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1. JOHDANTO 

 

Vuonna 2014 tehtiin ranta-alueiden monikäyttösuunnittelua ja maatalouden yleissuunnittelua 

Pyhärannan kunnassa. Selvityksessä käytiin läpi mm. vesiensuojelumenetelmien tarvetta, 

kuten suojavyöhykkeiden tai kosteikkojen perustamista, sekä inventoitiin alueen luontoarvoja 

ja perinnebiotooppeja. Tuloksena julkaistiin Pyhärannan yleissuunnitelma – suojavyöhykkeet, 

kosteikot ja luonnon monimuotoisuus, sekä rantojen monikäyttö (Nyqvist & Vuorinen 2015). 

Vuonna 2020 yleissuunnittelua täydennettiin Puhdas Mannervesi ry:n toimesta, tuomalla 

mukaan Mannerveden Uudenkaupungin puoleiset vesi- ja ranta-alueet, sekä tekemällä 

Mannerveden kuormitusselvitys Turun ammattikorkeakoulun toimesta (Kaseva ym. 2020). 

Mannerveden yleissuunnitelman tavoitteena on toimia vesiensuojelun, kaavoituksen ja 

rantojen käytön suunnittelun työkaluna koko Mannerveden alueella, yhdessä ja 

vuorovaikutuksessa aiemmin tehtyjen Pyhärannan yleissuunnitelman ja Mannerveden 

kuormitusselvityksen kanssa.   

Mannervedellä tehtiin luontoselvityksiä maastokaudella 2020. Kartoitusten kohteena olivat 

erityisesti Uudenkaupungin puoleisen rantavyöhykkeen alueet, sekä linnuston osalta koko 

Mannervesi. Selvitykset painottuivat luontotyyppeihin, perinnebiotooppeihin, vesi- ja 

rantalinnustoon linnustoon, sekä potentiaalisten vesiensuojelutoimien kartoitukseen 

Uudenkaupungin puoleisella osalla. Luontotyypit ja varsinkin useammasta arvokkaasta 

luontotyypistä koostuvat kokonaisuudet ovat tärkeitä indikaattoreita monimuotoiselle 

luonnolle ja elinympäristölle. Mahdollisia vesiensuojelutoimia voisivat olla esim. 

suojavyöhykkeiden tai kosteikkojen perustaminen. Kosteikoilla on mahdollista pidättää 

ravinteita ja lisätä monimuotoisuutta.  

Puhdas Mannervesi ry perustettiin vuonna 2019. Yhdistyksen tavoitteena on edistää 

Mannerveden vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa, sekä edistää toimialueensa vesistöjen 

kestävää hyöty- ja virkistyskäyttöä. Yhdistys lähti aktiivisesti toimimaan tavoitteidensa eteen ja 

haki rahoitusta vuonna 2020 tehtyihin toteutuksiin. Vuoden 2014 yleissuunnitelman 

suositusten pohjalta lähdettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan myös vesiensuojelu- ja 

monimuotoisuuskosteikkoa Pyhärannan Valkamanlahdelle yhdessä Turun 

ammattikorkeakoulun kosteikkohankkeen kanssa. 

Mannerveden yleissuunnitelman toimeksiannon tilaaja oli Puhdas Mannervesi ry, joka sai 

rahoitusta Ravakka ry:n -Leader toimintaryhmältä. Mannerveden yleissuunnitelmaa tuki 

taloudellisesti myös Uudenkaupungin kaupunki. 

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksestä vastasi luontokartoittaja (eat) Lotta Lindholm-

Normaja. Linnustoselvityksestä ja toteutuksesta kokonaisuutena vastasi ympäristöinsinööri 

Pekka Alho. Raportin ovat yhteisesti laatineet Lotta Lindholm-Normaja (Firma Lotta Lindholm) 

ja Pekka Alho (Varsinais-Suomen Luonto- ja Ympäristöpalvelut). 
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2. KARTOITUSALUE 
 

Mannervesi on pohjoisesta Selkämereltä eteläkaakkoon työntyvä, noin 15 km pituinen laaja 

merenlahti Pyhärannan ja Uudenkaupungin Pyhämaan välissä (kartta 1). Mannerveden 

itäpuolinen rantaviiva kuuluu kokonaisuudessaan Pyhärannan kuntaan. Mannerveden 

länsiranta kuuluu vastaavasti Uudenkaupungin Pyhämaahan. Vesistö on siten kunnille yhteinen 

ja siksi myös esim. valuma-alueen kuormituksen vaikutukset ulottuvat molempien kuntien 

vesille ja rannoille.  Eteläisimmässä pohjukassaan Mannerveteen laskee Ihodenjoki. 

 

 

Kartta 1: Kasvillisuus ja luontotyyppikartoituksien toteutus Mannerveden Uudenkaupungin 

puoleisella osalla. Kartoitettu rantakaista on yhteensä noin 220 hehtaarin laajuinen ja 16 

kilometrin pituinen (punainen rajaus). 

Selkämeren yleisesti ottaen hyvästä vedenlaadusta huolimatta, on Mannerveden vedenlaatu 

luokiteltu ekologiselta tilaltaan vain tyydyttäväksi (Suomen ympäristökeskus). Mannervettä 

kuormittavien tekijöiden seikkaperäisempi analyysi, löytyy Puhdas Mannervesi ry:n tilaamasta 

ja Turun ammattikorkeakoulun vuonna 2020 toteuttamasta Mannerveden 

kuormitusselvityksestä. 

Suurin kuormitus Mannervedelle tulee Pyhärannan puolelta, jonne mm. laaja Ihodenjoen 

valuma-alue laskee. Lähivaluma-alueena maatalouden kuormitus on kuitenkin myös Pyhämaan 

osalta huomioin arvoinen.     
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Kartta 2: Mannerveden osavaluma-alueet (Kaseva ym. 2020). Tämän raportin osalta selvitysten 

painopiste on kahdessa läntisessä, Pyhämaan ja Laajan osavaluma-alueissa (vihreä ja oranssi). 

Pyhärannan puolella yhteensä noin 273 m3 laajuinen kaukovaluma-alue, Ihodenjoen valuma-

alue, ulottuu kuvassa esitettyjä osavaluma-alueita huomattavasti pidemmälle sisämaahan. 

Kartta sisältää Maanmittauslaitoksen peruskartta-aineistoa 04/2020, SYKE Valuma-aluejako. 

 

Kuljun Natura 2000 –alue (FI0200041) 

Kulju-Taipalelahti on sisälahti, joka on muinoin ennen maankohoamista erottanut Pyhämaan 

mantereesta. Lahden rantaniittyjä on jonkin verran laidunnettu ja rantametsät ovat 

lahopuustoisia. Kuljun Natura-alueen suojeluperusteluihin kuuluvat runsaan linnuston lisäksi 

muun muassa perinnebiotoopit sekä maankohoamisrannikon luonnontilaiset metsät ja lehdot. 

Velmu -hankkeen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointikartoituksissa 

Kuljun – Taipaleenlahden alueelta löytyi huomattavia näkinpartaispeittävyyksiä (Suomen 

ympäristökeskus). Näkinpartaisniityt, joissa esiintyy useita eri näkinpartaislajeja joko ainoina 

lajeina tai valtalajina, kuuluvat Suomen arvokkaisiin vedenalaisiin elinympäristöihin, joiden 

suojelu on ensiarvoisen tärkeää    

Selkämeren kansallispuisto aukeaa laajana Mannerveden ulkopuoleisella merialueella.  
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3. KÄYTETYT MENETELMÄT 
 

Maastotyöt käynnistyivät huhtikuussa 2020 pesimälinnustoselvityksillä, jotka toteutettiin välillä 

22.4.-15.6.2020. Linnustoselvitys tehtiin lähtökohtaisesti veneestä käsin. Mannerveden 

eteläpäässä kartoitus tapahtui soutaen, pohjoispäässä linjalaskentana moottoriveneellä. 

Maissa käytiin vain muutamin paikoin lähinnä tähystämässä näkyviä vesialueita. Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvityksen maastotyö tehtiin välillä 23 - 30.6.2020. Luontotyyppi- ja 

kasvillisuuskartoituksen maastotyö tehtiin kartan 1. rajaamalla osalla Mannervettä.  

Hyvin lauhan talven ja alkukevään jälkeen sää oli huhtikuulta aina kesäkuun alkuun varsin 

viileä, ilman juuri minkäänlaisia lämpövirtausten jaksoja. Vasta noin kesäkuussa säätyyppi 

viimein muuttui ja lämpimät kelit lopulta saapuivat. Tämä on saattanut vaikuttaa joidenkin 

lajien tavallista niukempaan esiintymiseen (esim. yölaulajat). 

 

Kasvillisuus- ja luontotyypit 

Ennen maastotöitä tehtiin karttatarkastelu. Ilmakuvien perusteella pystyttiin rajaamaan 

rakennetut alueet ja yksityiset pihamaat sekä niihin liittyvät rantaviivat ja selvät 

talousmetsäalat, jotka kartoitettiin maastossa pintapuoleisesti. Maastotöissä tutkittiin 

tarkemmin karttatarkastelussa havaitut rantaviivan luonnontilaisen kaltaisen metsiköt, 

rannalle ulottuvat ojat ja rannan läheisyydessä olevat soistumat ja kosteikot. 

Ruokokarikepohjaisia ruovikoita ei tutkittu tarkemmin eikä vesikasvillisuutta kartoitettu. Kulju-

Taipaleen luonnonsuojelualueen puoleista rantaviivaa ei kartoitettu. 

Maastotyöt tehtiin kävellen. Havaittuun lajistoon sekä elinympäristöjen rakennepiirteisiin 

perustuen määriteltiin luontotyypit ja arvioitiin niiden edustavuutta ja harvinaisuutta. 

Luontotyyppien rajaamiseksi käytettiin GPS-paikanninta. Luontoarvoiltaan vähäarvoisia ja 

tavanomaisia talousmetsiä sekä ruovikkoisia rantakaistoja ei rajattu erikseen raporttia varten 

eikä niistä ole tehty kohdekuvauksia. Selvitysalueen putkilokasvillisuudesta ei myöskään tehty 

kattavaa putkilokasvilistaa. Sen sijaan tavallisimmat ja edustavimmat lajit kirjattiin ylös. 

Rakennetut tontit ja kesämökkien pihapiirit ja virkistyskäytössä olevat rantakaistat jätettiin 

kartoituksen ulkopuolelle. Kuvioiden rajat on piirretty karttaan ilmakuvien ja GPS-paikantimella 

määriteltyjen pisteiden avulla. 

 

Linnusto 

Vuoden 2015 Pyhärannan yleissuunnitelman kartoituksessa ei selvitetty Mannerveden 

linnustoa juuri lainkaan ja siksi linnustokartoitus ulotettiin nyt koko Mannerveden alueelle, 

myös Pyhärannan puolelle. Alueen laajuuden vuoksi koko aluetta ei ollut tälläkään kertaa 

mahdollista kartoittaa täysin kattavasti. Käytettävissä olevalla rahoitus- ja henkilöresurssilla 

tavoitteena oli hyvän yleiskuvan saaminen laajan alueen vesi- ja rantalinnustosta. Pelkästään 

Mannerveden kaikkien saarien kartoittaminen maihin nousten olisi käytännössä vaatinut 

pitkäaikaisen resurssin koko pesimäkauden ajaksi.  
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Kartoitus toteutettiin Mannerveden etelä- ja keskiosien osalta soutuveneellä ja alueen 

pohjoisosilta moottoriveneellä linjalaskentatyyppisesti. Jälkimmäisen tyyppistä uutta tapaa 

suunnitellaan tuotavaksi laajemminkin osaksi Suomen saaristolintuseurantoja, sillä sen avulla 

saadaan laajempia alueita katetuksi aikayksikköä kohti, eikä linnustoa tarvitse häiritä maihin 

nousulla. Varjopuolena on astetta yleisluontoisempi kokonaiskuva, sekä esim. pesintöihin 

liittyvän yksityiskohtaisen datan puuttuminen. Joidenkin lajien osalta venelaskenta tuottaa 

melko tarkankin kuvan, kun taas joidenkin lajien osalta pesintöjä jää enemmänkin 

paljastumatta. Soutuveneellä tehtynä tulos on tarkempi, sillä lintujen äänet kuuluvat 

oleellisesti paremmin, aina rantametsistä saakka. Rantametsiä ei käyty kartoituksessa jalkaisin 

läpi, vaan niitä koskevat huomiot tehtiin veneestä käsin, sillä tavoitteena oli erityisesti vesi- ja 

rantalinnuston kartoittaminen. Satunnaisia lintutietoja kertyi myös kasvillisuuskartoituksen 

ohessa.  

  

Kartta 3: Linnustoselvityksen toteutus. Eteläosa kartoitettiin soutamalla 22.4. ja 15.6 (tumman 

vihreä), joista jälkimäinen tehtiin läpi yö kartoituksena. Keskiosassa soudeltiin 4.5. 

(vaaleanvihreä).  Moottoriveneellä ensimmäinen kartoituspäivä oli 23.4. (ruskea) ja jälkimäinen 

19.5. (ruskea + vaaleanpunainen). 
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Moottoriveneellä tehdyssä linjalaskennassa oman haasteensa tuo kokeneellekin veneilijälle 

vierailla vesillä liikkuminen. Virallisia väyliä pitkin liikkuminen oli Mannervedelläkin melko 

helppoa, mutta kattavissa pesimälinnustokartoituksissa joudutaan usein liikkumaan laajasti 

myös kartoittamattomilla vesialueilla, joiden kaikki kivet eivät ole merikorteilla ja usein vain 

paikallisten tuntemia (esim. Mannerveden eteläosa). Tästä syystä linjalaskennassa käytettiin 

merikortistakin löytyviä virallisia väyliä, sillä muutoin navigointi ja samanaikainen linnuston 

laskenta olisi vaatinut kaksi henkilöä, toisen laskemaan ja toisen ruoriin. Santtiosta pohjoiseen 

Nihtiön suuntaan näytti aukeavan suora kulkuväylä, mutta virallinen liikenne on ohjattu 

kuitenkin ”kiertotietä”. Syy mietitytti ensimmäisellä käynnillä, mutta karttatutkiskelun jälkeen 

reittiä käytettiin seuraavalla käynnillä (kartta 3., vaaleanpunainen). 

 

 

Kuva: Silkkiuikku pesällään Pyhärannan kirkonkylän edustalla © Pekka Alho 
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4. KOHDEKUVAUKSET 
 

Selvitysalueen yleiskuvaus 

Suurin osa selvitysalueen maaperästä on sora- ja hiekkamoreenia. Poikkeuksena ovat Kettelin 

kylän rantakaistalla esiintyvä homogeeninen savi- ja silttikerrostuma sekä Pyhämaan kylän 

rantakaistan prekvartäärisen kallioperän paljastumat. Osa selvitysalueen etelä- ja pohjoisosista 

on vielä parisataa vuotta sitten ollut saaria ja merenpohjaa.  

Pyhämaan asutushistoria on hyvin vanha, mistä näkyviä esimerkkejä ovat Pyhämaan 

kyläkeskustan asuinalue ja Kettelin kylä sekä useat vanhat maatilat, joiden eläimet ovat 

laiduntaneet metsiä ja rantoja. Siellä täällä löytää edelleen jäänteitä vanhoista kivimuureista ja 

puuaidoista. Monet vanhemmista asukkaista muistavatkin niitä aikoja, jolloin eläimet kulkivat 

kesät ulkona. Kuvausten perusteella maisema on tuolloin ollut avonaisempi. Eläintenpito siinä 

mittakaavassa on kuitenkin loppunut jo vuosia sitten. Suurin osa metsistä on menettänyt 

laidunpiirteensä ja hakamaat sekä rantaniityt ovat kasvaneet tai ovat kasvamassa umpeen. 

Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevan Pitkiskartan saari kertoo selvitysalueen puustoisista 

osista kaikista parhaiten vanhasta maankäyttöhistoriasta. Selvitysalueen Kettelin ja Pyhämaan 

kylät kuuluvat Museoviraston määrittämään suojelukohteeseen Pyhämaan kirkot ja 

kyläasutukset (OBJECTID 1758, ID 1840). Selvitysalueen eteläosa kuuluu osittain Natura 2000 –

alueeseen Kulju (FI0200041). 

Selvitysalueen rantakaistalle ei laske luonnontilaisia jokia tai puroja. Niiden sijaan on joitakin 

isompia ojia, jotka johtavat vesiä läpi peltoaukeiden ja metsien.   

 

Merenrannat 

Pyhämaan niemen itärannan selvitysalue ulottuu Kuljun Natura 2000 -alueen Peräkarin 

niemeltä Meri-Ihamon sillalle saakka. Vesien rehevöityminen näkyy selvästi rantaviivan 

tuntumassa, jossa järviruoko valloittaa tilaa. Paikoin järviruokokasvustot ovat tiheitä ja 

korkeita. Paikoin kasvustot ovat matalampia, heikkokasvuisempia sekä sokkelomaisempia. 

Näissä sokkeloisissa ja harvoissa kasvustoissa löytävät kalat suoja- ja kutupaikkoja sekä 

ruokailupaikkoja. Vesilinnuille tällaiset ruovikot tarjoavat muun muassa hyvän suojan 

poikasten kasvattamiseen. Suurin osa rantaviivasta on korkeakasvuista kivikkoista ja 

heinävaltaista suurruohostoa, osa monilajisempaa niittyrantaa sekä osa kivikko- ja 

lohkarerantaa. Karut merenrantakalliot kohtaavat vesirajan vain muutamassa kohdassa.  

Laidunnushistoria näkyy vielä rantaniittyjen kasvillisuuden lajistossa ja ulkomuodossa, 

vaikkakin heikosti. Laiduntamisen loputtua lajistokirjo on heikentynyt, perinnebiotoopille 

tyypillinen laaja ja kasvillisuusvyöhykkeinen muoto on supistunut ja vyöhykkeisyys hävinnyt. 

Suuri osa rannoista on kasvamassa järviruo´osta ja muista korkeakasvuisista heinistä umpeen, 

jolloin matalakasvuiset perinnebiotooppilajit jäävät varjoon. Kohdissa, joihin järviruoko pääsee 

muodostamaan tiheitä kasvustoja, peittää ruokokarike lopuksi maanpinnan niin paksulla 

kerroksella, etteivät hennot ja matalakasvuiset lajit enää jaksa taistella elinolosuhteista. Tämän 

kaltaisia rantakaistoja on paljon. Joillakin yksittäisillä rannoilla on asukkaiden toimesta pidetty 
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rantakaistan kasvillisuus niittämällä matalakasvuisena (kuva 1). Nykyiset rantaniityt eivät 

juurikaan enää ole alttiita eroosiota aiheuttaville rantavoimille elinvoimaisten heinikko- ja 

järviruokokasvustojen suojassa. Tällöin luontotyyppi ei tule meren ja säiden muokkaamaksi 

eikä kiviä, simpukankuoria, levää tai muuta orgaanista ainesta nouse rantaniittyjen pinnalle. 

Suurin osa edustavimmista rantaniityistä on nykyään luontotyyppiä kivikkoiset niittyrannat, 

joka ei ole perinnebiotooppi. 

 

Kuva 1. Osa rantaniityistä on asukkaiden niittämiä (kuvio 37). (L. L-N./24.6.20) 

 

Metsät 

Rantakaistan luonnontilaisia tai luonnontilan kaltaisia metsiköitä luonnehtii 

maankohoamisrannikon erilaiset metsien kehityssarjat. Aivan rantaviivan tuntumassa esiintyy 

merenrannoille tyypillisiä ja tavallisia luontotyyppejä: tyrnipensaikot ja merenrannan leppävyö 

ja –pensaikot. Leppävyö reunustaa melkein kaikkia selvitysalueen puustoisia rantoja. Kaistat 

ovat pääasiassa kapeita ja niiden kenttäkerroksessa esiintyy sekä vieressä sijaitsevan metsän 

että rantaniityn lajistoa.  

Rantojen lähellä sijaitsevat metsät ovat pääosin tavanomaisia, mustikkavaltaisia tuoreita 

kankaita tai kuivemman kankaan luontotyyppejä. Rantaviivan tuntumassa on paikoin 

rannikolle tyypillisiä kosteita ja tuoreita lehtoja. Osa näistä on ihmistoiminnan myötä 

menettänyt maankohoamisrannikon luontotyypin puuston erityispiirteet. 

Vaikkakin suurin osa metsistä on tavalla tai toisella sekä ojituksilla että muilla 

metsätaloustoimenpiteillä ihmiskäden muokkaamia, on kuitenkin osa istutusmetsistä 

suhteellisen vanhoja, monimuotoisia ja jäänyt muokkaamattomina kehittymään kohti 

luonnontilaa. Tästä syystä rantojen tuntumasta löytyy joitakin havupuuvaltaisia tuoreita 

kankaita, joissa on poikkeuksellisen runsaasti lahopuuta. Hyvin pienellä osalla metsistä voi 
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sanoa olevan luontaisesti syntynyt ja koskematon puusto. Selvitysalueen eteläosan Peräkarin 

niemi sekä sen vieressä sijaitsevat saaret Pitkis- ja Haukikarta kuuluvat erityisen arvokkaisiin 

kohteisiin, jotka ovat muun muassa puuston rakenteen ja lahopuuston määrän suhteen 

erityisen maininnanarvoisia.  

 

Perinnebiotoopit 

(kuvat 2 & 3) 

Kettelin kylän rantaviivan läheisyydessä sekä muualla selvitysalueella on vanhojen kivimuurien 

jäänteitä. Joissakin kohdissa oli vielä jäljellä piikkilankakeriäkin sekä kivimuurien lohkareiden 

välissä lahoavia aitatolppia. Laidunnuksesta on kuitenkin vierähtänyt sen verran aikaa, ettei 

perinnebiotooppilajistoa juurikaan enää ole havaittavissa. Tämä voitiin todeta rantakaistoilla, 

joilla suurin osa rantaniityistä ei enää edusta perinnebiotooppeja. Rantakaistan läheisyydessä 

ei myöskään ole ketoja, niittyjä eikä juurikaan puustoisia alueita, jotka tänä päivänä 

edustaisivat perinnebiotooppeja. Eteläosan Pitkiskartan saari on tähän poikkeus. 

 

Kuva 2. Metsistä ja rantakaistoilta löytyy jäänteitä vanhoista aidoista. (L. L-N./25.6.20) 

 

Erityisesti tutkittiin Pyhämaan kirkonkylän itäosan kyläraittia sekä Kettelin kylän rantakaistan 

aluetta. Kirkonkylän teiden laidat oli niitetty ja asuinrakennusten yhteydessä olevat vanhat 

niityt oli leikattu lyhyiksi nurmikentiksi. Jäljellä olevat korkeakasvuiset niityt olivat 

rehevöityneitä ja heinävaltaisia eivätkä enää edustaneet perinnebiotooppeja. Laiduntavia 

eläimiä havaittiin selvitysalueella enää kirkonkylällä kaksi hevosta. 
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Kuva 3. Vanhat kivimuurit kertovat vanhasta ja perinteisestä maankäytöstä (L. L-N./30.6.20) 
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Kuvioiden kuvaukset 

 

Kartta 4. havainnollistaa kohdealueiden sijainnin kartoitusalueella. Kuvioiden numerot 

viittaavat karttakuvioihin, joiden yhteydessä on esitetty kohteen arvosta kertova kuvaus. 

Kohdekuvauksen ”(lumo)” tarkoittaa luonnon monimuotoisuuskohteita, jotka voivat olla 

luontaisia rantaniittyjä, lahopuustoisia metsiä, lehto- taikka suolaikkuja. Perinnebiotoopit on 

merkitty erikseen kuten myös potentiaaliset tai jo olemassa olevat kosteikkoaltaat sekä 

peltojen suojavyöhyketarpeet. Kuvioiden kuvaukset etenevät etelästä pohjoiseen.  

 

Kartta 4: Koontikartta havainnollistaa kuvioiden sijainnin 
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PITKISKARTA 

(karttakuvio 1, kuviot 1-13) 

Pitkiskartan saari koostuu tänä päivänä kolmesta saaresta, josta pohjoisin on kaikkein isoin. 

Etelässä on pari pientä saarta, joita erottaa kosteammat, järviruokovaltaiset notkelmat. 

Saarten välissä on joskus ollut salmi, joka on vuosien varrella kuroutunut umpeen. Nykyään 

nämä kohdat ovat järviruokovaltaisia. Saarella on kaksi pientä kesämökkiä, joista toinen 

sijoittuu isoimman saaren kaakkoisrannalle ja toinen eteläosan toiselle pienelle saarekkeelle. 

Jälkimmäisen pihapiirin puustoa on hiukan harvennettu, mutta muuten mökkien pihamaita ei 

ole muokattu.  

 

Karttakuvio 1 

Saari on aikoinaan ollut laidunsaari, josta laaja ja kaunis hakamaa kertoo. Moni saaren 

lehtipuista kertoo perinteisestä maankäytöstä. Nämä ovat kookkaita hakamaapuita tai muinoin 

lehdestettyjä käkkyrärunkoisia koivuja ja tervaleppiä, joita on useita kymmeniä. Yhteensä 

saarella havaittiin yli 70 lehdestettyä lehtipuuta. Näiden lisäksi saarella on runsaasti jo 

kuolleiden lehdespuiden lahopuuta.  

Maankohoamisrannikon puuston luonnollinen kehitys on saanut jatkunut häiriöttä. Siitä syystä 

esim. saaren laidoilta löytyy paikoin kookkaiden katajien lahopuuta. Saaren kenttäkerroksen 

hakamaa-ajasta kertova putkilokasvilajisto on heikompi. Sen sijaan putkilokasvilajisto kertoo 

maankohoamisrannikon metsien kehityssarjasta. Varsinkin hakamaan etelälaidalla sekä 
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eteläosan pienillä saarekkeilla on kenttäkerroksen lajisto kehittynyt ajan ja maankohoamisen 

myötä. Saarta laiduntavat tänä päivänä hirvieläimet ja rantakaistoja vesilinnut. 

Saari rajautuu Natura 2000 –alueeseen Kulju (FI0200041). Osa etelärannalla sijaitsevista 

niityistä kuuluu Natura-alueeseen. 

Hoitosuositus koko saarelle: 

Rantakaistojen niitto tai koko saaren laiduntaminen edistäisi perinnebiotoopin ja 

rantaluontotyyppien arvoa ja heikentäisi järviruokokasvustoja. Rantakaistojen yläosien 

puuntaimia voi poistaa. Tervaleppien vesakkoa saa raivata muutaman vuoden välein. 

Laiduneläimeksi sopisivat lampaat tai vaihtoehtoisesti sekalauma lampaita ja nautaeläimiä. 

Lampaat viihtyvät paremmin kuivemmissa ja karuissa kohdissa. Nautaeläimet ovat hyviä 

verottamaan rantakaistan reheviä ruokokasvustoja. Varsinkin alkukesän kasvusto maistuu. 

Ainakin nautaeläimet pystyvät liikkumaan Haukikartan ja Pitkiskartan saarten välissä. Jos 

laidunnusta ei aloiteta, jätetään saari luonnontilaan. Tervalepikkoon pyrkiviä kuusentaimia voi 

poistaa. 

 

Kuvio 1. Vanha hakamaa (perinnebiotooppi) 

(kuvat 4-5) 

Suurin osa Pitkiskartan saaresta edustaa perinnebiotooppia lehtipuuhaka, jossa yksittäisesti 

kasvavat, iäkkäät rauduskoivut muodostavat valtapuuston. Osa koivuista on monirunkoisia. 

Myös iäkkäitä ja monirunkoisia pihlajia esiintyy. Nuorehkot kuuset muodostavat paikoin 

ryhmiä. Länsirannan läheisyydessä on rotevarunkoisia kuusia. Etelämpänä esiintyy runsas 

määrä iäkkäitä, käkkyrärunkoisia ja osittain lahonneita, muinoin lehdestettyjä tervaleppiä. 

Myös monirunkoiset koivut ovat saattaneet olla lehdespuina, jolloin oksisto on kerppuja varten 

katkaistu tyvestä.  

Kenttäkerros on heinikkoinen ja kivikkoinen. Metsälauha ja kangasmaitikka muodostavat 

valtalajiston. Näiden lisäksi esiintyy sekä kangas- että lehtomaan lajeja kuten kieloa, 

metsätähteä, lehtotesmaa ja puna-ailakkia. Kuivissa kohdissa kasvaa mustikkaa. Ketolajistoa 

edustavat muun muassa laikuittain kasvava ahomansikka, niittysuolaheinä, nurmitädyke, 

tuoksusimake ja rohtotädyke.  

Lahopuun määrä on varsin runsas. Se koostuu muun muassa iäkkäistä lehdespuiden rungoista, 

josta osa on maapuina, osa pökkelöinä. Myös katajan lahopuuta esiintyy.   
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Kuva 4. Pitkiskartan saarella on edelleen havaittavissa hakamaisia piirteitä (kuvio 1). Kuvassa on iäkäs 

lehdeskoivu. (L. L-N./26.6.20) 

 

Kuva 5. Pitkiskartalla esiintyy runsaasti lahopuuta, josta osa muodostuu iäkkäistä ja katkenneista 

lehdespuista (kuvio 1). (L. L-N./26.6.20) 

Suositus: Edistääkseen hakamaisia piirteitä voi nuoria kuusia harventaa. Katso muuten 

hoitosuositukset koko saarelle. 
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Kuviot 2 ja 3.  Lehtokaistaleita (lumo) 

Saaren rantaviivalla on rannikon tuoreen, lehtipuuvaltaisen lehdon kasvillisuutta. Kaksi pientä 

lehtolaikkua on rajattu omiksi kuvioikseen. Näissä tervaleppä kasvaa valtapuulajina. 

Kenttäkerroksessa kasvaa tyypillisiä lajeja kuten puna-ailakkia, lehtoarhoa, lehtotesmaa, 

kieloa, kyläkellukkaa ja metsätähteä. Lahopuuta esiintyy suhteellisen hyvin.  

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle.  

 

Kuvio 4. Tervaleppävaltainen lehto (lumo) 

Kosteimmissa kohdissa esiintyy luontotyyppiä rannikon tuore, lehtipuuvaltainen lehto, jossa 

kasvaa valtapuulajina tervaleppä. Myös koivua esiintyy. Metsikkö on jonkin verran 

ryteikköinen, paikoin harvapuustoisempi. Osa puustosta on vanhoja lehdespuita. 

Pensaskerroksen valtalajina on taikinamarja. Kenttäkerros on vaihteleva; monin paikoin 

matalakasvuisempi ja paikoin korkeakasvuinen. Valtalajistoon kuuluvat lehtotesma, vadelma, 

ranta-alpi ja puna-ailakki. Myös maahumalaa, ahomansikkaa, lehtoarhoa ja metsätähteä 

esiintyy. Kosteissa notkelmissa kasvaa mm. nokkosta, nurmilauhaa, mesiangervoa ja kellukoita. 

Lahopuun määrä on runsas ja koostuu sekä lehtipuiden että katajan maa- ja pystypuista. 

Lahopuusto on eri-ikäistä ja erikokoista ja määrä edistää hyvin lahopuilla esiintyvän eliöstön 

elinolosuhteita.  

Suositus: Katso hoitosuositukset saarelle. Tervalepikkoon pyrkiviä kuusen taimia voi poistaa. 

 

Kuvio 5. Tervaleppävaltainen saareke (lumo) 

Toisen mökin pienellä saarekkeella esiintyy luontotyyppi rannikon tuore, lehtipuuvaltainen 

lehto. Saareke on tervalepästä, taikinamarjasta ja katajasta ryteikköinen. Osa tervalepistä on 

iäkkäitä lehdespuita. Heinikkoisessa kenttäkerroksessa esiintyy nurmirölliä, tuoksusimaketta, 

metsälauhaa, lehtotesmaa sekä niittynurmikkaa. Kuviolla esiintyy hyvin katajan ja lehtipuiden 

lahopuuta.  

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

Kuvio 6. Rantaniitty (lumo) 

Toisen mökin rannalla on kaistale Itämeren kivikkoista niittyrantaa. Järviruokoa ja ruokohelpeä 

kasvaa niityllä harvakseltaan. Suolavihvilä on rantaniityn valtalajina yhdessä luhtakastikan, 

meriluikan, merirannikin, ja rantapiharatamon kanssa. Ylempänä esiintyy hyvin suppea kaista 

korkeakasvuisempaa niittyä, jossa esiintyy rantakukkaa, mesiangervoa, kurjenmiekkaa, ranta-

alpia, suoputkea ja meriruokonataa. Rantaniitty on vesilintujen laiduntama.  

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 
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Kuvio 7. Rantaniitty (lumo) 

Saarekkeen eteläkärjessä on pienialaisesti korkeakasvuista merenrantaniittyä, jota tässä 

tapauksessa kuitenkin luokitellaan Itämeren suurruohostoksi, kun kyseessä ei ole enää 

perinnebiotooppi. Järviruo’on alla kasvaa mesiangervoa, ranta-alpia, rantakukkaa sekä myös 

rantamataraa, hiukan suolavihvilää sekä tupassaraa.  

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

Kuvio 8, 9 ja 10. Rantaniittyjä (lumo) 

Kuviot edustavat luontotyyppiä Itämeren kivikkoinen niittyranta. Järviruoko kasvaa paikoin 

korkeana, mutta kasvuston alla esiintyy matalakasvuisempaa putkilokasvilajistoa, kuten 

suolavihvilää, merisuolaketta, rönsyrölliä mutta myös korkeakasvuisempaa rantakukkaa ja 

kurjenmiekkaa. Niityn yläosassa on muun muassa matalakasvuista mesiangervoa, pietaryrttiä 

ja rantahernesaraa sekä paikoin tervalepän ja koivun vesaa.  

Rantaniitty on vesilintujen laiduntama. Osa rantaniityistä kuuluu Natura 2000 –alueeseen. 

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

(kuva 6) 

Saaren eteläkärjellä on korkearuovikkoinen ja rehevä ruokoluhta, joka muodostaa 

sokkelomaista kasvustoa yhdessä sekapuustoisten ja matalakasvuisten, pienten saarekkeiden 

kanssa. Ruokokasvustojen keskellä on avovetinen ja pesiville linnuille sekä kalastolle sopiva 

suojaisa ja hyvin kirkasvetinen lampare. Kuvio on arvokas lintujen ja kalojen lisääntymis- ja 

ruokailupaikka. Ruokoluhta ja saarekkeet kuuluvat Kuljun Natura-alueeseen.  

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

Kuva 6. Ruokoluhdassa on avovetinen lampare, joka tarjoaa monelle eliölajille suojaisan paikan (kuvio 

x). (L. L-N./26.6.20) 
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Kuvio 13. Rantaniitty (lumo) 

Saaren pohjoiskärjessä on Itämeren kivikkoista niittyrantaa. Heinikkoisella niityllä lajistoon 

kuuluu ruokonata, järviruoko, ruokohelpi, mutta myös matalakasvuisempaa suolavihvilää, 

ketohanhikkia ja merisuolaketta sekä korkeakasvuisempaa ranta-alpia ja rantakukkaa.  

Rantaniitty on vesilintujen laiduntama. 

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

Kuviot 11 ja 12. Pieni kallioketo (perinnebiotooppi) ja rantaniittylaikku (lumo) 

Saaren länsiosassa on vierekkäin sijaitsevat luontotyypit Itämeren kivikkoinen niittyranta ja 

karu kallioketo (kuva 7). Puustoisen alueen laidalla sijaitsee karua ketokasvillisuutta 

ohutturpeisella kallioilla ja kallion koloissa. Lajistoon kuuluu tavanomaista ketokasvillisuutta 

kuten keltamaksaruohoa, tuoksusimaketta, ahosuolaheinää, ahomansikkaa, lituruohoa, 

hopeahanhikkia ja ketotädykettä. Kallioketo sijaitsee rannalle viettävällä kalliolla. 

Ketokasvillisuus jatkuu rantakaistalla rantaniityille tyypillisellä lajistolla kuten suolavihvilällä ja 

ketohanhikilla. Kuviot ovat molemmat hyvin pienet. 

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

Kuva 7. Kalliokedolla kasvaa muun muassa tuoksusimaketta, hopeahanhikkia ja keltamaksaruohoa 

(kuvio 11). (L. L-N./26.6.20) 

 

HAUKIKARTA 

(Karttakuvio 1, kuviot 14-16) 

Haukikartan puustoinen osa edustaa kokonaisuudessaan maankohoamisrannikon metsien 

kehityssarjaa. Metsätyypit esiintyvät mosaiikkimaisesti toistensa lomassa notkelmissa ja 

kuivimmissa kohdissa. Tästä syystä päädyttiin kuvioimaan saari yhdeksi kuvioksi. Saaren 
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kuivimmissa kohdissa esiintyy rannikon lehtomaista lehtimetsää sekä kuivaa lehtipuuvaltaista 

lehtoa. Alavilla rinteillä on rannikon tuore lehtipuuvaltaisen lehdon lehtotesma ja puna-ailakki 

–tyypin lehto tavallinen. Saari on tänä päivänä hirvieläinten laiduntama. 

Hoitosuositus koko saarelle: 

Rantakaistojen niitto tai koko saaren laiduntaminen edistäisi rantaluontotyyppien arvoa ja 

heikentäisi järviruokokasvustoja. Laiduneläimeksi soveltuisivat lampaat tai vaihtoehtoisesti 

sekalauma lampaita ja nautaeläimiä. Lampaat viihtyvät paremmin kuivemmissa kohdissa. 

Nautaeläimet ovat hyviä verottamaan rantakaistan reheviä ruokokasvustoja, varsinkin 

alkukesällä, jolloin uusi ruokokasvusto on matala. Ainakin nautaeläimet pääsisivät liikkumaan 

Haukikartan ja Pitkiskartan saarten välissä. Saaren voi myös jättää luonnontilaan. Haukikarta 

kuuluu kokonaisuudessaan Natura 2000 –alueeseen Kulju. 

 

Kuvio 14. Lehtipuuvaltainen lehto (lumo) 

(kuva 8) 

Suurin osa Haukikartan saaresta edustaa lehtoa tai lehtomaista luontotyyppiä. Rehevimmissä 

kohdissa esiintyy rannikon tuoretta ja kuivaa lehtipuuvaltaista lehtoa, kuivemmissa kohdissa 

on rannikon lehtomaista lehtimetsää. Puusto koostuu luontaisesti syntyneestä tervalepästä 

yhdessä kookkaiden koivujen kanssa. Osa tervalepistä ja koivusta näyttää olleen lehdestettyjä. 

Ylispuuston latvojen alla on hyvin komeiden, iäkkäiden ja hyvin rotevien pihlajien latvuskerros.  

Pensaskerroksessa kasvaa komeita katajia yhdessä punaherukan, tuomen ja taikinamarjan 

kanssa. Pensaat muodostavat paikoin tiheitä ja ryteikköisiä kasvustoja. Nuorta kuusta kasvaa 

aukkopaikoissa.  

 

Kuva 8. Haukikartan saarella on erittäin runsas ja edustava lahopuusto (kuvio 14). (L. L-

N./26.6.20) 
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Saaren kenttäkerros on pääosin heinävaltainen. Kuivempien kohtien kenttäkerroksessa 

esiintyy metsätähteä, metsälauhaa, lehtoarhoa sekä oravanmarjaa. Rehevimmissä kohdissa 

esiintyy puna-ailakkia, käenkaalia, kieloa ja lehtotesmaa. Paikoin muodostavat vadelma ja 

hietakastikka kasvustoja aukkopaikoissa. Kenttäkerros on hyvin kivikkoinen ja paikoin 

aukkoinen sekä karikkeinen. Lahopuun määrä on erittäin runsas ja koostuu pääosin eri-ikäisistä 

lehtipuista. Varsinkin pihlajan järeätä lahopuuta esiintyy runsaasti. Myös katajan pysty- ja 

maalahoa esiintyy. Kivikkoisuus, lahopuustoisuus ja pensaskasvustot tekevät saaren 

vaikeakulkuiseksi.   

Saaren vanha kivimuuri kertoo vanhasta maankäytöstä. Saari on todennäköisesti ollut muinoin 

laidunnuksessa. 

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. Nuoria kuusia voi harventaa vuosien varrella.  

 

Kuvio 15. Pieni rantaniitty (lumo) 

Haukikartan luoteiskärjessä esiintyy luontotyyppiä Itämeren kivikkoinen niittyranta. Pienellä 

rantalaikulla esiintyy luontotyypille tyypillisiä matalakasvuisia lajeja kuten suolavihvilää ja 

meriluikkaa sekä merisuolaketta, mutta myös korkeakasvuisempia lajeja kuten sinikaislaa 

vesirajalla ja niityn yläosissa rantakukkaa, meripeltovalvattia sekä mesiangervoa. Myös 

järviruokoa ja ruokohelpiä esiintyy yleisesti.  

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

Kuvio 16. Rantaniitty (lumo) 

Saaren eteläosa on kauttaaltaan Itämeren kivikkoista niittyrantaa. Vaikkakin rantakaista on 

voimakkaasti ruovikoitunut, voi vielä havaita luontotyypille tyypillisiä lajeja, kuten 

suolavihvilää, ketohanhikkia, rantamataraa, merisuolaketta, meriluikkaa ja rönsyrölliä. 

Maininnanarvoisimpiin lajeihin kuuluu isosappi. Korkeakasvuisempia lajeja ovat ruokohelpi, 

ranta-alpi, mesiangervo, kurjenmiekka, rantakukka ja sinikaisla. Rantaniityn kuivissa kohdissa 

esiintyy nyylähaarikkoa, keltamaksaruohoa ja ahomansikkaa. Ruokokariketta on runsaasti. 

Suositus: Katso hoitosuositukset koko saarelle. 

 

PYHÄMAAN ITÄRANTA 

 

Peräkarit – Paskkallion niemi 

(Karttakuvio 1, kuviot 17–24, karttakuvio 2. kuviot 25-31) 

 

Kuvio 17. Metsäinen niemi (lumo) 
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(kuva 9) 

Peräkarin niemi on kapeahko niemenkärki, joka rajautuu länsirannallaan merenlahteen, joka 

on luonnonsuojelualue Kulju-Taipaleenlahti (YSA206853). Niemi sijaitsee Taipaleenlahden 

suuaukolla. Kuten koko niemi kuuluu kuvio itsessään lähes kokonaisuudessaan Natura 2000 –

alueeseen Kulju (FI0200041). 

Kuvio muodostuu useammasta luontotyypistä, jotka yhdessä muodostavat arvokkaan 

kokonaisuuden. Luontotyypit esiintyvät mosaiikkimaisesti suhteessa toisiinsa, eikä nähty 

niemen arvon takia tarvetta kuvioida näitä erikseen. Kuvio edustaa Itämeren 

maankohoamisrannikolla esiintyviä luontotyyppejä kuten rannikon tuore ja kuiva 

lehtipuuvaltainen lehto, rannikon lehtomainen lehtimetsä sekä rannikon tuoreen kankaan 

kuusikko. Kuvio muodostuu yhtenäisistä puustoisista aloista sekä saarekekummuista, joita 

esiintyy kuvion eteläosassa. Kumpujen välissä on reheväpohjaisia, umpeenkasvaneita salmia, 

joiden kenttäkerros on maankohoamisen myötä kehittynyt korkeakasvuiseksi.  

Kuvion puusto on luontaisesti syntynyttä sekapuustoa, jossa mänty muodostaa ylispuuston. 

Osa männyistä on hyvin rotevia ja paikoin rannikkoseuduille tyypillisellä tavallaan 

leveälatvuksisia. Latvojen muoto kertoo ajasta, jolloin puusto mäntyjen ympärillä oli vielä 

harvempi tai/ja matalampi. Tällöin valoa oli reilusti saatavilla. Länsiosassa esiintyy myös 

kookkaita ja komeita kuusia. Lehtolaikkujen valtapuustona ovat korkealatvuksiset tervalepät. 

Paikoin esiintyy myös hyvin kookkaita koivuja.   

Puuston alla kasvaa komeita ja kookkaita pihlajia ja tuomia sekä katajia, jotka paikoin ovat 

pilarimuotoisia. Taikinamarja on alimman pensaskerroksen valtalaji yhdessä punaherukan 

kanssa. Paikoin pensaikot ovat tuuheita.  

 

Kuva 9. Luonnontilaisen metsän pihlajat ovat järeitä ja lahopuuta esiintyy runsaasti (kuvio 17). (L. L-

N./23.6.20) 
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Kangasmaiden kenttäkerroksessa mustikka on valtalajina yhdessä luontotyypeille tyypillisten 

kielon, metsälauhan ja metsätähden kanssa. Lehtolaikuissa esiintyy muun muassa puna-

ailakkia, lehtotesmaa ja lehtoarhoa. Näissä paikoissa kenttäkerros on varjoisuudesta johtuen 

avoin ja karikkeinen. Kosteimmissa ja kenttäkerrokseltaan korkeakasvuisimmissa kohdissa 

esiintyy yllä mainittujen lehtolajien lisäksi myös muun muassa mesiangervoa, nurmilauhaa, 

ranta-alpia ja karhunputkea. 

Lahopuuta on hyvin, sitä esiintyy sekä pysty- että maalahona ja se koostuu muun muassa 

kookkaista pihlajista ja tervalepistä sekä järeistä männyistä ja kuusista. Lahopuusto on eri-

ikäistä ja erikokoista, mikä edistää niillä esiintyvien eliöiden jatkumoa. 

Kuvio kuuluu Natura 2000 –alueeseen Kulju (FI0200041). 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. Niemeä voi myös laiduntaa.  

 

Kuviot 18–22. Rantaniittyjä (lumo) 

(kuva 10) 

Peräkarin niemen itärannalla sijaitsevat luonnontilaiset rantakaistat edustavat luontotyyppiä 

Itämeren kivikkoiset niittyrannat. Rantakaista rajautuu ruovikoituneeseen rantaviivaan, josta 

syystä osa rantakaistojen kenttäkerroksesta on ruovikoitumassa. Ruovikon alla esiintyy 

pääasiassa suolavihvilää, meriratamoa, meriluikkaa, ketohanhikkia ja lännensuolasänkiötä. 

Edustavimmissa kohdissa suolavihvilä- ja meriluikkakasvustot ovat laaja-alaisempia.  Ylempänä 

ja lähempänä metsänrajaa kasvaa rantaluontotyypeille tyypillisiä mesiangervoa, nurmilauhaa, 

ranta-alpia, kurjenmiekkaa, ruokohelpiä ja suoputkea.  

Rantavyöhykkeet ovat kiviset, kapeat, kasvillisuuden vyöhykkeisyys on heikkoa, minkä takia ei 

nähty näiden edustavan perinnebiotoopeille tyypillisiä rantaniittyjä. 

 

Kuva 10. Rantakaistalla on runsaasti järviruokoa, mutta ruovikon alla kasvaa matalakasvuisemman 

rantaniityn lajisto (kuvio 19). (L. L-N./23.6.20) 
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Kuviot kuuluvat Natura 2000 –alueeseen. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. Rantakaistojen niitto tai koko niemen laiduntaminen 

edistäisi rantaluontotyyppien arvoa ja heikentäisi järviruokokasvustoja. Varsin sopivia 

laiduneläimiä ovat nautaeläimet, joille järviruoko maistuu varsinkin alkukesällä kasvustojen 

ollessa nuoria. 

 

Kuvio 23. Sekapuustoinen metsikkö (lumo)  

Pirtinkartan pohjukan länsirannalla sijaitsee korkeapuustoinen metsikkö, joka rajautuu meren 

lisäksi peltoaukeisiin ja rakennettuihin tontteihin. Kuvio edustaa luontotyyppiä rannikon 

tuoreen kankaan kuusikko. Varsinkin kuuset ovat rotevarunkoisia ja hyvin korkeita. Seassa 

kasvaa myös iäkkäitä mäntyjä. Luonnontilaisen puuston alla kasvaa aukoissa kuusentaimia sekä 

taikinamarjaa.  

Kenttäkerroksessa esiintyy kangasmetsille tyypillistä mustikkaa, metsämaitikkaa, oravanmarjaa 

ja käenkaalia. Lahopuuta esiintyy hyvin muun muassa pihlajan ja katajan maapuina ja kuusen 

pystyrunkoina. 

Kuvio kuuluu Natura 2000 –alueeseen. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. 

 

Kuvio A. Tellanlahden ojan suojavyöhyke ja kosteikkopaikka  

(kuva 11) 

Tellanlahden peltoaukean läpi kulkee ojanuoma, joka on leveimmillään noin kuutisen metriä. 

Sen laidoilla on molemmin puolin loivasti viettävä, kasvipeitteinen kaista. Pellon laita ulottuu 

ojan penkereelle saakka. Uomassa kasvaa muun muassa levää sekä järviruokoa ja 

leveäosmankäämiä. Laidoilla esiintyy korkeakasvuisten heinien kuten järviruo’on, nurmilauhan 

ja ruokohelven lisäksi rantaniityille tyypillisiä lajeja kuten rantamataraa, suolavihvilää ja 

meriluikkaa. Ojan vedet laskevat olemassa olevaan pieneen, syvähköksi kaivettuun 

lamparevesikuusivaltaiseen altaaseen. Lammesta vedet virtaavat penkereellä sijaitsevan 

pumppaamon kautta ruovikkoiseen merenpoukamaan. 

Pumppaamon rantaveden puoleinen ruokoluhta kuuluu Natura 2000 –alueeseen. 

Suositus: Painanne soveltuu kosteikkoaltaaksi ja on jo nykyisellään osin sellainen. 
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Karttakuvio 2 

 

 

Kuva 11. Tellanlahden kosteikkoallas etualalla sekä pelto-oja taustalla (kuvio A). (L. L-

N./23.6.20) 
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Kuvio B. Peräkarin kosteikkopainanne  

Kesämökin yhteydessä olevan kaivetun lahdenpoukaman ja kosteikkopainanteen väliin on 

korkealle penkereelle rakennettu sorapohjainen tie. Painanne on suurimmalla 

todennäköisyydellä jäänne merenlahdesta, joka on maankohoamisen ja tien rakentamisen 

myötä kuroutunut umpeen. Painanteeseen ohjautuvat vedet tulevat lähellä sijaitsevista pelto-

ojista, jotka ovat osa Tellahden ojaverkostoa. Kausikostea painanne on pajukkoinen ja siinä 

kasvaa järviruokoa, ketohanhikkia ja rantamataraa. Kesäkuun lopussa kohta oli täysin kuiva.  

Kuvio kuuluu Natura 2000 –alueeseen.  

Suositus: Painanne ei sovellu/ole tarpeellinen kosteikkoaltaaksi 

 

Kuviot 24–29. Rantaniittyjä (lumo) 

Pirtinkartan poukaman ja Paskkallion niemen välissä on joitakin rantaniittyjä, jotka rajautuvat 

rannalla kasvavaan järviruokoon. Nämä edustavat luontotyyppiä Itämeren kivikkoinen 

niittyranta. Järviruokoa kasvaakin yhtenä valtalajina rantaniityillä. Ruovikon lomassa esiintyy 

suolavihvilää, merisuolaketta ja meriluikkaa yhdessä alueellisesti uhanalaisen luhtakuusion 

sekä rantahernesaran, rantamataran, ketohanhikin ja meriratamon kanssa.  

Edustavampia ja joillakin rantaniityillä esiintyviä lajeja ovat hentosuolake ja käärmeenkieli ja 

alueellisesti uhanalainen laji suovilukko. 

Kuviot kuuluvat Natura 2000 –alueeseen 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. Rantakaistojen laiduntaminen tai niitto edistäisi 

rantaluontotyyppien arvoa ja heikentäisi järviruokokasvustoja. Varsin sopivia laiduneläimiä 

ovat nautaeläimet, joille järviruoko maistuu varsinkin kasvuston ollessa nuorta. 

 

Kuvio 30. Lehtometsikkö (lumo) 

Rantaviivan lähellä sijaitseva, pienialainen lehtometsikkö edustaa luontotyyppejä rannikon 

kuiva ja tuore lehtipuuvaltainen lehto. Lehtolaikussa kasvavat valtapuulajeina monirunkoiset 

tervalepät ja pihlajat. Paikoin pensaskerros on ryteikköinen tuomesta ja taikinamarjasta. Myös 

katajaa ja vadelmaa esiintyy. Kenttäkerroksen valtalajit ovat puna-ailakki sekä lehtoarho, 

niittysuolaheinä, kielo ja lehtotesma. Rantaviivan lähellä on hiukan kosteampaa metsänpohjaa, 

jossa esiintyy myös mesiangervoa ja kyläkellukkaa.  Lahopuun määrä on niukahkoa. 

Kuvio kuuluu Natura 2000 –alueeseen. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. 
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Kuvio 31. Matalakasvuinen rantaniitty (lumo) 

Kahden mökin välissä on suhteellisen edustavaa matalakasvuista rantaniittyä: 

suolamaalaikkuja sisältävää Itämeren kivikkoista niittyrantaa. Suolamaalaikuilla kasvaa muun 

muassa merirannikkia ja meriratamoa. Kasvipeitteisillä osuuksilla esiintyy järviruo’on lisäksi 

luontotyypille tyypillistä moninaista lajistoa kuten punanataa, rantamataraa, 

lännensuolasänkiötä, luhtakastikkaa, suolavihvilää, käärmeenkieltä ja alueellisesti uhanalaista 

luhtakuusioita. Paikoin esiintyy korkeakasvuisempaa lajistoa kuten mesiangervoa, rantakukkaa, 

ranta-alpia ja tupassaraa. Kuvion ulkopuolella, kapean lahdelman pohjukassa, esiintyy 

tuuheakasvuista ruovikkoa, joka pyrkii leviämään myös matalakasvuisemmalle osalle. 

Kenttäkerros on vesilintujen laiduntama. Vesilinnut pystyvät pitämään järviruokokasvuston 

harvahkona sen ollessa vielä hentokasvuinen. Osa rantaniitystä on myös mökkiläisten niittämä. 

Suositus: Rantakaista jätetään rakentamatta. Laiduntaminen tai niittäminen ylläpitää 

luontotyyppien edustavuutta.  

 

 

Kuva 12. Vesilinnut ovat pitäneet rantaviivan matalakasvuisena (kuvio 31). (L. L-N./23.6.20) 

 

Kivimerenpuhti – Pyhänmaanperä 

(Karttakuvio 3, kuviot 32–37, karttakuvio 4, kuviot 38-46) 

 

Kuviot 32, 34, 35, 37, 38, 40–43. Rantaniittyjä (lumo) 

Muuten järviruokovaltaisella rantaviivalla on siellä täällä kaistoja, joilla kasvaa hiukan 

edustavampaa rantakasvillisuutta. Nämä kaistat edustavat Itämeren kivikkoista niittyrantaa. 
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Valtalajisto koostuu meriluikasta, merisuolakkeesta, suolavihvilästä ja luhtakastikasta, mutta 

myös luontotyypille tyypillisiä lajeja kuten rantamataraa, merirannikkia, rantapiharatamoa, 

hentosuolaketta sekä suoputkea, tupassaraa ja punanataa esiintyy. Veden rajalla on myös 

sinikaislaa. Järviruokoa esiintyy yleisesti ja paikoin muodostaa ruokokarike peittäviä valleja. 

Rantaniityn yläosassa muodostavat pienet ja kapeat tyrnipensaikot siellä täällä 

maankohoamisrannikolle tyypillisiä sukkessiovyöhykeitä. 

Metsän rajalla havaittiin vanhoja piikkilankakeriä, jotka kertovat ajasta, jolloin alue oli 

laidunnuksessa.  

Suositus: Laidunnus tai niitto edistäisi arvokkaan rantakasvillisuuden viihtyvyyttä ja heikentäisi 

järviruokokasvillisuutta. 

 

 

Karttakuvio 3  

 

Kuvio 33. Havupuumetsä (lumo) 

Rannan läheisyydessä on tuoreen kankaan metsäkuvio, joka eroaa ympärillä olevasta metsästä 

luonnontilaisen kaltaisen puuston ansiosta. Valtapuulajisto on havupuuta, joka muodostaa 

ylispuuston. Korkeimpien latvojen alle on muodostunut eri-ikäistä havupuustoa. Myös jonkin 

verran lahopuuta esiintyy. Kenttäkerrosta peittää kangasmaan tavanomainen lajisto kuten 

mustikka, metsätähti ja kangasmaitikka. Rantakaistalla on kapea kaista tervaleppää, jonka alla 

kasvaa korkeakasvuista lehtolajistoa kuten mesiangervoa ja kurjenmiekkaa. 

Suositus: Voi jättää kehittymään luonnontilaan. 
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Kuvio 36. Lehtometsä (lumo) 

(kuva 14) 

Kuvio edustaa luontotyyppiä rannikon tuore ja kostea lehto, joka on ollut puiden kasvutavan 

perusteella luhtainen (pintavesivaikutteinen). Paikoin aukkoista kenttäkerrosta voimakkaasti 

varjostava ylispuusto muodostuu tervalepästä, mutta myös kuusta, koivua ja mäntyä esiintyy. 

Puiden alla kasvaa korkealatvuksisia, komeita pihlajia sekä puumaisia tuomia. Alempi 

pensaskerros on varjoisuudesta johtuen harvahko ja koostuu lähinnä taikinamarjasta. 

Kivikkoisessa kenttäkerroksessa viihtyvät lehdon lajit kuten lehtoarho, kielo, käenkaali ja 

kyläkellukka. Kosteimmissa kohdissa kasvaa ojaleinikkiä, rönsyleinikkiä, nokkosta, nurmilauhaa 

sekä muita luontotyypille tyypillisiä lajeja. 

Lahopuuta esiintyy kohtalaisen hyvin.  

Suositus: Voi jättää luonnontilaan. 

 

 

Kuva 13. Puusto kasvaa mättäillä, hiukan ”varpaillaan”, joka kertoo vähintään kausikosteasta 

kenttäkerroksesta (kuvio 36). (L. L-N./24.6.20) 
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Karttakuvio 4 

 

 

Kuva 14. Kivikkoiset rantaniityt ovat järviruokovaltaiset ja paikoin hyvin kivikkoiset. Paikallisesti kasvaa 

metsän rajalla tyrnipensaikkoja (kuvio 40). (L. L-N./24.6.20) 
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Kuvio 39. Lahopuustoinen metsä (lumo) 

Kuvio koostuu varttuneesta, tuoreesta kankaasta, jossa kasvaa vanhaa kuusta ja mäntyä. Kuvio 

erottuu ympärillä olevasta talousmetsästä lahopuun määrällä. Havulahopuusto on pökkelöä, 

keloa ja tuulenkaatoja. Se on erikokoista ja eri-ikäistä ja osa rungoista on kookkaita. 

Lahopuusto tarjoaa monelle eliölajille oivia elinympäristöjä. Nuoret kuusentaimet edustavat 

tulevaa puusukupolvea. 

Kenttäkerroksessa kasvaa tuoreille kankaille tyypillisiä lajeja kuten vanamoa, metsätähteä ja 

mustikkaa. Kuvio sisältää myös kapean ja merenrannoille tyypillisen tervaleppävyön. Kuvio 

rajoittuu länsi- ja lounaisosassa luonnontilaisiin kalliomänniköihin, jotka peittävät lähes koko 

Kihlonvuoren. 

Suositus: Voi jättää luonnontilaan, kuten Kihlonvuoren alueen laajemminkin. 

 

Kuvio 44. Rantalehto (lumo) 

(kuva 16) 

Pyhämaan kirkonkylän Pyhämaanperän lahden poukamassa on kostea lehtolaakso osittain 

kaivetun ja osittain luonnontilaisen näköisen purouoman ympärillä. Luonnontilaisen uoman 

pohja on paikoin matala, paikoin hiukan syvempi, paikoin sora- ja hiekkapohjainen. Uoman 

notkoissa oli kartoitusajankohtana seisovaa vettä. Uoman alaosa oli kuiva. Uoman vesi 

ohjautuu rantaviivan korkeakasvuiseen suurruohostoon sekä korkeakasvuiseen ruokoluhtaan.  

 

Kuva 15. Tuoreen kankaan havupuusto on paikoin järeää, lahopuuta esiintyy eri lahoasteisena. 

Aukkopaikkoihin kuusi muodostaa kuusi uuden puusukupolven (kuvio 39). (L. L-N./24.6.20) 
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Luontotyypeiltään kuvio on tuoretta ja kosteata keskiravinteista lehtoa sekä kosteata 

runsasravinteista lehtoa. Laidoilla ja kuivimmissa kohdissa esiintyy tuoretta lehtoa. 

Ravinteisuus ja kosteus lisääntyvät kohti pohjukkaa ja merenrantaa, jossa on korkeakasvuista, 

rehevää ja kosteata runsasravinteista lehtoa. 

Valtapuusto on tervaleppä, joka kasvaa korkearunkoisena. Tunnelma puiden alla on 

salimainen. Myös mäntyä ja koivua esiintyy kuvion kuivimmissa kohdissa. Ylispuuston alla on 

puumaisia tuomia, pihlajia sekä vaahteran taimia. Paikoin tiheä vadelma, tuomi, punaherukka, 

sekä pienet vaahteran taimet muodostavat alimman pensaskerroksen. Kenttäkerros on paikoin 

varjoisuudesta aukkoinen ja lehdistä sekä risuista karikkeinen, paikoin hyvin reheväkasvuinen. 

Lahopuuta on kiitettävästi. Suurin osa lahorungoista on tervalepän maa- tai pystypuita. 

Kuivimmissa kohdissa kenttäkerroksen valtalajistoon kuuluvat metsätähti, kielo, 

metsäalvejuuri ja lehtotesma. Paikoin runsasravinteisen lehdon kasvillisuus koostuu 

luontotyypille tyypillisistä lajeista kuten mesiangervosta, nokkosesta, vadelmasta, puna-

ailakista, terttualpista ja kyläkellukasta. Laikuittain kosteimmat osat ovat saniaisvaltaiset. 

Kaapeli on vedetty kuvion läpi.  

Mannerveden kuormitusselvityksessä (Kaseva ym. 2021) kohdetta ehdotetaan muokattavaksi 

toimivammaksi vesiensuojelukosteikoksi.  

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. 

 

 

Kuva 16. Korkea- ja monirunkoiset tervalepät muodostavat lehdon valtapuulajiston. Tervalepän 

lahorunkoja esiintyy kiitettävästi ja paikoin makaavat ne purouoman yli (kuvio 44). (L. L-

N./24.6.20) 
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Kuvio 46. Rantalehto (lumo) 

Pyhämaan kirkonkylän uima- ja venerannan vieressä, talojen ja mökkien lomassa, sijaitsee 

pieni luonnontilainen lehtolaikku, joka edustaa luontotyyppiä rannikon kosteata 

tervaleppälehtoa. Lehdon luontaisesti syntynyt ylispuusto koostuu tervalepästä, jonka alla 

kasvaa paikoin ryteikköistä tuomea, taikinamarjaa ja punaherukkaa. Myös vaahteraa esiintyy. 

Kenttäkerros on monessa kohtaa varjoisuudesta aukkoinen ja karikepohjainen. Kasvillisuus on 

suurilta osin korkeakasvuista, valtalajistoon kuuluu nokkonen. Nokkonen muodostaa laajoja 

kasvustoja yhdessä mesiangervon, rentukan, rönsyleinikin ja terttualpin kanssa. Myös vieraslaji 

jättipalsami kasvaa lehdossa.  

Lehtipuun lahopuuta esiintyy paikoin runsaasti.  

Kohti länttä kuvio vaihettuu ylärinteessä kuivempaan lehtotyyppiin (kuvio 47). 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 

 

Kuvio 47. Lehtorinne (lumo) 

Pyhämaan kirkonkylän kupeessa sijaitsee tuoreen lehdon rinne, jonka puuston rakenteessa voi 

vielä havaita hakamaisia piirteitä. Kuviolla on iäkkäitä koivuja, joiden rakenne kertoo ajasta 

jolloin kuvio oli paljon harvapuustoisempi. Kyläläisen mukaan metsiköitä ja rantakaistoja on 

muinoin laidunnettu. Laidunnuksesta on kuitenkin vuosikymmeniä, eikä kuvio enää edusta 

perinnebiotooppia. Osa kuviosta on mahdollisesti ollut viljelymaata. Kenttäkerroksessa ei 

juurikaan ole niitty- ja ketolajistoa. Sen sijaan kuiviolla on tuoreen lehdon tyypillistä lajistoa 

kuten sinivuokkoa, käenkaalia ja kivikkoalvejuurta. Kuivimmissa kohdissa kasvaa myös hiukan 

lehtomaisen kankaan lajistoa kuten lillukkaa ja mustikkaa.  

Lahopuuta esiintyy hyvin sekä maapuina että pökkelöinä. Osa pensastosta on raivattu ja risut 

on kerätty kasaan. 

Kuvio vaihettuu sen itä- ja alapuolella olevaan kosteaan lehtoon (kuvio 46). 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 

 

Pyhämaan kirkonkylä – Kettelinperä 

(Karttakuvio 5, kuviot 48-53) 

 

Kuvio 48. Metsäinen niemi (lumo) 

(kuva 17) 

Houkonniemen kärjessä on varttunutta kangasmetsää, jonka puuston rakenteessa voi havaita 

hakamaisia piirteitä. Yksittäisten mäntyjen rakenne kertoo ajasta, jolloin puusto oli harvempaa 
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ja havupuilla oli riittävästi valoa muodostamaan leveämpiä latvoja. Nykyään kenttäkerroksen 

hakamaiset piirteet ovat kuitenkin hävinneet ja kuvio edustaa kangasmaan luontotyyppejä.  

Puusto on kuusi- ja mäntyvaltainen. Myös kookkaita pihlajia esiintyy sekä koivua.  

Kenttäkerroksessa esiintyy tavanomaista lajistoa kuten mustikkaa, oravanmarjaa ja 

kevätpiippoa.  

Kuusen maalahopuuta esiintyy runsaasti yhdessä männyn kelojen kanssa ja osa rungoista on 

järeitä. 

Kangasmetsä vaihettuu pienialaiseen tulvavaikutteiseen kuvionosaan, joka edustaa rannikon 

kosteata leppälehtoa, jossa kasvaa nuorehkoa tervaleppää. Kenttäkerros on karikkeinen, mutta 

sillä esiintyy lehtikarikkeen seassa muun muassa mesiangervoa, rönsyleinikkiä, nurmilauhaa ja 

kyläkellukkaa.  

Arvo: 2 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 

 

 

Karttakuvio 5 
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Kuva 17. Osa kuvion männyistä on järeärunkoiset (kuvio 48). (L. L-N./24.6.20) 

 

 

Kuva 18. Suovilukolla on pienet ja hiukan herttamaiset lehdet (kuvio 49). (L. L-N./24.6.20) 

 

Kuviot 49 ja 50. Rantaniittyjä (lumo) 

Kuviot edustavat luontotyyppiä Itämeren kivikkoinen niittyranta. Kenttäkerroksen 

valtalajistoon kuuluvat punanata, suolavihvilä, merisuolake sekä muut tyypilliset 

merenrantalajit. Putkilokasvusto on suhteellisen monilajinen. Maininnanarvoisimmat lajit ovat 
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hentosuolake sekä alueellisesti uhanalaiset suovilukko (kuvio 18) ja luhtakuusio. Kuvioilla on 

myös järviruokoa. Hirvieläimet laiduntavat merenrantakuvioita, minkä takia ruoko ei ole 

valloittanut rantakaistan kokonaan.  

Suositus: Arvokas rantakasvillisuus hyötyisi laiduntamisesta tai niitosta. 

 

Kuvio C. Ojitettu tervalepikko sekä kosteikkopainanne 

(kuva 19) 

Kettelinperän pohjukassa on ojitettu tervaleppäluhta, jonka kenttäkerros on suurruohoinen. 

Kosteassa maaperässä viihtyvät nurmilauha, ranta-alpi ja mesiangervo. Lahopuuta ei juurikaan 

ole. Metsikön läpi on kaivettu leveitä ojia merenlahdenpoukamaan. Ojat ovat toisiinsa 

yhteydessä. Osa vedestä tulee etelämpänä olevilta peltoaukeilta. Osa ojista ohjaa vettä 

vieressä olevalta Kämärin peltoaukealta. Kämärin pellon oja on osittain salaojitettu. Osa 

näkyvästä ojasta on hyvin pieni ja kapea. Ojan vedet ohjautuvat kaivettuun altaaseen, joka 

sijaitsee metsän rajalla. Altaan yläosa on ruovikkoinen. Laidoilla kasvaa lehtipuustoa sekä 

pajukkoa yhdessä rehevän lehdon kasvillisuuden (kuten mesiangervon, ranta-alpin ja 

rantamataran) kanssa. Tulva-aikaan altaan vedet ohjautuvat ojaan, joka johtaa Kettelinperän 

pohjukassa olevaan reheväkasvuiseen ruokoluhtaan.  

Suositus: Kuvion painanne soveltuu kosteikkoaltaaksi. 

 

 

Kuva 19. Kosteikkoaltaan länsiosassa kasvaa ruokoa (kuvio C). (L. L-N./25.6.20) 
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Kettelinperä – Lehtiluoto 

(Karttakuvio 6, kuviot 54–60) 

 

 

Karttakuvio 6 

 

Kuviot 51 ja 55. Lehtometsikköjä (lumo) 

Kettelin kylän rantaviivalla esiintyy lehtimetsiköitä, jotka edustavat luontotyyppejä rannikon 

tuore lehtipuuvaltainen lehto sekä lähempänä rantaa rannikon kostea leppälehto. Nuorehkon 

puuston valtalajina on tervaleppä yhdessä männyn ja koivun kanssa. Pensaskerros on paikoin 

tämän tyyppisille lehdoille tyypillisesti tiheä ja ryteikköinen tuomesta ja pihlajasta. Myös 

mustaherukkaa ja taikinamarjaa esiintyy. Kenttäkerroksen kuivemmissa kohdissa kasvaa 

käenkaalia, puna-ailakkia, kellukoita ja nurmitädykettä valtalajeina yhdessä oravanmarjan ja 

metsäalvejuuren kanssa. Reheväpohjaisella rantakaistan metsänrajalla kasvaa kosteille 

lehdoille tyypillisiä lajeja kuten nokkosta, vadelmaa, mesiangervoa, karhunputkea, terttualpia 

ja rönsyleinikkiä. Varjoisuudesta johtuen osa kenttäkerroksesta on aukkoinen ja lehdistä 

karikkeinen. 

Kuvoilla on lahopuuta niukahkosti puuston nuoren iän takia.  

Kuvioiden läpi kulkee maapohjainen traktoritie. 
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Suositus: Kuviot voi jättää kehittymään luonnontilaan.  

 

Kuviot 52, 53, 54 ja 60. Rantaniittyjä (lumo) 

(kuva 20) 

Kettelin kylän lehtojen ja merenrannan välissä on kaistoja, jotka edustavat luontotyyppiä 

Itämeren kivikkoinen niittyranta. Kuvioiden matalakasvuiset kenttäkerrokset ovat rönsyrölli- ja 

suolavihvilävaltaisia. Myös meriluikkaa, ketohanhikkia, meriratamoa ja punanataa esiintyy. 

Erityisen maininnanarvoisiin rantaniittylajeihin kuuluvat isokäärmeenkieli ja alueellisesti 

uhanalaiset lajit suovilukko ja luhtakuusio. Järviruokoakin esiintyy yleisesti, mutta paikon 

matalakasvuisempana. Metsän rajalla on kapea kaistale merenrannoille tyypillistä 

korkeakasvuista kasvillisuutta: mesiangervoa, ranta-alpia ja kurjenmiekkaa.   

 

Kuva 20.  Selvitysalueen vesirajalla kasvaa monessa kohtaa korkeakasvuista järviruokoa, jolloin 

näkymä rantaniityiltä merelle on heikko (kuvio 54). (L. L-N./25.6.20) 

Kuviot ovat laidunnuksen aikaan edustaneet matalakasvuisia vihvilä-, heinä- ja 

saramerenrantaniittyjä, joissa kasvillisuuden vyöhykkeisyys on erityisen hyvin näkyvissä. 

Nykytilassaan pitkään laiduntamatta olleet rannat ovat kuitenkin jo muuttuneet eivätkä enää 

edusta perinnebiotooppeja. Nykyään jo muistoksi jääneestä, perinteisestä maankäytöstä 

kertovat vanhat ja jykevät kivimuurit, jotka ovat erottaneet rantaviivan laidunkaistat toisistaan.  

Suositus: Arvokas rantakasvillisuus hyötyisi laiduntamisesta tai niitosta. 
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Kuvio 56. Hakamainen metsikkö (perinnebiotooppi) 

Asuinrakennuksen ja pellon välissä on kapea lehtipuuvaltainen kaista, joka puuston rakenteen 

ja kenttäkerroksen lajiston perusteella edustaa vielä perinnebiotooppia sekapuuhaka, 

vaikkakin metsälajit ovat valloittamassa kenttäkerrokselta tilaa. Puusto koostuu männyistä ja 

koivusta. Yksittäiset puut ovat vielä hakamaisen leveälatvuksiset, osa katajista on kauniin 

pylväsmäisiä ja tuomet puumaisia. Pensasto koostuu muuten taikinamarjasta, pihlajasta sekä 

metsäruususta.  Metsälajit kuten mustikka, kangasmaitikka ja lillukka ovat voimakaskasvuisia, 

mutta laikuittain esiintyy myös ketolajeja kuten kurjenkelloa, mäkikauraa ja ahomansikkaa.  

Lahopuun määrä on niukkaa, mutta joitakin maa- ja pystypuita esiintyy. Kaistaleelle on 

aikoinaan kerätty kiviä pellolta. Kuvion läpi on vedetty sähkölinja. 

Suositus: Kuvion nuorta puustoa kannattaa täsmäharventaa, jolloin kenttäkerroksen 

ketokasvillisuus saa riittävästi valoa. Vanha puusto on hyvä säilyttää. 

 

Kuviot 57 ja 58. Rantaniitty (lumo) 

Useamman pienen saarekkeen ja mantereen välille on muodostunut kaunis, matalavetinen ja 

pieni sekä suojaisa lahdenpoukama, jossa vesilinnut käyvät ruokailemassa. Sen mantereen 

puoleisella rantaviivalla on kaista Itämeren kivikkoista niittyrantaa. Valtalajistoon kuuluvat 

ketohanhikki, merisuolake, meriratamo, meriluikka ja punanata. Edustavimpiin lajeihin kuuluu 

alueellisesti uhanalainen luhtakuusio. Ruohokanukka kasvaa metsän rajalla kivien välissä 

rehevänä. Koko rantakaistalla kasvaa järviruokoa. 

Suositus: Rantakasvillisuus hyötyisi laiduntamisesta tai niitosta. 

 

Kuvio 59. Rantalehto (lumo) 

Tervaleppävaltainen metsikkö edustaa rannikon tuoreita lehtipuuvaltaisia lehtoja sekä 

rantaniitylle rajautuvalla osuudellaan tyyppiä rannikon kostea leppälehto. Tervalepän lisäksi 

kuviolla kasvaa koivua ja kuusta. Pensaskerros on luontotyypille tyypillisesti tuomesta 

ryteikköinen, mutta myös kuusen taimia, punaherukkaa ja vadelmaa esiintyy. Kenttäkerroksen 

kuivemmissa osissa kasvaa puna-ailakkia, käenkaalia ja lehtotesmaa sekä hiirenporrasta. 

Rannan lähellä viihtyy tyypillisiä kostean lehdon lajeja kuten ranta-alpi ja mesiangervo. 

Kuvion lahopuumäärä on hyvä. 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 

 

Kuvio 59 A. Vanha avohakattu kangasmetsä  

(kuva 21) 

Kesän 2019 kartoituksessa arvokkaaksi luokiteltu lahopuustoinen kangasmetsäkuvio oli kesällä 

2020 suurilta osin avohakattu. 
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Kuva 21. Vuosi sitten tällä kohdalla kasvoi runsaslahoinen ja monimuotoinen tuoreen kankaan 

metsä (kuvio 59A). (L. L-N./25.6.20) 

 

 

Karttakuvio 7 
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Kuvio 61. Männikkö (lumo) 

 

Muorinkartan niemen kannaksella on luontotyyppilaikku rannikon kuivan kankaan männikkö –

tyyppiä, jonka puusto näyttää syntyneen luontaisesti. Puusto on eri-ikäistä ja erikokoista. Osa 

männyistä on käyrärunkoisia ja tervalepät ovat mäntyjä nuorempia ja kitukasvuisia. 

Pensaskerroksessa kasvaa katajaa, mutta myös nuorta tervaleppää. Kenttäkerroksessa esiintyy 

luontotyypille tyypillisiä lajeja kuten variksenmarjaa, metsälauhaa ja metsätähteä sekä 

oravanmarjaa. Metsän rajalla ja rantaviivan yläosassa kasvaa maankohoamisrannikoille 

tyypillistä tyrnipensaikkoa.  

Lahopuuta esiintyy kohtalaisesti ja koostuu koivusta, tervalepästä ja männystä. Kuvio on 

luonnontilainen. 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 

 

Kuviot 62 ja 63. Lehtometsikköjä (lumo)  

(kuva 22) 

Muorinkartan niemellä sekä Räkäperän lahdenpoukaman rannalla esiintyy luontotyyppiä 

rannikon tuore lehtipuuvaltainen lehto. Muorinkartan niemen metsikkö on kivikkoinen, 

notkoinen ja valtapuulajina on matalarunkoista tervaleppää. Räkäperän lehdon puusto on 

korkearunkoisempaa. Myös rotevaa koivua ja mäntyä esiintyy. Ylimpien latvakerrosten alla 

kasvaa kuusen taimia ja korkeita ja monirunkoisia pihlajia. Kenttäkerroksen valtalajistona on 

luontotyypille tavanomaisia lajeja kuten metsätähti, oravanmarja, puna-ailakki, lehtoarho, 

käenkaali, metsäalvejuuri ja mustikka. Kosteimmissa painanteissa viihtyvät nokkonen, 

lehtotesma, mesiangervo ja vadelma. Kenttäkerros on paikoin varjoisuudesta aukkoinen ja 

karikepohjainen.  

Lahopuun määrä on hyvä. 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. Nuoria kuusia voi harventaa. 

 

Kuvio 64. Korpilaikku (lumo) 

Räkäperän lehdon vieressä on metsäkortekorpi-laikku. Lehtoa lukuun ottamatta 

metsäkortekorpi on tuoreen kankaan ympäröimä. Korven puusto koostuu kuusesta. 

Metsäkortteen lisäksi kuviolla esiintyy kellukoita ja hiirenporrasta.  

Kuusen lahopuuta esiintyy hyvin. 

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 
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Kuva 22. Maankohoamisrannikon tervaleppälehdossa puusto on matalahkoa ja 

kenttäkerroksessa esiintyy sekä lehdon että kankaan lajistoa (kuvio 62). (L. L-N./25.6.20) 

 

Kuvio 65. Havupuuvaltainen metsä (lumo) 

Lehtiluodon rantaviivalla on kaistale tuoreen kankaan havupuumetsää, jossa korkeakasvuinen 

kuusi muodostaa ylispuuston rannan läheisyydessä ja ylempänä korkealatvuksiset männyt. 

Pensaskerrokseen on aukkopaikkoihin muodostunut kuusentaimikkoja. Kenttäkerroksessa on 

tuoreelle kankaalle tyypillisiä lajeja kuten mustikkaa ja kauniisti kukkivaa vanamoa. Metsikkö 

on havaitulle uhanalaiselle töyhtötiaiselle hyvä elinympäristö. 

Lahopuuta esiintyy varsin hyvin varsinkin kuusen tuulenkaatoina, sekä katkenneina ja 

pystylahopuina.  

Suositus: Kuvion voi jättää luonnontilaan. 

 

Vaijanlahti – Miekrinniemi 

(Karttakuvio 8, kuviot 66–71) 

 

Kuvio 66. Pieni lehtolaikku (lumo) 

Rannikon kostea leppälehto –tyyppinen laikku esiintyy lähellä siltaa, joka johtaa Vuoren 

saarelle. Kuviolla kasvaa monirunkoisia tervaleppiä, mutta myös koivua ja joitakin kuusen 

taimia. Kenttäkerroksessa esiintyy kosteapohjaiselle ja luhtamaiselle lehdolle tyypillisiä lajeja 

kuten nurmilauhaa, suo-ohdaketta, kurjenjalkaa, vadelmaa, suoputkea ja rantamataraa. 

Kosteimmissa kohdissa kenttäkerros on aukkoinen. Järviruokoakin kasvaa siellä täällä.  
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Maastossa voi havaita vielä merkkejä vanhasta ojituksesta ja kuvio on saattanut muinoin olla 

pelto, joka on jo muuttunut takaisin lehdoksi. Puusto on suhteellisen nuorta eikä kookasta 

lahopuuta ole.  

Suositus: Kuvion voi jättää kehittymään kohti luonnontilaa. 

 

 

Karttakuvio 8 

 

Kuvio 67. Havupuumetsikkö (lumo) 

Tuoreen kankaan valtapuulajina on mänty, joka on alle satavuotiasta ja näyttää olevan 

istutusperäistä. Männyn lisäksi esiintyy korkearunkoisia koivuja ja latvuskerroksen alla 

kasvavaa kuusta, joka varjostaa paikoin kenttäkerroksen karikepohjaiseksi. Muuten 

kenttäkerroksessa esiintyy tuoreen kankaan tyypillistä lajistoa. Mustikka on valtalajina. Kuvio 

sisältää luhtaisen painanteen, jossa kasvaa raatetta, pullosaraa, harmaasaraa ja rantamataraa. 

Kuvion arvo koostuu sen sisältämästä lahopuusta, jota on laikuittain kiitettävästi. Eniten 

lahopuuta esiintyy kuvion rannan läheisyydessä. Lahopuusto koostuu männyn, mutta myös 

kuusen ja koivun rungoista. Maapuita esiintyy enemmän kuin pystylahoa ja runkojen lahoaste 

vaihtelee. Vaikkakin lahopuuta esiintyy runsaasti, koostuu se lähinnä ohuemmista rungoista 

eikä oikein järeää lahopuuta ole.   
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Suositus: Kuvion voi jättää kehittymään kohti luonnontilaa. 

 

Kuviot 68 ja 70. Rantaniittyjä (lumo) 

Rantaviivalla on pari Itämeren kivikkoinen niittyranta –tyyppistä, kapeata rantakaistaa. 

Pohjoisosassa sijaitsevalla (kuvio 70) järviruokoa on niukasti. Etelämpänä sijaitsevalla (kuvio 

68) esiintyy järviruokoa paikoin yleisesti. Valtalajina on kuitenkin luontotyypille tyypillistä 

suolavihvilää, joka kasvaa yhdessä meriluikan, ruokohelven, rantamataran, merisuolakkeen, 

merirannikin, meriruokonadan, ketohanhikin ja rönsyröllin sekä monen muun 

merenrantaniityille tyypillisten lajien kanssa. Veden rajalla esiintyy sinikaislaa. Paikoin matala 

rantaniittykasvusto ulottuu vesirajalle saakka. 

Suositus: Laidunnus tai niitto edistäisi rantakasvillisuuden viihtyvyyttä ja heikentäisi 

järviruokokasvillisuutta. 

 

Kuva 23. Pienialainen nevalaikku lisää paikallisesti alueen monimuotoisuutta (kuvio 69). (L. L-

N./30.6.20) 

Kuvio 69. Pieni luhtaneva (lumo) 

(kuva 23) 

Mäntyvaltaisen kangasmetsän ympäröimänä on pienialainen luhtaneva. Suon ulkorajalla on 

kapea kaista isovarpurämettä, jossa suopursu kasvaa valtalajina. Myös isokarpaloa esiintyy. 

Luhtanevalla kasvaa valtalajeina luhtaisuutta ilmentäviä lajeja kuten terttualpi, kurjenjalka, 

raate ja luhtarölli sekä luhtavilla, jokapaikansara ja harmaasara.  

Kuvion laidalla pesi metsäviklo. Pienialainenkin kosteikko lisää paikallisesti metsikön 

monimuotoisuutta. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. 
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Kuviot 71 ja 73. Pieniä lehtometsikköjä (lumo) 

Rantaniittyjen vieressä esiintyy pienikokoisia lehtolaikkuja, joilla kasvaa tervaleppää valtalajina 

sekä koivuja yksittäisinä. Kuviot edustavat maankohoamisrannikolle tyypillistä rannikon 

kosteata leppälehtoa. 

Puusto ei ole kovin korkeata ja puut ovat nuorehkoja. Kenttäkerroksessa esiintyy tyypillisesti 

runsaasti nurmilauhamättäitä yhdessä muiden kosteiden kasvupaikkojen lajien kuten 

viitaorvokin, mesiangervon, vadelman, rantayrtin, ranta-alpin, luhtavuohennokan ja 

karhunputken kanssa. Pensaskerroksessa kasvaa kuusen taimia. 

Lahopuuta esiintyy niukasti nuoresta puustosta johtuen. 

Pohjoisemman lehdon (kuvion 73) laidalla on jykevä, vanha kivimuuri, joka viittaa siihen, että 

rantakaistaa ja sen lähimetsiä on käytetty kotieläinten laiduntamiseen.  

Suositus: Kuviot voidaan jättää kehittymään kohti luonnontilaa. 

 

Kuviot 72A ja 72B. Rantaniittyjä (perinnebiotooppi / lumo) 

(kuva 24) 

Pienen lahden poukamassa on laajempi rantaniitty, joka edustaa luontotyyppejä Itämeren 

kivikkoinen niittyranta sekä pohjukassa matalakasvuista vihvilä-, heinä- ja 

saramerenrantaniittyä. Pohjukan kenttäkerroksessa voi vielä havaita vanhan maankäytön 

merkkejä kasvillisuuden vyöhykkeisyydessä. Pohjukan valtalajina on suolavihvilä. Myös 

ruokonataa esiintyy yleisesti. Ylempänä esiintyy luhtakastikkaa sekä tupassaraa ja punanataa. 

Yleisesti pohjukassa kasvaa myös rantapiharatamoa, meriratamoa sekä ketohanhikkia. 

Kuivemmissa kohdissa esiintyy matalakasvuista mesiangervoa ja syysmaitiaista. Rantaniittyjen 

maininnanarvoisiin lajeihin kuuluvat muun muassa isokäärmeenkieli, runsas 

suovilukkokasvusto sekä lännensuolasänkiö ja rantanätkelmä. Suovilukko on alueellisesti 

uhanalainen. 

Niitty on järviruokokasvustostaan huolimatta monilajinen. Tervalepän ja männyn taimia kasvaa 

rantaniityn yläosassa. Kohti länttä on kivikkoista niittyrantaa, joka ulottuu pienelle niemelle. 

Kasvillisuus on hyvin samanlaista kuin pohjukassa, mutta niittyvyöhyke on kapeampi, 

kivikkoisempi sekä kasvillisuus heterogeenisempi.  

Kuvion pohjukan läpi on kaivettu oja, jonka laidalla kasvaa runsas ja korkea järviruoko. Ojan 

laidalla on kuivempi maavalli. Kuvio rajoittuu merenlahden korkeakasvuiseen ruokoluhtaan. 

Vieressä sijaitsevan tervaleppälehdon (kuvio 73) laidalla oleva kiviaita kertoo rantakaistan 

aiemmasta maankäytöstä laiduntamiseen.  

Suositus: Laidunnus tai niitto edistäisi rantakasvillisuuden viihtyvyyttä ja heikentäisi 

järviruokokasvillisuutta. 
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Kuva 24. Tervalepän taimet pyrkivät rantaniitylle (kuvio 72). (L. L-N./30.6.20) 

 

 

Karttakuvio 9 
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Kuvio 74. Pieni nevalaikku (lumo) 

Kangasmetsän ympäröimänä on pieni saranevalaikku, jonka valtalaji on tupassara. 

Kosteimmassa kohdassa esiintyy pullosaraa, juolasaraa, luhtarölliä sekä harmaasaraa ja 

järviruokoa. Suolaikun ruohoisuuden ilmentäjä on kurjenjalka. Yksittäiset pienet ja 

kitukasvuiset koivut ja männyt kasvavat kuivimmilla mättäillä. Kuviolla pesi taivaanvuohi. 

Pienialainenkin suo lisää paikallisesti metsikön monimuotoisuutta. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. 

 

Kuvio 75. Arvokas niitty- ja lintuvesikokonaisuus (lumo) 

Krisunkartan saaren ja mantereen väliin jää suojaisa fladamainen poukama. Flada ei ole 

kuitenkaan luonnollisesti syntynyt. Meriveden virtaus on estetty rakennetulla 

ajotiepenkereellä, joka johtaa Krisunkartan saarelle. Tästä syystä matalavetinen lahdelma on 

kuroutumassa umpeen.  

Avovesi rantakaistoineen on tässä kuvauksessa rajattu yhtenäiseksi kuvioksi. Kuvio muodostuu 

useasta luontotyypistä, jotka muodostavat mosaiikkimaisen kokonaisuuden.   

Pienialainen puustoinen osa on maankohoamisen myötä muodostunut kangasmaan pieni 

saareke, jolla kasvaa metsälauhaa, variksenmarjaa sekä mäntyä valtapuulajina yhdessä koivun 

ja katajan kanssa. Rantaniityn ja puustoisen osan välissä on tyrnipensaikkoa. Loput kuviosta on 

avovettä tai eri rantaluontotyyppien yhdistelmiä. 

Kuvion rantakaistalla esiintyy korkeakasvuisempaa niittyä, joka kuuluu Itämeren 

suurruohostoluontotyyppiin. Näillä kaistoilla kasvaa muun muassa mesiangervoa, nokkosta, 

nokkosta ja järviruokoa sekä ranta-alpia, karhunputkea ja ruokonataa.  

Iso osa rantaviivasta on luontotyyppiä Itämeren kivikkoinen niittyranta, jonka valtalajina 

kasvaa suolavihvilää, merirannikkia, meriluikkaa sekä ketohanhikkia. Myös 

lännensuolasänkiötä, punanataa ja syysmaitiaista esiintyy. Vesirajalle on muodostunut 

sinikaislakasvustoja, jotka edustavat luontotyyppiä merenrantakaislikko. Paikoin 

ruokopuntarpää ja ruokonata muodostavat erivärisiä kasvustoja. Rantakasvillisuuden ja 

kaislikkojen välissä on Itämeren kivikkorantaa. Kallioiden koloissa kasvaa rantakallioille 

tyypillistä kasvillisuutta kuten ruoholaukkaa ja keltamaksaruohoa.  

Rantasipi pesii lahdelman rannalla ja monet vesi- ja lokkilinnut kalastelevat matalassa vedessä. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. Rantaniittylajisto hyötyisi laidunnuksesta. 
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Kuva 25. Rantaniittylajit muodostavat erivärisiä kasvuvyöhykkeitä (kuvio 75). (L. L-N./30.6.20) 

 

Kuvio 76. Kalliometsä ja ranta    

(kuva 26) 

Kartoituslaueen pohjoisin, Miekrinniemen kärjessä sijaitseva kuvio koostuu monesta 

luontotyypistä ja muodostaa täten arvokkaan kokonaisuuden. Koska monet kuvion 

luontotyypeistä ovat pienialaisia, niitä ei rajattu erillisiksi. 

Kuvion ajotien laidalla esiintyy tuoretta havupuuvaltaista kangasmetsää, jossa kasvaa mäntyä, 

kuusta sekä koivua. Puusto on eri-ikäistä ja vaikuttaa olevan luontaisesti syntynyttä. 

Pensaskerroksessa on katajaa ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa kasvaa luontotyypille tyypillisesti 

mustikanvarpuja ja metsälauhaa, kuivemmissa kohdissa myös kanervaa. Paikoin on pieniä, 

kosteita korpimaisia notkelmia, josta osa on karikepohjaisia, osassa kasvaa luhtavillaa ja 

monirunkoisia koivuja. 

 Kalliometsässä kasvaa luontaisesti syntynyt männikkö. Osa puista on matalia, moni- ja 

rotevarunkoisia sekä käkkyrärunkoisia ja kauniin lakkapäisiä.  Kalliota peittää yhtenäinen 

sammal- ja jäkäläpeite. Painanteissa kasvaa kanervaa ja puolukkaa. Hiukan kosteimmissa 

painanteissa kasvaa variksenmarjaa, juolukkaa, tupasvillaa ja jokapaikansaraa. Jotkut 

kalliopainanteista muodostavat kosteiden säiden vallitessa isompia vesilampareita, jotka 

tarjoavat sadevettä nisäkkäille ja linnuille. 

Rantakaistalla kallion alapuolella kasvaa kapea ja lyhyehkö tervaleppäkaista, joka edustaa 

luontotyyppiä merenrannan leppävyö ja pensaikkoa. Tervalepän alla kasvaa rantalajeja kuten 

ranta-alpia, lehtovirmajuurta, karhunputkea sekä maitohorsmaa. Täällä esiintyy myös 

rakkohaurusta muodostuneita hauruvalleja.  
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Rantakaista on vesirajan alavalla alueella kivikkorantaa. Kivien lomassa kasvaa muun muassa 

pohjanlahdenlauhaa, jota ei havaittu muilla rantakaistoilla. Kivien lomassa kasvaa myös muuta 

edustavaa rantakasvillisuutta kuten meriasteria, merirannikkia ja suolavihvilää.  

Paikoin karut merenrantakalliot laskevat suoraan mereen. Kallioiden pienissä koloissa kasvaa 

merenrannoille tyypillisiä lajeja kuten ruoholaukkaa, isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa ja 

punanataa sekä pietaryrttiä, ranta-alpia ja luhtavuohennokkaa.  

Lahopuuta esiintyy hyvin. Suurin osa lahopuusta on männyn maapuuta. Myös kuusen ja koivun 

pystylahopuita esiintyy. Rantakaistalla on pystyyn kuolleita tervaleppiä. Kuvio on 

monimuotoinen ja luonnontilainen. Uhanalainen metsälaji töyhtötiainen pesii kuviolla. 

Suositus: Kuvio jätetään luonnontilaan. 

 

 

Kuva 26. Kalliolla kasvaa kitukasvuista mäntyä ja jäkäläpeite on kauniin yhtenäinen (kuvio 76). 

(L. L-N./30.6.20) 
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5. MANNERVEDEN PESIMÄLINNUSTO 
 

Mannervesi vaihettuu pohjoisesta etelään suhteellisen lyhyellä matkalla ulomman saariston 

tyyppisestä habitaatista välisaariston kautta lähes järvimäiseksi elinympäristöksi. 

Mannerveden lajisto edustaakin useamman eri elinympäristötyypin lajistoa. 

Rannat ovat metsäisiä, paikoin ruovikkoreunaisia, mutta esim. kahlaajille sopivia matalia 

lieterantoja ei normaalivedenkorkeuksilla juuri ole. Saaria on melko paljon, myös ne ovat 

pääpiirtein metsäisiä. Niin rannat, kuin saaret ovat yleisesti ottaen melko mökitettyjä. 

 

 

Kartta 4: Mannerveden linnustokartoituksen osa-alueet.  
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Aluekohtaisilla kartoilla on esitetty punaisella tekstillä vesilinnusto, sinisellä lokit ja tiirat, sekä 

vihreällä kahlaajat. Muista lajeista tummanpunaisella on esitetty varpuslinnusto ja oranssilla 

värillä petolinnut. Väreistä hahmottaa nopeasti yleiskuvan vesilintujen, kahlaajien ja 

lokkilintujen keskinäisistä suhteellisista osuuksista. 

 

Osa-alue 1: Pohjoisen osan saaristo 

Aluetta voi luonnehtia metsäiseksi välisaaristoalueeksi. Ulkosaaristo alkaa kuitenkin heti 

Mannerveden suun ulkopuolella, joten määrittely riippuu myös Mannerveden rajauksien 

määrittelystä. Avoimen ulkosaariston lajistosta puuttuu mm. riskilän ja luotokirvisen tapainen 

lajisto. Saariston tyyppilajistosta osa-alueella 1 pesivät runsaana mm. haahka, merihanhi, 

kyhmyjoutsen ja tukkasotka, sekä iso- ja tukkakoskelo. Vähälukuisemmista lajeista suhteellisen 

elinvoimaisena esiintyvät mm. pilkkasiipi, silkkiuikku ja mustakurkku-uikku. 

 

Kartta 5: Mannerveden pohjoisosan saaristolinnusto. Lajinimen perässä olevat numerot 

kertovat parimäärään silloin kun kyseessä enemmän kuin yksi pari.   

Lokkilinnuista runsain on kalalokki ja muutama pienehkö naurulokkikolonia pesii alueella, 

näiden joukossa joitain pareja pikkulokkeja. Suurista lokeista merilokkeja tavattiin 4 paria, 

mutta harmaalokki puuttui ehkä kokonaan. Tiiroja pesii molempia lajeja, lapin- ja kalatiiraa 
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useassa pienessä koloniassa. Vaikka räyskiä tavataan alueella usein kalassa, laajalti liikkuvan 

lajin yksilöt ovat peräisin meren puoleisesta suuresta koloniasta.  

Pääosin esiaikuisia pesimättömiä merimetsoja tavattiin levähtävänä osa-alueilla 1 ja 2. Viitteitä 

alkavasta pesinnästä ei havaittu.  

Kartalla (5) huomio kiinnittyy runsaaseen vesilinnustoon (vrt. värit), melko runsaaseen 

lokkilintujen esiintymiseen ja niukkaan kahlaajien määrään. Arvokkaimpina lajeina todettiin 

mm. mustakurkku-uikku ja punasotka (2 paria molempia). Lapasotkan pesiminen on 

mahdollista, mutta ehkä todennäköisemmin kyseessä olivat muutolla levähtävät linnut. 

 

Linnuston monimuotoisuutta 14.5.2020 osa-alueella 2. © Pekka Alho  

 

Osa-alue 2: Pyhämaa, Ketteli – Pyhäranta, Santtio  

Vaikka osa-alue 2 on mm. Pyhärannan Santtion venesatamasta johtuen melko 

vilkasliikenteinen, antanee ihmistoiminta toisaalta suojaa esim. merikotkien predaatiolta. Osa-

alueen lajisto on esitetty kartalla 6. Santtion kylän lähiympäristön pienet saaret tarjoavat 

pesimäpaikan runsaslukuiselle lintujoukolle.  

Osa-alueella 2 tavattiin kaikkiaan kohtalaisen runsaasti saaristolinnustoa. Alueelle olisi pitänyt 

tehdä vielä lisää tutkimusmatkoja, mutta aika ei siihen riittänyt ja merkitsemättömät vedet 

olisivat kaivanneet avustajan. Alueelle vaikutti kertyvän kohtalaisesti levähtävää vesilinnustoa. 

Tämän kartoituksen perusteella on vaikea arvioida, liittyikö asia kartoitusvuonna suojaan 

vallinneilta pohjoisilta tuulilta, vai onko alue säännöllinen levähdysalue (vrt. kartta 6).  
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Kartta 6: Pyhämaan Kettelin ja Pyhärannan Santtion välinen merialue 

 

Kuva: Pieni naurulokkikolonia pesi Vehastenluodon kaakkoispuolella © Pekka Alho 
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Osa-alue 3: Pyhämaa, Pussila – Pyhäranta, kirkonkylä 

Pyhämaan tapaan ihmisvaikutuksen ja venesataman piirissä oleva alue, jolla niin ikään pieniä 

pesimäluotoja. Linnusto hieman Pyhämaan kylärantaa vähälukuisempi, mutta pitäen kuitenkin 

sisällään mm. uhanlaisen punasotkan. 

 

Kartta 7: Keskiosan saaret, Pyhärannan kk 

 

Kuva: Punasotka on ollut yksi nopeimmin katoavista lintulajeistamme viime vuosikymmeninä. 

Kuvan pari pesi Kuusikartan eteläpuolen pikkuluodoilla © Pekka Alho 
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Osa-alue 4: Pyhämaa, Laaja – Pyhäranta, Kauhianpää 

 

Kartta 8: Runsaslintuinen Laajan alue, vrt. kartta 11. 

 

Kuva: Kuikka pesii Mannervedellä kolmen parin voimin. Merialueen pesinnät ovat lajilla 

harvinaisia, sillä sen esiintyminen keskittyy karuille järville. Pyhärannan kirkonkylän edustan 

parilla havaittiin isohko poikanen 15.6. Mannervesi 30.4.2020 © P. Alho 
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Osa-alueen 4 läntinen puoli on arvokas ja monimuotoinen kokonaisuus, joka on osittain Kuljun 

Natura-aluetta. Ulomman saariston lajisto ei ole osa-alueella enää valitseva, vaan kohteen 

lajisto enemmänkin merenlahtien lajistoa. Kokonaisuutta täydentävät hienot lehtosaaret. 

Taipaleenlahden (Kuljun) Natura- ja luonnonsuojelualueen linnustoa ei lähtökohtaisesti 

kartoitettu, mutta siitä tehtiin huomioita lähinnä Kukkaroilta käsin. 

 

Osa-alue 5: Eteläpää & Ihodenjoensuisto 

 

Kartta 9: Ihodenjoen suiston pesimälinnusto oli odotettua vaatimattomampi 

Alueen eteläpää ja Ihodenjokisuisto olivat linnustollisesti lieviä pettymyksiä odotuksiin nähden. 

Varsinkin jokisuiston linnusto oli ulkoiseenkin olemukseen nähden yllättävän niukkaa. Kaikesta 

huolimatta suurin suojeluteko koko Mannerveden alueella, olisi koko mittavan umpeutuvan 

suistoalueen ennallistaminen ja laiduntaminen kokonaisuudessaan. Samalla se toimisi 

ravinteiden suodattajana peremmin, kuten jokisuistot luontaisesti.    
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Osa-alue 6: Pyhämaa, kk 

 

Kartta 10: Pyhämaan kirkonkylän edustan linturikkaat pikkuluodot 

 

Kuva: Mustakurkku-uikku Pyhämaan kirkonkylän venesatamassa 12.6.2020 © Pekka Alho 

Pyhärannan kirkonkylän venesataman ympäristössä on paljon pieniä kareja ja riuttoja, jotka 

sopivat turvalliseksi pesäpaikaksi saaristolinnustolle. Ihmisvaikutuksesta huolimatta alue oli 

yksi kartoituksen lintutihentymistä. Yksittäisenä oleellisimpana lajina mustakurkku-uikku on 

mieltynyt kylänrannan ruovikon reunoihin ja paikalla tavattiinkin pesivinä vähintään neljä, 

mahdollisesti viisikin paria.  
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Kuva: Kyhmyjoutsen ja laulujoutsen kilpailevat kiivaasti parhaista pesimäpaikoista 

Mannervedelläkin. 14.5.2020 © Pekka Alho  

 

Levähtävä linnusto 

Vahvoja mielipiteitä aiheuttavien merimetsojen esiaikuiset linnut viihtyivät muutamien 

kymmenien yksilöiden voimalla Mannerveden keskiosissa. Joukossa oli toisinaan myös 

muutamia pesimäpukuisia yksilöitä. Pesintään viittaavia merkkejä ei kuitenkaan tehty. 

  

Kuva: pesimättömiä, vielä valkovatsaisia esiaikuisia merimetsoja, vietti aikaa erityisesti 

Mikonkartalla Mannerveden keskiosassa. Myös Iso- ja Vähä-Hyyneen tuntuman vesikivillä 

tavattiin joitain merimetsoja, muualla lajista ei juuri tehty havaintoja. Mikonkarta 23.4.2020 © 

Pekka Alho  
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Mannervedellä ei kevään 2020 kartoituksissa havaittu mittavia muuttolintujen kertymiä lukuun 

ottamatta Pyhämaan pääskyluotojen ympäristöä, jolla paitsi pesii, myös levähtää sotkia, 

telkkiä, pilkkasiipiä ja muita vesilintuja. 

Syksyisin Mannervedelle tiedetään entuudestaan kertyvän jonkin verran vesilintuja, kuten 

sotkia ja uiveloita. Kovin käyttökelpoista seurantatietoa asiasta ei löydy edes Turun 

lintutieteellisen yhdistyksen arkistosta.  

 

 

Kuva: Pesimälinnustokartoista on nähtävissä, ettei Mannervesi ole merkittävä kahlaajien 

pesimäalue. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei se sitä ole muutonaikaisena 

levähdysalueenakaan – sopivaa vedenpaljastamaa lieterantaa ei juuri ole kuin ehkä kaikkein 

alimmilla vedenkorkeuksilla. Kevään 2020 ainoa mainittava levähtäjähavainto oli yhdeksän 

levähtävän valkoviklon parvi Sydänkartan tuntumassa 4.5.2020. Kuvassa heistä kolme. 

 

Yhteenveto Mannerveden linnustosta 

Mannervesi osoittautui tärkeäksi vesilintujen pesimäalueeksi. Sekä laji-, että yksilömäärät 

olivat suhteellisen suuria. Vesilinnuista huomionarvoisin oli taantunut ja uusimmassa 

kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Suomen lajien uhanalaisuus 2019) äärimmäisen 

uhanalaiseksi luokiteltu punasotka (CR) ilahduttavasti 16 parin voimalla. Erittäin uhanalaisista 

lajeista (EN) pesivänä tavattiin myös kohtalaisen runsas mustakurkku-uikkukanta (10–11 paria). 

Tukkasotkia ja haahkoja (EN) tavattiin melko runsaasti. Vaarantuneeksi (VU) luokitelluista 

lajeista pilkkasiipiä tavattiin jonkin verran, mutta pesimäkannan tarkempi arviointi on hankalaa 

lajin myöhäisen pesinnän vuoksi. Pilkkasiipipoikueita tavataan usein vasta elokuulla. Lajistoon 
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kuuluivat myös silmälläpidettäväksi (NT) luokitellut silkkiuikku ja härkälintu (4 paria), sekä 

tukka- ja isokoskelo. Molempien koskeloiden kanta vaikutti olevan Mannervedellä hyvä. 

Kyhmyjoutsen ja laulujoutsen esiintyivät melko runsaina. Hanhien osalta esiin nousee vahva 

merihanhikanta. Valkoposki- ja kanadanhanhia tavattiin vain yksi pari kumpaakin. 

Mannerveden vesilintujen pesimälajistosta mm. kuikka (3 paria) ja mustakurkku-uikku kuuluvat 

EU:n lintudirektiivin perusteella suojeltaviin lajeihin. Nämä lajit ovat pääosin Suomessa muuta 

EU:ta vahvempi kanta ja juuri siksi näiden lajien ja niiden elinympäristöjen suojelusta Suomella 

on erityisvastuu. 

Voimakkaasti yleistynyt merikotka pesii alueella vähintään yhden parin voimin Pyhämaan 

puoleisella reunalla ja lisää pesiä löytyy Mannerveden ympäristön metsäisiltä alueilta. 

Kalasääski pesii lähimmillään ainakin makeavesialtaan pohjoispuoleisilla osilla, ulottaen 

kalastusmatkansa toisinaan myös Mannervedelle. Muista petolinnuista vain varpushaukan ja 

nuolihaukan reviirit löytyivät, ruskosuohaukkaa ei odotuksista huolimatta tavattu. 

Kahlaajalajisto koostui käytännössä kolmesta eri lajista: meriharakasta, punajalkaviklosta (NT) 

ja rantasipistä. Mikään näistä ei esiintynyt erityisen runsaana. Pohjukassa, Ihodenjoen 

suistossa tavattiin lisäksi metsäviklo ja kaksi paria taivaanvuohia (NT). 

Lokkilinnuista huomionarvoisia olivat muutamat naurulokki- ja pikkulokkikoloniat (vrt. kartat). 

Meri- ja harmaalokki esiintyi vain yksittäispareina, kalalokin ollessa odotetusti tavallisin 

lokkilaji. Selkälokista (EN) ei tehty pesintään viittavia havaintoja. Tiiroista kala- ja lapintiira 

pesivät monin paikoin alueella, joskin koloniat vaikuttivat olevan melko pieniä. 

Kartoitus keskittyi vesi- ja rantalinnustoon. Varpuslinnuista ohessa tehdyt havainnot pitivät 

sisällään mm. ruokokerttusia (NT) ja pajusirkkuja (VU). Taantunut pajusirkku esiintyi 

ruovikoissa useiden parien voimin ruokokerttusen tapaan, ei kuitenkaan erityisen runsaana. 

Rytikerttusia tavattiin erityisesti Kairanpäänraumassa, ainoa luhtakerttunen Kauhianpään 

edustalla. Satakieliä tavattiin vain kaksi reviiriä.  

Muusta lajistosta mainittakoon 2 kaulushaikaran reviiriä Kairanpään alueella (+ yksi kuului 

makeavesialtaalta saakka eteläpäähän), sekä kehrääjien esiintyminen Mannerveden pohjukan 

metsissä. Harmaahaikara esiintyi juhlapukuisenakin sen verran runsaana, että lajin pesintä 

esim. jossain Taipaleenlahden metsissä on todennäköistä. Uudenkaupungin ja Rauman 

kolonioilta on kuitenkin molemmilta matkaa parisen kymmentä kilometriä.  

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että raportissa esitetyt parimäärät ovat monien yleisten lajien 

osalta vain suuntaa antavia ja käytännössä pienempiä kuin todellinen parimäärä. Tarkemman 

parimäärän selvittäminen olisi edellyttänyt maihinnousua alueen lukemattomille saarille ja 

luodoille. Kappelinpää – Nihtiö välinen ranta-alue jäi kartoituksessa heikolle. Rantaviiva on 

tiheään asuttu ja saaria ja luotoja on edustalla niukemmin. Paljolti tästä johtuen alueen rannat 

näyttivät linjalaskennassa veneestä käsin hiljaisilta linnuston suhteen, ja varsinkin keskiosaan 

verrattuna. Kartoitusten perusteella saatiin kuitenkin varsin hyvä yleiskuva alueen linnustosta. 
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Mannerveden linnustollisesti tärkeimmät alueet on havainnollistettu seuraavalla kartalla 11. 

Tummanvihreällä on rajattu kaikkein tärkeimmät pesimäalueet ja vaaleanvihreällä 

linnustollisesti melko arvokkaat alueet. Luonnehdinta arvokkaimmista osa-alueista on esitetty 

kartan selitteenä.  

  

 

Kartta 11: Mannerveden linnustollisesti arvokkaimmat alueet: 

1: Runsas saaristolinnusto, erityisesti vesilintujen osalta 

2: pieniä pesimäluotoja, monimuotoista linnustoa 

3: pieniä pesimäluotoja, monimuotoista linnustoa 

4: Rehevän merenlahden monimuotoisuutta ja lajistoa 

5: mahdollinen vesilintujen suosima levähdysalue? 

6: Ihodenjoen suisto – Kauhianpään edusta, nykyisellään ei kovin linturikas, mutta varsinkin 

suistossa suuri potentiaali kunnostaa arvokkaaksi kokonaisuudeksi 

7: välisaariston runsaslintuisia luotoja 
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6. VESIENSUOJELU 
 

Maastokartoitusten ja Mannerveden kuormitusselvityksen perusteella arvioitiin mahdollisia 

toteuttamiskelpoisia ratkaisuja vesiensuojelun ja monimuotoisuuden hyväksi erityisesti 

Pyhämaan ja Laajan osavaluma-alueiden osalta. 

Vesistöjen kunnostus, kuormituksen vähentämien ja vedenlaadun parantaminen ovat 

pitkäjänteisiä toimenpiteitä, joiden tulokset näkyvät hyvässäkin tapauksessa vasta vuosien 

päästä. Mannerveden vesi on luokiteltu laadultaan tyydyttäväksi (SYKE 2020). Tavoite on 

luonnollisesti hyvä veden laatu – niin viranomaisten, kuin paikallisten asukkaidenkin 

näkökulmasta. Mannervesi rajautuu Selkämeren hyvän vedenlaadun merialueeseen 

pohjoisreunaltaan. 

  

6.1. KUORMITUS 
Turun ammattikorkeakoulun tekemän Mannerveden kuormitusselvityksen mukaan noin 75 % 

vesistön typpikuormituksesta ja 71 % fosforikuormituksesta tulee Ihodenjoen valuma-alueelta. 

Pyhärannan lähivaluma-alueiden puolella yhdyskuntien kuormitus on suurempi, kun taas 

suurimman, Pyhämaan osavaluma-alueen osalta maatalouden kuormitus on huomion 

arvoinen. Nämä tiedot ohjaavat osaltaan korjaavien toimenpiteiden prioriteetin suuntaamista. 

Toisaalta kuormitusta hillitseviä toimenpiteitä kannattaa tehdä myös sen mukaan, missä 

asioita voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja missä paikallinen sitoutuminen on hyvää. 

Kalankasvatus jatkui Mannervedellä pitkään. Toiminta painottui 2000-luvulla Pyhämaan 

puoleiseen osaan, jossa sijaitsee edelleen myös kalanjalostuslaitos. Kalankasvatukselle on 

laskettu Mannerveden kuormitusselvityksessä (2020) vielä noin 9 % osuus Mannerveden 

fosforikuormituksesta ja noin 4 % tyyppikuormasta. Kasvatus Mannervedellä on nyt kuitenkin 

jo loppunut käytännössä kokonaan, eikä kalankasvatusta voi enää vuonna 2021 luonnehtia 

Mannervettä kuormittavaksi toiminnaksi.  Yksi talvisäilytysallas alueella edelleen on. 

Talvisäilytyksessä kaloja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ruokita, joskin maksimissaan 2000 kg:n 

rehun ylläpitokäyttö on mahdollista. Määrä ei vaadi ympäristölupaa. Pidempään jatkuneen 

kasvatuksen vaikutukset voivat kuitenkin vielä näkyä, vaikka kasvatus on loppunut.   

Kalankasvatuksen loppuminen kasvattaa osaltaan Ihodenjoen valuma-alueen suhteellista 

osuutta Mannerveden kokonaiskuormituksesta. Kuormitusselvityksessä kalankasvatuksen 

lähivaluma-alueen kuormitus oli lisätty Naperonpuhdin ja saarien osavaluma-alueeseen. 

Kuormitusta tarkastellessa on hyvä huomata, että lähivaluma-alue muodostuu vain noin 

neljänneksestä (22 %) koko valuma-aluetta.  

Seuraavissa kaavioissa 1–4 on esitetty kalankasvatuksen loppumisen vaikutus Mannerveden 

kuormitusselvityksen mukaiseen (Kaseva ym. 2020) kuormituksen jakaantumiseen. 
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Kaavio 1: Koko valuma-alueen keskimääräinen fosforikuorma on yhteensä n. 5150 kg/vuosi 

(Kaseva ym. 2020). 

 

 

Kaavio 2: Kalankasvatuksen vaikutuksen poistumisella korjattu koko valuma-alueen 

keskimääräinen fosforikuorma on n. 4686 kg/vuosi.   
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Kuvio 2: Mannerveteen päätyvä keskimääräinen typpikuorma on yhteensä 115 000 kg/vuosi 

(Kaseva ym. 2021). 

 

 

Kaavio 2: Kalankasvatuksen vaikutuksen poistumisella korjattu koko valuma-alueen 

keskimääräinen typpikuorma on n. 110 570 kg/vuosi.   
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Kuva: Keväällä Ihodenjoki tuo sulamisvesien myötä reilummin kiintoaines- ja humuskuormaa 

Mannerveden eteläpäähän. Tämä näkyi hyvin veden sameutena 22.4.2020 © Pekka Alho 

 

6.2. KOSTEIKOT 
Kosteikkojen perustaminen ja ennallistaminen ovat keinoja sitoa ravinteita vesistöstä, lisätä 

monimuotoisuutta, parantaa maisema-arvoja ja joskus virkistyskäyttöarvojakin.  

Puhdas Mannervesi ry selvitti kosteikkojen perustamista Pyhärannan yleissuunnitelmassa 

(Nyqvist & Vuorinen 2015) ehdotettuihin soveltuviin paikkoihin yhdessä Leader Ravakka ry:n 

ympäristöneuvonnan kanssa. Pyhärannan kirkonkylään, kirkon eteläpuolelle kaavailtu 

kosteikko (Pyhärannan yleissuunnitelma, kohde 10 E) ei saanut kaikkien asianosaisten 

hyväksyntää ja vaihtoehdosta luovuttiin. Toteutettavaksi kosteikkokohteeksi valikoitui ehdotus 

Valkamanlahden kosteikkopaikasta (yleissuunnitelman kohde 16 P). Turun 

ammattikorkeakoulu teki kohteelle teknisen suunnitelman ja kohdetta on lähdetty 

toteuttamaan käytännössä vuonna 2021. Kohteen sijainti Ihodenjokivarressa pureutuu 

lähtökohtaisesti kuormituksen lähteeseen, vaikka ei yksistään kuormitusta pysty joen 

kokonaiskuormituksen osalta paljoa muuttamaan.   

Mannerveden kuormitusselvityksessä ehdotetaan potentiaaliseksi kosteikon perustamisen 

paikaksi Pyhämaan kirkonkylän venesataman viereistä Pyhämaanperää (ks. 5.2.4., s. 31).  

Pyhämaan puolella nyt tehdyn kartoituksen perusteella tarkemman selvittämisen arvoinen 

kohde olisi kuormituksen näkökulmasta Tellanlahden alue.  Suurehkon peltovaltaisen valuma-

alueen vesiä ilmeisesti pumpataan Mannerveteen. Pumppaamon edustalla on varsin leveä oja, 

joka kerää vesiä jo nyt kosteikkomaiseen laskeutusaltaaseen ennen pumppaamoa.  
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Kartta 12: Tellahden valuma-alue ja pumppaamon sijainti.  

 

Taulukko 1: Tellahden kosteikkopaikan tunnusluvut 

 

Nykyisen ohjelmakauden tukiehtojen mukaan peltoa on oltava kosteikon valuma-alueella 

vähintään 10 % ja kosteikkoa tai tulva-aluetta vähintään 0,5 % valuma-alueen pinta-alasta 

Tellahden kosteikkopaikka täyttää nämä ehdot peltojen osalta helposti (37 %) ja pienellä 

kosteikon laajennuksella myös valuma-alue-ehdon (nyt 0,3 %). Ehtojen täyttyminen tarjoaa 

viljelijälle mahdollisuuden saada tukea kosteikon perustamiseen ja sen hoitoon.  

 

 

TELLAHDEN KOSTEIKKOPAIKKA

VALUMA-ALUE 0,59 km2

VALUMA-ALUEELLA PELTOA 22 ha

KOSTEIKON PINTA-ALA 0,36 ha

KOSTEIKON VESIPINTA-ALA 0,2 ha

YLIVALUMA 230 l/s/m2

KESKISYVYYS 0,5 m
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6.3. JÄRVIRUOKO 
Järviruoko on rehevöitymisen myötä vallannut suuren osan rannoistamme. Ravinnekuorman 

lisäksi ruovikoitumista on edesauttanut laidunnuksen loppuminen useimmilla alueilla. Näin on 

käynyt myös Mannervedellä. Tehdyissä kyselytutkimuksissa Mynämäen Mynälahdella (Orjala 

2013) ja Uudenkaupungin makeavesialtaalla (Alho & Popova 2016) valtaosa ranta-asukkaista 

piti järviruokokasvustoa ongelmallisena virkistyskäytön näkökulmasta. Pieni osa ihmisistä näki 

kuitenkin ruo’on myös positiivisena, esim. näkösuojaa antavana.  

Ruoko kasvaa usein ”ei kenenkään maalla” ja on ollut Suomessa melko hyödyntämätön 

luonnonvara. Osassa Eurooppaa ruokoa on käytetty pitkää rakennusmateriaalina mm. 

kattoihin. Kattomateriaalina ruo’on jalostusarvo nousee riittävästi korjuukustannusten 

kattamiseen. Suomessa tehtyjen korjuukokeiluiden perusteella pullonkaulaksi muodostuu 

korjuun kannattavuus. Vaikka tahtotila on lähes yhteinen, ruo’on leikkuu, kuljetus ja esim. 

poltto polttolaitoksella muodostavat toimivan, mutta kannattamattoman yhtälön. Vaikka 

aineettoman hyödyn, virkistyskäyttö- ja luontoarvojen paraneminen, ovat kiistattomat, niiden 

arvottaminen yhtälössä on haastavaa. 

Ruokoa voitaisiin hyvin käyttää polttoaineena polttolaitoksissa. Tutkimusten ja koeajojen 

perusteella ruoko soveltuu hyvin esim. hakkeen seassa poltettavaksi. Seltysten mukaan 

polttolaitokset olisivat valmiit maksamaan raaka-aineesta samassa suhteessa kuin esim. 

hakkeesta. Ruoko olisi hyvä raaka-aine myös biokaasulaitoksille, mutta siellä se ei saisi maksaa 

portilla juuri mitään. Polttoon verrattuna ruoko pitää lisäksi silputa melko pieneksi ennen 

kaasuttamista, mikä on yksi lisätyövaihe ja siten uusi lisäkustannus. Biokaasutukseen tarvitaan 

tuoreena korjattua vihreää ruokoa, kun taas polttoon kelpaa korsiintunut talvilaatu, jonka 

korjuukausi on huomattavasti pidempi. Tuoreena korjuuta rajoittaa myös mm. linnuston 

pesimäaikaisen korjuun eettisyys. 

Kolikon toinen puoli liittyy ruovikoiden luontoarvoihin. Luontoarvot tulee aina huomioida jo 

laajempien leikkuiden suunnitteluvaiheessa. Ruovikot tarjoavat suojaa ja pesimäpaikkoja mm. 

monille lintulajeille ja kutupaikkoja kalalajeille. Toisaalta ruovikot tukahduttavat kilpailussa 

heikomman muun kasvillisuuden lähes kokonaan. Vuosittain kerros kerrokselta mätänevä 

ruokomassa aiheuttaa myös metaanipäästöjä, jotka ovat merkittäviä kasvihuonekaasuja.  

Turun ammattikorkeakoulu Oy on parhaillaan (2020–2021) pilotoimassa teollisen mittakaavan 

ruo’on korjuun suunnittelua Paraisten alueella. Teolliseen korjuuseen on tulossa myös sitä 

varten suunniteltua kalustoa. Korjuun haasteena on ollut, että korjuu on käytännössä vaatinut 

erilaisen kaluston maa- ja vesialueille. Usein väliin jää vielä näitä hankalampi pettäväpohjainen 

vyöhyke.  

Melkeinpä suurin työ tapahtuu kuitenkin jo ennen leikkuuta, sillä hyvinkin pirstaloituneiden 

vesialueiden omistuksen ja lupien haun prosessi ottaa aikaa ja voimavaroja. Vasta kun nämä 

pohjatyöt eli luontoselvitykset ja luvat vesialueille on selvitetty, pääsee urakoitsija korjaamaan 

ruokoa kannattavuuden näkökulmasta riittävän laajalta kokonaisuudelta. Uusina 

käyttökohteina järviruo’olle näyttäisivät olevan kasvualustat, jotka osin korvaisivat fossiilisen 

turpeen käyttöä kasvualustoissa.     
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Jo aiemmassa Pyhärannan yleissuunnitelman tavoitteena oli huomioida myös alueen 

järviruokovarantoja ja niiden hyödyntämistä. Raportissa esitetään hyödynnettäväksi soveltuvia 

ruovikkoalueita, erityisesti Kauhianpään ja Ihodenjokisuiston alueella. Muut kohteen ovat 

käytännössä liian pienialaisia kustannustehokkaasti hyödynnettäviksi. Käsillä olevan selvityksen 

osalta laajemmat ruokokasvustot kytkeytyvät Kuljun Natura-alueeseen. Niiden hyödyntäminen 

edellyttäisi luultavasti tarkkaa Natura-arviointia ennen mahdollista hyödyntämistä. 

 

Kuva: Kartoitusalueen ehkä hyödyntämiskelpoisimmat ruokovarannot sijaitsivat Kauhianpään edustalla. 

Kuvassa ilmeisesti jäiden niittämää järviruokokasvustoa Kauhianpään edustalla 22.4.2020 © Pekka 

Alho 

 

PERINNEBIOTOOPIT   

Perinnebiotooppien hoitoon on mahdollista saada tukea. Uuden ohjelmakauden kynnyksellä 

on kuitenkin vaikea lähteä arvioimaan tulevan ohjelmakauden euromääräisiä tukia, vanhan 

ohjelmakauden varojen ollessa jo sidottu. Tuet ovat yleensä suunnattu viljelijöille, mutta myös 

yhdistyksille voi olla mahdollista hakea tukea.  

Laidunuksen osalta rajoittava tekijä on eläinten määrä, sillä kohteita olisi paljon. Laiduntajia ei 

ole taloudellisesti kannattavaa tuoda pienille laidunlaikuille, mikä on tilanne suuressa osassa 

Mannervedenkin aluetta. Pienialaisetkin laitumet olisivat toki eduksi ja mahdollisia, jos esim. 

eläintilan omilla mailla tai naapurustossa on sopivia kohteita. Kauempaa tuotuna kustannukset 

kasvavat nopeasti ja eläimistä huolehtiminen hankaloituu. Riittävän laaja aluekokonaisuus tuo 

vasta kannattavuutta esim. nautatilalle. Ihodenjoen suistossa tähän voisi tarjoutua hyvä 

mahdollisuus. Perinnebiotoopit; ks. myös selvitysalueen yleiskuvaus / perinnebiotoopit. 
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TÄHKÄ-ÄRVIÄ JA MUUT UPOSKASVIT 

Puhdas Mannervesi ry:n havaintojen mukaan tähkä-ärviä esiintymät haittaavat virkistyskäyttöä 

osissa Mannervettä. Ärviäkasvustoja on hankala hävittää, sillä ne leviävät myös suvuttomasti 

kasvin palasista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurpiirteinen hävittämisyritys voi johtaa 

jopa entistä suurempiin ongelmiin. Ärviän kitkemiseksi on tehty mittavia kokeita mm. Kokkolan 

seudulla, mutta toistaiseksi ne eivät ole antaneet pitkäaikaista apua. Uudenkaupungin 

Haavaisissa Tähkä-ärviää on tuoreeltaan yritetty hävittää imuruoppaamalle, sekä kasvustoja 

peittämällä. Vielä ei tiedetä tuloksesta, mikä tilanne tulee jatkossa olemaan. Kustavissa 

Vesilinniemen suojeluyhdistys on tehnyt töitä uposkasvien poistamiseksi: 

https://www.veves.fi/. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyy paljon tietoa ja linkkejä asiaan liittyen. 

Myös muut vesikasvit, kuten ahvenvita ja rentovihvilä voivat aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle 

ja veneilylle. Poistettu uposkasvimassa voisi lähtökohtaisesti olla hyvinkin hyödynnettävissä 

esim. maanparannukseen tai vaikkapa biokaasutukseen. Kustannukset kuljetuksineen voivat 

kuitenkin rajoittaa hyötykäyttöä. 

  

  

Kuva: Tähkä-ärviän levinneisyys Suomessa (Lampinen & Lahti 2019) 

 

https://www.veves.fi/
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SUOJAVYÖHYKKEET JA MUUT MAATALOUDEN TOIMENPITEET 

 

Pyhämaan osavaluma-alue on lähivaluma-alueen osavaluma-alueista kookkain ja siksi suurin 

kuormittaja, sekä typen että fosforin osalta. Pyhämaan osavaluma-alueella maatalous on 

selvästi suurin yksittäinen typen ja fosforin kuormituslähde. Maatalous on myös selvästi suurin 

kuormittaja koko lähivaluma-alueella. 

Suojavyöhykkeiden rooli voi laajemmin jäädä Pyhämaan osalta suhteellisen pieneksi. Peltoalaa 

on suhteellisen vähän verrattuna esim. Ihodenjoen valuma-alueeseen ja monet peltolohkot 

suhteellisen pieniä. Suojavyöhykkeitä on kuitenkin hyvä perustaa ja ylläpitää, myös 

monimuotoisuuden näkökulmasta, vaikka Pyhämaan peltojen pienipiirteisyys voi vähentää 

mahdollisuuksia suojavyöhykkeisiin. Talvinen kasvipeitteisyys, laskeutusaltaat tai kosteikot, 

sekä erilaiset ekologiset viljelymenetelmät ovat kuitenkin suositeltavia yhdessä muiden 

alueella tehtävien toimenpiteiden kanssa. 

 

 

7. LOPPUSANAT JA KIITOKSET 
 

Toivomme että tehty Mannerveden yleisselvitys tulisi palvelemaan Pudas Mannervesi 

yhdistystä tulevissa ponnistuksissa. Selvityksen toivotaan palvelevan Pyhärannan ja 

Uudenkaupungin Pyhämaan asukkaita ja myös kuntien viranomaisia laajemminkin yhdessä 

Pyhärannan yleisselvityksen ja Mannerveden kuormitusselvityksen kanssa.    

Suuret kiitokset Puhdas Mannervesi ry:lle hyvästä yhteistyöstä, erityiskiitos Sinikka 

Pirttinokalle moninaisesta avusta yhteistyössä, sekä Kirsti Kalliolle luonnikkaan soutuveneen 

lainasta. Juha Niemelle kiitos avusta valuma-aluekarttojen kanssa, Mika Haltulle 

kalankasvatuksen tiedoista, sekä Niklas Lindemanille kuormitusselvityksen aineistoista. 

Ravakka ry ja Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu tukivat osaltaan hanketta – kiitos! 
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