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Ylihärmän Kirkonseudun osayleiskaavan luontoselvityksen päivitys ja liito-oravaselvitys 
 

1. Johdanto 
Tämä selvitys on tehty Ylihärmän Kirkonseudunosayleiskaavaa koskevan luontoselvi-
tyksen päivittämiseksi. Alueelta on tehty vuonna 1998 luontoselvitys (Ostra Boreko 
Oy 1998: Ylihärmän kirkonseudun osayleiskaavan luontoselvitys, Ylihärmän kunta). 
Tämän selvityksen tarkoituksena on kartoittaa ja päivittää lähtötietojen ja maasto-
käynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja tarkastaa, onko alueella 
tapahtunut oleellisia muutoksia luonnonympäristön suhteen vuoden 1998 selvityksen 
jälkeen. Päivityksestä ja maastotarkistuksista syksyllä 2008 vastasi FM biologi Tommi 
Lievonen Pöyry Environment Oy:stä. Keväällä 2009 alueelle tehtiin liito-
oravaselvitys, jonka tulokset on lisätty tähän raporttiin. Liito-oravaselvityksen teki FM 
biologi Soile Turkulainen Pöyry Environment Oy:stä. 

Osayleiskaava-aluetta laajennettiin vuonna 2012 Hakolan alueelle, alkuperäisen OYK-
alueen pohjoispuolelle. Laajennusalueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1. Tou-
kokuussa 2013 tehtiin täydentävä liito-oravaselvitys selvitysalueen eteläosaan Luo-
lanmäen ympäristöön ja Hakolan laajennusalueelle. Tätä raporttia on täydennetty liito-
oravaselvityksen tulosten osalta 9.12.2013. Samalla tarkistettiin ympäristöhallinnon 
OIVA-tietokannasta selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat suojelu-
alueet ja hertta-tietokannasta alueen tiedossa olevat uhanalaiset tai muuten huomioin 
arvoiset lajiesiintymät (hertta tietokanta 9.12.2013). Lajistotietoja pyydettiin myös 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Keväällä 2013 tehdystä maastotarkistuksesta ja 
raportin päivityksestä vastasi FM biologi Ismo Yli-Tuomi Pöyry Finland Oy:stä. 

2. Lähtötiedot 
Selvitysalue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Kauhavan kaupungin Ylihär-
män taajaman ympärillä. Suureksi osaksi se on viljelyskäytössä olevaa peltoa ja met-
säiset alueet sijaitsevat suhteellisen pirstoutuneina kaava-alueen reunoilla. Osa metsä-
alueista on yhteydessä laajempiin metsäkokonaisuuksiin, mutta käytännössä kaava-
alueen ulkopuolella etelässä ja pohjoisessa peltoaukeat rikkovat hyvin vahvasti yhte-
näisen metsän kokonaisuuksia. Ylihärmän kirkonseudun metsäyhteydet katkeavat 
pohjoisen-koillisen suunnassa suurialaisiin peltoalueisiin, idässä Lapuanjoki ja sitä 
ympäröivät viljelysalueet muodostavat selvän liikkumisesteen metsäisiä yhteyksiä 
käyttäville lajeille. Kirkonseudun kaava-alue on selkeämmin yhteydessä suurempiin 
metsäisiin alueisiin luoteisosistaan, josta muodostuu metsäyhteyksiä Vitanevan ja Ha-
konevan suuntaan. Niiden kautta kaava-alue on myös yhteydessä laajempiin metsä- ja 
suoalueisiin Vöyri-Maksamaan, Alahärmän ja Oravaisten alueella. 
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Kuva 1. Selvitysalueiden sijainti Ylihärmän keskustan ympärillä. Selvitysaluetta on 
laajennettu pohjoisen suuntaan Hakolan alueelle (ylempi rajaus). Keväällä 2013 teh-
tiin liito-oravaselvitys Hakolan alueelle sekä kartan lounaisosaan vihreällä rajattuun 
Luolanmäen ympäristöön. 

Lähtötietojen perusteella selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Na-
tura 2000 -alueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita (lähin Natu-
ra 2000 -alue Viitaneva – Storholmanneva (FI0800024) sijaitsee noin 2 km:n etäisyy-
dellä luoteessa). Alueelta ei ole tiedossa muita valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai 
paikallisesti arvokkaita luontokohteita. Lapuan-Kauhavan Alajoen valtakunnallisesti 
arvokas maisema-alue (MAO100105) ulottuu selvitysalueen itä- ja kaakkoisosaan ja 
Alajoen kansainvälisesti arvokas lintualue (IBA) on lähimmillään noin 4 km:n etäi-
syydelle selvitysalueen eteläpuolella. Ympäristöhallinnon Hertta-eliölajit -
tietojärjestelmässä ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä hankealueelta tai sen 
välittömästä läheisyydestä (Hertta tietokanta 9.12.2013). 

Selvitysalue kuuluu osittain Pöyhösenkankaan vedenhankintaa varten tärkeään pohja-
vesialueeseen (koodi 1097151 A, B ja C). Muodostuma on osa harjujaksoa, joka haa-
raantuu Pöyhösenkankaan ja Kaupinkankaan muodostaman deltamaisen laajentuman 
kohdalla kahdeksi harjujaksoksi, joista toinen lähtee luoteeseen Ekokankaana ja toinen 
pohjoiseen peitteellisenä tullen selvemmin näkyviin Alahärmän kirkonkylän eteläpuo-
lella. Muodostuman eteläpää on osin peitteellinen ja maa-aines on suhteellisen hienoa 
hiekkaa ja silttiä Tuomiharjulle saakka. Keski- ja pohjoisosat ovat hyvin lajittunutta 
hiekkaa. Alueen pohjois- ja eteläosassa pohjaveden virtaussuunta on kaakkoon ja kes-
kiosassa myös luonnontilassa luoteeseen. Pohjavesi purkautuu keskiosan koillispuolel-
la lähteenä, jonka virtaamaksi on mitattu 12.8.-81 449 m3/d. Muodostuma on tyypil-
tään pääasiassa vettä ympäristöön purkava, mutta osaksi myös synkliininen, keräten 
vettä lähinnä muodostuman länsi- ja lounaispuolisilta alueilta (SYKE, Hertta-
tietokanta 2009). 
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Kuva 2. Laajemmasta karttanäkymästä on nähtävissä, että Ylihärmän kirkonseudun 
metsäyhteydet katkeavat selvästi pohjoiseen ja itään (pohjoisessa peltoalueet, idässä 
Lapuanjoki). Etelän suunnassa metsäyhteyksiä on, mutta alue on hyvin rikkonainen. 
Selvimmät metsäyhteydet muodostuvat kaava-alueelta luoteeseen, Vitanevan ja 
Hakonevan suuntaan. Kartan copyright Maanmittauslaitos, Kopiointilupa 495/KP/04 

  
 

 
 
Kuva 3. Pöyhösenkankaan pohjavesialue. Lähde & copyright: SYKE, Hertta-
tietokanta 2009. 
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3. Menetelmät 

Pääasiassa selvityksen tarkoitus oli tehdä maastotarkastukset vuonna 1998 tehdyssä 
luontoselvityksessä1 merkittävimmiksi katsotuilla alueilla. Nämä osa-alueet sijoittui-
vat kaava-alueen metsäisille osuuksille ja ovat siten potentiaalisesti tärkeimpiä paikko-
ja, joissa erityisiä luonnonympäristön arvoja voi esiintyä. Selvitysalueella tehtiin 
maastokäynti 11.–12.9.2008. Maastohavaintojen ja lähtötietojen perusteella alueelta 
kartoitettiin seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioitavat kohteet:  

 luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit 
 vesilain 15a §:n ja 17a §:n luonnontilaisina säilytettävät kohteet (vuodesta 2012 alkaen 

vesilain 2 luku 11§ ja 3 luku 2§) 
 metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 
 uhanalaisille lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 4) sekä luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajeille (mm. liito-orava) ja lintudirektiivin liitteen I lajeille soveltuvat 
elinympäristöt 

 muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet  

Syksyn maastokartoitusten yhteydessä kirjattiin ylös potentiaaliset liito-oravan 
elinympäristöt, joihin tehtiin liito-oravakartoitus 21.4.2009. Kartoituksessa etsittiin lii-
to-oravan papanoita pesä- ja ruokailupuiksi soveltuvien kookkaiden kuusten ja haapo-
jen alta. Lisäksi pyrittiin selvittämään lajin käyttämät liikkumisyhteydet. Maastokäyn-
neillä arvioitiin myös alueen merkitystä linnustolle ja muulle eläimistölle. 

Selvitystä täydennettiin 15.5. ja 16.5.2013 tehdyllä liito-oravaselvityksellä. Vuoden 
2013 selvitys kohdistui osayleiskaava-alueen laajennusalueelle Hakolan ja Kaupin 
alueelle sekä vuoden 2009 selvityksessä havaituille liito-oravan asuttamille alueille 
Luolanmäen ympäristöön kaava-alueen lounaisosaan. Keväällä 2013 tehdyn liito-
oravaselvityksen aluerajaus on esitetty kuvassa 1. 

  
Kuva 4. Kaupinkankaan mäntyvaltaista kangasmetsää ja vanhaa soranottoaluetta, jo-
ka kasvaa nuorta mäntyä. 

4. Tulokset 

4.1 Vuoden 2008 ja 2009 selvitykset 
Kun verrataan vuonna 1989 (Ostra Boreko) tehtyä luontoselvitystä alueen nykytilaan, 
voidaan todeta, että alueella on tapahtunut varsin vähän olennaisia muutoksia ja aiempi 
luontoselvitys ja siinä todetut johtopäätökset pitävät varsin hyvin paikkansa edelleen. 
Se, mitä alueen yleispiirteistä todetaan, pitää edelleen paikkansa, koska maa- ja 

                                                   
1 Ostra Boreko Oy 1998: Ylihärmän kirkonseudun osayleiskaavan luontoselvitys, Ylihärmän kunta 
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kallioperään, vesistöihin ja alueen suojelukohteisiin liittyvät tiedot eivät ole 
muuttuneet.  
 

 
 
Kuva 5. Ostra Boreko Oy:n vuoden  1998 luontoselvityksessä käytetty aluejako. 
 
Vuoden 1998 luontoselvityksessä tarkemmin käsitellyt metsäiset osa-alueet (7 aluetta, 
osa-alue 1 jaettu 2 osaan) eivät ole luonnon peruspiirteiltään muuttuneet juurikaan. 
Selvityksessä ei ole erityisesti todettu tai mainittu kohteita, jotka voisivat olla 
luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuja luontotyyppejä tai vesilain 2 luku 11§ tai 3 luku 
2§:n tarkoittamia pienvesiä. Mahdollisia metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä on todettu löytyvän seuraavasti: 
 

 Naarasluoman uoma-alue sivuhaaroineen 
 Koukkuluoman uoma-alue sivuhaaroineen 
 Kallioalueet Ilomäen alueella 
 Kivikot ja kalliokot Luolanmäen ja Kirkonmäen alueella 
 Kaupinkankaan kangasmetsän kallioalueet 
 Järvenjärven rannat 
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Tehdyn maastotarkastelun perusteella ei löytynyt näiden lisäksi uusia luonnonar-
violtaan erityisen merkittäviä kohteita. Luonnon monimuotoisuuden kannalta muuten 
huomionarvoiseksi tulkittuja kohteita löytyi vain yksi, Liinamaan kohdalta Lapuanjo-
kivarresta, jossa ranta on rehevää, pensaikkoista ja osin lehtipuuta kasvavaa reheväm-
pää ympäristöä. 

  

Kuva 6. Vasemmalla Lapuanjokivartta ja sen pensaikkoisia, reheviä rantoja Liina-
maan kohdalla, oikealla Järvenjärven rantaa.  

Liito-oravasta ei ollut alueelta aiempia tietoja eikä alue ole rikkonaisuutensa ja met-
säsaarekkeiden eristyneisyyden vuoksi erityisen potentiaalista aluetta lajille. Keväällä 
2009 todettiin kaksi liito-oravaesiintymää alueen lounaisosassa Luolamäen itäpuolella 
lähellä tosiaan. Lisäksi yksittäisiä papanoita löytyi Luolamäen eteläpuolelta, missä lii-
to-oravat ovat liikkuneet talven aikana, mutta missä ei todettu käytössä olevaa esiin-
tymää. Kaikki kohteet ovat metsäyhteydessä toisiinsa. Aiemmin lajista on havaintoja 
vähän lännempää selvitysalueen ulkopuolelta Kivimäen-Vesiluoman alueelta.  

  

Kuva 7. Liito-oravan papanoita ja liito-oravan ruokailupuina käyttämiä haapoja. 

Eteläisempi esiintymä sijoittuu Luolamäen itäpuolisen metsäalueen eteläreunaan, mis-
sä kasvaa varttuvaa kuusikkoa ja varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Sekä alueen 
pohjois- että eteläreunalla kasvaa haapoja, joista osa on järeitä ja muutamissa on kolo-
ja. Liito-oravan talvi- ja kesäpapanoita löytyi ympäri aluetta ja monien haapojen alta 
erittäin runsaasti.  
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Pohjoisempi esiintymä sijoittuu saman metsäalueen luoteisreunalle, missä on vart-
tunutta kuusivaltaista sekametsää. Osa kuusista on järeitä ja haapoja kasvaa sekä pel-
lonreunalla että alueen läpi kaivetun ojauoman varrella. Kolopuita ei havaittu, mutta 
ainakin yhdessä kuusessa on oravanpesä, jota liito-oravatkin mahdollisesti käyttävät.  

   

Kuva 8. Kirkkomäen kallioaluetta, joka on mahdollinen metsälain mukainen vähätuot-
toinen kallioalue. 

 

Kuva 9. Selvitysalueen huomionarvoisiksi luontokohteiksi arvioidut alueet. 

 

 

 

 

 

 

Kirkkomäen 
mahdollinen 
metsälain mukainen 
vähätuottoinen 
kallioalue 

Lapuanjokivarren 
rehevää ranta-aluetta 

 

Alue, jossa peltojen 
reunametsien osalta 
on potentiaalisia 
elinympäristöjä 
liito-oravalle. 
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Kuva 10. Liito-oravaesiintymät ja todennäköiset lajin liikkumisyhteydet Luolanmäen 
ympäristössä 2009. 

 

Kuva 11. Liito-oravan papanahavainnot Luolamäen ympäristössä keväällä 2009  
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4.2 Vuoden 2013 liito-oravaselvitys 

4.2.1 Hakolan ja Kaupin alue 

Hakolan ja Kaupin alueen on suurimmaksi osaksi mäntyvaltaista hiekkakangasta, joka 
ei sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Alueen reunoilla peltojen läheisyydessä ja 
alueen luoteisosassa on myös varttunutta kuusivaltaista puustoa, jonka joukossa on 
jonkin verran myös koivua ja haapa sekapuuna. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-
oravan esiintymisestä. 

4.2.2 Luolanmäen ympäristö 

Luolamäen ympäristössä, erityisesti peltoihin rajoittuvissa reunametsissä on runsaasti 
liito-oravalle sopivaa kuusivaltaista sekapuustoa, jossa on paikoin runsaastikin haapaa 
sekapuuna. Kuvaan 12 on rajattu Luolamäen ympäristön liito-oravareviirien ydinalu-
eet, liito-oravalle sopiva yhtenäinen metsäalue sekä todennäköisimmät liito-oravan 
käyttämät kulkuyhteydet. 

 

Kuva 12. Liito-oravareviirit Luolanmäen ympäristössä (vuoden 2013 kartoitus). Alu-
eiden tunnukset viittaavat kohdan 4.2.2 tekstiin. 
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Luolanmäki koillinen (A) 

Alueella on varttunutta kuusivaltaista kuusi-mänty-koivusekametsää, jossa on jonkin 
verran myös haapaa. Risupesä on nuoressa kuusessa ja läheisen kookkaan kuusen juu-
resta oli hyvin runsaasti sekä talvi- että kesäpapanoita. 

Luolanmäki itä (B) 

Ydinalueen pohjoisosassa on kuusivaltaisen nuorehkon puuston joukossa haaparykel-
mä, jolta löydettiin tuoreita papanoita muutamien haapojen ja lähettyvillä olevan kuu-
sen alta. Osa haavoista on halkaisijaltaan yli 40 cm. Ydinalueen länsipuolella kuusen 
joukossa on huomattavasti vähemmän lehtipuuta ja itäpuolella on käytöstä poistetulla 
pellolla kasvavaa nuorehkoa lehtipuustoa, jota liito-orava saattaa käyttää ruokailualu-
eena. Reviirin ydinalueen keskiosasta löydettiin nuorehkossa kuusessa oleva oravan 
risupesä ja alueen eteläosan kookkaiden haapojen joukossa on kaksi kolohaapaa. 

Kulkuyhteys pohjoisen suuntaan on ajouran ja pellon välisellä kaistaleella, jossa on 
kookasta kuusta ja jonkin verran koivua ja haapaa. Kulkuyhteyden varrelta löydettiin 
muutamia kymmeniä tuoreita ulostepapanoita.  

 

Kuva 13. Haaparykelmä ja kuusivaltaista varttunutta puustoa pellonreunassa, Luo-
lanmäki itä.

Luolanmäki etelä (C) 

Alueelta löydettiin kaksi nuoressa kuusessa olevaa risupesää ja hyvin runsaasti sekä 
talvi- että kesäpapanoita läheisten kookkaampien kuusien juurelta. Liito-oravalle sopi-
vaksi metsäksi rajatun alueen itäosasta löydettiin myös runsaasti papanoita kahden 
kookkaan kuusen juurelta. Itäosasta ei löydetty risupesää, mutta liito-orava käyttää 
itäosan haapoja ruokailualueena ja osana liikkumisyhteyttä idän suuntaan. Liito-
oravalle sopivan metsäalueen rajauksen itäpuolelta löydettiin muutamia yksittäisiä 
alueella liikkuneen liito-oravan jättämiä papanoita.  

Edellä esitettyjen alueiden lisäksi Luolanmäen ympäristöstä löydettiin muutamista 
paikoista yksittäisiä papanoita, mutta muita liito-oravan reviirejä ei määritetty. 

5. Tulosten tulkinta 

Selvitysalueilta ei todettu kohteita, jotka voisivat olla luonnonsuojelulain 29 §:n suo-
jeltuja luontotyyppejä tai vesilain 2 luku 11§:n tai 3 luku 2§:n tarkoittamia pienvesiä. 
Vuonna 1998 tehty luontoselvitys kattaa hyvin kaava-alueen luonnonympäristön po-
tentiaalisimmat kohteet, eikä alueen luonnonympäristössä ole tapahtunut käytännössä 
olennaisia muutoksia.  
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Voimakkaimmin alueen maakäyttöä rajoittavia tässä selvityksessä todettuja 
luontoarvoja ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuuluvan liito-oravan 
esiintymät, joita alueelta rajattiin kolme. Niissä olevien lajin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49 
§:n perusteella. Itse liito-oravaesiintymien lisäksi maankäytön suunnittelussa on 
huomioitava liito-oravan kulkuyhteydet (päivitetty 9.12.2013). 

Aiempien tietojen mukaan saukko (joka on myös luontodirektiivin IV a mukainen laji) 
on tavattu Lapuanjokivarresta ja se saattaa edelleen käyttää aluetta ainakin 
ravinnonhankintaan, mahdollisesti myös pesimiseen. IV a liitteen lajien lisääntymis ja 
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on Luonnonsuojelulailla kielletty. 

Vaikka alueella ei tehty varsinaista linnustoselvitystä, voidaan 
elinympäristötulkintojen ja tehdyn maastokäynnin perusteella todeta, ettei alueella ole 
sellaisia laajoja ympäristökokonaisuuuksia, jotka olisivat linnustollisesti erityisen 
arvokkaita. Suuret peltoaukeat tarjoavat todennäköisesti hyviä pesimäympäristöjä 
useille avoimia ympäristöjä käyttäville lajeille ja alueella ja sen ympäristössä tulee 
jatkossakin olemaan riittävästi tällaisia elinympäristöjä. Muuten linnusto on 
todennäköisesti tavanomaista metsälinnustoa. Lapuanjokivvarren rehevämmät 
pensaikot tarjoavat topdennäköisesti muusta alueen tavallisesta elinympäristöstä 
poikkeavia elinympäristöjä rehevämpiä ympäristöjä suosiville lajeille.  

Aiemmassa selvityksessä oli osoitettu mahdollisia metsälain 10 §:n mukaisia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä. Nyt tehdyn maastotarkastelun ja siihen perustuvan tulkinnan 
perusteella näistä kohteista Naarasluoman uoma-alue sivuhaaroineen, Koukkuluoman 
uoma-alue sivuhaaroineen, kallioalueet Ilomäen alueella, Kaupinkankaan 
kangasmetsän kallioalueet ja Järvenjärven rannat eivät ole mahdollisia metsälain 10 
§:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi Luolanmäen alueella on tehty 
maansiirto- ja hakkuutöitä, eikä tämäkään kohde enää mahdollisesti täytä metsälain 
asettamia vaatimuksia. Tämä tulkinta perustuu Meriluoto & Soininen 1998 
julkaiseman teoksen tulkintoihin (Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, Metsälehti 
kustannus, Helsinki), jossa todetaan, että  
 

 metsälain määrittelyyn eivät sisälly sellaiset (ranta)luhdat, jotka 
sijaitsevat maatalousalueen yhteydessä (rantojen tulee olla 
metsäisiä).  Järvenjärven ympäristö ei tässä esitetyn tulkinnan 
mukaan täytä näitä vaatimuksia. 

 täyttääkseen määritelmän purojen ja norojen välittömästä 
lähiympäristöstä uoman tulisi olla luonnontilainen tai 
luonnontilaisen kaltainen ja virtaveden ja kosteuserojen sekä 
pienilmaston tulisi näkyä kasvillisuudessa, lisäksi uoman tulisi 
kulkea metsässä. Koukkuluoma ja Naarasluoma sivuhaaroineen 
ei tässä esitetyn tulkinnan mukaan täytä näitä vaatimuksia, 
koska uomat on pitkälti perattu ja kaivettu, ne kulkevat 
suurimmaksi osaksi pelloilla eikä niiden varsilla ole 
käytännössä puustoltaan ja kasvillisuudeltaan selvästi 
määritykset täyttävää ympäristöä.  

 vähätuottoisten kallioiden, kivikoiden ja louhikoiden osalta 
alueen tulisi olla luonnontilainen esim. kalliomäellä tulisi olla 
mm. kuolevia ja kuolleita pystypuita, keloja, pökkelöitä, 
maapuita, yhtenäistä tai laikuttaista kalliojäkälikköä ja lisäksi 
alueen tulisi olla puuntuotannollisesti karukkokankaita 
vähätuottoisempia. Luolanmäen ja kaupinkankaan ympäristöt 
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eivät tässä esitetyn tulkinnan mukaan todennäköisesti täytä 
näitä vaatimuksia. 

 
Ainoa metsälain mukaiseksi arvioitu kohde alueella on Kirkkomäen kallioalue. Tulee 
kuitenkin huomioida, että varsinaisen virallisen määrityksen metsälain mukaisesta 
kohteesta antaa alueellinen metsäkeskus ja tästä syystä tässä esitettyjä tulkintoja tulee 
pitää suuntaa-antavina. Kaikki mainitut kohteet voidaan kuitenkin lukea muihin 
jossain määrin huomionarvoisiin kohteisiin Lapuanjoen Liinamaan rehevien rantojen 
kanssa. Tällaiset kohteet tulisi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ottaa riittävällä 
tavalla huomioon maankäytön suunnittelussa, muttta ne eivät ole suunnittelua vahvasti 
rajoittavia luontoarvoja.  
 
Turussa 3.5.2009   Turussa 9.12.2013 

     
Tommi Lievonen   Ismo Yli-Tuomi 
Pöyry Environment Oy   Pöyry Finland Oy 
 
 
 


