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Kasnäsin asemakaava-alueen luontoselvitys 

1 Johdanto 

Kemiönsaaren kunta on käynnistänyt Kasnäsin alueen asemakaavatyön. Selvitysalue 
sijaitsee Kemiönsaaren kunnan lounaisosassa. Luontoselvitys on selvitys 
suunnittelualueen luonnon nykytilasta. Siinä on selvitetty suunnittelualueen olennaiset 
luonnonpiirteet, jotta maankäyttösuunnittelussa voidaan huomioida luonnonsuojelun 
kannalta arvokkaiden luontotyyppien, eläimistöltään ja kasvillisuudeltaan merkittävien 
alueiden sekä luonnonvaraiselle eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden ominaispiirteiden 
säilyminen. Selvitys on tehty maankäyttösuunnitelman luontovaikutusten arvioimisen 
pohjaksi ja suunnittelun tueksi. Selvityksessä esitetään suositukset luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden ja alueiden maankäytöstä. 

Selvityksen on laatinut biologi, FM Tiina Mäkelä FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä. 

2 Selvitysalueen kuvaus 

Selvitysalue sijaitsee Kemiönsaaren kunnan lounaisosissa, Varsinais-Suomessa. 
Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa Högsårantiehen. Tarkasteltava alue rajoittuu 
etelässä, idässä ja lännessä mereen ja painottuu Kasnäsintien länsipuolelle. 
Luontoselvityksen käsittämän alueen pinta -ala on noin 3 km2. Selvitysalueen ja sijainti 
on osoitettu kuvassa 1.  

 
Kuva 1. Selvitysalueen rajaus. 
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3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Lähtötiedot 

Tärkeimpiä selvityksessä käytettyjä lähteitä ovat:  

- Ympäristöhallinnon OIVA -ympäristö- ja paikkatietopalvelu 
(www.ymparisto.fi/oiva)  

- Hertta -eliölajit (uhanalaisten eliölajien havainnot, aineistopyyntö SYKE 2013) 
- Lounais-Suomen aluetietopalvelu, Lounaispaikka (www.lounaispaikka.fi) 

 
Täydellinen lähdeluettelo on esitetty raportin lopussa. 

 
3.2 Maastotyöt 

Luontoselvityksen maastotyöt tehtiin 19.6., 20.6, 15.7. sekä 16.7. Selvitys perustuu 
arvokkaiden luontokohteiden kartoitukseen sekä yleispiirteisiin lepakko- ja 
linnustoselvityksiin.  

Maastossa kiinnitettiin huomiota alueen kasvillisuuteen, linnustoon, liito-oravien ja 
lepakoiden elinympäristöihin, maisemarakenteeseen sekä maaperän ja kallioperän 
ominaisuuksiin.  

Alueen merkitystä eri lepakkolajeille selvitettiin kesäkuussa kahtena eri yönä 
kartoitusmenetelmällä kulkemalla aluetta ristiin rastiin ja kuuntelemalla lepakoita 
lepakkodetektoria (Echometer 3+) apuna käyttäen.  

Tiedot muusta lajistosta perustuvat olemassa olevaan aineistoon sekä maastossa 
tehtyihin havaintoihin. 

3.3 Epävarmuudet 

Selvitys on toteutettu parhaimman kasvukauden aikaan eikä siihen sisälly merkittäviä 
epävarmuustekijöitä. Selvitys perustuu arvokkaiden luontokohteiden kartoitukseen, ja 
alueella esiintyvästä linnustosta ja lepakkolajistosta sekä lepakoille arvokkaista 
elinympäristöistä on pyritty muodostamaan yleispiirteinen kuva. Muista luontodirektiivin 
liitteen IV(a) lajeista ei ole tehty erillisiä kartoituksia.  

Selvityksessä on huomioitu suojelullisesti arvokkaalle lajistolle potentiaaliset, arvokkaat 
elinympäristöt ja arvolajien esiintymiseen on mahdollisilla elinympäristöillä kiinnitetty 
huomiota. Selvitystä voidaan pitää asemakaavoituksen tarpeisiin riittävänä. 

3.4 Arvokkaiden luontokohteiden kartoitus sekä kasvillisuusselvitys  

3.4.1 Luontokohteiden arvottaminen ja arvottamiskriteerit 

Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 2003): a) kansainvälisesti 
arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja 
seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut 
luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Vesilain luontotyypit arvotetaan 
tapauskohtaisesti.  

Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, laho-
puujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. 

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –
verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet 
(IBA –alueet). 
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Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat 
kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, 
koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit 
täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla 
on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29§), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten 
sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi kansallisesti 
arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja 
kulttuurimaisemat.  

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat 
valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, 
seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien 
esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet. 

Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat 
kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja 
asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien 
esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet.  

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä 
mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta 
tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset 
käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit. 

3.5 Uhanalaisuusluokitus  

Tiedot alueen uhanalaisista eliölajeista on saatu Suomen ympäristökeskuksen 
uhanalaisrekisteristä. Lisäksi tietoja on saatu Natura -alueiden tietokantalomakkeista ja 
kirjallisuudesta. Maastoinventoinnin yhteydessä tehtiin myös havaintoja uhanalaisista 
lajeista. 

Uhanalaisuusluokitus pohjautuu Punaisen kirjan 2010 esitykseen (Rassi, ym. 2010). 
Uhanalaisia lajeja ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja 
vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. 

3.6 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Suomen luontotyyppien 
uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008a ja 2008b). Arviointi auttaa kohdentamaan 
suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. 
Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. Pohjois-Suomi 
vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-, etelä- ja 
keskiboreaalista vyöhykettä. Kohdekuvauksissa esitetty uhanalaisuusluokka on koko 
maan osalta esitetty arvio luontotyypin uhanalaisuudesta.   

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vastaavat 
pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisen 
luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu 
äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai suuri uhka 
keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien 
esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen. Uhanalaisia ovat 
äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) 
luontotyypit.  

Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on 
harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen 
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uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen 
kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta. 

3.7 Maankäyttösuositusluokitus ja maankäyttösuositukset 

 
Kullekin luontokohteelle on esitetty maankäyttösuositus. Tässä työssä on käytetty 
seuraavia maankäyttösuositusmerkintöjä: 
 
MY = Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja. 
 
luo-1 = kohteella on metsälain (MeL 10§) erityisen tärkeä elinympäristö, jota tulee 
hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat ominaispiirteet 
säilyvät.  

Arvokkaat luontokohteet on syytä huomioida maankäytössä siten, että kohteet 
lähiympäristöineen jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Rakentamista ei suositeta 
lehto- ja kosteikkoalueille eikä uhanalaisten tai harvinaisten lajien elinympäristöihin. 
Esimerkiksi lehdot ovat kulutuskestävyydeltään heikkoja tai erittäin heikkoja, eivätkä 
kestä rakentamista ilman että alueen luonne muuttuisi merkittävästi.  

 
4 Luonnonympäristö 

4.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia 

Selvitysalueen kallioperä kuuluu svekofenniseen liuskejaksoon, joka on syntynyt noin 
1900 miljoonaa vuotta sitten. Kallioperä on pääosin kvartsi-maasälpä-gneissiä ja 
graniittia. Alueen kaakkoisimmat osat sijoittuvat kallioalueelle, joka on 
ominaisuuksiltaan pääosin plutonisiin kivilajeihin kuuluvaa, graniittia muistuttavaa 
granodioriittia GTK 2014). 

Selvitysalueen maaperä on hyvin kalliovoittoista ja kalliopaljastumia esiintyy monin 
paikoin. Laajimmat kallionpaljastumat sijoittuvat alueen itäosiin. Pohjoisimmat osat 
alueesta Kasnäsintien länsipuolella ovat sekalajitteista moreenia.  

Selvitysalue on maastonmuodoiltaan melko alavaa ja loivan kumpareista. Korkeimmat 
kohdat kohoavat noin 20 metriä merenpinnan yläpuolelle.  

 
4.2 Maisema 

Maisemamaakunnallisessa aluejaossa Kemiönsaari kuuluu Lounaismaahan ja 
tarkemmin määriteltynä Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutuun. Tarkastelualueella 
maiseman hallitsevia piirteitä ovat meren läheisyys, jylhät kallioselänteet, 
avokalliokumpareet ja kasvillisuuden mänty- ja katajavoittoisuus. Tarkastelualueen 
maasto on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Kallio on tarkastelualueella pääsääntöisesti 
hyvin pinnassa. Selvitysalueelle sijoittuu myös pieniä viljely- ja niittyalueita. Alueen 
lounaisrannalle sijoittuu loma-asutusta ja eteläkärkeen julkisia rakennuksia sekä 
palveluita. Kasnäsintien itäpuolelta löytyy loma-asutuksen ohella myös ympärivuotista 
asutusta (FCG 2013). 

4.3 Vesiolot 

4.3.1 Pinta- ja pohjavedet 

Selvitysalueen vesistöt kuuluvat Saaristomeren rannikkoalueen päävesistöalueeseen 
(82). Alueella ei sijaitse pohjavesialueita eikä erityisiä pintavesikohteita. Alue rajautuu 
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lännessä, etelässä ja idässä Eteläisen Saaristomeren (92) merialueeseen ja sijoittuu 
siinä tarkemmin Hangonselän saaristoalueelle (92.113). 

4.4 Kasvillisuus 

4.4.1 Yleistä 

Selvitysalue kuuluu hemiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja Varsinais-Suomen 
eliömaakuntaan. Alueella esiintyy melko monipuolisesti eri kasvillisuustyyppejä. 
Vallitsevia ovat kangasmetsät ja karut kalliometsät, mutta alueella on myös pienehköjä 
niitty- ja peltoalueita sekä kulttuurivaikutteista kasvillisuutta. Rantavyöhykkeellä 
esiintyy tavanomaista rantakasvillisuutta sekä lähes kasvittomia moreeni-, kivikko- ja 
kalliorantoja. Uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ei kartoituksissa havaittu lukuun 
ottamatta niittyalueilla esiintyvää keltamataraa, joka on luokiteltu vaarantuneeksi 
kasvilajiksi. Alueella on myös luonnonsuojeluasetuksen (160/1997) 26§:n mukaisesti 
rauhoitetun valkolehdokin kasvupaikkoja. Alueella ei havaittu luonnonsuojelulain 36§ 
mukaisia suojeltavia luontotyyppejä.  

Arvokkaiden luontokohteiden ja huomionarvoisten lajien esiintymisalueet on esitetty 
liitekartalla 1 ja alueella esiintyvät pääkasvillisuustyypit on esitetty liitekartalla 2. 

4.4.2 Metsät 

Selvitysalueen yhtenäisimmät kangasmetsäalueet keskittyvät alueen pohjois- ja 
länsiosiin. Metsät ovat pääosin tehokkaassa talouskäytössä. Pohjoisosassa esiintyy 
tuoreita mustikkatyypin (MT) kuusikangasmetsiä ja lähempänä rannikkoa paikoin myös 
lehtomaisia käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kuusikankaita. Puusto on vaihtelevasti 
nuorta tai keski-ikäistä ja metsäkuviot ovat pääosin harvennushakattuja. Alueelle 
sijoittuu myös muutamia avohakkuualoja. Tuoreiden kangasmetsien yhteyteen sijoittuu 
karuja kalliometsiä, joilla esiintyvä mäntypuusto on paikoin iäkästä ja kitukasvuista.   

Rannikon, pellonreunojen ja muutamien alueelle sijoittuvien, ruopattujen ojauomien 
läheisyydessä puusto on lehtipuuvaltaisempaa. Näillä alueilla esiintyy mm. haapaa, 
raudus- ja hieskoivua, harmaa- ja tervaleppää sekä pihlajaa. Vanhoja peltoalueita on 
paikoin istutettu koivulle. Pähkinäpensasta esiintyy melko yleisenä selvitysalueen 
eteläosissa Näsetin ja rannikon välisellä alueella sekä Lövglon vanhojen peltoalueiden 
ympäristössä.  
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Lehtoa alueella esiintyy melko vähän. Laajin tuoreen lehdon alue on Bredvikenin lahden 
perukkaan laskevan ojauoman varressa. Lehtoalueella hallitsevat lehtipuut kuten 
koivut, tuomi ja terva- sekä harmaaleppä. Pensaskerroksessa esiintyy pihlajaa ja 
pähkinäpensasta. Muuta kasvillisuutta edustavat mm. imikkä, jänönsalaatti, 
ojakellukka, kielo ja sinivuokko. Mesiagervovaltaista ja paikoin kulttuurivaikutteista, 
vuohenputken ja nokkosen hallitsemaa suurruoholehtoa esiintyy Garpholmenin 
perukkaan laskevan ojauoman ympäristössä.   

 

Kuva 2. Selvitysalueelle tyypillisiä talousmetsäalueita. 
 

 
Kuva 3. Selvitysalueelle sijoittuvaa, kulttuurivaikutteita suurruoholehtoa, jossa valtalajit 
ovat vuohenputki ja nokkonen. 
 
  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  8 (22) 
    
    
    

 
 
 

   
4.4.3 Suokasvillisuus 

Selvitysalueella esiintyy suokasvillisuutta hyvin vähän. Suokasvillisuus on lähinnä 
rantavyöhykkeellä esiintyviä kapeita rantaluhtia tai pieniä, karuja, kalliopainanteiden 
soita joiden kasvillisuus on rahkasammalvaltaista, ensisijassa paakku- ja 
kangasrahkasammalta. Kalliopainanteiden soiden muuta lajistoa edustavat mm. 
korpikarhunsammal, juolukka ja suopursu. Löknäsin pohjoispuolisella metsäalueella 
esiintyy pienehköllä alueella saniaiskorpea, joka on kuitenkin pääosin hakattua eikä 
siten luonnontilaista tai edes sen kaltaista.   

Selvitysalueen pohjoisosassa Jättekasten kallioalueen eteläpuolella on pieni moreeni- ja 
kalliopainanteeseen muodostunut neva-alue. 

 

 
Kuva 4. Saniaiskorpea selvitysalueella. Puustoa on harvennettu kohteella voimakkaasti. 
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Kuva 5. Pieni puuton neva-alue Jättekasten kallion eteläpuolella. 

4.4.4 Vesi- ja rantakasvillisuus 

Selvitysalueen rannat ovat pääpiirteissään melko karuja kivikko- ja kallio- sekä 
moreenirantoja. Laajoja rantaluhtia ei esiinny. Pienehköjä järviruo’on hallitsemia 
ruovikkoluhtia sijoittuu alueen eteläosiin mm. Bredvikenin ja Bysvikenin lahtien 
poukamiin.  

 
Kuva 6. Selvitysalueella vallitsevat moreeni- ja kalliorannat. 
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4.4.5 Perinne- ja kulttuurikasvillisuus  

Perinne- ja kulttuurikasvillisuus keskittyy selvitysalueen eteläosiin, missä se on paikoin 
melko monipuolista. Karujen kallioalueiden reunamille on kehittynyt niittykasvillisuutta, 
jota edustavat mm. keltamatara (VU), paimenmatara, tuoksusimake sekä monet 
tavanomaiset heinä- ja ruohokasvilajit. Monin paikoin niittykasvillisuus on 
rehevöitynyttä ja valtalajeja ovat mm. koiranputki, vuohenputki ja nokkonen. 
Kasnäsintien varrella selvitysalueen eteläosissa esiintyy myös joutomaa-alueita, joilla 
vallitsevat ns. ruderaattilajit kuten pietaryrtti ja pujo. 

 
4.5 Eläimistö 

4.5.1 Linnusto  

Maastokartoitusten yhteydessä havaittu linnusto edustaa melko monipuolista metsä-, 
pelto-, rannikko- ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Kartoitusten aikana alueella 
havaittiin todennäköisesti pesivänä yhteensä 42 eri lintulajia. Alueella ei sijaitse selviä, 
linnustollisesti erityisen arvokkaita alueita. Linnustolliset arvot keskittyvät 
selvitysaluetta etelässä, lännessä ja idässä rajaavalle merialueelle, jonne sijoittuu 
joitain meri- ja rantalinnuston pesimäalueina olevia luotoja. Selvitysalueen 
huomionarvoisiksi lintukohteiksi voidaan kuitenkin luokitella uhanalaisten lajien 
pesimäympäristöt. 

Kartoitusten aikana ainoa havaittuja uhanalaisia lintulajeja olivat alueella pesivät 
pikkutikka ja kivitasku, jotka on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneiksi lajeiksi 
(VU).  Silmälläpidettävistä (NT) lajeista havaittiin rantasipi, sirittäjä ja pikkulepinkäinen 
sekä varsinaisen selvitysalueen ulkopuolella pesivät haahka sekä naurulokki. Suomen 
kansainvälisistä vastuulajeista alueella esiintyy leppälintua. 

Selvitysalueen havupuuvaltaisilla alueilla yleisinä esiintyviä lajeja ovat tavanomaiset 
vihervarpunen, pikkukäpylintu, hömö-, töyhtö- ja kuusitiainen, punatulkku, laulurastas, 
metsäkirvinen, rautiainen, hippiäinen, peukaloinen, puukiipijä ja käpytikka. 
Mäntyvaltaisilla kallioalueilla esiintyvät harmaasieppo, leppälintu sekä käki. 
Sekametsien ja lehtipuuvaltaisten alueiden lajistoa edustavat räkättirastas, pajulintu, 
peippo, pensaskerttu, kultarinta, talitiainen, kirjosieppo, sepelkyyhky, viherpeippo, 
mustapääkerttu, tiltaltti, hernekerttu, lehtokerttu, mustarastas ja punarinta. 
Kulttuuriympäristössä esiintyvät puolestaan västäräkki, haarapääsky, keltasirkku, 
harakka ja tervapääsky. 

Selvitysalueen rannikkoalueella ja lähiympäristössä havaittuja meri- ja 
rannikkolintulajeja olivat meriharakka, valkoposkihanhi, kyhmyjoutsen ja kalatiira. 
Alueen pohjoisosissa, Jättekasten kallioalueen ympäristössä sijaitsi kesällä 2013 
kanahaukan reviiri. Muista petolinnuista ei tehty havaintoja. Uhanalaisten ja 
silmälläpidettävien lintulajien havaintopaikat on esitetty karttaliitteessä 1. 

4.5.2 Lepakot 

Kaikki Suomessa tavattavat 13 lepakkolajia on lueteltu EU:n luontodirektiivin liitteessä 
IV(a), ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
kiellettyä.  Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen 
(EUROBATS), joka velvoittaa sopimukseen sitoutuneita maita huolehtimaan lepakoiden 
suojelusta lainsäädännön kautta. Sopimuksen mukaan osapuolten on pyrittävä 
säilyttämään ja suojelemaan lepakoille soveltuvia merkittäviä ruokailualueita. 

Lepakkoselvityksen aikana selvitysalueella havaittiin melko runsaasti viiksi- ja /tai 
isoviiksisiippaa sekä jonkin verran myös pohjanlepakkoa. Lajipari 
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viiksisiippa/isoviiksisiippa on erotettavissa toisistaan ainoastaan anatomisten 
rakenteidensa perusteella, joten niitä käsitellään detektorilla tehtävissä kartoituksissa 
yleisesti nimikkeellä ”viiksisiipat”. Kasnäsin alueella havaituista lepakkolajeista on 
esitetty tarkempi kuvaus kappaleessa 4.7.2. Alueen eteläosan mosaiikkimaiset metsien, 
kallioiden, peltojen, niittyjen ja asutuksen kirjavoimat ympäristöt muodostavat 
lepakoille useita hyviä ruokailualueita.  

Selvityksen puitteissa ei kyetty löytämään lepakoiden päivälepopaikkoja eli ns. lain 
suojaamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. On todennäköistä, että lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja (ts. päiväpiiloja) sijoittuu alueen rakennuksiin sekä mahdollisesti 
myös puiden koloihin ja muihin luonnollisiin rakenteisiin. Lisääntymis- ja levähdyspaikat 
sijaitsevat usein melko lähellä tärkeitä ruokailualueita. 

Erityisen tärkeitä ruokailualueita, joilla tavattiin useita lepakkoyksilöitä ja -lajeja 
todettiin kesällä 2013 kolme kappaletta. Tärkeät ruokailualueet sijoittuvat 
selvitysalueen keskiosiin Lövglon-Näsetin ympäristöön sekä Rävbergetin eteläpuoliselle 
metsäalueelle. Lepakoiden tärkeät ruokailualueet on esitetty karttaliitteessä 3. 

4.5.3 Muu eläimistö 

Alueen muuta eläimistöä ei ole erikseen kartoitettu, vaan tiedot perustuvat 
lähtötietoihin sekä luontoselvityksen yhteydessä tehtyihin yleisiin havaintoihin. 
Kartoitusten yhteydessä havaintoja tehtiin metsien ja kulttuuriympäristöjen 
nisäkäslajeista kuten orava, supikoira, valkohäntäpeura, metsäkauris, mäyrä, kettu ja 
hirvi. Lähtötietojen ja maastokartoitusten perusteella selvitysalueella ei esiinny liito-
oravaa. Pääosin selvitysalueen metsät ovat liito-oravan elinalueeksi sopimattomia. 

Alueen hyönteislajistoa ei ole erikseen kartoitettu. Yleispiirteisessä kartoituksissa ei 
havaittu uhanalaista tai luontodirektiivin liitteen (IV) hyönteislajistoa. 

4.6 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit 

Alueella esiintyviä uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä ovat kosteat, 
runsasravinteiset lehdot (VU) sekä tuoreet lehdot (VU). Uhanalaiseksi luontotyypiksi 
luokitellaan myös saniaiskorvet (EN), mutta alueella esiintyvän saniaiskorpilaikun 
luonnontilaisuutta on hyvin voimakkaasti muutettu metsän hakkuin, eikä kohdetta 
voida näin ollen pitää edustavana. Silmälläpidettäviä luontotyyppejä ovat kosteat 
keskiravinteiset lehdot (NT). 

 
4.7 Huomionarvoiset eläin- ja kasvilajit 

4.7.1 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit 

Kivitasku (Oenanthe oenanthe) 

Vaarantunut (VU). Teollisuusalueet ja maatalojen ympäristöt ovat kivitaskun suosimia 
elinalueita. Nykyinen kannanarvio on 50 000–100 000 paria ja kanta on ollut laskussa 
mahdollisesti maatalouden muutoksien vuoksi (Valkama ym. 2011). Kaksi kivitaskun 
reviiriä sijoittui vuonna 2013 selvitysalueen eteläosan kallioalueille. 

Pikkutikka (Dendrocopos minor) 

Vaarantunut (VU). Pikkutikka on lehtojen, rehevien lehtimetsien ja lepikoiden laji, joka 
tarvitsee reviirilleen lahoa lehtipuustoa. Tuorein kannanarvio on 4 000–7 000 paria 
(Valkama ym. 2011). Pikkutikka pesi kesällä 2013 selvitysalueen eteläosissa 
Kasnäsintien läheisyydessä. 
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Kuva 7. Selvitysalueella pesivä pikkutikka. 
 

Haahka (Somateria mollissima) 

Silmälläpidettävä (NT). Suomessa haahka on puhtaasti merialueilla pesivä laji, jonka 
runsain kanta on keskittynyt Merenkurkun ja Keskisen Suomenlahden väliselle alueelle. 
Nykykanta on suuruusluokkaa 110 000 paria (Valkama ym. 2011). Haahkapoikueita 
havaittiin kesällä 2013 mm. Strömsgrundenin luotojen läheisyydessä. 

Naurulokki (Larus ridibundus) 

Silmälläpidettävä (NT). Silmälläpidettävä (NT). Naurulokki on taantunut laji, mutta 
esiintyy yhä melko yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa. Se pesii reheväkasvuisilla 
järvillä, lammissa sekä meren sisä- ja välisaaristossa. Pesänsä naurulokki tekee 
maahan, ruohikkoon tai osmankäämikasvustoon yhdyskuntina. Nykyinen kannanarvio 
on 95 000–110 000 paria (Väisänen ym. 2011). Naurulokkeja havaittiin kesällä 2013 
Strömsgrundenin luotojen alueella. 

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 

Silmälläpidettävä (NT). Pikkulepinkäisen tyypillistä ympäristöä ovat mm. 
katajikkoniityt, pusikkoiset/risukkoiset hakkuuaukot, pusikoituvat vanhat pellot ja 
muut puoliavoimet ympäristöt. Nykyinen Suomen kannanarvio on noin 50 000–80 000 
paria (Valkama ym. 2011). Pikkulepinkäisen reviiri havaittiin Hirvitien läheisyydessä. 
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Kuva 8. Selvitysalueella pesivä pikkulepinkäinen. 
 

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 

Silmälläpidettävä (NT). Sirittäjä on maan etelä- ja keskiosien pesimälaji, jonka 
yhtenäisen levinneisyyden pohjoisraja yltää noin Oulun korkeudelle. Sirittäjän 
mieluisinta pesimäympäristöä ovat valoisat, korkearunkoiset lehti- ja sekametsät 
eritoten lehtomaiset koivikot ja rehevät koivua kasvavat kuusimetsät. nykyinen 
kannanarvio on 100 000–200 000 paria (Valkama ym. 2011). Sirittäjän reviiri havaittiin 
kesällä 2013 Svartnäsinrantatien läheisyydessä. 

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 

Silmälläpidettävä (NT). Suomessa rantasipiä tavataan vesien äärellä lähes koko 
maassa. Viime vuosina laji on vähentynyt ja nykyään Suomessa pesii arviolta noin 150 
000 paria (Valkama ym. 2011). Selvitysalueelle sijoittui kesällä 2013 ainakin yksi 
rantasipireviiri. 

4.7.2 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) 

Pohjanlepakko on Suomen yleisin ja laajimmalle levinnyt lepakkolaji, jota tavataan 
pohjoisinta Lappia myöden. Lajin kanta luokitellaan elinvoimaiseksi. Se on 
ympäristövaatimuksiltaan joustava. Laji saalistaa puoliavoimilla alueilla tai pienillä 
aukioilla esim. metsikön reunoissa, puistoissa, pihoilla, niityillä, hakkuiden laitamilla, 
puiden reunustamien teiden varsilla tai parkkipaikoilla (Ympäristöhallinto 2014).  
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Lajista tehtiin kahden yön kartoitusten aikana neljä havaintoa. 

Viiksisiippa (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiippa (Myotis brantdtii) 

Viiksisiippa on Suomessa melko yleinen metsälaji. Se saalistaa pienillä 
metsäaukeamilla, metsäteillä, purojen, lampien ja järven rantametsissä ja veden yllä. 
Toisaalta laji liikkuu myös pihoilla ja kulttuuriympäristöissä. Päiväpiilo on usein 
rakennuksessa (Ympäristöhallinto 2014). Isoviiksisiippa on tiukemmin sidoksissa 
metsäympäristöihin ja sitä tavataan vain harvoin kaupunkiolosuhteista. Päiväpiilopaikat 
ovat esim. puun koloissa ja –halkeamissa tai rakennuksissa (Ympäristöhallinto 2014).  

Lajista tehtiin kahden yön kartoitusten aikana 22 havaintoa eri puolilta selvitysaluetta.  

4.7.3 Lintudirektiivin liitteen I lajit 

Kalatiira (Sterna hirundo) 

Kalatiira on sisämaan järvien sekä meren sisäsaariston asukki. Suomessa pesii 
suuruusluokkaa 50 000 paria kalatiiroja, joista noin 40 000 pesii sisämaan järvillä. 
Selvitysalueella kalatiira on hyvin yleinen pesimälaji. Laji pesii usein lokkilintujen 
kanssa samoissa yhdyskunnissa, mutta myös yksittäispareina pienemmillä luodoilla 
(Valkama ym. 2011). Selvitysalueen läheisyydessä pesii useita kalatiirapareja. 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 

2000-luvulta lähtien Suomen pesimäkanta on kasvanut voimakkaasti, ja tätä nykyä 
pesimäpopulaation koko lienee n. 3000–3500 paria (Valkama ym. 2011). 
Valkoposkihanhipoikue havaittiin selvitysalueen edustan merialueella. Selvitysalueen 
läheisyydessä havaittiin useita valkoposkihanhipoikueita. 

 
4.8 Arvokkaat luontokohteet  

4.8.1 Natura 2000-alueet ja luonnonsuojelualueet 

Selvitysalueelle ei sijoitu Natura 2000 -verkostoon kuuluvia kohteita, 
luonnonsuojelualueita eikä suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin Natura-alue on 
Saaristomeren Natura-alue (FI0200164, SPA/SCI), jonka lähimmät kohteet sijoittuvat 
noin 700 metriä Kalaxin länsirannikon länsipuolelle. Saaristomeren Natura-alue on 
liitetty Natura-verkostoon luonto- ja lintudirektiivin perusteella. Saaristomeri on 
merkittävä lintujen pesimä- ja muuttoalueena. Alueella on tavattu runsaasti EU:n 
lintudirektiivin liitteen I lajeja sekä valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja. Alue kuuluu 
kokonaisuudessaan Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueeseen 
(Ympäristö 2013). 

4.8.2 Paikallisesti arvokkaat 

1. Meripuistontien kalliot  

Pinta-ala: 3,0 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: kivitasku (VU) 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: Karut, avoimet, laakeat rannikkokalliot (NT) 
Maankäyttösuositus: luo-1 

 
Kasvillisuuskohde. Selvitysalueen eteläosan länsirannalle sijoittuu laaja silokallioalue, 
joka on pääosin luontotyyppiä karut, avoimet, laakeat rannikkokalliot (NT). Alueen 
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yläosissa esiintyy kuivahkoa, puolukkatyypin (VT) kangasta. Aluetta luonnehtivat 
matalat katajakasvustot sekä yksittäiset varttuneet ja kitukasvuiset männyt. Paikoin 
kasvaa muutamia pihlajia. Kallioalueella esiintyy mm. torvi- ja tinajäkäliä sekä 
poronjäkäliä. Sammallajistoa edustavat mm. kalliokarstasammal ja karhun- sekä 
kynsisammalet. Kallionraoissa esiintyy putkilokasveja kuten kalliohatikkaa, 
ahosuolaheinää, lampaannataa, kalliokieloa, tuoksusimaketta ja metsälauhaa. 

 
Kuva 9. Kallioaluetta selvitysalueen lounaisosassa. 

 

2. Lehtokorpi 

Pinta-ala: 0,2 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: Lehtokorvet (EN), tervaleppäluhdat (VU) 
Maankäyttösuositus: luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Byholmenin ja Garpholmenin välisellä alueella kallioiden välisestä 
notkelmasta laskee mereen pieni ruopattu purouoma, jonka varrelle on kehittynyt 
tervaleppävaltaista korpea ja luhtaa. Kenttäkerros on mesiangervovaltaista. Muuta 
lajistoa edustavat mm. ranta-alpi, luhtavuohennokka, mesiangervo, ojakellukka ja 
rantamatara. Paikoin esiintyy myös tuomea. Alueella näkyy ihmistoiminnan vaikutus 
kulumisena ja roskaantumisena. 

Kasvillisuuskohde. Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö (kohta 3e: ”luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto 
tai pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus”). 
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Kuva 10. Lehtokorpea ja metsäluhtaa. 
 

3. Haukiniementien kallio 

Pinta-ala: 1,1 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: - 
Maankäyttösuositus: luo-1  
 
Kasvillisuuskohde. Kohteella kasvaa kitukasvuista, mäntyvaltaista kalliometsää. 
Kenttäkerroksen valtalajeja ovat jäkälät. Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen 
erityisen tärkeä elinympäristö (kohta 7: ”karukkokankaita puuntuotannollisesti 
vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on 
harvahko puusto”). 

4. Långgärdantien kallio 

Pinta-ala: 0,9 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: kalliokedot (EN) 
Maankäyttösuositus: luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Kasvillisuuskohde. Kohteella kasvaa kitukasvuista, mäntyvaltaista 
kalliometsää, jota ympäröi puuton silokallioalue. Puuttomalla alueella on kallioketoa, 
jota luonnehtivat mm. huopakeltano, keltamaksaruoho, metsälauha, tuoksusimake ja 
lampaannata. Paikoin valtalajeja ovat jäkälät ja sammalet. Aluetta reunustaa 
kulttuurivaikutteinen heinäniitty. Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen erityisen 
tärkeä elinympäristö (kohta 7: ”karukkokankaita puuntuotannollisesti 
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vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on 
harvahko puusto”). 

 

 
Kuva 11. Kallioaluetta Långgärdantien läheisyydessä. 
 

5. Kasnäsintien keto/niitty 

Pinta-ala: 0,43 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: keltamatara (VU) 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: kedot (CR), kalliokedot (EN), tuoreet niityt (CR) 
Maankäyttösuositus: luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Kasnäsintien molemmin puolin sijoittuu kallioinen keto- ja niittyalue, 
jolla esiintyvä kasvillisuus on hyvin monipuolista. Luontotyyppi alueella vaihtelee 
karuista kalliokedoista hieman rehevöityneisiin ja kulttuurivaikutteisiin tuoreisiin 
niittyihin. Kasvillisuudessa esiintyvät mm. isomaksaruoho, tuoksusimake, keltamatara 
(VU), suolaheinät, kissankello, poimulehdet, punanata, nurmirölli ja nurmitatar. 
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6. Näsetin kallio  

Pinta-ala: 0,3 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:- 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: - 
Maankäyttösuositus: luo-1  
 
Kasvillisuuskohde. Kohteella kasvaa kitukasvuista, mäntyvaltaista kalliometsää. Paikoin 
on poronjäkälävaltaista avokalliota. Alueella havaittiin useita pikkukäpylintuja. 
Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (kohta 7: 
”karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja 
louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto”). 

7. Bredvikenin purovarsilehto/lehtokorpi 

Pinta-ala: 0,6 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: tuoreet lehdot (VU), lehtokorvet (EN) 
Maankäyttösuositus: luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Bredvikeninlahden pohjukkaan laskee pieni ruopattu purouoma, 
jonka varrelle on kehittynyt rehevä tuoreen lehdon alue. Lehtoalueella hallitsevat 
lehtipuut kuten tuomi ja terva- sekä harmaaleppä. Pensaskerroksessa esiintyy pihlajaa 
ja pähkinäpensasta. Muuta kasvillisuutta edustavat mm. imikkä, jänönsalaatti, 
ojakellukka, kielo ja sinivuokko. Paikoin kasvillisuudessa esiintyy myös lehtokorven 
piirteitä. Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
(kohta 3: ”rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias 
kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja 
pensaskasvillisuus). 

 
Kuva 12. Tuoretta lehtoa Bredvikenin lahdenpohjukkaan laskevan puron varressa. 
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8. Östersin kallio 1 

Pinta-ala: 1,2 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit:  
Maankäyttösuositus: MY / luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Kohteella kasvaa kitukasvuista, mäntyvaltaista kalliometsää. Paikoin 
on poronjäkälävaltaista avokalliota.  Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen 
erityisen tärkeä elinympäristö (kohta 7: ”karukkokankaita puuntuotannollisesti 
vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on 
harvahko puusto”). 

9. Östersin kallio 2 

Pinta-ala: 4,4 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit:  
Maankäyttösuositus: MY / luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Hyvin luonnontilainen kalliometsäalue. Kohteella kasvaa 
kitukasvuista männikköä. Paikoin esiintyy katajaa ja hieman pihlajaa. Paikoin on 
poronjäkälävaltaista avokalliota. Alueella havaittiin mm. käpytikan pesä. Lahopuustoa 
on kohtalaisesti Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukainen erityisen tärkeä 
elinympäristö (kohta 7: ”karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat 
hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto”).  

 
Kuva 13. Kalliometsää Östersin alueella. 
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10. Jättekasten kallio ja pirunpelto 

Pinta-ala: 2,7 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit:- 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: - 
Maankäyttösuositus: luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Paikoin hyvin luonnontilainen kalliometsäalue. Kohteella kasvaa 
kitukasvuista männikköä. Paikoin esiintyy katajaa ja hieman pihlajaa. Paikoin on 
poronjäkälävaltaista avokalliota. Kallion lakialueella on melko laaja kivikkoalue eli ns. 
”pirunpelto”. Kohteen yhteydessä on kallopainanteeseen muodostunut pieni nevasuo. 
Kohteella sijaitsee metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ( kohta 
2d: ”vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot” sekä kohta 7: ”karukkokankaita 
puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden 
ominaispiirre on harvahko puusto” sekä ). 

 

 

Kuva 14. Jättekasten alueella sijaitseva pirunpelto ja kallioalue. 
 
11. Garpholmintien kalliot 

Pinta-ala: 0,5 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: - 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: Karut, avoimet, laakeat rannikkokalliot (NT) 
Maankäyttösuositus: luo-1 
 
Kasvillisuuskohde. Lähes puuton ja kasviton silokallioalue. Paikoin esiintyy katajaa ja 
hieman pihlajaa. Paikoin on poronjäkälävaltaista avokalliota.  Kohteella sijaitsee 
metsälain 10§:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (kohta 7: ”karukkokankaita 
puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot, joiden 
ominaispiirre on harvahko puusto”). 

4.8.3 Muut arvokkaat 

12. Lepakoiden tärkeät ruokailualueet 

Pinta-ala yhteensä: 16,5 ha 
Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: viiksisiippa/isoviiksisiippa ja pohjanlepakko 
(luontodirektiivi IV(a)) 
Uhanalaiset ja harvinaiset luontotyypit: - 
Maankäyttösuositus: - 
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Eläimistökohde. Lepakoiden tärkeät ruokailualueet on esitetty liitekartalla 3. 
Ruokailualueet keskittyvät alueen eteläosiin, jossa vuorottelevat väljäpuustoiset metsä- 
ja kallioalueet, vanhat pellot ja niityt sekä asutusalueet.  

 

5 Yhteenveto ja suositukset 

Selvitysalue soveltuu pääosin hyvin tai kohtalaisesti rakentamiseen. Selvitysalueella 
vaihtelevat tuoreet, lehtomaiset ja kuivahkot kangasmetsät, kalliometsät, niitty- ja 
peltomaat sekä rakennetut asutusalueet. Maankäytön suunnittelussa keskeisiä 
huomioitavia alueita ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet, joilla 
esiintyy uhanalaisia luontotyyppejä tai jotka ovat lajistollisesti merkittäviä (liite 1). 
Maankäytön suunnittelussa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan myös lepakoille 
arvokkaiden ruokailualueiden ominaisuuksien säilyminen kuten puustoisten 
kulkuyhteyksien säilyminen (liite 3). Myös maisemallisiin tekijöihin tulee kiinnittää 
erityishuomiota ja rakentamispaikat on sovitettava maisemaan. 

 

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 
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Laatinut:   FM Tiina Mäkelä, biologi 
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