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1. Johdanto 
Kasvillisuusselvitys on laadittu Metsä Board Oyj:n taivekartonkitehdashankkeen ympäristövaikutusten arvioin-

tiin liittyen. Hanke sijoittuu Metsä Boardin tehdasalueelle Kaskisiin. Tehdasalue sijaitsee noin 2 km etäisyydellä 

Kaskisten keskustaajamasta. Alueella toimii tällä hetkellä Metsä Boardin BCTMP-tehdas ja aiemmin alueella 

on toiminut myös sellutehdas. 

Selvityksessä on kartoitettu alueen kasvillisuus ja luontotyypit sekä arvokkaat luontokohteet ja lajisto kasvilli-

suuden osalta. Alueelle ei tässä yhteydessä ole tehty pesimälinnuston tai muun eläimistön erillisselvityksiä. 

Johtopäätöksissä on tarkasteltu alueen sopivuutta luontodirektiivin liitteen IV lajien elinympäristöiksi. Selvityk-

sen on tehnyt FM biologi Aija Degerman Sweco Infra & Rail Oy:stä. Maastokartoitus on tehty 19.7.2022. 

Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 4. Ortokuva alueesta on esitetty ku-

vassa 2 (Kuva 2).  

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus.  
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Kuva 2. Ortokuva alueesta (Maanmittauslaitos 2022).  
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2. Aineisto ja menetelmät 
Selvityksessä on kartoitettu luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit, metsälain (10 §) erityisen tärkeät 

elinympäristöt ja vesilain (luku 2, 11 §) luontotyypit sekä uhanalaiset luontotyypit (Kontula ja Raunio 2018) ja 

muut luontoarvojensa puolesta huomioitavat kohteet. Uhanalaisen (Hyvärinen ym. 2019), luontodirektiivin mu-

kaisen sekä muun huomionarvoisen kasvilajiston esiintyminen on selvitetty olemassa olevan tiedon ja maas-

tokartoituksen perusteella.  

Selvityksen lähtötietoina on käytetty mm. peruskarttoja, ilmakuvia, Ympäristöhallinnon tietokantoja (mm. Kar-

palo-karttapalvelu), Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnan metsien inventoinnin kartta-aineistoja (Paikkatie-

toikkuna.fi) ja Kaskisten kaupungin alueelle vuonna 2005 yleiskaavoitusta varten tehtyä luontoselvitystä (Na-

ture-Invest 2005). Lähtötietoina on käytetty Lajitietokeskuksen laji.fi havaintoja, joista tietopyyntö on tehty 

2.11.2022. Kaikki käytetyt lähteet on esitetty selvityksen lopussa.   

Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastokäynti on tehty 19.7.2022. Maastokäynnillä kuljettu reitti on esi-

tetty kuvassa 3 (Kuva 3). Alueella liikuttiin myös hieman selvitysalueen ulkopuolella.  

 

Kuva 3. Maastokäynnin reitti.  
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3. Suojelualueet ja muut huomioitavat 
kohteet 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai luonnon-

suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähimmät Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojeluohjelma-

kohteet ja arvokkaat lintualueet on esitetty kuvassa 4 (Kuva 4). Selvitysalueen lähellä ei ole kansainvälisesti 

arvokkaita lintualueita (IBA) (Bird Life 2022). Alueen ympäristössä ei ole myöskään arvokkaita geologisia muo-

dostumia (tuuli- ja rantakerrostumat, kivikot, kalliot, moreenimuodostumat) tai pohjavesialueita.  

Lähin Natura-alue on Kristiinankaupungin saaristo (FI0800134), jonne etäisyyttä on lyhimmillään noin 2,2 km. 

Natura-alueen aluetyyppi on SAC/SPA, eli suojelun perusteena ovat sekä luontodirektiivi että lintudirektiivi. 

Alueen koko on 8059 ha. Natura-alue on edustava näyte Kaskisten ja Merikarvian välisestä kapeasta saaris-

tovyöhykkeestä. Saaristo koostuu lukuisista, enimmäkseen pienistä puuttomista luodoista ja saarista tai har-

vapuustoisista kallioisista saarista. Suuria metsäpeitteisiä saaria on vain muutama. Monella saarella on edus-

tavia rantaniittyjä, joilla on rikas kasvillisuus ja runsas pesimälinnusto. Saarten kasvilajisto on rikas ja siihen 

kuuluu useita uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Kristiinankaupungin saaristo on tärkeä linnuston pesimäalu-

eena ja osalla alueesta merkitystä myös muutonaikaisena levähdyspaikkana (Natura-tietolomake, Kristiinan-

kaupungin saaristo). 

Natura-alueelle Närpiön saaristo (FI0800135) etäisyyttä selvitysalueelta on lyhimmillään noin 2,7 km. Natura-

alueen aluetyyppi on SAC/SPA ja alueen koko on 11 828 ha. Kaldonskärin-Södra Björkön alueella Selkämeren 

pohjoisosan kallioiset saaristot vaihtuvat Merenkurkun moreenipeitteisiin saaristoihin. Natura-alue on kapean 

Selkämeren pohjoisosan saariston uloin vyöhyke, joka on hyvin merkittävä linnuston pesimäalueena ja erityi-

sen tärkeä muutto- ja levähdysalue. Alue on tärkeä myös uhanalaisen lajiston suojelun kannalta. Pjelaxfjärden 

on peltoihin rajoittuva rehevä merenlahti, jolla on merkitystä tärkeänä linnuston muutonaikaisena levähdysalu-

eena. Svartön on edustava näyte saariston vanhoista luonnonmetsistä. Rantarakentaminen ja siihen liittyvät 

ruoppaukset heikentävät rantavyöhykkeen luonnontilaisuutta Natura-alueella (Natura-tietolomake, Närpiön 

saaristo). Osa Natura-alueesta kuuluu yksityismaan luonnonsuojelualueisiin (Närpiön saaristo 1, Änsögrundet 

1, Svärdsgrund 1, Pjelax skärgård).  

Suupohjan saaristo (Kristiinankaupunki, Närpiö, Kaskinen) kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin lintualueisiin 

(Suomen tärkeät lintualueet, Finiba). Alue on kooltaan 15 800 ha. Se on laaja, yhtenäinen, kapea satojen 

saarten ja luotojen ketju läpi Suupohjan rannikon. (Birdlife 2022)  

Kaldonskär – Södra Björkön kuuluu rantojensuojeluohjelmaan (RSO100056).  
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Kuva 4. Natura-alueet, luonnonsuojelualueet, rantojensuojeluohjelman kohteet ja valtakunnallisesti arvokkaat lintualueet selvitysalueen 

ympäristössä.  

 

Selvitysalueen ulkopuolella, mutta alueen läheisyydessä noin 300–800 m etäisyydellä, on muutamia Kaskisten 

kaupungin yleiskaavaan laaditussa luontoselvityksessä (Nature-Invest 2005) luontoarvojensa puolesta rajat-

tua kohteita (Kuva 5). Tehdasalueen edustalla sijaitseva saari Dicksholmen on erittäin kaunis saari vanhoine 

havumetsineen ja pienine rantaniittyineen. Brännskog on matalaa linnustolle sopivaa suojaisaa ranta-aluetta, 

jolla voi olla kalojen kutualueita. Hautausmaata ja kappelia ympäröivä puisto selvitysalueen luoteispuolella on 

rehevä alue (Kuva 6). Västerträsket selvitysalueen länsipuolella on tervaleppien reunustama lampi, jolla viih-

tyvät sorsalinnut ja haikarat. Kaikki em. alueet on luontoselvityksessä suositeltu huomioimaan kaavassa mer-

kinnällä MY, eli suunnittelussa on otettava huomioon erityiset ympäristöarvot. Merkintä MY on kaavaoppaan 

mukaan maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 

kaavamerkinnät). Edellä mainittujen kohteiden lisäksi Pukkisaaressa (Bockholmen) selvitysalueen kaakkois-

puolella on kuusi muuta luontoselvityksessä rajattua huomioitavaa kohdetta. 
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Kuva 5. Selvitysalue ja yleiskaavan luontoselvityksessä (Nature-Invest 2005) rajattujen kohteiden sijainnit.  

 

Kuva 6. Puistoa hautausmaan eteläpuolella.  

Brännskog 
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4. Kasvillisuus 
Selvitysalue sijaitsee olemassa olevan tehdasalueen länsipuolella. Tehdasalue on rakennettua ympäristöä, 

jolla on istutettua puustoa ja hoidettuja nurmialueita (Kuva 7). Reuna-alueilla on hoitamattomia alueita, avoimia 

kenttiä ja tienvarsia, joille on levinnyt luonnonkasveja; heinää, ruohovartista kasvillisuutta, pajua ja puiden 

taimia. Alueelta havaittiin myös joitakin vieraslajeja.  

 

Kuva 7. Tehdasalueella on istutettua puustoa ja hoidettuja nurmialueita. Paikoin on avoimia kasvittuneita kenttiä.  

 

Selvitysalueella on metsäalueita, joilla on luonnontilaisempaa kasvillisuutta. Selvitysalueen pohjoispäässä 

Hermansintien ja tehdasalueen välissä on mäntypuustoista kallioista kangasmetsää (Kuva 8). Avokallioita peit-

tävät poronjäkälät ja kallioiden reunoilla on kuivahkon kankaan kasvillisuutta. Rinteen alaosassa metsä on 

tuoretta kangasta. Selvitysalueen pohjoispuolella maasto hieman laskeutuu ja alavimmalla alueella kasvilli-

suus on lehtomaista ja puustossa on myös lehtipuita.  

Ruokalan ja öljyasemalle vievän tien eteläpuolella on pieni mäkinen alue, jonka laella on harvaa mäntyä kas-

vavaa avokalliota. Mäen rinteillä puustossa on männyn lisäksi myös kuusta ja koivua. Kallioalueella on soistu-

neita painanteita, joissa kasvaa mm. suopursua. Mäen länsirinteellä on nuorempaa männikköä. Selvitysalueen 

eteläpäässä on laaja tiheä taimikko jatkuen selvitysalueelta länteen (Kuva 9). Kasvillisuus metsäisillä alueilla 

on tavanomaista metsälajistoa.  
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Kuva 8. Hermansintien ja tehdasalueen välillä on kalliometsää. 

 

Kuva 9. Selvitysalueen eteläosassa on laaja pensoittunut taimikko.  

 

Kotilammen ranta selvitysalueen itäpuolella on melko jyrkkä eikä tällä kohtaa ole varsinaista ranta- ja vesikas-

villisuutta. Voimalinjan alla oleva pensaikko ulottuu rantaan asti.  

Alueen eteläosassa tehdasrakennuksen länsipuolella on avointa pihaa ja sen länsipuolella pensoittunut maan-

läjitysalue/-kenttä. Pajukoituneella alueella on avoimempiakin kohtia, joilla kasvaa niittylajistoa. Raportin kan-

nen kuva on tältä alueelta ja kuvassa kukkii päivänkakkara.  
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Kuva 10. Selvitysalueen eteläosassa on pensoittunut maanläjitysalue tai kenttä.  

 

Selvitysalueen ulkopuolella tehdasalueella on rakennusten väleihin ja reuna-alueille jääneitä avoimia kasvit-

tuneita kenttiä, joilla kasvillisuus on joko hyvin harvaa tai heinikoitunutta. Näiltä ”joutomaa-alueilta” ja teiden 

varsilta tehtiin joitakin mielenkiintoisia lajihavaintoja.  

 

 

Kuva 11. Tehdasaluetta selvitysalueen ulkopuolella. Kuva on otettu rantaa seuraavan tien varresta rautatien eteläpuolelta. Kuvaus-

suunta on pohjoiseen.  

 

Mielenkiintoisia lajihavaintoja selvitysalueelta tai sen läheisyydestä olivat lehtomaitikka, jänönapila, kelta-apila, 

tummatulikukka, valkomesikkä, sikuri, maariankämmekän erikoinen muoto ja lehtopalsami (Kuva 12). Mikään 

mainituista lajeista ei ole uhanalainen, silmälläpidettävä, luontodirektiivin liitteen IV mukainen, erityisesti suo-

jeltava tai rauhoitettu. Lehtomaitikan levinneisyys Suomessa on eteläinen ja kaakkoinen. Muusta levinneisyys-

alueesta erillisenä alueena lajista on Lajitietokannassa useita havaintoja Kristiinankaupungin ympäristöstä. 

Samalla alueella lehtomaitikan kanssa havaittiin metsäapilaa, jonka levinneisyys niin ikään painottuu kaakkoon 

ja etelään. Lajista ei ole lainkaan aiempia havaintoja tältä seudulta. Myös jänönapilan levinneisyys painottuu 
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etelään ja kaakkoon. Lajista on pari havaintoa -40 ja -50 luvuilta Kaskisista ja Kristiinankaupungista. Uudem-

mat havainnot ovat lähimmillään Porista ja Lapualta. Kelta-apilan levinneisyys Suomessa painottuu kaakkoon. 

Lajista on pari havaintoa Kaskisista ja Kristiinankaupungista -40 ja -50 luvuilta. Nykyisin lähimmät havainnot 

ovat Ikaalisten seudulta. Tummatulikukka on vanhan asutuksen ilmentäjälaji. Sillä on ollut lääkekäyttöä ja sitä 

on pidetty koristekasvina. Havainnot lajista painottuvat Etelä-Suomeen. Kaskisista ei ole tiedossa vanhempia 

havaintoja. Valkomesikkä on laji, jonka levinneisyys on 2000-luvulla huomattavasti laajentunut. Lajia kasvaa 

tehdasalueella tien varsilla ja avoimilla kentillä. Valkomesikkää on havaittu Kaskisista muualtakin teiden var-

silta. Selvitysalueen ulkopuolella tehdastien varressa kasvoi viljelyjäänne sikuri, jota on käytetty hyötykasvina 

mm. kahvin korvikkeena. Selvitysalueen ulkopuolella ruohottuneella kentällä kasvoi maariankämmekän täp-

lätön muoto. Maariankämmekkä on tavallinen korpien, soiden laiteiden ja kosteiden metsien laji. Laji on ulko-

asultaan muunteleva. Paikalla kasvaneet yksilöt olivat muodoltaan tavallisesta hyvin poikkeavia; lehdet olivat 

täplättömiä ja suuria, koko kasvi erittäin roteva ja korkeutta oli parhaimmillaan noin 60 cm, kun tavanomaisesti 

kasvi on varreltaan hento ja melko matala. Tien penkalla selvitysalueen ulkopuolella kasvoi mahdollisesti sini-

vatukkaa. Sinivatukasta on Suomesta havaintoja lähinnä Ahvenanmaalta ja Helsingin seudulta. Lähin havainto 

lajista on Porista 1930-luvulta. Lähin 2000-luvulla tehty havainto on Pietarsaaresta. Selvitysalueen ulkopuolella 

lehtomaisessa rantametsässä kasvaa lehtopalsami, jonka levinneisyys painottuu eteläiseen Suomeen. Ran-

nikolta lajista on vähemmän havaintoja. (Suomen Lajitietokeskus; Luontoportti, Mossberg 2005)    

 

Kuva 12. Kasvit ylhäällä oikealta lähtien: lehtomaitikka, metsänätkelmä, maariankämmekkä, keskellä sinivatukka, maariankämmekkä, 

tummatulikukka, alhaalla kelta-apila ja jänönapila.  
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Vieraslajeista (vieraslajit.fi) selvitysalueella havaittiin komealupiini ja kanadankoiransilmä. Alueen ulkopuolella 

havaittiin kurtturuusua ja komealupiinia tehdastien varressa. Alueen pohjoispuolella tien varressa kasvaa jät-

tipalsamia ja terttuseljaa.  

Selvitysalueen pohjoisosassa mielenkiintoinen luontohavainto on maata myöten kasvava kuusi ”mattokuusi” 

(Kuva 13). Erikoisen kasvutavan taustalla voi olla geneettinen häiriö tai ympäristön vaikutus. Kuusi kasvaa 

parin neliömetrin alalla. Mattokuusi ei ole suojeltu, mutta kasvumuoto on aika harvinainen ja joitakin mattokuu-

sia on rauhoitettu luonnonmuistomerkkeinä mm. Muhoksella, Tampereella ja Oulussa.  

 

Kuva 13. Maata myöten kasvava nk. mattokuusi.  

 

Maastokäynnin mielenkiintoiset lajihavainnot, vieraslajien kasvupaikat ja mattokuusen kasvupaikka on esitetty 

kuvassa (Kuva 14). 
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Kuva 14. Maastokäynnin mielenkiintoisia lajihavaintoja, vieraslajien kasvupaikat ja mattokuusen sijainti. 
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5. Alueen luontoarvot 

5.1 Arvokkaat luontokohteet 
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia luontotyyppejä. Alueella tai lähiympäristössä ei 

Metsäkeskuksen kuviotiedoissa ole metsälain mukaisia luontotyyppikuvioita. Selvitysalueella ei esiinny uhan-

alaisia luontotyyppejä.  

Maastokäynnin perusteella selvitysalueelta rajattiin kolme avokalliokohdetta (Kuva 16). Kallioalueet erottuvat 

ympäristöstään luonnontilaisuutensa puolesta. Kallioilla kasvaa vanhoja käkkyrämäntyjä. Aluskasvillisuus on 

poronjäkälää (Kuva 15). Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot ja 

louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto ovat metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympä-

ristöjä. Karut ja keskiravinteiset kalliot eivät luontotyyppinä ole uhanalaisia.     

 

Kuva 15. Avokalliota selvitysalueella ”ruokalan” eteläpuolen metsäalueella.  
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Kuva 16. Kalliokohteet selvitysalueella.  
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5.2 Huomionarvoinen kasvilajisto 
Alueelta ei ole Lajitietokeskuksen laji.fi -tietokannassa (tietopyyntö 2.11.2022) havaintoja uhanalaisista, silmäl-

läpidettävistä, luontodirektiivin liitteen IV, erityisesti suojeltavista tai rauhoitetuista lajeista eikä niitä maasto-

käynnilläkään havaittu.  

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 
Selvitysalueella rakennettujen alueiden ympäristössä on hoidettuja nurmialueita ja hoitamattomia kenttiä, joille 

on levinnyt kasvillisuutta, heinä- ja ruohokasveja sekä pajuja. Selvitysalueen eteläosassa länteen päin jatkuen 

on laaja taimikko ja alue, jolla kasvillisuus on kokonaan raivattu. Selvitysalueen keskiosassa ja pohjoisosassa 

on mäkiset alueet, joilla on mäntypuustoista metsää. Mäen laella on jäkälikköisiä kallioita ja vanhempaa puus-

toa. Kallioalueet on selvityksessä rajattu huomioitavina luontokohteina. Suojeltavaa tai muuta arvokasta lajis-

toa selvitysalueella ei lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella esiinny. Joitakin mielenkiintoisia lajihavaintoja 

tehtiin selvitysalueelta ja sen lähialueelta. Myös muutamia vieraslajeja havaittiin.  

Kasvillisuusselvitys kattaa kuvissa esitetyn selvitysalueen. Luontodirektiivin liitteen IV lajeista liito-oravalle ei 

selvitysalueella ole sopivaa elinympäristöä. Selvitysalue rajoittuu Kotilammen rantaan, mutta tällä alueella ei 

ole viitasammakolle tai luontodirektiivin liitteen IV mukaisille korentolajeille sopivaa ympäristöä. Selvitysalu-

eella ei ole lepakoiden elinympäristöksi tai saalistusalueiksi kovin sopivia alueita. Tehdasalue avoimena ym-

päristönä ei ole lepakoille sopivaa aluetta.  

Mikäli hankkeen suorat vaikutukset kasvillisuuteen tai eläimistöön ulottuvat tämän selvityksen selvitysalueen 

ulkopuolelle, on kuvaan 17 (Kuva 17) merkityiltä alueilta syytä kartoittaa kasvillisuus- ja luontotyypit, pesimä-

linnusto ja luontodirektiivin liitteen lajeista ainakin liito-oravan (Kuva 18) ja viitasammakon sekä mahdollisesti 

lepakoiden esiintymistä. Lajitietokeskuksen laji.fi havainnoissa tiedossa olevat lähimmät havainnot viitasam-

makosta ovat Pjelaxin edustan lahdelta (etäisyys selvitysalueelta noin 5 km). Liito-oravaa on havaittu Knåpnä-

sissä ja Västerlandetin niemen kärjestä (etäisyys molempiin selvitysalueelta noin 4 km). Lepakoista ainoat 

havainnot ovat selvityksen laatijan omat havainnot pohjanlepakosta Eskön saaresta (etäisyys selvitysalueelta 

noin 3 km). Tehdasalueen pohjoispuolella on varttuneempaa kuusivaltaista metsää, joka alustavan tarkastelun 

mukaan voisi olla liito-oravalle sopivaa ympäristöä. Kuusimetsää on ilmakuvatarkastelun mukaan myös Koti-

lammen länsipuolella. Kotilammen pohjois- ja eteläpäässä on rehevämpää rantaa, jossa voisi olla viitasam-

makolle sopivaa ympäristöä. Näillä alueilla voi olla myös lepakoille sopivia ympäristöjä. Rannalla, tehdasalu-

een itäpuolella on reheviä vaikkakin pienialaisia rantametsiä, joilla voi olla arvoa ainakin kasvillisuutensa puo-

lesta (Kuva 19).  
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Kuva 17. Viivoitetulla alueella on osoitettu ne alueet punaisella rajatun selvitysalueen ulkopuolella, jolla voi olla erityisiä luontoarvoja. 

(Pohjakartta Maanmittauslaitos 2022) 
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Kuva 18. Selvitysalueen ulkopuolella, tehdasalueen pohjoispuolella on kuusivaltaista metsää.  

 

Kuva 19. Lehtomaista rantametsää Bernas sundin rannalla tehdasalueen itäpuolella.  
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