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1 Johdanto 

Vuosnaisen selvitysalue sijaitsee noin seitsemän kilometriä Kustavin keskustasta lounaaseen ja se 

on noin 25 hehtaarin suuruinen. Alue rajautuu Vuosnaistentiehen, mereen sekä metsäiseen 

kallioalueeseen. Alueella on kahdeksan vuokrattavaa mökkiä, kaksi asuinrakennusta, 

ravintolarakennus, varastorakennuksia ja kaksi siiloa sekä Nordic Trout Ab:n tuotantorakennus. 

Yrityksen aidatulle alueelle ei menty.  

Luontoselvitys on tehty ranta-asemakaavan suunnitelmien pohjaksi Nosto Consulting Oy:n 

toimeksiannosta. Alueelta on laadittu kevään ja kesän 2018 aikana linnusto-, liito-orava-, lepakko-, 

putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Selvitykset on laatinut luontokartoittaja Marika Vahekoski 

Luontopalvelu Kraakusta.   

Kartta 1: Selvitysalueen rajaus 

 
Selvitysalue on tummennettu sinisellä värillä. Myös kiinteistö nro 304-419-1-15 

kuuluu selvitysalueeseen. 

 

2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät 

Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin 9.6.2018 kiertämällä alue kattavasti läpi. 

Kasvillisuutta katseltiin linnustoselvityksen yhteydessä myös  5.5. ja 24.5.2018. Alue on kuvioitu 

luontotyyppien mukaan.  
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2.2 Kuvio 1 

Kuvio 1 on sileää rantakalliota, jonka yläosassa kallion painanteissa kasvaa kitukasvuisia vanhoja 

mäntyjä. Kallion raoissa kasvaa keltamaksaruohoa, isomaksaruohoa, ruoholaukkaa ja metsälauhaa. 

Muutoin kalliota peittävät jäkälät kuten esimerkiksi karstakeltakarve, silokeltakarve ja 

kouruisokarve. Vesirajassa kallion lomassa on myös kivikkoa, jossa kasvaa vähän 

käärmeenpistoyrttiä, meriasteria, luhtavuohennokkaa, merikohokkia, hiirenvirnaa, meriputkea, 

pietaryrttiä, järviruokoa, meriluikkaa, suolavihvilää, ruokohelpiä ja punanataa. Selvitysalueen 

edustalla on kaksi kalankasvatusallasta.  

  
Kuva 1: Rantakallion painanteissa kasvaa vanhoja mäntyjä 

 
Kuva 2: Rantakalliota ja -kivikkoa 
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Kuva 3: Näkymä korkealta rantakalliolta mereen 

 
Kuva 4: Kalankasvatusaltaita 

2.3 Kuvio 2 

Kuvio 2 on kallioiden väliin jäävä notkelma, jossa kasvaa tervaleppää ja mäntyä. Pensaskerroksessa 

kasvaa katajaa, orjanruusua, tuomea, pihlajan ja saarnin taimia, virpapajua, korpipaatsamaa, 

vadelmaa ja taikinamarjaa. Kenttäkerroksessa kasvaa   sinikaislaa, käärmeenpistoyrttiä, meriasteria, 

merirannikkia, kevätpiippoa, karhunputkea, järviruokoa, mesiangervoa, ranta-alpia, meriluikkaa, 

isomaksaruohoa, merisuolaketta, voikukkaa, kieloa, pietaryrttiä, pihaketohanhikkia, hiirenvirnaa, 

peltovalvattia, aho-orvokkia, metsätähteä, metsälauhaa, oravanmarjaa, jokapaikansaraa, jänönsaraa 

ja kanervaa. Pohjakerroksessa kasvaa vähän seinäsammalta.  Kuvio on merenrannan 

tervaleppävyötä, jossa kasvaa kosteammilla paikoilla merenrannoilla kasvavia kasveja ja 

kuivemmilla paikoilla metsäkasveja.  
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                     Kuva 5: Tervaleppävyö 

2.4 Kuvio 3 

Kuvio 3 tarkoittaa kalliometsässä olevia soistumia, joita selvitysalueella on neljä. Niillä kasvaa 

suopursua, juolukkaa, variksenmarjaa, mustikkaa ja kanervaa. Pohjakerroksessa  kasvaa 

seinäsammalta, metsäkerrossammalta ja kangasrahkasammalta. Soistumilla on helppo kävellä. 

 
Kuva 6: Kalliometsän soistuma 
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2.5 Kuvio 4 

Kuvio 4 on männikköä, jonka pensaskerroksessa kasvaa katajaa. Mäntyjen seassa kasvaa vähän 

rauduskoivuja. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, variksenmarjaa, puolukkaa, kanervaa, 

metsälauhaa ja kallioimarretta sekä vähän myös juolukkaa ja tupasvillaa. Pohjakerroksessa kasvaa 

harmaa-, valko- ja palleroporonjäkälää, seinäsammalta ja kangasrahkasammalta. Kuvio on 

puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (VT). Pohjoisosassa kulkevan tien reunalla kasvaa muutama 

pieni pähkinäpensas ja kuusia.  

 
Kuva 7: Puolukkatyypin kuivahkoa kangasta  

2.6 Kuvio 5 

Kuvio 5 on luonnontilaista kalliometsää (Vr), jossa kasvaa vanhoja kitukasvuisia mäntyjä. Avointa 

kalliota on paljon ja sillä kasvaa kalliotierasammalta, tinajäkälää, puikkojäkäliä ja torvijäkäliä. 

Kallio alueella on poltettu myös roskia ja sillä kohdalla kasvoi ukontulikukkaa, päivänkakkaraa, 

maitohorsmaa, kivikkoalvejuurta ja rohtotädykettä. Kalliometsä on metsälain tarkoittama erityisen 

tärkeä elinympäristö. 

 
Kuva 8: Kalliometsää  
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Kartta 2: Selvitysalueen luontotyypit 

 
Numero 1 on rantakalliota, numero 2 on tervaleppävyötä, numero 3 on metsän soistumia, numero 4 on 

puolukkatyypin kuivahkoa kangasta ja numero 5 on kalliometsää 

 

3 Arvokkaat elinympäristöt ja uhanalaiset lajit  

3.1 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt viisivuotisessa hankkeessa Suomessa esiintyvien 

luontotyyppien luokittelua ja tyyppien uhanalaisuutta. Ensimmäinen uhanalaisuusarviointi valmistui 

2008 ja sen lopputuloksena esitettiin jokaiselle luontotyypille uhanalaisuusluokat erikseen Pohjois-

Suomen, Etelä-Suomen ja koko maan osalta. Uhanalaisuusluokkien määräytyminen perustuu 

havaittuihin ja ennustettuihin muutoksiin kyseisen luontotyypin esiintymien määrässä ja laadussa 

sekä tyypin yleisyyteen nykyhetkellä. 

3.2 Arvokkaan luontotyypit ja uhanalaiset putkilokasvit 

Karut merenrantakalliot, Itämeren avoimet moreeni-, kivikko- ja lohkarerannat, merenrannan 

leppävyöt ja -pensaikot sekä kalliometsät luokitellaan säilyviksi (LC) sekä Etelä-Suomessa että 
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koko maassa. Karut avoimet laakeat rannikkokalliot ja vanhat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat 

ovat silmälläpidettäviä (NT) Etelä-Suomessa ja koko maassa. Kalliometsä pienine soistumineen on 

metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Kalliometsät ovat kuitenkin hyvin tyypillisiä 

Lounais-Suomessa. Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia, alueellisesti uhanalaisia kasvilajeja, 

kansainvälisiä vastuulajeja, eikä luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja lajeja.  

 

4 Liito-oravaselvitys 

4.1 Yleistä liito-oravasta 

Liito-orava elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa tulee kasvaa myös riittävästi sopivia ravintopuita 

kuten haapoja, leppiä ja koivuja. Liito-orava käyttää elinpiirillään useita pesäpaikkoja. 

Pesäpaikoiksi kelpaavat puun kolot, oravan vanhat risupesät sekä linnunpöntöt. Aikuisen naaraan 

elinpiiri on noin 8 ha ja uroksen noin 60 ha. Urosten elinpiirit voivat sijaita osittain päällekkäin ja 

yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirit sijaitsevat 

yleensä erillään toisistaan.  

Liito-orava voi käyttää siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja, varttuneita taimikoita ja nuoria 

metsiä ruokailuun ja siirtymiseen kuusimetsiköstä toiseen. Puuttomia hakkuuaukkoja ja nuoria 

taimikoita liito-orava ei pysty ylittämään liitäen puusta toiseen, jolloin nämä alueet eivät sovellu 

liito-oravalle. Liito-orava pystyy liitämään jopa 60 metriä. 

Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty silmälläpidettäväksi lajiksi. 

Suomen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

4.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät 

Alueelta etsitään mahdollisia liito-oravan pesimä- ja ruokailupuita tarkastamalla haapojen, koivujen 

ja isojen kuusien tyvet. Puiden alta etsitään liito-oravan papanoita. Papanat ovat parhaiten 

nähtävissä lumien sulettua huhtikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin ne eivät vielä ole jääneet 

kasvillisuuden peittoon. Vuosnaisen alueen liito-oravaselvitys tehtiin  5.5.2018. 

4.3 Liito-oravaselvityksen tulokset 

Alueella ei ole liito-oravalle sopivaa elinympäristöä, eikä merkkejä liito-oravasta löydetty. 

 

5 Linnusto  

Linnustoselvitystä tehtäessä alue kierrettiin jalkaisin kartoituslaskentamenetelmää käyttäen 5.5., 

24.5. ja 9.6.2018 klo 4:00 – 12:00 välisenä aikana. Apuna laskennassa käytettiin kiikareita ja GPS-

paikanninta. Laskennat suoritettiin poutaisella ja tyynellä tai heikko tuulisella säällä. Linnuista 

merkittiin kartalle näkö- ja kuulohavainnot. Myös aluerajauksen läheisyydessä ääntelevät ja nähdyt 
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linnut merkittiin karttaan (noin 50 m etäisyydellä alueen rajalta). Korkealla ylilentäviä lintuja ei 

merkitty ylös.   

5.1 Linnustoselvityksen tulokset 

Selvitysalueella ja sen läheisyydessä havaittiin 23 lintulajia, joista alueella pesii 18 lajia ja yhteensä 

56 lintuparia. Lintulajien ja -parien määrä on hyvä, sillä alue on melkein kokonaan karua 

kallioaluetta. Lintulajeista yleisimmät olivat peippo, pajulintu ja vihervarpunen. Vihervarpuselle ja 

peipolle kelpaavat pesimisympäristöiksi myös karut kalliomänniköt. Pajulintu valitsee rehevämpiä 

metsäalueita. Selvitysalueen edustalla vesialueella havaittiin keväällä haahkoja ja kyhmyjoutsen 

pari. Pesiviä haahkoja, kyhmyjoutsenia ja kalatiiroja ei selvitysalueella havaittu. Kalatiirat 

saalistivat selvitysalueen rantavedestä pieniä kaloja.  

Taulukko 1: Alueella ja sen läheisyydessä havaitut lintulajit ja niiden parimäärät  

Lintulaji Kuvio 1 Kuvio 2 Kuvio 3 Kuvio 4 Kuvio 5  Lähialueet 

Kyhmyjoutsen - - - - - 1 pari 24.5. 

Haahka - - - - - 10 haahkan 

parvi 5.5. 

Isokoskelo 1 - - - - - 

Kalatiira - - - - - Useita tiiroja 

saalistamassa 

Palokärki - - - - - 1 

Metsäkirvinen - - - - 4 - 

Västäräkki 1 - - - - - 

Punarinta 1 - - 2 4 - 

Mustarastas - 1 - 2 - - 

Räkättirastas - - - 1 - - 

Laulurastas - - - 1 - - 

Punakylkirastas - - - 1 - - 

Hernekerttu - - - 1 - - 

Lehtokerttu - - - 1 - - 

Pajulintu - 1 - 4 1 1 

Hippiäinen - - 1 - - - 

Kirjosieppo 1 1 - 1 1  

Sinitiainen - - - - - 1 

Talitiainen - 1 - 2 1 - 

Varis - - - 1 - - 

Peippo 1 2 - 3 5 1 

Vihervarpunen 1 1 - 2 3 - 

Keltasirkku - - - 1 - - 

Yhteensä: 6 7 1 23 19 4paria+palo-

kärki,haahkat 

ja kalatiirat 
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6 Alueella pesivät uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajit sekä Suomen 

vastuulajit 

Lintulajien uusin uhanalaisuusarviointi on tehty vuonna 2015 ja se perustuu Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton ohjeistoon. Arvioitavat lajit ovat elinvoimaisia  (LC), tai silmälläpidettäviä 

(NT), uhanalaisia tai hävinneitä (RE). Uhanalaiset lajit ovat joko vaarantuneita (VU), erittäin 

uhanalaisia (EN) tai äärimmäisen uhanalaisia (CR). Laji voi olla myös puutteellisesti tunnettu (DD). 

Laji on vaarantunut, kun siihen kohdistuu keskipitkällä aikavälillä suuri uhka kadota luonnosta. 

Uhanalaisuusluokan 2015 mukaan laji arvioidaan vaarantuneeksi (VU), kun se parhaan saatavilla 

olevan tiedon perusteella täyttää jonkun vaarantuneiden luokan kriteereistä A-E, ja siihen 

arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa korkea häviämisriski. Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi 

(NT), kun se ei täytä uhanalaisten kriteerejä, mutta jonkun kriteerin täyttyminen on kuitenkin 

lähellä tai on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Alueellisessa 

uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien ja elinvoimaisten lajien 

uhanalaisuutta vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Lintudirektiivin I-liitteessä on lueteltu 

yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 

2000 -verkosto.). Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden levinneisyys on keskittynyt 

Eurooppaan tai, jotka ovat maanosan laajuisesti uhanalaisia, voimakkaasti taantuneita tai 

harvalukuisia, ja erityisesti karujen vesien, soiden ja boreaalisten havumetsien lajit, joiden Suomen 

kannan osuus on yli 15 % Euroopan kannasta, lukuun ottamatta punakylkirastasta, järripeippoa ja 

vihervarpusta. (Suomen ympäristökeskus: Vastuulaji, linnut. 2013. Ympäristöministeriön www-

sivut. ) 

Alueella pesivä isokoskelo on uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut laji (VU). Alueellisesti 

uhanalaisia, lintudirektiivin I -liitteen lajeja tai kansainvälisiä vastuulajeja ei alueella pesinyt.  
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Kartta 3: Alueella pesivä vaarantunut lintulaji 

 
Isokoskelo  on merkitty karttaan mustalla pisteellä 

 

7 Lepakot 

7.1 Yleistä lepakoista 

Saalistaessaan lepakot kaikuluotaavat ultraääniensä avulla hyönteisiä. Kaikuluotauksen avulla 

lepakot myös suunnistavat. Puu- ja pensasrivit helpottavat lepakon suunnistamista ruokailu- ja 

lepopaikoille. Lepakot pariutuvat loppukesällä tai alkusyksyllä ja niillä on viivästynyt 

sikiönkehitys. Lepakko synnyttää yleensä yhden poikasen, mutta myös kaksoset ovat tavallisia. 

Poikaset syntyvät kesä-heinäkuussa ja osaavat lentää kolmen viikon ikäisinä. Aluksi ne lentelevät 

lepopaikkansa läheisyydessä, ennen kuin seuraavat emojaan saalistusreissuilla. 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia. Pohjanlepakko, vesi-, lampi-, ripsi-, viiksi- ja isoviiksisiippa 

sekä korvayökkö talvehtivat Suomessa. Iso-, kimo-, pikku-, kääpiö-, etelän- ja vaivaislepakko ovat 

Suomessa harvinaisia ja muuttavat talveksi Keski-Eurooppaan. Lepakot vaipuvat talveksi 

horrokseen ja tarvitsevat horrostuspaikaksi 0-8
o
C lämpöisen, vedottoman ja kosteahkon paikan. 

Maakellarit, kallion syvät halkeamat ja louhikot ovat tällaisia paikkoja. Kesällä lepakoiden 

päiväpiilopaikoiksi kelpaavat puiden kolot, kaarnanaluset, linnunpöntöt ja rakennusten vintit sekä 

kattojen rakenteet. 
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Pohjanlepakko on lepakkolajeista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa 50 – 80 metriä. Koska 

pohjanlepakon ääni on voimakas, eivät leveät tie- tai sähkölinjat haittaa sen suunnistamista.  

Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ovat myös yleisiä lepakoita Suomessa. Viiksisiippojen 

kaikuluotausääni kantaa noin 15 – 20 metriä. Viiksisiipat asustavat metsissä ja karttavat valaistuja 

alueita. Ne saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. 

Korvayökön kaikuluotausääni on kaikkein heikoin ja kantaa vain noin 5 metriä. Korvayökkö 

käyttää saalistaessaan isoja korviaan. Koska korvayökön kaikuluotausääni on heikko, on sen 

havaitseminen detektorinkin avulla vaikeaa. Korvayökkö asustaa pihoissa, puutarhoissa ja 

puistoissa esimerkiksi hautausmailla. 

Vesisiippa saalistaa nimensä mukaisesti vesistöjen yllä. Vesisiipat lentävät lähellä veden pintaa, 

pyörähdellen ympäri pienillä alueilla. Välillä ne poikkeavat rannalta veden päälle kaartuvien puiden 

alle. 

Lampisiippa, ripsisiippa, pikkulepakko, etelänlepakko, kääpiölepakko, vaivaislepakko, isolepakko 

ja kimolepakko ovat Suomessa harvinaisia ja eteläisiä lajeja. 

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) listaan. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan.  Suomi on liittynyt Euroopan 

lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimuksen mukaan lepakoiden 

tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä tulee pyrkiä säästämään. Tämän mukaan 

lepakkoalueet luokitellaan luokkiin I – III. Luokka I tarkoittaa lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, 

joka on ehdottomasti säilytettävä ja sen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 

kielletty. Luokka II on tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida 

maankäytössä. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta. Tällainen alue on 

mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä.  

7.2 Selvitysalueen lepakot 

Lepakoita laskettiin kolme kertaa; 24.5.,4.7. ja 17.8.2018.  Sää oli selvityskerroilla poutainen ja 

tuuli tyyntä tai heikkoa. Selvityksen tekeminen aloitettiin tunnin kuluttua auringon laskemisesta.  

Alueella kuljettiin rauhallisesti kävellen tietä ja polkuja pitkin sekä rannalla kävellen. Lepakoita 

havainnoitiin detektorin avulla (Pettersson ultrasound detector D 230). Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitystä tehtäessä katseltiin löytyykö alueelta lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja tai 

mahdollisia talvehtimispaikkoja.  

Ensimmäisellä selvityskerralla ei alueella havaittu yhtään lepakkoa. Toisella kerralla havaittiin yksi 

pohjanlepakko ja yksi viiksisiippa saalistamassa alueen pohjoisosassa, jossa on metsää kaadettu 

kaivinkoneen uralta. Kolmannella kerralla pohjanlepakko saalisti ravintolan piha-alueella ja 

viiksisiippa siilojen vieressä. Pohjanlepakko saalistaa loppukesällä ja syksyllä usein katuvalojen 

läheisyydessä lenteleviä hyönteisiä. Viiksisiipat pysyttelevät pimeämmillä ja suojaisammilla 

alueilla. Selvitysalueen kallioalueella on halkeamia, joissa lepakot voivat olla päivisin piilossa. 

Koska ensimmäisellä kerralla ei lepakoista tehty havaintoja, voidaan olettaa, että ne eivät talvehdi 
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alueella. Lepakoiden käyttämät alueet luokitellaan luokkaan II, joka tarkoittaa alueen olevan tärkeä 

ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida maankäytössä. 

Kartta 4: Pohjanlepakon ja viiksisiipan saalistusalueet 

 
Pohjanlepakon ja viiksisiipan saalistusalueet on väritetty liilalla värillä.  

PL tarkoittaa pohjanlepakkoa ja VS viiksisiippaa. 

 

8 Päätelmät 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltavia luontotyyppejä. Luonnontilaiset kalliometsät 

ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kalliometsät ovat kuitenkin tyypillisiä 

ja laaja-alaisia Lounais-Suomessa. Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella 

suojeltavia kasvilajeja.  

Selvitysalueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. Alueella pesivistä lintulajeista isokoskelo on 

uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut lintulaji. Alueellisesti uhanalaisia, lintudirektiivin I-

liitteen lajeja tai kansainvälisiä vastuulajeja ei alueella havaittu. Pohjanlepakko ja viiksisiippa 

saalistivat selvitysalueen pohjoisosan metsän suojaamilla avoimilla alueilla. Nämä alueet 

luokitellaan lepakoiden suojelusopimuksen luokkaan II, joka tarkoittaa alueen olevan tärkeä 

ruokailualue tai siirtymäreitti. Nämä ruokailualueet tulee huomioida maankäytössä. 

 

 



15 
 

Lähteet  

Hotakainen, J-P., Nousiainen, H., Mäkipää, R., Reinikainen, A. & Tonteri, T. 2008: Metsätyypit 

– opas kasvupaikkojen luokitteluun. Metsäkustannus. Hämeenlinna. 

 

Laine, L.J. 1996: Suomalainen lintuopas. 

Meriluoto, M. & Soininen, T. 1998: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. 

Metsälehtikustannus. Tapio. Hämeenlinna. 

 

Mossberg, B. & Stenberg, L. 2005: Suuri pohjolan kasvio. Tammi. Helsinki. 

 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. ja  Mannerkoski, I (toim.) 2010. Suomen lajien uhanalaisuus 

- Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö ja Suomen Ympäristökeskus. Helsinki. 

www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Lintujen_ja _nisakkaiden_punaiset_listat_2015 

Raunio, A. Schuman, A. Kontula, T. 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 1. 

Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 

 

Raunio, A. Schuman, A. Kontula, T. 2008. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 2. 

Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 

 

Sierla, L., Lammi,E., Mannila, J. ja Nironen,M.2004. Direktiivilajien huomioon ottaminen 

suunnittelussa. Ympäristöministeriö. Helsinki. 

 
Sisältödokumentti 10.9.2013 / Suomen ympäristökeskus. Suomessa esiintyvät luontodirektiivin liitteiden 

II, IV ja V lajit. www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit 

 

Sisältödokumentti/ Suomen ympäristökeskus. Alueellisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien     

esiintyminen Suomessa.   

www.ymparisto.fi/fi.FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Suomen_lajien_punainen_lista_2010/Alueellisesti

_uhanalaisista_lajeista 

 

Sisältödokumentti 1.7.2013 / Ympäristöministeriö. Rauhoitetut lajit luonnonsuojeluasetuksessa 

(160/1997). www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Rauhoitetut_lajit 

 

Sisältödokumentti 2.9.2013/ Suomen ympäristökeskus. Kansainväliset vastuulajit: linnut. Kansainväliset 

vastuulajit: putkilokasvit. www.ymparisto.fi/fi-

FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Kansainvaliset_vastuulajit 

 

Sisältödokumentti 2.9.2013/ Suomen ympäristökeskus. Kansainväliset vastuulajit: linnut. Kansainväliset 

vastuulajit: putkilokasvit. www.ymparisto.fi/fi-

FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Kansainvaliset_vastuulajit 

 
 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 


