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          KÄSITTELYVAIHEET 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 23.11.2009. 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 10.7.-11.8.2017. 

Kaavaehdotus nähtävänä (MRA 19 §) …. 

Hyväksytty kunnanvaltuustossa ....... 

 

 

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 

1.1 Kaava-alue ja sen sijainti 

Alue käsittää kiinteistön Kloviken RN:o 1:62 (755-452-1-62) manneralueet Marsuddenissa lä- 

hisaarineen ja osan kiinteistön vesialueesta sekä voimassa olevan yleiskaavan mukaiset kaksi A- 

aluetta  ja kaksi M-1 aluetta . Alue sijaitsee Pikkalan kohdalla n. 1,5 km kantatie 51:sta etelään  

sekä kantatien molemmin puolin ja Kelassa. Kaava-alueen pinta-ala Marsuddenissa on n. 50  

hehtaaria, josta manneralueen osa on n. 9,5 ha. Rantaviivan pituus on n. 0,8 km. Kantatien  

kohdalla ja pohjoiseen olevien alueiden pinta-ala on yhteensä on n. 22 ha. 

   

 

 
 

 
Kaava-alue on rajattu sineellä. 
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1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 

 

Kaavan nimi 

Marsuddenin osayleiskaava. 

 

Kaavan tarkoitus 

              Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa Marsuddenin alueelle pientalojen asuntoalue. 

 

2 TIIVISTELMÄ 

 

2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 

Kunta on kaavoituskatsauksessaan 2017 luopunut yleiskaavojen uudistamisperiaatteista alueit- 

tain siten että yleiskaavojen toimintoja sen sijaan käsitellään teemoittain.  

Kunta solmi 13.12.2016 uuden maankäyttösopimuksen Nokia Oyj:n kanssa Marsuddenin  

alueen kaavoittamisesta pientaloalueeksi. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtää rakennus- 

oikeutta Kaakkois-Siuntion osayleiskaava-alueella Nokia Oyj:n omistamilta alueilta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 23.11.2009. 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä 10.8.-11.9.2017. 

Kaavaehdotus oli MRA 19 §:n mukaisesti nähtävänä xxxx. 

 

2.2 Yleiskaava 

 

Yleiskaavassa osoitetaan alueelle kaksi asuntoaluetta (AO), joissa on yhteensä 8 rakennuspaik- 

kaa. Alueet sijoittuvat n. 40 metriä rantaviivasta. Klovvikeniin osoitetaan kunnan tarpeisiin (/k) 

tarkoitettu virkistysalue (V). Kunnan jäteveden pumppaamon alue kaava-alueen eteläosassa osoite- 

taan jätteenkäsittelyalueeksi (EJ). Osa vesialueesta ja pikkusaaret osoitetaan luonnonsuojelualueeksi.  

Muut maa-alueet osoitetaan metsätalousalueeksi (MY ja M). MY-alueilla on maisemallisia ja virkis- 

tyksen kannalta ympäristöarvoja (/s). Osa vesialueista osoitetaan omalla vesialuemerkinnällä (W).  

 

2.3 Toteuttaminen 

 

Kaavan toteuttaminen tapahtuu Siuntion kunnan ja Nokia  Oyj:n solmiman maankäyttösopimuk-

sen mukaisessa järjestyksessä. 

 

3 LÄHTÖKOHDAT 

 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 

 

Luonnonympäristö 

Alueen luonnosta on tehty kolme erillisselvitystä: 

1. Siuntion Marsuddenin luontoselvitykset 2010 - Ympäristötutkimus Yrjölä  

2. Marseuddenin liito-oravaselvitys, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy  2010  

3. Siuntion Marseddenin vesikasvillisuus ja linnustoselvitys sekä Båtvikenin saarien luon-

nonsuojelualueen kalastoselvitys NORDIC koeverkkokalastuksella 2006, Ympäristötut-

kimus Yrjölä Oy sekä Kala- ja vesitukimus Oy  ja WSP LT-konsultit Oy 

4. Etelä-Siuntion maisemaselvitys osayleiskaavaa varten, Ramboll Finland Oy 2016 

5. Etelä-Siuntion osayleiskaava-alueen luontoselvitys (rajoittuu Marsuddenin kaava-

alueeseen), Ramboll Finland Oy 2016 
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Seuraavassa on alueen nykytilaa esittävä kuvasarja. 

 

 
Kuva 1. Pattuvikenin ranta-aluetta etelästä kuvattuna. 

 

 
Kuva 2. Eteläisen asuntoalueen eteläosan maastoa. 

 

 
Kuva 3. Eteläisen asuntoalueen edustan ranta-aluetta. 
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Kuva 4. Klovvikenin rantaa kuvattuna etelästä luoteeseen. 

 

 
Kuva 5. Edellisen kuvan jatkokuva pohjoiseen. 

 

 
Kuva 6. Kaava-alueen pohjoisosan rantaa kuvattuna Klovvikenin yli. 
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Kuva 7. Klovvikenin pohjukan maastoa.  

 

 
Kuva 8. Lilla Tallholmen. 

 

 
Kuva 9. Klovvikenin pohjoisrantaa. 
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Kuva 10. Klovvikenin pohjukan rantaa kuvattuna koillisesta. 

 

 
Kuva 11. Kaava-alueen länsirajaa pitkin kulkeva alueen pääsytie. 

 

3.2 Suunnittelutilanne 

 

3.21 Maakuntakaava  

Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006. Länsi-

Uudenmaalle kohdistuvasti sitä on täydennetty myöhemmin seuraavasti: 

1. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2012: 

- jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet 

- kiviaineshuollon alueet 

- moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet 

- liikenteen varikot ja terminaalit 

- laajat yhtenäiset metsätalousalueet 

2. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2016: 

- toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne 

- rakennetta tukeva liikennejärjestelmä 
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- kaupan palveluverkko 

- maakunnallinen kyläverkko  

4. vaihemaakuntakaavalla on seuraavat teemat: 

- elinkeinot ja innovaatiotoiminta 

- logistiikka 

- tuulivoima 

- viherrakenne 

- kulttuuriympäristöt 

Neljäs vaihemaakuntakaava hyväksyttiin 24.5.2017. 

Uusimaa-kaava 2050 – hanke on käynnistynyt vuonna 2016.  

 

Suunnittelualueelle ei kohdistu Marsuddenalueella muita merkintöjä kuin pikkusaariin ja osalle 

vesialuetta ulottuva suojelualue. 

 

 

Ote maakuntakaavasta ulottuva suojelualue.  

 

3.22 Yleiskaava 

Alueella on voimassa Kaakkois-Siuontion osayleiskaava vuodelta 1993. Yleiskaavassa alue on  

osoitettu A-alueiksi (A) metsätalousalueiksi (M-2) ja suojelualueeksi (SL). 

Kunta on käynnistänyt yleiskaavojen päivityksen teemoittain, jossa teemat ovat seuraavat: 

- liikenne  

- arvokkaat kallioalueet  

- hajarakentaminen  

- viherverkko, virkistysalueet  

- kuntarakenne = taajamat  
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- kulttuurihistorialliset alueet ja kohteet  

- luonnon- ja ympäristön suojelu  

 

 
 

 
Otteet Kaakkois-Siuntion osayleiskaavasta. Yllä Marsudden ja alla alueet josta rakennusoikeutta 

siirretään. 

 

3.23 Pohjakartta 

Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastokarttaa täydennettynä yhden met- 

rin korkeuskäyrästöllä ja numeerisella kiinteistöjaotuksella. 

 

4  YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 

4.1 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset  

Kunta teki v. 2009 aloitteen Marsuddenin alueen yleiskaavan muuttamiseksi. Kaavoitus eteni  

kaavaehdotusvaiheeseen v. 2012 , jolloin kaavaehdotus pidettiin nähtävänä. Tämän jälkeen tätä  

kaavaehdotusta ei käsittelyä, vaan prosessia on jatkettu uudella kaavaluonnoksella. Kunta solmi  

13.12.2016 uuden maankäyttösopimuksen Nokia Oyj:n kanssa Marsuddenin alueen kaavoittami- 
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sesta pientaloalueeksi. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtää rakennusoikeutta Kaakkois- 

Siuntion osayleiskaava-alueella Nokia Oyj:n omistamilta alueilta. 

 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö, suunnitteluvaiheet 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin 23.11.2009. 

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 3.3.2010. 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävänä 10.8.-11.9.2017. Naapureita kuultiin. 

Kaavaehdotus oli MRA 19 §:n mukaisesti nähtävänä xxxx. 

 

5     YLEISKAAVAN TAVOITTEET 

 

Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa Marsuddenin alueelle pientalojen asuntoalue. 

 

6 YLEISKAAVAN KUVAUS 

 

6.1 Kaavan rakenne sekä suhde maakuntakaavaan ja voimassa olevaan yleiskaa-

vaan 

 

Alue jakautuu kahteen asuntoalueeseen, joita ympäröivät metsätalousalueet, joissa on  

ympäristöarvoja. Alueeseen kuuluvat pikkusaaret ja pohjoinen osa vesialueesta osoitetaan  

luonnonsuojelualueeksi voimassa olevan rauhoituspäätöksen mukaisesti.  

Asuntoalueiden väliin Klovvikenin pohjukkaan osoitetaan virkistysalue kunnan tarpeisiin. Ra-

kenteellisesti alueen rannat jäävät vapaiksi. 

 

Yhdyskuntarakenteen kannalta on perusteltua, että  voimassa olevan yleiskaavan eräiltä A- ja M-

1-alueilta siirretään rakennusoikeutta Marsuddeniin muuttamalla A- ja M-1-alueet M-alueiksi, 

johon ei saa rakentaa. 

 

Kunta on päättänyt keskeyttää Etelä-Siuntion osayleiskaavan laatimisen ja sen sijaan laatia  

teemakohtainen yleiskaava, jossa omina teemoina ovat liikenne, arvokkaat kallioalueet,  

hajarakentaminen, viherverkko, virkistysalueet ja kuntarakenne (taajamat). 

Marsuddenin osayleiskaava-alue kytkeytyy teemoista lähinnä liikenteeseen, 

        hajarakentamiseen ja kuntarakenteeseen. Kaava vähentää periaatteessa kokonaisliikennemäärää 

vähennettäviä rakennuspaikkoja vastaavasti. Samalla rakennusoikeuksia poistetaan tulevan moot-

toritien vyöhykkeeltä. Hajallaan olevat rakennuspaikat poistetaan pääosin rakentamattomilta 

metsäalueilta, jossa voimassa olevassa yleiskaavassa ja maakuntakaavassa on voittopuolisesti 

osoitettuna työpaikka-alueita. Siirtyvä rakennusoikeus sijoittuu ennestään rakennettujen lähia-

lueiden yhteyteen. Ratkaisulla on kuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Liitekartalla on kuvattu 

kaavan vaikutuksia asutuksen rakenteeseen. Kaavamuutoksella poistuu kolme 4-5 rakennuspai-

kan rakennusoikeuskeskittymää alueelta, jotka nyt ovat erillään olevaa rakentamatonta metsää 

(kaksi aluetta) sekä keskellä peltoaluetta oleva kukkula. Näillä alueilla on maakuntakaavassa ty-

öpaikka-alue-, harjualue tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristövarauksia. 

         Voimassa oleva Kaakkois-Siuntion yleiskaavan on monelta osin vanhentunut ja sen takia 

teemakohtainen kokonaisyleiskaavoitus ja sitä rajoitetulta osin täydentävä Marsuddenin osayle-

iskaava laaditaan. Osayleiskaavalla ei ole maakunnallista merkitystä, mutta myös maakuntakaa-

van näkökulmasta asutuksen tiiviimpi sijoittelu asumisen kannalta edullisessa ympäristössä on 

oikeansuuntainen. Kaavaprosessin kannalta Marsuddenin osayleiskaava ennakoi teemakohtaisen 

yleiskaavan laatimista ja antaa sille paremmat lähtökohdat em. teemojen käsittelylle. 
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6.2 Mitoitus 

 

Kaava-alueen mitoitus perustuu kunnan ja maanomistajan Nokia Oyj:n väliseen maankäyttöso-

pimukseen. Sopimuksen mukaan  

- yleiskaava-alueelta luovutetaan rakennuspaikkoja kunnan omistukseen riippuen kaavaan 

hyväksyttävien rakennuspaikkojen kokonaismäärästä,  

- Nokia Oyj luovuttaa kunnalle korvauksetta seuraavat alueet: 

o kiinteistö Dammen 755-407-1-20, käsittää 3 erillistä palstaa Pikkalanjoen jo-

kisuun ympäristössä. Kiinteistöllä on asemakaava-alueella rakennusoikeutta n. 

180 kerrosala-m2 sekä yleiskaava-alueella 4 rakennuspaikkaa, 

o kiinteistöt 755-459-1-343, 755-459-1-344, 755-459-1-345 ja 755-459-1-349 

Siuntion kuntakeskuksessa. Kiinteistöt käsittävät lähinnä katu- ja puistoaluetta 

eikä niillä ole kaavallista rakennusoikeutta, 

- yleiskaavamuutoksen M-alueilta siirretään yhteensä 14 rakennusoikeutta, jotka voimassa 

olevassa kaavassa sijaitsevat A- ja M-1-alueella. 

Kun yleiskaavamuutoksen haja-asutusluonteisilta M-alueilta siirretään rakennusoikeudet Mars-

uddeniin, muodostuu rakentamisesta vapaat metsä- ja kulttuurimaisema-alueet. Nämä eivät yh-

dyskuntarakenteen kannalta ole edullisia rakentamisalueita. Näin taataan myös kaavaratkaisun 

maakuntakaavan mukaisuuden. 

 

Mitoituksen taloudellisia vaikutuksia on käsitelty perusteellisesti Marsuddenin kuntataloudelli-

sessa selvityksessä, liite 6. 

 

Mitoituksen suhteesta voimassa olevan yleiskaavan mitoitukseen voidaan todeta seuraava. 

Voimassa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan pohjana käytettiin pinta-ala- ja rantaviivaperusteis-

ta rakennusoíkeuden mitoitusta. Kokonaisrakennusoikeuden määräsi maanomistajakohtainen 

pinta-ala ja siitä saatettiin rantaan osoittaa tontteja rantaviivamitoituksen puitteissa. Nyt käsillä 

olevan maanomistajan runsaan 3 km rantaviivalle osoitettiin rakennusoikeutta, joka on toteutu-

nut mannerrannassa kolmena rakennuspaikkana ja Klobbenin saareen (n. 2 km ran-

taa)kerrosalana 500 k-m2, joka voisi vastata 3 tavanomaista rantatonttia. Merialueen rantavii-

vamitoituksen käytettiin yleisesti 5 loma-asuntoa/km, mikä Marsuddenin osayleiskaava-alueen 

omistajan mailla olisi tarkoittanut 15 rantatonttia. Rantaviivatarkasteluna 1990-luvun mitoituk-

sen mukainen 15 rantatonttia toteutuu Marsuddenin osayleiskaavan myötä nyt siten, että maan-

omistajalle tulee osoitetuksi arviolta 3+3+0,5x5,5 = n. 9 rantatonttia. Marsuddenin osayleiskaa-

va-alueen rantarakennusoikeus perustuu tässä laskelmassa siihen, että maankäyttösopimuksella 

maanomistajalle tulee 5,5 tonttia (2,5 tonttia ilmaisluovutuksena kunnalle), joiden rakennusoi-

keus on kerrottu puolella sen takia, etteivät tontit ulotu rantaan. Kun tämän ohella 14 rakennus-

oikeutta poistetaan kantatien pohjoispuolisilta, voidaan todeta, että tasavertaisuus muihin maan-

omistajiin nähden toteutuu hyvin. 

 

 

6.3 Aluevaraukset 

  

Asuntoalue (AO) 

Kaavaan osoitetaan kaksi asuntoaluetta, johon voidaan muodostaa yhteensä 8 rakennuspaikkaa. 

Rakennuspaikkojen koko vaihtelee 3000-3800 m2 välillä. Rakennuspaikkojen rakennusoikeus 

on 450 kerrosala-m2. 

 

Virkistysalue (V/s/k) 

Asuntoalueiden välinen alue Klovvikenin pohjukassa on osoitettu virkistysalueeksi varattuna 

kunnan (kuntalaisten) käyttöön. 
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Metsätalousalue, jossa on ympäristöarvoja (MY/s) 

Alueen rannat ja asuntoalueiden lähiympäristö osoitetaan metsätalousalueeksi, jossa on ympäris-

töarvoja. Alueen saaret on 19.3.1987 rauhoitettu luonnonsuojelualueena.  

 

Metsätalousalue (M) 

Voimassa olevalta Kaakkois-Siuntion yleiskaavan eräiltä A- ja M-1 alueilta siirretään rakennus-

oikeutta ja osoitetaan alueet metsätalousalueiksi, johon ei saa rakentaa (M). 

 

Jätteenkäsittelyalue (EJ) 

Alueella sijaitsee Siuntiosta itään kulkevan siirtoviemärin pumppuasema. Siirtoviemäri kulkee  

pumppuasemalta rantaan kaavassa osoitetun linjauksen mukaan ja jatkuu meritse länteen ja itään.  

 

 
Kuva 12. Siuntiosta Kirkkonummelle johtava viemärilinjan väylä rannasta ylempänä olevaan 

pumppaamoon. 

 

Luonnonsuojelualue (SL) 

Vesialueen pohjoisosa ja alueen saaret osoitetaan luonnonsuojelualueeksi ja ne ovat 19.3.1987  

rauhoitettuja luonnonsuojelualueena. 

 

Vesialue (W) 

Vesialueet on osoitettu vesialuemerkinnällä W.  

 

 

6.4 Kunnallistekniikka 

 

Alueen tiestö käsittää yksinomaan yksityisteitä. Tiestö on pohjoisen asuinalueen pääsytietä  

lukuun ottamatta rakennettu. Tien parannustoimenpiteitä on vastaisuudessa tarpeen tehdä. 

 

Alue tulee liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, joka ulottuu alueen eteläreunaan. 

Verkoston laajentaminen aluetta palvelevaksi suunnitellaan erillisprojektina samalla kun viemä-

rilinja parin kilometrin etäisyydellä olevalle Kalliomäen kerrostaloalueelle toteutetaan. 
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7 KAAVAN VAIKUTUKSET 

 

7.1 Yleiset vaikutukset 

 

Sosiaaliset vaikutukset 

Kaavalla niemen alueen maaseutumaisuus jatkuu. Kaavaratkaisu noudattaa alueen identiteettiä. 

Kaava mahdollistaa työnteon kotona. Alueella on hyvät mahdollisuudet virkistykseen jo raken-

nuspaikkojen pihapiireissä. Meri ja läheiset erilaiset virkistyskohteet lisäävät ympärivuotisia 

virkistysmahdollisuuksia. Rakennuspaikkoja rauhoittaa liikenteeltä sijainti irrallaan tiestä. Päät-

tyvillä teillä ei ole häiritsevää läpiajoa. 

 

Taloudelliset vaikutukset 

Kaavalla ja maankäyttösopimuksella on merkittävät taloudelliset vaikutukset. Yleiskaavan to-

teuttamisajanjaksona hankkeen kunnalle toteutuvat nettotulot arvioidaan nousevan 6,7 milj. eu-

roon. Taloudelliset vaikutukset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä 4.  

 

Ympäristövaikutukset 

Museoviraston toimesta on laadittu arkeologinen inventointi. Kaavaan on inventoinnin perus-

teella osoitettu muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaismuisto. Kiviröykkiö 

eli hiidenkiuas (kaavamerkintä sm-1) sijaitsee kaava-alueen pohjoisreunalla. 

 

Uudisrakentaminen vanhalle talousmetsävaltaiselle alueelle tulee toteutuessaan vaikuttamaan 

jonkin verran alueen luonnonympäristöön. Kaavan myötä luonnonympäristön osuus suhteessa  

niemen rakennettuun ympäristöön vähenee. Luontoselvitysten suositukset on otettu huomioon 

kaavaratkaisussa. Kaavaratkaisu säilyttää riittävän paljon luonnonympäristöä ja luontoselvityk-

sessä säilytettäviksi ehdotetut alueen osat. Luonto- ja maisemaselvityksien mukaan kaava-

alueella ei ole sellaisia merkittäviä luontoarvoja, joiden säilyminen vaarantuisi kaavan toteutu-

misen myötä.  

 

Niemellä aikaisemmin pesinyt kalasääski on pesinyt pidemmän aikaa lähialueelle rakennetussa 

siirtopesässä. Kaavassa rakennettaviksi esitetyt alueet jäävät riittävän kauas käytössä olevasta 

pesäpuusta. Kaavan mukainen rakenne ei heikennä Pikkalanlahden alueen ominaisuuksia muut-

tolintujen levähdyspaikkana. Kaavaratkaisu ei vaikuta merkittävästi lahden alueella pesivien lin-

tujen elinoloihin.  Kaavaratkaisu ei vaikuta Pikkalanlahden kalanrauhoitusalueeseen.  Kaavalla 

ei ole haitallisia vaikutuksia vesistöön tai maaperään.  

 

Lepakkoja ajatellen lepakkoselvityksen suositusten mukaisesti rantavyöhyke ja Klovvikenin 

pohjukka jää muuttumattomiksi metsätalous (MY/s)- ja virkistysalueiksi (V/s/k), jotka turvaavat 

mahdolliset lepakon muuttoreitistöt. 

 

Paikka, missä nuolihaukka jossain vaiheessa on pesinyt on osoitettu MY/s-alueeksi. 

 

7.2 Suhde valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin 

 

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 13.11.2008.  

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa tavoitteiden kanssa. Rakennusoikeuksien siirtojen mukainen  

kaavan toteuttaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. 
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7.3 Suhde maakuntakaavoihin 

 

Voimassa olevat ja hyväksytyt maakuntakaavat ja niiden sisältö ilmenee kohdasta 3.21. Yleis-

kaavamuutoksen vaikutus ei ole maakunnallisesti merkittävä. Yleiskaava-alueen eteläosassa ei 

ole muita maakuntakaavan aluemerkintöjä kuin vesialuetta ja pikkusaaria käsittävä luonnonsuo-

jelualue, joka esitetään samalla merkinnällä yleiskaavaan. Yleiskaavan seurauksena tiivistetään 

vähäisessä määrin olemassa olevaa Marsuddenin pientaloasutusta. Vastaavasti vähennetään lä-

hes kaksinkertainen määrä hajallaan olevia rakennuspaikkoja alueelta, jonka asutus muutoin on 

lähes olematon. Tämä alue on maakuntakaavassa osittain työpaikka-aluetta. 

 

7.4 Suhde kunnan muuhun yleiskaavoitukseen 

 

Kunta ajantasaistaa parhaillaan voimassa olevia yleiskaavoja tarkastelemalla kaavojen sisältöjä 

teemoittain, kts. kohta 3.22. Suhteutettuna käsiteltäviin teemoihin vaikutuksia voidaan arvioida 

seuraavasti: 

- Liikenteellisesti Marsuddenin alue sijoittuu oleviin väyliin (kantatie 51, Itäinen Kunin-

kaantie) ja tulevaisuuden moottoritieväylään olennaisesti paremmin kun poistuva hajara-

kentaminen. Etäisyydellä kuntakeskukseen ei ole keskeistä merkitystä, sillä kumman-

kaan kaavavaihtoehdon etäisyys kuntakeskukseen edellyttää auton käyttöä. 

- Alueella ei ole arvokkaita kallioalueita. 

- Voimassa olevan yleiskaavan hajarakentaminen poistuu, kun uudisrakentaminen osoite-

taan tiivistettävälle asutusalueelle, jonne rakennetaan kunnallistekniikka.  

- Jokamiehenoikeuden perusteella käytettävissä olevat alueet vähenevät jonkin verran 

Marsuddenin alueella mutta lisääntyvät vastaavasti haja-alueilla. Marsuddeniin osoite-

taan erillinen kunnan omistukseen tuleva virkistysalue. 

- Vaikutukset kuntarakenteeseen ovat positiiviset, olemassa oleva asuinalue tiivistyy, haja-

rakentaminen vähenee. 

- Alueella on vain yksi muinaismuistokohde, joka esitetään kaavassa.  

- Luontoselvitysten esitykset ja näkemykset otetaan kaavaratkaisussa huomioon. 

 

7.5 Maanomistajien tasapuolinen käsittely 

 

Kaavaprosessin eräissä lausunnoissa on esitetty huoli maanomistajien tasapuolisesta käsittelystä. 

Kaava-alue käsittää yhden maanomistajan alueita, jossa voimassa olevassa kaavassa on 14 las-

kennallista haja-rakennusoikeutta. Yleiskaavamuutoksessa nämä hajarakennusoikeudet siirre-

tään rannanläheisiksi rakennuspaikoiksi, joiden kokonaismäärä on 8 siten, että kunnalle niistä 

luovutetaan vastikkeetta maankäyttösopimuksen perusteella 2,5 rakennusoikeutta ja maanomis-

tajalle jää 5,5 ro. Lisäksi kunnalle siirtyy Marsuddenin yleiskaava-alueen ulkopuolelta alueita, 

jossa on rakennusoikeutta asemakaava-alueella 180 k-m2  ja yleiskaava-alueella 4 rakennus-

paikkaa. Maanomistajan voimassa olevien kaavojen kokonaisrakennusoikeus yhteensä n. 19 ra-

kennuspaikkaa vähenee 5,5 rakennuspaikkaan. Maanomistajan tasapuolisen käsittelyn kannalta 

yleiskaava ei aseta muita maanomistajia eriarvoiseen asemaan. Lisäksi kaava luo merkittävä ra-

kennusoikeudellista yleistä etua (kunta), mikä kohdentuu kaikkiin kuntalaisiin. 

 

 

Hanko, 16.1.2018 

 

 

Sten Öhman 

dipl.ins. 
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1. Johdanto 
 

Marseuddenin alueella tehtiin kesän 2010 aikana luontoselvityksiä alueen kaavoituksen tausta-aineistoksi. 

Selvitysalue sijaitsee Siuntiossa Marseuddenin niemellä Pikkalanlahden rannalla, Marsuddenintien loppu-

päässä. Selvitysalue on rakentamatonta metsää ja rantaa, mutta selvitysalueen läheisyydessä on rakennuksia. 

Alueen linnustoa ja vesikasvillisuutta on selvitetty aiemmin vuonna 2006 (Vaskelainen & Yrjölä 2006) ja 

siellä tehtiin liito-oravaselvitys keväällä 2010 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy). Selvitysalueen itä- ja kaak-

koispuolella sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen ylettyy selvitysalueen rantaviivaan asti. Sel-

vitys tehtiin Nokia Asset Management Oy:n tilauksesta. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin seuraavat luontoarvot: 

• alueen luontotyypit (luonnonsuojelulain erityisesti suojeltavat luontotyypit, vesilain mukaiset 

suojeltavat kohteet ja metsälain arvokkaat elinympäristöt määritettiin) 

• kasvillisuus 

• linnusto 

• lepakot 

 

Tutkimuksen tuloksia on arvioitu Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiivien perusteella, sekä Suomen 

luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain perusteella (Ympäristösäädökset 2004). Lajien uhanalaisuutta on 

Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen mukaan (Rassi ym. 2001). Lintulajien harvalukuisuutta on arvioitu 

teoksen ’Muuttuva pesimälinnusto’ mukaan (Väisänen ym. 1998). 

 

Työn ovat tehneet Kirsi Jokinen (kasvillisuus ja luontotyypit), Rasmus Karlsson (linnut) ja Nina Hagner-

Wahlsten (lepakot). 
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2. Kasvillisuus- ja kasvistoselvitys 
Kirsi Jokinen 

2.1 Tavoitteet ja menetelmät 

Marseuddenin kasvillisuusselvityksen tavoitteena oli paikantaa luonnon monimuotoisuuden kannalta merkit-

tävät luontotyypit sekä selvittää alueen kasvillisuuden yleispiirteet ja putkilokasvilajisto, mukaan lukien 

uhanalaisten, erityisesti suojeltavien ja Suomen kansainvälisten vastuulajien esiintymät.  

 

Selvityksen maastokäynnit tehtiin 8.6.2010 ja 8.7.2010. Maastokäyntien aikana pidettiin listaa havaituista 

putkilokasvilajeista. Lajien määritysapuna käytettiin Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998) sekä Suurta 

Pohjolan Kasviota (Mossberg & Stenberg 2006). Lista alueella havaituista putkilokasvilajeista on liitteessä 1. 

Nimistö noudattaa Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998). Vesikasvillisuutta ei selvitetty. 

 

Kasvillisuuskuviot ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät luontotyypit rajattiin kartalle maas-

tossa. Kuvioiden rajaamisessa pyrittiin siihen, että yksittäisen kuvion kasvillisuus olisi mahdollisimman ho-

mogeenistä. Rajattujen kuvioiden kasvillisuus luokiteltiin Toivosen ja Leivon (2001) oppaan mukaisesti. 

Kuviot luokiteltiin kolmannelle hierarkiatasolle (kasvillisuus- tai kasvupaikkatyyppiryhmä), jonka katsottiin 

olevan työn tarkkuuden kannalta riittävä. Metsälakikohteet arvioitiin Meriluodon ja Soinisen (1998) teoksen 

mukaan ja luonnonsuojelulain luontotyyppien arvioimisessa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen ohjeita 

(Pääkkönen & Alanen 2000). Alueen kasvillisuuskuviot on esitetty kuvassa 2-2 ja kasvillisuustyypit on lis-

tattu taulukossa 2-1.  

 

2.2 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Selvitysalue on kasvillisuudeltaan pääosin metsätalouskäytössä ollutta metsää. Osa metsästä on hakkuuta, 

mutta paikoin on myös vanhempaa männikköä. Rannassa on säilynyt pieni kaistale tervalepikkoa. Rannoilla 

kasvaa vaihtelevan levyinen ruovikkovyöhyke, mutta myös niittymäistä rantakasvillisuutta esiintyy paikoin 

kapealla kaistaleella puiden ja ruovikon välissä. Kasvillisuuskuviot luokittain eriteltynä näkyvät taulukosta 

2-1 ja niiden rajat on esitelty kuvassa 2-4. 

  

Selvitysalueen pohjoisosassa (kuvio 1) kasvillisuutena on kuusi- ja mäntymetsä, jota on voimakkaasti har-

vennettu. Isoja puita kasvaa harvassa. Mänty on kuusta yleisempi kuvion pohjoisosassa, mutta rantaa kohti 

kuusen osuus kasvaa. Kasvillisuustyypiltään metsä on mustikkatyypin tuore kangas. Pensaskerroksessa kas-

vaa vaihtelevasti koivun ja pihlajan taimia, paikoin pensaskerros on hyvinkin tiheä. Kenttäkerroksessa kas-

vaa etenkin metsälauhaa ja mustikkaa, lisäksi oravanmarjaa, puolukkaa ja sananjalkaa.  
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Taulukko 2-1. Kasvillisuuskuviot Marseuddenin selvitysalueella vuonna 2010. 

Kasvillisuuden päätyyppi Kuvio 
Kasvillisuuden ala-
tyyppi Tarkennus 

Metsäkasvillisuus 1 Havupuukangas Tuore havupuukangas 
 2 Hakkuu  
 3 Mäntykangas Tuore mäntykangas 
 4 Mäntykangas Kalliomännikkö 

  6 Tervaleppälehto 
Runsasravinteinen kostea tervaleppäleh-
to 

Rantakasvillisuus 5 Rantaniitty Järviruokorantaniitty 
 

Tien vieressä on hakkuuaukio (kuvio 2). Hakkuulla kasvaa harvakseltaan säästettyjä koivuja (kuva 2-1). 

Hakkuuaukio on pensoittunut ja sillä kasvaa mm. pihlajan taimia ja vadelmaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat 

saniaiset ja metsälauha. 

 

 
Kuva 2-1. Kuvio 2 on hakkuuaukio, jolla on säästetty muutamia isoja puita.  

 

Selvitysalueen eteläosassa kasvaa tuoretta mustikkatyypin mäntykangasta (kuvio 3). Männyt ovat tasaikäisiä. 

Kenttäkerroksen yleisiä lajeja ovat kangasmaitikka, metsäkastikka, metsälauha, mustikka ja puolukka. Pen-

saskerroksessa kasvaa harvakseltaan etenkin koivun ja pihlajan taimia. Paikoin on myös pieniä, kuivempia, 

kallioisia kohoumia.  

 

Tien vieressä kohoaa pienehkö kalliomäki, jolla kasvaa kalliomännikköä (kuvio 4, kuva 2-2). Kuvio on met-

sälain mukainen arvokas elinympäristö. Kalliolla on joitain kantoja, mutta männyt ovat siitä huolimatta van-

hoja ja metsä luonnontilaisen kaltainen. Kalliolla on myös yksi vanha kelo. Mäeltä on jyrkkä rinne alas tielle 

ja muutenkin kallio rajautuu selvästi ympäristöstään. Kalliomännikön kasvillisuus on luontotyypille tyypillis-

tä: kalliopinnoilla kasvaa runsaasti jäkäliä ja sammalia, painanteissa kallioilla viihtyviä putkilokasveja, kuten 

ahosuolaheinää ja mäkitervakkoa.  
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Kuva 2-2. Kuvio 4 on metsälain mukainen arvokas elinympäristö. 

 

Rannoilla (kuvio 5) kasvaa ruovikkoa (kuva 2-3). Muutamissa kohdissa on pieniä rantakallioita. Vesirajan ja 

puuston välissä on paikoin niittymäistä rantakasvillisuutta. Rantojen lajistoon kuuluvat mm. keltamaite, me-

risuolake, mesiangervo, ranta-alpi, ruohokanukka ja ruoholaukka.  

 

 
Kuva 2-3. Selvitysalueen rannalla kasvaa vaihtelevan levyinen järviruokovyöhyke.  
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Klovviken rannassa on pieni tervalepikkö, joka on ojitettu (kuvio 6). Tervalepikon arvoa heikentää myös se, 

että se rajautuu hakkuuaukioon. Rehevän kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. kurjenmiekka, mesianger-

vo, nurmilauha, ranta-alpi ja suo-orvokki. 

 
Kuva 2-4. Kuvasta näkyvät Marseuddenin selvitysalueen 6 kasvillisuuskuviota. 

 

Yhteensä selvitysalueella havaittiin 101 putkilokasvilajia.  

 

2.3 Arvokkaat luontokohteet ja uhanalaiset lajit 

Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain mukaisia kohteita. 

Myöskään uhanalaisia putkilokasvilajeja ei havaittu. Luonnontilaiset tervalepikot kuuluvat luonnonsuojelu-

lain suojeltuihin luontotyyppeihin, mutta selvitysalueen tervalepikko on ojitettu ja aivan sen vieressä on hak-

kualue. Selvitysalueella on yksi metsälain mukainen arvokas kalliomännikkö, kuvio 4.  

 

2.4 Suositukset 

Kuvio 4 kalliomännikkö on metsälain mukainen arvokas elinympäristö, jonka säilyttäminen on suositeltavaa. 

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta olisi hyvä säilyttää rannan pienialainen tervalepikko ja muu-
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tenkin rannat olisi hyvä säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina etenkin niiltä osin, kun ne rajautuvat 

luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualueeseen rajautuville rannoille rakentamisella voi olla haitallinen 

vaikutus myös luonnonsuojelualueen tilaan. Muilta osin selvitysalue on tavanomaista talouskäytössä ollutta 

metsämaata, jonka osalta ei tarvita erityisiä suosituksia maankäytölle. 
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3. Lepakkoselvitys 
Nina Hagner-Wahlsten 

3.1 Johdanto 

Siuntion Marseuddenin suunnittelu-alueen lepakkoselvitys on Nokia Assett Management Oy:n Ympäristö-

tutkimus Yrjölä Oy:n kautta BatHouse:lta tilaamaa selvitys.  

 

Selvityksen tavoite on antaa suuntaa-antavaa taustatietoa suunnittelulle lepakoiden esiintymisestä ja suojelu-

tarpeesta selvitysalueella. Lepakkokartoituksen on tehnyt FM Nina Hagner-Wahlsten, BatHouse.  

 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia jotka kaikki ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Ripsisiippa on Suo-

messa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja se on luonnonsuojeluasetuksella säädetty erityistä suoje-

lua vaativaksi. Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilis-

taan, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnon-

suojelulaki 49§). Suomessa esiintyvistä lepakoista, lampisiippa on luontodirektiivin II -liitteen laji, joka tosin 

on havaittu maassamme vain kerran.  

 

Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 

104/1999). Sopimus velvoittaa jäsenmaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä 

tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittävien ekologisten selvitysten tekemistä suunnittelutyön pohjaksi. 

Näiden lepakoiden suojeluun liittyvien säädösten sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten takia lepakot 

tulee huomioida erilaisissa hankkeissa.  

 

3.2 Aineisto ja menetelmät 

Alueella ei ole aikaisemmin tehty dokumentoitua lepakkokartoitusta, joten taustatietoa alueen lepakoista ei 

ollut. Alueeseen tutustumisen jälkeen päätettiin, että alueella ei tehdä perinteistä lepakkokartoitusta, jossa 

käydään läpi koko alue käsidetektorilla yöaikaan. Sen sijaan kartoitustyö tehtiin yhdellä automaattisella Ana-

Bat-lepakkodetektorilla (kuvat 1 ja 2), joka asennettiin maastoon 23.6.2010. Laite sijoitettiin potentiaalisim-

maksi lepakkoalueeksi arvioituun kohtaan Klovvikenin pohjukkaan. Paikka on rehevä, ja lähellä rantaviivaa. 

Hakkuut ja kuivat kallioalueet eivät ole yhtä hyviä alueita lepakoille.  
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Laitteen sijainti käy ilmi kuvasta 3-1. Myöhäinen aloitusajankohta johtui laitteen valmistajan myöhäisestä 

toimitusajasta. Laitteeseen 24.9.2010 asti tallennetut tiedot on otettu huomioon tässä raportissa. Laite jäte-

tään kuitenkin maastoon tallentamaan loppusyksyn tietoja lokakuun 2010 loppuun saakka. 

 

 

 
Kuva 3-1. Marseuddenille asennetun lepakkodetektorin sijainti vuonna 2010 merkitty punaisella pisteellä.   
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Kuva 3-2. AnaBat-lepakkodetektori Marseuddenin Klovvikenin metsikössä vuonna 2010.   

 

 
Kuva 3-3. AnaBat-lepakkodetektori suojakotelossaan. Ylhäällä 17 Ah akku, alla detektori, jonka mikrofoni 

osoittaa alaspäin heijastuslevyyn, jonka kautta lepakoiden kaikuluotausäänet tallentuvat detektoriin. 

 

3.3 Tulokset 

Selvitysalueella havaittiin neljä eri lepakkolajia, pohjanlepakko, viiksi-/isoviiksisiippa, pikkulepakko ja hy-

vin todennäköisesti ripsisiippa. Havainnot on koottu viikon jaksoiksi, jolloin saadaan tulokset selkeämmin 

esitettyä kuvana (kuva 3-4). Lepakon lentäessä detektorin ohi, laite tallentaa äänen aikaleimattuna tiedostona. 
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Mikäli sama lepakko saalistaa alueella ja lentää edes takaisin detektorin lähettyvillä, laitteeseen tallentuu 

monta tiedostoa samasta yksilöstä. 

 

Menetelmä ei mahdollista yksilöiden määrän arviointia, mutta antaa hyvän kuvan lepakoiden aktiviteetistä, 

eli paljonko lepakot käyttävät aluetta joko saalistusalueena tai siirtymäreittinä. 

 

Viikoilla 25 ja 26 (ke 23.6. – su 4.7.) alueella oli suurempi määrä havaintoja pohjanlepakosta kuin siippala-

jeista. Ensimmäinen havaintoviikko oli vajaa, joten viikon todellisen havaintomäärän tulisi olla jonkun ver-

ran korkeampi. Viikon 25 aikana (24.6.) oli yksi havainto pikkulepakosta.  

 

Viikoilla 27 ja 28 (5.7. – 18.7.) pohjanlepakoita ja siippahavaintoja oli suurin piirtein saman verran.  

 

Viikoilla 29, 30, 31 ja 32 (19.7. – 15.8.) pohjanlepakoiden havaintomäärä laski ja siippalajien havaintomäärä 

pysyi samalla tasolla.  

 

Viikon 31 aikana oli yksi havainto pikkulepakosta (6.8.). Tulokset viittaavat siihen, että alueen läheisyydessä 

ei ole lepakoiden lisääntymisyhdyskuntaa, jonka lepakot käyttäisivät detektorin ympärillä olevaa metsikköä 

saalistusalueena.   

 

Viikolla 33 (16.8. – 22.8.) pohjanlepakoiden määrä pysyi ennallaan, mutta siippojen määrä kasvoi merkittä-

västi. Viikolla oli havainto pikkulepakosta. 

 

Viikoilla 34, 35, 36 ja 37 (23.8. – 19.9.) pohjanlepakkohavaintoja oli vain muutama, kun taas siippojen ha-

vaintomäärät kasvoivat entisestään. Jokaisella viikolla oli myös havaintoja pikkulepakosta. 

  

Viikolla 38 (20.9. – 23.9.) siippahavaintojen määrä laski, joka osittain johtui vajaasta havaintoviikosta. Al-

kuviikosta oli kolme havaintoa pikkulepakosta. 
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Kuva 3-4. Marseuddenin lepakkohavaintomäärät vuonna 2010.   

 

Tulokset osoittavat, että detektorin ympärillä oleva metsikkö on hyvin selkeästi siippojen syyssaalistusalu-

etta. Lepakot käyttävät eri alueita hyödyksi kesän eri aikoina, tämä alue on tärkeä ruokailualue nimenomaan 

syksyllä.  

 

Pikkulepakko on muuttava lepakkolaji. Havainnot pikkulepakoista ovat kaikki yksittäisiä tiedostoja, joka 

tarkoittaa, että lepakot ovat lentäneet detektorin ohi eivätkä ole pysähtyneet saalistamaan detektorin läheisyy-

teen. Lepakot käyttävät muuttoreiteillään usein rantaviivoja, joita pitkin ne suunnistavat. Tulokset osoittavat, 

että pikkulepakoita lentää Marseuddenin rantoja seuraten ainakin syysmuuttoreitillään. Pikkulepakoiden 

havaintomäärät on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 3-5. Marseuddenin pikkulepakon havaintomäärät vuonna 2010.   

 

Yllä esitetyissä tuloksissa kaikki siippahavainnot on yhdistetty yhdeksi kategoriaksi. Siippalajeja on vaikea 

erottaa toisistaan AnaBat-detektorin tiedostojen avulla. Erittäin merkittävää kuitenkin on, että siippahavain-

noista osa on erittäin korkeataajuisia (äänien ylin taajuus ylittää 100 kHz). Viiksisiippalajeilla saattaa ajoit-

tain olla näin korkeita taajuuksia, mutta näiden korkeaäänisten siippojen säännöllinen esiintyminen usean 

viikon aikana (kuva 3-6) viittaa siihen, että kyseessä on todennäköisesti ripsisiippa. Ripsisiippa on Suomessa 

harvinainen laji, joka ainoana lepakkolajeistamme on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lainsäädännössämme.  

 

 
Kuva 3-6. Marseuddenin korkeataajuisten siippojen havaintomäärät vuonna 2010.   
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3.4 Tulosten tarkastelu ja vaikutusten arviointi 

 

Koska havainnot perustuvat automaattidetektorin havaintoihin vain Klovvikenin pohjukasta, ei tuloksia voi 

täysin varmasti yleistää koskemaan koko Marseuddenin suunnittelualuetta. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa-

antavia ja antavat osittain aihetta jatkotutkimuksiin. 

 

Havaintojakson myöhäisestä aloitusajankohdasta johtuen ei saatu tietoa alueen merkityksestä lepakoille ke-

väällä. Alueen piirteitä huomioonottaen, ranta-alue vaikuttaa olevan pohjanlepakoille soveliasta saalistusalu-

etta keväisin. Samoin alueen kautta saattaa muuttaa muun muassa pikkulepakoita kevätmuuttoaikana.  

 

Mikäli alueella esiintyy ripsisiippaa, havainto on tieteellisesti erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen. 

 

3.5 Toimenpidesuositukset 

 

Klovvikenin rantametsikkö (kasvillisuuskartoituksen kuvio 6) ja sen edessä oleva rantavyöhyke tulisi säilyt-

tää nykyisessä tilassa, jotta siippalajeille, ja erityisesti potentiaaliselle ripsisiipalle, säilyy tärkeä syyssaalis-

tusalue.  

 

Rantapuusto säilytetään siten, että yhtenäiseen puustoon ei tehdä uusia laajoja aukkoja. Näin säilyy pikkule-

pakoille tärkeä elementti niiden muuttoreitillä. 

 

Mikäli alueen läheisyyteen rakennetaan ulkoilupolku, sitä ei tulisi valaista 15.5. – 30.9. välisenä aikana. 

Alueella tulisi suorittaa lepakoiden pyyntiä, jotta ripsisiipan esiintyminen varmistuisi.  
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4. Linnustoselvitys 
Rasmus Karlsson 

4.1 Menetelmä 

Marseuddenin alueen pesimälinnusto selvitettiin koko alueen kattaneen kesäatlaslaskennan avulla. Selvitys-

alue on pieni ja valtaosa pinta-alasta on hakkua tai kalliomännikköä. Selvitysalueen itä- ja kaakkoispuolella 

sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen ylettyy selvitysalueen rantaviivaan asti. Tästä johtuen on 

maalinnuston lisäksi yritetty huomioida myös vesilintujen esiintymistä selvitysalueen edustalla.  Kartoituk-

sessa kaikki lintuhavainnot merkittiin GPS pisteinä, ja tarvittaessa pisteeseen liitettiin tiedot eri lintujen si-

jainnista ja likimääräisistä etäisyyksistä pisteestä. Tämä mahdollistaa mm. saman lajin yhtäaikaisten havain-

tojen erottaminen toisistaan. Jokaisen maastokäynnin jälkeen kaikki lintuhavainnot sijoitettiin kartalle maas-

tossa kerättyjen GPS pisteiden, ilmansuunta- ja etäisyystietojen perusteella. Tämä havaintotapa noudattaa 

maalintujen kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988) mutta on sovellettu käytettäväksi digitaa-

listen karttojen ja GPS paikantimen kanssa. Havaintojen etäisyyksien arvioinnissa noudatettiin seuraavat 

kriteerit: 

 

Tarkat havainnot  

+/- = GPS pisteen päällä  

+25 = n. 25m GPS pisteestä 

+50 = n. 50m GPS pisteestä 

 

Epätarkat havainnot 

Yli 50 m päässä kuulluista tai havaituista linnuista kerättiin ilmansuuntatiedot ja etäisyys pisteestä arvioitiin 

mahdollisimman tarkasti. Nämä havainnot toimivat ennen kaikkea lisätietona kun saman lajin eri yksilöt 

erotetaan toisistaan. 

 

Kartoituksessa pyrittiin mahdollisimman suureen tarkkuuteen keräämällä pääosin yllä mainitut tarkat ha-

vainnot linnuista. Kartoituksen tulosten tulkinnassa on noudatettu kesäatlaksen ohjeistusta. Alue kartoitettiin 

kolme kertaa toukokuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana (26.5, 4.6 ja 23.6). Mitä enemmän käynti-

kertoja, sitä tarkempi kuva saadaan alueen pesimälinnustosta. Kolme laskentakertaa voidaan pitää miniminä, 

mutta antaa riittävän hyvän yleiskuvan pienen kartoitusalueen linnustosta ja lajien runsaussuhteista. Maasto-

työssä on noudatettu Eläinmuseon linnustoseurantaohjeita. Laskennat aloitettiin auringonnousun aikaan ja 

lopetettiin kun koko alue oli käyty perusteellisesti läpi. Erilaiset lisätiedot lintujen iästä, sukupuolesta ja 

käyttäytymisestä kirjattiin ylös. Muut eläinhavainnot huomioitiin myös. Laskentapäivät valittiin siten että 

sääolosuhteet olivat mahdollisimman suotuisat, ts. lämpötila, sade ja tuuli eivät haitanneet havainnointia. 
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Maastotyöstä ja raportoinnista vastasi Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan opiskelija Rasmus 

Karlsson. Raportin on tarkistanut myös FM Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:stä.  

 

4.2 Tulokset 
Marseuddenin selvitysalueella ja sen meriedustalla havaittiin yhteensä 43 pesivää tai pesimäaikaan ruokaile-

vaa lintulajia (taulukko 1). 

 

Taulukko 4-1. >5= reviirejä enemmän kuin 5; e= havaittu pesimäaikaan ruokailevana/oleskelevana alueel-

la, mutta todennäköisesti ei pesi;  paja= tikan tai palokärjen käyttämä pajapuu; u= reviiri sijaitsee todennä-

köisesti selvitysalueen ulkopuolella tai rajoilla. 

 

Tieteellinen nimi Laji Reviirejä

Acrocephalus scirpaceus Rytikerttunen 2 

Actitis hypoleucos Rantasipi 1 

Anas platyrhynchos Sinisorsa 1e 

Anser anser Merihanhi 1e 

Anthus trivialis Metsäkirvinen 3 

Ardea cinerea Harmaahaikara 1e 

Branta canadensis Kanadanhanhi 2e 

Bucephala clangula Telkkä 1 

Carduelis chloris Viherpeippo 1 

Carduelis spinus Vihervarpunen 3 

Certhia familiaris Puukiipijä 2u 

Columba oenas Uuttukyyhky 1u 

Columba palumbus Sepelkyyhky 1 

Corvus corone cornix Varis 1e 

Cuculus canorus Käki 1u 

Cygnus olor Kyhmyjoutsen 1u 

Dendrocopos major Käpytikka 1 paja 

Dryocopos martius Palokärki 1 paja, u 

Erithacus rubecula Punarinta 3 

Falco subbuteo Nuolihaukka 1 

Ficedula hypoleuca Kirjosieppo 3 

Fringilla coelebs Peippo >5 

Hirundo rustica Haarapääsky 1e 

Larus marinus Merilokki 1u e 
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Larus ridibundus Naurulokki 1e 

Muscicapa striata Harmaasieppo 1 

Pandion haliaetus Kalasääski 1u 

Parus ater Kuusitiainen 1u 

Parus caeruleus Sinitiainen 1 

Parus major Talitiainen 4 

Parus montanus Hömötiainen 1u 

Phalacrocorax carbo Merimetso u e 

Phylloscopus trochilus Pajulintu >5 

Podiceps cristatus Silkkiuikku 1u 

Prunella modularis Rautiainen 2u 

Regulus regulus Hippiäinen 2u 

Sterna hirundo Kalatiira 1u 

Sylvia atricapilla Mustapääkerttu 1 

Sylvia borin Lehtokerttu 1 

Sylvia communis Pensaskerttu 3 

Turdus iliacus Punakylkirastas 2u 

Turdus merula Mustarastas 2 

Turdus philomelos Laulurastas 3 

Lajeja yhteensä 43  

 

Luonto- ja lintudirektiivin priorisointiluokitus 

Luokka I: 

Kaikki luontodirektiivin liitteeseen II ensisijaisesti suojeltaviksi merkityt lajit tai luonnonsuojelu asetuksen 

erityistä suojelua vaativat lajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvista lajeista IUCN:n kritee-

rien mukaan äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioidut tai luonnosta hävinneet lajit (EW). 

 

Luokka II: 

Kaikki luontodirektiivin liitteen IVa eläinlajit tai luonnonsuojeluasetuksella uhanalaisiksi säädetyt muut liit-

teiden II ja IV direktiivilajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvista lajeista liitteen IVa lisäk-

si IUCN:n uhanalaisluokituksen mukaan erittäin uhanalaiset (EN) lajit tai ne vaarantuneeksi (VU) arvioidut 

lajit, jotka ovat myös direktiivilajeja. 

 

Luokka III: 

Priorisointiluokkaan III kuuluvat kaikki ne direktiivilajit sekä LsA:n uhanalaiset lajit, jotka eivät kuulu 

ylempiin luokkiin (I ja II). Luokaan III kuuluvat myös Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luokitte-
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lussa uhanalaisiksi arvioidut luonnonsuojelulainsäädännön piiriin kuuluvat lajit, jotka ovat myös kansainväli-

siä vastuulajeja (Luonto- ja lintudirektiivi III-IV, 2008). 

 

Tämä hallinnollinen priorisointiluokitus perustuu lajien suojelua koskeville säädöksille etukäteen annettuun 

painoarvoon. Luokitus käytetään apuvälineenä lajien seurannan tarpeellisuuden hahmottamisessa ja antaa 

siten myös jonkinlaisen kuvan lajin suojeluarvosta. Marseuddenin selvitysalueella tai sen läheisyydessä ha-

vaittiin alla luetellut Suomen uhanalaisuus-luokitukseen tai EU:n lintudirektiiviin kuuluvat lintulajit (uhan-

alaisuusluokituksen lyhennykset: SP= silmällä pidettävä, V= vaarantunut). Selvitysalueelta tavattiin myös 

muutamia Natura-alueiden perustamisessa käytettyjä kriteerilajeja. 

 

Palokärki  1 pajapuu  EU:n direktiivilaji Priorisointi: III 

Kalasääski  SP 1 reviiri  EU:n direktiivilaji Priorisointi: III 

Kalatiira  1 yksilö  EU:n direktiivilaji Priorisointi: III 

Käki SP 1 reviiri   alueen ulkopuolella  

Harmaahaikara 1 ylilentävä  Otettu huomioon Natura alueita perustettaessa 

Nuolihaukka  1 pesii alueella  Otettu huomioon Natura alueita perustettaessa 

Naurulokki  V 1 ylilentävä  Otettu huomioon Natura alueita perustettaessa  

 

Muita alueella mielenkiintoisia lajeja: 

 

Uuttukyyhky  1 reviiri 

Sepelkyyhky  1 reviiri 

Harmaasieppo  1 reviiri 

Kuusitiainen  1 reviiri  selvitysalueen rajalla 

Hömötiainen  1 reviiri  selvitysalueen rajalla 

Mustapääkerttu 1 ääntelevä  epäselvä pesintä, jäi alueen ainoaksi havainnoksi 

Lehtokerttu  1 reviiri 

 

4.3 Tulosten tarkastelu 

Marseuddenin selvitysalueen läheisyydessä esiintyy joitakin metsämaisemalle tyypillisiä lintulajeja kuten 

uuttukyyhky, kuusitiainen, hömötiainen, rautiainen, hippiäinen ja puukiipijä. Näiden lajien esiintymisessä 

havaitaan selvä painottuminen selvitysalueen länsi-, luoteis- ja pohjoispuolella sijaitseviin metsiin. Ottaen 

huomioon selvitysalueen hakkuut ja kalliomaaston tämä on täysin odotettavissa. Varsinaisella selvitysalueel-

la esiintyy kuitenkin hakkuualueiden nuorta rehevää pensaikkoa hyödyntäviä lajeja kuten pensaskerttu ja 

lehtokerttu (sekä mahdollisesti mustapääkerttu). Kaislikosta löytyi ainakin kahden rytikerttusen reviirit. Alu-

een pohjoispuolella sijaitsevalla kalliolla oli palokärjen pajana toimiva lahonnut kanto. 
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Selvitysalueen selvästi erikoisin havainto oli kuivuneessa männyssä pesivä nuolihaukkapari. Kyseinen laji 

suosii vanhoja varislintujen tekemiä risupesiä ja viihtyy usein rantojen ja saarien harvoissa männiköissä. 

Maastokäyntien painottuessa kevääseen ja alkukesään nuolihaukan poikaset jäävät yleensä kartoittajalta nä-

kemättä, eikä pesinnän onnistumisesta ole tietoja. Selvitysalueella havaittiin ainoastaan pesän läheisyydessä 

oleskelevat aikuiset nuolihaukat, jotka varoittelivat aktiivisesti. Viereisessä männyssä pesivä kyyhkypari 

viittaa myös vahvasti haukkojen pesintään kalliolla, sillä sepelkyyhky pitää tunnetusti nuolihaukan lähinaa-

puruudesta. 

  

Kaikki havainnot punakylkirastaasta olivat äänihavaintoja Marseuddenin länsipuoleiselta metsäalueelta ja 

Marsevikenin ympärillä sijaitsevista pihapiireistä. Kolmesta laulurastasreviiristä kaksi sijaitsee selvitysalu-

een sisällä.  
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Kuva 4-1. Huomionarvoisten ja eräiden muiden lintulajien havainnot Marseuddenin selvitysalueella. 

Kalasääski 

Nuolihaukka 

Käki 

Sepelkyyhky 

Uuttukyyhky 

Harmaasieppo 

Kuusitiainen 

Rautiainen 

Rautiainen 

Lehtokerttu 

Mustapääkerttu 

Hömötiainen 

Kalatiira 

Palokärjen paja 
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4.4 Suositukset 

Selvitysalue on yleisesti katsottuna karuhko joitakin ranta alueita lukuun ottamatta, eikä linnuston kannalta 

löytynyt ehdottomasti säilytettäviä paikkoja. Nuolihaukkojen valtaama kalliomännikkö suositellaan kuiten-

kin säilytettäväksi (kasvillisuuskartoituksen kuvio 4). Saaristossa pesivät nuolihaukat käyttävät yleensä sa-

moja pesiä vuodesta toiseen. Lähellä sijaitsevat Klovviken ja Marseviken ovat todennäköisimpiä haukkojen 

käyttämiä metsästysalueita. Selvityksen perusteella voidaan lisäksi päätellä että vastaavanlaiset hakkuut ja 

harvennukset Marseuddenin länsipuolella todennäköisesti heikentäisivät koko alueen kelpoisuutta joillekin 

lintulajeille.  
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5. Yhteenveto suosituksista maankäytölle 
 

Kasvillisuuden perusteella suositellaan säilyttämään kallioalue ja tervalepikko koskemattomina. Myös ran-

nat, etenkin rantaniityt, olisi hyvä säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. Kallioalueen säilyttäminen on 

suositeltavaa myös linnuston kannalta. Lepakkoselvityksen tulosten perusteella tervalepikko ja sen edessä 

oleva rantavyöhyke tulisi säilyttää nykyisessä tilassa. Lisäksi rannalla tulisi välttää uusien laajojen aukkojen 

tekemistä yhtenäiseen rantapuustoon.  

 

 
Kuva 5-1. Säilytettäväksi suositellut alueet on merkitty kuvaan vihreällä. 
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Liite: putkilokasvilajisto 

 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Achillea millefolium siankärsämö 
Allium schoenoprasum ruoholaukka 
Alnus glutinosa tervaleppä 
Anemone nemorosa valkovuokko 
Anthoxanthum odoratum tuoksusimake 
Anthriscus sylvestris koiranputki 
Athyrium filix-femina hiirenporras 
Betula pendula rauduskoivu 
Betula pubescens hieskoivu 
Calamagrostis arundinacea metsäkastikka 
Calluna vulgaris kanerva 
Caltha palustris rentukka 
Carex canescens harmaasara 
Carex echinata tähtisara 
Carex nigra jokapaikansara 
Cirsium palustre suo-ohdake 
Cornus suecica ruohokanukka 
Cystopteris fragilis haurasloikko 
Dactylis glomerata koiranheinä 
Dactylorhiza maculata maariankämmekkä 
Deschampsia cespitosa nurmilauha 
Deschampsia flexuosa metsälauha 
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri 
Eleochrais uniglumis meriluikka 
Epilobium angustifolium maitohorsma 
Epilobium montanum lehtohorsma 
Equisetum sylvaticum metsäkorte 
Festuca pratensis nurminata 
Festuca rubra punanata 
Filipendula ulmaria mesiangervo 
Fragaria vesca ahomansikka 
Galeopsis sp. pillike 
Galium album paimenmatara 
Galium palustre rantamatara 
Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 
Hepatica nobilis sinivuokko 
Iris pseudacorus kurjenmiekka 
Juncus alpinoarticukatus rantavihvilä 
Juncus effusus röyhyvihvilä 
Juniperus communis kataja 
Lapsana communis linnunkaali 
Linnaea borealis vanamo 
Lotus corniculatus keltamaite 
Luzula multiflora nurmipiippo 
Luzula pilosa kevätpiippo 
Lychnis viscaria mäkitervakko 
Lycopodium annotinum riidenlieko 
Lysimachia vulgaris ranta-alpi 
Maianthemum bifolium oravanmarja 
Melampyrum pratense kangasmaitikka 
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka 
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Melica nutans nuokkuhelmikkä 
Myosotis scorpioides luhtalemmikki 
Orthilia secunda nuokkutalvikki 
Oxalis acetosella käenkaali 
Phegopteris connectilis korpi-imarre 
Phragmites australis järviruoko 
Picea abies kuusi 
Pinus sylvestris mänty 
Plantago major piharatamo 
Poa nemoralis lehtonurmikka 
Poa pratensis niittynurmikka 
Polygonatum odoratum kalliokielo 
Polypodium vulgare kallioimarre 
Populus tremula haapa 
Potentilla erecta rätvänä 
Potentilla norvegica peltohanhikki 
Pteridium aquilinum sananjalka 
Quercus robur tammi 
Ranunculus acris niittyleinikki 
Ranunculus auricomus kevätleinikki 
Ranunculus repens rönsyleinikki 
Ribes nigrum mustaherukka 
Rosa sp. ruusu 
Rubus arcticus mesimarja 
Rubus idaeus vadelma 
Rumex acetosella ahosuolaheinä 
Rumex longifolius hevonhierakka 
Salix caprea raita 
Salix phylicifolia kiiltopaju 
Sambucus racemosa terttuselja 
Sedum telephium isomaksaruoho 
Sorbus aucuparia pihlaja 
Stellaria graminea heinätähtimö 
Tanacetum vulgare  pietaryrtti 
Taraxacum sec. Vulgare voikukka 
Trientalis europaea metsätähti 
Trifolium repens valkoapila 
Triglochin maritima merisuolake 
Tripleurospermum inodorum peltosaunio 
Tussilago farfara leskenlehti 
Vaccinium myrtillus mustikka 
Vaccinium vitis-idaea puolukka 
Valeriana officinalis rohtovirmajuuri 
Veronica chamaedrys nurmitädyke 
Veronica officinalis rohtotädyke 
Vicia cracca hiirenvirna 
Viola canina aho-orvokki 
Viola palustris suo-orvokki 
Viola tricolor keto-orvokki 

 

Yhteensä 101 lajia.  
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1. Johdanto 
 
Selvitysalue sijaitsee Siuntion kunnassa Pikkalan lahden rannalla. Marseudenin itäisellä rannalla on kaksi 
lahtea, Klovviken ja Pattuviken ja edustalla on muutamia pieniä saaria. Liito-oravaselvityksen tavoitteena oli 
arvioida biotooppien soveltuvuus liito-oravan elinympäristöksi sekä kartoittaa mahdolliset esiintymät ja 
tarpeelliset viherkäytävät. Liito-oravaselvityksen suoritti ympäristösuunnittelija (AMK) Sirkka-Liisa 
Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:stä.  
 

 
Kuva 1. Selvitysalueen rajaus. 
  

2. Liito-oravan biologia ja suojelu 
 
Liito-orava (Pteromys volans) on tavallista oravaa pienempi ja väritykseltään hopeanharmaa. Etu- 
jatakajalkojen välissä olevien liitopoimujen avulla se pystyy liitämään jopa kymmeniä metrejä. 
Suurisilmäistä yöliikkujaa harvemmin tapaa päiväsaikaan, joten liito-orava saattaa asustaa lähimetsässä 
muiden tietämättä. Usein ainoana merkkinä liito-oravan asuttamasta metsiköstä ovat suurten kuusien ja 
haapojen juurilla olevat keltaiset riisinjyvän kokoiset ulostepapanat. (Hanski ym.2001) 
 
Liito-oravan elinympäristöä ovat useimmiten varttuneet kuusivaltaiset metsät, joista löytyy myös 
ravintopuiksi haapaa, lepää tai koivua. Kesällä liito-oravat syövät lehtipuiden lehtiä ja syksyllä sekä talvella 
havupuiden silmuja ja lehtipuiden norkkoja. (Hanski ym. 2001) Liito-orava valitsee pesäkseen useimmiten 
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käpytikan hylkäämän kolohaavan, mutta ne voivat pesiä myös kuusen oksistoon rakennetuissa risupesissä. 
Keväällä liito-orava synnyttää poikasensa pesään, josta ne lähtevät loppukesästä etsimään omia 
lisääntymisalueitaan. Naaraat liikkuvat yleensä vain pesimäpaikkaa ympäröivässä lähimetsässä, uroksilla on 
laajempi reviiri. (Hanski ym. 2001) 
 
Euroopan alueella liito-oravia esiintyy ainoastaan Suomessa. Myös Venäjällä liito-oravaa esiintyy vielä 
melko runsaana. Uhanalaisluokituksessa liito-orava luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi, jonka kannan 
kehitystä on seurattava. Liito-orava sisältyy Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin, joiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49§ mukaisesti 
kielletty. (Hanski ym. 2001) 

3. Menetelmät 
 
Liito-oravainventointeja voidaan ohjeiden mukaan parhaiten tehdä maaliskuun lopun ja kesäkuun alun 
välisenä aikana (Hanski ym. 2001, Sierla ym. 2004 ja Södermann 2003). Inventoinnissa etsitään ulostejälkiä 
lajille sopivista metsistä. Löydetyiltä reviireiltä paikannetaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat. 
Raportti sisältää liito-oravakartoituksen tulokset, esiintymien kuvaukset ja suositukset maankäytön 
suunnitteluun. Esiintymät rajataan ja numeroidaan liitekartoille. Myös liito-oravalle sopivat metsäalueet 
rajataan liitekartoille, jotta tulevaisuudessa voidaan ottaa huomioon reviirien mahdolliset maantieteelliset 
muutokset. Marseuddenin liito-oravaselvitys tehtiin 28.4.2010.  

4. Tulokset 
 
Selvitysalueen pohjoisosassa kasvoi pääosin kuusta ja mäntyä. Alueen keskiosassa oli hakkuualue, jonka 
keskellä oli muutama haapa. Eteläosassa oli kalliomännikköä ja mäntymetsää. Alueelta ei tehty havaintoja 
liito-oravasta eikä liito-oravalle sopivaa biotooppia löytynyt. 
 

 
Kuva 2. Eteläosan männikköä 

 

5. Suositukset maankäytölle 
 
Koska alueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta, eikä alue muutenkaan sovellu liito-oravan elinympäristöksi, 
ei maankäytölle tarvitse antaa suosituksia liito-oravan suhteen.  
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1. JOHDANTO 

Siuntion kunta laatii kunnan eteläosiin osayleiskaavaa. Kaavoitukseen liittyen alueella tehtiin 

luontoselvitys, jossa selvitettiin alueen luontotyyppejä ja luontoarvoja. Selvitysalue sijaitsee 

Siuntion kunnan eteläosissa, sijoittuen pääasiassa Broändan, Störsvikin, Pikkalan alueille sekä 

Kelan eteläpuolisille alueille. Selvitys käsitti alueella esiintyvien luontotyyppien tunnistamisen 

lisäksi luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain mukaisten luontotyypit sekä muut arvokkaat 

luontokohteet. Lisäksi työssä arvioitiin elinympäristöjen soveltuvuuden arviointi liito-oravalle. 

Tässä raportissa esitetään selvitysalueella havaitut luontotyypit ja kaavoituksen kannalta muut 

huomioitavat kohteet sekä liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt. Työn tilaajana oli Siuntion 

kunta.  

 

2. SELVITYSALUEEN RAJAUS 

Luontoselvityksen selvitysaluerajaus noudatteli pitkälti Etelä-Siuntion osayleiskaava-alueen raja-

usta. Mantereella alue rajautui länsi- ja itäosissaan kunnan rajoihin. Pohjoisessa selvitysalue ra-

jautui osittain Broändan alueella kulkevan itä-länsisuuntaisen voimalinjakäytävän ja Itäisen Ku-

ninkaantien mukaan. Selvitysalueeseen ei kuitenkaan sisällytetty niitä kohteita, joilla on jo ai-

emmin tehty luontoselvitys. Näihin lukeutuvat 

 

- Marseuddenin alue (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy & Bathouse 2010) 

- Störsvikin alue (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2013) 

- Pikkalanjoen alue (Luontotieto Keiron Oy 2004) 

- Störsvikin Kasaberget (Silvestris luontoselvitys Oy 2011) 

 

Lisäksi selvityksen ulkopuolelle jätettiin asuinalueet, pellot ja Kvarnträskin metsäalue. Myös saa-

ret jätettiin selvitysalueen ulkopuolelle. 

 

 

Kuva 1. Luontoselvityksen selvitysaluerajaus. 
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Raportin tuloksia esittelevässä osassa selvitysalue on jaettu neljään osa-alueeseen: 

- Kasaberget 

- Sunnanvik - Timala 

- Etelä-Kela 

- Pikkala-Marseudden 

 

 

3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Luontoselvityksen maastotyöt 

 

3.1.1 Luontotyypit 

 

Maastokäynnit selvitysalueelle tehtiin 9.7 – 23.9.2016 välisenä aikana. Selvitysalue kuljettiin läpi 

siten, että alueella esiintyvät luontotyypit voitiin kuvioida pohjakartalle. Maastokäynnillä pyrittiin 

erityisesti selvittämään alueen maankäytön suunnitteluun vaikuttavia kohteita, kuten 

 

 luonnonsuojelulain 49 § mukaisia luontotyyppejä  

 metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 

 vesilain 11 § mukaisia vesiluontotyyppejä 

 muita huomionarvoisia kohteita 

 

Selvitysalueelta kirjattiin ylös myös luonnonarvojen kannalta tärkeitä ominaispiirteitä, kuten 

puuston ikää ja rakennetta, lahopuun määrää sekä merkkejä eläinten ja ihmisten toiminnasta.  

 

Tuloksissa on eritelty metsälain, vesilain ja luonnonsuojelulain mukaiset luontotyyppikohteet. 

Huomautettakoon, että osa alueen kalliometsistä kuuluu metsälain erityisen arvokkaisiin elinym-

päristöihin karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja 

louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto.  Kalliometsien kohdalla rajaukset noudattavat 

laajempia kalliometsäalueiden kokonaisuuksia, eikä esimerkiksi avokalliolaikkuja tai puustoltaan 

harvempia osia ole eritelty muusta kalliometsäalueesta. Metsälain mukaisiksi arvokkaiksi ympä-

ristöiksi onkin katsottu tässä selvityksessä ne metsäkallioalueet, jotka ovat puustoltaan edusta-

vimpia. Näin ollen esimerkiksi puustoltaan nuoria kalliometsiä ei ole metsälakikohteiksi kelpuutet-

tu ja kallioalueiden metsälakikohteet edustavatkin pitkälti samoja alueita kuin muut arvokkaiksi 

katsotut kalliometsäalueet.  

 

Maakunnallisesti arvokkaita kohteita on tunnistettu pääasiassa Uudenmaan liiton maakunnallises-

ti arvokkaiden kohteiden tunnistamista koskevan ohjeistuksen mukaan (Uudenmaan liitto 2012). 

Mikäli kohteiden arvottamisessa on poikettu Uudenmaan liiton ohjeista, on tämä pyritty tuomaan 

esille kohdekuvauksissa kuvailemalla kohteen niitä merkittäviä luontoarvoja, joiden perusteella 

se on katsottu maakunnallisesti arvokkaaksi (vaikka esimerkiksi ohjeiden mukaiset kriteerit eivät 

täyttyisikään).  

 

Ne luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet, jotka eivät täytä maakunnallisesti 

arvokkaiden kohteiden määritelmää, on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Tyypillisesti 

tähän luokkaan kuuluvat mm. kasvillisuudeltaan monipuoliset lehdot, ojittamattomat piensuot, 

edustavat suo muuttumat, joilla vallitsee suokasvillisuus, lahopuurikkaat lehdot ja kankaat sekä 

iäkkäät tai iäkkäitä puista sisältävät metsät ja puustoltaan edustavammat kalliometsät. Muita 

paikallisesti arvokkaita kohteita voivat olla esimerkiksi alueella harvalukuiset luontotyypit tai ja-

lopuiden taimia runsaammin sisältävät alueet. Etelä-Siuntion alueella paikallisesti arvokkaisiin 

kohteisiin on toisinaan sisällytetty myös ojitettujen soiden turvekankaita, jotka eivät kasvillisuu-

deltaan edusta enää alueen alkuperäistä suokasvillisuutta. Näillä kohteilla pääasiallisena perus-

teena on ollut joko elävän puuston edustavuus (järeys ja ikä) ja/tai lahopuuston määrä. Tämä on 

katsottu perustelluksi alueen metsien ollessa melko voimallisesti metsätalouskäytössä.  
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3.1.2 Liito-oravalle soveltuvat alueet 

 

Luontoselvityksen maastotöiden yhteydessä arvioitiin alueiden soveltuvuutta liito-oravan elinym-

päristönä. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja tunnistaa niitä alueita, joille mahdollisia liito-

oravaselvityksiä tulee kohdentaa kaavoituksen myöhemmissä vaiheissa. Liito-oravalle soveltuvik-

si alueiksi on tässä selvityksessä katsottu kuuluvan lajille hyvin soveltuvat metsät sekä sellaiset 

metsät, joissa on lajin suosimien metsien rakennepiirteitä. Hyvin soveltuvat metsät ovat tyypilli-

sesti haapaa sisältäviä kuusisekametsiä, joiden latvuskerros on moni-ikäistä ja joissa esiintyy 

suojaa antavaa, nuorehkoa tai varttunutta alikasvoskuusta. Hyvin soveltuvassa elinympäristössä 

on järeitä, kolopuiksi sopivia haapoja ja koivuja. Lajin suosimia ravintopuita ovat puolestaan 

haavan ohella harmaa- ja tervaleppä, vähäisemmin myös koivu.  

Liito-oravalle jokseenkin soveltuvissa metsissä on joitakin rakennepiirteitä lajille hyvin soveltuvi-

en metsistä. Tämän selvityksen kartoituksissa perusedellytyksenä on pidetty kolopuujäreän (rin-

nankorkeushalkaisijaltaan yli 25 cm) haavan esiintyminen sekä ravintopuiden runsaus alueella. 

Ruokailualueiksi soveltuvia nuorempia haavikoita ja muita lehtipuuvaltaisia metsiä ei ole sisälly-

tetty tässä lajille soveltuviksi alueiksi, vaikka ne paljon myöhemmin tulevaisuudessa lajille sovel-

tuviksi elinympäristöiksi saattavatkin kehittyä. Tämän selvityksen yhteydessä tarkasteltava aika-

perspektiivi on ollut noin 10 vuoden ajanjakso, jossa metsän rakenne tai puuston järeys ei ehdi 

merkittävästi muuttua. 
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4. TULOKSET 

Tässä luvussa on esitetty selvitysalueen arvokkaat luontotyypit osa-alueittain. Tuloksissa käytet-

ty kuvionumerointi vastaa liitteen 1 luontotyyppikuviokartassa esitettyä kuvionumerointia (liite 

1). 

 

4.1 Osa-alueiden yleiskuvaus 

 

4.1.1 Kasaberget 

Kasabergetin osa-alue sijaitsee selvitysalueen luoteisosassa. Osa-alue rajautuu etelässä kantatie 

51:een, lännessa kunnan rajaan ja idässä Pikkalanjokeen. Pohjoisessa osa-alueen raja kulkee 

voimalinjakäytävää pitkin Kasabergetin tasalle asti ja edelleen Pikkalanjokisuistolle ilman selkeää 

maastossa tai karttatiedoissa olevaa rajausta. 

 

 

Kuva 2. Näkymä Kasabergetin kallioalueen laelta pohjoiseen. 

 

Kasabergetin alue koostuu haja-asutuksen ja pienten peltolohkojen kirjomista metsistä ja laajas-

ta Kasabergetin kalliometsäalueesta. Kasabergetin kalliometsäalue on itsessään puustoltaan mel-

ko nuorta. Huomattava osa alueen metsistä on metsätalouden selvästi muuttamia metsiä, joissa 

luontoarvot ovat vähäiset. Metsätyypeistä vallitsevimpia ovat tuoreet kankaat, mutta lehtomaisia 

kankaita ja tuoreita lehtoja esiintyy esimerkiksi laajempien kallioalueiden rinteiden juurilla. Rehe-

vämpää lehtokasvillisuutta esiintyy ainoastaan kulttuurivaikutteisilla paikoilla (pientareet ja muut 

ihmisvaikutteiset, muuttuneet alueet) sekä osassa ojitettuja soita ja turvekankaita. Pääosa alu-

een soista on ojitettu tai viljelyskäytössä ja ojittamattomia piensoita esiintyykin alueella nykyään 

pääasiassa vain kallioalueiden painanteissa.  
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Kasabergetin arvokkaimpia osia ovat ojittamattomien piensoiden lisäksi läntisen osan puustoltaan 

edustava kalliometsä alusmetsineen sekä Pikkalanjokilaakson länsireunan kallioalueen metsät. 

Lisäksi arvokkaisiin osiin kuuluu mm. puustoltaan edustavia turvekankaita ja kantatie 51 varren 

puustoltaan arvokas metsittynyt pelto reunametsineen.  

 

 

4.1.2 Etelä-Kela 

Etelä-Kelan aluetta luonnehtii laajat ja runsaslukuiset kalliometsäalueet, pohjoisosan laajemmat 

peltoalueet ja mäntyvaltaiset talousmetsät. Etelä-Kelan alueella esiintyy muutamia selvästi kes-

kimääräistä paremmin luonnontilaisina säilyneitä metsäalueita, osittain luonnontilaisena säilynei-

tä noroja, ojittamattomina säilyneitä piensoita ja muutamia jalopuumetsiköitä. 

 

 

Kuva 3. Rinnelehtoa iäkkäässä kuusikossa Hålkärrin lounaispuolella. 

 

Etelä-Kelan kalliometsistä valtaosa on ollut ainakin jonkin asteisessa metsätalouskäytössä. Luon-

nontilaltaan edustavimpia kallio- ja kalliometsäalueita ovat Stallsmossaberget ja Stallsmossaber-

getin itäpuolinen, jyrkkäreunainen kallioalue. Muista kalliometsäalueista ainakin osassa aluetta 

iäkkäämpää puustoa esiintyy Tornbergetin eteläpuolisella kallioalueella, Svarvarsin pohjoispuoli-

sessa kalliometsässä, osassa Kolkärrsmalmenia sekä Hälkärrin itäpuolisella kalliometsäalueella. 

Luonnontilaisempia metsiköitä esiintyy puolestaan Hålkärrin eteläpuolella, Smedsängenin alueella 

sekä pienialaisesti myös kalliometsien alarinteillä. Näistä laajin on Hållkärrin lounais- ja länsipuo-

leinen metsäalue, jonka erikoisuutena on järeiden haapojen runsaus.  

Alueen laajemmat suot on aikoinaan otettu viljelyskäyttöön. Ojittamattomana säilyneet piensuot 

edustavat pääasiassa korpia ja kangasrämeitä. Näistä etenkin Örnbergetin luoteispuolella sijait-

seva suoalue on edustava vaihtelevine korpityyppeineen ja nevaosineen. Suohon kytkeytyy lähei-

sesti myös osittain luonnontilaisessa uomassaan kulkeva noro. 
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Etelä-Kelan alueelta löydettiin kolme jalopuumetsikköä, joista ainoastaan Pikkalan kartanon alu-

eisiin kuuluva jalopuumetsikkö täyttää paremmin jalopuumetsiköiden luonnontilaisuuteen liittyviä 

kriteerejä. 

 

 

4.1.3 Sunnanvik-Timala 

Sunnanvik-Timalan osa-aluetta luonnehtivat laajat kalliometsäalueet, laajat, ojitetut suot ja laa-

jat talousmetsät. Alueen erikoisuuksia ovat Pikkalanjokisuiston läheisyydessä esiintyvät hiekka-

kankaat, keto- ja kulttuurikasvillisuuden esiintyminen Störsvikin golfalueen tuntumassa sekä 

metsänhoitotoimilta valtaosin säilynyt kalliometsäalue Brännbergetin pohjoispuolella.  

 

 

Kuva 4. Sunnanvik-Timalan arvokkaimpiin luontokohteisiin lukeutuu Lillkärrin korpinen alue. 

 

Laajoja kalliometsäalueita sijaitsee alueen pohjoisosissa, olemassa olevan asutuksen tuntumassa 

sekä alueen itäosassa, jossa sijaitsee mm. Timalabergenin ja Brännbergenin kalliometsäalueet. 

Valtaosa kalliometsäalueista on ollut metsätalouskäytössä, eikä niillä esiinny mainittavia, laajem-

pia metsänrakenteeseen liittyviä arvoja. Yhden poikkeuksen muodostaa Pikkalanjokilaakson pel-

tojen tasalla sijaitseva kalliometsä, jonka puusto on iäkästä ja yleisilmeeltään luonnontilaista. 

Luonnontilaisen kaltaista kalliometsää esiintyy myös muilla kalliometsäalueilla, mutta tyypillisesti 

hyvin pienialaisesti, muodostamatta selkeää laajempaa kokonaisuutta. 

Alueen kangasmetsät ovat niin ikään olleet voimakkaasti talouskäytössä ja luonnontilaisen kal-

taista tai iäkkäämpää metsää esiintyy vain pienialaisesti. Lahopuuston määrä alueella on keski-

määrin melko vähäinen. 

Alueella on esiintynyt laajoja soita, jotka ovat sittemmin ojitettu ja ovat nykyisin pääasiassa pit-

källe kehittyneitä turvekankaita. Alueen länsireunan Sunnanmossenilla on nykyisen turvekangas-

kasvillisuuden perusteella ollut alun perin rämeitä ja karumpia korpia. Muista ojitetuista soista 

ainakin Storkärrin, Eriksmossenin, Timalan ja Bulvanbergetin alueilla korvet ovat olleet yleisem-

piä. Nykyisin edellä mainituilla soilla turvekankaat ovat vallitsevina ja korpi- ja kangaskorpimuut-
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tumia esiintyy vain paikoin soiden laitaosissa. Edellä mainituista soista ennallistamiskelpoisimpia 

ovat ainakin Timalan pohjoisosien korpimuuttumat sekä Tjärudalenin itäosat (kasvillisuuden ja 

mahdollisen pohjavesivaikutuksen vuoksi).  

Kuten selvitysalueella laajemminkin, myös Sunnanvik- Timalan alueella piensuot edustavat pää-

asiassa kangasrämeitä. Seassa on kuitenkin myös ojittamattomina säilyneitä tai muuttuneita 

korpia ja rämeitä. Useimmiten piensoiden puusto on ollut talousmetsäkäytössä siinä missä ympä-

röivien kankaidenkin puusto, mutta muutoin piensuot ovat kasvillisuudeltaan ja vesitaloudeltaan 

luonnontilaisen kaltaisia.  

 

 

Kuva 5. Hästehagenissa vallitsee nykyisin turvekankaiden kasvillisuus. 

 

Alueelta on karttatietoja perusteella aiemmin tunnettu kaksi lähdettä, joista toinen on sijainnut 

Tjärudalenissa ja toinen Hästhagenissa. Kumpikin alueista on ojitettu, eikä varsinaisia lähteitä 

kummaltakaan paikalta löydetty. Tjärudalensissa havaittiin ojan reunalla edelleen suokasvillisuut-

ta (suosammalia), mutta Hästhagenissa kasvillisuus edustaa täysin turvekankaiden lajistoa.  

 

4.1.4 Pikkala-Marseudden 

Pikkala-Marseuddenin alueella haja-asutusta on suhteellisesti laajemmin kuin muilla osa-alueilla. 

Muiden osa-alueiden tapaan metsät ovat pitkälti talouskäytössä ja luonnontilaisempina säilyneitä 

kohteita esiintyy lähinnä ranta-alueilla ja vaikeapääsyisillä kallioalueilla. Kalliometsistä edusta-

vimpia ovat Hamossan eteläpuolinen kallioalue, Marseskogenin itäpuolinen kalliometsä reuna-

metsineen, osa Marseskogenin kalliometsistä sekä osa itäosan kerrostaloalueen pohjoispuolisesta 

kallioalueesta.  

Alueella esiintyy runsaasti rantametsiä, joista osa on hyvin luonnontilaista. Pääosa rantametsistä 

on tervaleppävaltaisia rantalehtoja, jotka vaihettuvat joko sekapuustoisiin kangasmetsiin tai laa-

jempiin suurruohoisiin rantametsiin. Yksi edustavimmista kohteista sijaitsee Pikkalanjokisuiston 

puolella, Yrjansbergetin alueella, jossa esiintyy mm. huomattavan vanhoja mäntyjä. 
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Kuva 6. Pikkalan-Marseuddenin alueella esiintyy melko runsaasti tervaleppää kasvavia rantalehtoja. 

 

Osa-alueella on ojittamattomia soita muuta selvitysaluetta selvästi vähemmän ja jäljellä olevat 

piensuot ovatkin varsin pienialaisia. Luonnontilaisemman kaltaisena säilyneitä piensoita esiintyy 

Marseskogenin kallioalueella ja sen eteläpuolella sekä Marseuddenin itäosassa ja Fiskarvikenin 

koillispuolella. 

Hiekkapohjaisia maita esiintyy ainakin Pikkalan kartanon lähialueella sekä Fiskarvikenin ympäris-

tössä, jossa hiekkamaat sijoittuvat 100 – 350 m etäisyydellä nykyisestä rantaviivasta. Fiskarvi-

kenin läheisyydessä valtaosa hiekkamaista sijoittuu kuitenkin peltomaiden reunoille, asutuksen 

piiriin tai muille muuttuneisiin ympäristöihin (mm. vanhat hiekanottoalueet) ja hiekkapohjaisia 

kankaita esiintyykin vain pienialaisesti pääosan alueista ollessa joko voimakkaasti kulttuurivaikut-

teisia tai muutoin muuttuneita. Selvityksen kuvioimattomilla hiekkamailla (mm. tienpientareet) 

havaittiin mm. muutamia pähkinäpensaita, mutta varsinaisia pähkinäpensaslehtoja alueelta ei 

löydetty. 

Jalopuumetsiköitä alueelta löydettiin kaksi, joista kumpikin sijaitsee Pikkalan kartanon alueen 

tuntumassa. Jalopuita havaittiin useammalla metsäkohteella, mutta tyypillisesti kyseessä oli nuo-

ret yksittäiset taimet. Onkin oletettavaa, että hakkuiden ja aluspuuharvennusten myötä jalopuu-

metsiköitä on hävinnyt alueelta. Runsaimmin jaloja lehtipuita (lähinnä jalavantaimi, tammi, päh-

kinäpensas) havaittiin Kabanovinkujan ja Pikkalan kartanolle johtavan tien varrella sijaitsevissa 

metsissä ja piennaralueilla. 
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4.2 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit 

Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisista luontotyypeistä alueella havaittiin ainoastaan jalopuulehto-

ja. Jalopuulehtoja tavattiin Etelä-Kelan ja Pikkala-Marseuddenin osa-alueilla. Luontotyyppikuvioi-

den sijainti on esitetty liitteessä 3. 

 

Kasaberget: - 

 

 

Etelä-Kela:  

 

Taimettunut jalopuumetsä (kuviot 419 ja 899)  

Pääosa kuviosta koostuu vanhasta hakkuualasta, joka kasvaa nykyisin hyvin tiheää lehti-

puutaimikkoa. Hakkuissa on alueelle jätetty ylispuiksi 10 - 20 kookkaampaa vaahteraa, jot-

ka erottuvat selvästi taimikon yllä. Voimallisen hakkuuhistoriansa vuoksi kohde ei todennä-

köisesti täytä luonnonsuojelulain mukaisen jalopuumetsän kriteerejä. Alueen itäisimmässä 

osassa esiintyy tuoretta lehtoa, joka on osittain puustoltaan luonnontilaista ja osin taimik-

koa (rinneosa). Luonnontilaisen kaltaisella osalla tuoretta lehtoa kasvaa ylisraitoja ja haa-

poja. Taimikko-osalla kasvaa myös järeää mäntyä, koivua ja haapaa. Alueella kasvaa myös 

muutamia puumaisia vaahteroita. Kasvillisuus vaihtelee kosteiden lehtojen mesiangervoa, 

vadelmaa ja nokkosta kasvavista osista lehtomaisen kankaan kasvillisuuteen. Lehtojen la-

jeista alueella kasvaa terttuseljaa, punaherukkkaa, lehtokortetta ja karhunputkea. 

 

Kehittyvä jalopuulehto (kuvio 403) 

Puustoltaan käsiteltyä jalopuulehtoa, jonka ympäristössä on tehty laajempiakin hakkuita. 

Jalopuulehdossa puusto on pusikkoista ja eri-ikäistä. Kuvion puusto on lehtipuuvaltaista. 

pääpuulajeina ovat koivu, pihlaja ja kuusi. Pääosa puustosta on nuorta tai varttunutta ja ti-

heää. Puumaisia vaahteroita alueelta löydettiin 16 kpl. Vaahterat eivät ole erityisen järeitä. 

Lisäksi kuviolla kulkee pieni, saniaisia kasvava kostea, korpinen juotti. 

 

Pikkalan kartanon pohjoispuolinen lehto (kuvio 881) 

Kohde on peltojen ympäröimä ja osa Pikkalan kartanon kulttuurialuetta. Kuvion puusto on 

lehtipuuvaltaista ja iäkästä. Pääpuulajina on koivu ja sekapuina mänty, haapa, tuomi, 

vaahtera, vuorijalava, pihlaja ja kuusi. Etenkin kuvion läpi kulkevan tien varrella osa puista 

on hyvin järeitä. Pääosa järeämmistä puista koivuja ja mäntyjä, mutta mukana on vanhoja 

vaahteroitakin. Lehtoalueen puusto on moni-ikäistä ja latvustoltaan kerroksellista. Puumai-

sia vaahteroita on alueella noin 30 kpl ja puumaisia jalavia noin 15 kpl. Vaahteroista osa on 

hyvin järeitä, mutta jalavista järeitä on vain muutama. Alueen itäosassa on kaivanto, jonka 

reunoille on aikoinaan viety jätteitä. 

 

Sunnanviken - Timala: -  

 

 

Pikkala:  

 

Jalopuulehto (kuvio 455) 

Kulttuurivaikutteista lehtoa, joka sijoittuu Pikkalan kartanon alueelle. Kuvio on runsasjalo-

puista piennarlehtoa, jonka lajeihin kuuluvat mm. vuohenputki, käenkaali, kultapiisku ja 

rönsyleinikki. Kuviolla kasvaa noin 25 vaahteraa, 5 tammea ja yksi vuorijalava. Kuvion ete-

läpuolella jaloja lehtipuita kasvaa vain yksittäisinä taimina.  

 

Jalopuulehto (kuvio 464) 

Kulttuurivaikutteista ja puustoltaan harvaa jalopuulehtoa. Alueella kasvaa noin 25 rinnan-

korkeushalkaisijaltaan 10 – 25 cm tammea ja 7 vaahteraa. Kasvillisuus ei edusta tavan-

omaista metsäistä lehtoa vaan on osittain heinittynyttä. Alueen näkyvämpiin kasvilajeihin 

kuuluvat metsäkastikka, sananjalka, särmäkuisma, ahomansikka, käenkaali, ahomatara, 

keltamatara, oravanmarja, vadelma ja nuokkuhelmikkä.  
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4.3 Metsälain 10 §:n mukaiset luontotyypit 

Selvitysalueelta tunnistettiin yhteensä 105 kpl metsälain mukaista luontotyyppikuviota. Kohtei-

den runsaslukuisuuden vuoksi niitä ei ole tässä kappaleessa käyty erikseen tarkemmin läpi. 

Huomautettakoon, että lähes kaikki kuviot sisältyvät myös vähintään paikallisesti arvokkaisiin 

kohteisiin, joista löytyy jäljempänä tarkempia kuvauksia. Luontotyyppikuvioiden sijainti on esitet-

ty liitteessä 3. 

 

Etelä-Siuntion selvitysalueella tunnistetut metsälain mukaiset kohteet sisältyivät seuraaviin met-

sälaissa mainittuihin luontotyyppeihin: 

 

- lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä enintään 

0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden ominaispiirteitä ovat 

veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja 

pienilmasto 

- lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kasvillisuus, erira-

kenteinen puusto ja pensaskasvillisuus 

- vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot 
- luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensaskasvillisuus sekä 

pintavesien pysyvä vaikutus 

- rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kasvillisuus sekä 

luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensaskasvillisuus 
- pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden välittömät alusmet-

sät 
- karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja lou-

hikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto 

 

4.4 Vesilain 11 §: mukaiset luontotyypit 

Selvitysalueelta löydettiin ainoastaan kolme vesilain 11 § mukaista vesiluontotyyppiä.  

 

Kasaberget:  

- kuvion 20 noro, joka kuvion alueella kulkee luonnonmukaisessa uomassaan 

 

Etelä-Kela:  

- Kuvion 364 noro, joka kuvion alueella kulkee pääasiassa luonnonmukaisessa uomassaan 

- Kuvion 362 noro, joka kuvion alueella kulkee pääasiassa luonnonmukaisessa uomassaan 

 

Vesilain vesiluontotyyppeihin lukeutuu pinta-alaltaan enintään 10 ha suuruiset lammet. 

Etelä-Kelan osa-alueella Stallsmossenin suo-alueelle sijoittuva alle 1 ha kokoinen suo-

lampi ei täytä vesilakikohteen kriteerejä. Lampi on kehittynyt vuosikymmenten takaiseen 

kaivantoon, eikä ELY-keskuksen ratkaisun mukaan kehityshistoriansa perusteella täytä 

vesilain vesiluontotyypin kriteerejä (Uudenmaan ELY 2010). 

 

Sunnanvik - Timala:  

Osa-alueella ei havaittu vesilain mukaisia luontotyyppejä. 

 

Pikkala - Marseudden:   

Osa-alueella ei havaittu vesilain mukaisia luontotyyppejä. Vesilain vesiluontotyyppeihin 

sisältyvät lähteet. Karttatietojen perusteella osa-alueella on aiemmin sijainnut lähteitä 

Störsvikin Tjärudalenissa sekä Pikkalanjokisuiston Hästhagenissa. Kumpikin kohteista on 

kuitenkin ojitettu, eikä kummallakaan kohteella havaittu selkeää lähteisyyttä tai lähde-

kasvillisuutta.  
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4.5 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet 

 

Selvitysalueelta tunnistettiin yhteensä 11 maakunnallisesti arvokasta kohdetta. 

 

Kasaberget: 

 

1. Pikkalanjokilaakson kallioalue (kuviot 724, 752-755, 856-858 ) 

Kohde sijoittuu Pikkalanjokilaakson itäpuoleisen peltoalueen reunalle. Kohde sisältää Pikka-

lanjokilaaksoon näkyviä maisemallisesti arvokkaita osia sekä luonnonpiirteidensä perusteel-

la arvokkaita osia. Kallioalueen itäreuna on jyrkkä, porrastetusti laskeva kallionreuna, joka 

näkyy kauas Pikkalanjokilaaksoon. Jyrkänteellä ja sen juurella esiintyy järeitä haapoja, 

vanhoja mäntyjä ja runsaasti keloja. Osana maisemallisesti tärkeää kokonaisuutta on ylä-

rinteen mäntyvaltainen iäkkäämpi männikkö, jossa esiintyy melko runsaasti lahopuustoa. 

Pääosa kallioalueen lakiosista on puolestaan varjoisaa mustikkatyypin paksusammalikko-

metsää, jonka eteläosassa esiintyy kohtuullisen paljon lahopuuta. Mustikkatyypin metsässä 

kasvaa myös sulkasammalta runsaasti, joka viittaa alueen häiriöttömyyteen (metsätalous) 

ja metsän kehitysjatkumoon. Kallioalueen lounaisosat koostuvat lehtomaisesta kankaasta 

ja vanhasta pihapiiristä, jossa esiintyy lehtojen lajeja. Lehtomaisella kankaalla kasvaa mm. 

joitakin vaahteroita ja suuria raitoja. Entisen pihan lajeihin kuuluvat mm. särmäkuisma, 

ahomansikka, metsävirna ja jättipalsami. Jaloista lehtipuista pihalla kasvaa tammea ja 

vaahteraa. 

 

Kohteen on sisällytetty maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin sekä alueen Pikkalanjoki-

laaksoon ulottuvien maisemallisten arvojensa että alueen luonnontilaisuuden ja monipuoli-

suuden perusteella, 

 

 

Etelä-Kela 

 

2. Kehittyvä jalopuulehto (kuvio 403) 

 

 

Kuva 7. Pikkalan kartanon pohjoispuoleisella lehtokuviolla kasvaa huomattava määrä vaahteraa ja 
vuorijalavaa. Osa tienvarren puista on hyvin järeitä (koivu, vaahtera, mänty). 
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Kohde sijaitsee osa-alueen keskiosissa, Hopkullenin laajan peltoalueen eteläreunalla. Alue 

on puustoltaan käsiteltyä jalopuulehtoa, jonka ympäristössä on tehty laajempiakin hakkui-

ta. Jalopuulehdossa puusto on pusikkoista ja eri-ikäistä. Kuvion puusto on lehtipuuvaltais-

ta. pääpuulajeina ovat koivu, pihlaja ja kuusi. Pääosa puustosta on nuorta tai varttunutta 

ja tiheää. Puumaisia vaahteroita alueelta löydettiin 16 kpl. Vaahterat eivät ole erityisen jä-

reitä. Lisäksi kuviolla kulkee pieni saniaisia kasvava kostea, korpinen juotti. 

 

3. Pikkalan kartanon pohjoispuolinen lehto (kuvio 881) 

Kohde on peltojen ympäröimä ja osa Pikkalan kartanon kulttuurialuetta. Kuvion puusto on 

lehtipuuvaltaista ja iäkästä. Pääpuulajina on koivu ja sekapuina mänty, haapa, tuomi, 

vaahtera, vuorijalava, pihlaja ja kuusi. Etenkin kuvion läpi kulkevan tien varrella osa puista 

on hyvin järeitä. Pääosa järeämmistä puista koivuja ja mäntyjä, mutta mukana on vanhoja 

vaahteroitakin. Lehtoalueen puusto on moni-ikäistä ja latvustoltaan kerroksellista. Puumai-

sia vaahteroita on alueella noin 30 kpl ja puumaisia jalavia noin 15 kpl. Vaahteroista osa on 

hyvin järeitä, mutta jalavista järeitä on vain muutama. Alueen itäosassa on kaivanto, jonka 

reunoille on aikoinaan viety jätteitä. 

 

 

 

Kuva 8. Kuvion 358 kalliometsää. 
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Kuva 9. Kuvioiden 333 ja 365 ojittamaton suo on laajuutensa, ojittamattomuutensa ja suotyyppi-
en monipuolisuutensa perusteella selvitysalueen arvokkain suokokonaisuus. Kuvassa suon poh-
joisosan luhtaista reunaa. 

 

4. Kalliometsä ja piensuo (kuviot 333, 358, 365, 893) 

Kohde sijoittuu Örnbergetin ja Stallsmossabergetin kallioalueiden väliin ja muodostuu kal-

liometsäalueesta jyrkänteineen ja ojittamattomasta piensuosta.  Kalliometsänä alue on yksi 

koko selvitysalueen edustavimmista kituliaasti kasvavine aihkimäntyineen ja keloineen. 

Kallioalueella ei havaittu erityistä kallioalueiden indikaattorikasvillisuutta. Alueen luontoar-

vot perustuvat kalliometsän luonnontilaisuuteen ja sen kytkeytymiseen muihin läheisiin ar-

voalueisiin.  

Piensuon suokasvillisuus vaihtelee suursaranevasta nevakorpeen sekä reunojen luhtavai-

kutteisiin vyöhykkeisiin. Itäosa suosta on avointa saranevaa, jossa korpilajeja ja pajuja 

kasvaa vain pienialaisesti suon reunoilla. Saranevan länsiosa on välipintaista (kalvakkarah-

kasammalta), joka itään päin vetistyy. Lajistossa on mm. karpalo, pullosara, juolasara, 

suohorsma ja järvikorte. Osassa pohjoisreunoja on pysyvää vesipintaa ja pohjoisreunalla 

kasvaakin kapealla vyöhykkeellä järeämpiä tervaleppiä. Länsiosa suosta koostuu epäselväs-

ti vaihettuvista nevakorvesta ja itäreunan tervaleppää kasvavasta osasta. Suon koillisperu-

koilla esiintyy niukkalajista rimpipintaista ruoho- ja heinäkorpea, jossa esiintyy mm. vehkaa 

sekä mustikkakorpea joka vaihettuu edelleen soistuvaksi kankaaksi.  

Suoalue muodostaa länsipuolisen kallioalueen kanssa kokonaisuuden ja harventamattomas-

sa kallionalusmetsässä esiintyy selvästi tavanomaista talousmetsää enemmän lahopuustoa. 

 

Kohde on sisällytetty maakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin kokonaisuutensa ja luonnonti-

laisuutensa johdosta. Kohteen eri osa-alueet eivät yksinään täytä esimerkiksi maakunnalli-

sesti arvokkaiden alueiden pinta-alakriteerejä. 
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5. Tuore lehto 

Tuoretta ojitetun korpialueen reunalehtoa, joka ei kasvillisuudeltaan ole erityisen edusta-

vaa. Alueen suonreunalla kasvaa kuitenkin yksi puumainen vuorijalava, jonka perusteella 

alue on tulkittavissa maakunnallisesti merkittäväksi. Alue saa valumavesiä ojaa pitkin, joka 

on kaivettu ylärinteeseen. 

 

 

Kuva 10. Kuvion 317 tuoretta, iäkästä sekametsää. Alueella kasvaa huomattavan runsaasti järeitä 
haapoja. 

 

6. Luonnontilainen sekametsä (kuviot 308, 317, 318, 325,326, 359 ja 894) 

Kuvio sisältää kalliometsäalueen ja sitä ympäröivät tuoreet kankaat ja lehdot sekä koillis-

osan kalliorinteen tuoreiden kankaiden ja lehtojen alueet. Eteläosissa aluetta kasvaa huo-

mattavan runsaasti järeää haapaa. Eteläosassa metsät vaihtelevat kuusivaltaisista seka-

metsistä valoisiiin haapasekametsiin. Pohjoisosissa puusto muuttuu mäntyvoittoisemmaksi. 

Eteläosan kuusivaltaisella osalla esiintyy paikoin runsaasti kuusilahopuuta. Eteläosassa ja 

keskiosan tuoreen lehdon kuviolla osa haavoista on hyvin järeitä. Kasvillisuudessa lehtola-

jistoa esiintyy runsaimmin mäkien välisellä alueella. Lehdon lajeihin kuuluvat mm. hiiren-

porras, leskenlehti, vuohenputki, niittyleinikki, lehväsammalet, nurmitädyke, ojakellukka, 

huopaohdake ja metsäkurjenpolvi. 
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Sunnanvik – Timala 

 

 

Kuva 11. Lillkärretin ojitetun alueen keskiosissa puusto on iäkästä kuusta ja tervaleppää. Ojitetun 
alueen valtalajeina ovat sanikkaiset (hiirenporras, alvejuuret ja korpi-imarre).  

 

7. Lillkärretin korpi ja lahopuustoiset kankaat (kuviot 163-168) 

Lillkärretin alue koostuu ojitetusta, pitkälti jo turvekankaaksi muuttuneesta korvesta ja sii-

hen kytkeytyvistä lahopuurunsaista tuoreista ja lehtomaisista kankaista. Ojitetun korven 

kasvillisuus edustaa pääasiassa turvekankaita, joskin alueen keskiosa on muuttumavaiheen 

saniaiskorpea. Alueen itäosassa esiintyy ruohokorpi muuttumaa ja mustikkatyypin turve-

kangasta, puuston ollessa sekapuustoista ja kerroksellista. Ojitetun alueen keskiosa on ko-

meaa vanhaa saniaiskorpikuusikkoa, jossa kasvaa myös järeitä tervaleppiä. Kenttäkerrok-

sessa kasvaa sankasti hiirenporrasta. Lännessä turvekankaan puusto on tiheää, nuorta ja 

lehtipuuvaltaista. Kuusivaltaiseen ojitettuun alueeseen kytkeytyy tuoreen kankaan iäkäs 

kuusikko sekä lehtomaisen kankaan alue. Alueella on kokonaisuudessaan runsaasti laho-

puuta. Järeämpi lahopuusto keskittyy tuoreelle kankaalla ja ojitetulle suolle. Alueen pohjoi-

semmissa osissa esiintyy hyvin runsaasti pienempää, itseharvennusvaiheen mänty- ja kuu-

silahopuustoa. 

Lillkärretin alue ei täytä pinta-alansa puolesta maakunnallisesti merkittävän kohteen kritee-

rejä. Kohde on kuitenkin runsaslahopuustoisena alueena sisällytetty maakunnallisesti mer-

kittäviin kohteisiin, koska ilmakuvatarkastelun perusteella iäkästä metsää esiintyisi myös 

Inkoon puolella aluetta. 

 

8. Tuore lehto (kuvio 225) 

Tuore lehtolaikku kuivahkon kangasalueen keskellä. Alue on ilmeisesti pohjavesivaikuttei-

nen. Kohteen maakunnallinen arvo perustuu vaahteran kasvuun alueella. Alue on kuvailtu 

tarkemmin paikallisesti arvokkaan kokonaisuuden yhteydessä (ks. paikallisesti arvokas 

kohde n:o 76) 
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Pikkala – Marseudden 

 

9. Jalopuita sisältävä kulttuuriympäristö (kuviot 455-457) 

Kulttuurivaikutteista lehtoa, joka sijoittuu Pikkalan kartanon alueelle. Alueen pohjoisin osa 

(kuvio 455) on runsasjalopuista piennarlehtoa, jonka lajeihin kuuluvat vuohenputki, käen-

kaali, kultapiisku ja rönsyleinikki. Kuviolla kasvaa noin 25 vaahteraa, 5 tammea ja yksi 

vuorijalava. Eteläosissa jaloja lehtipuita kasvaa vain taimina. Eteläosien kasvillisuuteen 

kuuluvat heinät, koiranputki, seittitakiainen, hiirenvirna, vuohenputki, vadelma, sananjalka  

ja karhunputki. Eteläosassa aluetta kasvaa järeitä koivuja, lehtikuusi ja omenapuu.  

 

10. Jalopuulehto (kuvio 464) 

Kulttuurivaikutteista, puustoltaan harvaa jalopuulehtoa. Alueella kasvaa noin 25 rinnankor-

keushalkaisijaltaan 10 – 25 cm tammea ja 7 vaahteraa. Kasvillisuus ei edusta tavanomais-

ta metsäistä lehtoa vaan on osittain heinittynyttä. Alueen näkyvämpiin kasvilajeihin kuulu-

vat metsäkastikka, sananjalka, särmäkuisma, ahomansikka, käenkaali, ahomatara, kelta-

matara, oravanmarja, vadelma ja nuokkuhelmikkä.  

 

11. Tuore kallionaluslehto (kuvio 123 ja 898) 

Kallionaluslehdon alueella kasvaa 4 suurempaa, yli 2 metristä pähkinäpensasta. Alueen itä-

reuna rajautuu avohakkuuseen. Kallionaluslehdon kasvillisuus on sekapuustoista tuoretta 

lehtoa. Kuviolla kasvaa yksi järeä raita ja vaahtera. Runsaita lajeja ovat kielo ja käenkaali. 

Muita lajeja ovat kivikkoalvejuuri, vuohenputki ja rönsyleinikki. Lisäksi esiintyy terttuseljaa. 

 

Kohde sisältyy maakunnallisesti arvokkaisiin järeän vaahteran vuoksi, vähäisemmin myös 

pähkinäpensaiden. Kohde ei täytä luonnonsuojelualain pähkinäpensaslehtojen kriteerejä.  
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4.6 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

 

Selvitysalueelta tunnistettiin yhteensä 98 paikallisesti arvokasta kohdetta. Osa kohteista sisältää 

usean vierekkäisen luontotyyppikuvion muodostaman kokonaisuuden. 

 

4.6.1 Kasaberget (1-18) 

 

1. Kangasräme (kuvio 0) 

Kalliopainanteen piensuo, joka edustaa luonteeltaan muuttuneita piensoita. Piensuon valta-

lajeina ovat mättäiden mustikka ja puolukka sekä painanteiden tupasvilla. Muina lajeina 

esiintyvät röyhyvihvilä, tähtisara, korpikarhunsammal ja rämerahkasammal. Piensuolle on 

aikoinaan kaivettu matala oja ja suon halki kulkee myös vanha metsäkoneen ajoura. Pien-

suolle ja sen reunoilla on säästynyt iäkkäämpiä mäntyjä ja muutamia keloja. Itse suolla 

kasvaa matalia koivuntaimia ja muutamia järeämpiä mäntyjä. 

 

2. Ojitettu piensuo muuttuma  (kuvio 5) 

Kohde on ollut alunperin puustoista korpea, joka on sittemmin ojitettu. Suon läpi kulkee 

matala oja, joka on nykyisin kasvanut lähes umpeen. Suon puusto on melko tiheää (koivu, 

pajut, raita). Korpien lajeista piensuolla kasvaa edelleen mustikkaa, korpikarhunsammalta, 

metsäkortetta, pallosaraa, maariankämmekkää, juolasaraa. Alue on muuttunut osittain tur-

vekangastyyppiseksi, mikä ilmenee mm. alvejuurien ja viitakastikan kasvuna. 

 

 

3. Tuore ja lehtomainen kangas (kuviot 12 ja 13) 

Kohteen luontoarvot perustuvat puuston eri-ikäisyyteen ja lahopuustoon. Tuoreella kan-

kaalla puusto on kuusivaltaista ja eri-ikäistä. Lahopuuta esiintyy niukasti mutta kuviolla on 

kangasmaan soistumaa. Pellon reunan lehtomaisella kankaalla esiintyy yksi, järeämmistä 

puista koostuva lahopuukeskittymä. 

 

 

Kuva 12. Kuvion 17 kalliometsän alueella on kohtuullisen runsaasti lahopuuta ja iäkkäitä mäntyjä. 
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4. Kallioalue alusmetsineen (kuviot 14, 15 ja 17) 

Kohde käsittää kuvion 17 kalliometsän sekä sen alapuolisen tuoreen kankaan ja tuoreen 

lehdon kuviot. Kalliometsän alueella kasvaa runsaasti iäkkäämpiä mäntyjä ja lahopuustoa 

esiintyy kohtalaisen runsaasti. Kalliometsä rajautuu idässä avohakkuualoihin ja hakkuut 

ovat ulottuneet pohjoisessa osassa pieneltä osin kalliometsäalueellekin.  Kallioalueen ala-

puolinen tuore kangas vaihtelee valoisasta iäkkäämmästä sekametsästä varttuneisiin kuu-

sivaltaisiin tiheikköihin. Alarinteen tuoreella kankaalla ja tuoreessa lehdossa vallitsee seka-

metsä. Aluetta on joskus harvennettu, mutta puulajisuhde ja metsänrakenne on pysynyt 

melko luontaisena. Alueella kasvaa iäkkäitä mäntyjä ja lahopuutakin esiintyy kohtalaisen 

runsaasti. Lehdon runsaita lajeja ovat kielo, sananjalka, rönsyleinikki, rätvänä, mäkikuis-

ma,ja ahomansikka. Kuvion 15 pohjoisimmat osat eivät ole erityisen edustavia harvennus-

hakkuiden vuoksi. Alueella kuitenkin kasvaa melko kookasta haapaa. 

 

5. Ojitettu korpi (kuvio 19) 

Ojitetun korven kuviolla kasvillisuus vaihtelee niukkalajisesta turvekankaista, ojanvarsien 

lehtolajeja kasvaviin lehtipuutiheikköihin ja edelleen korpimuuttumaan. Pääosa alueesta on 

karikevaltaista kuusitiheikköä. Veto-ojan varrella kasvaa nuorta, harventamatonta lehtipuu-

tiheikköä, vadelmaa, alvejuuria, hiirenporrasta, kastikkaa ja rönsyleinikkiä. Tien läheisyy-

dessä, veto-ojan alueella kasvillisuus edustaa paikoin korpimuuttumaa. Ojan varrella kas-

vaa alvejuuria, hiirenporrasta, mustikkaa, korpirahkasammalta, korpikarhunsammalta ja 

seinäsammalta. Puusto on kuusivaltaista mutta seassa kasvaa tien läheisyydessä järeäm-

pää tervaleppää ja pohjoisempana myös järeämpää haapaa. 

 

6. Luonnontilainen puronvarsi (kuvio 20) 

Tuoreen lehdon ja lehtomaisen kankaan välissä kulkeva puro, joka kulkee lyhyen matkaa, 

vain muutama kymmenen metriä, luontaisessa ja luontaisen kaltaisessa uomassaan. Muu 

osa puroa kulkee ojissa. Puronvarren luontaisen osuuden kasvillisuus on melko niukkaa. 

Puronvarressa kasvaa hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, ojaleinikkiä, mustikkaa, rentukkaa, 

rätvänää ja nuokkuhelmikkää.  

 

7. Kangaskorpi (kuvio 27) 

Kangaskorpi sijoittuu viljelyskäytössä olevan entisen suoalueen (Grönvallsmossen) pohjois-

päähän. Kenttäkerroksen valtalajeina ovat mustikka ja puolukka. Lisäksi alueella kasvaa 

kastikoita, metsäalvejuurta, korpi-imarretta ja metsäkortetta. Ylispuusto koostuu koivusta 

ja kuusesta ja pensaskerroksessa kasvaa lähinnä pajuja ja aluskuusia. Kuviolla kasvaa 

myös järeitä haapoja. Järeämpiä haapoja kasvaa myös eteläpuolisella pellonreunalla (kuvio 

28), mutta tällä osalla kasvillisuus edustaa lähinnä harvakasvuista lehtoturvekangasta. 
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Kuva 13. Kuvion 892 louhikkoa Kasabergetin kallioalueen pohjoisreunalla. 

 

8. Kasabergetin luoteispuolinen alue (kuviot 29, 31-36, 39 ja 892) 

Alueen keskeisimmät luontoarvot koostuvat paikoittain melko luontaisesti kehittyneestä 

metsästä, kallionreunan louhikkoalueesta piensoista ja pohjavesivaikutteisesta tihkupinnas-

ta. Alueen puusto ei ole erityisen edustavaa, mutta ylispuusto (lähinnä koivu) on järeydel-

tään noin 30 cm. Lisäksi kallionalusmetsän puolivaloisella osalla kasvaa paikoin alle 30 cm 

haapoja. Alue on pääasiassa lahopuustoltaan melko niukkaa mutta paikoin esiintyy mm. la-

hoa raitaa. Eteläisin piensuo (kuvio 29) on ajourien vuoksi luonnontilaltaan jokseenkin hei-

kentynyt kangaskorpi. Läntisin piensuo (kuvio 35) on koivuvaltaista ojittamatonta mustik-

kakangaskorpea. Lisäksi alueella kasvaa tervaleppää, kuusta ja haapaa. Pohjoisin piensuo 

(kuvio 31) on puolestaan mäntyvaltainen, harvennushakattu kangasräme. Aluerajauksen 

itäosassa sijaitsee pohjavesivaikutteinen tihkupinta (kuvio 36). Tihkuisuus ilmenee melko 

heikosti kasvillisuudessa, mutta alueella kasvaa rahkasammalta, korpikarhunsammalta, iso-

talvikkia ja maariankämmekkää. Kasabergetin kallioalueen jyrkänteillä esiintyy lisäksi mel-

ko laajasti louhikkoa. 
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Kuva 14. Kuvion 886 saniaisvaltaista korpea. 

 

9. Ojitettu korpi ja tuore kangas (kuviot 43, 717, 719, 721, 722 ja 886 ) 

Kohde sijoittuu Kasabergetin kallioalueen itäpuolelle. Alue muodostuu ojitetusta korvesta ja 

lahopuustoisesta tuoreen kankaan kuviosta. Ojitettu suo on pääosin turvekankaaksi muut-

tunutta entistä korpea, joka on pohjoisosastaan hakattua tai taimikkovaltaista. Pohjoisosa 

on luonteeltaan ruoho- ja lehtoturvekangasta, eteläosan ollessa valtaosin mustikkatyypin 

turvekangasta. Pienialaisesti eteläosan reunoilla esiintyy myös mustikkakangaskorpi muut-

tumaa ja ruohokorpea (kuvio 886).  Pohjoisosassa kuviota ojan pääojan varrella kasvaa 

ylispuina järeämpää tervaleppää. Alueella esiintyy myös järeämpää lehtilahopuustoa; koo-

kasta koivupökkelöä ja lahoa raitaa. Pohjakerroksessa esiintyy suoalueen reunoilla ja ojan 

varressa paikoin hyvin runsaasti sanikkaisia.  

Tuoreen kankaan kuviolla esiintyy paikoin runsaasti nuorta lahokoivua sekä itseharvennus-

vaiheessa olevan kuusikon kuollutta puustoa.  

 

10. Kallionalusmetsä (kuviot 59 – 61 ja 887) 

Kohde sijoittuu Kasabergetin kallioalueen lounaispuolelle ja käsittää kallionreuna-alueen ja 

sen alapuolisen lehtisekametsän. Itäosan kalliojyrkänne on lähes pystysuora. Länsiosassa 

kallioalueen kasvillisuuteen kuuluu ravinteikkaampien paikkojen lajeista mm. haisukurjen-

polvi sekä melko runsaat sanikkaiset. Kallionalusmetsä on kivikkoista tuoretta kangasta ja 

lehtomaista kangasta. Puusto on harvennettua, eikä sinällään erityisen edustavaa, vaikka 

mm. järeämpiä koivuja alueella kasvaakin. 
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11. Kasabergetin kangaskorpi (kuvio 49 ja 50) 

Ojittamaton, luonnontilaisen kaltaisena säilynyt piensuo, joka sisältää tyypillistä kangas-

korpea ja osittain välipintaista kangaskorpea. Eteläosassa suota vallitsee koivu- ja mänty-

valtainen kangaskorpi, jonka kenttäkerroksessa mustikka ja suopursu ovat yhtä runsaita. 

Pohjoisosassa suota puolukka on paikoin mustikkaa runsaampi ja mättäiden välissä esiin-

tyy myös tupasvillaa kasvavia välipintoja. Pohjoisosan muina lajeina ovat lähinnä pajut, 

harmaasara ja juolukka. Paikoin esiintyy koivuvaltaista osaa, jossa pohjakerroksessa vallit-

see yhtenäinen karhunsammalmättäikkö. Kasabergetin laajan kallioalueen tapaan piensuon 

puusto on pääasiassa melko nuorta. 

 

 

Kuva 15.  Nevaosaa Kasabergetin kaakkoispuolen korvessa. 

 

12. Kasabergetin kaakkoispuolen korpi reunametsineen (kuviot 47 ja 48 ) 

Ojittamattomana säilynyt piensuo, joka käsittää puustoista mustikkakorpea ja kangaskor-

pea sekä avoimempaa sarakorpea. Sarakorven alueella kasvaa pullo- ja juolasaraa, maa-

riankämmekkää ja karpaloa. Mustikkakorpisella osalla vallitsee lehtipuut. Alueella esiintyy 

jonkin verran lahopuustoa. Pientä koivulahopuuta esiintyy melko runsaasti myös suon län-

sipuolisella kankaalla (kuvio 48).  

 

13. Kumpuileva lohkareikkokallio (kuvio 712) 

Lohkareikon puusto on nuorta, eikä alueella ole erityisiä lajistollisia arvoja. Goelogisena 

muodostumana kohde on kuitenkin omaleimainen ja muusta alueesta poikkeava, kumpuile-

va lohkareikko. 

 

14. Lehtomainen eroosiorinne (kuvio 706) 

Melko arvokkaaksi luonnehdittu lämmin ja melko avoin raviinirinne, jonka kasvillisuus ei ole 

erityisen edustavaa. Paikoin kuviolla esiintyy lehtomaisuutta ja lajistossa esiintyy mm. ora-

vanmarja, kielo, lillukka sekä lehmus. Lehmusta ei kuitenkaan esiinny runsaasti, eikä varsi-

naisen raviinirinteen tai lehmusmetsän kriteerit täyty. 
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Kuva 16. Kuvion 678 lahopuustoinen kuusivaltainen metsikkö. 

 

15. Metsittynyt pelto reunametsineen ja kalliojyrkänne (kuviot 677, 678, 680, 682, 725, 730-

732, 734) 

Aluekokonaisuus sijoittuu Kantatie 51:n varteen ja muodostuu vanhasta metsittymässä 

olevasta pellosta sekä sitä ympäröivistä edustavan metsän kuvioista, valuvesijuotista ja 

pellon itäpuolisesta, ylikaltevasta kalliojyrkänteestä. Itse vanhan peltoalueen kasvillisuus on 

valtaosin suurruoholehtomaista (mesiangervo, yms.). Pellon ojien laidalla ja peltoalueen 

reunoilla esiintyy runsaasti lahomaapuita ja pökkelöitä. Lisäksi elävä puusto on paikoin jä-

reää. Peltoalueella ja sen sen pohjoisosassa kasvaa järeämpää haapaa. Pellon länsipuolella 

sijaitsee kuusivaltainen, lahopuustoinen pienmetsikkö ja valuvesijuotti. Kuusikon alueella 

esiintyy mm. tuoreita myrskynkaatamia kuusia ja lahoa raitaa. Valuvesijuotti sijoittuu val-

taosin kalliorinteen talousmetsään. Juotti erottuu kasvillisuudeltaan muusta osasta rinnettä. 

Alueella kasvaa mm. hiirenporrasta, rönsyleinikkiä ja kastikoita. Itäosan kallioalueella esiin-

tyy melko edustavaa puustoa ja alueeseen sisältyy ylikalteva jyrkänne alusmetsineen, jotka 

ovat lehtomaista kangasta ja lehtoa. 
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Kuva 17. Kuvion  70 isovarpurämettä. 

 

16. Isovarpuräme (kuvio 70) 

Laajalla kallioalueella sijaitseva isovarpuräme, jonka reunoilla esiintyy myös kangasrämet-

tä. Kohde ei ole puustoltaan erityisen edustava, mutta on ojittamattomana suokuviona pai-

kallisesti arvokas. 

 

17. Kangasräme (kuvio 628) 

Laajan kallioalueen eteläosassa sijaitseva kangasräme, joka on säilynyt ojittamattomana. 

Edellisen kuvion tapaan kohde ei ole puustoltaan erityisen edustava, mutta on ojittamatto-

mana suokuviona paikallisesti arvokas. 

 

18. Pellonreunametsä (kuvio 789) 

Tuoreen kankaan sekapuustoista metsää, jossa on runsaasti lahopuustoa. Lisäksi kohteella 

kasvaa järeitä haapoja ja kuusia. 
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4.6.1.1 Etelä-Kela (19 – 43) 

 

 

Kuva 18. Kuvion 892 jalopuukujanne. 

 

19. Kallionalusmetsä ja jalopuukujanne  (kuviot 423, 424 ja 888) 

Kohde koostuu kallioalueen ja tien välisestä metsäkaistaleesta.Metsäkaistale on pääasiassa 

tuoretta rinnelehtoa, osin tuoretta ja lehtomaista kangasta. Keskiosan monipuolisemmalla 

osalla kasvaa paatsamaa, tuomea, kallioimarretta, lehtomaitikkaa, ahomansikkaa ja ora-

vanmarjaa. Ylempänä kalliolla kasvaa myös tuoksusimaketta. Metsäkaistaleen merkittävin 

luontoarvo on iäkkäät ylispuut ja lahopuusto. Eri-ikäisellä ja eri-rakenteisella metsäkaista-

leella kasvaa iäkkäitä koivuja, mäntyjä sekä yksi suuri lehtikuusi. Lisäksi kuviolla esiintyy 

lahopuustoa melko runsaasti. Metsäkaistaleeseen kytkeytyy läheisesti läheisen tontin jä-

reähkö puukujanne, jossa kasvaa tammea ja vaahteraa. Kujanteen reunalla kasvaa nuoria 

vaahteroita ja tammia. 
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Kuva 19. Kuvion 428 runsaslahopuustoisella lammella on yhdessä läheisen kalliojyrkänteen kans-
sa maisemallisiakin arvoja. 

 

 

Kuva 20. Kuvion 433 isovarpuräme on ojittamattomana luonnontilaisen kaltainen, vaikka valtaosa 
suon alkuperäisestä on poistettu hakkuissa. 
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20. Kallionalusmetsien ja piensoiden jatkumo (kuviot 425, 428, 429, 432-436, 879, 889) 

Kohde käsittää Tornbergetin alueen vaihtelevan jatkumon kalliojyrkänteiden alla sijaitseval-

le metsistä ja piensoista koostuvalle juotille. Osa jatkumosta on puustoltaan edustavaa, osa 

taasen taimikkoa tai harvapuustoista talousmetsää. Kohteen luontoarvot määräytyvät pie-

nialaisten kohteiden kytkeytymisestä toisiinsa kalliojyrkänteiden muovaamassa kapeikossa. 

Jatkumolla on myös maisemallista arvoa. 

Pohjoisin osa aluetta käsittää pystysuoran jyrkänteen alla olevan korven lampineen sekä 

siihen liittyvän lehtomaisen kankaan. Kalliojyrkänteen alusmetsä on harventamaton kuusik-

ko. Kuusikko ei ole erityisen iäkästä, mutta on kehittynyt luontaisesti ja sisältää runsaasti 

lahopuustoa. Osassa kallionreunaa esiintyy myös koivulahoa. Kohteen korpiosa on toden-

näköisesti osittain muuttunutta. Korven keskiosassa on pieni lampare, johon on aikoinaan 

kaivettu oja. Oja kulkee edelleen pohjois-luoteeseen. Käyntihetkellä lampareen vedenpinta 

oli ojantasoa alempana. Korven kasvillisuuteen kuuluvat mustikka, suo-orvokki, metsäalve-

juuri, käenkaali, vaahterantaimet (reuna), hiirenporras, korpirahkasammal. Lampareen 

reunalla kasvaa vallitsevana lajina ilmeisesti palpakkoa. Lähteisyydestä ei kasvillisuudessa 

havaittu merkkejä. 

Korven eteläpuoliseen rinteeseen sijoittuva lehtomainen kangas ei ole kasvillisuudeltaan 

erityisen edustava. Lehtomaisella kankaalla on kuitenkin korpialueen tapaan luontaisesti 

kehittyvää keski-ikäistä lahopuustoista kuusikkoa, jonka seassa kasvaa lisäksi järeitä koi-

vuja ja harmaaleppää. 

Jatkumon keskiosissa luontoarvot liiittyvät ojittamattomana säilyneeseen piensuohon ja sen 

pohjoispuolisen metsän rakennepiirteisiin Suon pohjoispuolinen metsäkaistaleella esiintyy 

taimikkoista kangaskorpea sekä eri-ikäistä ja –rakenteista lehtomaista kangasta, joka lie-

nee alun perin ollut kangaskorpea (ojitettu). Tuoreella kankaalla kasvaa varsin järeitä koi-

vuja ja kuviolla esiintyy myös järeähköä haapaa. Ojittamattoman piensuon kasvillisuus 

edustaa pääasiassa isovarpurämettä. Reunoilla – etenkin eteläreunalla – esiintyy myös 

kangaskorpea. Piensuon puusto on hakattu ja on nykyään nuorta lehtipuuvaltaista taimik-

koa. Piensuo ja osa sen lounaispuolisesta osasta sijoittuvat kahden kalliojyrkänteen välille. 

Jyrkänteet eivät ole erityisen korkeita, mutta muodostavat erikoisen, maisemallisesti ar-

vokkaan kokonaisuuden.  

Lounaassa kohde jatkuu harvennettuna mäntyvaltaisena tuoreena kankaana. Länsipuolisen 

kallion reunalla kasvaa yksi jättimänty sekä puumainen tammi ja tammentaimia. Tien var-

ren harvennettun lehdon aluetta ei sisällytetty kuvioon, koska alue on luonteeltaan muut-

tunut vanhan kaivannon vuoksi. 

 

21. Taimettunut jalopuumetsä ja lehto (kuviot 419 ja 899)  

Kohde sijaitsee osa-alueen luoteisosan peltoalueen reunalla. Pääosa kuviosta koostuu van-

hasta hakkuualasta, joka kasvaa nykyisin hyvin tiheää lehitpuutaimikkoa. Hakkuissa on 

alueelle kuitenkin jätetty ylispuiksi 10 - 20 kookkaampaa vaahteraa, jotka erottuvat selväs-

ti taimikon yllä. Voimallisen hakkuuhistoriansa vuoksi kohde ei todennäköisesti täytä luon-

nonsuojelulain mukaisen jalopuumetsän kriteerejä. Alueen itäisimmässä osassa esiintyy 

tuoretta lehtoa, joka on osittain puustoltaan luonnontilaista ja osin taimikkoa (rinneosa). 

Luonnontilaisen kaltaisella osalla tuoretta lehtoa kasvaa ylisraitoja ja haapoja. Taimikko-

osalla kasvaa myös järeää mäntyä, koivua ja haapaa. Alueella kasvaa myös muutamia 

puumaisia vaahteroita. Kasvillisuus vaihtelee kosteiden lehtojen mesiangervoa, vadelmaa 

ja nokkosta kasvavista osista lehtomaisen kankaan kasvillisuuteen. Lehtojen lajeista alueel-

la kasvaa terttuseljaa, punaherukkkaa, lehtokortetta ja karhunputkea. 

 

22. Kalliometsä (kuvio 418) 

Kalliometsä, jonka alueella esiintyy luonnontilaisen kaltaista, iäkkäämpää kalliomännikköä 

ja lahopuustoa. Etenkin alueen jyrkempireunainen itäosa on puustoltaan edustavaa. 
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Kuva 21. Kuvion 417 karua kallioketoa. 

 

23. Karut kalliokedot (kuvio 417) 

Alue sijoittuu maatalousrakennusten ja asutukselle johtavan tien varteen sijoittuville kallio-

alueille. Kasvilajisto ei ole erityisen harvinaista, mutta on monipuolista, kulttuurivaikutteista 

ja poikkeaa selvästi muiden kallioalueiden lajistosta. Kalliokedoilla kasvaa peltohanhikkia, 

iso- ja keltamaksaruohoa, tuoksusimaketta, metsälauhaa, ahdekaunokkia, mäkivirvilää, 

rohtovirmajuurta, hiirenvirnaa, metsävirnaa, ruoholaukkaa, harakan- ja kissankelloa ja oja-

kärsämöä. Osa ketoalueesta on heinävaltaista. 

 

24. Tuore ojanvarsilehto (kuvio  406)    P 

Kohde sijoittuu peltoalueiden väliselle metsäkaistaleelle, jonka läpi kulkee oja. Puuston val-

talajeina ovat lehtipuut; tuomi ja lepät. Osa tervalepistä on järeitä. Lisäksi alueella kasvaa 

järeää kuusta, raitaa ja mäntyä. Pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuus on niukkaa; alve-

juuria, punaherukkaa, jänönsalaattia ja rönsyleinikkiä. Puuston latvuskerros on eriraken-

teista ja ojanvarressa esiintyy harmaaleppälahoa. 

 

25. Kolskärrsmalmenin kalliometsä (kuvio 381) 

Kalliometsää, jossa esiintyy maisemallisestikin arvokkaita vanhoja kilpikaarnamäntyjä ja ki-

tulaasti kasvaneita kalliomäntyjä. Aluetta on harvennettu, mutta se on säilynyt luonteel-

taan luonnontilaisen kaltaisena. 

 

26. Sockertoppenin kalliometsä (kuvio 388) 

Paikallisesti arvokkaaksi luokiteltu alue, jonka arvot perustuvat pitkälti alueen vanhoihin 

mäntyihin, lahopuuhun ja kalliolta avautuvaan näkymään. Kallioalueilla kasvaa muutamia 

vanhoja aihkimäntyjä. Kallioalueiden välinen juotti on tuoretta kangasta, jossa esiintyy-

muutamia keloja ja nuorta haapaa. Kallionlaelta avautuu näkymää läheisten peltojen yli 

länteen. Peltoalueita laelta ei kuitenkaan juuri näy. 
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27. Stallsmossenin suoalue (kuviot 384-386) 

Stallsmossenin suoalue koostuu mustikkakorvesta sekä kaivantoon kehittyneestä suolam-

mesta ja avoimemmasta saranevalaikusta. Suon edustavinta osaa on pohjoisosan mustik-

kakorpi. Mustikkakorven puusto ei ole erityisen järeää tai iäkästä, mutta luontaisesti kehit-

tynyttä. Mättäiden lajeina ovat mustikka ja juolukka, välipinnoilla hilla ja tupasvilla. Puusto 

on pääosin mäntyvaltaista ja puolet puista on kuusta ja koivua. Mustikkakorven alueella 

esiintyy myös lahopuita ja aihkimäntyjä lounaiskolkassa. Saranevaosa vaihettuu lammen 

(noin 3 aaria) alueella soistuvan lammenreunan luhtaiseen reunaan, jonka lajeina ovat lä-

hinnä kurjenjalka, vehka, suursarat, terttualpi ja pajut.  

Kaivantohistoriansa vuoksi Uudenmaan ELY on antanut lausunnon, jonka mukaan lampi ei 

täytä vesilain mukaisen luontotypin määritelmää (Uudenmaan ELY-keskus 2010).  

 

 

Kuva 22. Stallsmossabergetin kalliometsä on puustoltaan yksi selvitysalueen edustavimmista kal-
liometsistä. 

 

28. Stallsmossabergetin kalliometsä (kuvio 370) 

Stallsmossabergetin kalliometsä käsittää yhtenäisen kalliometsistä, avokallioista ja osin 

myös kallionalusmetsistä koostuvan kokonaisuuden. Stallsmossabergetin alue on puustol-

taan yksi selvitysalueen edustavimmista kalliometsäkohteista. Kalliometsäalueen puusto 

erottuu selvästi edukseen ympäröivien talousmetsien keskellä.  

Stallsmossaberget on mäntyvaltaista kalliometsää, jossa vaihtelevat nuoremmat kehittyvät 

kalliometsät ja iäkkäitä puuta sisältävät kalliometsät. Pääosa lahopuustosta keskittyy kal-

lioalueille, koostuen valtaosin keloista. Iäkkäitä kilpikaarnamäntyjä ja kituliaammin kasva-

neita mäntyjä esiintyy harvakseltaan lähes läpi alueen. Iäkäitä kuusia ja koivuja esiintyy 

vain paikoin kallioalueen länsireunalla ja kallioalueen laen tuoreen kankaan notkoissa. Alu-

een kasvillisuus on niukkaa. Kallioalueen eteläisimmässä osassa esiintyy erikoisempaa, 

avointa, loivasti laskeutuvaa kallioaluetta, jossa kasvaa mm. katajaa. Avoimempi  osa ra-

jautuu maa-ainesten ottoalueeseen. 
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Pinta-alansa perusteella alue ei täytä maakunnallisesti arvokkaan kallioalueen kriteerejä, 

koska alue on rajattu edustavamman, yhtenäisemmän kalliometsäalueen mukaan ja alueen 

eteläosassa on maa-ainesten ottoalue. 

 

29. Stallsmossabergetin itäpuolinen korpi (kuviot 347,348 ja 373) 

Kohde on korpikuvio, joka on säilynyt ojittamattomana. Koko alueella on kuitenkin aikoi-

naan tehty hakkuita ja puusto on melko nuorta. Korpialue koostuu pääasiassa mustikka-

korvesta ja mustikkakangaskorvesta. Koivu ja kuusi ovat puuston valtalajit ja sekapuuna 

esiintyy tervaleppää ja harmaaleppää. Puusto on alueella nuorta. Ruohoja esiintyy harvak-

seltaan ja vain itäosasta alkunsa saavan noron varrella paikoin runsaammin. Noron ruohoi-

sella osalla kasvaa mm. alvejuuret, hiirenporras, vehka, kastikat ja korpikaisla. Muualla ta-

vataan mm. maariankämmekkää, terttualpia, mustikkaa, kurjenjalkaa, tähtisaraa, käen-

kaalia, metsäkortetta ja puolukkaa. Itäosan noro jatkuu itään ja koilliseen pääosin kaive-

tussa ojassa.  

 

 

 

Kuva 23. Kuvion 364 noron kulkee pääosin luonnontilaisessa ja melko syvässä uomassaan. 
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30. Noro 1 (kuvio 364) 

Kuusivaltaisella tuoreen kankaan kuviolla kulkeva noro, joka kulkee pääosin luontaisessa, 

melko syvässä uomassaan. Noro saa vetensä ilmeisesti läheiseltä suolta. Noron länsiosassa 

vesi kulkee kaivetussa ojassa. Uomanvarsi on niukkalajinen sisältäen mustikkaa, metsäal-

vejuurta, hiirenporrasta ja käenkaalia. Noronvarrella esiintyy jonkin verran kuusilahopuuta. 

Käyntihetkellä heinäkuussa norossa valui vettä hiljakseen mutta selvästi. 

 

31. Noro 2 (kuvio 332) 

Kohde käsittää noron, joka kulkee noin 100 m matkalla luonnollisessa uomassaan. Noro 

saa alkunsa eteläpuolella sijaitsevalta ojitetulta piensuolta, joka on nykyisin turvekangasta. 

Norovarren puusto on ympäröivien metsien tapaan harvennettua, eikä puusto esimerkiksi 

iän puolesta poikkea muusta alueen puustosta. Noron varren lajeihin kuuluu kuusi, koivu, 

pihlaja, niittyleinikki, metsäalvejuuri, hiireporras, rentukka, lehväsammalet, okarahkasam-

mal, korpi-imarre, koiranputki ja käenkaali. Käyntihetkellä heinäkuussa norossa valui vettä 

hiljakseen mutta selvästi. 

 

 

Kuva 24. Kuvion 334 ruohokorvessa mätäsvälit ovat upottavia ja osin rimpisiä. 

 

32. Ruohokorpi (kuvio 334) 

Pieni luonnontilainen korpikuvio, joka on säilynyt ojittamattomana. Korpi on varsin niukka-

lajinen ja edustaa lähinnä ruoho- ja heinäkorpea. Suon puulajeina ovat koivu, kuusi ja ter-

valeppä. Puusto ei ole järeää, mutta selvästi luontaisesti kehittynyttä. Mättäillä kasvaa 

mustikkaa ja mättäiden välissä esiintyy rimpipintaa. Väli- ja rimpipintojen harvoihin lajeihin 

kuuluvat vehka ja terttualpi. 
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33. Kalliometsä (kuvio 328) 

Melko pieni kalliometsäalue, jossa kasvaa jonkin verran iäkkäämpiä ylismäntyjä. Lahopuuta 

alueella esiintyy niukasti.  

 

 

Kuva 25. Örnbergetin länsiosan ylikalteva kalliojyrkänne. 
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34. Örnberget (kuvio 355) 

Örnbergetin kalliometsäalue käsittää varsinaisen kalliometsäalueen avokallio-osineen sekä 

jyrkänteiden alusmetsät. Kallioalueen metsä on keskimääräistä paremmin säilynyttä verrat-

tuna selvitysalueen muihin kalliometsiin. Alue sisältä joitakin aihkimäntyjä ja jonkin verran 

lahopuuta. Kallioalueen länsiosassa sijaitsee hyvin korkea, ylikalteva kallioseinämä. Seinä-

mä on aktiivisessa kiipeilykäytössä. Jyrkänteen alusmetsä ei ole erityisen edustava koostu-

en keski-ikäisestä ja varttuneesta kuusikosta. Alueen maakunnallinen arvo perustuu huo-

mattavan korkeaan, ylikaltevaan kallioseinämään. 

 

 

 

Kuva 26. Kuvion 316 metsittyneen pellon/niityn kasvillisuus edustaa lähinnä suurruoholehtoa. 
Kuviolla kasvaa järeitä lehtipuita. 

 

35. Metsittynyt pelto (kuviot 313, 316) 

Alue sisältää vanhan peltoalueen sekä itäosan tuoreen lehdon kuvion. Pääosa alueesta on 

vanhaa peltoa tai niittyä, joka on jo vuosikymmeniä sitten alkanut metsittymään. Puuston 

valtalaji on koivu. Lisäksi runsaina esiintyvät koivu, pajut, tuomi, paikoin myös kuusi, har-

maaleppä, haapa ja terttuselja. Kenttäkerroksen kasvillisuus muistuttaa valtaosin suur-

ruoholehtoja. Lajistoon kuuluu vadelma, leinikit, metsäalvejuuri, hiirenporras, mesiangervo, 

koiranputki, syyläjuuri, peltopillike, jänönsalaatti ja nokkonen. Kuvion eteläosa on harven-

nettua lehtimetsää, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. kurjen- ja peurankelloa, vuohen-

putkea, niittyleinikkiä ja kissankelloa. Pohjoisin osa vanhasta pellosta on avointa ja osin pa-

jukkoista suurruoholehtoa. Alue on kasvillisuudeltaan monipuolinen ja alueella esiintyy pai-

koin järeämpääkin lahopuuta – etenkin keski- ja itäosissa. 
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Kuva 27. Kuvion 309 valuvesijuotti erottuu maastossa selvästi kasvillisuutensa perusteella. 

 

36. Valuvesijuotti (kuvio 309) 

Kohde on Hålkärrin peltojen eteläpuoleiselle rinteelle sijoittuva valuvesijuotti, jonka vedet 

tulevat ilmeisesti pohjavesivaikutteisesti ylempää rinnettä (aikaisemmin ylempänä rintees-

sä ei havaittu vesivaikutusta). Juotin lajiston runsaita lajeja ovat metsäkastikka, rönsy-

leinikki, metsäkorte ja saniaiset.  

  

37. Kangasrämeet (kuviot 263 ja 264) 

Kohde sisältää kaksi pientä kangasrämettä. Pohjoisempi kangasrämelaikku on puustoltaan 

edustavampaa sisältäen mm. muuta puustoa jonkin verran järeämpiä ylismäntyjä. Kenttä-

kerroksen valtalajeina ovat mustikka ja suopursu. Lisäksi kangasrämeillä kasvaa harvinai-

sempana hillaa, karpaloa, puolukkaa, tupasvillaa, punarahkasammalta. Eteläisemmällä 

kangasrämeellä puusto on käsitellympää ja nuorempaa mutta suon eteläreunan kalliolla 

kasvaa vanhoja mäntyjä.  
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Kuva 28. Kuvion 252 avokallioalueita sisältävää kalliometsää. 

 

38. Kalliometsä (kuviot 252 ja 361) 

Kohde koostuu lähes yhtenäisestä kallioalueesta, joka sisältää kalliometsää ja avokallio-

osia. Alue ei ole puustoltaan erityisen edustava, mutta kalliometsäalueilla kasvaa kuitenkin 

yleisesti vanhoja, kituliaita mäntyjä ja joitakin lakkapäämäntyjä. Lisäksi alueella esiintyy 

jonkin verran lahopuuta (keloja pysty- ja maapuina).  

 

 

Kuva 29. Smedsängenin länsipuolinen pellonreunametsä on aiemmista alikasvosharvennuksista 
huolimatta selvitysalueen edustavimpia metsäkohteita. 
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39. Smedsängenin länsipuolinen metsä (kuvio 279) 

Kohde on melko iäkäs ja runsaslahopuustoinen pellonreunan sekametsä. Ylispuuston pää-

puulajina on on kuusi ja sekapuina haapa, koivu, raita ja mänty. Haapa on pääasiassa järe-

ää, rinnankorkeushalkaisijaltaan 30-35 cm. Osa kuusista ja männyistä on järeää. Kohteella 

on silminnähden runsaasti lahopuustoa. Osa lahopuusta on peräisin aiemmista aluspuuston 

harvennuksista, mutta alueella on myös järeämpää lahopuuta. Kasvillisuus vaihtelee kuviol-

la tuoreesta kankaasta tuoreeseen lehtoon. Alueella vallitsevia lajeja ovat metsäkastikka, 

mustikka, käenkaali, lillukka ja metsäalvejuuri. 

 

40. Ruohokorpi (kuvio 288) 

Pienialainen korpikuvio kangasmetsien välisessä painanteessa. Korven pääpuulajeina ovat 

kuusi ja koivu ja sekapuuna kasvaa reunoilla mäntyä. Kenttäkerroksen lajeihin kuuluvat 

kurjenjalka, ranta-alpi, korpikaisla ja kastikat. Pohjakerroksen valtalajeina ovat räme- ja 

korpirahkasammal. Alueen puusto on melko nuorta, mutta piensuo on säilynyt vesitaloudel-

taan luonnontilaisena. 

 

41. Valuvesijuotti (kuvio 282) 

Pieni, osin maanalainen juotti, jonka vedet ovat peräisin joko radan eteläpuoliselta ojitetul-

ta suolta tai pohjavesistä. Juotti kulkee junaradan suuntaisesti laskien länteen, läheiselle 

ojitetulle turvakankaalle. Selvitysalueen itäreunalla juotti kulkee ilmeisesti maan alla. Juotin 

alueella puusto on nuorta  kuusivaltaista sekametsää. Käyntihetkellä juotissa oli selvästi 

vettä, mutta virtaus oli hyvin hidas. Juotin kasvillisuus eroaa melko selvästi muusta aluees-

ta. Kasvillisuuteen kuuluvat metsäalvejuuri, suo-orvokki, hiirenporras, kultapiisku, viitakas-

tikka, ojakellukka, terttualpi ja rönsyleinikki. 

 

 

Kuva 30. Kuvion 297 karu pienruohoketo on heinittynyt ja kasvamassa umpeen. 
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42. Karu pienruohoketo (kuvio 297) 

Kohde käsittää avoimena säilyneen pienialaisen pellonreunalle sijoittuvan kedon. Lajistossa 

esiintyy hopeahanhikki, harvinaisena ketoneilikka, siankärsämö niittynätkelmä, karhun- ja 

vuohenputki, pelto-ohdake, keto-orvokki, harakankello, lupiini, ahdekaunokki, metsäkur-

jenpolvi, kissankello ja pukinjuuri. Alue on heinittynyt, ilmeisesti umpeenkasvamassa ja 

varsinaisia ketolajeja esiintyy melko harvinaisena.  

 

 

Kuva 31. Lehtoa ja lehtomaista kangasta kuvioiden 298 ja 303 rajamailla. 

 

43. Lehtoalue (kuviot 292, 298, 299 ja 303) 

Kohde käsittää radanvarren molemmille puolille sijoittuvan melko yhtenäisen metsikön, 

jossa kasvaa mm. järeämpää haapaa. Kuvion pohjoisosassa esiintyy tuoretta lehtoa ja leh-

tomaista kangasta, jossa esiintyy järeämpiä haapoja. Ravinteikkaampien paikkojen lajeista 

alueella kasvaa sinivuokkoa, niittyleinikkiä ja rönsyleinikkiä. Lahopuustoa alueella esiintyy 

niukasti. Radan eteläpuoliset osat koostuvat tien itäpuolisesta tuoreesta lehdosta ja lehto-

maisesta kankaasta sekä tien itäpuolisesta suurruoholehdosta. Tuoreen lehdon alueella 

kasvaa joitakin iäkkäitä ylispuista (mänty ja koivu). Suurruoholehdon puolella puusto on 

puolestaan kauttaaltaan nuorta lehtipuustoa.  
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4.6.2 Sunnanvik – Timala  (44 - 75 ) 

 

44. Mossenin lounaispuolinen metsä (kuvio 549) 

Pienialainen tuoreen kankaan kuvio, jossa järeää kuusilahopuuta melko runsaasti. Kuvion 

pääpuulajeina ovat kuusi ja mänty. Kuvio on harvennettua talousmetsää, mutta alueella on 

järeitä ylispuitakin. 

 

45. Lahopuustoinen turvekangas 

Kohde on koivuvaltaista ja sekapuustoista turvekangasta, joka on puustonsa puolesta pai-

kallisesti arvokas kohde. Alueella on arvioitu lahopuun määräksi noin 10 m3/ha ja alueella 

kasvaa lisäksi haapaa.  

 

46. Kalliometsä ja lahopuurikas korpimuuttuma (kuviot 875, 853, 835) 

Länsiosan kalliometsän alueella kasvaa vanhoja ylispuita. Kalliometsä vaihtettuu idempänä 

nuorehkoon, mutta melko luonnontilaiseen tuoreeseen kankaaseen. Kankaalla esiintyy pal-

jon nuorta lahopuuta. Tuore kangas vaihettuu edelleen kangaskorpeen, joka on puustoltaan 

ja lahopuustoltaan edustava. 

 

 

Kuva 32. Kuvion 541 ruohoista korpimuuttumaa järeine tervaleppineen. 

 

47. Ojitettu korpi (kuvio 541) 

Kasvillisuudeltaan vaihtelevaa korpea, jossa esiintyy järeitä lehtipuita. Eteläosa ojitetusta 

korvesta on mustikkatyypin turvekangasta, jonka pohjakerroksessa kasvaa myös suo-

orvokkia, ahomansikkaa ja rönsyleinikkiä. Pohjoisessa kasvillisuus muuttuu ruohoturvekan-

kaaksi, jonka valtalajeina ovat vadelma, kastikat ja saniaiset. Ojan reunalla kasvaa muu-

tamia hyvin järeitä haapoja ja raitoja sekä tervaleppiä. 
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Kuva 33. Kuvion 542 metsäkortekorpi muuttumaa. 

 

48. Metsäkortekorpi muuttuma (kuvio 542) 

Kohteen puusto on yksi-ikäistä, uudistuskypsää kuusikkoa. Kenttäkerroksen näkyvin ja 

runsain laji on metsäkorte. Muina lajeina alueella on metsäalvejuuri, käenkääli, jänönsa-

laatti, korpikarhunsammal ja vadelma. Vadelman, jänönsalaatin ja nuorten koivuntaimien 

runsaus viittaa todennäköisesti paitsi harvennushakkuiden ravinnelisäykseen, osittain myös 

luoteispuolisen veto-ojan kuivatusvaikutukseen. 

 

 

Kuva 34. Kaitarskogenin itäpuolisen korven pohjoisosaa. 



 

Etelä-Siuntion osayleiskaava-alueen luontoselvitys  

 

 

 

 
 
 

  

39 / 1 

 

49. Kaitarskogenin itäpuolinen ruohokorpi (kuviot 554, 576) 

Ojittamattomana säilynyt matalaturpeinen piensuo. Suon pohjoisosa on ruohokorpea, joka 

keskiosassa muuttuu ruoholehtokorveksi ja edelleen eteläosassa viitakastikkavaltaiseksi 

ruohokorveksi. Ruohokorpisella osalla esiintyy mustikkaa, korpikaislaa, terttualpia, hiiren-

porrasta, metsämaitikkaa, metsäkortetta ja korpikastikkaa sekä korpikarhunsammalta ja 

vaalearahkasammalta. Ruoholehtokorpisella osalla kasvaa lisäksi syyläjuurta, suoputkea, 

käenkaalia, rönsyleinikkiä ja mesiangervoa. Alueen puusto on pääasiassa nuorta ja valtala-

jina on koivu. Suon kaakkoisreunalla kasvaa järeitä tervaleppiä. Kuvion itäreuna sijoittuu 

taimikkoalueen reunaan. 

 

 

Kuva 35. Kuvion 567 sarakorpea. 

 

50. Tupasvillakorpi ja sarakorpi (kuviot 574, 567) 

Ojittamaton piensuo, joka sisältää laajan tupasvillakorven ja pienialaisen sarakorven. Suon 

pääpuulaji on koivu. Pohjois- ja itäosassa esiintyy myös melko runsaasti mäntyä. Lisäksi 

eteläosissa esiintyy pajuja ja yksittäin myös haapaa. Tupasvilla on alueen runsain laji. Mui-

ta yleisiä lajeja ovat mustikka, suopursu ja juolukka. Niukkalajisempi välipinta yleistyy ete-

lässä ja vaihettuu eteläisimmän osan sarakorpeen.   

 

51. Storkärrin pohjoispuolinen kangasräme (kuvio 561) 

Ojittamaton piensuo, joka on matalaturpeinen. Pohjoisosa suosta on luonteeltaan lähellä 

kangasrämeitä ja korpirämeitä, joskin ruohot ja varvut ovat määrällisesti vähäisiä. Alue on 

mustikkavaltaista ja puustoltaan koivuvaltaista. Mäntyä esiintyy sekapuuna. Suon keski-

osassa koivu runsastuu ja välipinnoilla kasvaa tupasvillaakin. Myös juolukkaa esiintyy. Kes-

kiosa muistuttaa eniten tupasvillakorpea, vaikka ei edustakaan tupasvillakorpea tyypilli-

simmillään. Suon eteläosa on pajukkoista, matalaturpeista soistumaa. 
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Kuva 36. Storkärrin itäosan viitakastikkavaltaisella lehdon ja turvekankaan vaihettumisvyöhyk-
keellä kasvaa järeitä haapoja. 

 

52. Storkärrin itäosa (kuviot 563 – 565) 

Storkärr on vuosikymmeniä aiemmin ojitettu suo, joka on nykyisin kauttaaltaan turvekan-

gasta. Ojitetun suon koillisosissa esiintyy suurruohoista ruohoturvekangasta, joka vaihettuu 

epäselvästi suonreunan lehtoon. Suoalueen halki kulkevan veto-ojan varressa esiintyy li-

säksi puoliavointa, heinittynyttä turvekangasta. Alueen luontoarvot liittyvät kasvillisuuden 

monipuolisuuteen sekä alueen puustoon. Alueen pohjoisosissa kenttäkerroksen näkyviä la-

jeja ovat kastikat, vadelma ja vuohenputki. Paikoin kastikat muodostavat laajoja kasvusto-

ja. Lisäksi alueella esiintyy nokkosta, peltopillikettä, keltaängelmää, nurmitädykettä, puna-

ailakkia, sinivuokkoa, tesmaa, rönsyleinikkiä ja syyläjuurta. Eteläosan puoliavoimella heinit-

tyneellä osalla valtalajeina ovat nurmilauha, vadelma ja pelto-ohdake.  

Kuvion ylispuuston valtalajeina ovat järeähkö koivu sekä pääasiassa astetta nuorempi kuu-

si. Kivennäismaan reunalla kasvaa suuria haapoja. Alueen itäosissa on lisäksi järeäpuustoi-

nen, kuusivaltainen alue, jossa on jonkin verran lahopuustoa ja järeitä vanhoja koivuja.  

 

53. Turvekangas (kuviot 820 ja 797) 

Alue on ojitettua turvekangasta, jonka luontoarvot perustuvat kohteen puustoon. Turve-

kankaan puusto on sekapuustoista, jonka latvuskerroksessa on erirakenteisuutta. Osa koi-

vuista, haavoista, raidoista ja kuusista on järeitä ja alueella esiintyy jonkin verran laho-

puustoa. 

 

54. Tienvarren piensuo (kuvio 583) 

Ojittamaton piensuo, joka ei edusta selkeästi mitään yksittäistä suotyyppiä. Piensuo on 

kenttäkerroksen kasvillisuuden perusteella luokiteltavissa mustikkakangaskorveksi tai mus-

tikkakorveksi. Mustikka on alueen runsain laji ja lisäksi kosteissa painanteissa esiintyy pul-

losaraa. Suon pinta on pääasiassa välipintaista, eikä mustikkakorville tyypillistä mosaiikki-

maista mättäisyyttä esiinny. Aitokorvista poiketen pääpuulajina on koivu ja sekapuuna kas-

vaa kuusta ja mäntyä sekä reunojen haapa.  
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55. Saraneva (kuvio 728) 

Kantatie 51 läheisyyteen sijoittuva pieni saraneva, joka on osittain rimpistä. Saranevan 

kasvillisuus on melko karua, oligotrofista. Kohteella on myös virkistysarvoja ja suon lähei-

syydessä kulkee polku. 

 

56. Piensuo (kuviot 796, 799 ja 836) 

Ojittamaton piensuo, joka koostuu kolmesta eri suotyypistä. Länsiosa on kangasrämettä, 

keskiosa kangaskorpea ja itäosa saranevarämettä. Alueen puusto on melko nuorta mutta 

kohteella kasvaa muutama järeä, vanha raita. 

 

57. Kalliometsä (kuvio 740) 

Pienialainen, mutta puustoltaan edustava kalliometsikkö. Alueella on vanhoja ylismäntyjä ja 

jonkin verran lahopuuta. Kuvio sijoittuu osittain Störsvikin asemakaava-alueelle. 

 

 

 

Kuva 37. Kuvion 653 saniaiskorpi muuttumalla kasvaa järeitä tervaleppiä. 

 

58. Korpimuuttuma (kuviot 653, 763, 873) 

Alue sijoittuu Timalan ojitetulle suoalueelle ja on osa laajempaa ojitetun suoalueen koko-

naisuutta. Pääosalla alueesta suokasvillisuus on säilynyt muita ojitettuja alueita paremmin. 

Alueella esiintyy ainakin mustikka-, metsäkorte-, saniais- ja sarakorpi muuttumia. 

Metsäkortekorpi muuttumalla (653 itäosa) puusto on varttunutta, yksi-ikäistä kuusikkoa, 

jonka kenttäkerroksen valtalajina on metsäkorte. Pohjakerroksessa vallitsevat rahka- ja 

karhunsammalet. Sarakorpinen alue on puoliavointa, koivuvaltaista korpi muuttumaa, jos-

sa pohjakerroksessa vallitsevat edelleen rahkasammalet. Kenttäkerroksen kasvillisuudessa 

esiintyy pullo- ja luhtasaraa, metsäkorte, rätvänä, mesimarja, kurjenjalka, suo-ohdake, al-

vejuuret ja ranta-ja terttualpi. Muuttuneisuus ilmenee mm. puolukan ja koivuntaimien kas-

vuna.  
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Saniaiskorpi muuttumalla (653 länsiosa) kuusi on valtalajina ja alueella kasvaa myös järei-

tä tervaleppiä. Korven puusto on eri-ikäistä ja latvusto kerroksellista. Kenttäkerroksen val-

talajeina ovat hiirenporras ja alvejuuret. Lisäksi alueella kasvaa lehväsammalia, suo-

orvokkia, suo-ohdaketta, lillukkaa, mesimarjaa, rönsyleinikkiä ja korpikaislaa. Saniaiskor-

ven alueella on melko runsaasti lahopuustoa. 

Alueen länsiosissa vallitsee kuusivaltainen mustikkakorpi muuttuma (653 läntisin osa), 

jonka kenttäkerroksen runsaimpina lajeina ovat metsäalvejuuri, mustikka, metsäkorte, 

käenkaali ja vadelman taimet. Alueella on kohtuullisen runsaasti lahopuita. 

Suoalueen pohjoisosat vaihettuvat puustoltaan melko edustavien ruoho- ja mustikkaturve-

kankaiden kautta lehtomaisiin kankaisiin ja tuoreisiin kankaisiin.  

 

 

59. Turvekangas (kuvio 880) 

Rajatun alueen eteläisin osa on ojitetun suoalueen ruohoturvekangasta, jossa mm. kasti-

koita ja vadelmaa kasvaa runsaasti. Turvekankaalla luontoarvot liittyvät alueen puustoon. 

Turvekankaalla ja sen reunalla kasvaa varsin järeitä haapoja, koivuja ja mäntyjä. 

 

60. Ruohokorpi muuttuma (kuvio 217) 

Piensuo, jonka vesitaloutta oja on aiemmin jonkin verran heikentänyt. Alue vaikuttaa kui-

tenkin kausikostealta, jonka johdosta alueen luonne ei ole täysin muuttunut. Korven pää-

puulajina on kuusi ja tervaleppä. Osa tervalepistä on melko järeitä. Kentt'kerroksessa val-

litsee hiirenporras, isoalvejuuri, suo-orvokki, käenkaali, suo-ohdake, korpi-imarre ja ranta-

alpi. Alueen oja on nykyisin kasvanut umpeen. 

 

61. Långbergetin piensuo (kuviot 632, 634, 637) 

Ojittamaton, mutta puustoltaan nuorehko piensuo, jossa esiintyy kangasrämettä ja ruoho- 

ja heinäkorpea. Koko suon puusto on tasaikäistä ja melko tiheää. Kangasrämeiden kohdalla 

puusto vaihtelee koivuvaltaisesta mäntyvaltaiseen ja kenttäkerroksen valtalajeina ovat 

mustikka, suopursu ja juolukka. Osa suon reunaosista on jo lähempänä isovarpurämeitä. 

Ruoho- ja heinäkorpea esiintyy pienialaisesti suon keski- ja pohjoisosassa. Pohjoisosan 

reunalla korpi muuttuu rimpipintaiseksi. Korven lajistossa ovat viitakastikka, tähtisara, 

mustikka ja rimpialueen korpikaisla ja suursarat.  

 

62. Kulttuuriympäristö /vanha piha (kuvio 188) 

Kohteen muodostavat vanha osittain umpeenkasvanut pihapiiri sekä siihen liittyvät avoi-

mempana säilyneet, kallioketomaisia piirteitä omaavat reunaosat. Pihapiirin keskeiset osat 

ovat runsaslajista ja korkeaa kasvillisuutta, joka vaihtelee heinävaltaisesta, rehevään, kult-

tuurivaikutteiseen lehtoon. Pihan lajistossa ovat mm. ruusuruoho, kissankello, virnat, vuo-

henputki, rohtovirmajuuri ja mesiangervo. Pihapiirin puusto on monilajista; kuusi, koivu, 

raita, tuomi ja haapa. Lisäksi alueella kasvaa humalaa, isohirvenjuurta ja viinimarjapensai-

ta. Pohjoisosan paisteisella kalliorinteellä kasvaa mm. isomaksaruohoa, siankärsämöä, ke-

to-orvokkia ja kivikkoalvejuurta. Lounaisosan kallioketo on ilmeeltään varsin heinävaltai-

nen. Kallioaluen reunan lajeihin kuuluu keltamaksaruoho, haisukurjenpolvi, ahosuolaheinä, 

pelto-orvokki ja isomaksaruoho. Muita yleisempiä lajeja ovat mm. niittynätkelmä, rohtotä-

dyke, valkoapila, peltolemmikki ja pihatähtimö.  

 

63. Kallioketo (kuvio 180) 

Puustoltaan puoliavoimena pidettyä ja järeää pellonreunan sekametsää, jossa on kalliopal-

jastumaakin/kivisyyttä. Harva ylispuusto on järeää koivua ja mäntyä. Lisäksi alueella kas-

vaa katajaa, joka saattaa viitata alueen laidunnushistoriasta. Kasvillisuudessa vallitsevina 

ovat metsien ja piennarten lajit ja kedoille tyypillinen lajisto on melko niukkaa. Alueella 

kasvaa hietakastikkaa, ahomansikkaa, oravanmarjaa, ojakärsämöä, koiranputkea, hiiren-

virnaa, särmäkuismaa, puolukkaa, rätvänää, niittyleinikkiä, lehtohorsmaa, pukinjuurta, lil-

lukkaa, pihasauniota, nuokkuhelmikkää ja kurjenkelloa sekä isomaksaruohoa. Kasvillisuus 

edustaa lähinnä heinittynyttä ja umpeenkasvanutta keto- ja piennaraluetta, eikä alue ole 

lajistoltaan erityisen edustava. 
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Kuva 38. Pihapiirin pohjoisosan avoimempaa osaa. kuviolla 182. 

 

64. Vanha pihapiiri (kuviot 181 ja 182) 

Alue on vanhaa kulttuuriympäristöä alueelta löydetyn sokkelirakennelman ja pihamaille 

tyypillisten puiden johdosta. Alueen käyttöhistoriasta ei kuitenkaan ole tietoa. Alueen reu-

noilla puusto vaihtelee kalliomänniköstä harvennettuun, melko järeäpuiseen lehtipuuvaltai-

seen sekametsään. Itse alueella kasvaa useita järeitä puita, koivua, pihlajaa, raitaa, kuusta 

ja mäntyä. Lisäksi kohteella kasvaa järeä vaahtera, omenapuuta, syreeniä ja terttuseljaa. 

Kasvillisuus vaihtelee kallioketojen avoimesta kasvillisuudesta monilajiseen, kulttuurivaikut-

teiseen lehtokasvillisuuteen. Pohjoisosan kallioreunalla esiintyy ketomaista kasvillisuutta, 

jonka lajistossa on heinien lisäksi keto-orvokki, ahosuolaheinä, ahomansikka, särmäkuis-

ma, kissankello, kurjenkello, isomaksaruoho, ahdekaunokki, puna-apila ja huopakeltano. 

Alempana rinteessä kasvillisuus on korkeampaa ja tiivistä. Tällä osalla kasvaa mm. vadel-

maa, lehtoängelmä, nokkonen, ojakellukka, aitovirna, rönsyleinikki, kivikkoalvejuuri, ruusu-

ruoho ja jänönsalaatti 
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Kuva 39. Kuvion 187 matalaturpeista korpea. 

 

65. Korpijuotti (kuvio 187) 

Pieni ja ohutturpeinen korpijuotti, joka edustaa todennäköisesti soistumaviheen ja aidon 

korpityypin välimaastoa. Puusto on koivuvaltainen ja sekapuuna esiintyy kuusta ja pajuja. 

Lisäksi suon reunoilla esiintyy järeitä haapoja. Korven kenttäkerros on niukka. Mustikkaa 

esiintyy harvalukuisena ja pullosaraakin vain paikoin. Suon reunoilla kasvaa paikoin myös 

jouhivihvilää ja maariankämmekkää. Pohjakerroksessa vallitsevat karhunsammalet ja rah-

kasammalet, mutta paikoin esiintyy paljaita karikepintoja. Lahopuustoa esiintyy alueella 

jonkin verran. 

 

66. Mustikkakorpi (kuvio 231) 

Kohde sijaitsee Tjärudalenin alueen ojitetun suon reunalla, jossa rinnelehto vaihettuu ojite-

tunalueen turvekankaisiin. Korven pääpuulajina on kuusi ja seassa kasvaa järeitäkin män-

tyjä. Muina puulajeina ovat harmaa- ja terväleppä sekä paatsama. Kenttäkerroksen valtala-

jina on mustikka ja metsäkorte. Lisäksi esiintyy tähti- ja riippasaraa, riidenliekoa, puoluk-

kaa, vaalea- ja korpirahkasammalta. Osa kuvion puustosta on aiempien hakkuiden jäljiltä 

nuorta, mutta pääosalla kuviota puusto on melko järeää.  

 

67. Kangasräme (kuvio 228) 

Timalabergenin kallioalueella sijaitseva ojittamaton piensuo, joka poikkeaa muista alueen 

kangasrämeistä kasvillisuutensa puolesta. Kenttäkerroksen valtalajina on pääosassa suota 

kanerva. Muita lajeja ovat räme- ja punarahkasammal, harvalukuisena myös tupasvilla, 

juolukka, puolukka, suopursu ja mustikka (lähinnä reunoilla). Pääpuulajina on nuorehko 

mönty ja sekapuuna koivu. Piensuon reunoilla vallitsee mustikkakangaskorven kaltainen 

kasvillisuus.  
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Kuva 40. Kuivahkon hiekkakankaan keskellä on tuoretta lehtoa. Kasvillisuuden rehevyyden selit-
tää todennäköisesti pohjavesivaikutus. 

 

68. Kuivahko kangas ja tuore lehto (kuviot 227 ja 225) 

Kohde sijoittuu Störsvikiiin johtavan tien varrelle ja kuuluu samaan hiekkamaakokonaisuu-

teen, joka jatkuu etelämpänä Störsvikin uimarannan suuntaan ja pohjoisessa kallioalueiden 

ja Pikkalanjokisuiston väliselle alueelle. Rajaus on tehty sisällyttäen pohjavesivaikutteisen 

lehtolaikun sekä osittain alueen virkistysarvojen vuoksi. Muualla lähialueilla hiekkakankai-

den metsät ovat joko hakattuja, siemenpuuasentoon jätettyä, kaivantoja sisältäviä männi-

köitä tai tienpientareiden ja tiestön rikkomaa kangasta.  

Alueen laajempi kuivahkon kankaan osa on helppokulkuista ja harvakasvuista puolukka- ja 

kanervavaltaista kangasta, jonka puusto on liki yksi-ikäistä varttunutta männikköä. Tuo-

reen lehtolaikun kasvillisuus eroaa kuivahkosta kankaasta selkeästi. Puusto on monilajista 

mutta nuorehkoa. Puulajeihin kuuluvat pihlaja, koivu, raita, vaahtera ja paatsama. Kenttä-

kerroksen lajeihin kuuluu mm. ahomansikka, käenkaali, oravanmarja, sananjalka, metsäal-

vejuuri, kangasmaitikka, rönsyleinikki, metsäorvokki, ranta-alpi, vadelma ja nuokkutalvikki. 

Tienvarressa kasvaa harvinaisena myös sudenmarjaa, kieloa ja tammi. 

 

69. Ojanvarren suurruoholehto (kuvio 841) 

Kaivetun uoman varren suurruohoinen ojanvarsi, joka on ympäristöltään avohakkuuta. 

Ojan varren kasvillisuus edustaa lehtomaista kasvillisuutta ja ojan varteen on hakkuilta 

säästetty järeitä tervaleppiä.  
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Kuva 41. Kuvion kalliometsäalueen avointa reunakalliota katajineen.  

 

70. Itäosan kalliometsä (kuviot 600, 606, 608) 

Selvitysalueen edustavimpia kalliometsäalueita, jossa esiintyy runsaasti iäkkäitä mäntyjä 

ja keloja. Kalliometsäalueen avokallioiden ja jyrkänneosilla kasvaa jäkälikköjä ja harvahei-

näisiä kallioalueita. Osassa paisteisia rinnekalliota kasvaa mäkitervakkoa, ahosuolaheinää 

ja keto-orvokkia. Alueella esiintyy sekä pysty- että maalahopuita. Alue rajautuu lännessä 

talouskäytössä olevaan, pääasiassa varsin nuoreen lehtomaiseen ja paikoin lehtokasvilli-

suuttakin sisältävään kallionalusmetsään, joka edelleen vaihettuu avohakattuun ja taimik-

koalueena olevaan turvekankaaseen. Idässä alue rajautuu avohakkuualaan ja harvennet-

tuun talousmetsään.  

 

71. Kuivahko kangas (kuvio 605) 

Alue on kuivahkoa, kanervavaltaista hiekkakangasta. Kuvion puusto on mäntyvaltaista ja 

osittain melko järeää, mutta luonteeltaan lähempänä talousmetsää. Kuvio on sisällytetty 

paikallisesti arvokkaaksi alueella melko harvinaisena esiintyvän hiekkapohjaisen maaperän 

vuoksi.  

 

72. Ojitettu korpi / turvekangas (kuvio 601) 

Turvekankaaksi muuttunut korpijuotti, jossa kuitenkin kasvaa järeitä haapoja. Korpijuotti 

on ojitettu ja kasvillisuus edustaa mustikka- ja ruohoturvekankaiden lajistoa; metsäalve-

juuri, hiirenporras, käenkaali, seinäsammal, metsäkorte, vadelma ja kastikat. Puusto on 

pääasiassa melko nuorta ja runsaimpina lajeina ovat koivu ja kuusi. Lahopuustoa esiintyy 

jonkin verran. 

 

73. Timalabergenin korpinen juotti (kuviot 238, 239, 240, 2644, 2648) 

Alue sisältää Timalabergenin kallioalueelle sijoittuvan, kallioalueiden välisen kivisen, koste-

an juotin, jossa on pieniä suolaikkuja, tuoretta kangasta sekä osittain soistuvan kankaan 

tyyppistä painannetta. Juotilta valuu ainakin keväisin vesiä itään, läheiselle turvekankaalle. 

käyntihetkenä juotilla ei ollut valuvesiä, mutta kasvillisuuden perusteella jonkinlaista valu-

vesivaikutusta esiintyy ainakin ajoittain.  

Alueen länsipäässä, kallioalueen reunalla sijaitsee puustoltaan nuori kallionaluskorpi (902). 

Mäntyä ja koivua kasvavassa suopainanteessa mustikan ja puolukan ohella kasvaa suovar-

puja, pallosaraa ja tupasvillaa. Kasvillisuus edustaa lähinnä korpirämeitä, vaikka ei suo-

tyyppiä tyypillisimmillään olekaan. Suo rajautuu toiselta reunaltaan noin 6 m kalliojyrkän-

teeseen.  
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Ylempänä kallioalueella sijaitsee toinen samantyyppinen suolaikku (240). Tupasvillaa ja 

pallosaraa ei esiinny ja puusto on kuusi- ja pajuvaltaista. Suopainanteen kasvillisuudessa 

on soistuman, mustikkakangaskorven ja korpirämeen piirteitä.  

Idempänä juottikuvio jatkuu harvennetun talousmetsän osana (906), jossa on tuoretta ja 

lehtomaista kankaan kasvillisuutta sekä ojitettu kalliopainanne (239). Pääosa ojitetusta 

painanteesta on mustikkaturvekangasta, mutta itäosa on säilynyt mustikkakorpi muuttu-

mana. Mustikkakorpi muuttuman alueella (239) kasvaa järeämpiä yliskoivuja ja hieman 

suurempia haapoja. 

 

74. Timalabergenin kalliometsä (kuvio 244) 

Kohde on laaja kalliometsäalue, jonka ympäristössä esiintyy talousmetsävaltaisia kankaita. 

Timalabergenin alue on keskimäärin melko nuorta, mutta paikoin esiintyy järeitä, iäkkääm-

piä mäntyjä ja lahopuustoa. Alueen itäosissa esiintyy loivaa avokallioaluetta.  

 

 

 

Kuva 42. Åmunnenin eli Pikkalanjokisuiston rantavyöhykettä. Rantavyöhykkeellä on kapea hak-
kuilta säästetty tervaleppävaltainen vyöhyke. 

 

75. Pikkalanjokisuiston länsiosan rantametsä (kuviot 624 ja 666) 

Alue käsittää Pikkalanjokisuiston ranta-alueen puustoltaan yhtenäisempänä säilyneen ja 

kasvillisuudeltaan rehevämmän rantavyöhykkeen (624 ja 666). Rantavyöhyke koostuu 

suurruohoisesta tervaleppävaltaisesta rantametsästä, joka muuttuu alueen länsipuolella 

nopeasti heinittyneemmäksi, avoimeksi hakkuualaksi ja harvapuustoiseksi kuivahkon kan-

kaan männiköksi. Rantalehdon valtalajina on mesiangervo. 

Alueen eteläosassa rantavyöhyke nousee lännessä jyrkemmin. Tällä osalla esiintyy tuoretta 

lehtoa (655) laajemmin. Eteläosan rantavyöhykkeellä on järeiden tervaleppien ja mäntyjen 

lisäksi kohtuullisen runsaasti lehtilahopuuta. 
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4.6.3 Pikkala – Marseudden (76 – 98) 

 

76. Ojanvarsilehto (kuviot 462 ja 463) 

Ojanvarsi sijoittuu ojitetulle turvekankaalle, joka on aiemmin avohakattu ja kasvaa harvak-

seltaan lehtipuiden taimia. Turvekankaan läpi kulkeva uoma on mitä ilmeisimmin alun perin 

uomattu suoraksi, mutta sittemmin muuttunut jokseenkin luonnontilaista uomaa vastaa-

vaksi. Uoma kulkee ainakin osittain pienipiirteisesti mutkitellen ja puronvarteen on säästet-

ty kohtuullisen järeitä tervaleppiä. Alueen kasvillisuus edustaa ruohoturvekankaiden ja 

suurruoholehtojen lajistoa. Vaikka uomanvarsi ei edustakaan tiukasti määritellen luonnonti-

laista puroa, on sillä paikallista arvoa. 

 

77.  Sekapuustoinen lehto ja lehtomainen kangas (kuviot 465, 466 ja 469) 

Kulttuurivaikutteista lehtoa ja lehtomaista kangasta, jossa esiintyy iäkästä puustoa ja har-

vinaisena jalopuita. Alueen länsi- ja eteläosat ovat kulttuurivaikutteista, osin heinittynyttä-

kin lehtokasvillisuutta, jonka lajistoon kuuluu nurmitädyke, ojakärsämö, metsäkastikka, 

rätvänä ja särmäkuisma. Alueen puusto on kaksi-ikäistä; iäkkäämpi, järeämpi ylispuusto ja 

harvahko alustaimikko. Aluetta on aiemmin harvennettu. Ylispuustossa esiintyy melko jä-

reitä koivuja ja muutamia vanhoja mäntyjä. Sekapuuna kasvaa kuusta, haapaa ja aluspih-

lajaa. Alueella kasvaa vaahterantaimia ja harvinaisena myös nuorta tammea. Kohde ei kui-

tenkaan täytä jalopuulehdon kriteerejä.   

 

78. Hamossenin länsipuolinen kallioalue (kuvio 470) 

Pienehkö kalliometsäalue, jonka puustossa on iäkkäitä ylismäntyjä. Maisemallisesti melko 

arvokas kohde.  

 

 

Kuva 43. Hamossenin eteläpuolinen rinnemetsä kuviolla 523. 
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79. Hamossenin eteläpuolinen Kallio (kuviot 523 ja 524 ) 

Kohde sijoittuu Hamossenin ojitetun suoalueen eteläpuolella ja koostuu kalliometsästä ja 

sen jyrkästä kuusivaltaisesta tuoreen kankaan rinteestä. Kalliometsän alueella kasvaa van-

hoja mäntyjä ja alueella on jonkin verran myös pysty- ja maalahopuuta. Pohjoisrinteen 

kuusikko on yleisilmeeltään ja sammalkerrokseltaan melko luonnontilaista ja rinteessä on 

kohtuullisen runsaasti kuusilahopuita. Alueen arvoa heikentää rinteen rajautuminen ympä-

röiviin avohakkuisiin. 

 

80. Lahopuustoinen kulttuurialue (kuvio 525) 

Alue on ihmistoiminnan muovaamaa, mutta lahopuurikasta, kulttuurivaikutteista ja lehti-

puuvaltaista lehtoa. Alueen pohjoisosa rajautuu alueelle, joka on aiemmin ollut hiekanotto-

alue ja jonkinlaisia maankaivuun merkkejä on myös eteläosan runsaspuustoisemmalla osal-

la. Puustossa esiintyy runsaasti harmaaleppää, koivua ja raitaa sekä alikasvoskuusta ja 

tuomea. Pääosa lehtipuustosta on varttunutta, mutta järeitäkin yliskoivuja esiintyy. Paikoin 

esiintyy melko runsaasti lehtipuulahoa. Kasvillisuus edustaa pääasiassa kulttuurivaikutteisia 

ja tuoreita lehtoja; vadelma, ojakellukka, linnunkaali, käenkaali, metsäalvejuuri, metsä- ja 

hietakastikka, lehtomatara ja eteläosan kosteiden kaivantopainanteiden korpikaisla ja ja 

hiirenporras. Kuvion länsipuolella hiekkamaa jatkuu mäen etelärinteessä tuoreena lehtona 

ja kuivahkon kankaan talousmetsänä.  

 

 

Kuva 44. Kuvion 488 kalliometsäalueella on iäkkäitä pystykeloja. 
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81. Kalliometsä (kuvio 488) 

Kalliometsäaluetta, jolla kasvaa vanhoja kalliomäntyjä. Alueen keski- ja eteläosat ovat var-

sin edustavia ja  pohjoisosia edustavampia. Pohjoisosaa ympäröivät kankaat on hiljattain 

harvennushakattu. Kallion lakialueilla esiintyy iäkkäiden mäntyjen ohella keloja ja kelomaa-

puita. Huomattava osa kallioalueen eteläosista on loivapiirteistä avokallioalaa. Erityisiä kal-

lioalueiden lajeja alueella ei havaittu. 

 

82. Ruohokorpi muuttuma (kuvio 482) 

Alue sijoittuu laajemman ojitetun suoalueen pohjoisreunalla. Ojitettu suoalue on muuttunut 

hyvin pitkälle turvekankaaksi ja jonkinlaista muuttumaa oli havaittavissa enää tällä kuviol-

la. Ojitettu korpi on ruohoista korpimuuttumaa, joka on ojitettu. Alueella kasvaa hiirenpor-

rasta, alevjuuria, metsäkortetta, käenkaalia, metsäimarretta ja terttualpia. Puusto on yleis-

ilmeeltään melko nuorehkoa lehtipuutiheikköä. Ylispuina alueella kasvaa kuitenkin järeitä 

tervaleppiä. Kohde ei ole erityisen edustava ja on osittain luonteeltaan lähempänä turve-

kangasta karike- ja ruoppapintoineen. 

 

83. Ruoho- ja heinäkorpi (kuvio 694) 

Pienialainen korpilaikku, joka sijaitsee harvennetun mäntyvaltaisen kankaan keskellä. Har-

vennuksia on tehty osittain myös suon reunaosissa. Korven puusto on nuorehkoa; koivu, 

kuusi ja mänty. Alue on niukkaruohoista. Mättäät ovat mustikkavaltaisia ja välipinnoilla 

kasvaa lähinnä raatetta, kurjenjalkaa ja saroja. 

 

84. Kalliometsä (kuvio 691) 

Melko laaja kallioalue, joka on pääasiassa puustoista kalliometsää. Alueella esiintyy jonkin 

verran järeitä ja vanhoja ylismäntyjä sekä pysty- ja maalahopuita.  

 

Kuva 45. Kuivahkoa kangasta tehdasalueen vieressä, kuviolla 503. 
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85. Kuivahko kangas ja heinittynyt lehto (kuviot 501-503) 

Pieni kohde asutuksen ja tehdasalueen teiden varrella. Alue koostuu pienestä kallio-osasta, 

hiekkapohjaisesta kuivahkosta kankaasta ja kulttuurivaikutteisesta lehto-osasta. Kallion la-

jeihin kuuluvat kalliokielo, isomaksaruoho, mäkitervakko, keto-orvokki, kanerva ja ahosuo-

laheinä. Kuivahkolla kankaalla kasvaa runsaimmin puolukkaa, mutta seassa on myös ka-

nervaa ja pienialaisesti myös sianpuolukkaa. Paikoin kasvaa myös kieloa, kultapiiskua, 

ahomansikkaa ja rohtotädykettä Puusto on männikköä, jossa kasvaa muutama vanha puu 

sekä katajaa. Tämän kaltainen kuivahko kangas on alueella harvinainen tyyppi. Hiekkainen 

kuivahkon kankaan kasvillisuus läheneekin hiekkaharjujen ja karukkokankaiden kasvilli-

suutta.  

Alueen länsiosa on heinittyneen niityn kaltaista kasvillisuutta. Puusto on harvaa ja alueella 

kasvaa männyn ja haavan ohella katajaa. Kenttäkerroksen lajeihin kuuluu heinien ohella 

ahdekaunokki, harakankello, ahomatara, nurmitädyke, lillukka, vuohenputki ja ahomansik-

ka. Alueelle on viety puutarhajätteitä ja lajistossa on myös puutarhakasveja (mm. helokki-

laji). 

 

 

 

Kuva 46. Suurruohoista rantalehtoa Fiskarvikenin pohjukassa (kuvio 506). 

 

86. Fiskarvikenin rantametsä(kuviot 505-506) 

Fiskarvikenin pohjukan alue on yli 500 m pitkä tervaleppävaltainen rantametsäalue, jossa 

kasvaa paikoittain myös koivua ja haapaa. Kaakkoisosissaan rantametsän vyöhyke on mel-

ko kapea, alueen rajautuessa harvennettuun lehtoon, jossa on vaihtelevasti kulttuurivaikut-

teisten suurruoholehtojen ja tuoreiden lehtojen lajeja. Pohjoisempana lahden pohjukan alu-

eella rantametsävyöhyke laajenee ja kattaa vanhaa läjitysaluetta lukuun ottamatta koko 

lähes koko pohjukan metsäisen vyöhykkeen läheiselle tielle asti. Kasvillisuus edustaa pää-

asiassa luhtavaikutteista suurruoholehtoa ja tervaleppäluhtaa esiintyy vain pienialaisesti, 

(lähinnä alueen itäreunalla). Luhta-alueilla ei kuitenkaan ole luonnonsuojelulain mukaisia 

tervaleppäkorpia sanikkaisten lähestulkoon puuttuessa kokonaan. Alueen valtalajeina ovat 

mesiangervo, nokkonen, vuohenputki, luhtakastikka ja vadelma. Paikoin kasvaa vehkaa, 
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korpikaislaa ja punakoisoa. Rantametsävyöhyke on aiemmin ollut lännessä laajempi, mutta 

lännessä aluetta on aiemmin avohakattu. 

Rantametsävyöhyke vaihettuu lahdella vallitsevaan ruovikkoalueeseen kapean, epäselvän 

rantavyöhykekasvillisuuden tai pajuluhdan kautta. Kapean rantavyöhykkeen lajeihin kuulu-

vat suurruoholehdon lajit sekä merikaisla ja poimuhierakka. 

 

 

Kuva 47. Rantalehtoa kuviolla 536.  

 

87. Fiskarvikenin länsirannan rantalehdot (kuviot 536, 529-531) 

Rantalehtometsää, joka koostuu kahdesta osasta, joista erottaa puustoltaan nuorempi ja 

pajuinen rantavyöhyke. Alueen pohjoisosa on puustoltaan melko luontaisesti kehittynyttä, 

osittain puoliavoimena säilynyttä lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa on heinittyneitä aloja. Alue 

on mosaiikkimainen, jossa vaihtelevat heinävaltaiset alat, sanikkaiset osat sekä alat joissa 

esiintyy tuoreiden lehtojen lajeja. Kuvion pääpuulajeina ovat koivu ja tervalepä ja ekapuina 

kasvaa tuomi ja muutama järeämpi kuusi. Osalla alueesta valtalajeina ovat hiirenporras ja 

metsäalavejuuri, osalla alaa nurmilauha. Alueella tavataan myös keltaängelmää, suoput-

kea, kieloa, luhtakastikkaa, ojakellukkaa, heinätähtimöä ja punakoisoa. 

Eteläisempi rantametsä vaihtelee kasvillisuudeltaan suurruoholehdon ja tuoreen lehdon vä-

lillä. Alueen ylispuusto on koivua ja sekapuina kasvaa kuusi, tuomi, tervaleppä ja pihlaja. 

Etenkin osa koivuista ja tervalepistä on järeää, mutta lahopuun määrä on alueella vähäi-

nen.  

 

88. Luonnontilaisen kaltainen sekametsä (kuviot 93-94) 

Kohteen arvot liittyvät lähinnä metsän rakenteen luonnontilaisuuteen ja lahopuustoon. Alue 

on kuusivaltaista havupuusekametsää, jossa esiintyy tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Lat-

vuskerros on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena ja paikoin esiintyy melko tiheitä nuorempia 

alikasvoksia ylemmän, kuusivaltaisen puuston seassa. Alueen keskiosissa on korpisoistuma 

joka ei kuitenkaan edustaa aitoja suotyyppejä. Kostealla painanteella kasvaa runsaammin 

lahetipuustoa. Lahopuustoa alueella ei ole erityisen runsaasti mutta tavanomaista talous-

metsään enemmän. Pohjoisosan pellonreunakaistale on harvennettua talousmetsää. 
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89. Lehtojuotti (kuviot 118 - 120) 

Kohde on kalliometsäalueiden ja kankaiden väliin jäävä lehtojuottipainanne, joka rajoittuu 

lännessa avohakkuuseen ja idässä rakennettuun maahan. Kohteen eteläosan rinteet ovat 

lahopuurikasta tuoretta lehtoa, jossa kasvaa mm. sinivuokkoa. Alueen kuuset ja koivut ovat 

hyvin järeitä. Juotin pohja ja keskiosat ovat pääasiassa suurruoholehtoa, jonka runsaita la-

jeja ovat hiirenporras, rönsyleinikki, nokkonen, vadelma, vuohenputki ja metsäalvejuuri. 

Keski- ja pohjoisosien puustovyöhyke on varsin kapea, eikä aivan yhtä edustavaa kuin ete-

läosissa. Puusto on sekapuustoista; koivu, kuusi, haapa jatervaleppä sekä vaahtera.  

 

90. Ojitettu ruohokorpi (kuviot 86, 91 ja 99) 

Kohde on ojitettu korpialue, jonka pohjoisosat ovat kehittyneet jo turvekankaaksi, mutta 

eteläosan rinteen juurelle sijoittuva ruohoinen korpialue on säilynyt ruohoisena saniaiskorpi 

muuttumana. Saniaiskorven runsaimpia lajeja ovat Hiirenporras, metsäalvejuuri ja käen-

kaali. Lisäksi alueella kasvaa korpikaislaa, nurmilauhaa, metsäkortetta ja mesiangervoa. 

Korven eteläpään puusto on kuusivaltaista mutta seassa kasvaa varsin järeitä tervaleppiä. 

Edustavana säilynyt korpiosalle johtuu todennäköisesti pohjavesiä, jonka johdosta kasvilli-

suus on alueella säilynyt melko edustavana. Tämän johdosta aluetta voi pitää kokonaisuu-

dessaan ennallistamiskelpoisena. 

Alueen läntiset osat ovat tuoreen ja lehtomaisen kankaan komeaa, iäkästä kuusikkoa, jossa 

esiintyy jonkin verran sammalikkoista valuvesipintaa. Alue kuuluu niin maisemallisten kuin 

vesitaloudellistenkin tekijöiden perusteella samaan kokonaisuuteen. 

 

91. Mustikkakorpi (kuviot 103 ja 104) 

Pienialainen mustikkakorpi Marseskogenin kallioalueiden painanteessa. Kohteen länsiosa on 

mustikkavaltaista tuoretta kangasta ja itäosa mustikkakorpea. Mustikkakorven puulajeina 

ovat kuusen ohella koivu, mänty ja harmaaleppä. Alue on osittain entuudestaan harvennet-

tua talousmetsää, mutta osa puustosta on melko järeitä. Kenttäkerroksen lajeihin kuuluu 

valtalajina olevan mustikan ohella metsäkorte, tähtisara, korpikarhunsammal ja vaalearah-

kasammal. 

 

92. Marseskogenin itäinen kalliometsä reunoineen (kuviot 109, 110, 111 ja 117) 

Kohde on laaja, pääosin luonnontilaisen kaltainen kalliometsäalue, johon kytkeytyy reuno-

jen metsänrakenteeltaan edustavia tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Kalliometsän alueella 

kasvaa iäkkäitä, järeitä ja kituliaita känkyrämäntyjä ja lahopuustoa esiintyy kohtuullisen 

yleisesti. Alue on helppokulkuista ja kasvillisuus vaihtelee jäkälävaltaisista kalliopinnoista 

kanervaa ja varsiksenmarjaa kasvavista aloista mustikkavaltaisiin aloihin. Kallioalueen län-

si- ja pohjoisosat ovat edustavampia ja luonnontilaisempina säilyneitä kuin itäisimmät ja 

kaakkoisreunan alueet.  

Länsireunan kankaat on järeitä ylismäntyjä kasvavia luonnontilaisen kaltaisia sekametsiä. 

Latvuskerros on säilynyt alueella kerroksellisena ja alueella on keskimääräistä kangasmet-

sää enemmän lahopuuta. Alueen pohjoisreunalla kasvaa osittain järeäpuustoista, luonnonti-

laisen kerroksellista kuusivaltaisat rinnemetsää, jossa osa puista on hyvin järeitä.  

 

93. Tuore rantalehto (kuviot 115 ja 116) 

Alue sisältää rannan tervaleppää kasvavan suurruoholehto-vyöhykkeen sekä sen länsipuoli-

sen jokseenkin muuttuneen lehtoalueen. Tervaleppävyöhyke on melko kapea ja osittain 

harvapuustoinen, mutta sisältää iäkkäitä tervaleppiä. Suurruohoisen osan runsaita lajeja 

ovat vadelma, sananjalka, mesiangervo, saniaiset ja lisäksi kasvaa taikinanmarjaa, tuomea 

ja käenkaalia. Länsiosan puusto on osittain uudistettua ja nuorta. Järeämpi puusto on koi-

vua, kuusta ja seassa kasvaa joitakin järeitä haapoja. Rinteen lehto on alun perin saattanut 

olla kosteaa lehtoa, mutta ojitus lienee muuttanut alueen astetta kuivemmaksi. Lehdon 

runsaita lajeja ovat alvejuuret, hiirenporras, vadelma, jänönsalaatti, hietakastikka ja käen-

kaali.  

 

94. Ämunnenin vanha rantametsä (kuviot 77,78) 

Luonnontilaisen kaltaista rantametsää, joka sisältää pohjoisosan kostean lehdon sekä ki-

vennäismaiden tuoretta lehtoa ja tuoretta kangasta. Pohjoisosan kostea lehto on tervalep-

pävaltaista rantametsää, jonka kenttäkerroksessa kasvaa mm. vuohenputkea, hiirenporras-
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ta, nokkosta ja alvejuuria. Kostea lehto vaihettuu punaherukkaa ja taikinamarjaa kasvavan 

tuoreen lehdon kautta tuoreeseen kankaaseen. Kostean lehdon eteläpuolella puusto on 

mäntyvaltaista sekametsää. Koko alueella puusto on iäkästä ja lahopuitakin esiintyy koh-

tuullisesti. Rantametsäalueen arvoa nostaa etenkin hyvin vanhat männyt rannan tuntumas-

sa, joista on pystylahoja. Ranta-alueilla kasvillisuus muuttuu ilman selviä vaihettumis-

vyöhykkeitä vesialueen ruovikoksi. Varsinaista matalakasvuista merenrantaniittyä alueella 

ei esiinny, mutta eteläosan kallioalueen reunassa on säilynyt tavanomaisista rantalajeista 

koostuva matalampi ja harvempi rantakasvillisuuskaistale. 

 

95. Yrjansbergetin kallioalue alusmetsineen (kuviot 96, 136, 538 ja 891) 

Kohde sisältää Yrjansbergetin alueella sijaitsevan kallioalueen sekä sen alusmetsät meren-

rantaan saakka. Alueeseen rajautuu kaksi asuintonttia. Kallioalueella ei esiinny mainittavia 

kasvilajeja mutta laella kasvaa jonkin verran iäkkäitä mäntyjä ja alueella on myös lahopuu-

ta. Kallionalusmetsä on ylärinteessä tuoretta kuusivaltaista kangasta, joka vaihettuu kape-

an lehtomaisen kankaan vyöhykkeen kautta ranta-alueen kosteaksi lehdoksi. Rannan lähei-

syydessä pääpuulajina on järeä tervaleppä ja seassa kasvaa mäntyä, kuusta ja koivua. Ylä-

rinteen kuusikossa esiintyy paikoin runsaasti lahopuustoa ja alue on yleisilmeeltään iäkästä 

ns. "kanahaukkakuusikkoa". 

 

96. Korpiräme ja korpimuuttuma (kuviot 143 ja 144) 

Kohde on piensuo, jonka länsiosa on ojittamaton, mutta itäosa ojitettu. Ojittamattomalla 

osalla vallitsevana suotyyppinä on korpiräme. Korpirämeellä kasvaa ylismäntyjä ja muuta-

ma kelo. Valtalajeina ovat suopursu ja mustikka. Osa suon keskiosista on avahakattu poh-

joispuolisen kankaan avohakkuun yhteydessä. Suon ojitettu itäosa on kuusivaltaista mus-

tikkaturvekangasta, jossa kasvaa tervaleppää, koivua, hiirenporrasta, alvejuuria, metsäko-

retta, korpi-imarretta ja käenkaalia. Itäosan säilynyt puusto on osittain luonnontilaisen kal-

taista.  

 

97. Marseuddenin länsirannan rantalepikko (kuviot 156, 157 ja 159) 

Rantavyöhykkeen rantametsää, jossa esiintyy suurruoholehtoa, lehtomaista kangasta ja 

tuoretta lehtoa. Rantavyöhykkeen pääpuulajina on terveleppä ja sekapuina kivennäismaa-

laikuilla ja kankailla kasvaa kuusta, koivua ja pihlajaa. Alueen eteläosan lehtorinne on 

puustoltaan uudistettua ja nuorta. Tuoreen lehdon alueella kasvaa kuitenkin nuoria jalavan 

taimia. Lehdon lajeihin kuuluvat mm. hiirenporras, keltaängelmä, sananjalka ja alvejuuret. 

Tervaleppävaltaisen rantametsän alueella kasvillisuus on mesiangervon, hiirenportaan ja 

vadelman vallitsemaa suurruoholehtoa.  

Alueen puusto on pääasiassa melko iäkästä ja etenkin kohteen keskiosissa, jossa esiintyy 

paikoin myös lahopuuta melko runsaasti (myös järeää lahopuuta). 

 

98. Sarakorpi (kuvio 151) 

Piensuo, joka sijaitsee avohakkuualan keskellä. Korpi on itsessään kuitenkin säästetty met-

sänhoitotoimilta. Puusto on koivuvaltaista ja sekapuuna on kuusta. Puusto on ollut alunpe-

rin melko luonnontilaisen kaltaista ja suolla ja sen reunalla on jonkin verran lahopuutakin. 

Saraisuus on korven alueella näkyvää. Alueen kasvillisuuteen kuuluvat mätäspintojen mus-

tikka, pullosara, viitakastikka, tähtisara, korpikarhunsammal ja rämerahkasammal. 
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4.7 Liito-oravalle soveltuvat alueet 

 

Selvityksessä tunnistettiin yhteensä 92 liito-oravalle hyvin tai jokseenkin hyvin soveltuvaa met-

säkuviota. Pääosa kuvioista on liito-oravalle jokseenkin soveltuvia kohteita, mutta tuloksissa ei 

ole tarkemmin eritelty hyvin soveltuvia ja jokseenkin soveltuvia kohteita toisistaan. Soveltuviksi 

elinympäristöiksi rajatut kuviot on esitetty liitteessä 4. 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Selvityksen tuloksissa on esitetty ne kohteet, jotka sisältyvät luonnonsuojelulain, metsälain tai 

vesilain mukaisiin luontotyyppeihin tai ovat muuten vähintään paikallisesti arvokkaiksi luokiteltu-

ja kohteita. Luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppikohteiden kohdalla mahdollisista luonnon-

suojelulain luontotyyppien kriteerien täyttymisestä ja kohderajauksista päättää lopulta ELY-

keskus.  

Maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaille kohteille ei lähtökohtaisesti suositella sellaista maan-

käyttöä, joka muuttaa alueiden ominaispiirteitä, luonnonoloja tai esimerkiksi vesitaloutta. Lisäksi 

selvityksessä on esitetty ne metsäkuviot, jotka katsotaan liito-oravalle soveltuviksi elinympäris-

töiksi. Alueen jatkosuunnittelussa suositellaan kohdentamaan mahdolliset liito-oravaselvityksen 

ensisijaisesti tässä selvityksessä esitetyille kohteille. 
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1. JOHDANTO

Maisema muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä ihmisen tuottamasta vaikutuksesta,
jotka ovat niin sanottuja maiseman perustekijöitä, sekä niiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta.
Maiseman visuaalisesti hahmotettavaa ilmiasua kutsutaan maisemakuvaksi. Maisemaan liittyy
myös aineettomia tekijöitä; esimerkiksi alueen historia, ihmisten kokemukset, toiveet, arvostuk-
set ja asenteet vaikuttavat maiseman kokemiseen. Maisema myös muuttuu jatkuvasti eri tekijöi-
den seurauksena.

Tämä maisemaselvitys on laadittu Etelä-Siuntion osayleiskaavatyön aloitusvaiheessa. Selvityk-
seen on pyritty kattavasti ja koko suunnittelualueen osalta yhteismitallisesti keräämään perustie-
toja alueen maisematekijöistä ja analysoimaan niiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Lisäksi on
annettu suosituksia siitä, mitä asioita maankäytön suunnittelussa tulisi maisemanäkökulmasta
kaava-alueen kokonaisuutta koskien tai eri osa-alueilla ottaa huomioon. Selvitysalueeseen on
sisällytetty Etelä-Siuntion osayleiskaavan kaava-alue (alustava rajaus kevät 2015) sekä sen lä-
hiympäristöä tarkoituksenmukaisella laajuudella ottaen huomioon suunnittelualueen liittyminen
ympäristöönsä, esimerkiksi avoimet maisematilat ja niiden kautta avautuvat näkymäakselit kohti
kaava-aluetta.

Selvityksen pääasiallinen tarkoitus on palvella osayleiskaavan laatimista ja sen vaikutusten arvi-
ointia, mikä on vaikuttanut selvityksen sisältöön, painotuksiin ja tarkkuuteen. Perusselvitysai-
neistoja sekä selvityksessä esiin tuotuja suosituksia tai suunnitteluperiaatteita voidaan kuitenkin
soveltaen ottaa huomioon myös alueen muussa suunnittelussa.

Osa työn yhteydessä syntyneistä kartoista on pienennöksinä raportoitu tässä selvityksessä. Kart-
ta-aineisto on paikkatietomuotoista ja sitä on tarkoitus käyttää suoraan osayleiskaavan suunnit-
telun pohjana.

Kulttuuriympäristön osalta on tukeuduttu olemassa oleviin lähtötietoaineistoihin sekä vanhoihin
karttoihin. Työhön ei ole sisältynyt esimerkiksi uusia rakennetun ympäristön inventointeja.
Osayleiskaavatyön edetessä arvioidaan, onko uusia inventointeja tarpeen tehdä.

Maisemaselvitys on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Etelä-Siuntion osayleiskaavatyön aloitusvai-
heessa kesällä 2015. Työstä on vastannut maisema-arkkitehti MARK Mariikka Manninen.

2. ALUEEN MAISEMAN YLEISKUVAUS

Suomen maisemamaakuntajaossa Siuntion eteläinen osa sijoittuu Eteläisen Rantamaan maise-
mamaakunnan alueelle. Tarkemmassa seudullisessa jaossa alue sijoittuu Suomenlahden rannik-
koseudun - Eteläisen viljelyseudun alueelle (Kuva 1). Suomenlahden rannikkoseudulla paljaiden
ja metsäisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri. Maisema on monivivahteista mikä joh-
tuu osaltaan maa- ja kallioperän sekä merenlahtien aiheuttamasta rikkonaisuudesta. Mantereella
asutus on keskittynyt jokien tuntumaan. Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoiltaan vaihtele-
vaa, yleensä tehokkaassa viljelyssä olevaa aluetta. Savikkoja on erityisesti jokivarsien tuntumas-
sa ja peltoja on paljon. Kasvillisuuden yleisilme on rehevä, poikkeuksena kuitenkin ympäristöään
karummat kallioiset alueet (Ympäristöministeriö 1992a). Uudenmaan ympäristökeskus on tarken-
tanut maisemamaakuntajakoa Uudenmaan maisemarakenneselvityksen yhteydessä (2007). Sel-
vityksen perusteella suunnittelualue sijoittuu kolmen maisematyypin (Porkkalan ja Sipoon välinen
saaristorannikko – Siuntion jokilaakso ja Palojokilaakso – Tammisaaren ja Inkoon edustan saaris-
torannikko) risteyskohtaan (Kuva 2) (Uudenmaan liitto 2012).
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Kuva 1. Ote Suomen maisemamaakuntajako –kartasta. Selvitysalueen likimääräinen sijainti on esitetty
punaisella ympyrällä. (kartan lähde: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B1FB4C053-558A-
4837-A39F-173A18D54E33%7D/57775)

1.1. Eteläinen viljelyseutu
1.3. Suomenlahden rannikkoseutu

Kuva 2. Ote Maiseman suurmuodot Uudellamaalla –kartasta. Kartalla on myös esitetty Uudenmaan ym-
päristökeskuksen 2007 Uudenmaan maisemarakenneselvityksen yhteydessä tekemä maisema-
aluejaottelu. Selvitysalueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. (Uudenmaan liitto
2012)

Läntinen Uusimaa on vanhaa asumisen aluetta, mistä kertovat muun muassa lukuisat muinais-
jäännökset, vanhat tiet ja historiallisesti kerroksellinen rakennettu kulttuuriympäristö. Seudun
houkuttelevuuteen asuinpaikkana ovat vaikuttaneet muun muassa hyvät maanviljelyolosuhteet,
meren hyödyntämismahdollisuudet sekä sijainti kulkureittien solmukohdassa (pitkät sisämaahan
työntyvät merenlahdet – Suuri Rantatie - Salpausselät ja niitä myötäilevät reitit). Seudulla on
vanhoja kirkkoja, lukuisia keskiaikaisia kartanoita ja ruukinkartanoiden torppia. Entisen meren-
pohjan savikot ovat olleet viljelyssä jo vuosisatojen ajan. (mm. Uudenmaan liitto 2012)

Suurin osa selvitysalueen pinta-alasta on joko peltoa tai metsää. Rakennettu ympäristö koostuu
eri tyyppisistä kokonaisuuksista vaihdellen vanhoista kylistä ja tilakeskuksista uusiin vapaa-ajan
asuntoalueisiin. Selvitysalueen jakaa kahtia pohjois-eteläsuuntainen Pikkalanjoki ympäröivine
viljelyaukeineen ja itä-länsisuuntainen KT 51:n liikennealue. Etelässä selvitysalue rajautuu me-
reen.

3. MAISEMAN OSATEKIJÄT

3.1 Kallio- ja maaperäolosuhteet, maastonmuodot

Suunnittelualueen keskellä on pohjois-etelä –suuntainen Pikkalanjoen laakso, jota ympäröi mo-
lemmin puolin kallioselännealueet. Selänteiden rinnealueet ovat paikoin hyvinkin jyrkkiä, ja jylhiä
avokallioita erottuu maamerkkeinä myös maisemakuvassa. Selvitysalueen lounais - länsiosan
kallioselännealueella maasto on selvästi suuntautunutta: Itä-länsi –suuntaisten kallioselänteiden
väliin jää samalla tavalla suuntautuneita kosteita laaksopainanteita.
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Selvitysalueen alavimmat maastonkohdat sijoittuvat ranta-alueelle ja laaksojen pohjille. Selvitys-
alueen korkeimmat selänteet sijaitsevat alueen lounaisosassa, jossa selänteiden lakialueet nou-
sevat noin korkeustasolle + 65 - 70 mmpy (= metriä merenpinnan yläpuolella).

Kuva 3. Maaperäolosuhteet (GTK 2015)

Kuva 4. Maaston korkeustasot (Maanmittauslaitos 2015)

Kalliomaa, maanpeite enintään 1 m (yleensä moreenia) (Ka)

Rapakallio (RpKa)

Rakka (RaKa)

Lohkareita (Lo)

Kiviä (Ki)

Hiekkamoreeni (Mr), Soramoreeni (SrMr)

Hienoainesmoreeni (HMr)

Sora (Sr)

Hiekka (Hk)

liejuinen Hiekka, humuspitoisuus 2-6 % (LjHk)

karkea Hieta (KHt)

liejuinen Hieta (karkea), humuspitoisuus 2-6 % (LjHt)

hieno Hieta (HHt)

liejuinen hieno Hieta, humuspitoisuus 2-6 % (LjHHt)

Hiesu (Hs)

Liejuhiesu, humuspitoisuus 2-6 % (LjHs)

Savi (Sa)

Liejusavi, humuspitoisuus 2-6 % (LjSa)

Lieju, humuspitoisuus yli 6 % (Lj)

Rahkaturve (St)

Saraturve (Ct)

Turvetuotantoalue (Tu)

Täytemaa (Ta)

Kartoittamaton (0)

Vesi (Ve)
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Kuva 5. Korkeuskäyrät 5 metrin välein (Maanmittauslaitos 2015)

3.2 Vesisuhteet

Selvitysalueen vesisuhteet on esitetty seuraavalla kartalla. Pintavesiuomat, joista merkittävin on
etelään merenlahteen laskeva Pikkalanjoki, keskittyvät alaviin maastonkohtiin, mutta myös
maastonmuodoiltaan vaihtelevilla selännealueilla on paikoin painaumissa altaita, uomia tai kos-
teikkoja. Selvitysalueen keskiosassa on laaja pohjavesialue. Pohjaveden muodostumisalue sijoit-
tuu merenrantaan sijoittuvan jäätikköjokimuodostuman (hiekkaa) alueelle.
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Kuva 6. Vesisuhteet. (Maanmittauslaitos, SYKE, 2015)

3.3 Kasvillisuus

Selvitysalueen kasvillisuutta kuvataan tarkemmin alueelle laadittavassa luontoselvityksessä. Mai-
semanäkökulmasta katsottuna alueen kasvillisuus voidaan jaotella kulttuurivaikutteiseen kasvilli-
suuteen ja luonnonympäristöjen kasvillisuuteen. Kulttuurivaikutteista kasvillisuutta on tilakeskus-
ten, kylien ja vanhojen teiden yhteydessä. Metsäsaarekkeet, reunavyöhykkeet, puukujanteet jne.
ovat monesti maisemakuvan kohokohtia ja kasvillisuus on osaltaan kulttuurimaisema-alueen
merkittävä identiteettitekijä. Luonnonympäristövyöhykkeet, joilla ihmisen kasvillisuutta muok-
kaava vaikutus on vähäisempi, sijoittuvat maatalouselinkeinojen ydinalueiden ulkopuolelle, lähin-
nä kallioselännevyöhykkeille. Karuilla selänteillä puusto on havupuuvaltaista ja selänteiden hah-
mo kehystää ja rajaa viljelyaukeita. Paikoin hakkuut ovat kuitenkin muokanneet selänteiden met-
säistä maisemakuvaa.

3.4 Ihmisen toiminnat ja eri luonteiset miljööt

Luonnonoloilla on ollut merkittävä vaikutus siihen, minkälaisia ihmisen toimintoja selvitysalueelle
on syntynyt, miten ne ovat sijoittuneet ja miten ne ovat maisemaa aikojen kuluessa muokan-
neet. Viljavat savikot ovat alueen maatalouteen perustuvan kulttuurimaiseman ydin, ja perintei-
nen rakentaminen on sijoittunut kantaville maille savikoiden yhteyteen, joko metsäsaarekkeisiin
tai selänteiden reunavyöhykkeisiin. Myös vanhojen tielinjojen yhteydessä on perinteistä raken-
nuskantaa. Maaston kaltevuus vaikuttaa osaltaan rakennettavuuteen ja sitä kautta myös maise-
makuvaan: Tyypillisesti rakentamista ei perinteisesti ole sijoitettu ”hankaliin paikkoihin” kuten
jyrkkien maastonkohtien vyöhykkeille tai karuille kallioselännealueille.

Modernilla rakentamisella ei välttämättä ole enää yhteyttä alueen elinkeinoihin, ja rakentamista
onkin sijoittunut aiemmin rakentamattomille vyöhykkeille, kuten metsäisille kallioselännealueille.
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Störsvikissä golfkenttä on nykyaikainen tapa hyödyntää alavia, kosteita laaksoalueita ja uusi
asuinalue tukeutuu siellä maatalousmiljöön sijaan virkistys- ja luontovyöhykkeeseen.

Alueen selkeitä vetovoimatekijöitä maisemanäkökulmasta katsottuna ovat valtakunnalliset mai-
sema- ja kulttuuriympäristöarvot (viljelyaukeat, vanha rakennuskanta, tiestö ja kasvillisuus) sekä
merellisyys (näkymät merelle, meren virkistyskäyttömahdollisuudet). Maisemahäiriöinä voidaan
pitää arvokkaan kulttuurimaiseman ydinalueelle sijoittuvaa huoltoasemamiljöötä sekä alueen
pohjoisosan kautta kulkevaa, osittain avoimelle maaseudun kulttuurimaisema-alueelle sijoittuvaa
voimajohtoa.

Kuva 7. Eri luonteiset aluekokonaisuudet (Maanmittauslaitos 2015).

Kuva 8. Periaateleikkaus: Suunnittelualueen maaston ominaispiirteitä, maaston vaikutus ihmisen toimin-
tojen sijoittumiseen ja edelleen maisematiloihin ja maisemakuvaan.
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Kuva 9. Rakentamisen sijoittuminen suhteessa maastonmuotoihin.

Kuva 10. Otteita Kuninkaan Kartastosta 1700-luvun lopulta tuotuna vinovalovarjostetun korkeusmalliai-
neiston päälle. Keltaisella on korostettu niitä alueita, joilta kartastosta on erotettavissa asumista kuvaa-
via merkintöjä (kartanot, torpat, kylät). Störsvikin alueella ei kartassa ole selkeää kylän tai talon mer-
kintää, mutta muiden lähteiden (Härö 1993) perusteella alueella on ollut tuohon aikaan asutusta. Nykyi-
sen KT 51:n sijainti on osoitettu kartan päällä valkoisella.
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Kuva 11. Eri luonteisia alueita ja kohteita suunnittelualueella. Suluissa olevat kirjaimet (A – K) viittaavat
seuraaviin valokuviin.

A. Kerrostaloalue selvitysalueen
itäosassa.
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B. Rivitaloalue selvitysalueen
itäosassa.

C. Teollisuutta välittömästi selvi-
tysalueen itäpuolella.

D. Uimaranta-alue entisellä maa-
ainestenottoalueella Störsvi-
kissä.
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E. Merenrannan uimaranta-alue
Störsvikissä.

F. Golfkenttäaluetta Störsvikissä.

G. Pientaloasutusta Störsvikissä.
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H. Metsäistä, maastonmuodoil-
taan vaihtelevaa selännealu-
etta ja haja-asutusta selvitys-
alueen länsiosassa.

J. Vanhaa kylärakennetta, ties-
töä ja kulttuurivaikutteista
kasvillisuutta välittömästi sel-
vitysalueen pohjoispuolella.

K. Degerbyn – Pikkalan valta-
kunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta selvitysalueen
pohjoispuolella.

Kuva 12. A – K. Valokuvia selvitysalueelta ja sen lähiympäristöstä. Kohteet on osoitettu edellisellä kar-
talla (Kuva 11.).
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Kuva 13. Vanha tielinjaus ja sitä ympäröivää puustoa.

Kuva 14. Maisemahäiriöitä: KT 51:n varren huoltoasemamiljöö sekä kookas voimajohtorakenne kulttuurimai-
sema-alueella.

4. MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOALUEET
JA –KOHTEET

Tämän maisemaselvityksen yhteydessä on koottu tiedot alueen maiseman ja kulttuuriympäristön
arvokohteista olemassa olevista selvityksistä ja rekistereistä (Laulumaa 2014, Museovirasto
2015, Uudenmaan liitto 2014). Arvoalueet ja –kohteet on esitetty seuraavalla kartalla (Kuva 15.)
ja niitä on luetteloitu kuvauksineen seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1.).

Siuntion kunnassa tehtiin arkeologinen yleisinventointi ja eteläisen osayleiskaava-alueen historial-
listen ja sotahistoriallisten kohteiden arkeologinen inventointi (Laulumaa 2014) 24.9.–5.11.2014
osana kunnan maankäytön suunnittelun perusselvityksiä. Kunnan alueella tarkastettiin yhteensä
207 ennestään tunnettua muinaisjäännöskohdetta, mukaan lukien kivikautiset irtolöytöpaikat.
Kohteiden kunto, laajuus ja paikkatieto tarkastettiin. Useimmista kohteista oli aiemmin puuttunut
aluerajaus ja tiedot täydennettiin siltä osin. Museoviraston suosituksen mukaisesti aiemmat
mahdolliset muinaisjäännöskohteet määriteltiin uudelleen joko kiinteiksi muinaisjäännöskohteiksi
tai muiksi kulttuuriperintökohteiksi.
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Eteläisellä osayleiskaava-alueella tehtiin kenttätöiden pohjaksi arkistoinventointi, joka keskittyi
historiallisiin ja sotahistoriallisiin kohteisiin. Inventoinnin maastotyössä löytyi yhteensä 20 uutta
kohdetta, joista 11 on Porkkalan vuokra-ajan puolustusvarustuksia ja 9 historiallista asuinpaik-
kaa. Lisäksi muualta Siuntion alueelta rekisteröitiin 14 muuta Porkkalan vuokra-ajan kohdetta.
Inventoinnissa rekisteröitiin siis yhteensä 34 uutta kohdetta.

Selvitysalueelta ei tämänhetkisen (7/2015) tiedon mukaan ole olemassa kattavaa ja ajantasaista
rakennusinventointimateriaalia. Mahdolliset inventointitarpeet tullaan selvittämään kaavoituksen
edetessä, ja tarvittaessa alueella suoritetaan rakennusinventointi.

Kuva 15. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet. Kohteiden kuvaukset on esitetty seuraavassa
taulukossa ja muinaisjäännösten osalta Siuntion arkeologisen  inventoinnin (Laulumaa 2014) Kohdeku-
vaukset -liiteraportissa.
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Taulukko 1. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet.

Kohteen nimi Kohteen kuvaus, tietoja

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Degerbyn-
Pikkalanjoen-
Palojoen kulttuuri-
maisemat (Inkoo,
Siuntio, Vihti)

Kuvaus (lyhentäen lähteestä Ympäristöministeriö 1992 b)

Degerbyn – Pikkalanjoen –Palojoen maisema-alue on Eteläiselle viljelyseudulle
tyypillistä vaurasta maatalousaluetta. Vuosisatoja jatkuneen viljelyn ja asutuk-
sen muovaama kulttuurimaisema ja vaihtelevat luonnonpiirteet yhdistyvät siellä
tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

Maisemakuva

Alue koostuu luonnonpiirteiltään vaihtelevista jokilaaksoista. Alue on viljelylaak-
sojen ja kalliokumpujen mosaiikkia. Alueella on sekä laakeahkoja laaksojaksoja
alavine viljelyksineen että ahtaita ja jyrkkärinteisiä rotkolaaksoja. Avarien laak-
sojen maisemat ovat rauhallisia, rikkonainen Siuntion kirkonseutu tekee vaiku-
tuksen mosaiikkimaisuudellaan ja jylhillä korkeuseroillaan. Murroslaaksoissa
äkkijyrkät kallioseinämät ja muutamat kosket luovat maisemaan dramatiikkaa.

Järvien rannat vaihtelevat laakeista hyvinkin jyrkkiin ja kallioisiin. Huomattavia
yksittäisiä maisemaelementtejä pitkien puukujanteiden lisäksi ovat kalliojyrkän-
teet, rehevät suvantojärvet, mäkikylät sekä rantojen tervaleppävyöt. Pikkalan-
jokilaakson leikkaava kantatie ja sen varrella olevat liikerakennukset ovat mai-
semahäiriöitä.

…

Kulttuuripiirteet

Vanhimmat merkit ihmisestä ovat kampakeraamisen kauden asuinpaikat ja
irtolöydöt.  … Siuntio kuuluu pronssikautisen ydinalueen itälaitaan. Suurin osa
alueen kiinteistä muinaisjäännöksistä onkin pronssikautisia röykkiöhautoja,
jotka sijaitsevat tyypillisesti kalliosaarekkeiden ja laaksojen rinteillä eli maui-
naisten saarien ja niempien näkyvimmillä paikoilla. …

Jokilaaksojen rinne- ja mäkiasutus on tehokkaasti viljellylle seudulle tyypillinen.
Asutus on sijoittunut paikoille, joita ei ole voinut raivata pelloksi. Tämä on lisän-
nyt maisemakuvan selkeyttä ja tasapainoisuutta. Kartanoita ja suurtiloja on
alueella useita. Niihin liittyy kiinteästi monen aatelissuvun historia. Hyvin hoide-
tut rakennukset, pihat ja puutarhat ovat valtaosin säilyttäneet perinteisen tyy-
öinsä. Tiloja ympäröivät luonteenomaisesti puurivit tai pensasaidat ja kartanoita
puistot. …

Aikanaan merkittävä Turku-Viipuri –maantie on ollut suureksi osaksi pohjana
alueen nykyisille pääteille. Vanhat kylätiet seurailevat mutkitellen laaksojen
reunoja etenkin Vikträskin länsipuolella, Kvarnbyn ja Nybyn laaksoisa sekä Kar-
hujärven itäpuolella. Pikkalan silta oli entisaikaan tärkeä tie- ja vesiliikenteen
solmukohta sekä markkinapaikka.

…

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)

(kuvaukset lyhentäen lähteestä Museovirasto 2015 (www.rky.fi))

Pikkalan kartano Kuvaus

Pikkalan kartanon maisema, joka on muotoutunut vuosisatojen aikana
liikenteellisesti edulliselle paikalle merenlahdelle ja Pikkalanjoen suulle,
on perusrakenteeltaan läntiselle Uudellemaalle tyypillinen. Kartanon klas-
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sistiseen sommitelmaan kuuluvat päärakennus sekä piha-alueen muoto-
puutarha, Pikkalanjokeen ulottuva puisto sekä mereen päättyvä näkymä-
perspektiivi. Kartanon alueella on säilynyt merkkejä monipuolisista histo-
rian tapahtumista aina keskiajalta toisen maailmansodan jälkeiseen ai-
kaan.

Pikkalan kartanomaisema sijaitsee Pikkalanlahden merenpohjukassa.
Viljelymaiseman halkaisee Pikkalanjoki, jota reunustava tervaleppien
tiivis rivistö muodostaa vehmaan jokimaiseman. Joen itäpuolella on sa-
mannimisen entisen kylän autioitunut kylätontti, jolla myös kartano on
sijainnut ennen 1660-lukua. Maisemaa rajaa pohjoisessa kantatie 51.

Pikkalan kartanon päärakennus on puiston etelä-pohjoissuuntaisen puu-
kujanteen päässä. Päärakennuksen arkkitehtuurissa on arkkitehti A.F.
Granstedt yhdistellyt 1840-luvulla empireulkoasuun uutta 1840-luvun
historisoivaa muotokieltä. Rakennus sijoittuu tyylillisesti empireen loppu-
vaiheessa kehittyneeseen eklektistiseen arkkitehtuuriin ja on tyylin var-
haisimpia edustajia. Kartanon keskiakselista avautuu mereen päättyvä
perspektiivi.

Kartanon talouskeskukseen kuluvat mm. pakaritupa 1700-luvulta, auma-
kattoinen 1800-luvun alkupuolen pehtoorin asuinrakennus, komea ki-
vinavetta 1860-luvulta ja jugend-tyylinen talli. Talouskeskukseen kuuluu
myös paikalle siirretty asuinrakennus sekä hyvin tilan ympäristöön ja sen
toimintaan istuvia uudisrakennuksia. Pikkalanjoen tuntumassa on hirsira-
kenteinen luhti, jota on käytetty elokuvateatterina Porkkalan vuokra-
ajalla.

Kartanoalueen halki johtaa Porkkalan vuokrakaudella vuokra-alueen halki
kulkenut, kenttäkivetty ns. Kabanovin tykkitie. Pikkalanjoen ylittävän
sillan jälkeen tie kulkee kartanon tilakeskuksen ohi ja kaartuu kaakkoon
(ks. erillinen kohde Kabanovin tykkitie).

Historia

Pikkalan kartanon paikalla oli vuosisatojen ajan merkittävä asema ran-
nikkoliikenteessä. Kartanon pohjoispuolitse kulki ns. Suuri rantatie ja
Pikkalanjokisuussa oli satama. Pikkalanjoki oli Helsingin ja Tammisaaren
kauppa-alueiden raja.

Kuningas Kustaa Vaasa suunnitteli 1550-lvulla kuninkaankartanon perus-
tamista Pikkalaan. Pikkala sai säterivapauden 1590. Suitian Fleming-suku
rakensi Pikkalaan säterikartanon, joka kuitenkin tuhoutui jo vuosisadan
lopussa. Läheisellä Kalvön saarella toimi laivanveistämö.

1660-luvulla kartanon talouskeskus siirrettiin Pikkalanjoen itäpuolelle,
suunnilleen nykyisen talouskeskuksen paikalle. Vuonna 1815 Pikkala
erotettiin Suitiasta ja liitettiin Sjundbyhyn, josta se oli aikaisemmin ero-
tettu.

Kartanon nykyisen päärakennuksen rakennutti kenraali A.F. Silfverhjelm
arkkitehti A.F. Granstedtin piirustusten mukaan. Päärakennus valmistui
1850 ja Silfverhjelmin aikana rakennettiin myös suuri kiilakivinavetta.
Kartanon talli rakennettiin 1913.

Porkkala oli osa Moskovan välirauhansopimuksen 1944 mukaista Neuvos-
toliiton tukikohtaa vuoteen 1956. Porkkalan vuokra-ajalla Pikkalan karta-
no oli osa venäläistä esikuntaa ja saatiin takaisin omistajasuvun haltuun
1956. Rakennuksen sisätiloja kunnostettiin Bertel Gripenbergin suunni-
telmin. (Museovirasto 2015)

Kabanovin tykkitie Kuvaus

Neuvostoliiton Porkkalan tukikohdan vuokra-ajasta 1944-1956 säilynyt
tykkitie on toisen maailmansodan jälkeisen ns. kylmän sodan dokument-
ti. Tykkitie, joka on harvoja vuokra-ajasta säilyneitä merkkejä, on alun
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perin kulkenut tukikohdan poikki.

Vuokra-ajasta on alueen rakennetussa ympäristössä säilynyt erilaisia
katkelmia, joita valtakunnallisesti merkittävien kohteiden valikoimassa
edustaa Porkkalan tukikohdan viimeisen komentajan mukaan nimetty
tykkitie, ns. Kabanovin tie. Tie on perinteisellä kenttäkiveysmenetelmällä
rakennetuista teistä parhaiten ja pisimpänä säilynyt, vaikka tien kiveys
on paikoin jäänyt muiden pinnoitteiden alle.

Siuntiossa tykkitietä on Pikkalan kartanon tuntumassa. Pikkalanjoen
ylittävän sillan jälkeen tie kulkee kartanon tilakeskuksen ohi ja kaartuu
kaakkoon ja koilliseen. Kabanovintien ja Marsuddenintien risteyksestä
etelään, tien länsipuolella, on vuokra-aikaisen tukikohdan kasarmialueen
kohdalla rautapalkeista koottu portti. Tie on kulkenut Båtvikiin, missä on
ollut lastaus- ja huoltokeskus.

Kabanovin tie jatkuu Kirkkonummen puolella. Alunperin se on tehty Frig-
gesbyssä sijainneelle tukikohdan lentokentälle. Kirkkonummella tykkitie
ylittää Sperrings sund –joen. Neuvostoliittolaiset ovat rakentaneet paikal-
le 139 metriä pitkän Vårnäsin puusillan.

Historia

Moskovan välirauhansopimuksessa 19.9.1944 Neuvostoliitto vaati 20 km
Helsingistä länteen sijaitsevan Porkkalan tukikohdakseen. Pariisin rau-
hansopimuksessa 1947 vahvistettiin vuokrakauden pituudeksi 50 vuotta.
Tukikohtaan kuului osia Kirkkonummen, Inkoon ja Siuntion kunnista sekä
lähes koko Degerbyn kunta. Alueen noin 10 000 asukkaan oli lähdettävä
kodeistaan 10 päivän kuluessa. Neuvostoliitto luopuikin Porkkalan tuki-
kohdasta jo 1956 ja asukkaat pääsivät palaamaan alueelle.

Porkkalan tukikohdan hallinto oli Kirkkonummen keskustassa. Sotilaalli-
sena keskuksena oli Upinniemen sotasatama ja varuskunta. Puna-
armeijan rakentamat yksikerroksiset, aumakattoiset puukasarmit ja kan-
tahenkilökunnan muuratut asuinrakennukset ovat nykyisin Suomen puo-
lustusvoimien käytössä. Eri puolilla vuokra-aluetta on linnoitteiden jään-
nöksiä.

Neuvostoliitto rakensi Porkkalan tukikohdan poikki uuden kiveyksellä
päällystetyn tieyhteyden raskaita sotilaskuljetuksia varten. Se nimettiin
tukikohdan viimeisen komentajan kenraaliluutnantti Sergei Kabanovin
mukaan.

Kabanovin tiehen kuuluva Vårnäsin silta rakennettiin 1948 ja määriteltiin
museosillaksi 1982. (Museovirasto 2015)

Suuri Rantatie Kuvaus

Suuri Rantatie on Hämeen Härkätien ohella Suomen tärkein historiallinen
maantieyhteys. Turkua ja Viipuria yhdistämään rakennetun Suuren Ran-
tatien parhaiten säilyneistä tieosuuksista voi hyvin hahmottaa keskiaikai-
sen tien kulkua halki Etelä-Suomen rannikkoalueen. Suuri osa rannikkoa
seuraavasta, keskiaikaisten kirkkojen, kartanoiden, satamapaikkojen ja
muinaislinnojen kautta kulkevasta tiestä on edelleen käytössä.

Uusimaa

Suuri Rantatie ohittaa Tenholan keskiaikaisen kirkon ja jatkaa kohti Poh-
jan kirkkoa, missä Rantatiellä on ollut yhteys merelle. Tie muodostaa
Billnäsin ruukinraitin. Karjaan taajamassa Suuri Rantatie haarautuu ns.
Ylemmän ja Alemman maantien reiteiksi, jotka yhtyvät Siuntion Sunnan-
vikissä. Ylemmän maantien pohjoinen reitti kulkee pitkin Lohjanharjua
Siuntion jokilaaksoon. Raaseporin linnalle johtava ns. Alempi maantie
kulkee Inkoossa Snappertunanjoen laaksoa. Fagervikintie on Tiehallinnon
valitsema museotie. Teiden yhdyttyä reitti suuntautuu Siuntion Pikkalaan,
missä on myös ollut yhteys merelle. Kirkkonummen, Espoon ja Vantaan
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halki kulkiessaan tie ohittaa pitäjien keskiaikaiset kirkot.  …

Historia

Suomen keskeisiä hallinto- ja linnakeskuksia, Turkua ja Viipuria, yhdistä-
vä Suuri Rantatie kehittyi Suomen rannikkoa seuraavan merireitin rinnal-
le tiettävästi jo 1300-luvulla. Tärkeimmät kylät ja puolustusvarustukset
sijaitsivat jokisuiden ja –laaksojen varsilla, joten tien linjaus muodostui
kylästä ja kirkolta toiselle kulkevaksi.

Keskiajalta lähtien tiellä liikkujien majoituksesta, kestityksestä ja kyydi-
tyksestä huolehtineista kestikievareista annettiin asetus 1649. Samassa
yhteydessä määrättiin ensimmäistä kertaa välimatkapylväiden pystyttä-
misestä. Suomen ensimmäisen, 1638 perustetun, säännöllisen postilinjan
jälkeen Suuri Rantatie oli merkittävä osa Tukholman, Baltian ja Venäjän
välistä postireittiä, josta kehittyi 1700-luvulla Pohjoismaiden merkittävin
maantieyhteys. Rantatien merkitys liikenteen ja tiedonvälityksen väylänä
väheni 1800-luvulla, jolloin uudet keksinnöt, höyrylaivat, lennätin ja
rautatie tarjosivat uusia vaihtoehtoja.

Tieosuuksien ja siltojen hoidosta vastasivat pitkään maata omistavat
talonpojat, siltojen rakentaminen siirtyi Tukholman Yli-
intendentinviraston valvontaan 1776. Valtio otti julkisten teiden rakenta-
misen vastuulleen 1918. Teiden linjausta oiottiin eri aikoina liikenteen
kasvun ja liikennevälineiden kehityttyä, vanhimmat tunnetut oikaisut
tehtiin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun puolivälistä lähtien. Autoistumi-
nen lisäsi teiden oikaisua ja leventämistä, ja valtaosa hyvin säilyneistä
Rantatien osuuksista jäi syrjään liikenteeltä 1920-1930 -lukujen tienpa-
rannuksissa. Suuren Rantatien osia on myös jäänyt uusien teiden ja ra-
kennusten sekä taajama- ja kaupunkirakentamisen alle. (Museovirasto
2015)

Maakunnallisesti merkittävät maisema-alueet ja/tai kulttuuriympäristöt

(lyhentäen lähteestä Uudenmaan liitto 2012)

Degerbyn - Pikkalan-
joen - Palojoen kult-
tuurimaisema
(Siuntio, Inkoo, Vih-
ti, Lohja)

Perustelu

Jokilaaksojen viljelymaisemaa. Muinainen vesireitti sisämaahan. Pronssi- ja
rautakautisia muinaisjäännöksiä. 1400-1500-luvuilta tunnetut kartanot. 1500-
luvun kartanolinna. Suuren Rantatien, Pikkalanjoen ja Pikkalanlahden muodos-
tama liikenteellinen solmukohta. 1900-luvun alun tiiviinä ja eheänä säilynyt kylä
ympäröivine viljelymaisemineen. Porkkalan vuokra-alue.

Kuvaus

Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen kulttuurimaisema Siuntiossa jakautuu Siuntion
ja Lohjan aseman välisen maantien suuntaisesti länsiosan laajoihin, kumpuile-
viin viljelymaisemiin ja itäosan järvi- ja selänneseudun rikkonaisiin, suurten
korkeuserojen ja metsäselänteiden erottamiin kapeisiin ja pienialaisiin viljely-
maisemiin. Jokilaaksojen viljava maa on ollut asuttua pronssi- ja rautakausilla,
ja esihistoriallisesta asutuksesta kertovat lukuisat näkyvillä paikoilla olevat
röykkiöhaudat erityisesti Siuntion kirkonkylän alueella. Jokia pitkin on kulkenut
vesireitti sisämaahan. Nykyään kaikki viljelykelpoinen maa on viljelyssä ja asu-
tus on sijoittunut selänteiden reunavyöhykkeille. Alueella on ollut useita karta-
noita ja suurtiloja, joista kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät ovat jo 1400-
1500-luvuilla tunnetut Suitian, Sjundbyn ja Pikkalan kartanot. Hyvin säilynyt
Sjundbyn kartano on yksi maamme harvoista 1500-luvun kartanolinnoista.
Pikkalan kartano puolestaan sijoittui liikenteellisesti hyvin Suuren Rantatien,
Pikkalanjoen ja Pikkalanlahden yhtymäkohtaan.

…
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Arkeologinen kulttuuriperintö

Siuntion kunnan arkeologisen inventoinnin (Laulumaa 2014) kohteet Siuntion eteläosassa (inven-
tointi kattaa osayleiskaava-aluetta laajemman alueen):

· Arkeologisen inventoinnin kohteiden kuvaukset on esitetty Siuntion arkeologisen inventoinnin (Laulumaa
2014) Kohdekuvaukset -liiteraportissa

Kuva 16. Vasen kuva: Kabanovin tykkitietä (RKY 2009) Pikkalan kartanon kaakkoispuolella. Oikea kuva:
Pikkalanjoki.
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Kuva 17. Näkymä pohjoisesta KT 51:n ylittävän sillan kautta kohti Pikkalan kartanon aluetta.

5. MAISEMASELVITYS KAAVOITUKSEN TAUSTA-
AINEISTONA

Maisemaselvityksen yhteydessä koottua perusselvitysaineistoa voi hyödyntää kaavoituksen yh-
teydessä muun muassa suunniteltaessa eri luonteisten alueiden sijoittumista ja tarkempaa rajau-
tumista. Luonnon- ja kulttuuriympäristön muodostamien rajojen ja vyöhykkeiden huomioon ot-
taminen tulevan maankäytön pohjana edesauttaa eheän ja vetovoimaisen alueen syntymistä.

Seuraavassa on maisemanäkökulmasta listattu joitakin suosituksia ja huomioita alueidenkäytön
suunnittelua varten. Suosituksia ja huomioita on myös kirjattu seuraaville kartoille (Kuva 18.,
Kuva 20.):

· Selvitysalue jakautuu eri tyyppisiin osa-alueisiin, joilla maisemanäkökulmasta katsottuna on
erilaiset lähtökohdat ja joiden alueidenkäytön suunnittelua koskevat eri tyyppiset reunaeh-
dot:

· Keskeisellä Pikkalanjoen laakson – Pikkalan kartanon akselilla kulttuurimaiseman
piirteet ja arvot ovat määrääviä ja muun alueidenkäytön tulee olla niille alisteista.
Myös selvitysalueen koillisosassa on merkittäviä maisema- ja/tai kulttuuriympäris-
töarvoja, jotka tulee ottaa huomioon uutta maankäyttöä alueelle suunniteltaessa.

· Muilla osa-alueilla maisema- ja/tai kulttuuriympäristöarvot eivät aseta merkittäviä
reunaehtoja tulevalle maankäytön suunnittelulle, mutta laadukkaan lopputuloksen
takaamiseksi ympäristön piirteet ja ominaisuudet tulee sielläkin ottaa huomioon
suunnittelussa.

· Alueilla, joilla tavoitteena on vaalia kulttuuriympäristön perinteistä maisemakuvaa, ei uutta
rakentamista tule sijoittaa alaville laaksoalueille pehmeiden, huonosti kantavien maalajien
alueille. Rakentamisen sijoittamisessa tulee noudattaa perinteisen rakentamisen sijoittamis-
periaatteita (rakentamista vain kantavien maalajien alueille, samalle korkeustasolle kuin pe-
rinteinen rakennuskanta). Myös rakennettujen alueiden reunavyöhykkeet tulee sopeuttaa
kulttuuriympäristön piirteisiin (ei umpinaisia aitoja peltomaisemaan, mieluummin kerrokselli-
set pensasaidanteet tms.)
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· Nykyinen huoltoasema-alue sijoittuu epäedullisesti katkaisten pohjois-etelä –suuntaisen laak-
son. Jatkossa olisi maiseman kannalta suositeltavaa tutkia mahdollisuuksia sijoittaa toiminnat
muualle, esimerkiksi lännemmäksi niin, että rakentaminen tukeutuisi länsipuolen selänne-
vyöhykkeeseen jättäen laakson maisematilan avoimeksi (è palauttaminen maaseudun kult-
tuurimaisemaksi?)

Kuva 18. Eri osa-alueita koskevia tavoitteita ja huomioita maisemanäkökulmasta.

Kuva 19. Perinteinen rakennuskanta sijoittuu alavien laaksonpohjien yläpuolisille, kantavien maalajien
alueille, kuten selänteiden reunavyöhykkeille tai metsäsaarekkeille.



21
Etelä-Siuntion maisemaselvitys osayleiskaavaa varten, Ramboll Finland Oy 24.5.2016

Kuva 20. Suosituksia ja huomioita keskeisen alueen maankäytön suunnittelua varten.

Kuva 21. Näkymä Pikkalanjoen suulla sijaitsevan venesataman alueelta kohti pohjoista. Pikkalan kartano
näkyy kuvassa taustalla vasemmalla.
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Marsuddenin yleiskaavan kuntataloudellinen selvitys 

1 Johdanto 

Tehtävänä on arvioida Marsuddenin yleiskaavan kuntataloudellisia vaikutuksia. 

Työ on luonnollinen jatkumo taloudellisten vaikutusten arvioinnille, joka 

valmisteltiin Siuntio 2003−2040 Maankäytön kehityskuva –hankkeen yhteydessä 

(FCG 2011), jossa tavoitteena oli hahmottaa realistinen visio kunnan 

tulevaisuudesta ja etsiä menettelytapoja, avaussiirtoja ja dynaamisia 

ohjausmalleja kunnan kestävän taloudellisen kehityksen varmistamiseksi. 

 

Siuntion kunnassa työn ohjauksesta on vastannut kunnaninsinööri Markku 

Kärkkäinen. Selvityksestä on vastannut Jan Tvrdy (M.Sc. Tech) FCG Suunnittelu 

ja tekniikka Oy:stä. 

2 Tarkastelualueet ja lähtötiedot 

Kuntataloudellisten vaikutusten arvioinnissa on mukana Marsuddenin yleiskaavan 

alue. Alueelle kaavoitetaan yksityiselle omistajalle 8 erillispientalotonttia, joista 

kunnalle ilmaisluovutuksena siirtyy 2.5 erillispientalotonttia. Kysymys on 1−2 

ha:n suuruisista arvokkaista merenrantatonteista. 

 

Kuva 1. Marsuddenin alueen ja Kaakkois-Siuntion yleiskaavan muutos, kaavakartta (ote 
15.6.2017). 

Kaavoitettava alue sijaitsee noin 11 km kuntakeskuksesta etelään, rannikolle. 

Marsuddenin niemi on suojaisan Pikkalanlahden pohjoisosassa. Suunnittelualue 

sijaitsee Marsuddenin niemen itäreunassa ja rajautuu mereen, talousmetsään ja 
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rakennettuihin asuinkiinteistöihin. Pohjoispuolella kulkee Rannikkotie eli Kantatie 

51. Suunnittelualue on rakentamatonta, pääosin metsätalouskäytössä olevaa 

metsää. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Rakennuspaikat eivät ulotu 

rantaan saakka, joten ranta jää vapaaksi. 

 

Alueen vaikutukset ulottuvat myös yleiskaavan alueen ulkopuolelle. Yleiskaava-

alueelle siirrettään haja-asutus alueella sijaitsevia rakennusoikeuksia sekä muut 

sovitut kiinteistöt ilmaisluovutetaan Siuntion kunnalle (kuva 2). 

 

  

 

Kuva 2. Kunnalle ilmaisluovutettavat kiinteistöt ja alueet.   
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Kaava-alueen mitoitus sekä kiinteistöjen omistuksen siirto perustuu kunnan ja 

maanomistajan Nokia Oyj:n väliseen maankäyttösopimukseen:  

1) yleiskaava-alueelta luovutetaan rakennuspaikkoja kunnan omistukseen 

riippuen kaavaan hyväksyttävien rakennuspaikkojen kokonaismäärästä. 

 

2) Nokia Oyj luovuttaa kunnalle korvauksetta seuraavat alueet:  

 

 kiinteistö Dammen 755-407-1-20, käsittää 3 erillistä palstaa 

Pikkalanjoen jokisuun ympäristössä. Kiinteistöllä on asemakaava-

alueella rakennusoikeutta n. 180 kerrosala-m2 sekä yleiskaava-

alueella 4 rakennuspaikkaa (kuva 2, alla vasen kuva),  

 

 kiinteistöt 755-459-1-343, 755-459-1-344, 755-459-1-345 ja 755-

459-1 349 Siuntion kuntakeskuksessa. Kiinteistöt käsittävät lähinnä 

katu- ja puistoaluetta eikä niillä ole kaavallista rakennusoikeutta 

(kuva 2, alla oikealla oleva kuva), 

 

3) Kaakkois-Siuntion yleiskaavamuutoksen M-alueilta siirretään yhteensä 14 

rakennusoikeutta, jotka voimassa olevassa kaavassa sijaitsevat A- ja M-1-

alueella (kuva 2, ylläkuva). 

Yleiskaavan luonteen ja maankäyttösopimuksen perusteella on syytä vertailla 

arvioinnissa kahta eri vaihtoehtoa:  

A) Marsuddenin yleiskaavan toteutuu. 

 

B) Marsuddenin yleiskaava ei toteudu ja sen sijaan toteutetaan 14 

rakennusoikeutta Pikkalanlahden alueella, Kaakkois-Siuntion 

yleiskaavamuutoksen alueella. 

 

3 Kuntataloudelliset vaikutukset 

3.1 Arviointikokonaisuus ja arviointimenetelmät 

Arvioinnissa pyritään arvioimaan seuraavia kuntatalouteen kohdistuvia 

vaikutuksia: 

Kustannukset 

- Maanhankintakustannukset 

- Rakentamis- ja kunnossapitokustannukset 

o katu- ja tieverkko (liityntäverkko ja alueiden sisäinen verkko) 

o vesihuoltoverkko (liityntäverkko ja alueiden sisäinen verkko) 

o koulut ja päiväkodit (rakentaminen ja ylläpito) 
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 Kunnallisten palvelujen toimintamenot. Kunta järjestää peruskoulun 

oppilaille maksuttoman kuljetuksen1, uudenmaan alueella keskiarvo 1 558 

euroa/oppilas/vuosi (Lähde: Kuntaliitto 2013).  

Tulot 

 Kunnallis- ja kiinteistöverotulot sekä valtionosuudet, 

 vesihuollon liittymismaksuista saatavat tulot, 

 tonttien myyntitulot, 

 kunnallisten palvelujen toimintamenot. 

Kuntataloudellisessa arvioinnissa käytettiin keskimääräistä asunto- ja 

asuntokuntakokoa, joka määritettiin kunnan toimesta erikseen tätä työtä varten: 

 Vaihtoehto A: AO = 400 k-m2, asukkaita 4 / asunto, josta 2 aikuisia, 1 

peruskoulun oppilas ja 1 yli 6. luokan oppilas 

 Vaihtoehto B: AO = 180 k-m2, asukkaita 4 / asunto, josta 2 aikuisia, 1 

peruskoulun oppilas ja 1 yli 6. luokan oppilas 

Kiinteistöarvon arvioissa käytettiin markkinahintaa 2 000 euroa / k-m2 ja 

kiinteistöverona kiinteistöveroprosenttia 1,2 %. Kiinteistöverotulojen laskelmassa 

ei otettu huomioon kiinteistön arvon laskua tai kiinteistöverotuloja maapohjan 

osalta.   

Kunnallisverona käytettiin arvoa 21,5 % (efektiivinen veroaste 15,96 %) 

(Kuntaliitto 2017) sekä vaihtoehtoisesti tilannetta tarkasteltiin myös kunnan 

vuoden 2019 mukaisen veroprosentin (9,03 %; n.s. post-sote malli) mukaisesti.  

Oletuksena on myös, että kaavoitetuille arvo-tontille (VE A) muuttavat asukkaat, 

joiden keskipalkka on 6 6642 euroa kuukaudessa (VE B 3 1263 euroa 

kuukaudessa).  

Siuntion toimintamenot (5 600 euroa/asukas/vuosi) ja toimintatulot (850 

euroa/asukas/vuosi) perustuvat Siuntion kunnan tilinpäätökseen 2016 (Siuntion 

kunta 2017). 

Oletuksena on, että kaikki asukkaat muuttavat v. 2019 alussa. Laskelmien 

tarkasteluajanjaksona käytettiin jaksoa 2019−2040. 

3.2 Kustannukset 

Kunnalle ei synny suoria maanhankintamenoja. Kunnalle syntyy kuitenkin 

kustannuksia tonttiluovutuksista. On syytä huomoida, että maanvaihto on 

Siuntion kunnassa poikkeuksellinen tapa saada korvausta kaavoituksesta. Alueen 

toteuttaminen tapahtuu kokonaan yksityiseltä pohjalta. Alue tulee liittää 

kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, joka ulottuu alueen eteläreunaan. 

Verkoston laajentaminen aluetta palvelevaksi suunnitellaan erikseen ja siitä 

                                           
1 Koulumatkan pituus kilometreinä. Kuljetus järjestetään 1-3. luokan oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka on 

yli 3 km. Kuljetus järjestetään 4-6. luokan oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka on yli 5 km. (Lähde: Siuntion 
kunta) 
2 Ylempi korkeakouluaste, 9. desiili (http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2016-09-29_tau_001_fi.html) 
3 Alempi korkeakouluaste , mediaani (http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2016-09-29_tau_001_fi.html) 
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vastaa maanomistaja. Kunnallistekniikan rakentaminen kuntien omistamiin 

tontteihin rahoitetaan siis suoraan tai välillisesti yksityiseltä pohjalta: 

 Siuntion kunnalle ei synny uusia kytkentäverkon kehittämiseen liittyviä 

rakentamiskustannuksia, koska ne ovat jo toteutettu. Yleiskaavan 

toteuttamisesta ei synny uusia ylläpitokustannuksia tai niitä korvataan 

vesihuoltomaksujen kautta. Kunta on ostanut Nokia Oy:ltä 3 000 euron 

hintaan pumppaamon tontin. 

 Siuntion kunnalle ei synny alueiden sisäisen infan kehittämiseen liittyviä 

rakentamiskustannuksia, koska ne kohdistuvat yksityiselle sektorille. Myös 

ylläpitokustannuksista vastaa tontin omistaja. 

 Yleiskaavan toteuttamisesta ei synny tarvetta rakentaa uusia kouluja tai 

päiväkoteja.  

 Kunnalle syntyy suunnittelukustannuksia noin 100 000 euroa, josta 

yleiskaavakustannukset selvityksineen on noin 50 000 euroa ja ennalta 

arvaamattomia muita suunnittelu/selvityskustannuksia (ei 

yleiskaavoitukseen liittyvää) noin 50 000 eur. Maankäyttösopimuksen 

mukaisesti Nokia Oy maksaa Siuntion kunalle yleiskaavoituskustannuksista 

puolet 40 000 euroon saakka. 

Koska kaikki tontit sijaitsevat yli 5 km etäisyydellä lähikoulusta (kuva 3), 

arviointioletuksien perusteella kunnalle syntyy kustannuksia n. 8 lapsen 

koulukuljetuksen järjestämisestä (1 558 euroa/oppilas/vuosi).  

 

Kuva 3. Siuntion kunnan koulujen saavutettavuus (km) sekä asuntotontien likimääräinen 

sijainti (Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2017).   
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Tarkasteluajanjaksolla 2019−2040 tämä tarkoittaa noin 260 000 euroa. Koska 

samalla siirretään (poistetaan) yhteensä 14 rakennusoikeutta Kaakkois-Siuntion 

yleiskaava-alueelta, voidaan todeta, että paine koulukuljetuksen järjestämiseen 

vähenee. Mikäli rakennetaan kaikki haja-rakennusoikeudet  ( 14 kpl) ja 

perhekoko tulee olemaan tämän arvioinnin oletuksien mukainen (kts. kohta 3.1, 

sivu 4), kunnalle syntyisi tarkasteluajanjaksolla lasten 

koulukuljetuskustannuksia noin 460 000 euroa.   

 

3.3 Tulot 

Siuntion kunnalle tulee huomattavat uusien asukkaiden verotulot ja 

kiinteistöverotulot, sekä vesi- ja viemärimaksut. Marsuddenin yleiskaavan 

toteuttamisesta tarkasteluajanjaksolla (2019−2040):  

 syntyy kunnalle kunnallisverotuloja noin 4 290 000 euroa 

(kunnallisveroprosentti 21,5 %), tai vaihtoehtoisesti 2 430 000 euroa 

(kunnallisveroprosentti 9,03 %), 

 syntyy kunnalle kiinteistöverotuloja noin 1 610 000 euroa, 

 jätevesi- ja vesiliittymismaksujen kautta syntyy tuloja noin 105 000 euroa 

(sekä voidaan olettaa, että veden ja jäteveden käyttömaksut kattavat 

verkoston ylläpitokustannuksia). 

Kaakkois-Siuntion yleiskaavamuutoksen M-alueilta siirretään yhteensä 14 

rakennusoikeutta, jotka voimassa olevassa kaavassa sijaitsevat A- ja M-1-alueilla. 

Siirretyn rakennusoikeuden arvo on yhteensä noin 730 000 euroa (Newsec 2016). 

Tämä arvomenetys kuitenkin korvataan uusien kunnan omistukseen 

kaavoitettujen 2,5 tonttien myynnin kautta. Uusien kolmen tonttien arvo on noin 

620 000 euroa/tontti (Newsec 2017), eli yhteensä noin 1 550 000 euroa. Lisäksi 

Störsvikin alueen 4,5 rakennuspaikkojen arvoksi voidaan olettaa n. 300 000 euroa 

(Newsec 2017).  

 

3.4 Kustannukset ja tulot yhteensä  

Alla olevassa taulukossa 1 esitetään Marsuddenin yleiskaavan toteuttamisesta 

Siuntion kunnalle syntyvät kustannukset ja tulot. Taulukossa esitetään myös 

vertailuvaihtoehdoiksi kunnalle  syntyviä kustannus- ja tuloeriä, mikäli yleiskaava 

ei toteuteta ja sen sijaan toteutetaan 14 rakennusoikeutta Pikkalanlahden 

alueella. Taulukossa ei esitetä jätevesi- ja vesiliittymismaksuja, koska niitä syntyy 

molemmissa tapauksissa saman verran - noin 100 000 euroa4. 

Tarkasteluajanjaksolla Marsuddenin yleiskaavan toteuttamisesta Siuntion kunnalle 

syntyy kustannuksia noin 4,8 milj. euron verran. Samalla tuloja syntyy 8,5 milj. 

euroa. Eli tämän arvioinnin mukaan, yleiskaavan toteuttamisesta syntyy kunnalle 

merkittävät taloudelliset hyödyt. Vertailuskenaarion toteuttamisesta ei synny 

kunnalle taloudellisia hyötyjä. Mikäli tarkastelaan vaihtoehtoa, jossa vuodesta 

2019 lähtien Siuntion kunnan kunnallisveroprosentti laskee 9,03 %:ksi, kunnalle 

syntyy tuloja noin 6,6 milj. euroa. Eli myös tässä vaihtoehdossa syntyy kunnalle 

merkittävät taloudelliset hyödyt.  

                                           
4 Siuntion kunta. Taxat 1.1.2016 alkaen. On-line. http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=246&sivu=668&alasivu=668 

 

http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=246&sivu=668&alasivu=668
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Taulukko 1. Marsuddenin yleiskaavan toteuttamisesta Siuntion kunnalle syntyvät 
kustannukset ja tulot yhteensä. 

 
Kustannukset 

(euroa) 
Tulot 

(euroa) 

Yhteensä 

VE A: MARSUDDENIN YLEISKAAVAN, 8 RAKENNUSPAIKKA 

Koulukuljetukset 
260 000 

  

Kunnallispalvelujen 
toimintatuotot 

 600 000  

Kunnallispalvelujen 
toimintakulut 

3 770 000   

Kiinteistöverotulot  1 600 000  

Kunnallisverotulot   4 290 000  

2.5 tonttien myynti + Damnen 
alueen 4.5 rakennuspaikkojen 
arvo  

 1 850 000  

Kuntakeskuksen katualueet, 
kiinteistöt 755-459-1-343, -
344, -345 ja -349 

 
7 000  

M-alueilta poistettavan 
rakennusoikeuden arvo 

730 000 
  

Jätevesi- ja 
vesiliittymismaksuja 

 
105 000  

Suunnittelukustannukset 60 000   

Yhteensä 4 820 000 8 450 000 3 630 000 

VE:B KAAKKOIS-SIUNTION YLEISKAAVA-ALUE, 14 RAKENNUSPAIKKAA5 

Koulukuljetukset 
460 000 

  

Kunnallispalvelujen 
toimintatuotot 

 1 050 000  

Kunnallispalvelujen 
toimintakulut 

6 600 000   

Kiinteistöverotulot  1 270 000  

Kunnallisverotulot  3 520 000  

M-alueiden rakennusoikeuden 
arvo 

 730 000  

Jätevesi- ja 
vesiliittymismaksuja 

 
105 000  

Yhteensä 7 060 000 6 675 000 - 385 000 

 

                                           
5 Oletusarvot: AO =180 k-m2, markkinahinta 2 000 euroa / k-m2, asukkaiden keski-palkka on 3 126 euroa 
kuukaudessa. 
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän arvioinnin perusteella on mahdollista todeta, että Marsuddenin yleiskaavan 

toteuttaminen ja siihen sisältävät rakennusoikeus ja tonttijärjestelyt tuovat 

kunnalle merkittävämpää taloudellista hyötyä verrattuna siihen, että yleiskaavan 

muutos ei tapahtuisi ja Pikkalanlahden alue toteutuisi.  

 

Kuva 4. Marsuddenin yleiskaavan toteuttamisesta  Siuntion kunnalle syntyvät  kumulatiiviset tulot ja 
menot (2019-2040). 

Arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Kunnallisveroprosentin muutos 

(21,5 % -> 9,03 %) vaikutaa tulojen suuruuteen tulevaisuudessa, mutta 

molemissa tapauksissa kunalle syntyy taloudellisia hyötyjä. Asuinalueiden 

väestömäärä ja väestön ikärakenne muuttuu ajan kuluessa - lasten määrä 

vähenee ja väestö ikääntyy (palvelutarve muutuu). Tämä luonnollisesti vaikuttaa 

myös siihen, minkälaiset kustannukset ja tulot syntyvät kunnalle. Haja-

asutusalueiden suunnittelussa on syytä huomioida, että taajamissa näihin 

muutoksiin voidaan varautua paremmin kuin hajarakentamisessa, koska 

väestömuutoksia voidaan ennakoida paremmin. Investointien ja käyttötalouden 

suunnittelu on helpompaa, kun asuinrakentaminen ohjautuu suunnitelmallisesti 

taajamiin. Myös haja-asutusalueelta suuntautuva henkilöautoliikenne kuormittaa 

liikenneverkkoa muualla ja lisää osaltaan uudisrakentamis- ja 

kunnossapitotoimien tarvetta tulevaisuudessa. 

Päätettäessä tietyn alueen tai alueiden rakentamisesta on taloudellisten 

vaikutusten lisäksi kuitenkin otettava huomioon myös ympäristön laatu- ym. 

vaikeasti mitattavat tekijät. Esimerkiksi kun yleiskaavamuutoksen haja-

asutusluonteisilta M-alueilta siirretään rakennusoikeudet Marsuddeniin, 

muodostuu rakentamisesta vapaat metsä- ja kulttuurimaisema-alueet. Samalla 

kunta saa haltuun Siuntion kuntakeskuksessa sijaitsevat katu- ja puistoalue 

kiinteistöt – paikallisille asukkaille tärkeät ympäristöt sekä Störsvikin alueen 

rakennuskorttelin ja tontinosat. 
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Marsuddenin yleiskaavan toteuttamisesta  Siuntion kunnalle syntyvät  kumulatiiviset tulot ja menot (2019-

2040) 

Kunnallispalvelujen
toimintatuotot

Kunnallisvero (v. 2017 taso)

Kiinteistövero

Vesi- ja jätevesiliitymismaksut

2.5 tonttien myynti + Damnen

alueen 4.5 rakennuspaikkojen
arvo

Kuntakeskuksen asemakaava-
alueen alueiden ilmaisluovutus ja
ieoikeus (2.5 tonttia)

Kunnallispalvelujen toimintakulut

Koulukuljetuksen järjestäminen

M-alueilta poistettavan
rakennusoikeuden arvo

Suunnittelukustannukset

Kumulatiiviset tulot ja menot
yhteensä (kunnallisvero v. 2017
taso)

Kumulatiiviset tulot ja menot
yhteensä (kunnallisvero 9,03 %)
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