpeenoton vaikutukset Lapväärtin-Isojoen
vesistöön ovat vähentyneet ja tulevat jatkossakin vähenemään. Kaksi valuma-alueella sijaitsevaa turvetuotantosuota lopetetaan ja Isojoelle jää ainoastaan yksi toiminnassa oleva turvesuo. Näin ollen turpeennosto
ei enää suuresti uhkaa kyseisen vesistön luontoarvoja.

3.2.5 PADOT
Veden patoaminen vaikuttaa niin virtaamiin kuin vesistönosien saavutettavuuteen eliöstön kannalta. Viimeinen hyvin merkittävä vaelluseste Natura-alueella (Villamon pato) poistettiin ja kalatie rakennettiin
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vuonna 2018. Kalan nousua hidastaviin patoihin on suunnitteilla ratkaisuja. Vuosi vuodelta padot estävät
Lapväärtin-Isojoen eliöstön liikkumista vesistössä yhä vähemmän. Karttakuva 3 käy ilmi, miten saavutettava vesistö on kalaston kannalta tällä hetkellä.

3.2.6 VIERASLAJIT
Vieraslajit ovat ihmisen toimien seurauksena uusille alueille levinneitä lajeja. Osa lajeista on istutettu tarkoituksella ja toiset ovat levinneet eri tavoin vahingossa. Monet vieraslajeista häiritsevät paikallista ekosysteemiä esimerkiksi ravintoverkkojen ja toisten lajien syrjäyttämisen kautta. Lapväärtin-Isojoen alueella tiedetään esiintyvän haitallisista vieraslajeista ainakin jättipalsamia, lupiinia, etelänruttojuurta, täplärapua,
minkkiä ja supikoiraa.
Jättipalsami ja lupiini ovat erittäin vahvoja kilpailijoita ja syrjäyttävät helposti paikalliset kasviyhteisöt. Etelänruttojuuren valtavaksi kasvavat lehdet peittävät alleen kaiken muun kasvillisuuden. Lisäksi esimerkiksi
jättipalsamin maanpinnan myötäiset juuret eivät sido maaperää yhtä tehokkaasti, kuin alkuperäisen kasvillisuuden juuret. Näin ollen myös eroosio voi lisääntyä, mikäli vieraslajit yleistyvät rantapenkoilla. Näiden lajien esiintymistä Lapväärtin-Isojoella ei ole järjestelmällisesti kartoitettu, mutta suunnitelmissa on kartoittaa ainakin osa jokireitistä kesällä 2021.
Täplärapua seurataan tarkemmin, sillä se kantaa paikallisille jokiravuille kohtalokasta rapuruttoa. Ensimmäisen kerran rapurutto todettiin Lapväärtin-Isojoella 1940-luvulla. Vuonna 2018 varmistettiin Dagsmarkissa täpläraputyypin rapurutto (Ps1-tyyppi; Huovinen 2019). Kyseinen ruttotyyppi heikentää myös sen kantajan, täpläravun lisääntymiskykyä. Täplärapua on tiettävästi koko pääuoman alueella, kun taas tiettävästi
ainoa jokirapupopulaatio on Kärjenjoella Natura 2000 –alueen ulkopuolella. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman oheen on kirjattu suunnitelma jokiravun säilyttämiseksi ja täplärapukannan rajoittamiseksi.
Suunnitelmaan on tarkasti määritelty kustakin toimenpiteestä vastuussa oleva taho.
Paikallisten metsästäjien mukaan minkki ja supikoira liikkuvat koko jokiuoman alueella ja niitä pyydetään
merkittäviä määriä. Molempien ruokavalio on laaja ja ne häiritsevät esimerkiksi lintujen pesintää ja saattavat pienentää kalapopulaatioitakin. Ne myös kilpailevat muiden pienpetojen, kuten saukon kanssa. Minkin
ja supikoiran populaatiokokojen pitäminen kurissa edellyttää tehokkaan pyynnin jatkamista.

3.2.7 ILMASTONMUUTOS
Ilmastonmuutoksella on moninaisia välillisiä vaikutuksia myös Lapväärtin-Isojoen valuma-alueeseen ja jokeen. Suurimmat suojeluarvoihin vaikuttavat muutokset liittyvät joen hydrologiaan. Tulvia tulee yhä useammin läpi talven, sen sijaan, että joki ja ympäröivä valuma-alue olisi pääosin jäässä. Sen sijaan kevättulvat
voivat harvinaistua, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi kevätkutuisten kalojen lisääntymiseen. Rankkasateet
yleistyvät, jolloin suuret virtaamat irrottavat hienojakoista ainesta eroosioherkiltä rannoilta. Sedimentoituva aines peittää joen eliöille elintärkeitä soraikkoja ja koskipaikkoja. Myös vedenlaatu voi heiketä huomattavasti ja ravinnekuormitus lisääntyä, kun virtaama äkillisesti kasvaa. Yleistyvät, pitkään jatkuvat kuivat
kaudet voivat vaikuttaa myös pohjaveden korkeuteen ja sitä kautta sekä vähentää joen virtaamaa, että
huonontaa vedenlaatua. Lisäksi kuivien kesien ja suurten syys- ja talvikauden sademäärien yhdistelmä johtaa yleistyviin happamuushaittoihin, vaikka happamia sulfaattimaita onkin valuma-alueella vain paikoittain.
Sedimentit oksidoituvat eli hapettuvat, kun pohjaveden pinta on alhaalla. Kun sademäärä äkillisesti kasvaa,
on valuma-alueen huuhtouma tavanomaista happamempi.
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4. TAVOITTEET
Lapväärtin-Isojoen kuuluminen Natura-alueverkostoon ei yksinään turvaa suojeluarvojen säilymistä, vaan
uhkien minimoimiseksi ja keskeisten arvojen säilyttämiseksi tarvitaan toimenpiteitä ja mahdollisimman monien eri sidosryhmien sitoutumista niihin. Hoito- ja käyttösuunnitelmia laaditaan sellaisille alueille, joilla on
erilaisia käyttöpaineita ja sidosryhmillä mahdollisesti myös ristiriitaisia näkemyksiä alueen kehittämisestä.
Lapväärtin-Isojoen Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelma sovitetaan yhteen kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelman, tulvariskien hallintasuunnitelman sekä vesienhoidon toimenpidesuunnitelman kanssa. Nämä suunnitelmat nivotaan yhteen valuma-aluesuunnitelmaksi, jonka pohjalta rakentuu
kymmenien vuosien päähän ulottuva Vesivisio. Tavoitteena on kaikkien sidosryhmien sitoutuminen yhteiseen visioon.

4.1 NATURA–VERKOSTON TAVOITTEET
Lapväärtin-Isojoki on liitetty Natura 2000 –verkostoon luontotyyppidirektiivin nojalla. Jokireitti on määritelty erityisten suojelutoimien alueeksi, eli SAC-alueeksi (Special Areas of Conservation), mikä tarkoittaa,
että suojelutoimien tavoitteena on suojella Natura-luontotyyppejä ja luontodirektiivin lajeja, jotka on lueteltu direktiivin liitteissä I, II, IV ja V. Lapväärtin jokilaaksossa nämä luontotyypit ovat Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, pikkujoet ja purot, keidassuot, puustoiset suot, lehdot ja luonnonmetsät. Luontodirektiivin liitteen II ja VI lajeista mm. saukko, liito-orava ja jokihelmisimpukka esiintyvät jokilaakson alueella.
Direktiivin tavoitteena on säilyttää yllä mainittujen luontotyyppien ja lajien suojelutaso suotuisana, mikä
tarkoittaa elinympäristöjen säilyttämistä lajeille elinkelpoisina ja vastaavasti lajien säilymistä elinkelpoisena
osana omaa elinympäristöään. Luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja
kokonaisala riittävät turvaamaan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden
pitkällä aikavälillä. Lajin suojelutaso on suotuisa,
kun laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisessa elinympäristössään.
Toisin sanoen Lapväärtin-Isojoella Natura-alueen
tavoitteena on säilyttää jokireitti latvapuroineen
mahdollisimman luonnonmukaisena ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaa tärkeimpiä kunnostusta vaativia jokiosuuksia. Vesistön pilaantuminen
pyritään estämään. Änikoskmossenin ja Stormossenin suoalueet on tarkoitus säilyttää luonnontilaisina ja tarvittaessa ennallistaa. Luontotyypit ja lajit
säilytetään turvaamalla luonnonmukainen kehitys,
ohjaamalla alueen käyttöä ja tekemällä hoitotoimenpiteitä, jotka säilyttävät tai parantavat lajien ja
luontotyyppien tilaa.

Kun vesistön varrella on sekä koskia, mutkia että rauhallisesti
virtaavaa vettä ja varjostavia rantametsiä, voi myös paikallinen
lajisto pysyä monimuotoisena. Kuva: Vesa-Pekka Simula.

4.2 SUOJELUOHJELMIEN TAVOITTEET
Muiden jokilaakson suojeluohjelmien tavoitteet ovat samansuuntaisia Natura-verkoston tavoitteiden
kanssa. Vanhojen metsien suojeluohjelman tavoitteena on turvata luonnon omien prosessien mukainen
kehitys. Soidensuojeluohjelman tavoitteena on parantaa soiden tilaa ja edistää niiden suojelua. Project
Aqua –ohjelman tavoitteena on säilyttää vesistö luonnontilassa.
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4.3 VESIPUITEDIREKTIIVIN TAVOITTEET
Vesipuitedirektiivi ohjaa vesipolitiikkaa EU:n alueella. Puitedirektiivin tavoitteena on estää vesistöjen tilan
heikkeneminen, ja sen sijaan suojella ja parantaa vesistöjen tilaa. Tarkoituksena on saavuttaa kaikissa EU:n
alueen pintavesissä hyvä ekologinen tila ja pohjavesissä hyvä kemiallinen ja määrällinen tila. Tavoitteen
saavuttamiseksi Suomessa tehdään vesistöille vesienhoitosuunnitelmat sekä tulvasuojelusuunnitelmat. Molemmat on tehty myös Lapväärtin-Isojoella (Haldin ym. 2016 ja Raitalampi ym. 2015). Lisäksi LapväärtinIsojoki on nimetty vesipuitedirektiivissä määritellyksi erityisalueeksi. Erityisten alueiden luetteloon kuuluvat
vesistöt ovat elinympäristöjen ja vesistöistä riippuvaisten lajien suojelun kannalta erityisen tärkeitä. Lapväärtin-Isojoen kuuluminen luetteloon ei aiheuta uusia juridisia velvollisuuksia, mutta korostaa sen merkitystä. Natura-alue on otettava vesihuollon suunnittelussa ja lupaprosesseissa huomioon.

4.4 KOSKIENSUOJELULAIN TAVOITTEET
Koskiensuojelulain tarkoituksena on säilyttää eri puolilla Suomea olevat virtavedet voimalarakentamisen
ulkopuolella. Uusia vesivoimalaitoksia ei niihin saa rakentaa. Laissa on lueteltu kaikki ne 50 vesistöä, joita se
koskee ja Lapväärtin-Isojoki kuuluu näihin. Voimalaitokset estävät usein vaelluskalojen nousun padon
ohitse, ja padoilla säädellään myös virtaamia, mikä tarkoittaa padon ylä- ja alapuolisten alueiden vedenpinnan vaihtelua. Koskiensuojelulailla turvataan näin jokireitin eliöstön elinedellytyksiä siinä missä myös maisemallisia ja kulttuuriarvoja.

4.5 HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TAVOITTEET
Hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimmät tavoitteet ovat alueen luontoarvojen säilyttäminen ja luonnon
monimuotoisuuden edistäminen Natura 2000 –verkoston tavoitteiden mukaisesti. Erityinen painopiste
hoito- ja käyttösuunnitelmassa on jokihelmisimpukan ja kalaston elinolosuhteiden parantamisella. Tavoitteena on myös keidassoiden luonnontilan parantaminen. Taulukosta liitteessä 3 käy ilmi, miten kappaleessa
3.1 luetellut tärkeimmät arvot liittyvät kappaleessa 3.2 kuvattuihin suurimpiin uhkiin, sekä millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä niiden pohjalta tarvitaan.
Luontodirektiivi edellyttää myös, että luonnonsuojelulliset tavoitteet sovitetaan yhteen taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen vaatimusten kanssa, ja että paikalliset erityispiirteet otetaan suunnittelussa huomioon. Näin ollen alueen suunnittelun tulisi kehittää ja ohjata myös virkistyskäyttöä, edistää opetusta, tutkimusta, kulttuuriarvojen suojelua sekä paikallisia elinkeinoja, mikäli ne eivät ole luonnonsuojelutavoitteiden
vastaisia. Hoito- ja käyttösuunnitelma siis yhdistää alueen suojelun ja käytön.
Hoito- ja käyttösuunnitelma muodostaa myös yhden osan koko valuma-alueen kattavasta suunnitelmasta.
Muut osasuunnitelmat ovat kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma, tulvariskien hallintasuunnitelma ja vesienhoidon toimenpideohjelma. Kaikkien näiden tavoitteet on sovitettava yhteen, jotta valuma-aluesuunnitelmasta saadaan toimiva.
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4.6 VALUMA-ALUESUUNNITELMAN YHTEISET TAVOITTEET
Lapväärtin-Isojoen laajamittaisen valuma-aluesuunnittelun tavoitteena on alueen sidosryhmien yhteistyön
lisääminen sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittaminen. Lisäksi pyritään löytämään yhteinen
näkemys valuma-alueen ja vesistön tulevaisuudesta. Valuma-aluesuunnittelussa neljän eri osasuunnitelman
tavoitteet ja toimenpiteet yhteensovitetaan: Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, valuma-alueja vesienhoitosuunnitelma, kalastusalueen kalavarojen hoito- ja käyttösuunnitelma sekä tulvariskien hallintasuunnitelma.
Valuma-aluesuunnittelun ja vesivision yhteiset tavoitteet ovat monimuotoisuuden säilyttäminen ja parantaminen, vesistön, järvien ja pohjavesien pitäminen puhtaina ja hyvässä tilassa, tulvariskien hallinta ja turvallisuuden lisääminen, virkistyskäytön ja riistanhoidon turvaaminen ja kehittäminen sekä alueen elinkeinojen
turvaaminen. Alueella on huomattavaa luontoarvoa ja tärkeää kulttuurista ja maisemallista arvoa, ja sillä on
iso virkistyspotentiaali. Valuma-aluesuunnitelman tärkeä tavoite on myös lisätä tietoa alueesta ja parantaa
alueen saavutettavuutta ja näkyvyyttä.

4.6.1 YHTEISET TAVOITTEET LAPVÄÄRTIN-ISOJOEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAN KANSSA
Ehdotuksessa Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi (2020) esitetään tavoitteitta alueen
tulvariskien hallinnalle. Tavoitteet on jaettu ylätavoitteisiin ja niitä tarkentaviin osatavoitteisiin. Tulvariskien
hallinnan suunnittelu on yhteensovitettu vesienhoidon tavoitteiden kanssa ja toimenpiteiden suunnittelussa on myös arvioitu toimenpiteiden mahdolliset luontovaikutukset. Tulvariskien hallintasuunnitelman on
laadittu vesistöalueen tulvaryhmän ohjauksella Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.
Seuraavat tavoitteet tukevat myös Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman
tavoitteita:
Ylätavoite
Ylätavoite C. Tulva-alueella ei vedenottamoita ja talousveden pilaantumisriski pieni
Ylätavoite F: Erittäin harvinaisesta
tulvasta (0,4%; 1/250a) ei aiheudu
palautumatonta vahingollista seurausta ympäristölle

Ylätavoite H: Vesien pidättämistä, hulevesien hallintaa ja ilmaston muutokseen varautumista edistettävä.

Osatavoite
C.1 Jätevedenpuhdistamoilla varaudutaan tulvatilanteeseen ja jätevesiverkostoja saneerataan tulvariskit
huomioiden.
F.1 Tulvariskit huomioitava mm. lupaprosessissa ja vähennetään riskiä,
että kemikaalit leviävät ympäristöön.
F.2 Toiminnoille laaditaan suunnitelmat tulviin varautumiseksi. Suojataan
riskikohteet ja pilaantuneet maa-alueet leviävältä tulvavedeltä.
F.3 Huomioidaan vesistölle tyypilliset
uhanalaiset lajit toimenpiteitä valitessa ja turvataan niiden elinympäristöt (mm. saukko, meritaimen).
H.1 Veden pidättämistä yläjuoksulla
(esim. kosteikot ja soiden ennallistaminen) ja vesien tilan parantamista edistetään mm. maanomistajien neuvonnalla, metsätalouden vesiensuojelurakenteilla ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän
keinoilla.
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Vaikutus
Tulvariskialueella on jätevedenpumppaamoja, jotka voivat aiheuttaa tulvalla vesistön pilaantumisen.
Vähennetään tulevaisuuden tulvien
aiheuttamia riskejä luonnolle ja ympäristölle.
Vähennetään tulevaisuuden tulvien
aiheuttamia riskejä luonnolle ja ympäristölle.
Vesistöalueen erityispiirteiden säilyttäminen.

Vähennetään vesistön kuormitusta ja
lisätään monimuotoisia elinympäristöjä eri lajeille.

4.6.2 YHTEISET TAVOITTEET ISOJOEN-TEUVANJOEN VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMAN KANSSA
Vesienhoidon ympäristötavoitteena on estää vesien tilan heikkeneminen ja saavuttaa hyvä tila. Pintavesien
tilatavoite on hyvä ekologinen ja kemiallinen tila ja pohjavesien tilatavoite on hyvä kemiallinen ja määrällinen tila.
Erinomaisessa tilassa olevien pintavesien tilatavoite on erinomainen ja hyvässä tilassa olevien osalta tavoite
on hyvä tila. Hyvää huonommassa tilassa olevien muodostumien osalta tavoitteena on hyvän tilan saavuttaminen. Hyvää ja erinomaista tilaa tulee lisäksi ylläpitää, jottei niiden tila pääse huononemaan. Tavoitteisiin
on tarkoitus päästä toimenpideohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä.
Erinomaisen tilan säilyttäminen on tavoitteena yhdessä (Kangasjärvi) ja hyvän tilan säilyttäminen kuudessa
vesimuodostumassa Isojoki (pääuoma Dagsmarkista yläjuoksuun päin), Karijoki, Heikkilänjoki, Pajuluoma,
Metsäjoki ja Haapajärvi). Karijoen tila katsotaan olevan riskissä huonontua. Lapväärtinjoen alaosa ja Kärjenjoki välttävässä ekologisessa tilassa ja tavoitteena on parantaa tilaa vähintään hyvään tilaan. Peurajärven
tila ei ole puuttuvien tietojen takia luokiteltu.
Pintavesien hyvän ekologisen tilan ylläpitäminen ja saavuttaminen edellyttää Isojoen alueella seuraavaa:
•
•
•
•
•

•
•

Ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämistä koko valuma-alueella
Haitallisten happamuustilanteiden vähentämistä Lapväärtin-Isojoen alaosalla, Kärjenjoella
Kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamista ja lisääntymismahdollisuuksien lisäämistä ja toteutettujen toimenpiteiden seurantaa.
Jokihelmisimpukan elinolojen turvaamista
Jokiekosysteemin toimivuutta ja monimuotoisuutta ml. rantavyöhyke tulee turvata ja parantaa
etenkin keskisuurten ja pienten jokien tilan parantamisessa.
Orgaanista kiintoaine- ja humuskuormitusta tulee vähentää etenkin valuma-alueiden latvoilla ja
alueilla, jolla eroosioherkkiä maalajeja vallitsee (Karijoki, Heikkilänjoki, Kärjenjoki ja Isojoki).
Kalojen elohopeapitoisuudet ylittävät ympäristönlaatunormin kaukokulkeuman ja valuma-alueen
ominaisuuksien perusteella tehdyn riskiarvon perusteella useissa suunnittelualueen vesimuodostumissa. Pitoisuuksien tarkkailua on jatkettava.

Vesienhoidon tavoitteena on turvata hyvässä tilassa olevien pohjavesialueiden tila ja parantaa pohjaveden
tilaa huonossa kemiallisessa tai määrällisessä tilassa olevilla pohjavesialueilla. Lapväärtin-Isojoen vesistöalueella ei ole huonossa kemiallisessa tai määrällisessä tilassa olevia pohjavesialueita, joten tavoitteena on säilyttää pohjavesialueiden hyvä tila. Yksi pohjavesialue (Vesijärvi) on luokiteltu riskialueeksi, jolla ihmistoiminta on aiheuttanut muutoksia pohjaveden laatuun. Vesijärven pohjavesialueen kemiallinen tila on kuitenkin arvioitu hyväksi. Seurantatiedon karttuessa arvio pohjaveden tilasta täydentyy.

4.6.3 YHTEISET TAVOITTEET KALATALOUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN KANSSA
Ehdotuksessa Lapväärtin-Isojoen Vesivision kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (2020) esitetään tavoitetila alueen kala- ja rapukantojen kestävälle käytölle. Tavoitetilaan pyritään asettamalla suunnittelukaudelle osatavoitteita. Lapväärtin-Isojoen Vesivision kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu EteläPohjanmaan ELY-keskuksen toimesta yhteistyössä Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueen kanssa.
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Seuraavat tavoitteet tukevat myös Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman
tavoitteita:
Tavoitetila
Lapväärtin-Isojoen jokialueen kalaston- ja kalastuksenhoito järjestetään
kalastuslain 1 §:n hengen mukaisesti
siten, että kalavarojen käyttö ja hoito
on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää, turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto,
kalakantojen luontainen elinkierto
sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Joen
tarjoamat mahdollisuudet eri kalastajaryhmille säilyvät ja vahvistuvat. Kalavarojen sekä jokivesistön kaikenlainen hyödyntäminen toteutetaan kalakantojen tuottoa ja monimuotoisuutta
vaarantamatta. Vapaa-ajankalastus
tuottaa paljon hyvinvointia ja elämyksiä, jokialueen nahkiaispyynti muodostaa elävän osan paikalliskulttuuria
ja kalastustoiminnasta tulee tuottoa
vesialueiden omistajille. Kalastukselle keskeisten lajien kannat ovat
vahvat. Alueen kalastus ja tärkeimpien kalakantojen tila tunnetaan hyvin ja tietoa käytetään kalastuksen
ohjauksessa.

Osatavoite
1. Kalastukselle keskeisten lajien, taimenen, harjuksen, siian ja nahkiaisen kannat ovat elinvoimaisia. Kalakantojen luontaisen lisääntymisen
edellytyksiä vahvistetaan ja pyritään
luonnontuotannon kasvuun.
2. Lapväärtin-Isojoen meritaimenen
luonnonkannat vahvistuvat. Meri-,
suisto- ja jokialueella turvataan emokalojen riittävä pääsy lisääntymisalueille ja vaellusta hankaloittavat jokialueen nousuesteet poistetaan.
3. Alueella olevat jokirapukannat vahvistuvat ja uusia jokirapualueita perustetaan istutusten avulla. Täpläravun levinneisyysalue joella tunnetaan
ja lajin aiheuttamia haittoja jokirapukannalle ehkäistään tehokkaan poistopyynnin sekä tiedotuksen avulla.
5. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena.
6. Jokialueen ja suiston paikallisesti
tärkeä nahkiaispyynti säilyy osana
alueen kalastuskulttuuria. Pyynti mitoitetaan kestäväksi siten, että edellytykset säilyvät vahvana myös jatkossa.
7. Jokialueelle kehittyy kestäviin jokirapukantoihin perustuva ravustuskulttuuri.

54

Vaikutus
Joen kalaston luontaisen elinkierron
säilyminen ja vahvistuminen. Alueen
lajiston monimuotoisuuden säilyminen.

Alkuperäisen meritaimenkannan elinkelpoisuuden vahvistuminen ja paikallisiin elinympäristöihin sopeutuneen geeniperimän säilyminen.

Alueen jokirapukantojen elpyminen ja
vieraslajin haitallisten vaikutusten torjuminen.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen ja kehittyminen.
Virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen.

Virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittyminen.

5. TOIMENPITEET
Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja alueen arvojen turvaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä toteutuu jo nykyisen lainsäädännön kautta, ja niitä käsitellään kappaleessa
5.1. Kunnostamiseen, aktiiviseen lajisuojeluun ja alueen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet sen sijaan vaativat sekä tekijöitä, toimenpidesuunnitelmia että resursseja. Näitä toimintaa vaativia toimenpiteitä käsitellään luvuissa 5.2–5.6. Liitteen 3 taulukossa toimenpiteet on esitetty yhdessä alueen arvojen ja hoito- ja
käyttösuunnitelman mukaisten tavoitteiden kanssa.

5.1 LAINSÄÄDÄNNÖN MAHDOLLISUUDET
5.1.1 VESILAKI, MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI SEKÄ KOSKIENSUOJELULAKI
Vesilain soveltaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että moniin vesistöjä koskeviin toimenpiteisiin tarvitaan
vesilain mukainen lupa, tai toimenpiteistä täytyy antaa viranomaisille ilmoitus ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Lupa tarvitaan mm. silloin, kun hanke loukkaa yleistä tai yksityistä etua tai aina kun on kyse yli 500
m3 ruoppauksesta, vesilaitoksen vedenotosta, pohjaveden hyödyntämisestä (> 250 m3/vrk), sillan rakentamisesta tai esimerkiksi vesijohdon rakentamisesta väylän ali. Luvan tarve voi ilmetä myös esimerkiksi ojittamisen, laiturin rakentamisen tai lämpökaivojen sijoittamisen yhteydessä. Luvan tarve ei suoraan riipu hankkeen koosta, vaan sen ympäristövaikutuksista. Ympäristövaikutuksia voivat olla esim. hydrologiset muutokset, vesistön luonnontilan muuttuminen tai ympäristön viihtyvyyden ja luonnonkauneuden väheneminen.
Ojittaminen pohjavesialueilla tai happamilla sulfaattimailla vaatii aina ojitusilmoituksen tekemisen. Vähäinen ojittaminen muilla, kuin em. alueilla ei kuitenkaan kuulu ilmoitus- ja lupamenettelyn piiriin. Myöskään
kunnostusojitusta ei tarvitse ilmoittaa, mikäli ojia ei syvennetä tai laajenneta. Vähäisyys määritellään kuivatettavan pinta-alan tai ojituksen vaikutusten perusteella. Ilmoitusmenettely riittää pohjaveden ottoon, kun
määrä on 100–250 m3/vrk.
Luvan tai ilmoituksen tarve tarkistetaan
alueellisesta ELY-keskuksesta. Myös
kunnan ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvontaviranomainen sekä Aluehallintovirasto voivat antaa neuvoja. Lupaja ilmoitusmenettelyn ansiosta erilaiset
uomaa, hydrologiaa ja vedenlaatua
muuttavat hankkeet tulevat viranomaisten tietoon, ja esimerkiksi ekosysteemin toiminnan tai terveyden vaarantavat hankkeet voidaan estää tai niiden
toteuttamiseen voidaan liittää ehtoja.
Hankkeiden vaikutukset Natura-alueen
suojeluarvoihin arvioidaan aina.
Teemaryhmä nosti esiin huolen vesistön rantavyöhykkeellä tehtävistä maansiirtotöistä ja läjityksistä, joita sekä yksi-

Maansiirtotyöt lähellä jokea voivat lisätä eroosiota, jos penkereestä
tehdään aiempaa jyrkempi. Kuva: Aurelia Mäkynen
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tyishenkilöt että maataloustuottajat tekevät lähellä jokiuomaa. Uuden viljelysmaan raivauksesta ei ole
laissa säädetty, mutta käytännössä vesilain mukaisten ojitusilmoitusten kautta hankkeet voivat tulla viranomaisten tietoon. Toimenpide tai esimerkiksi läjitys ei saa kuitenkaan aiheuttaa vesilain (587/2011) 3 luvun
§ 2 mainitsemia seurauksia. Kunnilla on usein omaan käyttöönsä ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti perustettu maankaatopaikka. Myös yksityisillä maa-aineyrityksillä voi
olla luvitettuja maankaatopaikkoja.
Rakentaminen taas vaatii lähes aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennusluvan. Suojavyöhykkeen jättäminen vesistön rantaan kaiken maankäytön yhteydessä on suositus, josta ei kuitenkaan ole lailla
määrätty.
Lapväärtin-Isojoen kuuluminen koskiensuojelulain piiriin turvaa vesistön säilymisen rakentamattomana uusien rakennelmien osalta.
TIETOLAATIKKO 4

5.1.2 METSÄLAKI
Metsänkäsittelystä tehdään viranomaiselle ilmoitus, metsänkäyttöilmoitus. Ilmoitus tehdään Suomen metsäkeskukselle, joka lähettää 30 metrin säteelle Natura-alueesta sijoittuvat metsänkäyttöilmoitukset luonnonsuojeluviranomaisen tarkistettavaksi. Näin tieto
suositellusta suojavyöhykkeestä kulkeutuu
metsänkäsittelijöille ja maanomistajille, ja
toisaalta viranomaisten tietoon tulee suojelualueen lähistöllä tehtävät hakkuut. Viranomainen voi näin arvioida hakkuiden vaikutukset suojelualueen suojeluperusteisiin ja
esittää, millaisin toimenpitein haitallisilta vaikutuksilta vältytään.

Suojakaistan merkitys
Maankäytön ja vesistön väliin on monta syytä jättää riittävä
suojakaista. Ensinnäkin kasvillisuus sitoo maaperää juuristonsa avulla ja eroosio-ongelmat vähenevät. Lisäksi puusto
varjostaa jokea ja tasaa lämpötilanvaihteluita. Monet vesieliöt
kärsivät, jos veden lämpötila kohoaa liian korkeaksi. Metsänkäsittelyä ei siis kannata tehdä puunmittaa lähempänä vesistön rantaa. Maan rikkoutuminen metsäkoneiden alla vaikuttaa myös siihen, miten paljon vesistöön valuu esimerkiksi ravinnesuoloja. Suojavyöhykkeen jättämisellä myös viljelysalueiden ja vesistön väliin on suuri merkitys mm. ravinnekuormituksen rajoittamisessa.
Pienille uomille kuivien lehtien ja muun karikkeen sekä lahopuun kertyminen rantavyöhykkeeltä on olennaista, sillä karike
on pienten virtavesien tärkein energianlähde. Kaatuneet
puunrungot monipuolistavat uoman virtausolosuhteita ja luovat tärkeitä elinympäristöjä vesieliöille.

Metsälain kautta tietyt, arvokkaat elinympäristöt ovat suojeltuja ja täytyy rajata tavalliLapväärtinjokilaakson Natura-alueeseen kuuluu pääosin vain
sen metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Metsälain
itse joki, mutta koska rantavyöhyke on toiminnallisesti olen10 §:ssä määritellään nämä ympäristöt ja
nainen osa jokiekosysteemiä, on myös rannat otettava huominiissä sallittavat toimenpiteet. Näiden
oon. Pitämällä rantavyöhykkeen puusto riittävän luonnonmuelinympäristöjen suojeluun ja hoitoon voi
kaisena, suojellaan sekä vesistöä ja sen eliöyhteisöä että ranmyös hakea Metsäkeskuksen myöntämää
tavyöhykkeen ekosysteemejä.
ympäristötukea. Näitä elinympäristöjä ovat
esimerkiksi purot ja norot. Joet eivät kuulu
tässä laissa lueteltuihin vesiympäristöihin, mutta Lapväärtinjoen alueella sitä koskee Natura –suojeluperusteiden heikentämiskieltovelvoite. Yleensä suojellun vesistön rantavyöhykkeelle suositellaan jätettävän valtapuuston pituuden levyinen suojavyöhyke, jolla voi tehdä vain metsälain 10 §:ssä määriteltyjä toimenpiteitä vastaavaa metsänkäsittelyä, eli esimerkiksi poistaa yksittäisiä puita. Suojavyöhykkeen olisi hyvä olla
ainakin 20–30 metriä leveä. Lisää tietoa suojakaistan merkityksestä voi lukea tietoruudusta 4.

5.1.3 LUONNONSUOJELULAKI
Luonnonsuojelulain luvussa 10 määritellään Natura 2000 -verkostoa koskevat erityissäännökset. Tärkein on
65 §:ssä mainittu heikentämiskielto, joka kieltää suojelun perusteena olevien luonnonarvojen merkittävän
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heikentämisen kyseessä olevalla Natura-alueella. Lisäksi 65 §:ssä määrätään siitä, miten erilaisten hankkeiden vaikutukset luontoarvoihin on arvioitava. Lisäksi luonnonsuojelulain 68 §:ssa mainitaan, että luontotyyppien ja lajien tilaa parantavia toimenpiteitä täytyy edistää Natura-alueiden tilan arvioinneissa ja hoitoja käyttösuunnitelmissa.
Luonnonsuojelulain nojalla voidaan luonnonsuojeluohjelmiin sisältyvistä kohteista muodostaa yksityismaiden tai valtionmaiden luonnonsuojelualueita. Tämä koskee Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella vanhojen
metsien ja soiden suojeluohjelmakohteita. Tämän lisäksi luonnonsuojelualueita voidaan perustaa vapaaehtoisuuteen perustuen mm. METSO-toimintaohjelman kriteerit täyttävistä alueista.
Luonnonsuojelulain luvussa 6 määrätään myös eliölajien suojelusta. Rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien,
sekä niiden esiintymispaikkojen suojelun lisäksi 49 §:ssä kielletään luontodirektiivin liitteessä lV (a) tarkoitettujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen sekä liitteen IV (b) kasvilajien hallussapito. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella esiintyy näistä lajeista mm. liito-oravaa, saukkoa,
jokihelmisimpukkaa, pohjanlepakkoa, isoviiksisiippaa, viiksisiippaa ja vesisiippaa (taulukko 3). Euroopanmajava kuuluu niin ikään liitteen IV (a) lajeihin, mutta Suomi on jättänyt sen osalta liitteisiin varauman, minkä
vuoksi velvoitteet eivät kaikilta osin koske Suomea. Näin ollen euroopanmajavan luvanvarainen metsästys
on mahdollista ja majavan patoja voidaan vuosittain purkaa tiettynä ajankohtana. Viranomaisten tehtäväksi
jää kuitenkin huolehtia siitä, ettei lajin suotuisaa suojelutaso heikennetä.

5.2 KUNNOSTUS, HOITO JA SUOJELU
5.2.1 JOKIUOMAN KUNNOSTUS
Sedimentaation, ruoppausten, suoristusten ja perkausten seurauksena osa jokiuomasta ja latvapuroista on
muuttunut yksipuolisiksi, eivätkä enää kaikilta osin kelpaa vaateliaimmille lajeille elinympäristöiksi. Virtavesien eliöstö on voinut korvautua seisovan veden lajeilla. Luonnontilan palauttamiseksi ja lajiston monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi voidaan toteuttaa purokunnostuksia ja jokiuoman ympäristöjen ennallistuksia (tietolaatikko 5). Näistä eivät hyödy ainoastaan taimenet ja raakut, vaan myös esimerkiksi monille eliöille tärkeät vesisammalet, vesikasvit ja pohjaeläimet. Toimenpidesuunnitelmien avulla varmistetaan se, että kullakin kohteella tartutaan suurimpiin ongelmiin, eli valitaan toimenpiteet kunnostusta
aiheuttaviin tekijöiden mukaan. Lisäksi suunnitelmissa on otettava huomioon mm. uhanalaisten lajien populaatiot ja toimenpiteiden vaikutukset niihin.
Hoito- ja käyttösuunnitelman kunnostussuunnitelma (karttakuva 14) kattaa vain Natura 2000 -alueen. Jokiverkostolle laaditaan kuitenkin Kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelmassa koko vesistöaluetta koskeva yksityiskohtainen ja yhtenäinen vesielinympäristöjen kunnostussuunnitelma. Koko vesistöalueella on tarpeen
tehdä kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus- ja suunnitelma, jonka perusteella jokiuoman kunnostuskohteet valitaan. Lisäksi toimenpiteitä valuma-alueella tulee jatkaa, jotta vedenlaatu pysyisi eliöstölle riittävän hyvänä ja kiintoaineksen määrä kurissa. Itämeren meritaimenen vesistökohtaisen elvytys- ja hoitosuunnitelmaan on kirjattu kunnostustoimia Lapväärtin-Isojoelle. Erityisesti pääuoman alaosan koskialueita
suositellaan kunnostettavaksi taimenen lisääntymiselle ja poikastuotannolle paremmin sopiviksi. Myös
ylempänä vesistössä tarvitaan taimenen lisääntymisalueiden kunnostuksia. Lisäksi elvytys- ja hoitosuunnitelmassa kehotetaan seuraamaan rakennettujen ja tulevaisuudessa rakennettavien kalateiden toimivuutta,
sekä jatkamaan vesistön esteellisyyden vähentämistä. Myös valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteitä peräänkuulutetaan. Tutkimusta, sekä taimenen vaelluksen ja poikastuotannon seurantaa tulee suunnitelman
mukaisesti jatkaa. Tulevat kunnostustoimet suositellaan kohdennettavaksi alkuvaiheessa tarvittaessa alueille, joilla kutevia kaloja on havaittu, mutta poikastuotto on jäänyt alhaiseksi.
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Karttakuva 4. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueelle suunnitellut ja tiedossa olevat kunnostustarpeet. Koskikunnostusehdotukset (tähdet) ovat alueita, joita kunnostamalla voitaisiin kevyellä panostuksella luoda ja parantaa
taimenen poikastuotantoalueita. Helmi-ohjelman suunnitelmilla (violetit ympyrät) tarkoitetaan HELMI-elinympäristöohjelmaan ehdotettavia kohteita, joiden suunnittelu on alkamassa. Änikoskmossen-suon ojitettuja reunaalueita tullaan ennallistamaan. Suon läheisissä lehdoissa voidaan tehdä pienimuotoisia toimenpiteitä, joilla parannetaan lehtojen edustavuutta. Uoman nykytila on arvioitu karttojen perusteella ja on siksi vain suuntaa antava.

Karttakuva 14 esitetään, että suurimmat panostukset kannattaa suunnata kalaston kannalta tärkeille koskiosuuksille, sekä luonnontilaltaan muuttuneille jokiosuuksille, jotka kohtuullisella panostuksella voidaan
saada vesieliöstön kannalta parempaan tilaan. Tähdellä merkityt kosket ovat alustavia ehdotuksia alueista,
joihin voisi soraa ja kiveä lisäämällä kevyellä panostuksella luoda taimenelle poikastuotantoalueita. Dagsmarkista alajuoksulle on moninaisia ongelmia taimenen poikastuotannon kannalta (vedenlaatu, kiintoaineksen kasaantuminen ym.). Alajuoksun koskikunnostuksilla voitaisiin luoda testialueita, joilla voitaisiin selvittää ongelmat tarkemmin. Ehdotukset on kerätty karttaan vesienhoidon asiantuntija Riku Palon kanssa yhteistyössä.
Violetilla ympyrällä merkityt Helmi-ohjelman suunnitelmat sen sijaan ovat kohteita, joiden kunnostussuunnitelmat laaditaan talven 2020–2021 aikana. Osana suunnittelua selvitetään maanomistajien suhtautuminen kunnostuksiin ja hankitaan maanomistajaluvat. Tavoitteena on, että käytännön kunnostustoimia päästäisiin aloittamaan jo vuonna 2021. Alustavien suunnitelmien mukaan Pajuluomassa (Natura-alueen välittömässä läheisyydessä) on tarkoitus toteuttaa virtavesikunnostuksia 5–10 kilometrin matkalla. Tavoitteena on
kivillä, soralla ja puuaineksella kunnostaa erityisesti taimenen elinympäristöjä ja poikasvaiheen olosuhteita.
Hukanluomassa on tavoitteena kunnostaa 2–6 kilometrin pituinen jokiosuus parempaan luonnontilaan.
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Hiekkapitoinen kiintoaines ja ojitukset ovat muuttaneet uomaa, joten kunnostustoimenpiteinä on tarkoitus
poistaa hiekkaa sekä lisätä kiviä, soraa ja puisia viisteitä. Villamon patoalueella on vanha sivu-uoma, joka on
jäänyt kuivaksi. Se on tarkoitus raivata, vesittää uudelleen ja kunnostaa taimenen poikastuotantoalueeksi.
Lisäksi pääuomaan on tarkoitus lisätä kookasta kiviainesta virran ohjaamiseksi. Lähellä Lohiluomaa, Loukaskorven kohdalla on perattu uoma, jota on tarkoitus kunnostaa 700–1200 metrin pituudelta. Alue on madaltunut Lohiluomasta kulkeutuneen hiekan vuoksi. Tarkoituksena on poistaa hiekkaa uomasta, laajentaa vanhoja uoman mutkia, luoda syvänteitä, lampia tai kosteikoita ja mahdollisesti myös tulvatasanteita. Tavoitteena on saada alueesta sekä vesilinnustolle että taimenelle arvokas, suojainen elinympäristö. Tarkoitus on
myös suunnata mahdollisuuksien mukaan vesiensuojeluhankkeita HELMI-kunnostuskohteiden läheisyyteen
vedenlaadun turvaamiseksi kunnostusalueilla.
Lapväärtin-Isojoella ei enää ole täydellisesti kalannousua estäviä patorakenteita (karttakuva 3). Osa jäljellä
olevista padoista kuitenkin hidastaa kalojen nousua ainakin tietyllä virtaamalla, ja näihin paikkoihin voidaan
esimerkiksi rakentaa kynnyksiä tai muita kalan nousua helpottavia rakenteita. Holmforsin ja Penttilänkosken patoihin onkin jo suunniteltu ratkaisuja. Kärjenkoskella neuvottelut ovat kesken ja Karijoella työt toteutuvat viimeistään vuonna 2021.
Myös voimakkaasti muokatuilla ja peratuilla
alueilla voidaan tehdä toimenpiteitä, jotka lisäävät alueen monimuotoisuutta. Tulvansuojelutoimenpiteinä rakennettuja rantasuojuksia ja penkereitä voidaan muuttaa luonnonmukaisemmiksi, esimerkiksi istuttamalla
puita. Suojelualueen tilanne luonnollisen
meanderoinnin eli uoman mutkittelun osalta
on muihin rannikon virtavesiin verrattuna
varsin hyvä. Uomakunnostusten lisäksi tulee
kiinnittää huomiota riittäviin rantavyöhykkeen suojakaistoihin sekä metsänkäsittelyn,
viljelyalueiden että karjan ulkoiluaitausten
suhteen. Viestintää suojakaistoista on lisättävä, sillä nykyisellään suojakaistat eivät ole
suuressa osassa jokea riittäviä.

Mikäli karjalla on jaloitteluaitauksesta pääsy rantaan saakka,
lisää se sekä eroosio-ongelmia että ravinnekuormaa (mikäli
karjaa myös ruokitaan aitaukseen). Kuva: Aurelia Mäkynen

Elinympäristöjen kunnostustoimenpiteitä
suojelualueilla koordinoivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Metsähallitus. Toimijoita voivat olla niin paikallisyhdistykset kuin myös urakoitsijat erilaisten hankkeiden kautta, sekä Metsäkeskus, Riistakeskus, Luonnonvarakeskus ja Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. Kiinnostusta vesistökunnostuskursseihin kannattaa myös selvittää paikallisesti, ja talkoita voi järjestää myös kurssimuotoisina esimerkiksi aikuiskoulutuskeskusten kautta. Suomen
luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri on toteuttanut alueella tähän asti eniten purokunnostuksia. Geoparkin puitteissa voidaan tiedottaa esimerkiksi talkootöinä tai ympäristökasvatuksellisesta näkökulmasta tehtävistä kunnostuksista. Tietoa vesistökunnostuksista ja toteutetuista kunnostushankkeista voi saada esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä Vesistökunnostajan karttapalvelusta, jonne voi myös
itse tallentaa tiedot uusista kunnostuksista.
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TIETOLAATIKKO 5

Elinympäristökunnostukset
Elinympäristökunnostuksilla voidaan tavoitella vaihtelevia virtaus- ja syvyysolosuhteita. Eri lajit viihtyvät eri
ympäristöissä ja elinympäristövaatimukset voivat vaihdella myös lajin elinkaaren eri vaiheissa. Kunnostuksissa
voidaan kivetä koskia ja puroja, jolloin luodaan perattuihin ja tasaisesti virtaaviin jokiosuuksiin ja suoristettuihin puroihin vaihtelevuutta. Luodaan nopeasti virtaavaa vettä ja koskia niistä riippuvaisille eliöille ja toisaalta
suvantoja ja akanvirtoja suoja- ja lepopaikoiksi. Olemassa olevia suvantoja voidaan leventää ja syvänteitä syventää. Kivillä ja puunrungoilla voidaan luoda kynnyksiä, mutkia, varjo- ja suojapaikkoja sekä ohjata puurakenteiden avulla virta pitämään hiekoittuminen aisoissa.
Kiveäminen ja puurakenteet auttavat vedenpidätyksessä, ja lisäksi ne pidättävät pohjaeläimistölle elintärkeää
kariketta ja toimivat pohjaeläimistölle tärkeiden sammalten kasvualustana. Lapväärtin-Isojoen tilanne on luonnollisen lahopuun kannalta hyvä, sillä euroopanmajavat ovat kaataneet vesistön varrella runsaasti järeääkin
puustoa uomaan ja sen yli.
Lietettä eli sedimentoituvaa ainesta voidaan myös poistaa pahimmin liettyneiltä alueilta koneellisesti esimerkiksi imuruoppaamalla, kunhan estetään saman alueen liettyminen uudelleen. Hiekanpoistotoimenpiteillä voi
olla myös kunnostusten hyväksyttävyyttä lisäävä vaikutus paikallisten keskuudessa.
Kutu- ja poikastuotantoalueet
Ohjaamalla vettä uudelleen vanhaan, kuivatettuun uomaan voidaan luoda uusia poikastuotantoalueita. Kivien
taakse ja koskenniskoille taas voidaan lisätä soraa kalojen kutua varten. Taimen kutee mieluiten sorapohjalle,
jonka huokoisissa väleissä vesi pääsee virtaamaan ja tuomaan happea. Munien kehitys häiriintyy tai estyy kokonaan, jos sorapohjat peittyvät sedimentoituvalla kiintoaineella, joka tukkii huokoisen sorapohjan. Soraistettavan kutualueen täytyy olla ympäri vuoden virtaavan veden peitossa, jottei pohja pääse kuivumaan tai jäätymään. Lisäksi on selvitettävä, että kunnostettava alue on kalojen saavutettavissa ja että vedenlaatu on riittävän hyvä.

Talkoilla saa paljon aikaan! Kuva on SLL Pohjanmaan piirin purokunnostustalkoista.
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5.2.2 VALUMA-ALUEELLE KOHDISTETTAVAT TOIMENPITEET
Jotta jokiuomassa ja puroissa tehdyistä elinympäristökunnostuksista olisi hyötyä, täytyy valuma-alueelta
kulkeutuvan kiintoaineen määrän pysyä kohtuullisena ja vedenlaadun hyvänä. Jos ihmisvoimin luodut sorapohjat peittyvät uudelleen sedimentin tai lietteen alle, jää niistä saatava hyöty lyhytaikaiseksi. Jos taas vedenlaatu ei ole esimerkiksi pohjaeläimistölle riittävän hyvä, ei niiden hyväksi tehdyistä elinympäristökunnostuksista ole hyötyä. Eroosion vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota koko vesistön alueella ja ojaverkostossa. Tärkeää on pitää joen rantavyöhyke peitteisenä, ja mieluiten puustoisena. Kaikkea kaivuutyötä ja
maansiirtoa tulee välttää rantavyöhykkeellä ja uomissa. Ojitusten aiheuttamia haittoja voi vähentää rakentamalla kaivuukatkoja, lietekuoppia, laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä, virtaamanhallintarakenteita ja
kosteikkoja.
Vaikuttavuuden varmistamiseksi tarvitaan siis toimenpiteitä niin valuma-alueen metsäojaverkostossa, viljelyalueilla kuin pistekuormituskohteillakin. Muiden muassa näihin toimiin keskitytään Vesienhoidon toimenpidesuunnitelmassa, joka on yksi FRESHABIT-hankkeessa toteutettavan valuma-aluesuunnitelman osasuunnitelmista (hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa rinnakkainen suunnitelma). Myös Lapväärtin-Isojoen Tulvariskien hallintasuunnitelmassa suunnitellaan toimenpiteitä, jotka pidättävät vettä valuma-alueella.
Lisäksi tarvitaan mm. Suomen metsäkeskuksen koordinoimia luonnonhoitohankkeita, joihin kuuluvat mm.
arvokkaiden metsä- ja suoluontokohteiden hoito- ja ennallistustyöt sekä vesiensuojelurakenteiden, kuten
kosteikkojen, laskeutusaltaiden tai pinta, pohja- tai virtaamansäätöpatojen rakentaminen (karttakuva 4).
Lisäksi esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hankkeessa voidaan perustaa maanomistajien ja
paikallistoimijoiden aloitteesta riistalintukosteikkoja, joilla on merkitystä alapuolisen vesistön vedenlaadun
ylläpitämisessä. Myös Metsähallitus kunnostaa ja ennallistaa soita tukkimalla ojia ja palauttamalla vettä kuivatetuille soille. Nämä toimet pidättävät vettä ja ravinteita valuma-alueella, mikä parantaa vedenlaatua ja
tasaa tulvahuippuja. Meneillään on myös Soidensuojelun täydennysohjelmaa toteuttava valtakunnalliseen
Helmi-ohjelmaan kuuluva VESPA eli vesienpalautushanke. Sen päätavoitteena on palauttaa erityisesti jo
suojeltujen soiden vesitalous tilaan ennen ojituksia, mutta myös rauhoittaa arvokkaita, vielä suojelemattomia soita (tietolaatikko sivulla 17).
Muiden muassa Metsäkeskus edistää myös muita toimia, joilla on merkitystä vesiensuojelun kannalta.
Näitä ovat esimerkiksi ojitusten tarveharkinta ja jatkuvan metsänkasvatuksen suosiminen. Maa pyritään siis
pitämään peitteisenä, jolloin puuston ansiosta haihdunta on niin suurta, että kunnostusojituksia ei välttämättä enää tarvita. Muutoinkin tiedotuksen ja ojitusten ilmoitusmenettelyn kautta pyritään vähentämään
tarpeetonta ojitusta esimerkiksi alueilla, jotka eivät ole puuntuotannollisesti merkittäviä edes ojitusten jälkeen. Lisäksi esimerkiksi arvokkaiden metsäympäristöjen tai vaikkapa majavien tulvittaman runsaslahopuustoisen metsän suojeleminen METSO-ohjelman kautta voi parantaa niin vedenlaatua kuin rantametsien
pitämistä riittävän luonnontilaisina.
Myös maatalousympäristöissä kiinnitetään enenevässä määrin huomiota vesiensuojeluun ja tietoa ja tukea
on runsaasti saatavilla esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen monista tutkimushankkeista. Esimerkiksi talviaikainen peltojen kasvipeite ja vesistöjen rantojen suojavyöhykkeet vähentävät ravinteiden huuhtoutumista
merkittävästi, lannoitus on syytä ajoittaa keväälle tai kesälle ja maanparannusaineet valita vesistövaikutusten ja viljelyominaisuuksien kannalta oikein. Valtaojista voi myös tehdä luonnonmukaisen kaltaisia.
Tietoa, ohjausta ja myös rahoitusta on siis saatavilla monenlaisiin vesistöjä ja monimuotoisuutta tukeviin
toimenpiteisiin. Hoito- ja käyttösuunnitelman puitteissa ei aloiteta uusia valuma-alueelle suunnattuja toimia, vaan panostetaan meneillään olevista hankkeista viestimiseen ja tiedon lisäämiseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Vesistöyksikkö ja Luonnonsuojeluyksikkö ovat vastuussa viestinnän ja tiedotuksen tehostamisesta, jotta valuma-alueella saadaan toteutettua mahdollisimman laajasti erilaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Myös Geopark pyrkii jakamaan tietoa.
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5.2.3 MUOVIN JA MUUN EI-HAJOAVAN JÄTTEEN VÄHENTÄMINEN JOKIUOMASSA
Vesistöön päätyy muovia muun muassa ympäristössä sijaitsevilta tiloilta ja asutuksesta, hulevesistä ja puhdistamoilta sekä vesistöalueelta. Myös virkistyskäyttö voi myötävaikuttaa muovin määrän lisääntymiseen
joen rannoilla.
Muovin ja muun jätteen määrän vähentämiseksi tarvitaan riittävästi jäteastioita joen varrelle ja taajamissa
paikoille, jossa liikkuu ihmisiä, samoin virkistyskäyttöpaikoille. Jätteet on myös tarpeen lajitella oikein niin
pitkälle kuin mahdollista. Tietoa jätteenkeräyksestä tarvitaan jätepisteille ja yleisölle suunnatuille virkistyskäyttöpaikoille. Kunnat ja kaupungit vastaavat siitä, että yleisiä jäteastioita on riittävästi ja että ne tyhjennetään riittävän usein. Jäteastioiden tulisi olla sellaisia, että eläimet eivät pääse kaivamaan jätteitä niistä.
Lisäksi kunnat ja kaupungit sekä ympäristöasioista vastaava viranomainen vastaavat jätteiden lajittelusta
koskevasta tiedottamisesta ja jätehuollon valvonnasta. Kunta vastaa siitä, että asutuksesta tuleva jäte käsitellään oikein. Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat jätelakia. ELY-keskus valvoo ympäristölakien noudattamista ja valmistelee alueellisia jätehuoltosuunnitelmia.
Kunnallisen jätehuollon ja tiedottamisen lisäksi voisi olla hyötyä myös pienimuotoisesta, paikallisesta toiminnasta. Roskankeruutalkoita voitaisiin järjestää helppokulkuisilla paikoilla joen varressa ja taajamissa,
esimerkiksi Peruksen kylällä ja Isojoen keskustassa. Talkoiden avulla ihmisiä voidaan valistaa luonnossa
esiintyvän muovin määrästä ja talkoot myös vähentävät suoraan jokiuomaan mahdollisesti päätyvän muovin ja roskan määrää. Paikalliset yhdistykset, kunnat tai kaupungit voisivat vastata talkoiden järjestämisestä.

5.3 LAJIEN JA LUONTOTYYPPIEN SUOJELU
5.3.1 UHANALAISTEN LAJIEN SUOJELU
Lapväärtin-Isojokeen on vuosien 2015–2020 aikana istutettu joen omaa meritaimenkantaa. Muita kantoja
ei ole vesistöön päästetty. Tavoitteena on elinympäristöjen ja kutupaikkojen laadun parantaminen siinä
määrin, että istutuksia voidaan ajan myötä vähentää ja lopettaa ne kokonaan ilman, että taimenkanta siitä
taantuu. Virkistyskalastusta täytyy voida jatkaa, joten eväleikattua taimenta tulee istuttaa jokeen niin
kauan, kunnes luonnollinen lisääntyminen on riittävää kalastuspaine huomioon ottaen. Tarpeen mukaan
jatketaan myös vaellussiian ja mateen istutuksia, ja harjuksen istutus voidaan tarvittaessa aloittaa uudelleen. Myös taimenten telemetriaseurantaa ja muuta perustutkimusta on syytä jatkaa.
Joen jokihelmisimpukkakanta ei ole onnistunut lisääntymään lähes sataan vuoteen itsenäisesti, oletettavasti sekä kiintoaineskuormituksen että heikon lohikalakannan vuoksi. Raakkuja on viime vuosina viety
Freshabit LIFE IP -hankkeen puitteissa kasvatusolosuhteisiin toipumaan, ja tavoitteena on tuottaa uusia simpukkasukupolvia, jotka voidaan istuttaa takaisin kunnostettuihin elinympäristöihin. Hanketta on syytä jatkaa, sillä Isojoki on yksi eteläisen Suomen ainoista raakkujoista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on hakemassa raakkuja koskevaa kuusivuotista Life-hanketta, joka alkaisi 2021 tai 2022.
Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella esiintyy myös muita uhanalaisia lajeja (ks. taulukko 3). Niiden esiintymispaikat tulee inventoida määräajoin, ja populaatioiden menestymistä tulee tukea tarpeellisin toimenpitein. Usein elinympäristön muutokset ovat syynä uhanalaisuudelle, ja näin ollen tärkeimpänä toimenpiteenä tulee parantaa lajien elinedellytyksiä niiden elinympäristöjen suojelun ja suunnitelmallisen hoidon
avulla. Tarvittaessa uhanalaisille lajeille tulee laatia hoitosuunnitelmat, joita toteutetaan ja toimenpiteiden
vaikutuksia seurataan.
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Suomen ympäristökeskuksen ja Ympäristöministeriön määrittelemiä nk. kiireellisesti suojeltavia lajeja esiintyy Lapväärtinjokilaaksossa kolme (taulukko 8). ELY-keskus laatii lajeille tarvittaessa hoitosuunnitelmat.
ELY-keskus ja Metsähallitus vastaavat populaatioiden tilan seurannasta.
Taulukko 8. Lapväärtinjokilaaksossa esiintyvien kiireellisesti suojeltavien lajien sekä yhden uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmien yhteenveto.

Laji
(ks = kiireellisesti suojeltava)

Tärkeimmät suojelutoimenpiteet

jokihelmisimpukka (ks)

•

korpihohtosammal (ks)

•
•
•

luumittari (ks)

•

tummaverkkoperhonen

•

uusien simpukkasukupolvien tuottaminen
kasvatusolosuhteissa, istutus jokeen
elinympäristökunnostukset
vesiensuojelutoimet
elinympäristön suojelun lisäksi ei toistaiseksi
tarvita muita toimenpiteitä
elinympäristön suojelun lisäksi ei toistaiseksi
tarvita muita toimenpiteitä
elinympäristön (niitty) pitäminen avoimena,
lehtovirmajuuren (ravintokasvi) säilyttäminen

Vastuutaho
ELY-keskus
yliopistot
suojelujärjestöt
ELY-keskus
ELY-keskus ja SYKE
ELY-keskus

Laji- ja elinympäristösuojeluun kuuluu myös valmistautuminen ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.
Monimuotoisen ympäristön puskurikyky on suurempi kuin köyhtyneen ympäristön, joten elinympäristöjen
monimuotoisuutta alueella on vaalittava. Tulisi myös selvittää, onko vesistön alueella elinympäristöjä tai
lajeja, jotka ovat erityisen haavoittuvia muuttuvassa ilmastossa. Lisäksi on seurattava sateisuuden muutosten ja jää- ja lumiolosuhteiden muutosten vaikutuksia hydrologiaan ja sitä kautta esimerkiksi eroosioon,
kiintoainekuormitukseen, tulvimiseen tai happamoitumiseen. Vastuu seurannasta on Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksella.

5.3.2 PERINNEBIOTOOPPIEN HOITO
Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen läheisyydessä on useita arvokkaita perinnebiotooppeja (karttakuva
12). Laidunnusta on ollut aiemmin huomattavasti nykyistä laajemmalla alueella. On tärkeää, että nykyiset,
hoidossa olevat perinnebiotoopit pidetään suunnitelmallisesti hoidettuina, ja arvokkaille kohteille, joiden
hoito on loppunut, etsitään hoitajaa yhteistyössä maanomistajan kanssa. Perinnebiotooppien hoitoon voi
hakea EU:n maatalouden ympäristökorvauksia. ELY-keskuksen kuuluu edistää hoidon ulkopuolelle jääneiden kohteiden hoitoa mm. etsimällä sopivia hoidon järjestäviä toimijoita. Tiedotusta ja viestintää tulee jatkaa, ja esimerkiksi Laidunpankki-palvelua kehittää tarpeen mukaan. Alueen perinnebiotooppien päivitysinventointi tullaan tekemään ja kohteiden hoitoa edistämään kesällä 2021 Helmi-ohjelman puitteissa.

5.3.3 METSÄISTEN LUONTOTYYPPIEN JA SOIDEN HOITO JA ENNALLISTAMINEN
Lapväärtinjokilaakson Natura-alueeseen sisältyvän vanhojen metsien ohjelmakohteen suojeluperusteena
olevien metsäisten luontotyyppien (vanhat luonnonmetsät, boreaaliset lehdot) annetaan kehittyä luonnonmukaisesti. Metsähallitus arvioi Natura-alueen tilan arvioinnissaan 2015, että erityisiä toimenpiteitä ei alueen metsäisillä luontotyypeillä tarvita. Osassa lehtoja tullaan kuitenkin Helmi-ohjelman puitteissa tekemään
pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä (karttakuva 14).
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Soidensuojeluohjelmaan sisältyvän suojelualueen keidassuot ja puustoiset suot ovat varsin hyvässä tilassa.
Niiden reunamilla on kuitenkin syviä ojia, jotka kuivattavat soita. Metsähallitus suunnitteleekin parhaillaan
ainakin Änikoskmossenin reuna-alueiden ennallistamista. Vesien uudelleenohjausta ei todennäköisesti tarvitse tehdä, vaan soiden vesitalouden voi antaa palautua itsestään ajan kanssa (karttakuva 14).

Kermikeitaalla
avosuo ja puustoinen
räme vuorottelevat.
Kuva: Aurelia Mäkynen

5.3.4 VIERASLAJIEN TORJUNTA JA PIENPETOPYYNTI
Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella tavataan vieraslajeista ainakin komealupiinia, ruttojuurta, jättipalsamia, minkkiä, supikoiraa ja täplärapua.
Vieraskasvilajien esiintymisalueet tulee pikimmiten kartoittaa ja niiden hävittämiseksi tulee tehdä suunnitelmat. Ainakin komealupiinin ja jättipalsamin torjunnasta on kertynyt runsaasti tietoa, ja sitä tulee hyödyntää myös Lapväärtin-Isojoella. Tiedotuksella voidaan rohkaista paikallista väestöä torjuntatalkoisiin. Vastuu
vieraskasvilajien torjunnasta on maanomistajilla ja vieraslajeja koskevan lain sekä vieraslajiasetuksen mukaisesta valvonnasta ELY-keskuksella. Lapväärtin-Isojoella pyritään kartoittamaan vieraskasvilajit kesällä
2021, minkä jälkeen suunnitelmalliset torjuntatyöt voidaan aloittaa.
Metsästäjillä on käsitys minkin ja supikoiran levinneisyydestä jokiverkostossa, ja molempia lajeja metsästetään aktiivisesti. Pienpetopyyntiä voisi tehostaa esimerkiksi koulutuskampanjoilla, joiden kautta riistanhoitoyhdistykset saisivat lisää nuoria metsästäjiä kiinnostumaan pienpetopyynnistä. Pyynnistä voisi myös
tehdä järjestelmällistä niin, että populaatioita saataisiin alue kerrallaan pienennettyä. Pyyntiä ei kuitenkaan
tule hankaloittaa liiallisella ohjauksella. Vastuu pienpetopyynnin jatkamisesta ja kampanjoinnista on Suomen riistakeskuksella ja paikallisilla riistanhoitoyhdistyksillä.
Täpläravun levinneisyys sekä pääuomassa että latvapuroissa tulee kartoittaa. Vasta sen jälkeen on mahdollista pohtia sen rajoittamista tiettyihin osiin vesistöä. Mikäli osa joen haaroista on kokonaan vapaa täplära-
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vuista, tulee se myös pitää sellaisena jatkossa. Tällaisiin joen haaroihin voi olla mahdollista palauttaa jokirapukanta. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on oma liitteensä koskien täplärapukannan rajoittamista. Vastuu täplärapukannan rajoittamisesta on Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalueella.

5.4 TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN
Lapväärtin-Isojoki soveltuu erinomaisesti perustutkimukseen, koska se on selvästi muita rannikon jokia paremmassa tilassa. Joella onkin tehty runsaasti tutkimusta, ja sitä tulee myös jatkaa. Erityisen tärkeää on
myös jatkaa tehtyjen kunnostusten ja vesiensuojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimista. Joen varrelle, esim. Peruksen kosken alueelle, voisi perustaa tutkimustukikohdan, joka palvelisi tutkijoita ja tehostaisi tiedonjakoa. Jotta tutkimuksen tekeminen Lapväärtin-Isojoen alueella olisi järkevää, kiinnostavaa ja
tehokasta, täytyy raporttien, tutkimustulosten ja julkaisujen saatavuutta ja löydettävyyttä lisätä. Alueen
potentiaalia myös opinnäytetyön kohteena voisi nostaa esiin korkeakouluissa. Hoito- ja käyttösuunnitelman
yhteydessä on selvitetty, millaiselle alustalle raportteja voisi kerätä, ja mitkä eri organisaatiot voisivat edesauttaa alueella tehtävää tutkimusta. Kaikki Lapväärtin-Isojokea koskevat julkaisut ja raportit olisi hyvä koota
helposti saataville. Ensimmäisessä vaiheessa raportit yhteyshenkilöineen pyritään listaamaan mm. Vesivision verkkosivuille. Myöhemmässä vaiheessa olisi hyvä selvittää, voidaanko raportit myös sisällön osalta
julkaista yleisesti saataville. Myös Geopark-yhdistys selvittää mahdollisuuksia tuoda aluetta koskevia julkaistuja ja julkaisemattomia raportteja paremmin saataville. Lisäksi Geopark voi tukea tutkimusta esimerkiksi
osallistumalla opinnäytetöiden kustannuksiin.

5.5 VIRKISTYS, LUONTOMATKAILU JA LUONTO-OPETUS
Lapväärtin-Isojoella on hyvät mahdollisuudet mm. retkeilyyn, pyöräilyyn ja virkistyskalastukseen. Kokemisen arvoisia käyntikohteita on runsaasti alkaen koskialueista ja perinteisestä maatalousmaisemasta aina
lehtoihin ja keidassoihin. Alueelta puuttuu kuitenkin yhtenäinen viitoitus ja opasteet, eikä koko vesistön
aluetta koskevaa yhtenäistä tietoa retkeilystä löydy myöskään verkosta tai esitteistä. Laavuja ja levähdyspaikkoja, sekä polkuja on alueella ja sen lähistöllä jonkin verran (karttakuva 13), mutta yhtenäinen viitoitus
ja viestintä puuttuu. Osa rakenteista on myös huonokuntoisia ja niiden ylläpito ei ole järjestelmällistä. Merkittyjä pysäköintipaikkoja ei juuri ole. Kalastuslupia saa ostaa erikseen eri alueille, mutta yhtenäislupaa ei
vielä ole. Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue sekä paikalliset kalastusseurat kuitenkin pyrkivät paraikaa löytämään kalastuslupa-asiaan ratkaisua. Kalastus on alueella suosittua, mutta kävijöitä tulisi todennäköisesti huomattavasti lisää, mikäli aluetta markkinoitaisiin enemmän, tietoa olisi paremmin saatavilla ja
parhaat kohteet viitoitettu.
Vesistön alueelle olisikin hyvä tehdä virkistyskäytön yleissuunnitelma. Suunnitelma olisi hyvä tehdä yhteistyössä alueen kuntien, Lauhanvuori-Pohjankangas UNESCO Global Geoparkin, kalastusalueen ja alueen
luontoyrittäjien kesken. Suupohjan Leader-hankkeen puitteissa päivitetään osalle alueesta (Suupohjan alue)
retkeilyä ohjaava verkkosivusto (seikkailesuupohjassa.fi, v. 2021 tammikuusta lähtien: visitsuupohja.fi).
Kansallispuiston ja Geoparkin kävijöistä moni voisi arvostaa myös jokiympäristöä toisena retkikohteena. Kalastajat hyötyisivät retkeilyn tueksi laadittavasta viitoituksesta. Geoparkin alueella on kehitetty varsin kattava maastopyöräilyverkosto, jota on tarkoituksenmukaista laajentaa myös jokivarteen. Jokiverkoston virkistyskäytön yleissuunnitelman osana vesistön alueelle olisi hyvä laatia retkeilyn tueksi koko joen lähialueen
kattava verkkosivusto ja karttapalvelu, jonka avulla retkeilijät ja kalastajat löytävät viitoitetuille reiteille ja
kiinnostaville käyntikohteille. Keskeisimmille käyntikohteille tulisi myös lisätä kohdeopasteet maastossa.
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Kylien maaseutumaisema tulisi ottaa suunnittelussa huomioon, sillä joella ja sen varrella liikuttaessa ollaan
samalla myös maaseutumaisemassa. Latvavedet virtaavat lähinnä metsien läpi, mutta jo esimerkiksi Iivarinkylässä ja Heikkilässä tullaan maaseutumaisemaan, joka jatkuu aina suistolle asti. Mikäli maisemat tarvitsevat kulttuuriympäristönä oman hoitosuunnitelmansa, täytyy myös se ottaa virkistyskäytön suunnittelussa
huomioon.
Mikäli Lapväärtinjokilaakson suojelualueen
virkistyskäyttö lisääntyy merkittävästi, tulisi
myös seurata kävijämäärän lisääntymisen
vaikutuksia luontoarvoihin. Kävijät voidaan
tarpeen tullen ohjata alueille, jotka parhaiten kestävät suuriakin kävijämääriä, tai joihin on mahdollista rakentaa esim. pitkospuita tai muita maastoa suojaavia rakenteita. Samoin kalastuksen säätelyn täytyy
olla tehokasta, jotta kalakannat voidaan
turvata. Myös riittävät pysäköintialueet on
huomioitava.
Esimerkiksi luonto-opetusta ajatellen voi
olla tarpeen luoda joidenkin taajamien läheisyyteen tai retkeilykohteiden yhteyteen
rantaan asti ulottuvia, helppokulkuisia ja leveitä polkuja sekä matalia laitureita. Niitä
hyödyntämällä olisi koululaisten tai vaikkapa pyörätuolia käyttävien henkilöiden
helppo päästä veden äärelle esim. näytteiJokiuoman kosket ja rauhaisasti virtaavat suvannot ovat kauden ottoon tai kalastamaan. Rakenteiden
niita ja kiinnostavia retkikohteita. Kuva: Aurelia Mäkynen
tulee luonnollisesti olla sellaisia, että ne
voidaan nostaa tarpeen tullen jäiden tai tulvien tieltä ylemmäs. Geoparkin puitteissa
voidaan selvittää, mitkä alueet soveltuisivat luonto-opetukseen parhaiten.

5.5.1. LUONTOTIEDON LISÄÄMINEN
Jotta paikallinen väestö osaisi arvostaa lähijokeaan, täytyy siitä olla tietoa tarjolla. Tietoa vesistöstä, sen erityispiirteistä ja yksityiskohdista tulee olla helposti saatavilla ja esimerkiksi tutkimuksista tulee viestiä laajasti. Alueelle olisi hyvä saada lisää luonto-opetuksen toimijoita, sillä nykyisellään kysyntä on suurempaa
kuin tarjonta. Luontotietoa, opetusta ja luontokokemuksia olisi hyvä olla saatavilla aivan kaiken ikäisille,
päiväkodeista ja perheistä aina aikuisopistojen opiskelijoihin ja palvelutalojen asukkaisiin.
Pienimuotoisia vesistökunnostuksia voidaan toteuttaa myös koulutuksina ja kursseina, jolloin paikalliset
pääsevät mukaan oppimaan jokiekosysteemin monimuotoisuudesta. Myös esimerkiksi vieraslajitorjuntaa
voidaan tehdä talkoovoimin. Paikallista, luonnonarvoja vaalivaa yhdistystyötä tulee niin ikään tukea. Tästä
osa-alueesta ovat vastuussa niin viranomaiset kuin paikalliset toimijatkin. Myös Geoparkin tavoitteisiin kuuluu edistää luontotiedon lisäämistä.
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5.6 ALUEEN MUU KÄYTTÖ
5.6.1 POHJAVESI
Valuma-alueen pohjavettä käyttävät kaikki alueen kunnat ja asukkaat. Lisäksi muutamat yritykset ottavat
pohjavettä pullotettavaksi ja jatkojalostettavaksi. Sekä luonnon, asukkaiden että elinkeinotoiminnan kannalta on tärkeää turvata riittävät ja puhtaat pohjavesivarannot. Myös tämä osa-alue kuuluu vesienhoidon
toimenpidesuunnitelmaan.

5.7 TOIMINTAMALLI MAJAVIEN AIHEUTTAMIEN TUHOJEN HALLITSEMISEKSI
Euroopanmajavan toimintamallin tavoitteena on lisätä tietoa lajista ja vähentää ihmisten kokemia haittoja.
Sitä kautta voidaan lisätä lajin hyväksyttävyyttä alueella. Toimenpidemallissa kartoitetaan ja tunnistetaan
olemassa olevat mahdollisuudet ennaltaehkäistä vahinkoja ja yhteensovittaa elinkeinotoiminta ja asuminen
euroopanmajavan suojelun kanssa. Avainasemassa on eri toimijoiden, viranomaisten ja paikallisten tiedonvaihdon ja yhteistyön kehittäminen. Toimintamalli on hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä (liite 4).

5.8 YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetaan toimenpiteitä suojelualueen luonnonarvojen parantamiseksi
sekä virkistyskäytön, tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Mahdolliset toimenpiteet esitetään taulukossa, josta käy myös ilmi toimenpiteestä vastuussa olevat tahot, ohjeellinen ajankohta ja karkea arvio kustannuksista. Toimenpiteiden käytännön toteutus riippuu käytettävissä olevista resursseista, joten taulukko
on alustava ja ohjeellinen.
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Taulukko 9a. Ehdotetut toimenpiteet, niiden vastuutahot, aikataulut ja kustannusarviot.
Toimenpide

Vastuutaho

Yhteistyötahot

Aikataulu

Tiedotuksen lisääminen vesilain, metsälain ja luonnonsuojelulain mukaisista luvantarpeista ja lain mahdollistamista
toimista
Tiedotuksen lisääminen vapaaehtoisista suojeluohjelmista
(METSO, Helmi)
Tiedotuksen lisääminen veden,
ravinteiden ja sedimentin pidätysmenetelmistä
Elinympäristökunnostukset:
joen elinympäristöt

ELY-keskus;
EPO ELY

Metsäkeskus

jatkuva

ELY-keskus,
Metsäkeskus

MTK, luonnonsuojeluyhdistykset, metsäteollisuus
SLL Pohjanmaan piiri,
Geopark

jatkuva

toteutetaan pääosin
virkatyönä

jatkuva

toteutetaan pääosin
virkatyönä

ELY-keskus;
EPO ELY, VAR
ELY

SLL Pohjanmaan piiri,
MTK, Luke, Geopark

HELMI-ohjelma
2020; muut alkamassa

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

Elinympäristökunnostukset:
suojelusuot ja lehdot

Metsähallitus

Metsäkeskus, Geopark

HELMI-ohjelma 2020
vuodesta alkaen

Elinympäristökunnostukset:
uhanalaiset lajit

ELY-keskus;
EPO ELY, VAR
ELY
ELY-keskus

ProAgria, paikalliset osaajat, kunnostustoimijat,
Luke, Geopark
ProAgria, (Metsäkeskus),
Geopark

jatkuva

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä
Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä
Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

Vieraskasvilajien torjunta

Maanomistajat ja kunnat,
ELY-keskus

Pro Agria, (Metsäkeskus),
MTK, luonnonsuojeluyhdistykset, osakaskunnat,
Geopark

torjunta alkaen
2021;

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä, torjuntaan
voi saada valtion tukea

Muiden vieraslajien kartoitus
ja torjunta (pienpedot, täplärapu)

Riistanhoitoyhdistykset,
Kalatalousalue

paikalliset metsästysseurat (pienpetopyyntikampanja), kalastusseurat
(täplärapukannan rajoittaminen)

2021

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä, torjuntaan
voi saada valtion tukea

Uhanalaisten lajien päivitysinventoinnit ja hoitosuunnitelmien laadinta

ELY-keskus,
Metsähallitus

lintutieteelliset yhdistykset, paikalliset perhosharrastajat, Geopark

jatkuva

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

Raakun ja taimenen lisääntymisen avustamisen jatkaminen

ELY-keskus
(EPO ELY, VAR
ELY), Jyväskylän yliopisto,
Kalatalousalue (taimen)
ELY-keskus
(VAR ELY)

Luke, Geopark

taimenen istutukset
vuosittain; Raakku
Life-hanke mahdollisesti 2022 alkaen

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

Kalatalousalue

meneillään

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

Vieraskasvilajien kartoittaminen ja torjuntasuunnitelmien
laatiminen

Vaelluskalojen nousua hidastavien patojen poisto

ELY-keskus,
Metsäkeskus
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kartoitus MMM:n tuella 2021

Rahoitus/
kustannukset
toteutetaan pääosin
virkatyönä

Taulukko 9b. Ehdotetut toimenpiteet, niiden vastuutahot, aikataulut ja kustannusarviot.
Toimenpide

Vastuutaho

Yhteistyötahot

Aikataulu

Euroopanmajavan toimintamallin toteuttaminen

ELY-keskus

Luke, Riistakeskus, Metsäkeskus, metsästysseurat, kunnat

2020 alkaen

Perinnebiotooppien inventointi ja hoidon edistäminen

ELY-keskus,
Metsähallitus

Maanomistajat, ProAgria,
MTK, Geopark

päivitysinventointi ja
hoitosuunnitelmien
laadinta 2021

toteutetaan pääosin
virkatyönä

Ilmastonmuutokselle erityisen
alttiiden ympäristöjen ja lajien
sekä niiden suoja-alueiden kartoittaminen

ELY-keskus

jatkuva

toteutetaan pääosin
virkatyönä

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten vaikutusten
seuranta

ELY-keskus

jatkuva

toteutetaan pääosin
virkatyönä

Toimenpiteiden vaikutusten
seuranta

ELY-keskus
(EPO ELY, VAR
ELY), Metsähallitus, Luke
kunnat,
Geopark

kunnat, maakuntien liitot,
luonnonsuojeluyhdistykset, Natur & Miljö, Metsäkeskus (sopeutuminen ja
hillintä), Geopark (tieto ja
tiedonvälitys)
kunnat, maakuntien liitot,
luonnonsuojeluyhdistykset, Natur &
Miljö, Geopark (tieto ja
tiedonvälitys)
Geopark

jatkuva

toteutetaan pääosin
virkatyönä

kyläyhdistykset, Suupohjan Leader -hanke

jatkuva

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

ELY-keskus,
Vesivisio

Geopark, kunnat, korkeakoulut

jatkuva

toteutetaan virkatyönä ja hankkeissa

ELY-keskus;
EPO ELY, VAR
ELY
ELY-keskus
(hankkeet),
paikallistoimijat ja yhdistykset
Geopark
(hankkeiden
kautta)

Geopark

jatkuva

toteutetaan virkatyönä ja hankkeissa

Geopark

jatkuva

toteutetaan virkatyönä ja hankkeissa

kunnat, Metsähallitus,
Metsäkeskus, ELY-keskus

jatkuva

Kustannukset selviävät
tarkentavan suunnittelun myötä

Virkistysmahdollisuuksien ja
kehitystarpeiden kartoittaminen sekä virkistysmahdollisuuksien parantamisen toimenpiteet
Raporttien ja tutkimustulosten
löydettävyyden ja saatavuuden parantaminen
Tutkimustarpeiden tunnistaminen
Koulutukset, kurssit ja talkoot,
luontotiedon lisääminen, opinnäytetyöt

Luontokasvatuksen lisääminen
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Rahoitus/
kustannukset
toteutetaan pääosin
virkatyönä

6. SEURANTA JA TUTKIMUS
Luonnonhoidon ja luonnonhoitotoimenpiteiden vaikutusten seuranta on tärkeää, jotta resurssit ja työpanos
osataan jatkossakin ohjata oikein. Lisäksi on tärkeää seurata, miten hyvin tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet elinympäristöjen laatua ja lajiston monimuotoisuutta. Seuranta kuuluu ympäristöhallinnon tehtäviin.
Käytännössä ELY-keskukset ja Metsähallitus toteuttavat tätä tehtävää yhteistyössä tutkimusjärjestöjen
kanssa. Kappaleessa 2.2.3. luetellaan vesistön tähänastiset, jatkuvan seurannan kohteet.
Natura 2000 -luontotyyppejä ja lajeja seurataan ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti määräajoin.
Luontotyyppien osalta tutkitaan erityisesti niiden edustavuutta ja pinta-alan kehitystä. Myös Natura 2000 suojelualueiden tila arvioidaan yleensä kymmenen vuoden välein ja arvioinnista raportoidaan Euroopan
Unionille.

7. YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA
7.1 VAIKUTUKSET LUONTOARVOILLE
Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on varmistaa luontoarvojen säilyminen ja toimenpiteiden tarkoituksena on pääasiassa parantaa alueen luonnontilaa ja edustavuutta suojelualueena. Toimenpiteiden ei
arvioida uhkaavan lajien tai luontotyyppien direktiivien mukaista suojelua. Suunnitelmassa määritellyt toimenpiteet vaikuttavat alueen luontotyyppeihin pääasiassa positiivisesti tai neutraalisti, joten tarkka Natura
2000 -arviointi ei ole tarpeen. Taulukossa 10 esitetään suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteisvaikutukset suojelualueen Natura-luontotyyppeihin.
Taulukko 10. Suunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset suojelualueen Natura-luontotyyppeihin.

Luontotyypin nimi

Arvioitu vaikutus

Selitys

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

+

Ehdotetut toimenpiteet pääasiassa lisäävät sekä
alueen luonnontilaa että edustavuutta.

Pikkujoet ja purot

+

Ehdotetut toimenpiteet pääasiassa lisäävät sekä
alueen luonnontilaa että edustavuutta.

Keidassuot

+

Ojitettujen alueiden mahdollinen ennallistus
vaikuttaa positiivisesti luonnontilaan.

Puustoiset suot

+

Ojitettujen alueiden mahdollinen ennallistus
vaikuttaa positiivisesti luonnontilaan.

Lehdot

0

Toimenpide-ehdotuksilla ei ole vaikutuksia alueen lehtoihin.

0/+

Ehdotetuissa toimenpiteissä pyritään pitämään
luonnonmetsät luonnontilassa. Mahdolliset
ojien tukkimiset voivat parantaa metsien luonnontilaa.

Luonnonmetsät
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7.2 VAIKUTUKSET YHTEISÖLLE JA TALOUDELLE
Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteillä ei arvioida olevan negatiivisia vaikutuksia alueen yhteisöille tai
elinkeinoille. Osallistavan suunnittelun kautta eri sidosryhmien tarpeet on pyritty ottamaan huomioon. Lisäksi suunnitelmassa ehdotetaan virkistyskäytön ja ympäristöopetuksen kehittämistä, millä on myös positiivisia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia. Tiedotusta ja viestintää alueen luonnosta, tehdyistä tutkimuksista ja esimerkiksi majavavahinkojen ennaltaehkäisystä tehostetaan. Myös viestinnän tehostamisella on
yksinomaan positiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöön.

8. OSALLISTAVA SUUNNITTELU
Lapväärtinjokilaakson hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu osana Freshabit Life -hanketta ja Vesivisiota.
Samanaikaisesti samalle vesistölle on laadittu kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelma (KristiinankaupunginIsojoen kalatalousalue), tulvariskien hallintasuunnitelma (koskee koko jokiuoman aluetta) ja vesienhoidon
toimenpideohjelma (koskee koko valuma-aluetta). Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä ja ristiriitoja tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteen on pyritty välttämään. Vuosikymmeniä eteenpäin tulevaisuuteen laadittava Vesivisio ottaa huomioon myös hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitut arvot, tavoitteet ja toimenpiteet.
Hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelu käynnistettiin keväällä 2019, teemaryhmätyöskentely yhteistyössä sidosryhmien kesken aloitettiin syksyllä 2019 (25.9.2019) ja viimeinen kokous pidettiin syksyllä 2020.
Kokouksia pidettiin yhteensä viisi. Teemaryhmään kutsuttiin Etelä-Pohjanmaan luonnonsuojeluyksikön lisäksi mukaan edustajat
Isojoen kalastuskunnasta,
Isojoen kunnasta,
Isojoen-Karijoen riistanhoitoyhdistyksestä,
Karijoen kunnasta,
Kristiinankaupungin-Isojoen kalataousalueesta,
Kristiinankaupungin kaupungista,
Lapväärtin kalastuskunnasta,
Lapväärtin osakaskunnasta,
Lapväärtin seudun riistanhoitoyhdistyksestä,
Isojoen-Karijoen metsänhoitoyhdistyksestä,
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta,
Pohjanmaan metsänhoitoyhdistyksestä,
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiristä,
Suomen metsäkeskuksesta,
Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan osastosta,
Suupohjan lintutieteellisestä yhdistyksestä,
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä,
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Sydbottens Natur och Miljö -yhdistyksestä,
Vanhankylän kalastuskunnasta,
Länsirannikon ympäristöyksiköstä,
Österbottens svenska producentförbundista,
Kauhajoen riistanhoitoyhdistyksestä,
Kauhajoen kunnasta,
Luonnonvarakeskuksesta,
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousyksiköstä ja
Metsähallituksen luontopalveluista.

Teemaryhmän kokousten lisäksi pidettiin myös yksi erilliskokous koskien metsästystä Lapväärtinjokilaakson
alueella.
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YHTEENVETO LAUSUNNOISTA
Hoito- ja käyttösuunnitelma oli nähtävillä 21.4–31.5.2021 Kristiinankaupungin, Karijoen kunnan, Kauhajoen
kunnan ja Isojoen kunnan virallisilla ilmoitustauluilla kuntien verkkosivuilla sekä ELY-keskuksen verkkosivuilla ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmoitustaululla. Suunnitelma oli luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilla ja ELY-keskuksen Vaasan toimipisteessä. Teemaryhmän jäsenille ja Natura-alueen rauhoitettujen
maa-alueiden omistajille lähetettiin tieto suunnitelman nähtävillä olosta postitse tai sähköpostitse.
Suunnitelmasta jätettiin yhteensä kahdeksan lausuntoa. Yhteenveto lausunnoista esitetään alla ja tekstissä
on ELY-keskuksen vastaus kursivoidulla tekstityylillä. Mikäli suunnitelman tekstiin on tehty lausunnon johdosta muutoksia, se mainitaan erikseen.

Norrifjärdens pumpningsområde
Pumppausalueen Norrifjärdens pumpningsområde hallitus katsoo, että vesistöistä laskevien ojien kunnossapitoperkauksen täytyy olla mahdollista Natura 2000 -alueella.
Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on vetää suuntaviivat alueen hoidolle ja käytölle
niin, että myös luonnonarvot voidaan samalla varmistaa. Suunnitelma ei ole juridisesti sitova, toisin kuin yksityisomistuksessa olevien suojelualueiden rauhoitussäännöt. Suunnitelma
toimii perustana viranomaisten päätöksille aluetta koskevia asioita käsiteltäessä. Ojituksia ja
kunnossapito-ojituksia koskevat säädökset tulevat suoraan vesilaista. Jos kyseessä on vesilain mukainen lupa, sen käsittelyssä huomioidaan alueen Natura-arvot. Kommentti ei aiheuta muutoksia suunnitelmaan.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen katsoo tarpeelliseksi tuoda seuraavia huomioita
liittyen Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
Luvussa 2.1.4 mainitaan, että viimeinen merkittävä vaelluseste (Villamon pato) poistettiin ja kalatie rakennettiin vuonna 2018. Vesistössä on vielä kalankulkua haittaavia vaellusesteitä. Ainakin joidenkin kalalajien
ja jopa taimenen pienempien yksilöiden nousua ylävirtaan vaikeuttavat Isojoen pääuomassa vielä Holmforsin, Peruskosken etelähaaran ja Penttilänkosken, Karijoessa Ylikosken sekä Siironjoessa Kärjenkosken pato.
Ainakin Penttilänkosken pato on todennäköisesti merkittävä vaelluseste muille kaloille kuin taimenelle.
Penttilänkosken padon lisäksi muutkin padot saattavat ajoittain merkittävästi haitata kalojen vaellusta, mikäli virtaama kalojen keskeisenä nousuaikana on vähäinen. Edellä mainittujen Isojoen ja sen suurimpien sivuhaarojen lisäksi vaellusesteitä saattaa olla vesistön pienemmissä sivu-uomissa, jotka ovat tärkeitä taimenen poikastuotantoalueita. Ainakin Karijoen sivujoessa Metsäjoessa saattaa olla yksi kalojen nousua jossain
määrin vaikeuttava pato.
Suunnitelmassa mainitaan, että Lapväärtin-Isojoella on vielä kalojen nousua merkittävästi
hidastavia patoja, mm. Holmfors ja Penttilänkoskella. Vaellusesteiden tietoa päivitetään luvussa 2.1.4 ja luvussa 3.2.5: Viimeinen hyvin merkittävä vaelluseste Natura-alueella (Villamon pato) poistettiin ja kalatie rakennettiin vuonna 2018.
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Kalatalousviranomaisen mukaan olisi tarpeen selvittää, kuinka paljon kaloja kulkeutuu Peruskosken voimalaan alavirtaan vaeltaessaan ja kuinka suuri osa niistä selviää vahingoittumattomina voimalan läpi kulkeutuessaan. Peruskoskella voi olla tarpeen rakentaa ohjainrakenteita, joilla estetään kalojen kulkeutuminen voimalaan.
Tarkempia kalaston toimenpiteitä on määritetty kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ja tieto toimenpiteistä merkitään muistiin. Ei muutoksia tekstiin.

Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan ei taimenen ja jokihelmisimpukan elinolosuhteita Isojoen vesistössä ole mahdollista pysyvästi parantaa ilman ojitusten huomattavaa vähentämistä ja valumavesien pidättämistä valuma-alueella. Valumavesien pidättämisen kautta voidaan myös vähentää taimen- ja jokihelmisimpukkakannoille haitallisia tulvasuojelutöitä. Myös riittävän leveiden puustoisten suojavyöhykkeiden
jättäminen vesistöjen varsille on tärkeää sekä metsä- että peltoalueilla.
Valuma-alueelle kohdistuvat toimenpiteet käsitellään suunnitelmassa luvussa 5.2.2 ja suojavyöhykkeet luvussa 5.2.1 sekä tietolaatikossa 4. Ei muutoksia tekstiin.

Ojitushankkeista aiheutuu tyypillisesti haittaa varsinkin ojitusalueen alapuolisessa vesistössä esiintyville
herkille kala- ja rapukannoille. Luvussa 5.1.1 mainitaan, ettei kunnostusojitusta tarvitse ilmoittaa, mikäli ojia
ei syvennetä tai laajenneta. Kalatalousviranomainen katsoo, että Isojoen vesistöalueella olisi varsinkin joen
huomattava suojelu- ja kalataloudellinen arvo huomioon ottaen tarpeen aina edellyttää ilmoitus valumaalueella tehtävistä ojituksista.
Suunnitelmassa mainitaan, että vähäisyys määritellään kuivatettavan pinta-alan tai ojituksen vaikutusten perusteella. Vesilain valvojat tulkitsevat ojitusilmoituksen tarpeen. Ei muutoksia tekstiin.

Luvussa 5.2.1 on tuotu esille jokiuoman kunnostuskohteita. Kalatalousviranomainen katsoo, että Isojoen
vesistön kunnostustarve on tarpeen selvittää kaikkien kalataloudellisesti arvokkaiden ja potentiaalisten uomien osalta. Niiden uomien osalta, joiden tila ja kunnostustarve tunnetaan puutteellisesti, on tarpeen kartoittaa. Kunnostusten tavoitteena tulee olla hydro-morfologialtaan mahdollisimman luontainen uoma.
ELY-keskus on tehnyt jokiuoman kartoitusta Iivarinkylän ja Villamon välissä sekä Villamon
padon alapuolisella jokiuomalla. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on kirjattu
tarve koko jokialueen kattavasta kunnostustarvekartoituksesta sekä -suunnitelmasta. Hoitoja käyttösuunnitelman luku 5.2.1 päivitetään lauseella: Koko vesistöalueella on tarpeen tehdä
kalataloudellinen kunnostustarvekartoitus- ja suunnitelma, jonka perusteella jokiuoman kunnostuskohteet valitaan.

Luvussa 5.3.1 mainitaan, että virkistyskalastusta täytyy voida jatkaa, joten eväleikattua taimenta tulee istuttaa jokeen niin kauan, kunnes luonnollinen lisääntyminen on riittävää kalastuspaine huomioon ottaen. Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan taimenistutuksista tulee luopua mahdollisimman pian taimenkannan luontaisen lisääntymisen voimistuttua riittävän runsaaksi. Kalastuslain tavoitteena on siirtää kalastonhoitoa istutuksista luonnontuotantoon, ja taimenen luonnossa tapahtuvaa poikastuotantoa tulee edistää
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Isojoen vesistössä mahdollisuuksien mukaan kaikissa uomissa. Välttämättömissä taimenistutuksissa tulee
huomioida vesistössä esiintyvät eri uomien alkuperäiset erilaistuneet taimenkannat.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on kirjattu, että elinympäristöjen ja kutupaikkojen laadun parannuttua istutuksia voidaan ajan myötä vähentää ja lopettaa kokonaan ilman, että taimenkanta siitä taantuu. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma käsittelee tarkemmin taimenistutusten tarve ja jatkosuunnittelua. Ei muutoksia tekstiin.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Kauhajoki
Lapväärtin-Isojoen varrella on tehty joitain isohkoja metsäojituksia, joihin luonnonhoitohankkeet ovat mahdollistaneet laskeutumisaltaiden rakentamisen kriittisille alueille. Altaat keskittävät veden virtauksia ja keräävät kiintoainesta ja kasvattavat virtausnopeuksia altaiden purkuojissa. Paikoin maaston korkeuserojen
takia virtausnopeus kasvaa hyvin suureksi. Alue on suurelta osin hienojakoista maa-ainesta, joka irtoaa veden vaikutuksesta herkästi. Iso virtausnopeus syö sopivissa olosuhteissa onkaloita maahan, jolloin veden
virtaus jatkuu hiekkaisissa kerroksissa purkautuen esiin hallitsemattomista paikoista. Tämä aiheuttaa taas
uudelleen eroosiota aiheuttaen ongelmia metsänhoidossa ja peltoviljelyssä. Esimerkki asiantuntijan maastokäynnin raportista eräästä kohteesta esitelty lausunnossa.
Kohteiden korjaaminen tulisi olla osana hanketta. Esimerkin kohteessa metsäojitus on tehty Kunnan/Kaupungin omistamalle maa-alueelle ja se ei täten ole kestävän metsätalouden rahoituslaki kelpoinen ja jäänee
korjaamatta rahoituksen puuttuessa. Tällaisten kohteiden korjaamiseen tulisi löytyä myös rahoitus hankkeen toimesta. Altaiden purkuojien suunnittelussa tulisi huolehtia virtausnopeuden aiheuttaman eroosion
ehkäisystä käyttämällä esimerkiksi kivettyjä välialtaita ja ojia, tai käyttämällä eroosioherkillä kohdilla putkitusta. Altaita tulisi olla lukumääräisesti riittävästi, ettei vesimäärät purkuojissa kasva kohtuuttomiksi, aiheuttaen esimerkin kaltaista eroosiota.
Esiteltyjä toimenpiteitä tehdään jo alueella ja toteutetaan luonnonhoitohankkeina. Toimenpiteet on esitetty luvussa 5.2.2. Metsäkeskus on vastuussa luonnonhoitohankkeista. Ei muutoksia tekstiin.
Peltoviljelyä ja maatalouden eri tuotantosuuntia ylipäätään, voidaan katsoa ohjattavan riittävästi ympäristösäädösten puitteissa. Turvetuotantoa valvotaan alueellamme erittäin kriittisesti. Ympäristöluvat ja valvonta takaavat sen, että näiden toimialojen mahdollisesti aiheuttama kuormitus pysyy mahdollisimman vähäisenä kaupunkimme alueella. Tämän vuoksi hankkeen myötä ei ole syytä rajoittaa näitä eri tuotannonaloja ympäristösäädöksiä enempää.
Merkitään muistiin. Ei muutoksia tekstiin.
Uuronluoman/Hukanluoman kunnostushankkeen maastotyöt ovat alkamassa 2022. Hankkeessa kunnostetaan ja rakennetaan altaita ja patoja.
Merkitään muistiin. Ei muutoksia tekstiin.
Uuronluoman varrella on havaittavissa majavan aiheuttamia vahinkoja. Kaadettuja puita, patoja, vettyneitä
alueita ja patojen aiheuttamaa eroosiota veden virtauksen muuttumisen aiheuttaessa syöpymiä. Vedenpinnan nousun myötä peltosalaojituksien ja ojien toimivuus vaarantuu. Metsä- ja peltomaat voi vettyä ja tämä
aiheuttaa tulonmenetystä.
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Euroopanmajavan aiheuttamat vahingot ovat tiedossa. Hoito- ja käyttösuunnitelman ohella
on laadittu euroopanmajavan toimintamalli, joka esitetään suunnitelman liitteessä 4. Ei muutoksia tekstiin.
Lapväärtin-Isojoen valuma-alueella uhkana voidaan pitää lähimmillään noin kilometrin päähän jokiuomasta
suunnitteilla oleva tuulivoimapuisto (Rajamäenkylän tuulivoimahanke). Voimaloiden ja huoltoteiden rakentamiseksi joudutaan raivaamaan metsää sekä kaivamaan ojia valuma-alueella. Sekä lisääntyvät metsänhakkuut että ojitukset voivat samentaa Lapväärtin-Isojoen vettä ja tuoda lisää lietettä ja kiintoainesta vesistöön. Myös paineellisen pohjaveden purkautumisen riski on olemassa ja sen vaikutukset saattaa ulottua
laajalle alueelle.
Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen vaikutukset on otettu huomioon suunnitelmassa. Ei
muutoksia tekstiin.
Maatalouden ympäristötuki edellyttää valtaojien reunaan metrin suojakaistoja ja tästä isompien vesistöjen
varteen kolmen metrin suojakaistoja. Tämä yhdessä alueen vahvan karjataloustuotannon nurmiviljelyn
kanssa sitoo ravinteita ja ehkäisee valumia vesistöihin tehokkaasti. Näillä toimilla maatalouden tuotannonalat tekevät parhaansa alueen tilan pysymiseksi hyvänä.
Merkitään muistiin. Ei muutoksia tekstiin.
Turpeennoston ei voida katsoa uhkaavan kyseisen vesistön luontoarvoja tiukan valvonnan ja turvetuotannon vähenemisen myötä.
Luvussa 3.2.4 mainitaan, että jäljellä olevien turvetuotantoalueiden kuivatusvedet voivat vaikuttaa pääuoman vedenlaatuun, mutta turpeenoton vaikutukset Lapväärtin-Isojoen vesistöön ovat vähentyneet eivätkä suuresti uhkaa kyseisen vesistön luontoarvoja. Ei muutoksia
tekstiin.
Valuma-aluesuunnittelussa tulee huomioida alueen elinkeinojen turvaaminen.
Valuma-aluesuunnittelussa huomioidaan alueen elinkeinojen turvaaminen, kuten luvussa 4.6
on kirjattu: Valuma-aluesuunnittelun ja vesivision yhteiset tavoitteet ovat monimuotoisuuden
säilyttäminen ja parantaminen, vesistön, järvien ja pohjavesien pitäminen puhtaina ja hyvässä tilassa, tulvariskien hallinta ja turvallisuuden lisääminen, virkistyskäytön ja riistanhoidon turvaaminen ja kehittäminen sekä alueen elinkeinojen turvaaminen. Ei muutoksia tekstiin.

Härkmeri samfällighet, Härkmeri fiskelag
Härkmeri samfällighet och fiskelag (Härkmeren yhteisalue ja kalastuskunta) kannattavat suunnitelmaa pääpiirteittäin. He haluavat vielä alleviivata ruoppauksesta syntyviä ongelmia, jotka kohdistuvat nimenomaan
ja erityisesti yhteisalueen ja kalastuskunnan alueille Lapväärtin jokisuulla. Yhteisalue ja kalastuskunta näkee myös mielellään, että suunnitelmaan sisältyy tukitoimenpiteitä muillekin kaloille niiden lisäksi, mitkä
suunnitelmassa nyt mainitaan.
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Härkmeri samfällighet och fiskelag (yhteisalue ja kalastuskunta) näkevät hyvänä, että perkaus, ruoppaus,
pengertäminen ja rantojen muutokset luetellaan alueen ensisijaisina uhkina. Vesialueella aiemmin tehtyjen
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ruoppausten aiheuttamien ongelmien pohjalta yhteisalue ja kalastuskunta viittaa kalastuskunnan jättämään valitukseen AVI:n päätöksestä LSSAVI/419/2017, joka liittyy Kristiinankaupungin kaupungin saamaan
lupaan tehdä ruoppauksia Lapväärtinjoen alaosalla.
Valituksessa yhteisalue ja kalastuskunta toteavat muun muassa, että päätöstä pidetään tervetulleena,
mutta haluavat huomauttaa, että aiemmat ruoppaukset Lapväärtinjoessa ovat osoittaneet luontoon kohdistuvien vahinkojen olevan mittavampia kuin lupapäätöksessä sisältyvissä kuvauksissa mainitaan. Edellisellä kerralla eli vuonna 2014 joen ruoppaustyöt saivat huomattavia määriä sedimenttiä, multaa, hiekkaa ja
soraa kulkeutumaan normaalin syysvirtaaman mukana ja lisäksi kiviä jäi ruoppauksen jälkeen myös tälle
alueelle. Ruoppaus johti veden madaltumiseen. Alueella on uusia karikoita, jotka normaalilla vedenkorkeudella ovat osin muuttuneet maaksi. Solaxissa sijaitseva venesatama on kokemassa saman kohtalon ja sitä ei
voi enää entisessä mittakaavassa käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa, vaikka samaan aikaan on olemassa
ilmeinen tarve laajentaa satamaa. Satamalla on suuri merkitys sekä alueen ammattikalastajille että vapaaajan asuntojen omistajille.
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Härkmeri samfällighet och fiskelag (yhteisalue ja kalastuskunta) nostaa merimetsot esille ongelmana. Yhteisalueen mielestä tukitoimenpiteiden tulee kattaa suurempi määrä kalalajeja kuin suunnitelmassa mainitut. Ammattikalastus ja ylipäänsä kalakanta huomioiden, olisi tärkeää myös kirjata muita lajeja kuin pelkästään taimen, siika, harjus ja nahkiainen.
Härkmeren yhteisalue toimittaa liitteenä kirjelmän liittyen kalastuksen hoitosuunnitelmaan 2.8.2020. Yhteisalueen mukaan myös tästä käy ilmi, että merimetsot ovat hyvin suuri ongelma. Merimetsojen on nähty
kalastavan koko valtaväylän matkalta Lapväärtin venevajoille saakka ja myös Stora sundetissa. Yhteisalueen mukaan ongelman taltuttamiseksi ei ole muita vaihtoehtoja kuin merimetsojen ampumisen vapauttaminen. Fyrmästargrundin ja Härkmerifjärdenin välissä Stora sundet laskee Lapväärtinjokeen, mikä yhteisalueen mielestä on huomioitava hoidon jatkamisen yhteydessä. Stora sundetista tuleva vesi saattaa Lapväärtinjoen korkeiden virtaamien aikana työntyä takaisin ja aiheuttaa paikallisia tulvia, joista voi aiheutua
vahinkoriskiä yksityiselle omaisuudelle. Tämä olisi ehkäistävissä tekemällä uudelleensuunnittelua alueelle,
jossa virrat kohtaavat toisensa.
Merimetso-ongelmia selvitetään Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisessa merimetsoryhmässä ja tällä hetkellä valmistellaan toimenpidesuunnitelman päivitettyä versiota. Tulvariskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä käsitellään Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Lukuun 2.5.3 päivitetään merimetsoihin liittyvää tekstiä: Eipesivien merimetsojen (Phalacrocorax carbo) on havaittu saalistavan Lapväärtin jokisuulla ja
noin yhden kilometrin matkalla ylävirtaan.

Länsirannikon ympäristöyksikkö

Länsirannikon ympäristöyksikön mielestä on hyvä, että hoito- ja käyttösuunnitelma kokoaa olemassa olevaa
tietoa, hankkeita ja seurantaa suunnitelmaksi alueelle.
Merkitään tiedoksi.
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Sedimenttikuormaa vähentävien toimenpiteiden (esim. liejukuopat, lieteloukut, pintavalutuskentät ja kosteikot) tulisi Länsirannikon ympäristöyksikön mukaan olla pakollisia kaikkien tulevien suurehkojen ojitushankkeiden ja ojien perkausten yhteydessä valuma-alueella.
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Pistemäisen kuormituksen osalta ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistöjen olisi tullut uusia jätevesijärjestelmänsä uusien vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä, joten kuormituksen pitäisi tulevaisuudessa vähentyä.
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Hajakuormituksen osalta viljelysmaata on paikoin hyvin lähellä pääuomaa, sivu-uomia ja isompia ojia. Suojavyöhykkeitä tulisi valvoa ja leventää, jotta ravinteista, torjunta-aineista ja sedimentistä muodostuvaa
kuormitusta voitaisiin vähentää.
Tämä on todettu suunnitelmassa luvussa 3.2.2. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Jokea myöten alavirtaan tulevien suurten puunrunkojen määrä on viime aikoina lisääntynyt. Majavaa ei
aiemmin esiintynyt alueella ja noin 100-vuotiaita haapoja on kasvanut vain muutamien metrien päässä pääuomasta useammassa paikassa. Nyt kun majavaa taas esiintyy alueella, myös puunrunkojen koko tulee pienentymään ajan myötä. Majavaesiintymät yläjuoksulla jarruttavat myös veden virtaamaa ja vähentävät tulvariskiä alavirralla sijaitsevan asutuksen osalta.
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Jotain pitäisi myös tehdä jokeen päätyvän muovijätteen ja muun ei-hajoavan romun määrän vähentämiseksi.
Lukua 5.2 täydennetään luvulla, joka käsittelee muovin vähentämistä:

5.2.3 Muovin ja muun ei-hajoavan jätteen vähentäminen jokiuomassa
Vesistöön päätyy muovia muun muassa ympäristössä sijaitsevilta tiloilta ja asutuksesta, hulevesistä ja puhdistamoilta sekä vesistöalueelta. Myös virkistyskäyttö voi myötävaikuttaa
muovin määrän lisääntymiseen joen rannoilla.
Muovin ja muun jätteen määrän vähentämiseksi tarvitaan riittävästi jäteastioita joen varrelle
ja taajamissa paikoille, jossa liikkuu ihmisiä, samoin virkistyskäyttöpaikoille. Jätteet on myös
tarpeen lajitella oikein niin pitkälle kuin mahdollista. Tietoa jätteenkeräyksestä tarvitaan jätepisteille ja yleisölle suunnatuille virkistyskäyttöpaikoille. Kunnat ja kaupungit vastaavat
siitä, että yleisiä jäteastioita on riittävästi ja että ne tyhjennetään riittävän usein. Jäteastioiden tulisi olla sellaisia, että eläimet eivät pääse kaivamaan jätteitä niistä. Lisäksi kunnat ja
kaupungit sekä ympäristöasioista vastaava viranomainen vastaavat jätteiden lajittelusta koskevasta tiedottamisesta ja jätehuollon valvonnasta. Kunta vastaa siitä, että asutuksesta tuleva jäte käsitellään oikein. Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat jätelakia. ELY-keskus valvoo ympäristölakien noudattamista ja valmistelee alueellisia jätehuoltosuunnitelmia.
Kunnallisen jätehuollon ja tiedottamisen lisäksi voisi olla hyötyä myös pienimuotoisesta, paikallisesta toiminnasta. Roskankeruutalkoita voitaisiin järjestää helppokulkuisilla paikoilla
joen varressa ja taajamissa, esimerkiksi Peruksen kylällä ja Isojoen keskustassa. Talkoiden
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avulla ihmisiä voidaan valistaa luonnossa esiintyvän muovin määrästä ja talkoot myös vähentävät suoraan jokiuomaan mahdollisesti päätyvän muovin ja roskan määrää. Paikalliset
yhdistykset, kunnat tai kaupungit voisivat vastata talkoiden järjestämisestä.

Virkistyskäytön osalta Storforsenin aluetta (entinen kalanviljelylaitos) voisi kehittää edelleen. Siellä on vanhoja lammikoita, jotka nyt ovat vesakoitumassa. Nämä olisivat mahdollisesti muutettavissa luonnonsuojeluhankkeeksi, esimerkiksi kosteikoksi. Jotta jokea olisi helpompi käyttää melontareittinä, tulisi sinne rakentaa
sellaisia rakenteita, jotka helpottavat kanootin/kajakin kuljettamista patojen ohitse, esimerkiksi kalaportaiden yhteyteen.
Merkitään tiedoksi. Ei muutoksia suunnitelmaan.
Luonnon monimuotoisuutta alueella voisi lisätä käyttämällä rantaniittyjä laitumina tai niittämällä esimerkiksi jokisuulla.
Tämä todetaan perinnebiotooppeja käsittelevässä luvussa 5.3.2. Ei muutoksia tekstiin.
Vaellusreittiä/luontopolkua (pitkospuut) voisi mielellään suunnitella esim. Änikoskmossenille, jotta jokirannalla sijaitseviin lehtometsiin olisi helpompi kulkea. Änikoskmossenin ja joen välistä kosteikkoa voisi kunnostaa.
Änikoskmossenin reuna-alueiden kunnostusta käsitellään luvussa 5.3.3. Merkitään tiedoksi.

Kristiinankaupunki / Niklas Brandt
Luku 3.2
Tekstissä mainitaan esimerkkinä suurimmista uhista ojitus ja ruoppaus vuonna 2020 tehdyn tilan arvioinnin
mukaan. Tämä ei täsmää todellisuuden kanssa, ELY-keskus käyttää sanaa tekstissä toistuvasti. Tutkitaan
faktoja:
Rapporter 32 (2016) Mika Tolonen, Teemu Huovinen: Restaurering av vattenleder i Lappfjärds nedre lopp.
Slutrapport (julkaistu myös suomeksi: Raportteja 31. Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen
loppurapportti)
Sivulla 42 (sivunumerot viittaavat ruotsinkieliseen raporttiin) yhteenlaskettu nuottakalastussaalis kaikilla
pyyntipaikoilla vuonna 2014 viittaa siihen, että ruoppauksella ei ollut merkittävää kielteistä vaikutusta näiden kalojen poikastuotantoon.
Katso yhteenvetoraportti Lapväärtinjoen ruoppauksen vesistötarkkailusta: se, että ruoppaus olisi suuri
uhka, on kaukana faktoista. Sivun 7 mukaan ruoppauksen päättymisen jälkeen ei ollut jälkivaikutuksia.
Lapväärtinjoen vesistötarkkailu tammi-helmikuussa 2019, katso sivu 6 (12) tulosten tarkastelutaulukko 5.
Pieniä, lievästi kielteisiä vaikutuksia on havaittavissa ruoppauksen aikana, sen jälkeen ei ole kielteisiä vaikutuksia. Nämä ovat faktat. Näin ollen ojitus- ja ruoppaustoimenpiteiden luokitteleminen suuriksi uhiksi ei
pidä paikkansa. Päinvastoin nahkiaistoukkia esiintyi ruoppauksen jälkeen enemmän kuin ennen ruoppausta
(sivu 7 (9) Lapväärtinjoen kalataloudellinen tarkkailu vuosiraportti 202 sekä yhteenveto vuosilta 20182020).
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Tärkeimmät arvot, jotka ehdotuksessa mainitaan sivulla 45, ovat jokiuoma, purot ja kosket. Jos kunnossapitoperkauksia pidetään uhkana, miten jokiuoma, purot ja kosket voidaan turvata, ellei perkauksia (ojitusta)
sallita?
Luonnoksen sivu 47, muun muassa pengerrykset. "Alaosan ruoppaus ei suoraan vaikuta yläpuolisen vesistön luontoarvoihin, paitsi jos joen alaosan leventäminen vähentäisi kudulle nousevien vaelluskalojen määrää (ja heikentäisi näin myös jokihelmisimpukan lisääntymismahdollisuuksia)."
Katso artikkeli Syd-Österbotten-lehdestä 16.4.2021, jossa kalastuskunnan puheenjohtajan mukaan monet
tulvasuojeluun liittyvät ruoppaushankkeet eivät ole vaikuttaneet taimeneen. Ruoppauksen aikana on havaittu tilapäistä häiriötä, mutta jokaisen perkauksen jälkeen kalat ovat palanneet ja tilanne on jopa parantunut verrattuna ruoppausta edeltävään aikaan. Luonnoksessa mainitaan myös, että vaelluskalojen määrä
vähenisi, mutta sekään ei vastaa todellisuutta.
Alueelle on tehty Natura 2000 -tila-arviointi, jossa arvioidaan suurimpia uhkia, jotka vaikuttavat Natura 2000 -suojelun parissa oleviin luontoarvoihin ja lajeihin. Hoito- ja käyttösuunnitelmasta käy ilmi, että esimerkiksi luontotyyppi Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit on
perusteena Lapväärtinjokilaakson Natura-alueen suojelulle. Natura 2000 -luontotyyppien
käsikirjan mukaan luontotyypin erityispiirteenä on, että vesistö, uoma ja sitä ympäröivät rannat ovat luonnontilaisia tai lähellä luonnontilaa. Myös kalakanta, kuten meritaimen, vaikuttavat luontotyypin edustavuuteen. Ruoppaukset joen alaosalla ja muualla jokiuomassa ovat
vaikuttaneet jokiuoman luonnontilaan ja näissä osissa joen ei enää katsota täyttävän luonnontilaisen tai lähellä luonnontilaa olevan jokiuoman kriteereitä.
Ruoppaukset voivat vaikuttaa vedenlaatuun pitkällä aikavälillä ja kaivutöiden yhteydessä kalalajien poikastuotantoon voi paikallisesti olla suoria vaikutuksia. Lisäksi ruoppausten ja perkausten, erityisesti toistuvien toimenpiteiden, seurauksina on muuttunut jokiuoma, jonka monimuotoisuus, vesi- ja rantakasvillisuus heikkenee, mikä vaikuttaa kalojen ja muiden joessa ja
joen ympäristössä elävien eläinten elinolosuhteisiin. Ruoppaukset ja pengerrykset vaikuttavat paitsi alueen luonnontilaan myös alueen maisemaan. Ei muutoksia tekstiin.

"Koska jokivarren alavimmat alueet ovat herkkiä tulvimaan, on joen penkkoja pengerretty mm. maatalouden ja muiden elinkeinojen sekä asumisen turvaamiseksi. Pengerryksiä on tehty vain valtatie 8:n länsipuolella n. 5 km matkalla. Pengerrys ei tällä hetkellä uhkaa jokireitin nykytilaa, mutta luonnonarvojen säilyttämiseksi uusia pengerryksiä ei tulisi toteuttaa valtatie 8:n itäpuolella."
Väärää tietoa, pengerryksiä on tehty Perukseen asti. Tämä on ilmoitettu ELY-keskukselle aiemmin, mutta
väärä tieto on edelleen luonnoksessa. Toteutetut penkereet muodostavat sitä paitsi suojavyöhykkeen joen
varteen. On väärin väittää, että penger olisi uhka luontoarvoille. Päinvastoin pengerrykset ovat eduksi siten, että peltojen ravinteet eivät huuhtoudu jokeen korkean virtaaman aikaan. Tämän pitäisi säilyttää luontoarvoja, joten luonnoksen väite ei pidä paikkansa.
Luvun 3.2.2 tekstiä päivitetään: Pengerryksiä on tehty valtatie 8:n länsipuolella Peruksen kylään asti.
"Rantoja muutetaan myös muutoin kuin pengertämällä. Esimerkiksi pellot raivataan paikoin niin lähelle jokea, että törmästä tulee jyrkkä, louhikkoinen ja maa-ainesta sitovan juuriston puutteessa entistä eroosioherkempi (kuva sivulla 54)."
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Kuva sivulla 54 (suomenkielisessä luonnoksessa sivulla 55) ei ole otettu Lapväärtinjoelta, uoma on liian kapea ollakseen joki, näyttää enemmänkin purolta. Tämän kuvan yhdistäminen Lapväärtin pengerryksiin on
harhaanjohtavaa (kuvamanipulaatiota). Tämä väite ei vastaa todellisuutta ainakaan Lapväärtin kylän alueella.
Hoito- ja käyttösuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat paitsi Lapväärtinjoki, myös Isojoki ja osa sivuomista, kuten Heikkilänjoki. Kuva sivulla 54 (suom. kiel. luonnos s. 55) on
otettu Lapväärtin-Isojoen yläjuoksulta läheltä Polvenkylää, joka kuuluu Natura 2000 -alueeseen. Tekstissä mainitaan lisäksi, että kuva viittaa lähellä jokea sijaitsevien peltojen raivaukseen eikä pengerryksiin.

Luku 2.5.3
Linnustoselvityksessä on puutteita, mainitaan, että merimetsoja esiintyy satunnaisesti jokisuun alueella,
mutta havaintojen mukaan merimetsot saalistavat jatkuvasti alueella, jokisuulta noin kilometrin verran yläjuoksun suuntaan. Lupa ryhtyä toimiin ongelmien ratkaisemiseksi tulee sisältyä hoitosuunnitelmaan, esim.
munien öljyäminen, lintumäärän vähentäminen metsästyksellä niin, että kanta pysyy kohtuullisen kokonaisena.
Merimetso-ongelmia selvitetään Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisessa merimetsoryhmässä ja tällä hetkellä valmistellaan toimenpidesuunnitelman päivitettyä versiota. Lukuun
2.5.3 päivitetään merimetsoihin liittyvää tekstiä: Ei-pesivien merimetsojen (Phalacrocorax
carbo) on havaittu saalistavan Lapväärtin jokisuulla ja noin yhden kilometrin matkalla ylävirtaan.

Luku 2.1.1
Todetaan, että sedimentaatio aiheuttaa ongelmia, mutta kenelläkään ei ole vastuuta joen ylläpidosta.
Tämä on suuri ongelma, joka pitäisi ratkaista ylläpitämällä jokiuomaa säännöllisesti. Missä kohdassa hoitosuunnitelmassa tämä ongelma käsitellään?
Hoitosuunnitelmaan tulee sisällyttää selvitys siitä, kuka tulevaisuudessa hoitaa joen kunnossapitoperkaukset. Ei ole kestävää hakea AVI:sta hankekohtaisia lupia, joiden hyväksymiseen menee useita vuosia. Ylläpitoperkauksesta pitäisi laatia suunnitelma ja anoa toimitusta hyödynsaajien (maksajien) toteamiseksi.
Nykytilanteessa kuivatusyhtiö ei ole aktiivinen, vaan kunta on joutunut ottamaan asian hoitaakseen. Hoitosuunnitelmassa pitäisi selventää, kuka vastaa joen ylläpidosta sekä linjaukset, ketkä vastaavat mistäkin alueista.
Hoito- ja käyttösuunnitelma tavoitteena on säilyttää Natura-alueen luontoarvot ja luonnon
monimuotoisuus sekä edistää alueen kestävää käyttöä. Joen ylläpitoperkausta käsitellään
muun muassa Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa. Joen
perkaaminen edellyttää aina vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta. Ei muutoksia
suunnitelmaan.
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Maanomistajalle tulee korvata ne toimenpiteet, joita tarvitaan majavien kaatamien, jokeen päätyneiden
vaarallisten puiden poistamiseksi, samoin sille, joka joutuu siivoamaan majavan jälkiä. Majavia ei ole aiemmin, ainakaan edeltävän 50 vuoden aikana, esiintynyt Lapväärtinjoessa ja majavien aiheuttamat ongelmat
tulee korvata täysimääräisesti haittoja kärsineille. Majavapuut kertyvät siltojen alle ja ELY-keskuksen antaman tiedon mukaan sillanpitäjän vastuulla on varmistaa sillan kunto. ELY-keskus vastaa Lapväärtin keskussillasta (Centralbron) ja sinne on useita kertoja ilmoitettu, että puita ja roskia kertyy sillan alle ja pahimmassa tapauksessa tukkii jokiuoman. ELY-keskus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin. Esimerkiksi kevättalvella
2021 vapaapalokunta joutui menemään heikoille jäille sahaamaan poikki puun, joka oli jäänyt poikittain sillan alle kiinni. ELY-keskus valitsi olla lähettämättä omia työntekijöitään tälle riskikohteelle. Hoitosuunnitelmassa nämä ongelmat tulee huomioida ja korvauksiin ja velvollisuuksiin liittyvät ratkaisut tulee selvittää
niin, että yksittäiset henkilöt tai organisaatiot eivät joudu kärsimään majavien vuoksi. Jos valtio haluaa turvata majavat, tulee valtion korvata majavien aiheuttamat vahingot täysimääräisesti haittaa kärsineille.
Euroopanmajavia koskeva toimintamalli sisältää pelisääntöjä erilaisille toimenpiteille, joihin
voidaan ryhtyä majavien aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Majavatoimintamalli on
hoito- ja käyttösuunnitelman liitteenä. Kommentti merkitään tiedoksi ja tieto välitetään ELYkeskuksen henkilöille, jotka vastaavat jokiuoman perkauksesta.

Rajamäenkylä Wind Oy
Rajamäenkylä Wind Oy pyytää päivittämään tiedot tuulivoimahankkeesta luvussa 2.7.1.
Rajamäenkylän tuulivoimahanke on edennyt YVA-menettelyvaiheesta eteenpäin. Hankkeen YVA-menettely
on päättynyt vuonna 2020 ja yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVAmenettelystä perustellun päätelmänsä 17.2.2020. Hankkeelle on laadittu osayleiskaavat, jotka on hyväksytty Karijoen ja Isojoen kunnissa keväällä 2021. Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen osayleiskaavoissa esitetty voimaloiden enimmäismäärä on yhteensä 54. Hankkeen jatkosuunnitteluun on valittu sähkönsiirron
osalta YVA-menettelyssä esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehto SVE1, joka sijoittuu suurelta osin olemassa
olevan Fingridin 110 kV voimajohdon vierelle.
Rajamäenkylän tuulivoimahankkeeseen liittyen on laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta koskien hankkeen mahdollisia vaikutuksia Lapväärtinjokilaakson Natura-alueeseen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Natura-arvioinnin tarpeesta 7.9.2020 (EPOELY/1622/2018). Lausunnon mukaan varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arvioinnin laatimista ei hankkeessa ole tarpeellista tehdä.
Hankkeen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksia lieventäviä toimia.

Tieto Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta päivitetään luvussa 2.7.1:
Rajamäenkylän tuulivoima-alue, joka sijaitsee Lapväärtin-joesta suoraan itään ja Heikkilänjoesta pohjoiseen, on v. 2021 siirtynyt YVA-menettelyvaiheesta eteenpäin, kun taas Lakiakankaan tuulivoimapuisto, joka sijaitsee Lapväärtinjoesta etelään ja Isojoesta länteen, on osittain tuotannossa. Lakiakankaan tuulivoimapuistossa on tällä hetkellä 14 turbiinia ja tuotantokapasiteetti on 57 MW. Rajamäenkylän tuulivoimapuistosta suunnitellaan huomattavasti
suurempaa. Pinta-alaltaan 79km2:n alueelle tulee suunnitelmien mukaan enimmillään 54
turbiinia, joiden yksikköteho on 6–10 MW. Hankkeelle on laadittu osayleiskaavat, jotka on
hyväksytty Karijoen ja Isojoen kunnissa v. 2021. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman
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lausunnon mukaan varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arvioinnin laatimista ei hankkeessa ole tarpeellista tehdä. Hankkeen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksia lieventäviä toimia.
Rajamäenkylän hankealueella sijaitsee Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen pienempiä sivu-uomia. Osa näistä
pienvesistä on pohjavesivaikutteisia ja ne toimivat mm. uhanalaisen meritaimenen lisääntymisalueena.
Tuulivoimahankkeen yhteydessä on laadittu esiselvitys, jossa tarkastellaan alustavia kunnostuskohteita
sekä toimenpiteitä biodiversiteettiä edistäville vesistökunnostustoimenpiteille hankealueella sekä hankealueen läheisyydessä. Selvityksen perusteella hankealueen virtavesikohteista Pajuluoma on selkeästi suurin
ja kunnostuskohteena potentiaalisin. Rajamäenkylä Wind Oy on kiinnostunut jatkamaan etenkin Pajuluomaanja/tai sen valuma-alueeseen kohdistuvien vesistökunnostustoimenpiteiden suunnittelua yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Pajuluomaa koskeva kunnostussuunnitelma on valmistumassa lähiaikoina
antaen lähtökohdat tälle jatkosuunnittelulle.

Tieto vesistökunnostustoimenpiteistä hankealueen yhteydessä lisätään lukuun 3.2.1:
Tuulivoimahankkeen suunnittelussa huomioidaan mahdollisuudet toteuttaa vaikutuksia lieventäviä toimia. Rajamäenkylä Wind Oy tulee myös todennäköisesti toteuttamaan vesistökunnostustoimenpiteitä hankealueella.

Isojoen kunta
Isojoen kunnanhallitus hyväksyy laaditun suunnitelman.
Merkitään muistiin.
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LIITTEET
Liite 1. LINTULAJIHAVAINNOT LAPVÄÄRTINJOKILAAKSON NATURA-ALUEELLA JA SEN LÄHEISYYDESSÄ
Taulukoissa 1–7 esitellään lintulajit, jotka havaittiin Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella ja sen läheisyydessä. Taulukot on jaoteltu sen paikan mukaan, missä lintulaji havaittiin (vedessä elävät lajit, suoaluelajit,
rantapensaikko ja -metsälajit, rantakosteikkolajit, peltolajit ja asutuksen läheisyydessä elävät lajit). Huomaa,
että lajiluettelot eivät perustu kartoitustuloksiin vaan lintujen havainnointitietoihin (Nousiainen, 2020).
Taulukko 1. Joella esiintyvä linnusto.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaiella
suusluokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Actitis hypoleucos

Rantasipi

Drillsnäppa

Anas acuta

Jouhisorsa

Stjärtand

Anas crecca

Tavi

Kricka

x

Anas platyrhynchos

Sinisorsa

Gräsand

x

Apus apus

Tervapääsky

Tornseglare

EN

Aythya fuligula

Tukkasotka

Vigg

EN

Bucephala clangula

Telkkä

Knipa

x

Cinclus cinclus

Koskikara

Strömstare

x

Delichon urbicum

Räystäspääsky

Hussvala

Haliaeetus albicilla

Merikotka

Havsörn

Hirundo rustica

Haarapääsky

Ladusvala

Hydrocoloeus minutus

Pikkulokki

Dvärgmås

Larus argentatus

Harmaalokki

Gråtrut

Larus canus

Kalalokki

Fiskmås

Larus ridibundus

Naurulokki

Skrattmås

VU

Mareca penelope

Haapana

Bläsand

VU

Mergus merganser

Isokoskelo

Storskrake

Mergus serrator

Tukkakoskelo

Småskrake

Motacilla alba

Västäräkki

Sädesärla

x

NT

Motacilla cinerea

Virtavästäräkki

Forsärla

x

VU

Pandion haliaetus

Kalasääski

Fiskgjuse

x

Phalacrocorax carbo

Merimetso

Storskarv

Riparia riparia

Törmäpääsky

Backsvala

x

Sterna hirundo

Kalatiira

Fisktärna

x

Taulukko 1. Jokilajeja
Tabell 1. Arter vid ån
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x
VU

VU
EN
VU
VU

x

x

NT
NT

EN

Taulukko 2. Soilla esiintyviä lintulajeja.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaiella
suusluokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Alauda arvensis

Kiuru

Sånglärka

x

Anthus pratensis

Niittykirvinen

Ängspiplärka

x

Anthus trivialis

Metsäkirvinen

Trädpiplärka

x

Corvus corax

Korppi

Korp

x

Cuculus canorus

Käki

Gök

x

Grus grus

Kurki

Trana

x

Lagopus lagopus

Riekko

Dalripa

x

Lanius excubitor

Isolepinkäinen

Varfågel

x

Loxia pytyopsittacus

Isokäpylintu

Större korsnäbb

x

Lyrurus tetrix

Teeri

Orre

x

Motacilla flava

Keltavästäräkki

Gulärla

x

Numenius arquata

Kuovi

Storspov

x

Pluvialis apricaria

Kapustarinta

Ljungpipare

x

Tringa glareola

Liro

Grönbena

x

NT

Tringa nebularia

Valkoviklo

Gluttsnäppa

x

NT

Vanellus vanellus

Töyhtöhyyppä

Tofsvipa

x

Suolajit
Arter på myrmarker
NT

VU

NT

Taulukko 3. Rantapensaikkoissa eläviä tai pesiviä lintulajeja.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaiella
suusluokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Acrocephalus dumetorum

Viitakerttunen

Busksångare

x

Acrocephalus palustris

Luhtakerttunen

Kärrsångare

x

Acrocephalus schoenobaenus

Ruokokerttunen

Sävsångare

x

NT

Carpodacus erythrinus

Punavarpunen

Rosenfink

x

NT

Emberiza schoeniclus

Pajusirkku

Sävsparv

x

Lanius collurio

Pikkulepinkäinen

Törnskata

x

Lanius minor

Mustaotsalepinkäinen

Svartpannad törnskata

x

Locustella fluviatilis

Viitasirkkalintu

Flodsångare

x

Locustella naevia

Pensassirkkalintu

Gräshoppsångare

x

Luscinia luscinia

Satakieli

Näktergal

x

Muscicapa striata

Harmaasieppo

Grå flugsnappare

x

Phoenicurus phoenicurus

Leppälintu

Rödstjärt

x

Saxicola rubetra

Pensastasku

Buskskvätta

x

Sylvia borin

Lehtokerttu

Trädgårdssångare

x

Sylvia communis

Pensaskerttu

Törnsångare

x

Sylvia curruca

Hernekerttu

Ärtsångare

x

Rantapensaikkolajit
Arter i strandbuskage
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VU
NT

Taulukko 4a. Rantametsissä esiintyviä lintulajeja.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaisuusella
luokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Acanthis flammea

Urpiainen

Gråsiska

x

Accipiter gentilis

Kanahaukka

Duvhök

x

Accipiter nisus

Varpushaukka

Sparvhök

x

Aegithalos caudatus

Pyrstötiainen

Stjärtmes

x

Aegolius funereus

Helmipöllö

Pärluggla

x

Asio otus

Sarvipöllö

Hornuggla

x

Bombycilla garrulus

Tilhi

Sidensvans

Certhia familiaris

Puukiipijä

Trädkrypare

x

Chloris chloris
Coccothraustes coccothraustes
Columba oenas

Viherpeippo

Grönfink

x

Nokkavarpunen

Stenknäck

Uuttukyyhky

Skogsduva

x

Columba palumbus

Sepelkyyhky

Ringduva

x

Corvus corone cornix

Varis

Kråka

x

Corvus monedula

Naakka

Kaja

x

Cyanistes caeruleus

Sinitiainen

Blåmes

x

Dendrocopos leucotos

Valkoselkätikka

Vitryggig hackspett

Dendrocopos major

Käpytikka

Större hackspett

x

Dryobates minor

Pikkutikka

Mindre hackspett

x

Dryocopus martius

Palokärki

Spillkråka

x

Erithacus rubecula

Punarinta

Rödhake

x

Falco subbuteo

Nuolihaukka

Lärkfalk

x

Ficedula hypoleuca

Kirjosieppo

Svartvit flugsnappare

x

Ficedula parva

Pikkusieppo

Mindre flugsnappare

Fringilla coelebs

Peippo

Bofink

x

Fringilla montifringilla

Järripeippo

Bergfink

x

NT

Garrulus glandarius

Närhi

Nötskrika

x

NT

Glaucidium passerinum

Varpuspöllö

Sparvuggla

x

VU

Hippolais icterina

Kultarinta

Härmsångare

x

Jynx torquilla

Käenpiika

Göktyta

x

NT

Lophophanes cristatus

Töyhtötiainen

Tofsmes

x

VU

Loxia curvirostra

Pikkukäpylintu

Mindre korsnäbb

x

Milvus migrans

Haarahaukka

Brun glada

Nucifraga caryocatactes

Pähkinähakki

Nötkråka

Parus major

Talitiainen

Talgoxe

x

Periparus ater

Kuusitiainen

Svartmes

x

Phylloscopus collybita

Tiltaltti

Gransångare

x

Rantametsien lajit
Arter i strandskogarna
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NT

NT
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VU
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Taulukko 4b. Rantametsissä esiintyviä lintulajeja.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaisuusella
luokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Phylloscopus sibilatrix

Sirittäjä

Grönsångare

x

Phylloscopus trochiloides

Idänuunilintu

Lundsångare

x

Phylloscopus trochilus

Pajulintu

Lövsångare

x

Pica pica

Harakka

Skata

x

NT

Picus canus

Harmaapäätikka

Gråspett

Poecile montanus

Hömötiainen

Talltita

x

EN

Prunella modularis

Rautiainen

Järnsparv

x

Pyrrhula pyrrhula

Punatulkku

Domherre

x

Regulus regulus

Hippiäinen

Kungsfågel

x

Scolopax rusticola

Lehtokurppa

Morkulla

x

Spinus spinus

Vihervarpunen

Grönsiska

x

Strix aluco

Lehtopöllö

Kattuggla

x

Strix uralensis

Viirupöllö

Slaguggla

Sturnus vulgaris

Kottarainen

Stare

x

Sylvia atricapilla

Mustapääkerttu

Svarthätta

x

Tetrao urogallus

Metso

Tjäder

Tetrastes bonasia

Pyy

Järpe

x

Troglodytes troglodytes

Peukaloinen

Gärdsmyg

x

Turdus iliacus

Punakylkirastas

Rödvingetrast

x

Turdus merula

Mustarastas

Koltrast

x

Turdus philomelos

Laulurastas

Taltrast

x

Turdus pilaris

Räkättirastas

Björktrast

x

Turdus viscivorus

Kulorastas

Dubbeltrast

x

Rantametsien lajit
Arter i strandskogarna

VU

Taulukko 5. Jokivarren kosteikkoissa esiintyviä lintulajeja.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Buteo buteo

Hiirihaukka

Ormvråk

Circus cyaneus

Sinisuohaukka

Blå kärrhök

Pernis apivorus

Mehiläishaukka

Bivråk

Podiceps auritus

Mustakurkku-uikku

Svarthakedopping

Tringa ochropus

Metsäviklo

Skogssnäppa

Laji pesii alueUhanalaiella
suusluokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Rantakosteikkolajit
Arter vid strandvåtmarker
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Harvinainen

VU
VU

x

EN

Harvinainen

EN

x

Taulukko 6. Pääsääntöisesti pelloilla esiintyviä lintulajeja.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaiella
suusluokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Anser albifrons

Tundrahanhi

Bläsgås

Anser anser

Merihanhi

Grågås

Anser brachyrhynchus

Lyhytnokkahanhi

Spetsbergsgås

Anser fabalis

Metsähanhi

Sädgås

Ardea cinerea

Harmaahaikara

Gråhäger

Asio flammeus

Suopöllö

Jorduggla

Branta canadensis

Kanadanhanhi

Kanadagås

Branta leucopsis

Valkoposkihanhi

Vitkindad gås

Calidris pugnax

Suokukko

Brushane

Carduelis carduelis

Tikli

Steglits

Circus aeruginosus

Ruskosuohaukka

Brun kärrhök

Coturnix coturnix

Viiriäinen

Vaktel

x

Crex crex

Ruisrääkkä

Kornknarr

x

Cygnus columbianus

Pikkujoutsen

Mindre sångsvan

Cygnus cygnus

Laulujoutsen

Sångsvan

Emberiza citrinella

Keltasirkku

Gulsparv

x

Emberiza hortulana

Peltosirkku

Ortolansparv

x

Falco tinnunculus

Tuulihaukka

Tornfalk

x

Gallinago gallinago

Taivaanvuohi

Enkelbeckasin

x

Linaria cannabina

Hemppo

Hämpling

x

Oenanthe oenanthe

Kivitasku

Stenskvätta

x

Perdix perdix

Peltopyy

Rapphöna

x

Phasianus colchicus

Fasaani

Fasan

x

Peltolajit
Arter på åkrar

VU

CR

EN

CR
NT

NT

Taulukko 7. Esimerkki asutuksen ja jokivarren lähellä esiintyvistä lintulajeista.
Tieteellinen nimi
Vetenskapligt namn

Laji pesii alueUhanalaiella
suusluokka
Arten häckar på
Hotklass
området

Suomenkielinen nimi

Svenskt namn

Charadrius dubius

Pikkutylli

Mindre strandpipare

x

Passer domesticus

Varpunen

Gråsparv

x

Passer montanus

Pikkuvarpunen

Pilfink

Asutuksen lähellä olevia lajeja
Arter i närheten av bosättning

91

EN

LIITE 2. METSÄSTYSSEUROJEN PYYNTITIEDOT
Taulukko 1. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella tai sen läheisyydessä metsästettävät nisäkkäät niiden metsästysseurojen mukaan, jotka ovat toimittaneet pyyntitiedot. x = seura harjoittaa kyseessä olevan lajin pyyntiä, xx = jokiuoma ja
sen lähiympäristö muodostavat kyseessä olevan lajin tärkeän metsästysalueen.

Isojoen
ms.

VillamoPäntäneen VanhankyHeikkilän
ms.
län my.
ms.

Iivarinkylän Kauhajoen
my.
ms.

Lappfjärds
jaktklubb r.f.

Metsäjänis,
skogshare

x

x

x

x

x

x

x

Rusakko, fälthare

x

x

xx

xx

x

x

xx

Euroopanmajava,
europeisk bäver

x

x

xx

xx

xx

x

xx

Kettu, räv

x

x

xx

xx

xx

x

xx

Mäyrä, grävling

x

xx

x

xx

Näätä, skogsmård

x

x

x

x

Saalis/Byte

xx
x

x

Ilves, lodjur

x
Metsäkauris, rådjur x
Hirvi, älg
Valkohäntäpeura,
vitsvanshjort

xx

x

x
xx

x
xx

x
x

x
x

xx
xx

x

x

xx

xx

x

x

xx

x

x

xx

xx

x

x

xx

Minkki, mink

x

x

xx

xx

xx

xx

Supikoira, mårdhund

x

x

xx

xx

xx

xx

Villisika, vildsvin
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Taulukko 2. Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella tai sen läheisyydessä pyydettävät lintulajit niiden metsästysseurojen
mukaan, jotka ovat toimittaneet pyyntitiedot. x = seura harjoittaa kyseessä olevan lajin pyyntiä, xx = jokiuoma ja sen
lähiympäristö muodostavat kyseessä olevan lajin tärkeän metsästysalueen.

Saalis/Byte
Pyy, järpe

Isojoen
ms.

VillamoPäntäneen VanhankyHeikkilän
ms.
län my.
ms.

Iivarinkylän Kauhajoen
my.
ms.

xx

x

Lappfjärds
jaktklubb
r.f.
xx

Merihanhi, grågås
Kanadanhanhi, kanadagås

xx

Metsähanhi, sädgås

xx

xx

Heinäsorsa, gräsand x
Tavi, kricka

x

Haapana, bläsand
Jouhisorsa, stjärtand

x

Heinätavi, årta

x

x

xx

xx

xx

xx

x

xx
xx
xx
xx

x

xx

Lapasorsa, skedand

xx

Punasotka, brunand

xx

Tukkasotka, vigg

xx

Haahka, ejder

xx

Telkkä, knipa
Pikkukoskelo,
småskrake
Isokoskelo,
storskrake

x

xx

xx

Teeri, orre

x

x

x

x

x

xx

Metso, tjäder

x

x

x

x

x

xx

xx
xx

Peltopyy, rapphöna

x

Fasaani, fasan
Lehtokurppa, morkulla
Sepelkyyhky, ringduva

x
x
x

xx
x

Naakka, kaja

x

Harakka, skata

x

Varis, kråka

x

xx

x
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xx

Taulukko 3. Nisäkkäiden arvioidut vuosittaiset pyyntitiedot Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella ja sen läheisyydessä
niiden metsästysseurojen mukaan, jotka ovat toimittaneet pyyntitiedot. Isojoen metsästysseura ja Villamo-Heikkilän
metsästysseura ovat toimittaneet pyyntitiedot seurojen koko pyyntialueelta.

Saalis/Byte
Metsäjänis,
skogshare
Rusakko, fälthare

Isojoen ms

Päntäneen ms

n. 15

muutamia,
några

n. 40

10–15

Vanhankylän Villamo-Heikki- Iivarinkylän
my
län ms
my

ei arvioitu,
inte uppskattat

Orava, ekorre
Euroopanmajava,
europeisk bäver

Lappfjärds
jaktklubb r.f.

6

10

6–8

6

20

10–12

3

3

5

5–10
4

muutamia,
några

Kettu, räv

n. 15

rippuu
5–10 luvista, beror
på tillstånden

15

5

6–8

Mäyrä, grävling

5–10

2–4

1

2

2–4

3

5

Näätä, skogsmård

10–20

Ilves, lodjur

1

Villisika, vildsvin
Metsäkauris, rådjur

3

1
2

n. 17, ca 17

3–5

5–10

8

5

10

Hirvi, älg

22 lupaa

20–25

2–4

30

10

5

Valkohäntäpeura,
vitsvanshjort

15 lupaa

4–7

5–10

10

5

6

Minkki, mink

merkittäviä
määriä, betydande
mängder

2–5

5–10

5

5

Ei arvioitu, inte
uppskattat

Supikoira, mårdhund

merkittäviä
määriä, betydande
mängder

3–6

5–10

5

5

15–20
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Taulukko 4. Lintujen arvioidut vuosittaiset pyyntitiedot Lapväärtinjokilaakson Natura-alueella ja sen läheisyydessä niiden metsästysseurojen mukaan, jotka ovat toimittaneet pyyntitiedot. Isojoen metsästysseura ja Villamo-Heikkilän metsästysseura ovat toimittaneet pyyntitiedot seurojen koko pyyntialueelta.

Saalis/Byte
Pyy, järpe

Isojoen ms

Päntäneen
ms

Vanhankylän Villamo-Heik- Iivarinkylän
my
kilän ms
my

Lappfjärds
jaktklubb r.f.

5. per jäsen

6

Merihanhi, grågås

6

Kanadanhanhi, kanadagås

15

Metsähanhi, sädgås
Heinäsorsa, gräsand
Tavi, kricka

ei arvioitu, inte
uppskattat
ei arvioitu, inte
uppskattat

15–20

10

40

5–10

3

40

Haapana, bläsand
Heinätavi, årta

ei arvioitu, inte
uppskattat

Lapasorsa, skedand
Punasotka, brunand
Tukkasotka, vigg

10

Haahka, ejder
Telkkä, knipa

ei arvioitu, inte
uppskattat

2

25

Pikkukoskelo, småskrake
Isokoskelo, storskrake
Teeri, orre

n. 3, ca 3

ei arvioitu

15

6

Metso, tjäder

n. 3, ca 3

ei arvioitu

5

4

30–50

70

50

Lehtokurppa, morkulla
Sepelkyyhky, ringduva

ei arvioitu, inte
uppskattat
ei arvioitu, inte
uppskattat

Naakka, kaja

15–20

Harakka, skata

15–20

Varis, kråka

15–20

95

Liite 3. YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ
Taulukko 1a. Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 –alueen arvot ja uhat suhteessa hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin luonnonarvojen osalta.

Arvot
Luonnontilainen
jokireitti

Uhat

Tavoitteet

Toimenpiteet

Pengertäminen
Perkaus ja ruoppaus
Maanmuokkaus ja läjitys
Sedimentin kertyminen (eroosio)
Padot

Säilyttää luonnontila

Ohjataan alueen käyttöä: metsälain, vesilain ja jätelain
mukainen valvonta, kalastuksen ja metsästyksen sääntely, tiedotuksen lisääminen luvantarpeista ja lain mahdollistamista toimista.

Ennallistaa kunnostusta vaativia jokiosuuksia
Turvata luonnonmukainen
kehitys

Luonnonmetsät ja
keidassuot

Ojitus
Vieraslajit
Ilmastonmuutos

Säilyttää suojelualueiden
luonnontila ja turvata luonnonmukainen kehitys
Turvata riittävän luonnontilaisen kaltainen puusto rantavyöhykkeellä
Ennallistaa kunnostusta vaativia alueita

Lajisto

Ojitus
Perkaus ja ruoppaus
Sedimentin kertyminen (eroosio)
Saastuminen
Turvetuotanto
Padot
Vieraslajit
Ilmastonmuutos
Laidunnuksen päättyminen

Parantaa vesilajiston elinolosuhteita
Parantaa uhanalaisten lajien
elinedellytyksiä
Torjua vieraslajeja
Turvata perinnebiotooppien
moni- muotoisuus
Yhteen sovittaa euroopanmajavan suojelu alueellisten
elinkeinojen ja paikallisten
asukkaiden tarpeiden
kanssa

Toteutetaan elinympäristökunnostuksia, joiden vaikutuksia seurataan.
Ohjataan rantametsien käyttöä niin, että ne pysyvät lajistoltaan monimuotoisina: esim. metsänkäyttöilmoitukset.
Toteutetaan vapaaehtoisia suojeluohjelmia (METSO,
HELMI) ja ennallistetaan suojelusoita ja lehtoja.
Kartoitetaan vieraslajit ja tehdään torjuntasuunnitelmat.
Valmistaudutaan ilmastonmuutokseen: ylläpidetään
luonnon puskurikykyä säilyttämällä alueita luonnontilassa, seurataan talvitulvien ja kuivuusjaksojen vaikutuksia elinympäristöihin.
Ylläpidetään suotuisia olosuhteita vesi- ja metsälain
kautta.
Parannetaan vesilajiston elinolosuhteita ja uhanalaisten
lajien elinedellytyksiä. Päivitetään tiedot uhanalaisten lajien esiintymisalueista ja laaditaan niiden pohjalta hoitosuunnitelmat. Avustetaan raakun lisääntymisessä ja jatketaan taimenkannan istutuksia, kunnes luonnollinen lisääntyminen on riittävää.
Toteutetaan vesipuitedirektiivin mukaista vesienhoidon
toimenpidesuunnitelmaa, kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmaa ja valuma-aluesuunnitelmaa. Parannetaan vedenlaatua ja elinympäristöjä valuma-alueelle
suunnattujen veden, sedimentin ja ravinteiden pidätysmenetelmien avulla. Poistetaan suunnitelmien mukaisesti viimeiset kalojen vaellusesteet ja hidasteet.
Kartoitetaan vieraslajit ja tehdään torjuntasuunnitelmat.
Pyritään pitämään arvokkaat perinnebiotoopit hoidettuina ja lajistoltaan monimuotoisina.
Toteutetaan euroopanmajavan toimintamallia: levitetään
tietoa lajista, toimintatavoista vahinkojen ehkäisemiseksi
ja tehostetaan tiedonvaihtoa.
Kartoitetaan, löytyykö alueelta ilmastonmuutoksen
vuoksi katoavia elinympäristöjä ja lajeja.
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Taulukko 1b. Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 –alueen arvot ja uhat suhteessa hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin alueen käyttöarvojen osalta.

Arvot
Virkistyskäyttö

Tavoitteet

Toimenpiteet

Eroosio
Saastuminen
Ilmastonmuutos

Uhat

Parantaa alueen saavutettavuutta ja löydettävyyttä

Kartoitetaan ja tunnistetaan retkeilyn ja kalastusmatkailun kehittämistarpeet ja mahdollisuudet.

Maisema-arvot,
kulttuurihistoria

Pengertäminen
Ojitus
Perkaus ja ruoppaus
Eroosio
Saastuminen
Vieraslajit
Ilmastonmuutos

Säilyttää alueen kulttuuriarvot ja –maisemat

Toteutetaan tarpeen mukaan arvokkaiden maisemien ja
kulttuurikohteiden vaatimia hoitotoimenpiteitä

Ylläpitää perinnebiotooppien
monimuotoisuutta

Jatketaan perinnebiotooppien hoitoa ja tarvittaessa lisätään hoitoa kohteilla, jotka sitä vaativat

Tutkimuskohde, vertailuvesistö

Pengertäminen
Ojitus
Perkaus ja ruoppaus
Eroosio
Saastuminen
Turvetuotanto
Padot
Vieraslajit
Ilmastonmuutos

Turvata jokiluonnon luonnonmukaisuuden säilyminen

Lisätään tiedotusta, parannetaan raporttien ja tutkimustulosten saatavuutta.

Ennallistaa kunnostusta vaativia alueita, jotta alue paremmin edustaisi luonnontilaista tutkimuskohdetta
Lisätä tutkimusta

Opetuskohde,
koulutuskohde

Perkaus ja ruoppaus
Saastuminen
Vieraslajit

Seurataan lajien, etenkin uhanalaisten lajien tilaa ja laaditaan tarvittaessa hoitosuunnitelmia.
Tuotetaan alueesta uutta tietoa myös opinnäytetöinä,
kuten pro graduina.
Toteutetaan hankkeita ja jatketaan seurantaa: Raakku
Life –hanke ja taimentutkimus (telemetriaseuranta ym.)

Turvata jokiluonnon luonnonmukaisuuden säilyminen

Toteutetaan kunnostuksia myös koulutusmielessä: talkoot ja koulutukset.

Ennallistaa kunnostusta vaativia alueita

Parannetaan saavutettavuutta ja löydettävyyttä

Lisätä sitoutumista jokiluonnon suojeluun ja lisätä suojelutoimenpiteiden hyväksyttävyyttä

Lisätään halukkuutta suojeluun alueen erityispiirteiden
tuntemisen ja arvostamisen, sekä tukien ja korvausten
kautta.
Lisätään tietoa alueesta koululaisten, paikallisten asukkaiden ja elinkeinoelämän keskuudessa: luonto-opetus,
ympäristökasvatus, kurssit, tiedotus, julkaisut
Tuetaan paikallista, luonnonarvoja vaalivaa yhdistystyötä
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Liite 4. EUROOPANMAJAVAA KOSKEVA TOIMINTAMALLI LAPVÄÄRTIN-ISOJOELLA

Euroopanmajavaa koskeva toimintamalli
Lapväärtin-Isojoella

Kuva: Kaisa-Maria Laiho

Aurelia Mäkynen 2020

98

Sisällysluettelo
Johdanto

3

1.Majava Suomen luonnossa

3

1.1.Euroopanmajavan levinneisyys eri aikoina

3

1.2.Euroopanmajavan oikeudellinen ja hallinnollinen status

4

1.3.Euroopanmajava riistalajina

5

1.4.Majava ekosysteemi-insinöörinä

5

2.Majavakantojen hoito ja hallinta

6

2.1.Valtakunnallinen hoito- ja hallintaohjelma

6

2.2.Majavatoimintamalli Lapväärtinjokilaaksossa

6

2.2.1. Tavoitteet

6

2.2.2. Vahinkojen minimointi ja korvausmahdollisuudet

6

Kirjallisuus

10

99

JOHDANTO
Suomen alkuperäislajistoon kuuluva euroopanmajava (Castor fiber) on viimeisten vuosien aikana levittäytynyt totuttua laajemmalle alueelle Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan eteläosissa sekä rannikolla. Majavareviirejä on sekä Lapväärtin-Isojoen pääuoman varrella, sivu-uomissa että puroissa ja ojissa. Majavat ovat kaataneet runsaasti puustoa uomien tuntumassa ja herättäneet paikallisten maanomistajien huolen mahdollisesti
patojen takia vettyvistä viljelyksistä, sortuvista tiepenkoista tai metsätaloudellisista menetyksistä. Tarvetta
on ajantasaiselle tiedolle ja tiedotukselle lajista ja sen vaikutuksista elinympäristössään. Vahinkojen ehkäisykeinot täytyy kartoittaa ja viestintää tehostaa eri sidosryhmien kesken, jotta esimerkiksi pyyntiluvat saadaan
jouhevasti suunnattua niille alueille, joissa ristiriidat paikallisten asukkaiden maankäytön ja majavien toiminnan välillä ovat suurimmat.
Majavatoimintamallilla pyritään sovittamaan yhteen lajin suojelu ja alueellisten elinkeinojen toimiva harjoittaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Toimintamallin tarkoituksena on tuoda esiin olemassa olevaa
tietoa euroopanmajavasta Lapväärtinjokilaaksossa, esitellä vahinkojen ehkäisykeinojen hyötyjä ja haittoja
sekä määritellä, miten viestintää mm. metsästysseurojen, riistanhoitoyhdistysten, metsänhoitoyhdistysten,
viljelijöiden sekä viranomaisten kesken voidaan kehittää. Erityisesti tiedonkulun tehostaminen vahingonkärsijöiltä (maanomistajilta) paikallisille metsästysseuroille sekä Suomen riistakeskukselle on tärkeää. Majavamallin suunnitteluryhmässä on työn edetessä sovittu viestinnän kehittämisestä.
Tavoitteena on lisätä lajin hyväksyttävyyttä ja ennaltaehkäistä koettuja haittoja. Toimintamallin valmistelussa
mukana ovat olleet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Luonnonsuojeluyksikkö, Suomen riistakeskus, Suomen
metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Kartoitus ja toimintamallin kehitys ovat osa Freshabit Life IP:n Pohjanmaan joet -osahanketta, jonka tavoitteina on mm. parantaa Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen ekologista tilaa
ja ylläpitää monimuotoisuutta.
Majavatoimintamalli koostuu seuraavista osa-alueista:

1) lajia esittelevä teksti ja taulukko toimintamahdollisuuksista vahinkotilanteessa (hoito- ja käyttösuunnitelman liite 4).

2) Vahingonkärsijöille suunnattu painettu ja sähköinen esite.
3) Työn edetessä on sovittu viestinnän kehittämisestä.

1. MAJAVA SUOMEN LUONNOSSA
1.1.

EUROOPANMAJAVAN LEVINNEISYYS ERI AIKOINA

Euroopanmajava on Suomessa elävä alkuperäislaji, jonka levinneisyys on todennäköisesti ennen kattanut
koko Suomen. Se oli vielä ennen 1500-lukua yleinen laji, jota metsästettiin mm. arvokkaan turkiksen ja lihan
vuoksi. Liikapyynti johti kannan romahtamiseen, ja 1800-luvulla euroopanmajava hävisi Suomesta kokonaan.
Norjassa laji onnistuttiin säilyttämään, ja sieltä istutettiin Suomeen eri paikkakunnille muutamia yksilöitä
vuonna 1935. Vain Satakuntaan istutettu kanta menestyi, ja nykyisin kaikki lounaisen Suomen euroopanmajavat periytyvät yhdestä ainoasta naaraasta ja kahdesta uroksesta (Luke, julkaisematon).
Samaan aikaan, kun Norjasta siirrettiin euroopanmajavia, tuotiin Yhdysvalloista Suomeen myös kanadanmajavia (Castor canadensis). Vasta 1973 kävi ilmi, etteivät kanadanmajavat olleetkaan samaa lajia, kuin euroo-
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panmajavat, vaikka ne ovat ulkonäöltään lähes identtiset. Kanadanmajava lisääntyi euroopanmajavaa nopeammin, erityisesti Kaakkois-Suomessa ja se on sittemmin levinnyt huomattavasti euroopanmajavaa laajemmalle. Nykyisin kanadanmajavia on Suomessa reilut 10 000 yksilöä ja euroopanmajavia noin 3300–4500 yksilöä (Luke 2019). Euroopanmajavia esiintyy vain Satakunnassa, Pohjanmaan rannikon eteläosissa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Hämeessä. Lappiin on myös levinnyt luontaisesti Ruotsista pieni
euroopanmajavakanta, jonka vahvuus tunnetaan puutteellisesti. Laji on Suomessa määritelty silmälläpidettäväksi, NT (Hyvärinen ym. 2019) ja globaalisti elinvoimaiseksi. Lapväärtin-Isojoen alueella esiintyvät majavat
ovat LUKEn mukaan kaikki euroopanmajavia, eikä kanadanmajava ole vielä levittäytynyt alueelle.
Euroopanmajavien pesätiheydet nykyisin suuria Pohjanmaan euroopanmajava-alueilla, erityisesti Kauhajoella, sekä Kristiinankaupungin tuntumassa. Vuoden 2017 pesälaskennoissa Pohjanmaan Riistakeskuksen alueen pesätiheys oli 1,12 pesää/1000 ha ja Rannikko-Pohjanmaan alueella 1,04 pesää/1000 ha. Tiheydet olivat
suurimmat heti Satakunnan jälkeen (1,15 pesää/1000 ha) (Luonnonvarakeskus 2019). Vuosien 2013 ja 2017
pesälaskentojen välillä pesätiheys oli kasvanut etenkin Pohjanmaalla, mikä viittaa kannan levittäytymiseen ja
voimistumiseen siellä. Vuoden 2019 majavakartoituksen, valtakunnallisten pesälaskentojen ja paikallisilta
toimijoilta saatujen havaintojen perusteella majavia on runsaasti myös Lapväärtinjokilaaksossa.

KUVA 1. EUROOPANMAJAVAN (VIHREÄ) JA KANADANMAJAVAN (ORANSSI) LEVINNEISYYDET SUOMESSA 2020. ©LUKE
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Kuten usein siirtoistutetuilla lajeilla, myös euroopanmajavan populaation geneettinen monimuotoisuus on
köyhä ja liian tehokas metsästys saattaa johtaa lajin nopeaan häviämiseen (Senn ym. 2014). Geneettisesti
köyhillä populaatioilla edellytykset sopeutua muuttuviin luonnonolosuhteisiin ovat huonot ja populaatioilla
on suurempi riski sairastua tauteihin. Geneettinen yksipuolisuus yhdessä kanadanmajavaa hitaampaan lisääntymistahtiin voi myös tehdä euroopanmajavasta heikon kilpailijan. On todennäköistä, että kaksi ekolokeroltaan niin samankaltaista lajia eivät voi esiintyä samalla alueella yhtäaikaisesti. Vaarana on, että kanadanmajava syrjäyttää euroopanmajavan. Myös metsänhakkuut ja patojen purku voivat uhata euroopanmajavan populaatioita.

1.2.

EUROOPANMAJAVAN OIKEUDELLINEN JA HALLINNOLLINEN STATUS

Euroopanmajava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteisiin II, IV ja V, eli sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
heikentäminen ja hävittäminen on kielletty, lajin suotuisa suojelutaso on turvattava ja lajin suojelemiseksi on
osoitettava erityisten suojelutoimien alueita. Suomi on kuitenkin jättänyt euroopanmajavan osalta liitteisiin
II ja IV varauman, minkä vuoksi velvoitteet eivät kokonaisuudessaan koske Suomea. Euroopanmajava kuuluukin Suomessa vain luontodirektiivin liitteen V lajeihin. Näin ollen Suomessa ei ole euroopanmajavien suojelualueita ja lajin metsästys on mahdollista.
Patorakennelmia voidaan määrättynä ajankohtana vahinkojen estämiseksi purkaa (Lapväärtin-Isojoella 15.6–
15.10. metsästysasetuksen (666/1993) 26 §:n mukaisesti tai poikkeusluvalla metsästyslain (615/1993) 41 d
§:n mukaisesti), vaikka ne ovatkin majavan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, sillä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu koskee vain IV liitteen lajeja. Patojen purkaminen on kuitenkin sallittua vain aikoina, jolloin siitä
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa majavalle. Asuttua pesää ei saa vahingoittaa (metsästyslain 37 a §).
Majavan lisääntymispaikkoja ovat kaikki pesät ympäristöineen. Pesä on myös levähdyspaikka. Lisääntymisja levähdyspaikan määritelmään sisältyy myös lisääntymispaikan säilymiselle välttämättömät patorakennelmat, patoaltaat sekä rakennusaineiden kokoamiseen tarvittavat alueet (Kauhala 2017).
Metsästys tai patojen purkaminen eivät saa olla ristiriidassa suotuisan suojelutason säilyttämisen kanssa. Samaan tähtää myös nk. Bernin sopimus eli Yleissopimus Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön
sekä niiden elinympäristön suojelusta. Lisäksi luontodirektiivin 14. artikla edellyttää, että liitteen V lajien suojelutason tilaa on aktiivisesti seurattava. Maaliskuun 2019 uhanalaisuusarviossa euroopanmajava arvioitiin
silmälläpidettäväksi (NT). Laji ei siis ole uhanalainen. Vuoden 2019 luontodirektiiviraportoinnissa euroopanmajavan suojelutaso on kohonnut riittämättömästä suotuisaksi.

1.3.

EUROOPANMAJAVA RIISTALAJINA

Euroopanmajava on metsästyslain (615/1993) mukainen riistalaji ja sen metsästykseen tarvitaan metsästyslain 10 §:n mukainen pyyntilupa. Pyyntilupia Suomen riistakeskus voi myöntää maa- ja metsätalousministeriön vuosittain antamassa asetuksessa määrittelemän kiintiön puitteissa, asetuksessa mainittujen kuntien
alueille. Pyyntilupia on myönnetty vuodesta 2015 lähtien Kauhajoen, Isojoen, Karijoen ja Kristiinankaupungin
alueille. Vuodesta 2017 lähtien euroopanmajavan pyyntilupia on voitu myöntää myös Kurikan ja Seinäjoen
alueille. Pyyntiluvat on pyritty myöntämään alueille, joilla on ilmennyt ristiriitoja majavien toimien ja paikallisen maankäytön välillä. Lähes kaikki myönnetyt pyyntiluvat on käytetty vuosittain.
Metsästyslain 41 a §:n mukaisissa erityistilanteissa euroopanmajavaa voidaan pyydystää myös poikkeusluvilla. Kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi tilanteet, joissa majavat ovat aiheuttaneet erityisen merkittävää
vahinkoa, eikä tilanteeseen ole löydetty muuta tyydyttävää ratkaisua vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi. Vahinko voi kohdistua maa- tai metsätalouteen, vesistöön tai omaisuuteen.
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Kanadanmajava määritellään sekä vieraslajiksi että riistalajiksi, eikä sen pyytämiseen tarvita pyyntilupaa,
vaan sitä voi metsästää ilman pyyntilupaa metsästysasetuksessa säädetyn pyyntiajan (20.8.–30.4.) puitteissa.

1.4.

MAJAVA EKOSYSTEEMI-INSINÖÖRINÄ

Majavia kutsutaan usein ekosysteemi-insinööreiksi, koska ne muuttavat elinympäristönsä rakennetta ja laatua merkittävästi. Majava on avainlaji, joka mahdollistaa monien muiden lajien menestymisen samalla alueella. Majavat luovat uusia elinympäristölaikkuja toisille lajeille ja lisäävät näin sekä elinympäristöjen monimuotoisuutta että sitä kautta vaikutusalueensa lajistollista monimuotoisuutta. Majavien pesien suuaukko on
veden alla, jottei sinne pääsisi maalla liikkuvia petoja. Pitääkseen joen tai puron vedenpinnan tason sopivalla
korkeudella, ne saattavat kerätä oksia ja puun runkoja padoksi, joka tulvittaa padon yläpuolisen alueen. Jos
tulvivalla alueella on metsää, puut kuolevat parissa vuodessa. Näin majavat luovat sekä lahoavaa pystypuuta
että kaadettuja runkoja. Kuolleen orgaanisen aineen lisääntyessä ja hajotessa vapautuu ravinteita, mikä
vauhdittaa monien eri lajien runsastumista tulva-alueella. Lahopuu on erittäin tärkeää monille sienille, kääville, jäkälille, sammalille, selkärangattomille ja niitä ravintonaan käyttäville muille lajeille, esimerkiksi linnuille. Linnuille ovat tärkeitä myös lahopuissa sijaitsevat pesäkolot, joita usein nykymetsissä on liian vähän.
Suomen metsälajeista noin 25 % eli 5000 lajia ovat riippuvaisia lahopuusta ja sen puute on tärkein yksittäinen
syy metsälajien vähentymiselle (mm. Hyvärinen ym. 2019).
Vesiselkärangattomat runsastuvat majavalammissa nopeasti, ja siksi monet sorsalinnut suosivat majavalampia pesimä- ja ruokailuympäristöinään. Tulva-alueista saattaa muodostua myös kalojen ruokailualueita ja kalanpoikasten ja matelijoiden lastenkammareita. Majavat viipyvät samalla reviirillä vain muutamia vuosia, ja
siirtyvät toisaalle, kun niille sopiva ruoka (lehtipuut ja kesäisin vesikasvillisuus) hupenee. Kun pato murtuu ja
vedenpinta laskee, nousee tulva-alueelle ensin tuore niitty, ja myöhemmin vesaikko, josta hyötyvät niin hirvieläimet kuin monet varpuslinnut. Vuosikymmenten mittaan majavien asuttaman vesistön varrelle siis kertyy eri sukkessiovaiheissa olevien entisten ja nykyisten majavalampien mosaiikki, josta hyötyvät erittäin monet muut lajit (Kivinen ym. 2020).
Padot eivät aina tulvita yläpuolista vesialuetta, mutta pato voi myös hidastaa veden virtaamaa ja tasata tulvahuippuja. Patoaminen voi myös hidastaa kiintoaineksen kulkeutumista vesistössä ja näin ollen parantaa
vedenlaatua. Näin ollen monet vesieliöt hyötyvät majavan rakennelmista monin eri tavoin. Alajuoksun näkökulmasta majava auttaa myös tulvasuojelussa pidättämällä vettä yläjuoksulla. Euroopanmajava saattaa rakentaa patoja hieman kanadanmajavaa harvemmin, mutta ero voi myös johtua siitä, että euroopanmajavia
esiintyy Suomessa kanadanmajavaa useammin peltovaltaisissa ympäristöissä. Viljelymaisemassa puustoa patojen rakennukseen on vähemmän, kuin metsävaltaisessa ympäristössä. Peltoalueilla majavat kaivavat usein
kolopesiä.
Majavat ovat yksiavioisia, eli pariskunta elää yhdessä läpi elämän. Majavaparilla voi olla kesäaikaan useita
pesiä, mutta loppusyksyllä ja talvella majavat pysyttelevät yhdessä pesässä. Euroopanmajavan poikuekoko
on keskimäärin kaksi poikasta vuodessa, kun taas kanadanmajavan keskimääräinen poikasmäärä on jopa
puolet suurempi. Tämä voi osaltaan selittää kanadanmajavan nopeampaa leviämistä Suomessa. Euroopanmajavan reviiri kattaa yleensä 1–3 km pituisen jokiosuuden, ja se ulottuu harvoin muutamaa kymmentä metriä kauemmaksi rannasta. Majavat merkitsevät reviirinsä sukupuolielimistä erittyvällä hausteella, jota ne lisäävät mutakasojen päälle.
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2. MAJAVAKANTOJEN HOITO JA HALLINTA
2.1.

VALTAKUNNALLINEN HOITO- JA HALLINTAOHJELMA

Suomen riistakeskus on yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Turun yliopiston kanssa laatinut luonnoksen
Suomen majavakantojen hoito- ja hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelma julkaistaan talvella 2020–2021 ja sen
tarkoituksena on aloittaa pitkäjänteinen työ kanadanmajavan vähentämiseksi ja poistamiseksi Suomesta,
sekä euroopanmajavakannan voimistamiseksi. Toimenpiteinä on ehdotettu mm. poistometsästyksellä kanadanmajavasta vapaana pidettävää puskurivyöhykettä euroopanmajavan asuttamien vesistöjen ja kanadanmajavien välille. Puskurivyöhyke auttaisi myös Lapväärtin-Isojoen vesistöä pysymään vapaana kanadanmajavasta.
Toimenpideohjelmassa ehdotetaan, että pyyntilupakäytäntöä jatketaan myös Lapväärtin-Isojoella, ja luvat
kohdennetaan edelleen pahimmille vahinkoalueille. On myös mahdollista, että elinvoimaisilta alueilta siirretään euroopanmajavia Lapin suurille suojelualueille, ja tilalle tuodaan euroopanmajavia toisista populaatioista. Siirtoistutusten tarkoituksena on lisätä euroopanmajavan geneettistä monimuotoisuutta, kuitenkaan
lisäämättä populaatiokokoa jo ennestään elinvoimaisilla alueilla. Lisäksi toimenpideohjelmassa pyritään parantamaan majavien levinneisyyttä ja runsautta koskevan tiedon laatua sekä viestintää.

2.2. MAJAVATOIMINTAMALLI LAPVÄÄRTINJOKILAAKSOSSA
2.2.1. TAVOITTEET
Toimintamallin tarkoituksena on lisätä tietoa euroopanmajavasta, lisätä euroopanmajavan hyväksyttävyyttä ja vähentää koettuja vahinkoja. Lisäksi tavoitteena on parantaa tiedonvaihtoa toimijoiden välillä sekä
myös paikallisten ja virkamiesten kesken. Viestinnän tehostamisen suunnitelma esitetään Lapväärtinjokilaakson Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteissä.

2.2.2. VAHINKOJEN MINIMOINTI JA KORVAUSMAHDOLLISUUDET
Majavat kaatavat sekä ravinnokseen että patojen rakennusaineeksi erikokoista lehtipuustoa. Puita voi kaatua
sekä talousmetsän reunasta, maantien varrelta että pihapiiristä, kuitenkin vain noin 50 metrin säteellä vesistön reunasta. Erityistä huolta ovat aiheuttaneet peltojen tai talousmetsien vettyminen, penkkojen sortuminen tai liikenneväylien penkereiden sortuminen. Viljelysten uhkana voi vettymisen lisäksi myös majavien
mahdollinen ruokailu viljapelloilla.
Taulukossa 1 esitetään merkittävimmiksi koetut uhat sekä ratkaisuvaihtoehdot vahinkojen estämiseksi tai
minimoimiseksi. Taulukosta käy lisäksi ilmi, millaisia lupia toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan, ja mihin
viranomaiseen tai organisaatioon tulee olla yhteydessä. Kaaviossa 1 tiivistetään olemassa olevat mahdollisuudet.

104

Taulukko 1a. Majavien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy, mahdolliset korvaukset ja yhteystahot.
Uhka

Ratkaisu (ennaltaehHuomioitavaa
Yhteydenotto
käisy/korvaus/muu ratkaisu)
Metsän vettymi- Metsävakuutus
Metsävakuutusten ehdot vaihtelevat, mutta mikäli Vakuutusyhtiöt
nen
omavastuu ylittyy, korvataan yleensä tulvien aiheuttamat vahingot vahingoittuneen puuston arvon mukaan.
Tulvineen metsän pysyvä suo- Suojelun vaihtoehtoina ovat korvaus elävän puuston ELY-keskus; METSOjelu tai määräaikainen rauhoi- markkinahinnan mukaan, tai metsäkiinteistön myy- välityksiä useiden toitus (METSO-ohjelma)
minen valtiolle. Kohteen on täytettävä METSO-ohjel- mijoiden kautta
man kriteerit. Korvaus on verovapaa.
(metsonpolku.fi)
Ympäristötukisopimukset
Metsälakikohteet tai METSO-ohjelman kriteerit täyt- Suomen metsäkeskus
tävät kohteet. Sopimus on määräaikainen ja korvaus
on verollinen ja elävän puuston markkinahinnan mukainen. (metsakeskus.fi/ymparistotuki)
Säästöpuiden keskittäminen Säästöpuista ainakin osan on oltava elossa hakkuuta Hakkuuoikeuden halvahinkoalueille
tehtäessä.
tija
Monivaikutteisen kosteikon Majavan aikaansaama hyöty monimuotoisuudelle
Esim. Suomen riistaperustaminen
maksimoidaan, myös riista hyötyy ja kosteikko voi
keskus (SOTKAmyös olla osa vesiensuojelua. Majavan vanha pato hanke), Suomen metkorvataan maapadolla tai notkelma tulvitetaan en- säkeskus (Luonnonnaltaehkäisevästi ja suunnitelmallisesti. Vesiluvan
hoitohankkeet), ELYtarve on tarkistettava. Korvausta voi pääsääntöisesti keskus (maaseutuyksaada vain perustamisvaiheessa. Vettymishaittoja ei sikkö)
pääsääntöisesti korvata.
(kosteikko.fi ja metsakeskus.fi/luonnonhoitohankkeet)
Purkuputki patoon 15.6.–
Putkella estetään tulvan syntyminen ja toistuva tarve Maanomistaja
15.10.
padon purkamiseen. Toimii parhaiten pienissä vesistöissä ja ojissa. Putken suositeltavat mitat ovat 7 m x
40–105 mm. Putki asennetaan padon läpi ja kohotetaan vaijerin avulla sopivalle korkeudelle. Asennus
on tehtävä 15.6.–15.10. Maanomistajan lupa tarvitaan.
Padon purku 15.6.–15.10.
Majava voi rakentaa uuden padon lyhyessä ajassa.
Maanomistaja
Pyyntilupien kohdentaminen Suomen riistakeskuksen myöntämät pyyntiluvat koh- Suomen riistakeskus
yksityisille vahinkoalueille
dennetaan mahdollisuuksien mukaan vahinkoalueille, (luvat suuralueille),
joilla ei ole muita kompensointikeinoja. On ensiarvoi- paikalliset metsästyssen tärkeää, että paikallisille metsästysseuroille välit- seurat (myönnettyjen
tyy tieto majavan aiheuttamien vahinkojen sijainnista lupien kohdentamija laajuudesta.
nen)
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Taulukko 1b. Majavien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisy, mahdolliset korvaukset ja yhteystahot.
Uhka
Penkkasortuma
(metsä)

Ratkaisu (ennaltaehHuomioitavaa
käisy/korvaus/muu ratkaisu)
Purkuputki patoon 15.6.–
ks. yllä
15.10.
Pyyntilupien kohdentaminen ks. yllä
yksityisille vahinkoalueille
Padon purku 15.6.–15.10.
Riittävän suojavyöhykkeen
jättäminen vesistön ja hakkuiden väliin

Tien tai ajouran
sortuma

Yhteydenotto
Maanomistaja
Suomen riistakeskus,
paikalliset metsästysseurat
Maanomistaja
Hakkuuoikeuden haltija

ks. yllä
Hyödyt: Juuristo ja kasvillisuus stabiloivat penkkoja.
Metsäkoneet rantavyöhykkeellä lisäävät sortumien
riskiä. Yli 75 % majavatuhoista keskittyy alle 20 metrin päähän rannasta.
ks. yllä
Maanomistaja

Purkuputki patoon 15.6.–
15.10.
Pyyntilupien kohdentaminen ks. yllä
vahinkoalueille

Padon purku 15.6.–15.10.
Viljelysten vetty- Maatilan toimintavakuutus,
minen
satovakuutus
Purkuputki patoon 15.6.–
15.10.
Pyyntilupien kohdentaminen
Padon purku 15.6.–15.10.
Riittävän suojavyöhykkeen
jättäminen vesistön ja viljelysten väliin
Penkkasortuma Riittävän suojavyöhykkeen
(pelto)
jättäminen vesistön ja viljelysten väliin
Purkuputki patoon 15.6.–
15.10.
Padon purku mahdollista
15.6.–15.10.
Pyyntilupien kohdentaminen
vahinkoalueille
(Piha-)puiden kaa- Pihapuiden verkottaminen
dot

Suomen riistakeskus,
paikalliset metsästysseurat
ks. yllä
Maanomistaja
Korvausehdot vaihtelevat; on tarkistettava, että sato- Vakuutusyhtiöt
vakuutus tulvan varalta sisältyy vakuutukseen.
ks. yllä
Maanomistaja
ks. yllä
ks. yllä
Hyödyt: Yli 75 % majavatuhoista keskittyy alle 20
metrin päähän rannasta. Suojakaistalla on myös vesiensuojelun ja kalaston kannalta suuri merkitys.
Kasvillisuus ja juuristo stabiloivat penkkoja. Suojavyöhykkeestä on myös vesiensuojelun ja kalaston
kannalta suuri merkitys.
ks. yllä

Suomen riistakeskus
Maanomistaja
-

ks. yllä

Maanomistaja

ks. yllä

Suomen riistakeskus

-

Maanomistaja

Toimii vain pihapiireissä, suuria alueita ei kannata ai- data tai verkottaa. Padon purkua ei suositella, sillä
majava rakentaa uuden padon nopeasti ja kaataa sitä
varten lisää puustoa.
Tulvariskiä lisää- Tarvittaessa runkojen poista- Vesilain 2. luvun §6:ssa mainitaan, että myös muu
Maanomistaja, tarvitvät ajopuut
minen uomasta
hyödynsaaja tai haitankärsijä voi poistaa tai poistat- taessa vesilain valvoja
taa puita uomasta. Näissä tapauksissa on syytä pyytää vesilain valvojalta lausuntoa asiasta. Siirrossa on
hyvä varoa rikkomasta rantapenkkoja tarpeettoman
paljon raskaalla kalustolla.
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Kaavio 1. Tiivistelmä keinoista, joilla majavavahingot voidaan minimoida.
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