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1 JOHDANTO
Kokemäen Säpilänniemen kiinteistön nro 271-452-137 (kartta 1.) luontoarvokatselmus tehtiin kiinteistönomistajan tilauksesta. Katselmus toteutettiin 14.1.2020 tehdyllä maastokäynnillä. Kohteelle ollaan hakemassa rantaosayleiskaavan muutosta, koskien kiinteistön kaavamerkinnän AO (omakotitalojen alue) laajennusta. Laajennuksen tarkoitus on mahdollistaa
lisä- ja uudisrakentaminen niin, että kiinteistöllä oleva rakennusoikeus voidaan hyödyntää.

Kartta 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus. MML kartta-aineisto 1/2020

2 LUONTOARVOKATSELMUS

2.1 YLEISTÄ
Katselmus ei vastaa perusteellisempaa luontoarvojen kartoitusta, vaan sen tarkoitus on lähinnä arvioida arvokkaiden lajien
tai luontotyyppien esiintymisen todennäköisyyttä kiinteistöllä. Lisäksi voidaan antaa suosituksia havaittujen arvoalueiden
säästämiseksi. Selvitysajankohtana tammikuussa ei ole mahdollista tehdä kattavaa luontokartoitusta. Tammikuussa 2020
maa oli kuitenkin poikkeuksellisesti lumeton, joten ajankohtaan nähden yleispiirteinen arviointi oli mahdollista suorittaa.

2.2 MENETELMÄT
Kohteelle tehtiin maastokäynti 14.1.2020 ottaen eri kasvillisuuskuvioilta valokuvia ja havainnoiden arvioitavissa olevia luontotyyppejä, kasvillisuutta sekä ympäristön rakennetta ja maaperää. Yleispiirteinen kasvutyyppien kuviointi oli mahdollista
lumettomuudesta johtuen (kartta 2).
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Kartta 2. Kohteen kasvutyyppien rajaukset. MML kartta-aineisto 1/2020

2.3 KASVILLISUUSKUVIOT
Kuvio 1. Yleiskaavassa AO-merkitty kuvio
Kuviolla on kaksi vanhaa rakennusta. Vanhempi, kooltaan 50 m2, hirsinen asuinrakennus 1900-luvun alusta sekä samankokoinen lautarakenteinen ulkorakennus. Muutoin kuvio koostuu rakennusten pihapiiristä, pihatiestä ja pieneltä osin nuoresta, kuusivaltaisesta taimikosta. Kuviolla ei hyvin todennäköisesti ole merkittäviä luonnonarvoja, eikä näin ollen lisäselvitystarpeita luontoarvojen suhteen.

Kuvio 2. Yleiskaavassa M-merkitty kuvio, jonka alue on tarkoitus muuttaa AO:ksi
Rakentamattoman kuvion puusto on harvennettua ja nuorehkoa koivutaimikkoa (kuva 1). Maaperä on hyvin kivistä. Kasvutyypiltään kuvio on lähinnä kulttuurivaikutteista lehtomaista kangasta, ehkä paikoin tuoretta keskiravinteista lehtoa. Katselmuksen ajankohdasta johtuen kasvutyyppiä ei voitu tarkemmin määrittää. Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset lehtomaiset kankaat ja tuoreet lehdot ovat erittäin uhanalaisia (EN). Kuvio ei kuitenkaan ole luonnontilainen tai sen kaltainen,
eikä tarvetta lisäselvityksille ilmennyt.
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Kuva 1. Kuvion 2 koivikkoa. Taustalla kuvion 1 rakennukset. Kuvattu lännen suuntaan kaavamuutosalueen keskeltä.
Kuvio 3. Yleiskaavassa M-merkitty kuvio, jonka alue on tarkoitus muuttaa AO:ksi
Rakentamattoman kuvion kallion syrjä on tavanomaista mustikkatyypin kangasmetsää (kuvat 2 ja 3). Kuviolla on myös
ajoura ja kapea hiekkatie. Puusto koostuu muutamasta hieman järeämmästä kuusesta ja rauduskoivusta. Alikasvoksessa on
harvakseltaan kuusentaimia. Kuvio ei ole luonnontilainen tai sen kaltainen, eikä tarvetta lisäselvityksille ilmennyt.

Kuva 2. Kuvion 3 kallionlakea. Kuvattu etelän suuntaan kuvion reunan ajouralta.
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Kuvio 4. Yleiskaavassa M-merkitty kuvio
Länteen ja joelle suuntautuva kalliojyrkänne (kuvat 3-5). Jyrkänne on muutaman metrin korkuinen ja varsin edustava osa
laajempaa kiinteistön eteläpuolelta alkavaa kalliomuodostelmaa. Jyrkänteen rinteestä on kauan aikaa sitten lohkottu kiviä ja
sen pohjoisreunaan on tehty soritettu ajoura. Tihkuisella ja varjoisella kallioseinämällä kasvoi ainakin laakasammalta, Plagiothecium denticulatum, ja kalliopalmikkosammalta, Hypnum cupressiforme. Suositus: kallioseinämä ja sen välitön edusta
muutaman metrin matkalta suositellaan jätettäväksi luonnontilaan.

Kuva 3. Kuvion 4 pohjoisreuna ja kuvio 3 kallionlaella. Kuvattu lännen suuntaan rannan puolelta.

Kuva 4. Kuvion 4 kalliojyrkänne ja rantakuvio. Kuvattu etelän suuntaan ajouralta.
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Kuva 5. Kuvion 4 kalliojyrkänne kiinteistörajan eteläreunalla. Kuvan vasen puoli ei kuulu selvitysalueeseen.
Kuvio 5. Rantavyöhyke
Rantavyöhykkeellä kasvaa muutama kuusi ja sekä jokunen nuorempi haapa. Kenttäkerros muodostuu sekundäärisestä ja
matalasta nurmikasvillisuudesta. Ranta on kasviton, mikä on seurausta vieraslaji isosorsimon, Glyceria maxima, poistosta.
Kuviolla ei ole luonnontilaista tai sen kaltaista aluetta.

Kuva 6. Kuvion 5 rantakaistale.
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Kuva 7. Kuvion 5 rantaa. Kuvattu etelään, ylävirtaan.

Kartta 3. Kohteen kasvutyyppien rajaukset ortoilmakuvalla. MML kartta-aineisto 1/2020
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3.3 TULOKSET
Selvitysalueen luontotyypit ovat joko tavanomaisia tai siksi luonnontilaltaan muuttuneita, ettei lisäselvitystarpeita luontoarvojen tarkemmaksi selvittämiseksi ole. Kohteella ei myöskään todennäköisesti ole edellytyksiä toimia uhanalaisten, luonnonsuojelulailla suojeltujen tai harvinaisten lajien elinympäristöinä edellä mainitun muuttuneisuuden johdosta. Länsireunan
kalliojyrkänne on kuitenkin edustava, joten suositeltavaa olisi kuvion jättäminen luonnontilaan jyrkänteen osalta (kuvio 4,
kartta 2).
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavassa kohteella ei ole S, SL, sk tai ge -merkintää (karttaote 1).
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa kiinteistö kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (vma) ehdotettuun alueeseen. Suunnittelumääräyksen mukaan: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä
mukaan lukien avoimet viljelyalueet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti
muuttavat vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen ja siihen
olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-, maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.
Tässä selvityksessä arvioidaan kohdetta luontoarvojen osalta.

Karttaote 1. Ote Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan kaavakartasta.

LÄHTEET

Hyvärinen, E.; Juslén, A.; Kemppainen, E.; Uddström, A.; & Liukko, U -M: Suomen lajien uhanalaisuus –Punainen kirja 2019
Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan luontoselvitys. Biota 2003. - 19 s.
Kokemäenjoen rantaosayleiskaava välillä Huittisten raja -Kolsin voimalaitos.Kokemäen kaupunki 2010.
Kontula, T. & Raunio, A. (toim.): Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien
punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet
Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVAmenettelyssä ja Natura-arvioinnissa. – Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus. 196 s.

8

2020

9

