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Tiivistelmä 
 
Tässä raportissa esitetään Kemiönsaaren Dragsfjärdin itäisen saariston alueella vuonna 2010 
tehtyjen luontoselvitysten tulokset. Selvitykset tilasi Kemiönsaaren kunta ja toteutti Faunatica Oy.  
 
Työhön sisältyi: 
1. Kaavamuutosalueiden luontoarvoselvitys (merkittävät luontotyypit ja putkilokasvit; 13 kohdetta). 
2. Apollon levinneisyyskartoitus esiintymisen ydinalueen reunamilla kaavamääräysalueen 

tarkentamiseksi. 
3. Tunnettujen uhanalaislajien esiintymien nykytilan selvitys (31 kohdetta) ja paahdealueiden 

uhanalaisille perhoslajeille soveliaiden elinympäristöjen kartoitus Hiittisten kirkonkylällä.  
 
Selvitysalueelta paikallistettiin 50 luonnonsuojelu- tai metsälain mukaista taikka uhanalaiseksi 
luokiteltua luontotyyppiä sekä lisäksi muutama muu arvokas luontokohde. Kaikilla selvitykseen 
sisältyneillä saarilla on 1-10 huomionarvoista luontokohdetta. Yleensä kohteet ovat pienialaisia, 
mutta muutamalla saarella kohderajaukset ovat laajoja. Nämä luontotyyppikuviot tulee säästää 
rakentamiselta. Poikkeuksena ovat luontoarvoiltaan keskinkertaisiksi arvioidut metsälakikalliot: ne 
ovat saaristossa erittäin tavallisia ja kattavat suuren pinta-alan, joten luontoarvot eivät rajoita niiden 
käyttämistä rakennuspaikoiksi.  
 
Selvityksessä havaittiin neljän uhanalaisen kasvilajin yhteensä 34 esiintymää. Useimmissa 
selvityskohteissa oli yksi tai kaksi esiintymää, yhdessä kohteessa neljä. Suurin osa esiintymistä on 
joko hyvin pienialaisia kasvustoja tai yksittäisiä puuvartisia kasviyksilöitä. Nämä esiintymät tulee 
säilyttää.  
 
Seitsemästä kohteesta selvitysalueen länsiosista löytyi apollon toukkia vuonna 2010. Samalla 
alueella ja siitä länteen on havaittu runsaasti apollotoukkia 1990- ja 2000-luvuilla. Apollon 
lisääntymisen ydinalue tulee määritellä kattamaan koko tämä alue, jolla laji tulisi huomioida 
kaavamääräyksenä. Määräyksen tulisi sisältää sekä isomaksaruohoesiintymien (lisääntymispaikat) 
että heinä-elokuussa runsaasti mesikasveja sisältävien alueiden (levähdyspaikat) hävittämis- ja 
heikentämiskielto. Itäisen ydinalueen rajaukseen ei nykytiedoilla voida ottaa kantaa. 
 
Apollon esiintyminen ja potentiaalinen kaavamääräysalue jatkuu todennäköisesti sekä länteen että 
itään tässä määritellystä. Lajin tilanne näillä alueilla tulisi selvittää.  
 
Hiittisten kirkonkylältä löytyi kuusi avointa, paahdealueiden uhanalaisille perhosille soveliasta 
kohdetta. Kohteista yksi oli erittäin hyvälaatuinen, kaksi hyvälaatuisia ja kolme kohtalaisia. Vuonna 
2010 havaittiin Hiittisten kirkon kedolta neljä uhanalaista perhoslajia sekä uhanalaisen 
niittysuppilohämähäkin esiintymä. Kedolta on nyt havaittu yhteensä kahdeksan uhanalaista 
perhoslajia, joista viisi on erityisesti suojeltavia. Niiden esiintymät tulee turvata. 
 
Kahden erityisesti suojeltavan perhoslajin esiintymien nykytilaa ei tunneta ja se tulisi selvittää. 
Isoharmokääriäis- ja niittysuppilohämähäkiesiintymät tulisi selvittää koko kirkonkylän alueella.  
 
Tarkentavia jatkoselvityksiä tulisi harkita ainakin linnuston, lepakoiden, uhanalaisten perhoslajien 
ja noidanlukkojen osalta.  
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1.  Johdanto 
 
Tässä raportissa esitetään Kemiönsaaren kunnassa Dragsfjärdin itäisen saariston alueella vuonna 
2010 tehtyjen luontoselvitysten tulokset. Selvitysten tilaaja on Kemiönsaaren kunta ja ne toteutti 
Faunatica Oy. Työhön sisältyivät seuraavat osakokonaisuudet: 

1. Kaavamuutosalueiden luontoarvoselvitys, jossa paikallistettiin merkittävien luontotyyppien ja 
putkilokasvien esiintyminen (yhteensä 13 kohdetta; ks. kuva 1). 

2. Apollon (Parnassius apollo) levinneisyyden kartoitus aiemmin määritellyn esiintymisen 
ydinalueen reunamilla, jonne kaavamääräysaluetta tulisi mahdollisesti laajentaa. Yhteensä 
tarkistettiin 57 luotoa, pikkusaarta tai isomman saaren osaa (ks. kuva 2). Apollo on mm. EU:n 
luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka vuoksi sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisesti kiellettyä. 

3. Alueelta tunnettujen uhanalaisten lajien esiintymien nykytilan selvitys (yhteensä 31 kohdetta; 
ks. kuva 4) sekä paahdealueiden uhanalaisille perhoslajeille soveliaiden elinympäristöjen 
kartoitus Hiittisten kirkonkylän alueella (ks. kuva 4.1).  

 
Eri osatöiden tulosten lisäksi raportissa esitetään suositukset huomionarvoisten kohteiden ja lajien 
huomioimiseksi kaavoituksessa sekä todetaan oleelliset jatkoselvitystarpeet. Lajien 
uhanalaisuusluokittelu on työn suorittamisajankohdan vuoksi Rassin ym. (2001) mukainen, mutta 
uusimmassa luokittelussa (Rassi ym. 2010) tapahtuneet muutokset mainitaan tekstissä. 
 
 
 

2.  Tulokset 
 
Työssä käytetyt menetelmät ja tausta-aineistot kuvaillaan yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tulokset 
esitellään yksityiskohtaisesti liitteissä 2-5, tässä jaksossa esitetään tiivistetysti tärkeimmät tulokset. 
 
 

2.1. Luontoarvoselvitys 
 
Kaikilla selvitykseen sisältyneillä saarilla (kuva 1) esiintyy huomionarvoisia luontokohteita 
(taulukko 1). Useimmiten kohteet ovat melko pienialaisia, mutta joillain saarilla pääosa 
selvitysalueesta sisältyy huomionarvoisten kohteiden rajauksiin (ks. kartat liitteessä 2). Biskopsön 
Söljeholmenin (kohde 2) suojeltu kluuvi ei sisälly taulukkoon 1, sillä siellä toimeksiantona oli 
selvittää suojelukohteen turvaamiseksi tarvittavat kaavoitusrajoitteet lähiympäristössä. Kaikkien 
kohteiden erityispiirteet esitellään yksityiskohtaisesti liitteessä 2, jossa annetaan myös tarkkoja 
kaavasuosituksia luontoarvojen perusteella. 
 
Ainoa havaittu uhanalainen kasvilaji on keltamatara, jota kasvaa viidellä saarella yhteensä 
kahdeksan esiintymää (taulukko 1). 
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Kuva 1. Luontoarvoselvitykseen sisältyneiden kohteiden sijainnit (huom! kohde 10 ei sisältynyt 
selvitykseen).
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Taulukko 1. Huomionarvoisten luontotyyppi- ja muiden merkittävien kuvioiden sekä uhanalaisen 
keltamataran esiintymien lukumäärät kohteittain. 

Kohde 

Lsl-
kuvioita 

Ml-
kuvioita 

Uhanal. 
luonto-

tyyppejä 

Kelta-
matara 

esiintymiä Muuta 
1 Vänoxa, Skaget  6    
3 Stora Ängesön, 
Storfladan 

 2 2 2  

4 Stora Krokön  3   Iäkästä metsää 
5 Svedjeholmen 1 2   Järeä kilpikaarnamänty 
6 Hiittisten 
luonnontilaiset 
hiekkarannat 

3  2   

7 Kuggskärs 
grunden 

 1    

8 Tjugholmen 8 2  3  
9 Brännskäret 1 3 3  Hyvin kookas raita 

(luonnonmuistomerkki) 
11 Marskäret  1   Arvokas rämelaikku; avointa 

maisemaa hallitseva suuri 
yksittäinen puu 

12 Sommarön 
luonnontilaiset 
hiekkarannat 

4   1  

13 Öröskäret   1 1  
14 Kistskäret  2  1  
Yhteensä (kohteita 

/ kuvioita): 5 / 17 9 / 22 4 / 8 5 / 8 
 

 
 

2.2. Apollo 
 
Seitsemästä kohteesta löytyi vähintään yksi apollon toukka vuonna 2010 (kohteittaiset tulokset 
liitteessä 3). Löydöt sijaitsevat selvitysalueen läntisissä osissa (kuvat 2, 6 & 7). Samalla alueella ja 
edelleen siitä länteen Vänön etelänpuolisilla saarilla on havaittu runsaasti apollon toukkia 1990- ja 
2000-luvuilla (kuva 3). Apollon lisääntymisen ydinalue on siten huomattavasti laajempi kuin 
aiemmin määritelty läntinen ydinalue. Kuvaa 3 tulkittaessa tulee huomioida erityisesti seuraavat 
seikat: 

 Saaria, joilla on havaittu apollotoukkia vain 1990-luvulla, ei yleensä ole tarkistettu uudestaan 
2000-luvulla. Näin ollen pääosasta näitä saaria ei tuoreita tietoja ole olemassa. 

 Suurinta osaa saarista, joilta ei ole havaittu apollotoukkia 1990- tai 2000-luvuilla, ei ole 
tarkistettu koskaan. Näin ollen alueella on satoja saaria ja luotoja, joiden apollokannasta ei ole 
mitään tietoja. 

 Apollo ei lisäänny jokaisella lajille sopivalla saarella joka vuosi, vaan esiintymiä katoaa ja 
uusia syntyy vuosittain (vrt. kansikuva). 
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Kuva 2. Alkukesällä 2010 tarkistetut kohteet (punainen = apollotoukkia löytyi, vihreä = toukkia ei 
havaittu) ja apollon esiintymisen aiemmin määritellyt ydinalueet (violetit rajaukset). 
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Kuva 3. Apollotoukkien löytöpaikat Kemiönsaaren alueella viime vuosikymmeninä. 
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Kuva 4. Kohteet, joista etsittiin uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä (huom! kohde 13 sisältyy 
vain jaksossa 2.3.2 esiteltävään kokonaisuuteen, eikä ole tällä kartalla). 
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2.3. Uhanalaiset lajit 
 
2.3.1. Kasvit 
 
Selvityskohteissa (kuva 4) havaittiin neljän uhanalaisen lajin esiintymiä yhteensä 26 kpl (taulukko 
2; vrt. taulukko 1). Useimmissa kohteissa oli yksi tai kaksi esiintymää ja yhdessä kohteessa neljä. 
Uhanalaisia kasvilajeja ei kuitenkaan havaittu lainkaan 13 kohteessa. Kaikista etsityistä esiintymistä 
kaikkiaan 31 kohteessa on yksityiskohtainen kuvaus sekä kartat esiintymien sijainneista liitteessä 5, 
jossa annetaan myös tarkkoja kaavasuosituksia luontoarvojen perusteella. Työn yhteydessä 
havaittiin myös kolme merkittävää luontotyyppiä (taulukko 2; vrt. taulukko 1). 
 
 
Taulukko 2. Uhanalaisten kasvilajien tunnettujen esiintymien tarkistuksen yhteydessä havaittujen 
lajien esiintymien ja merkittävien luontotyyppien lukumäärät. 

Kohde 
Lännen-
hanhikki 

Tylppäliuska-
orapihlaja 

Metsä-
omenapuu Keltamatara Muuta 

2-3 Vänoxa, 
Västergård 

 1    

4A-B Biskopsön, 
Västerstrand 

2     

6 Orglosön 2     
7 Bärsskäret 1   1  
11 Läduskäret 2    Kalkkivaikutteinen 

pienruohoketo (CR) 
14A-C Rosala 
Hamnholmen 

 1 3  Todennäköisesti 
luonnonsuojelulain 
pähkinäpensaslehto

17 Bötskäret   1   
19 Korsskäret   1   
20 Korsskäret 2     
22 Furuholmen 1     
23 Storholmen 1     
24 Lillholmen 1     
25 Bånskäret 1     
26A-B Bötsön   2  Luonnonsuojelulain 

pähkinäpensaslehto
29 Busön   1   
30 Bodö W 1     
32 Bodö E 1     
Yhteensä (kohteita 

/ kuvioita): 11 / 15 2 / 2 5 / 8 1 / 1 
 

 
 
2.3.2. Perhoset 
 
Esiselvityksessä löytyi kuusi avointa, paahdealueiden perhosille soveliasta kohdetta (liite 4, kuva 
4.1). Kohteista yksi oli erittäin hyvälaatuinen (kohde 3; luokka I), kaksi hyvälaatuisia (luokka II) ja 
kolme kohtalaisia (luokka III). Potentiaalisesti erittäin hyvälaatuiseksi voitaisiin kunnostaa yksi 
kohde (kohde 6) ja hyvälaatuiseksi kolme kohdetta. 
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Esiselvityksen aikana havaittiin Hiittisten kirkon kedolta (kohde 3; kuva 9) seuraavat uhanalaiset 
perhoslajit: 

Isoharmokääriäinen (Cnephasia communana) CR, erityisesti suojeltava  
Ajuruohopussikoi (Coleophora lixella) EN, erityisesti suojeltava 
Kenttäkirjokoisa (Pyrausta ostrinalis) EN, erityisesti suojeltava (kuva 10) 
Hietapussikoi (Coleophora caelebipennella) VU (EN vuonna 2010) (kuva 11). 

 
Hiittisten kirkonkylän alueelta on havaittu yhteensä kahdeksan uhanalaista lajia, joista viisi on 
erityisesti suojeltavia (liite 6). Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien hävittäminen tai 
heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti. Lisäksi sieltä on tavattu seitsemän 
silmälläpidettävää lajia, joista tummahäränsilmä (Maniola jurtina) on myös alueellisesti 
uhanalainen (RT; VU vuonna 2010). Lajeista ja niiden biologiasta on tarkemmat esittelyt liitteessä 
6. 
 
Apolloselvityksen yhteydessä havaittiin Coleophora discordella -pussikoita (VU vuonna 2010) 
kolmelta saarelta (liite 3): 14 Notgrundet, 24 Lånholmen ja 51 W Buskgrunden.  
 
 
2.3.3. Niittysuppilohämähäkki 
 
Hiittisten kirkonkylän alueella havaittiin niittysuppilohämähäkin (Agelena labyrinthica) esiintymä 
(ks. kuva 8 & kuva 4.1 liitteessä 4). Niittysuppilohämähäkki luokiteltiin viime 
uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2001) hävinneeksi (RE), sillä laji esiintyi vuoteen 1955 asti 
Hankoniemellä ja Ahvenenmaalla. Niittysuppilohämähäkki on kuitenkin palannut Suomen lajistoon 
ja laji onkin luonnonsuojeluasetuksessa määritelty erityisesti suojeltavaksi (Ympäristöministeriö 
2008a), joten sen esiintymien hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Vuoden 2010 
arvioinnissa laji on siirretty luokkaan vaarantuneet (VU), eikä sitä enää esitetä erityisesti 
suojeltavaksi (Rassi ym. 2010). Laji esiintyy nykyisin ainakin Ahvenanmaalla, Hankoniemellä ja 
Örössä. Ahvenanmaalla niittysuppilohämähäkki esiintyy lähinnä kedoilla ja laitumilla, mutta 
Hankoniemellä näiden lisäksi myös paahteisilla hakkuuaukeilla ja pellonreunoilla. Vaikka laji on 
kookas (15 mm), sillä on yksivuotinen kehitys. Näin nopea kehitys vaatii lämpöä ja runsaasti 
saalista (heinäsirkkoja ym. isoja hyönteisiä), joita laji pyydystää kookkaalla suppilomaisella 
verkollaan (kuva 8). 
 
 
 

3.  Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
 

3.1. Luontotyypit 
 
Selvitysalueelta paikallistettiin yhteensä 50 luonnonsuojelu- tai metsälain mukaista taikka 
uhanalaiseksi luokiteltua luontotyyppikuviota (taulukot 1 & 2). Kuviot jakautuvat 15 kohteelle 
siten, että yhdellä kohteella on 1-10 erillistä kuviota. Näiden lisäksi paikallistettiin useita erikoisia 
luontotyyppejä sekä muutama iso puu tai puuryhmä, jotka ovat joko maisemallisesti näyttäviä tai 
luonnonsuojelulain mukaisia kohteita. 
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Taulukoissa 1 & 2 (sijainnit liitteiden 2 & 5 kartoissa) mainitut luontotyyppikuviot tulisi säästää 
rakentamiselta. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin luontoarvoiltaan keskinkertaisiksi arvioidut 
metsälakikalliot. Ne ovat saaristossa erittäin tavallisia ja kattavat suuren pinta-alan, joten 
luontoarvot eivät rajoita niiden käyttämistä rakennuspaikoiksi.  
 
Useimmilla kohteilla vain pieni osa alueesta tulee siis jättää mahdollisten rakennuspaikkojen 
ulkopuolelle, ja myös eniten luontotyypirajauksia sisältävillä kohteilla joitain mahdollisia 
rakennuspaikkoja on arvokkaiden kuvioiden ulkopuolelle. Olisi kuitenkin paikallaan harkita 
parhaimpien kokonaisuuksien jättämistä kokonaan rauhaan, mikäli se onnistuisi esimerkiksi 
rakennuspaikkojen siirroilla tai maa-alueiden vaihdoilla. 
 
 

3.2. Apollo 
 
Kesä 2009 ja/tai talvi 2009-2010 ei ilmeisesti ollut kovin hyvä apollon lisääntymisen kannalta, sillä 
alkukesällä 2010 toukkia löytyi vain yksitellen. Isomaksaruohon runsauteen edellinen kesä ei 
varmaankaan ollut vaikuttanut olennaisesti, sillä kasvia oli monella kohteella runsaasti. Tulosten 
tulkinnassa onkin erittäin tärkeää huomioida kaikki toukkalöydöt 1990- ja 2000-luvuilta, joilta 
tietoja on melko runsaasti. Tiedot ovat kuitenkin kaukana kattavasta, sillä vain pieni osa kaikista 
isomaksaruohoa kasvavista luodoista ja saarista on tarkistettu edes yhtenä vuotena. Lajin 
lisääntymisalueen määrittelyssä tulee huomioida nimenomaan toukkalöydöt, jotka varmistavat 
lisääntymisen tapahtuneen. Aikuiset yksilöt lentelevät laajoilla alueilla ainakin 
parittelukumppaneita, mettä ja toukkien ravintokasveja etsimässä. 
 
Aiemmin määritellyt apollon esiintymisen ydinalueet eivät kata olennaisimpia lisääntymisalueita 
kuin pieneltä osin. Apollo on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, minkä vuoksi lajin 
lisääntymis- ja levähtämispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä 
luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisesti. Näistä syistä ehdotamme huomattavaa laajennusta apollon 
läntiseen ydinalueeseen, jolla laji tulisi huomioida kaavamääräyksenä (kuva 5; Öröstä ei ole 
välttämätöntä sisällyttää rajaukseen muuta kuin avokallioiset osat). Määräyksen tulisi sisältää sekä 
isomaksaruohoesiintymien (lisääntymispaikat) että heinä-elokuussa runsaasti mesikasveja 
sisältävien alueiden (levähdyspaikat) hävittämis- ja heikentämiskielto. Muutamaa isomaksaruohoa 
ei vielä tarvitse laskea esiintymäksi, varsinkin jos ne ovat hajallaan. Olennaisen esiintymän 
määrittelemiseksi ei mitään tarkkaa isomaksaruohon varsien lukumäärää voida antaa mm. siksi, että 
kasviyksilöiden kokovaihtelu on hyvin suurta. Isomaksaruohoesiintymän minimikoon karkea 
määritelmä on joko useita isomaksaruohoja pienellä alueella tai paljon maksaruohoa hajallaan 
laajemmalla alueella. 
 
Apollon esiintyminen ja siten potentiaalinen kaavamääräysalue jatkuu todennäköisesti länteen tässä 
määritellystä, mutta Vänön etelän- ja lounaanpuoleisesta saaristosta ei ole tietoja käytettävissä. 
Lajin tilanne tällä alueella tulisikin selvittää.  
 
Itäisen ydinalueen nykyiseen rajaukseen emme ota kantaa, sillä tältä alueelta on toukkalöytöjä 
tiedossa melko vähän. Koska aikuishavaintoja on sieltä täältä saarilta Hankoon asti, on alue 
todennäköisesti oleellisesti nykyistä rajausta laajempi. Läntinen ja itäinen ydinalue voivat 
todellisuudessa olla yhtenäisiä. Lajin lisääntymisalueet tulisikin selvittää sekä nykyisten 
ydinaluerajausten välillä että itäisestä ydinalueesta itään ja kaakkoon. 
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Kuva 5. Apollon esiintymisen läntisen ydinalueen laajennusehdotuksen rajaus. 
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3.3. Uhanalainen lajisto 
 
Hiittisten kirkonkylän erityisesti suojeltavien lajien esiintymät tulee turvata. Näitä lajeja ovat 
ajuruohopussikoi, isoharmokääriäinen, kenttäkirjokoisa ja niittysuppilohämähäkki. Niiden lisäksi 
alueelta tunnetaan kahden muunkin erityisesti suojeltavan perhoslajin aiempia havaintoja, mutta 
lajien esiintymien nykytilaa ei tunneta ja se tulisi selvittää. Lisäksi isoharmokääriäisen ja 
niittysuppilohämähäkin esiintyminen tulisi selvittää koko kirkonkylän alueella, sillä lajeille ei tehty 
kattavaa esiintymisselvitystä vuonna 2010.  
 
Selvityksessä paikallistettujen uhanalaisten putkilokasvilajien esiintymät (taulukot 1 & 2) tulee 
säilyttää. Lännenhanhikkia on uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa ehdotettu erityisesti 
suojeltavaksi lajiksi. Suurin osa esiintymistä on joko hyvin pienialaisia kasvustoja tai yksittäisiä 
puuvartisia kasviyksilöitä. Niiden säästäminen kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä on siten 
helppoa, mutta pienialaisuuden vuoksi myös tarkkuutta vaativaa. Pari keltamataraesiintymää ovat 
melko laaja-alaisia, mutta ne sisältyvät huomionarvoisten luontotyyppien rajauksiin.  
 
Tässä selvityksessä havaituista uhanalaisista kasvilajeista lännenhanhikki ja keltamatara vaativat 
avointa elinympäristöä, muuten ne tukahtuvat. Myös metsäomenapuu ja tylppäliuskaorapihlaja 
tarvitsevat valoa ja lämpöä, mutta samalla myös suojaista kasvupaikkaa. Mikäli ne kasvavat 
varjoisissa oloissa, tulee ympäröivää puustoa ja pensaikkoa poistaa vähitellen usean vuoden aikana. 
Tällöin vältetään liian rajua ja nopeaa muutosta, mikä saattaisi tappaa yksilöt. 
 
Niittyjen ja ketojen hoitotoimet ovat niittämistä ja/tai laidunnusta sekä mahdollisia 
umpeenkasvaneiden osien raivauksia. Umpeenkasvaneet kohteet tulee avata laajalti, jotta syntyy 
mahdollisimman isoja avoimia alueita. Puusto ei saa varjostaa kuin pientä osaa avoimesta alueesta. 
Yleensä yksi niitto kesässä riittää. Tavoitteena on pitää korkeampi kasvillisuus (mm. heinät, 
mesiangervo, maitohorsma, puiden ja pensaiden taimet) aisoissa. 
 
Tarkentavia jatkoselvityksiä tulisi harkita. Muutamalla saarella oli viitteitä arvokkaasta linnustosta, 
joiden esiintyminen tulisi tarvittaessa selvittää (ks. liitteet 2 & 5). Kaikki Suomessa tavatut 
lepakkolajit sisältyvät EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV, joten niiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen selvittäminen olisi tärkeää. Usean uhanalaisen perhoslajin esiintyminen on hyvin 
mahdollista ainakin seuraavissa kohteissa, jotka sisältyvät myös luonnonsuojelulain ja/tai 
uhanalaisten luontotyyppien rajauksiin: 
 Kohde 6: Hiittisten luonnontilaiset hiekkarannat (kuvio Granviken 2: tärkeitä kasveja ainakin 

kangasajuruoho ja ketomaruna). 
 Kohde 8: Tjugholmen (kuvio A: keltamatara, nuokkukohokki, sikoangervo, pukinjuuri ja 

käärmeenpistonyrtti; kuvio D: keltamatara, mäkitervakko, kangasajuruoho ja heinäratamo). 
 Kohde 12: Sommarön luonnontilaiset hiekkarannat (kuvio D: keltamatara, mäkitervakko ja 

ketomaruna). 
Noidanlukot ovat tunnettuja oikukkaasta esiintymisestään, joten selvitys tulisi uusia muutamalla 
edelleen lajeille soveliaalla kohteella jonakin toisena vuotena.  
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Kuva 6. Snåldskäret (kohde 41) oli yksi apollon (Parnassius apollo) 2010 asuttamista saarista, 
vaikka saaressa kasvoi vain noin 50 isomaksaruohon versoa. 
Kuva 7. Kaksi apollotoukkaa Kalskäretissä (kohde 43). Isomaksaruohon versot on kaluttu melkein 
loppuun. 
 

   
Kuva 8. Erityisesti suojeltava niittysuppilohämähäkki (Agelena labyrinthica) verkkonsa putken 
suulla Hiittisten kirkon jalkapallokentän viereisellä kedolla (kohde 6). 
Kuva 9. Hiittisten kirkon keto (kohde 3) on tunnettu monen uhanalaisen perhoslajin elinpaikkana. 
 

   
Kuva 10. Erityisesti suojeltava kenttäkirjokoisa (Pyrausta ostrinalis) on eräs Hiittisten kirkon kedon 
lajeista. 
Kuva 11. Samoin vaarantunut hietapussikoi (Coleophora caelebipennella). Lajin toukkasäkki 
kuvan keskellä; ketomarunan lehtien kärjissä näkyy myös toukan tekemiä ruskehtavia syömäjälkiä. 
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Liite 1. Menetelmäkuvaukset. 
 
 

Osatyö 1: Kaavamuutosalueet 
 
Työn tavoitteena oli tehdä luontoarvojen perusselvitys eli paikallistaa seuraavanlaiset kohteet: 

 Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996, Luonnonsuojeluasetus 
1997/2005; näistä on lyhyt esittely liitteessä 8). 

 Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsälaki 1996, Meriluoto & Soininen 
2002; näistä on lyhyt esittely liitteessä 8). 

 Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 1961, Ohtonen ym. 2005; näistä on lyhyt 
esittely liitteessä 8). 

 Muut huomionarvoiset luontotyypit (esim. uhanalaiset luontotyypit) ja mahdolliset 
monimuotoisuusalueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät kohteet) sekä muilla tavoilla 
arvokkaat luontokohteet (mm. Airaksinen & Karttunen 2001, Raunio ym. 2008, 
Ympäristöministeriö 2009b). 

 Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien, alueellisesti uhanalaisten, EU:n 
luontodirektiivin mukaisten, Suomessa rauhoitettujen ja Suomen vastuulajien sekä muiden 
huomionarvoisten putkilokasvilajien esiintymät (Rassi Ym. 2001, Ympäristöministeriö 
2001a,b, 2007, 2008a,b, 2009a; luokitteluista on esittely liitteessä 7). 

 Luonnonmuistomerkit. 
 
Selvityskohteina olivat tarjouspyyntönne liitekarttaan merkityn 11 kohteen RA-rajaukset (Västra 
Granholmen [kartan kohde 10] ei sisältynyt selvitykseen) seuraavin muutoksin:  

− Söljeholmen (kohde 2): selvitysalueena glo-järvi (SL-rajaus) 
− Tjugholmen (kohde 8): selvitysalueena koko saari 
− Marskäret (kohde 11): selvitysalueena vain keskimmäinen rakennusoikeuspaikka. 

Lisäksi selvitetykseen sisältyi kaksi laajaa, pääosin luonnontilaista hiekkaranta-aluetta:  
− Hitislandet-Rosalalandet (kohde 6) 
− Sommarön (kohde 12). 

 
Maastotyöt teki Aapo Ahola 29.6.-5.7.2010. Selvitysalue kierrettiin jalan kattavasti läpi ja 
havainnoitiin kasvillisuutta. Kartoitusajankohta oli erinomainen selvityksen tekemiseen, sillä 
pääosa putkilokasvilajeista oli luotettavasti havaittavissa ja luontotyypit siten parhaiten 
kartoitettavissa. Mikäli rakennuspaikan alueella esiintyy suojeltavaa luontotyyppiä ja/tai 
huomionarvoisia kasvilajeja, tarkistettiin myös rakennuspaikan lähiympäristö. 
 
Alueella olevien huomionarvoisten luontotyyppien sijainnit rajattiin kartoille. Suojeltavista (lakien 
mukaiset kohteet) ja muista huomionarvoisista luontotyypeistä laadittiin kuvaukset. Kohteet 
valokuvattiin. Kaikki huomionarvoiset lajit runsauksineen kirjattiin. Lajien esiintymät paikannettiin 
GPS-laitteella. Tulokset esitetään liitteessä 2. 
 
 

Osatyö 2: Apollon elinympäristöt 
 
Apolloselvityksen tavoitteena on rajata alue, jolla apolloa (Parnassius apollo; rauhoitettu, 
silmälläpidettävä [EN vuonna 2010], EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) esiintyy ja jossa lajin 
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toukan ravintokasvin isomaksaruohon (Sedum telephium) esiintyminen tulee huomioida 
kaavamääräyksenä. 
 
Selvitysalueena oli tarjouspyynnön liitekartalle merkittyjen kahden apollon esiintymisen ydinalueen 
ulkopuoliset alueet. Näiden ydinalueiden ulkopuolelta tarkistettiin lajin lisääntymiseen sopivia 
kohteita ½-1 km välein kolmella etäisyysvyöhykkeellä (n. ½, 1 & 2 km etäisyydet ydinalueiden 
ulkoreunasta). Tavoitteena oli selvittää lajin lisääntymisalueen laajuus aiemmin määriteltyjen 
ydinalueiden ulkopuolella. Kohteet valittiin etukäteen kartta-analyysin perusteella (kuva 2).  
 
Selvityksessä tarkastettiin apollotoukkien ja isomaksaruohon esiintyminen yhteensä 57 kohteessa 
(luotoja, pikkusaaria tai isomman saaren osia). Apollon esiintymät paikannettiin GPS-laitteella ja 
merkittiin kartalle. Lisäksi jokaisessa tarkistetussa kohteessa arvioitiin isomaksaruohon runsaus ja 
kasveista etsittiin apollotoukille tyypillisiä syöntijälkiä. Tulokset esitetään liitteessä 3. 
 
Maastotyöt tekivät Marko Nieminen, Kari Nupponen ja Pekka Robert Sundell 3.6.2010. Ajankohta 
oli ihanteellinen selvitykselle, sillä kaikki löydetyt apollotoukat olivat jo suurikokoisia, mutta 
syöntijälkien perusteella arvioituna niitä ei vielä ollut ehtinyt koteloitua. 
 
Käytössämme olivat lisäksi seuraavat apollon esiintymistiedot, joiden perusteella 
toukkahavaintokartat on valmistettu: 

 Marko Niemisen vuonna 1996 keräämä aineisto (Nieminen 1996). 
 Marianne Fredin ja Jon Brommerin aineisto vuosilta 1997-2003 (M. Fred, kirjalliset tiedot). 
 Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan aineisto (tilanne 17.6.2010). 

 
 

Osatyö 3: Muiden uhanalaisten lajien elinympäristöt 
 
Selvitykseen sisältyi 31 alueelta tunnettua uhanalaisten putkilokasvilajien esiintymää (ks. liite 5), 
joiden nykytila tarkistettiin. Pääosa tiedoista on Suomen ympäristökeskuksen Ympäristötiedon 
hallintajärjestelmä HERTTAan sisältyviä ja osa muuten tiedossa olleita uhanalaisten lajien 
esiintymiä. Hertta-tietoja kokosivat Seppo Kotiranta, Juha Lumme ja Ilpo Mannerkoski päätyen 
kukin hieman keskenään poikkeavaan tulokseen. Työhön sisältyvä kohdeluettelo on tarkennusten 
jälkeen koottu lista. 
 
Maastotyöt teki Aapo Ahola samassa yhteydessä osatyön 1 maastotöiden kanssa 29.6.-5.7.2010. 
Kohdealueet inventoitiin kulkemalla ne kattavasti läpi jalan ja havainnoimalla kasvillisuutta 
aikaisemmin havaittujen uhanalaisten lajien löytämiseksi. Myös muut havaitut kuin varsinaisesti 
etsityt uhanalaiset putkilokasvilajit kirjattiin. Lajien esiintymät paikannettiin GPS-laitteella ja 
merkittiin kartalle. Tulokset esitetään liitteessä 5. 
 
 
Lisäksi tehtiin paahdealueiden uhanalaisille perhoslajeille soveliaiden elinympäristöjen kartoitus 
(ns. esiselvitys; ks. alla) Hiittisten kirkonkylän alueella, josta tunnetaan muutaman 
huomionarvoisen perhoslajin havaintoja (ks. liite 4). Esiselvityksen tekivät Marko Nieminen, Kari 
Nupponen ja Pekka Robert Sundell 4.6.2010. Esiselvityksen yhteydessä myös havainnoitiin 
uhanalaisia perhoslajeja, jotka olivat selvitysajankohtana havaittavissa (ks. alla). Tulokset esitetään 
liitteessä 4. 
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Hyönteisten esiselvityksen periaate 
 
Hiittisten kirkonkylän esiselvityksessä tarkastettiin ja rajattiin alueelta tunnetuille uhanalaisille ja 
silmälläpidettäville hyönteislajeille sopivat paahdeympäristöt. Esiselvityksessä paikallistetaan lajien 
esiintymisen kannalta merkittävimmät alueet. Erityisesti uhanalaisiin perhosiin kohdistuvissa 
esiselvityksissä keskitytään kussakin elinympäristötyypissä merkityksellisten toukkien 
ravintokasvien ja/tai lajille sopivien pienelinympäristöjen esiintymiseen. Perhosiin (ja ylipäätään 
erikoistuneisiin kasvinsyöjiin) kohdistuvien esiselvitysten lähtökohtana on se, että monet perhoslajit 
käyttävät toukkana vain yhtä tai muutamaa kasvilajia ravinnokseen (liite 9). Joillakin lajeilla 
lähtökohtana on sopivien elinympäristöjen löytyminen, sillä näille lajeille kelpaavat monenlaiset 
ravintokasvit (ns. polyfagit lajit), mutta vain tietynlaisessa elinympäristössä (esim. useat 
hietikkoalueiden lajit).  
 
Kun ravintokasviesiintymien laajuus ja luonne tiedetään esiselvityksen pohjalta, voidaan 
varsinaisessa esiintymisselvityksessä painotettavat lajit ja paikat rajata tarkasti. Näin laji- ja 
lajistoselvitykset voidaan kohdistaa juuri niihin maastonkohtiin, joissa kohteena olevilla lajeilla on 
elinedellytyksiä. Esiselvityksen avulla voidaan siis nopeasti arvioida alueiden potentiaalinen lajisto 
ja selvitystarve eli samalla selviää myös, onko varsinainen selvitys ylipäätään tarpeellinen. 
Esiselvitystyö on kuitenkin hyvin vaativaa, sillä tutkittavan elinympäristötyypin lajisto ja lajien 
elintavat pitää tuntea perusteellisesti. Toisaalta esiselvitys on osoittautunut tehokkaaksi 
menetelmäksi paahdeympäristöjen suojelullisen arvon ensimmäisenä arviona (esim. Faunatica 
2007, 2009).  
 
Perhosten esiintymisselvitykset vuonna 2010 
 
Hiittisten kirkonkylän alueelta tunnetaan useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä perhoslajeja. 
Tuoreita havaintoja on seuraavista lajeista: ajuruohopussikoi (Coleophora lixella, EN), 
kenttäkirjokoisa (Pyrausta ostrinalis, EN), hietapussikoi (Coleophora caelebipennella, VU [EN 
vuonna 2010]), hietapeilikääräinen (Pelochrista huebneriana, VU), isoarokoisa (Pempeliella 
ornatella, VU [EN vuonna 2010]), maitepunatäplä (Zygaena filipendulae, NT [VU vuonna 2010]), 
malipeilikääriäinen (Eucosma pupillana, NT [VU vuonna 2010]), ajuruohosulkanen (Merrifieldia 
leucodactyla, NT), helmihopeatäplä (Issoria lathonia, NT) ja tummahäränsilmä (Maniola jurtina, 
NT & RT [VU vuonna 2010]) (Hirvonen 2005) sekä pussikoilaji Coleophora nutantella (DD [EN 
vuonna 2010]) (Hirvonen 2007). Alueella on aiemmin havaittu myös marunakätkökääriäinen 
(Cochylidia richteriana, CR), malikaapuyökkönen (Cucullia absinthii, VU [LC vuonna 2010]), 
harmokuismayökkönen (Chloantha hyperici, NT) sekä lajit Cochylimorpha hilarana (RE vuonna 
2010) ja Catoptria lythargyrella. 
 
Esiselvityksen yhteydessä tehtiin myös neljän perhoslajin esiintymisselvitys 4.6.2010. 
Havainnoidut lajit olivat ajuruohopussikoi, kenttäkirjokoisa, hietapussikoi ja helmihopeatäplä. 
Ajuruohopussikoita havainnoitiin etsimällä lajin toukkia sen ravintokasvilta kangasajuruoholta 
(Thymus serpyllum [NT vuonna 2010]), kenttäkirjokoisaa haavimalla aikuisia perhosia sen 
ravintokasvilta kangasajuruoholta tai sen välittömästä läheisyydestä ja katselemalla lentäviä 
perhosia, hietapussikoita etsimällä lajin toukkia sen ravintokasvilta ketomarunalta (Artemisia 
campestris) sekä helmihopeatäplää katselemalla lentäviä tai maassa paistattelevia perhosia.  
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Perhosten havainnoinnista  
 
Selvityksessä havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettäviksi luokitellut perhoslajit kirjataan. Osa 
lajeista on varminta havainnoida toukkien syömäjälkien perusteella ravintokasviltaan ja joitain 
lajeja löytää helpoimmin haavimalla niille sopivan näköisistä elinympäristöistä. Varsinkin aikuisia 
perhosia havainnoitaessa sääolosuhteiden on oltava hyvät, jotta etsittävien lajien mahdollinen 
esiintyminen voitaisiin luotettavasti todeta. Lämpötila, tuuli, pilvisyys ja sade vaikuttavat 
ratkaisevasti useimpien aikuisena etsittävien perhoslajien havaittavuuteen. Jo yksi säätekijä voi 
estää tehokkaan havainnoinnin, esimerkiksi märän kasvillisuuden haavinta on useimmiten 
tuloksetonta. Tuulisella, sateisella tai kylmällä säällä perhosselvityksiä ei kannata tehdä joitain 
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Säätilan merkitys korostuu tulkittaessa negatiivisia 
havaintoja, koska tällöin havainnoinnin aikainen säätila on yksi tärkeimmistä perusteista 
arvioitaessa lajin mahdollista esiintymistä kohteessa ja samalla kohteen arvoa.  
 
Useimmat perhoslajit ovat aktiivisia vain tiettynä vuorokaudenaikana, ja muulloin niiden 
havaitseminen on vaikeaa. Esimerkiksi monet pikkuperhoset ovat liikkeellä illalla auringon 
laskiessa ja uudelleen aikaisin aamulla heti auringonnousun jälkeen, mutta muina 
vuorokaudenaikoina niitä ei tapaa juuri koskaan. Valtaosa paahdeympäristöissä elävistä 
perhoslajeista on aikuisena helpoimmin havainnoitavissa haavimalla kasvillisuutta. Näitä lajeja 
etsittäessä oikean haavintatavan käyttö on tärkeää, jotta lopputulos olisi luotettava. Liika 
voimankäyttö haavinnassa aiheuttaa perhosten paiskautumisen maahan ja liian varovasti 
haavittaessa kohde ei päädy haaviin, vaan ehtii piiloutua kasvillisuuden alle. Matalilta kasveilta 
(esim. kangasajuruoho) haavittaessa on haavia usein painettava maata vasten, jotta lehdillä tai 
kukilla istuvat yksilöt jäävät haavin sisään. Lajiston tuloksellinen selvittäminen edellyttää, että 
havainnoitsija hallitsee sekä etsittävien lajien erityisvaatimukset että oikean havainnointitekniikan.  
 
Lajistoselvitykset voidaan tehdä esiselvityksen jälkeen erillisillä käynneillä. Tällöin etsittävien 
lajien potentiaaliset elinpaikat ovat jo tiedossa esiselvityksen perusteella ja havainnointi voidaan 
tehdä kunkin lajin erityispiirteet huomioiden. Systemaattisten lajiselvitysten tulokset ovat 
luotettavia, koska siten löydetään useimmiten myös vähälukuisten lajien pienet ja eristyneet 
esiintymät.  
 
Vaikka selvitettävästä kohteesta ei löytyisikään uhanalaisperhosia, saattaa siellä elää muita 
perhoslajeja, jotka antavat viitteitä siitä, että kohde on hyvälaatuinen ja edelleen sopiva 
vaateliaankin paahdelajiston elinpaikaksi. Tällaisia perhoslajeja kutsutaan indikaattorilajeiksi. 
Yleensä nämä lajit elävät jollain merkittävällä paahdealueiden kasvilla, mutta ovat joko vähemmän 
vaativia elinympäristönsä suhteen kuin uhanalaislajit tai sitten levinneisyydeltään tavalla tai toisella 
rajoittuneita. Esimerkiksi kissankäpälällä (Antennaria dioica) toukkana elävä Platyptilia 
tesseradactyla -sulkanen on Pohjois-Suomessa yleinen ja monin paikoin runsaslukuinen, mutta 
Etelä- ja Keski-Suomessa sitä tavataan vain hyvälaatuisilla, hiekkapohjaisilla paahdealueilla. 
Etelässä tämä laji onkin mainio indikaattorilaji hyvälaatuiselle paahdeympäristölle. 
 
Aktiivihavainnoinnissa yksilöitä tallennetaan ainoastaan määrityksen varmentamiseen lajeista, joita 
ei voida maastossa varmasti tunnistaa, sekä havaintojen dokumentoimiseksi erityisesti uusilta 
löytöpaikoilta. Tämän työn yhteydessä varmennettiin isoharmokääriäisen (Cnephasia communana) 
 koiraan määritys ulospuristetuista genitaaleista (määritti Kari Nupponen). Maastotöissä yleisesti ja 
yksilöiden tallennuksessa noudatetaan vallitsevia lakeja ja asetuksia sekä Suomen Perhostutkijain 
Seuran eettisen toimikunnan ja perhostensuojelutoimikunnan ohjeita ja rajoituksia (ks. 
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http://www.perhostutkijainseura.fi/ sekä Sundell ym. 2002). Osa tallennetuista yksilöistä sijoitetaan 
luonnontieteellisiin museoihin. 
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Liite 2. Kaavamuutosalueiden luontoselvityksen tulokset. 
 
 
1 Vänoxa, Skaget (29.6.2010) 
 
Aluetta hallitsee kallioperältään hapan luodekaakko-suuntainen kalliojakso, jonka korkeimmat 
kohdat ovat vähäpuustoista, poronjäkäläistä kalliota. Nämä osat ovat metsälain mukaisia kohteita 
(vajaatuottoinen kallio; kuusi kuviota). Näiden väleissä on MT- ja toisinaan myös CT-
mäntykangasta. Alueen itäpuolella on osittain kaavamuutosalueelle ulottuva päätehakattu alue. 
Selvitysalueen ranta ei sisällä erityisiä rakentamiseen vaikuttavia luontoarvoja. Ranta on kallioinen, 
ja geolitoraalissa on vain n. 1 m leveä, pääosin korkeakasvuinen rantaniittyvyöhyke, jonka 
kasvillisuus on varsin tavanomaista. 
 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.1): 
Metsälakikalliot ovat ainoat kaavoituksessa huomioitavat luontokohteet.  
 
 
2 Biskopsö, Söljeholmen (29.6.2010) 
 
Tehtävänä oli selvittää uusien rakennuspaikkojen mahdolliset vaikutukset kluuvin luontoarvoihin. 
Kluuvi on vesilain mukainen suojeltava kohde. Kluuvi jakautuu kahteen erilaiseen osaan. 
 
Eteläosa: 
Lounaskoillis-suuntainen, kapea eteläosa on rakentamisen kannalta pohjoisosaa haavoittuvampi, 
sillä suojelualue on kapea ja jäisi osittain kahden rakennuspaikan väliin. Kapea, luhtainen suojuotti 
on luontotyypiltään pääosin tervaleppäluhtaa, joka vaihtuu eteläpäässä tervaleppälehdoksi. SL-
alueen rajojen sisälle jää sekä osa-alueen luoteis- että kaakkoisreunalla kangasmetsää, joka luo 
suojaavan puskurivyöhykkeen. 
Tervaleppäluhta on luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi (tervaleppäkorvet) ja on 
luontoarvoiltaan huomattavan arvokas. Siellä kasvaa runsaasti mm. vaateliasta liereäsaraa (Carex 
diandra) ja muuta rehevän, edustavan tervaleppäluhdan lajistoa. Tervaleppäluhdat ovat Suomessa 
uhanalainen luontotyyppi (VU). 
Tervaleppäluhdan eteläpuolella, lähellä rakennuspaikkojen rajoja on pääosin kosteaa, 
keskiravinteista tervaleppävaltaista lehtoa, aivan eteläosasta myös kuivempaa lehtoa. Alue on 
luontoarvoiltaan arvokas. 
Rakennuspaikoista etenkin lännen puoleinen (RA 7 -kokonaisuus) sijaitsee varsin etäällä 
tervaleppäluhdasta, vaikka onkin kosketuksessa SL-alueen kanssa; etäisyyttä tontin lähimmästä 
kulmasta tervaleppäluhtaan on yli 70 m. Tontin ympärille jää kallioinen metsäkaistale ja 
tervaleppävaltaista lehtoa ennen varsinaista kluuvisuon aluetta. 
Myös idänpuoleisen tontin (RA 3 -kokonaisuus) ja luhtametsän väliin jää puskuroiva 
kangasmetsäkaistale. 
SL-alueen eteläosan tervaleppälehdon läpi voi asutuksen myötä muodostua polkuja, mutta näistä ei 
liene haittaa alueen luontoarvoille. On kuitenkin korostettava, ettei SL-alueella saa liikkua millään 
ajoneuvolla. Herkkiä kosteikkopintoja sisältävässä tervaleppäluhdassa tulisi kaikkea liikkumista 
välttää; tämä ei liene ongelma, sillä tervaleppäluhta on vaikeakulkuista, ja ihmisten kulku 
kanavoituu siten lehto-osaan. 
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Pohjoisosa: 
Kluuvin pohjoisosa on itälänsi-suuntainen pääluontotyypiltään mesotrofinen neva. Suon 
pohjoisreunaa pitkin kulkee kapea mesotrofinen korpireunus, jossa on luontotyyppinä mm. ruoho- 
ja heinäkorpea (RhK). Korpireunus on suokokonaisuudessa arvokas, ja ruoho- ja heinäkorpena se 
edustaa Etelä-Suomessa erittäin uhanalaista luontotyyppiä (EN). Luontoarvoiltaan se on arvokas. 
Tähän pohjoisreunaan rajoittuu nykyisellään yksi rakennettu tontti neljän rakennuspaikan 
kokonaisuudesta (RA 4). Rakennuspaikoista itäisin (jo rakennettu) rajoittuu eteläreunaltaan aivan 
nevaa ympäröivään korpireunukseen. Tämän tontin länsipuolelle sijoittuva rakentamaton 
rakennuspaikka on kokonaisuudessaan paremmin erillään kluuvisuosta ja sen korpireunuksesta. 
Kyseisen rakennuspaikan eteläpuolitse kulkee sähkölinja. Sähkölinjan eteläpuolella tuore kangas 
vaihettuu jyrkästi kluuvinevan korpireunukseen. Korpireunus sijaitsee selvästi rakennuspaikan 
eteläreunan eteläpuolella, eikä ole odotettavissa, että rakentamisen johdosta tähän suuntaan 
kohdistuisi erityistä ympäristöä muuttavaa painetta. 
 
Muut suunnitellut rakennuspaikat ovat varsin etäällä kluuvin alueesta, joten niiden tarkastelu 
voidaan sivuuttaa (lukuun ottamatta Grönholmenin RA 2 -kokonaisuutta, ks. alla). 
 
Ekologiset yhteydet: 
Ekologiset yhteydet liittyvät suojelualueen kytkeytymiseen ympäröiviin luontoalueisiin. Heikko 
kytkeytyminen merkitsee suojelualueen eristymistä ympäröivästä luonnosta, mikä heikentää 
suojelualueen luontoarvoja mm. eliöiden liikkuvuutta estämällä. 
Kaavan mukainen rakentaminen katkaisee ekologisia yhteyksiä kluuvista lounaan, etelän, kaakon, 
idän ja pohjoisen suuntiin. Näissä suunnissa ei kuitenkaan ole läheisiä saaria. Tärkeimmät 
ekologiset yhteydet suuntautuvat kluuvista koilliseen kohti Söljeholmeniin liittyvää pienempää 
saarta Grönholmenia, sekä toisaalta länsi–luode-sektoriin, josta on kahta reittiä pitkin yhteys 
Biskopsön pääsaarelle välissä olevien pienempien saarten kautta. Suunnat on merkitty karttaan 
nuolin. 
 
 
 

  
2 Biskopsö, Söljeholmen: tervaleppäluhta. 4 Stora Krokön: vajaatuottoinen kallio. 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

24

 
Kuva 2.1. Kohteen 1 (Vänoxa, Skaget; punainen rajaus) metsälakikalliot (tummanharmaat alueet). Lisäksi 
uhanalaisten kasvien esiintymä 1 (punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä 
ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto; sininen rajaus = tarkistettu [epäsopiva] alue). 
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Kuva 2.2. Kohteen 2 (Biskopsö, Söljeholmen; punainen rajaus) kuviorajaukset (A = 
ruoho/heinäkorpi, B = tervaleppäluhta, C = ruovikkolahti; kluuvi on vesilakikohde) ja ekologiset 
yhteydet (nuolet). Lisäksi uhanalaisten kasvien esiintymä 5 (punainen piste = vanha 
koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 

A 

B 

C 
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Kuva 2.3. Kohteen 3 (Stora Ängesön, Storfladan; punainen rajaus) uhanalaiset kalliokedot 
(vaaleansiniset alueet), metsälakikalliot (tummanharmaat alueet) ja keltamataraesiintymät (siniset 
ympyrät). 
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Kuva 2.4. Kohteen 4 (Stora Krokön; punainen rajaus) kuviorajaukset (A = kostea suurruoholehto, 
B = vanha metsä, C = metsälakikallio, D = tervaleppälehto) sekä järeiden havupuiden sijainti 
(sininen ympyrä). Lisäksi uhanalaisten kasvien esiintymä 10 (vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai 
väärä lähtötieto; sininen rajaus = tarkistettu [epäsopiva] alue). 

A 
B 

C 

D 
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Kuva 2.5. Kohteen 5 (Svedjeholmen; punainen rajaus) kuviorajaukset (A = uhanalainen rantaniitty, 
B = metsälakikalliot) sekä kookas kilpikaarnamänty (sininen ympyrä). Lisäksi uhanalaisten kasvien 
esiintymät 8 & 9 (vaaleanpunainen piste = oletetun paikan [tarkka] koordinaattitieto vanhan 
kuvauksen perusteella, esiintymää ei löytynyt;  punainen piste = vanha koordinaattitieto, 
esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
 
 
Erityisesti yhteys koilliseen Grönholmeniin on tärkeä, sillä tässä suunnassa on myös kluuvin SL-
alueeseen kiinteästi kytkeytyvä ruovikko. Kyseinen ruovikkolahti liittyy kluuvin kehityshistoriaan 
eli merestä kuroutumiseen. Grönholmenin 2-osainen rakennuspaikka (RA 2) jää tämän ruovikon 
taakse, mikä johtaisi todennäköisesti ruovikon raivaukseen ja ruoppaamiseen. Ruovikon ja 
kluuvijärven sekä Grönholmenin muodostaman ekologisen kokonaisuuden sekä saarten välisen 
ekologisen yhteyden säilymisen kannalta olisi syytä harkita Grönholmenin kahden rakennuspaikan 
siirtämistä pois saarten välisen pienen lahden rannalta. 
 
Yhteenveto rakentamisen vaikutuksista luontoarvoihin (kuva 2.2): 
Koillisosan ekologisesta yhteydestä ja kokonaisuudesta olisi syytä huolehtia kaavassa. Tämä 
tarkoittaa Grönholmenin kahden rakennuspaikan uudelleenharkintaa. 
Muilta osin suunniteltu rakentaminen ei merkittävästi heikentäisi kluuvin SL-alueen luontoarvoja. 
Alueen eteläosan rakennuspaikat sekä pohjoisosan neliosaisen rakennuspaikan rakentamattomat 
osat sijaitsevat riittävän etäällä kluuvin suoalueista. 

A 

B 

B 
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On kuitenkin huolehdittava, ettei SL-alueen kapean eteläosan läpi liikuta millään ajoneuvoilla eikä 
siihen kohdistu muuta tarpeetonta rasitusta. Myöskään mitään jätevesiä ei saa johtaa SL-alueelle 
edes puhdistettuna. Edellä mainittujen rakennuspaikkojen (RA 3-, RA 7- ja RA 4-kokonaisuudet) 
läheisyydessä sijaitsee edellä mainittuja, huomattavan arvokkaita ja uhanalaisia puustoisia 
suoluontotyyppejä.  
 
 
3 Stora Ängesön, Storfladan (30.6.2010) 
 
Alueella on kolme rakennusta: mökki selvitysalueen eteläosassa, saunarakennus Storfladanin 
pohjoispohjukan mäenrinteessä sekä rakenteilla oleva kolmas rakennus eteläisen niityn 
pohjoisreunassa. Rakennusten välitöntä ympäristöä ei erityisesti kartoitettu, mutta pihapiirien 
luonnosta mainittakoon kuitenkin kaksi ketoa:  
 
Eteläisempi keto: Pieni, noin aarin kokoinen, ravinteinen (kalkkivaikutteinen) kalliorinneketo heti 
mökkirakennuksen pohjoispuolella. Kalliokedolla on monipuolinen lajisto, huomionarvoisimpina 
lajeina uhanalainen keltamatara (Galium verum, VU), liuskaraunioinen (Asplenium 
septentrionale), tummaraunioinen (A. trichomanes), nurmilaukka (Allium oleraceum), ruoholaukka 
(A. schoenoprasum) ja heinäratamo (Plantago lanceolata). Ketoa ei uhkaa umpeenkasvu. 
Luontotyyppinä kalkkivaikutteinen kallioketo on maassamme erittäin harvinainen, ja se on 
luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi (CR). Se on siksi pienialaisenakin 
huomionarvoinen.  
 
Pohjoisempi keto: Noin kahden aarin kokoinen umpeutuva, ravinteinen kuiva keto 
saunarakennuksen länsipuolella. Rinneketo on alaosastaan heinittyvä (hietakastikkainen), mutta 
yläosassa on vielä varsin edustavaa, matalampaa pienruoho- ja heinäkasvillisuutta, 
huomionarvoisina lajeina mm. uhanalainen keltamatara (Galium verum, VU), maarianverijuuri 
(Agrimonia eupatoria), heinäkaura (Arrhenatherum elatius) ja pukinjuuri (Pimpinella saxifraga). 
Kedon reunoilla on kuitenkin ruusu- ja vadelmapensaikkoa. Keto ei ole erityisen edustava, mutta 
sillä on vaateliasta lajistoa. Lisäksi se kuuluu luontotyyppiin runsasravinteiset (kalkkivaikutteiset) 
pienruohokedot, joka on äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR). 
Alueen itäreunalla on kalliota, joka nousee n. 20 m mpy korkeudelle. Vähäpuustoiset osat ovat 
metsälakikohteita (vajaatuottoinen kallio; kaksi kuviota). Ne ovat kasvillisuudeltaan melko 
tavanomaista kalliometsää, jossa kuitenkin on myös vanhoja, järeitä puuyksilöitä ja eri-ikäisyyttä, 
paikoin myös lahopuuta. Kallioiden länsipuolinen rinne on tavanomaista, pääosin MT-kangasta, 
joskin myös yksittäinen pähkinäpensas (Corylus avellana) kasvaa rinteessä. 
Alueella on kaksi vanhaa niittyä, jotka ovat korkeakasvuisia ja hoitamattomia. Eteläisempi niityistä 
on kostea suurruohoinen heinäniitty, jota hallitsevat korkeakasvuiset nurmipuntarpää (Alopecurus 
pratensis), mesiangervo (Filipendula ulmaria) ja merenrantaa kohti yleistyvä järviruoko 
(Phragmites australis). Pohjoisempi niitty on kostea suurruoho-heinäniitty, jonka lajistossa 
runsaimpia ovat nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), nurmilauha (Deschampsia cespitosa), 
pelto-ohdake (Cirsium arvense), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), röyhyvihvilä (Juncus effusus) 
ja jänönsara (Carex ovalis). Niityillä ei ole sulkeutuneisuuden ja korkeakasvuisuuden vuoksi 
erityistä arvoa. 
Muut alueet ovat kosteita niittyjen ja metsien reunamia tai reunavaikutteisia, vähäarvoisia kuivia-
tuoreita kangasmetsiä. 
Ranta-alue on enimmäkseen tiheää ruovikkoa. 
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Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.3): 
Kaavoituksessa huomioitavia luontokohteita löytyi niukasti. Arvokkaimmat luontokohteet ovat 
kuitenkin kaksi hyvin pienialaista, ravinteista ketolaikkua nykyisen mökin ja saunarakennuksen 
liepeillä; näistä kohteista löytyi myös uhanalaisen keltamataran esiintymiä. Lisäksi alueella on 
kaksi metsälakikohdetta. 
 
 
4 Stora Krokön (1.7.2010) 
 
Alueen keskeinen osa on suuri, laakea kallio, joka on myös vanha rannikkotykistöasema. Tykki on 
jäljellä kallion huipulla. Länsirinteellä on mökki, jonka lähiympäristöä ei kartoitettu. 
Alueen lounaisosassa on kolme pientä, erillistä, maisemasta esiin pistävää puutonta 
kalliokumparetta. Näiltä on kaunis näkymä merialueelle. Kumpareiden takana on lehtomainen, osin 
niittynä säilynyt notkelma. Notkelman kaakkoisosassa (eteläisimmän kumpareen ja ison kallion 
välissä) on tuoretta niittyä, jonka laidoilla kasvaa hyvin järeää havupuustoa: rinnanympärykseltään 
70 cm paksu mänty ja 60 cm paksu kuusi ja mäntyjä. Alueella on myös järeää lahopuuta ja 
näyttäviä keloja. Kahden pohjoisemman kumpareen välissä on kostea painanne, jossa rannan 
ruovikko vaihettuu kostean niityn kautta tervaleppävaltaiseksi kosteaksi suurruoholehdoksi. 
Kostealla niityllä kasvaa mm. harvinaistunutta hakarasaraa (Carex spicata). Tervaleppälehto 
lukeutuu metsälakikohteeksi (rehevä lehtolaikku).  
Myös alueen pohjoisin nurkka koskettaa rehevää tulvametsää, joka on tyypiltään kosteaa 
suurruoholehtoa. Tämäkin alue on metsälain mukainen rehevä lehtolaikku.  
Ison kallion länsi- ja pohjoisrinteet ovat pääosin puustoltaan järeää MT-kangasta, jossa on vanhoja 
ylispuita, eri-ikäistä puustoa ja paikoin kohtalaisesti lahopuuta. Puusto on saanut vanheta rauhassa, 
ja paikoin esiintyy jopa naavaa. Erityisesti pohjoinen rinnemetsä on arvokas vanhan metsän alue, 
joka täydentää kallion lakiosien kokonaisuutta. 
Kallion lakiosat ovat suurelta osin vähäpuustoista CT-männikköä ja kalliometsää. Jälkimmäinen on 
metsälain mukainen kohde (vajaatuottoinen kallio). Korkeampien osien väleissä on 
järeämännikköisiä VT-kangaspainanteita. Rinteiden tavoin myös lakialueen puusto on yleisesti 
ottaen vanhaa, ja alue on luonnehdittavissa erämaiseksi. Eri-ikäisyyttä ja useita latvuskerroksia 
järeine ylispuineen esiintyy.  
Alueen eteläosa, kallion etelänpuoleinen rinne on koko alueen parhaimmin rakentamiseen sopivaa, 
metsätyypiltään tuoretta ja lehtomaista kuusi- ja mäntyvaltaista kangasta. Tässä metsässä puuston 
ikä, monimuotoisuutta luovat rakennepiirteet ja lahopuun määrä eivät yllä lakialueen sekä länsi- ja 
pohjoisrinteiden tasolle. 
 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.4): 
Metsälakikohteiden lisäksi ei esiinny muita kaavoituksessa huomioitavia erityisiä luontokohteita, 
mutta alueen metsät ovat monin paikoin arvokkaita ikänsä ja luonnontilansa vuoksi. Puusto on osin 
hyvinkin järeää ja eri-ikäistä. Myös maalahopuuta ja pystykeloja on paikoin kohtalaisesti. Alueen 
eteläosa soveltuu luontoarvojensa puolesta parhaimmin rakentamiseen. 
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5 Svedjeholmen (1.7.2010) 
 
Saareen on sijoitettu rakennuspaikkoja kahdelle alueelle, saaren pohjois- ja eteläpäähän. 
 
Svedjeholmen 1 (pohjoinen) 
Alue on ollut vuosikymmeniä sitten laidunnuksessa, mikä näkyy puuston harvuutena. Eteläosassa 
on heinikkoista, pääosin hietakastikan (Calamagrostis epigejos) hallitsemaa kuivaa lehtoa, jossa on 
hyvin järeää (Ø 50–60 cm) mäntypuustoa. Alueen keskellä on kivinen ja kallioinen tiheän katajikon 
valtaama alue, luultavimmin entinen laidunketo.  
Alueen arvokkain luontokohde on rantaniitty koillispuolella Brännskäretin vastaisella rannalla. 
Niitty on kuitenkin umpeenkasvava, pääosin korkeakasvuinen ja heinävaltainen. Se ei niin ollen 
enää vastaa luonnonsuojelulain tarkoittamaa matalakasvuista rantaniittyä, vaan vaatisi 
ennallistamista (laiduntamista). Nykyisellään niitty edustaa kuitenkin erittäin uhanalaista 
luontotyyppiä korkeakasvuiset merenrantaniityt (EN) ja on sellaisena edustava. Runsaimmat lajit 
ovat ruokopuntarpää (Alopecurus arundinacea), ketohanhikki (Potentilla anserina); matalassa 
vedessä on rantaluikka- (Eleocharis palustris) ja sinikaislakasvustoja (Schoenoplectus 
tabernaemontani). Merenrantaniityn kautta kulkee ekologinen yhteys lähes toisissaan kiinni olevien 
saarten (Svedjeholmen ja Brännskäret) välillä. Kohde on luontoarvoiltaan arvokas. 
 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.5): 
Ainoa kaavoituksessa huomioitava erityinen luontokohde on erittäin uhanalaista luontotyyppiä 
edustava korkeakasvuinen merenrantaniitty.  
 
Svedjeholmen 2 (eteläinen) 
Alueen laakeassa keskiosassa kasvaa harvakseltaan hyvin järeitä (jopa Ø 60 cm) mäntyjä sekä 
runsaasti katajaa. Näiden lisäksi on paikoin varsin tiheä n. 40-vuotias mäntyalikasvos. Kenttäkerros 
on usein tiheän metsälauhakasvuston (Deschampsia flexuosa) peittämää. Lehtomaisemmilla 
paikoilla on runsaasti sananjalkaa (Pteridium aquilinum).  
Lännenpuoleinen ranta on avoin, jyrkästi laskeva kallio, joka on lounaistuulille alttiina. Kallion 
päällinen männikkö on harvaa, ja alue on metsälain mukainen vajaatuottoinen kallio. Männyt ovat 
osin järeitä, pohjalla on jäkälikköä ja vain paikoin niukasti varpuja.   
Toinen samankaltainen pieni metsälain mukainen vajaatuottoinen kallio on alueen keskiosassa. 
Koilliskolkassa on laidunnuksen jäljiltä sananjalan hallitsemaa tervaleppälehtoa, joka ei ole 
luontoarvoiltaan kovin merkittävää. Itäpuolen rannat ovat hyvin tavanomaisia kivikkorantoja. Noin 
20 m itärannan keskiosasta maalle päin on yksittäisenä huomionarvoisena kohteena erittäin järeä 
kilpikaarnamänty (Ø n. 70 cm). 
 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.5): 
Kaavoituksessa huomioitavia erityisiä luontokohteita ei löydetty lukuun ottamatta kahta pientä 
metsälain mukaista kohdetta sekä karttaan merkittyä n. 70 cm paksua kilpikaarnamäntyä. Alueen 
puusto on muutenkin paikoin hyvin järeää. Laidunnuksen loputtua tapahtunut umpeenkasvu on 
kauttaaltaan heikentänyt alueen luontoarvoja. 
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6 Hiittisten luonnontilaiset hiekkarannat (4.-5.7.2010) 
 
Kaikki merkittävät kohteet ovat alueen eteläosassa, Granvikenin rannalla (kuva 2.6). On 
huomattava, että kartoituksessa tarkastettiin vain potentiaaliset luonnontilaisiin hiekkarantoihin 
kuuluvat alueet. Kartoitus ei siis ole kattava selvitys alueen dyynimuodostumista, joita alueella on 
todennäköisesti enemmän kuin alla on listattu. 
 
Kohteiden luonnontila on arvioitu asteikolla huono/välttävä/melko hyvä/hyvä. 
 
Granviken 1 (läntinen) 
Kuvaus: Avoin, n. 40 m pituinen etelänsuuntainen ranta, josta osa on ruovikoitunutta ja osa 
ihmistoiminnan muovaamaa. Alueella on veneiden säilytyspaikkoja ja jonkin verran muutakin 
ihmistoimintaa. Voimakkaasti kulutettu osio on alle 50 % koko alueesta, muu osio on rannoiltaan 
jokseenkin sopivasti kulutettua. Kasvillisuus on hietikolla yleisesti ottaen niukkaa, muttei 
lajistollisesti erityisen edustavaa. Lajeina ovat mm. hietakastikka (Calamagrostis epigejos), 
ketomaruna (Artemisia campestris), juolavehnä (Elytrigia repens) ja huomionarvoisena lajina 
yksittäinen morsinko (Isatis tinctoria). Hiekkarannan luonnontilaisuutta heikentää matalaan veteen 
rannan edustalle kasvanut harva järviruovikko (Phragmites australis), joka ei välttämättä yksinään 
heikentäisi ratkaisevasti alueen arvoa. Luonnontila kokonaisuutena huomioiden hiekkaranta ei 
kuitenkaan aivan täyttäne luonnonsuojelulain kriteerejä. Hiekkadyynit ovat kuitenkin hyvin 
luettavissa luonnonsuojelulain luontotyypiksi ”Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset 
hiekkadyynit”. 
Kriteerien täyttyminen: Hiekkarannan luonnontila on välttävän ja melko hyvän rajamailla, mutta 
kohteen pienialaisuuden sekä luonnontilaa heikentävien tekijöiden yhteisvaikutuksen vuoksi alue ei 
luultavimmin aivan täytä luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin ”Luonnontilaiset 
hiekkarannat” kriteerejä. Kuitenkin varsin suuri osa rantaviivan takaisesta alueesta on suurelta osin 
puutonta hiekkadyyniä, joka täyttää luonnonsuojelulain mukaisten ”Puuttomien tai luontaisesti 
vähäpuustoisten hiekkadyynien” kriteerit.  
 
Granviken 2 (keskimmäinen) 
Kuvaus: Avoin, etelänpuoleinen, melko laaja hiekkaranta. Ensi näkemältä rantaviivan läheinen osa 
on sorainen, mutta kokonaisuudessaan rannan maalajeista pääosa on hienoa hiekkaa. Paikoin 
joukossa on runsaasti hienoa soraa, mutta kasvillisuus on silti hiekkarannalle tyypillistä ja niukkaa. 
Aivan vesirajan tuntumassa on leveydeltään vaihteleva, matala dyynimäinen muodostuma, joka on 
pääosin heinäkasvillisuuden sitomaa. Dyynin päällisen matalakasvuisen heinäniityn tavallisimpia 
lajeja ovat juolavehnä (Elytrigia repens), ruokohelpi (Phalaris arundinacea), punanata (Festuca 
rubra) ja ruokopuntarpää (Alopecurus arundinaceus). Niityn takareunassa (maan puolella) on 
paikoin muutamia 1-4 m korkuisia männyntaimia. Ensimmäisen, kiinteän dyynin takana on jälleen 
kasvillisuudeltaan niukkaa avointa hiekka- ja sorapintaa, joka muodostaa seuraavan, isomman 
dyynin loivan merenpuoleisen seinämän. Tämän osan lajisto on hiekkarannoille tyypillistä, lajeina 
mm. ketomarunaa (Artemisia campestris), vähän rantavehnää (Leymus arenarius) sekä 
huomionarvoisena lajina edustavaa dyynikasvillisuutta luonnehtivaa kangasajuruohoa (Thymus 
serpyllum, muutama m2). Alue on rantarakentamisesta ja kulutuksesta huolimatta säilynyt 
luonnontilaltaan melko hyvänä. Jälkimmäisen dyynin päällä on paikoin edustavaa jäkälä- ja 
sianpuolukkavaltaista, niukkapuustoista kangasta. Tämä osa on uhanalaiseksi luontotyypiksi 
luettavaa metsäistä dyyniä (VU) sekä siltä osin kuin metsä ei sijaitse dyynin päällä, se voidaan 
lukea uhanalaiseen luontotyyppiin rannikon karukkokankaiden männiköt (VU). 
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Kriteerien täyttyminen: Kohde ei välttämättä täytä luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin 
”Luonnontilaiset hiekkarannat” kriteerejä, sillä vesirajan läheinen osa on pääosin kasvillisuuden 
sitomaa. Koko alue voidaan kuitenkin lukea dyynikasvillisuudeltaan ja -muodostelmiltaan varsin 
edustavana kuuluvaksi luonnonsuojelulain luontotyyppiin ”Puuttomat tai luontaisesti 
vähäpuustoiset hiekkadyynit”. Tähän kokonaisuuteen sisältyisi todennäköisesti myös osa dyynin 
päällisestä, sianpuolukka-jäkälävaltaisesta mäntykankaasta. Rajaukseen ei kuitenkaan tältä osin 
kiinnitetty kartoituksessa huomiota, sillä varsinainen kartoitus koski vain luonnontilaisia 
hiekkarantoja. 
Muuta: Puuttoman dyyniosan takana rannan puolella on edellä mainittuja uhanalaisia puustoisia 
luontotyyppejä, jotka on rajattu kartalle yhtenä kuviona. Huomaa, että rajaus ei kuitenkaan ole 
kattava, vaan luontotyypit jatkuvat todennäköisesti myös rajauksen ulkopuolelle. Sommarön 
puustoiset ja puuttomat dyynimuodostumat ovat arvokkaita luontotyyppejä, jotka olisi hyvä 
selvittää kattavasti erillisessä kartoituksessa. 
 
Granviken 3 (itäinen) 
Kuvaus: Pieni, ihmistoiminnalta jokseenkin suojassa säilynyt dyyniranta, jonka merenpuoleinen 
osa on osittain taimettunut männylle. Maalaji on pääosin hiekka. Osion pituus on n. 70 m ja 
avoimen hiekkapinnan leveys vaihtelee (enimmillään n. 15 m). Kuten edellinen osuus, myös tämä 
osio on ennemmin luettavissa luonnonsuojelulain luontotyyppiin ”Puuttomat tai luontaisesti 
vähäpuustoiset hiekkadyynit”. Alueen arvoa heikentää lähinnä rannanpuoleisessa osassa (ulomman 
dyynin rannan puoleisessa reunassa) oleva nuorehkon puuston muodostama jono, jonka taakse 
jäävä avoin hiekkaranta ei näin ollen ole tuulelle ja auringolle yhtä alttiina kuin luontaisesti. 
Avoimen osan kasvillisuus on kuitenkin säilynyt kohtalaisen luonnontilaisena. Valtaosa alueesta on 
kasvillisuudeltaan niukkaa hiekkapintaa; lajeina esiintyvät harvakseltaan mm. ketomaruna 
(Artemisia campestris), rantavehnä (Leymus arenarius) ja huomionarvoisena lajina maassamme 
eteläinen, harvinainen merikaali (Crambe maritima). Alue päättyy idässä tihenevään 
mäntytaimikkoon ja isoihin tervaleppiin. Alueen luonnontila on kokonaisuutena melko hyvä; ainoa 
suurempi yksittäinen haittatekijä on ulomman dyynin päällä harvakseltaan kasvava nuori puusto. 
Kriteerien täyttyminen: Alue ei välttämättä täytä luonnontilaisen hiekkarannan kriteerejä mm. 
puustoisen ja heinikkoisen ulomman dyynin vuoksi. Sen sijaan alue on hyvin luettavissa 
luonnonsuojelulain luontotyyppiin ”Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit”. 
 
 

  
5 Svedjeholmen (pohj.): merenrantaniitty. 6 Granviken (kesk.): vähäpuustoinen hiekkadyyni 
 (oikealla myös puustoista harmaata dyyniä). 
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7 Kuggskärs grunden (2.7.2010) 
 
Alue sijaitsee lähes puuttomalla ulkosaarella. Rannat työntyvät enimmäkseen paljaina kallioina 
mereen. Alueen itäpuolisko on puuton, ja länsipuoliskossakin on vain muutamia puuryhmiä ja 
harvaa puustoa. Puustoinen osa on kokonaisuudessaan metsälakikohde (vajaatuottoiset kalliot ja 
kivikot). Puustossa on muutamia vanhoja saaristomäntyjä sekä koivuja ja tervaleppiä, pääosin alue 
on kuitenkin tiheää katajikkoa tai avokalliota. Luontoarvoiltaan kohde on keskinkertainen. 
Huomionarvoisia, harvinaisia taikka suojeltavia lajeja ei löytynyt. Alue saattaa kuitenkin olla 
tärkeää merilintujen pesimäaluetta, joten alueella olisi suositeltavaa tehdä linnustoselvitys. 
Läheisellä luodolla oli kartoitusaikaan kokoontuneena n. 25 tiiraa. Rantakallioilla ja pitkin saarta on 
myös runsaasti suurempien lintujen jätöksiä. 
 
Yhteenveto alueen luontoarvoista: 
Kaavoituksessa huomioitavia erityisiä luontokohteita ei löydetty metsälakikohteen lisäksi. Alueella 
olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä linnustoselvitys, sillä saari on ennestään asumaton ja on viitteitä, 
että alue olisi linnuston kannalta tärkeää pesimäaluetta. 
 
 

8 Tjugholmen (2.7.2010) 
 
Saaren arvokkaimmat luontokohteet ovat seuraavat: 
 
A) Runsasravinteisten, kalkkivaikutteisten niittyjen kokonaisuus, jonka lajisto on monipuolista ja 

vaateliasta. Runsasravinteisia tuoreita ja kuivia niittyjä käsittävä kokonaisuus sijaitsee saaren 
länsipuolen rinteessä 5-10 m mpy kiertyen pienen kumpareen ja pääkallion välistä. Niityn 
eteläisin osa on kalkkivaikutteista pienruohoketoa (CR), joka on äärimmäisen uhanalainen 
luontotyyppi. Sen runsaassa lajistossa ovat mm. verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), 
uhanalainen keltamatara (Galium verum; VU), nuokkukohokki (Silene nutans), metsäapila 
(Trifolium medium), metsäorvokki (Viola riviniana) ja ahomatara (Galium boreale). Pohjoista 
kohti niitty muuttuu kosteammaksi eli tuoreeksi eli tuoreeksi pienruohoniityksi (CR), joka on 
myös äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Siellä lajistoon tulevat mm. haisukurjenpolvi 
(Geranium robertianum), lehtoimikkä (Pulmonaria obscura; rauhoitettu), jänönsalaatti (Mycelis 
muralis), puna-ailakki (Silene dioica), sikoangervo (Filipendula vulgaris), pukinjuuri 
(Pimpinella saxifraga) ja tesma (Milium effusum), kallioalueen reunassa myös 
käärmeenpistonyrtti (Vincetoxicum hirundinaria). Niityllä kasvaa myös pähkinäpensasta 
(Corylus avellana) ja tarhaomenapuuta. Kohde on luontoarvoiltaan huomattavan arvokas. Niitty 
on paikoin umpeenkasvava, muttei toistaiseksi kovinkaan pahasti. 

B) Pohjoispäässä niitty kiertyy kohti länttä ja muuttuu alempana rinteessä tervaleppävaltaiseksi 
lehdoksi. Se kuuluu uhanalaiseen luontotyyppiin tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU). Lehto 
erottuu ympäristöstään rehevänä ja on metsälain mukainen kohde (rehevä lehtolaikku). 
Kenttäkerroksen valtalajeina vuorottelevat mm. kielo (Convallaria majalis) ja hiirenporras 
(Athyrium filix-femina), ja myös puna-ailakkia on runsaasti. Pensaskerroksessa on mm. 
korpipaatsamaa (Rhamnus frangula) ja taikinamarjaa (Ribes alpinum). 

C) Saaren pohjoispäässä on karu, avoin kallio, joka on ilmeisen suosittu näköalapaikka. Alue on 
metsälakikohde (vajaatuottoinen kallio). 

D) Kallion ylätasanteella on hieno kallioketokokonaisuus. Sen pituus on pohjois-eteläsuunnassa n. 
100 m ja leveys vaihtelee 8-40 m välillä. Kasvillisuudeltaan varsinkin eteläosa on luokiteltavissa 
pienruoho-kanervanummeksi (CR), joka on vain lounaissaaristossa esiintyvä, hyvin harvinainen 
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ja äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Etenkin pohjoispäässä on myös kalkkivaikutteista 
kallioketoa (CR), joka on niin ikään harvinainen ja äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. 
Lajisto on tyypillistä ja edustavaa. Lajistoa: uhanalainen keltamatara (Galium verum, VU), 
huopakeltano (Pilosella officinarum), kangasajuruoho (Thymus serpyllum), mäkitervakko 
(Lychnis viscaria), heinäratamo (Plantago lanceolata), sikoangervo (Filipendula vulgaris), 
papelorikko (Saxifraga granulata) ja keltamaksaruoho (Sedum acre). Keto on katajainen, ja se 
on luokiteltavissa luonnonsuojelulaissa tarkoitetuksi suojelluksi luontotyypiksi (katajakedot). 

E) Saaren itäreunalla, alkaen noin 20 m kesämökistä etelään, on loivassa rinteessä sijaitseva, 
kookkaista pähkinäpensaista koostuva pähkinäpensaslehto. Sen pituus on yli 100 m ja leveys n. 
25-40 m. Kasvillisuustyyppi on kalkkivaikutteista, tuoretta runsasravinteista lehtoa.  
Kenttäkerroksessa on huomionarvoisena lajina runsaasti lehtomaitikkaa (Melampyrum 
nemorosum) ja myös tesma (Milium effusum) on paikoin valtalajina. Muuta lajistoa ovat mm. 
kielo (Convallaria majalis), valkolehdokki (Platanthera bifolia; rauhoitettu) ja taikinamarja 
(Ribes alpinum). Pähkinäpensaita on yli 20 kpl /ha ja ne ovat kookkaita. Jotkin rungot ovat 
puumaisia ja jopa 10 m korkeita. Myös pähkinälahopuuta on melko paljon. Ylispuustossa on 
enimmäkseen järeitä kuusia. 
Lehtoon on raivattu mökiltä etelään kulkeva 3 m leveä ura, jolta on poistettu kaikki puusto ja 
aluskasvillisuus. Tästä huolimatta lehto on yhtenäinen kokonaisuus, joka jatkuu osin myös uran 
itäpuolelle. Pääosin alueen itäpuoli eli rannan läheinen osa on kuitenkin pähkinäpensaatonta 
lehtoa, eikä kuulu luontotyypin rajaukseen. 
Alue kuuluu luonnonsuojelulain luontotyyppiin pähkinäpensaslehdot. Alueelle tulisi perustaa 
suojelualue, jonka määräyksissä käsiteltäisiin myös, millaisia kulku-uria lehtoon saa tehdä. 
Nykyinen kulku-ura ei sovi maisemaan, eikä se ole pähkinäpensaslehdon luontoarvojen 
säilymisen kannalta järkevä. 

F) Pähkinäpensaslehto vaihettuu rinnelehdon kautta sen yläpuolella olevaksi kallioalueeksi, joka on 
enimmäkseen karua mäntyvaltaista jäkäläistä kalliometsää. Kallionraoissa ja rinteissä tavataan 
käärmeenpistonyrttiä (Vincetoxicum hirundinaria). Alue täyttää metsälain mukaisen kohteen 
tunnusmerkit (vajaatuottoinen kallio). 

G) Saaren eteläosan loiva rinne on entistä laidunnettua lehtoniittyä, joka on umpeutunut niin, että 
voidaan jo puhua lehdosta, vaikka niittymäinen kasvillisuus onkin vielä kenttäkerrosta 
hallitsevaa. Puuston latvuskerros peittää yli 50 % alueesta. Luontotyypiltään alue on parhaiten 
luokiteltavissa kuivaksi runsasravinteiseksi lehdoksi (EN), joka on erittäin uhanalainen 
luontotyyppi. Paikoin on vielä aukkoisempia kohtia, joilla on monipuolista ja edustavaa 
kalkkivaikutteisen kuivan pienruohoniityn lajistoa: uhanalainen keltamatara (Galium verum, 
VU), verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), sikoangervo (Filipendula vulgaris), aholeinikki 
(Ranunculus polyanthemos), mäkikaura (Avenula pubescens) ja nuokkukohokki (Silene nutans). 
Niitty on kuitenkin voimakkaasti umpeenkasvava ja tarvitsisi ennallistamista. 
Länttä kohti mentäessä latvusto sulkeutuu täysin ja alue muuttuu hyvin ryteikköiseksi, 
suurruohoiseksi tervaleppälehdoksi. Samoin etelärannan rannimmainen osa on tavanomaista 
suurruohoista ja heinäistä tervaleppälehtoa. Nämä alueet eivät sisälly kartassa rajattuun 
puoliavoimeen lehtoniittyyn. 

H) Saaren länsikärjessä on pieni merenrantaniitty. Se on matalakasvuinen, mutta enimmäkseen 
kivikkoinen ja kooltaan varsin pieni, eikä täytä luonnonsuojelulain mukaisen suojeltavan 
merenrantaniityn kriteerejä. Se edustaa kuitenkin äärimmäisen uhanalaista luontotyyppiä 
matalakasvuiset merenrantaniityt (CR). Alue muodostaa kapean sillan viereiseen pienempään 
saareen. 
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Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.8): 
Saaren luonto on paikoin voimakkaasti kalkkivaikutteista ja luontotyypit sitä kautta harvinaisia, 
monipuolisia. Saarella on useita arvokkaita luontokohteita. 
Saarelta löytyi kaksi luonnonsuojelulain mukaista luontotyyppiä: katajaketo (kuvio D) sekä 
pähkinäpensaslehto (kuvio E). Molemmat kohteet ovat selvärajaisia, ympäristöstään erottuvia ja 
luonnonsuojelulain kriteerit täyttäviä. Kohteesta D löytyi lisäksi uhanalaisen keltamataran 
esiintymiä. Kohteet ovat luontoarvoiltaan huomattavan arvokkaita. 
Näiden lisäksi saaren luonnon arvokohteisiin lukeutuvat kaksi runsasravinteista niittyaluetta 
(kuviot A ja G), jotka ovat umpeenkasvusta huolimatta vielä monilajisia ja edustavia. Nämä 
suositellaan säästettäviksi rakentamiselta. Molemmista kohteista löytyi myös uhanalaisen lajin 
keltamataran esiintymiä. Kohteet ovat luontoarvoiltaan arvokkaiksi luokiteltavia, mutta kaipaavat 
hoitoa. Kolmas arvokas kohde on pieni merenrantaniitty (kuvio H). 
Alueella on myös reheviä lehtoja, joista yksi on rajattu metsälakikohteeksi (kuvio B); muut 
lehtokohteet eivät ole pienialaisia ja/tai ympäristöstään selkeästi erottuvia, sillä saaren alavat osat 
ovat melkein kokonaan lehtoa. Lisäksi alueella on vajaatuottoisiin kallioihin luettavia metsälain 
tarkoittamia alueita (kuviot C ja F). 
Luontoarvojen puolesta parhaiten rakentamiseen soveltuu saaren lounaisosa. 
 
 

  
8 Tjugholmen: näköalapaikka, vajaatuottoinen 8 Tjugholmen: katajaketo (kuvio C). 
metsälain mukainen kallio (kuvio C). 
 

  
8 Tjugholmen: kuiva lehto (kuvio G). 8 Tjugholmen: merenrantaniitty (kuvio H). 
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Kuva 2.6. Kohteen 6 (Hiittisten luonnontilaiset hiekkarannat) kuviorajaukset (A = puuttomat tai 
luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit, B = uhanalaiset metsäiset dyynit). Lisäksi uhanalaisten 
kasvien esiintymä 16 (punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä 
ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 

A 

A 

A 

B 
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Kuva 2.7. Kohteen 7 (Kuggskärs grunden; punainen rajaus) metsälakikallio (tummanharmaa alue).  
 
 

 
Kuva 2.8. Kohteen 8 (Tjugholmen; punainen rajaus) kuviorajaukset (A = uhanalainen keto/niitty, B 
= uhanalainen & metsälakilehto, C & F = metsälakikalliot, D = uhanalainen nummi/keto, E = 
pähkinäpensaslehto, G = uhanalainen lehto, H = uhanalainen rantaniitty) ja keltamataraesiintymät 
(siniset ympyrät; lisäksi pääosa kuviosta D sisältää keltamataraa). 
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Kuva 2.9. Kohteiden 9 (Brännskäret; punainen rajaus) luontotyyppikuviot (A & F = metsälakikalliot, B = 
merenrantaniitty, C = uhanalainen lehtomainen kangas, D = huomionarvoinen kallioalue, E = 
ruoho/heinäkorpi, G = vajaatuottoinen kallio, H = uhanalainen varpunummi, I & J = merenrantaniityt) ja järeä 
raita (sininen ympyrä) sekä 14 (Kistskäret; punainen rajaus) luontotyyppikuviot (A = metsälakikallio, B = 
ruoho/heinäkorpi) ja keltamataraesiintymä (sininen ympyrä). 
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9 Brännskäret (30.6.2010) 
 
Saarelle on sijoitettu rakennuspaikkoja kolmelle eri alueelle (kuva 2.9), jotka käsitellään alla. 
 
Saari on kokonaisuudessaan hyvin luonnontilainen, luonnoltaan koskematon ja monilta osin 
arvokas. Ennestään rakentamattoman, melko pienen saaren ollessa kyseessä tulisi 
rakennuspaikkojen sijoittelussa huomioida tarkkaan nykyiset luontoarvot. 
 
Brännskäret 1 (itäinen) 
Alue koostuu kahdesta karusta silikaattikalliokumpareesta ja niiden väliin jäävästä rehevämmästä 
aarnimaisesta notkelmasta. 
A) Rakennuspaikan itä- ja länsireunojen kallioalueet ovat tavanomaisia vähäravinteisia 

mäntypuustoisia kallioita. Koillisin osa on vajaatuottoisena kallioalueena metsälakikohde. 
Puusto on mäntyvaltaista ja sisältää järeitä, vanhoja puuyksilöitä. 

B) Itäpuolella kallion alla merenrannan geolitoraalissa on pieni merenrantaniittyvyö, jolla on 
monipuolista kasvillisuutta, mm. hina (Danthonia decumbens), isorantasappi (Centaurium 
littorale), ruoholaukka (Allium schoenoprasum), rantapiharatamo (Plantago major ssp. 
intermedia) ja meriratamo (P. maritima). Niitty ei pienialaisuutensa vuoksi täytä 
luonnonsuojelulain luontotyypin (merenrantaniityt) kriteerejä, mutta on lajistonsa vuoksi 
huomionarvoinen luontokohde. 

C) Alueen arvokkain osa on rehevämpi kallioiden väliin jäävä laakso, jonka kasvillisuus vaihettuu 
tuoreen kankaasta lehtomaiseen kankaaseen ja osin lehtoon. Metsä on aarnimetsämäistä, alueella 
on mm. useita hyvin järeitä (rinnanymp. Ø 75 cm) tervaleppiä ja järeitä kilpikaarnamäntyjä. 
Aluetta lienee joskus laidunnettu, mutta se on sen jälkeen saanut rauhassa kehittyä vanhaksi, 
runsaslahopuiseksi metsäksi. Luontotyyppinä alue on pääosin ikivanhaa sekapuustoista tuoretta 
kangasta (tämä osuus on luontotyypiltään silmälläpidettävä, NT), mutta noin puolet alueesta on 
tyypiltään ikivanhaa sekapuustoista lehtomaista kangasta (VU), joka on uhanalainen 
luontotyyppi. Kartalla aluetta ei ole jaoteltu, vaan koko vanhan metsän alue on merkitty 
uhanalaiseksi luontotyypiksi. Aivan rannassa on myös tavanomaisempaa tervaleppävaltaista 
rantalehtoa, joka ei kuulu rajaukseen. Alueella on runsaasti järeää pysty- ja maalahopuuta (sekä 
lehti- että havupuita); lahopuujatkumo on varsin hyvä. Alueelta löytyi myös vanhan metsän 
indikaattorina männynkääpää (Phellinus pini). Alueella olisi hyvä tehdä kääpäselvitys. Alueen 
puustossa on erityisenä kohteena jättikokoinen yksirunkoinen raita (Salix caprea), jonka 
ympärysmitta on peräti n. 300 cm. Puu suositellaan rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain 
mukaisena luonnonmuistomerkkinä. Raita on suurimmalta osin elävä ja lehdekäs. Puun 
ympärillä on runsaasti saarnilahopuuta, ja siinä kasvaa mm. lehtoisuutta indikoivaa 
taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja katajaa. Eteläreunassa rannan lähellä on hietakastikkavaltaista, 
lehtomaista männikköä, ja aivan rannassa on tervaleppävaltaista tulvametsää. Aluetta lienee 
joskus laidunnettu, mutta se on sen jälkeen saanut rauhassa kehittyä vanhaksi, 
runsaslahopuiseksi metsäksi. 

 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.9): 
Alueen keskeinen osa, pienilmastoltaan suotuisa aarnimainen laakso (alue C) olisi syytä jättää 
rakentamisen ulkopuolelle. Alue sopisi ympäröivillä alueilla täydennettynä vanhan metsän 
suojelukohteeksi. Luontoarvoiltaan se on luokiteltavissa arvokkaaksi. Alueella on myös hyvin 
kookas raita, joka tulisi säästää. 
Etelärannan itäosassa on myös luontoarvoiltaan kohtalaista merenrantakasvillisuutta. 
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Vaihtoehdot rakennuspaikaksi: 
Alueen pohjoispuolella, saaren pohjoisrannassa on luontoarvoiltaan rakentamiseen paremmin 
soveltuvaa, varttunutta ja järeää, mutta rakenne- ja muilta piirteiltään melko tavanomaista 
mäntykangasta. Jos alueelle päätetään sijoittaa rakennuspaikka, tämä olisi ensisijainen vaihtoehto, 
jotta aarnimainen metsäalue säästyisi. 
 
Brännskäret 2 (pohjoinen) 
D) Kolme avokalliokumparetta, jotka yhdessä muodostavat geomorfologisesti erikoisen, näyttävän 

muodostelman, jossa laakea itäinen kallio viettää loivasti jyrkkäreunaisen läntisen kallioniemen 
murroslinjaan. Kallioalueiden rajakohdassa merenrannassa on kasvistollinen erikoisuus, 
pienialainen ruohokanukkakasvusto (Cornus suecica), jonka seassa on monilajista 
merenrantakasvillisuutta. 

E) Selvitysalueen lounaisnurkkaan osuu myös tervaleppäluhta, joka täyttää ominaispiirteiltään 
metsälain erityisen tärkeän elinympäristön (ruoho- ja heinäkorpi) kriteerit. Kenttäkerros on 
pysyvästi luhtainen, luhtasaravaltainen (Carex vesicaria). Puuston latvuskerros on lähes 
yksinomaan tervaleppää. 

F) Alueen eteläreunassa on puustoltaan komeita mäntyvaltaisia kallioalueita, jotka lukeutuvat 
metsälain mukaisiin vajaatuottoisiin kallioihin. Joukossa on lahopuuta ja isoja, vanhoja 
mäntyjä. Pohjakerros on jäkälävaltaista, karua kalliota. 

 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.9): 
Geomorfologinen ainutlaatuisuus tekevät alueesta rakentamiseen huonosti sopivan. Alueeseen 
kuuluu arvokkaita metsälain mukaisia elinympäristöjä (ruoho- ja heinäkorpi sekä vajaatuottoiset 
kalliot). 
 
Brännskäret 3 (läntinen) 
Alue koostuu laajasta, vajaatuottoisesta kallioalueesta ja tämän itäpuolelle jäävästä tuoreen 
kangasmetsän alueesta.  
Alueen itäpää on tuoretta, enimmäkseen mäntyvaltaista MT-kangasta. Se on luonteeltaan erämaista 
ja mäntypuusto järeää. Puuston erirakenteisuuden ja vanhojen puuyksilöiden takia alue on 
luontoarvoiltaan kohtalaisen arvokas vanhan metsän alueena. Sitä ei ole kuitenkaan merkitty 
erikseen karttaan. 
G) Laaja kallioalue on enimmäkseen metsälain mukaista puustoltaan vajaatuottoista kalliota. 

Kallioalueen ylemmät osat ovat melko tavanomaista, iältään vaihtelevaa kuivaa 
kangasta/karukkokangasta. Alue täyttää metsälain mukaisen kohteen kriteerit muilta osin, muttei 
ole pienialainen, sillä alueen laajuus on lähes 3 ha. Se ei myöskään ole luontoarvoiltaan erityisen 
edustava, vaan keskinkertainen. Alue on kuitenkin merkitty karttaan ”muuna huomionarvoisena 
luontokohteena”. Painanteisiin jää paikoin VT- ja MT-kangasta, joka ei sisälly rajaukseen. 

H) Kalliojakson itäpäässä on huomionarvoisena kohteena loiva rinne, joka on kasvillisuudeltaan 
kanerva-sianpuolukkanummea. Se lukeutuu kasvillisuustyyppiin varpunummet, joka on vain 
saaristossa tavattava ja sielläkin varsin harvinainen, erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. 
Kasvillisuus on edustavaa, sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) muodostaa yhtenäisiä 
mattoja, ja puustoa tai katajikkoa ei juuri esiinny kuvion alalla.  

Alueella on kaksi luonnonsuojelulain luontotyypiksi luettavaa merenrantaniittyä: 
I) Alueen länsiosan lahdenpoukamassa sijaitseva kapea niittyvyö, jossa on edustavaa 

merenrantakasvillisuutta vyöhykkeinä. Vyöhykkeisyys on hyvin kehittynyt: mereltä rannalle 
päin on nähtävissä selvät merikaislan (Schoenoplectus tabernaemontani), suolavihvilän 
(Juncus gerardii), juolavehnän (Elytrigia repens), merivalvatin (Soncus arvensis var. 
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maritimus), ruokohelven (Phalaris arundinacea) ja mesiangervon (Filipendula ulmaria) 
vyöhykkeet. Alue on pienialainen (n. 40 x 8 m), mutta kallioihin rajautuvana ja 
kasvillisuudeltaan edustavana se täyttää luontotyypin kriteerit. Luontoarvoiltaan alue on 
arvokas. 

J) Alueen eteläkärjessä kallioiden väliin jäävä hiekkapohjainen, matalakasvuinen niitty. Niitty on 
melko pienialainen (n. 40 x 10 m), mutta kuitenkin riittävänkokoinen, ja kallioihin 
rajautuminen sekä hiekkapohjaisuus nostavat sen arvoa. Kohde täyttää näin ollen 
luonnonsuojelulain luontotyypin kriteerit. Lajisto on melko monipuolista ja siinä on 
huomionarvoisina lajeina käärmeenkieltä (Ophioglossum vulgatum) ja isorantasappea 
(Centaurium littorale). Lajisto on muutenkin luontotyyppiä hyvin edustavaa: isolaukku 
(Rhinanthus serotinus), luhtalemmikki (Myosotis scorpioides), suolavihvilä (Juncus gerardii), 
merivalvatti (Sonchus arvensis var. maritimus), meriasteri (Aster tripolium), juolavehnä 
(Elytrigia repens), keltamaite (Lotus corniculatus), ruokonata (Festuca arundinacea) ja 
ruokopuntarpää (Alopecurus arundinaceus). Luontoarvoiltaan alue on arvokas. 

 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.9): 
Alueella on kaksi luonnonsuojelulain mukaista suojeltavaa merenrantaniittyä (kuviot I ja J). 
Lisäksi on arvokas pieni kanerva-sianpuolukkanummi (kuvio H), joka edustaa harvinaista, erittäin 
uhanalaista luontotyyppiä ja tulisi siksi säästää rakentamiselta.  
Alueen metsät ovat suurelta osin vajaatuottoista kalliometsää, jota ei ole rajattu metsälakikohteena 
mutta joka on kartalla ”muu huomionarvoinen luontokohde” (kuvio G). 
 
Välittömästi Brännskäretin eteläpuolella on ryhmä avoimia, pieniä luotoja, jotka ovat mitä 
luultavimmin linnuston kannalta merkittäviä. Alueen kaavoittamisessa ja rakentamisessa tulee 
huomioida, että veneliikenne ja kesäasutus luotojen läheisyydessä luultavasti häiritsee merkittävästi 
lintujen pesintää. Alueella olisikin suositeltavaa tehdä linnustoselvitys. Yhdelle em. luodoista on 
äskettäin rakennettu suuri venelaituri, josta pääsee siltaa pitkin pääsaarelle. 
 
Rakennuspaikan siirto: 
Jos läntisen alueen itäosaan halutaan sijoittaa rakennus, se tulisi olla mahdollisimman kaukana 
lintuluotojen läheisyydestä. Selvitysalueen itäpuolella on luonnonarvoiltaan varsin tavanomainen 
kallioalue, joka soveltuisi rakentamiseen huomattavasti paremmin kuin lintuluotojen ja 
merenrantaniittyjen luonnehtima osa. 
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9 Brännskäret: jättiraita. 9 Brännskäret: merenrantaniitty (kuvio J). 
 
 

11 Marskäret (3.7.2010) 
 
Alue on vähäpuustoista, suurelta osin kokonaan puutonta. 
A) Keskiosan läpi kulkee koillis-kaakkoissuuntainen kallioselänne, jonka päällä on kapea, 

samansuuntainen tupasvilla-isovarpuräme. Räme on huomionarvoinen luontokohde, sillä se on 
täysin saaren muusta luonnosta poikkeava elinympäristö ja siten saaren luontoa monipuolistava 
kohde.  

B) Kallioalueen lounaispuolella, alueen lounaiskulman rajalla on pieni puuryhmä, jota hallitsee 
ikivanha saaristomänty, jonka läpimitta on rinnankorkeudella peräti 70 cm. Puu olisi 
suojeltavissa luonnonsuojelulain tarkoittamana kohteena ”Avointa maisemaa hallitsevat suuret 
yksittäiset puut ja puuryhmät”. 

C) Alueen pohjoispäässä on myös yksittäinen metsälakikohde (ruoho-/saniaiskorpi). Rehevä 
ruoho- ja saniaisvaltainen korpipainanne erottuu kallionotkelmassa selvästi ympäristöstään. 
Painannetta hallitsee hyvin järeä, kaksihaarainen tervaleppä (paksumpi haara Ø 55 cm). Kohde 
on pieni ja sijaitsee muuten vähäpuustoisella saarella, joten kohde tulisi pyrkiä säilyttämään. 

 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.10): 
Kaavoituksessa huomioitavia erityisiä luontokohteita ei löydetty metsälakikohteiden ja järeän 
yksittäisen männyn lisäksi. Alueen lounaisosassa oleva maisemaa hallitseva mänty (kohde B) tulee 
säästää. Se voidaan suojella myös luonnonsuojelulain tarkoittamana avointa maisemaa hallitsevana 
yksittäisenä puuna. 
Alueella on kaksi hyvin pientä, saaren luontoa monipuolistavaa soistumaa (kuviot A ja C): 
kallionpäällyssuo ja pohjoispään pieni korpipainanne. Jälkimmäinen on myös metsälakikohde. 
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12 Sommarön luonnontilaiset hiekkarannat (3.7.2010) 
 
Alueella on neljä hiekkarantaa (kuva 2.12). Niiden luonnontilaisuus on arvioitu kuten kohteessa 6. 
 
Furuviken 
Kuvaus: Suojainen, pieni hiekkaranta (kuvio A). Maalaji: hiekka (100 %). Ranta on suojaisuutensa 
takia osin umpeenkasvanut. Vain pieni, n. 40 m pitkä ja 8-10 m leveä osuus on kasvillisuudesta 
avointa. Avoin osuus on ihmisen siistimää ja uimarantakäytössä, luultavasti se on avoin juuri 
ihmisen ansiosta. Muilla osuuksilla ei ole avointa hiekkaa, vaan rantaa peittää tiheä järviruovikko 
(Phragmites australis) 1-2 m syvyyteen asti ja vastaavasti maan puolella rantaniittyvyöhykkeeseen 
asti. Luonnontilaisuus on välttävä. 
Kriteerien täyttyminen: Kokonsa puolesta avoin osuus saattaisi juuri ja juuri täyttää ohjeelliset 
mitat. Kasvillisuus ei kuitenkaan ole luonnontilaista, joten kyseessä ei ole luonnonsuojelulain 
tarkoittama luonnontilainen hiekkaranta. 
 
Eteläranta (läntinen) 
Kuvaus: Merelle avoin, paisteinen hiekkaranta (kuvio B). Maalajit: sora (50 %), hiekka (40 %), 
kivet (10 %). Ranta on avoinna lounaiselle aukealle selälle (Kalskärs fjärden), mikä osaltaan pitää 
rantaa avonaisena. Rantaan ajautuu kuitenkin paljon ruokoa, levää ja muuta orgaanista ainesta, 
minkä johdosta ranta on enimmäkseen kasvillisuuden peittämä. 
Kasvillisuudessa on nähtävissä selvä vyöhykkeisyys: vesirajan tuntumassa on hapsiluikkavyöhyke, 
vesirajasta ylöspäin on meriluikka-suolavihvilävyöhyke ja tämän yläpuolella ruokonata-
ketohanhikkivyöhyke. Sen yläpuolella on n. 4 m korkuinen tervalepikko. Avoin, pääosin 
matalakasvuinen niittyosuus on n. 80 m pitkä ja 8-15 m leveä. Alue täyttää selvästi 
luonnonsuojelulain tarkoittaman merenrantaniityn kriteerit. Sen sijaan luonnontilaisen 
hiekkarannan kriteerit eivät täyty, koska alue on enimmäkseen pysyvästi kasvipeitteistä, ja maa-
aineksesta enemmistö on muuta kuin hiekkaa. Luonnontilaisuus on melko hyvä. 
Kriteerien täyttyminen: Ei täytä luonnonsuojelulain tarkoittaman luonnontilaisen hiekkarannan 
kriteerejä mm. maalajien sekä kasvittomuuden osalta. Alue täyttää kuitenkin samassa laissa 
mainitun luontotyypin merenrantaniityn kriteerit. 
 
Eteläranta (itäinen) 
Kuvaus: Pieni, etelään suuntautuva, paisteinen hiekkaranta (kuvio C). Maalajit: hiekka (50-60 %), 
sora (30-40 %), kivet ja lohkareet (10-20 %). Rantavedessä on isojakin kivenlohkareita. 
Vedenpäällinen osa on samantyyppinen kuin läntisessä osassa, avointa hiekkapintaa on vain 
paikoin. Rantakasvillisuus on vyöhykkeistä ja vyöhykkeet muodostavat yhtenäisen sarjan, joka 
päättyy tervaleppälehtoon. Alue täyttää luonnonsuojelulain tarkoittaman merenrantaniityn 
kriteerit. Luonnontilaisuus on hyvä. 
Kriteerien täyttyminen: Ei täytä luonnonsuojelulain tarkoittaman luonnontilaisen hiekkarannan 
kriteerejä mm. kasvittomuuden osalta. Alue täyttää kuitenkin samassa laissa mainitun luontotyypin 
merenrantaniityn kriteerit. 
 
Itäranta 
Kuvaus: Laaja, yhtenäinen, kaakkoon päin avautuva hiekkaranta. Maalajit: hiekka (50-60 %), 
hienojakoinen sora (40-50 %). Hiekkarantakokonaisuus on luultavasti aiemmin ollut paljon 
avoimempaa. Rehevöitymisen seurauksena suurin osa rannasta on kuitenkin nykyisin 
kasvipeitteistä, ja kasvillisuus on vakiintunutta, luonnontilaisen merenrantaniityn kasvillisuutta. 
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Hiekkapintaa on vain erikokoisina laikkuina vesirajan tuntumassa. Pian vesirajan jälkeen on matala 
dyynimuodostuma, jossa niittykasvillisuuden pääosakas on ruokopuntarpää (Alopecurus 
arundinaceus). Muita korkeita heiniä dyyniosan päällä ovat juolavehnä (Elytrigia repens), 
ruokohelpi (Phalaris arundinacea), tunturinata (Festuca rubra ssp. arctica), järviruoko 
(Phragmites australis) ja yksittäisinä tuppaina myös rantavehnä (Leymus arenarius). Dyyniosa 
voidaan lukea kuuluvaksi luonnonsuojelulaissa suojeltuihin puuttomiin tai luontaisesti 
vähäpuustoisiin hiekkadyyneihin (kuvio E). Dyyniosan takana on hyvin laaja, matalakasvuinen, 
hiekkapohjainen, lähes puuton ja pensaaton ketoalue (kuvio D), jonka kasvillisuus on edustavaa 
pienruohokasvillisuutta. Se täyttää luonnonsuojelulain tarkoittaman katajakedon kriteerit. 
Lajistossa ovat hyvin runsaita mäkitervakko (Lychnis viscaria), mäkikaura (Avenula pubescens) ja 
röllilaji (Agrostis sp.). Muuta keskeistä ja huomionarvoista lajistoa ovat harvinaistunut hakarasara 
(Carex spicata), edustaville hiekkakedoille leimallinen ketomaruna (Artemisia campestris), 
edustavien ketojen uhanalainen keltamatara (Galium verum, VU) ja lounaissaaristossa melko 
harvinainen suomyrtti (Myrica gale). Luonnontilaisuus on hyvä. 
Kriteerien täyttyminen: Ei täytä luonnonsuojelulain tarkoittaman luonnontilaisen hiekkarannan 
kriteerejä kasvittomuuden osalta. Täyttää kuitenkin samassa laissa mainitun merenrantaniityn 
kriteerit. Kohteesta löytyi myös koko alueen laajuudelta uhanalaisen kasvilajin keltamataran 
esiintymiä. Rantaviivan läheinen dyyniosa täyttää myös luonnonsuojelulain mukaisen puuttoman tai 
luontaisesti vähäpuustoisen hiekkadyynin kriteerit. 
 
 

  
12 Sommarön itäranta: sisempi merenrantaniitty. 12 Sommerön itäranta: ulompi merenrantaniitty. 
 
 
13 Öröskäret (4.7.2010) 
 
Selvitysalue on suurelta osin puuttoman saaren puustoisempi painanne. Alueesta suurin osa on 
tiheää katajikkoa, joukossa harvaa sekapuustoa. 
Alueen pohjoisreunassa olevassa notkelmassa on matalakasvuinen, kuiva pienruohoniitty, joka 
jatkuu alueen ulkopuolelle luoteeseen merenrantaan asti. Kedolla on huomionarvoisina lajeina mm. 
uhanalaista keltamataraa (Galium verum, VU) ja poikkeuksellisen runsaasti hakarasaraa (Carex 
spicata). Keto edustaa välimuotoa heinäkedon ja ravinteisen pienruohokedon välillä, jotka 
molemmat ovat äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä (CR). Hakarasaran runsaus viitannee 
jonkinasteiseen kalkkivaikutukseen. Kedon kasvillisuus on melko edustavaa, ja kohde on 
luontoarvoiltaan arvokas. 
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Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.11): 
Alueelta löytyi yksi arvokas luontokohde, kuiva hakarasaravaltainen niitty, jolla esiintyy myös 
uhanalaista keltamataraa. Alue edustaa äärimmäisen uhanalaista luontotyyppiä ja se suositellaan 
säästettäväksi rakentamiselta.  
Muilta osin alueen suurin arvo on rakentamattomuuteen liittyvässä erämaisuudessa. 
 
 
14 Kistskäret (30.6.2010) 
 
Alue on vierasvenesatamana ja sillä on polkuja, keittokatoksia ja muita rakenteita. Rakenteet on 
sovitettu hyvin maisemaan. 
 
A) Muut kalliot ovat korkeimmilta osiltaan vajaatuottoisia karukkokankaita ja väliin jääviltä 

matalammilta osilta mäntyvaltaisia VT- ja MT-kankaita. Näistä ensin mainituissa 
vähäpuustoisemmissa osissa on järeää ja eri-ikäistä puustoa, ja nämä alueet lukeutuvat 
metsälain mukaiseksi kohteeksi (vajaatuottoinen kallio). Alueen jäkäläpeite on virkistyskäytön 
vuoksi paikoin kulunutta, mutta suurelta osin tämä ei toistaiseksi ole merkittävä haitta. Alueella 
retkeilevät ihmiset käyttävät pääosin vakiintuneita polkuja, ja alueen läpi kulkee myös 
luontopolku. 

B) Aivan alueen lounaisreunassa on myös turvekangasta sekä pieni korpinen notkelma, jonka 
puusto on tervaleppää ja kenttäkerrosta hallitsevat isoalvejuuri (Dryopteris expansa) sekä luhta- 
ja jokapaikansara (Carex vesicaria, C. nigra ssp. nigra). Rehevä korpipainanne on 
metsälakikohde (ruoho- ja heinäkorpi). 

 
Kaakkoisreunassa on enimmäkseen kallioista ja kivistä rantaa, paikoin myös hyvin pienialaisesti 
tavanomaista merenrantaniittykasvillisuutta, huomionarvoisina lajeina käärmeenkieli 
(Ophioglossum vulgatum) ja uhanalainen keltamatara (Galium verum, VU; kohde D). 
 
Yhteenveto alueen luontoarvoista (kuva 2.9): 
Alueelta löytyneet huomionarvoiset luontokohteet ovat uhanalaisen keltamataran esiintymä sekä 
kaksi metsälain mukaista kohdetta (kuviot A ja B). 
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Kuva 2.10. Kohteen 11 (Marskäret; punainen rajaus) kuviorajaukset (A = räme, C = 
ruoho/saniaiskorpi) ja maisemallisesti tärkeä puuryhmä (sininen ympyrä B). 
 
 

 
Kuva 2.11. Kohteen 13 (Öröskäret; punainen rajaus) uhanalainen keto (vaaleansininen alue) ja 
keltamataraesiintymä (sininen ympyrä). 
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Kuva 2.12. Kohteen 12 (Sommarö; punainen rajaus) kuviorajaukset (A = hiekkaranta, B & C = 
merenrantaniittyjä, D = katajaketo [kuvion D alueella laajalti keltamataraa], E = luontaisesti 
vähäpuustoinen hiekkadyyni). 

A 

B 

C 

D 

E 
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Liite 3. Apolloselvityksen tulokset. 
 
 
Apollotoukkien kartoitus tehtiin 3.6.2010. Tekijöinä olivat Marko Nieminen (MN), Kari Nupponen 
(KN) ja Pekka Robert Sundell (PRS). Olosuhteet olivat hyvät apollotoukkien havainnointiin koko 
päivän ajan (aurinkoista, pääosin heikkoa tuulta ja lämpötila korkeimmillaan n. 20ºC. 
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Lisätietoja 
1 SW Ljusskär 13:05-13:25 MN 1 600 toukan löytöpaikan ympäristössä muutama 

syöty isomaksaruoho 
2 Kummelskärs grunden 13:30-13:45 PRS - 250 ei syöntijälkiä; pohjoisosassa ei 

isomaksaruohoa 
3 Bodö Kalmarsön 14:30-14:40 MN & 

PRS 
- 10 ei syöntijälkiä; karu, puustoinen 

4 saari Bodön 
pohjoispuolella 

15:20-15:45 MN & 
PRS 

- 170 ei syöntijälkiä; saari pääosin karu 

5 E Kvistronskäret 15:50-16:00 PRS - 70 ei syöntijälkiä 
6 Storholmen 16:20-16:30 PRS - 10 ei syöntijälkiä 
7 NW Fjärdskären 22:04-22:18 KN 1 800 80 % katsottu, ei mökin piha-aluetta 
8 Tjäruholmen 22:23-22:38 KN - 200 100 % katsottu 
9 Västra Granholmen 20:30-20:40 KN - 10 100 % katsottu 
10 N Västra Mesholmen 20:11-20:25 KN - 250 100 % katsottu 
11 Sillkobban 19:55-20:03 KN - 0 75 % katsottu, muualla haahkanpesiä 
12 SSW Hisskäret 19:25-19:32 KN - 30 100 % katsottu 
13 E Varpskäret 19:10-19:15 KN - 10 80 % katsottu, ei mökin piha-aluetta 
14 Notgrundet 18:52-19:00 KN - 250 80 % katsottu, ei mökin piha-aluetta; 

keltamaite runs. 3-4, Coleophora discordella 
1 toukka 

15 Norra Furuholmen 18:37-18:45 KN - 10 100 % katsottu 
16 Långholmen 18:24-18:29 KN - 10 50 % katsottu, ei mökkirantaa eikä pientä 

osaa rantakallioista 
17 Äskeskäret 17:26-17:37 KN - 20 80 % katsottu, ei mökin piha-aluetta; 

kangasajuruoho 2 laikkua n. ½  m2 
18 SSE Lammörarna 17:08-17:17 KN  120 100 % katsottu; ketomaruna runs. 2-3 
19 Kalvören 20:40-20:50 MN & 

PRS 
- 230 ei syöntijälkiä 

20 Norra Stenharun 19:45-20:10 PRS - 1170 ei syöntijälkiä 
21 Lilla Ledharun 19:25-19:40 MN - 1000 ei syöntijälkiä 
22 Ledharun 19:00-19:15 MN - 500 ei syöntijälkiä 
23 W Nålskärs örarna 16:25-16:36 KN - 15 50 % katsottu, ei mökin piha-aluetta; loput 

kivikkoa; Ketomaruna runs. 2 
24 Lånholmen 16:50-16:58 KN - 10 100 % katsottu; vain vähän rantakallioita; 

keltamaite runs. 3, Coleophora discordella 4 
toukkaa 

25 Stora Krokön 17:45-17:55 KN - 30 90 % katsottu, ei mökin piha-aluetta eikä 
hyvin jyrkkää rantaa  

26 Högholmen 17:59-18:14 KN - 600 100 % katsottu; lammaslaidun, ehkä liian 
rehevä 
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27 Stengärsholmen 19:42-19:48 KN - 15 50 % katsottu, ei mökin piha-aluetta eikä 
jyrkkää rantaa 

28 Orrgrunden 20:45-20:55 KN - 60 75 % katsottu, ei mökkien piha-alueita 
29 S Rågön 21:17-21:35 KN - 250 100 % katsottu 
30 Brännskäret 21:40-21:55 KN - 30 100 % katsottu 
31 Långskäret 16:05-16:15 MN - 180 ei syöntijälkiä 
32 Bötsön 14:50-15:10 MN & 

PRS 
2 80 toukkien löytöalueella runsaasti syömäjälkiä 

33 Kannskäret 14:15-14:25 PRS - 50 ei syöntijälkiä; karu 
34 E Salrklobbarna 13:50-14:10 PRS - 1100 ei syöntijälkiä 
35 NW Rödskären 12:50-13:00 MN - 400 ei syöntijälkiä 
36 Hundskär 12:00-12:40 MN & 

PRS 
- 300 ei syöntijälkiä 

37 W Schillersgrundet 11:40-11:55 MN - 150 ei syöntijälkiä 
38 NE Källargrunden 11:15-11:35 PRS - 700 ei syöntijälkiä 
39 SW Arlanden 10:50-11:10 PRS - 350 ei syöntijälkiä 
40 S Älskären 10:45-11:00 KN - 50 100 % katsottu 
41 E Snåldskäret 11:10-11:25 KN 1 50 100 % katsottu 
42 SE Marskäret 11:30-11:45 KN - 70 100 % katsottu 
43 SW Kalskäret 11:55-12:10 KN 4 110 100 % katsottu; isomaksaruohot länsirannalla
44 Furuholmen 12:15-12:30 KN -  100 % katsottu 
45 kaksi luotoa 
Sivalskatanista 
luoteeseen 

12:40-13:05 KN 1  100 % katsottu. Toukka länsiosassa; 
ketomaruna runs. 2 länsiosa ja 3 itäosa 

46 Brännklobben 13:22-13:38 KN - 60 100 % katsottu 
47 Brännlandet 13.50-14:05 KN - 120 100 % katsottu 
48 N Elva böndrs klobben 14:12-14:17 KN 1 500 50 % katsottu, muualla haahkanpesiä; 

ketomaruna runs. 2-3 
49 NW Kyrkön 14:25:14:35 KN - 40 100 % katsottu 
50 Fjärdskär 14:41-14:55 KN - 20 80 % katsottu, ei mökin piha-aluetta. 

Ketomaruna runs. 3 
51W Buskgrunden 
(ks. kansikuva) 

15:10-15:25 KN - 250 100 % katsottu; ketomaruna runs. 4, 
keltamaite runs. 2-3, Coleophora discordella 
1 toukka 

52 Idskäret 15:35-15:47 KN - 250 80 % katsottu, lounaisosassa haahkanpesiä; 
ketomaruna runs. 3 

53 Österland 15:53-16:07 KN - 100 75 % katsottu, ei mökkien piha-alueita 
54 Kummelskallran 17:15-17:40 PRS - 270 ei syöntijälkiä, mutta apilakehrääjän toukka 

osittain syödyn isomaksaruohon vieressä 
55 Flasskäret 18:00-18:20 MN - 100 ei syöntijälkiä 
56 Lilla Stickelholmen 18:25-18:35 MN - 50 ei syöntijälkiä 
57 Tommosklobben 18:45-18:55 MN - 250 ei syöntijälkiä 
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Liite 4. Hiittisten kirkonkylän uhanalaisten perhosten selvityksen ja esiselvityksen 
kohdekohtaiset tiedot.  
 
 
Esiselvitys ja selvitys tehtiin 4.6.2010 klo 8:45-13:10. Tekijöinä olivat Faunatican omat konsultit 
Marko Nieminen, Kari Nupponen ja Pekka Robert Sundell. Esiselvityksessä huomioidut kasvilajit 
on listattu liitteessä 9. Kuviorajaukset esitetään kuvassa 4.1. 
 
Aiemmat tiedot 
13 Hitislandet, havaintopiste kirkon luona. Havaintoja lajeista ajuruohopussikoi (Coleophora  
lixella), kenttäkirjokoisa (Pyrausta ostrinalis), hietapussikoi (Coleophora caelebipennella), 
ietapeilikääräinen (Pelochrista huebneriana), isoarokoisa (Pempeliella ornatella), maitepunatäplä 
(Zygaena filipendulae), malipeilikääriäinen (Eucosma pupillana), ajuruohosulkanen (Merrifieldia 
leucodactyla), helmihopeatäplä (Issoria lathonia) ja tummahäränsilmä (Maniola jurtina) (Hirvonen 
2005) sekä pussikoilaji (Coleophora nutantella) (Hirvonen 2007). Havaintoja ei ole tallennettu 
Herttaan. 
 
Säätila 
Klo 11:00 lämpötila oli 17ºC, pilvisyys 0/8, tuuli noin 4 m/s NW. Olosuhteet olivat hyvät kohteena 
olevien perhosten havainnoimiseen.  
 
Fenologinen vaihe 
Pihlajat (Sorbus aucuparia) ja syreenit (Syringa vulgaris) olivat hyvin kukassa ja koiranputket 
(Anthriscus sylvestris) olivat aloittamassa kukintaansa.  
 
Kuvioiden luokittelu 
Kukin elinympäristökuvio on luokiteltu nykyisen laadun ja tärkeyden mukaan luokkiin I-IV. 
Ensimmäinen luku kertoo kuvion laadun, toinen merkittävyyden:  

Laatu Merkittävyys 
I Erittäin hyvälaatuinen I Valtakunnallisesti arvokas 
II Hyvälaatuinen II Alueellisesti arvokas 
III Kohtalainen III Joitain paikallisia arvoja (esim. mainittavia 

paahdealue-/niittylajiston jäänteitä) 
IV Huonolaatuinen IV Nykyisellään arvoton 

Mikäli hoitotoimet oletettavasti parantaisivat kuvion laatua, on tämä kuvion mahdollinen luokka 
esitetty suluissa nykyisen luokan jälkeen. Tämä arvio on esitetty vain nykyisin suhteellisen 
avoimista kuvioista. Luokittelu on Faunatica Oy:n kehittämä ja perustuu laajaan kokemukseen 
paahdeympäristöihin liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista. 
 
Esiselvityskohteisiin liittyvät tiedot 
Kohteen tila: Kuvaus kohteesta ja huomionarvoisten perhosten kannalta olennaisesta tilasta. 
Kohteen tila ja laatuluokittelu perustuvat yhteen havainnointikäyntiin ja kuvaavat siten 
tietynhetkistä tilannetta tiettynä vuotena.  
Havainnointi: Havainnoinnin kellonaika. 
Perhoset: Selvityksen aikana havaitut huomionarvoiset perhoset. Selvityksessä on ensisijaisesti 
pyritty lajin havaitsemiseen, eivätkä havaitut yksilömäärät siis kuvasta lajin runsautta kohteessa. 
Koordinaatit: KKJ3.  
Muuta: Muita lajihavaintoja. 
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TULOKSET 
 
Kohde 1: Västervikenin pelto 
Luokka: III/II 
Ahdekaunokki (Centaurea jacea) 
Ahomansikka (Fragaria vesca) 
Heinäratamo (Plantago lanceolata) 
Hiirenvirna (Vicia cracca) 
Isomaksaruoho (Sedum telephium) 
Jauhosavikka (Chenopodium album) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Ketokaunokki (Centaurea scabiosa) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Puna-apila (Trifolium pratense) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 
AVOIN HIEKKA-/SORAMAA 0 % 

 
Kohteen tila: Länteen avautuva kallionalusketo. Kohteen yläreunassa puustoa. Paras kasvillisuus 
tien ja kallion välissä. Alaosa heinittynyt. 
Havainnointi: Klo 9:20-9:55 
Perhoset: Ei havaintoja. 
 
 
Kohde 2: Paloaseman keto 
Luokka: II/II 
Ahomansikka (Fragaria vesca) 
Heinäratamo (Plantago lanceolata) 
Isomaksaruoho (Sedum telephium) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Ketomaruna (Artemisia campestris) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Mali (Artemisia absinthium) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Nuokkukohokki (Silene nutans) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 
AVOIN HIEKKA-/SORAMAA 0 % 

 
Kohteen tila: Tienvarsiketo hiekkateiden risteysalueella, jatkuu tonttien välissä etelään avautuvana 
rinneketona. Osittain joutomaata. Länsiosa melko heinittynyt, rinne osin sammaloitunut sekä 
katajien ja muiden pensaiden varjostama. 
Havainnointi: Klo 10:00-10:15 
Perhoset: Ei havaintoja. 
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Kohde 3: Kirkon keto 
Luokka: I/I 
Ahomansikka (Fragaria vesca) 
Harakankeltanot (Pilosella spp.) 
Isomaksaruoho (Sedum telephium) 
Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 
Kannusruoho (Linaria vulgaris) 
Keltamaite (Lotus corniculatus) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Ketomaruna (Artemisia campestris) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Mali (Artemisia absinthium) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Nuokkukohokki (Silene nutans) 
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Puna-apila (Trifolium pratense) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 
AVOIN HIEKKA-/SORAMAA 5 % 

 
Kohteen tila: Laaja ja hyvälaatuinen ketoalue. Runsas ketokasvillisuus. Paikoin heinittynyt ja 
sammaloitunut. Kangasajuruohon esiintyminen jatkuu eteläpuolen lammaslaitumelle. Kirkon länsi- 
ja eteläpuolen kedot laajimmat. Pohjoispuolen teiden välinen männikkö varjostaa osaa alueesta. 
Kirkon pohjoispuolisen tien reuna varjostunut, eikä alueella ketokasvillisuutta. Kirkon kiviaidan 
eteläpuolen reuna ympäristöään paahteisempi. Aidan viereen eteläpuolelle kaadettu sepeliä, joka 
pilannut aluetta. 
Havainnointi: Klo 10:15-10:40 & 12:05-13:10 
Perhoset:  
Isoharmokääriäinen (Cnephasia communana) CR* 1 koiras.  

- Havaintojen keskipiste P 6650538, I 3249550. Kirkon länsipuolen keto.  
Ajuruohopussikoi (Coleophora lixella) EN* 9 toukkaa. 

- Havaintojen keskipiste P 6650538, I 3249550. Kirkon länsipuolen keto.   
Kenttäkirjokoisa (Pyrausta ostrinalis) EN* noin 100 yks. 

- Havaintojen keskipiste P 6650534, I 3249596. Kirkon länsi- ja eteläpuolen keto. 
Hietapussikoi (Coleophora caelebipennella) VU noin 15 toukkaa. 

- Havaintojen keskipiste P 6650534, I 3249596. Kirkon länsi- ja eteläpuolen keto.  
 
 
Kohde 4: Österuddintien keto 
Luokka: III/II 
Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 
Keltamaite (Lotus corniculatus) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Ketomaruna (Artemisia campestris) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

54

AVOIN HIEKKA-/SORAMAA 5 % 
 
Kohteen tila: Avoin ja lämmin etelään avautuva keto pihapiirien reunamilla. Rakentaminen 
pilannut osan kohteen pohjoisreunasta. 
Havainnointi: Klo 10:40-10:55 
Perhoset: Ei havaintoja. 
 
 
Kohde 5: Hiittisentien keto 
Luokka: III/II 
Ahomansikka (Fragaria vesca) 
Harakankeltanot (Pilosella spp.) 
Heinäratamo (Plantago lanceolata) 
Isomaksaruoho (Sedum telephium) 
Keltamaite (Lotus corniculatus) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Ketomaruna (Artemisia campestris) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Nuokkukohokki (Silene nutans) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Puna-apila (Trifolium pratense) 
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 
AVOIN HIEKKA-/SORAMAA 0 % 

 
Kohteen tila: Pohjoiseen viettävä tienvarsiketo. Osa kohteesta ilmeisesti niitetty hiljattain. Osin 
heinittynyt, mutta edelleen runsas paahdekasvillisuus. Alkavaa umpeenkasvua (katajat, pihlajat, 
männyt). Kiviaita tien vieressä. 
Havainnointi: Klo 11:00-11.15 
Perhoset: Ei havaintoja. 
 
 
Kohde 6: Jalkapallokentän keto       
Luokka: II/I 
Ahomansikka (Fragaria vesca) 
Harakankeltanot (Pilosella spp.) 
Heinäratamo (Plantago lanceolata) 
Kanerva (Calluna vulgaris) 
Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 
Keltamaite (Lotus corniculatus) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Ketomaruna (Artemisia campestris) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 
Sikoangervo (Filipendula vulgaris) 
AVOIN HIEKKA-/SORAMAA 0 % 
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Kohteen tila: Jalkapallokenttä, josta osa ketoa. Jatkuu lännessä etelään avautuvana metsänreunana 
ja tienvarsiketona. Eteläpuolella laidun, jota ei selvitetty. Runsas ketokasvillisuus ja varsinkin 
metsänreuna paahteinen. Jalkapallokentän pohjois- ja eteläosissa hyvälaatuista ketoa, keskiosa 
niitetty ja heinittynyt. Keto jatkuu tien itäpuolella pihapiiriin, jota ei selvitetty. 
Havainnointi: Klo 11:20-12:00 
Perhoset: Ei havaintoja. 
Muuta: Niittysuppilohämähäkki (Agelena labyrinthica) RE*, noin 20 seittiä ja yksilöä.  
Havaintojen keskipiste eteläosassa P 6650772, I 3249439; havaintojen keskipiste pohjoisosassa P 
6650832, I 3249335. Alueen pohjoisosassa tien reunassa sekä jalkapallokentän eteläosassa (ks. 
kuva 4.1). 
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Kuva 4.1. Hiittisten kirkonkylän esiselvitysalue (sininen katkoviiva), esiselvityksessä rajatut kuviot 
(vihreät rajaukset & violetit numerot) ja niittysuppilohämähäkkiesiintymät (siniset alueet kuviolla 6).
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Liite 5. Uhanalaisten kasvien esiintymät.  
 
 
Maastotyön tulos on esitetty kunkin esiintymän kohdalla: 

+ Laji löytyi aikaisempien koordinaattien mukaiselta alueelta tai koordinaattien 
lähialueelta. 

−/+ Lajia ei löytynyt aikaisempien koordinaattien mukaiselta alueelta, mutta kartoituksessa 
löytyi uusi esiintymä selvästi eri paikasta. 

+/+ Laji löytyi vanhasta paikasta, ja lisäksi löytyi uusi esiintymä. 
−  Lajia ei löytynyt lainkaan. 

 
Hoitotarpeen kiireellisyys on arvioitu kolmiportaisella asteikolla: 

Ei kiireellistä hoitotarvetta – Kasvuston ja kasvupaikan tila näyttävät suhteellisen vakailta. 
Tähän luokkaan kuuluvia kasvustoja ei arvioida uhkaavan tuhoutuminen seuraavien 20 vuoden 
kuluessa. Usein näillä kohteilla on kuitenkin käynnissä hidas umpeenkasvu, jonka vuoksi 
hoitotoimet tai kasvuston tilan uudelleen tarkistaminen olisivat suositeltavia 10-20 vuoden 
kuluessa. 
Melko kiireellinen hoitotarve – Kasvusto ja kasvupaikka ovat selvän muutoksen alaisia, ja 
muutos ja/tai nykyinen tila ovat ilmeisen epäedullisia uhanalaisen lajin kannalta. Kasvustoa voi 
uhata häviäminen jo 10-20 vuoden kuluessa, ellei kasvupaikkaa hoideta. 
Kiireellinen hoitotarve – Kasvupaikan nykytila on hyvin epäedullinen uhanalaisen lajin 
kannalta. Esiintymää uhkaa nopea häviäminen (jopa alle 10 vuodessa), ellei kasvupaikkaa 
hoideta välittömästi. 

 
 
1 Vänoxa, Skaget (29.6.2010) – Saunionoidanlukko (Botrychium matricariifolium) 
 
Tulos: − 
Esiintymän aiempi sijaintitieto on hyvin epätarkka, koordinaatti on annettu kilometriruutuna 
(6661:3255) (kuva 2.1). Sanallinen kuvaus on: ”Vänoxan NW osassa kallionraossa”. Myös 
tarkempi päivämäärätieto puuttuu; havaintovuosi on 1965. 
 
Kartoituksessa tutkittiin paremman tiedon puuttuessa Skagetin luoteisosassa oleva lounais-
koillissuuntainen kallioinen ranta-alue n. 50 m leveydeltä rantaviivasta ylöspäin (ks. kuva 2.1). 
Tutkitun rantajakson pituus on n. 200 m, joten kartoitusalue oli laajuudeltaan n. 1 ha. Tämä on vain 
6 % koko yli 16 ha maa-alasta, joka jää em. koordinaattiruudun sisälle Skagetin luoteiskärjessä. 
 
Kartoituksessa ei löytynyt saunionoidanlukkoa, mikä oli lähtötietojen epätarkkuuden vuoksi 
odotettavissa. Tutkittu alue oli enimmäkseen varsin tavanomaista, enimmäkseen hapanta 
silikaattikalliota, joka vietti paikoin melko jyrkästi mereen. Rantakallioiden yläpuolella oli 
lajistoltaan hyvin tavanomaista mäntyvaltaista VT- ja CT-kangasta. Kallioiden kasvillisuus oli 
niukkaa, metsälauha- (Deschampsia flexuosa), tierasammal- (Racomitrium spp.) ja jäkälävaltaista. 
 
Kalliojakson keskivaiheilla oli kaksi hiukan ravinteisempaa kallionrakoa alle 10 m etäisyydellä 
rantaviivasta. Toisen (pohjoisemman) lajistoon kuuluivat mm. keltamaksaruoho (Sedum acre), 
karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis), nurmitädyke (Veronica chamaedrys), ketomaruna (Artemisia 
campestris), ruoholaukka (Allium schoenoprasum) ja nurmihärkki (Cerastium fontanum). Noin 10 
m tämän kallionraon eteläpuolella olevassa pienemmässä raossa kasvoivat nurmitädyke, jäykkärölli 
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(Agrostis vinealis) ja kalliovillakko (Senecio sylvaticus). 
 
 
2-3 Vänoxa, Västergård (29.6.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Aiempi sijaintitieto oli epätarkka. Alueelta oli annettu selvitettäväksi kaksi lähekkäistä 
havaintopistettä (kuva 5.1). Näille löytyi yhteinen 100x100 m ruudun koordinaatti; 
ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa on tällä koordinaatilla kolme erillistä 
lännenhanhikkiesiintymää (teksti tietokannasta): 

A) Vänoxan kylä. Kylän pohjoispuolella sijaitseva rinneketo. Jonkin verran kulttuurivaikutteinen 
rinneketo, ei enää hoidettu 1964. 
B) Östergårds träsk. Pieni niittyaukko Östergårdsträsketin pohjoispuolella. Umpeenkasvava, 
lievästi kalkkivaikutteinen keto, jota ei enää hoideta. 
C) Vänoxa NW. Vänoxan luoteisosan niitty. Pieni umpeenkasvava nurminiitty, jota ei ole 
niitetty/laidunnettu enää 1960-luvulla. 

 
Vaillinaisen pohjakartan aiheuttaman virheen vuoksi näistä esiintymistä tarkastettiin kartoituksessa 
B ja C (alla 2 ja 3; kuva 5.1). 
 
[Kartoituksessa tutkittiin kartan epäselvyyden vuoksi myös Västergårdin navetan pohjoispuolella 
kohdassa 665915:325501 oleva rinneketo. Kasvupaikka oli umpeenkasvava, mänty- ja 
vaahterapuustoinen ja pensaikkoinen kuiva niitty. Se ei ollut kasvupaikkana lännenhanhikille 
sopiva, vaan vaikutti lajille liian kuivalta. Lajistossa yleisimpiä olivat Avenula pubescens, 
Alopecurus pratensis, Rubus idaeus, Fragaria vesca, Vicia tetrasperma, Deschampsia flexuosa ja 
Calamagrostis epigejos.] 
 
Väoxasta on lisäksi havainto uhanalaisesta pellavakirpasta (Longitarsus parvulus; VU) 
kilometriruudusta 6657:3256. Pellavakirpan havaintopaikka on siten epätarkka, havainto on vanha 
(1940-luku) ja lisäksi kyseessä on rantaan tuulen mukana ajautunut yksilö, jonka alkuperästä ei ole 
tietoa. Näistä syistä lajia ei etsitty tämän selvityksen yhteydessä. 
 
2) ”Östergårds träsk 1” 
Tulos: − 
Kartoituksessa haastateltu kylän asukas ei tunnistanut Östergårds träsket -nimeä. Alueella on kaksi 
pientä järveä (kylästä 350 m luoteeseen ja 900 m etelään), ja aivan kylän itäpuolella on 
umpeenkasvava kluuvi (Gloet). Tiedon puuttuessa sopivaa paikkaa etsittiin koordinaattia lähimpänä 
olevasta paikasta eli kluuvijärven pohjoispuolelta, jonne myös alkutiedoissa oleva toinen 
havaintopiste oli piirretty (hehtaariruutu 66591:32553). 
Alueelta ei löytynyt kuvausta vastaavaa, lännenhanhikille soveltuvaa habitaattia. Kluuvijärven 
pohjoispäässä on tervaleppävaltaista metsäluhtaa ja kosteaa suurruoholehtoa, ja heti sen 
pohjoispuolelta alkaa golfkenttä. Näiden rajapinnastakaan ei löytynyt lännenhanhikille sopivaa 
habitaattia. Alueella on tehty maansiirtoja ja muuta golfkenttään liittyvää rakentamista. 
 
3) ”Östergårds träsk 2” 
Tulos: − (löytyi toinen uhanalainen laji) 
Paikka sijaitsee Västergårdin länsipuolella n. 60 m Västergårdin navettarakennuksesta 
etelälounaaseen. Koordinaatti on 665908:325499 (Kansalaisen karttapaikka). Vanha nurminiitty on 
voimakkaasti viitakastikan (Calamagrostis canescens) ja lehtonurmikan (Poa nemoralis) 
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dominoima. Niityllä kasvaa muutamia varttuneita rauduskoivuja. Myös ympäröivä lehtipuusto 
varjostaa voimakkaasti. 
Niityn keskellä kasvaa uhanalainen laji, komea, n. 7-metrinen tylppäliuskaorapihlaja (Crataegus 
monogyna, VU). Se on varsin todennäköisesti levinnyt paikalle luontaisesti. Esiintymän 
koordinaatit ovat samat kuin niityn (edellä). Laji tuntuu pärjäävän kohtalaisen hyvin paikalla, joten 
esiintymällä ei ole kiireellistä hoitotarvetta. 
Niityltä ei löytynyt lännenhanhikkia. Hertta-tietokannassa mainituista v. 1969 löytyneen esiintymän 
seuralaislajeista paikalla kasvoivat seuraavat lajit: maarianverijuuri (Agrimonia eupatoria, n. 10 
yksilöä), kalvassara (Carex pallescens, kohtalaisesti) sekä hyvin niukkana ahopellava (Linum 
catharticum, 1-2 yksilöä). Muita lajeja olivat mm. piennarpoimulehti (Alchemilla acutiloba), 
lillukka (Rubus saxatilis), karhunputki (Angelica sylvestris), mesiangervo (Filipendula ulmaria) ja 
harakankello (Campanula patula). Paikka on korkeakasvuisten heinien ja ruohojen dominoima ja 
voimakkaasti varjostunut. Kasvupaikka on lännenhanhikille epäsuotuisa. 
 
 

 
Kuva 5.1. Uhanalaisten kasvien esiintymät 2 & 3 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; punainen piste = 
vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
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Kuva 5.2. Uhanalaisten kasvien esiintymä 4 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; vihreä 
ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
 
 
4A-B Biskopsön, Västerstrand (29.6.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Kysymyksessä oli kaksi lähekkäistä esiintymää, joille oli myös tarkat koordinaattitiedot (kuva 5.2). 
Paikalla on käyty viimeksi v. 2005, jolloin esiintymien on todettu olevan hengissä (Leif Lindgren). 
Myös tässä kartoituksessa molemmilta paikoilta löytyi lännenhanhikkia. 
 
A): Tulos: + 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 6660247:3249398 (±10 m). 
Kasvupaikka: Tuore umpeenkasvava niitty, niityn luoteisreunassa. Runsaana mm. puna-apilaa 
(Trifolium pratense). Niityllä ei ole juurikaan varjostavia pensaita tai puita, mutta korkeat 
ruohovartiset lajit sulkevat tehokkaasti elintilaa lännenhanhikilta. 
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Kasvusto: Pääkasvusto sijaitsee niityn luoteisreunassa vähemmän korkeakasvustoisella 
niittyalueella. Yksittäisiä versoja löytyi myös niityn lounaisreunalta. Osa vaikutti kuitenkin 
risteymiltä. Yksilömäärä n. 10 yksilöä. Melko huonokuntoisia, kukkia niukasti. 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. 
 
B): Tulos: + 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 6660315:3249501 (±10 m). 
Kasvupaikka: Tuore umpeenkasvava niitty. Kasvusto sijaitsee aivan niityn luoteisreunassa, jossa 
alkaa niittyä reunustava tiheähkö haavikko. Lännenhanhikin kasvupaikalla on matalakasvuisempaa 
ruohostoa, mm. niittynätkelmä (Lathyrus pratensis), puna-apila (Trifolium pratense) ja 
ahomansikka (Fragaria vesca).  
Kasvusto: Noin 10 yksilöä/tupasta. Vaikuttivat hyvinvoivilta, kukkia melko paljon. 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Niitty on umpeenkasvava ja paikalla on haapavesakkoa. 
 
 
5 Kopparholmen (29.6.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aikaisempi tieto on ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa vuodelta 1969 seuraavasti: 
Saaren eteläosan järven luusua. Metsälaidun, geo- ja epilitoraalin rajalla. Saari lehmien ja 
lampaiden laitumena 1969. Lajille soveliasta alaa 1 aari. Annetut koordinaatit ovat tarkat (10x10 
m ruutu) (kuva 2.2). Paikalla on käyty 26.7.1969 (Leif Lindgren). 
Kartoituksessa ei tiiviistä etsimisestä huolimatta löydetty lännenhanhikkia paikalta. Koordinaattien 
mukaisessa paikassa on ehkä aiemmin ollut niittymäistä kasvillisuutta, mutta nyt paikka on 
taimettunut lehti- ja havupuista. Lindgrenin v. 1969 havainnossaan luettelemia seuralaislajeja 
(Agrostis capillaris, Carex nigra, Deschampsia cespitosa, Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, 
Nardus stricta) ei löytynyt, lukuun ottamatta metsälauhaa (Deschampsia cespitosa). Heti 
koordinaattien pohjoispuolelta alkaa märkä luhtaneva, joka ei sovellu lännenhanhikin 
kasvupaikaksi. 
Kohteen luonto on kokenut voimakkaita muutoksia 40 vuodessa. Laidunnus on loppunut. Lisäksi 
kluuvijärveä kuivattamaan on kaivettu oja, joka kulkee havaintopisteen läpi. Ojaa on perattu melko 
hiljattain siten, että kaivumassoja on läjitetty myös sille kohdalle, missä lännenhanhikkia on 
oletettavasti kasvanut. Kyseisessä kohdassa on jopa louhittu vähän kalliotakin ojan tieltä. 
Kuivaamisen, kaivutöiden ja läjityksen seurauksena kasvillisuus on muuttunut, alueelle on mm. 
kehittynyt tiheä taimikko lehti- ja havupuista. Kasvupaikan nykytila lienee lännenhanhikille täysin 
sopimaton, ja esiintymän voidaan hyvällä syyllä olettaa hävinneen. 
 
 
6 Orglosön (29.6.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: +/+ 
Paikka oli melko helposti löydettävissä kuvauksen perusteella (kuva 5.3). Vanhan esiintymän 
lisäksi kartoituksessa löytyi uusi lännenhanhikkiesiintymä Östervikenin rantaniityltä. 
 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

62

Esiintymän 1 tiedot (vanha esiintymä): 
Sijainti: 66568:32528, pääesiintymä suunnilleen kohdassa 665683:325281. 
Kasvupaikka: Vanha, umpeenkasvava tuore niitty. Niityllä on melko vähän nuorta puustoa, mutta 
isompia koivuja on harvakseltaan koko niityn alueella. Niityn keskellä on myös muutama kuusi. 
Paikka on hieman soistuva, ojat ovat umpeutuneet. Alueella on säilynyt vallitsevana niittymäinen 
kasvillisuus, joskin iso osa alueesta on lännenhanhikille sopimatonta: kastikkaista tai sananjalkaista. 
Lännenhanhikin seurassa runsaimmat lajit ovat kalvassara (Carex pallescens), jokapaikansara (C. 
nigra), jänönsara (C. leporina), lehtonurmikka (Poa nemoralis), rätvänä (Potentilla erecta), 
ahomansikka (Fragaria vesca). 
Kasvustot: Lännenhanhikkia on harvakseltaan pieninä laikkuina muutaman aarin alalla niityn 
keskiosassa. Kasvustojen koko vaihtelee 0,25-2 m2. Osa huonokuntoisia, mutta suurin osa kukkivia. 
Joukossa mahdollisesti myös risteymää (P. anglica × erecta). 
Hoitotarve: Ei kiireellistä hoitotarvetta. Hidas umpeenkasvu on kuitenkin uhka lajille. 
 
Esiintymän 2 tiedot (uusi esiintymä): 
Sijainti: 665692:325293 (Kansalaisen karttapaikka). Sijainti n. 40 m lahden pohjukasta (missä 
pensaikko ja puusto alkaa) koilliseen lahden pohjoisrannalla, geolitoraalin ja epilitoraalin rajalla, n. 
2 m korkean katajan kohdalla. 
Kasvupaikka: Matalakasvuinen punanata-jokapaikansaravaltainen (Festuca rubra, Carex nigra) 
merenrantaniitty. Muita seuralaislajeja rätvänä (Potentilla erecta), karhunputki (Angelica 
sylvestris), variksenmarja (Empetrum nigrum) ja valkolehdokki (Platanthera bifolia, rauh.). 
Kasvusto: Noin 2×4 m alalla, hyvinvoivia, kukkivia. Keskimääräinen P. anglican peittävyys 
kasvuston alalla 10-15 %. Vieressä mahdollisesti myös risteymää (P. anglica × erecta). 
Hoitotarve: Ei kiireellistä hoitotarvetta. Risteytyminen rätvänän kanssa voi olla uhka pidemmällä 
aikavälillä. 
 
 
7 Bärsskäret (1.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: −/+ (löytyi myös toinen uhanalainen laji) 
Esiintymän aiempi sijaintitieto oli epätarkka (100x100 m ruutu; 66518:32532). Tältä paikalta 
lännenhanhikkia ei löytynyt (kuva 5.4). Sen sijaan kartoituksessa löytyi uusi 
lännenhanhikkiesiintymä lähettyviltä, n. 70 m aikaisemmasta havaintoruudusta länteen. 
Aiempi havainto on vuodelta 1991, jolloin paikalla oli vielä havaittu ”kenties kymmenkunta steriiliä 
yksilöä”. Yksilöt ovat havainnoijan (Leif Lindgren) mukaan olleet heikkokuntoisia. Seuralaislajina 
on ollut sikoangervo (Filipendula vulgaris). 
Kasvupaikan umpeutuminen on jatkunut pitkälle. Koordinaattiruudun alueella on enimmäkseen 
mäntyvaltaista lehtoa, joka vaihettuu ruudun länsireunassa tervaleppälehdoksi. Latvuskerros on 
varsin sulkeutunut, puiden halkaisija on 20-30 cm ja latvuskerroksen peittävyys n. 75 %. Vielä 
suurempi haitta lienevät suurikokoiset kenttäkerroksen lajit, joiden vuoksi kasvupaikan nykytila on 
lännenhanhikille erittäin epäedullinen. Metsätyyppi on kosteaa suurruoholehtoa ja saniaislehtoa. 
Runsaimmat lajit ovat mesiangervo (Filipendula ulmaria), isoalvejuuri (Dryopteris expansa), 
vadelma (Rubus idaeus), kyläkellukka (Geum urbanum) ja ranta-alpi (Lysimachia vulgaris). 
Suurruohoston peittävyys on 70-80 %. Alueelta ei löytynyt seuralaislajiksi todettua sikoangervoa. 
Lajille sopivaa elinalaa ei juurikaan ole. Esiintymä on todennäköisesti hävinnyt. 
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Uuden esiintymän tiedot: 
Sijainti: 6651827:3253120. Noin 10 m matkalla KAAPELI-kyltin ja mökin välissä 
metsänreunassa. 
Kasvupaikka: Sulkeutuva, suurruohoinen tuore niitty nuorehkon männikön reunassa. Lajistossa 
runsaimpia ovat nurmilauha (Deschampsia cespitosa), heinäkaura (Arrhenatherum elatius), 
mesiangervo (Filipendula ulmaria), pietaryrtti (Tanacetum vulgare) ja huomionarvoisena lajina 
myös uhanalainen keltamatara (Galium verum, VU). 
Kasvusto: Harvakseltaan n. 10x2 m2 kokoisella alueella. Ehkä n. 20 yksilöä (rameettia). Osa 
kukkivia.  
Hoitotarve: Kiireellinen. Metsänreunan puusto ja sulkeutuva niittykasvillisuus varjostavat 
voimakkaasti esiintymää. 
 
 

 
Kuva 5.3. Uhanalaisten kasvien esiintymä 6 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; vihreä 
ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
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Kuva 5.4. Uhanalaisten kasvien esiintymä 7 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; punainen 
piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä 
lähtötieto). 
 
 

  
5 Kopparholmen: umpeutunut niitty. 7 Bärsskäret: lännenhanhikin uusi esiintymä. 
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8 Brännskäret: umpeutunut niitty. 9 Lammörarna: umpeutunut rantaniitty. 
 
 
8 Brännskäret (1.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aikaisempi tieto esiintymästä on tarkka (10x10 m ruutu) (kuva 2.5). Laidunnus alueella on Hertta-
tietokannan havainnon perusteella loppunut 1960-luvulla. Viimeisen kerran paikalla on Hertta-
tietokannan mukaan käyty v. 1974, jolloin esiintymä on ollut vielä tallella. 
Tässä kartoituksessa esiintymää ei löytynyt. Koordinaattien mukaisessa paikassa on lähettyvillä 
mökki. Kasvupaikka on puustoltaan/pensastoltaan hyvin sulkeutunutta kataja-mäntykasvustoa, 
jonka pohjalla on yhtenäinen seinäsammal-metsälauhamatto. Alueella on myös hietakastikan 
(Calamagrostis epigejos) valtaamia lehtoisia niittylaikkuja. Lännenhanhikille sopivaa alaa on 
tuskin lainkaan jäljellä. Esiintymän voi perustellusti olettaa hävinneeksi. 
 
[Kartoituksessa käytiin tarkastamassa myös ilmeisen virheellisen kohdekartan mukainen sijainti 
suunnilleen kohdassa 665172:325233 (kuva 2.5). Alueella on mäntyvaltaista kuivaa lehtoa. Paikka 
ei ole sopiva lännenhanhikille.] 
 
 
9 Lammörarna (1.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aikaisempi havaintotieto Hertta-tietokannassa on koordinaateiltaan epätarkka (100x100 m ruutu), 
mutta sanallinen kuvaus on varsin tarkka: ”Suurimman Lammörarnan etelärannan pienen 
poukaman tervaleppien yläpuolella. Geolitoraalin ja epilitoraalin rajamailla oleva pieni keto.” 
Kartoituksessa tutkittiin saaren etelärantaa kauttaaltaan, ja löydettiin kuvaukseen sopiva paikka 
kohdasta 6651189:3252452 (GPS, ±2 m) (kuva 2.5). Paikalla on kuvaukseen sopiva kasvillisuus. 
Laidunnuksen aikana ketolaikku lienee saanut lisäravinteita, koska nykyisin paikalla olevat harvat 
ketokasvit ovat niukkoja ja heikkokuntoisia, ja kasvupaikka vaikuttaa niille turhan karulta. Kedon 
lajit runsausjärjestyksessä (runsain ensin; tähdellä (*) merkityt ovat Hertta-tietokannan vuoden 
1977 havaintoon merkittyjä seuralaislajeja): juolavehnä (Elytrigia repens), ahomansikka (Fragaria 
vesca), *nurmirölli (Agrostis capillaris), hietakastikka (Calamagrostis epigejos), karhunputki 
(Angelica sylvestris), nuokkuhelmikkä (Melica nutans), pietaryrtti (Tanacetum vulgare), 
*nurmitädyke (Veronica chamaedrys), vadelma (Rubus idaeus), *metsäorvokki (Viola riviniana), 
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keihäsvuohennokka (Scutellaria hastifolia), punanata (Festuca rubra), keltamaite (Lotus 
corniculatus) ja merivirmajuuri (Valeriana sambucifolia ssp. salina). 
Lännenhanhikin kannalta kasvupaikka lienee huonontunut selvästi 1970-luvulta lähtien. Esiintymä 
on mitä todennäköisimmin hävinnyt. Muita kuvaukseen sopivia tai lännenhanhikille soveltuvia 
kasvupaikkoja ei löytynyt saaren etelärannalta. 
 
 
10 Lövholmen (30.6.2010) – Pohjannoidanlukko (Botrychium boreale) 
 
Tulos: − 
Aiempi havainto Hertta-tietokannassa on vuodelta 1943. Arvioidut koordinaatit rajaavat kuuden 
hehtaarin alueen, tosin kasvupaikkakuvaus ”saaren itärannalla supralitoraalissa” rajaa 
mahdollisen alueen paljon pienemmäksi. 
Kartoituksessa tarkastettiin aiemman kasvupaikkakuvauksen mukainen vyöhyke koko saaren 
itärannan pituudelta (kuva 2.4). Vyöhyke on eteläpäässä useita metrejä leveä, mutta kapenee 
nopeasti hyvinkin kapeaksi. Kenttäkerroksen kasvillisuus vyöhykkeessä on niukkaa. 
Lajia ei ahkerasta etsimisestä huolimatta löydetty. Kasvupaikka lienee 70 vuodessa muuttunut (mm. 
metsän varjostus on lisääntynyt). On kuitenkin hyvin mahdollista, että laji on edelleen paikalla, 
vaikka sitä ei tässä kartoituksessa löydetty. Pohjannoidanlukko on vaikeasti havaittava laji, ja sen 
esiintymisessä on suurta vuosittaista vaihtelua. 
 
 
11 Läduskäret (1.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: −/+ 
Esiintymän aiempi sijaintitieto oli 665099:325355, joka sijoittuu välittömästi pienen kallioisen 
kohouman pohjoispuolelle (kuva 5.5). Kyseinen koordinaattitieto on vuodelta 1968, joten tieto voi 
olla epätarkka. 
Tältä paikalta lännenhanhikkia ei tiiviistä etsimisestä huolimatta havaittu. Paikalla on 
umpeenkasvavaa entistä laidunmetsää. Kasvupaikan nykytilanne lienee lajille varsin epäedullinen, 
joskaan ei täysin sopimaton. 
Kartoituksessa löytyi kuitenkin kaksi pientä lännenhanhikkikasvustoa 30-40 m em. koordinaattia 
pohjoisempaa. 
 
Esiintymän A tiedot: 
Sijainti: 6651026:3253550 (GPS, ± 5 m). Sijainti n. 8 m järviruokokasvuston reunasta maalle päin. 
Kasvupaikka: Paikka on merenrannan aukkoinen tervalepikko, jonka kenttäkerroksessa on sekä 
tervaleppälehdon että hakaniityn kasvillisuutta. Seuralaislajeja mm. kalvassara (Carex pallescens), 
vadelma (Rubus idaeus), karhunputki (Angelica sylvestris), metsäalvejuuri (Dryopteris 
carthusiana), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) ja kevätpiippo (Luzula pilosa). Puustossa on 
tervalepän lisäksi mäntyjä ja iso kuusi, jotka varjostavat varsin voimakkaasti kasvupaikkaa. Aluetta 
on joskus laidunnettu, mutta nykytila on voimakkaasti umpeenkasvava. Puusto ja mm. vadelman 
kasvu muodostavat välittömän uhan kasvuston säilymiselle. 
Kasvusto: Tiheä kasvusto n. 1 m2 alalla, ympärillä lisäksi muutamia hajanaisempia versoja. 
Aloittamassa kukintaa, kukkia runsaasti. 
Hoitotarve: Kiireellinen. Varjostus voimakasta, kasvusto pieni. Vieressä iso kuusi. 
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Esiintymän B tiedot:  
Sijainti: Edellisestä parikymmentä metriä pohjoiseen, kallioniityn laidassa. 
Kasvupaikka: Kohtalaisen ravinteinen niitty, joka vaihettuu pohjoista kohden kuivemmaksi ja 
kallioiseksi. Seuralaislajeja mm. verikurjenpolvi (Geranium sanguineum), särmäkuisma 
(Hypericum maculatum), tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum) ja karhunputki (Angelica 
sylvestris). Niitty on hitaasti umpeenkasvava. 
Kasvusto: Melko huonokuntoinen kasvusto n. 1,5 m2 alalla. Kukkii.  
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Lännenhanhikin säilyminen paikalla vaatisi todennäköisesti niityn 
hoitoa (laidunnusta). 
Muuta: Niitty edustaa äärimmäisen uhanalaista luontotyyppiä kalkkivaikutteinen pienruohoketo 
(CR).  
 
 
12 Småskären (1.7.2010) – Saunionoidanlukko (Botrychium matricariifolium) 
 
Tulos: − 
Aiemmat havaintotiedot vuodelta 1968 ovat koordinaateiltaan epätarkat (100x100 m ruutu) (kuva 
5.5). Myös löytöpaikkakuvaus on varsin epämääräinen ottaen huomioon, että alueella on 
tuhansittain katajia: ”Katajan alta katajakedolla, sopivaa aluetta muutama aari, saarelle rakennettu 
myöhemmin kesämökki.” 
Alue on katajikkoista, kuivahkoa mäntykangasta, jonka kenttäkerroksen ehdoton valtalaji ja suurilla 
alueilla lähes ainoa putkilokasvilaji on metsälauha (Deschampsia flexuosa). Pohjakerroksessa 
kasvaa tyypillisesti hyvin peittävänä seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Paikoin on myös 
jäkäläisiä karukkokallioita. Koordinaattien mukaisen 100x100 m ruudun keskellä on kesämökki, 
jonka ympäristössä kasvillisuus on muuttunutta ja rehevöitynyttä. 
Luonnontilaista ketokasvillisuutta ei löytynyt alueelta, ei edes mitään selviä merkkejä entisestä 
katajakedosta. Minkäänlaisia saunionoidanlukolle tyypillisiä kasvupaikkoja ei ollut tunnistettavissa 
alueelta. Vaikka vaikea havaittavuus onkin saunionoidanlukon kohdalla merkittävä 
epävarmuustekijä, niin kasvupaikan voimakkaan muuttumisen takia voidaan hyvällä syyllä olettaa 
lajin hävinneen alueelta. 
 
[Kartoituksessa tarkastettiin virheellisten koordinaattien takia myös toinen laaja alue niemen 
kärjessä. Se oli enimmäkseen voimakkaasti umpeenkasvanutta tiheää katajikkoa ja vaikutti alueena 
epäsopivalta saunionoidanlukolle.] 
 
 
13 Hitislandet 
 
Ks. liite 4. 
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Kuva 5.5. Uhanalaisten kasvien esiintymät 11 & 12 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; 
punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai 
väärä lähtötieto; siniset rajaukset = Läduskäretissä kalkkiketo & Småskärenissä tarkistetut 
[epäsopivat] alueet). 
 
 

  
11 Läduskäret: lännenhanhikkiesiintymä A.  
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Kuva 5.6. Uhanalaisten kasvien esiintymä 14 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; oranssi 
piste = vanha epätarkka koordinaattitieto, esiintymä löytyi lähistöltä; vihreä ympyrä = epätarkka 
ja/tai väärä lähtötieto; sininen rajaus = pähkinäpensaslehto). 
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Kuva 5.7. Uhanalaisten kasvien esiintymä 15 (punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää 
ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
 
 
14A-C Rosala Hamnholmen (3.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Kohde sisältää kolme erillistä metsäomenapuun esiintymää mökkiasutuksen lomassa. Hertta-
tietokannassa on annettu kaikille sama koordinaatti (100x100 m ruutu), mutta sanallisten kuvausten 
perusteella löydettiin kolme esiintymää (kuva 5.6). Hertassa oleva osaesiintymä ”B:n” kuvaus 
(”Edellisen W-puolella noin 5 m korkea puu”) on kuitenkin varsin erilainen kuin kartoituksessa 
löydetty kasvusto (esiintymä B), joten ei ole varmaa, onko kyseessä sama esiintymä. 
 
A): Tulos: + (lisäksi löytyi toinen uhanalainen laji) 
Esiintymän tiedot: (Hertassa osaesiintymä ”A”) 
Sijainti: 664967:324206 (arvio, Kansalaisen karttapaikka). Noin 25 m mökistä pohjoiseen. 
Kasvupaikka: Etelärinteessä sijaitseva pähkinäpensaslehto. 
Kasvusto: Yksi kolmirunkoinen puu sekä yksi maanmyötäisesti kulkeva pitkä haara. Kolme pystyä 
runkoa todella suuria, aivan ylös asti pystyjä, n. 10 m korkuisia, Ø 10-12 cm. Hyväkuntoisia, 
hedelmöiviä. Maanmyötäinen haara Ø 5 cm. 
Hoitotarve: Ei kiireellistä hoitotarvetta. Kasvupaikalle tulisi tehdä LSL 29 § mukaisen 
luontotyypin suojelupäätös. 
Muuta: Mökin asukkaat ovat tietoisia esiintymästä. Mökin pihassa kasvaa myös uhanalaista 
tylppäliuskaorapihlajaa (Crataegus monogyna, VU) ilmeisesti alkuperäisenä. Kesäasukkaan tietojen 
mukaan esiintymä ei olisi viljelykarkulainen, ja lajia on ollut tontilla alkujaan useampiakin 
yksilöitä. Esiintymän koordinaatit: 664964:324206. 
Metsäomenapuun ympärillä on todennäköisesti luonnonsuojelulain kriteerit täyttävä, 
kasvillisuudeltaan edustava pähkinäpensaslehto, joka tulisi rajata suojelualueeksi. 
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B): Tulos: + 
Esiintymän tiedot: (Hertassa osaesiintymä ”B”) 
Sijainti: 664963:324203 (arvio, Kansalaisen karttapaikka). Mökistä n. 30 m lounaaseen, 
ulkokäymälän takana ylärinteessä. 
Kasvupaikka: Ravinteisen, suojaisen kallion kaakkoon suuntautuva rinne, jossa suojaava 
pienilmasto (pieni ”kouru” kalliossa). Alarinteessä ulkokäymälä, joka ei vaikuta kasvupaikkaan 
(mahd. ravinteet valuvat poispäin). Seuralaislaji: käärmeenpistonyrtti (Vincetoxicum hirundinaria). 
Ei varjostusta. Lämmin, aurinkoinen kasvupaikka. 
Kasvusto: Neljä hyvin lähekkäistä pientä runkoa n. 1,5 m pituisella janalla. Huonokuntoisia. Yksi 
rungoista kokonaan kuollut lukuun ottamatta hyväkuntoista tyvihaaraa, jossa jopa hedelmiä. Muista 
rungoista muutamia isompia haaroja kuollut. Enemmistö lehdistä taudin runtelemia. 
Hoitotarve: Ei kiireellistä hoitotarvetta. Kasvupaikan tila tuntuu olevan vakaa, mutta kasvusto on 
taudin runtelema. 
Muuta: Mökin asukkaat ovat tietoisia esiintymästä. 
 
C): Tulos: + 
Esiintymän tiedot: (Hertassa osaesiintymä ”C”) 
Sijainti: 664976:324223 (arvio, Kansalaisen karttapaikka). Noin 4-5 m mpy, mökin 
kaakkoispuolella olevan pienen pähkinäpensaslehdon reunassa. 
Kasvupaikka: Rannan tuntumassa oleva n. 4 aarin kokoinen pähkinäpensaslehto. Metsäomenapuu 
kasvaa lehdon länsireunassa järeän (Ø 40 cm) männyn vieressä. Mänty ja lähimmät pähkinäpensaan 
oksat varjostavat melko paljon. 
Kasvusto: Yksi pieni puu, jonka latva on katkennut n. 2 m korkeudelta. Sivuhaara on jatkanut 
kasvua suoraan sivulle päin ja on hyväkuntoinen, tauditon, Ø n. 4 cm. Puun tyvellä on myös kolme 
nuorta juurivesaa (korkeudet: 2 m, 0,7 m, 0,7 m). 
Hoitotarve: Kohtalainen hoitotarve. Varjostus ja mökkiasutus ovat uhkia esiintymälle. 
Muuta: Käynnin yhteydessä mökin asukkaita varten jätettiin kirjallinen tieto esiintymästä, ja 
kasvupaikka merkittiin. Myös pähkinäpensaslehto, jonka reunalla metsäomenapuu kasvaa, on 
arvokas luontokohde. Lehto ei kuitenkaan välttämättä täytä luonnonsuojelulain tarkoittaman 
luontotyypin kriteerejä. 
 
 
15 Rönnskäret (1.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aikaisempi havaintotieto on tarkka (1x1 m ruutu), kohdassa 6649328:3254332 (kuva 5.7). Alue on 
aktiivisessa kesämökkikäytössä. Koordinaattien mukaisessa paikassa on veneranta. Suurinta osaa 
alueesta peittää hoidettu nurmikko, joka ulottuu aivan vesirajan tuntumaan saakka. Nurmikon 
reunoilla on parissa kohdassa pienialaisesti tiheää tervaleppä- ja muuta taimikkoa, jonka kenttä- ja 
pensaskerros on kuitenkin liian tiheää lännenhanhikille. Alue on kokonaisuudessaan tätä nykyä 
soveltumatonta lännenhanhikille, ja esiintymä lienee kadonnut. Paikalla olleet mökkiläiset eivät 
olleet tietoisia vanhasta lännenhanhikkihavainnosta. 
 
[Kartoituksessa tarkastettiin myös ilmeisen virheellisen lähtökartan mukainen havaintopiste 
suunnilleen kohdassa 664922:325423. Piste on aivan kesämökin kohdalla, eikä paikalla ole mitään 
kasvuedellytyksiä lännenhanhikille.] 
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16 Rosalalandet (4.7.2010) – Meriotakilokki (Salsola kali ssp. kali) 
 
Tulos: − 
Aiempi havaintopiste on kohdassa 664830:324647 (kuva 2.6). Lajia ei ole Hertta-tietokannan 
mukaan nähty paikalla vuoden 1971 jälkeen etsinnöistä huolimatta. Paikalla on 150 m pitkä 
hiekkaranta, joka on suosittu uimapaikka. 
Myös tämän kartoituksen perusteella esiintymän voi hyvällä syyllä olettaa hävinneeksi. Hiekkaranta 
käytiin kartoituksessa kauttaaltaan läpi n. 20 m leveydeltä eli siihen asti, missä ensimmäiset isot 
männyt kasvavat. Kasvupaikka on sinänsä meriotakilokille soveltuva, ja hiekkaranta on pysynyt 
kokonaan avoimena. Alue on kuitenkin pieni, ja lähtökohta meriotakilokin säilymiselle on 
epäsuotuisa, jos esim. uimarit ovat useana vuonna peräkkäin kitkeneet sen pois tai lajin 
siementuotanto on muuten epäonnistunut. Laji on yksivuotinen ja siten riippuvainen vuosittaisen 
siementuotannon onnistumisesta. 
 
 
17 Bötskäret (2.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Tulos: + 
Saaren koillisosassa oleva esiintymä löytyi kartoituksessa. 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 66478:32503. Sijaintia ei saatu tarkemmaksi, mutta esiintymä on varsin helposti 
löydettävissä (kuva 5.8). 
Kasvupaikka: Kuivahkon VT-kankaan ja MT/OMT-kankaan välissä oleva katajikkovyö. Korkeat 
männyt varjostavat jonkin verran, lisäksi kataja on lisääntynyt voimakkaasti välittömässä 
ympäristössä. 
Kasvusto: Yksi n. 3 m korkea puuyksilö (aiemmassa havainnossa korkeus ”n. 4 metriä”). 
Puolivälin alapuolella oksat ovat enimmäkseen lehdettömiä, latvus on lehvästöltään harsu. Lehdissä 
kolmenlaisia vaurioita: syötyjä kohtia, ruskeaa (sienen/viruksen aiheuttamaa) laikkua ja lehtien 
käpristymistä. Puu on niukasti kukkinut, ei hedelmiä. Ei tyvivesoja tai -haaroja. 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Puu on varsin huonokuntoinen ja kasvupaikka varjostunut. 
 
 
18 Bötskäret (2.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aiempi sijaintitieto 664777:325038 on tarkka (10x10 m ruutu) (kuva 5.8). Alueella on 
laidunnuksen aikaan varmaankin ollut lännenhanhikille sopivat olosuhteet. Nykyisin paikalle on 
kuitenkin kehittynyt OMT-kangas, jonka sukkessio on edennyt paikalla pitkälle. Varpujen 
peittävyys on suuri, ja järeät männyt varjostavat kasvupaikkaa. Alueelta ei löytynyt mitään 
lännenhanhikkiin viittaavaa eikä sille sopivia kasvupaikkoja. Rantavyöhykkeessä saattaisi olla vielä 
lajille sopivia paikkoja, mutta sisempänä saaressa sellaisia enää tuskin on. Laji on varsin 
todennäköisesti hävinnyt ainakin koordinaattien mukaiselta alueelta. 
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Kuva 5.8. Uhanalaisten kasvien esiintymät 17-20 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; 
punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai 
väärä lähtötieto; sininen rajaus = kluuvi ja lettoinen suo). 
 
 

 
Kuva 5.9. Uhanalaisten kasvien esiintymä 21 (vaaleanpunainen piste = oletetun paikan [tarkka] 
koordinaattitieto vanhan kuvauksen perusteella, esiintymää ei löytynyt; punainen piste = vanha 
koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto; siniset 
rajaukset = tarkistetut [epäsopivat] alueet). 
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19 Korsskäret (2.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Tulos: + 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664770:325060. Saaren pohjoisniemeä rajaavan lehdon pohjoisreunassa (kuva 5.8). 
Kasvupaikka: Pienilmastoltaan suotuisa lehtoinen notko. Metsäomenapuu sijaitsee kallioseinustan 
juurella. Länsipuolella kasvaa nuorta männikköä, joka on välitön uhkatekijä. Lähin nuori mänty 
kasvaa aivan omenapuun vieressä ja varjostaa sitä. 
Kasvusto: Yksi suuri puuyksilö. Kaikki haarat yhtä alahaaraa lukuun ottamatta eläviä, 
enimmäkseen hyväkuntoisia. Puu on kukkinut (niukahkosti), mutta ei tuottanut kartoitusvuonna 
2010 hedelmiä. 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Varjostavaa mäntypuustoa raivattava. 
 
 
20 Korsskäret (2.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: +/+ 
 
Esiintymän 1 tiedot (vanha esiintymä): 
Sijainti: 6647523:3250776 (GPS, ± 3 m) (kuva 5.8). Itärannalla sijaitsevan kapean, syvälle 
työntyvän lahden takana heti rantakallion reunassa. 
Kasvupaikka: Geo- ja epilitoraalin rajamailla oleva tasanne, jota rajaavat maan puolelta kalliot ja 
tiheä katajikko. Paikalla on niittymäistä kasvillisuutta, mutta alue on myös voimakkaasti 
taimettunut pihlajan, männyn ja tervalepän taimista. Keskellä on myös isompi tervaleppäryhmä 
tyvivesoineen sekä 3 m korkuinen pylväsmäinen kataja. Seuralaislajeja: sarjakeltano (Hieracium 
Umbellata -ryhmä), niittysuolaheinä (Rumex acetosa), karhunputki (Angelica sylvestris), 
metsäorvokki (Viola riviniana) ja siankärsämö (Achillea millefolium). 
Kasvusto: Lännenhanhikkia on melko tasaisesti n. 5x5 m kokoisella alalla, laji on yksi niityn 
valtalajeista. Kasvusto melko runsaasti kukkivaa, kukat nupulla ja osa jo avautunut. Kasvusto 
enimmäkseen melko hyväkuntoista. 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Käynnin yhteydessä poistettiin paikalla ollutta tiheää pihlaja- ja 
mäntytaimikkoa. Umpeenkasvu on silti uhka keskipitkällä aikavälillä. 
 
Esiintymän 2 tiedot (uusi esiintymä): 
Sijainti: 664748:325071 (Kansalaisen karttapaikka) (kuva 5.8). Rannan tuntumassa sijaitsevasta 
hienosta lettomaisesta kluuvisuosta joitain kymmeniä metrejä pohjoisluoteeseen on pieni 
kalliokumpu, jonka pohjoisluoteispuolella on esiintymä noin aarin alalla. 
Kasvupaikka: Epätavallinen lännenhanhikille: pitkälle kehittynyt, runsaslahopuinen ja varpuinen 
MT-kangas. Lännenhanhikki tuntuu pärjäävän erityisesti maahan kaatuneiden lahopuiden 
muodostamissa aukoissa ja sammaleisissa kohdissa. 
Kasvusto: Alueella on useita yksilöitä lännenhanhikin ja rätvänän risteymää (P. anglica × erecta), 
mutta myös hyvin puhtaan näköistä lännenhanhikkia (takaisinristeymän mahdollisuutta ei voi 
sulkea pois). Yksilömäärä: n. 5 melko hyväkuntoista P. anglica -yksilöä (rameettia) + useita 
risteymäyksilöitä. 
Hoitotarve: Ei kiireellistä hoitotarvetta. Esiintymä tuntuu pärjäävän alueella umpeenkasvusta 
huolimatta yllättävän hyvin, mutta risteytyminen rätvänän kanssa lienee suurin uhka esiintymälle. 
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Muuta: Lähistöllä oleva kluuvi ja sen reunassa oleva lettoinen suo (664743:325074) sisältävät 
useita arvokkaita ja suojeltavia luontotyyppejä. Lettoisessa korpireunuksessa kasvaa mm. 
hernesaraa (Carex viridula) ja tuppisaraa (Carex vaginata). Kluuvi on vesilailla suojeltu 
luontotyyppi. Kluuvin pohjoispuolinen lettoinen korpireunus sekä lettoinen neva ovat metsälain 
tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä (letot). Lettokorvet ja kaikki lettotyypit ja lettonevat 
on Etelä-Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi luontotyypeiksi (CR) ja koko maan 
mittakaavassakin ne ovat uhanalaisia luontotyyppejä (VU tai EN). 
 
[Tämän esiintymän läheisyydessä on ilmeisen virheellinen lähtökartan piste, jolta lännenhanhikkia 
ei löytynyt.] 
 
 
21 Rosalalandet (5.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Tulos: − 
Aiempi havaintotieto on epätarkka (100x100 m ruutu) (kuva 5.9). Sanallinen kuvaus (Hertta-
tietokannassa) vuodelta 1968 on seuraava: ”Rosala, Stubbnäs, kylän länsipuolella, pellon edessä 
lehtorinteessä.” 
Alue on muuttunut 42 vuodessa melkoisesti: taloja on rakennettu lisää ja entiset niityt ja pellot ovat 
osin umpeenkasvaneita. Siksi kuvausta ”pellon edessä lehtorinteessä” ei voitu tunnistaa maastossa. 
Kartoituksessa etsittiin ensin jalkaisin hehtaariruudulta potentiaalisia, em. kuvauksessa mainitun 
kaltaisia paikkoja. Myös paikallisia kesäasukkaita haastateltiin, mutta heillä ei ollut enempää tietoa 
asiasta. 
Etsinnöissä ainoaksi potentiaaliseksi alueeksi jäi n. 8 aarin kokoinen lehtoinen metsälaikku kahden 
pihamaan välissä, kohdassa 664752-6:324764-6. Paikalla kasvaa hyvin tiheä ja rehevä 
suurruohosto, mm. nokkosta (Urtica dioica) ja pensaikkoa, mm. punaherukkaa (Ribes rubrum) sekä 
nuoria lehtipuiden ja männyn taimia. Kuvion itäreunalta, melko kauan sitten rakennetun talon 
pihamaan reunasta löytyi nuorehkoja omenapuita, jotka kuitenkin vaikuttivat selvästi 
tarhaomenapuulta (Malus domesticus) tai metsä- ja tarhaomenapuun risteymältä (M. domesticus × 
sylvestris): nuoret haarat ja lehtiruodit olivat kauttaaltaan varsin karvaisia ja melko lyhyitä 
suhteessa lehtilapaan. Rungot eivät myöskään olleet metsäomenapuulle tyypilliseen tapaan oraisia. 
Em. paikka ei tunnu vastaavan aiempaa kuvausta (”pellon edessä lehtorinteessä”), vaan 
karttatarkastelun ja aiemman kuvauksen perusteella todennäköisin paikka on kohdassa 
664752:324761. Se on kuitenkin jäänyt rakennuksen alle. 
 
 

   
20 Korsskäret: lännenhanhikkiesiintymä 1. 22 Furuholmen: lännenhanhikki. 
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22 Furuholmen (3.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: + 
Aiempi sijaintitieto Hertta-tietokannassa on epätarkka (100x100 m ruutu), eikä ole selvää, viittaako 
kuvaus saaren itä- vai länsireunaan: ”Usealla paikalla, kalkkijuonella syvän lahden lähellä W-
osassa, lehmälaitumella.” Havainto on vuodelta 1968 (Leif Lindgren). 
Kartoituksessa tarkastettiin sekä saaren länsipuolella sijaitsevan lahden eteläsopukan takana oleva 
pieni lehtonotko, että saaren itärannan lahden rannat (kuva 5.10). Lajia löytyi itäpuolen lahden 
rannalta.  
Länsirannan puoleisen lahden takaa (kohdasta 664679:324057) lajia ei löydetty. Paikalla on melko 
tiheää puustoa (mäntyä ja tervaleppää), ja kenttäkerroksessa on kostean suurruoholehdon ja paikoin 
tuoreen lehdon lajistoa: hallitsevana lajina on hietakastikka (Calamagrostis epigejos), muita lajeja 
ovat mm. tesma (Milium effusum), pensaikkotatar (Fallopia dumetorum), vadelma (Rubus idaeus), 
nokkonen (Urtica dioica), metsäorvokki (Viola riviniana) ja puna-ailakki (Silene dioica). 
Kasvupaikka tuntuu varjostuksen ja kilpailevan korkeakasvuisen lajiston takia sopimattomalta 
lännenhanhikille. 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 66466:32405. Tarkempi arvio suunnilleen kohdassa 664665:324056 (Kansalaisen 
karttapaikka). Kasvusto on saaren itärannan suurimman lahden länsireunalla, ja ulottuu geo- ja 
epilitoraalin rajalta hieman ylöspäin rinteeseen. 
Kasvupaikka: Kuivahko, osin kallionpäällinen niitty varsinaisen merenrantaniityn takana. Paikalla 
myös melko harvaa rantapuustoa: mäntyä ja tervaleppää. Muita lajeja: jäkki (Nardus stricta), 
pihatähtimö (Stellaria media) ja pihlaja (Sorbus aucuparia). Ylempänä on myös rätvänää 
(Potentilla erecta) sekä rätvänän ja lännenhanhikin risteymää (P. anglica × erecta). 
Kasvusto: Rannempana n. 1x2 m kokoinen kasvusto puhdasta lännenhanhikkia; ylempänä myös 
risteymää. Lännenhanhikit hyvinvoivia, kukkia melko paljon. Lännenhanhikin peittävyys 
kasvustojen kohdalla 7-15 %. 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Puuston varjostus on kohtalainen uhka esiintymälle. Lisäksi 
risteytyminen rätvänän kanssa uhkaa populaation geenipuhtautta. 
 
[Ilmeisen virheellistä pistettä lähtökartassa suunnilleen kohdassa 664666:324047 ei kartoituksessa 
tarkastettu.] 
 
 
23 Storholmen (3.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: + 
Aiemman havainnon koordinaatit 66444:32437 Hertta-tietokannassa ovat epätarkat (100x100 m 
ruutu) (kuva 5.11). Kuvaus Hertassa on seuraava: ”[saaren] Eteläosan pienen lahden poukaman 
rantaniityllä.” Tämän perusteella koordinaattiruutu on Hertta-tietokannassa väärä, ruudun tulisi olla 
66443:32437. Kartoituksessa lännenhanhikkia löytyikin tästä ruudusta kuvailun mukaisesta 
paikasta: 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664436-7:324375-6 (arvio, Kansalaisen karttapaikka). 300 m Storholmenin eteläkärjestä 
pohjoiseen olevan suojaisan lahden läntisimmän (sisimmän) pikkupoukaman pohjoisreunassa 
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rantaniittyvyöhykkeen yläreunassa. 
Kasvupaikka: Kenttäkerrokseltaan hyvin harvakasvustoinen niittymäinen kohta varsinaisen 
merenrantaniityn yläpuolella geo- ja epilitoraalin rajamailla. Varsinainen alapuolella oleva 
merenrantaniitty on ruokohelpi-puntarpää-rantanurmikkavaltaista, muttei uhkaa lännenhanhikin 
kasvupaikkaa. Sen sijaan maan puolella aivan vieressä, lännenhanhikkikasvuston länsipuolella, on 
tiheä nuori kuusi- ja mäntytaimikko, puusto enimmäkseen n. 30 vuotta vanhaa. Taimikko 
muodostaa varjostuksellaan ja kilpailullaan (mm. juuristot) välittömän uhan esiintymälle. Myös 
runsas neulaskarike huonontaa kasvupaikkaa. 
Kasvusto: Noin 1x1,5 m alalla harva, huonokuntoinen, marto kasvusto. Lehdet pieniä. Ei kukkia. 
Lännenhanhikin peittävyys kasvuston alalla n. 7-10 %. 
Hoitotarve: Kiireellinen. Kasvupaikka kaipaa välitöntä puuston raivausta. 
 
[Koordinaattipiste lähtökartassa suunnilleen kohdassa 664438:324364 on ilmeisen virheellinen eikä 
sitä tarkastettu.] 
 
 
 

  
22 Furuholmen: lännenhanhikkikasvustoa. 23 Storholmen: lännenhanhikkiesiintymä.
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Kuva 5.10. Uhanalaisten kasvien esiintymä 22 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; 
vaaleanpunainen piste = oletetun paikan [tarkka] koordinaattitieto vanhan kuvauksen perusteella, 
esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
 
 

  
24 Lillholmen: lännenhanhikkiesiintymä 25 Bånskäret: lännenhanhikkiesiintymä kevyen 
(etualalla aurinkoisessa laikussa). raivauksen jälkeen. 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

79

 
Kuva 5.11. Uhanalaisten kasvien esiintymät 23 & 24 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; 
oranssi piste = vanha epätarkka koordinaattitieto, esiintymä löytyi lähistöltä; vihreä ympyrä = 
epätarkka ja/tai väärä lähtötieto). 
 
 
24 Lillholmen (3.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: + 
Aikaisempi sijaintitieto Hertta-tietokannassa on epätarkka (100x100 m ruutu 66442:32444); ruutu 
saattaa olla liian pohjoinen (ks. oikea koordinaatti alla) (kuva 5.11). Kuvaus Hertassa on seuraava: 
”Lillholmin eteläosan rantaniityn geolitoraalin ja epilitoraalin rajamailla sekä viereisellä kedolla”. 
Sanallisen kuvauksen perusteella yksi esiintymä löytyi kuvauksen mukaisesta paikasta rantaniityltä, 
mutta viereiseltä entiseltä kedolta lajia ei löydetty.  
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 66441:32444. Eteläosan ison lahden pohjoisreunassa geo- ja epilitoraalin rajalla, entisen 
kedon länsireunassa olevan katajikon länsipuolella (ks. piirros alla).  
Kasvupaikka: Entinen rantalaidun on muuttunut korkeakasvuiseksi niityksi ja suurruohoiseksi 
tervaleppälehdoksi. Myös viereinen keto on menettänyt ominaispiirteensä. Kasvupaikka sijaitsee 
heti matalan kalliokynnyksen yläpuolella. Kivikynnyksen alapuolella on kosteaa nuokkuhelmikän 
(Melica nutans), nurmilauhan (Deschampsia cespitosa) ja vadelman (Rubus idaeus) dominoimaa 
niittykasvillisuutta, sen alapuolella puolestaan on kapea nuorten haapojen (Populus tremula) 
muodostama vyö, jonka alapuolella on ketohanhikkivaltainen (Potentilla anserina) 
merenrantaniitty, joka edelleen muuttuu järviruovikoksi. Lännenhanhikki kasvaa ylemmällä 
niityllä, juuri ennen tervaleppälehtoa. Seuralaislajeja ovat vadelma, kyläkellukka (Geum urbanum), 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

80

nurmilauha, merivirmajuuri (Valeriana sambucifolia ssp. salina), lehtonurmikka (Poa nemoralis), 
niittyleinikki (Ranunculus acris) ja piikkiohdake (Cirsium vulgare). Etenkin vadelma, mutta myös 
muu kasvillisuus (ml. rannan haavat) ovat voimakkaasti tukahduttamassa lännenhanhikkia alleen. 
Kasvusto: Kolmionmuotoinen (4 m x 2,5 m), melko huonokuntoinen kasvusto. Lännenhanhikki on 
pienilehtistä ja niukasti kukkivaa. Muutamia nuppuja. 
Hoitotarve: Kiireellinen. Lännenhanhikki on jo tukahtumassa muiden kasvien alle, ja esiintymää 
uhkaa nopea häviäminen. 
Muuta: Käynnin yhteydessä poistettiin paikalta n. 40 vadelman taimea. 
Esiintymän sijaintipiirros: 

 
 
 
25 Bånskäret (4.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: −/+ 
Aiempi havaintotieto on koordinaateiltaan epätarkka (100x100 m ruutu) (kuva 5.12). Kasvupaikan 
sanallinen kuvaus Hertta-tietokannassa on seuraava: ”Matalan lahden matalakasvuinen 
merenrantaniitty ja keto, jota lampaat laidunsivat (1968).” 
Saaren eteläosan lahden rannalla ei juurikaan ole lännenhanhikille soveltuvaa matalakasvuista 
rantaniittyä tai ketoa, vaan umpeenkasvu on edennyt pitkälle. Rannan läheisyydestä lajia ei tiiviistä 
etsimisestä huolimatta löydetty. Jos lajia on ollut rannan läheisyydessä, se lienee hävinnyt. Myös 
koordinaattien epätarkkuus on ongelma, joka saattoi haitata löytymistä. 
Sen sijaan kartoituksessa löydettiin lännenhanhikin esiintymä huomattavasti ylempää saaren 
keskiosasta: 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664416:324122 (Kansalaisen karttapaikka). Paikka on kallioiden välinen notko, esiintymä 
on kohdassa, jossa kallioiden väli kapenee vain n. 20 metrin levyiseksi. Etäisyys mökkiin on 50-60 
m. 
Kasvupaikka: Tiheä, varjoisa, saniaisvaltainen lehto. Seuralaislajit: vadelma (Rubus idaeus), 
metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) ja kataja (Juniperus communis). 
Kasvusto: Pieni kasvusto n. 1x0,7 m alalla. Huonokuntoinen, varjostuksesta kärsivä kasvusto.  
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Hoitotarve: Kiireellinen. Ympäröivä kasvillisuus tukahduttanee esiintymän lähitulevaisuudessa, 
jopa 5 vuoden kuluessa. 
Muuta: Käynnin yhteydessä poistettiin varovasti lännenhanhikkikasvuston kohdalta sen alleen 
hautaavaa vadelma- ja saniaiskasvustoa. 
 
 
26A-B Bötsön (4.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Hertassa olevia pisteitä ovat (kuva 5.12): 
A) 664370:324077 - Malus sylvestris - ”Bötsön, W-laakson S-osassa kivikasan yläpuolella.” 
B) 66438:32408 - Malus sylvestris - [edellisestä pohjoiseen] ”W-laakson N-osassa.” 
 
[Näistä esiintymää A todennäköisesti tarkoittava piste (nro 27 kohdassa 664352:324077) 
lähtökartassa on ilmeisen virheellinen, eikä sitä tarkastettu.] 
 
A): Tulos: + 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664370:324077 (lähtökoordinaattien mukainen). Golfradaksi muutetun laakson 
länsiseinustalla, lohkareröykkiön yläpuolella kallionseinämien välisessä ”kulmauksessa”. 
Kasvupaikka: Paahteinen kallionseinämien välinen kulmaus (”uuni”), joka aukeaa kaakkoon päin. 
Kalkkipitoinen rinnelouhikko. 
Kasvusto: Yksi nelihaarainen tyveltä haarova puu. Haarojen paksuudet: 6 cm, 6 cm, 8 cm ja 8 cm. 
Korkein haara n. 5 m korkea. Hyväkuntoisia, lehdet lähes kokonaan taudittomia ja viattomia. Myös 
muutamia hedelmiä. 
Hoitotarve: Ei kiireellistä hoitotarvetta. Kasvupaikan tilanne vaikuttaa vakaalta, kilpailijoita ei ole 
kallioisessa maastossa. 
Muuta: Laakson länsirinteen pähkinäpensaat muodostavat luonnonsuojelulain tarkoittaman, 
edustavan pähkinäpensaslehdon, joka tulisi suojella. 
 
B): Tulos: + 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664382:324081 (karttapaikka). Laakson pohjoisosan länsiseinustalla olevan syvennyksen 
pohjoisreunassa, heti avokallion ja pienen jyrkänteen alla. 
Kasvupaikka: Louhikkoinen, kalkkipitoinen rinnelehto, aivan lohkareikon yläreunassa ennen 
kalliota. Yläpuolella lähes puutonta avokalliota, heti metsäomenapuun kohdalta alkaa alas asti 
jatkuva pähkinäpensaslehto. Voimakas varjostus. 
Kasvusto: Yksi hento puu. Korkeus n. 2 m, paksuus 2 cm. 
Hoitotarve: Kiireellinen. Puu kärsii silminnähden voimakkaasta varjostuksesta. 
Muuta: Laakson länsirinteen pähkinäpensaat muodostavat luonnonsuojelulain tarkoittaman, 
edustavan pähkinäpensaslehdon, joka tulisi suojella. 
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Kuva 5.12. Uhanalaisten kasvien esiintymät 25-28 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; 
punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai 
väärä lähtötieto; sininen rajaus = pähkinäpensaslehto). 
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Kuva 5.13. Uhanalaisten kasvien esiintymä 29 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; oranssi 
piste = vanha epätarkka koordinaattitieto, esiintymä löytyi lähistöltä; vihreä ympyrä = epätarkka 
ja/tai väärä lähtötieto). 
 
 
27 Bötsön (4.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aiempi havaintotieto hertassa on epätarkka (100x100 m ruutu) (kuva 5.12). Lännenhanhikkia 
etsittiin koordinaattien 66436:32409 mukaiselta kallionpäällyssuolta ja muista kallion päällisistä 
painanteista. Kartoituksen perusteella on vahva syy epäillä virhettä koordinaateissa. Alueelta ei 
löytynyt lännenhanhikille sopivaa elinympäristöä. Kallion päällinen alue oli joko lähes puutonta 
kalliota tai varjoisaa isovarpurämettä. Pienemmissä painanteissa on joko yhtenäinen varvikko tai 
metsälauhamatto (Deschampsia flexuosa).  
 
Myös lähtökartassa ympyröity ilmeisen virheellinen piste (n. 150 m em. koordinaattiruudusta 
etelään) tarkastettiin kartoituksessa, mutta se todettiin lajille mitä todennäköisimmin epäsopivaksi. 
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28 Bötsön (4.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: − 
Aiemman havainnon tietoa ei löydy Hertasta. Koordinaattitieto on tarkka (10x10 m ruutu) (kuva 
5.12). Lännenhanhikkia etsittiin näiden koordinaattien (664374:324122) mukaisesta paikasta, joka 
on talon pihapiirin reunassa olevaa kosteaa suurruohoniittyä ja -lehtoa. Suurruohosto on hyvin 
tiheää ja korkeaa. Myös paikan koivu- ja tervaleppäpuusto on peittävää. Useammankaan aarin 
alueella ei ole lainkaan lännenhanhikille sopivaa aluetta. Pihapiiri on ollut hoitamattomana jo 
pidemmän aikaa. Käynnin perusteella laji on hävinnyt paikalta jo kauan sitten. Varsin mahdolliselta 
tuntuisi myös se vaihtoehto, että koordinaatteihin liittyy jokin epäselvyys. 
 
 
29 Busön (4.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Tulos: + 
Hertta-tietokannasta saadut aiemman havainnon koordinaatit ovat tarkat (664276:324100) (kuva 
5.13). Kartoituksen perusteella koordinaatit ovat kuitenkin hieman pielessä, sillä esiintymä löytyi n. 
50 m lännempää. Koordinaattien mukaisessa paikassa oli kylläkin aivan äskettäin raivattu 
pienpuustoa, mutta paikalla olleiden raivausjätteiden seassa ei näkynyt omenapuun osia. 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664276:324095 (Kansalaisen karttapaikka). Noin 60 m mökistä länteen, rantakallion 
yläpuolisella tasanteella. 
Kasvupaikka: Hieman soistuva, varjoisa koivikko. Puusto varjostaa voimakkaasti 
metsäomenapuuta. 
Kasvusto: Yksi kaksirunkoinen puu, rungot 3 ja 5 m korkuisia. Huonokuntoinen, lehtituhoja paljon 
(etenkin tauteja). 
Hoitotarve: Kiireellinen. Varjostus hyvin voimakasta ja puu huonokuntoinen. 
 
 
30 Bodö W (4.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: + 
Aiempi havaintotieto on koordinaateiltaan epätarkka (100x100 m ruutu) (kuva 5.14). 
Hehtaariruudulla on kuitenkin käytännössä vain yksi lajille sopiva alue, jolta esiintymä myös 
löydettiin: 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: Noin 6-7 m mpy olevalla, muutaman aarin kokoisella, soistuvalla tasanteella, joka on ollut 
aiemmin niitty. Yksittäisten osakasvustojen koordinaatteja: 664257:324146, 664260:324146, 
664259:324151. 
Kasvupaikka: Pääasiassa koivua kasvava matalasti ojitettu, soistuva entinen niitty. Alue muuttunut 
pitkälle kohti kosteaa lehtoa. Kenttäkerros monin paikoin voimakkaasti saniaisvaltainen (metsä- ja 
isoalvejuuri, Dryopteris carthusiana & D. expansa); osittain vielä jäljellä niityn/laitumen 
kasvillisuutta, mm. särmäkuisma (Hypericum maculatum), kevätpiippo (Luzula pilosa) ja 
sananjalka (Pteridium aquilinum). 
Kasvusto: Muutamia kasvustoja, suurin osa niityn länsipäässä. Länsipäässä osa kasvustoista 
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hyväkuntoisia, kukkivia. Niityn koillisosassa n. 10 m koillispäästä keskellä niittyä on kukkimaton, 
heikkokuntoinen kasvusto. Myös niityn lounaispuolella oleva kasvusto on pieni ja ehkä 
todellisuudessa rätvänän ja lännenhanhikin risteymää (P. anglica × erecta). Risteymää on myös 
niityllä.  
Hoitotarve: Kiireellinen. Umpeenkasvu luo välittömän uhan kaikille kasvustoille. Lisäksi 
umpeenkasvu suosii lännenhanhikin ja rätvänän välistä risteymää, jolloin myös lännenhanhikin 
geneettinen puhtaus on yhä enemmän vaarassa. 
 
 
31 Bodö S (4.7.2010) – Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
 
Tulos: (−) 
Havainnon koordinaatit ovat vuodelta 1968 ja epätarkat (100x100 m ruutu) (kuva 5.14). Tämän 
lisäksi alueella on käyty v. 1993 (S. Haapala, L. Lindgren, K. Syrjänen), jolloin on annettu seuraava 
kuvaus: ”Ympäri saarta n. 30 yksilöä. Useilla hieman karvaiset ruodit, mutta metsäomenapuulle 
tyypilliset happamankirpeät hedelmät. Kolmarsönin N puolella kaksi 3 m korkeaa varmaa 
metsäomenapuuta. Yksilöt hyväkuntoisia.” Ikävä kyllä v. 1993 löytyneiden puiden koordinaatteja ei 
ole kirjattu ylös tai ainakaan niitä ei ole Hertta-tietokannassa. Saari on iso, ja sen läpikäynti yhden 
henkilön voimin vaatisi erillisen kartoituksen. Tässä kartoituksessa oli tyydyttävä tarkistamaan 
koordinaattien mukainen paikka. 
Koordinaattien mukainen kohta on Bodö- ja Kalmarsö-saarten välisen laakean kallioalueen 
kohdalla. Kallioalue on lajille sopimatonta, vähäravinteista ja suojatonta, joten kartoituksessa 
tutkittiin laakean kallion reunamat, joista varsinkin kallion länsipuolella olevat ovat suojaisaa 
lehtoa. 
Kartoituksessa löytyi vain yksi tarhaomenapuu (Malus domesticus) selvästi koordinaatteja 
lännempää, kohdasta 664243:324152. Muita omenapuita ei löytynyt. 
Kartoituksen tulokseen on syytä suhtautua tämän kohteen osalta varauksella. Pääsyynä huonoon 
tulokseen lienee koordinaattien epätarkkuus. Jatkossa kartoitusta toistettaessa olisi tärkeää saada 
mahdollisimman kattavat ja tarkat tiedot vuoden 1993 kartoituksen tuloksista. 
 
 
32 Bodö E (4.7.2010) – Lännenhanhikki (Potentilla anglica) 
 
Tulos: + 
Aiemman havainnon koordinaatit ovat tarkat (10x10 m ruutu) (kuva 5.14). Laji löytyi paikalta. 
 
Esiintymän tiedot: 
Sijainti: 664250:324198. Saaren sisäosaan työntyvän lahden itärannalla. 
Kasvupaikka: Rannan kostea tervaleppälehto, epilitoraali, kasvusto metsänreunan puuston 
lomassa. Seuralaislajeja: nuokkuhelmikkä (Melica nutans), nurmilauha (Deschampsia cespitosa), 
oravanmarja (Maianthemum bifolium), mesiangervo (Filipendula ulmaria) ja vadelma (Rubus 
idaeus). 
Kasvusto: Pienehkö kasvusto, hyväkuntoisia. Vieressä kasvoi myös risteymää (P. anglica × 
erecta). 
Hoitotarve: Melko kiireellinen. Varjostus ja risteytyminen rätvänän kanssa uhkaavat esiintymää. 
 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

86

 
Kuva 5.14. Uhanalaisten kasvien esiintymät 30-32 (vihreä piste = uhanalainen laji havaittu; 
punainen piste = vanha koordinaattitieto, esiintymää ei löytynyt; vihreä ympyrä = epätarkka ja/tai 
väärä lähtötieto). 
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Liite 6a. Esiselvitysalueella tavatut uhanalaiset, silmälläpidettävät, puutteellisesti 
tunnetut ja muut merkittävät perhoslajit sekä lajikuvaukset.  
 
 
Tässä liitteessä esitämme tiedossamme olevat Hiittisten kirkonkylän alueelta tavatut 
huomionarvoiset lajit. Lajien esiintymisestä ja elintavoista Suomessa on alla lyhyet kuvaukset. Lajit 
esitetään luokittain suomenkielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä (* = erityisesti 
suojeltava laji; Rassi ym. 2001, Luonnonsuojeluasetus 2005).   
 
 
1. Uhanalaiset perhoslajit 
 
Äärimmäisen uhanalaiset lajit (luokka CR) 
 
Isoharmokääriäinen (Cnephasia communana) * 
Isoharmokääriäinen oli vielä 1970-luvun alussa melko yleinen. Sen jälkeen laji on rajusti 
harvinaistunut, ja edelliset havainnot Suomesta olivat 1990-luvulta. Elinympäristöjä ovat kuivat 
niityt ja kedot sekä ruderaattialueet, tienvieret ja ratapenkereet. Toukka on moniruokainen. 
Havainnointi: Aikuisten haavinta ja valolla houkuttelu kesäkuussa. 
 
Marunakätkökääriäinen (Cochylidia richteriana) * 
Ketomarunalla (Artemisia campestris) elävä kääriäinen, joka on hyvin vaativa elinympäristönsä 
suhteen. Sopivalla paikalla täytyy olla runsaasti paljasta hiekkamaata. Lajin ainoa nykyisin tunnettu 
Suomen populaatio elää Haminassa. Lisäksi yksittäisiä yksilöitä on havaittu muutamasta paikasta 
Suomenlahden rannikolta ja saaristosta, mm. Tammisaaren Jussaröstä ja Virolahdelta. Sillä 
tiedetään Haminan lisäksi olleen vakituinen esiintymä Dragsfjärdin Hiittisissä, josta on havaintoja 
vuosilta 1947-50 ja 1960, ja jonka edellisestä havainnosta on siis kulunut 50 vuotta. Myös Paraisilta 
1800-luvun jälkipuoliskolla löydetyt 9 yksilöä viittaavat paikalliseen esiintymään.  
Havainnointi: Aikuisten haavinta ja näköhavainnointi toukokuun lopulta kesäkuun 
jälkipuoliskolle. 
 
Erittäin uhanalaiset lajit (luokka EN) 
 
Ajuruohopussikoi (Coleophora lixella) * 
Lounais-Suomen rannikko- ja saaristoalueella paikoittaisena esiintyvä laji, jonka elinympäristöjä 
ovat kuivat ja avoimet hiekkapohjaiset alueet. Toukka elää syksyllä ajuruoholajeilla (Thymus) ja 
talvehtimisen jälkeen keväällä heinäkasveilla (Poaceae). 
Havainnointi: Aikuisten haavinta ja valolla houkuttelu kesäkuun lopulta heinäkuun 
jälkipuoliskolle. 
 
Kenttäkirjokoisa (Pyrausta ostrinalis) * 
Lounaisen saaristoalueen avoimien ja paahteisten hietikoiden laji, josta tunnetaan vain muutama 
esiintymä. Toukan ravintokasvi on kangasajuruoho (Thymus serpyllum). Lajilla on kaksi 
sukupolvea, joista jälkimmäinen lienee runsaampi. 
Havainnointi: Aikuisten haavinta toukokuun lopulla ja kesäkuun alussa sekä uudelleen heinäkuun 
jälkipuoliskolla.  
 



Dragsfjärdin itäisen saariston luontoselvitykset 2010 
 

 

88

Vaarantuneet lajit (luokka VU) 
 
Hietapeilikääriäinen (Pelochrista huebneriana) 
Ketomarunalla (Artemisia campestris) elävä paikoittainen Etelä- ja Kaakkois-Suomen laji, jonka 
elinpaikkoja ovat erittäin lämpimät ja avoimet hiekkapohjaiset alueet. Perhonen esiintyy rannikolla 
Ahvenanmaalta itärajalle, ja lisäksi Kouvolan – Lappeenrannan alueelta tunnetaan muutama 
sisämaan esiintymä.  
Havainnointi: Aikuisten haavinta ja valolla houkuttelu kesäkuun lopulta elokuun alkuun. 
 
Hietapussikoi (Coleophora caelebipennella) [EN vuonna 2010] 
Ahvenanmaan, lounaissaariston ja Hankoniemen hietikkoalueilla esiintyvä paikoittainen laji. 
Toukan ravintokasvi on ketomaruna (Artemisia campestris). 
Havainnointi: Aikuisten haavinta iltaisin ja valolla houkuttelu öisin heinäkuussa sekä toukkien 
etsintä kesäkuussa. 
 
Isoarokoisa (Pempeliella ornatella) * [EN vuonna 2010] 
Perhosen elinympäristöjä ovat hietikkorannat, ruderaattialueet, tienvieret, ratapenkereet ja muut 
avoimet hiekkamaat. Paikoittainen ja taantunut Etelä-Suomen laji, jonka harvat tunnetut esiintymät 
sijaitsevat Hankoniemellä, Hiittisten saaristossa, Säkylässä ja Salpausselän alueella. Toukan 
ravintokasvi on kangasajuruoho (Thymus serpyllum). 
Havainnointi: Aikuisten haavinta kesäkuun puolivälistä heinäkuun jälkipuoliskolle. 
 
Malikaapuyökkönen (Cucullia absinthii) [LC vuonna 2010] 
Etelä-Suomessa tavattava vaihtelevakantainen laji, joka on 2000-luvulla ollut aiempaa yleisempi. 
Lajia tavataan kuivilla kedoilla, hietikoilla ja ruderaattialueilla. Sen esiintymät ovat usein erilaisissa 
kulttuuriympäristöissä ja ovat siksi monesti uhattuja rakentamisen, umpeenkasvun ym. vuoksi. 
Toukan ravintokasveja ovat mali (Artemisia absinthium) ja pujo (Artemisia vulgaris) sekä ainakin 
satunnaisesti ketomaruna (Artemisia campestris). Laji on havaittu alueella ainakin1990-luvulla 
(Kari Vaalamo, suullinen tieto). 
Havainnointi: Toukkien etsintä elokuun loppupuolelta syyskuun puoliväliin. 
 
 
2. Silmälläpidettävät perhoslajit (NT) 
 
Ajuruohosulkanen (Merrifieldia leucodactyla) 
Ajuruohosulkasen elinympäristöjä ovat toukan ravintokasvia kangasajuruohoa (Thymus serpyllum) 
kasvavat hiekka-alueet. Laji oli aikoinaan melko yleinen, mutta viime aikoina se on taantunut 
selvästi, koska sopivat elinympäristöt ovat vähentyneet romahdusmaisesti.  
Havainnointi: Aikuisten haavinta kesäkuun puolivälistä heinäkuun lopulle. Laji tulee myös valolle 
yöllä. 
 
Apollo (Parnassius apollo) [EN vuonna 2010] 
Apollon elinympäristöjä ovat kalliot, joilla kasvaa toukan ravintokasvia isomaksaruohoa (Sedum 
telephium). Laji taantui voimakkaasti 1900-luvun jälkipuoliskolla ja hävisi laajoilta alueilta Etelä- 
ja Itä-Suomessa. Viime vuosina apollo on uudelleen laajentanut esiintymisalueitaan Lounais-
Suomessa ja Ahvenanmaalla. Saimaan alueelta ja Heinolan seudulta ei kuitenkaan ole tuoreita 
havaintoja. Apollo on Suomessa rauhoitettu. 
Havainnointi: Toukkien etsintä toukokuussa ja aikuisten näköhavainnointi heinäkuussa. 
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Harmokuismayökkönen (Chloantha hyperici) 
Perhosen elinympäristöjä ovat avoimet ja kuivat ketoalueet. Lähinnä Ahvenanmaan ja 
lounaissaariston alueilla esiintyvä paikoittainen laji.  Toukan ravintokasveja ovat kuismat 
(Hypericum). Laji on havaittu alueella ainakin 1988 (Kari Nupponen, omat havainnot). 
Havainnointi: Aikuisten houkuttelu valolla tai syötillä kesä-heinäkuussa. 
 
Helmihopeatäplä (Issoria lathonia) 
Kuivien ja avoimien ympäristöjen laji, joka taantui Suomessa romahdusmaisesti 1970-luvun 
jälkeen. Helmihopeatäplän vakituiset elinalueet ovat nykyisin Lounais-Suomen saaristossa, jossa 
kanta on viime vuosina elpynyt ja laji on taas melko yleinen. Toukka elää orvokeilla (Viola).    
Havainnointi: Aikuisten näköhavainnointi päivisin toukokuun lopulla ja kesäkuussa sekä 
heinäkuun jälkipuoliskolta syyskuun alkuun. 
 
Maitepunatäplä (Zygaena filipendulae) [VU vuonna 2010] 
Paikoittainen ja taantunut Etelä-Suomen laji, jonka elinympäristöjä ovat lämpimät niityt ja kedot, 
radanvarret ja hiekkakuopat. Toukan ravintokasvi on keltamaite (Lotus corniculatus).  
Havainnointi: Aikuisten haavinta ja näköhavainnointi heinäkuussa sekä toukkien etsintä 
kesäkuussa. 
 
Malipeilikääriäinen (Eucosma pupillana) [VU vuonna 2010] 
Malilla (Artemisia absinthium) elävä laji. Elinympäristöjä ovat ruderaattialueet, tienvieret, kuivat 
niityt ja kedot ym. malia kasvavat alueet. 
Havainnointi: Aikuisten haavinta ja valolla houkuttelu heinäkuussa. 
 
Tummahäränsilmä (Maniola jurtina) alueellisesti uhanalainen (RT) [VU vuonna 2010] 
Tummahäränsilmä elää kuivilla ja avoimilla niityillä sekä. Laji taantui voimakkaasti vielä 1980-
luvulla ja hävisi kokonaan Manner-Suomesta. Nykyisin tummahäränsilmää tavataan pääasiassa vain 
Ahvenanmaalla ja lounaissaaristossa. Lajin toukka elää heinillä (Poaceae). 
Havainnointi: Aikuisten näköhavainnointi päivisin heinäkuussa 
 
 
3. Puutteellisesti tunnettu perhoslaji (DD) 
 
Pussikoilaji (Coleophora nutantella) [EN vuonna 2010] 
Etelärannikon hiekka-alueilla elävä laji. Toukka elää nuokkukohokilla (Silene nutans). 
Havainnointi: Aikuisten haavinta kesä-heinäkuun vaihteessa tai toukkien etsintä heinä-elokuussa. 
Laji tulee myös valolle. 
 
 
4. Muut huomionarvoiset perhoslajit 
 
Cochylimorpha hilarana -kääriäinen  [RE vuonna 2010] 
Eteläinen laji, joka on tavattu Suomesta vain kolme kertaa, eikä nykyesiintymiä tunneta. Laji on 
kuitenkin saattanut olla paikallinen, sillä Hiittisistä on kaksi havaintoa sopivasta elinympäristöstä 
peräkkäisinä vuosina 1954-1955. Lisäksi Dragsfjärdin Öröstä on yksittäislöytö todennäköisesti 
harhautuneesta yksilöstä vuodelta 1999. Sopivia elinympäristöjä ovat paahteiset hiekkapohjaiset 
kedot, tie- ja ratavarret sekä ruderaatit, joilla kasvaa toukan ravintokasvia ketomarunaa (Artemisia 
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campestris). 
Havainnointi: Aikuisten houkuttelu valolla heinäkuun jälkipuoliskolla ja elokuun alkupuolella. 
 
Pussikoilaji (Coleophora discordella) [VU vuonna 2010] 
Paikoittainen ja taantunut etelärannikolla esiintyvä laji. Sisämaahavaintoja on vain muutama, ja 
niistä pohjoisin on Mynämäeltä. Parhaita elinympäristöjä ovat merenrantahietikot ja -somerikot, 
mutta lajia tavataan myös kedoilla ja tienpientareilla. Toukka elää keltamaitteella (Lotus 
corniculatus).  
Havainnointi: Toukkien etsintä toukokuun lopulta kesäkuun puoliväliin ja aikuisten haavinta 
juhannuksesta heinäkuun jälkipuoliskolle. 
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Liite 6b. Selvitysalueella tavatut uhanalaiset putkilokasvilajit ja lajikuvaukset.  
 
 
Tässä liitteessä esitämme selvitysalueella havaitut uhanalaiset putkilokasvilajit; kaikki ovat 
vaarantuneita (VU) (Rassi ym. 2001). Lajien esiintymisestä ja elintavoista Suomessa on alla lyhyet 
kuvaukset. Lajit esitetään suomenkielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.   
 
 
Keltamatara (Galium verum) 
Keltamataran esiintymisen ydinaluetta maassamme ovat Ahvenanmaa ja Lounais-Suomi, missä se 
on edelleen jokseenkin yleinen. Sisämaassa laji on kuitenkin käynyt jo harvinaiseksi. 
Uhanalaisuuden kriteerinä on risteytymisen aiheuttama kannan pieneneminen (yli 20 % viimeisen 
75 vuoden aikana), jonka arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. 
Keltamatara kasvaa etupäässä kuivilla niityillä, kallioilla ja kivikkoisilla tai hiekkaisilla 
merenrannoilla.  
Perinneympäristöjen umpeenkasvu on merkittävä uhka lajille. Tätäkin suuremmaksi uhaksi on 
arvioitu risteytyminen paimenmataran (Galium album) kanssa. Risteymä eli piennarmatara (Galium 
× pomeranicum) on varsinkin sisämaassa jo keltamataraa yleisempi. Saaristossa risteymää on 
vähemmän. 
Risteymä on fertiili, ja kantalajien kanssa muodostuvat takaisinristeymät ovat määrityksen kannalta 
hankalia. Sydänkesän parhaana kukinta-aikana aito keltamatara on kuitenkin varsin hyvin 
erotettavissa risteymästä. 
 
Lännenhanhikki (Potentilla anglica) [EN & erityisesti suojeltava vuonna 2010] 
Lännenhanhikin levinneisyysalue Suomessa rajoittuu lounaissaaristoon (lisäksi Tammisaaresta 
tunnetaan yksi esiintymä). Suurin osa esiintymistä sijoittuu juuri Kemiönsaaren eteläosiin Hiittisten 
alueelle. Koko Suomessa lienee tätä nykyä korkeintaan muutamia kymmeniä säilyneitä esiintymiä, 
mutta tilanne tunnetaan huonosti. Vuoden 2000 uhanalaisarvioinnissa kannan arvioitiin 
pienentyneen lähes 50 % viimeisen 30 vuoden aikana. 
Esiintymät sijaitsevat entisillä laidunsaarilla. Lännenhanhikki vaatii kasvupaikaltaan kohtalaista 
avoimuutta. Se kasvaa usein merenrannan läheisyydessä: aivan rantavyöhykkeen yläreunassa tai 
laidunnetussa rannan tervaleppälehdossa, mutta joskus myös sisempänä kuivilla/tuoreilla niityillä ja 
laidunmailla. 
Laitumien ja niittyjen umpeenkasvu on suurin syy lajin taantumiseen. Umpeenkasvun ohella lajia 
uhkaa vakavasti myös risteytyminen lähilajin rätvänän (Potentilla erecta) kanssa, joka kasvaa usein 
aivan lännenhanhikin vieressä. 
Risteytyminen vaikeuttaa myös lajinmääritystä, sillä risteymä on fertiili: se risteytyy edelleen 
kantalajiensa kanssa, jolloin syntyy vaikeasti tulkittavia takaisinristeymiä. Risteymä säilyy 
umpeutuvilla kasvupaikoilla lännenhanhikkia kauemmin. 
Lännenhanhikin havaitseminen maastossa voi joskus olla hankalaa umpeutuneimmilla 
kasvupaikoilla, sillä sen maata pitkin matavat rönsyt voivat peittyä muun kasvillisuuden alle. 
Tämän vuoksi kartoituksessa löytymättä jääneiden esiintymien määrän arvioidaan olevan kuitenkin 
korkeintaan 10 % tarkastettujen esiintymien kokonaismäärästä. 
 
Metsäomenapuu (Malus sylvestris) 
Metsäomenapuun levinneisyyttä Suomessa rajoittaa ilmasto. Lajia kasvaa eniten Ahvenanmaalla, 
minkä lisäksi esiintymiä tunnetaan melko tasaisesti ympäri lounaissaaristoa. Lajin nykytila 
tunnetaan huonosti. Vuoden 2000 uhanalaisarvioinnissa kannan on kuitenkin arvioitu pienentyneen 
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20-50 % viimeisen 75 vuoden aikana, eikä tulevaisuus näytä paremmalta. 
Metsäomenapuu kasvaa yleensä kuivissa/tuoreissa lehdoissa, mutta joskus muuallakin, usein 
pienilmastoltaan suotuisissa paikoissa. Laji on kalkinsuosija. Pienikokoisena puuna se vaatii 
kasvupaikalta valoisuutta ja jää helposti kookkaamman puuston varjostamaksi. 
Uhkatekijöistä merkittävin on aiemmin laidunnettujen metsien umpeenkasvu. Varsinkin 
esiintymisalueen reunaosissa (jota Kemiönsaari edustaa) merkittäviä uhkia ovat myös 
ristipölytyksen epäonnistuminen yksilöiden suuren välimatkan takia sekä risteytyminen 
tarhaomenapuun (Malus × domestica) kanssa. Myös rakentaminen ja metsätalous ovat uhkia 
esiintymille. 
Risteytyminen hankaloittaa myös lajinmääritystä. Täysin varma omenapuiden tunnistaminen vaatii 
kukkanäytettä (eli onnistuu vain alkukesästä), mutta muillakin tuntomerkeillä päästään lähes 
varmaan määritykseen. 
 
Tylppäliuskaorapihlaja (Crataegus monogyna) 
Tylppäliuskaorapihlaja (tylppöorapihlaja) elää Suomessa ilmastollisista syistä levinneisyytensä 
äärireunalla. Lajin alkuperäisesiintymät sijaitsevat harvakseltaan lounaissaaristossa ja 
lounaisimmilla mannerrannoilla. Iso osa havainnoista on tehty kauan sitten, ja kannan nykytila on 
huonosti tunnettu. Vuoden 2000 uhanalaisarvioinnissa kannan arvioitiin pienentyneen yli 20 % 
viimeisen 75 vuoden aikana. 
Tylppäliuskaorapihlaja kasvaa valoisissa, kuivissa/tuoreissa lehdoissa, lehtoniityillä ja 
metsänreunoissa. 
Lajin taantumisen syitä ovat etenkin valoisien, harvakasvuisien lehtoniittyjen ja metsänreunuksien 
umpeenkasvu perinteisen maatalouskäytön loputtua. Muita uhkia ovat myös rakentaminen ja 
metsätalous. 
Suomessa esiintyvä toinen alkuperäinen orapihlajalaji on hyvin samannäköinen ja niin ikään 
uhanalainen suippoliuskaorapihlaja (Crataegus rhipidophylla, VU). Nämä kaksi orapihlajalajiamme 
myös risteytyvät keskenään. Lajinmääritys voi lajien yhdennäköisyyden ja risteytymisen vuoksi 
olla toisinaan hankalaa. 
 
 
 

  
26 Bötsön: metsäomenapuu A. 
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Liite 7. Uhanalaisluokat, erityisesti suojeltavat lajit, EU:n direktiivit, Suomen 
kansainväliset vastuulajit ja rauhoitetut lajit. 
 
 
1. Uhanalaisluokat 
 
Suomen lajien uusimmissa (2000, 2010) uhanalaisuusarvioinneissa on sovellettu Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokitusta. Niissä lajien uhanalaisuutta arvioidaan 
määrällisten kriteerien avulla, ja uhanalaisuutta arvioitaessa otetaan siis huomioon myös ihmisestä 
riippumaton uhka. Uhanalaisuuden kriteereitä on viisi, ja niillä arvioidaan lajien populaatiokokoa ja 
populaation pienenemistä,  levinneisyys- ja esiintymisalueen suuruutta ja pirstoutumista sekä 
häviämisriskiä (ks. Rassi ym. 2001, 2010)  
 
Kaikki lajit on sijoitettu johonkin seuraavista luokista: 
 

 Arvioimatta jätetyt (NE, Not Evaluated)  
 Puutteellisesti tunnetut (DD, Data Deficient)  
 Hävinneet (RE, Regionally Extinct)  
 Luonnosta hävinneet (EW, Extict in the Wild)  
 Äärimmäisen uhanalaiset (CR, Critically Endangered)  
 Erittäin uhanalaiset (EN, Endangered)  
 Vaarantuneet (VU, Vulnerable)  
 Silmälläpidettävät (NT, Near Threatened)  
 Elinvoimaiset (LC, Least Concern). 

 
Uhanalaisuutta arvioitaessa päätetään aluksi, otetaanko laji ylipäänsä arvioinnin piiriin. Arvioimatta 
jätetyiksi luokitellaan lajit, joiden ei katsota kuuluvan arvioinnin piiriin tai joista on liian vähän 
tietoja kriteerien soveltamiseksi. Arvioitaviksi valituista lajeista todetaan, riittävätkö tiedot 
luotettavaan kriteerien mukaiseen arvioon vai jäävätkö lajit puutteellisesti tunnettuina arvioinnin 
ulkopuolelle.  
 
Riittävästi tunnettuja lajeja tarkastellaan yksityiskohtaisesti kriteereittäin. Ainoastaan yleiset lajit, 
joiden kanta ei ole taantuva, siirretään elinvoimaisiin lajeihin. Muista lajeista varmistetaan, onko 
laji hävinnyt. Jos laji ei ole hävinnyt, tarkastellaan, täyttääkö se äärimmäisen uhanalaisen, erittäin 
uhanalaisen, uhanalaisen, vaarantuneen tai silmälläpidettävän lajin kriteerit. Uhanalaisia lajeja 
ovat äärimmäisen uhanalaiseksi, erittäin uhanalaiseksi tai vaarantuneeksi luokitellut lajit (luokat 
CR, EN & VU).  
 
 
Uhanalaisluokkien kuvaukset 
 
Arvioimatta jätettyjä (NE) ovat lajit, jotka on rajattu arvioinnin ulkopuolelle. Tällaisia ovat muun 
muassa ihmisen mukana maahamme levinneet uustulokkaat sekä lajit, jotka elävät vain ihmisen 
rakentamissa elinympäristöissä. 
 
Puutteellisesti tunnettuja (DD) ovat lajit, joista tiedot niiden runsaudesta, levinneisyydestä tai 
populaation tilasta eivät riitä häviämisriskin arviointiin. Lajista tarvitaan lisää tietoa sen 
sijoittamiseksi oikeaan luokkaan. Todennäköisesti merkittävä osa puutteellisesti tunnetuiksi 
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arvioiduista lajeista on uhanalaisia.  
 
Laji on hävinnyt (RE), kun sen epäilyksettä viimeinen yksilö on kuollut tai siirtynyt 
tarkastelualueen ulkopuolelle riittävän pitkäksi katsotun ajan kuluessa. Ajan pituus ja 
etsintätehokkuuden riittävyys on arvioitu tapauskohtaisesti lajin löydettävyyden ja elintapojen 
tuntemuksen perusteella.  
 
Laji on luonnosta hävinnyt (EW), kun sen tiedetään säilyneen ainoastaan viljeltynä, vankeudessa 
tai luontoon palautettuna populaationa tai populaatioina selvästi alkuperäisen levinneisyysalueensa 
ulkopuolella. Lajin yhtään yksilöä ei ole tavattu perusteellisissa etsinnöissä tunnetussa tai oletetussa 
elinympäristössä sopivina aikoina koko tunnetulla levinneisyysalueella. 
 
Laji on äärimmäisen uhanalainen (CR), kun siihen kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka 
hävitä luonnosta minkä tahansa uhanalaisuuskriteerin perusteella määriteltynä. 
 
Laji on erittäin uhanalainen (EN), jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten kriteerejä, mutta siihen 
kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä luonnosta minkä tahansa 
uhanalaisuuskriteerin perusteella määriteltynä. 
 
Laji on vaarantunut (VU), jos se ei täytä äärimmäisen uhanalaisten tai erittäin uhanalaisten 
kriteerejä, mutta siihen kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä luonnosta minkä 
tahansa uhanalaisuuskriteerin perusteella määriteltynä. 
 
Silmälläpidettäviä (NT) ovat lajit, jotka lähes täyttävät vaarantuneiden kriteerit. Ne ovat muun 
muassa taantuneita tai harvinaisia lajeja, jotka eivät aivan täytä uhanalaisen kriteereitä. Lisäksi 
silmälläpidettäviä ovat huonosti tunnetut lajit, joiden elinympäristöjen tiedetään olevan uhanalaisia 
tai taantuvia. Silmälläpidettäviin kuuluu myös arviointikriteerien mukaan uhanalaisia lajeja, jotka 
saavat täydennystä rajojemme takaa. 
 
Elinvoimaisia (LC) ovat hyvin tunnetut lajit, jotka ovat yleisiä tai runsaita tai joiden kanta on niin 
vakaa, että ne eivät ole uhanalaisia. Elinvoimaisten lajien säilyminen maassamme 
lähitulevaisuudessa arvioidaan turvatuksi.  
 
Jotkut silmälläpidettäväksi tai elinvoimaiseksi luokitelluista lajeista ovat osassa 
levinneisyysaluettaan taantuvia tai esiintymisalue on pirstoutunut. Tällaisia ovat esimerkiksi monet 
soilla elävät perhoslajit, jotka ovat pohjoisessa yleisiä, mutta Etelä-Suomessa harvinaisia ja 
paikoittaisia. Nämä lajit ovat alueellisesti uhanalaisia (RT, Regionally Threatened) niissä 
levinneisyysalueensa osissa, joissa esiintyminen täyttää uhanalaisuuden kriteerit. Alueellisen 
uhanalaisuuden arvioinnissa aluejakona on käytetty metsäkasvillisuusvyöhykkeitä. Alueellista 
uhanalaisuutta on arvioitu vain niistä eliöryhmistä, joissa käytettävissä olevan tiedon taso on 
riittävä. 
 
 
2. Erityisesti suojeltavat lajit 
 
Luonnonsuojelulain 46 § nojalla uhanalaiseksi lajiksi voidaan asetuksella säätää sellainen 
luonnonvarainen eliölaji, jonka luontainen säilyminen on vaarantunut. Erityisesti suojeltavaksi 
voidaan luonnonsuojelulain 47 § nojalla asetuksella säätää sellainen uhanalainen eliölaji, jonka 
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häviämisuhka on ilmeinen. Ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava ohjelma erityisesti 
suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle 
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty, kun viranomainen on 
rajannut esiintymän ja saattanut sen tiedoksi maanomistajalle. 
 
 
3. EU:n lintu- ja luontodirektiivit 
 
Lintu- ja luontodirektiivit ovat Euroopan yhteisön keskeiset luonnonsuojelusäädökset. 
Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja, luontodirektiivi luonnonvaraista 
eläimistöä, kasvistoa ja luontotyyppejä. Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa ja säilyttää 
tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. Lajin on pitkällä aikavälillä säilyttävä 
luontaisessa ympäristössään, eikä sen luontainen levinneisyysalue saa supistua. Lisäksi lajin 
elinympäristöjä pitää olla riittävästi turvaamaan kannan säilyminen pitkällä aikavälillä. 
Lintudirektiivin yleistavoite on ylläpitää tietyt lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, 
tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia. 
 
Lintu- ja luontodirektiivit edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua. Direktiivit 
kieltävät niissä lueteltujen eläinlajien yksilöiden tahallisen tappamisen, pyydystämisen, 
häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallisen käytön. Lisäksi luontodirektiivi kieltää 
tiettyjen kasvilajien hävittämisen, keräämisen tai siihen rinnastettavan toiminnan sekä kaupallisen 
käytön. Luontodirektiivi myös kieltää tiettyjen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittämisen ja heikentämisen. Direktiivit edellyttävät, että osalle lajeista on osoitettava erityisten 
suojelutoimien alueita Natura 2000 -verkostossa. 
 
Direktiivit lajiliitteineen löytyvät suomeksi ja ruotsiksi EU:n komission verkkosivuilta. 
Luontodirektiivin lajiliitteisiin sisältyy vain osa eliöryhmistä. Ulkopuolelle jäävät muun muassa 
sienet, jäkälät ja pääosa selkärangattomista eläimistä. Lintu- ja luontodirektiivien lajiliitteet on 
laadittu lähinnä keskieurooppalaisten suojelutarpeiden pohjalta. Liitteistä puuttuukin valtaosa 
Suomen uhanalaisista lajeista. 
 
 
Luontodirektiivin lajiliitteet 
 

Luontodirektiivin II-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi 
on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 -verkosto). 
Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät 
tiukkaa suojelua, ts. niiden tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti 
pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö on kielletty. Lisäksi niiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 
Luontodirektiivin V-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, joiden ottaminen 
luonnosta ja hyväksikäyttö voi vaatia hyödyntämisen sääntelyä. 
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4. Suomen kansainväliset vastuulajit 
 
Suomella on kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä sitä, 
että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon 
maankäytön suunnittelussa. Vastuulajien luettelon ja valintakriteerit on laatinut 
ympäristöministeriön uhanalaisten lajien toinen seurantatyöryhmä (2000). 
 
Suomen vastuulajit ovat lajeja tai alalajeja, jotka ovat kotoperäisiä Suomelle tai Pohjois-Euroopalle. 
Tarkastelualueena on ainoastaan Euroopan maantieteellinen alue, ja joitakin kotoperäisiksi 
tulkittuja lajeja tavataankin myös Euroopan ulkopuolella, lähinnä Venäjän Aasian puoleisissa 
osissa. Vastuulajeiksi on lisäksi valikoitunut lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on suppea ja kanta 
kaikkialla harva, sekä lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on laaja, mutta ne ovat yleisiä vain 
pienellä osalla aluetta, josta merkittävä osa (vähintään 15-20 %) on Suomessa.  
 
Perhosista valittujen vastuulajien ja -alalajien joukossa on erityisesti pohjoisia tunturilajeja sekä 
suoperhosia. Mukana on myös useita Suomesta kuvattuja pikkuperhosia, joita edelleenkin tunnetaan 
Suomen ulkopuolelta vain harvoista paikoista. Samoin mukana on laajemmalle levinneiden perhosten 
vain suppealla alueella Fennoskandiassa eläviä alalajeja. Vastuulajeista 19 on Suomessa uhanalaisia, 
seitsemän jopa äärimmäisen uhanalaista. 
 
 
5. Suomessa rauhoitetut lajit 
 
Luonnonsuojelulaki (6. luku) rauhoittaa kaikki linnut ja nisäkkäät, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai 
rauhoittamattomiin eläimiin (Ympäristöministeriö 2009). Kasvit sekä nisäkkäisiin tai lintuihin 
kuulumattomat eläinlajit voidaan erikseen rauhoittaa asetuksella. Luonnonsuojeluasetuksella on 
rauhoitettu 62 eläintä, 131 putkilokasvia ja 13 sammalta (Ympäristöministeriö 2009). 
Luonnonsuojeluasetuksessa on myös luettelo kaloista, joihin sovelletaan luonnonsuojelulakia. 
 
Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai 
hävittäminen on kielletty. Rauhoitetun eläimen tahallinen tappaminen tai pyydystäminen on 
kiellettyä. Kiellettyä on myös pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen 
haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen. Rauhoitettuja eläimiä ei 
saa tahallaan häiritä. Lisäksi luonto- ja lintudirektiivi säätelee lajien hallussapitoa ja kauppaa. 
Viranomaisten merkitsemät lintujen pesäpuut ovat rauhoitettuja, samoin kuin kaikki suurten 
petolintujen (kotka, merikotka, kiljukotka, pikkukiljukotka, kalasääski) säännöllisesti käytössä olevat 
pesäpuut. 
 
Alueellinen ympäristökeskus tai koko maata koskevissa hakemuksissa ympäristöministeriö voi 
myöntää luvan poiketa eläin- tai kasvilajin rauhoitussäännöksistä, jos lajin suojelutaso säilyy 
suotuisana. EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinten, liitteessä IV (b) mainittujen 
kasvien ja lintudirektiivin artiklassa 1 mainittujen lintujen rauhoitusmääräyksistä voidaan kuitenkin 
poiketa vain luonto- ja lintudirektiivissä mainituin perustein. 
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Liite 8. Luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaiset luontotyypit. 
 
 
LUONNONSUOJELULAKI (HE 80/1997) 
29 §: Seuraaviin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia alueita ei 
saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. 
[Luontotyypit määritellään tarkasti luonnonsuojeluasetuksessa (ks. alla).] 
 
LUONNONSUOJELUASETUS N:o 160/1997 (muutos 17.11.2005/913) 
10 § Suojellut luontotyypit 
Luontotyypin ominaispiirteitä ovat tietynlainen kallio- ja maaperä sekä niiden vesi- ja ravinnetalous 
ja näihin olosuhteisiin luontaisesti sopeutuneet eliölajit ja eliöyhdyskunnat. Luonnonsuojelulain (HE 
80/1997) 29 §:ssä mainituilla luontotyypeillä tarkoitetaan seuraavia alueita:  
1) Luontaisesti syntyneitä, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvia metsikköjä, joissa jaloja 
lehtipuita kasvaa runkomaisina puina vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana 
lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella. Jaloja lehtipuita ovat tammi, 
metsälehmus, vaahtera, saarni, kynäjalava ja vuorijalava. Runkomaiseksi puuksi katsotaan puu, jonka 
läpimitta on 1,3 metrin korkeudella yli seitsemän senttimetriä. Runkomaisen tammen läpimitta on 
kuitenkin sanotulla korkeudella vähintään 20 senttimetriä.  
2) Pähkinäpensaslehtoja, joissa on vähintään kaksi metriä korkeita tai leveitä pähkinäpensaita 
vähintään 20 kappaletta hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä rajattavissa olevalla 
yhtenäisellä alueella.  
3) Tervaleppäkorpia, jotka ovat luhtaisia tai lähteisiä ja joissa valtapuuna on tervaleppä ja 
aluskasvillisuutena mättäillä on hiirenporrasta, nevaimarretta tai muita suuria saniaisia. 
Välikköpinnoilla kasvaa luhtakasveja, useimmiten vehkaa ja kurjenmiekkaa.  
4) Luonnontilaisia hiekkarantoja, jotka ovat riittävän laajoja, jotta niihin on muodostunut 
sulkeutumatonta hiekkarannan kasvillisuutta ja joilla esiintyy hiekkarannalle tyypillisiä eliölajeja. 
Maa-aines on hiekkaa tai hietaa eikä rantaa ole rakentamisella taikka täyttämis- tai 
tasoittamistoimenpiteillä merkittävästi muutettu. 
5) Merenrantaniittyjä, jotka ovat muokkaamattomia, luontaisesti tai perinteisen maankäytön 
seurauksena avoimia ja matalakasvuisia, lähes puuttomia ja pensaattomia heinä- tai ruohovaltaisia 
ranta-alueita.  
6) Puuttomia ja luontaisesti vähäpuustoisia hiekkadyynejä, jotka ovat tuulen kuljettaman ja 
kasaaman hiekka-aineksen muodostamia alueita, jotka metsätaloudellisesti ovat jouto- tai kitumaita.  
7) Katajaketoja, jotka ovat muokkaamattomia, puoliavoimia ja perinteisen maankäytön muovaamia 
tuoreita tai kuivia niittyjä. Alueella esiintyy katajaa maisemallisesti merkittävässä määrin ja katajien 
välissä on kallio- tai niittykasvillisuutta.  
8) Lehdesniittyjä, jotka ovat puoliavoimia ja joilla on vähintään viisi lehdestettyä puuta hehtaarilla 
sekä niittykasvillisuutta.  
9) Avointa maisemaa hallitsevia yksittäisiä puita ja enintään viiden puun puuryhmiä, jotka ovat 
järeärunkoisia, iäkkäitä, usein monihaaraisia ja laajalatvuksisia. Männyn, kuusen, koivun ja tammen 
rungon läpimitta on 1,3 metrin korkeudella vähintään 60 senttimetriä sekä muiden puiden vähintään 
40 senttimetriä. Avoimella maisemalla ei tarkoiteta metsätaloudellisia uudistusaloja. 
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METSÄLAKI N:o 1093/1996 
 
10 § Monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen tärkeät elinympäristöt 
Metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että yleiset edellytykset metsien biologiselle monimuotoisuudelle 
ominaisten elinympäristöjen säilymiselle turvataan.  
Metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat:  
1) Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien 
välittömät lähiympäristöt. 
2) Ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot.  
3) Rehevät lehtolaikut. 
4) Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla. 
5) Rotkot ja kurut. 
6) Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät. 
7) Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, 
vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat. 
 
 
VESILAKI N:o 264/1961 (muutokset 5.4.1991/629 & 20.12.1996/1105) 
 
2 §: Vesistönä tai sen osana ei pidetä: 
1) ojaa, noroa ja sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä eikä runsasvetisimpänäkään 
aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua tai uiton toimittamista varten ja jota kalakaan ei voi 
sanottavassa määrässä kulkea; eikä 
2) lähdettä sekä kaivoa ja muuta vedenottamoa, vesisäiliötä ja tekolammikkoa. 
 
15 a §: Toimenpide, joka vaarantaa enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan tai kluuvijärven 
taikka muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven säilymisen 
luonnontilaisena, on kielletty riippumatta siitä, aiheutuisiko siitä edellä 15 §:ssä tarkoitettu seuraus. 
 
17 §: Veden vapaata juoksua sellaisessa uomassa, joka tämän luvun 2 §:n mukaan ei ole vesistö, ei 
saa alapuolella asuvan vahingoksi ilman asianomaisen suostumusta muuttaa tai estää, ellei uoman tai 
sen yläpuolisen altaan omistajan oma käyttötarve sitä vaadi. Jos alempana oleva käyttää uoman vettä 
talousvedeksi, ei ylempänä oleva kuitenkaan saa käyttää sitä muuhun tarkoitukseen siinä määrin, että 
alempana olevan talousveden saanti estyy. Oikeudesta veden ottamiseen on lisäksi voimassa, mitä 9 
luvun 17 §:ssä säädetään. 
17 a §: Jos edellä 17 §:ssä tarkoitettu, muualla kuin Lapin läänissä sijaitseva uoma on 
luonnontilainen, ei sitä saa muuttaa niin, että uoman säilyminen luonnontilaisena vaarantuu. Sama on 
koko maassa voimassa luonnontilaisesta lähteestä. 
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Liite 9. Esiselvitykseen sisältyneet paahdealueiden kasvilajit. 
 
 
 
Ahdekaunokki (Centaurea jacea) 
Ahojäkkärä (Gnaphalium sylvaticum) 
Ahomansikka (Fragaria vesca) 
Hanhenpaju (Salix repens) 
Harakankeltanot (Hieracium spp.[pilosella]) 
Harmio (Berteroa incana) 
Heinäratamo (Plantago lanceolata) 
Hietaneilikka (Dianthus arenarius) VU 
Hietikkonata (Festuca polesica) 
Hiirenvirna (Vicia cracca) 
Häränsilmä (Hypochoeris maculata) 
Idänkeulankärki (Oxytropis campestris) 
Isolinnunruoho (Polygala vulgaris) 
Isomaksaruoho (Sedum telephium) 
Jaakonvillakko (Senecio jacobaea) 
Jauhosavikka (Chenopodium album) 
Jäsenruohot (Scleranthus spp.) 
Kanerva (Calluna vulgaris) 
Kanervisara (Carex ericetorum) 
Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) 
Kangasraunikki (Gypsophila fastigiata) VU 
Kannusruoho (Linaria vulgaris) 
Karvaskallioinen (Erigeron acer) NT-LC 
Keltamaite (Lotus corniculatus) 
Keltamatara (Galium verum) VU 
Keltanokitkerö (Picris hieracioides) 
Keltasauramo (Anthemis tinctoria) 
Keltot (Crepis spp.)  
Ketokaunokki (Centaurea scabiosa) 
Ketomaruna (Artemisia campestris) 
Ketoneilikka (Dianthus deltoides) NT 
Ketotuulenlento (Filago arvensis) 
Kevätkynsimö (Erophila verna) 
Kissankäpälä (Antennaria dioica) 
Kuismat (Hypericum spp.) 
Kultapiisku (Solidago virgaurea) 
Kurhot (Carlina spp.) EN-VU 
Käärmeenpistonyrtti (Vincetoxicum hirundinaria) 
Laukkaneilikka (Armeria maritima) CR 
Mailaset (Medicago spp.) 
Mali (Artemisia absinthium) 
Masmalo (Anthyllis vulneraria) CR-LC 
Metsäapila (Trifolium medium) 
Metsänätkelmä (Lathyrus sylvestris) 
Mäkihärkki (Cerastium semidecandrum) 
Mäkimeirami (Origanum vulgare) 
Mäkitervakko (Lychnis viscaria) 
Neidonkieli (Echium vulgare) 
Niittyhumala (Prunella vulgaris) 

Nuokkukohokki (Silene nutans) 
Ojakärsämö (Achillea ptarmica) 
Orvokit (Viola spp.) 
Papelorikko (Saxifraga granulata) 
Pietaryrtti (Tanacetum vulgare) 
Pujo (Artemisia vulgaris) 
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga) 
Puna-apila (Trifolium pratense) 
Purtojuuri (Succisa pratensis) 
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare) 
Päivännouto (Helianthemum nummularium) NT 
Rantahirvenjuuri (Inula salicina) 
Rantavehnä (Leymus arenarius) 
Rohtorasti (Anchusa officinalis) 
Ruusuruoho (Knautia arvensis) 
Siankärsämö (Achillea millefolium) 
Sikoangervo (Filipendula vulgaris) 
Syylälinnunherne (Lathyrus linifolius) 
Tunturikurjenherne (Astragalus alpinus) 
Tyräkit (Euphorbia spp.)  
Tyräruoho (Herniaria glabra) 
Tähkätädyke (Veronica spicata) 
Ukontulikukka (Verbascum thapsus) 
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 
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