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Merenkurkun saaristo
suomi

Risö ja Sundominlahti eli Eteläinen Kaupunginselkä

Risö on monimuotoinen metsäalue Vaasan moottoritien ja Sundominlahden 
välissä, Tuovilanjoen suistossa. Alueelta löytyy mm. vanhaa jylhää kuusimetsää, 
nuoria harvennettuja sekametsiä sekä koivikoita ja kalliomänniköitä. Risö nimi on 
peräisin 1600-luvulta, jolloin alue oli vielä erillinen saari. 

Eteläinen kaupunginselkä on  lähes kaksi kilometriä leveä reheväkasvustoinen 
merenlahti , joka on sekä merkittävä lintujen muutonaikainen levähdysalue, että 
pesimälinnustoltaan kansainvälisesti arvokas lintuvesi.

Risön metsän pesimälajisto koostuu lähinnä havu- ja sekametsien peruslajistosta. Runsaslukuisimpia ovat peippo, pajulintu ja 
metsäkirvinen. Muita yleisiä ovat mm. tiltaltti, kuusitiainen, hippiäinen, kirjosieppo ja hernekerttu. Metsäkanalinnuista etenkin 
pyitä ja kyyhkylinnuista sepelkyyhkyjä näkee ja kuulee Risön metsissä usein. Alueen yksi mielenkiintoisimmista ja Merenkurkun 
oloissa harvinaisimmista kesävieraista on kenties idänuunilintu. 
Sundominlahden pesimälajistoon kuuluvat tyypillisimpinä kosteikkojen asukkaina lukuisia sorsa- ja lokkilajeja sekä kahlaajia ja 
varpuslintuja. Yleisimpiä ovat ruokokerttunen, pajusirkku, sinisorsa ja tavi. Varpuslinnuista erikoisimpana viiksitimali ja petolin-
nuista ruskosuohaukka. Uudistulokkaana kesällä 2011 havaittiin Sundominlahdella myös pesää rakentava pussitiainen.

Pesimälinnustosta tarkemmin Suomen kolmannessa lintuatlaksessa: http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/700:323

Kunta
Vaasa

Koordinaatit  
70065:32323

Ajo-ohjeet 
Vaasan keskustasta on suorin tie 
lähteä Kauppapuistikkoa pitkin 
etelään ja ajaa moottoritietä, kun-
nes noin 4,6 km kohdalla tulee 
ramppi Vanhaan Vaasaan. Ram-
pista noustaan ylös ja käännytään 
oikealle Yhdystielle. Aja Yhdystietä 
noin 400 metriä ja käänny oike-
alle suuntaan Gamla Hamnvä-
gen. Jatka noin 650 metriä, kunnes 
tulee lintutornin viitta oikealle. Aja 
metsätietä pitkin noin 450 met-
riä entisen ampumaradan parkki-
paikalle. 

Palvelut 
Nuotiopaikka ja kaksi lintutornia 
ovat alueen länsireunalla.

Paras aika retkeillä 
Keväällä ja kesällä huhti-heinä-
kuussa, jolloin luonto on herännyt 
täyteen väriloistoonsa ja lintujen 
laulukausi on vilkkaimmillaan.
Myös syksyllä elo-lokakuussa kan-
nattaa käydä Risössä. 

Harvinaisuudet 
Idänuunilintu, pikkusieppo, kilju-
kotka, jalohaikara, mustapyrstö-
kuiri, mustakaulauikku ja manda-
riinisorsa.

Alueen monipuolista metsämaisemaa pääsee tarkkailemaan helpoimmin alueella 
kulkevaa tieverkostoa ja polkuja pitkin. Risön metsäalue rajautuu pohjoisessa Van-
han sataman asuntoalueeseen, idässä moottoritiehen, etelässä Tuovilanjokeen 
ja lännessä Sundominlahteen. Sundominlahden puoleisessa reunassa sijaitsevat 
matala havaintolava Tuovilanjoen suulla ja korkeampi lintutorni Ryövärinkarilla.
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