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1. JOHDANTO 
 
Nosto Consulting Oy tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luontoselvityksen 
Uudenkaupungin Lokalahdella sijaitsevalta Huuvarin ranta-asemakaava-alueelta (Kartat 
1-2). Selvityksen laati FM (biologi) Turkka Korvenpää, ja sen maastotyöt suoritettiin 
touko-elokuussa 2019. 
 
Selvitysalueelle tehtiin seitsemän erillistä maastokäyntiä. Työn tarkoituksena oli 
kartoittaa alueen luontoarvoja ja arvioida niiden vaikutusta maankäyttöön. Työssä 
kartoitettiin mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n suojelemat luontotyypit, 
luonnonsuojelulain 23 §:n mukaiset luonnonmuistomerkit, vesilain 2. luvun 11 §:n 
mukaiset suojeltavat pienvedet, metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät 
elinympäristöt, valtakunnalliset Metso-kriteerit täyttävät kohteet sekä uhanalaiset 
luontotyypit. Myös muut luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet inventoitiin. Arvokkaiden 
luontotyyppikohteiden lisäksi etsittiin EU:n luontodirektiiviin sisältyviä lajeja sekä 
uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvinaisten eliölajien esiintymiä (mm. 
viitasammakko). Maalinnusto kartoitettiin kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies ja 
Väisänen 1988) tarkoituksenmukaisesti soveltamalla, minkä lisäksi vesilinnustoa 
havainnoitiin rannoilta sekä kanootista käsin. Lepakkojen esiintymistä selvitettiin 
etsimällä niille soveltuvia talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja ja päiväpiiloja sekä 
detektorihavainnoinnilla noudattaen Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen 
kartoitusohjeita (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2012). Lisäksi alue jaettiin 
kasvillisuudeltaan ja luonnonoloiltaan yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. Rakennetut 
tontit jätettiin luontoselvityksen ulkopuolelle. 
 
Ennen maastotöitä hankittiin ote Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä 
uhanalaisten lajien esiintymätietokannasta (Hertta). Työssä hyödynnettiin myös Laji.fi -
lajihavaintopalvelua (www.laji.fi) ja Tiira -lintuhavaintopalvelua (www.tiira.fi). 
 
 

2. ALUEEN YLEISKUVAUS 
 
Huuvarin ranta-asemakaava-alue sijaitsee Uudenkaupungin Lokalahdella Lokalahden 
kirkonkylästä runsaat kuusi kilometriä länteen. Se koostuu Huuvarin niemestä sekä 
niemen edustalla sijaitsevista Pitkäriutan ja Kutunkarin saarista. Ruovikoitunut 
rantaniitty yhdistää aiemmin erillisen Leppäkarin mantereeseen. Kairamaassa kaava-
alueesta noin 300 metriä itään sijaitsee kolme vierekkäistä luonnonsuojelualuetta 
(Kairamaan pähkinäpensaslehto ja jalopuumetsikkö, Petäisten jalopuumetsä sekä 
Lemmiluodon lehtorinne), jotka on perustettu arvokkaiden pähkinäpensaslehtojen ja 
jalopuumetsien suojelemiseksi. 
 
Huuvarin niemellä ja Leppäkarilla kasvaa voimakkaasti harvennettua kuivahkoa 
männikköä, jota pienet ja karut kalliot paikoin kirjovat. Rannat ovat pääosin kallioisia ja 
kivikkoisia, mutta kaava-alueen koilliskulmassa kasvaa ruovikkoa samoin kuin niemen 
kaakkoispuolella sijaitsevan matalan fladan rannoilla. Niemen kärkeen sekä 
pohjoisrannalle on rakennettu joitakin kesämökkejä, joille johtaa kapea soratie. 
Pitkäriutta ja Kutunkari ovat varmaankin aiemmin laidunnettuja pikkusaaria, jotka ovat 

http://www.laji.fi/
http://www.tiira.fi/
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laidunnuksen päätyttyä jo pitkälti metsittyneet. Molempien rannat ovat monin paikoin 
ruovikkoisia ja siellä täällä esiintyy pieniä merenrantakallioita. Pitkäriutan länsikärjessä 
sijaitsee jääeroosion avoimempana pitämä, pienialainen matalakasvuinen 
merenrantaniitty. Mantereen ja saarten välinen merialue on laguunimainen ja hyvin 
suojainen. Sinne johtaa mereltä useita kapeita vesiväyliä, joista useita on ruopattu. 
 

 
 

Kartta 1. Selvitysalue ortoilmakuvalla. 
 
 

3. ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 
 
Kaava-alueen kaakkoisosassa sijaitseva flada on vesilain suojelema ja uhanalainen 
(vaarantunut) luontotyyppi. 
 
 
3.1 MÄNTYSAAREN FLADA 

 
Huuvarin niemen eteläpuolella sijaitsee hyvin matala, noin 1,2 ha laajuinen flada, joka 
esitellään Saaristomeren ja Selkämeren fladat -julkaisussa nimellä Mäntysaari (kohde 
359) (Sydänoja 2008). Varsin luonnontilaisena säilyneen, liejupohjaisen fladan rantoja 
ympäröi tiheä ja korkea ruovikko (Kuva 1), joka kattaa myös fladan kapean suuaukon. 
Muu kasvillisuus on niukkaa. Kohteen linnustoon kuuluvat mm. rytikerttunen sekä 
vaarantunut pajusirkku. Flada sopisi myös EU:n luontodirektiivin IV-liitteeseen 
sisältyvän viitasammakon kutupaikaksi ja kenties täplälampikorennon elinympäristöksi 
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(niin ikään EU:n luontodirektiivin IV -liitteen laji). Rannat ovat kokonaan 
rakentamattomia. 
 

 
 

Kuva 1. Mäntysaaren fladan rannat ovat ruovikkoisia. 
 
Maankäyttösuositus: Luonnontilaiset fladat ovat valtakunnallisesti arvokkaita (Söderman 
2003).  Enintään 10 ha suuruiset fladat ovat myös vesilain suojelema luontotyyppi, 
jonka luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Fladaa ei tule ruopata eikä sen rannalle 
rakentaa. 
 

4. LUONTOTYYPPIKUVIOT 
 
Selvitysalue jaettiin 12 luontotyyppikuvioon. Kuvioinnissa hyödynnettiin apuna 
ilmakuvia. Varsinainen luontotyyppikartoitus tehtiin 19.8.2019, mutta luontotyyppejä ja 
kasvillisuutta havainnoitiin myös jo aiemmin muun maastotyön yhteydessä. Piha-alueet 
jätettiin kuvioinnin ulkopuolelle. Luontotyyppikuvioiden rajat kuvionumerointeineen ja 
maankäyttösuositukset esitetään kartassa 2. 
 
Kuvio 1. Pitkäriutta. Metsäinen saari (Kuva 2), joka lienee ollut aikoinaan laidunnettu. 
Saarella kasvaa mänty- ja koivuvaltaista puustoa. Varsinkin rannoilla on myös 
tervaleppää. Puiden lomassa levittäytyy monin paikoin miltei läpitunkematon 
katajapensaikko. Katajan lisäksi pensaskerroksessa esiintyy taikinamarjaa ja tuomea. 
Enimmäkseen kuivassa kenttäkerroksessa tavataan runsaasti mustikkaa, puolukkaa ja 
metsälauhaa, joiden lisäksi kasvistoon kuuluvat mm. metsäalvejuuri, variksenmarja, 
metsätähti ja oravanmarja sekä niukat nuokkuhelmikkä, puna-ailakki ja tesma. Siellä 
täällä on karuja, pieniä kallioita, joilla kasvaa esim. isomaksaruohoa, ahosuolaheinää ja 
hernesaraa. Jokapaikansara ja kurjenjalka ovat saaren keskellä sijaitsevan noin aarin 
laajuisen soistuneen painanteen lajistoa. Matalat rannat ovat monin paikoin kivikkoisia 
ja kallioisia, mutta varsinkin etelärannalla sekä saaren itäkärjessä kasvaa ruovikoita. 
Itäkärjessä on myös kasvittuneita ruoppausmassoja. Rantojen tavanomaiseen 
kasvistoon kuuluvat mm. ruokonata, pietaryrtti, ranta-alpi, ketohanhikki, ruoholaukka, 
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keltamaksaruoho, merivirmajuuri, merivalvatti, rannikki, sinikaisla ja meriratamo. 
Rannoille ei ole ajautunut merkittävän kokoisia rakkolevävalleja. Saaren länsipään ja 
viereisen saaren välinen kapea salmi on ruopattu. 
 

 
 

Kuva 2. Pitkäriutta (luontotyyppikuvio 1). 
 
Kuvio 2. Pitkäriutta. Ilmeisesti aikoinaan laidunnettu saari, joka on kasvanut umpeen. 
Puustoa ja katajaa esiintyy kuitenkin selvästi vähemmän kuin kuviolla 1. Mäntyä on 
lähinnä saaren itäpäässä ja keskemmällä saarta valtapuuna kasvaa nuori tervaleppä. 
Puiden alla tavataan hiukan tuomea ja taikinamarjaa sekä esim. nuokkuhelmikkää, 
metsätähteä, puolukkaa, tesmaa, puna-ailakkia ja metsälauhaa. Siellä täällä on pieniä 
matalia kallioita. Matalat rannat ovat monin paikoin ruovikkoisia, mutta jääeroosion 
vaikutuksesta länsikärjessä esiintyy pienellä alueella matalakasvuista, kivistä, 
merenrantaniittyä (Kuva 3). Sen kasvistoon kuuluvat runsaan meriratamon ohella mm. 
rannikki ja meriasteri. Muualla rantaniityt ovat korkeampikasvuisia ja monin paikoin 
ruovikoituneita ja niiden kasvisto tavanomaista (mm. ruokonataa, ketohanhikkia, 
merivirmajuurta, syysmaitiaista, merivalvattia, juolavehnää, pietaryrttiä, suolasänkiötä ja 
hiirenvirnaa sekä pienillä laakeilla kallioilla ja kivikoissa keltamaksaruohoa, merisauniota 
ja ruoholaukkaa). Pienissä jääeroosion avoimempina pitämissä laikuissa kasvaa mm. 
suolasolmukkia ja nyylähaarikkoa. Rannoille ei ole kasautunut merkittäviä levävalleja. 
Kaiken kaikkiaan saari on kuviota 1 avoimempi ja luontoarvoiltaan hieman parempi. 
 
Kuvio 3. Kutunkari. Saarella kasvaa melko varttunutta, kuivaa männikköä, jossa on 
myös muutamia koivuja ja kuusia. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti metsälauhaa 
ja variksenmarjaa. Muuhun kasvistoon kuuluvat mm. mustikka, metsätähti ja 
hietakastikka. Katajaa on melko vähän. Kutunkarin matalat rannat ovat pääosin 
ruovikkoisia, mutta siellä täällä esiintyy laakeita rantakallioita ja kivikkoa. Rantojen 
tavanomaiseen kasvistoon lukeutuvat esim. ketohanhikki, juolavehnä, hiirenvirna, 
ruokonata, merivirmajuuri, pietaryrtti, syysmaitiainen, ruoholaukka, rannikki, 
suolavihvilä, meriratamo ja merisaunio. Rantakasvillisuuden ja männikön välissä kasvaa 
tervaleppiä. Saaren länsirannalla sijaitsee noin 7 m x 7 metrin laajuinen levävalli. 
Kutunkarin ja Leppäkarin välinen kapea salmi on ruopattu auki. 
 



Huuvarin ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys 
_________________________________________________________________________________________________________ 

7 

 

 
 

Kuva 3. Matalakasvuinen merenrantaniittylaikku Pitkäriutan länsikärjessä 
luontotyyppikuviolla 2. 

 
Kuvio 4. Leppäkari. Pääosa kuviosta on ilmeisesti myrskytuhojen jälkeen voimakkaasti 
harvennettua, melko varttunutta männikköä (Kuva 4), jonka kuivassa kenttäkerroksessa 
tavataan runsaan metsälauhan ohella mm. matalaa vadelmaa, hietakastikkaa, 
metsätähteä, kieloa, tesmaa, nurmilauhaa, puna-ailakkia, oravanmarjaa, 
metsäalvejuurta ja mustikkaa. Katajaa esiintyy vain harvakseltaan. Kutunkarin vastaisen 
salmen rannalla on ruoppausmassoille kasvanutta nuorta koivua ja tervaleppää. 
Pääosin kivisillä rannoilla tavataan mm. ruokonataa, pujoa, suolavihvilää, rantakukkaa, 
rannikkia ja juolavehnää sekä pienikokoista tervaleppää. Pohjoisrannalla on laakea 
rantakallio. Rannoille ei ole kasautunut merkittäviä levävalleja. Kuviolla ei ole erityisiä 
luontoarvoja. 
 

 
 

Kuva 4. Leppäkari (luontotyyppikuvio 4). 
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Kartta 2. Luontotyyppikuviot ja vesilain suojelema flada. 
 
Kuvio 5. Ruovikoitunut rantaniitty, jolla esiintyy yhä pieniä, mutta kasvillisuudeltaan 
melko edustavia, matalakasvuisia laikkuja (Kuva 5). Kuviolla on myös muutamia pieniä, 
laakeita kallioita. Kasvistoon kuuluvat runsaan meriratamon lisäksi mm. ruokonata, 
ruoholaukka, merisaunio, suolavihvilä, juolavehnä, syysmaitiainen ja suolasänkiö sekä 
paikoin melko runsas isorantasappi. Säännöllisellä niitolla voisi merkittävästi parantaa 
rantaniityn edustavuutta. 
 
Kuvio 6. Kesämökin pihapiiri, jonka kallioiden vierustoilla on paikoin ketomaista 
kasvillisuutta (mm. keto-orvokkia, mäkilitukkaa, haisukurjenpolvea, mäkilemmikkiä ja 
hentolituruohoa). Istutettujen puiden ja pensaiden ohella pihassa kasvaa mäntyä, 
koivua ja tervaleppää. Rantavedessä esiintyy paikoin ruovikkoa. 
 
Kuvio 7. Myrskytuhojen jälkeen voimakkaasti harvennettu männikkö (Kuva 6), jossa 
kasvaa myös hiukan koivua ja kuusta sekä jokunen haapa. Kuvion länsiosassa on yksi 
runkomainen tammi ja rannoilla kapealti tervaleppää. Siellä täällä kasvaa katajia. 
Lähinnä puolukkatyyppiä olevan metsän kenttäkerroksessa tavataan runsaasti 
metsälauhaa, puolukkaa ja mustikkaa, joiden ohella kasvistoon kuuluvat mm. lillukka, 
metsäalvejuuri, oravanmarja, kielo, nuokkuhelmikkä, kanerva, variksenmarja, juolukka, 
kevätpiippo ja tesma. Siellä täällä esiintyy laakeita kallioita niin rannoilla kuin niemen 
sisälläkin. Kuvion itäreunassa fladan pohjukan lähellä maasto on kosteampaa ja 
kasvillisuus rehevämpää (mm. koiranvehnää). Niemenkärjen mökille vievän tien 
vieressä sijaitsevan pienen kausikostean painanteen lajistoon kuuluu esim. järviruoko. 
Tien eteläpuolen pienellä kalliolla kasvaa puutarhakarkulaisena sormustinkukkaa. 
Männikön länsiosassa on pieni ohutturpeinen soistuma, jossa tavataan mm. 
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jokapaikansaraa, jouhivihvilää ja harmaasaraa. Soistuman lähellä on säilynyt lyhyt 
pätkä vanhaa kiviaitaa. Kuvion eteläpuolisen fladan suun vieressä on hiekkaiseen 
maahan kaivettu pesäluolasto. 
 

 
 

Kuva 5. Matalakasvuinen merenrantaniittylaikku luontotyyppikuviolla 5. 
 

 
 
Kuva 6. Huuvarin niemen männikköä (luontotyyppikuvio 7). 
 
Kuvio 8. Katso kappale 3.1. 
 
Kuvio 9. Ruovikko, jonka kasvistoon kuuluvat myös mm. ruokonata, merisuolake ja 
meriratamo. 
 
Kuvio 10. Nuorta koivua ja tervaleppää kasvava kuvio, jossa on märkiä painanteita 
(lienevät aikoinaan ihmisen kaivamia). Kenttäkerroksessa tavataan mm. matalaa 
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vadelmaa, ranta-alpea, hietakastikkaa ja hiukan järviruokoa. Kuviolla ei ole erityisiä 
luontoarvoja. 
 
Kuvio 11. Vanha pelto, joka on tällä hetkellä rehevän niittykasvillisuuden vallitsemaa. 
Kasvistoon kuuluvat esim. juolavehnä, nurmilauha, niittynätkelmä, ranta-alpi, pelto-
ohdake, nurmipuntarpää ja siankärsämö. Kuviolla kasvaa muutama mänty. Ei erityisiä 
luontoarvoja. 
 
Kuvio 12. Matala ja suojainen, savi- tai liejupohjainen laguunimainen merialue (Kannen 
kuva), jolla on useita kapeita suuaukkoja. Leppäkarin ja Kutunkarin, Pitkäriutan ja 
mantereen sekä Pitkäriutan kahden saaren väliset salmet on ruopattu, joten vesialue ei 
ole tältä osin luonnontilainen. Ilmeisesti tästä syystä sitä ei luokiteltu fladaksi 
Saaristomeren ja Selkämeren fladat -julkaisussa (Sydänoja 2008), vaikka Kutunkarin ja 
Pitkäriutan välisessä salmessa vaikuttaisi olevan selvä kynnys. Kuvion melko niukalta 
vaikuttavaan uposkasvillisuuteen kuuluvat ainakin hapsivita, tähkä-ärviä ja 
tankeakarvalehti. 
 
 

5. LINNUSTO 
 
5.1 MENETELMÄT 

 
Selvitysalueen linnusto kartoitettiin kolmena aamuna klo 6.50-9.40 välisenä aikana 
touko-kesäkuussa. Kartoituspäivät olivat 29.5., 4.6. ja 14.6.2019. Sää oli kaikkina 
päivinä tyyni tai heikkotuulinen, viileä – melko lämmin (+10 ⁰C - +16 ⁰C) ja poutainen 
pilvisyyden vaihdellessa lähes selkeästä täysin pilviseen. Kaiken kaikkiaan olosuhteet 
olivat hyvät. 
 
Maalintujen kartoitusmenetelmänä käytettiin kartoituslaskentaa (Koskimies & Väisänen 
1988), jonka mukaisesti selvitysalue käveltiin niin tiheään läpi, että kaikki laulavat linnut 
voitiin havaita. Piha-alueet rajattiin kuitenkin kartoituksen ulkopuolelle. Vesilintuja 
havainnoitiin rannoilta käsin, minkä lisäksi vesialueet kierrettiin kanootilla 29.5. Aikaisin 
pesivien vesilintujen kannalta laskennat tehtiin hieman myöhään, mutta alueen 
merkityksestä vesilinnustolle saatiin tästä huolimatta kaavoitusta silmällä pitäen riittävän 
selkeä kuva. Linnustoa havainnoitiin myös muun maastotyön yhteydessä, minkä lisäksi 
työssä hyödynnettiin Tiira -lintuhavaintopalvelua. 
 
Tavallisten lajien tarkkoja havaintopaikkoja ei merkitty kartalle vaan niistä kirjattiin 
muistiin ainoastaan lajin esiintyminen selvitysalueella sekä tieto siitä, vaikuttaako laji 
pesivän alueella tai sen lähiympäristössä. Kaikkien uhanalaisten, silmälläpidettävien, 
EU:n lintudirektiivin I-liitteeseen sisältyvien sekä harvinaisten tai muuten 
huomionarvoisten lintujen havaintopaikat merkittiin sen sijaan kartalle. Samalla kirjattiin 
tieto havainnon tyypistä (laulava koiras, varoitteleva yksilö, pari, ruokaileva lintu ym.). 
Myös paikalliset ruokailevat linnut, joiden pesintä ei sopivien habitaattien puutteessa ole 
kaava-alueella mahdollista, merkittiin muistiin, mutta korkealla ylilentävät linnut jätettiin 
huomiotta. 
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5.2 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 
Työssä havaittiin yhteensä 28 lintulajia, jotka pesivät joko varmasti tai todennäköisesti 
kaava-alueella tai sen lähistöllä (Taulukko 1). Lisäksi 29.5. nähtiin saalisteleva 
nuolihaukka ja kaksi paikallista, pesimätöntä, laulujoutsenta Mäntysaaren fladalla. 
Kaava-alueen rannoilla liikkui myös lapintiiroja (EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji), 
naurulokkeja (vaarantunut) ja kalalokkeja ja Leppäkarin ja Matalan välisellä merialueella 
havaittiin 29.5. pilkkasiipipari (vaarantunut). Haarapääskyn (vaarantunut) pesiä ei 
löydetty, mutta pääskyjä nähtiin eri puolilla kaava-aluetta ja on mahdollista, että laji pesii 
ainakin joinakin vuosina alueella. Kaksi merikotkaa (EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji) 
lähti 14.6. lentoon Leppäkarilta. Tärkeimmät pesimälinnustoa koskevat havainnot on 
esitetty kartalla 3. 
 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Status Parimäärä 

Acrocephalus scirpaceus rytikerttunen LC 2 

Actitis hypoleucos rantasipi LC  

Anas platyrhynchos sinisorsa LC  

Anthus trivialis metsäkirvinen LC  

Bucephala clangula telkkä LC  

Chloris chloris viherpeippo EN 2 

Columba palumbus sepelkyyhky LC  

Corvus corone varis LC  

Curruca curruca hernekerttu LC  

Cyanistes caeruleus sinitiainen LC  

Cygnus olor kyhmyjoutsen LC 1 

Emberiza citrinella keltasirkku LC  

Ficedula hypoleuca kirjosieppo LC  

Fringilla coelebs peippo LC  

Hippolais icterina kultarinta LC 1 

Lophophanes cristatus töyhtötiainen VU 1 

Motacilla alba västäräkki NT 1 

Muscicapa striata harmaasieppo LC  

Parus major talitiainen LC  

Phylloscopus trochilus pajulintu LC  

Podiceps cristatus silkkiuikku NT 1 

Schoeniclus schoeniclus pajusirkku VU 2 

Scolopax rusticola lehtokurppa LC  

Spinus spinus vihervarpunen LC  

Sylvia borin lehtokerttu LC  

Tringa totanus punajalkaviklo NT 1 

Turdus merula mustarastas LC  

Turdus pilaris räkättirastas LC  
 

Taulukko 1. Kaava-alueen ja sen lähiympäristön pesimälinnut. LC = elinvoimainen, NT 
= silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen. 

 
Kaava-alueen linnusto koostuu yleisistä metsä-, ranta- ja vesilinnuista. Erittäin 
uhanalaisella viherpeipolla oli reviirit Huuvarin niemellä ja Pitkäriutalla ja vaarantuneella 
pajusirkulla Mäntysaaren fladan ja Huuvarin niemen pohjoisrannan ruovikoissa. Fladan 
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linnustoon kuuluu myös vankoille ruovikoille tyypillinen rytikerttunen. Kutunkarilla 
havaittiin paikallinen töyhtötiainen (vaarantunut), joka pesii jossakin kaava-alueella tai 
sen lähistöllä. Pitkäriutalla nähtiin pari matalakasvuisilla merenrannoilla pesiviä 
punajalkavikloja (silmälläpidettävä), joille hyvin sopivaa pesimäbiotooppia on mm. 
Pitkäriutan länsikärjessä. Pitkäriutan ruovikon edustalla tavattiin silkkiuikkupari 
(silmälläpidettävä), mutta lajin pesää ei havaittu. Silkkiuikuille sopivia ruovikoita on 
alueella laajalti, eritoten fladan rannoila. Myös silmälläpidettävä västäräkki kuuluu 
alueen linnustoon samoin kuin melko harvalukuinen kultarinta. Kyhmyjoutsen pesi 
Pitkäriutan pohjoispuolen kareilla, minkä lisäksi havaittiin toisen parin poikue fladan 
suulla. 
 

 
 

Kartta 3. Tärkeimmät pesimälinnut ja pesäluolasto. 
 
Huuvarin niemeä tai sen lähialueita ei ole luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi 
lintualueeksi (Ahola ja muut 2019). Alueella ei pesi erityisen harvinaista linnustoa, 
vaikka muutamia voimakkaasti taantuneita lajeja – kuten punajalkaviklo – tavattiinkin. 
Linnuston kannalta arvokkaimpia ovat Mäntysaaren flada ja Pitkäriutan saarista 
läntisempi. Erityisiä linnustoon perustuvia maankäyttösuosituksia ei ole kuitenkaan 
tarpeen antaa. 
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6. LEPAKOT 
 
Lepakkokartoitus jakaantui kahteen osaan: detektorihavainnointiin ja lepakoille sopivien 
päiväpiilojen ja talvehtimispaikkojen etsintään. 
 
Lepakkoja havainnoitiin detektorilla kolmena yönä (23.-24.6., 23.-24.7. ja 27.-
28.8.2019). Sää oli kaikkina öinä melko lämmin (+13 ⁰C - +17 ⁰C), jokseenkin tyyni ja 
lähes tai kokonaan selkeä. Olosuhteet olivat siten hyvät. 
 
Havainnointi aloitettiin aikaisintaan noin puoli tuntia - tunti auringonlaskun jälkeen. Se 
suoritettiin kävelemällä aiemman maastotyön yhteydessä suunniteltu reitti (Kartta 4) 
havaintoja tehden ja merkitsemällä kaikkien havaittujen lepakkojen laji ja GPS-laitteella 
mitattu havaintopaikka muistiin. Lisäksi kirjattiin tieto siitä, oliko kyseessä ohilentävä vai 
paikalla saalistava yksilö. Lepakoille sopivia päiväpiiloja ja talvehtimispaikkoja kuten 
kolopuita, linnunpönttöjä ja maakellareita etsittiin muun maastotyön yhteydessä. 
 

 
 

Kartta 4. Lepakot. 
 
Detektorireitillä havaittiin suhteellisen runsaasti lepakoita (Kartta 4). Pohjanlepakoita 
tavattiin yhteensä seitsemässä erilliseksi luokitellussa paikassa melko tasaisesti eri 
puolilla aluetta. Vesisiippoja liikkui puolestaan fladan ja Huuvarin niemen etelä-
länsipuolisen suojaisen laguunimaisen merialueen rannoilla neljässä erilliseksi 
tulkitussa paikassa. Rannoille on ripustettu useita päiväpiiloiksi sopivia telkänpönttöjä, 
minkä lisäksi lepakot pystyvät varmaankin hyödyntämään alueen rakennuksia. 
 



Huuvarin ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen luontoselvitys 
_________________________________________________________________________________________________________ 

14 

 

Huuvarin ranta-asemakaava-alueella on melko paljon merkitystä lepakoiden 
ruokailualueena ja mahdollisesti rakennukset tarjoavat myös sopivia 
lisääntymiskolonioiden paikkoja. Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen 
arvoluokituksessa Huuvari kuuluu luokkaan II (lepakoille tärkeät ruokailualueet). 
Varsinkin flada rantoineen sekä niemen eteläranta ovat lepakoiden kannalta tärkeitä. 
 
Lepakoiden kannalta on suotavaa, ettei alueen maisemarakenteessa tapahdu 
voimakkaita muutoksia. Suunniteltu rakentaminen ei vaikuta maisemarakenteeseen niin 
voimakkaasti, että siitä olisi lepakoille haittaa. Lisäksi fladan rantojen säilyminen 
rakentamattomina edesauttaa lepakoiden elinmahdollisuuksia. 
 
 

7. MUUT UHANALAISET JA HARVINAISET LAJIT 
 
Kaava-alueelta tai sen lähiympäristöstä ei ole Hertta -tietokantaan tai Laji.fi -
tietokantaan talletettuja havaintoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista. 
Tässäkään työssä ei edellä käsiteltyjen lintujen lisäksi tehty havaintoja kyseisistä 
lajeista. 
 
Mäntysaaren flada voisi soveltua viitasammakon kutupaikaksi sekä täplälampikorennon 
elinympäristöksi. Fladan rannoille ei ole suunnitteilla rakentamista, joten kaavasta ei 
aiheudu haittoja kummallekaan lajille. 
 
Kaava-alueella ei ole liito-oraville sopivia metsiä, sillä niemen puusto on myrskytuhojen 
jäljiltä voimakkaasti harvennettua männikköä. Kuusta ei juuri ole ja lehtipuutakin 
rantojen tervaleppiä lukuun ottamatta niukasti. Haapaa kasvaa vain jokunen nuori puu. 
 
 

8. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Huuvarin niemen eteläpuolella sijaitseva Mäntysaaren flada on hyvin luonnontilansa 
säilyttänyt, vesilain tarkoittama suojeltava luontotyyppi, jonka luonnontilan 
vaarantaminen on kielletty. Fladat ovat myös valtakunnallisesti uhanalainen ja arvokas 
luontotyyppi. Edellä mainituista syistä fladaa ei tule ruopata eikä sen rannoille rakentaa. 
 
Huuvarin kaava-alueella pesii joitakin taantuneita lintulajeja, mutta yleisesti ottaen 
linnusto ei ole erityisen arvokasta. Lintujen kannalta keskeisimpiä alueita ovat flada 
rantaruovikoineen sekä Pitkäriutan läntisempi saari. 
 
Kaava-alueella on jonkin verran merkitystä lepakoille (arvoluokka II). Lepakoiden 
suojelun kannalta on suositeltavaa säilyttää alueen keskeiset maisemapiirteet sekä 
pitää fladan rannat rakentamattomina. Flada sopisi myös viitasammakon kutupaikaksi 
sekä ehkä täplälampikorennon elinympäristöksi (EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji). 
Fladan säilyminen luonnontilaisena turvaa näiden lajien elinmahdollisuudet. 
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Suunnitellusta rakentamisesta ei aiheudu haittoja kaava-alueesta noin 300 m itään 
sijaitseville Kairamaan pähkinäpensaslehdon ja jalopuumetsikön, Petäisten 
jalopuumetsän ja Lemmiluodon lehtorinteen luonnonsuojelualueille. 
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