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31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Halikon ja Marttilan kunnissa oleva Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200015). Alue Alue suojellaan luonnonsuojelulailla.
on laaja ja monipuolinen suokompleksi. Halikon alueelle ulottuu ainoastaan osittain
ojitettu Lintusuo, jonka erikoisuutena on laaja täysin puuton rahkanevakeskus sekä
muutama kaunis kallioluoto suon keskellä. Kohteessa esiintyviä luontotyyppejä ovat
*keidassuot ja *luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät.
Luontodirektiivin lajeja ovat liito-orava (St/St) ja ilves (Sh/Sh). Lintudirektiivin linnuista
tavataan harmaapäätikkaa (Sh/Sh), kangaskiurua (St/St) ja kehrääjää (St/St).

1

7

1, 2, 3

1

909 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998).
Karhubperänrahka (FI0100015). Natura 2000 ohjelmamonisteet.

Vuorelanmäen lehto

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200192) kuuluu osin Uskelan-Halikonjokilaakson Seutukaavassa SL- 406 aluetta.
maisema-alueeseen (kohde 587126). Kyseessä on lehtojensuojeluohjelmaan
kuuluva monipuolinen kalliomäkien katkoma lehtojakso. Lehdon eteläosat ovat
pähkinä- ja haapavaltaisia kallionaluslehtoja. Pääosa alueesta on kuusivaltaista,
mutta runsaasti pähkinää kasvavaa tuoretta lehtoa. Kallion reunamilla kasvaa myös
tammia. Muita vaateliaita lajeja ovat mustakonnanmarja, lehto-orvokki, imikkä,
tesmayrtti ja rauhoitettu näsiä. Alueella kasvaa myös vaateliaita lehtosieniä kuten
pähkinätatti, pähkinärousku ja lehtokärpässieni. Pesimälinnustoon kuuluvat
pähkinähakki, mustapääkerttu ja huuhkaja. Alueelta on löydetty valtakunnallisesti
uhanalainen lettosiemenkotilo (Sh). Liito-oravasta (St/St) on havaintoja.

2

4, 7, 12

2, 3

2

34 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä
periaatepäätös valtakunnallisesta
lehtojensuojeluohjelmasta ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

73163

Klinkanmäen luonnonsuojelualue

Kahdesta osa-alueesta koostuva yksityinen suojelualue, joka sisältyy UskelanSeutukaavassa SU-kohde 602 ja 603.
Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde 587126). Eteläisen osan puusto
muodostuu tammi-mäntyseoksesta, jossa on voimakas pähkinäpensaskasvusto.
Alue on alkanut lievästi kuusettua. Pensaskerroksessa on pähkinän lisäksi katajaa,
taikinamarjaa, tuomea ja koiranheittä. Kenttäkerroksessa on runsaasti heiniä ja
ruohoja. Pohjoisen lohkon valtapuuna on tammi. Huomionarvoisena puuna
mainittakoon metsälehmus. Pensaskerroksessa esiintyy katajaa, pähkinäpensasta
ja lehtokuusamaa. Alueen nisäkkäisiin lukeutuvat mäyrä, jänis, orava ja useat
pienjyrsijät. Linnustoon kuuluu pähkinähakki, lehtokurppa ja metsäpyy. Alueella
kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen sieni pähkinämaljakas (V).

2

1, 12

2

3

2 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätöskset no 316 ja
317/5.6.1959 ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

Suni, J. (1994). Klinkanmäen luonnonsuojelualueen
hoitosuunnitelma. 8 s. Julkaisematon moniste. LounaisSuomen metsälautakunta, Salon aluetoimisto.

Halikko

73165

Joensuun kartanon koivukujat

Joensuun kartanosta Halikon kirkkoon, Halikonjokeen ja Saloon johtavat koivukujat Seutukaavassa SU:1 401 -aluetta.
ovat pituudeltaan 855 m ja ne sisältyvät Uskelan-Halikonjokilaakson maisemaalueeseen (kohde 587126).

11

2, 12

2, 8

3

10,5 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 124/23.5.1949 Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinaisluontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
Suomen vaiheseutukaava 1
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Halikko

73182

Vuorentaan tammimetsikkö

Alue kuuluu osin Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde 587126). Seutukaavassa SU-kohde 605. Tammimetsikkö on 2
Jyrkähköllä rinteellä, 600 m matkalla on n. 90 tammea, joista 60 vähimmäismitat
luonnonsuojeluasetuksen (160/97 10§) tarkoittama
täyttävää. Rinteen puusto on nuorta ja matalaa. Taimikko on varttuvaa koostuen
luontotyyppi.
lähinnä koivusta ja männystä. Pensaskerros on tiheää koostuen pihlajasta, puiden
taimista, vadelmasta, taikinamarjasta ja terttuseljasta. Kenttäkerroksen kasvillisuus
on sekä VRT-tyypin että MeLaT-tyypin kuivaa lehtoa. Runsaimmat lajit ovat kielo,
sananjalka ja metsälauha. Rinteen yläosissa kasvaa paikoin jäkäliä ja kalliolajeja.

12

2

3

34 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
vaiheseutukaava 1
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Halikko

73183

Revasvuori

Kyseessä on murroslinjojen rajaama kapea ja jyrkänteinen kallioselänne, jolla on
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
merkittäviä maisemallisia arvoja. Lakiosista avautuu puuston lomasta erinomaisia
arvokas kallioalue). Kohde kuuluu laajempaan
näköaloja Halikonlahdelle saakka. Seinämillä on nähtävissä jäätikön hiomia uurteita. Mustanmetsä-Soikvuoren kalliojaksoon.
Kallioselänteen länsireunalla esiintyy harvinaista mineraalia, wollastoniittia.
Kasvillisuus on edustavaa, monipuolista ja osin harvinaista. Tavanomaiset
kangasmetsät ovat vallitsevia, mutta alueella esiintyy myös VRT- ja OMaT-tyypin
lehtoja. Jyrkänteillä on monipuolista pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä, myös
kalliorakojen kasmofyyttiyhteisöjä, joilla kasvaa mm. valtakunnallisesti uhanalaista
luutasammalta.

5

8

1, 2, 4

3

5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Halikko

73184

Isomäki

Maisemallisesti merkittävä murroslinjojen reunustama kalliomäki, jonka laelta
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
avautuu moneen suuntaan kauniita näkymiä. Länsireunan jyrkänteellä esiintyy
arvokas kallioalue).
rakoilun lohkomia ylikaltevia jyrkännepintoja. Pääkivilaji on granodioriitti, mutta laella
on pieni kalkkikivisulkeuma, josta on louhittu kalkkikiveä. Länsireunan biologisesti
merkittävällä jyrkänteellä esiintyy vaateliasta, lajistoltaan rikasta, meso-eutrofista
sammalvaltaista kasvillisuutta. Samalla seinämällä on myös kostea
rapautumaonkalo, jossa kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen luutasammal.
Jyrkänteen edustalla on kulttuurivaikutteista lehtoa.

5

8

1, 2, 4

3

36 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Halikko

73158

Karhunperänrahka

Halikko

73161

Halikko

Halikko

Halikko

73185

73186

Pirunvuori-Laviamäki

Karjanummi

Pirunvuori-Lavianmäki on maisemalliseti merkittävää, lakiosiltaan loivasti
kumpuilevaa, rakoilun synnyttämää kallioaluetta. Laella on Itämeren Yoldiavaiheen
aikainen muinaisranta. Itäreunan silokalliosessa rinteessä on kookas hiidenkirnu.
Alueella on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia, poronjäkäläistä
kalliomännikköä, MT- ja OMT -tyypin metsää ja mustikkakorpisoistumia.
Maisemallisesti merkittävän Knuutinmäen kasvillisuus vaihtelee jyrkänteen tyven
lehtomaisista sekametsälaikuista lakiosien karuun kalliomännikköön. Paikoin
tavataan vaateliaita lajeja. Länsijyrkänteellä on edustavaa oligotrofista sammal- ja
jäkäläpeitettä. Ylikaltevilla valuvetisillä seinämillä on myös runsaasti meso-eutrofista
sammallajistoa.

HUOMIOITAVAA

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
5
arvokas kallioalue). Hiidenkirnu on suosittu
paikallinen nähtävyys- ja retkeilykohde. Hiidenkirnu
on myös seutukaavan SU-kohde 613. Pirunvuoren
korkein laki on seutukaavan SU-kohde 614.

Alue kuuluu osin Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde 587126). Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
Karjannummi on maisemallisesti merkittävä kallioselännejakso, jonka lakiosat ovat kallioalue).
osin silokalliota, osin rakoilun synnyttämää vaikeakulkuista maastoa. Laen
pohjoisosassa on Itämeren Ancylusvaiheen aikana syntynyt rantalohkareikko. Suurin
osa alueesta on kuivia tai tuoreita kangasmetsiä, paikoin on avohakkuita ja
taimikoita. Jyrkänteillä tavataan oligotrofista pystyseinämien sekä silokallioseinämien
kasvillisuutta.
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Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.
8, 12

1, 2, 4

3

118 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

5

8

1, 4

3

73 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

Maisemallisesti arvokkaassa kohteessa on jyrkkäpiirteinen muinainen linnavuori, jokaMuinaisjäännösalue on seutukaavassa SU:2 431 - 5
sisältyy Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde 587126).
aluetta. Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4
Pohjoisrinteellä on porrasmainen jyrkänne, joka on kehittynyt graniitin kuutiorakoilun (arvokas kallioalue).
mukaisesti. Alueen biologisesti merkittävin osa on pohjois- ja länsireunan jyrkänteet
liepeineen. Kalkkikiviesiintymien kohdalla esiintyy vaateliasta pystyseinämien ja
ylikaltevien pintojen sammallajistoa, myös joitain uhanalaisia lajeja. Jyrkänteen
tyvellä on kuusikkoista lehtoa. Muualla on MT-tyypin metsiä, laella on myös hieman
kallioketoa. Historiallisesti alue on hyvin merkittävä rautakauden linnavuori ja
kalmisto, jäljellä on mm. pitkä vallin pohja.

8, 12

1, 2, 4, 7

3

8 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Halikko

73187

Linnamäki

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

LÄHTEET

Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Halikko

73188

Trollunge

Maisemallisesti merkittävä kalliomäki, jonka itäreunalla on massiivinen louhikko.
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
Lakiosista avautuu kauniita merimaisemia. Kallion lakiosat ovat rakoilun lohkomaa kallioalue). Jyrkänne- ja lakiosia käytetään näköalaporrasmaisesti kumpuilevaa kalliomännikköselännettä. Itäreunan jyrkänteen alla on ja retkeilypaikkoina.
jonkin verran lehtolaikkuja. Jyrkänteellä on edustavaa sammal- ja jäkäläpeitettä.
Seinämien raoissa on runsaasti kalliorakojen sammal- ja saniaisvaltaisia
kasmofyyttiyhteisöjä. Jyrkänteen tyvellä on lisäksi rapautumaonkaloiden
sammalkasvustoja, joihin kuuluvat mm. kalkkikahtaissammal ja rotanhäntäsammal.

8

1, 4,

3

20 ha

Halikko

73189

Päivärinteen laidun

Natura 2000 -ohjelman kohde FI0200175. Lypsykarjan laiduntama rinneniitty
Laidunnuskäytännön muuttaminen yölaitumesta
10
sijaitsee Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella (kohde 587126). Niityn
päivälaitumeksi vähentäisi alueen rehevöitymistä.
luoteisosassa on kaksi edustavaa tuoretta pienruohoniittyä, joiden väliin jää
Perinnebiotooppi (arvoluokka M+).
harmaaleppämetsikkö. Laitumen kaakkoispuolella on myös paikoin edustavia
pienruohokuvioita. Rinteen yläreunasta joen reunaan asti kulkee nauhana tuoretta
rehevöitynyttä heinäniittyä. Rinteessä näkyy maanvyörymistä aiheutuneita terasseja.
Huomionarvoisia lajeja ovat mm. kevätsara, maarianverijuuri, nurmitatar,
keväthanhikki, harmaapoimulehti, kevätesikko, ketonoidanlukko ja keltamaite.

7, 11

2, 4

3

2 ha

Halikko

73211

Kuusjoen mutka Vaskiossa

Alue on osa Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-aluetta (kohde 587126).
Sammalet ja käävät tulisi inventoida. Alueelle on
Kohteessa on kaunista ja vanhaa luonnontilaista metsää. Puusto on eri-ikäistä
rakennettu vedenottamo ja silta joen yli.
kuusivaltaista sekametsää, joukossa on järeitä haapoja, mäntyjä ja koivuja. Kuolleita
pystypuita, lahoja maapuita, keloja ja kääpäisiä pökkelöitä on runsaasti, samoin
sammal- ja kääpälajeja. Liito-oravasta (St/St) on havaintoja. Pensaskerros on harva
koostuen lehtokuusamasta, punaherukasta ja vadelmasta. Kenttäkerros vaihtelee
MeLaT-tyypistä kosteaan mesiangervovaltaiseen suurruoholehtoon.

17

2

3

3 ha

Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Halikko

73212

Kuusjoen varsi Latalassa

17

2

3

1,5 ha

Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Halikko

73452

Halikonjoen pikkuapolloesiintymä

17

3

3

79,5 ha

Halikko

308062

Kakossuo

Alue on Kuusjoen rannalla oleva luonnontilaisen kaltainen, järeäpuustoinen ja
Poimintahakkuut ovat heikentäneet alueen
2
luonnontilaisuutta.
kuusivaltainen lehto, joka sisältyy osin Uskelan-Halikonjokilaakson maisemaalueeseen (kohde 587126). Joen jyrkät rantatörmät ovat lehtometsää tai kuivempaa
kangasmetsää. Aivan joen rannassa on tasaista maastoa, jossa kasvaa järeitä
kuusia ja muutamia koloisia haapoja sekä vanhoja haarautuneita koivuja. Alue on liito
oravan (St/St) asuinaluetta.
Kohde sisältyy suurelta osin Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohdeNiittyalueita uhkaa umpeenkasvu, sillä karjan
11
587126). Pikkuapolloesiintymä on osittain päällekäinen kohteiden 73210, 73179b ja laidunnus on lopetettu. Perhosniityt tulisi pitää
73199 kanssa. Halikonjoen ja sen sivuhaaran varrella arvioidaan elävän yli 1000
avoimina puustoa raivaamalla. Laidunnus olisi
pikkuapollon kanta. Aiemmin ilmeisesti yhtenäisempi kanta elää nyt usealla erillisellä suotavaa aloittaa uudelleen ainakin osalla niityistä.
niittyalueella.
Pieni Kakossuon itäosan lahdelma ulottuu Kuusjoen kuntaan. Kakossuo on
Seutukaavassa SL 403 -aluetta. Natura 2000 1
soidensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200088). Kyseessä on
ohjelman aluerajaus on hieman
savikkoalueella sijaitseva keidassuo, jolla on heikosti maatunutta rahkaturvetta n. 3 soidensuojeluohjelman rajausta suurempi.
m syvyydelle. Suon laiteet ovat osaksi ojitettuja, osaksi luonnontilaisia. Niillä tavataanIlmoitettu pinta-ala on Natura 2000 -kohteen
laidenevoja, joita luonnehtivat mm. pullosara ja järviruoko. Keskustaltaan Kakossuo rajauksen mukainen. Koko alue suojellaan
on varsin avoin ja vallitsevat suotyypit koostuvat karujen nevojen tyypeistä. Suolla onluonnonsuojelulailla.
pieniä allikoita ja pohjois- sekä lounaisreunalla on metsäsaarekkeita ja suohon
pistäviä niemekkeitä. Luontodirektiivin luontotyypit: *keidassuot. Lintudirektiivin lintuja
ovat kapustarinta, liro, kurki, metso, palokärki ja pyy.

3, 7, 12

1, 2, 3

1

223 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

Suomen ympäristökeskus (2001). Halikonjoelta löytyi uusi
uhanalaisen pikkuapolloperhosen kanta. Suomen
ympäristökeskuksen lehdistötiedote 12.7.2001.
http://www.vyh.fi/ajankoht/tiedote/syke/tied01/t010712.ht
m
Katso kohde 308062 Kuusjoella.

Halikko

73160a

Viurilanlahti

Halikon ja Salon kuntien rajalla sijaitseva Viurilanlahti kuuluu Natura 2000 -ohjelmaanSuurelta osin seutukaavan SL 404 ja 405 -aluetta. 7
(FI0200027) ja se on osittain yhtenäinen Vaisakon Natura 2000 -kohteen
Kohde suojellaan joko luonnonsuojelu- tai vesilailla
(FI0200125) kanssa. Viurilanlahti sisältyy osittain Uskelan-Halikonjokilaakson
tai maankäyttöä säädellään rakennuslailla/kaavalla
maisema-alueeseen (kohde 587126). Viurilanlahti on pitkän ja kapean Halikonlahden
perukassa. Kasvillisuus on hyvin rehevää. Rehevän kasvillisuuden leimaa-antavin
piirre on lahtea kiertävät vankat järviruokokasvustot. Linnusto on monipuolinen ja
alueelta on tavattu lukuisia harvinaisuuksia. Riistantuottopistearvo on korkea. Lahdet
ovat lintujen tärkeitä muuton- ja sulkasadonaikaisia kerääntymisalueita ja
luontoharrastuskohteita. Luontodirektiivin lintuja ovat mm. helmipöllö, kaakuri (E/St),
mustakurkku-uikku, kangaskiuru (St/St), kapustarinta, kehrääjä (St/St), ruisrääkkä
(V/V) ja mehiläishaukka.

7, 12

3, 11

1

628 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja ympäristöministeriön 17.7.1991
vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava,valtioneuvoston 3.6.1982
vahvistama valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Viurilanlahti
(FI0100027). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200125), joka on osittain yhtenäinen kohteen
Suojelematon Vakkurinmäki toteutetaan maa2, 5, 10
73160a kanssa. Se sisältyy osittain myös Uskelan-Halikonjokilaakson maisemaaineslailla. Seutukaavassa suurelta osin SL 404 alueeseen (kohde 587126). Alueeseen kuuluu maisemaltaan merkittävä korkea
aluetta.
kallio ja matalampi kukkula, lehtoa ja rantaniittyä. Lehdot ovat maamme
edustavimpia lehtoalueita. Alue on monine pienpiirteisine lehtokokonaisuuksineen ja
rehevine aluskasvillisuuksineen sekä linnustollisesti arvokkaine Viurilanlahden
rantaniittyineen ja ruovikkoineen erittäin arvokas kokonaisuus. Vaisakon alueella
tavataan valtakunnallisesti harvinaista luontotyyppiä, *Fennoskandian
hemiboreaalista jalopuumetsää. Muita luontodirektiivin luontotyyppejä ovat laajat
matalat lahdet, kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset lehdot, *puustoiset suot
sekä Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet. Alueella kasvaa useita
valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja mm. pisarahelttahelokka ja isolimakki.
Luontodirektiivin lajeja ovat liito-orava (St/St) ja isotorasammal (Sh/Sh).

7, 12

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja ympäristöministeriön 17.7.1991
vahvistama Varsinais-Suomen täydennysseutukaava

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Vaisakko
(FI01000125). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Halikko

73160b

Vaisakko

K:\KESKEN\Salon seudun mk\SSMK selostus Folder\Liitteet\03luontokohteet.xls

3

2, 3, 4

1

374 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Valtioneuvoston 8.5.2002 tekemä päätös
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä

Lehtomaa, L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat.
Alueelliset ympäristöjulkaiset 160 . 429 s.

Viurilanlahti (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
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SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

7

5, 7, 12

2, 3, 12

2

92 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Vaisakon alueella on myös luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteeseen 73160b ja Seutukaavassa SL 404 -aluetta.
5, 10
osittain kohteisiin 73160a ja 73160c. Se sisältyy osittain myös UskelanHalikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde 587126). Luonnonsuojelualue
muodostuu Halikonlahteen työntyvästä niemekkeestä ja alueen pohjoisosassa
olevasta laajasta linnustollisesti arvokkaasta rantaniitty- ja ruovikkoalueesta.
Luonnonsuojelualueen kuvaus on melko yhtenäinen Vaisakon Natura 2000 -kohteen
kuvauksen kanssa.
Kohde sisältyy Vakkurinmäen osalta kohteeseen 73160a, 73160b ja 73160d ja
Seutukaavassa SL 404 -aluetta niiltä osin, kuin
5
kokonaisuudessaan Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde
Vakkurinmäki on päällekkäinen kohteen 73160b
587126). Kyseessä on massiivinen, maisemallisesti arvokas jyrkännemuotoja
kanssa. Kohde kuuluu laajempaan Mustanmetsäsisältävä laaja kallioalue, jolla on historiallista merkitystä muinaishautojen ansiosta. Soikvuoren kalliojaksoon.
Kallio kohoaa 66 m m.p.y. ja avokallioiset jyrkännemuodot erottuvat hyvin läheisiltä
teiltä. Myös alueen sisäiset maisemat ovat edustavia. Kallioalueen jyrkänteillä on
edustavaa oligotrofista pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä. Itäosan jyrkänteillä
on myös kalliorakojen ja rapautumaonkaloiden sammalyhteisöjä: tyvionkaloissa
kasvaa valtakunnallisesti uhanalainen luutasammal. Vaisakon selänteiden
lehtokasvillisuus kuvataan kohdassa 73160b.

1, 5, 7, 12

2, 3, 4

2

82 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Vaisakko
(FI01000125). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

7, 8, 12

1, 2, 4, 7

3

133 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

HUOMIOITAVAA

Halikko

73160c

Viurulanlahti, Jokiniemenlahti ja Kaijanlammi

Lintujensuojeluohjelman kohde, joka on osin yhtenäinen kohteiden 73160a ja
Seutukaavassa osin SL 405 -aluetta.
73160b kanssa. Se sisältyy osittain myös Uskelan-Halikonjokilaakson maisemaalueeseen (kohde 587126). Viurulanlahden-Jokiniemenlahden linnusto on
monipuolinen ja esim. vesilintukanta on poikkeuksellisen suuri. Lahdet ovat tärkeitä
muuton- ja sulkasadonaikaisia kerääntymisalueita. Vesilintujen valtalajeina ovat
nokikana, heinäsorsa ja silkkiuikku. Yleisiä rantalintuja ovat mm. töyhtöhyyppä,
taivaanvuohi ja isokuovi. Kohde on Varsinais-Suomen paras kahlaajapaikka.
Valtakunnallisesti uhanalaisista linnuista tavataan mm. pikkutikka (St/St) ja peltopyy
(V/St). Kaijanlammi koostuu n. 25 m korkean mäen pohjoispuolella olevasta
umpeekasvavasta Kaijanlammesta sekä lammen ja mäen väliin jäävästä
tervaleppäkorvesta. Vaateliaista lajeista esiintyy imikkää, lehtopalsamia,
lehtotähtimöä ja punakoisoa.

Halikko

73160d

Vaisakko

Vaisakko (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Halikko

73160e

Mustametsä-Vakkurinmäki

Halikko

73160f

Soikvuori-Haukkamäki

Kallioalue sisältyy osittain kohteeseen 73160c. Kolmesta, lähes yhtenäisenä
Seutukaavassa SL 405 -aluetta niiltä osin kuin
jatkuvasta kallioselänteestä koostuva kallioalue, joka on maisemallisesti merkittävä. Soikvuori-Haukkamäki on yhtenäinen kohteen
Lakiosista avautuu paikoin erinomaisia näköaloja mm. Halikonlahdelle.
73160c kanssa. Kallioalueinventoinnissa
Jyrkännemuodot ovat kohtalaisen monipuoliset ja edustavat. Korkiamäen
arvoluokka 4 (arvokas kallioalue). Kohde kuuluu
pystyjyrkänteessä on geomorfologisesti erikoinen kalliokieleke, jonka alla on rakoilun laajempaan Mustanmetsä-Soikvuoren
synnyttämä onkalo. Ala- ja keskirinteillä MT-tyypin metsät ovat vallitsevia, paikoin
kalliojaksoon.
tavataan VRT-tyypin kuivalehtolaikkuja sekä jyrkänteiden tyvellä kostean tuoretta
lehtokasvillisuutta. Kosteimmilla rinteillä on rahkasammalien muodostamia
valurakoja. Korkiamäen pohjoisseinämällä on runsaasti riippusammalrotanhäntäsammalvaltaisia sammalyhteisöjä, paikoin myös valtakunnallisesti
uhanalaista ruutusammalta sekä isoriippusammalta esiintyy runsaasti. Alue on
historiallisesti merkittävä Korkiamäen reunalla sijaitsevan uhrikiven ansiosta.

5

5, 8, 12

1, 2, 4, 7

3

86 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Halikko

73162b

Somerojan lähde

Somerojan yksityinen luonnonsuojelualue käsittää suon reunassa olevan lähdealuee Seutukaavassa SU:4 487 -aluetta.
ja se sisältyy kohteeseen 73162a. Ympäristö on kuivaa kanervaporonjäkäläkangasta ja pallosarakorpea. Lähde on padottu ja sitä on laajennettu,
lisäksi laskuojaa sekä soistunutta kangasta on ojitettu. Lähteen ympäristö on erittäin
kulunut. Virtaavan veden läheisyydessä kasvavat mm. okasammal,
poimulehväsammal, isonäkinsammal, soukkalehväsammal ja lahosammal.

8

1, 12

2, 13

3

1 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 877/27.9.1960 Gustafsson, E. (1988). Tarkastuskertomus 28.7.1988. 2 s.
ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama VarsinaisJulkaisematon moniste.
Suomen vaiheseutukaava 1
Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Halikko

73164a

Raiviston lehto

1, 12

2

3

0,3 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 756/1.8.1961 ja Lehtomaa, L. & T. Lunnas (1998). Halikon manneralueen
valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen luontoinventointi. 78 s. Julkaisematon moniste. Luonto- ja
vaiheseutukaava 1
maisematutkimus Lehtomaa ja Halikon kunta.

Kiikala

252108

Omenajärvi

Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen (kohde 587126) sisältyvä yksityinenSeutukaavassa SU:1 400 -aluetta. Kalliorinteen
2
luonnonsuojelualue, joka sisältää kalliojyrkänteen ja sen alapuolella olevan
sammalfloora on runsas ja erikoinen ja se tulisikin
pähkinälehdon. Lehto on kivikkoista kallionaluslehtoa, johon tihkuu kosteutta mäen tutkia huolellisesti. Luonnonsuojelualuetta tulisi
päällä olevasta suopainanteesta. Puusto on miltei kokonaan pähkinäpensaikkoa.
laajentaa kattamaan koko arvokas pähkinälehto.
Pensaskerroksessa on taikinamarjaa, lehtokuusamaa ja korpipaatsamaa.
Nyt lehto on suojelu vain osittain.
Kenttäkerros on pienen kalkkikiviesiintymän ansiosta edustava ja monipuolinen.
Alueella esiintyy useita huomionarvoisia lajeja: maarianverijuuri, rantahirvenjuuri,
mäkimeirami ja rantalitukka (V/V). Sienilajisto on runsas ja monipuolinen:
kavalakärpässieni, pähkinätatti, harmaatorvisieni, isolimakka sekä harvinaisia
haperoita.
Lintuvesiensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmiin (FI0200030) kuuluva merkittävä
Kohde kuuluu Project Mar -ohjelmaan ja on
7
lintuvesi, jonka ympärillä on kukkuloita ja poikittaisharjujakso. Alueen ranta- ja
seutukaavassa SL 405 -aluetta. Alue suojellaan
vesikasvillisuus on monipuolista, kasvillisuuden erikoisuuksia ovat mm. tähkä-ärviä, luonnonsuojelulailla. Pinta-ala on ilmoitettu Natura
ristilimaska ja kapeaosmankäämi. Hoikkavilla (S/-) ja jokileinikki (V/-) esiintyvät
2000 -kohteen rajauksen mukaan.
alueella. Järvi on tyypiltään mesotrofinen. Alueella on reheviä, matalia ja laajoja
rantaniittyjä. Omenajärvi on mainittu Suomen 5. parhaimmaksi lintuvedeksi.
Vesilintuja on erittäin runsaasti, samoin kahlaajalajisto on poikkeuksellisen edustava.
Lisäksi alue on lintujen muutonaikainen levähdysalue. Luontodirektiivin luontotyyppej
ovat Magnopotamion tai Hydrochariton -kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet ja
*Fennoskandian metsäluhdat. Lintudirektiivin lajeja: heinätavi, jouhisorsa, kurki,
laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mehiläishaukka, ruisrääkkä (St/St) ja mustakurkkuuikku. Luontodirektiivin lajeja: liito-orava (St/St) ja saukko.

5, 7, 12

2, 3, 9

1

230 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Omenajärvi (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
Rusanen, P. (1996). Kiikalan Omenajärven
pesimälinnustoselvitys 1996 . 8 s. Metsähallitus,
Etelärannikon puistoalue.

Kiikala

252120

Koisojannotko

Kohteeseen sisältyy harjutasanne, muutamia pieniä harjukumpuja ja n. 400 m pitkän Alueen länsirajalla on pieni sorakuoppa.
ja runsaat 5 m ympäristöään korkeampi selänne. Alue on osittain päällekkäinen
Rekijokilaakson Natura 2000 -kohteen (FI00102) kanssa. Hienosta aineksesta
kerrostuneeseen muodostumaan on uurtunut 25-30 m syvä jokilaakso,
poikkileikkaukseltaan V:n muotoinen raviini. Laakson rinteet ovat jyrkät ja
maisemallisesti vaikuttavat. Laakson pohjalla on pieni lampi. Kasvillisuus on MT- ja
OMT -tyyppiä, puustoltaan kuusivaltaista ja monin paikoin lehtomaista. Rinteiden
alaosissa on muutamia pohjaveden tihkupintoja.

11

17

1, 4

3

78 ha

Kiikala

252122

Palmutjärvi

Järvi sijaitsee Omenajärven läheisyydessä. Linnustollisesti ja maisemallisesti erittäin Seutukaavassa SL 402 -aluetta.
arvokas järvi.

8

12

3, 4

3

19, 5 ha

K:\KESKEN\Salon seudun mk\SSMK selostus Folder\Liitteet\03luontokohteet.xls

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Omenajärvi
(FI0200030). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Kontturi, O. & A. Lyytikäinen (1987). Varsinais-Suomen
harjuluonto. 178 s. Valtakunnallinen harjututkimus, raportti
36. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Turku.

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.
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KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Kiikala

252123

Johannislund

Kankaalla, kylän länsipuolella onDianthus arenarius-Geranium sanguineum yhdyskunta.

Seutukaavan SL-kohde 600.

11

12

2, 9

3

1,2 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalalan harjuseutukaava

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Kiikala

761006a

Hyyppärän harjualue

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200010) sijoittuu usean kunnan alueelle. Alue on Seutukaavassa SL 402, 404, 405, 406, 408, 410 ja 1, 4, 5, 8
hyvin monipuolinen: harjuja, soita, lähteitä, lampia, raviineja, puroja, kallioita ja järviä.411 -aluetta,SU:1 400 -aluetta sekä SU:4 481 Lammensuon-Pehkusuon alueelle on ominaista suoluonnon monimuotoisuus. Neva- aluetta. Lähes koko kohde on seutukaavassa
alue on suorassa yhteydessä Lammenjärveen. Särämäki on pitkä jyrkänteinen
merkitty suojeltavaksi pohjavesialueeksi. Suojelu
kalliojakso, jonka eteläosan kallioalue on keskiravinteista. Muu osa on karua kalliota. toteutetaan osin luonnonsuojelulailla, vesilailla tai
Monimuotoisuudesta johtuen Hyyppärän harjualueen linnusto on edustava.
metsälailla. Maa-aineksen ottoa rajoitetaan paikoin
Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. kuikka (St/St), kaakuri (Sh/Sh), harmaapäätikka maa-aineislailla.
(Sh/Sh) ja kangaskiuru (Sh/Sh). Alueella on tavattu runsaasti valtakunnallisesti
uhanalaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä alueellisesti uhanalaiset röyhysara (V/-) ja
idänneulankärki (H/-). Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat mm. harjumuodostumien
metsäiset luontotyypit, *mäntyvaltaiset puustoiset suot, boreaaliset lehdot,
*keidassuot ja humuspitoiset lammet ja järvet.

7, 12

1, 2, 3, 4, 5, 1
9, 13

2468 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1 ja
ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava. Valtioneuvoston 19.4.1979
vahvistama soidensuojelun perusohjelma

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Hyyppärän
harjualue (FI0200010). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Kiikala

761006b

Hyyppärä-Kaskistonnummi

Someron ja Kiikalan kuntiin sijoittuva harjujensuojeluohjelman kohde, joka on
Seutukaavassa SL 402, 404, 406 ja 410 -aluetta
suurelta osin päällekkäinen kohteen 761006a kanssa. Alue on geomorfologisesti
sekä SU:4 481 -aluetta.
erittäin merkittävä ja monipuolinen III Salpausselän ja pitkittäisharjujen yhtymäkohta
laajoine delta- ym. glasifluviaalimuodostumineen. Alueella on runsaasti
maisemallisesti kauniita lampia ja pikkujärviä. Alueen reunoilla on lähteikköjä ja
pohjaveden tihkumiskohtia, joihin on muodostunut reheviä soistumia. Kasvillisuus on
yleisilmeeltään karua. Huomattava osa metsistä on CT- ja CIT -tyyppiä. Alueen
keskiosissa, etenkin korkeimmilla kumpareilla tavataan VT-tyyppiä. Alueen
kasvillisuuteen kuuluu harvinaisia hietikkolajeja kuten hietaneilikka (E/St),
kangasraunikki (E/St), idänneulankärki (V/-).

4, 8

7, 10, 12

1, 2, 5, 9, 13 1

1589 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava

Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.

Kohteeseen 761006a sisältyvä arvokkaaksi luokiteltu pienvesi Someron ja Kiikalan Kohde on osa seutukaavan SL 405 -aluetta.
kuntien rajalla. Kohteen koillisosassa on halkaisijaltaan noin 50 m oleva lähde, josta Lammen länsipuolella on kesämökki.
virtaa vähäinen puro lounaaseen. Puron varrella on lisää lähteitä, jotka lisäävät
vesimäärää vähitellen. Koillisosan lähteet ovat lähinnä mesotrofisia.
Herakkaanlähteen lammen itäpuolella on vaikeakulkuinen runsasvetinen
lähdehetteikkö. Lähdehetteikön ja lammen välissä on mesotrofista rimpinevaa.
Alueella on myös karuja rämeitä ja korpia, jotka monipuolistavat sen kasvillisuutta.
Uhanalaisista suotyypeistä alueella tavataan LäL ja MeLä ja uhanalaisista kasveista
mm. röyhysara (V/-).
Someron ja Kiikalan rajalla sijaitseva runsasvetinen Lammenlähde sisältyy kohteisiin Seutukaavassa SL 410 -aluetta.
761006a ja 761006b. Lammenlähteen rannoilla sekä muutaman kymmenen metrin
matkalla siitä laskevan puron varrella on rehevää lähdehetteikköä. Lähteen
kaakkoispuolella on lähteistä ruohokorpea ja mustikkakorpea. Uhanalaisista
suotyypeistä tavataan MeLä, LäK ja RhK. Kasvillisuuteen kuuluvat mm.
lehtotähkimö, kangaskorte, soikkokaksikko, korpinurmikka, tesma, rassisammal ja
hetekuirisammal.
Someron, Kiikalan ja Nummi-Pusulan rajalla sijaitseva arvokkaaksi pienvedeksi
Seutukaavassa SL 404 -aluetta.
luokiteltava Hossojanlähde sisältyy kohteeseen 761006a. Hossojanlähteestä
keskeltä karua delta-aluetta saa alkunsa puro, jonka vesimäärää lisäävät
puronvarren lukuisat lähteensilmät ja tihkupinnat. Puro on täysin luonnontilainen, eikä
lähteittenkään vesitaloutta ole häiritty. Puron alkulähde on pieni karu lähteensilmä,
mutta sen alapuolella alkavat rehevät, osin lettomaiset lähdehetteiköt. Edustavaan ja
monipuoliseen kasvillisuuteen kuuluvat mm. röyhysara (-/V), hetesara (-/Sh),
sykeröpiippo (-/Sp), harsosammal (St/St), äimäsara, tesma ja
päärynäsompasammal. Uhanalaisista suotyypeistä tavataan LäL, MeLä ja Tihkup.

8

7, 12, 15

2, 13

2

6 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

8

7, 10, 12

2, 13

2

2 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronAnon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
Kiikalalan harjuseutukaava, valtioneuvoston 20.8.1998
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
antama päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Suomen ehdotuksen hyväksymisestä

8

7, 12, 15

2, 12, 13

2

13 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

1, 2, 13

2

139 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronAnon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
Kiikalan harjuseutukaava , valtioneuvoston 20.8.1998
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
antama päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Suomen ehdotuksen hyväksymisestä

2

37 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronAnon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
Kiikalan harjuseutukaava, valtioneuvoston 20.8.1998
antama päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Suomen ehdotuksen hyväksymisestä

1, 3, 7, 10, 12 1, 2, 11, 12 2

2,5 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätökset no 789 ja
790/23.10.1959 ja ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalan harjuseutukaava,
valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no
1902/15.10.1970 ja ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalalan harjuseutukaava

Kontturi, O. (1978). Kiikalan harjumaiseman tila ja suojelun
tarve. Teoksessa Arohonka, J. (toim.): Kiikalan-Hyyppärän
harjualueen luonto ja käyttö. 15-26. Valtakunnallinen
harjututkimus, raportti 6. Salon seudun
luonnonsuojeluyhdistys Ry.

Laine, U. & J. Nurmi (1978). Hyyppärän alueen kasvillisuus
ja sen kulutuskestävyys. Teoksessa Arohonka, J. (toim.):
Kiikalan Hyyppärän harjualueen luonto ja käyttö . 27-39.
Valtakunnallinen harjututkimus, raportti 6. Salon Seudun
luonnonsuojeluyhdistys ry.

Kiikala

761006e

Herakkaanlähde

Kiikala

761006f

Lammenlähde

Kiikala

761006g

Hossojanlähteet

Kiikala

761006i

Lammensuo-Pehkusuo

Soidensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 761006a ja osittain
Merkittävä virkistyskohde. Seutukaavassa SL- 408 1
kohteeseen 761006b. Lammensuo-Pehkusuo käsittää III Salpausselän
aluetta.
proksiaalipuolella sijaitsevan melko aukean rahkasuon. Rahkasuolla on komea
lähde, josta lähtee Kultalähteenoja. Ojan varsilla on rahkarämettä samoin kuin suon
reunaosissa. Alue sisältää laajan harju- ja suoalueeseen liittyvän Lammenjärven.

3, 7, 10, 12

Kiikala

761006j

Varesjoen Kuru

Soidensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 761006a ja osittain
kohteisiin 761006b ja 761006m. Kohde käsittää erittäin hyvin luonnontilansa
säilyttäneen komean puronotkon. Kyseisellä kohdalla Varesjoki virtaa paikoin yli 20
m syvän notkon pohjalla. Kurun pituus on 2 km leveyden vaihdellessa 100-200
metriin. Joen vesi on puhdasta, joskin humuspitoista. Kohteeseen kuuluvat myös
joen sivuhaarat uomineen sekä pohjoisen harjualueen synnyttämät hetteikköiset
lähdealueet. Alueella on vaihtelevia lähteistöpintoja ja upeita korpikuusikoita sekä
katoamassa olevia suo- ja metsätyyppejä, kuten lehto-, harmaaleppä- ja
lähdekorpia. Alueen linnustoon kuuluu runsaasti lehtoja ja pökkelöitä suosivia lajeja.

3, 7, 9, 10, 12 1, 12, 13

Kiikala

761006k

Kultalähde

Yksityinen luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteisiin 761006a, 761006b ja 761006i Seutukaavan SL 404 -aluetta.
Kultalähde on luonnontilainen ja tavallista suurikokoisempi lähdemuodostuma.
Lähteen lisäksi kohteeseen kuuluu monia pieniä ja usein kasvillisuuden peittämiä
silmäkkeitä ja osa lähteen laskupuroa, Kultalähteenojaa. Kultalähteenoja on
luonnontilaisuutensa takia yksi Varsinais-Suomen arvokkaimmista puroista. Pääosa
alueesta on mäntyrämettä ja laidat harjumännikköä. Lettolajeista tavataan mm.
hetesammal, kultasammal, leton hiirensammal, leton rahkasammal ja leton
tähtisammal. Harjulähteen liepeillä esiintyy röyhysara (V/-).

8

Yksityinen luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteisiin 761006a ja 761006b. Kohde Seutukaavan SL 404 -aluetta.
on Varsinais-Suomen korkein kohta (140 m m.p.y.) ja se on noin 60 m läheisen
Lammenjärven pintaa korkeammalla. Alue on geologisesti monipuolinen III
Salpausselän ja kahden pitkittäisharjun kohtaamispaikka. Alueen lakiosat edustavat
luonnontilaista harjumaisemaa, alempana on luonnontilaiseksi uudistuvaa taimikkoa.
Luonnontilaisuutta vähentää alueen eteläkulmassa oleva pieni sorakuoppa.

11

Kiikala

761006l

Hyyppärän Harjumäki
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Kohteen pohjoispuolella sijaitsevan kalkkitehtaan 8
toiminnassa tulisi huomioida Varesjoen
luonnontilaisuuden säilyttäminen. Seutukaavassa
SL 406 -aluetta.

1, 7, 10, 12

1, 4, 12

3

22 ha

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Arohonka, J. ym. (1978). Kultalähde. Teoksessa
Arohonka, J. (toim.): Kiikalan-Hyyppärän harjualueen
luonto ja käyttö. 43-52 . Valtakunnallinen harjututkimus,
raportti 6. Salon Seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.

4 (21)

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

3, 7, 9, 10, 12 2

2

20 ha

valtioneuvoston 27.6.1996 tekemä periaatepäätös
vanhojen metsien suojelusta ja ympäristöministeriön
2.6.1997 vahvistama Someron-Kiikalalan harjuseutukaava

5

7, 8, 12

1, 2, 4

3

71 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalalan harjuseutukaava

11

7

1

3

99 ha

Johannislundin järvet ovat osittain päällekkäiset kohteiden 761006a ja 761006b
Seutukaavassa SL 409 -aluetta.
kanssa. Alue muodostaa merkittävän harju- ja vesiluonnon suojelukokonaisuuden.
Järvialue muodostuu vajaasta kymmenestä järvestä: Sakarjärvi, Musta-Kolosin, IsoKolosin, Pikku-Kolosin, Iso-Jouteva, Mustalammi ja Kakarlammi.

8

7, 10, 12

1, 13

3

195,5 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalalan harjuseutukaava

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Huhdanoja

Sisältyy kohteeseen 761006a. Huhdanoja on Kiskonjoen vesistön latvoilla oleva
perkaamaton ja arvokas luonnonpuro.

8

7

12, 13

3

18,5 ha

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Rekijokilaakso

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200102). Perttelin, Someron ja Kiikalan kunnissa Someron puoleinen osa on perinnebiotooppi
9, 10
sijaitseva Rekijoen laaksoalue on poikkeuksellisen laaja ja maankäytöltään
(arvoluokka V). Perttelin ja Kiikalan puoleiset osat
yhtenäinen perinnemaisemakokonaisuus. Rekijoki on uurtanut syvän ja
ovat paikoitellen eri arvoluokkiin kuuluvia
jyrkkärinteisen jokilaakson. Avoimet niityt, puoliavoimet laidunrinteet, hakametsiköt japerinnebiotooppeja. Somerolle ja Perttelille
lehtomaiset metsälaitumet ovat säilyneet hyvin etenkin Häntälä-Talvisillan alueilla. kuuluvat alueet ovat osin SU:1 402 -aluetta.
Notkoihin on jäänyt mosaiikkimaisia vanhan metsän laikkuja. Laidunnuksen myötä Suojelun toteuttamistapoina ovat
syntyneet perinnebiotoopit ovat pääasiassa tuoreita niittyjä. Alueella tavataan
luonnonsuojelulaki, vesilaki ja sopimus
runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja kuten vienansara (Sh/V),
maanomistajan kanssa. Ilmoitettu pinta-ala on
haapariippusammal (V/E), tulvasammal (Sh/E), ojaäimäsammal (Sp/Sp), pikkuapollo koko Natura 2000 -kohteen pinta-ala. Aluetta
(Sh/Sh) ja lehtohopeatäplä (-/V). Lintudirektiivin lajeista tavataan mm.
käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan harmaapäätikka (Sh/Sh), helmipöllö, pikkulepinkäinen ja varpuspöllö.
vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.
Luontodirektiivin tuontotyyppejä ovat mm. boreaaliset lehdot, alavat niitetyt niityt,
kostea suurruohokasvillisuus, *Fennosskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt,
Fennosskandian hakamaat ja kaskilaitumet sekä Fennoskandian luonnontilaiset
Soidensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200013). Raadessuo on
Seutukaavassa SL 406 -aluetta. Alue tullaan
1
monipuolinen keidassuo, jossa etenkin rämeet ovat hyvin edustettuina. Suon
suojelemaan luonnonsuojelulailla. Natura 2000 keskiosan nevat, lähinnä SIN- ja LKN -tyypin nevat, sekä laiteiden luonnontilaiset
ohjelman rajaus on hieman soidensuojeluohjelman
korvet lisäävät suon arvoa. Suon luoteisosan vedet laskevat pitkin kallioiden välistä rajausta suurempi. Kohteen pinta-ala on ilmoitettu
kapeaa juottia, jossa kasvaa metsäluhtaa. Luhta rajautuu itäreunaltaan komeaan
Natura 2000 -kohteen pinta-alan mukaan.
jyrkänteeseen. Maisemallisesti merkittävä Taliksaaren metsäsaareke lisää alueen
monipuolisuutta. Suon eteläosaa halkoo valtatie. Raadessuolla on monipuolinen
linnusto. Suon hyönteisiin kuuluu mm. harvinainen luumittari. Luontodirektiivin
luontotyyppejä ovat *keidassuot ja *Fennoskandian metsäluhdat. Lintudirektiivin
lintuja ovat mm. kurki, kapustarinta, liro, helmipöllö, huuhkaja, varpuspöllö, kehrääjä
(St/St) ja harmaapäätikka (Sh/Sh). Alue on arvokas lintujen pesimäalue.

7, 11, 12

1, 2, 3, 4, 5, 1
7, 9, 13

1209 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä,
valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

Kiikala

761006m

Varesjoki

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde ja luonnonsuojelualue, joka sisältyy
kohteisiin 761006a ja 761006b sekä osittain kohteeseen 761006j.

Seutukaavassa SL 406 -aluetta.

3

Kiikala

761006n

Särämäki (Kiikala)

Alue sisältyy osittain kohteeseen 761006a. Särämäki on pitkä ja jyrkänteinen
Seutukaavassa SL 411 -aluetta.
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
kallioselännejakso. Kallioselänteellä on merkittäviä maisemallisia, geologisia ja
kallioalue).
biologisia arvoja. Kallioalue on ollut jääkauden jälkeisenä aikana suurelta osin
vedenkoskematonta aluetta. Nämä supra-akvaattiset alueet ovat Lounais-Suomessa
hyvin harvinaisia. Alueen eteläosassa on laattarakoilun lohkoma edustava jyrkänne.
Kallion lakiosat ovat poronjäkäläistä männikköä, jossa eteläpäässä on
kalliopaljastumilla runsaslajisia niittymäisiä kohtia. Kasvillisuutta: vuorimunkki (S/-),
karvakiviyrtti ja mäkitervakko. Jyrkänteiden edustalla on VRT-tyypin kuivalehtoa.
Jyrkänteillä on edustavaa pystyseinämien sammalpeitettä.

Kiikala

761006o

Hepokroppa

Alue sisältyy osaksi kohteeseen 761006a. III Salpausselän reunamuodoston
keskiosaan kuuluva alue käsittää suuren reunamuodostumakokonaisuuden,
proksimaalireunaa jyrkkine jään kontaktirinteineen, pienen harjanteen,
reunakumpuja, harjukuoppa- ja uomamaastoa sekä lohkareisen reunaharjanteen.
Kasvillisuus on pääosin VT- ja CT-tyyppiä, luoteisrinteen alaosassa MT-tyyppiä.

Kiikala

761006p

Johannislundin järvet

Kiikala

761006q

Kiikala

761007a

Kisko

259291

Raadessuo

Kisko

259292

Pyysuo

Kisko

Kisko

259294

259297

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

Koskossuo

Isoniemi

Alue on kolmelta sivulta soranottoalueiden
rajoittama ja sen läpi menee muutama
metsäautotie.

Soidensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200012), joka sijaitsee Kiskon Kiskon osa-alue on seutukaavassa SL 402 -aluetta 1
ja Perniön rajalla. Pyysuo on sokkeloinen keidassuo, jonka länsireunalla on pieni
ja Perniön osa-alue SL 412 -aluetta. Alue tullaan
Kytömäenjärvi. Alue muodostaa arvokkaan ja lähes luonnontilaisena säilyneen
suojelemaan luonnonsuojelulailla. Natura 2000 kosteikkokonaisuuden. Pyysuo on karu keidassuo. Suon hyvin säilyneissä
ohjelman rajaus on hieman soidensuojeluohjelman
laidenevoissa ja -korvissa tavataan mm. pullosaraa, raatetta, vehkaa ja paatsamaa. rajausta suurempi. Kohteen pinta-ala on Natura
Niin ikään kohosoille tyypillinen reunaluisu on suon itälaidalla poikkeuksellisen selväs2000 -kohteen pinta-alan mukainen.
nähtävissä. Suon laitoja on jonkin verran ojitettu. Suon keskiosassa on
metsäsaarekkeita, jotka lisäävät suon monipuolisuutta. Umpeutuva, alle 10 ha
suuruinen Kytömäenjärvi on pieni lintujärvi. Järven laajat rantanevat yhdessä
Korpibiotooppien kanssa täydentävät Pyysuon suotyyppivalikoimaa. Alueella on
runsas pesimälinnusto. Lintudirektiivin linnuista tavataan mm. harmaapäätikka
(Sh/Sh), kurki, laulujoutsen, liro ja mustakurkku-uikku. Järven rantanevoilla tavataan
runsaasti kahlaajia. Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat *keidassuot ja
*Fennoskandian metsäluhdat.
Soidensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200005). Koskossuo edustaa Seutukaavan SL 405 -aluetta. Alue suojellaan
1
maastamme nopeasti katoamassa olevia Saaristo-Suomen puustoisia keidassoita ja luonnonsuojelulailla. Natura 2000 -kohteen rajaus
se on siten tieteellisesti erittäin arvokas. Suon arvoa korostaa sen luonnontilaisuus. on hieman soidensuojeluohjelman kohdetta
Siellä ei ole ainuttakaan ojaa, joten laidenevat ja -korvet ovat hyvin edustettuina.
suurempi. Pinta-ala on ilmoitettu Natura 2000 Suon kasvisto ja eläimistö ovat hyvin tyypillistä suojalistoa ja siellä pesii mm. kurki. kohteen pinta-alan mukaan.
Luontodirektiivin luontotyyppi on *keidassuot ja lintudirektiivin lintu kurki.
Isoniemi on Natura 2000 -ohjelman (FI0200165) ja vanhojenmetsien
Vanhojen metsien suojelualue, jonka suojelu
suojeluohjelman kohde. Lehto ja lehtomainen kohde, joka rajautuu järveen, kallioon, toteutetaan luonnonsuojelulailla.
mökkeihin sekä peltoihin. Kasvillisuus on rehevää ja alueella on liito-oravan VU
reviireitä. Alueella on pieni noro ja pieniä haapametsiköitä sekä metsälehmuksia
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5

SUOJELUPERUSTE

LÄHTEET

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Rekijokilaakso (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
Lehtomaa, L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 160 . 429 s.

3, 7, 12

1, 3, 5

1

226 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Raadessuo
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
(FI0200013). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma
Raadessuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

3, 7, 12

1, 2, 3

1

192 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Pyysuo
(FI0200012). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma ja valtioneuvoston 3.4.1986
vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Koskossuo
(FI0200005). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

3, 7, 12

7, 9

1, 2, 12

2

1

3

41 ha

20 ha

Pyysuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Koskossuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

valtioneuvoston 27.6.1996 tekemä periaatepäätös
Luonais-Suomen ympäristökeskus (2006)
vanhojen metsien suojelusta, "Valtioneuvoston 8.5.2002
tekemä päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä"

5 (21)

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

2

4, 12

2, 3

2

8 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta ja
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Komiteamietintö (1988).Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. 279 s.

Maisemallisesti merkittävä harjujensuojeluohjelman kohde, joka sijaitsee Kiskon ja Seutukaavassa osin SL 407 -aluetta. Pieni
11
Pohjan kuntien rajalla. Epäyhtenäiseen harjujaksoon kuuluva alue käsittää
hiekkakuoppa, sähkölinja ja ajoneuvopolku
suurehkon kallioperälaakson reunalle kerrostuneen epäsymmetrisen ja
vähentävät alueen luonnontilaisuutta. Ilmoitettu
terassimaisen harjumuodostuman sekä siihen liittyvän laajentuman, joka on
pinta-ala on koko harjujensuojeluohjelman kohteen
deltamainen alueen eteläosassa. Eteläpuoliskossa on muutama matalahko
pinta-ala. Kiskon osuus kohteesta on 72 ha.
sulamisvesiuoma, tasanteen reunalla on paikoin rantavalleja. Kasvillisuus on VT- Ja
CT -tyypin metsää.
Kyseessä on Raadessuon (kohde 259291) länsireunaan rajautuva pitkä kallioalue. Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
Maisemallisesti merkittävä Vaihemäki muodostuu erillisistä selänteistä ja
kallioalue).
korpinotkelmista. Kalliolta avautuu erinomaisia näköaloja länsipuolelle ja
Raadessuolle. Laajat lakiselänteiden silokalliomuodot ja länsireunan osin massiiviset
jyrkännemuodot ovat melko edustavia. Lakiosissa on karuja männiköitä, joissa on
oligotrofisia kallioniittyjä. Silokallioisella lounaisrinteellä kasvaa pikkutervakkoa.
Jyrkänteillä on oligo-mesotrofista sammalvaltaista kasvillisuutta, mm. kalliorakojen ja
-onkaloiden sammalkasvustoja sekä kutrisammalten luonnehtimaa keskiravinteista
sammalpeitettä. Kutrisammalten ohella hieman harvinaisempaan jyrkännelajistoon
kuuluu tihkutierasammal.

10, 12

1, 4

2

100 ha

valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen
seutukaava 2 ja valtioneuvoston 3.5.1984 vahvistama
valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma

Kontturi, O. & A. Lyytikäinen (1987). Varsinais-Suomen
harjuluonto. 178 s. Valtakunnallinen harjututkimus , raportti
36. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Turku.

8

1, 4

3

91 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Kuurinmäki

Kohde on pieni, pyöreä ja maisemallisesti merkittävä graniittiselänne, joka kohoaa Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
itäreunastaan jyrkänteisenä. Lakiosista avautuu varsin edustavia näköaloja.
kallioalue).
Lakiosistaan alue on kohtalaisen kumpuilevaa, kalliomänniköiden ja pienten räme- ja
korpinotkelmien luonnehtimaa kalliomaastoa. Tavanomaisten kangasmetsien ohella
itäreunan jyrkänteen alla on edustavaa, kosteahkoa oligotrofista sammalpeitettä.
Alaseinämillä on reheviä kalliohyllyjä, kalliorakojen sammalkasvustoja sekä paikoin
mesotrofista kutrisammalten luonnehtimaa sammalseinämää, jonka lajisto sisältää
mm. ketopartasammalta ja tummauurnasammalta.

5

8

1, 4

3

21 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

259311

Pirunkaapinmäki

Pieni peltoaukeiden ympäröimä kalliomäki, jolla on maisemallista merkitystä. Laelta Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
avautuu edustava näköala länsipuolen peltoaukealle. Lounaisjyrkänne on runsaan kallioalue).
mesotrofisen kalliokasvillisuuden luonnehtima, etenkin kurtisammalkalliopalmikkosammalkasvustot ovat runsaita. Kaikkein ravinteisimmilla eutrofisilla
seinämäpinnoilla on vaateliaiden sammallajistojen kasvillisuutta. Kalliokoloissa on
saniaisten ja tummauurnasammalen dominoivia kasmofyyttiyhteisöjä. Jyrkänteen
yläpuolella on avokalliopinnoilla keto- ja niittylaikkuja, alarinteillä lehtomaisissa
kohdissa kasvaa paikoin lehtosinijuurta ja lehtoleinikkiä.

5

8

1, 4

3

10 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Kisko

259316

Hirsisuo

Hyvin säilynyt linnustollisesti merkittävä suo.

1

12

1, 3

3

28,5 ha

valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen
seutukaava 2

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Kisko

259317

Kavastonjärvi

Kavastonjärvi on runsasravinteinen kosteikko viljelysmaisemassa. Järvi on
Seutukaavassa SL 413 -aluetta. Nykyinen
7
linnustollisesti merkittävä sisältäen monille vesilinnuille, kahlaajille, rantakanoille ja pesimälinnusto tulisi selvittää, jolloin järven
varpuslinnuille sopivaa elinympäristöä. Järven pesimälinnustosta ei ole käytettävissä linnustollista arvoa voisi verrata muihin vastaaviin
tuoretta tietoa. 1970-1980 -luvuilla järvellä on pesinyt pikkulokki- ja
lintuvesiin Etelä-Suomessa.
naurulokkiyhdyskunta sekä härkälintu. Kavistonjärven yksittäisiä kasvierikoisuuksia
ovat nevaimarre ja hetekaali. Kohde on Uitmuksenjoen laaksoon liittyvänä
maisemallisesti merkittävä alue.
Orijärveltä 1757 löydetty malmiesiintymä on Suomen ensimmäinen huomattava
Seutukaavassa SU:2 442 -aluetta. Kaivos on
11
kuparimalmiesiintymä, josta malmia louhittiin kaikkiaan yli miljoona tonnia n. 200
geologisesti merkittävä opetuskohde. Sillä on myös
vuoden aikana. Veden täyttämän malmilouhoksen liepeillä olevissa jätekivikasoissa kulttuurihistoriallista arvoa ruukkimiljöönä.
on vielä runsaasti kiisupitoisia kiviä ja lohkareita. Kaivoksen malmimineraaleista
mainittakoon sinkkivälke, kuparikiisu, lyijyhohde, magneettikiisu, kulta ja hopea.

12

2, 3, 4, 13

3

24 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Kisko

259299

Mikkoholman lehmuslehto

Lehtojensuojeluohjelman kohde, joka sijaitsee Iso-Kiskojärven itäreunalla. Mäkisellä Seutukaavassa SL 410 -aluetta.
lehtosaarella kasvavat Varsinais-Suomen edustavimpiin kuuluvat lehmuslehdot.
Vanhat kookkaat lehmukset ovat valtapuina saaren keskiosassa sekä kahden mäen
alarinteillä, kalliojyrkänteiden alla ja laaksoissa sijaitsevissa hiekkapohjaisissa
lehdoissa. Saaren muu puusto on pääasiassa ikikuusikkoa sekä suuria kolohaapoja.
Kasvillisuus on suurelta osin PuViT-tyyppiä, lisänä on pienialainen kostea lehto.
Tyyppilajien ohella vaateliaita kasvilajeja ovat näsiä, mustakonnanmarja ja
kirkiruoho. Sammallajisto on monipuolinen ja vaatelias. Alueen eläimistoon kuuluu
mm. liito-orava (St/St).

Kisko

259300

Laptaalinnummi

Kisko

259307

Vaihemäki

Kisko

259309

Kisko

Kisko

259360

Orijärven kaivos

Kisko

501282

Isoholma-Äijämäki

Kisko

259289a

Lemulanrinne

HUOMIOITAVAA

Seutukaavassa SL 408 -aluetta.

Ylitalo, M. (1998). Kiskon rantayleiskaavan luontoselvitys.
15 s. Julkaisematon moniste. Kiskon kunta.

17

1, 4, 10

3

2 ha

Gluckert, G. & J. Tittonen (1999). Graniittikalliolta
rahkasuolle. Geologisesti merkittävät kallio- ja
maaperäkohteet Varsinais-Suomessa . 106 s. VarsinaisSuomen liitto, Turku.

5
Kiskon, Muurlan ja Perniön kuntiin ulottuva, suo- ja metsämaastossa sijaitseva
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
jyrkkäpiirteinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. kallioalue). Osa Äijänmäestä ulottuu Kiskon kunnan
Länsijyrkänteet erottuvat puuston lomasta kauaksi ympäristöön. Alue on
alueelle. Ilmoitettu pinta-ala on koko kohteen pintaala.
geomorfologisesti hyvin edustava länsisivujen jyrkännemuotojen osalta, etenkin
Äijänmäen länsireunalla on kohtalaisen massiivinen, rakoilun lohkoma ja hieman
ylikalteva graniittiseinämä tyviosan louhikkoineen. Oligotrofinen
kangasmetsäkasvillisuus ja jyrkännekasvillisuus on vallitsevaa. Notkelmissa on korpi
ja rämesoistumia. Jyrkänteillä on runsaita sormipaisukarve-kallioisokarve- ja
kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammalkasvustoja.

8

1, 4

3

42 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Kiskon ja Suomusjärven rajalla sijaitseva Lemulanrinne kuuluu Natura 2000 Kallioalueinventoinnissa Aromäki-Suorikonhaka
2, 5
ohjelmaan (FI0200048). Se muodostuu maisemallisesti hyvin merkittävästä ja
kuuluu arvoluokkaan 2 (erittäin arvokas kallioalue)
kasvillisuudeltaan edustavasta Aronmäki-Viiranmäki-Suorikonhaan kallioalueesta ja ja Viiranmäki arvoluokkaan 4 (arvokas kallioalue).
siihen liittyvästä Viiranmäen vuorijalavalehdosta (useita uhanalaisia kasvilajeja) sekä Lehdot sekä osa Viiranmäen kallioalueesta
Lemulanrinteen rinnelehtosta. Aromäki-Suorikonhaan kallioalue on pääasiassa
suojellaan luonnonsuojelulailla. Leminkjärvi
amfiboliittia. Ravinteisimmilla avokalliopinnoilla on runsaslajisia kallioniittyjä ja ketoja. toteutetaan vesilailla. Muussa osassa kohdetta
Aromäen laen länsireunalla on vaateliaan sammallajiston luonnehtimia loivia
maa-aineksen ottoa rajoitetaan maa-aineslailla.
avokalliopintoja. Alueella on myös kuivaa ja tuoreempaa lehtoa. Viiranmäen
pääkivilaji on amfiboliitti, mikä heijastuu kasvillisuuden rehevyytenä. Luontodirektiivin
luontotyyppejä ovat kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset lehdot ja hiekkamaiden
niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet. Lintudirektiivin linnuista alueella tavataan
mm. harmaapäätikkaa (Sh/Sh), helmipöllöä ja kangaskiurua (St/St).

7, 8

1, 2, 4, 9

1

79 ha

K:\KESKEN\Salon seudun mk\SSMK selostus Folder\Liitteet\03luontokohteet.xls

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä
periaatepäätös valtakunnallisesta
lehtojensuojeluohjelmasta

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Lemulanrinne
(FI0200048). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
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SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Lehtojensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 259289a. Viiranmäen
Jalopuustoa voidaan elvyttää poistamalla varovasti 2
lounaisosan kalliojyrkänteiden alla länsirinteessä ja puronvarsilla on arvokas
kuusia.
lehtokokonaisuus. Alueen valtapuu on kuusi. Lisäksi puustoon kuuluu erittäin
edustava, kymmenien vuorijalavien esiintymä sekä jonkin verran lehmuksia ja
saarnia. Kasvillisuus on osin PuViT-tyyppiä ja osin kosteaa, lähteistäkin saniaistyypin
lehtoa. Lajistoa: hirvenkello (V/St), lehtonoidanlukko (E/V), pesäjuuri (Sh/-) ja
mätäshelmikkä (V/-). Sammallajisto on erittäin runsas.

4, 7

2, 9

2

5,5 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta

Komiteamietintö (1988).Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. 279 s.

Kiskonjoen latvavedet

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200120), joka ulottuu Kiskon, Suomusjärven,
Pohjan ja Karjalohjan kuntien alueelle. Kiskonjoen latvavesistöalueella on paljon
varsin luonnontilaisina säilyneitä vesistöjen osia sekä pienvesiä. Kärkelänjoen
rannoilla elää valtakunnallisesti uhanalainen saukko (St). Mullaston Lohioja on
Varsinais-Suomen parhaita luonnonvaraisen tammukan lisääntymisalueita. Pienissä
rakentamattomissa lammissa pesii säännöllisesti kaakuri (Sh/Sh). Luontodirektiivin
luontotyyppejä ovat humuspitoiset lammet ja järvet, hiekkamaiden
niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit,
vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja CallitrichoBatrachium -kasvillisuutta, vaihettumissuot ja rantasuot sekä *mäntyvaltaiset
puustoiset suot. Luontodirekiivin lajeista tavataan saukkoa (St) ja lintudirektiivin
linnuista kaakuria (Sh/Sh).

8, 9

7, 12

3, 9, 12, 13 1

56 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Kiskonjoen
latvavedet (FI0200120). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

259290b

Äijälampi

7, 15

13

3

3,9 ha

Kisko

259293a

Kiskonjoen vesistö

Äijälampi sisältyy kohteeseen Kiskonjoen latvavedet (FI0200120). Lampi on
8
oligotrofinen, pääosin havumetsän ympäröimä metsälampi. Lammen itäpäässä on
kaunis koivikko. Rantaa reunustaa kapea rahkasammalpalle. Vesikasvillisuus on
niukkaa. Rannan rahkasammalpalteella esiintyy variksenmarjaa, karpaloa ja
suokukkaa.
Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200083), joka ulottuu Kiskon, Perniön, Särkisalon Kohde on seutukaavan SL 401 -aluetta Perniön
7, 9
ja Tammisaaren kuntien alueelle. Kiskonjoen vesistöä on esitetty erityisesti
Saarenjärven ja Vähäjärven osalta. Laukanlahden
suojeltavaksi vesistöalueeksi. Kosken voimalaitoksen alapuolella Kiskonjoki laajenee eteläosa on seutukaavassa SL 406 ja SU:1 410 ruohikkoiseksi linnustoltaan arvokkaaksi Saarenjärveksi ja laskee alas Latokartanon aluetta. Latokartanon koski on SU-kohde 603. Alue
komeassa koskessa. Joen suisto on rehevää. Kiskonjoen vesistö on monin paikoin suojellaan luonnonsuojelulailla tai vesilailla ja osa
säilynyt suhteellisen hyvin luonnontilaisena. Se on eteläisen Suomen arvokkaimpia alueesta toteutetaan sopimuksella maanomistajan
jokivesistöjä. Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan valtakunnallisesti
kanssa.
uhanalaista meritaimenta (E) ja vimpaa (St). Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat
jokisuistot, *Itämeren boreaaliset rantaniityt,Magnopotamion tai Hydrocharition kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet, Fennoskandian luontaiset jokireitit ja
boreaaliset lehdot. Luontodirektiivin lajeista tavataan valtakunnallisesti uhanalaista
vuollejokisimpukkaa (Sh). Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. harmaapäätikka
(Sh/Sh), kalatiira, kuningaskalastaja,
kurki ja laulujoutsen.

7, 12

3, 9, 13

1

309 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava 2 ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava ja valtioneuvoston 21.2.1985
vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Kiskonjoen
vesistö (FI0200083). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Kisko

259295a

Pohjan-Kiskon järvialue

7

2, 3, 13

1

1038 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Pohjan-Kiskon järvialue (2000). Uudenmaan
ympäristökeskus 17.7.2000. <http://www.ymparisto.fi/
>Lounais-Suomi

Kisko

259295b

Foundlammi

7, 9

2

2

126 ha

Kisko

259295c

Kiskon-Pohjan järvialue

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0100029). Suurimmaksi osaksi Tammisaaren ja
Maa-alueet suojellaan pääosin luonnonsuojelulailla 8
Pohjan kuntien alueelle sijoittuva kohde edustaa Etelä-Suomen olosuhteissa
Vesialueet ovat erityissuojelua vaativien vesistöjen
harvinaista karulla vedenjakajaseudulla olevaa lampi- ja järvialuekokonaisuutta.
luettelossa ja niiden osalta toteutuskeinona on
Kohtaan lukuisat pienet järvet edustavat pääasiassa karuja järvityyppejä. Alueeseen vesilain mukainen lupajärjestelmä. Ilmoitettu pintasisältyy myös pari laajempaa umpeenkasvun myötä syntynyttä suoaluetta sekä pieni ala on koko Natura 2000 -kohteen pinta-ala.
lehtoalue. Järvet vaihtelevat pienistä ruskeavetisistä lammista keskikokoisiin ja
Kiskon kunnan osuus on 43 ha. Pohjan järvialue on
kirkasvetisiin järviin. Pikkujärvet ovat pääasiassa nuottaruoho- ja ulpukkatyypin vesiä yksi ympäristöministeriön vesistöjen
joiden kasvillisuus on niukkaa ja vähälajista. Koko alue on luonteeltaan erämainen, erityissuojelutyöryhmän osoittamista erityissuojelua
lähes luonnontilaisena säilynyt kokonaisuus, jolla on merkitystä myös monille
vaativista vesistöistä.
harvinaisille tai uhanalaisille lajeille. Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat
Magnopotamion tai Hydrocharition -kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet,
humuspitoiset lammet ja järvet, vaihettumissuot ja rantasuot, boreaaliset
luonnonmetsät sekä puustoiset suot. Lintudirektiivin lintuja: kaakuri (Sh/Sh), kuikka
(St/St), laulujoutsen, pyy, huuhkaja ja varpuspöllö.
Kaksiosainen vanhojen metsien suojeluohjelman kohde, jonka pohjoinen osa kuuluu Ilmoitettu pinta-ala on koko kohteen pinta-ala.
3
Kiskon kuntaan ja kohteeseen 259295a.
Kiskon kunnan osuus on 30 ha.
Rantojensuojeluohjelman kohde, jonka pohjoisosat ulottuvat Kiskon kunnan alueelle. Ruoppausten ja ojitusten yhteydessä useiden
8
Kiskon-Pohjan järvialue sisältyy suurelta osin kohteisiin 259295a ja 259295b. Kohde pienten lampien hydrologia on häiriintynyt ja niiden
on osa n. 120 järven ja lammen kokonaisuutta, joka sijaitsee asumattomalla
pinta on laskenut. Lisäksi virkistyskäytöstä on
vedenjakaja-alueella. Alueen metsät ovat tehokkaan metsätalouden piirissä, mutta aiheutunut paikallisia kulumishaittoja. Ilmoitettu
paikoin, varsinkin suurehkojen järvien ranta-alueilla on vielä erämainen luonne. Järvepinta-ala on rantojensuojeluohjelman kohteen koko
edustavat karuja järvityyppejä vaihdellen pienistä ruskeavetisistä lammista
pinta-ala. Kiskon kunnan osuus on 5,2 ha.
keskikokoisiin ja kirkasvetisiin järviin. Useat III Salpausselkään liittyvät järvet ovat
kirkasvetisiä ja veden laadultaan erinomaisia. Vesikasvillisuus on niukkaa ja
vähälajista. Kasvillisuus on edustavaa karujen vesien lajistoa. Rantojen kasvillisuus
on monipuolisempaa. Foundlammen - Iso-Myllylammen alue on luonnontilaista
aarnialuetta, jossa pienvesi- ja metsäluonto on parhaimmillaan. Alueen eläimistöön
kuuluu uhanalaisia lajeja, kuten kuikka (St/St) ja kaakuri (Sh/Sh).

7, 9, 14

2, 3, 9, 13

2

106 ha

valtioneuvoston 27.6.1996 tekemä periaatepäätös
vanhojen metsien suojelusta
valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta
rantojensuojeluohjelmasta 20.12.1990

Kisko

259296a

Korkeaniemenkallio

7, 8, 12

1, 2, 4, 5, 9 1

116 ha

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Kisko

259289b

Viiranmäen lehto

Kisko

259290a

Kisko

HUOMIOITAVAA

Seutukaavassa SL 408 ja 409 -aluetta
Mustalampien ja Sikojärven osalta. Alueet
toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla,
koskiensuojelulailla, rakennuslailla ja metsälailla.
Ilmoitettu pinta-ala on koko kohteen pinta-ala.

PÄÄLUOKKA

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200050). Korkeaniemenkallio on monipuolinen ja Seutukaavan SL 409 -aluetta osittain Pitkälammin, 2, 5
vaihtelevia kallioiden, lehtojen ja vesistöjen luontotyyppejä sisältävä alue. Itse
Etu- ja Taka-Haukilammin, Pyylammin,
Korkeaniemenkallion muodostaa Orijärven itärannalla sijaitseva kallioniemi. Kallion Perälammin ja Kolmihaaraisen osalta.
alarinteillä ja notkelmissa on tuoretta pähkinälehtoa. Määrjärven rannalla sijaitseva Korkeaniemenkallio on osittain seutukaavan SU:4
Malmberg on sekä geologisesti että biologisesti arvokas, alarinteeltään lehtoinen
482 -aluetta. Alue suojellaan luonnonsuojelulailla ja
kallioalue. Malmbergin kasvillisuus on monipuolista ja siellä tavataan lukuisia
rakennuslailla/kaavalla. Korkeaniemenkallio kuuluu
uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja. Määrjärven kalkkivaikutteinen lehto sijaitsee
kallioalueinventoinnissa arvoluokaan 2 (erittäin
Määrjärven luoteisosassa olevalla mäkisellä kannaksella. OMaT-tyypin lehdossa
arvokas kallioalue) ja Malmberg arvoluokkaan 4
tavataan mm. pähkinäpensasta, näsiää, valkolehdokkia, lehto-orvokkia ja
(arvokas kallioalue).
keltavuokkoa. Korkeaniemenkallion alueeseen sisältyy lisäksi useita lähes
luonnontilaisia lampia. Luontodirektiivin luontotyypejä ovatMagnopotamion tai
Hydrocharition -kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet, kasvipeitteiset
silikaattikalliot, *boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot, Fennoskandian
hakamaat ja kaskilaitumet sekä *puustoiset suot. Lintudirektiivin linnuista tavataan m
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Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 593.109 s.

Heikkilä, T. & I. Heikkinen. Rantojensuojeluohjelman
alueet. 141 s. Ympäristöministeriö,
ympäristönsuojeluosasto; selvitys 97/1991.

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
Varsinais-Suomen seutukaava 2 ja valtioneuvoston
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava
1 ja valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
Korkeaniemen kallio (2000). Lounais-Suomen
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta
ympäristökeskus 14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/
>Lounais-Suomi
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

Lehtojensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 259296a. Orijärven
Seutukaavassa osin SU:4 482 -aluetta.
itäpuolella sijaitsevan mäkisen kannaksen kalkkivaikutteisilla rinteillä ja laaksoissa on
erittäin rehevä ja runsaasti jaloja lehtipuita kasvava lehtokokonaisuus. Alarinteillä ja
notkelmissa on HeOT-tyypin lehtoa. Muut osat ovat melko vanhaa kuusivaltaista
lehtoa, jossa kasvaa pähkinäpensasta, vaahteraa ja vuorijalavaa. Kohteen muita
vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtopalsami, lehtoneidonvaippa ja soikkokaksikko.
Rinteillä on myös PuViT-tyyppin kasvillisuutta. Sammallajisto on runsas ja
monipuolinen.
Lehtojensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy suurelta osin kohteeseen259296a.
Määrjärven kalkkivaikutteinen lehto sijaitsee Määrjärven luoteisosassa olevalla
mäkisellä kannaksella. Alue on osaksi OMaT-tyyppiä ja osaksi OMaT- sekä PuViT tyypin lehtoa, jossa puustossa on mm. pähkinäpensasta ja yksittäisiä lehmuksia.
Alueen kaakkoisnurkassa on vahvarakenteista haavikkoa, jonka aluskasvillisuuteen
kuuluvat mm. pähkinäpensas, kuusama, näsiä, koiranheisi, valkolehdokki ja lehtoorvokki. Alueen koillisosassa on rehevä valumajuotti, jonka alkupäässä kasvaa
harmaaleppää, koivuja, metsälehmuksia ja vähän pähkinäpensaita.
Aluskasvillisuuden joukossa tavataan paikoin runsaasti soikkokaksikkoa ja
lehtosinijuurta. Rinteessä lähellä järven rantaa kasvavat runsaina lehtosinijuuri,
lehtoneidonvaippa ja mustakonnanmarja. Alueen keskellä on luhtatyyppinen
soistuma, jossa kasvaa useita saralajeja.

2

4, 7, 12

2

2

29 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Komiteamietintö (1988).Lehtojensuojelutyöryhmän
vaiheseutukaava 1 ja valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. 279 s.
periaatepäätös valtakunnallisesta
lehtojensuojeluohjelmasta
Korkeaniemen kallio (2000). Lounais-Suomen
ympäristökeskus 14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/
>Lounais-Suomi

2

4, 7

2

2

4,5 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta

Valkjärvennummi

Natura 2000 -kohde Kiskonjoen latvavedet (kohde 259290) kulkee
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
Valkjärvennummen läpi, joka on murrosvyöhykkeen reunalla sijaitseva
arvokas kallioalue).
maisemallisesti merkittävä ja laaja kallioalue. Kohteen merkittävimmät arvot ovat
alueen länsiosissa. Kurkelanjärven kaakkoispään rantajyrkänteet ovat komeita ja
erottuvat puuston seasta kauaksi järven toiselle puolelle. Alueen länsireunan
murroslinjaa ilmentävät jyrkännemuodostumat ovat massiivisia ja edustavia.
Tavallisten kangasmetsien ohella esiintyy räme- ja korpisoistumia sekä jyrkänteiden
aluslehtoja. Kurkelanjärven kaakkoispään rantajyrkänteillä on amfiboliittipohjan
ansiosta myös mesotrofista sammallajistoa melko paljon, kutrisammalkasvustoja
sekä uurnasammalvaltaisia kalliorakojen sammalyhteisöjä on runsaasti. Seinämän
koloissa kasvaa myös ruoholaukkaa.

5

8

1, 4

3

242 ha

Kakossuo

Pieni Kakossuon itäosan lahdelma ulottuu Kuusjoen kuntaan. Kakossuo on
Seutukaavassa SL 403 -aluetta. Natura 2000 soidensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200088). Kyseessä on
ohjelman aluerajaus on hieman
savikkoalueella sijaitseva keidassuo, jolla on heikosti maatunutta rahkaturvetta n. 3 soidensuojeluohjelman rajausta suurempi.
m syvyydelle. Suon laiteet ovat osaksi ojitettuja, osaksi luonnontilaisia. Niillä tavataanIlmoitettu pinta-ala on Natura 2000 -kohteen
laidenevoja, joita luonnehtivat mm. pullosara ja järviruoko. Keskustaltaan Kakossuo rajauksen mukainen. Koko alue suojellaan
on varsin avoin ja vallitsevat suotyypit koostuvat karujen nevojen tyypeistä. Suolla onluonnonsuojelulailla.
pieniä allikoita ja pohjois- sekä lounaisreunalla on metsäsaarekkeita ja suohon
pistäviä niemekkeitä. Luontodirektiivin luontotyypit: *keidassuot. Lintudirektiivin lintuja
ovat kapustarinta, liro, kurki, metso, palokärki ja pyy.

1

3, 7, 12

1, 2, 3

1

223 ha

3

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Kisko

259296b

Korkianiemenkallion lehto

Kisko

259296c

Määrjärven lehto

Kisko

259310a

Kuusjoki

308062

HUOMIOITAVAA

Kuusjoki

308063

Helvetinkorpi

Helvetinkorpi on kahdesta osa-alueesta koostuva, vanhojen metsien suojelu- ja Natura
Monin paikoin esiintyy metsälain (1093/96 10§)
ohjelman kohde (FI0200171). Helvetinkorpi on kosteaa, yhtenäistä kuusimetsäkorpea, jossa tarkoittamaa saniaiskorpea.
on varttuneita kuusia sekä runsaasti maapuita ja mäntykeloja. Sammalpeite on täysin
kehittynyttä, paksua ja kosteapohjaista. Lounaisosa on liito-oravan (St/St) vakiintunutta
asuinaluetta. Alueella on myös kanahaukan ja käpytikan pesät. Linnustoon kuuluu edellä
mainittujen lisäksi mm. pyy, hippiäinen, närhi, puukiipijä ja punarinta. Kasvillisuuden
tyyppilajeja ovat metsäalvejuuri, metsäimarre, nuokkutalvikki, valkovuokko ja käenkaali.
Rehevillä kallionaluskuusikoilla esiintyy sinivuokkoa, sudenmarjaa ja sormisaraa. Kääpälajisto
on edustava, kaatuneissa kuusenrungoissa elää uhanalainen rusokääpä. Lisäksi alueella esiinty
harvinainen sienilaji, suvirusokas.

Kuusjoki

308065

Pappilan haapametsä

Kuusjoki

308066

Kuusjoki

Muurla

LÄHTEET

Korkeaniemen kallio (2000). Lounais-Suomen
ympäristökeskus 14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/
>Lounais-Suomi

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

Kakossuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Kakossuo
(FI0200088). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
Valta, M. (1998). Kuusjoen kunnan luontoselvitys. 28 s.
Julkaisematon moniste. Tmi Luontosäde.

7, 9

2, 3

2

21 ha

3
Ainutlaatuinen aarnimetsäalue Etelä-Suomessa. Haavikko on erittäin järeää ja
Alueella esiintyy metsälain (1093/96 10§)
korkeaa. Alueella on muutamia haapakeloja, joissa on runsaasti tikankoloja.
tarkoittamaa saniaiskorpea. Kuusta voisi harventaa
Monipuolista kasvistoa luonnehtivat mm. käenkaali, suo-orvokki, valkovuokko, lehto- varovasti. Alue tulisi suojella.
orvokki, sudenmarja ja metsäimarre. Maakotilolajisto on runsas ja monipuolinen.
Metsä on kosteaa OMaT-, paikoin HeOT-tyyppiä. Uhanalaisista lajeista alueella
esiintyy liito-orava (St/St), pikkusieppo (V/Sh), pikkutikka (St/St), haapariippusammal
(V/E) sekä Lounais-Suomessa harvinaisista lajeista raidankeuhkojäkälä (St/-).

17

2, 3,

3

9 ha

Pyörteen koski

Maisemalliset arvot ovat huomattavat. Alueella on syvään uurtunut koski, jonka
Seutukaavassa SU:4 481 -aluetta. Rinneniittyjen 11
rinteet ovat entistä laidunniittyä tai rehevää tuomivaltaista kuusikkoa. Jyrkillä
hoito olisi suotavaa. Loma-asutusta ei tulisi lisätä.
rinneniityillä kasvaa pylväskatajia.Yläjuoksu on liito-oravan (St/St) asuinaluetta,
Alueen katajakedot ovat luonnonsuojeluasetuksen
alajuoksun jokivarressa esiintyy kulleroa (V/-). Kasvillisuus on koko alueella rehevää (160/97 10§) tarkoittamia luontotyyppejä, jokivarsi
OMaT ja HeoT -tyyppiä, paikoin Puvit-tyyppiä. Harmaalepän ja tuomen lisäksi
ja sivupurot metsälain (1093/96 10§) tarkoittamia
tavataan lehtokuusamaa, taikinamarjaa, puna- ja mustaherukkaa, nurmikaunokkia, luonnontilaisia noroja.
kevätlinnunhernettä ja lehtoteismaa. Avoimilla paikoilla vadelma, mesiangervo ja isot
heinälajit tukahduttavat muuta kasvillisuutta. Kääpälajistoon kuuluvat rivikääpä ja
kermaraspikka, sienilajistoon mm. suonisiippo. Virtaavassa vedessä on tavattu
isonäkinsammalta.

12

2, 4, 13

3

26 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Valta, M. (1998). Kuusjoen kunnan luontoselvitys. 28 s.
vaiheseutukaava 1
Julkaisematon moniste. Tmi Luontosäde.

308100

Kunnian metsä

Kyseessä on vanhaa jykevää kuusikkoa ja mäntyä kasvava, CT- ja MT-tyyppiä oleva
metsä. Alueella on kosteikkopainanteita ja perattuja ojia. Ojat alentavat metsän
arvoa. Kohteessa esiintyy mm. isotalvikkia, herttakaksikkoa, hiirenporrasta ja
isoalvejuurta. Linnuista tavataan mm. puukiipijä, tiltaltti, pikkukäpylintu ja käpytikka.

17

2

3

20 ha

Valta, M. (1998). Kuusjoen kunnan luontoselvitys. 28 s.
Julkaisematon moniste. Tmi Luontosäde.

501276

Isoahonmäki-Korkianmäki-Melkkomäki

Erillisistä melko massiivisista ja jyrkänteisistä selänteistä muodostuva laaja
kallioselännejakso, jolla on merkittäviä maisemallisia arvoja. Selänteiden lakiosista
avautuu erinomaisia näköaloja ympäristöön. Itäreunan jyrkännemuodot ovat
geologisesti edustavia. Pääkivilaji on mikrokliinigraniitti. Tavanomaisten
kangasmetsien ohella jyrkänteiden tyvellä tavataan OMaT-tyypin lehtolaikkuja ja
kallioselänteiden välisissä notkelmissa on saraneva- ja rämesoistumia. Jyrkänteillä
on etupäässä edustavaa oligotrofista pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitettä,
myös runsaasti kalliorakojen kolo- ja onkalosammalistoja sekä hieman mesotrofisia
sammalkasvustoja. Viimeksi mainittujen yhteisöjen lajistoon kuuluvat
kalkikiertosammal ja kutrisammal.

8

1, 4

3

45,5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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3

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
kallioalue). Kohde kuuluu laajaan Salon ja Muurlan
kuntien alueelle ulottuvaan Lammenjärven
kalliomaastoon.

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 27.6.1996 tekemä
periaatepäätös vanhojen metsien suojelusta

Valta, M. (1998). Kuusjoen kunnan luontoselvitys. 28 s.
Julkaisematon moniste. Tmi Luontosäde.

Valta, M. (1998). Kuusjoen kunnan luontoselvitys. 28 s.
Julkaisematon moniste. Tmi Luontosäde.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

5

8

1, 2, 4, 7

3

13 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
kallioalue). Kohde kuuluu laajempaan Salon ja
Muurlan kuntien alueelle ulottuvaan Juvankosken
kallioalueeseen.

8

1, 2, 4

3

39 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

5

8

1, 4

3

42 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Maisemallisesti hyvin merkittävä, jyrkänteisiä ja pieniä kallioharjanteita sisältävä
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
graniittiselänne sijaitsee Perttelin ja Muurlan kunnissa. Kallioalue on lakiosistaan
kallioalue). Harvennushakkuut ovat pilanneet
voimakkaasti kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa. Pohjoisrinteillä on edustavia,
kohteen sisäisiä maisemia.
pyöreäselkäisiä silokallioselänteitä. Keskiosissa on edustavia, osin jäätikön hiomia
pystyjyrkänteisiä kallioseinämiä. Lakiosissa ja ylärinteillä on MT- ja VT -tyypin
metsää, välinotkelmissa on korpijuotteja. Itäreunan jyrkänteen tyvellä on edustavaa
OMaT-tyypin lehtoa. Jyrkänteillä on oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä ja
silokalliokasvillisuutta. Koillisjyrkänteen tyven kosteita ja ravinteisempia
sammalvaltaisia seinämiä luonnehtivat kutrisammalvaltaiset pystypinnat sekä
edustavan runsaat tummauurnasammal-kalkkikiertosammalvaltaiset kalloraot ja kolot.
Jyrkänteinen kallioselännejakso, jolla on merkittäviä maisemallisia arvoja. Itä- ja
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
lounaisreunan jyrkänteet ovat geomorfologisesti edustavia. Poramäki on osittain
kallioalue). Poramäki on seutukaavassa SU:2 433 päällekkäinen Ristinummen (kohde 501275a) kanssa. Lakiosissa on tasaisia loivasti aluetta muinaishautojen ansiosta.
kumpuilevia silokallioita ja sieltä avautuu edustavia näköaloja ympäristöön.
Tavanomaisten kangasmetsien ohella tavataan mustikkakorpi- ja
isovarpurämejuotteja. Itäjyrkänteen edustalla on edustava lehtipuiden ja runsaan
pensaskerroksen luonnehtima lehtoreunus. Aivan jyrkänteen tyvellä kasvaa
valtakunnallisesti uhanalaista ruutusammalta. Seinämillä on runsaasti vaateliasta
meso-eutrofista kutrisammalen ja kalkkikiertosammalen luonnehtimaa
sammalpeitettä. Lisäksi tavataan reheviä kalliohyllyjä sekä edustavia kalliorakojen ja
onkaloiden sammalkasvustoja. Muinaishaudat tuovat alueelle arkeologista arvoa.

8

1, 4

3

40 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

8, 12

1, 2, 4, 7

3

40 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä. 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Soidensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200012), joka sijaitsee Kiskon Kiskon osa-alue on seutukaavassa SL 402 -aluetta 1
ja Perniön rajalla. Pyysuo on sokkeloinen keidassuo, jonka länsireunalla on pieni
ja Perniön osa-alue SL 412 -aluetta. Alue tullaan
Kytömäenjärvi. Alue muodostaa arvokkaan ja lähes luonnontilaisena säilyneen
suojelemaan luonnonsuojelulailla. Natura 2000 kosteikkokonaisuuden. Pyysuo on karu keidassuo. Suon hyvin säilyneissä
ohjelman rajaus on hieman soidensuojeluohjelman
laidenevoissa ja -korvissa tavataan mm. pullosaraa, raatetta, vehkaa ja paatsamaa. rajausta suurempi. Kohteen pinta-ala on Natura
Niin ikään kohosoille tyypillinen reunaluisu on suon itälaidalla poikkeuksellisen selväs2000 -kohteen pinta-alan mukainen.
nähtävissä. Suon laitoja on jonkin verran ojitettu. Suon keskiosassa on
metsäsaarekkeita, jotka lisäävät suon monipuolisuutta. Umpeutuva, alle 10 ha
suuruinen Kytömäenjärvi on pieni lintujärvi. Järven laajat rantanevat yhdessä
Korpibiotooppien kanssa täydentävät Pyysuon suotyyppivalikoimaa. Alueella on
runsas pesimälinnusto. Lintudirektiivin linnuista tavataan mm. harmaapäätikka
(Sh/Sh), kurki, laulujoutsen, liro ja mustakurkku-uikku. Järven rantanevoilla tavataan
runsaasti kahlaajia. Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat *keidassuot ja
*Fennoskandian metsäluhdat.
Kiskon, Muurlan ja Perniön kuntiin ulottuva, suo- ja metsämaastossa sijaitseva
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
jyrkkäpiirteinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. kallioalue). Osa kohteesta ulottuu Perniön kunnan
Länsijyrkänteet erottuvat puuston lomasta kauaksi ympäristöön. Alue on
alueelle. Ilmoitettu pinta-ala on koko kohteen pintageomorfologisesti hyvin edustava länsisivujen jyrkännemuotojen osalta, etenkin
ala.
Äijänmäen länsireunalla on kohtalaisen massiivinen, rakoilun lohkoma ja hieman
ylikalteva graniittiseinämä tyviosan louhikkoineen. Oligotrofinen
kangasmetsäkasvillisuus ja jyrkännekasvillisuus on vallitsevaa. Notkelmissa on korpi
ja rämesoistumia. Jyrkänteillä on runsaita sormipaisukarve-kallioisokarve- ja
kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammalkasvustoja.

3, 7, 12

1, 2, 3

1

192 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Muurla

501278

Linnamäki

Laajan kallioisen ylänköalueen reunalla sijaitsee osin rauhoitettu linnavuori. Alueella Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
on arkeologista ja maisemallista merkitystä. Linnamäen lakiosista avautuu upeita
kallioalue).
näköaloja lähiympäristöön. Graniittinen kallioalue on murrosvyöhykkeiden
reunustama. Monipuoliset jyrkännemuodot ovat geologisesti edustavia. Lakiosien
luonnontilaisissa kalliomänniköissä on kalliopaljastumilla tuuheita poronjäkäliköitä ja
kalliotierasammalkasvustoja, paikoin kasvaa myös pikkutervakkoa. Itäjyrkänteiden
alapuolella on melko rehevää lehtoa, jossa kasvaa mm. imikkä. Alempana on myös
puronvartta reunustavaa kosteaa kotkansiipilehtoa. Itäjyrkänteen alaosissa on
reheviä kalliohyllyjä sekä kalliorakojen ja -onkaloiden kosteahkoja
sammalkasvustoja, joiden lajistoon kuuluu muutama uhanalainen maksasammal.

Muurla

501281

Kuturamäki-Haukkamäki

Massiivinen ja jyrkänteiden halkoma kallioalue, jolla on hyvin merkittäviä
maisemallisia arvoja. Lakiosat ovat kohtalaisen laajojen tasaisten silokallioiden
luonnehtimia ja niiltä avautuu komeita, hieman puuston rajoittamia näköaloja.
Lakiosissa on poronjäkäläisiä kalliomänniköitä, jossa kalliopaljastumilla on myös
kallioniittyjä. Haukkamäen lounaisjyrkänteen alla on kuusivaltaista sinivuokkojen ja
saniaisten luonnehtimaa lehtoa, myös lehtopalsamia kasvaa jyrkänteen tyvellä.
Tavanomaisen karun alustan kallioseinämäkasvillisuuden lisäksi alueella on
kalliorakojen sammal- ja saniaisvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä sekä paikoin
mesotrofista sammalpeitettä, mm. kalkkikiertosammal, ketopartasammal ja
isoriippusammal.

Muurla

501282

Isoholma-Äijämäki

Kiskon, Muurlan ja Perniön kuntiin ulottuva, suo- ja metsämaastossa sijaitseva
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
jyrkkäpiirteinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. kallioalue). Ainoastaan Äijänmäki on osittain
Länsijyrkänteet erottuvat puuston lomasta kauaksi ympäristöön. Alue on
Muurlan kunnan alueella. Ilmoitettu pinta-ala on
geomorfologisesti hyvin edustava länsisivujen jyrkännemuotojen osalta, etenkin
koko kohteen pinta-ala. Alue on melko
Äijänmäen länsireunalla on kohtalaisen massiivinen, rakoilun lohkoma ja hieman
luonnontilainen, paikoin erämetsäluonteinen.
ylikalteva graniittiseinämä tyviosan louhikkoineen. Oligotrofinen
kangasmetsäkasvillisuus ja jyrkännekasvillisuus on vallitsevaa. Notkelmissa on korpi
ja rämesoistumia. Jyrkänteillä on runsaita sormipaisukarve-kallioisokarve- ja
kalliopalmikkosammal-kiviturkkisammalkasvustoja.

Muurla

587151

Pihkavuorenmäki

Muurla

501275b

Poramäki

Perniö

259292

Pyysuo

Perniö

501282

Isoholma-Äijämäki

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET
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HUOMIOITAVAA

8

1, 4

3

42 ha

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Pyysuo
(FI0200012). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
Pyysuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200082), joka muodostuu Alhonmäen ja
Pohjoisosa rauhoitetaan luonnonsuojelulailla. Muut 5
Myllysuonmäen kallioselänteestä. Alhonmäki on eräs Suomen merkittävimmistä
osat toteutetaan maa-aineslailla ja järvi vesilailla.
kallioalueista. Alhonmäen korkeimman huipun eteläreunalla on geomorfologialtaan Alhonmäki kuuluu kallioalueinventoinnissa
edustava laattarakoillut kallioseinä. Alueen keskellä on pieni Lupajärvi, josta laskee arvoluokkaan 2 (erittäin arvokas kallioalue) ja
lähes luonnontilainen puro alueen ulkopuolella olevaan Myllysuohon. Kasvillisuus on Myllysuonmäki arvoluokkaan 4 (arvokas kallioalue)
monipuolista ja kalkkivaikutteisilla kohdilla tavataan edustavaa kalliokasvillisuutta.
Suojeluarvo välillä 2-3.
Pienten louhoskuoppien seinämillä on runsaasti kellosammal-väkäsammalkutrisammal-kalkkikiertosammalkasvustoja. Kallionkoloissa kasvaa seinäraunioinen
(Sh/-). Lettolaikuilla tavataan lehtonoidanlukkoa (E/V) ja lettovillaa (V/-).
Luontodirektiivin luontotyypejä ovat kasvipeitteiset silikaattikalliot, kasvipeitteiset
kalkkikalliot, Magonpotamion tai Hydrocharition -kasvustoiset luontaisesti ravinteiset
järvet. Lintudirektiivin lintuja ovat huuhkaja, pyy ja palokärki.

7, 8

1, 2, 4

1

62 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Alhonmäki (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Kyseinen kallionalus- ja rinnelehto kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Alueen
Aluetta voidaan hoitaa poistamalla jalopuita
2
pohjoisosa on varjoisaa ja kosteaa, kivikkoista lehtoa, jonka valtapuuna on kuusi.
varjostavia kuusia.
Joukossa kasvaa vanhoja tammia, lehmuksia ja yksittäisiä pähkinäpensaita.
Eteläosa on kuivempaa ja valoisampaa, pähkinäpensasvaltaista lehtoa.
Aluskasvillisuuden vaateliaita lajeja ovat lehtosinijuuri, lehtoleinikki,
mustakonnanmarja ja lehto-orvokki.
Jyrkänteisen Kylämäen rinteessä on runsaasti jalopuita kasvava lehtometsä, joka on Seutukaavassa SL 424 -aluetta. Pinta-ala on
2
lehtojensuojeluohjelman kohde ja yksityinen luonnonsuojelualue. Alue on varjoisaa jalehtojensuojeluohjelman rajauksen mukaan.
kuusivaltaista, pääosin OMaT-tyypin lehtoa, joka osin vaihettuu PuViT-tyypiksi ja
Suurten tammien ympäriltä voidaan poistaa kuusia.
alueen keskiosassa kosteaksi puronvarren saniaislehdoksi. Kuusen joukossa kasvaa
sekapuuna tammea, lehmusta, vaahteraa ja pähkinäpensasta. Aluskasvillisuuden
vaateliaita lajeja ovat mm. imikkä ja mustakonnanmarja.

4

2

2

7 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta

Komiteamietintö (1988).Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. 279 s.

1, 4, 12

2

2

17,4 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no
121YSL/9.11.1994, valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä
periaatepäätös valtakunnallisesta
lehtojensuojeluohjelmasta ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

Komiteamietintö (1988).Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. 279 s.

7

5, 12

3

2

101 ha

Särkisalon kunnan kunnanhallitus (1981) Lausunto
valtakunnallisesta lintujensuojeluohjelmasta. Särkisalon
kunnan kunnanhallituksen kokouspäytäkirja 14.10.1981.

Yksityinen luonnonsuojelualue, jonka erikoisuutena on suuri pähkinälehto ja
Seutukaavassa SU:1 409 -aluetta.
harvinaisen lehtosinijuuren esiintymä. Lehdossa kasvaa myös keltavuokkoa.
Kuusettuminen haittaa valoa vaativia pähkinäpensaita.
Kohtalaisen kapea kallioselänne, joka on maisemallisesti erittäin komea. Selänne
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
jakautuu länsiosassa kahdeksi erilliseksi kallioharjanteeksi, jotka laskevat suoraan arvokas kallioalue). Kohde on osa laajempaa
merenlahteen. Alueen massiivisin osa on pohjoisemman kallioharjanteen eteläreuna Viikinkivuoren-Takaniitunkallion kallioaluetta.
viistojyrkänteinen seinämä, jossa on kapeita porrasmaisia hyllyjä. Lakiosat ovat osin
heinittynyttä VT- ja CT -tyypin männikköä, jossa on jonkin verran poronjäkäläkalliotierasammalmosaiikkia sekä paljaan pinnan rupi-napajäkäliköitä. Eteläreunan
jyrkänteellä on edustavaa kalliokasvillisuutta. Pohjoisemman selänteen laella on
muinaishauta.

2

1, 12

2

3

1,2 ha

valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama valtakunnallinen
lintuvesiensuojeluohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava
Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 355/3.4.1965 ja
valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen
vaiheseutukaava 1

5

8

1, 4, 7

3

26 ha

Takaniitunkallio

Runsaasti jyrkännemuotoja sisältävä ja topografisesti vaihteleva kallioalue, jolla on Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Kallion laella on arkeologisesti arvokas
arvokas kallioalue). Kohde on osa laajempaa
pronssikautinen hautaraunio. Alue koostuu erillisistä jyrkänneselänteistä. Kivilajina onViikinkivuoren-Takaniitunkallion kallioaluetta.
liuskeinen amfiboliitti. Lakiosissa on harvapuisia kalliomänniköitä, joiden silokalliolla
on mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia sekä kalliokielon ja
mäkitervakon luonnehtimia kallioniittyjä. Paisteisilla rinteillä ja jyrkänteiden alla on
lehtolaikkuja. Kosteissa notkelmissa on paikoin lehtokorpikasvillisuutta. Jyrkänteillä
on edustavaa oligo-mesotrofista kasvillisuutta.

5

8

1, 4

3

93,5 ha

586402

Lautviikinmäki

Maisemallisesti merkittävä kallioselänne, jonka lakiosat ovat melko tasaisia
kalliomänniköitä. Länsireunalla on pieniä pystyjyrkännemuotoja, jossa tyvellä on
pieniä rakoilun lohkomia onkaloita usein kivilajisulkeumien kohdalla. Karun alustan
kalliorakojen ja rapautumaonkaloiden kasmofyyttiyhteisöt ovat edustavia.
Lounaisosan ylärinteillä on kallioniittyjä ja -ketoja. Näiden rinteiden lajistoon kuuluu
mm. vuorimunkki (S/-). Alueen pohjoispäässä on puroa reunustavaa lehtokorpea.

5

8, 12

1, 4

3

13 ha

Perniö

586405

Kuukallio

Kohtalaisen laaja, itäreunastaan massiivisen jyrkänteinen kallioselänne, jolla on hyvinKallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
5
merkittäviä maisemallisia arvoja. Graniitista ja granodioriitista muodostuva kallio on arvokas kallioalue). Lakiosa on suosittua paikallista
lakiosistaan tasaista ja harvarakoista, paikoin suolaikkuista kalliomännikkömaastoa. retkeilymaastoa ja erinomainen näköalapaikka.
Itäreunalla on massiivinen porrasmainen kalliorinne; siinä on edustavia viistojyrkkiä
silokallioselänteitä ja melko korkeita pystyseinämäpintoja. Kasvillisuus vaihtelee
poronjäkäläisistä kalliomänniköistä itäreunan jyrkänteen alla olevaan pähkinä-tuomikuusilehtoon, jonka rehevään aluskasvillisuuteen kuuluu mm. mustakonnanmarja ja
kiurunkannus. Kalliokoloissa on runsaasti edustavia omenasammalvarstasammalvaltaisia kasmofyyttiyhteisöjä.

8

1, 4

3

74,5 ha

Perniö

586406

Luhdanmäki

Pieni, jyrkänteinen kallioselänne, jolla on merkittäviä maisemallisia arvoja.
Hiidenkirnu seutukaavassa SU-kohde 600.
Geologisesti arvokkaita piirteitä ovat lakialueen edustavat silokalliot, itäreunan
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
massiiviset jyrkännemuodot ja laella sijaitseva pyöreä hiidenkirnu. Itäreunan
arvokas kallioalue).
silokalliojyrkänteen alaosan seinämillä on edustavaa oligo-mesotrofista
sammalpeitettä. Jyrkänteen edustalla on tuomivaltainen, tiheäpuustoinen reunus,
jonka aluskasvillisuuteen kuuluu eri saniaislajeja. Kallion tyvellä on myös pieni lähde.

5

8, 12

1, 4

3

6 ha

Perniö

586407

Vuorilaakson kallioalue

Massiivinen ja metsäinen, itäreunastaan avokallioisen jyrkänteinen graniittialue, jolla Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Lakiosien silokalliot ovat pieniä, mutta
kallioalue).
itärinteen hioutuneet, viistopintaiset jyrkänteet ovat edustavia. Kuusikkoiset MT-tyypin
metsät ovat vallitsevia, mutta myös VT- ja OMT -tyypin metsiä esiintyy. Pohjoisosan
puronvarsilaaksoa reunustaa OMaT-tyypin lehto sekä paikoin kostea saniaskorpi.
Lajistoa: linnunsilmä, kotkansiipi, vuohenputki ja kiurunkannus. Muissa alueen
notkelmissa on soistuvia isovarpuräme-, tupasvillaräme- ja mustikkakorpijuotteja.

5

8

1, 4

3

93 ha

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Perniö

586383

Alhonmäki

Perniö

586388

Ajon jalopuulehto

Perniö

586389

Kylämäen Rinnelehto

Perniö

586390

Makarlanjärvi

Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvan Makarlanjärven pohjoisosa on valumaSeutukaavassa SL 417 -aluetta.
alueeltaan melko pieni. Pohjoisosassa on hyvin tiheä ruovikko, muissa osissa kasvaa
kapeaosmankäämiä. Ruovikkolajisto on edustava.

Perniö

586392

Matildedal

Perniö

586394

Viikinvuori-Takaniitunkallio

Perniö

586395

Perniö
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HUOMIOITAVAA

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
kallioalue). Seutukavassa SU:1 411 -aluetta

PÄÄLUOKKA

Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1965).
Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.
355/3.4.1965.
Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

8
Maisemallisesti ja kasvitieteellisesti arvokas Myllyoja alkaa Kirakan järvestä ja laskeeSeutukaavassa osin SU:1 414 -aluetta. Puron
noin kilometrin päässä olevaan lampareeseen. Vesi on hyvälaatuista ja kirkasta.
luonnontilaisuutta vähentää kolme patoa. Puro
Kasvistossa esiintyy mm. harvinainen tatarvita. Lisäksi puron varrella kasvaa
ympäristöineen sopii opetus- ja retkeilykohteeksi.
kotkansiipeä, maariankämmekkää ja liekoja.
Alueen halki kulkee polku, jolle liikkumista voitaisiin
rajoittaa

12, 15

2, 4, 13

3

5,3 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
vaiheseutukaava 1
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 596. 109 s.
Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Piiliojan puronvarsilehto

Puron vesi on kirkasta, mutta runsasravinteista. Pääsyynä runsasravinteisuuteen
lienevät yläjuoksun peltoalueilta valuvat ravinteet.Vesikasvillisuus on niukkaa
ilmeisesti valonpuutteen takia. Puron varrella olevassa lehdossa kasvaa
pähkinäpensasta, kotkansiipeä, tesmaa ja leveälehtistä niittyvillaa. Piiliojassa on
havaittu purotaimenta.

Seutukaavassa SL 423 -aluetta.

12, 15

2, 13

3

18 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 596. 109 s.
Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

586424

Ilolanlampi

Ilolanlampi on matala, ruoikkorantainen lampi, jonka kapeat lahdet ovat kasvaneet
umpeen. Mesotrofisen järven kasvillisuus on runsasta. Lajistoon kuuluu mm.
isovesiherne, vesikuusi ja pohjanlumme. Kohde on arvokas lintuvesi.

Seutukaavassa SL 421 -aluetta. Itärannalla tehtyä 7
uudistushakkuuta lukuunottamatta lampi on
luonnontilainen.

12, 15

3, 13

3

14 ha

valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen
seutukaava 2

Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 596. 109 s.
Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Perniö

259293a

Kiskonjoen vesistö

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200083), joka ulottuu Kiskon, Perniön, Särkisalon Kohde on seutukaavan SL 401 -aluetta Perniön
7, 9
ja Tammisaaren kuntien alueelle. Kiskonjoen vesistöä on esitetty erityisesti
Saarenjärven ja Vähäjärven osalta. Laukanlahden
suojeltavaksi vesistöalueeksi. Kosken voimalaitoksen alapuolella Kiskonjoki laajenee eteläosa on seutukaavassa SL 406 ja SU:1 410 ruohikkoiseksi linnustoltaan arvokkaaksi Saarenjärveksi ja laskee alas Latokartanon aluetta. Latokartanon koski on SU-kohde 603. Alue
komeassa koskessa. Joen suisto on rehevää. Kiskonjoen vesistö on monin paikoin suojellaan luonnonsuojelulailla tai vesilailla ja osa
säilynyt suhteellisen hyvin luonnontilaisena. Se on eteläisen Suomen arvokkaimpia alueesta toteutetaan sopimuksella maanomistajan
jokivesistöjä. Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan valtakunnallisesti
kanssa.
uhanalaista meritaimenta (E) ja vimpaa (St). Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat
jokisuistot, *Itämeren boreaaliset rantaniityt,Magnopotamion tai Hydrocharition kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet, Fennoskandian luontaiset jokireitit ja
boreaaliset lehdot. Luontodirektiivin lajeista tavataan valtakunnallisesti uhanalaista
vuollejokisimpukkaa (Sh). Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. harmaapäätikka
(Sh/Sh), kalatiira, kuningaskalastaja,
kurki ja laulujoutsen.

7, 12

3, 9, 13

1

309 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava 2 ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava ja valtioneuvoston 21.2.1985
vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Kiskonjoen
vesistö (FI0200083). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Perniö

259293b

Saarenjärvi-Vähäjärvi

Perniön ja Tammisaaren rajalla oleva lintuvesiensuojeluohjelman kohde, joka sisältyyPerniölle kuuluva osa on seutukaavassa osin SL
kohteeseen 259293a. Kosken voimalaitoksen alapuolella Kiskonjoki laajenee
419 -aluetta.
ruohikkoiseksi linnustoltaan arvokkaaksi Saarenjärveksi. Saarenjärvi on
maisemallisesti kaunis ja sen rannat ovat suureksi osaksi rakentamattomat.

5, 7, 12

3, 13

2

114 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Kiskonjoen
vesistö (FI0200083). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Perniö

259293c

Latoholma-Maasilta

7

1, 13

3

68 ha

Perniö

586382a

Teijon ylänkö

7, 12

1, 2, 5, 9,
11, 13

1

3457 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Hyyppärän
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
harjualue (FI0200010). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
hyväksymisestä, valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1,
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava ja valtioneuvoston 3.4.1986
vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2

Perniö

586382b

Hamarinjärvi

Kisonjoen vesistö (kohde 259293a) kulkee tämän kallioperälaaksoon kerrostuneen, Valtatie jakaa alueen kahteen osaan.
11
tasanteista ja terasseista koostuvan jokilaakson halki. Korkeimman kohdan tasanne Pohjoisreunalla on useita sorakuoppia.
on 40 m m.p.y. ja siitä lounaaseen on tasanteita ja terasseja 35-25 m m.p.y.
Kasvillisuus on pääosin VT-tyyppiä, jokilaaksossa on myös rehevämpiä
kasvillisuustyyppejä.
Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200086). Aluekokonaisuuteen kuuluu jylhiä
Seutukaavassa alue on SL 418, 420 ja 403 1, 5, 7
kallioalueita, järviä, korpipainanteita ja avosoita. Alue on pääosin varattu
aluetta, SU:1 402, 401 ja 408 -aluetta sekä SU:2
retkeilykäyttöön. Retkeilyalue on ylänköä, jonka järvet ovat 32-39 m m.p.y. Karut
441 ja 453 -aluetta. Alue toteutetaan
silokalliot kohoavat paikoin 80 metriin. Kallioperä on pääasiassa porfyyristä
luonnonsuojelulailla, maa-aineslailla, rakennuslailla
mikrokliinigraniittia. Kalliopaljastumia on runsaasti. Merkittäviä kallioalueita ovat mm. ja -kaavalla, ulkoilulailla ja vesilailla. Suojeluarvo 2 Laviankallio, Kaapinmäki ja Ketunhäntä. Suokohteita on myös runsaasti. Alueella on 4. Ketunhäntä kuuluu kallioalueinventoinnissa
paljon erilaisia luontodirektiivin luontotyyppejä; humuspitoisia lampia ja järviä,
arvoluokkaan 3 (hyvin arvokas kallioalue) ja
*keidassoita, kasvipeitteisiä silikaattikallioita ja *puustoisia soita. Alueella kasvaa mm Laviankallio sekä Vuorkasovuori arvoluokkaan 4
tatarvitaa (V/Sh) ja vuorimunkkia (S/-). Lintudirektiivin lintuja ovat mm.
(arvokas kallioalue).
harmaapäätikka (Sh/Sh), huuhkaja, kangaskiuru (Sh/Sh), liro, mehiläishaukka,
metso ja pyy.
Lintuvesiensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen586382a. Hamarinjärvi Seutukaavassa SL 420 -aluetta.
7
on dys-oligotrofinen ja sen rannat ovat pääosin luhtaista puutonta suota. Varsinainen
vesikasvillisuus on varsin niukkaa. Rantavedessä kasvaa mm. ulpukkaa,
kurjenmiekkaa, pullosaraa, ratamosarpiota ja rantaluikkaa. Vaikka Hamarinjärveä ei
nykyään voida pitää valtakunnallisesti arvokkaana lintuvetenä, siellä pesii kuitenkin
runsaasti lintuja, mm. kurki, liro, kuikka (St/St), töyhtöhyyppä ja selkälokki (V/St).
Kohde on luonnontilaisuutensa ja rantasoidensa vuoksi maisemallisesti arvokas.

5, 7, 12, 15

2, 3, 12

2

112 ha

valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama valtakunnallinen
lintuvesiensuojeluohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

Raunio, A. (1991). Teijon retkeilyalueen luontoselvitys. 50
s. Julkaisematon moniste. Metsähallitus.

Perniö

586382c

Honissuo-Heinäsuo-Nehustasuo

Soidensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 586382a ja rajautuu osin
kohteeseen 586382b. Rantasuot ovat pääasiassa suursaranevoja. Nehustasuo on
ojituksen ja vanhan turpeenoton jäljiltä kuivempaa rämettä, jolla kasvaa mm.
vaivaiskoivua. Nehustasuo on linnustoltaan arvokas.

3, 7, 12

1, 2, 3

2

211 ha

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
perusohjelma ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1 ja valtioneuvoston
3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2

Raunio, A. (1991). Teijon retkeilyalueen luontoselvitys. 50
s. Julkaisematon moniste. Metsähallitus.

Perniö

586382d

Punassuo

Soidensuojeluohjelman kohde ja soidensuojelualue, joka sisältyy kohteeseen
Seutukaavassa SL 403 -aluetta. Ilmoitettu pinta-ala 1
586382a. Punassuo on yksi maamme edustavimmista Saaristo-Suomen
on soidensuojeluohjelman rajauksen mukainen.
keidassoista. Muita suon arvoja ovat luonnontilainen ja kaunis maisema, edustavat
kasvillisuustyypit sekä linnusto. Pohjoisosassa on kaksi metsäistä
kivennäismaasaareketta, joista itäisemmän juurella on lähteikköjä. Lähteiden ja
lähdepurojen varret ovat varsin karuja. Lajistoa: tervaleppä, maariankämmekkä,
tähtisara, suo-orvokki, metsäimarre, suohorsma ja pullosara. Lähteiden ympärillä on
soistunutta tuoretta kangasta, joka muuttuu isovarpurämeeksi etelämpänä.
Isovarpuräme muuttuu korveksi Lohiojan varsilla, joka on runsasvetinen lähdepuro.
Lähteikkökasvillisuus ei ole kovin monilajista, mutta luonnontilaiset korpityypit ovat
edustavia kasvillisuudeltaan. Lohiojan eteläpuolella erottuu selvästi keidassuolle
tyypillinen reunaluisu. Räme muuttuu suon keskellä pääasiassa ombrotrofiseksi
lyhytkorsinevaksi. Eteläosassa on muutama pieni allikko. Alueella tavataan mm.
kalasääskeä (Sh)/Sh) ja lapinharakkaa.

1, 3, 7, 12

1, 2, 3

2

246 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Raunio, A. (1991). Teijon retkeilyalueen luontoselvitys. 50
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
s. Julkaisematon moniste. Metsähallitus.
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama
soidensuojelun perusohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Perniö

586422

Myllyoja

Perniö

586423

Perniö

K:\KESKEN\Salon seudun mk\SSMK selostus Folder\Liitteet\03luontokohteet.xls

HUOMIOITAVAA

Seutukaavassa SL 418 ja 402 -aluetta.

PÄÄLUOKKA

2, 8

7

1

LÄHTEET

Kontturi, O. & A. Lyytikäinen (1987). Varsinais-Suomen
harjuluonto. 178 s. Valtakunnallinen harjututkimus , raportti
36. Varsinais-Suomen seutukaavaliitto, Turku.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

HUOMIOITAVAA

Perniö

586382e

Hamarinjärven luonnonsuojelualue

Erityinen luonnonsuojelualue, joka muodostuu pääasiassa kohteista 586382b ja
586382c ja sisältyy kohteeseen 586382a. Alueen kuvaus on sama kuin kohteissa
586382b ja 586382c.

Seutukaavassa SL 418 ja 420 -aluetta sekä SU:1 1, 7
402 -aluetta.

Perniö

586382f

Sahajärvi

Yksityinen luonnonsuojelualue, jolla on maisemallisia, kulttuurihistoriallisia ja
Seutukaavassa SU:1 401 -aluetta.
biologisia arvoja. Suojelualue sisältyy kohteeseen 586382a. Järven rannat ovat
kallioisia ja niiltä avautuu kauniita näköaloja Sahajärvelle. Alueen itäreunaa leimaa
korkea kalliojyrkänne. Kaakkoisreunalla on padottu lampi. Kasvillisuutta leimaa
istutettujen ja villiintyneiden koristekasvien runsaus. Kohteessa kasvaa mm.
jättiläistuijia ja tiheitä pihlaja-mesiangervokasvustoja. Suojelualueen itäosa on hyvin
rehevää lehtoa. Istutuslajiston ohella siellä kasvaa pähkinäpensaita,
mustakonnanmarjaa, lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja sinivuokkoa. Lammen
ympärillä on rehevät kotkansiipikasvustot. Alueella on 1800-luvulla toimineen sahan
ja luujauhotehtaan rauniot.
Yksi Perniön kunnan komeimmista muinaisrannoista sisältyy kohteeseen 586382a. Teijon ulkoilualueen retkeilykohde, joka on
Pirunpellon hyvin pyöristyneet kivet ovat graniittia ja gneissiä. Pirunpelto koostuu
merkityn luontopolun varrella.
useista yhteenkasvaneista kivivalleista, jotka ovat syntyneet Ancylusjärvivaiheen
aikana.
Laajan murrosvyöhykkeen itäreunalla on melko massiivinen kallioalue, joka on
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
maisemallisesti merkittävä. Voimakkaat murroslinjat ovat synnyttäneet alueelle kaksi kallioalue). Seutukaavassa SL 425 -aluetta
rotkomaista, osin jyrkänteistä kurua. Selänteiden lakiosissa esiintyy paikoin tasaisia Kaapinmäen osalta.
kohtalaisen edustavia silokallioita. Kallioisilla lakiosilla on melko luonnontilaisia karuja
poronjäkäläisiä männiköitä. Varjoisilla rinteillä on valurakoja, jyrkänteillä on paikoin
meso-eutrofista sammallajistoa, mm. kalkkikiertosammalta. Kaapinmäen
länsireunalla ja helvetinkrotista laskevan puron varrella on lehtorinne.

2, 5

Perniö

586382g

Jeturkastin muinaisranta

Perniö

586387a

Jalkaojanmäki-Kaapinmäki

Perniö

586387b

Kaapinmäen lehto

Perniö

586387c

Perniö

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

1, 3, 5, 7, 12, 1, 2, 3, 12
15

2

416 ha

Raunio, A. (1991). Teijon retkeilyalueen luontoselvitys. 50
s. Julkaisematon moniste. Metsähallitus.

1, 7, 12

3

25,3 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen
vaiheseutukaava 1, ympäristöministeriön 17.7.1991
vahvistama Varsinais-Suomen täydennysseutukaava ja
valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen
seutukaava 2
Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 355/3.4.1965 ja
valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen
vaiheseutukaava 1

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

2, 4, 7, 11

Raunio, A. (1991). Teijon retkeilyalueen luontoselvitys. 50
s. Julkaisematon moniste. Metsähallitus.
Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1965).
Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta
355/3.4.1965.

11

7

1, 11

3

0,7 ha

5

8, 12

1, 2, 4

3

107 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Kaapinmäen länsirinteestä ja Helvetinkrotista laskevan puron varsilla on
Seutukaavassa osin SL 425 -aluetta. Aluetta
lehtojensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 586387a. Maisemallisesti voidaan hoitaa poistamalla jalopuita varjostavia
kauniin rinnelehdon puustomainen vaikutelma syntyy harvakseltaan kasvavista
kuusia.
kookkaista tammista ja lehmuksista. Pensaskerros on runsaslajinen. Aluskasvillisuus
on heinäistä ja vaateliaat lajit ovat lehtosinijuuri, imikkä, mustakonnanmarja ja
lehtokielo. Puronvarressa lehto on kosteaa ja varjoisaa. Valtapuu on kuusi, joukossa
on yksittäisiä harmaa- ja tervaleppiä sekä tammia.

2

4, 8, 12

2, 4

2

6,6 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta ja
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Pohjanjärvi

Kohde käsittää Pohjanjärven ja sen itäpuolisen kalliojakson. Kohteessa on
Seutukaavassa MM:2 L 205 -aluetta.
runsaslajinen ja vaihteleva linnusto. Järven itärannalla on Kaapinmäen tammilehto.
Alue on osittain yhtenäinen kohteiden 586387a ja 586387b kanssa.

7

4, 8, 12

1, 2, 3, 13

3

38 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

586391a

Teijon saari

Erinomaista lehtoa. Pääpuulajeina ovat vuorijalava, lehmus ja pähkinäpensas.
Aluskasvillisuus on runsasta ja monipuolista.

Seutukaavassa SU:1 400 -aluetta.

2

12

2

3

23,5 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Perniö

586391b

Isoholma

Kohteeseen 586391a osittain sisältyvä yksityinen luonnonsuojelualue käsittää
Seutukaavassa SU:1 400 -aluetta.
rehevän lehdon. Jyrkän rinteen alapuolella kasvaa runsaasti jalopuita; suuria
lehmuksia, vuorijalavia sekä pähkinäpensasta. Alueella on myös kuusia, tuomia,
koivuja ja tervaleppää. Pensaskerroksessa kasvaa taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.
Kenttäkerroksessa tavataan sinivuokkoa, imikkää ja kevätlinnunhernettä.

2

1, 12

2

3

0,7 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 40/28.11.1980 Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1980).
ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama VarsinaisPäätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.
Suomen vaiheseutukaava 1
40/28.11.1980.

Perniö

734224a

Muurassuo-Järvisuo

Salon ja Perniön rajalle sijoittuva soidensuojeluohjelman kohde. Muurassuo on
Seutukaavassa SL 416 -aluetta.
puustoinen ja tasainen metsäkeidas, jolla on selvät nevakorpilaiteet. Suon muita osia
hallitsevat tasaiset isovarpu- ja rahkarämeet. Muurassuon länsipuolella on erillinen
Järvisuo, joka on lähes täysin puutonta saranevaa. Nimi on kuvaava, sillä suo on
laskuojaton ja siksi keväisin tulvavesien synnyttämänä järvenä. Tästä johtuen suo on
pysynyt avoimena ja vetisenä saranevana.

1

3, 12

1, 2

2

49 ha

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
perusohjelma ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava 2.

Perniö

734224b

Muurassuo

1

1, 3, 12

1, 2

3

7,8 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 105/31.8.1994 Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1994).
ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.
seutukaava 2.
105/31.8.1994.

Pertteli

259309

Kuurinmäki

Yksityinen luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteeseen 734245a. Rauhoitettu
Seutukaavassa osin SL 416 -aluetta.
kohosuo on edustava osa Muurassuota. Koko suojelualueella on yhtenäinen
rämekasvillisuus (mm. tupasvilla, isokarpalo, suokukka, juolukka ja
pyöreälehtikihokki). Kyseessä on hyvä hillasuo, joka on tosin hieman vaikeasti
saavutettavissa.
Kohde on pieni, pyöreä ja maisemallisesti merkittävä graniittiselänne, joka kohoaa Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
itäreunastaan jyrkänteisenä. Lakiosista avautuu varsin edustavia näköaloja.
kallioalue).
Lakiosistaan alue on kohtalaisen kumpuilevaa, kalliomänniköiden ja pienten räme- ja
korpinotkelmien luonnehtimaa kalliomaastoa. Tavanomaisten kangasmetsien ohella
itäreunan jyrkänteen alla on edustavaa, kosteahkoa oligotrofista sammalpeitettä.
Alaseinämillä on reheviä kalliohyllyjä, kalliorakojen sammalkasvustoja sekä paikoin
mesotrofista kutrisammalten luonnehtimaa sammalseinämää, jonka lajisto sisältää
mm. ketopartasammalta ja tummauurnasammalta.

5

8

1, 4

3

21 ha

Pertteli

587126

Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alue

Uskelan-Halikonjoen laaksot ovat edustavaa Lounaisen viljelyseudun
Seutukaavassa osin OR 43 -aluetta.
kulttuurimaisemaa. Muinaisen merenpohjan paksut savikerrostumat peittävät laajoja
alueita. Syvälle savimaahan kaivautuneet jokiuomat halkovat loivasti kumpuilevia
laajoja viljelyksiä. Peltoalueita reunustavat metsäiset mäet, jotka kohoavat jyrkkinä
suoraan viljelymaisemasta. Peltojen ja karujen mäkien hallitsemaan maisemaan
tuovat vaihtelua lehdot ja jokivarsien perinnebiotoopit. Kulttuurimaisemaa leimaavat
kartanomiljööt. Myös perinteinen, hyvin säilynyt talonpoikaisasutus on maisemalle
tyypillistä. Taajamien liepeillä uudet omakoti- ja kerrostalot, liikerakennukset ja
teollisuushallit häiritsevät muutoin hyvin säilynyttä kokonaisuutta.

11

12

1, 2, 4, 7

2

13 000 ha

Valtioneuvoston periaatepäätös 1995
valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista

Haapanen, A. & T. Heikkilä (193). Arvokkaat maisemaalueet: Maisema-aluetyöryhmän mietintö II.Työryhmän
mietintö 66/1992. Ympäristöministeriö,
ympäristönsuojeluosasto, Helsinki. 204 s.

Pertteli

587129

Kuivakosken niitty

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200183). Nautakarjan laiduntama puronvarsiniitty Eläimille ei tulisi antaa lisärehua. Alueen
laidunnuspaine on hyvä. Perinnebiotooppi
on Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueen (kohde 587126) paras
(arvoluokka V).
perinnemaisema. Kasvillisuudesta noin puolet on monilajista, paikoin ketomaista
tuoretta pienruohoniittyä. Pohjoisosan tasanteilla on niukkalajista ja rehevöitynyttä
nurmipuntarpäävaltaista tuoretta heinäniittyä. Rinteillä olevien kumpareiden välissä o
painaumissa mesiangervo- ja mätässaravaltaista kosteaa suurruohoniittyä.
Edustavan tuoreen pienruohoniityn lajistoon kuuluut mm. mäkikaura, hakarasara,
ketokaunokki, sikoangervo, ketopiippo, hietalemmikki, hiirenhäntä ja keväthanhikki.

10

11

2, 4

2

5 ha

Valtioneuvoston 8.5.2002 tekemä päätös
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä

Lehtomaa, L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat.
Alueelliset ympäristöjulkaiset 160 . 429 s.
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Gluckert, G. & J. Tittonen (1999). Graniittikalliolta
rahkasuolle. Geologisesti merkittävät kallio- ja
maaperäkohteet Varsinais-Suomessa . 106 s. VarsinaisSuomen liitto, Turku.
Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Komiteamietintö (1988).Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö. Komiteanmietintö 1988:16 . 279 s.

Karhumäki, J. & P. Salminen (1984). Vaihteleva suoluonto.
Teoksessa Karhumäki, J. (toim.): Kalliomäkien
katveessa. 58-63. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200184) on Uskelan-Halikonjokilaakson maisema- Eläimille ei tulisi antaa lisärehua. Nurmilaitumet
10
alueella (kohde 587126) erittäin edustava ja kaunis pitkään ja yhtäjaksoisesti
tulisi säilyttää erillisinä lohkoina. Perinnebiotooppi
laidunnettu rinneniitty. Jokeen laskevan niityn keskiosa on entinen pelto. Laitumella (arvoluokka V).
on harvakseltaan puita ja pensasmaisia katajia. Kasvillisuus on osin varsin
edustavaa, mutta paikoin rehevöitymisen takia köyhtynyttä. Rinteen kumpareilla on
kuivaa heinäniittyä ja tuoretta pienruohoniittyä. Lisäksi esiintyy tuoretta heinäniittyä ja
alempana notkoissa mesiangervokasvustoja. Huomionarvoisia lajeja ovat mm.
mäkikaura, hirssisara, sikoangervo, ketopiippo, keväthanhikki ja kevätesikko.

11

2, 4

2

4,5 ha

Valtioneuvoston 8.5.2002 tekemä päätös
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä

Lehtomaa, L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat.
Alueelliset ympäristöjulkaiset 160 . 429 s.

Hyvin massiivinen, kauas alueen länsipuolelle erottuva jyrkänteinen graniittiselänne. Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
Lakiosat ovat kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa, jossa rinteillä on edustavat
kallioalue).
silokalliot. Länsirinnettä hallitsee louhikkoinen pystyjyrkänne, itäreunaa matalampi
kallioseinämä. Pännänmäen huipun loivalla koillisrinteellä on Itämeren Yoldiavaiheen
aikainen muinaisranta. Mäen eteläosssa on Ancylysjärvivaiheen aikaista
muinaisrantaa. Oligotrofinen karu kangasmetsä- ja jyrkännekasvillisuus on
vallitsevaa. Lisäksi tavataan hieman OMaT-tyypin lehtoa ja oligotrofista
pystyseinämien kalliokasvillisuutta, tyvellä myös kalliokolojen omenasammalvarstasammal-kasvustoja.
Karun tummavetisen järven osa, jossa on jyrkkiä rantoja, haapalehtoja ja pieni
Seutukaavassa SU:1 401 -aluetta. Alueella on
puronvarsilehdon ripe. Puronvarsilehdossa kasvaa metsälehmusta, näsiää ja
kunnan sauna ja leirialue.
tesmayrttiä. Kasvillisuus on CRT-tyyppiä, rannalla on kapea tervaleppä-haapareunus.

5

8

1, 4

3

45 ha

11

12

2, 11

3

5,5 ha

5

8

1, 4

3

40 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
kallioalue). Kohde kuuluu laajempaan Juvankosken
kallioalueeseen, joka ulottuu Muurlan ja Perttelin
kuntien alueelle. Kohteella on merkitystä myös
retkeilyalueena ja näköalapaikkana.

8

1, 2, 4

3

76 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
5
kallioalue). Kohde kuuluu laajempaan Juvankosken
kallioalueeseen, joka ulottuu Muurlan ja Perttelin
kuntien alueelle. Pahamäen korkein lakialue on
suosittu paikallinen näköalapaikka ja retkeilykohde.

8

1, 4, 11

3

101,5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

7, 11, 12

1, 2, 3, 4, 5, 1
7, 9, 13

1209 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Rekijokilaakso (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1
Lehtomaa, L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 160 . 429 s.

7, 11, 15

2, 4, 13

3

23 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 593. 109 s. Lehtomaa,
L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat. Alueelliset
ympäristöjulkaiset 160. 429 s.

1

1, 4

3

12 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 56/11.6.1982.

Gluckert, G. & J. Tittonen (1999). Graniittikalliolta
rahkasuolle. Geologisesti merkittävät kallio- ja
maaperäkohteet Varsinais-Suomessa . 106 s. VarsinaisSuomen liitto, Turku.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Pertteli

587130

Ylijoen laidun

Pertteli

587142

Pännänmäki

Pertteli

587146

Varvojärven pohjoispää

Pertteli

587151

Pihkavuorenmäki

Pertteli

587153

Lakiamäki-Haukkakorpi

Pertteli

587155

Haukkakorvenmäki-Pahamäki

Yli 2 km pitkä jyrkänteisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä syvistä metsä- ja
suonotkelmista muodostuva kallioalue. Se näkyy kauempaa ympäristöstä
katsottaessa korkeana ylänköalueena. Korkeimpien graniittiselänteiden lakiosista
avautuu upeat näköalat ympäristöön. Selänteiden lakiosat ja rinteet ovat runsaan
rakoilun lohkomaa, porrasmaista kalliomännikkömaastoa, jossa itse lakiosien
silokalliot ovat pieniä ja epäyhtenäisiä selänteitä. Massiiviset jyrkänteet ovat
pääasiassa kuutiorakoilun lohkomia, paikoin peräkkäisiä pystyjyrkännepintoja.

Pertteli

761007a

Rekijokilaakso

Pertteli

761007g

Syväojan laidun

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200102). Perttelin, Someron ja Kiikalan kunnissa Someron puoleinen osa on perinnebiotooppi
9, 10
sijaitseva Rekijoen laaksoalue on poikkeuksellisen laaja ja maankäytöltään
(arvoluokka V). Perttelin ja Kiikalan puoleiset osat
yhtenäinen perinnemaisemakokonaisuus. Rekijoki on uurtanut syvän ja
ovat paikoitellen eri arvoluokkiin kuuluvia
jyrkkärinteisen jokilaakson. Avoimet niityt, puoliavoimet laidunrinteet, hakametsiköt japerinnebiotooppeja. Somerolle ja Perttelille
lehtomaiset metsälaitumet ovat säilyneet hyvin etenkin Häntälä-Talvisillan alueilla. kuuluvat alueet ovat osin SU:1 402 -aluetta.
Notkoihin on jäänyt mosaiikkimaisia vanhan metsän laikkuja. Laidunnuksen myötä Suojelun toteuttamistapoina ovat
syntyneet perinnebiotoopit ovat pääasiassa tuoreita niittyjä. Alueella tavataan
luonnonsuojelulaki, vesilaki ja sopimus
runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja kuten vienansara (Sh/V),
maanomistajan kanssa. Ilmoitettu pinta-ala on
haapariippusammal (V/E), tulvasammal (Sh/E), ojaäimäsammal (Sp/Sp), pikkuapollo koko Natura 2000 -kohteen pinta-ala. Aluetta
(Sh/Sh) ja lehtohopeatäplä (-/V). Lintudirektiivin lajeista tavataan mm.
käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan harmaapäätikka (Sh/Sh), helmipöllö, pikkulepinkäinen ja varpuspöllö.
vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.
Luontodirektiivin tuontotyyppejä ovat mm. boreaaliset lehdot, alavat niitetyt niityt,
kostea suurruohokasvillisuus, *Fennosskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt,
Fennosskandian hakamaat ja kaskilaitumet sekä Fennoskandian luonnontilaiset
Alue kuuluu Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueeseen(kohde 587126) sekä Rehevöitymistä voisi vähentää muodostamalla
8, 10
Rekijokilaakson Natura 2000 -kohteeseen (FI0200102). Syväojan rinteessä on
riittävän leveitä suojakaistoja peltojen reunoille.
paikoitellen pieniä puuryhmiä ja komeita pylväskatajia. Laitumen kasvillisuus on
Perinnebiotooppi (arvoluokka M-).
suurelta osin rehevöitynyttä tuoretta heinäniittyä; paikoitellen on säilynyt parempia
pienruohovaltaisia laikkuja. Huomionarvoisia lajeja ovat mm. kevätesikko,
lehtoleinikki ja mukulaleinikki. Syväojan vesi on savisamenteista ja erittäin
runsasravinteista. Vesikasvillisuutta edustavat mm. järviruoko- ja järvikorte.

Salo

734245

Varekattilanmäki

Salo

734246

Asolanoja

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

Maisemallisesti hyvin merkittävä, jyrkänteisiä ja pieniä kallioharjanteita sisältävä
graniittiselänne sijaitsee Perttelin ja Muurlan kunnissa. Kallioalue on lakiosistaan
voimakkaasti kumpuilevaa kalliomännikkömaastoa. Pohjoisrinteillä on edustavia,
pyöreäselkäisiä silokallioselänteitä. Keskiosissa on edustavia, osin jäätikön hiomia
pystyjyrkänteisiä kallioseinämiä. Lakiosissa ja ylärinteillä on MT- ja VT -tyypin
metsää, välinotkelmissa on korpijuotteja. Itäreunan jyrkänteen tyvellä on edustavaa
OMaT-tyypin lehtoa. Jyrkänteillä on oligotrofista sammal- ja jäkäläpeitettä ja
silokalliokasvillisuutta. Koillisjyrkänteen tyven kosteita ja ravinteisempia
sammalvaltaisia seinämiä luonnehtivat kutrisammalvaltaiset pystypinnat sekä
edustavan runsaat tummauurnasammal-kalkkikiertosammalvaltaiset kalloraot ja kolot.
Massiivinen, eteläreunastaan komean jyrkänteinen kallioalue, jolla on hyvin
merkittäviä maisemallisia arvoja. Laelta avautuu puuston rajoittamia, mutta kauas
ulottuvia komeita näköaloja. Keskirakeisesta graniitista muodostunut kallioalue on
kapeiden murrosvyöhykkeiden rikkoma, monipuoliset jyrkänne- ja silokalliomuodot
ovat myös geomorfologisesti edustavia. Alueella pesii kangaskiuru (St/St).
Tavanomaiset kangasmetsät ovat vallitsevia, lakiosien kalliopaljastumilla on
edustavaa poronjäkälikköä sekä mereistä poronjäkälä-kalliotierasammalmosaiikkia.
Jyrkänteiden alapuolella on paikoin myös lehtoa, jonka lajistoon kuuluu mm.
metsälehmus. Kallioselänteiden välisissä notkelmissa on soistumia.

HUOMIOITAVAA

Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
kallioalue). Harvennushakkuut ovat pilanneet
kohteen sisäisiä maisemia.

PÄÄLUOKKA

Yksityinen luonnonsuojelualue, joka käsittää laajan kallioisen mäen ja sitä ympäröivä
kangasmetsät. Mäellä on runsaasti keloutuneita mäntyjä. Alueen pohjoisreunalla on
kosteampaa, kuusta kasvavaa kangasmetsää. Varekattilanmäen laella on
maisemallisesti ja geologisesti komea muinaisrantakivikko. Tämä yli hehtaarin
kokoinen pirunpelto on syntynyt Anculysjärvivaiheen alussa noin 9000 vuotta sitten.
Lukuisten hyvin pyöristyneiden, pääasiassa graniittia olevien kivien joukossa on myö
hiekkakiviä.

5

Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella (kohde 587126) sijaitseva yksityinen Seutukaavassa on SL-kohde 602.
luonnonsuojelualue käsittää luonnontilaisen puronvarsialueen. Alueen itäosassa oja
virtaa jyrkkäreunaisen rotkon pohjalla. Rinteillä kasvaa hyvin tiheässä harmaaleppää
ja haapaa. Alueen länsipää on vanhaa kuusimetsää, joka on paikoin soistumassa.
Linnustoon kuuluvat mm. pohjansirkku, peukaloinen ja varpushaukka.

8
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1, 12

2, 12

3

5,5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä. 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1982).
Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.
56/11.6.1982.
Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 57/11.6.1982 ja Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1982).
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisPäätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.
Suomen täydennysseutukaava.
57/11.6.1982.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

5

8

1, 4

3

11 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

5

8

1, 4, 7

3

95 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

5

8

1, 4

3

20 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

5

8

1, 4

3

47,5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä. 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Länsireunastaan 20 m korkeana pystyseinämänä kohoava massiivinen graniittivuori, Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja. Laelta avautuu näköala yli kaupungin kallioalue). Suosittu näköalapaikka.
keskustan. Lakiosat ovat harvapuustoista poronjäkäläistä kalliomännikköä. Avoimella
lakiosalla kasvaa muutamassa kohtaa pikkutervakkoa. Länsireunan jyrkänteen
edustalla on kapea pähkinäpensas-tuomilehtoreunus. Jyrkänteellä on paikoin
pystyseinämien oligo-mesotrofista sammalpeitettä, mm. suippuväkäsammal,
ketopartasammal ja tihkutierasammal kasvavat jyrkänteen seinämällä.

5

8

1, 4

3

6,5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Toravuori

Pitkän kallioselännejakson länsireunassa sijaitseva jyrkänteinen vuori, jolla on
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
merkittäviä maisemallisia arvoja. Voimakkaat murroslinjat reunustavat graniitista
arvokas kallioalue). Kallioselänteen lakialue on
muodostuvaa vuorta. Laelta avautuu upea maisema ympäröivään maastoon.
paikallinen näköalapaikka.
Metsäkasvillisuus on tavanomaista kangasmetsää, mutta länsijyrkänteen alla on
tuomivaltaista lehtoa. Koillisjyrkänteellä on paksuturpeista kerrossammalkallioimarrevaltaista varjoseinämien kasvillisuutta. Länsi-lounaisreunan jyrkänteillä on
monipuolista kalliokasvillisuutta mm. kutrisammalta, ketohavusammalta ja
tummauurnasammalta.

5

8

1, 4, 11

3

7,5 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

734256

Katinkallio

Melko massiivinen kallioselännejakso, jolla on hyvin merkittäviä maisemallisia arvoja.Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
Lakiosista avautuu erinomaisia näköaloja ympäristöön. Alueella on edustavia
kallioalue).
kumpumaisia silokallioselänteitä, jyrkännemuotoja, kookkaita siirtolohkareita ja laaja
Ancylusjärvivaiheen aikainen lohkareinen muinaisranta. Metsä on osin hakattua VTja MT -tyypin kangasmetsää. Syvissä notkelmissa on myös lehtomaisen
kangasmetsän laikkuja. Lähellä lakea kasvaa pikkutervakkoa. Arkeologisesti alue on
merkittävä Katinkalliolla olevan muinaishaudan ansiosta.

5

8

1, 4, 7

3

64 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Salo

734258

Sammalsuonmäki-Pohjakallio

Metsäinen, maisemallisesti hyvin merkittävä massiivinen kallioselännejakso, joka
Seutukaavassa SU:1 405 -aluetta Sammalmäen
muodostuu useista notkelmien erottamista graniittiselänteistä. Geologisesti
lounaisrinteen osalta. Kallioalueinventoinnissa
merkittäviä piirteitä ovat Sammalsuonmäen laen korkeimman rannan rantakivikko, arvoluokka 3 (hyvin arvokas kallioalue).
joka on syntynyt Itämeren Yoldiavaiheessa sekä laajat ja edustavat silokalliomuodot.
Lounaisrinteen edustalla on lehtoreunus, jossa kasvaa haapaa, isoja tammia ja
pähkinäpensaita. Aluskasvillisuus on rehevää, mm. kullero (V/-), kevätlinnunherne ja
vuohenputki kasvavat lehdossa. Kasvillisuus vaihtelee karuista poronjäkäläisistä
männiköistä isovarpuräme-, tupasvillaräme- ja mustikkakorpijuotteihin.

5

8, 12

1, 2, 4

3

168 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä. 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Salo

734265

Tupurin lehto

Kallion rinteessä ja tyvellä sijaitseva rehevä lehtoalue, joka on osin istutettu.
Seutukaavassa SU:1 400-aluetta.
Luoteispäässä on lähes luonnontilaista pähkinäpensas- ja tammilehtoa, joissa
kasvavat mm. koiranheisi, lehtokuusama ja taikinamarja. Kaakkoispäässä kasvaa
runsaasti saarnia, todennäköisesti istutettuja. Alue on suurimmaksi osaksi pihapiiriä.

2

12

2

3

6,5 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Salo

734266

Lavianmäen länsiosan haapalehto

Kyseessä on kallion rinteessä ja tyvellä kookkaita haapoja kasvava, kostea puron
Seutukaavassa SU 401 -aluetta.
varrella sijaitseva lehto. Puustossa on sekapuina myöskin koivua, harmaaleppää ja
kuusta. Rehevästä aluskasvillisuudesta mainittakoon runsaana esiintyvä
mesiangervo ja lehtoindikaattoreista mösiö, rohtoimikkä ja taikinamarja.

2

12

2

3

8 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Salo

734249

Haukkamäki

Salo

734250

Tampaltankruunu-Suopellonmäki

Salo

734252

Tammenmäki

Salo

734253

Aromäki-Maalunmäki

Kyseessä on pinta-alallisesti pieni, mutta massiivisen korkea ja jyrkänteinen
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
graniittimäki. Laelta avautuu kaunis näkymä Halikonlahdelle ja ympäröivään
arvokas kallioalue). Kohde on osa Haukkamäenmetsämaastoon. Itäreunalla on korkea kiilarakoillut pystyseinämä ja jyrkänteen alla Viitankruunun kalliojaksoa.
on vaikeakulkuinen louhikko. Metsäkasvillisuus on etupäässä kangasmetsää,
kosteissa notkelmissa on korpisoistumia. Itäreunan jyrkänteen alla on lohkareista
lehtokorpea, jossa on paikoin saniaisvaltaisia kohtia. Jyrkänteellä on runsaasti
oligotrofista pystyseinämien sammal- ja jäkäläkasvillisuutta. Tyven
rapaumaonkaloissa ja seinäraoissa kasvaa pikkuruostesammalta,
kalkkikiertosammalta ja isoriippusammalta.
Laajan massiivinen ja jyrkkärinteinen sekä maisemallisesti hyvin merkittävä kallioalueKallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
muodostaa voimakkaan maisemaelementin. Metsät ovat etupäässä VT- ja MT kallioalue). Alueen sisäisiä maisema-arvoja
tyyppisiä. Länsireunan rinteillä on paikoin VRT-tyypin lehtoa ja alarinteellä
vähentävät kohteen läpi kulkeva voimalinja ja
tuoreempaa lehtoa, jossa kasvaa tammia, lehmuksia ja taikinamarjaa. Jyrkänteillä avohakkuut. Kohde on osa Haukkamäenon edustavia kalliorakojen ja rapautumaonkaloiden sammalkasvustoja.
Viitankruunun kalliojaksoa.
Suopellonmäen jyrkänteiden ylikaltevilla seinämillä on runsaasti mesotrofista
kalkkikiertosammalten ja kutrisammalten luonnehtimaa sammalpeitettä. Saman
mäen laella on pronssikautinen muinaishauta.
Maisemallisesti hyvin merkittävä kallioselänne rajautuu selvästi kaikkiin ilmansuuntiin.Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
Silokalliopintainen, viistojyrkänteisenä kohoava lounaisseinämä on geomorfologisestiarvokas kallioalue).
upea. Lakiosat ovat kumpuilevaa kalliomännikköä. Kangasmetsien ohella tavataan
mustikkakorpi- ja metsäkortekorpisoistumia. Länsireunan edustalla on
pähkinälehtoreunus. Jyrkänteillä on oligotrofista, mutta monipuolista
silokallioseinämien ja pystyseinämien kasvillisuutta mm. valuvesipintojen
kimpputierasammalkasvustoja ja kerrossammal-kallioimarrevaltaisia paksuturpeisia
kasvustoja.
Murroslaaksojen rajaama massiivinen, laaja ja jyrkänteinen graniittiselännejakso,
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
joka on maisemallisesti varsin merkittävä. Aromäen länsijyrkänne on komea ja näkyy kallioalue).
kauas. Siinä esiintyy lisäksi vinorakoilun synnyttämiä kalliokielekkeitä, halkeamia ja
onkaloita. Laelta avautuuu upeita näköaloja ympäristöön. Itärinteellä on edustava
Ancylusjärven aikainen rantalohkareikko. Kasvillisuudessa MT-tyyppi on vallitsevaa.
Jyrkänteiden kasvillisuus on oligotrofista, pystyseinämien sammal- ja jäkäläpeitteistä
kasvillisuutta.

Salo

734254

Silpasmäki

Salo

734255

Salo
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HUOMIOITAVAA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Halikon ja Salon kuntien rajalla sijaitseva Viurilanlahti kuuluu Natura 2000 -ohjelmaanSuurelta osin seutukaavan SL 404 ja 405 -aluetta. 7
(FI0200027) ja se on osittain yhtenäinen Vaisakon Natura 2000 -kohteen
Kohde suojellaan joko luonnonsuojelu- tai vesilailla
(FI0200125) kanssa. Viurilanlahti sisältyy osittain Uskelan-Halikonjokilaakson
tai maankäyttöä säädellään rakennuslailla/kaavalla
maisema-alueeseen (kohde 587126). Viurilanlahti on pitkän ja kapean Halikonlahden
perukassa. Kasvillisuus on hyvin rehevää. Rehevän kasvillisuuden leimaa-antavin
piirre on lahtea kiertävät vankat järviruokokasvustot. Linnusto on monipuolinen ja
alueelta on tavattu lukuisia harvinaisuuksia. Riistantuottopistearvo on korkea. Lahdet
ovat lintujen tärkeitä muuton- ja sulkasadonaikaisia kerääntymisalueita ja
luontoharrastuskohteita. Luontodirektiivin lintuja ovat mm. helmipöllö, kaakuri (E/St),
mustakurkku-uikku, kangaskiuru (St/St), kapustarinta, kehrääjä (St/St), ruisrääkkä
(V/V) ja mehiläishaukka.

7, 12

3, 11

1

628 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja ympäristöministeriön 17.7.1991
vahvistama Varsinais-Suomen täydennysseutukaava,
valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama valtakunnallinen
lintuvesiensuojeluohjelma

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Viurilanlahti
(FI0100027). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Salo

73160a

Viurilanlahti

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

Viurilanlahti (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Salo

73160c

Viurilanlahti, Jokiniemenlahti ja Kaijanlampi

Lintujensuojeluohjelman kohde, joka on osin yhtenäinen kohteiden 73160a ja
Seutukaavassa SL 404 -aluetta. Kohteesta
73160b kanssa. Se sisältyy osittain myös Uskelan-Halikonjokilaakson maisemaainoastaan Viurilanlahden osa-alue ulottuu Salon
alueeseen (kohde 587126). Viurulanlahden-Jokiniemenlahden linnusto on
kunnan alueelle.
monipuolinen ja esim. vesilintukanta on poikkeuksellisen suuri. Lahdet ovat tärkeitä
muuton- ja sulkasadonaikaisia kerääntymisalueita. Vesilintujen valtalajeina ovat
nokikana, heinäsorsa ja silkkiuikku. Yleisiä rantalintuja ovat mm. töyhtöhyyppä,
taivaanvuohi ja isokuovi. Kohde on Varsinais-Suomen paras kahlaajapaikka.
Valtakunnallisesti uhanalaisista linnuista tavataan mm. pikkutikka (St/St) ja peltopyy
(V/St). Kaijanlammi koostuu n. 25 m korkean mäen pohjoispuolella olevasta
umpeekasvavasta Kaijanlammesta sekä lammen ja mäen väliin jäävästä
tervaleppäkorvesta. Vaateliaista lajeista esiintyy imikkää, lehtopalsamia,
lehtotähtimöä ja punakoisoa.

7

5, 7, 12

2, 3, 12

2

92 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Viurilanlahti (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Salo

734244a

Muurassuo-Järvisuo

Salon ja Perniön rajalle sijoittuva soidensuojeluohjelman kohde. Muurassuo on
Seutukaavassa SL 416 -aluetta.
puustoinen ja tasainen metsäkeidas, jolla on selvät nevakorpilaiteet. Suon muita osia
hallitsevat tasaiset isovarpu- ja rahkarämeet. Muurassuon länsipuolella on erillinen
Järvisuo, joka on lähes täysin puutonta saranevaa. Nimi on kuvaava, sillä suo on
laskuojaton ja siksi keväisin tulvavesien synnyttämänä järvenä. Tästä johtuen suo on
pysynyt avoimena ja vetisenä saranevana.

1

3, 12

1, 2

2

49 ha

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
perusohjelma ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava 2.

Karhumäki, J. & P. Salminen (1984). Vaihteleva suoluonto.
Teoksessa Karhumäki, J. (toim.): Kalliomäkien
katveessa. 58-63. Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys.

Salo

734244b

Muurassuo

1

1, 3, 12

1, 2

3

7,8 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 105/31.8.1994 Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1994).
ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta.
seutukaava 2.
105/31.8.1994.

Salo

734247a

Veitakkalan Linnamäki

Yksityinen luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteeseen 734245a. Rauhoitettu
kohosuo on edustava osa Muurassuota. Koko suojelualueella on yhtenäinen
rämekasvillisuus (mm. tupasvilla, isokarpalo, suokukka, juolukka ja
pyöreälehtikihokki). Kyseessä on hyvä hillasuo, joka on tosin hieman vaikeasti
saavutettavissa.
Kallioalue sijaitsee Uskelan-Halikonjokilaakson maisema-alueella (kohde 587126).
Eteläreunaltaan jyrkänteinen ja maisemallisesti merkittävä kallioalue on
arkeologisesti hyvin merkittävä linnavuorihistoriansa vuoksi. Etelärinteellä on
edustava rakoilun mukaan porrasmaisesti kehittynyt jyrkänteinen seinämä, jossa on
pieniä porrasmaisia hyllyjä sekä heikosti ylikaltevia seinämäpintoja. Jyrkänteellä on
oligotrofisen seinämäkasvillisuuden ohella niukalti mesotrofista kutrisammalten
luonnehtimaa sammalpeitettä. Kalliorakojen ja -onkaloiden sammalyhteisöissä
kasvavat isoriippusammal ja valtakunnallisesti uhanalainen isokarvesammal.
Lakiosissa on karuja kalliomänniköitä, joissa kalliopaljastumilla tavataan edustavia
poronjäkäliköitä. Alueella on tavattu pähkinähakki ja huuhkaja.

8, 12

1, 2, 4, 7

3

14 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
vaiheseutukaava 1
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Somero

761002

Eksyssuo

7, 12

1, 2, 3

1

497 ha

valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama Varsinais-Suomen Eksyssuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
seutukaava 2 ja valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös 14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen
ehdotuksen hyväksymisestä
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Eksyssuo
(FI0200016). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Somero

Somero

Somero

761002

761003

761004

Huhmassuo

Reksuo

Somerniemen metsä

Seutukaavassa osin SL 416 -aluetta.

Seutukaavassa osin SU:1 402 -aluetta ja osin SU:2 5
431 aluetta. Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4
(arvokas kallioalue).

Eksyssuo ulottuu Mellilään, Loimaan kuntaan,
Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200016). Kohteeseen kuuluvat Eksyssuo ja
Huhmassuo. Eksyssuo on eteläsuomalainen konsentrinen kermikeidas. Suurin osa Koskelle ja Ypäjälle. Koko alue suojellaan
luonnonsuojelulailla. Seutukaavassa SL 405 suosta on hyvin karua. Yleisin suotyyppi on keskiosien puuton ja tupasvillan
hallitsema lyhytkorsineva. Kohteessa tavataan punakämmekkää (V/-). Karuudesta ja aluetta Huhmassuon osalta.
vähäallikkoisuudesta johtuen linnusto on melko vaatimaton. Alueella tavataan
kuitenkin kurki, kapustarinta ja liro sekä tavallista suolajistoa. Avosuo on teerien
soidinaluetta. Reunoilla neva muuttuu rahkanevaksi ja lopulta rahkarämeeksi.
Huhmassuo on selvästi puustoisempi, lähes luonnontilaisena säilynyt mäntyräme.
Suon keskellä on vanhaa metsää kasvava saareke. Luontodirektiivin luontotyypit:
*keidassuot ja *boreaaliset luonnonmetsät. Lintudirektiivin lintuja ovat edellä
mainittujen lintujen lisäksi helmipöllö, metso, palokärki, pikkulepinkäinen ja pyy.

1

Soidensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy Eksyssuon Natura 2000 -kohteeseen
(FI0200016). Kyseessä on keidassuo, jonka keskellä on kallioinen metsäsaareke.
Koillispuolella suon keskusta on paikoitellen silmäkenevaa. Reunoilla on kapea
saranevavyöhyke ja lounaisosissa on jonkin verran korpea. Alueella pesivät mm.
kiuru, kapustarinta, töyhtöhyyppä, käki, isokuovi, liro, palokärki ja hiirihaukka.

Seutukaavassa SL 405 -aluetta.

1

Someron ja Marttilan kuntien rajalla sijaitseva Reksuo kuuluu soidensuojelu- ja
Natura 2000 -ohjelmiin (FI0200095). Kohde on edustava konsentrinen kermikeidas.
Suokokonaisuus on n. 6000 vuotta vanha, hyvin kehittynyt ja ehjä sekä suhteellisen
luonnontilainen. Suon reunat ovat saranevaa ja isovarpuista rämettä. Muita
suotyyppejä ovat rahkaräme, rahkaneva, lyhytkorsineva ja kuljuneva. Kohosuon
keskusta on ympäristöä kuusi metriä korkeammalla. Suolla on n. sata allikkoa, jotka
saattavat olla useiden metrien syvyisiä. Joissain allikoissa esiintyy lummetta ja
ulpukkaa. Alue kuuluu kokonaisuudessaan luontotyyppiin *keidassuot. Reksuo on
arvokas lintusuo. Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. kalatiira, kurki, kapustarinta,
liro, suokukko (V/St), pikkulepinkäinen ja metso.

Seutukaavassa SL 409 -aluetta. Natura 2000 - ja 1
soidensuojeluohjelmien rajaukset poikkeavat
hieman toisistaan. Pinta-ala on ilmoitettu Natura
2000 -kohteen rajauksen mukaan. Alue suojellaan
luonnonsuojelulailla.

Alue kuuluu vanhojen metsien suojelu- ja Natura 2000 -ohjelmiin (FI0200132). KohdeNatura 2000 - ja vanhojen metsien
muodostuu pääosin Painiojärven rannan lehtomaisesta kangasmetsästä. Puusto on suojeluohjelmien rajaukset poikkeavat hieman
varttunutta, ikääntyvää kuusikkoa, jossa lehtipuun osuus vaihtelee. Paikoin esiintyy toisistaan. Pinta-ala on ilmoitettu Natura 2000 luonnonsuojelullisesti arvokasta lehtipuuvaltaista haapa-koivumetsää. Osalla
kohteen rajauksen mukaan. Alue suojellaan
alueesta kasvaa myös tervaleppää. Maapuiden ja kuolleiden pystypuiden määrä on luonnonsuojelulailla.
paikoin suuri. Luontotyyppinä on *luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset
vanhat metsät. Luontodirektiivin lajeista tavataan liito-orava (St/St) ja lintudirektiivin
lajeista harmaapäätikka (Sh/Sh).
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Suominen, O. (1989). Eksysuo . Erämaista maisemaa
viljelyalueen keskellä. Teoksessa Suominen, O. (toim.):
Kosken seudun luonto.15-24.

3

3, 7, 12

3, 7, 12

7, 9

1, 2

1, 2, 3

2, 3

1

1

1

86 ha

411 ha

16 ha

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
perusohjelma ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava 2.

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
perusohjelma,valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen
ehdotuksen hyväksymisestä valtioneuvoston 3.4.1986
vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2 ja
valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 27.6.1996 tekemä
periaatepäätös vanhojen metsien suojelusta

Eksyssuo (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Reksuo
(FI0200095). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
Suominen, O. (1989). Ekssysuo. Erämaista maisemaa
viljelyalueen keskellä. Teoksessa Suominen, O. (toim.):
Kosken seudun luonto .15-24.
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Somerniemen
metsä (FI0200132). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Somero

761008

Säärenmäen lehmuslehto

Viljelyaukeiden välissä, mäkisen metsäsaarekkeen kaakkoisrinteessä sijaitseva lehtoLehmuksia varjostavaa puustoa voidaan
kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan. Kasvillisuus on kuivahkoa lehtoa, puusto koivuharventaa.
kuusi-harmaaleppäsekametsää, jossa kasvaa runsaasti lehmuksia. Vaateliaita
kasvilajeja ovat imikkä, mäkilehtoluste ja kevätlinnunherne.

Somero

761011

Keräkankare

Someron ja Nummi-Pusulan kuntien alueella sijaitseva harjujensuojeluohjelman
kohde. Alue käsittää osan laajasta deltamuodostumasta, korkean lajittuneen
reunamuodostuman ja syviä harjukuoppia. Harjun alueella on useita suuria
siirtolohkareita. Kasvillisuus on pääosin VT- ja CT -tyyppistä, tosin harjuhautojen
lähellä on paikoin jäkälälaikkuja ja laajoja sianpuolukkakasvustoja. Alueella esiintyy
monipuolinen valikoima valoisten rinteiden ja harjujen kangasmetsien tyyppilajeja
kuten häränsilmä, kangasajuruoho ja sikojuuri.

Somero

761037

Pohjaton

Kohde sisältää soiden ympäröimän rehevähkön Särkjärvi -nimisen lammen sekä
Seutukaavassa osittain SU:1 400 -aluetta.
laajan rämeen, kapean nevareunuksen ympäröivän Pohjaton -nimisen lammen sekä Suojeluarvon määrittäminen vaatii lisäselvityksiä.
lampien itäpuolisen, maisemallisesti arvokkaan kalliojyrkänteen.

Somero

761038

Ihamäen saniaiskorpi

Kyseessä on pienen puron notkelmaan muodostunut saniaisvaltainen hieman
soistunut kuusikko, jonka kasvillisuus on rehevää. Lajistosta mainittakoon
harmaaleppä, punaherukka ja kotkansiipi, jota kasvaa paikoin runsaasti.

Somero

761039

Jyrklammin-Likolammin alue

Alueella on kaksi n. 40-50 m syvää, jyrkkärinteistä suppaa, joiden pohjalla on
harjujärvi. Kohde sisältyy Äyräsnummen harjualueeseen (kohde 761050). Alue on
pääasiassa kuivahkoa kangasta, mutta suppien rinteillä on myös tuoretta
kangasmetsää. Jyrklammin rannassa on kapea tervaleppä-korpipaatsamavyöhyke.
Likolammi on reunoiltaan soistunut ja kasvamassa umpeen. Kasvillisuus: VarsinaisSuomessa uhanalaiset hoikkavilla, idänneulankärki (H/-) ja tunturikurjenherne (H/-),
kalliokielo, mäkilehtoluste, yövilkka, nuokkukohokki ja sinivuokko. Jyrklammin
harjulta on kaunis näkymä Painiojärvelle.

Somero

761044

Kääntelän Jyrkinharju

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

2

4

2

3

2,5 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta

Komiteamietintö (1988). Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö. Komiteamietintö 1988:16 . 279 s.

10

1, 2, 11, 13 2

750 ha

valtioneuvoston 3.5.1984 vahvistama valtakunnallinen
harjujensuojeluohjelma

Keräkankare ja Kylmälähde. (2000). Uudenmaan
ympäristökeskus 28.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/
>Uusimaa

12

1, 13

18 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
vaiheseutukaava 1
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.

Kohteesta kuuluu Somerolle 23 ha ja Nummi4, 11
Pusulalle 750 ha. Nummi-Pusulan osiosta 171 ha
on Natura 2000 -ohjelman kohdetta Keräkankare
ja Kylmälähde. (FI0100043).

8

Seutukaavassa SU:1 404 -aluetta. Alueella
11
liikuttaessa tulisi käyttää polkuja kulumisen
ehkäisemiseksi. Alue soveltuu opetuskohteeksi ja
ansaitsee mahdollisesti luonnonsuojelualueen
statuksen.
Seutukaavassa SL 403 -aluetta.
11

3

12

2, 10

3

12

1, 2, 4

3

3,5 ha

Anon. (1996). Someron rantayleiskaava 1996.
Luontoselvityksen kohdekuvaukset. Julkaisematon
moniste.Ympäristötutkimus Oy metsätähti.
valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
vaiheseutukaava 1
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Jyrkinharju on geologisesti monipuolinen kokonaisuus, joka käsittää kapeita ja
jyrkkärinteisiä selänteitä. Alueella esiintyy Etelä-Suomessa harvinainen
tunturikurjenherne (H/-), jonka lisäksi lehtomaiselta etelärinteeltä on tavattu esim.
lehtokuusama, metsämaarianheinä, kielo, kalliokielo, metsävirna, sinivuokko,
mansikka, kurjenkello ja hiirenvirna. Kohteen rannat ovat rakennettuja ja
keskiosassa on laaja hakkuualue.

Seutukaavan SL 483 -aluetta.

Seutukaavan SL -481 aluetta.

11

12

1, 2

3

26,5 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava

Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Somero

761046

Jakkulan Tervaniemi

Harju, jolta aukeaa kaunis maisema itään ja kaakkoon. Kasvillisuus koostuu
tyypillisestä harjukasvillisuudesta.

11

12

1, 4

3

2,7 ha

ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava

Somero

761050

Äyräsnummi

III Salpausselän reunamuodoston koilliseen jaksoon kuuluva alue käsittää suurehkonGeologisesti ja maisemallisesti erittäin merkittävä, 11
selväpiirteiseksi kehittyneen sandurideltan, reuna-moreeniharjanteita ja -valleja,
biologisesti ja monikäytön kannalta merkittävä
harjujakson, suppia ja muinaisrantoja. Kasvillisuus on CT-, VT- tai MT -tyyppiä.
alue. Seutukaavassa SL 403 -aluetta JyrklamminLikolammin (kohde 761039) osalta.

12

1, 4, 10

3

5 km2

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
vaiheseutukaava 1
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Gluckert, G. & J. Tittonen (1999). Graniittikalliolta
rahkasuolle. Geologisesti merkittävät kallio- ja
maaperäkohteet Varsinais-Suomessa . 106 s. VarsinaisSuomen liitto, Turku.

Somero

761051

Särämäki (Somero)

Maisemallisesti merkittävä jyrkänteinen kallioalue, jolla on myös huomattavia
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
luonnonarvoja. Alue rajautuu Virkkaanjokea reunustaviin peltoihin. Kallion laelta
kallioalue).
avautuu näkymä ympäröiville pelloille. Alueen pääkivilaji on amfiboliitti. Lakiosassa o
MT- ja VT- tyypin metsiä, notkelmissa on kuusikkoista mustikka- ja
metsäkortekorpea. Lounaisreunan jyrkänteen edustalla on edustavaa, hyvin
pensaikkoista kuivahkoa lehtoa. Keskeisillä osilla on mm. keskivaateliaan lajiston
luonnehtimia kutrisammal-kalliopalmikkosammalkasvustoja. Seinämien tyvellä on
riippusammal-häntäsammalvaltaisia sammalonkaloita.

5

8

1, 4

2

5 ha

Somero

761462

Valkaman metsä

Natura 2000 -ohjelman kohde FI0200167. Valkaman tilan metsät muodostavat Etelä-Merkittävä vanhan metsän alue
Suomen oloissa merkittävän vanhan metsän kohteen. Rinteineen ja notkelmineen
alueen pinnanmuodot ovat melko vaihtelevia. Kalliot ovat pienalisia; mainittavin
jyrkänne sijaitsee alueen kaakkoisosassa. Metsät ovat pääsiassa tuoreita, osin
lehtomaisia kangasmetsiä. Suurinta osaa alueen metsistä on aikoinaan laidunnettu,
mikä näkyy edelleen selvästi puuston rakenteessa ja lajisuhteissa. Vaihtelevuutta
alueen metsiin tuovat pienet, enimmäkseen ojittamattomat korpinotkelmat ja
pikkupurot, pieni räme ja lähdevaltainen hetteikkö.

3

7

2,3

2

44 ha

valtioneuvoston 8.5.2002 tekemä päätös
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä

Lounais-Suomen ympäristökeskus (2002). Valkaman
metsän (FI0100015) Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Somero

761464

Viuvalannummi

Natura ohjelmakohde (FI0200187) muodostuu kolmesta erillisestä osa-alueesta.
Viuvalannummen alue edustaa Etelä-Suomessa harvinaisia lähdelettoja. Alueen
kasvillisuus edustaa hyvin lähdeletoille tyypillistä lajistoa. Heposuon keskellä on
lähteinen lampi. Rauhanrannan lähdelettorinne on pieni lettoinen lähdehetteikkö ja
tämän yläpuolella on hetteinen suursaniaisia ja suokelttoa kasvava kuusikkoinen
rinne. Hiekkakuopan eteläpuolella oleva alue on hetteistä lähdelettoa lähteiden
purkutumiskohdiss j puronvarressa, osin varjoisia lehväsammalvaltaisia pintoja, osin
avoimia rimpisirppisammalta kasvavia juotteja. Heposuon lähdeletto on pääosin
melko vetinen, jouhi-, pullosara- ja lettoliertosammalvaltaista lampimaista avolettoa.
Länsiosan lähteisen lampareen reunassa on rahkaista lammenreunusnevaa. Suon
luoteisosassa on laaja kasvusto ruskopiirtoheinää. Lammessa kasvavat
pohjanlumme ja pikkupalpakko. Suon rämeisessä reunassa kasva korpipaatsama ja
siniheinä sekä niukkana metsälehmus.

1

7

2

2

6 ha

valtioneuvoston 8.5.2002 tekemä päätös
Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä

Lounais-Suomen ympäristökeskus (2002).
Viuvalannummen (FI0200187) Natura 2000 ohjelmamonisteet.
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Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0100090). Kohde on suurelta osin Nummi-Pusulan Ilmoitettu pinta-ala on kohteen koko pinta-ala.
4
alueella, jossa on korkea jyrkänteinen kallioalue. Kallion laki kohoaa 160 m m.p.y. Somerolle kuuluvan osan pinta-ala on 2,3 ha.
Kallioalue muodostuu happamasta ja emäksisestä vulkaatista. Alue on
Nummi-Pusulan kunnassa oleva kallioalue on
kasvillisuudeltaan hyvin edustava, maisemallisesti ja geologisesti arvokas ja se
luokiteltu kallioalueinventoinnissa arvoluokkaan 3
edustaa luontodirektiivin luontotyyppiä kasvipeitteiset silikaattikalliot. Alueella esiintyy(hyvin arvokas kallioalue).
myös luontotyyppiä *puustoiset suot. Kallioalueen alarinteillä on paikoin lehtoa.
Someron puolelle ulottuu Arimajärveen laskevan puron varrella oleva lehto, jossa
kasvaa mm. metsälehmusta ja pähkinäpensasta. Lehtolajeja edustavat
mustakonnanmarja, lehto-orvokki, näsiä ja kevätlinnunherne. Lehto on rauhoitettu
vuonna 1955 ja siellä on jo runsaasti lahopuustoa. Lehto voidaan siten luokitella
myös luontotyyppiin *boreaalinen luonnonmetsä. Lehdon läpi virtaa n. 200 m pitkä
luonnontilainen puro, joka edustaa luontotyyppiä pikkujokien ja purojen
vesikasvillisuus.

7

1, 2, 4, 12

1

23 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Haukkamäki
(FI0100090). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Arimajärven purolehdon yksityinen luonnonsuojelualue on osa Haukkamäen Natura
2000 -kohdetta (FI0100090). Luonnontilaisena säilyneessä puronvarsilehdossa
kasvaa mm. korpi-imarre, hiirenporras, isoalvejuuri, kotkansiipi, näsiä, kultapiisku,
kissankello, lehtokorte, käenkaali, humala, rohtoimikkä, lehto-orvokki ja
konnanmarja.

1, 7

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Somero

761001a

Haukkamäki

Somero

761001b

Arimajärven purolehto

Somero

761004b

Toivonniemen rantaluhta

Somero

761005a

Liesjärvi

Somero

761005b

Tartlamminsuo

Somero

761006a

Hyyppärän harjualue

Somero

761006b

Hyyppärä-Kaskistonnummi

Somero

761006c

Kaskistonkorpi

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

2

Toivonniemen rantaluhta on yksityinen luonnosuojelualue. Lähes luonnotilainen
1
lähteikköalue, josta osa on lähdelettoa ja loput alueesta on tervaleppäkorpea.
Rantamatalikko ja rantaluhtan linnustoa ovat mm. luhtakerttu ja luhtahuitti LC.
Kasvilajistoa edustavat mm. lähteikköpoimulehti, lehto- ja luhtatähtimö sekä
lähdetähti.
Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0344001), josta ainoastaan pieni osa on Someron Seutukaavassa SL 400 -aluetta Tartlamminsuon 1, 4, 8
kaupungissa. Liesjärven alue kuuluu ns. Tammelan ylänköön, joka on säilynyt
osalta ja osin MM:2 L 200 -aluetta. Ilmoitettu pintaerämaisena viljelyseutujen välissä. Alueen metsät ovat pääasiassa MT- ja VT ala on koko Natura 2000 -kohteen pinta-ala.
tyyppiä sekä suomuuttumia. Harjut ovat matalia ja metsän peittämiä. Järvet ja
Someron osuus kohteesta on 67 ha. Suojelun
lammet ovat edustavia humuspitoisia vesistöjä. Kyseessä on tärkeä matkailualue. toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki
Luontodirektiivin luontotyypit: *puustoiset suot, humuspitoiset lammet ja järvet,
*luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havupuusekametsät ja kasvipeitteiset
silikaattikalliot.
Someron ja Tammelan rajalla sijaitseva soidensuojeluohjelman kohde ja
Seutukaavassa SL 400 -aluetta.
1
soidensuojelualue, joka sisältyy Liesjärven Natura 2000 -kohteeseen. TartlamminsuoSoidensuojelualueen rajaus on
on harvakseen mäntyä kasvava räme, jonka keskiosassa on pienialaisia
soidensuojeluohjelman rajausta pienempi. Pintanevalaikkuja. Kasvillisuutta: tupasluikka, suovalkku, pikkukihokki ja vaaleasara (V/-). ala on ilmoitettu soidensuojeluohjelman rajauksen
mukaan.

Ympäristötutkimus Oy metsätähti (1996). Someron
rantayleiskaava 1996. Luontoselvityksen kohdekuvaukset.

2, 12

3

1 ha

Hämeen lääninhallituksen päätös no 1165/71/17.8.1955

Hämeen lääninhallitus (1955). Päätös yksityisen
luonnonsuojelualueen perustamisesta. Päätös no
1165/71/17.8.1955.
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
Toivonen, T. (1994). Äyräsnummen luontoselvitys.
Julkaisematon moniste

1

2, 12, 13

7, 12

1, 2, 4, 5, 11 1

1790 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisLounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Liesjärvi
Suomen täydennysseutukaava jav altioneuvoston
(FI0344001). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava
1

1, 3, 7, 12

1, 2

69 ha

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200010) sijoittuu usean kunnan alueelle. Alue on Seutukaavassa SL 402, 404, 405, 406, 408, 410 ja 1, 4, 5, 8
hyvin monipuolinen: harjuja, soita, lähteitä, lampia, raviineja, puroja, kallioita ja järviä.411 -aluetta,SU:1 400 -aluetta sekä SU:4 481 Lammensuon-Pehkusuon alueelle on ominaista suoluonnon monimuotoisuus. Neva- aluetta. Lähes koko kohde on seutukaavassa
merkitty suojeltavaksi pohjavesialueeksi. Suojelu
alue on suorassa yhteydessä Lammenjärveen. Särämäki on pitkä jyrkänteinen
kalliojakso, jonka eteläosan kallioalue on keskiravinteista. Muu osa on karua kalliota. toteutetaan osin luonnonsuojelulailla, vesilailla tai
metsälailla. Maa-aineksen ottoa rajoitetaan paikoin
Monimuotoisuudesta johtuen Hyyppärän harjualueen linnusto on edustava.
Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. kuikka (St/St), kaakuri (Sh/Sh), harmaapäätikka maa-aineislailla.
(Sh/Sh) ja kangaskiuru (Sh/Sh). Alueella on tavattu runsaasti valtakunnallisesti
uhanalaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä alueellisesti uhanalaiset röyhysara (V/-) ja
idänneulankärki (H/-). Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat mm. harjumuodostumien
metsäiset luontotyypit, *mäntyvaltaiset puustoiset suot, boreaaliset lehdot,
*keidassuot ja humuspitoiset lammet ja järvet.

7, 12

1, 2, 3, 4, 5, 1
9, 13

2468 ha

valtioneuvoston 26.3.1981 vahvistama
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
soidensuojeluohjelman täydennys ja ympäristöministeriön tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
kaupunki.
täydennysseutukaava
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Liesjärvi
(FI0344001). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Hyyppärän
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
harjualue (FI0200010). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
hyväksymisestä, valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1 ja
ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava. Soidensuojeluohjelma

Someron ja Kiikalan kuntiin sijoittuva harjujensuojeluohjelman kohde, joka on
Seutukaavassa SL 402, 404, 406 ja 410 -aluetta
suurelta osin päällekkäinen kohteen 761006a kanssa. Alue on geomorfologisesti
sekä SU:4 481 -aluetta.
erittäin merkittävä ja monipuolinen III Salpausselän ja pitkittäisharjujen yhtymäkohta
laajoine delta- ym. glasifluviaalimuodostumineen. Alueella on runsaasti
maisemallisesti kauniita lampia ja pikkujärviä. Alueen reunoilla on lähteikköjä ja
pohjaveden tihkumiskohtia, joihin on muodostunut reheviä soistumia. Kasvillisuus on
yleisilmeeltään karua. Huomattava osa metsistä on CT- ja CIT -tyyppiä. Alueen
keskiosissa, etenkin korkeimmilla kumpareilla tavataan VT-tyyppiä. Alueen
kasvillisuuteen kuuluu harvinaisia hietikkolajeja kuten hietaneilikka (E/St),
kangasraunikki (E/St), idänneulankärki (V/-).

4, 8

7, 10, 12

1, 2, 5, 9,
13,

1589 ha

Soidensuojeluohjelman kohde sijoittuu kohteiden 761006a ja 761006b sisälle.
Kyseessä on kasvistoltaan rikas lähdesuo. Alueella kasvaa Etelä-Suomessa
harvinainen väinönputki. Itäosassa on suoritettu ojituksia, jotka ovat vaikuttaneet
suon vesitalouteen.

1

Seutukaavassa SL 402 -aluetta.

3, 7, 10, 12

1, 2

3

2

1

2

8 ha

5 ha

valtioneuvoston 3.5.1984 vahvistama valtakunnallinen
harjujensuojeluohjelma, valtioneuvoston 21.2.1985
vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1 ja
ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava

Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
Laine, U. & J. Nurmi (1978). Hyyppärän alueen kasvillisuus
ja sen kulutuskestävyys. Teoksessa Arohonka, J. (toim.):
Kiikalan Hyyppärän harjualueen luonto ja käyttö . 27-39.
Valtakunnallinen harjututkimus, raportti 6. Salon Seudun
luonnonsuojeluyhdistys ry.

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
perusohjelma ja ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
Someron-Kiikalan harjuseutukaava
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Someron Kaskistonkorven (ns. Yrttikorpi) luonnontila ja
rajaus (1983). Muistio 11.7.1983. 2 s.
Hämeenlääninhallitus, Ympäristönsuojelutoimisto.

Somero

761006d

Yrttikorpi

Yksityinen luonnonsuojelualue kohteiden 761006a, 761006b ja osittain kohteen
Seutukaavan SL 402 -aluetta. Vesiolojen
1
761006c sisällä. Kyseessä on Etelä-Suomen erikoisimpiin kuuluva lettoalue.
muuttaminen vaikuttaisi alueen kasvillisuuteen
Kohteessa on erittäin edustavia lähteikköjä, joilla tavataan useita harvinaisia
vedenvirtaaman vaihtelujen kautta. Suojelualuetta
putkilokasvi- ja sammallajeja esim. väinönputki, isoalvesammal (V/V), lettosara
tulisi laajentaa koko kosteikkoalueen kattavaksi,
(E/St), lettovilla (V/+), hoikkavilla (V/+) ja tuoksumatara (Sh/+). Alueen rikas
sillä väinönputken parhaat kasvupaikat sijaitsevat
kasvillisuus johtuu poikkeuksellisista vesioloista. Pohjoispuolisella harjualueella
nykyisen suojelualueen ulkopuolella.
muodostuva pohjavesi purkautuu lukuisista lähteistä ja valuu Yrttikorven läpi. Alueen
länsireunalla on lettorämejuotti. Eteläreunan lähdekorvessa on hyvin runsaasti
kosteikkovahveroa. Yrttikorven luonnontilaisuus on paikoin kärsinyt ojituksesta.

1, 3, 7, 10, 12 1, 2, 8, 13

2

0,7 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, Hämeen lääninhallituksen päätös no
290/VI/25.2.1958 ja Ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalan harjuseutukaava

Arohonka, J. & J. Karhumäki (1978). Kiikalannummen
suojelu ja hoito. Teoksessa Arohonka, J. (toim.): Kiikalan
Hyyppärän harjualueen luonto ja käyttö. 53-58.
Valtakunnallinen harjututkimus, raportti 6. Salon Seudun
luonnonsuojeluyhdistys ry.
Hyyppärän harjualue (2000). Lounais-Suomen
ympäristökeskus 14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/
>Lounais-Suomi
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.
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MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Somero

761006e

Herakkaanlähde

Kohteeseen 761006a sisältyvä arvokkaaksi luokiteltu pienvesi Someron ja Kiikalan Kohde on osa seutukaavan SL 405 -aluetta.
kuntien rajalla. Kohteen koillisosassa on halkaisijaltaan noin 50 m oleva lähde, josta Lammen länsipuolella on kesämökki.
virtaa vähäinen puro lounaaseen. Puron varrella on lisää lähteitä, jotka lisäävät
vesimäärää vähitellen. Koillisosan lähteet ovat lähinnä mesotrofisia.
Herakkaanlähteen lammen itäpuolella on vaikeakulkuinen runsasvetinen
lähdehetteikkö. Lähdehetteikön ja lammen välissä on mesotrofista rimpinevaa.
Alueella on myös karuja rämeitä ja korpia, jotka monipuolistavat sen kasvillisuutta.
Uhanalaisista suotyypeistä alueella tavataan LäL ja MeLä ja uhanalaisista kasveista
mm. röyhysara (V/-).
Someron ja Kiikalan rajalla sijaitseva runsasvetinen Lammenlähde sisältyy kohteisiin Seutukaavassa SL 410 -aluetta.
761006a ja 761006b. Lammenlähteen rannoilla sekä muutaman kymmenen metrin
matkalla siitä laskevan puron varrella on rehevää lähdehetteikköä. Lähteen
kaakkoispuolella on lähteistä ruohokorpea ja mustikkakorpea. Uhanalaisista
suotyypeistä tavataan MeLä, LäK ja RhK. Kasvillisuuteen kuuluvat mm.
lehtotähkimö, kangaskorte, soikkokaksikko, korpinurmikka, tesma, rassisammal ja
hetekuirisammal.
Someron, Kiikalan ja Nummi-Pusulan rajalla sijaitseva arvokkaaksi pienvedeksi
Seutukaavassa SL 404 -aluetta.
luokiteltava Hossojanlähde sisältyy kohteeseen 761006a. Hossojanlähteestä
keskeltä karua delta-aluetta saa alkunsa puro, jonka vesimäärää lisäävät
puronvarren lukuisat lähteensilmät ja tihkupinnat. Puro on täysin luonnontilainen, eikä
lähteittenkään vesitaloutta ole häiritty. Puron alkulähde on pieni karu lähteensilmä,
mutta sen alapuolella alkavat rehevät, osin lettomaiset lähdehetteiköt. Edustavaan ja
monipuoliseen kasvillisuuteen kuuluvat mm. röyhysara (-/V), hetesara (-/Sh),
sykeröpiippo (-/Sp), harsosammal (St/St), äimäsara, tesma ja
päärynäsompasammal. Uhanalaisista suotyypeistä tavataan LäL, MeLä ja Tihkup.

Somero

761006f

Lammenlähde

Somero

761006g

Hossojanlähteet

Somero

761007a

Suomusjärvi 252108

Suomusjärvi 776363

Rekijokilaakso

Omenajärvi

Aneriojärvi

Suomusjärvi 776369

Iso Pirttiniemi

Suomusjärvi 776371

Laukkakallion-Kurinmäen selännejakso

Suomusjärvi 776372

Puiretinmäki

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

8

7, 12, 15

2, 13

2

6 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalan harjuseutukaava

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.

8

7, 10, 12

2, 13

2

2 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalan harjuseutukaava

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.

8

7, 12, 15

2, 12, 13

2

13 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, ympäristöministeriön 2.6.1997
vahvistama Someron-Kiikalan harjuseutukaava

Anon. (1994) Someron-Kiikalan harjuselvitys. Harjualueen
maisemaekologinen perusselvitys. 33 s. Turun vesi- ja
ympäristöpiiri, Varsinais-Suomen liitto, Turku.
Klemelä, T. (1995). Diasarja: Someron luontokohteet,
tekstiosa. 18 s. Julkaisematon moniste. Someron
kaupunki.

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200102). Perttelin, Someron ja Kiikalan kunnissa Someron puoleinen osa on perinnebiotooppi
9, 10
sijaitseva Rekijoen laaksoalue on poikkeuksellisen laaja ja maankäytöltään
(arvoluokka V). Perttelin ja Kiikalan puoleiset osat
ovat paikoitellen eri arvoluokkiin kuuluvia
yhtenäinen perinnemaisemakokonaisuus. Rekijoki on uurtanut syvän ja
jyrkkärinteisen jokilaakson. Avoimet niityt, puoliavoimet laidunrinteet, hakametsiköt japerinnebiotooppeja. Somerolle ja Perttelille
lehtomaiset metsälaitumet ovat säilyneet hyvin etenkin Häntälä-Talvisillan alueilla. kuuluvat alueet ovat osin SU:1 402 -aluetta.
Notkoihin on jäänyt mosaiikkimaisia vanhan metsän laikkuja. Laidunnuksen myötä Suojelun toteuttamistapoina ovat
syntyneet perinnebiotoopit ovat pääasiassa tuoreita niittyjä. Alueella tavataan
luonnonsuojelulaki, vesilaki ja sopimus
maanomistajan kanssa. Ilmoitettu pinta-ala on
runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eläinlajeja kuten vienansara (Sh/V),
haapariippusammal (V/E), tulvasammal (Sh/E), ojaäimäsammal (Sp/Sp), pikkuapollo koko Natura 2000 -kohteen pinta-ala. Aluetta
(Sh/Sh) ja lehtohopeatäplä (-/V). Lintudirektiivin lajeista tavataan mm.
käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan harmaapäätikka (Sh/Sh), helmipöllö, pikkulepinkäinen ja varpuspöllö.
vaikutukset voivat ulottua suojelualueelle.
Luontodirektiivin tuontotyyppejä ovat mm. boreaaliset lehdot, alavat niitetyt niityt,
kostea suurruohokasvillisuus, *Fennosskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt,
Fennosskandian hakamaat ja kaskilaitumet sekä Fennoskandian luonnontilaiset
Lintuvesiensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmiin (FI0200030) kuuluva merkittävä
Kohde kuuluu Project Mar -ohjelmaan ja on
7
lintuvesi, jonka ympärillä on kukkuloita ja poikittaisharjujakso. Alueen ranta- ja
seutukaavassa SL 405 -aluetta. Alue suojellaan
vesikasvillisuus on monipuolista, kasvillisuuden erikoisuuksia ovat mm. tähkä-ärviä, luonnonsuojelulailla. Pinta-ala on ilmoitettu Natura
ristilimaska ja kapeaosmankäämi. Hoikkavilla (S/-) ja jokileinikki (V/-) esiintyvät
2000 -kohteen rajauksen mukaan.
alueella. Järvi on tyypiltään mesotrofinen. Alueella on reheviä, matalia ja laajoja
rantaniittyjä. Omenajärvi on mainittu Suomen 5. parhaimmaksi lintuvedeksi.
Vesilintuja on erittäin runsaasti, samoin kahlaajalajisto on poikkeuksellisen edustava.
Lisäksi alue on lintujen muutonaikainen levähdysalue. Luontodirektiivin luontotyyppej
ovat Magnopotamion tai Hydrochariton -kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet ja
*Fennoskandian metsäluhdat. Lintudirektiivin lajeja: heinätavi, jouhisorsa, kurki,
laulujoutsen, liro, luhtahuitti, mehiläishaukka, ruisrääkkä (St/St) ja mustakurkkuuikku. Luontodirektiivin lajeja: liito-orava (St/St) ja saukko.
Lintuvesiensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde. Aneriojärvi on peltojen
Seutukaavassa SL 401 -aluetta. Natura 2000 ympäröimä, melko rehevöitynyt, mutta maisemallisesti kaunis järvi. Järven
kohteen pinta-ala on lintuvesiensuojeluohjelman
avovesiosuus on laaja. Alueeseen kuuluu myös metsäluhtamaisia alueita esim.
rajausta suurempi. Ilmoitettu pinta-ala on Natura
koillisrannalla on rantapensaikkoja ja rantaniittyjä, joille tulvavesi nousee vuosittain. 2000 -rajauksen mukainen. Aneriojärvelle
Linnusto on melko monipuolinen, lähes kaikki tavalliset sorsalinnut ovat edustettuina.perustetaan luonnonsuojelulain mukainen
Myös rantalinnusto ja ruovikkolajisto ovat hyvin edustavia. Järvi on merkittävä
suojelualue.
muutonaikainen levähdyspaikka. Lintudirektiivin lintuja ovat mm. laulujoutsen, uivelo,
luhtahuitti, suokukko (V/St), ruskosuohaukka ja liro.
Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.
Pyhälammen rannalta kohoaa jyrkänteisenä metsäinen kallioselänne, joka on
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
maisemallisesti merkittävä. Lakiosista avautuu edustavat maisemat ympäröivään
kallioalue). Kohde kuuluu laajaan Kiskon ja
metsämaastoon. Länsireunan ylikaltevat, laattarakoilun luonnehtimat jyrkänteet ovat Suomusjärven kuntien alueelle ulottuvaan
geomorfologisesti edustavia. Lakiosien männiköissä on edustavia poronjäkäliköitä, Laukkakallion-Kurinmäen selännejaksoon.
kallioniittylaikkuja sekä soistuvia painanteita. Lounaisjyrkänteen tyvellä on paikoin
lehtokasvillisuuden piirteitä, mm. lehto-orvokkia. Jyrkänteillä kasvaa paikoin
vaateliaampaa mesotrofista sammallajistoa: kutrisammalten ohella tavataan
nuokkusammalta, kalliotakkusammalta, runkokarvesammalta ja
kalliohiippasammalta.
Laaja, geomorfologisesti ja topografisesti varsin vaihteleva kallioalue, joka on
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
maisemallisesti hyvin merkittävä. Lakiosista avautuu paikoin esteettömiä näköaloja. arvokas kallioalue).
Geomorfologisesti alueen edustavin paikka on läntisimmän selänteen ylikalteva
kallioseinämä ja sen aluslouhikko. Kuusivaltaisissa notkelmissa ja kalliojyrkänteiden
alla on edustavaa saniaiskorpea ja -lehtoa, paikoin myös HeOT- tai VRT -tyyppien
lehtoja. Lehtojen lajistoon kuuluu lehtomatara (S/-). Avokallioiden niityillä kasvaa mm
kalliokihokkia ja kalliohatikkaa.
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7

7, 11, 12

1, 2, 3, 4, 5, 1
7, 9, 13

1209 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Rekijokilaakso (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1
Lehtomaa, L. (2000). Varsinais-Suomen perinnemaisemat.
Alueelliset ympäristöjulkaisut 160. 429 s.

5, 7, 12

2, 3, 9

230 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

1

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Omenajärvi
(FI0200030). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
Omenajärvi (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
Rusanen, P. (1996). Kiikalan Omenajärven
pesimälinnustoselvitys 1996. 8 s. Metsähallitus,
Etelärannikon puistoalue.

5, 7, 12

3, 5, 13

1

156 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama
valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma ja
ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

valtioneuvoston 27.6.1996 tekemä periaatepäätös
vanhojen metsien suojelusta

Aneriojärvi (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

3

9

2

2

13,5 ha

5

8

1, 4

3

25 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

5

8

1, 2, 4

3

52 ha

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
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VARSINAIS-SUOMEN LIITTO

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

Suomusjärvi 259289a

SALON SEUDUN MAAKUNTAKAAVA
31.5.2005

SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

Kiskon ja Suomusjärven rajalla sijaitseva Lemulanrinne kuuluu Natura 2000 Kallioalueinventoinnissa Aromäki-Suorikonhaka
2, 5
ohjelmaan (FI0200048). Se muodostuu maisemallisesti hyvin merkittävästä ja
kuuluu arvoluokkaan 2 (erittäin arvokas kallioalue)
kasvillisuudeltaan edustavasta Aronmäki-Viiranmäki-Suorikonhaan kallioalueesta ja ja Viiranmäki arvoluokkaan 4 (arvokas kallioalue).
siihen liittyvästä Viiranmäen vuorijalavalehdosta (useita uhanalaisia kasvilajeja) sekä Lehdot sekä osa Viiranmäen kallioalueesta
Lemulanrinteen rinnelehtosta. Aromäki-Suorikonhaan kallioalue on pääasiassa
suojellaan luonnonsuojelulailla. Leminkjärvi
amfiboliittia. Ravinteisimmilla avokalliopinnoilla on runsaslajisia kallioniittyjä ja ketoja. toteutetaan vesilailla. Muussa osassa kohdetta
Aromäen laen länsireunalla on vaateliaan sammallajiston luonnehtimia loivia
maa-aineksen ottoa rajoitetaan maa-aineslailla.
avokalliopintoja. Alueella on myös kuivaa ja tuoreempaa lehtoa. Viiranmäen
pääkivilaji on amfiboliitti, mikä heijastuu kasvillisuuden rehevyytenä. Luontodirektiivin
luontotyyppejä ovat kasvipeitteiset silikaattikalliot, boreaaliset lehdot ja hiekkamaiden
niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet. Lintudirektiivin linnuista alueella tavataan
mm. harmaapäätikkaa (Sh/Sh), helmipöllöä ja kangaskiurua (St/St).

7, 8

1, 2, 4, 9

1

79 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä
periaatepäätös valtakunnallisesta
lehtojensuojeluohjelmasta

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

särä

KUVAUS

Lemulanrinne

HUOMIOITAVAA

PÄÄLUOKKA

Lemulanrinne (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Suomusjärvi 259289c

Lemulanrinteen lehto

Lehtojensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseen 259289a. Lemulanrinteen
luoteeseen viettävällä loivahkolla rinteellä sijaitsee kuusivaltainen OMaT-tyypin lehto,
joka rajautuu peltoon ja kangasmetsään. Rinteellä on tehty harvennushakkuita. Sen
seurauksena lehtipuusto on alkanut voimistua ja osaltaan vaativan
lehtokasvillisuuden kasvumahdollisuudet ovat parantuneet. Myöskin lahopuuta syntyy
kasvavassa määrin ja se parantaa alueen hyönteisten elinmahdollisuuksia. Kuusien
lisäksi lehdossa on vuorijalavaesiintymä ja muutama vaahtera. Pensaista alueella
tavataan mm. näsiä ja koiranheisi. Lehdon vaateliaita lajeja ovat lehtonoidanlukko
(E/V), lehtopähkämö, jänönsalaatti, pesäjuuri ja harajuuri. Lehto on myös
eläimistöltään monipuolinen. Alueella asuvat mm. mäyrä, liito-orava (St/St),
kanahaukka ja huuhkaja.

2

4, 7

2, 3, 9

2

12 ha

valtioneuvoston 13.4.1989 tekemä periaatepäätös
valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta

Lemulanrinne (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <<http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi

Suomusjärvi 259290a

Kiskonjoen latvavedet

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200120), joka ulottuu Kiskon, Suomusjärven,
Pohjan ja Karjalohjan kuntien alueelle. Kiskonjoen latvavesistöalueella on paljon
varsin luonnontilaisina säilyneitä vesistöjen osia sekä pienvesiä. Kärkelänjoen
rannoilla elää valtakunnallisesti uhanalainen saukko (St). Mullaston Lohioja on
Varsinais-Suomen parhaita luonnonvaraisen tammukan lisääntymisalueita. Pienissä
rakentamattomissa lammissa pesii säännöllisesti kaakuri (Sh/Sh). Luontodirektiivin
luontotyyppejä ovat humuspitoiset lammet ja järvet, hiekkamaiden
niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit,
vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja CallitrichoBatrachium -kasvillisuutta, vaihettumissuot ja rantasuot sekä *mäntyvaltaiset
puustoiset suot. Luontodirekiivin lajeista tavataan saukkoa (St) ja lintudirektiivin
linnuista kaakuria (Sh/Sh).

8, 9

7, 12

3, 9, 12, 13 1

56 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Kiskonjoen
latvavedet (FI0200120). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Suomusjärvi 259290c

Mustatlammet

Sisältyy Natura 2000 -kohteeseen Kiskonjoen latvavedet (FI0200120). Mustatlamme Seutukaavassa SL 408 -aluetta
käsittää kaksi pientä, dys-oligotrofista, suorantaista lampea. Lammet ovat alttiita
happamoitumiselle. Kasvilajisto on vähäinen käsittäen järviruokoa, pohjanlummetta
ja ulpukkaa. Suorannalla kasvaa mm. kihokkeja, rahkasaraa ja suokukkaa.
Mustatlammet ovat kaakurin pesimälampina linnustollisesti arvokkaat.

8

7, 12, 15

3. 13

3

11 ha

ympäristöministeriön 17.7.1991 vahvistama VarsinaisSuomen täydennysseutukaava

Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 593.109 s.

Suomusjärvi 259290d

Takslammen lohioja

Oja sisältyy Natura 2000 -kohteeseen Kiskonjoen latvavedet (FI0200120). Oja alkaa
matalasta Takslammesta ja laskee Aneriojokeen. Puron alajuoksulla on peltoa ja
ylempänä laidunta. Alajuoksulla oja kulkee hiekka,- siltti ja savipohjalla. Yläjuoksun
lähdetihkupintojen tuntumassa kasvaa mm. maariankämmekkä, muurain, tähtisara
ja pikkutalvikki. Oja on syvä ja kirkasvetinen.

8

7, 15

13

3

6 ha

Suomusjärvi 761006a

Hyyppärän harjualue

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200010) sijoittuu usean kunnan alueelle. Alue on Seutukaavassa SL 402, 404, 405, 406, 408, 410 ja 1, 4, 5, 8
hyvin monipuolinen: harjuja, soita, lähteitä, lampia, raviineja, puroja, kallioita ja järviä.411 -aluetta,SU:1 400 -aluetta sekä SU:4 481 Lammensuon-Pehkusuon alueelle on ominaista suoluonnon monimuotoisuus. Neva- aluetta. Lähes koko kohde on seutukaavassa
alue on suorassa yhteydessä Lammenjärveen. Särämäki on pitkä jyrkänteinen
merkitty suojeltavaksi pohjavesialueeksi. Suojelu
kalliojakso, jonka eteläosan kallioalue on keskiravinteista. Muu osa on karua kalliota. toteutetaan osin luonnonsuojelulailla, vesilailla tai
Monimuotoisuudesta johtuen Hyyppärän harjualueen linnusto on edustava.
metsälailla. Maa-aineksen ottoa rajoitetaan paikoin
Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. kuikka (St/St), kaakuri (Sh/Sh), harmaapäätikka maa-aineislailla.
(Sh/Sh) ja kangaskiuru (Sh/Sh). Alueella on tavattu runsaasti valtakunnallisesti
uhanalaista kasvi- ja eläinlajistoa sekä alueellisesti uhanalaiset röyhysara (V/-) ja
idänneulankärki (H/-). Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat mm. harjumuodostumien
metsäiset luontotyypit, *mäntyvaltaiset puustoiset suot, boreaaliset lehdot,
*keidassuot ja humuspitoiset lammet ja järvet.

7, 12

1, 2, 3, 4, 5, 1
9, 13

2468 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1 ja
ympäristöministeriön 2.6.1997 vahvistama SomeronKiikalan harjuseutukaava

Suomusjärvi 776362a

Varesharju

Harjujensuojelu- ja Natura 2000 -ohjelmien kohde (FI0200011). III Salpausselän
Seutukaavassa SU:4 481 -aluetta Pöytäkankaan ja 11
harjujaksoon kuuluva alue käsittää suuria selänteitä, delttamaisia osia harjukuoppia Kyöpelinharjun osalta ja osin SU:1 400 -aluetta
ja -hautoja, muinaisrantoja ja dyynejä. Maisemallisesti merkittävän alueen
Johdessuon osalta. Harjujensuojeluohjelma- ja
eteläosassa sijaitseva Pöytäkangas on n. 2 km pitkä epäsymmetrinen selänne,
Natura 2000 -kohteiden rajaukset poikkeavat
jonka länsirinne on jyrkkä ja korkea ja se nousee 30 m Varesjärven pinnasta. Alueen toisistaan. Ilmoitettu pinta-ala on Natura 2000 pohjoisosassa on matala harjudeltta, jossa on useita suppia. Kasvillisuus on pääosin kohteen rajauksen mukainen.
VT- ja CT -tyypin kangas- ja harjumetsää. Lisäksi tavataan räme- ja nevakuvioita.
Harjujensuojeluohjelma ei sisällä Johdessuota eikä
Natura 2000 -kohteeseen kuuluvat lisäksi Johdessuo ja Varesjärven itäosan lähteet. lähteitä. Alue tullaan suojelemaan
Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat *keidassuot, harjumuodostumien metsäiset
luonnonsuojelulailla tai maa-aineslailla.
luontotyypit ja *mäntyvaltaiset puustoiset suot. Lintudirektiivin lintuja ovat mm. kaaku
(Sh/Sh), suokukko (V/St), kapustarinta, liro, helmipöllö, pikkusieppo (V/Sh) ja metso.

7, 10, 12

1, 2, 3, 4

1

271 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Varesharju (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1,

Suomusjärvi 776362b

Johdessuo

Soidensuojeluohjelman kohde, joka sisältyy kohteeseeen 776362a. Suo on erittäin Seutukaavassa osin SU:1 400 -aluetta.
allikkoinen pienehkö keidassuo. Allikot ovat varsin hyvin kehittyneitä ja siten syviä.
Suon keskiosat ovat säilyneet luonnontilaisina, mutta laiteet ovat monin paikoin
tehokkaasti ojitettuja. Johdessuo on merkittävä lintusuo ja tarjoaa
elinmahdollisuuden useille harvinaisille lajeille. Pesimälajistoon kuuluu mm. kaakuri
(Sh/Sh), useat muut vesilinnut, liro ja punajalkaviklo. Suolla käy saalistamasa useita
petolintuja.

3, 7, 12

1, 2, 3

2

78 ha

valtioneuvoston 19.4.1979 vahvistama soidensuojelun
perusohjelma ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

K:\KESKEN\Salon seudun mk\SSMK selostus Folder\Liitteet\03luontokohteet.xls

Seutukaavassa SL 408 ja 409 -aluetta
Mustalampien ja Sikojärven osalta. Alueet
toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla,
koskiensuojelulailla, rakennuslailla ja metsälailla.
Ilmoitettu pinta-ala on koko kohteen pinta-ala.

1

Ikonen, I. & T. Kirkkala (1994). Kalataloudellisesti ja
luonnonsuojelullisesti arvokkaat pienvedet VarsinaisSuomessa ja Etelä-Satakunnassa. Vesi- ja
ympäristöhallituksen monistesarja 593.109 s.

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Hyyppärän
harjualue (FI0200010). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.

Varesharju (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
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SALON SEUDUN LUONTOKOHTEET JA -ALUEET

PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

LÄHTEET

8

1, 7

2, 4, 13

3

0,2 ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 20/14.3.1983.

Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1983).
Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta
20/14.3.1983.

8

3, 7, 10, 15

4, 13

3

1.5 ha

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200117). Laukkakallio on soisen
Seutukaavassa SU:4 482 -aluetta Karijärven leton 5
talousmetsäalueen keskellä sijaitseva jyrkkärinteinen kalliomäki, jolla on erittäin
osalta. Alue suojellaan luonnonsuojelulailla.
merkittäviä biologisia arvoja. Kohde erottuu melko kaukaa taimikoiden
luonnehtimana mäkenä. Biologisesti merkittävin alue on avokallioset etelä- ja
lounaisrinteet runsaslajisine kallioniittyineen ja -ketoineen. Ravinteisen, valuvesien
kostuttaman kasvualustan ansiosta näillä rinteillä kasvaa pikkuhanhikki (E/V) sekä
ahosilmäruoho, kirkiruoho (-/V), tähkätädyke ja maslamo. Rinteillä olevilla
avokalliopinnoilla on vaateliaan lajiston luonnehtimia sammalyhteisöjä. Koillisreunan
pienillä jyrkänteillä on oligotrofisten pystypintojen kasvillisuuden ohella vaateliasta
meso-eutrofista sammalpeitettä. Laukkakallion alueeseen kuuluu myös kolme
erillistä pientä aluetta, joista kaksi on lettoja. Kolmas alue on harvinaisen
serpentiiniraunioisen (E/V) esiintymisalue. Luontodirektiivin luontotyyppejä: letot,
kasvipeitteiset kalkkikalliot ja kasvipeitteiset silikaattikalliot.

7, 12

1, 2, 9

1

39 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Laukkakallio (2000). Lounais-Suomen ympäristökeskus
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
14.6.2000. <http://www.ymparisto.fi/ >Lounais-Suomi
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1 ja valtioneuvoston
3.5.1984 vahvistama valtakunnallinen
harjujensuojeluohjelma

Yksityinen luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteeseen776365a. Rauhoituksella on
turvattu uhanalaisen serpentiiniraunioisen (E/V) esiintyminen alueella. Ultraemäksistä
kivilajia vaativa serpentiiniraunioinen kasvaa kallion itä- ja länsipuolen jyrkillä
seinämillä.
Lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvan Makarlanjärven pohjoisosa on valumaSeutukaavassa SL 417 -aluetta.
alueeltaan melko pieni. Pohjoisosassa on hyvin tiheä ruovikko, muissa osissa kasvaa
kapeaosmankäämiä. Ruovikkolajisto on edustava.

5

1, 7

2, 9

3

1ha

Turun ja Porin lääninhallituksen päätös no 155/30.5.1989. Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1989).
Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta
155/30.5.1989.

7

5, 12

2, 3

2

101 ha

valtioneuvoston 3.6.1982 vahvistama valtakunnallinen
lintuvesiensuojeluohjelma ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava

5
Kahdesta peräkkäisestä selänteestä koostuva kallioalue, jossa on vanhoja
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 2 (erittäin
kalkkikivilouhoksia. Ravinteisissa seinämäkoloissa kasvaa paikoin mm.
arvokas kallioalue). Alue on erinomainen biologinen
seinäraunioista, viistopintaisilla avokallioilla on tavattu valtakunnallisesti uhanalainenja geologinen ekskursiokohde.
suomupullokas (V). Selänteen alapuolella ja muilla suojaisilla kohdilla on OMaTtyypin lehtolaikkuja. Louhokset ovat jo hieman kuusettuneita ja oligotrofinen
seinämälajisto on vallannut alaa. Paikoin tavataan vielä meso-eutrofisen
sammallajiston luonnehtimaa kalkkiseinämien kasvillisuutta.

8

1, 2, 4, 10

2

9 ha

Pyölinmäki

Maantien ja merenlahden välissä sijaitseva jyrkänteinen, maisemallisesti merkittävä Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
kallioalue, jonka länsiosassa on vanhoja kalkkikivilouhoksia. Pienten ja peräkkäisten kallioalue).
kallioharjanteiden rinteet ovat osittain pystyjyrkänteiset. Eteläreunalla ne ovat hieman
ylikaltevia ja edustavia. Massiiviset jyrkännemuodot ja vanhat kalkkikiven
avolouhoskäytävät antavat alueen sisäiselle maisemalle tavanomaisuudesta
poikkeavan luonteen. Louhoksen pohjalle on kehittynyt kuusikkoista
lehtokasvillisuutta. Itäisemmän louhosselänteen ylärinteillä ja laella on rehevää mesoeutrofista keto- ja niittykasvillisuutta. Eräässä kohdassa kasvaa rauhoitettu
tunturikiviyrtti (V/-). Alueen kaakkoisosan huipulla on pronssikautinen muinaishauta.

5

8

1, 2, 4

3

22 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja

784446

Pensalon saniaislehto

Korpimainen, komeaa aarnimaista kuusikkoa kasvava saniaislehto. Maaperä on
harvinaista simpukkamaata. Monipuolinen kasvillisuus.

Seutukaavassa SU:1 403 -aluetta.

2

12

1, 2

3

4 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Särkisalo

784447

Förbyn Österholma

Suurehko kallioinen saari, jonka koillisosassa on rehevää lehtoa, muut osat ovat
kalliomännikköä. Saarella kasvaa ulkomaisia, istutettuja puita.

Seutukaavassa SU:1 404 -aluetta.

2, 11

12

2

3

16 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Särkisalo

784448

Falkbergin rantakalliot

Vaihtelevaa kalliota, jossa on monipuolista kalliokasvillisuutta sekä peltoalue. Alueell Seutukaavassa SU:4 481 -aluetta.
kasvaa erityisen kauniita sypressimäisiä katajia ja muutamia tammia. Rannassa on
tervaleppälehtoa, kallioilla kasvillisuus on pääasiassa poronjäkälää.

5

12

1, 2

3

7 ha

valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
vaiheseutukaava 1
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Särkisalo

259293a

Kiskonjoen vesistö

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200083), joka ulottuu Kiskon, Perniön, Särkisalon Kohde on seutukaavan SL 401 -aluetta Perniön
7, 9
ja Tammisaaren kuntien alueelle. Kiskonjoen vesistöä on esitetty erityisesti
Saarenjärven ja Vähäjärven osalta. Laukanlahden
suojeltavaksi vesistöalueeksi. Kosken voimalaitoksen alapuolella Kiskonjoki laajenee eteläosa on seutukaavassa SL 406 ja SU:1 410 ruohikkoiseksi linnustoltaan arvokkaaksi Saarenjärveksi ja laskee alas Latokartanon aluetta. Latokartanon koski on SU-kohde 603. Alue
komeassa koskessa. Joen suisto on rehevää. Kiskonjoen vesistö on monin paikoin suojellaan luonnonsuojelulailla tai vesilailla ja osa
säilynyt suhteellisen hyvin luonnontilaisena. Se on eteläisen Suomen arvokkaimpia alueesta toteutetaan sopimuksella maanomistajan
jokivesistöjä. Kiskonjoessa ja sen vesistöalueilla tavataan valtakunnallisesti
kanssa.
uhanalaista meritaimenta (E) ja vimpaa (St). Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat
jokisuistot, *Itämeren boreaaliset rantaniityt,Magnopotamion tai Hydrocharition kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet, Fennoskandian luontaiset jokireitit ja
boreaaliset lehdot. Luontodirektiivin lajeista tavataan valtakunnallisesti uhanalaista
vuollejokisimpukkaa (Sh). Lintudirektiivin lajeista tavataan mm. harmaapäätikka
(Sh/Sh), kalatiira, kuningaskalastaja,
kurki ja laulujoutsen.

7, 12

3, 9, 13

1

309 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä, valtioneuvoston 3.4.1986 vahvistama
Varsinais-Suomen seutukaava 2 ja ympäristöministeriön
17.7.1991 vahvistama Varsinais-Suomen
täydennysseutukaava ja valtioneuvoston 21.2.1985
vahvistama Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

Särkisalo

259293d

Laukanlahden kosteikko

Seutukaavassa SL 406 -aluetta.
Yksityinen luonnonsuojelualue, joka sisältyy kohteeseen 259293a. Kohteeseen
kuuluu Kiskonjoen-Perniönjoen suistoalueella sijaitseva matala, umpeenkasvava
ruovikkolahti rantaniittyineen. Laukanlahti on merkittävä linnuston ja vesiluonnon
suojelukohde ja alueellisesti merkittävä kosteikkoalue. Suojelualue on vesijättömaata
lahden länsiosassa.

1, 7, 12

3, 13

3

16,5 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Turun ja Porin lääninhallitus, ympäristöosasto (1993).
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
Päätös luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta
hyväksymisestä ja Turun ja Porin lääninhallituksen päätös 151YSL/29.11.1993.
no 151YSL/29.11.1993 ja valtioneuvoston 3.4.1986
vahvistama Varsinais-Suomen seutukaava 2

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Suomusjärvi 776362c

Peltoniemen lähde

Suomusjärvi 776362d

Rautalampi

Yksityinen luonnonsuojelualue Varesjärven rannassa sisältyy kohteeseen 776362a.
Saostuneet rautayhdisteet ovat värjänneet lähteen veden ruosteenpunaiseksi.
Lähteen ravinnevaikutuksesta johtuen alueella kasvaa vaateliaita kasvi- ja
sammallajeja, kuten suokelttoa ja lehväsammalia. Kuolleet ja kituvat kuuset yhdessä
komeiden tervaleppien ja kotkansiipikasvustojen kanssa lisäävät alueen
maisemallista arvoa. Lähdealue yhtyy rantaruovikkoon.
Lampi sisältyy kohteisiin 776362a, 766362b ja 776362c. Maisemallisesti kaunis
Rautalampi on kirkasvetinen, suorantainen ja rautapitoinen oligotrofinen lähdelampi.
Lammessa ei juurikaan ole vesikasvillisuutta, mutta lampea reunustavalla
rahkasammalpalteella esiintyy esim. saroja, villoja, leväkköä ja tupasluikkaa.

Suomusjärvi 776365a

Laukkakallio

Suomusjärvi 776365b

Salittu

Särkisalo

586390

Makarlanjärvi

Särkisalo

784438

Förbyn kalkkimäet

Särkisalo

784439

Särkisalo
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PÄÄLUOKKA

SUOJELUSTATUS TAI
INVENTOINTI

SUOJELUPERUSTE

SUOJELUARVO

PINTA-ALA

PÄÄTÖKSET

Natura 2000 -ohjelman kohde (FI0200133), joka muodostuu useista erillisistä
Seutukaavassa SU:4 482 -aluetta Puosinkallion
alueista. Lesniemen-Vähämaankaulan alue on biologisesti hyvin monipuolinen.
osalta. Kohde toteutetaan pääasiassa maaEteläisin kallioalue, Vårdkasberget, on niemen kärjessä sijaitseva kohtalaisen
aineslailla. Osa alueesta suojellaan
jyrkkärinteinen kallioalue, joka on niinikään biologisesti ja geologisesti merkittävä
luonnonsuojelulailla.
kohde. Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista Särkisalon kallioilla kasvavat
kalliorikko (Sh), seinäraunioinen (Sh) ja luutasammal (Sh). Lähes koko alue on
luokiteltu luonnon-ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi.
Luontodirektiivin luontotyyppejä ovat kasvipeitteiset silikaattikalliot, kasvipeitteiset
kalkkikalliot, boreaaliset lehdot, *puustoiset suot sekä *alvarit ja kalkkivaikutteiset
kalliokedot. Lintudirektiivin lintulajeja ovat mm. pyy, kangaskiuru (Sh/Sh) ja huuhkaja

5

7, 12

1, 2, 4

1

203 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
Lounais-Suomen ympäristökeskus (1998). Särkisalon
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
kalliot (FI0200133). Natura 2000 -ohjelmamonisteet.
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

Niksaari

Alue koostuu kolmesta osa-alueesta. Osa-alue A kuuluu osaksi kohteeseen
784426a, ja se käsittää kolme vanhaa, pienialaista kalkkilouhosta ympäristöineen.
Vanhojen louhoskuoppien liepeillä tavataan pienialaisia kalkkivaikutteisia kallioketoja,
joilla kasvaa kalkkivaikutuksesta riippuvaista kasvi-, sammal- ja jäkälälajistoa. Osaalueen B muodostavat kaksi Niksaaren luoteiskulmassa sijaitsevaa lintukaria sekä
Niksaaren pohjoispuolella sijaitsevat Rågrundenin ja Plattakarin saaret. Osa-alue C
muodostuu Niksaaren luonteiskulmassa sijaitsevasta pohjoiseen työntyvästä
kallioisesta niemestä. Kallio kohoaa merestä äkkijyrkkänä yli 20 m korkeuteen.
Harva kalliomännikkö on pääasiassa kilpikaarnamäntyä ja se on maisemallisesti
hyvin kaunis.

5

1, 7

1, 2, 4

3

6,4 ha

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätös no 84/16.8.1999.

Lounais-Suomen ympäristökeskus (1999). Päätös
luonnonsuojelualueen rauhoittamisesta 84/16.8.1999.

784426c

Lesniemi-Vähämaankaula

Lesniemi-Vähämaankaula sisältyy kohteeseen 784426a. Kyseessä on meren
5
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 2 (erittäin
rannalla oleva laaja, kohtalaisen luonnontilainen kallioniemialue, joka koostuu
arvokas kallioalue). Alue on erinomainen biologinen
erillisistä kallioselänteistä. Länsireunan korkealta, geomorfologisesti edustavalta ja ja geologinen ekskursiokohde.
jyrkänteiseltä silokallioselänteeltä avautuu esteettömiä merinäköaloja. Luoteisosan
rantakalliolla on nähtävissä kalkkikivivälikerroksia happamassa gneississä.
Vähämaankaulan vanhojen kalkkikivilouhoskuoppien reunoilla sekä Lesniemen
pohjoisrannan kalkkiselänteellä on edustavaa monilajista kalkkiketo- ja
niittykasvillisuutta. Ketolaikkujen lajistoon kuuluvat mm. valtakunnallisesti uhanalaine
kalliorikko (Sh), mäkirikko ja ahopellava. Vähämaankaulan louhoskuoppien ympärillä
alavammilla kohdilla on lehtolaikkuja. Lesniemen pohjoisrannan tuntumassa on
puroa reunustava edustava saniaiskorpi, jossa kasvaa hammasjuurta.

7, 8

1, 2, 4, 12

2

88 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Särkisalo

784426d

Vähämaankaulan lehto

Vanhan kalkkikaivoksen vieressä sijaitseva monipuolinen alue, jossa on saarnilehtoa Seutukaavassa SU-kohde 605.
ja kulttuuriketoa. Alue sisältyy kohteisiin 784426a ja 784426c. Osa kasvillisuudesta
on kalliomännikköä ja kuivaa ketoa. Alueen länsipäässä on kookkaita saarnia.

2

7, 8, 12

2

3

0,6 ha

Varsinais-Suomen vahvistettujen seutukaavojen
yhdistelmä (1999). 29 s. Varsinais-Suomen liitto, Turku.

Särkisalo

784426f

Kleivinmäki

Pitkä ja kapea, maisemallisesti merkittävä, eteläreunastaan pystyjyrkänteinen
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
kallioselänne, joka sijaitsee merenrannalla. Kallioalue sisältyy kohteeseen 784426a. merkittävä kallioalue). Kallioalue on paikallinen
Amfiboliitista muodostunut Kleivinmäki on laidoiltaan kohtalaisen tasainen ja
retkeilyalue ja näköalapaikka.
porrasmaisesti kumpuileva selänne. Länsiosan laella on pronssikautinen
muinaishauta. Paisteisilla kohdilla kasvaa niitty- ja ketolaikkuja, joiden lajistoon
kuuluvat mm. vuorimunkki (S/-), mäkitervakko ja sikoangervo. Eteläreunan
jyrkänteillä on hyvin edustavaa ja moni-ilmeistä kalliokasvillisuutta mm. lehtomaisia
kalliohyllyjä. Ravinteisimmilla kohdilla kasvaa mm. kalkkikiertosammalta,
tummauurnasammalta ja valtakunnallisesti uhanalaista kalliokeuhkojäkälää (St).

5

7, 8

1, 2, 4

3

28 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1
valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

Särkisalo

784426g

Vårdkasberget

Niemen kärjessä sijaitseva kallioalue, joka on maisemallisesti hyvin merkittävä.
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 3 (hyvin
Kallioalue sisältyy osin kohteeseen 784426a. Graniittikalliossa on eri-ikäistä rakoilua, merkittävä kallioalue). Kallioalue on paikallinen
josta vanhimmat liittyvät kallioperän rakoiluihin ja nuorimmat ovat syntyneet
retkeilyalue ja näköalapaikka.
jääkauden loppuvaiheessa. Rantavoimien muokkaamaan kalliolouhikkoon on
syntynyt kaksi ns. lippaluolaa ja suljettu huonemainen tila. Lakiosan pohjoispuolelle
on syntynyt iso rantakivikko komeine rantavalleineen Litoriamerivaiheen aikana.
Korkeimman huipun lounaisreunalla on edustava pieni pystyjyrkänne, jonka tyvellä o
komeita kalliopaaseja ja siirtolohkareita. Lohkareiden onkaloissa kasvaa useita
uhanalaisia sammallajeja.

5

7, 8

1, 2, 4

3

28 ha

5

KUNTA

MAAKUNTAKAAVAN NRO

särä

KUVAUS

Särkisalo

784426a

Särkisalon kalliot

Särkisalo

784426b

Särkisalo
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Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä . 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.
Gluckert, G. & J. Tittonen (1999). Graniittikalliolta
rahkasuolle. Geologisesti merkittävät kallio- ja
maaperäkohteet Varsinais-Suomessa . 106 s. VarsinaisSuomen liitto, Turku.

Särkisalo

784426h

Klintinmäki

Klintinmäki sisältyy kohteeseen 784426a. Kyseessä on maisemallisesti erittäin
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 2 (erittäin
merkittävä, komean massiivinen kallioalue, joka koostuu syvien välinotkelmien
arvokas kallioalue).
erottamista jyrkänteisistä kallioselänteistä. Kivilajeiltaan alue on edustava. Amfiboliitin
ohella tavataan hienorakeista kvartsi-maasälpäliusketta, jonka välikerroksina on
voimakkaasti rapautunutta kalkkisilikaattigneissiä. Eteläreunan amfiboliittiseinämien
kallioraoissa ja ravinteisilla pystypinnoilla on runsaasti vaateliaan meso-eutrofisen
sammal- ja saniaislajiston luonnehtimia kasmofyyttiyhteisöjä. Jyrkänteen yläpuolella
sekä kalliotasanteilla on meso-eutrofisia keto- ja niittylaikkuja. Jyrkänteen alapuolella
ja sen viereisillä valoisilla rinteillä on lehtokasvillisuutta. Lintulajisto on tavanomaista
monipuolisempaa.

Särkisalo

784426i

Puosinkallio

Puosinkallio sisältyy kohteeseen 784426a. Se on metsäinen, itäreunastaan
Seutukaavassa osin SU:4 482 -aluetta.
5
Kallioalueinventoinnissa arvoluokka 4 (arvokas
jyrkänteisenä kohoava kallioalue, jolla on merkittäviä maisemallisia arvoja. Kallio
kohoaa n. 55 m m.p.y. Kallioalueen lakiosat ovat paikoin kumpuilevaa
kallioalue). Alue on suosittu paikallinen retkeily- ja
silokalliomaastoa. Eteläreunalla on hieman jyrkänteinen, laattarakoilun lohkoma
ulkoilualue ja näköalapaikka.
rinne, joka noudattelee kivilajin liuskeisuuden suuntaa. Laen eteläreunalla on komeita
kallioita sekä ketolaikkuja, joilla kasvaa mm. kangasajuruohoa. Alueen itäreunalla
pienissä kalkkilouhoskuopissa on pystypinnoilla ja kuoppien pohjalla vaateliasta
sammalpeitettä. Puosinkallion korkeimmalla huipulla on pronssikautisia
muinaishautoja.
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valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä

LÄHTEET

7, 8

1, 2 3, 4

2

29 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä. 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

7, 8, 12

1, 4, 7

3

60 ha

valtioneuvoston 20.8.1998 antama päätös Euroopan
yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen
hyväksymisestä ja valtioneuvoston 21.2.1985 vahvistama
Varsinais-Suomen vaiheseutukaava 1

Husa, J. & R. Heikkinen (1994). Luonnon- ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun
ja Porin läänissä. 217 s. Vesi- ja ympäristöhallitus,
luonnonsuojeluyksikkö, Helsinki.

21 (21)

Suojeluarvo
1 kansainvälinen
2 valtakunnallinen
3 maakunnallinen

Suojelustatus
1 luonnonsuojelualue
2 luonnonmuistomerkki
3 soidensuojeluohjelma
4 lehtojensuojeluohjelma
5 lintuvesiensuojelu
-ohjelma
6 kansallismaisema
7 Natura 2000 -ohjelma
8 kallioalueinventointi
9 vanhojen metsien
suojeluohjelma
10 harjujensuojeluohjelma
11 perinnemaisemainventointi
12 seutukaava
13 kansallispuisto
14 luonnonpuisto
15 pienvesi-inventointi
16 rantojensuojeluohjelma
17 status puutuu

Suojeluperuste
1 geol./geomorfologinen
2 kasvitieteellinen
3 eläintieteellinen
4 maisema

Pääluokka
1 suo
2 lehto
3 vanha metsä
4 harjualueen metsä

5 monipuolisuus
6 tutkimus
7 kulttuurihistoriallinen
8 erikoisuus

5 kallioalue
6 pistekohde
7 lintuvesi
8 pienvesi
9 virtavesi

9 uhanalainen lajisto
10 opetus
11 matkailu/virkistys
12 luonnontilaisuus
13 hydrologinen
14 vaatii lisäselvityksiä

10 perinneisotooppi

