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071. Vaskisalo (Virrat) 

 

 

 



Sijainti 

 

Vaskisalo sijaitsee Pirkanmaalla, Virtain kaupungissa, reilut viisi kilometriä kaupungin keskustasta 

lounaaseen. Vaskisalo on suuri Vaskiveden saari, jonka eteläosassa on valtion omistama alue. Saareen on 

tieyhteys idästä. 

 

Pinta-ala 

 

Suojeluesityksen karttarajauksen pinta-ala on 46 hehtaaria. 

 

Yleiskuvaus 

 

Metsähallitus on perustanut alueesta virkistysmetsän vuonna 2005. Aiemmin Vaskisalo oli 

luonnonhoitometsä, mutta nyttemmin koko maankäyttöluokka on lopetettu. 

 

Vaskisalossa on sekä varttuneita ja vanhoja että nuorempia metsiä. Yhteistä metsille on se, että niitä ei ole 

juuri käsitelty viime vuosikymmeninä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että puustossa on erirakenteisuutta 

käytännössä kaikkialla, valtapuuston iästä riippumatta. Vanhemmat metsät ovat pääosin kuusivaltaisia, ja 

haapaa kasvaa alueella paikoin runsaastikin. Vaskisalon rannat ovat maisemallisesti kauniita ja etenkin 

länsiosassa kallioisia. Luonnon ja virkistyskäytön kannalta on hienoa, että alueella on rakentamatonta 

rantaa yhteensä lähes kolme kilometriä. 

 

METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot 

 

Vaskisalon METSO-elinympäristöt ovat lähes yksinomaan runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Rantojen 

tuntumassa on jonkin verran mäntyvaltaisia kalliometsiä. Arviolta noin puolet alueesta täyttää METSO:n 

luonnontieteelliset valintaperusteet arvoluokkien I ja II osalta, minkä lisäksi nuorempipuustoisia, 

arvoluokan III kohteita on merkittävästi. 

 

Lajistoarvot 

 

Eri puolilla Vaskisalon valtionmetsää on runsaasti vaarantuneen (VU) liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja järeissä kolohaavoissa. Saaren pohjoispäätä erottaa mantereesta vain noin 40 metriä 

leveä salmi, jonka yli liito-orava pystyy liitämään. Vaskisalon rannoilla pesii selkälokki (VU), ja metsäalueella 

elää silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) metso. Alueella on myös tehty havaintoja 

pussikämmekästä (RT) ja melko harvinaisesta valkolehdokista. 

 

Alueen huomiointi Metsähallituksen alue-ekologisessa verkostossa 

 

Vaskisalossa on yksi alue-ekologisen suunnitelman arvokas luontokohde ja kolme pientä METSO-kohdetta. 

Niiden yhteispinta-ala on arviolta viitisen hehtaaria eli reilut 10 prosenttia virkistysmetsän kokonaispinta-

alasta. Metsähallitus on ilmoittanut, että metsätaloustoiminnan ulkopuolelle jätettyjä luontokohteita on 

kaikkiaan 16 hehtaaria, mikä tekee noin kolmasosan koko alueesta. 

 



 

Yhteenveto suojeluarvoista 

 

Vaskisalo on selvästi maakunnallisesti merkittävä kohde niin metsien kuin rantojen suojelun kannalta. Myös 

liito-oravan runsaus alueella lisää osaltaan suojeluarvoja. 

 

Muuta 

 

Vaskisalossa on jonkin verran virkistyskäyttöä, erityisesti alueen eteläosan nuotiopaikalla, jonka yhteydessä 

on myös puucee. Nuotiopaikalle tullaan sekä maitse että vesitse. Vaskisalossa on lisäksi vanha luontopolku, 

joka on tosin osittain umpeenkasvanut. Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on varattu virkistysalueeksi 

(VR). Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri on esittänyt Metsähallitukselle Vaskisalon suojelua vuonna 2011. 

 

Tietolähteet 

 

- Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin maastokäynti 17.8.2010 

- Metsähallituksen vastaus Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin suojeluesitykseen 26.4.2011 

- kartat ja ilmakuvat 

 

 


