Kommentteja Raisionlahden hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2004
1) Suunnitelman on laatinut JAAKKO PÖYRY INFRA, Maa ja Vesi Oy, päiväys 22.4.2004.
Raporttissa on 42 sivua ja 4 liitettä. Se on hyvin yksityiskohtainen ja laaja kattaen vuodet
2004-2015. Suunnitelma on vuoden 1993 suunnitelman tarkistus. Sen teettämiseen on
selvästi kulunut huomattava summa kaupungin varoja, joten olisi järkevää toimia
suunnitelman ehdottamalla tavalla.
2)Työn laatimista on valvonut kaupungin asettama virkamiestyöryhmä. Sen työskentelyyn
ovat osallistuneet lisäksi mm. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen edustajana ylitarkastaja
Esko Gustafsson ja yhdistyksemme edustajina Kauko Häkkilä ja Pekka Sundholm.
3)Vuoden 1993 suunnitelmasta on pääosat tehty, mutta mainitut ruovikoiden niitto ja
laidunnus ovat toteutuneet täysin riittämättömästi eikä esim lintutornin käytön osalta oikeissa
kohdissa.
4)Vuoden 2004 hoitosuunnitelma on jaettu neljään vaiheeseen vuosille 2004-15, j a nyt
elämme vaihetta 2(2007-2009). Keskeistä on järviruovikon poistaminen niittämällä sekä
koneellisesti että käsin ja laiduntamalla, molemmat huomattavasti nykyistä laajemmilla alueilla
(katso liite 1). Lintutornin ja rannan välinen ruovikko Alhaistenojalle ja rantaviivaan saakka
olisi pikaisesti poistettava toistuvin niitoin ja laidunnuksin usean vuoden aikana. Näin
saataisiin aikaan nykyisin puuttuva näköyhteys rantaan ja lintujen oleskelupaikoille. Tämä
parantaisi huomattavasti alueen virkistyskäyttöarvoa.
5) Vesialueen itä- ja pohjoispuoliset ranta-alueet olisi niitettävä ja laidunnettava suunnitelman
mukaisesti. Näin saataisiin lähes hävinnyt matala rantaniittyjen kasvillisuus palaamaan ja niin
myös suuresti vähentyneet rantojen lintulajit.
6)Aloitettua puuston ja pensaikon raivaamista pois on joudutettava, jotta rantaniityille
tyypillinen avoin maisema saadaan palautetuksi.
7) Hoitosuunnitelmien johtavana ajatuksena on mm. pohjukan alueen luonnonvarojen ja
erityisesti linnuston monipuolistaminen, mitä on toteutettu aivan liian vähän. Suunnitelmassa
on yksityiskohtaiset toteutusohjeet 11 vuodelle. Kaupunginpuutarhurin mukaan mm. niittoon
tarvittavia varoja ei ole myönnetty, vaikka niitä on anottu. Miksi? Kiireelliset niitto ja laidunnus
muodostavat vain pienen osan kaikkiaan tarvittavista varoista.
8)Raisionlahti kuuluu valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistamaan lintuvesien suojeluohjelmaan.
Lahti on nykyisin vain pieneltä osin luonnonsuojelualuetta. Kaikki pohjukan ranta-alueet on
viipymättä rauhoitettava luonnonsuojelualueeksi. Neuvottelut alueen yksityisten
maanomistajien kanssa on käynnistettävä. Suomen valtio on esittänyt em. alueiden
rauhoittamista vuoteen 2007 mennessä.
9) Raisionlahti on lintujen muutossa merkittävän ns. johtolinjan varrella. Lahti on merkittävä
muuttolintujen levähdyspaikka. Alueella on tärkeä merkitys luonto- ja opetuskohteena ,
virkistyskäyttökohteena ja ainoana merkkinä Raision merellisestä sijainnista. Lahden
pohjukan kunnostaminen ja hoitaminen nyt ja tulevaisuudessa on näiden merkitysten

säilymisen ehtona.
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