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YHTEENVETO 
Suunnittelualueen nimi, sijainti ja pinta-ala 
Selkämeren kansallispuisto ja Selkämeren Natura 2000 –alueet (Katanpää, Seksmiilarin saaristo, Uudenkaupun-
gin saaristo, Rauman saaristo, Luvian saaristo, Preiviikinlahti, Gummandooran saaristo, Pooskerin saaristo, Ou-
ran saaristo, Kasalanjokisuu) sijaitsevat Kustavin, Uudenkaupungin, Pyhärannan, Rauman, Eurajoen, Luvian, 
Porin ja Merikarvian alueilla Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Pinta-ala on yhteensä noin 186 000 
ha, josta noin 91 577 ha muodostuu Selkämeren kansallispuistosta. 
 
Suunnittelualueeseen kuuluu myös Rauman kaupungin kansallispuistoon liitettävät alueet sekä kaupungin luonto- 
ja retkeilyalue. 
 
I Nykytilan kuvaus 
Suunnittelualue ulottuu noin 160 kilometrin matkalle Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kattaen Selkämeren 
kansallispuiston ja 10 Natura 2000 – aluetta. Alueeseen kuuluu pääasiassa aavan meren alueita, siihen liittyviä 
saaristoja sekä merenlahtia ja rannikon alueita. Alueen etelä-pohjoissuuntaisen muodon takia luonnonolosuhteet 
ja eliöstö muuttuvat huomattavasti. Kasvillisuusvyöhyke vaihtuu alueen sisällä hemiboreaalisesta eteläboreaali-
seksi. Veden suolaisuus on tyypillisesti 5-6 ‰ mutta laskee hieman pohjoista kohti ja jokisuistoissa ja merenlah-
dissa se on tätäkin matalampi. Selkämerellä vesimassassa ei esiinny kerrostuneisuutta, kuten Itämeren pääal-
taassa ja Saaristomerellä.  
 
Suunnittelualue kattaa Pohjanlahden eteläosan Kustavin Katanpäästä Merikarvian Kasalaan. Lounaisosat rajoit-
tuvat Ahvenanmaan pohjoispuolen saaristoalueisiin. Suunnittelualueella sijaitsevat Selkämeren kansallispuisto ja 
10 Natura 2000 – aluetta. Rannikkoalueen ominaispiirteisiin kuuluvat kaakko-luode suuntaiset niemet ja niiden 
väliset merenlahdet sekä paikoin tiheät saaristoalueet. Saariston vyöhykkeisyys on kuitenkin kapea ja paikoitellen 
avomeri alkaa suoraan rannikolta. Selkämerellä vyöhykkeet on jaettu sisempiin ja ulompiin rannikkovesityyppei-
hin. Suunnittelualueen keskisyvyys on noin 5-15 m ja kansallispuiston rajauksessa on hyödynnetty 20 metrin 
syvyyskäyrää. Rantavedet ovat kivikkoisia ja matalia; alueella esiintyy runsaasti karikoita ja muita matalikkoja. 
Maa kohoaa noin 5-7 mm vuodessa ja matalilla rannoilla vaikutukset ovat selvästi havaittavissa jo muutamassa 
vuosikymmenessä. Hiekkadyynejä ja vedenalaisia riuttoja ja särkkiä esiintyy mm. Porin Yyterissä. Suunnittelualu-
eella on lukuisia matalia fladoja ja merenlahtia, jotka ovat tärkeitä mm. kalojen kutualueina. Eliöstö koostuu sekä 
suolaisen että makean veden lajeista. Linnustollisesti arvokkaita pesimä- ja muutonaikaisia levähdysalueita löytyy 
useita, mm. Seksmiilarin, Uudenkaupungin ja Luvian saaristot saaristo sekä Preiviikinlahti.  
 
Suunnitelman ytimen muodostaa Selkämeren kansallispuisto joka on perustettu Selkämeren aavan meren ve-
denalaisen luonnon, saaristojen ja luotojen, rannikon kosteikkojen sekä näihin liittyvien eliölajien suojelemiseksi ja 
niiden elinympäristöjen hoitamiseksi, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi sekä yleistä luonnonharrastus-
ta, opetusta ja tutkimusta samoin kuin ympäristömuutosten seurantaa varten. 
Selkämeren kansallispuiston perustamisen tavoitteena on turvata lisäksi ammattikalastuksen säilymistä elin-
voimaisena edistämällä erityisesti luonnonkalakantojen suojelua ja niiden elvyttämistä sekä sääntelemällä 
kalastukselle haitallisten eläinlajien kantoja. 

Kansallispuiston ulkopuolisia alueita käsitellään yleisellä tasolla lähinnä luonnonhoidon ja luonnonsuojelun 
kannalta. Yksityisiä alueita koskevat toimenpiteet edellyttävät maanomistajan suostumusta.  

Rauman kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen omistamiensa 2500 hehtaarin vesi- ja saarialueen liittämises-
tä osaksi kansallispuistoa ja 1200 hehtaarin alueen liittämisestä osaksi luonto- ja retkeilyaluekokonaisuutta 
yksityismaiden rauhoittamismenettelyllä. Nämä alueet kuuluvat suunnittelualueeseen. 

II Keskeiset arvot ja uhat 
Selkämeren kansallispuiston keskeisiä arvoja ovat: 
 
Vedenalainen luonto . Selkämeren vedenalainen luonto koostuu monenlaisista elinympäristöistä ja pohjatyypeis-
tä, jotka ylläpitävät runsasta, murtovesiympäristölle tyypillistä lajistoa. Selkämerelle on tyypillistä saaristovyöhyk-
keiden kapeus, rannikon suojaisista lahdista ja poukamista siirrytään nopeasti ulkomeren avoimiin tyrskyrantoihin. 
Rannikolle laskevien suurten jokien vaikutuksesta vesi on sameampaa ja vähäsuolaisempaa sisäsaaristossa, kun 
taas ulkosaariston voimakkaampi veden vaihtuvuus ylläpitää merellisempiä olosuhteita.  
Saaristomeri vaihettuu Selkämereksi Uudenkaupungin edustalla, missä välisaariston mosaiikki levittäytyy man-
nerrannikon edustalle. Saarten rannat ovat tyypillisesti jyrkkäpiirteisiä ja kallioisia, ja syvyysvaihtelut suurempia 
kuin muualla Selkämerellä. Siirryttäessä pohjoiseen päin saaristovyöhyke kapenee ja muuttuu paikoin suuriksi 
avonaisiksi merenseliksi, ja mannerrannikko on avoin aaltojen ja tuulen energialle. Samalla ulkosaariston pohja-
tyyppi muuttuu vaihtelevammaksi ja rannikon keskisyvyydet madaltuvat huomattavasti. Keskeiselle Selkämerelle 
ovat tyypillisiä matalat kivikkorantaiset moreenisaaret, pohjoisessa Merikarvian edustalla saaret muodostuvat 
maankohoamisen seurauksena muodostuneista de Geer – kivikkoharjanteista. Ulkosaariston aallokkovyöhyk-



 

keessä pohja on monin paikoin tiiviiksi pakkautunutta hiekka-sorapohjaa, jota kivikkoiset vedenalaiset riutat hal-
kovat. 
 
Luontoarvot: luontodirektiivin luontotyypit sekä lu onto- ja lintudirektiivin lajit. Suunnittelualueella on inven-
toinneissa löydetty 30 eri Natura-luontotyyppiä, joista yleisimmät ovat ulkosaariston saaret ja luodot, maanko-
hoamisrannikon primäärisukkessiometsät, kasvipeitteiset merenrantakalliot sekä silikaattikalliot. Selkämeren 
alueelle muita tunnusomaisia luontotyyppejä ovat erilaiset merenrantatyypit kuten niityt ja kalliot sekä kivikkoran-
nat, harjusaaret, nummet, luonnonmetsät ja lehdot. Porin Yyterin dyynit ovat Etelä-Suomen laajimmat. Suunnitte-
lualueella esiintyy 38 Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteen I lajia sekä 15 luontodirektiivin liitteen II tai Iv lajia. 
Uhanalaisten (74) ja silmälläpidettävien (69) lajien lukumäärä on huomattava. 
 
Paikalliskulttuuri. Arvokkaat rakennukset ja rakennuskokonaisuudet (Katanpää, Isokari, Vekara, Säppi, KUmp-
poosit), arkeologiset kohteet, merenkulkuun liittyvä kulttuuriperintö erityisesti majakat, kalastukseen liittyvä kult-
tuuriperintö sekä vedenalaiset kohteet. 
 
Luonnon ja kulttuurimaisema. Saaristo- ja rannikko maisema. Arvokkaat kokonaisuudet (Katanpää, Säppi, 
Isokari). 
 
Ammattikalastus (erätalous). Selkämerellä on vuosisatojen mittainen arvokas kalastuskulttuuri, joka on vaaras-
sa kadota. Viimeisten vuosikymmenten aikana kalastajamäärien ohella myös saaliit ovat puolittuneet ja saaliit 
jakautuvat yhä voimakkaammin eri kuntien välillä. Tästä huolimatta Selkämeren alue on edelleen yksi tärkeimmis-
tä ammattikalastusalueista maassamme. Elinkeinon vahvuuksina nähdään mm. kalavesien saatavuus ja kestävän 
kalastuksen toteutuminen. Haasteina ovat mm. lisääntyvät merimetso- ja harmaahyljekannat, kotimaisen kalan 
hintataso, kilpailu tuontikalan kanssa sekä kalastusta koskevat rajoitukset ja säätelyt. Kotimaisen kalan kysynnän 
toivotaan kuitenkin tulevaisuudessa kasvavan lähiruokatrendien suosion myötä. Kalakantojen suurimmat uhat 
kohdistuvat vedenlaadun muutoksiin sekä kutupaikkojen tilan heikentymiseen sekä kutujokien vesistörakentami-
seen 
 
Luonnon- ja kulttuurikohteiden virkistyskäyttö. Kansallispuiston ja Selkämeren virkistyskäyttö on monipuolista 
pääkäyttäjien ollessa veneilijöitä, purjehtijoita, retkeilijöitä, luontoharrastajia, kalastajia sekä metsästäjiä. Pääkoh-
teet ovat Kustavin Katanpää ja Isokari, Rauman Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari, Luvian Säppi ja Porin Preiviikinah-
ti. Alueen monet vesiväylät mahdollistavat osaltaan alueen virkistykäytön ja myös kalastuksen.  
 
Tutkimus. Selkämeren alueella on tehty monipuolisesti eri alojen tutkimuksia vuosien saatossa mm. Turun yli-
opiston, Suomen ympäristökeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Porin lintutieteellisen yhdistyk-
sen (mm. Säpin lintuasema) sekä yksittäisten tutkijoiden toimesta. Alueella on lisäksi laaja seurantaverkosto. 
Alueella on aikaisemmin ollut kiinteitä tutkimusasemia (Porin Reposaari; RKTL ja Kustavin Isokari, TY). Alueella 
on tehty monipuolista tutkimusta mm. vedenalaiseen luontoon, kulttuuriperintöön ja lajeihin (mm. linnusto, kalasto, 
perhoset, kasvillisuus ja pohjaeläimet) liittyen. 
 
Keskeisiin arvoihin kohdistuvat merkittävimmät uhat ovat sekä laaja-alaisia että paikallisia kuin pitkäkestoisia että 
akuuttejakin. Rehevöityminen on lyhyen ja keskilyhyen aikavälin uhista merkittävin kun esimerkiksi ilmastonmuu-
tos on globaali ja pitkäkestoinen prosessi jonka vaikutuksia on vaikea arvioida. Muita uhkia ovat mm. umpeen-
kasvu ja perinteisen laidunnuksen loppuminen, laivaliikenteen ja teollisuuden onnettomuusriskit sekä vieraslajit. 
Retkeily- ja luontomatkailutoiminnasta saattaa aiheutua kulumista ja häirintää ja rakennettua kulttuuriperintöä 
uhkaa mm. hoidon puute. Maisema-arvoihin kohdistuvat uhat tulevat lähinnä suunnittelualueen ulkopuolelta 
maankäytön muutoksina (esim. tuulivoimapuistot).       
 
III Päämäärät ja toimenpiteet 

Suunnitelman päämäärät ovat: 

Selkämeren kansallispuisto on vetovoimainen ja monipuolinen käyntikohde 

Turvata ammattikalastuksen säilymistä elinvoimaisena edistämällä erityisesti luonnonkalakanto-
jen suojelua ja niiden elvyttämistä 

Selkämeren luonto- ja lajistoarvot turvataan 

Vedenalaisen luonnon tila säilyy hyvänä ja sitä parannetaan 

Kulttuuriperintö ja maisemat säilytetään tuleville sukupolville 

Lisäksi on määritelty kehittämistavoitteeksi Selkämeren kansallispuiston nivoutuminen osaksi Selkämeren alueen 
kehitystä. 

Suunnitelmassa esitettäviä keskeisimpiä toimenpiteitä ovat virkistyskäytön kehittäminen (opastusaineiston laati-
minen ja ylläpito ja palveluvarustuksen rakentaminen ja ylläpito sekä kansallispuiston käytön ohjaaminen siten, 
että luonto- ja kulttuuriarvot säilyvät). Kansallispuiston kärkikohteita Katanpää, Isokari, Säppi, Preiviikinahti, Ouran 
saaristo sekä Rauman Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari kehitetään vastaanottamaan monipuolisesti erilaisia kävijä-



 

ryhmiä. Yhteistyötä luontomatkailuyritysten kanssa kehitetään. Asiakaspalvelua ja luontomatkailua kehitetään 
paikallislähtöisen mallin mukaisesti, jossa Metsähallitus ei ole aina itse toteuttaja, vaan toimintaa koordinoiva 
taho. Kansallispuiston palvelujen alueellinen kattavuus huomioidaan perustamalla muutama uusi jokamieskäyttöä 
ja kalastusmatkailua tukeva palvelukohde. Veneily- ja retkikohteiden määrää pystytään lisäämään tarjoamalla 
veneretkeilyn omatoimisen puuhuollon varassa toimivia rantautumis- ja taukopaikkoja. 
 
Luonnonsuojelun toimenpiteitä ovat luonnontilan säilyttäminen, luonnonhoito, perinnebiotoppien hoito, inventointi, 
seuranta ja vierasperäisten lajien torjunta. Hoidon osalta laaditaan erikseen luonnonhoidon yleissuunnitelma 
vuoden 2014 aikana. Seuranta kohdistuu ensisijaisesti uhanalaisiin sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeihin. Luon-
nontilan säilyttäminen liittyy läheisesti virkistyskäytön ohjaamiseen.  
 
Kalakantojen suojelu ja ammattikalastuksen turvaaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.  

Muita toimenpiteitä ovat mm. suojelualuekiinteistön muodostaminen, kansallispuiston rajojen merkintä ja järjes-
tyssäännön laatiminen sekä sidosryhmätyö ja viestintä.  

IV Vyöhykejaon keskeiset ratkaisut 

Kansallispuistolle ja Metsähallituksen muille alueille on suunnitelmassa määritelty vyöhykkeitä jotka perustuvat 
kunkin vyöhykkeen pääasialliseen (suunniteltuun) käyttömuotoon. Vyöhykejako on alueen hoidon ja käytön kes-
keinen strateginen linjaus, jolla ohjataan suunniteltavan alueen käyttöä pitkälle tulevaisuuteen. Vyöhykejako teh-
dään kunkin vyöhykkeen tavoitteen, ei tämänhetkisen käytön, mukaisesti.  

Vyöhykejako on luonteeltaan verrattavissa kaavoitukseen ja kaavamääräyksiin, kuitenkin sillä erotuksella, että 
vyöhykejako ohjaa ensisijaisesti Metsähallituksen Luontopalveluiden omaa toimintaa. Vyöhykejaolla ei ole suoraa 
ohjausvaikutusta esimerkiksi yksityismaihin eikä alueen käyttäjiin. 
 

Retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeeseen  kuuluu kansallispuiston olemassa olevat ja suunnitellut käyntikoh-
teet. Vyöhykkeeseen kuuluvat olemassa olevat kohteet, esim. Katanpää, Isokari, Säppi, Kylmäpihlaja ja Kuuska-
jaskari sekä uudet kohteet, jotka pääasiassa ovat omatoimimatkailijoille tarkoitettuja kohteita joihin tulee tarvitta-
vaa palveluvarustusta. Vyöhykkeeseen liittyy myös joitakin kehittämiskohteita, joiden toteuttaminen edellyttää 
yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.  

Syrjävyöhyke  muodostaa suurimman osan alueesta. Vyöhykkeen pääasiallinen tarkoitus on luontoarvojen tur-
vaaminen ja säilyttäminen. Luonnon tarkkailu ja omatoiminen retkeily on sallittua, myös lyhytaikainen yöpyminen 
ja leiriytyminen. Vyöhykkeelle ei sijoiteta retkeilyn palveluita. Syrjävyöhykkeelle voidaan rakentaa tulentekopaikko-
ja, jotka toimivat omatoimiperiaatteella (ei puuhuoltoa). Liikkuminen on sallittua jokamiehen oikeudella. Syrjä-
vyöhykkeellä on olemassa olevia vene- ja laivaväyliä joiden ylläpitäminen on mahdollista. 

Kansallispuistoon liittämättömät yleiset vesialueet jotka kuuluvat Natura 2000 –verkostoon kuuluvat myös syrjä-
vyöhykkeeseen. Alueella saa liikkua jokamiehen oikeuksien mukaisesti. Käyttötarkoitus on kansallispuiston aluei-
ta vapaampaa, ja esim. vesiviljelylaitosten sijoittaminen on mahdollista toisin kuin kansallispuiston alueella. 

Rajoitusvyöhykkeitä  on tarpeen perustaa tärkeimmille linnuston pesimäalueille. Kansallispuiston rajoitusvyöhyk-
keiden tarkoitus on pesivän ja Preiviikinlahden osalta myös muutolla levähtävän linnuston suojelu.   

VI Ympäristövaikutusten arviointi ja suunnitelman s euranta 

Suunnitelman avulla säilytetään ja parannetaan Selkämeren luonnontilaa sekä virkistyskäytön ja luontomatkailun 
toimintaedellytyksiä. Myös ammattikalastuksen säilyminen elinvoimaisena pyritään tämän suunnitelman avulla 
edistämään. Suunnitelmalla ei ole haitallisia vaikutuksia luontotyyppeihin, lajistoon tai Natura 2000 –
suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin.  

Seuranta kohdistuu suunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin ja niiden vaikuttavuuteen, eli miten suunnitelman 
päämäärät saavutetaan. 

Vahvistaminen 

Ympäristöministeriö vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelman kansallispuiston osalta. Rauman kaupunki ja Metsä-
hallitus hyväksyvät hoto- ja käyttösuunntelman sekä sen ohjaamat toimenpidesuunnitelmat hallinnoimiensa aluei-
densa osalta.   

Lisätietoa suunnittelusta 

Hoito- ja käyttösuunnitelma on Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 –alueiden maankäytön pitkän aikavä-
lin strateginen suunnitelma ja linjaus. Sen avulla toteutetaan laeissa säädettyjen perustamistavoitteiden lisäksi 
alueiden hoidolle ja käytölle asetettuja tavoitteita. Suunnitelman avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkis-



 

tyskäytön ja alueen muun käytön tavoitteet. Suunnitelmakausi on noin 15 vuotta.  

Hoito- ja käyttösuunnittelu on Metsähallituksen ja ympäristöhallinnon periaatteiden mukaista osallistavaa suunnit-
telua. Osallistamistilaisuuksia ja palautemahdollisuuksia on järjestetty koko suunnitteluprosessin ajan. Tavoittee-
na on ollut saada mahdollisimman paljon tietoa, taitoa ja näkemyksiä pohjaksi hoidon ja käytön ratkaisuille. Kes-
kustelun avulla pyritään saamaan tavoitteille ja toiminnalle yleinen hyväksyntä sekä luomaan pysyvä yhteistyö ja 
vuorovaikutus eri toimijoiden kesken.  

 

 



 

I NYKYTILAN KUVAUS 11. Tutkimus IV TOTEUTUS VI SEURANTA 

1. Suunnittelualueen kuvaus ja 
suunnittelutilanne 

12. Muu luonnonvarojen käyttö, 
rasitteet, käyttöoikeudet ja  
sopimukset 

19. Luonnonsuojelun ja hoidon 
toimenpiteet 

28A ja B. Suunnitelman vaikut-
tavuuden ja toteutuksen  
seuranta 

2. Perustamistarkoitus II KESKEISET ARVOT JA 
UHAT 

20. Kulttuuriperinnön suojelun 
toimenpiteet 

VII LÄHTEET 

3. Osallistaminen 13. Keskeiset suojelu- ja  
käyttöarvot 

21A. Luonnon virkistyskäyttö: 
retkeilyn ja luontomatkailun 
toimenpiteet 

29. Lähteet 

4. Vesistöt ja merialueet 14. Uhka-analyysi 21B. Luonnon virkistyskäyttö: 
palveluvarustus VIII LIITTEET 

5. Geologia III TAVOITTEEN ASETTELU 22. Erätalouden toimenpiteet 
Liite 1. Yksityisten suojelu-
alueiden rauhoitusmääräysten 
yhteenveto 

6A. Natura 2000 -luontotyypit 15. Uhkatekijöiden torjuminen 23. Muu luonnonvarojen ja 
alueiden käyttö: toimenpiteet 

Liite 2. Ote maakuntakaava-
kartasta 

6B. Uhanalaisuusarvioinnin 
mukaiset luontotyypit (LUTU) 

16. Kehittämismahdollisuudet 24. Hallinto Liite 3. Natura 2000 -alueittaiset 
luontotyypit 

7. Lajisto 17. Visio 25. Rakennuskanta 
Liite 4. Suunnittelualueella 
esiintyvät uhanalaiset ja  
direktiivilajit 

8. Kulttuuriperintö 18A. Retkeily- ja luonto-
matkailuvyöhyke 26. Resurssit 

Liite 5. Luonnos suunnittelu-
alueen tai sen osan järjestys-
säännöksi 

9A. Luonnon virkistyskäyttö: 
retkeily ja luontomatkailu 

18B. Syrjävyöhyke V YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI Liite 6. Lausuntokooste 

9B. Luonnon virkistyskäyttö: 
opastusviestintä 

18C. Rajoitus- ja luonnon-
arvovyöhyke 27. Ympäristövaikutusten  

arviointi 

Liite 7. Kuvaliite. 

10. Erätalous  Liite 8. Vahvistuskirje 

 
 



 
 

 1

NYKYTILAN KUVAUS 

1 Suunnittelualueen kuvaus ja suunnittelutilanne 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta  Liitekartta 1 ja 2 

Selite Lomakkeella luodaan yleiskuva suunnittelualueesta, maankäytön nykytilanteesta, kaavoituksesta ja muusta maankäytön suunnittelusta, saamelaisten 
kotiseutuasioista ja suunnittelutilanteesta. Lomake muodostaa perustan muiden jäljempänä seuraavien aiheiden käsittelylle. 

Suunnittelualueen nimi 
Selkämeren kansallispuisto, suunnitelma koskee myös Rauman kaupungin omistamia kansallispuistoon 
liitettävää aluetta sekä Raumanmeren luonto- ja retkeilyaluetta sekä Selkämeren Natura 2000 -alueita 
 

Pinta-ala (ha) n 186 000 ha 

Josta vesialuetta (ha) n 180 000 ha 

Maakunta Satakunta, Varsinais-Suomi Kunta Eurajoki, Kustavi, Luvia, Merikarvia, Pori, Pyhäranta, Rauma, Uusikaupunki  

 

Suunnittelualueeseen sisältyvät Natura 2000 -alueet 

Nimi Koodi 

Alueen 
kokonais-
pinta-ala 
(ha) 

Tyyppi1 Toteutustapa Suunnitelman kattavuus 

Kasalanjokisuu FI0200033 1061 SCI Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Ouran saaristo FI0200077 3073 SCI 
Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Pooskerin saaristo FI0200076 3151 SPA/SCI 
Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Gummandooran saaristo FI0200075 3294 SPA/SCI Luonnonsuojelulaki, vesilaki 
Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-

                                                           
1 SPA = Special Protection Area = lintudirektiivin nojalla muodostettavat erityiset suojelualueet; SCI = Sites of Community Importance = luontodirektiivin nojalla nimettävät, yhteisön tärkeinä pitämät 
alueet, joista muodostetaan SAC = Special Area of Conservation = luontodirektiivin nojalla muodostettava erityisten suojelutoimien alue. 
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assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Preiviikinlahti FI0200151 4613 SCI 
Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Preiviikinlahti FI0200080 940 SPA Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki. Päällekkäinen SCI-alueen kanssa. 

Koko alue lukuun ottamatta Enäjärven aluetta: 
Selkämeren kansallispuistoon kuuluville alueille 
tarkka ja konkreettinen yleissuunnitelma, muille 
alueille yleissuunnitelma pääasiassa luontoar-
vojen tarkastelun kannalta. 

Luvian saaristo FI0200074 7602 SPA/SCI Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Rauman saaristo FI0200073 5350 SCI Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 

Koko alue lukuunotttamatta Liiklankarin aluetta: 
Selkämeren kansallispuistoon kuuluville alueille 
tarkka ja konkreettinen yleissuunnitelma, muille 
alueille yleissuunnitelma pääasiassa luontoar-
vojen tarkastelun kannalta. 

Uudenkaupungin saaristo FI0200072 56981 SPA/SCI 
Luonnonsuojelulaki, maankäyttö ja rakennuslaki, 
vesilaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Seksmiilarin saaristo FI0200152 17232 SPA 
Luonnonsuojelulaki, vesilaki, maankäyttö- ja raken-
tamislaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

Katanpää FI0200172 364 SCI Luonnonsuojelulaki 

Koko alue: Selkämeren kansallispuistoon kuu-
luville alueille tarkka ja konkreettinen yleissuun-
nitelma, muille alueille yleissuunnitelma pääasi-
assa luontoarvojen tarkastelun kannalta. 

 

Suunnittelualueen maankäyttö 

Perustetut 
suojelualueet 

Valtionmaiden suojelualueet Päämaan-
käyttöluokka 

Suojelu-
aluetyyppi 

Perusta-
mis-
ajankohta 

Pinta-ala (ha) Järjestyssääntö annettu (pvm) 

Selkämeren kansallispuisto 202 Kansallispuisto 2011 91578 ha  
Yksityiset suojelualueet (YSA) Kpl Pinta-ala (ha) Yhteenveto YSA-kohteiden rauhoitusmäärä-

yksistä on esitetty hoito- ja käyttösuunnitel-
man liitteessä 3. 

Yksityiset suojelualueet yksityismailla 177 3555 
Valtion yksityiset suojelualueet   
Yksityiset suojelualueet, jotka sijoittuvat sekä yksityis- että valtion maille    
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Suojeluun 
varatut val-
tion alueet 

Tyyppi 
Päämaan-
käyttöluokka Kpl Pinta-ala (ha) Lisätietoja 

Natura 2000   97,4 

Pääasiassa kansallispuiston perustamisen 
jälkeen Metsähallitukselle siirtyneet alueet 
(pääosin Porin Preiviikinlahdella ja Ahlaisis-
sa) 

Isokari   45,3 
Isokarissa sijaitsevat kansallispuistoon kuu-
lumattomat Metsähallituksen hallinnoimat 
alueet. 

Muut suun-
nittelualuee-
seen kuulu-
vat kohteet  

Nimi, tyyppi Päämaan-
käyttöluokka 

Kpl Pinta-ala (ha) Lisätietoja 

Metsähallituksen vesialueet Natura 2000 –
alueiden sisällä jotka eivät kuulu kansallis-
puistoon 

211 3 2674  

Yleiset vesialueet jotka kuuluvat Natura 2000 
-verkostoon 231 3 16509  

Rauman kaupungin alueet jotka liitetään 
osaksi kansallispuistoa 

  2500 Kaupunginvaltuuston periaatepäätös 2008 

Rauman kaupungin yksityiset suojelualueet, 
joita ei liitetä kansallispuistoon (luonto- ja 
retkeilyalue) 

  1200 Kaupunginvaltuuston periaatepäätös 2008 

      
 
Kansainväliset sitoumukset ja suojeluohjelmat 
Alue Tyyppi Lisätietoja 
Ouran saaristo BSPA HELCOM:in Itämeren tärkeät suojelualueet 
Uudenkaupungin saaristo BSPA HELCOM:in Itämeren tärkeät suojelualueet 
Ouran-Enskerin saaristo IBA Kansainvälisesti tärkeät lintualueet -verkosto 
Rauman-Luvian saaristot IBA Kansainvälisesti tärkeät lintualueet -verkosto 
Porin lintuvedet ja rannikko IBA Kansainvälisesti tärkeät lintualueet -verkosto 
   
Saamelaisten kotiseutualueet 
Suunnittelualue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella Lisätietoja 

    Osittain     Kokonaan  
 
Kaavoitus ja muu maankäytön suunnittelu    

Kaava tai suunnitelma 
Hyväksymis-
vuosi Kattavuus Suunnittelualuetta koskevat kirjaukset suunnitelmassa 

Satakunnan maakuntakaava 2010 koko alue 
Kaavaan on merkitty suojelualueet, luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 –alueet. 
Muita kaavamerkintöjä ovat vene- ja laivaväylät (pää- ja runkoväylät), virkistysaluei-
ta, valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, melutasoltaan hiljaiset alueet 
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(Ouran saaristo, Säppi, Luvian saaristo), valtakunnallinen maisemansuojelualueoh-
jeellinen melontareitti, arvokas geologinen muodostuma, tuulivoima-alue, maakaa-
suputken yhteystarve, kaupunkikehittämisen kehittämisvyöhyke, matkailun kehittä-
misvyöhyke, ohjeellinen ulkoilureitti, satamatoimintojen kehittämisen kohdealue ja 
energiahuollon kehittämisen kohdealue. Kaikkia vene- ja laivaväyliä ei välttämättä 
ole merkitty kaavaan. 

Varsinais-Suomen maakuntakaava 2013 koko alue 

Kaavaan on merkitty suojelualueet, luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 –alueet. 
Muita kaavamerkintöjä ovat maa- ja metsätalous, retkeily- ja virkistysalue, veneilyn 
runkoväylä, laivaväylä, veneväylä tai kanoottireitti, ulkoilureitti, johdot, tuulivoiman 
selvitysalue, vene- tai palvelusatama, luonnonsatama tms., kulttuuriympäristökoh-
teet ja virkistysalue sekä kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhyke. Kaikkia 
vene- ja laivaväyliä ei välttämättä ole merkitty kaavaan. 

Plan Bothnia 2012 
suunnittelualueen ulkome-
riosat 

Yleistason merialuesuunnitelma Selkämerelle, joka vain osittain kattaa suunnittelu-
aluetta. Suunnitelmaan merkitty Natura 2000 – ja suojelualueet, puolustusvoiminen 
käytössä olevat alueet, tärkeät kalastusalueet, potentiaaliset tärkeät luontoalueet, 
matalikot, laivaväylät, vedenalaisten räjähteiden riskialueet sekä tuuliolosuhteiltaan 
hyvät alueet.  

Yleiskaavat   
Yleiskaavoja, jotka sijoittuvat suunnittelualueelle on laadittu kaikissa kahdeksassa 
kunnassa.  

Vireillä olevat kaavat   

Kustavin Isokarille, Rauman Kuuskajaskarille, Uudenkaupungin Pyhämaalle ja Porin 
Yyterin sannoille on vireillä asemakaavat. Kaavojen yhteydessä kohteiden käyttö 
järjestetään tarkemmin. Porin Tahkoluodon merituulivoiman osayleiskaava on vireil-
lä. 

Preiviikinlahden hoito- ja käyttösuunnitel-
ma (Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
laatima) 

viimeisteltävä-
nä 

Preiviikinlahden Natura 
2000 –alue sisältäen Enä-
järven joka ei ole tämän 
suunnitelman alueella 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja periaatteet on huomioitu tässä 
suunnitelmassa (mm. rajoitusvyöhykkeet).   

Rauman kaupungin kaavat suunnitte-
lualueella    

Keskisen saariston yleiskaava 2001 

Rauman kaupungin omis-
tama, kansallispuistoon 
liitettävä alue ja osa kau-
pungin yksityisestä suojelu-
alueesta. 
 

Alue on osayleiskaavassa osoitettu lähes kokonaan suojelu- tai virkistyskäyttöön tai 
vesialueeksi. Kuuskajaskarin ja Kylmäpihlajan saaret ovat silloisen käytön mukai-
sesti erityisalueita. Reksaaren Karttu on matkailun aluetta. Vesiluoman, Pinokarin, 
Päivärannan ja Rohelan, vaan ei Hevoskartan ja Ristoksen varaustupakohteet on 
merkitty rakennuspaikoiksi. 
 

Pohjoisten rantojen osayleiskaava 1997 Osa Rauman kaupungin 
yksityisestä suojelualueesta 

Alue on osayleiskaavassa osoitettu suojelu- tai virkistyskäyttöön. Vuorisolan varaus-
tupakohde on virkistysalueella, jolle on osoitettu tarkoitusta varten rakennusoikeut-
ta. 
 

Rauman kokonaisyleiskaava 2003 
Rauman kaupungin omis-
tama, kansallispuistoon 
liitettävä alue ja kaupungin 

Alueet ovat yleiskaavassa vesi-, suojelu- tai virkistysaluetta. 
Rauman kaupungin kokonaisyleiskaavan ajantasaistus on meneillään. Tarkoitukse-
na on sisällyttää kaupunginvaltuuston kansallispuistopäätöksen alueet yleiskaa-
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yksityinen suojelualue. 
 

vaan. 
 

Kylmäpihlajan asemakaava 2001 

Osa Rauman kaupungin 
omistamasta, kansallispuis-
toon liitettävästä alueesta. 
 

Alue on ranta-asemakaavassa osoitettu virkistyspalvelualueeksi. Asemakaavamää-
räyksillä on ohjattu mm. luonnon- ja kulttuuriympäristön suojeluun.   
 
 

Kuuskajaskarin asemakaava valmistelussa 

Osa Rauman kaupungin 
omistamasta, kansallispuis-
toon liitettävästä alueesta. 
 

Alue on ranta-asemakaavassa osoitettu virkistyspalvelualueeksi. Asemakaavamää-
räyksillä on ohjattu mm. luonnon- ja kulttuuriympäristön suojeluun. Kuuskajaskarin 
ranta-asemakaavaa ollaan korvaamassa asemakaavalla. Asemakaavan muutos-
luonnoksessa ohjataan saaren rakennetun, kansallispuiston ulkopuolelle jäävän 
osan täydennysrakentamista. Kansallispuistoon liitettävä osa on merkitty kansallis-
puistona toteutettavaksi suojelualueeksi.   
 

Metsähallituksen suunnitelma Hyväksymis-
vuosi Kattavuus Suunnittelualuetta koskevat kirjaukset suunnitelmassa 

Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelma ja 
sen välitarkastus kausi 2009–2013 

2006, 2009 Metsähallituksen alueet Muut suojelualueet: Natura 2000 –alueet, suojelumetsä (Merikarvian Sälttöö) 

    
    
    
    
    
    
Kytkeytyneisyystarkastelu 
Suunnittelualue ulottuu 160 kilometrin matkalle Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa kattaen Selkämeren kansallispuiston ja 10 Natura 2000 –aluetta. Alueeseen kuuluu pääasi-
assa aavan meren alueita, siihen liittyviä saaristoja sekä merenlahtia ja rannikon alueita. Alueen etelä-pohjoissuuntaisen muodon takia luonnonolosuhteet ja eliöstö muuttuvat 
huomattavasti. Kasvillisuusvyöhyke vaihtuu alueen sisällä hemiboreaalisesta eteläboreaaliseksi. Veden suolaisuus on tyypillisesti 5-6 ‰ mutta laskee hieman pohjoista kohti ja 
jokisuistoissa ja merenlahdissa se on tätäkin matalampi. Selkämerellä vesimassassa ei esiinny kerrostuneisuutta, kuten Itämeren pääaltaassa ja Saaristomerellä.  
 
Eteläinen Selkämeri kytkeytyy Kustavin, Taivassalon ja Paraisten Iniön suojelualueiden kautta myös Saaristomeren kansallispuistoon.  
Lounaassa sijaitsee Södra Sandbäckin hylkeidensuojelualue ja Ahvenanmaan puolella lähimmät suojelualueet ovat Saltvikissä. Suunnittelualueesta pohjoiseen on pääasiassa 
yksityisistä suojelualueista ja Natura 2000 –alueista muodostuva rannikonmyötäinen ketju Kristiinankaupungista, Kaskisista ja Närpiöstä pohjoiseen.  
 
Lounais-Suomen suurin joki, Kokemäenjoki ja sen suisto muodostavat arvokkaan ympäristön monelle kosteikkolajille ja yhteyden mereltä pitkälle sisämaan suojelualueisiin. Sel-
kämeren alueen monet joet ja niiden sivuhaarat (Kasalajoki, Trolssinjoki, Merikarvianjoki, Pohjajoki, Ahlaistenjoki, Kellahdenjoki, Kokemäenjoki, Eurajoki, Lapinjoki, Sirppujoki) ovat 
tärkeitä ajatellen myös suunnittelualueen luonnonprosessien dynamiikkaa, vaelluskalojen kutuympäristöjä sekä ravinteiden pääsyä merelle.  
 
Porin kansallinen kaupunkipuisto ulottuu lähelle kansallispuistoaluetta ja suunnittelualueen rajaa sijaiten Porin kantakaupungissa ja Kokemäenjoen varrella sekä sen suistossa. 
Porin kansallisen kaupunkipuiston hoidon ja käytön yleisenä tavoitteena on viherrakenteiden jäsentäminen, vahvistaminen ja eheyttäminen sekä visuaalisen laadun pa-
rantaminen koko puiston alueella. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää kulttuurihistoriallisten arvojen vaalimiseen, vapaa-ajanalueiden ylläpitämiseen ja parantamiseen, 
arvokkaiden luontoalueiden säilyttämiseen mahdollisimman luonnontilaisena, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja lisäämiseen, yhteyden säilyttämiseen kaupun-
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kia ympäröivään maaseutuun sekä kansallisen kaupunkipuiston tiedonsaannin parantamiseen.  
 
 
 
Edellisen hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuminen  
Alueelle ei ole aikaisemmin laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 
Suunnittelualueen yleiskuvaus 
Suunnittelualue kattaa Pohjanlahden eteläosan Kustavin Katanpäästä Merikarvian Kasalaan. Lounaisosat rajoittuvat Ahvenanmaan pohjoispuolen saaristoalueisiin. Suunnittelualue 
kattaa Selkämeren kansallispuiston ja alueen 10 Natura 2000 –aluetta. Rannikkoalueen ominaispiirteisiin kuuluvat kaakko-luode suuntaiset niemet ja niiden väliset merenlahdet 
sekä paikoin tiheät saaristoalueet. Saariston vyöhykkeisyys on kuitenkin kapea ja paikoitellen avomeri alkaa suoraan rannikolta. Selkämerellä vyöhykkeet on jaettu sisempiin ja 
ulompiin rannikkovesityyppeihin. Suunnittelualueen keskisyvyys on noin 5-15 m ja kansallispuiston rajauksessa on käytetty 20 metrin syvyyskäyrää. Rantavedet ovat kivikkoisia ja 
matalia; alueella esiintyy runsaasti karikoita ja muita matalikkoja. Maa kohoaa noin 5-7 mm vuodessa ja matalilla rannoilla vaikutukset ovat selvästi havaittavissa jo muutamassa 
vuosikymmenessä. Hiekkadyynejä ja vedenalaisia riuttoja ja särkkiä esiintyy Porin Yyterissä. Suunnittelualueella on lukuisia matalia fladoja ja merenlahtia, jotka ovat tärkeitä mm. 
kalojen kutualueina. Eliöstö koostuu sekä suolaisen että makean veden lajeista. Linnustollisesti arvokkaita pesimä- ja muutonaikaisia levähdysalueita löytyy useita, Seksmiilarin ja 
Uudenkaupungin saaristo sekä Preiviikinlahti.  
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2 Perustamistarkoitus 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 

Lomakkeella esitetään suunnittelualueeseen kuuluvien suojelualueiden ja -ohjelmakohteiden perustamistarkoitus sekä tiettyjen suunnittelualuetta koskevien 
kansainvälisten sopimusten tavoitteet. Perustamissäädöksessä tai suojeluohjelmassa määritelty suojelualueen perustamistarkoitus on pohjana suunnittelu-
alueen keskeisten arvojen määrittelylle. Perustamistarkoitus vaikuttaa osaltaan myös suunnittelualueen vision määrittelyyn sekä kehittämistavoitteiden aset-
tamiseen (ks. pääluku II). Suojeluohjelmakohteilla, joita ei vielä ole perustettu luonnonsuojelualueiksi, suojelun tarkoitus on määritelty ao. suojeluohjelmassa. 
Suojelualueisiin kohdistuvia tavoitteita sisältyy mm. kosteikkojen suojelua koskevaan Ramsarin sopimukseen.       

Suunnittelualueen tai 
sen osan nimi 

Perustamissäädös, suojeluohjelma tai  
-sopimus  Alueen suojelutarkoitus 

Selkämeren kansallis-
puisto Laki 326/2011 

Selkämeren aavan meren vedenalaisen luonnon, saaristojen ja luotojen, rannikon kosteikkojen sekä näihin 
liittyvien eliölajien suojelemiseksi ja niiden elinympäristöjen hoitamiseksi, luonnon- ja kulttuuriperinnön 
säilyttämiseksi sekä yleistä luonnonharrastusta, opetusta ja tutkimusta samoin kuin ympäristömuutosten 
seurantaa varten. 

Selkämeren kansallispuiston perustamisen tavoitteena on turvata lisäksi ammattikalastuksen säilymistä 
elinvoimaisena edistämällä erityisesti luonnonkalakantojen suojelua ja niiden elvyttämistä sekä sääntele-
mällä kalastukselle haitallisten eläinlajien kantoja. 

   

   

   

Yhteenveto 
Suunnittelualueeseen kuuluu yhteensä 10 erillistä Natura 2000 –aluetta. Kansallisiin suojeluohjelmiin alueita koskee erityisesti valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallises-
ta rantojen suojeluohjelmasta (20.12.1990: Seksmiilarin saaristo, Uudenkaupungin saaristo, Rauman saaristo, Luvian saaristo, Gummandooran ja Pooskerin saaristo) ja valtio-
neuvoston periaatepäätös valtakunnallisesta lintuvesiensuojeluohjelmasta (3.6.1982: Preiviikinlahti, Ahlaistenjokisuu, Kotalahti-Riispyynlahti-Österbackanlahti)). Lisäksi pieniä 
osa-alueita sisältyvät valtioneuvoston periaatepäätökseen valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta (13.4.1989) ja valtioneuvoston periaatepäätökseen vanhojen metsien 
suojeluohjelmasta (3.6.1993). Porin Yyteri ja Ahlainen kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin (Valtioneuvoston periaatepäätös 23.1.1995). 
 
Alueet sisältyvät monelta osin suojelualuevarauksina myös Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntakaavoissa sekä Helcomin Itämeren suojelualueisiin (Baltic Sea Prote-
ced Areas).  
 
Kansallispuiston perustamista esitettiin vuonna 1995 Satakunnan luonnonsuojelupiirin toimesta, jolloin ympäristöministeriölle esitettiin Raumanmeren kansallispuiston perus-
tamista. Vakka-Suomen luonnonystävät tekivät aloitteen Selkämeren kansallispuistosta vuonna 1996. Myöhemmin ehdotukset yhdistettiin ja asiaa valmisteltiin useassa eri 
yhteistyöhankkeessa Uudenkaupungin ja Rauman kaupunkien toimesta 1990-luvun lopulta alkaen ja Satakuntaliitto nosti sen yhdeksi kärkihankkeekseen. Kansallispuiston 
perustaminen mainittiin yhtenä toimenpiteenä Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ympäristöohjelmassa 2007-2012.  Metsähallitus laati vuonna 2008 selvityksen Selkäme-
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ren kansallispuiston perustamisedellytyksistä, joka pohjautui Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan jossa edellytettiin selvitettäväksi mahdollisuudet perustaa Selkämeren 
kansallispuisto. Valtioneuvosto teki 200 –vuotisjuhlaistunnossaan  2.10. 2009 periaatepäätöksen kansallispuiston perustamisesta.  
 
Selkämeren kansallispuisto on ollut Rauman kaupungin kestävän kehityksen ohjelmassa 1996-98 sekä myöhemmissä strategioissa. Kaupunginvaltuusto on vuonna 2008 päät-
tänyt omistamiensa alueiden (2500 ha) liittämisestä kansallispuistoon ja puistoa tukevien luonto- ja retkeilyalueiden (1200 ha) perustamisesta yksityisinä suojelualueina. Sa-
malla Rauman kaupunki on suunnitellut ja toteuttanut aluettaan kansallispuistotarkoitukseen. Alueet pysyvät Rauman kaupungin omistuksessa. Rauman kaupungin omistamien 
alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma vahvistetaan tämän asiakirjan mukaisena sen jälkeen, kun kansallispuistoon liitettäväksi tarkoitettua aluetta koskeva päätös on tehty. Toi-
menpide on osa luonnonsuojelulain 22 § 2 momentin tarkoittamaa suostumusta, joka ilmaistaan sopimusmuodossa. 
 
Vaikka kansallispuiston perustamista laajasti kannatettiin, varsinkin Satakunnassa, herätti se myös vastustusta.  Etenkin kalatalouden kannalta hanke nähtiin uhkana ja ristirii-
taisena mm. Vakka-Suomen kalastuspuiston kanssa. Myös metsästysjärjestöt ja –seurat pelkäsivät metsästysmahdollisuuksien puolesta. Eduskuntakäsittelyssä kansallispuis-
tolain valmistelussa alueen erityispiirteet ja tarpeet otettiin huomioon, mm. kalastuksen ja metsästyksen suhteen sekä puolustusvoimien ja Olkiluodon ydinvoimalan jäähdytys-
vesien suhteen.  
 
Säpin saaressa oleva Metsähallituksen omistama lehtojensuojelualue lakkautettiin ja alue liitettiin kansallispuistoon, mutta Eurajoen Liiklankarin suojelualue, joka kuuluu van-
hojen metsien suojelualueisiin, ei liitetty kansallispuistoon.  



 
 

 9

 

3 Osallistaminen 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 

Kansalaisten ja sidosryhmien kuuleminen suunnittelussa on Metsähallituksen ja ympäristöhallinnon toimintatapa. Osallistamisen tavoitteena on: saada 
luonnonsuojeluun liittyville tavoitteille ja toiminnalle yleinen hyväksyntä, vähentää ristiriitoja Metsähallituksen ja eturyhmien välillä sekä eri eturyhmien kes-
ken, saada mahdollisimman paljon tietoa, taitoa ja näkemyksiä ratkaisuille pohjaksi, saada yhteistyötahot sitoutumaan suunnitelman tavoitteisiin ja keskei-
siin ratkaisuihin sekä luoda pysyvä yhteistyö alueen eri toimijoiden kesken. 

Kohdennettu osallistaminen Osallistetut tahot Nimetty edustaja 

 Hallinto ja viranomaistahot 

Suunnitteluryhmät   

Satakunta Merikarvian kunta Jorma Huuhtanen (Pentti Ala-Luopa) 

 Porin kaupunki Seppo Salonen 

 Luvian kunta Janne Lampolahti 

 Eurajoen kunta Reija Savila (Marja-Leena Siiri) 

 Satakuntaliitto Anne Savola (Anne Nummela) 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö) Juha Manninen (Olli Mattila) 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus (elinkeino) Niklas Ulenius 

 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Pekka Salmi (Kaarina Kauhala) 

 Suomen riistakeskus/Satakunta Antti Impola (Reima Laaja) 

 Rajavartiolaitos Arto Alitalo (Lasse Yli-Heikkilä) 

 Turun yliopisto (kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos) Maunu Häyrinen 

 Satakunnan museo Hilkka Viitala 

Varsinais-Suomi Kustavin kunta Jarmo Mäntynen (Veijo Katara) 

 Pyhärannan kunta Heimo Mäki-Tanila (Mervi Puonti) 

 Uudenkaupungin kaupunki Leena Arvela-Hellén (Ari Holvitie) 

 Varsinais-Suomen liitto  Heikki Saarento (Timo Juvonen) 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö) Olli Mattila (Juha Manninen) 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus (elinkeino) Kari Ranta-aho 
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 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Pekka Salmi (Kaarina Kauhala) 

 Rajavartiolaitos Jani Vastamäki 

 Suomen riistakeskus/Varsinais-Suomi Mikko Toivola 

 Varsinais-Suomen maakuntamuseo Eija Suna 

Rauma Rauman kaupunki 
Juhani Korpinen, Simo Heino, Heikki 
Luukkonen, Uula Jänkävaara, Irene 
Villanen, Juha Hyvärinen 

 Suomen riistakeskus/Satakunta Antti Impola 

 Satakuntaliitto Anne Savola 

 Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö) Olli Mattila 

 Rajavartiolaitos Petteri Marttila (Aleksi Heino) 

 Järjestöt ja ryhmät 

Satakunta Selkämeren ammattikalastajat Heikki Salokangas (Markku Saiha) 

 Satakunnan kalatalouskeskus Tero Ylikylä 

 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajat Martti Svensberg (Veijo Halminen) 

 Riistanhoitoyhdistykset (yksi yhteinen edustaja) Juha Virtanen (Pekka Yliknuussi) 

 Satakunnan luonnonsuojelupiiri Janne Lampolahti 

 Porin lintutieteellinen yhdistys Heli Perttula (Kimmo Nuotio) 

 Porin seudun matkailu Kirsi Sainio 

Varsinais-Suomi Lounais-Suomen kalatalouskeskus Seppo Lamberg (Juha Johtela) 

 Vakka-Suomen kalastuspuisto Petri Rannikko (Esa Urhonen) 

 Pyhämaan kalastajaseura ry Veli-Matti Rantamaa (Timo Friberg) 

 Lounais-Suomen vapaa-ajan kalastajat Veikko Meskanen (Ilkka Lehtonen) 

 Vakka-Suomen hylkeenmetsästyksen yhteislupa-alue Jarmo Laaksonen 

 Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri Ilmo Suikkanen (Hannu Klemola) 

 Turun lintutieteellinen yhdistys Olli Tenovuo (Jorma Hellstén) 

 Uudenkaupungin matkailutoimisto Irmeli Laaksonen 

Rauma Rauman seudun lintuharrastajat Raimo Sundelin 

 Rauman seudun luonnonharrastajat Päivi Kuusisto 

 Rauman metsästäjät Olavi Hellstén 

 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajat Timo Kääntee 
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 Raumanmeren kalastusalue Markku Aikko 

 Veneseurat yhteinen Tuomo Orava 

 Rauman laitesukeltajat Jyrki Nurmi 

 Suomen majakkaseura Raimo Sundelin 

 Selkämeren rannikkokilta Tauno Setälä 

 Rauman seudun melojat Mikko Kuusisto 

   

 Yritykset 

Rauma Kylmäpihlajan majakka 

 Kuuskajaskari 

 Reksaari 

 Eräheppu 

 Rauman saaristokuljetus 

 Sea Service Saarinen 

Neuvottelut Kalatalous, Turku 25.9.2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

 Ammattikalastus, Uusikaupunki 25.9.2012 

 Ammattikalastus, Pori 26.9.2012 

 Metsästysjärjestelyt ja pienpetojen pyynti, Uusikaupunki 12.1.2013 (metsästysseurat, rhy, riistakeskus) 

 Metsästysjärjestelyt ja pienpetojen pyynti, Pori 12.1.2013 (metsästysseurat, rhy, riistakeskus) 

 Linnustokysymykset Rauman saaristossa, Rauma 7.2. 2013 

 Matkailuyrittäjien tapaaminen, Eurajoki 7.3. 2013 

 Linnustoasiat, Pori 25.3.2013 

 Linnusto- ja luontoasiat, Uusikaupunki 26.3.2013 

Lisätietoja 
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Alueen laajuuden ja sidosryhmien lukumäärän takia päädyttiin perustamaan kolme suunnitteluryhmää, molempiin maakuntiin sekä yksi ryhmä joka käsitteli Rauman kaupungil-
la olevia alueita. Suunnitteluryhmissä käsiteltiin ajankohtaisia asioita, suunnittelun edistymistä sekä esiteltiin teemakohtaisia kokonaisuuksia (kalastus, matkailu, metsästys, 
vedenalainen luonto, linnusto). Suunnitteluryhmät kokoontuivat kukin kuusi kertaa suunnittelun aikana. Hoito- ja käyttösuunnittelua on esitelty myös eräissä muissa tilaisuuk-
sissa kuten seminaareissa ja kokouksissa. 
 
Suunnitteluryhmien lisäksi kansallispuistoa varten on perustettu ylimaakunnallinen yhteistyöryhmä, joka on kokoontunut noin kaksi kertaa vuodessa. Hoito- ja käyttösuunnitte-
lun lisäksi yhteistyöryhmässä on käsitelty teemakohtaisia asioita jotka ovat liittyneet myös suunnittelutyöhön. 
 
Sidosryhmiä on mm. kaupunkien, kuntien ja kansalaisjärjestöjen hankkeiden toimesta osallistettu kansallispuistoon jo useita vuosia ennen sen perustamista. Myös näiden 
tilaisuuksien aineistosta on ollut hyötyä hoidon ja käytön suunnittelussa.  
 
Selkämeren kansallispuiston perustamisvalmistelu on sisältänyt hoito- ja käyttösuunnitelmaa ennakoivaa osallistamista. Työvälineinä olivat yleisö- ja sidosryhmätilaisuudet 
sekä Satakunnan rannikkokunnissa kansallispuistoehdotuksesta kertovat näyttelyt ja kysely. Osallistamista tukivat mediatiedottaminen ja -keskustelu sekä hankkeen internet-
sivusto. Raumalla keskeisten sidosryhmien edustajat osallistuivat hoidon ja käytön vyöhyke-ehdotuksen tekemiseen. 
 
Yksityisten maanomistajien osallistaminen (Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisalueet) 
Yksityisille suojelualueiden omistajille on lähetetty kirje suunnittelun aloituksesta sekä tulevista maaluontotyyppien inventoinneista. Suunnittelun aloittamisesta ja yleisötilai-
suuksista tiedotettiin lehti-ilmoituksin, lehdistötiedottein sekä Metsähallituksen internet-sivujen kautta.  
Avoimet osallistamistilaisuudet Paikka Pvm Osallistujat (lkm)  

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Pyhäranta 6.3.2012 24 

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Uusikaupunki 8.3.2012 48 

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Kustavi 13.3.2012 5 

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Merikarvia 20.3.2012 48 

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Luvia 26.3.2012 27 

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Eurajoki 30.3.2012 6 

Yleisötilaisuus, suunnittelun käynnistyminen Pori 4.4.2012 50 

Yleisötilaisuus, suunnitelma lausunnoille Pyhäranta 22.4.2014  12 

Yleisötilaisuus, suunnitelma lausunnoille Uusikaupunki 28.4.2014 17 

Yleisötilaisuus, suunnitelma lausunnoille Merikarvia 29.4.2014 4 

Yleisötilaisuus, suunnitelma lausunnoille Luvia 8.5.2014 3 

Yleisötilaisuus, suunnitelma lausunnoille Pori 14.5.2014 25 

Yleisötilaisuus, suunnitelma lausunnoille Rauma 15.5.2014 14 

Matkailutoimijoille tarkoitettu tilaisuus Rauma  27.3.2012 17 

Matkailutoimijoille tarkoitettu tilaisuus Pori 4.4.2012 23 

Osallistujat yhteensä 323 
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Pyydetyt lausunnot (kpl) 57 Saadut lausunnot (kpl) 35 Lausuntoyhteenveto on suunnitelman liitteessä 5.  

Lisätietoja 

 

Osallistamisen vaikutus suunnitelmaan 
Selkämeren kansallispuiston perustaminen ja sen kehittäminen on herättänyt paljon kiinnostusta, keskusteluja ja yhteydenottoja Metsähallitukseen. Laajalla meri- ja rannikko-
alueella on lukuisia eri toiminta- ja käyttömuotoa sekä sidos- ja käyttäjäryhmiä, asukkaita ja maanomistajia. Kansallispuiston hoitoon, suojeluun ja käyttöön liittyy paljon erilaisia 
näkökulmia ja tavoitteita. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on pyritty mahdollisimman laajasti huomioimaan eri käyttäjäryhmien toiveita ja näkemyksiä. Suunnitteluryhmistä, erilli-
sistä neuvotteluista sekä kahdenkeskisistä yhteydenotoista on ilmennyt lukuisia seikkoja ja ehdotusta jotka ovat tukeneet suunnittelua. Ilman sidosryhmien tiivistä yhteistyötä 
useita parannusehdotusta olisi jäänyt huomiotta.  
 
Yleisötilaisuuksissa oli runsas osanottoa ja keskustelu oli vilkasta.  
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4 Vesistöt ja merialueet 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu   Kartta  (kuva x) 

Selite Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen veden laatua ja lintuvesiluonnetta makean veden ja merialueiden osalta. Laatuluokka kuvaa pintavesien ekologista 
tilaa ja lintuvesipisteet (ESA-pisteytys) kohteen lintuvesiarvoa. Lomakkeeseen liittyy kartta, joka kuvaa alueen vesistöjä ja vesistöaluejakoa 

Yleiskuvaus  

Järvet, virtavedet ja pohjavesialueet 

Järvet Suojeluperuste (rekisterissä) Vesipuitedirektiivitunnus Vertailuvesistön tunnus Lintuvesipis-
teet (ESA) 

Laatuluokka 

      

      

Virtavedet 

      

Pohjavesialueet 

      

      

Lisätietoja 
Alue on rannikko- ja merialuetta eikä siellä esiinny juurikaan järviä. Lampia ja pienvesiä esiintyy toisaalta runsaasti, esim. Uudenkaupungin saariston saarilla. Alueen suurin 
järvi on Uudenkaupungin Vekaran Vekaranjärvi (pinta-ala 5 ha). Pohjavesialueita esiintyy ainoastaan Porin Ahlaisissa, jossa pohjavesialue sijaitsee juuri suunnittelualueen 
rajalla. 
 
 
Merialueet    

Nimi Helcom-
luokka2 

BSPA-
luokka3 

Suojeluperuste (rekisterissä) Vesipuitedirektiivitunnus Vertailuvesistön tunnus Lintuvesipis-
teet (ESA) 

Laatuluokka 

Selkämeri     96   
Merikarvian ulkome-
rialue 

    96.42   

                                                           
2 Helcom-luokka = Itämeren vesialueiden laatuluokitus, jonka kriteeristö on kehitteillä ja täsmentyy vuoden 2010 aikana. 
3 BSPA = Baltic Sea Protection Area (Helcomin ylläpitämä Itämeren suojelualueiden tietokanta). Kehitteillä olevan kriteeristön mukainen luokitus. 
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Merikarvian rannik-
komerialue      96.41   

Porin ulkomerialue      96.32   
Porin rannikkomeri-
alue      96.31   

Rauman ulkomeri-
alue      96.22   

Rauman rannikko-
merialue  

    96.21   

Uudenkaupungin 
ulkomerialue      96.12   

Uudenkaupungin 
rannikkomerialue  

    96.11   

Pohjoinen saaris-
tomeri     95   

Kustavin rannikko-
alue      95.31   

Lisätietoja  
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Paikoitellen vesien tilaan kohdistuu vesienhoidossa suojelun tai vaativan käytön vuoksi tavanomaista tarkempia ympäristötavoitteita. Näitä vesiä tai alueita kutsutaan 
vesienhoidossa erityisiksi alueiksi. Erityisiä alueita ovat vesienhoitoasetuksen mukaan seuraavat:  
• Alue, josta otetaan tai on tarkoitus ottaa vettä talousvesikäyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen 
tarpeisiin. 
• Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue, jolla veden tilan ylläpito tai parantaminen on tärkeää elinympäristön tai lajin suojelun kannalta. 
• Euroopan yhteisön lainsäädännön perusteella uimavedeksi määritelty alue. 
 
Suunnittelualueen Natura 2000 –alueista seuraavat on valittu suojelurekisterin erityisiksi alueiksi (suluissa peruste): Ouran saaristo (luontotyypit, mm. riutat ja Itämeren 
boreaaliset luodot ja saaret), Pooskerin saaristo (luontotyypit, linnusto), Gummandooran saaristo (luontotyypit, linnusto), Preiviikinlahti SCI (luontotyypit. linnusto. Alueeseen 
sisältyy SPA-alue ’Preiviikinlahti’), Luvian saaristo (luontotyypit, linnusto, nelilehtivesikuusi ja harmaahylje), Rauman saaristo (luontotyypit, mm. Itämeren boreaaliset luodot ja 
saaret ja riutat) ja Uudenkaupungin saaristo (luontotyypit, Itämerennorppa, linnusto). 
 
Pintavesien tila on pääasiassa luokiteltu hyväksi ja uloimpien alueiden osalta erinomaiseksi. Rannikon lähellä sijaitsevien jokisuistojen Kokemäenjoen, Eurajoen ja Lapinjoen 
vaikutusalueilla sekä suunnittelualueen eteläosassa vedenlaadun tila on tyydyttävä. Kokemäenjoen suiston vaikutusalueella se on tyydyttävän lisäksi myös välttävä. Myös taa-
jamien läheisyydessä vedenlaatu on yleensä tyydyttävää.  
 
Suunnittelualueella esiintyy 24 vesilain mukaista luonnontilaista fladaa tai kluuvijärveä (Sydänoja 2008):  
 
Merikarvia: Riispyy, Kalvi (7,7 ha) Kasalanjokisuu Natura 2000 –alue 

Pihlava-Linskerinitäpuolinen salmi (1,6 ha) Ouran saariston Natura 2000-alue 
Pori:  Gummandoora (3,2 ha) Gummandooran saariston Natura  2000 –alue 

Riitsaranlahti, Siikakarit (5,2 ha) Preiviikinlahden  Natura 2000 –alue 
Luvia:  Pikikari (1,7 ha) Luvian saariston Natura 2000 –a lue 
 Kuornoori (0,1 ha) Luvian saariston Natura 2000 –alue 
Rauma:  Reksaaren itäranta (0,5 ha) ei Natura-alue, mutta suunnittelualueella 

Takalahti, Nurmes (6,4 ha) Rauman saariston Natura 2000 –alue 
Pihlavakarin kluuvi, Aikonmaa (1,2 ha) Rauman saariston Natura 2000 –alue 
Latokarien kluuvi, Aikonmaa (1,5 ha) Rauman saariston Natura 2000 –alue 
Aikonmaan luoteisosan kluuviryhmittymä (kolme fladaa) (0,03-0,06 ha) Rauman saariston Natura 2000-alue 
Kaksoskarien itäpuolinen kluuvi (0,5 ha) Rauman saariston Natura 2000 –alue 
Koivukari (0,9 ha) Rauman saariston Natura 2000 –alue 
Aikon Pihlavakari (6,3 ha) Rauman saariston Natura 2000 –alue 
Reksaaren pohjoiskärki (0,9 ha) ei Natura-alue, mutta suunnittelualueella 

Uusikaupunki:   Juhannusmerenlahti (2,8 ha) Uudenkaupungin saariston Natura 2000 –alue 
Hylkkari (0,8 ha) Uudenkaupungin saariston Natura 2000 –alue 
Kirkkarta (0,2 ha) Uudenkaupungin saariston Natura 2000 –alue 
Salmi, Putsaari (7,5 ha) Uudenkaupungin saariston Natura 2000 –alue 

Kustavi: Sisämäinen Itäkluppi (Isokari) (0,01 ha) Seksmiilarin Natura 2000 –alue 
Pohjanniemi, Isokari (0,1 ha) Seksmiilarin Natura 2000 –alue 
Isokarin eteläkärki (0,03 ha) Seksmiilarin Natura 2000 –alue 
Iso-Varestus (0,5 ha) Seksmiilarin Natura 2000 –alue 

 Ootskeri (0,6 ha) Katanpään Natura 2000 -alue 
 
Tummennetulla fontilla olevat kuuluvat Selkämeren kansallispuistoon.  
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Yhteenveto 
Selkämeren vedenalainen luonto koostuu monenlaisista elinympäristöistä ja pohjatyypeistä, jotka ylläpitävät runsasta, murtovesiympäristölle tyypillistä lajistoa. Selkämerelle on 
tyypillistä saaristovyöhykkeiden kapeus, rannikon suojaisista lahdista ja poukamista siirrytään nopeasti ulkomeren avoimiin tyrskyrantoihin. Rannikolle laskevien suurten jokien 
vaikutuksesta vesi on sameampaa ja vähäsuolaisempaa sisäsaaristossa, kun taas ulkosaariston voimakkaampi veden vaihtuvuus ylläpitää merellisempiä olosuhteita.  
Saaristomeri vaihettuu Selkämereksi Uudenkaupungin edustalla, missä välisaariston mosaiikki levittäytyy mannerrannikon edustalle. Saarten rannat ovat tyypillisesti jyrkkäpiir-
teisiä ja kallioisia, ja syvyysvaihtelut suurempia kuin muualla Selkämerellä. Siirryttäessä pohjoiseen päin saaristovyöhyke kapenee ja muuttuu paikoin suuriksi avonaisiksi me-
renseliksi, ja mannerrannikko on avoin aaltojen ja tuulen energialle. Samalla ulkosaariston pohjatyyppi muuttuu vaihtelevammaksi ja rannikon keskisyvyydet madaltuvat huo-
mattavasti. Keskeiselle Selkämerelle ovat tyypillisiä matalat kivikkorantaiset moreenisaaret, pohjoisessa Merikarvian edustalla saaret muodostuvat maankohoamisen seurauk-
sena muodostuneista de Geer –kivikkoharjanteista. Ulkosaariston aallokkovyöhykkeessä pohja on monin paikoin tiiviiksi pakkautunutta hiekka-sorapohjaa, jota kivikkoiset ve-
denalaiset riutat halkovat. 
 
Selkämeren vedenalainen lajisto muodostuu sekä meri- että makeanveden lajeista. Sisäsaariston pehmeillä pohjilla esiintyy laajalti järviruokoa (Phraghmites australis), tähkä-
ärviää (Myriophyllum spicatum), ahvenvitaa (Potamogeton perfoliatus) ja hapsivitaa (Potamogeton pectinatus). Myös pyörösätkin (Ranunculus circinatus), kalvasärviä (Myriop-
hyllum sibiricum) ja uposvesitähti (Callitriche hermaphroditica) viihtyvät suojaisten lahtien pehmeillä pohjilla, samoin kelluslehtiset lajit kuten lumme (Nymphaea alba) ja uistinvi-
ta (Potamogeton natans). Rannikon matalissa laguuneissa ja umpeenkuroutuvissa fladoissa kasvaa näkinpartaisia (Chara spp.) ja merinäkinruohoa (Najas marina) paikoin 
tiheinäkin kasvustoina. Nämä alueet ovat erityisen tärkeitä monien kalojen kutu- ja poikasalueina, ja niitä uhkaavat rantojen ruoppaus laitureiden ja veneväylien tieltä. 
Rannikon läheisten rehevöityneiden alueiden mutapohjia peittää paikoin tiheätkin yksisoluisten Vaucheria -letkulevien matot. Ravinteisuutta ja sameaa vettä hyvin kestävä 
karvalehti (Ceratophyllum demersum) on samoin valtaamassa jalansijaa sisäsaariston pehmeillä pohjilla. 
 
Ulkosaariston kovia kallio- ja kivikkopohjia peittää jopa 8-9 metrin syvyydelle ulottuvat rakkoleväkasvustot. Selkämerellä tavataan kahta rakkolevälajia, joista valtalaji on Fucus 
vesiculosus. Pohjoisella Selkämerellä on mahdollista löytää myös pikkuhaurua (Fucus radicans). Ulkosaariston vedenalaisilla riutoilla ja aallokon voimasta tiiviiksi pakkautuneil-
la sorapohjilla kasvaa myös suuri punalevien lajikirjo. Tyypillisiä punalevälajeja ovat mm. mustaluulevä (Polysiphonia fucoides), haarukkalevä (Furcellaria lumbricalis) ja puna-
helmilevä (Ceramium tenuicorne). Paikoin tavataan myös ruusulevää (Aglaothamnion roseum). Rihmamaisista viherlevistä tyypillisiä ovat mm. viherahdinparta (Cladophora 
glomerata) ja ruskolevistä lettiruskolevä (Pylaiella littoralis) ja leveäpartalevä (Dictyosiphon foeniculaceus), jotka kasvavat leveinä rannan suuntaisina vyöhykkeinä rantakallioilla 
ja -kivillä. 
 
Ulkosaariston hiekka- ja sorapohjilla kasvavista putkilokasveista tyypillisiä ovat hapsivita (Potamogeton pectinatus) ja merihaura (Zannichellia palustris). Näkinpartaisista muku-
lanäkinparta (Chara aspera) ja merisykeröparta (Tolypella nidifica) viihtyvät myös ulkosaariston pehmeillä pohjilla. Mereistä putkilokasvia meriajokasta (Zostera marina) (NT) 
tavataan hiekkapohjilla eteläisellä Selkämerellä. Toistaiseksi pohjoisin tunnettu meriajokasesiintymä sijaitsee Rauman Rihtniemessä. Kivikkoisilla riutoilla esiintyy myös alun 
perin makean veden vesisammallaji isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica).  
 
Myös Selkämeren pohjaeläimistö muodostuu makeanveden ja mereisen lajiston edustajista. Yleisimmät pohjaeläinlajit ovat liejusimpukka (Macoma baltica), valkokatka (Mono-
poreia affinis) ja tulokaslaji amerikansukasjalkainen (Marenzelleria viridis). Myös kilkkejä (Saduria entomon) esiintyy syvemmillä pohjilla yleisesti.  
Ulkosaariston kovia kallio- ja kivikkopohjia peittävät sinisimpukat (Mytilus edulis/trossulus) ja merirokot (Balanus improvisus). 
 
Selkämerelle tyypilliseen kalalajiston kuuluu mm. silakka, kilohaili, kivinilkka, härkäsimppu, kivisimppu, kolmipiikki, kymmenpiikki, siloneula, vaskikala, kuore ja kiiski. Kampela 
on viime vuosina vähentynyt. Vaelluskaloihin kuuluvat meritaimen, lohi ja vaellussiika. Myös alueella kutevaa karisiikaa esiintyy. Erikoisuutena mainittakoon ainakin aikaisem-
min Merikarvialla esiintynyt merikutuinen harjus. Merenlahtien ja suojaisempien osien tyyppilajistoon kuuluvat mm. ahven, hauki, kuha ja särkikalat.  
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5 Geologia 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta   

Selite Lomakkeella esitetään suunnittelualueen keskeiset geologiset piirteet: kallioperään, maaperään ja geomorfologiaan liittyvät tiedot. 

Kallioperä 

Suunnittelualueen kallioperä on vaihtelevaa sisältäen kiilleliusketta ja dioriittejä sekä diabaasia, graniitteja ja rapakiveä. Myös kalkkijuotteita 
esiintyy paikoin. Paljaat silokalliot ovat yleisiä erityisesti Vakka-Suomessa koska moreenipeite on ohutta ja huuhtoutunutta. Osaksi alueen 
kallioperä koostuu metamorfoituneista, kiteisistä kivilajeista, joita peittävät kerrostuneet kivilajit eli sedimenttikivet. Noin kolmasosa Selkäme-
ren pohjasta on satoja miljoonia vuosia vanhan kalkkikiven peitossa. Saariston kallioperä on pääosin kiillegneissejä ja kiilleliuskeita. Jääkau-
den kuvioimat silokalliot ovat tyypillisesti kiillegneissiä, jota rapakivigraniitit halkovat. Rapakivigraniittien lähistöltä löytyy usein diabaasijuonia. 
Näyttäviä ovat myös saariston mustavalkoiset amfiboliittikalliot. 

Maaperä 
Maaperä vaihtelee suunnittelualueen eteläosien avokalliovaltaisuudesta, jossa paikoin moreenimuodostumia pohjoisempien alueiden mo-
reenivaltaisuuteen. Porissa on merkittävä harjumuodostuma jonka yhteydessä on myös savea ja silttiä sekä soraa hiekkaa(meri- ja järviker-
rostuma) sekä silttiä (jokikerrostuma). Pienempiä harjumuodostumia on myös muualla suunnittelualueella.  

Geomorfologia Suunnittelualueen korkeuserot ovat pieniä ja vaihtelut ovat yleensä pieniä maiseman ollessa laakeaa. Veden keskisyvyys on 5-15 metriä ja 
maanpinta ei juuri nouse 20 metrin yläpuolelle.  

Lisätietoja 

 

Yhteenveto 
Suunnittelualueen geologian perustan muodostaa mannerjäätikön muovaama kallioperä ja sitä peittävät eri-ikäiset kerrostuneet kivilajit. Rannikko on loivaa ja matalaa sekä 
rikkonainen. Maankohoamisen ansiosta rannikkolinja muuttuu jatkuvasti, mikä heijastuu mm, eri sukkessiovaiheiden kautta. 
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6A Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta 
 
 

 

Selite 

Lomakkeella kuvataan koko suunnittelualueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuudet. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteen-
vetoa Natura-tietolomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikutta-
vat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja 
kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. Natura-aluekohtaiset luontotyyppitiedot esitetään  liitteessä 3. 

Luontotyypit Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontotyypit I ja II 4 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala,  
luontotyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala,  
luontotyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 196,2 17,5   196,2 17,5     

1130 Jokisuistot 20,1  20,1        

1150p Rannikon laguunit 89,7  1,6  76,9  11,2    

1160 Laajat matalat lahdet 464,7    464,5  0,22    

1210 Rantavallit 4,0 0,6 3,2 0,3 0,6 0,15 0,1 0,1 0,1  

1220 Kivikkorannat 78 72,9 17,5 19,8 49,3 47 10,9 6,1 0,30  

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 242,8 85,4 128,9 51,5 75,8 24,7 37,9 9,2 0,24  

1610 Harjusaaret 33,7 0,3 15,6 0,3 18,1      

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 300,7 13,3 180,1 6,9 102,6 6,1 17,9 0,4   

1630p Merenrantaniityt 197,4 17,9 37,6 7,6 100,4 6,6 49,5 3,4 10 0,3 

1640 Itämeren hiekkarannat 14,3 0,9  0,3 0,3 0,5 14,0 0,2 0,03  

2110 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 3,0      3,0    

2120 Liikkuvat rantakauradyynit 12,1      12,1    

2130p Kiinteä ruohokasvillisuuden peittämät dyynit 30,8        30,8  

2180 Metsäiset dyynit 70,5      70,5    

2190 Dyynialueiden kosteat painanteet 0,8    0,8      

3150 Luontaisesti ravinteiset järvet 0,1      0,1    
                                                           
4 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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4030 Kuivat nummet 24,1 16,9 1,1 3,9 14,9 13,0 7,2 0,9   

6270p Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 5,1 0,6  0,2 2,6 0,2 2,6 0,2   

6430 Kosteat suurruohoniityt 6,4 0 0,8  4,5  1,1    

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 90,6 3,3 9,1  66,5 2,9 14,9 0,2 0,1 0,2 

8220 Silikaattikalliot 251,9 20,7 24,7  88,6 9,7 104,7 5,8 33,9 5,2 

9010p Luonnonmetsät 137,8 8,9 1,6  16,6  112,4 6,8 8,1 2,2 

9030p Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kesiometsät 

301,7 4,7 64,8 49,2 76,1 1,7 113,6 1 0,05  

9050 Lehdot 120,3 35,3 16,1 18,0 69 13,8 34,6 3,4 0,5  

9060 Harjumetsät 22,6 0     22,6    

9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 24,5 0,2   18,8  5,6   0,2 

9080p Metsäluhdat 14,4 19,2   4,1 7,7 8,2 11,5 2  

91D0p Puustoiset suot 14,4 0   7,8  6,3  0,2  

91E0p Tulvametsät 0 0,3  0,3       

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 2772,7          

Luontotyyppien osuus suunnittelualueesta (%) 3          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja 

 
Muu kuin Natura-luontotyyppi 3152**) 

Selkämeren kansallispuiston 10 Natura-alueen pinta-alasta on keskimäärin 95 % vettä (meri).  
 *) Maapinta-ala on siten noin 4900 ha josta inventointitiedot puuttuvat 1800 ha:lta. Tämä on pääosin 
yksityisessä omistuksessa olevaa toteuttamatonta Natura -aluetta. Maa-pinta-alasta on siten inven-
toitu maastossa noin 3100 ha josta noin 700 ha on muuta kuin Natura –luontotyyppiä.  
**) sisältää vesipinta-alaa noin 2500 ha. 

Ei inventoitu 1800 *) 

Kaikki kuviot yhteensä  5550**) 

Verkostotarkastelu 
Tärkeimmät ekologiset yhteydet Selkämereltä suuntautuvat etelään ja pohjoiseen. Selkämerelle tyypillisiä, maankohoamisrannikolle kuuluvia luontotyyppien esiintymät jatkuvat 
Etelä-Pohjanmaan rannikolle ja siitä pohjoiseen. Suunnittelualueen eteläpuolella Saaristomeren pohjoisosissa geologiassa ja luontotyypeissä tapahtuu muutoksia, mm. maanko-
hoamisrannikon primäärisukkessiometsät häviävät lähes kokonaan. Suurin osa luontotyypeistä voidaan arvioida melko hyvin tai hyvin kytkeytyneiksi. Eristyneimpiä luontotyyppejä 
ja niihin sidoksissa olevat lajit ovat dyynit, nummet ja perinteisestä maankäytöstä riippuvaiset niityt ja hoidetut lehdot (perinneympäristöt) sekä harvalukuiset luontotyypit (esim. 
tulvametsät).   
Yhteenveto 
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Suunnittelualueella on inventoinneissa löydetty 30 eri Natura-luontotyyppiä, joista yleisimmät ovat ulkosaariston saaret ja luodot, maankohoamisrannikon primäärisukkessiomet-
sät sekä silikaattikalliot. Selkämeren alueelle muita tunnusomaisia luontotyyppejä ovat erilaiset merenrantatyypit kuten niityt ja kalliot sekä luonnonmetsät ja lehdot. Porin Yyterin 
dyynit ovat Etelä-Suomen laajimmat.  
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6B Kansalliset uhanalaiset luontotyypit (LUTU) 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta   

Selite 
Lomakkeelle kirjataan Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaiset luontotyypit, niiden pinta-alat ja prosenttiosuudet. Luokitus perustuu vuosi-
na 2005–2007 toteutettuun tutkimukseen, jonka menetelmät ja tulokset on kuvattu julkaisuissa SY 765 - Suomen luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi - 
menetelmä ja luontotyyppien luokittelu, sekä SY8/2008 - Suomen luontotyyppien uhanalaisuus.  

Koodi Luontotyyppi  Uhanalaisuus-
luokka5 

Pinta-ala 
(ha) 
tai arvio 
alasta 

Osuus 
alueesta 

Kuvaus ja sijainti 

      

Uhanalaiset luontotyypit yhteensä    

Verkostotarkastelu 

 

Yhteenveto 

Alueelta löytyy useita uhanalaisia luontotyyppiä, joiden tarkempi esittely edellyttää lisäinventointeja.   

 

                                                           
5 RE = Hävinnyt = Luontotyypin kaikki esiintymät ovat hävinneet alueelta 
CR = Äärimmäisen uhanalainen = Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka hävitä tarkastelualueelta. 
EN= Erittäin uhanalainen = Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa hävitä tarkastelualueelta.  
VU = Vaarantunut = Luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta.  
NT = Silmällä pidettävä = Luontotyypin esiintymät ovat taantuneet, mutta se ei täytä vaarantuneen kriteereitä tai se on niin harvinainen, että jo satunnaistekijöiden voidaan ajatella uhkaavan sen 
säilymistä. 
LC = Luontotyyppi ei kuulu edellä esitettyihin luokkiin eikä sen esiintymiin ja niiden keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistu keskipitkällä aikavälillä merkittävää uhkaa hävitä tarkastelualueelta.  
DD = Puutteellisesti tunnettu = Luontotyyppiä koskevat tiedot eivät riitä kriteerien mukaisen arvion tekemiseen. 
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7 Lajisto 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta  

Selite 

Lomakkeen tarkoituksena on antaa kuva suunnittelualueen keskeisistä lajistoarvoista sekä tuoda esiin lajiston piirteitä, jotka on huomioitava alueen 
hoidon ja käytön suunnittelussa. Sama laji voi sisältyä useampaan luokitukseen: esimerkiksi useat uhanalaiset lajit ovat myös direktiivilajeja. Kaikissa 
lajiryhmissä yksikkönä on ryhmään kuuluvien, alueella esiintyvien lajien kpl-määrä. Natura-aluekohtaiset tarkemmat tiedot lajeista esitetään tarvittaes-
sa liitteessä 4. 

Luokitus Linnut  Muut selkäran-
kaiset 

Selkärangattomat Putkilokasvit Itiökasvit Sienet 

Erityisesti suojeltavat lajit 7  2 4 1  

Muut uhanalaiset lajit 29 2 13 10 5 1 

Silmälläpidettävät lajit 22 2 20 13 10 2 

Alueellisesti uhanalaiset lajit 5   7 5  
Lajit, joiden suojelemiseksi osoitetaan Natura-
alueita (luontodirektiivin liite II, lintudirektiivin 
liite I) 

38 4 2 1   

Lajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua, ja 
joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-
vittäminen ja heikentäminen on kielletty  
(luontodirektiivin liite IV) 

 4 3 1   

Vierasperäiset tai haitallisesti runsastuneet 
lajit  

5 (minkki, supi-
koira, ulkosaaris-
tossa ja lintukos-
teikoilla myös 
kettu, valkohän-
täpeura, mufloni) 

 1 (kurtturuusu)   

Lajistotietoa  
Selkämerelle tyypillinen lajisto koostuu erilaisista meren, rannikon luontotyyppien ja rannikon matalien lahtien lajeista. Eliölajistoa monipuolistavat saariston karjatalous-
kulttuurin muovaamat kedot.  
 
Vedenalaislajisto on rikasta: esimerkiksi rakkoleväkasvustot ovat Selkämeren alueella hyväkuntoisia.  
 
Pitkän mallinen Selkämeren kansallispuisto sijaitsee kasvillisuuden vaihettumisvyöhykkeellä. Monet hemiboreaalisen vyöhykkeen lajeista kuten jalot lehtipuut, ovat Sel-
kämeren kansallispuistossa levinneisyytensä pohjoisrajoilla. Toisaalta joidenkin lajien alkuperäislevinneisyyden eteläisimmät esiintymät löytyvät puiston alueelta. Mielen-
kiintoinen erityispiirre on eräiden pohjoisten lajien esim. pohjannoidanlukon esiintyminen. Kalkkijuonteet tuovat oman lisänsä kasvistoon. Harvinaisiin kalkinsuosijoihin 
lukeutuvat mm horkkakatkero, pohjannoidanlukko, suikea- ja saunionoidanlukot sekä maarianverijuuri ja mäkimeirami, ja mahdollisesti jo hävinneet verikurjenpolvi ja täh-
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kämaitikka. 
 
Maankohoamiskehitys näkyy kaikkialla Selkämerellä ja sen tunnuslajia tyrniä esiintyykin Kustavista Merikarvialle, lisääntyen etelästä pohjoiseen. Satakunnan puolella 
ulkosaariston karuja luotoja ja saaria luonnehtii vyöhykkeinen kasvillisuus, vaikkei metsiä karuimmilla alustoilla esiinnykään.  Alimmilla vyöhykkeillä vuorottelevat paljaat 
kivikot nummien ja ketojen kanssa, yläosissa myös kataja ja mänty muodostavat harvoja metsiköitä. Maankohoamisrannikon ketoja hallitsevat yleensä metsälauha, kelta-
matara (VU), keltakannusruoho ja ahomansikka. Jäkälien ja nummivarpujen runsaus vaihtelee. Selkämeren kedoilla tavattava keltamatara on ainakin paikoin puhdasta 
rotua (Galium verum). Matalilla hienojakoisemmilla maa-aineksilla esiintyy jo suhteellisen edustaviakin primäärisukkessiometsiä. Pienemmillä saarilla metsät keskittyvät 
suojaisiin painanteisiin sekä uloimman saarivyöhykkeen sisäpuolelle. Mannerrannoilla niitä tavataan vähän, jokien suilla ja varsilla sekä matalissa lahdissa. Primäärimetsi-
en alempien vyöhykkeiden puustossa esiintyvät valtalajeina tervaleppä, pihlaja sekä koivu. Ketjun päässä usein mänty (?). Primäärisuksessiometsien rakenteessa on 
usein nähtävissä kulttuurivaikutus, mutta yleensä hyvin kevyesti. Pitkään laidunnuksessa olleilla, tai kohteilla, joilla laidunnus on aloitettu uudelleen tauon jälkeen, laidun-
nettu primäärisukkessiometsä usein vuorottelee niitty-, keto- ja hakamaalaikkujen kanssa. Laidunnetuilla kohteilla metsän sukkessiokehitys pysäytetään (laidunnus estää 
metsän muodostumisen rannan puolelle) tarkoituksenmukaisesti uhanalaislajiston elinolosuhteiden turvaamiseksi. Maankohoamiskehityksestä ja laidunnuksesta hyötyvää 
erittäin uhanalaista nelilehtivesikuusta tavataan Selkämeren alueella. Myös eteläosissa maankohoamiskehitys näkyy, mutta pohjoista heikompana osin hitaamman maan-
kohoamiskehityksen, osin jyrkempien rantojen vuoksi. 
 
Maankohoamisen jälkeiselle sukkessiokehityksellekin merkittäviä rakkolevävalleja esiintyy edustavina läpi Selkämeren kansallispuiston. Rakkolevä voi erityisen hyvin 
Selkämeren vedenlaadun ja rakkolevälle potentiaalisten, laajojen matalikkojen johdosta. Rakkolevän kertymiselle optimaalisilla rannoilla tavataan kymmenien, jopa lähes 
sadan metrien levyisiä rakkolevävalleja, jotka koostuvat useiden vuosien kertymistä ja päälle kehittyneestä kasvillisuudesta.  
 
Selkämeren kansallispuisto on tärkeä lintualue sekä pesimäpaikkana että muutonaikaisena levähdyspaikkana. Esimerkiksi taantunut selkälokki (VU) on alueella yleinen. 
Alueen erikoisuuksiin kuuluu myös etelänsuosirri (CR), jota pesii ainoastaan Preiviikinlahden rantaniityillä parimäärän ollessa tätä nykyä enää noin viisi, pääosin muualla 
Natura-alueella kuin kansallispuistossa. Saaristolinnustoa on alueen eri osissa laskettu ja selvitetty mm. luonnontieteellisen keskusmuseon saaristolintuseurannan puit-
teissa 1960-luvulta alkaen. Hoito- ja käyttösuunnitelman vyöhykealuejakoa (lomake 18C) varten on hyödynnetty uusimpia tuloksia, joista osa on Metsähallituksen teettä-
miä ja osa yhteistyökumppaneiden. Laskentojen avulla on pystytty kattamaan lähes kaikki saaristolinnuston kannalta keskeiset alueet. Käytettävissä on ollut myös kansal-
lispuiston ulkopuolisten Natura 2000 –alueella olevien alueiden tuloksia, mikä on mahdollistanut tarkastelun kansallispuistokohteiden merkityksestä saaristolinnustolle.   
Selkämeren sisällä on huomattavia eroja lajien runsaussuhteissa, mm. riskilä ja monet kahlaajat ovat runsaimpia alueen eteläosissa kun taas esim. pilkkasiiven, tukkasot-
kan ja selkälokin runsaus vaihtelee osa-alueiden välillä. Lapintiira on yleinen koko alueella. Lapasotka näyttää häviävän Selkämeren pesimälinnustosta kokonaan sillä 
vuosina 2011-2012 ei tavattu yhtään pesivää paria. Alueen ja kenties koko Suomen suurin räyskä yhdyskunta pesii Uudenkaupungin saaristossa yksityisillä alueilla, sa-
moin kuin alueen suurin ruokkiyhdyskunta Kustavissa (yhtään ruokkia ei pesi kansallispuistoon kuuluvilla luodoilla). Viime vuosikymmenen aikana yleistynyt merikotka 
pesii koko suunnittelualueella pesimäkannan ollessa parinkymmenen parin suuruinen. Merimetsokanta on kasvanut hyvin nopeasti: vuonna 2002 todettiin ensimmäiset 
pesinnät Merikarvialla ja vuonna 2013 parimäärä oli jo 5840 paria, kuudessa yhdyskunnassa, joskin kannankasvu näyttää tasaantuneen vuoden 2011 jälkeen (Suomen 
ympäristökeskus).  
 
Selkämeren matalat ranta-alueet tarjoavat hyvät ruokailumahdollisuudet myös muutolla levähtäville kahlaajille. Tunnetuimpia ja tärkeimpiä kahlaajarantoja löytyy Porin 
Preiviikinlahdelta ja Luvian Säpistä, mutta myös saaristoissa on useita merkittäviä kohteita. Vesilintujen levähdysalueita ovat tyypillisesti matalat merenlahdet ja matalikot, 
myös ulkomerellä. Satakunnassa tehdyn lentolaskennan mukaan eniten levähtäviä vesilintuja todettiin Porin Preiviikinlahden edustalla sekä Luvian ja Eurajoen Olkiluodon 
edustalla. Runsaimpia lajeja olivat telkkä, haahka, kyhmyjoutsen ja merimetso. Vastaavaa selvitystä ei ole tehty Vakka-Suomessa, mutta oletettavasti sielläkin on vesilin-
nuille tärkeitä ruokailualueita. Mm. huomattavia määriä pilkkasiipiä ja mustalintuja levähtää säännöllisesti Pyhämaan ulko-osissa (Olli Tenovuo suull. ilm.). 
 
Uhanalaisista kalalajeista Selkämerellä esiintyy meritaimen, lohi, karisiika, vaellussiika ja merikutuinen harjus.  
 
Itämerennorppa on silmälläpidettävä laji joka alueella on satunnainen. Lajin pääasiallinen levinneisyysalue on Perämerellä.   
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Saatavilla oleva lajitieto suunnittelualueelta on kohtalaisen vähäistä.  Ajantasaista ja uudempaa tietoa puuttuu lintuja lukuun ottamatta kaikista lajiryhmistä.  Esimerkiksi 
avointen perinnebiotooppien lajien, kuten noidanlukkojen ja selkärangattomien eläinten, nykylevinneisyys tai esiintyminen on epäselvä. 
 
Vierasperäiset lajit minkki ja supikoira ovat merkittävä uhka alueen pesivälle saaristo- ja kosteikkolinnustolle saalistaen sekä munapesiä, poikasia ettåä aikuisiakin lintuja. 
Ketun vaikutukset ulkosaaristossa ja lintukosteikoilla ovat samankaltaiset. Vierasperäisen valkohäntäpeuran kanta saattaa saaristoolosuhteissa kasvaa tiheäksi ja sillä 
saattaa olla negatiiviisia vaikutuksia mm. kasvillisuuteen, esim. jalojen lehtipuiden uusiutumiselle. Valkohäntäpeura aiheuttaa myös riskin liikenteelle. Näiden lajien ja 
niiden haittojen vähentämiseksi myönnetään kansallispuistossa poikkeuslupia. 
 
Säpissä esiintyy istutettu muflonikanta, josta lisätietoa lomakkeilla 10 ja 22.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 Kulttuuriperintö  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta   

Selite Kulttuuriperinnön nykytilakuvaus käsittää suunnittelualueen maisema-arvojen sekä rakennusperinnön ja arkeologisten kohteiden kuvauksen. Kuvauksen 
tavoitteena on tunnistaa suunnittelualueen keskeiset kulttuuriperintöarvot. 

Maisema 

Nimi Kpl Luokitus 

  Maailmanperintökohde 

  Kansallinen kaupunkipuisto 

Ahlaisten kulttuurimaisema, Yyterin maisemanähtävyys 2 Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 
Isokarin majakka- ja luotsiyhdyskunta, Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema, Santakarin pooki, 
Luvian saariston kalastajatilat, Säpin majakkayhteisö ja luotsiasema 5 Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Putsaari ympäristöineen (ehdotus)  Maakunnallisesti merkittävä maisema 

  Luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue 

  Muu merkittävä maisema 
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Lisätietoja 
Maisema-arvot ovat nousseet sidosryhmäkyselyissä ja hoito- ja käyttösuunnitelman osallistamistilaisuuksissa tärkeimpiin kuuluviksi arvoiksi Selkämeren kansallispuiston virkis-
tyskäytössä. Tärkeäksi koetaan ulkosaaristomaisema. Erityisen tärkeitä ovat majakkasaaret ja linnoitukset. Historiallisina maisemina tärkeinä voidaan pitää myös Porin edustan 
kansallispuiston saaristoa, jonka luodoilla on edelleen kymmeniä kalamajoja. Osa näistä on edelleen käytössä, mutta osa on käytön loputtua raunioitunut tai huonossa kunnossa. 
Myös Putsaaren kappelin ympäristöä, joka on keskiajalla ja uuden ajan alussa toiminut satamapaikkana, voidaan pitää merkittävänä historiallisena maisemana. Siinä on säilynyt 
topografiset piirteet satamasta. Kappelin lisäksi alueelta löytyy siihen liittyviä rakenteita kuten kivikompassi ja merimerkkejä. Putsaari ympäristöineen on ehdolla maakunnallisesti 
arvokkaaksi maisema-alueeksi. Lisäksi Selkämeren kansallispuiston alueella on ehdolla uusi valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue, Ströömin meriväylä. 
 
Rakennusperintö 

Nimi Kpl Luokitus 

  Valtakunnallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä 

  Maakunnallisesti merkittävä rakennus tai rakennusryhmä 

  Muu merkittävä rakennus tai rakennusryhmä  

Lisätietoja 
Selkämeren kansallispuistossa on huomattava määrä arvokasta rakennusperintöä. Majakkasaarten merenkulkuun liittyvä rakennusperintö ja Katanpään venäläisajan sotilasark-
kitehtuuri ovat selkeitä alueen helmiä. Isokarissa on säilynyt kansallispuistoalueen majakkayhteisöön liittyvä rakennusperintökokonaisuus sekä luotsien vahtitupa. Majakanvarti-
joiden rakennusten sisätilat on muutettu voimakkaasti aikaisemmissa korjaushankkeissa, mutta ulkomuodoltaan ne ovat korjaustöistä huolimatta säilyneet alkuperäistä vastaavi-
na. Säpin majakanvartijoiden rakennukset ovat säilyneet paitsi ulkoasultaan, myös sisätiloiltaan hyvin, vaikkakin irtaimisto on vaihtunut. Molempien saarten majakat ovat arvok-
kaita historiallisia ja maisemallisia rakenteita, joita hallinnoi Liikennevirasto. 
 
1900-luvun alkupuoliskolla rakennetut kalamajat ovat osa uhattua, katoavaa rakennusperintöä, josta tulee säilyttää edustava näyte tulevaisuuteen. Muista yksittäisistä kohteista 
mainittavan arvoinen on Putsaaren kappeli, jossa seinän vanhimmat piirtokirjoituksen ajoittuvat 1680-luvulle. Kohde on ainutlaatuinen Suomen saaristossa ja se tulee ehdotto-
masti säilyttää myös jatkossa. Rakennuksen omistaa Uudenkaupungin seurakuntayhtymä, mutta maapohjan omistaa valtio.  
 
Toinen arvokas kokonaisuus on harvinaisen hyvin säilynyt, ulkosaaristoon 1840-luvulla perustettu Vekaran saaren kalastajatila. Alue ei kuulu kansallispuistoon, mutta sisältyy 
Uudenkaupungin saariston Natura 2000 -alueeseen. Vekaran saari on jakamaton kuolinpesä, josta valtio omistaa toisen tilan kokonaisuudessaan ja toisen osittain. Valtion tilan 
päärakennusta on kunnostettu vuosina 2012-2013 muun muassa vapaaehtoisvoimin. Rakennus säilyy nykyisessä kunnossaan jatkossakin. 
 
Muita merkittäviä valtionomistuksen ulkopuolelle jääviä rakennushistoriallisia kohteita Selkämeren kansallispuiston alueella ovat esimerkiksi Uudenkaupungin edustalla sijaitse-
va, 1757 rakennettu Lyökin pooki (RKY), joka on Suomen vanhin tunnettu merimerkki sekä vuonna 1857 rakennettu Santakarin pooki (RKY). Santakarin pooki on Rauman histo-
riallisen kaupunkiväylän ensimmäinen merimerkki ja sen on suunnitellut vuosisadan vaihteen nimekkäimpiin arkkitehteihin lukeutuva G. Th. Chiewitz, joka toimi alueella lää-
ninarkkitehtina. Huomionarvoisia ovat myös uudempaa majakka-arkkitehtuuria edustava, maisemallisesti merkittävä Kylmäpihlajan majakkasaari sekä Puolustusvoimien toimin-
taa alueella edustava Kuuskajaskarin linnakesaari. 

Valtion omistuksessa oleva majakkasaarten rakennusperintö on pääosin hyvässä kunnossa, mutta kansallispuistossa on myös rakennuksia, jotka ovat kiireellisten korjaustoi-
menpiteiden tarpeessa. Kiireellisimmät ja suurimmat tarpeet ovat Katanpäässä, jossa rakennuskannan kunto on osittain huono. Isokarista, Säpistä ja Katanpäästä on valmistunut 
rakennusperinnön korjaussuunnitelma. 

Arkeologiset kohteet 
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Muinaisjäännösrekisterissä oleva kohde   1   2  11   14 

Muu arkeologinen kohde 4 4 3 1 19 7 29 209 30  305 

Lisätietoja 
Alueen arkeologinen kohdeluku on suuri ja koostuu suurimmaksi osaksi historiallisen ajan kohteista. Poikkeuksena ovat kuitenkin esihistorialliset hautaröykkiöt, joita löytyy Veka-
ran, Iso-Seliskerin ja Iso-Enskerin saarista. Nämä sijaitsevat kaikki 10 m korkeuskäyrän tuntumassa ja ajoittuvat rautakaudelle. Ne ovat rakennettaessa sijainneet avoimella 
merellä, luodoilla kaukana mantereelta. Meren merkitys on siis ollut suuri jo esihistoriallisella ajalla.  
 
Varhaisimmat tiedot pysyvämmästä asutuksesta alueella ovat Isokarista ja Putsaaresta, joissa tiedetään olleen kappeliseurakunta jo keskiajalla. Historiallisen ajan pysyvä asutus 
on muuten hyvin niukasti edustettuna, koska suurin osa alueesta on ulkosaaristoa ja suurimmat saaret otettiin jo varhain viranomaiskäyttöön. Vekaran saari on alueella ainoa, 
joka edustaa valtion mailla olevaa saaristoasutusta.  
 
Kalastuksesta on merkkejä uloimmille luodoille saakka. Esimerkkejä tästä ovat kalastajien merimerkit, jotka usein osoittavat parhaita luonnonsatamia, kalavesien rajaviisareita. 
Lisäksi kalastuksesta kertovat verkonkuivatusalueet, jotka ovat pääosin horisontaalisia, kuivausta varten tehtyjä rakenteita sekä yöpymissuojat ja erilaiset tulipaikat ja uuniraken-
teet. Loukeenkarin sesonkimaisesti käytössä olleen kalastustukikohdan yhteydessä sijaitsee myös ennestään tunnettu jatulintarha. Jatulintarhoja Selkämeren hoito- ja käyttö-
suunnitelma-alueella on kaksi. Mielenkiintoisia ovat myös rakennelmien perustukset Hamskerissa Ouran saaristossa. Ne sijaitsevat viiden metrin korkeuskäyrän tuntumassa 
olevan rantaviivan kohdalla, mikä saattaa viitata useiden vuosisatojen ikään. 
 
Myös merenkulusta on runsaasti merkkejä alueella, tästä yleisimpänä esimerkkinä kiviset merimerkit. Käytännössä on usein vaikea erottaa mitkä merimerkit ovat olleet virallisten 
väylien merkintää varten ja mitkä paikallisten kalastajien omia reittimerkintöjä. Historialliset kartat antavat tähän hieman viitteitä. Putsaari on todennäköisesti varhaisimpiin meri-
karttoihinkin alueelta merkitty, keskiajalta asti periytyvä luonnonsatama. Satama on kuivunut viimeistään uuden ajan alkuvaiheella, mutta satamakappelin käyttö jatkui Putsaaren 
kylän kappelina. Nykyään kohdetta nimitetään Putsaaren piilokirkoksi. Alue on mielenkiintoinen, tulevaisuuden arkeologinen tutkimuskohde. 
 
Vedenalaisia kohteita ei inventoitu maastossa, mutta sen sijaan haastateltiin alueen harrastajasukeltajia ja sen työn perusteella kerättiin 220 hylyn tiedot. Muinaisjäännösrekiste-
rissä niitä on tähän mennessä viety 11 kohdetta. 
 
Katanpään linnoitusrakenteet muodostavat oman arvokkaan kohdeluokkansa, jotka vaativat jatkossa kohdekohtaista hoito- ja korjaussuunnittelua. Putsaaressa on Katanpäähän 
liittyen optisen lennättimen jäänteet. Muuta historiallista maankäyttöä löytyy lähinnä majakkasaarista ja Vekarasta. Isokarissa historiallisen ajan maankäytön jäänteitä on säilynyt 
runsaasti. Erikoisin rakenne on suuri kivimuurijärjestelmä, joka on toiminut saaren yhtenä lypsyaitauksena. Kajakulmasta löytyy 1700-luvulla piirretty kartta, johon on merkitty 
useita niittyjä ja niihin kuuluva lato. Inventoinnissa todettiin näiden olevan hyvin tuottoisia suoniittyjä. Saaresta ei löytynyt merkkejä ladosta.  
 
Arkeologiset kohteet ovat pääosin hyväkuntoisia. Osa kohteista vaatii raivausta ja esim. Isokari vaatii toimenpidesuunnittelua. 

Muu kulttuuriperintö 
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Raumalla hoito- ja käyttösuunnitelmaa palvelevat kulttuuriperintöinventoinnit koskevat ennen kaikkea saaristolaisasutusta ja hylkyjä. Kohdeselvityksiä on tehty myös Kuuskajas-
karin rakennuskannasta ja linnakehistoriasta sekä Kylmäpihlajan majakkasaaresta. Tutkittuina kulttuuriperintökohteina ovat lisäksi mm. Reksaaren kirkonjäännökset, Nurmeksen 
ryssänuunit sekä 1. maailmansodan linnoitusjäännökset. Kulttuuriperinnön esittely on toteutettu. 

Kävijätutkimus 

Yksi tärkeimpiä harrastuksia kansallispuistossa on maiseman tarkkailu. Kävijätutkimuksen vastaajista 26% tutustuivat kulttuuriperintöön. Suurin osa vastanneista tutustuu oma-
toimisesti kulttuuriperintöön. Vastaukset korostavat kulttuuriympäristöjen merkitystä ja niiden kestävää maisemanhoitoa niin, että autenttinen maisema säilyy. 
 

Yhteenveto 

Selkämeren kansallispuiston kulttuuriperintö on monipuolinen. Kohdemäärät ovat suuria ja useista saarista löytyi ennestään tuntematonta kohteita. Kulttuuriperinnön ja historial-
listen maisemien tärkeys kansallispuiston ilmeelle ja myös luonnon monimuotoisuudelle on suuri. 
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9A Luonnon virkistyskäyttö: retkeily ja luontomatka ilu  

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö Kartta 
 
  

Selite 

Nykyisestä luonnon virkistyskäytöstä kuvataan retkeilyn ja luontomatkailun toimintaympäristöä, suunnittelualueen vetovoimaa ja merkitystä 
virkistyskäyttökohteena sekä nykyistä kysyntää, tarjontaa ja matkailun yhteistyötä.  Kysyntätietoja ovat mm. tiedot käyntimääristä ja asiakastyy-
tyväisyydestä. Tarjonnalla tarkoitetaan retkeilyreittien, rakenteiden ja rakennelmien määrää, kapasiteettia ja kuntoa. Tavoitteena on analysoida 
palvelujen ja palveluketjujen toimivuutta asiakaslähtöisesti. 

Toimintaympäristön kuvaus 
Selkämeren kansallispuisto käsittää 160 km pitkän kaistaleen Pohjanlahden rannikkoa ja yli 98 % puiston pinta-alasta on vettä. Saaristovyöhyke on paikoitellen harva ja 
kauttaaltaan erittäin kapeaa; uloimmat saaret ovat keskimäärin 10-15 km päässä rannasta. Käyttö suuntautuu kahdeksasta rannikkokunnasta (joista kolme kaupunkeja) 
lähtien muutamalla historiallisesti tunnetulle käyntikohteelle, joissa tarjolla yrittäjän matkailupalveluja (Katanpää, Isokari, Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari). Suuri osa alueen 
virkistyskäytöstä hajaantuu lukuisiin pikkusaariin, joista vain muutamassa on valmiiksi Metsähallituksen ylläpitämään palveluvarustusta (Iso-Enskeri ja Seliskeri). Huomatta-
vaa on, että kansallispuiston vesialueita käytetään myös ilman rantautumista mm. kalastukseen, ja muuhun veneilyyn. Maitse pääsee vain kahteen kansallispuiston kohtee-
seen: Uudenkaupungin Liesluotoon ja Merikarvian Sälttööseen, vain viimeksi mainitussa on olemassa paleluvarustusta. Toimijoita (kunnat, viranomaiset, yritykset, yhdistyk-
set) on paljon ja aktiivinen ja avoin yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on edellytys kansallispuiston palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 

Vetovoima ja merkitys 
Selkämeren kansallispuiston keskeiset vetovoimatekijät ja ominaispiirteet 

- Merellinen maisema ja luonto, veden laatu, puhtaus (veden puhtaudella kasvava merkitys) 
- Merenkulun historia: majakat, majakkasaaret ja miljööt (Isokari, Säppi, Kylmäpihlaja, Ouraluoto) 
- Historialliset kohteet (Katanpään ja Kuuskajaskarin linnakkeet, Isokari, Putsaari, kalastuskulttuurin näytealueet) 
- Linnustoltaan rikkaita kohteita monipuolisesti (sekä muutto- että pesintäalueita rannikolla ja saaristossa), kasvava merkitys myös luontomatkailussa 
- Saavutettavuus: saaristovyöhyke kapea, ulkosaaristoon lyhyt venematka, mutta monet kohteet kuitenkin merenkäynnille alttiita 
 

 
Suunnittelualueen kysyntä 

Kävijälaskenta Kävijätutkimus  

Suunnittelualueen 
käyntimäärä 

Vuosi  
32 200 Kävijätutkimuksen kohdealueet: Vuosi 

Kävijätyytyväisyysindeksi (asteikolla 1 = erittäin 
tyytymätön ... 5 = erittäin tyytyväinen) 2012 

Käyntimäärän kehitys kohteilta: 
Hamskeri, Sälttöö, Iso-Enskeri, Seliskeri, Yyte-
rin liete/Huhtala, Säppi, Kylmäpihlaja, Kuuska-
jaskari, Isokari ja Katanpää. 

2012 3,85 
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2012 ensimmäinen laskenta, sitä ennen annettiin 
isompia arvioita. Kävijätyytyväisyyden jakautuminen osatekijöihin (asteikolla 1 = erittäin tyytymätön ... 5 = erittäin tyytyväinen) 

Vuosi Käyntikerrat Muutos Tyytyväisyys  
palveluihin 

3,5 Tyytyväisyys  
ympäristöön 

4,01 Odotusten  
täyttyminen  

4,05 Häiriötekijöiden 
kokeminen  

4,41 

   Alueen kävijöiden jakautuminen eri tyyppeihin: 

   Paikalliset kävijät (%) 42 Päiväkävijät 
Osuus kävijöistä (%) Viipymä (h) 

44 3,5 t 

   Kotimaiset matkailijat 
(%) 

56 Yöpyjät 
Osuus kävijöistä (%) Viipymä (vrk) 

56 2,3 

   
Ulkomaalaiset mat-
kailijat (%) 2 Kävijävuorokaudet6 43 540 

Lisätietoja  
Kävijätutkimus ja veneilyselvitys: 

- Useimmille kävijöille (68%) kansallispuisto on entuudestaan tuttu alue, jossa vieraillaan usein, yleensä toistuvasti samassa kohteessa.  
- Kohteet ovat pitkään olleet retkeilykäytössä. Kävijät tulevat ensisijaisesti ko. tutulle kohteelle, eivätkä miellä tulevansa kansallispuistoon. 
- Kävijäprofiililtaan Selkämeren kansallispuisto on pienten seurueiden senioripuisto. 
- Kävijät saapuvat Satakunnan ja Vakka-Suomen lisäksi erityisesti Turun, Tampereen ja Helsingin seuduilta. Ulkomaalaisia kävijöitä on vähän (2 %). 
- Matkailijoiden kohteina korostuvat kohteet, joissa on tarjolla matkailupalveluja sekä reitti- tai tilausliikennettä: Isokari, Kylmäpihlaja, Kuuskajaskari, Säppi ja Katan-

pää. Omalla veneellä liikkuvat vierailevat vesialueen lisäksi Kylmäpihlajassa, Kuuskajaskarissa, Säpissä, Iso-Enskerissä, Seliskerissä ja Hamskerissa. Isokari ja 
Katanpää ovat luontaisia yöpymispaikkoja Saaristomeren ja Selkämeren sekä sitä pohjoisempien osien välillä liikkuville veneilijöille.  

- Vesialueella liikkuu paljon veneilijöitä jotka eivät rantaudu kansallispuiston kohteille. 
- Preiviikinlahdella kävijärakenne ja käynnit poikkeavat selvästi muista alueista: Preiviikinlahti on maitse tavoitettava lintuharrastuskohde, jonne tehdään lyhyitä päi-

väkäyntejä, kohteella ei yövytä. Merikohteilla kävijät ovat keskimäärin vähän nuorempia ja siellä liikutaan pienissä ryhmissä. Preiviikinlahdella liikutaan enemmän 
yksin. Paikallisten kävijöiden osuus on korostunut. 

- Kävijöiden tärkeimpiä aktiviteetteja ovat maiseman katselu, luonnon tarkkailu, moottoriveneily ja purjehdus sekä retkeily. Pelkästään vesialueella liikkuvilla korostu-
vat lisäksi mökkeily ja kalastus. 

- Kävijöiden ennakko-odotukset kansallispuiston luonnonympäristöstä, harrastusmahdollisuuksista (3,76) ja reiteistä sekä rakenteista (3,78) täyttyivät pääasiassa 
melko hyvin. Parhaiten odotukset täytti luonnonympäristö (4,6). 

- Alueen palveluiden laatu ja määrä arvioidaan melko hyviksi, mutta parannusta toivotaan etenkin jätehuollon toteutukseen ja ohjeistukseen, maantievarsiopastuk-
siin, yleisökäymälöihin, polttopuuhuoltoon, polkuviitoituksiin, opastetauluihin ja yrittäjien tuottamiin palveluihin. Uusia luontopolkuja ja rantautumispaikkoja toivottiin. 
Myös erityistarpeita toivottiin huomioitavan paremmin. 

- Puiston työllisyysvaikutus 15 htv sekä välittömät ja välilliset vaikutukset paikallistalouteen 1,26 miljoonaa euroa (2012). 
 
 
 
Retkeilypalvelujen tarjonta 

                                                           
6 Kävijävuorokaudet = kävijöiden kokonaisviipymä alueella = päiväkävijöiden osuus x kokonaiskäyntimäärä x päiväkävijöiden viipymä alueella (h) /24 + yöpyjien osuus x kokonaiskäyntimäärä x 
yöpyjien viipymä alueella (vrk). 
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Rakennukset Lkm Kapasi-
teetti (hlö) 

Kunto Ylläpito Muulla 
kuin 
valtion 
alueella 

Lisätietoja 
Hyvä Kesk. Huono Mh Muu 

Yrittäjän tai yhteistyö-
tahon kautta käytössä 
yhteensä 

17         

Katanpään linnake 7   3 4    
Kolme vuokrattu yhteistyöyrittäjän luontomatkailutoimintaa 
varten. 

Isokarin majakkamiljöö 6  1 3 2    
Kaikki vuokrattu yhteistyöyrittäjän luontomatkailutoimintaa 
varten. 

Säpin majakkamiljöö 5   5     Vuokrattu yhteistyöyhdistysten toimintaa varten. 

Muut LP:n käytössä 1        Fästingin mökki 

Ei LP:n omistuksessa Yli 30        Majakoita 2, Putsaaren kappeli, Säpin luotsiasema, pihara-
kennuksia, kalamajoja. 

Rakennelmat Lkm Kapasi-
teetti  

Kunto Ylläpito Muulla 
kuin 
valtion 
alueella 

 
Hyvä Kesk. Huono Mh Muu 

Venelaituri 7        + lukuisia yksityisiä  

Keittokatos, grillikatos 3        + yksityisiä mm. 2 Katanpäässä ja 1 Seliskerissä 

Tulentekopaikka 3        + lukuisia yksityisiä  

Polttopuusuoja 5         

Kuivakäymälä 7        + lukuisia yksityisiä 

Muu torni 2        + 3 kuntien luontotorneja 

Kävijälaskuri 4        Iso-Enskeri, Seliskeri (2), Säppi 

Pysäköintialue 1        Sälttöö 

Kaivoja 2        Katanpään porakaivo, Iso-Enskeri, Säppi, Seliskeri, Katava 

          

Reitit Km Esteetön (km) Päällyste (km) 

Ylläpito (km) Muulla 
kuin 
valtion 
alueella 

 
Mh Muu 

Luontopolku 1,5 0  1,5   Iso-Enskerin luontopolku 

Kesäreitti 3,5 + 0,3 0,1 2,7 3,5  16 
Preiviikinlahti yht. noin 20 km, josta Riitsaranlahdella ja Enä-
järvellä MH:n reittiä, Sälttöön laavupolku, 
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Huoltoreitti 1,1 0   1,1  Isokari, vuokralaisen hoidossa. 

Rauman kaupungin alueet 
Rauman kaupungin kohteilla on palvelurakenteita seu raavasti:  
 
Kansallispuistoon liitettävät kohteet: 
Kylmäpihlaja: opastuspiste, tulentekopaikat, yöpymiskatos, retki- ja palvelusatama, juomavesi, jätehuolto, käymälä, näkötorni, kalastuslupamyynti ja lainavene, majoitus- ja 
ravintolapalveluita sekä vuokrattava sauna. 
Kuuskajaskari: luontopolku ja näköalatorni sekä vedenalainen polku, muut palvelut keskittyvät kansallispuistoalueen ulkopuolelle (mm. opastuspiste, tulentekopaikka, retki- 
ja palvelusatama, juomavesi, jätehuolto, käymälä, majoitus- ja ravintolapalveluita sekä vuokrattava sauna) 
Riskonpöllä: rantautumispiste ja sukelluskohde. 
Santkari: rantautumispiste ja sukelluskohde 
Venereitit 
 
Luonto- ja retkeilyalueen kohteet: 
Nurmeksen-Aikonmaan retkeilyreitti: viitoitus, taukopaikat 
Pihlus: tulentekopaikat, käymälät, laituri, oleskelukatokset 
Nurmeksennokka: tulentekopaikka, käymälä 
Ristos: varaustupa, tulentekopaikka, käymälä 
Vesiluoma: varaustupa, sauna, tulentekopaikka, käymälä, juomavesi 
Vuorisola: varaustupa, sauna, juomavesi, tulentekopaikka 
Pinokari; tulentekopaikka, tulisijaton varaustupa 
Päiväranta: ryhmien varaustila, näyttelytila, laituri, sauna, juomavesi, tulentekopaikka, käymälä 
Reksaari-Karttu: saaristoleirintäalue, laiturit, käymälä, tulentekopaikka, majoitus, kahvila, sauna, retkeilyreitti 
Uusalmi: tulentekopaikka, käymälä 
Rohela: varaustupa, sauna, laituri, käymälä, juomavesi 
Omenapuunmaa: luontopolku, soutuvene 
Hevoskarta: varaustupa, käymälä, tulentekopaikka 
Melontareitti 
Venereitit 
 
Huom. Alueella sijaitsee runsaasti ns. epävirallisia rakenteita (kalamajoja, tulentekopaikkoja, laitureita, käymälöitä, kaivoja) jotka eivät ole Metsähallituksen ylläpitämiä palve-
luita ja joiden omistus- ja käyttöoikeussuhteet voivat olla epäselviä. Kulttuuriperintöinventoinnin yhteydessä kaikista on kerätty perustieto, mutta ei vielä viety Reiska-
paikkatietokantaan.   
 
 
Matkailun yhteistyö 

Vuosi 2013 Yhteistyöyritysten 
lukumäärä 

20 Yhteistyöyritysten suunnittelualueella palvelemien 
asiakkaiden lukumäärä 

17335 Yhteistyöyritysten tyytyväisyys palveluihin (asteikolla 
1 = erittäin tyytymätön ... 5 = erittäin tyytyväinen) 

3,20 

Lisätietoja 
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Yritystutkimuksen (2013) mukaan 
- Kansallispuiston alueella palvelluista asiakkaista 94 % oli suomalaisia. Ulkomaalaisten asiakkaiden tärkeimmät lähtömaat olivat Ruotsi, Saksa ja Venäjä.  
- Haastatelluista yrityksistä 44 % oli käyttänyt kansallispuiston aluetta. Sesonkiaikana käyttö oli vilkasta: suurin osa käytti aluetta vähintään kerran viikossa. 
- Tärkein yritysten tarjoama palvelu oli tilausveneliikenne. Muita tärkeitä palveluita olivat opastetut retket, luonnon tarkkailu, retkeily sekä kalastus. 
- Eniten yrittäjät käyttivät kansallispuiston vesialueita. Muita paljon käytettyjä kohteita olivat majakkasaaret ja linnakesaaret. 
- Puiston palveluiden osalta parhaimmaksi arvioitiin yhteistyö Metsähallituksen henkilöstön ja yrittäjien välillä, heikoimmaksi erityisryhmien palvelut. 
- Parannusta toivottiin eniten alueen laitureihin ja rantautumispaikkoihin, mutta myös retkeilyrakenteisiin. 
- Yritykset odottavat yhteistyöltä Metsähallituksen kanssa erityisesti näkyvyyttä, markkinointia ja niiden kautta asiakkaita. Lisäksi mainittiin tiedonvälitys, keskusteleva 

yhteistyö, verkostoitumistapaamiset sekä tapahtumien järjestäminen yhteistyössä. 
- Reilu kolmannes yrityksistä, jotka eivät vielä olleet käyttäneet kansallispuiston aluetta, aikoivat todennäköisesti käyttää aluetta tulevaisuudessa. 
- Yritykset arvioivat alueen matkailun kasvavan tulevaisuudessa, mutta toivat esille, että mahdolliset alueen käytön ja liikkumisen rajoitukset saattavat vaikuttaa alu-

een hyödyntämiseen. Myös palveluiden ja rakenteiden kehitys vaikuttaa puiston käyttöön jatkossa.  
- Yrittäjien näkemykset kansallispuiston perustamisen vaikutuksista vaihtelivat. Enemmistö oli sitä mieltä, että kansallispuiston perustaminen ei ollut vaikuttanut yri-

tystoimintaan. Puiston perustamisesta oli vastausajankohtana kuitenkin kulunut aikaa vasta yksi sesonki. Osa yrityksistä oli myös niin uusia, ettei yritys ollut toimi-
nut vielä 2012. Noin viidesosan mielestä puisto oli tuonut alueelle näkyvyyttä ja positiivista imagoa ja lisäksi lähes yhtä suuri joukko oli sitä mieltä, että näkyvyyden 
lisäksi puisto on vaikuttanut myös asiakasmääriin.   
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9B Luonnon virkistyskäyttö: opastusviestintä  

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö Ei karttaa 

Selite 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualuetta koskevan opastusviestinnän keskeiset tunnusluvut sekä Metsähallituksen ja yhteistyökumppaneiden opas-
tusviestinnän keinot. Opastusviestintää tehdään asiakaspalvelupisteissä, Luontoon.fi -sivuilla ja maastossa. Keinoja ovat mm. henkilöopastus, sähköi-
sen ja painetun opastusmateriaalin tuottaminen ja maasto-opasteet.  

Metsähallituksen opastusviestintä suunnittelualueella 

Käyntimäärät  Asiakastyytyväisyys asiakaspalvelupisteissä 

Vuosi Asiakaspalvelu-
pisteissä 

Luontoon.fi-
sivuilla 

Asiakaspalvelupisteet Vuosi Asiakastyytyväisyys (asteikolla 1=erittäin 
tyytymätön - 5=erittäin tyytyväinen) 

2011  elo-joulu: 3311 Verkostomainen, koostuu lähinnä kunnan infopisteistä 2012 -  

2012  8640 Asiakkaita opastetuissa ryhmissä asiakaspalvelupisteissä Asiakkaita opastetuissa ryhmissä maastossa 

2013 
Ens. Luontotalo  
Arkin kesä: touko-
heinä: 3389 

tammi-
heinäkuu: 
7216 

Vuosi 2012 
Henki-
löä 

Koululaisten 
osuus (%) 

Vuosi 2012 
Henki-
löä 

Koululaisten 
osuus (%) 

   Perustiedon tarjonta 0 0 Perustiedon tarjonta 182  
(9 ryhmää) 

0 

   Herättelevä opastus 0  0 Herättelevä opastus 600  
(3  ryhmää) 

0 

   Syventävä opastus 0 0 Syventävä opastus 0 0 

Lisätietoja 

 
Opastusviestinnän keinot suunnittelualueella, 
Metsähallituksen ylläpitämät 

Lkm Kuvaus 

Asiakaspalvelupisteet 1 Ei omaa luontokeskusta. Asiakaspalvelu hoidetaan verkostomaisesti, kuntien matkailuinfojen kautta. Lisäksi 2013 
on Porin luontotalo Arkista ostettu Selkämeren perusopastuksen tarjonta. 

Opastuspisteet 0  

Luontoon.fi-sivut 14 Peruskuvaus jaettu 14 ylläpidettävälle sivulle, sama aineisto myös ruotsiksi ja englanniksi 

Maasto-opasteet 54 

Merikarvialla  3 pistettä á 3xA0 (Krookka, Merikarvia Camping ja Kasala), Porissa 2 pistettä á 3xA0 (Putaja, 
Huhtala), 2 pistettä á 2xA0 (Hilskansaari, Arkki), 2 pistettä 4 x A0 (Reposaaren vierasvenesatama ja Reposaaren 
Maisan piste), Luvialla  1 piste á 4xA0 (Laitakari), Eurajoella  1 piste á 2xA0, Raumalla  4 pistettä á 3xA0 (Kyl-
mäpihlaja, Kuuskajaskari, Pihlus ja Reksaari), Uudessakaupungissa  1 piste á 3xA0 (Vaso), Kustavissa  2 pis-
tettä á 3xA0 (Isokari ja Katanpää) 

Luontopolut 1 Iso-Enskerin luontopolku (1,5 km) 
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Esitteet ja muu painomateriaali 1 Selkämeren esite, suomi-ruotsi ja englanti-saksa 

Sähköiset opastustuotteet 1 www.selkameri.fi, jossa 85 kohdetta kuvattuna, käyntimäärä 4-9/2013 11 700 kpl, Selkämeren Facebook –sivut, 
657 ystävää (20.11.2013). 

Yhteistyötahojen opastusviestinnän kuvaus 

Sesonkiaikaan Metsähallituksen yhteistyökumppanit opastavat kävijöitä ainakin seuraavissa kohteissa: Katanpää (yhteistyöyrittäjä), Isokari (yhteistyöyrittäjä), Rauman 
Kylmäpihlaja (Rauman kaupunki), Porin Luontotalo Arkki, kuntien matkailuinfot (joiden kanssa yhteistyötä vasta kehitetään).  
Yhteenveto (Luonnon virkistyskäytön nykytila: Retkeily, luontomatkailu ja opastusviestintä)  
Nykytila perustuu pitkälti jo ennen kansallispuiston perustamista vallinneeseen tilanteeseen: tunnettuja käyntikohteita kansallispuiston alueella entuudestaan ovat olleet 
Katanpää, Isokari, Rauman Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari sekä Säppi, joihin kaikkiin kohdistuu myös luontomatkailua/ yritystoimintaa. Jokamiesveneilijöitä varten palvelu-
varustusta on ollut entuudestaan vain Porin Iso-Enskerissä ja Seliskerissä. Virkistyskäyttöä tukevia palvelurakenteita on ollut lisäksi mannerkohteilla Porin Preiviikinlahdel-
la (osana laajempaa kaupungin ylläpitämää kokonaisuutta) ja Merikarvian Sälttöössä. Kansallispuiston toiminnan käynnistämisvaiheessa on pyritty samaan perusopas-
tusaineisto kattavaksi: alue-esite, luontoon.fi-sivut, maasto-opastetaulut ja kansallispuiston kyltit keskeisimpiin paikkoihin, tietoa kansallispuistosta myös Porin luontotalo 
Arkkiin. Perustietoa kansallispuistosta on levitetty myös yhteistyöyrittäjien (9/2013 mennessä 20 sopimusta) ja muiden matkailutoimijoiden yhteistyötilaisuuksia että yleisö-
tapahtumia järjestämällä. Perustamismäärärahalla ja hankkeilla (2011-13) on pyritty korjaamaan ja täydentämään kaikkein kriittisimmät kohdat palveluvarustuksessa: 
Katanpään vesi, Isokarin käymälä, rakennus- ja laiturikorjaukset, Säpin käymälä ja rakennusten vuotokohdat, Riitsaranlahden käymälä, Iso-Enskerin ja Seliskerin palvelu-
varustuksen kunnostaminen. Nykyisellään kansallispuiston kävijä on tyypillisesti paikallinen veneilijä pari päivää kestävällä käynnillä mökkeilyn, kalastuksen tai muun 
vapaa-ajan vieton puitteissa. Niihin kohteisiin, joihin on säännöllistä reittiveneliikennettä (Kylmäpihlaja, Kuuskajaskari, Isokari), tullaan myös matkailijana kauempaa. 
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10 Erätalous: nykytila 

Vastuuprosessi Erä Kartta 
 
  

Selite 
Lomakkeessa esitetään erätalouden nykykäytännöt ja sopimus- sekä lupatilanne. Metsästyksen osalta kenttään on kirjattu nykyinen tilanne ja sopimusten 
voimassaoloaika. Lomakkeen tarkoituksena on antaa riittävät tiedot siihen, että alueen käyttöarvoa näiden toimintojen osalta voidaan arvioida.  

Metsästys 

 
ML 8 § aluetta (kunnan asukkailla oikeus metsästykseen 
valtion mailla) 

 

 Yleistä vesialuetta (metsästysoikeus ML 7 § mukaisesti)   

 
Metsästys  
kielletty 

Metsästys on kansallispuistossa pääsääntöisesti kielletty. Poikkeuksena harmaahylkeen metsästys ja vesilintujen metsästys neljällä lupa-alueella. Metsähalli-
tus voi luonnonsuojelulain 15 § perusteella myöntää poikkeuslupia mm. valkohäntäpeuran ja pienpetojen pyyntiin sekä hirven ajoon.   

 
Lupametsäs-
tysaluetta 

Kansallispuistossa on neljä lupametsästysaluetta: Uudenkaupungin Harmaaletot (2827 ha), Rauman Bokreivit (818 ha), Porin Räyhät (1060 ha) ja Merikarvian 
Kasalapodan (Isopoda) (381 ha). Metsästys koskee vesilintujen syysmetsästystä. Rauhoitusajan ulkopuolella lajin laillisena metsästysaikana. Maa- ja metsä-
talousministeriö voi asetuksella kieltää tai rajoittaa riistaeläinlajien metsästystä.   

 
Sopimus-
metsästys-
aluetta 

Seurat (kpl) Pinta-ala (ha) Sopimuskauden pituus Rajoitukset, lisätietoja 

1    
Harmaahylkeen metsästys tapahtuu suurimmaksi osaksi entisellä yleisellä vesi-
alueella jossa ei tarvita Metsähallituksen lupaa. 

 
Vain hirven-
ajo Hirvenajo on Metsähallituksen luvalla sallittua (luonnonsuojelulaki 1096/1996 §15). Vuoden 2012 lopussa on voimassa kuusi lupaa hirvenajoon.  

Alueen merkitys metsästyskohteena 

Harmaahylkeen metsästys on sallittu kansallispuistossa, ja edellyttää metsästysoikeuden saannin Metsähallitukselta sekä aikaisemmin 
Suomen Riistakeskuksen pyyntiluvan. Metsästysvuodesta 2014 alkaen harmaahylkeen metsästys on ollut kiintiömetsästystä. Harmaanhyl-
keen metsästys on sallittu kansallispuistoon liitettävillä yleisillä vesialueilla ilman Metsähallituksen lupaa ja muilla alueilla metsästysvuokra-
sopimuksilla (tällä hetkellä yksi sopimus). Saalismäärät ovat viimevuosina olleet muutama kymmenen yksilöä Selkämerellä. 

Vesilintujen osalta Räyhien ja Bokreivien merkitys on suurin, Harmaaletoilla ja Kasalabådanilla varsin vähän lupia. Myydyt luvat vuosina 
2011 ja 2012: Harmaaletot (3/11), Bokreivit (56/40), Räyhät (13/15) ja Kasalapodan (3/0).  
 
Luonnonsuojelulain §15 perusteella on annettu 12 poikkeuslupaa, jotka sisältävät seuraavia lajeja: minkki (9 luvassa), supikoira (9), kettu 
(7), valkohäntäpeura (5), mufloni (1) ja hirvenajo (6).  
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Arvio metsästyspaineesta alueella  Suuri  Keskinkertainen  Pieni Tarkennus 
Metsästyspaine yleisellä tasolla pieni, mutta voi ajoittain olla 
paikallisesti merkittävä vesilintujen syysmetsästysalueilla.    

Riistakannat Pyydetään lausuntoa RKTL:ltä 

Lisätietoja 
Yksityisillä suojelualueilla metsästyskäytäntö vaihtelee. Alueen tärkeimmät saalislajit ovat hirvieläimet ja vesilinnut. Harmaahylkeen osalta noudatetaan 
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen riistakeskuksen ohjeita, jotka pohjautuvat mm. hyljekantojen hoitosuunnitelmaan.  
 

Kalastus 

 
Yleistä vesialuetta (kalastusoikeus KL 6 § 
mukaisesti)  

Kansallispuisto on perustamislain 326/2011 § 4 perusteella erityisasemassa, sillä kaikki siihen kuuluvat vesialueet rinnaste-
taan yleiseen vesialueeseen. Metsähallituksen lupaa ei siten tarvita kalastuksessa. Muut mahdolliset luvat tulee kuitenkin 
olla voimassa (kalastuslaki 286/1982). Mahdollisista kalastusrajoituksista päättää kalatalousviranomainen (Varsinais-
Suomen ELY-keskus).  

 Yleiskalastusoikeuteen perustuva pilkkiminen ja onkiminen sekä viehekalastus läänikohtaisella luvalla on sallittu (KL 8 § mukaisesti) 

 
Pilkkiminen, onkiminen ja viehekalastus 
läänikohtaisella luvalla on sallittu osittain  

 Lupakalastusvedet  

Alueen merkitys ka-
lastuskohteena 

Ammattikalastukselle merkitys on suuri koko alueella. Rannikon läheisessä kalastuksessa verkko- ja rysäpyynti ovat tällä hetkellä tärkeimmät pyyntimuodot 
ja alueen ulko-osissa myös troolaus. Verkkokalastus on vähentynyt viime vuosina voimakkaasti ajoverkkokalastuksen kieltämisen ja hyljekannan kasvun 
seurauksena. Verkkokalastusta korvaamaan on kehittynyt uuden tyyppistä rysäkalastusta hylkeenkestävillä pyydyksillä. Troolaus kohdistuu silakkaan ja 
kilohailiin. Rysäkalastuksen kohdelajit ovat pääasiassa siika ja lohi sekä ympäristönhoitopalkkiojärjestelmän myötä enenevässä määrin särkikalat. Viime 
aikoina myös silakan rysäpyynti on uudelleen yleistymässä. Vapaa-ajankalastus alueella on vilkasta pääosin uistelua sekä kotitarvekalastusta verkoilla.  

Arvio alueen kalastuspaineesta  Suuri  Keskinkertainen  Pieni Tarkennus 
Kalastuspaine kaiken kaikkiaan pieni vaikka alue ammattikalastukselle 
tärkeä. Alueella myös laajoja alueita joissa ei juurikaan ammattikalas-
tusta.   

Saaliskalat 

Tärkeimmät saalislajit ovat siika (224 x1000 kg vuonna 2011), ahven (529), kuha 136), kuore (946) sekä silakka (75065) ja kilohaili (3458) (tilastot: RKTL, 
koskee koko Selkämerta, ts. myös suunnittelualueen ulkopuolisia alueita). Myös lohi on ammattikalastuksen kannalta keskeinen saalislaji. Siiasta esiintyy 
sekä vaellussiikaa että karisiikaa. Saaliin arvo vuonna 2011 oli noin 8,4 miljoonaa euroa (HUOM! alueen eteläisin osa Kustavissa lukeutuu Saaristomereen, 
jonka tilastoja ei tässä yhteydessä ole mukana).  

Kutupaikat Mahdolliset kutupaikat selvitettävä ja mikäli tarvetta kalastusta voidaan rajoittaa. Esim. siian kutupaikkoja on selvitetty Lounais-Suomen kalatalouskeskuk-
sen ja RKTL:n toimesta.  

Vaelluskalareitit Pohjanlahden rannikko on tärkeä lohen, meritaimenen ja siian vaellusreitti.  

Ammattikalastus Ammattikalastajien lukumäärä on noin 350, joista noin kolmannes pääammatinkalastajia. Eniten ammattikalastajia on Porissa, Raumalla, Uudessakaupun-
gissa ja Merikarvialla.  

Istutukset (kalat, 
ravut) 

Selkämeren alueelle istutetaan mm. RKTL:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kalastusalueiden toimesta sekä kompensaatioistutuksin kuhaa, siikaa, 
haukea, meritaimenta ja lohta. 

Lisätietoja 
Selkämeren alueella on 17 vesiviljelylaitosta Vakka-Suomessa, Eurajoella ja Luvialla, joiden vuotuinen lisäkasvu on noin 1,2 miljoonaa kg muodostuen 
pääasiassa kirjolohesta. Laitokset sijaitsevat yksityisillä vesialueilla. 

Yksityiset suojelualueet 

Yksityisillä suojelualueilla on vaihtelevasti metsästysrajoituksia ja kalastusta ei ole rajoitettu ellei liikkumista niissä ole erikseen rajoitettu.  
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Erätalouden yhteenveto 
Selkämerellä on vuosisatojen mittainen arvokas kalastuskulttuuri, joka on vaarassa kadota. Viimeisten vuosikymmenten aikana kalastajamäärien ohella myös saaliit ovat puolittu-
neet ja saaliit jakautuvat yhä voimakkaammin eri kuntien välillä. Tästä huolimatta Selkämeren alue on edelleen yksi tärkeimmistä ammattikalastusalueista maassamme. Elinkeinon 
vahvuuksina nähdään mm. kalavesien saatavuus ja kestävän kalastuksen toteutuminen. Haasteina ovat mm. kotimaisen kalan hintataso, kilpailu tuontikalan kanssa sekä kalastusta 
koskevat rajoitukset, säätelyt ja lisääntynyt harmaahyljekanta. RKTL:n haastettelututkimuksen mukaan 2/3 Selkämeren ammattikalastajista kokivat merimetsokannan vaikeuttavan 
elinkeinon harjoittamista ja jatkuvuutta. Kotimaisen kalan kysynnän toivotaan kuitenkin tulevaisuudessa kasvavan lähiruokatrendien suosion myötä. Kalakantojen suurimmat uhat 
kohdistuvat vedenlaadun muutoksiin sekä kutupaikkojen tilan heikentymiseen sekä kutujokien vesistörakentamiseen.  
 
Selkämeren kansallispuisto on rajoittanut metsästysmahdollisuuksia verrattuna kansallispuistoa edeltävään tilanteeseen. Toisaalta kansallispuisto tarjoaa neljä vesilintujen syys-
metsästysaluetta jotka ovat kaikkien metsästäjien käytettävissä. Yksityisillä alueilla on myös edelleen mahdollisuus metsästää, mikäli maanomistaja sen sallii ja yksityisten luonnon-
suojelualueiden osalta rauhoitusmääräysten niin salliessa. Vierasperäisten pienpetojen tehopyynti saaristo- ja kosteikkoalueilla on tärkeää ajatellen linnuston monimuotoisuutta ja 
myös riistakantoja. Kansallispuiston erikoisuuksiin kuuluu Säpin muflonit, jotka on istutettusaareen vuonna 1949. Talvikanta on tätä nykyä noin 40-50 yksilöä.   
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11 Tutkimus 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu ja alueiden hallinta  

Selite Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen nykyinen tutkimuskäyttö ja mahdolliset tutkimuskoealat ja muut vastaavat, jotka tulee huomioida suunnittelussa. 
Tutkimus sisältää myös esimerkiksi pitkäaikaiset ympäristön tilan seurannat. Mikäli alueella ei ole tutkimuskäyttöä, se todetaan lomakkeella. 

Alueella aikaisemmin tehty tutkimus 
Selkämeren alueella on tehty monipuolisesti eri alojen tutkimuksia vuosien saatossa mm. Turun yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
toksen, Porin lintutieteellisen yhdistyksen (mm. Säpin lintuasema) sekä yksittäisten tutkijoiden toimesta. Alueella on lisäksi laaja seurantaverkosto. Alueella on aikaisemmin 
ollut kiinteitä tutkimusasemia (Porin Reposaari; RKTL ja Kustavin Isokari, TY. Alueella on tehty monipuolista tutkimusta mm. vedenalaiseen luontoon, kulttuuriperintöön ja 
lajeihin (mm. linnusto, kalasto, perhoset, kasvillisuus ja pohjaeläimet) liittyen. Emeritus professori Sakari Hinneri on kerännyt huomattavan aineiston Vakka-Suomen ja Rau-
man saariston saarilta ja luodoilta, joka käsittelee putkilokasvein esiintymistä ja siinä tapahtuneita muutoksia viimeisen 60 vuoden aikana.  

 Alue on aktiivisessa tutkimuskäytössä  Alueella ei ole säännöllistä tutkimuskäyttöä 

 Alue kuuluu ennallistamisen seurantaverkostoon  Alue kuuluu luonnonhoidon seurantaverkostoon 

Nykyinen tutkimuskäyttö 

Vedenalaisen luonnon inventointi ja tutkimus on viime vuosina tehostunut mm. VELMU-hankkeen ansiosta (Metsähallitus, RKTL, SYKE, Varsi-
nais-Suomen ELY-keskus) ja myös linnustoa ja kalakantoja on tutkittu monipuolisesti. Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimus-
keskus sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma ovat luoneet vankan perustan tutkimustoiminnalle etenkin Satakun-
nan alueella. Tutkimustoiminta on nykyisin paitsi ekologista myös sosio-ekonomista ja yhteiskunnallista.  

Koealat  

Tutkimustahot 

Turun yliopisto, Suomen ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Museovirasto, Satakunnan museo, Turun maakuntamuseo, 
Posiva Oy, Pyhäjärvi-Instituutti, Porin lintutieteellinen yhdistys sekä seurannoista, selvityksistä ja inventoinneista myös Varsinais-Suomen ELY-
keskus ja Metsähallitus. Eläin- ja kasvilajien seurantoihin ja lintujen rengastustoimintaan osallistuu alan harrastajia, jotka raportoivat tuloksistaan 
Luonnontieteelliselle keskusmuseolle. 

Tutkimusluvat Tällä hetkellä muutama tutkimuslupa (lintujen rengastus, vesi- ja sedimenttinäytteiden otto). 

Merkitys tutkimuskohteena 

  Merkittävä  Kohtalaisen merkittävä   Ei merkittävä 
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12 Muu luonnonvarojen käyttö, rasitteet, käyttöoike udet ja sopimukset 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta  
 

 

Selite 
Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonnonvarojen käyttö (pl. riista- ja kalakannat) sekä alueen kiinteistöihin (lähinnä valtion maalla) kohdistuvat rasit-
teet, käyttöoikeudet ja sopimukset. Lomakkeen tarkoituksena on antaa kuva suunnittelualueelle kohdistuvista, luonnonvarojen käyttöön, rasitteisiin, käyttöoi-
keuksiin ja sopimuksiin liittyvistä maankäytön paineista.  

Marjastus ja sienestys 

 
 

Sallittu koko alueella  Kielletty koko alueella 

Sallittu osittain  

Poronhoito 

 Suunnittelualue sijoittuu poronhoitoalueelle  Ei sijoitu poronhoitoalueelle 

Paliskunta 
Suunnittelualueesta 
kuuluu paliskuntaan (%) 

Paliskunnan suurin  
sallittu poromäärä 

Poromääräarvio  
suunnittelualueella Talvilaidunten kunto 

     

     

Toiminnan kuvaus  

Rakenteet Porokämpät  Erotusaitaukset  Muut rakenteet  

Kaivoskivennäiset, maa-ainekset, polttopuut, pohjav esi 

Kaivosvaltaukset  Lkm 0 Kaivoskivennäiset  

Kaivospiirit  Lkm 0 Kaivoskivennäiset  

Maa-ainesten otto Kielletty kansallispuistossa ja Natura 2000 –alueella sekä yksityisillä suojelualueilla.  

Polttopuun otto Kielletty kansallispuistossa. Yksityisten suojelualueiden osalta voi esiintyä vaihtelevia käytäntöjä. Ajopuiden ottaminen myös kansallispuistossa 
on sallittu. 

Pohjaveden otto Suunnittelualueella ei sijaitse pohjavesialueita eikä suunnittelualueella ole vedenottamoita. Alueella on kotitaloustarpeita varten vesikaivoja.  

Lisätietoja  

Metsätalous 
Kansallispuisto ja yksityiset suojelualueet ovat metsätalouskäytön ulkopuolella. Muualla Natura 2000 –alueella (kun toteutustapa on muu kuin luonnonsuojelualue) metsätalous 
saattaa olla mahdollista mutta riippuu alueellisen ELY-keskuksen ja maanomistajan välisistä sopimuksista. 
Rasitteet, käyttöoikeudet ja sopimukset 
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Vuokra- ja käyttöoikeus-
sopimukset Kpl 16 Lisätietoja 

Kalamaja 5, johdin 3, tieoikeus 3, masto 2, muu 3 sekä 2 matkailukäyttö. Tämän lisäksi 7 laidunvuokrasopimusta 
ja 3 metsästysvuokrasopimusta (2 harmaahylkeen metsästykseen ja 1 kansallispuiston ulkopuolisille alueille 
Kustavin Isokarissa) 

Alueen suojeluun tai käyt-
töön vaikuttavat rasitteet 

Kansallispuiston kiinteistötoimitus aloitettiin vuonna 2011 ja on saatu päätökseen vuonna 2013. Rasitteet ja käyttöoikeudet on käyty läpi siinä 
yhteydessä ja tarpeettomat on lakkautettu.  

Lisätietoja 

Metsähallitus on osakkaana useassa yksityistiessä, lähinnä Uudessakaupungissa ja Porissa. Osalle näistä ohjataan kävijöitä ja mikäli uusille 
kohteille ohjataan kävijöitä tulee tiemaksujen tarkistaminen ajankohtaiseksi.  
 
Kansallispuistossa on rakennuksia ja rakennelmia joiden käytöstä ei ole tehty sopimuksia Metsähallituksen kanssa.  
 
Kansallispuiston naapurikiinteistöissä on runsaasti vapaa-ajanasutusta, jonne saavutaan vesitse.  
 
Eurajoen Olkiluodossa kansallispuiston läheisyydessä toimii ydinvoimaloita, jotka purkavat jäähdytysvettä merialueille. Jäähdytysvesien lämmit-
tävä vaikutus ulottuu jossain määrin myös kansallispuiston vesialueelle. Suurin osa kansallispuiston vesialueesta kuuluu myös Natura 2000 –
verkostoon. Ydinvoimaloiden vesi- ja ympäristölupalain mukaisia lupia harkittaessa näiden laitosten lämpökuorman vaikutuksia arvioidaan jo 
nykyisellään luonnonsuojelulaissa olevien Natura 2000 –verkostoa koskevien arviointisäännösten mukaisella tavalla. Kansallispuiston perustami-
nen ei tuonut tähän arviointii n, eikä kansallispuiston tavoitteisiin liity seikkoja, jotka vaikeuttaisivat ydinvoimalaitosten toimintaa. Selkämeren 
kansallispuistossa voidaan rauhoitusmääräysten estämättä Metsähallituksen luvalla tehdä Olkiluodon voimalaitoksen jäähdytysveden kauko-oton 
ja –purun edellyttämiä toimenpiteitä 

Yksityiset suojelualueet 

Yksityisten suojelualueiden käytöstä on sovittu alueiden rauhoitusmääräyksissä.  

Yhteenveto 
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13 Keskeiset suojelu- ja käyttöarvot 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; prosessien yhteistyö arvojen määrittelyssä on tärkeää 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen keskeiset luonto-, kulttuuriperintö- ja käyttöarvot. Suunnittelualueen keskeisten arvojen määrittely tehdään ny-
kytilan kuvauksen pohjalta ottaen huomioon alueen perustamistarkoitus sekä luonnonsuojelulain ja muiden aluetta koskevien säädösten yleiset tavoit-
teet. Arvojen määrittely on hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimpiä kohtia, sillä suunnitelman päämäärät ja tavoitteet kohdistuvat suunnittelualueen kes-
keisten arvojen säilyttämiseen ja parantamiseen.  

Nro Arvoluokka Arvotyyppi Kuvaus 

1 Luontoarvot Ekosysteemit 
Vedenalainen luonto: Selkämeren vedenlaatu on pääasiassa hyvä. Lajisto pohjoisen ja eteläisen vai-
hettumisvyöhykkeellä. Monipuolinen vedenalainen eliöstö, luonnonkalakannat sekä arvokkaita luonto-
tyyppejä (esim. riutat, fladat).   

2 Luontoarvot Luontodirektiivin luontotyypit 

Selkämerelle tyypilliset luontotyypit: meri ja rannikko (vedenalaiset hiekkasärkät, riutat, kivikkorannat, 
ulkosaariston luodot ja saaret, merenrantaniityt sekä erilaiset dyynit), nummet ja niityt (runsaslajiset 
kuivat ja tuoreet niityt), maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsät  sekä metsät (luonnonmetsät, 
lehdot). Luontodirektiivin luontotyyppejä 30 kpl. 

3 Luontoarvot Luonto- ja lintudirektiivin 
eläin- ja lintulajit 

15 luonto- (liitteen II ja IV) ja 40 lintudirektiivin liitteen I lajia sekä 38 direktiivin säännöllistä muuttolintu-
lajia. Alueella esiintyy lisäksi uhanalaisia lajeja sekä muu rikas ja monipuolinen lajisto. Esim. saaristo-
linnusto on kaiken kaikkiaan arvokas. Selkämeren rannikko on tärkeä lintujen muutto- ja levähdysalue 
sekä keväällä että syksyllä.  

4 Kulttuuriarvot Paikalliskulttuuri 

Alueen arvokkaat rakennukset ja rakennuskokonaisuudet (Katanpää, Isokari, Vekara, Säppi, Räyhät, 
Kumppoosit), arkeologia (esim. kalastukseen liittyvät verkonkuivatuspaikat, jatulintarhat, yöpymispai-
kat, veneenpitopaikat),merenkulkuun liittyvä kulttuuriperintö erityisesti majakat, kalastukseen ja erän-
käyntiin liittyvä kulttuuriperintö sekä vedenalaiset kohteet. 

5 Kulttuuriarvot 
Luonnon- ja kulttuurimaise-
ma 

Selkämeren saaristo- ja rannikko maisema ja sen arvokkaat osa-alueet (esim. Katanpää, Säppi, Isoka-
ri, Ahlainen, Ouran saaristo, Luvian saaristo, Rauman saaristo). Äänimaisemaltaan hiljaiset alueet 
(esim. Satakunnan maakuntakaavassa Ouran saaristo, Säppi ja Luvian saaristo. 

6 
Virkistys- ja elinkeinokäyt-
tö Erätalous 

Ammattikalastus: rannikonläheinen verkko- ja rysäpyynti, silakan troolaus. Vapaa-ajan kalastus ja 
metsästys (vesilinnut, harmaahylje). 

7 Virkistys- ja elinkeinokäyt-
tö 

Luonnon- ja kulttuurikohtei-
den virkistyskäyttö 

Tunnetut käyntikohteet, joilla erityyppisiä matkailupalveluja (Säppi, Katanpää, Isokari, Kylmäpihlaja, 
Kuuskajaskari, Ouraluoto) sekä jokamiesveneilijän kohteet, joilla veneilyä tukevaa palveluvarustusta 
(em. lisäksi Seliskeri, Iso-Enskeri, Hamskeri). Preiviikilahden lintu- ja luontoharrastusta tukeva laaja 
kokonaisuus. Opastusviestintä: vedenalaisen luonnon, kalakantojen ja kalastuksen tunnetuksi tekemi-
nen. Yhteistyö luontomatkailuyrittäjien kanssa. 

8 Tutkimus- ja seurantamer-
kitys 

Tutkimus 
Tutkimusmerkitys, myös seuranta. Pohjois-eteläsuuntaisen muutoksen tutkimus, ilmastonmuutos ja 
ympäristönmuutos, kulttuuriperintöön liittyvä tutkimus, vedenalainen luonto, kalakannat ja vedenlaatu 
jne. 
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 44 

14 Uhka-analyysi 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; prosessien yhteistyö on tärkeää 

Selite 
Uhka-analyysi kohdistuu suunnittelualueen keskeisiin suojelu- ja käyttöarvoihin sekä maankäyttömuotoihin, joilla voi olla vaikutusta ko. arvoihin. Tavoit-
teena on tunnistaa ne käyttömuodot ja toiminnot, joilla voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia suojelun kohteena oleviin arvoihin. Analyysissä huomioi-
daan paitsi suunnittelualueen sisäiset paineet ja kehityssuunnat, myös mahdolliset alueen ulkopuolelta tulevat paineet. 

 Uhkan kohdentuminen Merkittä-
vyys  

Keskeinen suojelu- tai 
käyttöarvo 
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Uhkan syy ja kuvaus 
Mahdollisuudet 
vaikuttaa 
suunnittelussa 

 
Luontotyypit ja lajit 
 
Paikalliskulttuuri 
 
Saaristomaisema 
 
Virkistyskäyttö 

Laidunnuksen 
päättyminen 

       

Eläintenpito ja laidunnus sekä eläinten pitoon kuuluva 
maankäyttö ovat kuuluneet useiden saarten käyttömuo-
toihin edellisinä vuosikymmeninä. Perinteinen laidunnus 
on loppunut saarten vakituisen asutuksen vähentyessä. 
Näitä kohteita ovat mm. Kustavin Isokari, Uudenkaupun-
gin Vekara, Luvian Säppi, Rauman Nurmes. Laidunnuk-
sen loppuminen ja umpeenkasvu (vrt. alempana) uhkaa 
luontotyyppejä (esim. erilaiset niityt, nummet, rannat).  
Laidunnus on myös osa saaristokulttuuria ja vaikuttaa 
maisema- ja virkistysarvoihin. Laidunnuksen loppumisella 
on vaikutuksia myös lajistolle. 

Kyllä: vaikut-
tamalla siten 
että entisiä 
laidunsaaria 
saadaan uu-
destaan lai-
dunnuksen 
piiriin. 

Luontotyypit ja lajit Metsätalous        

Isommat ja varsinkin mantereella sijaitsevat metsät ovat 
osittain entisiä talousmetsiä tai metsiä joista on kerätty 
aktiivisesti puuta kotitarpeeseen. Esimerkiksi Säpissä on 
suoritettu metsänhakkuita 1960 –luvulle saakka. Myös 
suuremmilla saarilla kuten Porin edustalla ja kansallis-
puiston mannerosilla on ollut metsänkäsittelyä viime vuo-
sikymmeninä. Entinen metsänkäyttö vaikuttaa edelleen 
esim. metsien luonnontilaisuuteen ja rakenteeseen sekä 
lajistoon.  

Kyllä: metsiä 
suojelemalla ja 
ennallistamalla 
luonnontilai-
suutta voidaan 
pitkällä täh-
täimellä lisätä. 
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Vedenalainen luonto 
Lajit 
Saaristomaisemat  
 

Energian tuo-
tanto: vesi- ja 
tuulivoima 

       

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa ennen kaikkea 
maisemaan sekä linnustoon ja kalastoon. Merituulipuistot 
aiheuttavat pohjan muutoksia. Voimaloiden rakennusai-
kana syntyy huomattavia melu- ja muita häiriövaikutuksia, 
joilla on suoria vaikutuksia kaloihin, merinisäkkäisiin 
ja lintuihin. Voimaloista ja sähkönsiirrosta aiheutuva säh-
kömagneettinen säteily voi vaikuttaa kalojen käyttäytymi-
seen. Tuulivoimalat sijoittuvat kansallispuiston ja Natura 
2000 –alueiden ulkopuolelle, mutta niiden vaikutukset 
voivat olla merkittävät mm. suunnittelualueen maisemaan, 
pesimä- ja muuttolinnustolle sekä vedenalaisen luontoon 
ja kalastukselle. Tuulivoimahankkeiden suunnitteluvai-
heessa niiden vaikutuksia mm. ympäristöön, asutukseen 
ja maisemaan arvioidaan. Vesivoiman käyttö on mahdol-
lista tulevaisuudessa, mutta sen vaikutuksia muuhun kuin 
maisemaan on tässä vaiheessa vaikea arvioida. 

Kyllä: edunval-
vonnan, mm. 
lausuntojen 
kautta. 

Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Paikalliskulttuuri 
Saaristomaisema 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 

Rakentaminen: 
asutus 

       

Voimakas rakentaminen alueen läheisyydessä saattaa 
lisätä häiriötä, ympäristön pirstoutumista sekä käyttö-
painetta. Uhka kohdistuu vanhoja rakenteita lukuun otta-
matta luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle ja sitä hoide-
taan kaavoituksen kautta. 

Kyllä: edunval-
vonnan, mm. 
lausuntojen 
kautta. 

Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Paikalliskulttuuri 
Saaristomaisema 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 

Rakentaminen: 
teollisuus 

       

Teollisuuslaitokset ja myös isot satamat vaikuttavat mai-
semaan, äänimaisemaan, ovat mahdollinen saastumis-
lähde sekä vaikuttavat virkistyskäyttöön.  
 
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen vaikutukset liittyvät mai-
semaan ja laudevesien johtamisella on vaikutuksia ve-
denalaiseen luontoon ja lajistoon sillä merivesi pysyy 
ympärivuoden muutaman asteen luonnontilaa lämpimäm-
pänä.  
 
Tuleva rakentaminen on merkittävä uhka maisema- ja 
virkistyskäyttöarvoihin kun taas olemassa oleva teolli-
suusrakentaminen voidaan nähdä osana paikallista identi-
teettiä ja maisemaa.  

Kyllä: edunval-
vonnan, mm. 
lausuntojen 
kautta. 

Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Kalastus ja metsästys 

Maa-ainesten 
ottaminen: 
hiekan ja soran 
ottaminen 

       

Tulevaisuudessa mahdollista suunnittelualueen ulkopuo-
lella. Vaikutukset etenkin vedenalaiseen luontoon ja sitä 
kautta ammattikalastukseen merkittäviä. Vedenalainen 
soranotto uhkaa vedenalaisia luontotyyppejä, pohja-
eläimiä ja kalojen kutupaikkoja. Toiminta aiheuttaa lisäksi 
veden samentumista ja pohjan eroosiota.  

Kyllä: edunval-
vonnan, mm. 
lausuntojen 
kautta. 
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Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Paikalliskulttuuri 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 

Liikenne: väylät 
ja vesiliikenne        

Laivaväylät sekä niiden ylläpito. Peräaallot ja potkurivirrat 
aiheuttavat rantojen ja pohjien eroosiota. Ruoppaukset ja 
läjitys tuhoavat vedenalaisia luontotyyppejä. Ankkurointi 
lisää pohjien eroosiota suosituimmissa luonnon satamis-
sa. Harmaat vedet ja pilssivedet lisäävät rehevöitymistä. 
Huviveneilyn haitta vedenalaiselle luonnolle on ulkosaa-
ristossa todennäköisesti melko pieni, mutta vilkkaasti 
käytössä olevien väylien varrella ja niiden läheisyydessä 
lähempänä mannerta vaikutukset kasvavat.  
Suurten läjitysmassojen ongelma Selkämerellä on myös 
se että merivirtausten ja pohjan laadun takia massat eivät 
pysy paikalla vaan leviävät laajoille alueille. Ruoppauksis-
ta kärsivät erityisesti näkinpartaislevien (Charophyta) 
muodostamat vedenalaisniityt.   

Kyllä: kansal-
lispuistossa 
ohjaamalla 
liikenne siten 
että haittoja 
voidaan mini-
moida ja viral-
listen väylien 
osalta edun-
valvonnan 
kautta. 

Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Paikalliskulttuuri 
Saaristomaisema 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 
Tutkimus 

Laivaliikenne 
(ml. öljyvahin-
koriskit) 

       

Laivaliikenne Selkämeren satamiin on merkittävää. Vuon-
na 2011 Rauman sataman kautta kulki 6,0 miljoonaa 
tonnia rahtia, Porin 4,6 ja Uudenkaupungin 1,5 (Satamalii-
ton tilastot). Pienempiä satamia on lisäksi Merikarvialla ja 
Ourassa. Selkämeren ja sitä kautta Pohjanlahdelle kulke-
van rahdin määrä oli vuonna 2010 63 miljoonaa tonnia.  
Laivaliikenteen vaikutuksia on kuvattu edellisessä koh-
dassa. Öljy- tai muun onnettomuuden riski on pieni, mutta 
toteutuessaan sillä on laajat vaikutukset. 

Kyllä: osallis-
tumalla öljyn-
torjuntasuunni-
telmiin ja hen-
kilökunnan 
osallistuminen 
öljyntorjunta-
koulutuksiin. 

Vedenalainen luonto 
Virkistyskäyttö 

Sotilastoiminta        

Paikallisesti merkittävä Pyhärannan Reilassa, jossa puo-
lustuvoimien ammunnat kuitenkin ovat loppumassa. Am-
munnat lisäävät melua, mikä on haitta lähinnä lähialueen 
asukkaille. Ammunnoilla on vaikutuksia myös vedenalai-
seen luontoon ja linnustoon. Katanpäässä ja Kuuskajas-
karissa on päättyneen sotilastoiminnan jäljiltä mahdolli-
sesti ympäristölle ja kävijöille vaarallisia kohteita (bunkke-
rit, kuilut, kaatopaikat jne.). Katanpäässä vankila-ajan 
kivilouhos voi olla alueen kävijöille turvallisuusriski. 

Kyllä: kunnos-
tamalla entiset 
sotilaskohteet 
entistä turvalli-
semmiksi ja 
vaikuttamalla 
nykyiseen 
toimintaan 
edunvalvonnan 
kautta. 
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Saaristomaisema 
Virkistyskäyttö 

Ympäristön 
roskaaminen 
(kiinteä jäte) 

       Roskia huuhtoutuu sekä merestä että syntyy kävijöiden 
jättäminä. Merestä huuhtoutuu lähinnä laivoista peräisin 
olevista sekalaista muovi- ja puujätettä. Nämä kertyvät 
paikoin ongelmiksi matalissa poukamissa ja merenlahdis-
sa. Uhka ei kuitenkaan ole niin suuri kuin Suomenlahdella 
ja Saaristomeren eteläreunalla missä laivaliikenne on 
vilkkaampaa. 
Kävijöiden aiheuttama roskaantuminen on merkittävää 
paikallisesti, kaikkein suosituimpien käyntikohteiden yh-
teydessä. Etenkin Porin edustalla (Iso-Enskeri, Seliskeri, 
Santakari) roskaantuminen on merkittävä ongelma. Use-
alla saarella on lisäksi hallitsemattomasta retkeilystä 
aiheutuvia jälkiä: nuotiopaikkoja, savustuspönttöjä, roskia 
jne. Hallitsematon nuotionkäyttö on johtanut myös elävien 
ja kuolleiden puiden luvattomaan hyödyntämiseen. Joi-
denkin kalamajojen yhteydessä on syntynyt huomattava 
määrä jätettä vuosien saatossa. 

Kyllä: kävijöitä 
opastamalla ja 
valistamalla 
sekä järjestä-
mällä siivous-
talkoita 

Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 
 

Retkeily- ja 
matkailutoimin-
ta (kuluminen, 
häirintä) 

       

Ohjaamaton virkistyskäyttö, varsinkin saariin rantautumi-
nen, aiheuttaa maaston kulumista. Tämä haittaa kasvilli-
suutta ja siten edelleen ainakin osaa hyönteislajistosta 
sekä lisää roskaantumista ja häiriötä pesivälle ja muutolla 
levähtävälle linnustolle. Virkistyskäyttö uhkaa myös alu-
een kulttuuriperintöä ja vaikuttaa myös eräkäyttöön. Su-
keltaminen uhkaa vedenalaisia arkeologisia kohteita mi-
käli kohteisiin kajotaan. Yyterin dyyneillä kuluminen saat-
taa olla erityisen suuri uhka. 

Kyllä: suunni-
telma pyritään 
toteuttamaan 
siten että vir-
kistyskäytöstä 
aiheutuu mah-
dollisimman 
vähän haittaa 
luonto- ja kult-
tuurikohteille 
siitä huolimatta 
että kävijämää-
rät kasvaisivat.  
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Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Saaristomaisema 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 
 

Kalankasvatus 

       

Kalankasvatus lisää ravinnekuormitusta ja lisää veden 
samentumista. Isot laitokset vaikuttavat myös maise-
maan. Tällä on vaikutuksia vedenalaiselle luonnolle ja sen 
luontotyypeille, saaristomaisemaan, luonnonkalakannoille 
sekä virkistyskäyttöön.    

Kyllä: osallis-
tumalla vesivil-
jelyn kehittä-
mishankkeisiin 
ja sijainninoh-
jaustyöhön. 
Selkämeri on 
todettu alueek-
si jossa vesivil-
jelyä voidaan 
tulevaisuudes-
sa lisätä, mutta 
laitosten sijoit-
tamissuunnitte-
lussa tulee 
löytää alueet 
jossa niiden 
päästöistä 
syntyy mahdol-
lisimman vä-
hän haittaa. 
Kansallispuis-
ton vesialueel-
le vesiviljelyä 
ei voi sijoittaa.  

Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Kalastus ja metsästys 
 

Vieraslajit (al-
kuperäislajin 
häirintä/hävitys) 

       

Minkki ja supikoira lintuluodoilla ja kosteikoilla ovat suuri 
uhka maassa pesiville linnuille, etenkin niiden pesille ja 
poikasille. Kurtturuusu valtaa elintilaa alkuperäisiltä lajeilta 
somerikko- ja hiekkarannoilla sekä dyyneillä. Vedenalai-
set vieraslajit mahdollinen tulevaisuuden uhka (esim. 
liejutaskurapu, vaeltajasimpukka). Vaeltajasimpukkaa on 
todettu esim. Olkiluodossa. Myös mustakitatokkoa on 
todettu, mutta sen ekologisista vaikutuksista alueella ei 
ole tietoa. 

Kyllä: kannus-
tamalla ja 
yhteistyön 
kautta kehittää 
pitkäjänteistä 
minkin ja supi-
koiran pyyntiä 
tärkeillä linnus-
ton pesimäalu-
eilla. Vieras-
kasvien pois-
taminen luon-
nonhoidossa.  
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Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Kalastus ja metsästys 

Ilmastonmuutos 

       Pohjoiset lajit vetäytyvät, veden suolapitoisuus vähenee 
sadannan lisääntyessä. Lumi- ja jääpeitteen kesto lyhe-
nee millä saattaa olla vaikutuksia lajien esiintymille ja 
levittäytymiselle. Maankohoamiskehitystä ilmentävät 
luontotyypit ja lajit taantuvat ja häviävät maankohoamis-
kehityksen hidastuessa tai pysähtyessä. 

Ei 

Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Paikalliskulttuuri 
Saaristomaisema 
Virkistyskäyttö 

Umpeenkasvu 

       Arvokkaat luontotyypit kasvavat umpeen (kedot, meren-
rantaniityt, dyynit, nummet). Vaikuttaa myös virkistyskäyt-
töön ja maisemaan. Umpeenkasvu on vakava uhka myös 
alueen kulttuuriperinnölle.  Osittain umpeenkasvu on osa 
luonnollista sukkessiota maankohoamisineen. Mutta myös 
mm. vesistöjen rehevöitymisestä, ravinnelaskeumasta ja 
ilmastonmuutoksesta. 

Kyllä: luon-
nonhoidon 
yleissuunni-
telman ja käy-
tännön luon-
nonhoidon 
kautta 

Vedenalainen luonto 
Luontotyypit 
Direktiivilajit 
Paikalliskulttuuri 
Saaristomaisema 
Kalastus ja metsästys 
Virkistyskäyttö 
Tutkimus 

Rehevöitymi-
nen 

       Rehevöityminen on tällä hetkellä suurin Itämeren luonnon 
uhkatekijä. Selkämerellä vedenlaatu on toistaiseksi pää-
asiassa hyvä, mutta muutoksia huonompaan suuntaan on 
viime aikoina tapahtunut. Kokemäenjoen ja Eurajoen 
edustalla vedenlaatu on selvästi merialueita huonompi. 
Suunnittelualueella rehevöityminen vaikuttaa lisäämällä 
rihmalevien määrää, aiheuttaen sinileväkukintoja ja vai-
kuttaen tätä kautta mm. kala- ja lintukantoihin. Myös kalli-
oiden ja luontaisesti karujen kivennäismaiden kasvupaikat 
(mm. dyynit ja merenrantahietikot) rehevöityvät myös 
typpilaskeuman vuoksi. Rehevöitymisen syyt ovat suun-
nittelualueen ulkopuolella ja sen torjumiseen ei juuri voida 
puuttua suunnittelualueen sisällä tapahtuvilla toimenpiteil-
lä. 

Kyllä: kunnos-
tamalla ja 
raivaamalla 
kaikkein pahi-
ten rehevöity-
misestä kärsi-
neitä meren-
lahtia ja ranto-
ja. Rehevöity-
misongelmat 
ratkaistaan 
valuma-
alueella. 

Paikalliskulttuuri 
Saaristomaisema 
Virkistyskäyttö 

Käytön tai hoi-
don puute 

       Hoidon puute on erittäin merkittävä uhka erityisesti raken-
netulle kulttuuriperinnölle ja maisemalle 

Kyllä 

           

           

           

           

Lisätietoja 
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Analyysissä on arvioitu myös muita uhkia joiden vaikutuksia ei kuitenkaan arvioitu merkittäviksi tai erittäin merkittäviksi. Nämä voivat kuitenkin olla paikallisesti merkittäviä 
uhkia ja niihin tulisi kiinnittää huomiota. 
 
Energian siirto:  Merikaapeleilla saattaa olla vaikutuksia kalastukseen, kalastoon ja vedenalaisiin luontotyyppeihin. Etenkin isommilla hankkeilla saattaa olla paikallisia ja 
tilapäisiä vaikutuksia vedenalaiselle luonnolle ja kalakannoille vesien samentumisen ja irronneen vesikasvillisuuden sekä kalojen vaelluksissa tapahtuviin muutoksiin. 
 
Vesistön kuormitus(jätevedet):  Jätevesien kuormituslähteet sijaitsevat pääasiassa melko kaukana suunnittelualueelta lähimpien ollessa kuitenkin aivan suunnittelualueen 
tuntumassa. Tarkempi kuvaus koko Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen tilanteesta löytyy vesienhoitosuunnitelmasta (2009).  On mahdollista että 
jätevesiä suurista teollisuuslaitoksista tulevaisuudessa johdetaan lähemmäs suunnittelualuetta. 
 
Retkeilyn ja luontomatkailun rakenteiden rakentamin en: Huonosti ohjattuna vaikutuksia luonnolle ja eräkäytölle. Suunnitelmassa pyritään vähentämään virkistyskäytön 
mahdollisia haittavaikutuksia.  
 
Ilkivalta:  ongelmana pieni, mutta satunnaisesti todettu eräissä rakennuksissa ja rakenteilla. 
 
Virkistyskalastus : virkistyskalastuksen uhat liittyvät yleisimmin virkistyskäyttöön yleensä. Virkistyskalastuksella saattaa olla vaikutuksia ammattikalastukselle (samat pyynti-
paikat), vapaa-ajan asukkaille (häiriö) sekä kutupaikoille (paikallisesti). Alueen laajuuden huomioon ottaminen uhkaa ei kuitenkaan arvioitu merkittäväksi. 
 
Ammattikalastus : Ammattikalastus on yksi kansallispuiston perustamistarkoituksista. Mikäli kalastus uhkaa tiettyä kalakantaa tai kutupaikkaa, Varsinais-Suomen ELY-
keskus voi asettaa ajallisia, alueellisia tai pyyntimenetelmällisiä rajoituksia. Niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastuskin aiheuttaa linnustolle häiriötä samalla tavalla kuin muu-
kin veneily ja lintuja hukkuu verkkoihin. Todennäköisyys verkkoihin kuolemiseen on suurin pesimäaikaan lintuluotojen läheisyydessä. Verkkokalastus tapahtuu lähinnä aikai-
sin keväällä ja etenkin syksyllä pesimäkauden ulkopuolella. Pohjatroolaus haittaa vedenalaista luontoa ja merenpohjaa, mutta nykyisin lähes kaikki troolaus Suomen alueve-
sillä tapahtuu ns. pelaagisella troolauksella. Kalastus voi vaikuttaa vaelluskalojen kantoihin, mutta tämä riippuu kalakannasta (istutettu, villi sekä villin kanta). Vaelluskaloihin 
vaikuttavat myös esim. vesistön rehevöityminen sekä kutujokien rakentaminen.  
 
Metsästys: Suunnittelualueella metsästetään lintuja (lähinnä vesilintuja), hirvieläimiä, harmaahylkeitä, pienpetoja sekä pienriistaa. Kansallispuistossa metsästys on rajoitet-
tua, mutta yksityisillä alueilla maanomistajan päätettävissä. Yksityisillä suojelualueilla käytäntö vaihtelee.  
Metsästyksestä on lajeille sekä suoria (ampuminen) että epäsuoria vaikutuksia (häirintävaikutus).  Metsästyksen vaikutukset voivat siten kohdistua myös lintudirektiivin liit-
teen I lajeihin tai uhanalaisiin lajeihin. Metsästyksellä saattaa olla vaikutuksia myös alueen muille käyttäjille, vaikka se pääasiassa tapahtuu aikana jolloin muu virkistyskäyttö 
ei ole kaikkein vilkkaimmillaan. Alueen laajuus huomioon ottaen, metsästys tapahtuu suhteellisen pienellä pinta-alalla.  Metsästyksestä on myös luonnonsuojelullista hyötyä 
(esim. minkki, supikoira). 
 
Kalastuksen haittaeläimet (merimetso, harmaahylje):  Lajit vaikuttavat yhdessä ja erikseen mm. kalojen käyttäytymiseen, saalistamalla pyydyksissä olevia kalaoja sekä 
rikkomalla pyydyksiä. Vaikutukset kalakantoihin ovat epäselviä. Harmaahylkeen metsästys on kansallispuistossa sallittu.  Merimetson lupa-asiat käsitellään kansallisen sekä 
EU-lainsäädännön mukaisesti. Merimetsoa koskevat mahdolliset poikkeamat luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitus määräyksistä ovat mahdollisia luonnonsuojelulain 49 §:n ja 
EY:n lintudirektiivin (79/409/ETY) mukaisin edellytyksin. Lintudirektiivin säätelee merimetson suojelua, mutta artiklan 9. mukaan tästä voidaan poiketa, jollei muuta tyydyttä-
vää ratkaisua ole, mm. kalavesille koituvan vakavan vahingon estämiseksi. 
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15 Uhkatekijöiden torjuminen 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; prosessien yhteistyö tavoitteenasettelussa on tärkeää 

Selite 

Lomakkeella määritellään päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet alueen keskeisiin arvoihin kohdistuvien uhkatekijöiden torjumiseksi. Lomake muodostaa 
perustan suunnitelman toteutusosassa tarkennettaville toimenpiteille. Suojelu- ja käyttöarvot sekä uhkatekijät poimitaan aiemmista lomakkeista. Päämää-
rä on selkeä kuvaus suojelu- tai käyttöarvon toivotusta kehityksestä pitkällä aikavälillä, ja sitä tarkennetaan edelleen tavoitteen kuvauksessa. Päämäärät 
kuvaavat alueen hoidosta ja käytöstä vastaavien tahtotilaa suhteessa suunnittelualueen arvoihin. Tavoite on toivottu muutos suunnittelualueen tilassa 
lyhyellä aikavälillä. Tavoitteilla tarkennetaan suunnitelman yleisluontoisempia päämääriä. Toimenpiteillä tähdätään tavoitteiden toteutumiseen, ja sitä 
kautta edelleen pitkällä aikavälillä päämäärien saavuttamiseen. 

Päämäärä Tavoite Toimenpide 
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Selkämeren kansallispuisto on vetovoi-
mainen ja monipuolinen käyntikohde  

Selkämeren kansallispuisto on kotimaassa tunnettu käyntikohde, jonka merelliseen 
luontoon ja kulttuuriperintöön pääsevät tutustumaan myös veneettömät. 

Luonnontilan 
säilyttäminen, 
käytön ohjaami-
nen, viestintä 

x x     x 

Selkämeren käyntikohteet ja niiden palvelut ovat toimivia. Huolto ja asiakaspalvelu 
on järjestetty.  

Palveluvarustuk-
sen rakentami-
nen ja ylläpito, 
opastusaineiston 
laatiminen ja 
ylläpito, asiakas-
palveluverkoston 
luominen 

 x    x x 

Viestinnän kautta lisätään tietoisuutta Selkämeren luonnosta ja maisemista, kult-
tuuriperinnöstä ja kalastuskulttuurista ja edistetään alueen ja sen arvojen tunte-
musta ja arvostusta. 

Opastusaineiston 
laatiminen ja 
ylläpito, matkailu-
toimijoiden kou-
luttaminen 

x x      

Vesilintujen syysmetsästysalueita kehitetään ja ylläpidetään. Metsästyksessä 
huomioidaan kestävän käytön periaatteet.  

Palveluvarustuk-
sen rakentami-
nen ja ylläpito, 

x x x   x x 
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lupien myöntämi-
nen, erävalvonta 

Kansallispuisto tarjoaa luontoelämyksiä ja virkistyskäyttömahdollisuuksia monipuo-
lisesti eri kävijäryhmille ja eri liikkumistavat on huomioitu. 

Vyöhykkeistämi-
nen, palveluva-
rustuksen raken-
taminen ja ylläpi-
to, opastusaineis-
ton laatiminen ja 
ylläpito, tuotteis-
tamis- ja kehittä-
mishankkeet  

x x    x x 

Matkailuyritykset tarjoavat laadukkaita ja kestävän luontomatkailun periaatteiden 
mukaisia palveluita, jotka lisäävät kansallispuiston paikallistaloudellista merkitystä 

Luontomatkailun 
yhteistyösopi-
musten solmimi-
nen, tuotteista-
mis- ja kehittä-
mishankkeet 

x x x   x x 

         

Päämäärä Tavoite Toimenpide 
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Turvata ammattikalastuksen säilymistä 
elinvoimaisena edistämällä erityisesti 
luonnonkalakantojen suojelua ja niiden 
elvyttämistä 

Kalakantoja hoidetaan kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.  Edunvalvonta, 
yhteistyö x x x    x 

Puutteellisesti tunnettujen ja harvalukuisten kalalajien tilaa selvitetään.  Yhteistyö, kartoi-
tus 

x       

Tärkeimmät kutupaikat kartoitetaan ja selvitetään niiden kunnostamistarpeita. 
Yhteistyö, kartoi-
tus x  x     

Kalastukselle haitallisten lajien kantoja hoidetaan valtakunnallisten hoitosuunnitel-
mien ja periaatteiden mukaisesti. 

Yhteistyö x x x    x 

Kalastus ja kalakannat huomioidaan edunvalvonnassa ja pyritään vaikuttamaan 
näille haitallisiin hankkeisiin.  

Edunvalvonta, 
yhteistyö x x x     

Kalatalous pidetään esillä kansallispuiston opastusviestinnässä ja lisätään kansa-
laisten tietoisuutta kalastuksesta ja kalalajeista.  

Opastusaineiston 
laatiminen ja 
ylläpito 

 x      
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Päämäärä Tavoite Toimenpide 
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Selkämeren luonto- ja lajistoarvot turva-
taan 

Luontotyypit ja lajisto kartoitetaan siten että  erityisesti uhanalaisten ja direktiivilaji-
en ja –luontotyyppien populaatioista ja esiintymisestä on hyvät tiedot. 
 
 

Tiedon keruu, 
lajistoinventointi x   x  x x 

Perinnebiotooppeja ja muita luonnonhoidon kohteita hoidetaan luonnonhoidon 
yleissuunnitelman mukaisesti.  Hoidon tavoitteena on riittävä pinta-ala uhanalais-
ten luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason saavuttamiseksi.  

Luonnonhoidon 
yleissuunnitelma, 
luonnonhoito 

x x  x  x x 

Luonnontilaisilla alueilla uhanalaisten luontotyyppien tila paranee, jolloin etenkin 
puustoon sidoksissa olevan lajiston tila edelleen kohenee. Seurataan ympäristö-
muuttujien vaikutuksia luontotyyppeihin ja lajeihin mm ilmastonmuutoksen aiheut-
taman maankohoamisen hidastuminen vaikutuksia rantojen lajeihin ja luontotyyp-
peihin. 

Seuranta x      x 

Vieraslajien etenkin minkin, supikoiran ja kurtturuusun aiheuttamia haittoja vähen-
netään. 

Haitallisen lajin 
poisto, seuranta, 
yhteistyö 

x  x    x 

Yksityisten luonnonsuojelualueiden hoito tehostuu yhteistyössä maanomistajien 
kanssa ja niiden rooli osana suojelualueverkostoa kasvaa Luonnonhoito x x    x x 

Virkistyskäytön ja muun käytön ohjaamisella kävijöitä ohjataan niin että kulumiselle 
herkkiä kohteita ja luontotyyppejä sekä herkkiä lajeja huomioidaan. 

Vyöhykkeistämi-
nen, käytön ohja-
us 

x x  x  x x 

Päämäärä Tavoite Toimenpide   
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Vedenalaisen luonnon tila säilyy hyvänä 
ja sitä parannetaan 

Vedenalaisten inventointien ja seurantojen tieto on kattavaa ja sitä hyödynnetään 
merensuojelussa. Tärkeimmät vedenalaiset eliöyhteisöt ja uhanalaiset lajit ovat 

Inventointi x       
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suojelun piirissä.  

Vesien tilan parantaminen vesistökuormitusta vähentämällä. Tavoitteen toteutus 
on riippuvainen pääasiassa suunnittelualueen ulkopuolella valuma-alueilla tehtävil-
lä toimenpiteillä (mm. vesienhoitosuunnitelma). 

Yhteistyö, edun-
valvonta x x x x    

         

         

         

         

Päämäärä Tavoite Toimenpidelaji   
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Kulttuuriperintö ja maisemat säilytetään 
tuleville sukupolville  

Selkämeren maanpäällistä ja vedenalaista kulttuuriperintöä tunnetaan, suojellaan, 
arvostetaan ja hyödynnetään nykyistä paremmin.  
 
Selkämeren maisema-arvot tunnistetaan ja turvataan. 

Maisemanhoito, 
kulttuuriperinnön 
ja arkeologisten 
kohteiden hoito 

x x  x    

Selkämeren kulttuurihistoriallisten rakennusten kunto on hyvä ja tarvittaessa niitä 
kunnostetaan 

Rakennusperin-
nön hoito, raken-
nusperinnön 
kunnostus 

 x  x    

Arvokkaat perinneympäristöt säilyvät hoidettuina ja osana kansallispuiston moni-
muotoisuutta. 

Kulttuuriperinnön 
hoito, maiseman-
hoito, luonnonhoi-
to, 

x   x  x x 

Alueen kulttuuriperintökohteet käytetään kestävästi eikä niihin kohdistu niiden 
arvoja vaarantavia toimintoja 

Käytön ohjaus, 
kulttuuriperinnön 
ja arkeologisten 
kohteiden hoito 

x x  x  x x 

         

         

         

Päämäärä Tavoite Toimenpidelaji   Toteutuslomake 
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16 Kehittämismahdollisuudet 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; prosessien yhteistyö tavoitteenasettelussa on tärkeää 

Selite 

Kehittämistavoitteet linjaavat suunnittelualueen kehitystä lähtien esimerkiksi suojelualueen perustamistarkoituksesta tai Metsähallituksen tavoitteista 
suojelualue- tai kansallispuistoverkon kehittämiselle. Muita lähtökohtia kehittämistavoitteille voivat olla mm. Metsähallituksen strategia, Suojelualueiden 
hoidon ja käytön periaatteet, toimintaympäristö, kuten matkailun yritysyhteistyö, sekä sidosryhmien esittämät tai osallistamistilaisuuksissa esiin nousevat 
näkemykset.  

Päämäärä Tavoite Toimenpide 

Selkämeren kansallispuisto on osa Sel-
kämeren kehitystä  

Kansallispuiston kehittäminen ja suojelutoimenpiteet sekä ympäröivien 
alueiden maankäyttö yhteen sovitetaan mm. kaavoituksessa, hankkeissa 
jne.  

Edunvalvonta, yhteistyö, maankäytön ohjaus 

Metsähallitus hoitaa ja kehittää kansallispuistoa vuorovaikutteisesti ja 
paikallislähtöisesti alueen kuntien, paikallisten asukkaiden, yhdistysten ja 
yrittäjien kanssa. Yhteistyö maakuntaliittojen, rajavartiolaitoksen ja ELY-
keskusten kanssa on tärkeää.  

Sidosryhmätyö, edunvalvonta, viestintä 

Vapaaehtoistyötä kehitetään ja on osa alueiden hoitoa ja käyttöä Sidosryhmätyö, yhteistyö 

Pyritään edistämään Selkämereen liittyvää tutkimusta ja seurantoja  Sidosryhmätyö, yhteistyö 

  

  

  

  

Päämäärä Tavoite Toimenpide 

   

Päämäärä Tavoite Toimenpide 
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18A Vyöhykejako: Retkeily- ja luontomatkailuvyöhyke  

Selite 
Suunnittelualueen yleisökäyttöpaineita ohjataan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeelle. Korkean kävijätihey-
den lähtökohta asettaa erityisiä vaatimuksia vyöhykkeen sisällä mm. aktiivisella opastuksella ja palvelurakenteilla tehtävälle käytön ohjaukselle, 
jonka tehtävänä on varmistaa käytön kestävyys ja kävijöiden turvallisuus.  

Retkeily- ja luonto-
matkailuvyöhyke 

Yleismääräys: Vyöhyke on retkeily- ja luontomatkailukäytön kannalta vetovoimainen alue, jonne ohjataan kävijöitä aktiivisesti opastuksella ja pal-
velurakenteilla. Vyöhykkeelle voidaan sijoittaa uusia palvelurakenteita ja retkeilyreittejä. Vyöhykealuejako karttaliitteessä 3. 

Nimi Tarkoitus ja käyntimääräennuste  Ohje Pinta-ala 

Kansallispuiston 
kärkikohteet: Katan-
pää, Isokari, Kuuska-
jaskari, Kylmäpihlaja, 
Säppi, Preiviikinlahti 
(mannerkohde), 
Ouran saaristo. 

Kehitetään kansallispuiston kärkikohteina aluei-
na jossa kävijämäärät tulevat kasvamaan ja 
palvelut monipuoliset soveltuen veneilijöille että 
myös ryhmille ja järjestetyille retkille.  

Kohteet muodostavat Selkämeren kansallispuiston matkailullisen ytimen 
joissa matkailupalveluita kehitetään monipuolisesti ja useimmilla yrittäjäve-
toisesti. Kylmäpihlaja ja Kuuskajaskari ovat Rauman kaupungin omistukses-
sa, näistä Kuuskajaskarin rakennukset on rajattu kansallispuiston ulkopuo-
lelle, mutta saaren muu osa kuuluu puistoon. Preiviikinlahden ”lintuparatii-
siin” sijoittuu paljon yksityisiä suojelualueita ja Porin kaupungin alueita, joihin 
kansallispuistoon kuuluva Riitsaranlahti muodostaa portin. Porin kaupungin 
hankkeessa kehitetään toinen portti Yyterin dyynien suunnasta, jolloin käyn-
timäärien odotetaan kasvavan. Kohteiden tarkempi kehittäminen tapahtuu 
kohdekohtaisten toimenpidesuunnitelmien kautta. Ouran saariston virkistys-
käytön ytimen muodostaa Merikarvian kunnan omistama Ouraluoto, jota 
kehitetään kunnan suunnitelmien mukaisesti.  

Noin 300 ha 

Käyntimääräennuste vuonna 2020: 50 000 

Kansallispuiston 
muut olemassa ole-
vat retkeily- ja virkis-
tyskohteet: saarilla 
Iso-Enskeri, Seliske-
ri, mantereella Sält-
töö 

Retkeily,veneily, ulkoilu, rantautuminen 

Kohteita kehitetään ja ylläpidetään nykyisen kaltaisena, mutta varaudutaan 
kävijämäärien nousuun.  Noin 50 ha Käyntimääräennuste vuonna 2020: 15 000 

 

Mahdolliset uudet retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeet 
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Merikarvia: Hamske-
ri/Skraka, Krääsk-
runni, Kangaskallio. 
Pori: Munakari (tai 
muu kalamajan kun-
nostuskohde), Räy-
hät. Luvia: Nirvo, 
Välikallio. Eurajoki: 
Kalla, Rauma: Bok-
reivit, kaupungin 
kohteet kansallis-
puistossa: Santkari, 
Riskonpöllä. Uusi-
kaupunki: Hylkkari, 
Iso Harmaakari, Iso 
Harmaaletto, Lies-
luoto. Kustavi: 
Hamskeri. 

 
Retkeily, ulkoilu, rantautuminen 
 

Kohteista voidaan kehittää monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä (veneilijät, 
retkeilijät, metsästäjät, luontoharrastajat, melojat, vapaa-ajankalastajat, 
sukeltajat) palvelevia käyntikohteita jotka sopivat yksittäisille kävijöille tai 
pienryhmille.  Liesluoto on mannerkohde. Räyhät, Bokreivit ja Iso Harmaa-
letto palvelevat lähinnä metsästäjäkuntaa.  

Noin 100 ha 

Ei ennustetta tässä vaiheessa.  

Kehittämismahdol-
lisuuksia kansallis-
puistossa ja sen 
lähikohteilla:  Pori: 
Ahlainen, Eurajoki: 
Iso-Susikari, Pyhä-
ranta Rihtniemi, 
Reila, Uusikaupunki: 
Putsaari, Vekara, 
Isokari. 

 
Retkeily, ulkoilu, veneily 
 

Kohteita voidaan tulevaisuudessa kehittää kansallispuistoon tai kansallis-
puistoprofiiliin sopiviksi käyntikohteiksi, mutta niiden kehittäminen tulee 
sopia tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. Isokarissa on Metsähallitukselle 
kuuluvia kansallispuiston ulkopuolisia alueita joita kehitetään osana kansal-
lispuistoa. Rihtniemi ja Reila ovat olleet puolustusvoimien käytössä, joka 
kuitenkin on luopumassa alueista vuoden 2015 alussa. Rihtniemessä on 
lintutorni ja lintulava jonka ovat rakentaneet Rauman seudun lintuharrastajat 
ja Rauman seudun luonnonharrastajat. Vekaran saari on jakamaton, jossa 
Metsähallituksen osuus on 12/14. Putsaaren mahdollisesta matkailukäytöstä 
tulee sopia Uudenkaupungin kaupungin ja paikallisten maanomistajien 
kanssa. Iso-Susikarissa on kaikille avoin tupa ja laituri, mutta kohteen 
avaaminen kansallispuistokohteeksi tulee sopia tarkemmin myöhemmin.   

Noin 300 

Ei ennustetta tässä vaiheessa. 

Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisomistuksessa olevat alueet 
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Natura 2000-alueella kansallispuiston lähialueella on myös kuntien ylläpitämiä luontomatkailu- ja retkeilykohteita, jotka yhdessä toimivat houkuttelevana matkailualueena 
kansallispuistokokonaisuuden yhteydessä.  
Merikarvia: Ouraluoto on kunnan ylläpitämä virkistysalue jossa vanhan luotsiaseman tiloissa yöpymismahdollisuus sekä kaksi erillistä majoitusrakennusta, venesatama, 
sauna, nuotiopaikkoja ja grillikatos. Hamskerissa on keittokatos, nuotiopaikka, laituri ja kaksi laavua. Näitä ylläpidetään ja kehitetään tarkemmin kunnan suunnitelmien 
mukaisesti. Hamskerin saaren eteläosa, jossa ei ole palvelurakenteita, kuuluu kansallispuistoon, samoin pääosa viereisestä Skrakan saaresta. Saarita voidaan kehittää 
yhdessä kunnan kanssa houkuttelevammaksi käyntikohteeksi. Hajulan saaressa on laituri, kaikille avoin varattava sauna, käymälä, polttopuusuoja ja nuotiopaikka, joita 
kunta ylläpitää.  
Pori: Outoorissa on retkisatama ja nuotiopaikka. Yyterin-Preiviikinlahdella on retkeilyreitti joka kulkee sekä kaupungin, Metsähallituksen että yksityisten maanomistajien 
alueiden kautta. Reitti kulkee osittain suunnittelualueen ulkopuolella ja sillä on pituutta noin 22 km ja sen varrella on 8 lintutornia tai –lavaa sekä levähdyspaikkoja. Her-
rainpäivillä on lyhyt polku ja levähdyspaikka. Yyterissä on matkailutoimintaa, josta on sovittu maanomistajien ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välillä. 
Eurajoki: Kaunissaari on kunnan ylläpitämä retkisatama joka sijaitsee Natura 2000 –alueiden ulkopuolella.  
 
Rauma: Reksaari, Nurmes, Omenapuunmaa, Hevoskarta, Aikonmaa ja Kaskinen kuuluvat Raumanmeren luonto- ja retkeilyalueeseen ja ovat tärkeä osa veneily- ja luon-
tomatkailutarjontaa Selkämerellä. Kohteita kehitetään ja ylläpidetään Rauman kaupungin suunnitelmien mukaisesti.  
 
Alueen kunnat ja yksityiset yrittäjät ylläpitävät lisäksi lukuisia palveluita, kuten vierassatamia, retkeilyaktiviteetteja sekä majoitus- ja ruokailupalveluita lähialueella.  
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18B Vyöhykejako: Syrjävyöhyke 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta  Karttaliite 3. 

Selite 
Syrjävyöhyke on alhaisen kävijätiheyden ja pinta-alaan nähden pienen käyntimäärän aluetta, missä käytön ohjaus suunnitellaan toteuttamaan tätä 
tavoitetta. Sinne soveltuvat erityisesti sellaiset käyttömuodot, joille alhainen kävijätiheys on erityinen arvo ja jopa edellytys. Vyöhykkeen käytön 
ohjauksessa huomioidaan erityisesti paikallisen väestön tarpeet alueen käyttöön. 

Syrjävyöhyke 

Yleismääräys: Syrjävyöhyke on alue, jonne ei ohjata kävijöitä aktiivisesti eikä rakenneta uutta palveluvarustusta. Aluetta voidaan käyttää erikseen 
määriteltyjen luontaiselinkeinojen tarpeisiin ja alueen erämaaluonteeseen soveltuviin matkailupalveluihin, kuten opastettuihin retkiin. Muilla kuin 
luonnonsuojelualueilla vyöhykkeelle voi sijoittua myös luonnonvarojen hyödyntämiseen tähtääviä toimintoja. Syrjävyöhykkeellä liikkuminen on sallit-
tua jokamiehenoikeuksien mukaisesti 

Nimi Tarkoitus Ohje Pinta-ala 

Syrjävyöhyke 
Luonnontilaisen kehityksen turvaaminen, 
luontoarvojen säilyttäminen, luonnon 
tarkkailu ja omatoiminen retkeily 

Syrjävyöhyke kattaa pääosan suunnittelualueesta. Vyöhykkeen pääasiallinen 
tarkoitus on luontoarvojen turvaaminen ja säilyttäminen. Luonnon tarkkailu ja 
omatoiminen retkeily on sallittua, myös lyhytaikainen yöpyminen ja leiriytyminen. 
Vyöhykkeelle ei sijoiteta retkeilyn palveluita. Syrjävyöhykkeelle voidaan rakentaa 
tulentekopaikkoja, jotka toimivat omatoimiperiaatteella (ei puuhuoltoa). Liikkumi-
nen on sallittua jokamiehen oikeudella. Syrjävyöhykkeellä on olemassa olevia 
vene- ja laivaväyliä joiden ylläpitäminen on mahdollista.  

Noin 89 500 ha 

Yleinen vesialue 
Luonnontilaisen kehityksen turvaaminen, 
luontoarvojen säilyttäminen, luonnon 
tarkkailu ja omatoiminen retkeily 

Kansallispuistoon liittämättömät yleiset vesialueet jotka kuuluvat Natura 2000 –
verkostoon. Alueella saa liikkua jokamiehen oikeuksien mukaisesti. Käyttötarkoi-
tus on kansallispuiston alueita vapaampaa, ja esim. vesiviljelylaitosten sijoittami-
nen on mahdollista toisin kuin kansallispuiston alueella.  

Noin 13 000 ha 

    

    
 Pinta-ala yhteensä ha, osuus suunnittelualueesta (%) 55 % 
Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisomistuksessa olevat alueet  

Pääosa yksityisistä alueista ja yksityisistä suojelualueista ovat rinnastettavissa syrjävyöhykkeeseen, mutta osalla on myös liikkumisrajoituksia (ks. liite 1). 
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18C Vyöhykejako: Rajoitus- ja luonnonarvovyöhykkeet  

Vastuupro-
sessi 

Alueiden hallinta Kartta  Karttaliite 3 ja 4. 

Selite 
Rajoitusvyöhykkeellä liikkuminen on kiellettyä. Rajoituksella turvataan alueen luontoarvoja. Rajoitukset voivat olla myös määräaikaisia. Perustettujen suojelualu-
eiden ulkopuolisille maa- ja vesialueille ei voida hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellä liikkumisrajoituksia.  Näille alueille on kuitenkin joskus tarpeen määritel-
lä suosituksia liikkumisen tai maihinnousun rajoittamiseksi, jotta alueen erityiset luontoarvot pystyttäisiin turvaamaan.  

Rajoitus-
vyöhykkeet  

Rajoitusvyöhyke, yleismääräys: ”Vyöhyke säilyttää alueen luonnonsuojelulliset arvot liikkumis- tai muilla kävijöitä koskevilla rajoituksilla. Rajoitusvyöhykkeet 
toteutetaan luonnonsuojelulakiin (1096/1996) perustuvalla järjestyssäännöllä, alueen perustamissäädöksellä tai yksityisten suojelualueiden rauhoituspäätöksellä. 
Luonnonsuojelusyistä annettu rajoitus perustuu siihen, että eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen sitä vaatii (luonnonsuojelulaki 18 ja 24 §:t). Rajoitusvyöhyk-
keitä ovat myös Puolustusvoimien liikkumiskieltovyöhyke ja rajavyöhyke.”   

Luonnonarvovyöhyke, yleismääräys: ”Vyöhyke koskee perustettujen suojelualueiden ulkopuolisia maa- ja vesialueet, joilla on erityisiä luontoarvoja ja joiden 
turvaamiseksi liikkumista tai maihinnousua suositellaan vältettävän tiettyinä aikoina. Tarvittaessa ELY-keskus voi Maastoliikennelain 1 §:ssä tarkoitettujen haitto-
jen ehkäisemiseksi kieltää tai rajoittaa moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöä tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella.” 

Tarkoitus Kansallispuiston rajoitusvyöhykkeiden tarkoitus on pesivän ja Preiviikinlahden osalta myös muutolla levähtävän linnuston suojelu.  

Rajoitusvyöhyke 

Nimi Rajoitusaika  Pinta-ala Peruste Olotila 

Saaristolinnusto 1.4.-15.7. Noin 149 
Arvokkaan ja monipuolisen saaristolinnuston turvaamiseksi maihinnousukielto tär-
keimmillä pesimäsaarilla. Kartta 4. Rajoitukset eivät koske ammattikalastusta. Ehdotus 

Preiviikinlahti 1.4.-15.7. ja 1.4.-31.10. 
Noin 600 
ha 

Muutolla levähtävän ja pesimälinnuston suojelemiseksi (maa- ja vesialue). Kartta 4.. 
Rajoitukset eivät koske ammattikalastusta. Olemassa olevia teitä ja merkittyjä polku-
ja pitkin saa liikkua samoin metsissä. 

Ehdotus 

Olkiluoto 1.1.-31.12. 0  ha 

Uusi poliisilaki (872/2011) tuli voimaan 1.1.2014. Kyseisen lain nojalla on annettu 
uusi sisäministeriön asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista (1104/2013), joka astui 
voimaan 1.1. 2014. Uudella asetuksella ydinvoimalaitoksen liikkumis- ja oleskelura-
joitusaluetta laajennettiin aikaisemmin olleesta. Poliisilain lisäksi on olemassa ydin-
energialain (YEL; 990/1987) mukaiset luvanhaltijan velvollisuudet. YEL:ssä ja sen 
nojalla annetuissa asetuksissa on säädetty keskeiset ydinenergian käytön perusteet 
ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Ydinvoimalaitosaluetta ympäröi valtioneuvos-
ton asetuksen (716/2013) mukaisesti suojavyöhyke, joka ulottuu 5 km etäisyydelle 
laitoksesta ja jossa on maankäytön rajoituksia. Liikkumisrajoitukset eivät kuitenkaan-
koske kansallispuiston kohteita.  

Voimassa 

     

     

Pinta-ala yhteensä 749 ha Osuus suunnittelualueesta (%) 
0,008 % kansallispuiston pinta-
alasta  
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Luonnonarvovyöhyke 

Säpin rantaniityt   Suositellaan liikkumisen välttämistä Hanhiston niityllä lintujen pesintäaikaan 1.4.-
15.7.  

 

     

Pinta-ala yhteensä  Osuus suunnittelualueesta (%)   

Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisomistuksessa olevat alueet 
Osalla yksityisillä suojelualueilla on liikkumisrajoituksia, jotka esitetään liitteessä 1. Mikäli luontoarvot sitä edellyttävät liikkumisrajoituksia tulisi asettaa myös uusille yksityisille 
suojelualueille. Näitä ovat esim. uhanalaisten ja häiriölle herkkien lajien pesimisalueet. Myös erityisen tärkeät lintujen muutonaikaiset levähdysalueet. 
 
Tärkeillä linnuston pesimäalueilla suositellaan liikkumisen välttämistä muuallakin.  
 
Preiviikinlahdella on kiinteistöjä ja venevalkama (Riitsaranlahti) joiden käyttö ja niille kulkeminen on sallittua rajoitusalueista huolimatta.  
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TOTEUTUS 

19 Luonnonsuojelun ja -hoidon toimenpiteet 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu   Kartta  Luonnonsuojelun toimenpiteet 

Selite 
Lomakkeella täsmennetään tavoitteenasettelun yhteydessä mainittuja toimenpiteitä siten, että toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti tulevat 
määritettyä riittävällä tarkkuudella. Toimenpiteiden teknisen toteutuksen kuvaus ja tarkempi ohjeistus tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa. Luonnon-
suojelun toimenpiteet kohdistuvat luontotyyppeihin ja lajeihin, esimerkiksi ennallistamisen tai perinnebiotooppien hoidon muodossa.   

Toimenpide Kiireelli-
syysaste7 

Pinta-ala (ha) 
tai muu yksik-
kö 

Toimenpide-
suunnitelma 

Aikaisemmin toteutet-
tu tai jatkuvassa 
hoidossa oleva (ha) 

Yksityiset 
suojelu-
alueet  

Kuvaus 

Luonnonhoidon 
yleissuunnitelma Suuri Koko KP    

Toteutetaan luonnonhoidon (perinnebiotooppi, paahdealu-
eet, lehdot, lintualueet jne.) yleissuunnitelma vuonna 2014. 
Luonnonhoidon suunnitelmassa ratkaistaan mitkä ovat ne 
keskeiset kokonaisuudet, joilla ensisijaisesti panostetaan 
luonnonhoitoon ja perinnebiotooppien hoitoon ja mitkä puis-
ton alueet ovat keskeisiä primäärisukkessiometsien ja van-
hojen metsien suojelun kannalta. Erityisen tärkeillä alueilla 
turvataan riittävien ja säännöllisten hoitotoimenpiteiden jat-
kuvuus. 

Perinnebiotooppi-
en hoito Suuri 200 - 300 

Ei ole, tarvi-
taan 

Jatkuvassa hoidossa 
200 – 300 ha   

Erityistuella laidunnuksessa olevat rantaniityt ja saarikohteet 
mm. Säppi, Preiviikinlahti, Isokari, Vekara, Ahlainen, Kasa-
lanjokisuu, Ketokari ja Pooskerinniemi. Tarkentuu luonnon-
hoidon yleissuunnitelman yhteydessä. Osa kohteista tarvit-
see toimenpidesuunnitelmat hoidon laadun takaamiseksi. 
Toteutetaan laidunkatselmuksia erityistuen tehostamiseksi. 

Perinnebiotooppi-
en hoito 

Riippuu 
kohteesta 
 

 Ei ole, tarvi-
taan 

  
Kedot kiireellisiä esim. Isokari ja Vekara; hakamaiden, met-
sälaitumien ja merenrantaniittyjen kunnostus ja hoito myö-
hemmin tehtävän suunnitelman mukaan. 

Vieraslajien poisto Suuri 
Noin 20-30 
kohdetta (n. 2-
3 ha) 

Ei ole, tarvi-
taan 

  Kurtturuusun, jättipalsamin ja muiden vieraskasvilajien poisto 

                                                           
7 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
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Vieraslajien poisto Suuri X ?   
Pienpetojen (minkki, supikoira) pyynti erillisillä sopimuksilla. 
Ulkosaaristokohteilla ja lintukosteikoilla (esim. Preiviikinlahti) 
myös ketun pyynti. 

Luonnonhoito Pieni X 
Ei ole, tarvi-
taan   Lehtojen hoito myöhemmin tehtävien suunnitelmien mukaan 

Luonnonhoito Suuri 30 on 
Suunnitelma-alue 30 
ha, hoidossa noin 5 
ha 

 Dyynien hoito (Yyteri) 

Luonnonhoito Pieni X 
Ei ole, tarvi-
taan 

  
Paahdeluontotyyppien, harjusaarten, hiekka-, sora- ja kivik-
korantojen lajistoselvitykset ja mahdollinen hoito myöhemmin 
tehtävien suunnitelmien mukaan 

Uhanalaisten 
lajien hoitosuunnit-
telu 

Suuri x Ei ole, tarvi-
taan   

Kiireellisimmät esiintymätarkastukset toteutetaan kesällä 
2014. Vuonna 2014 laadittava luonnonhoidon yleissuunni-
telma tehdään yhteisesti sekä lajeille että luontotyypeille. 
Tiedossa olevat ensisijaiset hoitoa vaativat lajit Selkämeren 
kansallispuistossa: etelänsuosirri, noidanlukot, pikkupunka, 
katkerot, nelilehtivesikuusi. 

Seuranta Suuri     

Mm. linnustoa ja muuta eliöstöä pyritään seuraamaan riittä-
vällä määrällä seuranta-alueita esim. valtakunnallisten seu-
rantaohjelmien puitteissa. Vedenlaatua seurataan mm. ELY-
keskuksen toimesta. Linnuston osalta myös muutonaikaiset 
levähdysalueet ja niiden seuranta on tärkeää.   

Inventointi Suuri     
Vedenalaisen luonnon inventointeja jatketaan Metsähallituk-
sen vedenalaisen luonnon inventointiohjelmien mukaisesti 

Lisätietoja 



 
 

 65 

Tekeillä olevat luonnonhoidon ja ennallistamisen toimenpidesuunnitelmat: Luonnonhoidon yleissuunnitelma, Liesluoto, Isokari ja Säppi . Hoidettavan pinta-alan määrä 
tarkentuu lajitiedon karttuessa ja luonnonhoidon yleissuunnitelman valmistuttua.  Vedenalaisen luonnonsuojelun kannalta keskeistä on valuma-alueella tehtävät vesienhoi-
don toimenpiteet (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Mahdollisia vedenalaisen luonnonhoidon kohteita suunnitelaan tarvittaessa erikseen (katso myös lomake 22). Etenkin 
fladojen kunnostus saattaa tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa, mutta edellyttää erillisiä toimenpidesuunnitelmia. 
 
Tärkeitä lintualueita jossa pienpetojen pyynti tulisi harjoittaa tehokkaasti (tummennetut sellaisia joissa ei tällä hetkellä pienpetojen pyyntiä): 
Seksmiilarin saaristo (Uusikaupunki-Kustavi) 
Pyhämaan saaristo (Uusikaupunki) 
Bokreivit (Rauma) 
Kalla-Iso-Susikari (Eurajoki) 
Luvian saaristo (Luvia) 
Säppi ja Räyhät (Luvia, Pori) 
Preiviikinlahti, myös saaret (Pori) 
Gummandoora ja Rankku (Pori) 
Pooskeri (Merikarvia) 
Oura (Merikarvia) 
  
Pienpetojen pyynnin tehokkuudessa on tärkeää että myös ympäröivät yksityiset alueet ovat sen piirissä.  
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20 Kulttuuriperinnön suojelun toimenpiteet 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu Kartta   

Selite 
Lomakkeella täsmennetään tavoitteenasettelun yhteydessä nimettyjä toimenpiteitä siten, että toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti tulevat määritettyä 
riittävällä tarkkuudella. Toimenpiteiden teknisen toteutuksen kuvaus ja tarkempi ohjeistus tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa. Kulttuuriperinnön suojelun toi-
menpiteitä ovat rakennusperintöön, maisemaan ja arkeologisiin kohteisiin liittyvät kunnostus- ja hoitotoimet.  

Kulttuuriperintöinventointi  Ei tehdä  Tehty  Päivitetään  Täydennetään Vuosi  

Rakennusperintö 

Toimenpidelaji Kiireellisyys-
aste8 

Kunnostettava tai hoidettava kohde Kuvaus Kpl Toimenpide-
suunnitelma 

Rakennusperinnön korjaussuunni-
telmien urakointi ja toteutus suuri Useita kohteita (Katanpää, Isokari, Säppi, 

Vekara, kalamajat jne.) 

Tärkein rakennusperintö on kansallispuistossa inventoi-
tu ja korjaussuunniteltu. Seuraava vaihe on toteuttaa 
hankkeistaminen ja korjaukset. 

30-40 Tarvitaan 

      

Maisematarkastelu 

Luonnonhoidossa ja kulttuuriperinnönhoidossa selkeästi ihmisvaikutteisissa ympäristöissä vaativat myös maisemavaikutusten tarkastelun ja suunnittelun. 

Yksityiset suojelualueet 

 

Lisätietoja 

 

Arkeologiset kohteet 

Toimenpidelaji 
Kiireellisyys-
aste9 Hoidettava kohde Kuvaus Kpl 

Toimenpide-
suunnitelma 

Arkeologisille kohteille tehdään 
hoitosuunnitelmat ja toteutetaan 
ne. 

pieni Useita 
Arkeologisille kohteille tulee tehdä toimenpidetason 
suunnitelma ja priorisointi.  Tarvitaan 

Maisematarkastelu 

 

Yksityiset suojelualueet 

                                                           
8 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
9 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
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Lisätietoja 

 

Muut toimenpiteet 
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21A Luonnon virkistyskäyttö: retkeilyn ja luontomat kailun toimenpiteet 

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö 

Selite 
Lomakkeella täsmennetään luonnon virkistyskäyttöä, lähinnä retkeilyä ja luontomatkailua, koskevia tavoitteenasettelun yhteydessä nimettyjä toimenpitei-
tä. Toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti määritellään riittävällä tarkkuudella. Toimenpiteiden teknisen toteutuksen kuvaus ja tarkempi ohjeistus 
tapahtuu toimenpidesuunnitelmissa. 

Nykyinen käyntimäärä Vuosi Kysynnän kuvaus (nykytila) 

32 000 
41 200 

2012 
2013 

Ensimmäinen kävijälaskenta toteutettiin 2012 perustuen neljään kävijälaskuriin, kolmen kohteen osalta yhteistyöyrittäjien asiakasmääriin, 
kävijätutkimukseen sekä veneilyselvitykseen. Kävijälaskureiden toiminta ja kalibrointi laitureihin sijoitettuna on melko epätarkkaa ja joi-
denkin laskurien osalta ei saatu koko kautta mitatuksi. Kävijälaskenta tarkentuu menetelmien kehittämisen myötä. Se, kuinka paljon vesi-
alueen käyttöä lasketaan mukaan kansallispuiston käyntimäärään, vaikuttaa oleellisesti lukuun, tähän asti pelkästään vesialueella liikku-
vien osuus on arvioitu hyvin varovasti. Osa vuosien 2012 ja 2013 välisestä kävijämäärän kasvusta johtuu pelkästään vesialueella liikkuvi-
en osuuden laskentaperusteiden muutoksesta. 

Käyntimääräennuste Vuosi Kysynnän kuvaus (tavoite) 

60 000 2020 

Tavoite perustuu kokemukseen muista merikansallispuistoista, arvioon Selkämeren tunnettujen käyntikohteiden kestävistä käyntimääristä 
sekä vain vesialueella tapahtuvan liikkumisen huomioimiseen. Käyntimäärään vaikuttaa oleellisesti seuraavien kohteiden kehittymisnä-
kymät, joissa selvä kasvupotentiaali: Katanpää, Säppi (jos saadaan toimiva satama) ja Preiviikinlahti (reittiyhteys Yyterin dyyneiltä kan-
sallispuiston alueelle) sekä Rauman kohteiden liittäminen kansallispuistoon. 

Luontomatkailusuunnitelma Vuosi  Vuosi  Vuosi Lisätietoja 

Ei tehdä   Tehty  Tehdään 2017 Päivitetään 2022 Edellyttää sisällyttämistä hankkeeseen 

Opastusviestintäsuunnitelma Vuosi  Vuosi  Vuosi Lisätietoja 

Ei tehdä   Tehty  Tehdään 2015 Päivitetään 2016 Aloitetaan osana Helmet-hankkeen raporttia. 

Toimenpide Kuvaus 

Solmitaan ylläpidon ja hoidon sopimukset. 
Laajan, mutta mantereelta kohtuullisesti tavoitettavan puiston kohteiden (palveluvarustuksen, historiallisten rakennusten, 
muun kulttuuriperinnön, luonnonhoidon) huolto ja ylläpito järjestetään pääosin ostopalveluin ja erilaisin yhteistyösopimuksin. 

Kehitetään opastusviestintää ja luodaan 
asiakaspalvelun ja opastusviestinnän yhteis-
työverkosto. 

Selkämeren kansallispuistoon ei perusteta luontokeskusta. Asiakaspalvelu ja neuvonta perustuu www.selkämeri.fi ja 
www.luontoon.fi -sivuston kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen sekä kuntien ja muiden toimijoiden olemassa olevien 
palvelupisteiden kanssa tehtävään yhteistyöhön (kuntien matkailuneuvonnat, Luontotalo Arkki). Käyntikohteiden opastus-
viestintää suunnitellaan kohdekohtaisen suunnittelun yhteydessä ja koko puiston yleiset opastusviestinnän tavoitteet (pää-
viestit) määritellään opastusviestintäsuunnitelmassa. Opastusviestinnän toteutus tapahtuu mittakaavasta riippuen budjettira-
halla, hankkeissa sekä yritys- tai yhdistysyhteistyön avulla. 
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Kehitetään luontomatkailuyhteistyö tavoit-
teelliseksi 

Toteutetaan matkailutoimijoiden koulutushanke 2014. Haetaan rahoitus ja laaditaan Selkämeren luontomatkailusuunni-
telma , jota lähdetään toteuttamaan yhteistyötahojen kanssa. Ylläpidetään ja kehitetään luontomatkailutoimijoiden verkostoa. 
Solmitaan uusia ja uusitaan jo voimassa olevia matkailun yhteystyö- ja käyttöoikeussopimuksia (yrityksille jotka tarjoavat 
esim. opastettuja retkiä, välinevuokrausta, ruoka-, kuljetus-, majoitus- ja tilapalveluja, kalastusopastoimintaa). 

Luodaan tärkeimpien käyntikohteiden kehit-
tämiseen selkeät tavoitetilat, kansallispuiston 
kärkikohteet  esimerkkinä alla: 

Tärkeimpien käyntikohteiden ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurillinen kestävyys taataan yhteen sovittamalla 
nykyisten käyttäjien, virkistyskäyttäjien, matkailuyrittäjien sekä luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojelun tavoitteet. Laaditaan 
erilliset toimenpidesuunnitelmat alueittain: Katanpää, Isokari ja Uusikaupunki, Pyhärannan kohteet, (Rauman saaristo), Säp-
pi ja Luvian saaristo, Porin kohteet, Ouran saaristo. Toimenpide-/ kehittämissuunnitelmat koskevat alueellisia kokonaisuuk-
sia yli hallinnollisten rajojen, ja niitä toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Katanpää  on sekä kiinnostava ja helposti 
saavutettava päiväkäyntikohde että viihtyisä 
ja luonnonläheinen vierasvenesatama. Ka-
tanpää tarjoaa myös monipuolisia ohjelma-
palveluja kansallispuistossa. 

Katanpään toimintaa kehitetään yrittäjävetoisesti: vierasvenesataman palvelut ovat luonnonläheisiä mutta tasokkaita, veneili-
jät viihtyvät. Myös päiväkävijät ja mökkiläiset on huomioitu palveluissa: sesonkiaikaan kohteelle on säännöllinen vuoro-
veneliikenne, tilausveneellä pääsee sesongin ulkopuolella. Tarjolla on kahvila- ja ravintolapalveluita, tapahtumia, opastettuja 
kierroksia, ohjelmapalveluita (melontaa, kalastus- ja linturetkiä?).  Rakennuksia saadaan kunnostettua myös retkeilymaja-
tasoiseen majoituskäyttöön. Tavoitekäyntimäärä 15 000. 

Isokari  on sijainniltaan, luonnoltaan ja histo-
rialtaan kiehtova ulkosaariston kohde, jonne 
on tervetullut niin yksittäinen veneilijä kuin 
matkailijaryhmäkin. Laadukkaat opastustuot-
teet lisäävät käynnin arvoa.  

Isokarin toimintaa kehitetään yhteistyöyrittäjien ja muiden saaren toimijoiden (kesäasukkaat, Liikennevirasto, Luotsiliikelai-
tos) kanssa yhteistyössä kohteeksi, joka palvelee sekä yksittäisiä veneilijöitä että risteilyasiakkaita ja ryhmiä. Saaren houkut-
televuutta lisätään monipuolistamalla ohjelmapalveluja ja vapaaehtoistoiminnan muotoja. Käyntimäärätavoite 9 000. 

Säppi  on viihtyisä ja monipuolinen majakka-
saari, jossa voi vierailla sekä yksittäisenä 
veneilijänä että matkailija- ja  erityisryhmän 
mukana esim. leirikoulua viettämässä.  

Säpin kehittämiseksi saavutettavuutta parannetaan kunnostamalla satama. Sataman kunnostamiseksi on vuonna 2014 
laadittu erillinen suunnitelma, joka toteutuakseen edellyttää tarvittavan lupaprosessin sekä rahoituksen saamisen. Monipuo-
lisen yhdistysyhteistyön ja vapaaehtoistoiminnan avulla vanhaa majakkamiljöötä pidetään kunnossa ja samalla tavoitetaan ja 
sitoutetaan aivan uusia erityisryhmiä kansallispuiston toimintaan. Säpin saareen sopisi esim. Junior Ranger toiminta jollekin 
erityisryhmälle suunnattuna. Käyntimäärätavoite 8 000 pitkällä tähtäimellä, mutta määrällistä tavoitetta tärkeämpää on toi-
minnan vaikuttavuus ja uusien käyttäjäryhmien tavoittaminen. Käyntimäärän kasvu edellyttää kävijöiden ohjaamista ja kes-
tävyyttä parantavia rakenteita ja opasteita. 

Preiviikinlahti  Preiviikinlahden retkeilypalveluita ylläpidetään ja kehitetään yhdessä Porin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. 

Kuuskajaskari Kehitetään Rauman kaupungin johdolla. 

Kylmäpihlaja Kehitetään Rauman kaupungin johdolla. 

Oura saaristo Alue jonka pääkohde on Ouraluoto, jota kehitetään Merikarvian kunnan johdolla. Muuta kohteet ovat Hamskeri ja Skraka.  

Lisätään veneily- ja retkeilykohteiden määrää 
ja parannetaan rantautumismahdollisuuksia. 

Rakennetaan muutama jokamieskäyttöä ja kalastusmatkailua tukeva palvelu kohde , joita ei esim. Vakka-Suomen puolel-
la vielä ole. Nämä kohteet tarjoavat rantautumispaikan, kohdeopasteen, huolletun tulentekopaikan, käymälän, polttopuuka-
toksen ja mahdollisen sääsuojan. Otetaan lisäksi käyttöön ”omatoimisen veneretkeilyn” palveluluokka : Osoitetaan koh-
teet (opastusaineistoissa), joihin on mahdollista rantautua, tarvittaessa rantautumista helpottavia kiinnikkeitä, osoitetaan 
luvallinen tulentekopaikka, jonka käyttö on mukana tuotujen polttopuiden varassa. Telttailu sallitaan rajoitusalueita lukuun 
ottamatta kaikkialla. Mahdollisia uusia kohteita:  Hamskeri (Kustavi), Iso Harmaakari, Liesluoto, Iso Harmaaletto, Hylkkari, 
Vähä-Haurunen,  Bokreivit, Kalla, Välikallio, Nirvo, Iso-Räyhä, Munakari (Pori), Kangaskallio, Krääskrunni 
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Potentiaalisia luontomatkailukohteita, joita on 
kehitettävä yhteistyössä yli hallinnollisten 
rajojen ja joissa ei nykyisellään ole Metsähal-
lituksen palveluja: 

Putsaari, Vekara, Rihtniemi/Reila, Iso-Susikari, Ahlainen. 

Yhteenveto 
Kärkikohteita kehitetään tavoitetilan ja erikseen laadittavan toimenpidesuunnitelman mukaisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimenpide-/ kehittämissuunnitel-
massa tulee huomioida seuraavat teemat: Luonnon virkistyskäyttö ja matkailu (palvelut ja rakenteet), opastusviestintä ja ympäristökasvatus, yrittäjyys ja yhteistyö (vapaaeh-
toistoiminta). Asiakaspalvelua ja luontomatkailua kehitetään paikallislähtöisen mallin mukaisesti, jossa Metsähallitus ei ole aina itse toteuttaja, vaan toimintaa koordinoiva 
taho. Myös huolto ja ylläpito perustuu pitkälti ostopalveluihin ja erilaisiin yhteistyösopimuksiin. Kansallispuiston palvelujen alueellinen kattavuus huomioidaan perustamalla 
muutama uusi jokamieskäyttöä ja kalastusmatkailua tukeva palvelukohde. Veneily- ja retkikohteiden määrää pystytään lisäämään tarjoamalla veneretkeilyn omatoimisen 
puuhuollon varassa toimivia rantautumis- ja taukopaikkoja. Ennen kuin uusia käyntikohteita perustetaan selvitetään luonto- ja kulttuuriperintöarvot sekä arvioidaan toimenpi-
teiden vaikutuksia, ml. Natura-vaikutusten tarveharkinta. 
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21B Luonnon virkistyskäyttö: palveluvarustus 

Vastuuprosessi Luonnon virkistyskäyttö Kartta   

Selite 
Palveluvarustus -lomakkeessa käsitellään rakennuksia (esim. autio- ja varaustuvat), rakennelmia (esim. laavut, kodat) sekä reittejä. Lomakkeen 
tarkoituksena on täsmentää tavoitteenasettelun yhteydessä mainittuja toimenpiteitä siten, että toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti tulevat 
määritettyä riittävällä tarkkuudella. 

Kohde Kuvaus   Kiireellisyys-
aste10 

Toimenpide-
suunnitelma 

Merikarvia, Hamskeri ja Skraka Palvelut Merikarvian kunnan alueella. Mahdollinen uusi luontopolku kansallispuiston osalla.  2  

Merikarvia, Krääskrunni Mahdollinen rantautumispaikka. 2  

Merikarvia, Sälttöö 
Olemassa olevien palvelurakenteiden (käymälä, laavu, polku, p-paikka, puuvaja) ylläpito. Selvitetään 
mahdollisuutta parantaa veneitse saapuvien kävijöiden palvelua. 2  

Merikarvia, Kangaskallio Rantautumispaikka 2  

Pori, Munakari Laituri, käymälä, tulentekopaikka, päivätupa.  2  

Pori, Seliskeri Olemassa olevien palveluiden ylläpito ja keskittäminen saaren pohjoisosaan sekä mahdollinen laituri. 1  

Pori, Iso-Enskeri 
Olemassa olevien palvelurakenteiden ylläpito ja luontopolun uusiminen. Toinen laituri yrittäjien liiken-
teelle.   

1  

Pori, Preiviikinlahti 

Preiviikinlahden reitistö, joka on Porin kaupungin rakentama, kulkee sekä kansallispuistossa että 
kansallispuiston ulkopuolisilla alueilla kaupungin ja yksityisten maanomistajien alueilla. Retkeilyreitis-
töä kehitetään ja täydennetään Porin kaupungin toimesta Yyterin suuntaan kansallispuiston alueiden 
ulkopuolella siten, että Yyterin lietteiden alueen tavoittaminen dyynien suunnasta rantavyöhykettä 
pitkin tulee mahdolliseksi. Palveluvarustusta täydennetään uudella reittiosuudella, torneilla/lavoilla ja 
käymälöillä. Alueen opastusta ja siihen liittyviä oheismateriaaleja kehitetään siten, että ne palvelevat 
mm. koululaisryhmiä nykyistä paremmin. Kansallispuiston ulkopuolellekin kohdistuvat toimenpiteet 
edistävät puiston alueen käyttöä. 
 

1 hanke 

Pori, Räyhät 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta Iso Räy-
hälle. Mahdollisesti rantautumisohje. Kohde on tarkoitettu palvelemaan vesilintujen syysmetsästystä. 
 

1  

Luvia, Säppi 

Kehitetään monipuoliseksi käyntikohteeksi. Mm. luonto- ja kulttuuripolku, opastauluja, telttailupaikan 
osoittaminen, tulentekopaikka, keittokatos ja sataman kunnostaminen sekä mahdollisesti  majoitusti-
lan ja saunan vuokrausmahdollisuus. Kehitetään yhteistyössä Säppi ry:n, Porin lintutieteellinen yhdis-
tys ry:n ja Reposaaren metsästysseuran kanssa.  

1 x 

                                                           
10 asteikko: suuri = toteutetaan 5 vuoden kuluessa, pieni = toteutetaan myöhemmin suunnitelmakaudella. 
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Luvia, Välikallio 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta. Mahdol-
lisesti rantautumisohje ja autiotupa. 
 

2  

Luvia, Nirvo 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta. Mahdol-
lisesti rantautumisohje ja laituri. 
 

2  

Eurajoki, Kalla 
Nykyisten taukopaikkarakenteiden siivoaminen pois. Uuden tulentekopaikan rakentaminen ja mai-
hinnousupaikan parantaminen.  
 

2  

Rauma, Bokreivit 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta. Mahdol-
lisesti rantautumisohje. Kohde on tarkoitettu palvelemaan vesilintujen syysmetsästystä. 
 

1  

Uusikaupunki, Vähä Haurunen 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta. Saares-
sa oleva mökki voidaan kunnostaa päivätupakäyttöön. 
 

2  

Uusikaupunki, Hylkkari 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta. 
 2  

Uusikaupunki, Liesluoto 
Kohde on kansallispuiston ainoa mannerkohde Vakka-Suomessa. Kävijöiden ohjaamiseksi tarvitaan 
pysäköintipaikka sekä merkitty reitti ja opasteita. Kehittämismahdollisuuksia ovat mm. luontolavan ja 
luontopolun rakentaminen. Kohteen avaaminen edellyttää myös tienpidollisia toimenpiteitä.  

1  

Uusikaupunki, Harmaaletot 

Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta sekä 
mahdollisesti rantautumisohje. Kohde on tarkoitettu palvelemaan vesilintujen syysmetsästystä. 
 
 

1  

Iso Harmaakari 
Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta sekä 
mahdollisesti rantautumisohje.  
 

2  

Kustavi, Isokari 
Toiminnan kehittäminen ja rakennuskannan ylläpito yhteistyössä yhteistyöyrittäjän kanssa. Opastuk-
sen ja viitoituksen parantaminen ja luontopolun linjaus ja sisällön tuottaminen. Telttailupaikan osoit-
taminen ja tulentekopaikan rakentaminen. 

1 x 

Kustavi, Katanpää 
Toiminnan kehittäminen yhteistyössä yhteistyöyrittäjän kanssa, ison laiturin ja rakennuskannan kun-
nostaminen sekä sähköverkoston parantaminen. Telttailupaikan osoittaminen. 
 

1 x 

Kustavi, Hamskeri Rantautumispaikka, johon tulentekopaikka ja mahdollisesti muuta kevyttä palveluvarustusta. 
 2  

Rauman kaupungin kohteet; kansal-
lispuistoon liitettävä alue  
 

   

Kylmäpihlaja 
Majakkasaaren toimintaa ja palveluvarustusta kehitetään yhteistyössä yhteistyöyrittäjän kanssa. 
Alueelle voidaan rakentaa matkailua ja retkeilyä palvelevia rakennuksia asemakaavan mukaisesti. 
 

1  
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Kuuskajaskari 

Linnakesaaren kansallispuistoalueella toimintaa kehitetään, kulttuurihistoriallisia rakennelmia ja ym-
päristöä kunnostetaan palauttavasti, retkeilyvarustusta parannetaan luontopolun yhteydessä sekä 
lisätään vedenalaiskohteiden varustusta. 
 
Kansallispuistoalueen ulkopuolisen rakennetun alueen toimintaa ja infrastruktuuria kehitetään ase-
makaavan ohjaamana yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien kanssa.  
 

1  

Santkari 

Retkeilijän palveluvarustusta kehitetään sukellus- ja merimelontakohteena (rantautumispaikka, tulen-
tekopaikka yms.) 

 

1  

Riskonpöllä Sukellusretkikohteen varustusta lisätään vedenalais- ja rantautumisrakennelmia lisäämällä. 1  
Rauman kaupungin kohteet; luonto- 
ja retkeilyalue 

   

Pihlus 
Laituri- ja nuotiopaikkakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. Puustoa rai-
vataan maisemaa avartaen. 
 

1  

Nurmeksen-Aikonmaan patikkareitit 
Retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. 
 

1  

Nurmeksennokka 
Nuotiopaikka- ja kulttuurihistoriakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. 
 1  

Vesiluoma 
Varaustupakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. 
 

1  

Aikonmaa Vuorisola 
Varaustupakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. Rannan retkeilyraken-
nelmia lisätään. Pelto ja niittyalueita laidunnetaan. 
 

1  

Pinokari-Päiväranta 

Varaustupa- ja kulttuurihistoriakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään.  Ra-
kennuskantaa kunnostetaan säilyttävästi. Peltoja ja niittyjä raivataan ja laidunnetaan ennallistavana 
toimenpiteenä.   
 

1  

Nurmes Ristos 
Varaustupakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. 
 1  

Reksaaren Karttu 
Saaristoleirintäalueen ja kulttuurihistoriakohteen toimintaa ja infrastruktuuria kehitetään yhteistyössä 
yhteistyöyrittäjän kanssa. Alue on rajattu YSA-alueen ulkopuolelle. 
 

1  

Reksaaren patikkareitit 
Retkeilypalveluvarustusta (mm. Uusalmen nuotiopaikka) ylläpidetään ja täydennetään. 
 

1  
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Reksaari Rohela 
Varaustupa- ja kulttuurihistoriakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. Puus-
toa raivataan palauttavasti.  
 

1  

Omenapuunmaan luontopolut 
Retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. Puustoa raivataan ennallistaen ja aluetta 
laidunnetaan.  
 

1  

Hevoskarta 
Melojien varaustupa- ja kulttuurihistoriakohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydenne-
tään. 
 

1  

Matalsuokari 
Talviretkeilykohteen retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. 
 

1  

Kaskinen 
Nuotiopaikan retkeilypalveluvarustusta ylläpidetään ja täydennetään. 
 

1  

Kehittämiskohteet    

Pori, Ahlainen 
Voidaan kehittää luontomatkailukohteena yhteistyössä yhteistyössä esim. Porin kaupungin, Ahlaisten 
kylien ja muiden toimjoiden kanssa.  

2  

Eurajoki, Iso-Susikari Keskeneräisen kalastustukikohdan purkaminen, autiotupapalvelusta ja käytöstä sopiminen vuokralai-
sen (Rauman seudun virkistyskalastajat ry) kanssa. 2  

Pyhäranta, Rihtniemi Suunnittelualueen ulkopuolella, tukee Selkämeren retkeilyä. Paikalla sijaitsee Rauman seudun luon-
nonharrastajien ja Rauman seudun lintuharrastajien lintutorni ja lintulava.  

2  

Pyhäranta, Reila 
Suunnittelualueen ulkopuolella. Mikäli puolustusvoimien vuokrasopimus irtisanotaan, kohdetta voi-
daan tulevaisuudessa kehittää myös retkeilyn ja luontomatkailun tarpeisiin. 

2  

Uusikaupunki, Putsaari Houkutteleva käyntikohde, jonka matkailukäyttö edellyttää yhteistyötä maanomistajien, Uudenkau-
pungin kaupungin ja seurakunnan kanssa. 

2  

Uusikaupunki, Vekara 
Laiturin kunnostus, venereitin ruoppaus. Jakamaton saari jossa Metsähallitus hallinnoi suurinta osaa. 
Edellyttää sopimista muiden maanomistajien kanssa. 2  

Yksityiset suojelualueet ja muut yksityisalueet 
Pori, Yyteri ja Outoori 
Outoorissa on retkisatama ja nuotiopaikka jota kaupunki ylläpitää ja kehittää. Yyterin sannat on Suomen kolmanneksi laajin dyynialue ja se on suosittu lomailu ja virkistyskoh-
de, jossa järjestetään myös yleisötapahtumia. Kesällä 2013 sen kävijämääräksi arvioitiin olevan reilut 180 000 kävijää. Kohdetta voidaan kehittää YSA-rauhoitusmääräysten 
puitteissa. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutos jossa luontoarvot ja virkistyskäyttö yhteensovitetaan.  
 
Merikarvia, Hamskeri ja Ouraluoto 
Kohteet ovat Merikarvian kunnan ylläpitämiä ja niitä kehitetään kunnan suunnitelmien mukaisesti. Hamskerissa käyttöä voidaan kehittää niin että myös Metsähallituksen osa 
saaresta olisi tehokkaammin kävijöiden käytettävissä (esim. luontopolku). Kokonaisuus (Ouraluoto, Hamskeri, Skraka) muodostaa yhden kansallispuiston retkeily- ja luonto-
matkailun kärkiohteista. 
 
Lisätietoja 
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Selkämeren kansallispuisto 
Palvelurakenteiden ja käyntikohteiden kehittäminen tulee on suunniteltava ja toteutettava siten että kohteiden luontoarvot ja lajisto eivät vaarannu. Metsähallitus kerää yhtenäi-
sillä kävijätutkimuksilla tietoa kansallispuiston kävijärakenteesta, kävijämääristä ja kävijätyytyväisyydestä. Kävijätutkimus tehdään noin viiden vuoden välein. Metsähallitus otti 
vuonna käyttöön 2004 Kestävän luontomatkailun periaatteet, joita pyritään edistämään kaikessa omassa toiminnassa sekä yhteistoiminnassa matkailuyrittäjien kanssa. Kysei-
siä periaatteita noudatetaan myös Selkämeren kansallispuiston toiminnassa.    
 
Uudenkaupungin Vekara on jakamaton kiinteistö, jonka omistajiin kuuluvat sekä Metsähallitus että yksityisiä maanomistajia. Sataman ylläpito edellyttää lisäksi ruoppausta. 
Saareen ei tällä hetkellä ohjata kävijöitä, ja sen kehittäminen käyntikohteena edellyttää tarkempaa suunnittelua ja sopimista muiden maanomistajien kanssa. Laiturin kunnos-
taminen ja kompostoitavan käymälän rakentaminen ovat ajankohtaisia jo pelkästään nykyiseen hoitoon liittyvän käytön takia. 
 
Kansallispuistoalueella osoitetaan paikat tilapäispoijuille vedenalaiskohteiden esittelyä ym. sukellusharrastamista varten. Kansallispuiston vedenalaisia kohteita pyritään esitte-
lemään vedenalaisin luontopoluin sekä sukelluskohtein. Näiden tarkempi sijoittelu ratkaistaan myöhemmin, mutta ne sijoittuvat olemassa olevien käyntikohteiden yhteyteen.  

 

Luonnon ja kulttuuriympäristöhoidon talkooleirejä järjestetään myös yhtenä virkistyskäyttömuotona. 

 

Kalastuksen mahdollisuuksia ja palveluja lisätään (mm. sukelluskalastus, kalastusmatkailu) alueen virkistyskäyttömuotona. 

 

Venereittiviitoitusta ylläpidetään ja täydennetään. Vesiliikenteelle asetetaan nopeusrajoitukset vesiliikenteen turvallisuuden niin vaatiessa. Näistä päättävät väylien osalta Lii-
kennevirasto ja väylien ulkopuolisilta vesialueilta alueellinen ELY-keskus vesiliikennelain mukaisesti. 
 
Tilapäinen leiriytyminen ja yöpyminen on kansallispuistossa sallittu huomioiden rajoitusalueet ja –ajat (lomake 18C).  
 
Tulenteko sallitaan paitsi virkistysvyöhykkeiden nuotiopaikoilla myös syrjävyöhykkeiden vanhastaan tulentekoon käytetyillä paikoilla. Tulenteko on sallittu vain osoitetuilla pai-
koilla ja Metsähallitus ja Rauman kaupunki huolehtivat paikkojen merkitsemisestä maastoon Osa tulentekopaikoista tulee toimimaan omatoimisen polttopuuhuollon varassa ja 
palvelemaan lähinnä vakiintunutta paikallista kävijäkuntaa. Omatoimista puuhuoltoa edellyttävät kohteet tulee näkyä selkeästi viestinnässä.  
 
Kunnostetaan ainakin muutama kalamaja, joita ylläpidetään autiotuina ja joissa voidaan esitellä Selkämeren kalastuskulttuuria. 
 
Jätehuollon osalta on vallalla ns. roskattoman retkeilyn periaate eli kävijät huolehtivat itse siitä että vievät roskat pois. Kohteissa joissa on matkailun yritystoimintaa, on jäte-
huolto. Rauman kaupungin alueella järjestetyt jätehuoltopisteet ovat matkailusaarissa ja mantereen lähtö- ja saapumispaikoissa. 
 
Melutasoltaan hiljaisia alueita pyritään säilyttämään ja ottamaan huomioon yhtenä lisäarvona kansallispuiston kävijöille. Hiljaisia alueita on määritelty Satakunnan maakunta-
kaavassa Ouran saaristoon, Säppiin ja Luvian saaristoon. Hiljaisia aluieta löytynee myös Varsinais-Suomessa (esim. Uudenkaupungin ja Kustavin ulkosaaristo) mutta niitä ei 
ole määritetty.   
 
Yhteenveto 
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22 Erätalouden toimenpiteet 

Vastuuprosessi Erä Kartta 
 

 
 

Selite 
Lomakkeella määritellään erätalouteen liittyvät toimenpiteet, ohjeet ja määräykset. Lomakkeen tarkoituksena on täsmentää tavoitteenasettelun yhtey-
dessä mainittuja toimenpiteitä siten, että toimenpiteiden laji, suuruusluokka ja sijainti tulevat määritettyä riittävällä tarkkuudella. 

Metsästys ja riistanhoito 

Kohdealue Toimenpide Kuvaus 

ML 8 §:n alue11   

Yleiset vesialueet   

Lupametsästys- 
alueet ja vuokra-
sopimusalueet 

Lupien myöntäminen 

Neljä lupametsästysaluetta Uudenkaupungin Harmaaletot (2827 ha), Rauman Bokreivit (818 ha), Porin Räyhät (1060 ha) ja 
Merikarvian Kasalapodan (Isopoda) (381 ha) perustuvat kansallispuistosta annettuun (326/2011) lakiin ja ne säilytetään.  
 
Harmaahylkeen metsästys: entisillä yleisillä vesialueilla ei tarvita Metsähallituksen lupaa, ilmoitus Suomen riistakeskukselle 
riittää (kiintiömetsästys: www.riista.fi) )Muilla maa- ja vesialueilla tarvitaan myös Metsähallituksen lupa (vuokralupa).  

Hirvenajoalueet Lupien myöntäminen Hirven ajoon on mahdollista myöntää poikkeuslupia kansallispuiston alueelle (luonnonsuojelulaki § 15). 
Muut metsästys-
käytön ulkopuolel-
le jäävät alueet  

  

Riistanhoito Lupien myöntäminen 

Mahdollista vähentää vierasperäisiä lajeja, sekä liian runsaslukuiseksi tai käynyt muutoin vahingolliseksi tulleita lajeja. 
Vierasperäiset lajit ovat minkki ja supikoira, luonnonvaraisista lajeista kyseeseen voi tulla esim. kettu saarilla, erityisesti 
ulkosaaristossa sekä arvokkailla lintukosteikoilla.  
 
Sovelletaan luonnonsuojelulakia (1096/1996 15 §). Kyseeseen tulee vieraslajit minkki ja supikoira sekä kotimainen kettu. 
Myös muihin lajeihin voidaan tarvittaessa soveltaa 15 §. Uhkaa ihmisen hengelle tai terveydelle tai merkittävää taloudellista 
vahinkoa aiheuttavista yksilöistä (esim. suurpedoista) myös poliisilain (872/2011 3 luku 16 §) soveltaminen on mahdollista.  
 
Säpin muflonikantaa hoidetaan Reposaaren metsästysseura ry:n suunnitelmien mukaisesti kannankoon ollessa mitoitettu-
na niin että talviaikaisesta ravinnosta ei tule puutetta ja että kannan geneettinen monimuotoisuus säilyy elinkelpoisena.  
 
Valkohäntäpeuran pyynti on mahdollista kansallispuistossa ja sen tavoitteena tulisi olla kansallispuiston alkuperäisluonnon 
suojelu sekä liikennevahinkojen vähentäminen ympäröivillä alueilla (esim. Porin Preiviikinlahti). 

Yksityiset suojelu-
alueet  Yksityisillä suojelualueilla metsästysmahdollisuus on kirjattu rauhoitusmääräyksiin.   

                                                           
11  kunnan asukkailla oikeus metsästykseen valtion mailla 
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Riistakantojen 
kestävän hyödyn-
tämisen suunnitte-
lu ja seuranta 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa riistakantojen kannankehitystä. Tulosten perusteella Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa metsästystä. 

Lisätietoja 

Rauman kaupunki, kansallispuistoon liitettävä alue 
Alueella menetellään Selkämeren kansallispuiston perustamislain mukaisesti. Metsästyksellä vähennetään haitallisiksi luokiteltujen lajien kuten minkin, 
ketun ja supikoiran yksilömääriä. Metsästyksessä voi käyttää koiraa. Toiminta järjestetään metsästysoikeuden vuokrasopimuksen avulla.     
Harmaahylkeen metsästys edellyttää erillistä vesialueen omistajan ratkaisemaa lupaa. 
 
Rauman kaupunki, luonto- ja retkeilyalue 
Alueella metsästetään luonnonsuojelualueen rauhoitusehtojen mukaisesti.  Toiminta järjestetään metsästysoikeuden vuokrasopimuksen avulla.     
Harmaahylkeen metsästys edellyttää erillistä vesialueen omistajan ratkaisemaa lupaa. 
 
 

Kalastus 

Kohdealue Toimenpide Kuvaus 

Yleiset vesialueet Ei aktiivista toimenpidettä 

Selkämeren kansallispuiston vesialueet rinnastetaan kalastuksen osalta yleiseen vesialueeseen (laki 326/2011 § 4) ja siellä 
noudatetaan mitä kalastuslaissa säädetään (286/1982 § 6), joka tarkoittaa mm. sitä että ” Yleisellä vesialueella meressä 
sekä Suomen talousvyöhykkeellä on jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla Euroopan talousalueeseen kuuluvan valti-
on kansalaisella oikeus harjoittaa kalastusta”. Kansallispuistoon liittämättömillä Metsähallituksen vesialueilla vesiviljelyn 
kehittäminen on mahdollista ja edellyttää erillistä lupamenettelyä.   

Pilkkiminen,  
onkiminen,  
viehekalastus 

Ei aktiivista toimenpidettä Kansallispuistossa ja yleisellä vesialueella sallittu ilman Metsähallituksen lupaa. Viehekalastus edellyttää kalastuksenhoi-
tomaksun suorittamista. 

Lupakalastusvedet Lupien myöntäminen 
Rauman kaupunki, kansallispuistoon liitettävä alue j a luonto- ja retkeilyalue 
Alueella harjoitetaan ammatti- ja vapaa-ajan kalastusta kalastuslainsäädännön mukaisesti vesialueen omistajan myöntämin 
luvin. 

Rajoitus- ja kielto-
alueet Ei aktiivista toimenpidettä 

Kalastuksessa tulee noudattaa kansallispuiston rajoitusalueita ja –aikoja. Poikkeuksena ammattimainen kalastus, jonka 
harjoittamisessa on mahdollista poiketa rajoitusalueista.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus tai Maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa asettaa alueellisia tai ajallisia kalastusra-
joituksia mikäli kalakantojen kestävä hyödyntäminen sitä edellyttää.  

Kalakantojen hoito Kalakantojen hoito 

Yleisellä tasolla ja Suomen merenhoitosuunnitelmassa kalakantojen kartoituksesta vastaa Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos. Selkämeren osalta kiinnostavia kalalajeja ovat seuraavat: karisiika/merikutuinen siika, meriharjus/merikutuinen har-
jus 
 
Mahdollisia hoitotoimenpiteitä ovat fladojen kunnostus ja kutupaikkojen kunnostus. 

Yksityiset suojelu-
alueet 

Ei aktiivista toimenpidettä Yksityisillä suojelualueilla kalastus on pääsääntöisesti sallittua, ellei rauhoitusmääräykset sitä estä.  

Vapaa-
ajankalastus  
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Kalakantojen 
kestävän hyödyn-
tämisen suunnitte-
lu ja seuranta 

Kalakantojen kestävän hyödyntämisen suunnittelusta ja seurannasta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja RKTL. 

Ammattikalastus 

Selkämeren kansallispuiston yhtenä perustamistarkoituksena ja siten yhtenä päätavoitteena on ammattikalastuksen säilyminen elinvoimaisena edistä-
mällä erityisesti luonnonkalakantojen suojelua ja niiden elvyttämistä sekä sääntelemällä kalastukselle haitallisten eläinlajien kantoja. Tavoitteen toteut-
tamiseksi tarvitaan useiden toimijoiden yhteistyötä, mm. Metsähallitus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen 
ympäristökeskus, kalastusjärjestöt ja kalastusalueet sekä ammattikalastajat. Keskeinen toimija tulee olemaan alueelle kaavaillut kalatalousryhmät. Pää-
tavoitetta voidaan toteuttaa mm. seuraavasti: 
 
1. Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa kalastuksesta kansallispuiston valtion omistamilla vesialueilla. Se voi tarvittaessa ohjata tai rajoittaa kalastus-

ta. Mikäli ilmenee säätelytarvetta niin ELY-keskus voi ryhtyä toimenpiteisiin. Metsähallitus osallistuu uhanalaisten kalalajien kannanhoitosuunnitel-
miin.  

2. Yhteistyö: Metsähallitus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, ammattikalastajien järjestöt, RKTL, SYKE, Lounais-Suomen ja Satakunnan kalatalouskes-
kukset, Suomen riistakeskus, kalastusalueet. Selkämeren kalatalousryhmä on keskeinen taho joka vie kalastusasioita eteenpäin Selkämerellä, Kus-
tavi kuuluu Saaristomeren kalatalousryhmään. Kalatalousryhmiä ollaan perustamassa Vakka-Suomeen ja Satakuntaan. Satakunnan ryhmään kuu-
luu myös Pyhäjärvi. Ohjelmien hakemusten käsittely tapahtuu vuonna 2014. 

3. Kalavesien saatavuus taataan kansallispuistossa ja muilla Metsähallituksen vesialueilla suunnittelualueella. Myös Metsähallituksen osuuksia osa-
kaskunnissa voidaan myöntää ammattikalastuksen käyttöön. 

4. Viestintä: ammattikalastus ja kalasto pidetään esillä Selkämerta koskevassa viestinnässä ja luodaan positiivinen kuva elinkeinosta. 
5. Harmaahylje: laki toteuttaa tavoitetta sallimalla metsästyksen. Mahdolliset muutokset lupakäytäntöihin tulevat Maa- ja metsätalousministeriöltä ja 

Suomen riistakeskukselta.  
6. Merimetso: pyritään löytämään pitkäkestoinen ratkaisu merimetsokannan ammattikalastukselle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Yhteistyössä 

erityisesti Lounais-Suomen merimetsoneuvottelukunta, Varsinais-Suomen ELY-keskus, RKTL, SYKE sekä korkeakoulut.  
7. Edunvalvonta: kalastukseen ja kalakantoihin vaikuttavat hankkeet kuten vesistörakentaminen, ruoppaukset, laivaväylät, vedenalainen soranotto, off-

shore tuulivoimapuistot, vesiviljely, teollisuushankkeet jne. Metsähallitus huomioi kalastuksen tarpeet ja näkökohdat lausunnoissa, muistutuksissa 
ym. edunvalvonnassa.  

8. Kulttuuriperintö: arvokkaimpien kalamajojen ylläpito ja käytön jatkon turvaaminen ammattikalastajien käytössä olevilla kalamajoilla tai muilla yleis-
hyödyllisillä tai kaikille avoimilla kohteilla (esim. autiotuvat). Muu kalastukseen liittyvän kulttuuriperinnön esille nostaminen laajalle yleisölle. Tarvitta-
essa myös uusia kalamajoja voidaan rakentaa ja vanhoja kunnostaa edellyttäen että ne palvelevat ammattikalastuksen tarpeita.  

9. Kutupaikkojen kartoitus sekä mahdolliset kutupaikkojen kunnostustoimenpiteet, ml. myös Selkämeren erikoisuuksia kuten merikutuinen harjus. 
Selkämeren osalta erityisesti merikutuinen siika on kiinnostava. 

10. Vesiviljely ei ole mahdollista kansallispuistossa, mutta muilla Metsähallituksen vesialueilla se on mahdollista edellyttäen lupaharkintaa. Vesiviljelyn 
osalta viitataan vesiviljelyn kansalliseen sijainninohjaussuunnitelmaan sekä sen ympäristöselostukseen. 

11. Kansallispuistoon liitettävillä Rauman kaupungin vesialueilla kalastuksesta päättää Rauman kaupunki, joka voi vuokrata alueita ammattikalastuksen 
käyttöön. 
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23 Muun luonnonvarojen ja alueiden käytön toimenpit eet  

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 
Lomakkeella määritellään ne suunnittelualueen luonnonvarojen ja alueiden käyttömuodot, jotka eivät ole tulleet esille aikaisemmilla lomakkeilla. 
Näitä ovat marjastus, sienestys, poronhoito, liikenteen ja liikkumisen järjestelyt, urheilutapahtumat, partio- ja muu leiritoiminta, kaivostoiminta sekä 
maa-ainesten, polttopuun ja pohjaveden otto.  

Marjastus ja sienestys 

 Sallittu   Rajoitettu (Peruste: Luonnonsuojelulakiin perustuva liikkumisrajoitus) 

Lisätietoja Sallittu lukuun ottamatta rajoitusalueita liikkumisrajoitusten aikana. Marjojen poiminnassa pensaiden vahingoittaminen ei ole sallittu. 

Poronhoito 

Toimenpiteet ja käytännöt  

Suositukset   

Lisätietoja  

Maastoliikenne 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 

Käytön ohjaaminen, lupien myön-
täminen, valvonta 

Kansallispuistoon ei myönnetä maastoliikennelupia virkistyskäyttötarkoituksiin. Lupia voidaan myöntää lähinnä 
reitistöjen ja muiden kohteiden huoltoon liittyvään huoltoon sekä laidunalueiden huolto ja hoito. Maastoliikennettä 
valvotaan Metsähallituksen luontovalvojien ja erätarkastajien sekä raja- ja poliisiviranomaisten toimesta. Moottori-
kelkalla saa liikkua jäitä pitkin, mutta ei maalla.  

 

   

Muu liikenne 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 
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Käytön ohjaaminen, maankäytön 
ohjaus 

Kansallispuistossa liikutaan paljon vesitse. Vesillä liikkumista ei rajoiteta eikä esitetä nopeusrajoituksia, mutta 
kaikkia käyttäjiä koskee pesimäaikaiset liikkumisrajoitukset (lomake 18C). Nopeusrajoituksia voidaan asettaa mikä-
li sille myöhemmin syntyy tarvetta, esim. käyttäjien turvallisuus. Näistä päättävät väylien osalta Liikennevirasto ja 
väylien ulkopuolisilta vesialueilta alueellinen ELY-keskus vesiliikennelain mukaisesti. 
 
 
Kansallispuiston keskeisten käyntikohteiden saavutettavuutta pyritään edistämään parantamalla laiturikapasiteettia 
sekä vaikuttamalla säännöllisen tilausliikenteen järjestämiseksi kohteille (Katanpää, Isokari, Säppi) sekä ylläpitä-
mällä liikennettä Rauman Kylmäpihlajalle ja Kuuskajaskarille.  Tämä palvelisi kansallispuiston veneettömiä kävijöi-
tä. 
 
Suunnittelualueella on olemassa olevia vapaa-ajanasuntoja joiden edustalla vesialue kuuluu kansallispuistoon. 
Mikäli kohteille on pääsy ainoastaan vesitse, edellyttää pääsy näille kiinteistöille myös tulevaisuudessa laitureita ja 
tietyissä tapauksissa ruoppaamista. Ruoppauksista tulee tehdä ilmoitus ympäristöviranomaisille ja isommat (>500 
m2 ) edellyttävät vesilain mukaista lupaa. Ruoppausmassat on läjitettävä maihin.  

 

Liikkuminen 

Toimenpide Toiminto Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 

Käytön ohjaaminen Maastopyöräily 
Maastopyöräily on sallittu kansallispuistossa polku-urilla. Tämä koskee sekä merkitty-
jä retkeilypolkuja että muita polkuja.   

Käytön ohjaaminen Ratsastus 
Satunnainen ratsastus on sallittu polkuja ja teitä pitkin, mutta jos kansallispuistossa 
on järjestäytynyttä ratsastustoimintaa, esim. ohjattuja vaelluksia, se edellyttää Met-
sähallituksen lupaa. 

 

Ei aktiivisia toimenpiteitä Koiravaljakko Koiravaljakko-ajo on mahdollista jokamiehen oikeudella. Kansallispuistossa ei ole 
koiravaljakkoreittejä.  

 

Ei aktiivisia toimenpiteitä 
Ilma-aluksella laskeutumi-
nen Edellyttää Metsähallituksen lupaa  

Ei aktiivisia toimenpiteitä Kiipeily Ei alueella  

Urheilutapahtumat ja järjestetty urheiluseura- tai vastaava toiminta 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 

Yhteistyö, käytön ohjaaminen 

Kansallispuistossa voidaan järjestää pienimuotoisia urheilu-, ulkoilu- ja muita tapahtumia, kuten suunnistuskilpailu-
ja. Järjestelyistä ja käytettävistä alueista sovitaan Metsähallituksen ja järjestäjien kesken tapauskohtaisesti. Tapah-
tumia järjestettäessä on huomioitava kansallispuiston luontoarvot ja muu käyttö. Keväällä ja alkukesällä lintujen 
pesintä- ja eläinten lisääntymisaikaan suurempien tapahtumien järjestämistä tulisi välttää.  

 

Partio- ja muu leiritoiminta 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 
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Käytön ohjaaminen 
Partioleirien järjestäminen kansallispuistossa on mahdollista, mutta niiden valmisteluvaiheessa tulee olla yhtey-
dessä Metsähallitukseen jotta mahdolliset päällekkäiset tapahtumat ja muut näkemykset tulee huomioiduksi. 
Isommista tapahtumista tarvitaan erillinen lupa. 

 

Maa-ainesten otto 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 

Ei muutosta nykytilaan Kansallispuistossa ja yksityisillä suojelualueilla maa-aineisten ottaminen on kielletty.  

Metsätalous 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 

Ei muutosta nykytilaan Kansallispuisto ja yksityiset suojelualueet ovat metsätalouskäytön ulkopuolella.   

Polttopuun otto 

Toimenpide Kuvaus 
Yksityiset 
suojelualueet 

Ei muutosta nykytilaan Kansallispuistossa polttopuun otto on kielletty, mutta ajopuiden kerääminen on sallittu. Yksityisten suojelualueiden 
käytännöt saattavat vaihdella ja ovat maanomistajien tiedossa. 

 

Pohjaveden otto 

Toimenpide Kuvaus Yksityiset 
suojelualueet 

Ei muutosta nykytilaan 
Suunnittelualueella ei oteta pohjavettä. Virkistyskäytön takia kansallispuistossa saattaa olla tarvetta juomavesipis-
teille, kuten porakaivoille. Yksityisillä suojelualueilla voi olla kaivoja.   

Vene- ja laivaväylät, satamatoiminta 

Toimenpide Kuvaus 
Yksityiset 
suojelualueet 

Ei muutosta nykytilaan 

Kansallispuistossa ja Natura 2000 –alueilla saa kunnostaa merenkulun turvalaitteita ja vesistön kulkuväyliä sekä 
tehdä vähäisiä turvalaitteiden edellyttämiä raivauksia. Hoito- ja käyttösuunnitelma ei käsittele väylien ruoppausta 
tai syventämistä sillä ne edellyttävät vesilain mukaista lupaharkintaa. Sama koskee alueen ulkopuolella sijaitsevia 
satamia ja niiden laajennuksia.    

 

 

Lisätietoja 
Rauman kaupunki, kansallispuistoon liitettävä alue ja luonto- ja retkeilyalue  

Ilma-aluksella laskeutuminen Kylmäpihlajaan on Rauman kaupungin luvalla sallittu 1.11.-15.3. välisenä aikana. 
Puuvallinsuntin, Säikänsuntin ja Kuljunperän sulapaikkojen väistämiseksi on henkilöturvallisuuden perusteella liikkuminen moottorikelkalla sallittu maastoon tarkemmin 
merkityillä reiteillä.  
Tyrnin koneellinen poiminta on kielletty maanomistajan ilmoittamina ajankohtina. Tyrniä ei muulloinkaan saa poimia siten, että pensas vahingoittuu. 
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24 Hallinto 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta   

Selite 
Lomakkeella määritellään suunnittelualueen hallintaan liittyvät linjaukset, ohjeet ja määräykset. Suojelualueen hallintaan ja hallintoon olennaisesti 
liittyviä asioita ovat kannanotto suojelualueen mahdolliseen laajentamiseen, järjestyssääntö, turvallisuus, valvonta ja pelastustoiminta sekä yhteistyö 
muiden toimijoiden kanssa.   

Suunnittelualueesta vastaavat tahot  
Metsähallitus toimii Selkämeren kansallispuiston hallinnosta vastaavana viranomaisena.  
 
Rauman kaupunki, kansallispuistoon liitettävä alue 
Rauman kaupungin alueet liitetään osaksi kansallispuistoa Metsähallituksen ja kaupungin välisen sopimuksen astuttua voimaan kaupunginvaltuuston sen hyväksyttyä. 
Sopimuksessa määritellään yhteistyön tavoitteet, menettelyt sekä työnjako.   
Metsähallitus myöntää luonnonsuojelulain (1096/1996 15 §) ja Selkämeren kansallispuistolain (326/2011 5 ja 7§) mukaisena viranomaisena Rauman kaupungille poikke-
usluvan ratkaista metsästystä ja eläinkantojen sääntelyä koskevat asiat Selkämeren kansallispuiston perustamislain säädöksiä noudattaen Rauman kaupungin omistamal-
la alueella. Rauman kaupunki päättää omistamallaan alueella kalastuksen järjestämisestä Selkämeren kansallispuiston perustamistarkoitusta toteuttaen. 
 
Rauman kaupunki, luonto- ja retkeilyalue 
Luonto- ja retkeilyalue perustetaan yksityisellä maalla sijaitsevan luonnonsuojelualueen perustamismenettelyllä.  
 
Hoito- ja käyttösuunnitelma 
Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaan sisällytetään Rauman kaupungin omistamien, sekä kansallispuistoon liitettävän alueen että luonto- ja retkeily-
alueen hoito- ja käyttösuunnitelmat. Hoito- ja käyttösuunnitelman muutoksen hyväksyminen edellyttää Rauman kaupungin maanomistajana tekemää hyväksymispäätöstä 
 
Yksityisistä suojelualueista vastaavat maanomistaja sekä rauhoitusmääräysten valvonnan ja poikkeamislupien osalta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus.  
 
Suojelualueiden perustamistoimet ja hallinta 

Toimenpide Kuvaus 

Rajojen merkitseminen 
Kansallispuiston kiinteistötoimitus on suoritettu Maanmittauslaitoksen johdolla vuosina 2011-13 jolloin jokaiseen kuntaan on muodostettu 
suojelualuekiinteistö (tunnus 891) . Kiinteistörajojen merkintä maastoon rajapyykein sekä luonnonsuojelualueiden merkinnästä annetun 
asetuksen mukaisesti kilvin ja maalimerkein on aloitettu. Merkintää jatketaan ja se saatetaan valmiiksi.  

Järjestyssäännön laatimi-
nen 

Kansallispuistolle laaditaan järjestyssääntö, joka tulee voimaan Metsähallituksen päätöksellä, sen jälkeen kun ympäristöministeriö on vah-
vistanut suunnitelman. Järjestyssäännöllä voidaan antaa kävijöitä sitovia määräyksiä mm. liikkumisen ohjaamiseksi tietyille alueille. Järjes-
tyssäännön valmistelussa noudatetaan tämän hoito- ja käyttösuunnitelman linjauksia. Luonnos järjestyssäännökseksi on suunnitelman 
liitteenä.  
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Rasitteet, käyttöoikeudet ja sopimukset 

Toimenpide Kuvaus 

Ei toimenpiteitä 
Kiinteistörekisterissä olevat rasitteet sekä tie- ja käyttöoikeudet on käyty läpi kiinteistötoimitusten yhteydessä. Olemassa olevia johdinalueita 
ja rakennuksia sekä rakennelmia voidaan hoitaa ja ylläpitää myös kansallispuistossa.  

Turvallisuus ja valvonta 

Toimenpide Kuvaus 

Valvonta 
Kansallispuiston valvonnasta vastaavat Metsähallituksen erätarkastajat ja muu henkilökunta yhteistyössä rajavartiolaitoksen ja poliisin 
kanssa. Kalastusta valvoo myös Varsinais-Suomen ELY-keskus. Metsähallituksen erätarkastajalla on valtuudet suorittaa valvontatehtäviä 
myös siinä kansallispuiston osassa joka kuuluu Rauman kaupungille. 

Valmiudet 
 Öljyonnettomuussuunnitelma Alueellinen pelastuslaitos vastaa öljyntorjuntasuunnitelmasta. Metsähallitus avustaa 

tarvittaessa esim. tausta-aineistojen suhteen. 
 Metsäpalontorjuntasuunnitelma Ei laadita erikseen. 

Palvelurakenteiden turvalli-
suus 

 Rakennusten pelastussuunnitelma Mikäli rakennuksen käyttö sitä edellyttää (esim. matkailukäyttö) 

 Rakennusten palotarkastus Mikäli rakennusten käyttö sitä edellyttää (esim. matkailukäyttö) 

 Kohteiden nimi- ja koordinaattimerkinnät   Merkitän retkeilyrakenteiden yhteyteen. 

 Pelastusyhteistyö Tehdään alueellisten pelastuslaitosten kanssa tarvittaessa.  

Yhteistyö 

Alueellinen ja paikallinen yhteistyö 

Metsähallitus hoitaa ja kehittää kansallispuistoa tiiviissä yhteistyössä puiston lähialueiden asukkaiden, alueella toimivien yhdistysten, 
luontomatkailuyritysten ja –tahojen, kuntien, maakuntaliittojen, rajavartiolaitoksen, Suomen riistakeskuksen, museoiden, maakunnal-
liset kulttuuriympäristöryhmät, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä ympäristöhallinnon viranomaisten sekä muiden intressiryhmien 
kanssa.  
Kehitetään paikallislähtöinen toimintamalli.  

Kansainvälinen yhteistyö 
Selkämeren kansallispuistolla ei toistaiseksi ole merkittäviä kansainvälisiä yhteistyökuvioita. Kun kansallispuiston toiminta kehittyy ja 
jatkuu myös kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin voidaan suunnata resursseja.  

Alueen hallintaan ja hoitoon  
liittyvät yhteistyötahot 

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat kansallispuiston lähialueiden asukkaat, ammatti- ja vapaa-ajankalastajat, matkailuyrittäjät, kansalaisjär-
jestöt, yhdistykset, kunnat ja ympäristöhallinto.  
Metsästäjät ja metsästysseurat sekä riistanhoitoyhdistykset 
sukeltajat 
veneseurat 
luonto- ja lintuyhdistykset 
kalastusalueet ja kalatalouskeskukset, kalastusseurat 
kulttuuriperintöön liittyvät yhdistykset 

Alueen hallintaan liittyvät vakiintu-
neet yhteistyömuodot  Neuvottelukunta  Yhteistyöryhmä  Muu, mikä? 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on perustanut 
yhteistyöryhmän vuonna 2011 ja se on kokoontu-
nut 2 kertaa vuodessa. Yhteistyöryhmän tulevasta 
toiminnasta ja kokouksien lukumäärästä sekä käsi-
teltävistä asioista päätetään ryhmän kokouksessa. 
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Lisätietoja 
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25 Rakennuskanta 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta Kartta   

Selite 
Suunnittelualueella voi olla rakennuksia ja rakennelmia, jotka eivät liity alueen suojeluarvoihin (kulttuuriperintöön) eivätkä virkistyskäyttöön. Tällaisia ovat 
mm. suojelualuehankintoihin liittyneet, vanhat asuin- ja lomarakennukset. Lomakkeelle kirjataan tällaiset rakennukset ja rakennelmat ja niihin liittyvät 
toimenpiteet.  

Toimenpide Kohde Omistaja Kpl Toimenpiteen kuvaus 

Rakennuskannan hallin-
ta, Vuokra- ja käyttöoi-
keussopimusten laati-
minen 

Kansallispuistossa on lukuisia rakennuksia ja 
rakenteita jotka ovat vaihtelevassa käytössä ja 
osa on huonossa kunnossa. Osa näistä on 
Metsähallituksen rekisterissä ja osan kanssa 
on solmittu vuokra- tai käyttöoikeussopimuksia 
mutta osalla ei ole voimassa olevaa lupaa tai 
sopimusta. 
 
Metsähallituksen omistamille rakennuksille 
pyritään löytämään kansallispuiston käyttöön 
ja perustamistarkoituksiin soveltuvaa käyttöä, 
esim. tutkimus, kulttuuriperintö, luontomatkailu, 
luonnon- tai kulttuuriperinnön suojelu tai am-
mattikalastus.  

Metsähallitus, yksityiset 
Noi
n 25 

Sopimuksettomien rakennusten ja rakennel-
mien omistajien ja käyttäjien kanssa tehdään 
sopimus käytöstä, jonka tulee olla linjassa 
kansallispuiston sääntöjen kanssa. Esim. 
ammattikalastuksen tukikohtina tai kalastus-
perinnön suojelukohteina toimivat kalamajat.  

     

     

     

Erityismääräykset 
 
 

Yksityiset suojelualueet 

Yksityisillä suojelualueilla sijaitsevista rakennuksista on maininta alueen rauhoitusmääräyksissä.  

Lisätietoja 

Kansallispuistossa on Metsähallituksen paikkatietojärjestelmissä n. 25 kpl muiden kuin Metsähallituksen omistamia rakennuksia. Rakennelmien lukumäärä (käymälät, keitto-
katokset, laituri) lukumäärä on tätäkin isompi. Tämän lisäksi on arviolta kymmenkunta muuta rakennusta joiden omistajatiedot eivät ole tiedossa ja joiden kanssa ei ole vuok-
ra- tai käyttöoikeussopimuksia.  
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26 Resurssit 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 

Lomakkeella määritellään toiminnan suunnittelun pohjaksi hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksen kerta- ja jatkuvaluonteiset kustannukset. Lisäksi mää-
ritellään muut alueen hoitoon ja hallintoon liittyvät kustannukset, mikä tukee hoito- ja käyttösuunnitelman kytkemistä vuotuiseen toiminnan suunnitteluun. 
Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutuksen kustannuksista vastaa lähinnä Metsähallitus. Mikäli suunnitelmaan kirjataan muita tahoja, kuten ELY-keskusta 
tai kuntaa koskevia sitoumuksia, myös niiden kustannukset esitetään lomakkeella. Rauman kaupunki vastaa omista resursseistaan ja laatii niistä erillisen 
kustannusarvion. Rauman kaupunki ja Metsähallitus vastaavat omien alueidensa hoidon ja ylläpidon kustannuksista ellei toisin sovita. 
 

Vuosi, jonka kustannustasoon arviot perustuvat Vuosi 2014. Laskettu 15 vuoden suunnitelmakaudelle. Tässä esitetyt kustannukset 
ovat lähinnä Metsähallituksen kustannuksia.  

Kohde Jatkuvaluonteiset 
kulut €/vuosi  

Kertaluonteiset 
menot €  Lisätietoja 

Rakennukset 5 000 50 000 

Jatkuvat: Kaluston ja rakennusten huolto ja ylläpito (sis. vesi, sähkö, kiinteistöverot 
jne.). 
 
Kertaluontoiset: Kahden kalamajan kunnostaminen. 
 

Rakennelmat 30 000 1 000 000 
Jatkuvat: Rakennelmien ylläpito (sis. polttopuuhuolto) 
 
Kertaluontoiset: Opasteet, käymälät, laiturit (ml. Säpin laituri) 

Reitit 5 000 20 000 

Jatkuvat: reittien ylläpito (sis. pitkospuut ja sorastukset) 
 
Kertaluontoiset: uusien reittien rakentaminen ja kunnostus (merkittävimmät Liesluoto, 
Säppi). 

Opastuspalvelut ja opastusviestintä 10 000 30 000 

Jatkuvat:  asiakaspalvelu, tapahtumat, ostopalvelut 
 
Kertaluontoiset: verkko-opastus, opastusviestintäsuunnitelma jne. 
 

Kävijälaskenta, kävijä-, yritys- ym. 
tutkimukset 

 3 000 50 000 Kävijälaskentaa vuosittain, kävijätutkimus 5 v välein, muut tutkimukset harvemmin 
 

Henkilöstökulut 100 000  Huolto, ylläpito 2 htv 

Virkistyskäyttö yhteensä 153 000 1 150 000  
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Luontoinventointi  50 000 Inventointi, puuttuva maa-pinta-ala sekä vedenalainen luonto 

Luonnon- ja lajistonhoito 20 000  
Tarkentuu luonnonhoitosuunnitelman valmistuttua; lehdot, paahdeympäristöt, perin-
nebiotoopit) 

Muu luonnonhoito 5 000  Vieraslajien poisto (esim. kurtturuusu, minkki) 

Luonnonsuojelun seurannat 5 000  Lajistoseurannat 

Luonnonsuojelu yhteensä 30 000 50 000  
 

Rakennusperintö 5 000 500 000 

Jatkuvat: vuosittainen ylläpito 
 
Kertaluontoiset: Isokarin rakennuskannan kunnostus 155 000€, Katanpään ja Säpin 
korjaussuunnitelmien toteutus sekä yksittäisten rakennusten korjaaminen. 

Arkeologiset kohteet 2 000 50 000 Arkeologisten kohteiden hoito 

Muu kulttuuriperinnön hoito 5 000 50 000 Esim. kalastuskulttuurikohteiden hoito ja kunnostus 

Kulttuuriperintö yhteensä 12 000 550 000  
 
Tiemaksut 5000   
Kansallispuiston hallinnon toiminta-
tapojen kehittäminen (hallinnointi, 
sidosryhmätyö, muu yhteistyö, va-
paaehtoistyö, viestintä) 

50 000 80 000 Vene 

Hallinto- ja muut kulut 55 000 80 000  
 

Kaikki yhteensä 250 000 1 830 000 Kaikki kustannukset yhteensä suunni-
telmakaudella (15 vuotta) € 5 580 000 

 
 



 
 

 90 

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

27 Ympäristövaikutusten arviointi 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta; muiden prosessien osallistuminen on tärkeää 

Selite 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa arvioidaan suunniteltujen toimenpiteiden ekologisia, sosiokulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia eli suunnitelmasta aiheutuvien 
muutosten oletettuja seurauksia. Ekologiset vaikutukset kohdistuvat lähinnä maisemaan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eläimistöön tai 
luonnon monimuotoisuuteen. Sosiokulttuuriset vaikutukset kohdistuvat ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen, yhdyskuntarakenteeseen, henkiseen tai 
aineelliseen kulttuuriperintöön. Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat esim. luonnonvarojen hyödyntämiseen, työllisyyteen tai taloudelliseen tilanteeseen suunnitte-
lualueella ja sen lähiympäristössä. Hoito- ja käyttösuunnitelmien taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan lähinnä paikallistalouden tasolla. Arvioinnilla varmistetaan, 
että suunnitelman ratkaisut ovat sellaisia, ettei niiden toteuttaminen aiheuta haittaa suunnittelualueen ympäristölle. Toisaalta vaikutusten arviointi on keino tarkis-
taa suunnitelman linjausten oikeellisuutta: saadaanko asetettujen tavoitteiden avulla aikaan sellaisia hyötyjä, jotka edesauttavat suunnittelualuetta koskevien pää-
määrien saavuttamista.  

Toimenpide 

Vaikutuksen tyyppi 

Vaikutuksen kuvaus  Riskit, haitat ja niiden vähentäminen 

E
ko

lo
gi

ne
n 

S
os

io
ku

ltt
uu

ri
ne

n 

T
al

ou
de

lli
ne

n 

Luonnontilan säilyttäminen x   
Luonnontilan säilyttäminen turvaa suojeltavien lajien 
ja luontotyyppien säilymistä sekä parantaa uhanalais-
ten lajien ja luontotyyppien suojelun tasoa 

Luonnontilan säilyttäminen ohjaa kansallis-
puiston virkistys- ja luontomatkailukäyttöä, 
koska puistossa ei saa muuttaa luonnon tilaa 
suojelusäännösten vastaisesti. Hoito- ja 
käyttösuunnitelma ei tuo lisärajoitteita luon-
nonsuojelulain ja kansallispuiston perusta-
mislain rauhoitusmääräyksiin, vaan lähinnä 
tarkentaa niitä. 

Käytön ohjaaminen x x  

Kansallispuiston kestävä käyttö edellyttää kävijöiden 
opastusta ja ohjaamista. Se, kuinka hyvin puiston 
käyttöä kyetään ohjaamaan, riippuu hyvin pitkälle 
opastuksen ja palvelujen toimivuudesta ja saatavuu-
desta. Virkistyskäytön ekologisia haittavaikutuksia, 
kuten maaston ja kasvillisuuden kulumista ja eläinten 
häiriintymistä, voidaan vähentää etenkin kävijöiden ja 
maankäytön ohjaamisella ja sijoittamalla puiston ret-
keilyreitit ja palvelut alueille, jotka kestävät käyttöä. 
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Sosiaalisia haittavaikutuksia, kuten häiriöitä ympä-
röivälle maankäytölle sekä polkujen levenemistä voi-
daan hallita samoin keinoin, ja mitoittamalla puiston ja 
ympäröivien alueiden virkistyspalvelut kysyntää vas-
taaviksi. Käytön ohjaamisella vähennetään myös 
virkistyskäytön mahdollisia haittoja herkästi häiriinty-
välle lajistolle sekä yksityisille alueille.  
 

Palveluvarustuksen rakentaminen ja ylläpito, opas-
tusaineiston laatiminen ja ylläpito, asiakaspalvelu-
verkoston luominen 

x x  

Laadukkaat, huolletut reitit, tulenteko- ja taukopaikat 
sekä muut palvelut kuten laiturit lisäävät viihtyisyyttä 
ja turvallisuutta ja ohjaavat virkistyskäyttöä siihen 
tarkoitetuille alueille..  
 

 

Opastusaineiston laatiminen ja ylläpito, matkailutoi-
mijoiden kouluttaminen x x  

Opastuksella parannetaan virkistyskäytön mahdolli-
suuksia, ohjataan virkistyskäyttöä siihen tarkoitetuille 
alueille ja vähennetään häiriöitä yksityisillä alueilla ja 
teillä. Opastuksella myös edistetään tietoisuutta luon-
nosta ja ympäristöstä.  
 

 

Palveluvarustuksen rakentaminen ja ylläpito, lupien 
myöntäminen, erävalvonta  x x 

Valvonta kohdistuu mm. reittien, rakenteiden ja opas-
teiden kuntoon (mm. ilkivallan torjunta ja rakenteiden 
turvallisuudesta huolehtiminen) ja kansallispuiston 
rauhoitusmääräysten noudattamiseen (maastoliikenne 
ja suojeluarvojen turvaaminen) sekä metsästyksen 
valvontaa. Laajimmat valvontaoikeudet on Metsähalli-
tuksen erätarkastajilla. Myös muut Metsähallituksen 
edustajat tekevät valvontaa osana työtehtäviään. 
Valvontaan voi osallistua myös rajavartiolaitos ja polii-
si. 
 

Alueen laajuus tekee valvonnasta haastavan. 

Luontomatkailun yhteistyösopimusten solmiminen  x X 

Yhteistyösopimuksilla edistetään laadukkaiden ja 
kestävien matkailupalveluiden tarjontaa sekä luonto-
arvojen huomioimista.  
 

 

Edunvalvonta, yhteistyö, sidosryhmätyö x x x 

Säännöllisellä yhteistyöllä paikallisten ja alueellisten 
sidos-ryhmien kanssa vähennetään kansallispuistoon 
liittyviä risti-riitoja ja edistetään avoimuutta, tiedonväli-
tystä, näkemysten yhteensovittamista ja laajempaa 
omistajuutta puistosta.  
 
Vapaaehtoistyöllä voidaan saada lisäresursseja kan-
sallis-puiston hoitoon ja lisätä positiivisia omistajuuden 
ja osallistumisen kokemuksia.  
 

Suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
kansallispuiston sujuvan hallinnoinnin ja 
hoidon toteuttamiseksi osallistavaa työtä ja 
sidosryhmätyötä tulee jatkaa aktiivisesti 
myös hoito- ja käyttösuunnitelman valmistut-
tua. 
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Inventointi ja tiedon keruu, seuranta x   
Inventointi tuottaa tietoa luontotyyppien sijoittumisesta 
ja tilasta puistossa. Tietoa hyödynnetään mm. käytön 
ohjauksessa. 

 

Vyöhykkeistäminen x x  

Vyöhykealuejaon avulla määritellään kansallispuiston 
kehittämisen tavoitteita aluetasolla. Suunnitelmassa 
on esitetty retkeily- ja luontomatkailuvyöhykkeitä jonne 
virkistyskäyttöä aktiivisesti ohjataan ja jonne voidaan 
rakentaa palvelurakenteita. Tärkeimmät lintujen pesi-
mä- ja levähdysalueet on rajattu rajoitusvyöhykkee-
seen.  

 

Luonnonhoidon yleissuunnitelma x   

Yleissuunnitelma ja sen toteutus turvaa suojeltavien 
lajien ja luontotyyppien säilymistä sekä parantaa 
uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelun taso. 
Suunnitelmassa myös priorisoidaan hoidettavia koh-
teita ja elinympäristöjä. 

 

Perinnebiotooppien hoito x   Rantaniittyjen, ketojen, hakamaiden ja metsälaitumien 
hoito ja laidunnus.  

 

Vieraslajien poisto x   
Poistotoimenpiteet kohdistuvat vieraskasveihin (tällä 
hetkellä lähinnä kurtturuusu) sekä vieraspetoihin 
(minkki, supikoira).   

Pienpetopyynnistä kiinnostuneiden metsästä-
jien löytyminen. Pyynnin tulisi olla tehokasta 
kattaen myös yksityisiä alueita.  

Luonnonhoito x x x 
Luonnonhoitotoimenpiteisiin kuuluu mm. lehtojen ja 
dyynien sekä mahdolliset muut hoitotoimenpiteet 
(harjusaaret, hiekka- sora, ja kivikkorannat). 

Perinnebiotooppien lajisto on riippuvainen 
hoitotoimista. Puutteet luonnonhoidossa 
voivat johtaa lajiston elinolosuhteiden ja siten 
puiston luontoarvojen heikentymiseen.  
 

Uhanalaisten lajien hoitosuunnittelu x   
Tiedossa olevat ensisijaiset hoitoa vaativat lajit Sel-
kämeren kansallispuistossa: etelänsuosirri, noidanlu-
kot, pikkupunka, katkerot, nelilehtivesikuusi. 

 

Maiseman hoito x X  
Mm. arvokkaiden maisemakohteiden (majakat) hoita-
minen ja ylläpito edistää kansallispuiston tavoitteiden 
täyttymistä. 

 

Kulttuuriperinnön ja arkeologisten kohteiden hoito  X  

Kulttuuriperinnön hoitotoimia tehdään muinaisjään-
nöskohteilla Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Hoi-
totoimilla edistetään kohteiden säilymistä ja paranne-
taan kävijäturvallisuutta.  
 

 

Rakennusperinnön hoito, rakennusperinnön kunnos-
tus 

 x  Rakennusperinnön hoitaminen edistää kohteiden 
säilymistä ja parantaa kävijäturvallisuutta. 

 

Järjestyssäännön laatiminen  x  

Järjestyssäännöllä voidaan asettaa kävijöitä sitovia 
määräyksiä, mikäli sellaisia tarvitaan luontoarvojen 
suojaamiseksi. Järjestyssäännössä voidaan antaa 
myös muita tarpeellisia ohjeita puiston käyttöön.  
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Natura-vaikutusten arvi-
oinnin tarveharkinta 

Luontotyypit 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä säilytetään ja parannetaan luontodirektiivin luontotyyppien edustavuutta.  
Luonnonhoidon toimenpiteet lisäävät Selkämeren Natura 2000 –alueiden luontotyyppien pinta-alaa ja edustavuutta. Hoitotoimet suunnitellaan siten, ettei 
niillä ole haitallisia vaikutuksia Natura 2000-luontotyyppeihin.  
 
Suunnittelualueen lisääntyvä virkistyskäyttö voi aiheuttaa kulumista ja häiriötä. Näitä haitallisia vaikutuksia Natura 2000- luonto-tyyppeihin estetään 
käytön ohjauksella, erityisesti opastuksella sekä retkeilyreittien ja -palveluiden sijoittamisella.  
 
Lajit 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä säilytetään ja parannetaan luonto- ja lintudirektiivien lajien sekä lintudirektiivin liitteen I tarkoittami-
en säännöllisesti esiintyvien muuttolintujen elinympäristöjä ja siten lajiston tilaa. Virkistyskäytön aiheuttamaa häiriötä lintudirektiivin linnuille torjutaan 
vyöhykkeistämisen ja reittien ja palvelurakenteiden sijoittamisen avulla.  
 

Ympäristövaikutusten 
arvioinnin yhteenveto 

Suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin sekä vaikutukset lintudirektiivin lajeihin 
on arvioitu suunnitelmaa laadittaessa. Esitetyt toimenpiteet edistävät luontotyyppien ja -lajien säilymistä ja estävät niiden heikkenemistä sekä niihin 
kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Toimenpiteet eivät merkittävästi heikennä niitä suojeluarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000 -
verkostoon, eikä luonnonsuojelulain 65-66 §:ien mukaista Natura-vaikutusten arviointia tarvitse suorittaa. Hoito- ja käyttösuunnitelma myös suojelee ja 
turvaa suunnittelualueen keskeisiä suojelu- ja käyttöarvoja (lomake 13).  
 
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä ja muitakin Natura-alueisiin vaikuttavia toimenpiteitä ja hankkeita koskee tarkemman suunnittelun ja päätöksen-
teon yhteydessä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointivelvollisuus, mikä edellyttää aina vähintään Natura-vaikutusten tarveharkintaa.  
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SEURANTA 

 28A Suunnitelman toteutuksen seuranta 

Vastuuprosessi 
 

Alueiden hallinta  

Selite 

 Suunnitelman toteutumista seurataan suunnitelman väliarvioinneissa noin 5-6 vuoden välein sekä hoito- ja käyttösuunni-
telman päivityksen yhteydessä (suunnitelmakausi on noin 15 vuotta). Toteutuksen seuranta kohdistuu suunnitelmassa 
määritettyihin toimenpiteisiin (ks. lomakkeet 19–25). Tällä lomakkeella esitetään seurattavat toimenpiteet ja käytettävät 
mittarit. 

Päämäärä/kehittämismahdollisuus Toimenpide Mittari Nykytaso Tavoitetaso Tavoitevuosi 

Selkämeren kansallispuisto on veto-
voimainen ja monipuolinen käyntikohde 

Palveluvarustuksen 
rakentaminen ja ylläpito 
 

 
Käyntikohteiden ja 
niiden palveluraken-
teiden määrä 
 

 
 
Ennen kansallispuiston 
perustamista olevien käyn-
tikohteiden kehittäminen 
alkanut.  

Nykyiset käyntikoh-
teet kunnostettu. 
Suunnitelmassa esi-
tetyn palveluvarus-
tuksen toteutuminen. 
 

2025 
Jatkuva 

Opastusviestintäaineis-
ton laatiminen ja ylläpi-
to 

Laadittujen maasto-
opasteiden määrä. 
Verkkosivujen ajan-
tasaisuus.  
 

 
 
Infotaulut keskeisissä 
käyntikohteissa. Verkko-
opastus: tiedot käyntikoh-
teista ja palvelurakenteista 

Infotaulut karttoineen 
kaikissa käyntikoh-
teissa ja tarvittavat 
muut maasto-
opasteet sekä viitoi-
tukset. Verkkosivuilla 
ajantasaista tietoa 
reiteistä ja palvelura-
kenteista 

Turvata ammattikalastuksen säilymistä 
elinvoimaisena edistämällä erityisesti 
luonnonkalakantojen suojelua ja niiden 
elvyttämistä 

Edunvalvonta, yhteistyö 

Ammattikalastuksen 
ja kalakantojen 
mittarit (RKTL:n 
seurannat) 

 

 Jatkuva 

Selkämeren luonto- ja lajistoarvot tur-
vataan 

Luonnonhoidon yleis-
suunnitelma 

Suunnitelman val-
mistuminen ja toteu-
tus 

Suunnitelman laatiminen 
aloitetaan 2014 

Suunnitelma valmis ja 
toteutuksessa 

2016 
Jatkuva 

Vedenalaisen luonnon tila säilyy hyvä-
nä ja sitä parannetaan Inventointi 

Inventoidut alueet, 
inventointipisteiden 
lkm 

 
 

2025 
Jatkuva 

Kulttuuriperintö ja maisemat säilytetään 
tuleville sukupolville 

Kulttuuriperinnön ja 
arkeologisten kohteiden 
hoito 

Hoidetut kulttuuripe-
rintökohteet, suojel-
tujen rakennusten 

 
Suojellut rakennukset 
pääosin tyydyttävässä 

Kohteita hoidetaan 
erillisen toimenpide-
suunnitelman mukaan 

2025  
Jatkuva 
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kunnostus kunnossa, mutta osa vaatii 
pikaista korjaamista.  

Selkämeren kansallispuisto on osa 
Selkämeren kehitystä 

Sidosryhmätyö, edun-
valvonta, yhteistyö 

Ei seurantamittaria 
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28B Suunnitelman vaikuttavuuden seuranta 

Vastuuprosessi Alueiden hallinta 

Selite 
Suunnitelman vaikuttavuutta seurataan suunnitelman väliarvioinneissa noin 5-6 vuoden välein sekä hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä (suun-
nitelmakausi on noin 15 vuotta). Vaikuttavuus tarkoittaa sitä, missä määrin asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan. Vaikuttavuus on siis toiminnalla ai-
kaansaatu tavoitteiden suuntainen muutos. Vaikuttavuus voi olla myös suotuisan tilan säilymistä, mikäli se on suunnitelman tavoite.  

Päämäärä  Vaikuttavuusmittari Nykytaso Tavoitetaso Tavoitevuosi 

Selkämeren kansallispuisto on vetovoimainen ja 
monipuolinen käyntikohde 

Käyntimäärät, kävijä-
tutkimus  
 

41 200 käyntiä vuonna 2013, kävijätyyty-
väisyysindeksi vuonna 2012 kävijätutki-
muksessa oli 3,84 

Käyntimäärään tulee vaikuttamaan 
palveluiden monipuolistuminen, kansal-
lispuiston tunnettuus matkailukohteena 
sekä Rauman kaupungin alueiden liit-
täminen osaksi kansallispuistoa. Myös 
parempi tuntemus vesialueella liikkuvien 
lukumäärästä tarkentaa käyntimääriä. 
Vuosittaisen käyntimäärän voidaan 
varovasti ennustaa kasvavan noin 
60 000:een. Kävijätyytyväisyysindeksin 
taso >4. 
 

2025 
Jatkuva 

Turvata ammattikalastuksen säilymistä elinvoi-
maisena edistämällä erityisesti luonnonkalakanto-
jen suojelua ja niiden elvyttämistä 

Ei vielä määritelty, 
käytetettävä RKTL:n 
tilastoja kalastuksen 
saalismääristä ja 
kalakantojen muutok-
sista. 

   

Selkämeren luonto- ja lajistoarvot turvataan 

Natura-luontotyyppien 
edustavuus alueella, 
ennallistamisen ja 
luonnonhoidon onnis-
tuminen.  
 
 
 

Direktiiviluontotyyppien edustavuus on 
pääasiassa merkittävä (21%) tai hyvä 
(46%). 
 
 
 

Direktiiviluontotyyppien edustavuus 
säilynyt vähintään ennallaan.  
 
 

2025 
Jatkuva 

Keskeisten lintudirek-
tiivin liitteen I lajien 
pesimäkanta  
 

Kansallispuiston saaristolinnusto laskettu 
vuonna 2012, laskentoja tehty myös IBA-
alueilla sekä saaristolintuseurannan 
seuranta-alueilla. Uhanalaisten lajien 
seurantaa tehdään vuosittain. 

Saaristolinnustoa seurataan säännölli-
sesti erikseen laadittavan laskentaoh-
jelman mukaan. Uhanalaisten lajien 
esiintymistä seurataan. Koordinoidaan 
tutkijoiden ja harrastajien tuottaman 
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aineiston hyödyntämistä eri lajiryhmien 
seurannassa. Myös ajantasasiet tiedot 
alueen tärkeimmistä niittylinnustokohte-
osta on tärkeää mm. hoitotoimenpitei-
den suunnittelemiseksi. 

Vedenalaisen luonnon tila säilyy hyvänä ja sitä 
parannetaan 

Pintavesien ekologi-
nen tila 

Hyvä lähes koko alueella, sisempien 
osien osalta tyydyttävä. Tila vähintään nykyisenkaltaisena 

2025 
Jatkuva 

Kulttuuriperintö ja maisemat säilytetään tuleville 
sukupolville 

Rakennusperinnön 
tila 

Osa rakennuksista vaatii korjausraken-
tamista ja kunnostamista.  

Korjausta vaativat rakennukset on kor-
jattu ja kunnostettu 

2025 

Selkämeren kansallispuisto on osa Selkämeren 
kehitystä 

Sidosryhmien asen-
teet kansallispuistoa 
kohtaan. Arvio kan-
sallispuiston hallinnon 
ja hoidon toimivuu-
desta (palautteet ja 
arviointi, Metsähalli-
tus ja muut toimijat) 

Metsähallitus on vielä varsin näkymätön 
Selkämerellä ja kansallispuisto herätti 
perustamisvaiheessa vastustusta erityi-
sesti kalatalouden piirissä.   

Yhteistyö Metsähallituksen ja sidosryh-
mien, viranomaisten ja naapureiden 
välillä sujuvaa. 

Jatkuva 

     

     

Lisätietoja 
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LÄHTEET 
Lomake Tekijä(t) Julkaisun nimi Julkaisutiedot Julkaisuvuosi 

Liite  Hertta Eliölajit    

Liite  Hyönteistietokanta Suomen perhostutkijainseura ry.  

Liite  Kovakuoriaistietokanta Kovakuoriaistyöryhmä  

1, 10, 22  Saaristomeren kalatalousstrategia + liite 1 Kalatalousryhmä 2013 

1, 10, 22  Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma Kalatalousryhmä 2013 

Liite Ahlman, Santtu Porin Preiviikinlahden linnustoselvitys 2010 Ahlman konsultointi & suunnittelu 2010 

Liite Ahlman, Santtu Rauman Kuuskajaskarin luontoselvitys 2011 Ahlman konsultointi & suunnittelu 2011 

6 Airaksinen, O.; Karttunen, K. Natura 2000 -luontotyyppiopas Suomen ympäristökeskus 2011 

Liite 
Alho, Pekka ; Hinneri, Sakari ; Lind-

roos, Rami ; Suominen, Lassi:  
Länsi-Kustavin luontokartoitus 2004.  

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpal-

velut. - 101 s. 
2004 

Liite Alho, Pekka (toim.) 
Selkämeren kansallispuiston eteläisen osan pesimälinnustoselvitys 

2012 

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpal-

velut. – 31 s. 
2012 

1, 14 Backer, H.; Frias, M. (eds.) 
Planning the Bothnian Sea: Outcome of Plan Bothnia – key findings of 

the Plan Bothnia project. 
Finepress Turku. 2012 

1, 10, 22 Erävesi, E; Kyllönen, S. Karisiian kutupaikkakartoitus Vakka-Suomessa Lounais-Suomen kalatalouskeskus (raportti) 2011 

1 Hakala, A. (toim.) Muuttuva Selkämeri – ilmastonmuutos Selkämeren alueella Pyhäjärvi instituutin julkaisuja Sarja B 19 2011 

1, 10, 22 Heikurinen, J.; Saiha, M. Selkämeren kalatalouden kehittämissuunnitelma Kalatalousryhmä 2013 

Liite Hinneri, Sakari Isonkarin luontokohteet.  Elävä saaristo ry. 2000 

4 Hyvärinen, J.  
Havaintoja Selkämeren kaloista vuosina 1991-2012 tehdyillä sukelluk-

silla.  
Käsikirjoitus 2013 

 
Häyrynen, M.; Luotonen, E.; Musta-

lampi, E.; Bruk, E. (toim.) 
Tuntematon saaristo – Selkämeren saariston eletty maisema Otava, Keuruu 2006 

Liite Inberg, Esko 
Raportti Porin Ahlaisten Mustalahden rauhoitetuista sudenkorentola-

jeista 2009 
Porin kaupunki 2009 

Liite Itämies, Juhani  Julkaisematon 2012 

 Kamula, M. Selkämeren hylkykartoitus Metsähallitus 2013 

Liite Kalinainen, Pertti ja Hakila, Raimo Merikarvian rannikon luonto 
Merikarvian kunta ja Vaasan maanmittaus-

toimisto. 
1991 

Liite Kallio, Meri ja Lindberg, Marjo Preiviikinlahden linnustoselvitys 2007 Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007 

Liite Kunttu, Panu  Julkaisematon havaintotieto 2013 

21 Kuusela, M. Yyterin santojen kävijätutkimus 2013 Porin kaupungin ympäristövirasto 2013 
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 Leinonen, P.; Palviainen, H. Säpin majakkasaaren puurakennusten kuntokartoitus Metsähallitus 2012 

4, 14 

Länsi-Suomen ympäristökeskus, 

Lounais-Suomen ympäristökeskus, 

Pirkanmaan ympäristökeskus, Hä-

meen ympäristökeskus ja Keski-

Suomen ympäristökeskus 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesien-

hoitosuunnitelma vuoteen 2015 – yhteistyöllä parempaan vesihoitoon 
Ympäristöministeriö 2009 

10 Maa- ja metsätalousministeriö Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma Maa- ja metsätalousministeriö 4/2007 2007 

Liite Metsähallitus, Luontopalvelut  
Luontotyyppi-inventoinnin yhteydessä löy-

tyneitä lajeja. Julkaisematon. 
2013 

1,2 Metsähallitus 
Metsähallituksen selvitys Selkämeren kansallispuiston perustamisedel-

lytyksistä 
Metsähallitus 2008 

 Museovirasto RKY – valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Museovirasto 2009 

1 Myllykykoski, N. (toim.) 
Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010-2013 – Ohjelmakauden 2007-

2012 välitarkastus 
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Liite 1. Yksityisten suojelualueiden rauhoitusmäärä ysten yhteenveto  
 
 
 

 Yksityiset suojelualueet, hoidon ja käytön suunnitt elussa huomioitavat kielletyt tai rajoitetut toimin not ja  
käyttömuodot 

 

YSA-tunnus Suojelualueen nimi Kunta Natura 2000 -alueen nimi K
ok

on
ai

sp
in

ta
-a

la
 (

ha
) 

M
aa

pi
nt

a
-a

la
 (

ha
) 

Rajoitusaika Rajoitus pinta-ala 
Lisätie-
to  

YSA024652 
Kivikarit-Varestuksen luonnonsuoje-
lualue Kustavi Seksmiilarin saaristo 87,99 87,99 1.4.-30.6. osassa aluetta  

YSA203438 Lanskeri, Alaskartano Kustavi Seksmiilarin saaristo 120,17 120,17 1.3.-1.8., ja 1.3.-15.7.   

YSA203439 Lanskeri, Katkuru Kustavi Seksmiilarin saaristo 179,00 179,00 1.3.-15.7. osassa aluetta  

YSA205498 
Seksmiilarin saariston luonnonsuoje-
lualue Iso-Hauteri Kustavi Seksmiilarin saaristo 45,00 45 1.4.-31.7.   

YSA205499 
Seksmiilarin saariston luonnonsuoje-
lualue Flatu Kustavi Seksmiilarin saaristo 40,00 40 1.4.-30.7.   

YSA205504 Seksmiilarin luonnonsuojelualue Kustavi Seksmiilarin saaristo 103,00 103 1.4.-30.7.   

YSA021661 
Marjakarin-Pohjakallioiden Saaret 
luonnonsuojelualue Luvia Luvian saaristo 5,80 5,80 1.5.-15.7.   

YSA024603 
Iso-Pietarin saaren luonnonsuojelu-
alue Luvia Luvian saaristo 6,89 6,89 

   

YSA024632 Takholmin luonnonsuojelualue Luvia Luvian saaristo 10,85 10,85    

YSA204625 Rahakari Luvia Luvian saaristo 6,90 6,90 1.4.-31.7.   

YSA204626 Puotikari Luvia Luvian saaristo 3,90 3,90 1.4.-31.7.   

YSA204627 Kruupkari Luvia Luvian saaristo 4,20 4,20    

YSA204628 Pitkäkari Luvia Luvian saaristo 5,40 5,40 1.4.-31.7.   

YSA204629 Vähä-Pietari Luvia Luvian saaristo 5,10 5,10 1.4.-31.7.   

YSA204630 Loukeentolppa Luvia Luvian saaristo 3,40 3,40 1.4.-31.7.   

YSA204631 Pässinkari Luvia Luvian saaristo 3,40 3,40 1.4.-31.7.   
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YSA204633 Aalkloppa Luvia Luvian saaristo 4,00 4,00 1.4.-31.7.   

YSA204636 Lastauspaikka Luvia Luvian saaristo 8,00 8,00    

YSA204641 Pohjansäppi Luvia Luvian saaristo 29,00 29,00    

YSA200502 Riispyyn luonnonsuojelualue Merikarvia Kasalanjokisuu 0,65 0,65    

YSA204768 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 0,30 0,3    

YSA204770 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 0,30 0,3    

YSA204771 Kasalanjokisuu Merikarvia Kasalanjokisuu 0,30 0,3    

YSA204772 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 0,20 0,2    

YSA204773 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 5,10 5,1    

YSA204774 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 0,30 0,3    

YSA204775 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 0,70 0,7    

YSA204776 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 3,60 3,6    

YSA204785 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 1,40 1,4    

YSA204787 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 3,00 3    

YSA204788 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 1,80 1,8    

YSA204965 
Kotolahti-Riispyynlahti, Österbackan-
lahti Merikarvia Kasalanjokisuu 1,02 1,02    

YSA204966 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 0,40 0,4    

YSA204967 
Kotolahti-Riispyynlahti ja Öster-
backanlahti Merikarvia Kasalanjokisuu 3,10 3,1    

YSA204969 Kasalanjokisuu Merikarvia Kasalanjokisuu 0,80 0,8    

YSA205226 Kasalanjokisuu Merikarvia Kasalanjokisuu 42,8 0    

YSA205773 Kasalanjokisuu Merikarvia Kasalanjokisuu 0,30 0,3    

YSA205933 Kasalanjokisuu Merikarvia Kasalanjokisuu 0,45 0,45    

YSA022528 
Lööperin Kalliopainanne (luonnon-
muistomerkki) Merikarvia Oura 0,18 0,18    

YSA024642 Hamskerin luonnonsuojelualue Merikarvia Oura 3,75 3,75    

YSA023161 
Kumopassin-Pitkäniemennokan 
luonnonsuojelualue Merikarvia Pooskeri 249,43 69,43    

YSA023202 
Mäntyniemennokan -Lammaskarin 
luonnonsuojelualue Merikarvia Pooskeri 6,10 6,10    
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YSA023253 
Piuskarin-Pirttikarin luonnonsuojelu-
alue Merikarvia Pooskeri 89,31 89,31    

YSA024625 Revelin luonnonsuojelualue Merikarvia Pooskeri 14,63 14,63    

YSA205050 Pooskerin saariston lsa Merikarvia Pooskeri 680,00 10    

YSA201566 Badstuskärin luonnonsuojelualue 1 Pori Gummandoora 104,22 4,22    

YSA201567 Badstuskärin luonnonsuojelualue 2 Pori Gummandoora 8,22 8,22    

YSA201568 Badstuskärin luonnonsuojelualue 3 Pori Gummandoora 8,79 8,79    

YSA205495 Gummandooran saaristo Pori Gummandoora 11,40 11,4    

YSA205648 Osakari Pori Gummandoora 1,2 1,2    

YSA205651 Hirvikari Pori Gummandoora 0,9 0,9    

YSA205652 Vuorikari Pori Gummandoora 1 1    

YSA024619 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Saanteen luonnonsuojelualue Pori Pooskerin saaristo 103,02 103,02    

YSA200616 Ahlaistenjoen luonnonsuojelualue Pori Pooskerin saaristo 0,06 0,06    

YSA201742 Pooskerin saaristo, Haasikari Pori Pooskerin saaristo 5,81 5,81    

YSA201744 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Kotiranta Pori Pooskerin saaristo 3,10 2,30    

YSA202303 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Buså Pori Pooskerin saaristo 4,57 4,57    

YSA202305 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Mäkitalo Pori Pooskerin saaristo 3,29 3,29    

YSA202376 Pooskerin saaristo, Pohjasalmi Pori Pooskerin saaristo 0,50 0,50    

YSA202377 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Itälahti Pori Pooskerin saaristo 0,38 0,38    

YSA202381 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Jokiranta Pori Pooskerin saaristo 0,45 0,45    

YSA202382 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Lahtela Pori Pooskerin saaristo 0,76 0,76    

YSA202497 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Vuorenmaa Pori Pooskerin saaristo 2,58 1,58    

YSA202498 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Toukola Pori Pooskerin saaristo 0,81 0,81    

YSA202499 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Salmela II Pori Pooskerin saaristo 3,21 0,21    

YSA202500 Pooskerin saaristo, Kalvholma Pori Pooskerin saaristo 6,87 6,87    

YSA202501 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Salmela Pori Pooskerin saaristo 3,71 0,71    

YSA202627 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Kuraviiki Pori Pooskerin saaristo 0,88 0,38    

YSA202628 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Pihlajamäki Pori Pooskerin saaristo 0,75 0,75    
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YSA202629 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Lisäkelpola Pori Pooskerin saaristo 1,06 0,06    

YSA202630 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Åkerlund Pori Pooskerin saaristo 0,49 0,49    

YSA202632 
Ahlaisten jokisuu, Mustalahden luon-
nonsuojelualue Pori Pooskerin saaristo 0,60 0,60    

YSA202633 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Högbeck Pori Pooskerin saaristo 9,05 9,05    

YSA202637 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Uppgård Pori Pooskerin saaristo 12,93 12,93    

YSA202639 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Kartano Pori Pooskerin saaristo 6,57 6,57    

YSA202823 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Vainiomäki Pori Pooskerin saaristo 4,01 1,01    

YSA202824 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Pitkäkorpi II Pori Pooskerin saaristo 0,85 0,35    

YSA202825 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Kallioranta Pori Pooskerin saaristo 0,90 0,90    

YSA202826 Pooskerin saaristo,Haapasalo Pori Pooskerin saaristo 2,63 2,63    

YSA202827 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Rantamaa Pori Pooskerin saaristo 1,10 1,10    

YSA202828 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Jaakkola Pori Pooskerin saaristo 0,56 0,56    

YSA202829 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Lehtiranta Pori Pooskerin saaristo 2,13 2,13    

YSA202830 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Tolonen Pori Pooskerin saaristo 3,00 3,00    

YSA202831 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Rantamaa Pori Pooskerin saaristo 0,33 0,00    

YSA202832 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Hevoskallio Pori Pooskerin saaristo 0,23 0,23    

YSA202846 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Laaksopelto Pori Pooskerin saaristo 2,05 2,05    

YSA202974 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Vesalankari Pori Pooskerin saaristo 2,77 0,77    

YSA203012 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Ylitalo&Kesäniemi Pori Pooskerin saaristo 4,78 4,78    

YSA203149 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Lahdenranta Pori Pooskerin saaristo 0,52 0,52    

YSA203150 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Koskiluoma Pori Pooskerin saaristo 0,90 0,90    

YSA203209 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Metsälä Pori Pooskerin saaristo 0,53 0,53    

YSA203210 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Katajamaa Pori Pooskerin saaristo 2,90 2,90    

YSA203211 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Kuikkalahti Pori Pooskerin saaristo 4,09 0,59    
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YSA203212 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Uikkulahti Pori Pooskerin saaristo 1,10 0,00    

YSA203213 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Sorsalahti Pori Pooskerin saaristo 9,23 9,23    

YSA203215 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Sotkalahti Pori Pooskerin saaristo 13,40 10,40    

YSA203216 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Sorsala Pori Pooskerin saaristo 2,00 2,00    

YSA203217 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Gislå Pori Pooskerin saaristo 2,21 2,21    

YSA203218 Pooskerin saaristo; Vikula&Rantamaa Pori Pooskerin saaristo 8,40 8,40    

YSA203219 Pooskerin saaristo, Norrsund&Jussila Pori Pooskerin saaristo 28,10 28,10    

YSA203428 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Välimaa Pori Pooskerin saaristo 0,90 0,90    

YSA203429 
Pooskerin saaristo, Ahlaisten jokisuu, 
Alanen Pori Pooskerin saaristo 7,10 7,10    

YSA205044 Ahlaistenjokisuu, Pooskerin saaristo Pori Pooskerin saaristo 1,60 1,6    

YSA205047 Ahlaistenjokisuun lsa Pori Pooskerin saaristo 62,00 56    

YSA022952 Herrainpäivien Lehto (ls.alue.) Pori Preiviikinlahti 17,14 17,14    

YSA022985 
Yyterin-Leveäkarin -Riitsaranlahden 
luonnonsuojelualue Pori Preiviikinlahti 33,43 23,43 15.4.-30.6.   

YSA024678 
Preiviikinlahden Etelärannan luon-
nonsuojelualue Pori Preiviikinlahti 6,88 6,88    

YSA024680 Tuffakarin luonnonsuojelualue Pori Preiviikinlahti  0,29 0,29    

YSA203807 Raitaranta Pori Preiviikinlahti  0,60 0,60 1.4.-15.7.   

YSA203809 Preiviikinlahti, Asematupa Pori Preiviikinlahti  0,90 0,90 1.4.-15.7.   

YSA203810 Preiviikinlahti, Pirttiluoto Pori Preiviikinlahti  0,70 0,70 1.4.-15.7.   

YSA203990 Preiviikinlahti, Kesäranta Pori Preiviikinlahti  0,40 0,40 1.4.-15.7.   

YSA203991 Preiviikinlahti, Ranta Pori Preiviikinlahti  8,00 8,00 1.4.-15.7.   

YSA203992 Preiviikinlahti, Reisikari Pori Preiviikinlahti  3,64 3,64 1.4.-15.7.   

YSA203993 Preiviikinlahti, Ylikartano I Pori Preiviikinlahti  30,40 0,00    

YSA203994 Preiviikinlahti, Kotivesi Pori Preiviikinlahti  8,70 8,70    

YSA204002 Preiviikinlahti,Kotiniitty Pori Preiviikinlahti  22,20 22,20 1.4.-15.7. osassa aluetta  

YSA204003 Preiviikinlahti, Mäkiranta Pori Preiviikinlahti  0,40 0,40 1.4.-15.7.   

YSA204006 Preiviikinlahti, Rantamaa Pori Preiviikinlahti  1,60 1,60 1.4.-15.7.   

YSA204008 Preiviikinlahti, Mäkelä Pori Preiviikinlahti  21,70 21,70 1.4.-15.7. osassa aluetta  

YSA204009 Preiviikinlahti, Lepola Pori Preiviikinlahti  2,60 2,60 1.4.-15.7.   

YSA204189 Previikinlahti, Pentinranta Pori Preiviikinlahti  0,60 0,60 1.4.-15.7.   
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YSA204191 Previikinlahti, Ahonperä Pori Preiviikinlahti  2,90 2,90 1.4.-15.7.   

YSA204193 Previikinlahti, Savo Pori Preiviikinlahti  22,80 0,00    

YSA204206 Preiviikinlahti, Harjula Pori Preiviikinlahti  9,50 9,50 1.4.-15.7.   

YSA204212 Preiviikinlahti, Juhola Pori Preiviikinlahti  82,10 0,00 1.4.-15.7. osassa aluetta  

YSA204213 Preiviikinlahti, Susikallio Pori Preiviikinlahti  76,60 0,00    

YSA204214 Preiviikinlahti, Matinkartano Pori Preiviikinlahti  0,70 0,70 1.4.-15.7.   

YSA204215 Preiviikinlahti,Etelä Pori Preiviikinlahti  2,90 2,90 1.4.-15.7.   

YSA204217 Preiviikinlahti, Eteläranta Pori Preiviikinlahti  18,80 0,00 1.4.-15.7. osassa aluetta  

YSA204225 Preiviikinlahti, Vainio-Mattila Pori Preiviikinlahti  49,40 24,70 1.4.-15.7.   

YSA204349 Preiviikinlahti, Rantamaa I Pori Preiviikinlahti  5,80 5,80 1.4.-15.7.   

YSA204350 Preiviikinlahti, Lintuviiki Pori Preiviikinlahti  9,50 9,50 1.4.-15.7.   

YSA204351 Preiviikinlahti, Ruusula Pori Preiviikinlahti  0,70 0,70 1.4.-15.7.   

YSA204352 Preiviikinlahti, Riutta Pori Preiviikinlahti  15,00 0,00    

YSA204681 Preiviikinlahti, Uusitalo Pori Preiviikinlahti  70,40 70,40 1.4.-15.7. osassa aluetta  

YSA204767 Preiviikinlahti Pori Preiviikinlahti  0,50 0,5 1.4.-15.7.   

YSA205488 Preiviikinlahti Pori Preiviikinlahti  0,07 0,07    

YSA205492 Preiviikinlahti Pori Preiviikinlahti  0,03 0,03    

YSA205913 Kartanon hiekkaranta Pori Preiviikinlahti  8,8 8,8    

YSA205914 Yyterin kylpylähotellin lsa Pori Preiviikinlahti  3,8 3,8    

YSA207405 Yyterin santojen luonnonsuojelualue Pori Preiviikinlahti 66,1 39,9 1.4.-31.7.  osassa aluetta  

YSA205960 Preiviikinlahti Pori Preiviikinlahti  18,00      

YSA206192 Previikinlahti Pori Preiviikinlahti  25,1   1.4.-15.7.   

YSA206193 Previikinlahti Pori Preiviikinlahti  8,10   1.4.-15.7.   

YSA206194 Previikinlahti Pori Preiviikinlahti  3,80   1.4.-15.7.   

YSA022984 Enäjärven luonnonsuojelualue Pori Preiviinlahti 9,76 9,76    

YSA021950 Omenapuumaan luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 106,80 106,80    

YSA022645 Pihluksensäikän luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 3,40 3,40    

YSA022646 Trutbudan luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 1,05 1,05 
15.4.-15.7.  

Rauman 
kaupun-
ki 

YSA022647 Hylkikartojen luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 4,10 4,10 
15.4.-15.7.  

Rauman 
kaupun-
ki 
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YSA022648 Kylmäsantakarin luonnonsuojeluale Rauma Rauman saaristo 10,56 10,56 
15.4.-15.7.  

Rauman 
kaupun-
ki 

YSA022650 
Haurukarin Kloppien luonnonsuojelu-
alue Rauma Rauman saaristo 4,67 4,67 

15.4.-15.7.  
Rauman 
kaupun-
ki 

YSA022651 
Reksaaren Huhdanpään luonnonsuo-
jelualue Rauma Rauman saaristo 3,48 3,48    

YSA023478 Puuvallinnokan luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 3,30 3,30    

YSA024635 Aikonmaan lsa Rauma Rauman saaristo 121,59 80,59 1.4.-30.6. osassa aluetta  

YSA024636 Laukkarin luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 2,91 2,91    

YSA205507 Kesk’karin luonnonsuojelualue Rauma Rauman saaristo 1,90 1,9    

YSA205504 Seksmiilarin lsa 
Uusikau-
punki Seksmiilarin saaristo     

   

YSA023563 
Putsaaren Kleemolan luonnonsuoje-
lualue 

Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 48,60 48,60    

YSA024615 Loukkari 1 luonnonsuojelualue 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 12,79 12,79 

   

YSA024616 Loukkari 2 luonnonsuojelualue 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 7,41 7,41    

YSA024622 Putsaaren luonnonsuojelualue 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 6,91 6,91 

   

YSA024651 Suukarin luonnonsuojelualue 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 5,59 5,59    

YSA024687 
Putsaaren Krookinkin  luonnonsuoje-
lualue 

Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 34,43 34,43 

   

YSA200134 Huhdan luonnonsuojelualue 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 52,14 52,14 1.4.-30.6. osassa aluetta  

YSA201561 
Uudenkaupungin saaristo, Iso Kiuske-
ri 

Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 4,56 4,56    

YSA201562 Uudenkaupungin saaristo,IsoKiuskeri 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 5,84 5,84    

YSA201563 Uudenkaupunki, Rintala 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 18,27 18,27    

YSA202854 Hapenkari 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 1,47 1,47    

YSA203741 Humminaukko, Kapela 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 43,20 5,90    

YSA205142 Lamminjärven lsa 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 26      

YSA205475 Uudenkaupungin saaristo Kajava 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 1,25 1,25    

YSA205549 Lyökki eli Pookimaa 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 9,4 9,4 1.4.-31.7., 1.4.-30.6.   

YSA205950 Pamprinniemi ja Laitakarien lsa 
Uusikau-
punki Uudenkaupingin saaristo 74,80 74,8    
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YSA205521 Uudenkaupungin saaristo 
Uusikau-
punki Uudenkaupungin saaristo 7,10 7,1    

Pinta-ala 
yhteensä (ha)  

 
Pinta-ala (ha)      

 Lisätietoja        

 Rauman kaupungin omistuksessa olevat YSA-alueet lakkautetaan ja liitetään kansallispuistoon osaksi kaupungin omistamaa osaa.  Liikkumista on rajoi-
tettu vajaassa 30 % alueista, ja joiden rajoitusajat vaihtelevat (1.4.-15.7. 27 kpl, 1.4.-31.7. 12 kpl, 1.4.-30.6. 4 kpl, 15.4.-15.7.  4kpl, 1.3.-15.7. 2 kpl. 1.3.-
1.8. 1 kpl, 1.5.-15.5. 1 kpl, 15.4.-30.6. 1kpl ja  15.4.-30.6. 1kpl). Porin Preiviiknlahdella on asetettu myös vesialueen nopeusrajoituksia. 
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Liite 2. Ote maakuntakaavakartasta  
Suunnitelmaan liitetään tarvittaessa ote suunnittelualuetta koskevasta maakuntakaavakartasta. Lisätään kun suunnitelma julkaistaan. 
 
 



 
 

 112

Liite 3. Natura 2000 -alueittaiset luontotyypit 
Lomakepohjat Natura-aluekohtaisille luontotyyppi- ja lajistotiedoille.  
Luontotyyppi-lomake täytetään erikseen kunkin suunnittelualueeseen kuuluvan Natura-alueen sekä tarvittaessa muiden merkittävien alueiden (esim. Metsähallituksen suojelu-
metsät, jotka eivät sisälly Natura-verkostoon) osalta. Luontotyyppilomakkeen täyttöohjeet ovat samat kuin hoito- ja käyttösuunnitelman lomakkeella 6 A.  
 
LIITE_Natura 2000 –luontotyypit Natura-alueittain 
 

Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Katanpää FI0200172 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 12 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1150 Rannikon laguunit* 59,66    59,66      

1220  Kivikkorannat 0,24    0,06  0,18    

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 23,09  0,92  14,45  7,72    

1630 Merenrantaniityt* 5,1    4,2  0,9    

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,18    0,11  0,07    

8220 Silikaattikalliot 34,21    13,71  20,5    

9010 Luonnonmetsät* 22,79      22,79    

9050 Lehdot 0,62      0,62    

91D0 Puustoiset suot* 1,94      1,94    

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 147,83          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 41          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

                                                           
12 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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Muu kuin Natura-luontotyyppi 216 

 Katanpään maapinta-ala on inventoitu kokonaisuudessaan. Ei inventoitu 0 

Kaikki kuviot yhteensä  364 

Yhteenveto 
Katanpään Natura-alueen ominaispiirteitä ovat kasvipeitteiset merenrantakalliot, silikaattikalliot sekä luonnonmetsät. Etenkin Katanpään etelärannalla on lahtia ja poukamia joiden 
rannoilla esiintyy kapeahkoja merenrantaniittyvyöhykkeitä.  
 

Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Seksmiilarin saaristo FI0200152 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 13 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1220 Kivikkorannat 7,72 2,59 3,92 0,54 3,65 1,66 0,15 0,39   

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 67,58 14,56 27,17 7,91 31,26 4,8 8,62 1,85 0,53  

1610 Laajat matalat lahdet  0,27  0,27       

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 36,28 13,33 27,86 6,9 6,91 6,05 1,51 0,38   

1630 Merenrantaniityt* 2,94 2,57 1,2 1,5 0,85 0,69 0,86 0,38 0,03  

1640 Itämeren hiekkarannat  0,08      0,08   

4060 Kuivat nummet 15,9 5,94 1,06 3,02 10,85 2,92 3,99    

6270 Runsaslajiset kuivata tuoreet niityt* 0,06      0,06    

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,58      0,48  0,1  

8220 Silikaattikalliot 109,24 9,44 6,55  48,01 6,47 33,78 2,97 20,9  

9010 Luonnonmetsät* 20,36  1,41  5,42  11,02  2,51  

9050 Lehdot 6,84  0,04  3,49  3,31    

                                                           
13 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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9070 Hakamaat ja kaskilaitumet  0,22        0,22 

91D0 Puustoiset suot* 0,2        0,2  

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 326          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 1,5          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 180 Tiedoissa ei ole mukana Isokarin yksityismaan Natura-aluetta jossa on merkittäviä pinta-aloja mm. 
Maankohoamisrannikon  primäärisukkessiometsiä pensasvyöhykkeineen. Natura-alueesta noin 570 
ha on maata. 
 josta inventoimaton yksityismaa on noin 100 ha. 

Ei inventoitu 100 

Kaikki kuviot yhteensä  458 

Yhteenveto 
Seksmiilarin Natura-alue edustaa Selkämeren eteläosan arvokkainta saaristo- ja meriluontoa. Alueelle on tyypillistä karut kallioluodot, mutta myös fladoja ja sisäjärviä esiintyy. 
Myös nummien, luonnonmetsien ja lehtojen osuus Natura-luontotyyppien pinta-alasta on huomionarvoinen. 
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Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Uudenkaupungin saaristo FI0200072 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 14 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1150 Rannikon laguunit* 1,66    0,87  0,79    

1210 Rantavallit  0,48  0,32  0,15  0,01   

1220 Kivikkorannat 5,22 6,9 3,68 1,49 1,09 4,56 0,41 0,85 0,04  

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 130,64 56 93,32 37,7 26,27 13,92 10,99 4,38 0,06  

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 112,74  96,63  16,11      

1630 Merenrantaniityt* 18,35 5,12 11,89 1,53 2,86 2,31 3,6 1,13  0,15 

1640 Itämeren hiekkarannat 0,1 0,06   0,07   0,06 0,03  

4030 Kuivat nummet 5,79 0,85   2,96  2,83 0,85   

6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 1,03 0,39   0,3 0,21 0,73 0,18   

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 9,42 0,45 2,93  5,14 0,18 1,35 0,13  0,14 

8220 Silikaattikalliot 85,4 10,12 18,43  20,85 3,25 41,61 1,74 4,51 5,13 

                                                           
14 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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9010 Luonnonmetsät* 41,01    4,96  30,45  5,6  

9030 Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kessiometsät* 21,5    0,45  21,05    

9050 Lehdot 16,72 1,47   1,99 0,56 14,28 0,91 0,45  

9080 Metsäluhdat* 1,26    0,88  0,29  0,09  

91D0 Puustoiset suot* 3,05    2,02  1,03    

            

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 535,73          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 1          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 400 
 Uudenkaupungin saariston Natura-alueesta 97 % on vettä joten maata on noin 1576 ha. Inventoitua 
aluetta on 850 ha joten noin 700 ha on yksityisessä omistuksessa olevaa inventoimatonta aluetta. Ei inventoitu 700 

Kaikki kuviot yhteensä  854 

Yhteenveto 
Uudenkaupungin saariston saaristovyöhykkeet ovat Selkämeren laajimpia ja myös meren ja rannikon Natura-luontotyypit ovat hyvin edustettuina (7 kpl). Toisaalta alueen isom-
missa saarissa esiintyy paikoin myös edustavia luonnonmetsiä ja lehtoja. Selkämeren alueelle tyypillisiä maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsiä esiintyy täältä pohjoi-
seen.  
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Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Rauman saaristo FI0200073 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 15 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1150 Rannikon laguunit* 2,24  1,43  0,55  0,21  0,55  

1210 Rantavallit 4,18  3,35  0,63  0,1  0,1  

1220 Kivikkorannat 17,74 5,66 7,5 4,48 9,38 0,97 0,61 0,21 0,25  

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 10,85 4,82 2,88 2,49 2,97 2,33 4,82  0,18  

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 10,74  6,42  3,45  0,87    

1630 Merenrantaniityt* 13,76 3,47  1,83 8,42 1,54 4,52 0,1 0,82  

1640 Itämeren hiekkarannat 0,1    0,1      

                                                           
15 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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4030 Kuivat nummet 1,54    1,13  0,41    

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,43    0,43      

8220 Silikaattikalliot 16,53    5,41  3,66  7,46  

9010 Luonnonmetsät* 4,5    4,5      

9030 Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kesiometsät* 32,01 1,46 8,88  21,18 1,46 1,95    

9050 Lehdot 21,47  5,75  3,49  12,23    

9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 0,59      0,59    

            

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 152,09          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 3          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 201 Rauman saariston Natura-alueesta on 88 % vettä joten maapinta-ala on noin 660 ha. Noin 250 ha on 
yksityisomistuksessa olevaa inventoimatonta aluetta. Perustetut Rauman kaupungin omistamat 
yksityiset  luonnonsuojelualueet on pääosin inventoitu. 

Ei inventoitu 250 

Kaikki kuviot yhteensä  338 

Yhteenveto 
Ulkosaaristo on Rauman edustalla kapea. Yksi suurimmista ulkosaarista on Eurajoen edustalla oleva matala Kalla joka on myös tärkeä lintujen levähtämisalue. Ulkosaarien ran-
tavyöhykkeen tyypillinen pensas on tyrni. Suuremmat sisäsaariston alueet ovat metsäisiä ja osa terveleppävaltaisia lehtoja.  
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Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Luvian saaristo FI0200074 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 16 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1150 Rannikon laguunit* 1,72    0,46      

1220 Kivikkorannat 6,68 6,01 0,44 5,12 2,9 0,37 3,34 0,52   

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 10,09 8,63 4,73 3,2 0,86 3,66 4,5 1,77   

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 26,38  20,47  2,51  3,4    

1630 Merenrantaniityt* 27,38 2,66 19,13 0,88 3,55 1,36 3,8 0,42 0,9  

6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 2,26    2,26      

6430 Kosteat suurruohoniityt 0,7      0,7    

                                                           
16 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 4,57 0,02   0,75  3,82   0,02 

8220 Silikaattikalliot 5,27 1,18     4,12 1,11 1,15 0,07 

9010 Luonnonmetsät* 1,76 8,43     1,76 6,78  1,65 

9030 Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kessiometsät* 78,47 0,19   21,02 0,19 57,45    

9050 Lehdot 5,04 5,7   3,59 4,93 1,38 0,77  0,07 

91D0 Puustoiset suot* 2,93    0,81  2,12    

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 264          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 3          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 86,52 
Luvian saariston Natura-alueen pinta-alasta 96 % on vettä joten maapinta-ala on noin 280 ha. Maa-
alue on pääosin toteutettu ja inventoitu. Ei inventoitu 20 

Kaikki kuviot yhteensä  258 

Yhteenveto 
Luvian saaristo edustaa Satakunnan saaristoluontoa monipuolisimmillaan. Alueella on kymmeniä pieniä saaria ja luotoja joista suuri osa on puuttomia mutta linnustoltaan rikkaita. 
Pohjoisosassa sijaitseva Säpin saaren maaperässä on kalkkivaikutteista diabaasia joten saaren luonto on moni-ilmeinen lehtoineen, rantaniittyineen ja ketoineen. 
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Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Preiviikinlahti FI0200080 / FI0200151 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 17 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1110 Vedenalaiset hiekkasärkät 196,2 17,46   196,2 17,46     

1150 Rannikon laguunit* 11,59    11,59      

1160 Laajat matalat lahdet 498,36    498,36      

1220 Kivikkorannat 8,36 11,64 1,03 8,22 5,58 3,42 1,75    

1610 Harjusaaret 18,4  17,91  0,49      

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 11,95  0,28  11,67      

                                                           
17 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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1630 Merenrantaniityt* 73,72  0,22  52,57  14,33  6,6  

1640 Itämeren hiekkarannat 13,17 0,49    0,49 13,17    

2110 Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 2,95      2,95    

2120 Liikkuvat rantakauradyynit 12,14      12,14    

2130 Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät 
dyynit* 30,86        30,86  

2180 Metsäiset dyynit 70,43      70,43    

2190 Dyynien soistuneet painanteet 0,76    0,76      

4030 Kuivat nummet 0,9 0,87  0,87   0,9    

6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 0,18      0,18    

6430 Kosteat suurruohoniityt 3,63    3,27  0,36    

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 2,03 2,7   1,53 2,7 0,5    

9010 Luonnonmetsät* 5,37      5,37    

9030 Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kessiometsät* 50,02    47,18  2,84    

9050 Lehdot 42,6 0,88 2,27  40,27 0,67 0,06 0,21   

91D0 Puustoiset suot* 1,09          

9080 Metsäluhdat* 4,15      4,15    
Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 1058,86          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 12          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 113 Laajat matalat lahdet on vanha inventointitieto joka pitää tarkistaa. Dyynialueen kuviotiedot perustu-
vat T Nylen alueelle tekemään kartoitukseen.  Alueesta toteutetaan luonnonsuojelulailla noin 2247 
ha josta pääosa on vesialuetta. Inventoimatonta maa-aluetta on arviolta 100 ha. 

Ei inventoitu 100 

Kaikki kuviot yhteensä  770 

Yhteenveto 
Preiviikinlahden  luontoarvot ovat sen linnustossa ja rannikon maaluontotyypeissä. Yyterin dyynialue on kansallisesti merkittävä ja muita huomionarvoisia kohteita ovat rantaniityt 
ja harjusaaret. 
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Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Gummandoora FI0200075 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 18 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1150 Rannikon laguunit* 0,14    0,09  0,05    

1210 Rantavallit  0,12     0,12    

1220 Kivikkorannat 18,97 19,56 3,09 0,48 13,62 15,02 2,26 4,06   

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 0,03 0,88  0,24  0,01 0,03 0,63   

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 51,03  15,11  26,33  9,59    

1630 Merenrantaniityt* 1,18 0,69   0,44 0,06 0,73 0,63 0,01  

                                                           
18 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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1640 Itämeren hiekkarannat 0,34 0,06     0,34 0,06   

4030 Kuivat nummet  0,04      0,04   

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot  0,1    0,07  0,03   

9010 Luonnonmetsät* 3,34      3,34    

9030 Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kessiometsät* 68,77 0,84 22,37  30,78  15,57 0,84 0,05  

9050 Lehdot 0,23 2,68  0,39  0,9 0,23 1,39   

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 144          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 4          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 43 
Gummandooran saariston Natura-alueesta on vettä 3092 ha joten maapinta-ala on noin 202 ha. 
Maapinta-alasta muutamia hehtaareja on yksityisessä omistuksessa ja inventoimatta. Ei inventoitu 10 

Kaikki kuviot yhteensä  202 

Yhteenveto 
Gummandooran saaristo on lohkareisen moreeni- ja hiekkakerrostumien peittämää jossa kalliorannat ja –paljastumat ovat harvinaisia. Isoimmat saaret, kuten Iso-Enskeri, Vähä-
Enskeri ja Gummandoora, ovat puustoisia maankohoamisrannikon primäärisukkessiometsiä. 
 
 
 
 
 

Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Pooskerin saaristo FI0200076 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 19 

Koodi Luontotyyppi  Pinta-ala, luon- Pinta-ala, luon- Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

                                                           
19 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

totyyppi I 
(ha) 

totyyppi II 
(ha) LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

1150 Rannikon laguunit* 12,53    3,65  8,88    

1160 Laaja matalat lahdet 0,22      0,22    

1220 Kivikkorannat 3,44 6,8  2,56 1,3 4,24 2,14    

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot 1,24 0,11  0,11   1,24    

1610 Harjusaaret 14,63  14,63        

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 23,23  8,74  11,83  2,66    

1630 Merenrantaniityt* 37,2 3,6  3,6 15,42  20,1  1,68  

1640 Itämeren hiekkarannat 0,6 0,25  0,25 0,13  0,47    

2180 Metsäiset dyynit 0,17      0,17    

4030 Kuivat nummet  9,2    9,2     

6270 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt* 1,59 0,19  0,19   1,59    

6430 Kostea suurruohoniityt 0,88    0,88      

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 71,52  3,67  60,06  7,79    

8220 Silikaattikalliot 1,92    0,62  1,3    

9010 Luonnonmetsät* 40,51 0,52   1,92  38,59   0,52 

9030 
Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kessiotmetsät* 10,33 2,13 0,53 2,09 2,75  7,05 0,04   

9050 Lehdot 31,2 0,77 9,62  17,21 0,77 4,37    

9060 Harjumetsät 23,15      23,15    

9070 Hakamaat ja kaskilaitumet 25,55    20,43  5,12    

9080 Metsäluhdat* 11,11 20,03   4,15 7,62 3,71 12,41 3,25  

91D0 Puustoiset suot* 1,32    1,32      

            

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 356          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 10          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 204 
Pooskerin saariston Natura-alueen pinta-alasta noin 2350 ha on vettä joten maapinta-ala on noin 
800 ha. Inventoimattomasta alueesta osa on yksityisomistuksella olevaa maa-aluetta. Ei inventoitu 300 

Kaikki kuviot yhteensä   

Yhteenveto 
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Pooskerin saaristo on luonnoltaan monipuolinen. Ulkosaaristo ja Saanteen harju ovat hiekka- ja moreenikerrostumien peittämiä joista esimerkkinä Revelin harjusaari. Ahlaistenjo-
kisuu on Karvianjoen eteläisen haaran suistoalue jossa on edustettuna niin rantaniityt ja –luhdat kuin maankohoamisrannikon sukkessiosarjat ja lehdot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Ouran saaristo FI0200077 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 20 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

                                                           
20 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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1150 Rannikon laguunit* 0,2  0,2        

1220 Kivikkorannat 0,17 10,3    10,21 1,17 0,09   

1230 Kasvipeitteiset merenrantakalliot  0,03      0,03   

1620 Ulkosaariston saaret ja luodot 20,49  0,11  20,38      

1630 Merenrantaniityt* 0,01          

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,34    0,34      

9030 Maankohoamisranninkon primäärisuk-
kessiometsät* 1,08      1,08    

            

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 32,62          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 1          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 2,3 Natura-alue toteutetaan luonnonsuojelulailla, vesilailla ja kaavalla. Natura-alueen pinta-alasta 2800 
ha on vesialueita joten maapinta-ala on noin 250 ha. Tästä alueesta suurin osa on yksityisessä omis-
tuksessa ja inventoimatta. 

Ei inventoitu 220 

Kaikki kuviot yhteensä  250 

Yhteenveto 
Ouran saaristo koostuu sadoista ulkomeren äärellä olevista vähäpuustoisista tai puuttomista saarista ja luodoista.  Saaristo on louhikkoista moreenia joka on leimaa antava koko 
alueen maisemaan ja luontoon. 
 
 

Natura 2000 -luontotyypit  

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella kuvataan suunnittelualueeseen sisältyvän Natura-alueen tai muun merkittävän alueen Natura 2000 -luontotyypit, niiden pinta-alat ja edustavuu-
det alueittain. Edustavuus -käsitteellä tarkoitetaan tässä yhteenvetoa Natura-tietokantalomakkeiden edustavuus ja luonnontilaisuus -tiedoista. Edustavuus 
ilmentää, miten ”tyypillisenä” luontotyyppi alueella on, ja siihen vaikuttavat mm. luontotyypin rakenne, toiminta ja ennallistamismahdollisuudet. Lomakkeella 
tarkastellaan myös suunnittelualueen asemaa suojelualueverkostossa ja kytkeytyneisyyttä muihin verkoston kohteisiin. 

Alue Kasalanjokisuu FI0200033 

Luontotyyppi Luontotyyppien edustavuus luokittain (ha), luontoty ypit I ja II 21 

Koodi 
Luontotyyppi  
* = ensisijaisen tärkeänä pidetty Natura 
2000 -luontotyyppi 

Pinta-ala, luon-
totyyppi I 
(ha) 

Pinta-ala, luon-
totyyppi II 
(ha) 

Erinomainen Hyvä Merkittävä Ei merkittävä 

LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  LT I  LT II  

                                                           
21 Luontotyyppi II esiintyy päällekkäisenä luontotyypin I kanssa. 
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1130 Jokisuistot 20,15  20,15        

1630 Merenrantaniityt* 17,79  5,13  12,22 0,44     

6430 Kosteat suurruohoniityt 1,29  0,81  0,48      

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,32    0,32      

9010 Luonnonmetsät* 0,2  0,2        

9030 Maankohoamisrannikon primäärisuk-
kessiometsät* 32,33  32,33        

9050 Lehdot 0,02 21,51 0,02 16,84  4,61  0,06   

9080 Metsäluhdat* 0,27     0,27     

91E0 Tulvametsät* 0,33   0,33       

Luontotyyppien pinta-ala yhteensä (ha) 94,21          

Luontotyyppien osuus Natura-alueesta (%) 9          

 Pinta-ala (ha) Lisätietoja  

  
  

Muu kuin Natura-luontotyyppi 3,02 Kasalanjokisuun Natura-alueesta vain osa toteutetaan luonnonsuojelulailla (141 ha) joten aluetta ei 
tulla hankkimaan valtiolla tai perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita.  Kasalanjokisuun Natura-
alueesta noin 950 ha on vesialueita joten maapinta-ala on noin 100 ha. Inventoimaton maa-alue on 
yksityisessä omistuksessa olevaa aluetta. 

Ei inventoitu 50 

Kaikki kuviot yhteensä  75,12 

Yhteenveto 
Kasalanjokisuu on matala ja saarten rikkoma sisälahti jonne Kasalanjoki laskee. Rantavyöhykkeen metsät ovat maankohomamisrannikon primäärisukkesiometsiä ja lehtoja. Sisä-
lahtea edustavat myös rantaniityt ja luhdat. 
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Liite 4. Suunnittelualueella esiintyvät uhanalaiset  ja direktiivilajit 
Suunnittelualueen lajistotiedot.  Luettelossa lajiryhmä: L=Linnut, M=Muut selkärankaiset, S=Selkärangattomat, P=Putkilokasvit, I=Itiökasvit, Si=Sienet. Uhanalaisuus: 
E=Erityisesti suojeltava, U=Muu uhanalaiseksi arvioitu, NT=Silmälläpidettävä, RT=Alueellisesti uhanalainen. Direktiivi: Lu II=Luontodirektiivin liitteen II laji, Lu 
IV=Luontodirektiivin liitteen IV laji, Li I =Lintudirektiivin liitteen I laji, Li muutt.=Lintudirektiivin laji, muuttolintu. Määrä ja yksikkö -kenttään merkitään esimerkiksi yksilö- tai pesi-
mäparien määrä alueella. Lisätietoja -kentässä voidaan esittää tarvittaessa tietoja esim. havaintopaikoista tai -ajankohdasta. 
Mikäli lähdettä ei ole erikseen mainittu, lähteenä on Natura-tietolomake. 
 
LIITE_Lajiluettelo Natura-aluettain 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät.  

Alue Katanpää (SCI) FI0200172 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

putkilokasvi pikkurantasappi Centarium pulchellum NT   Alho & al. 2004 

lintu palokärki Dryocopus martius LC Li I 1 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu kurki Grus grus LC Li I 2 muuttavaa Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkulepinkäinen Lanius collurio LC Li I 1 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu uivelo Mergus albellus LC Li I >4 muuttavaa Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I >5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I >10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu riskilä Cepphus grylle LC Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu tylli Charadrius hiaticula NT  2 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkutikka Dendrocopus minor VU  1 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 1 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi Melanitta fusca NT Li muutt. 1 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  >5 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu sirittäjä Phylloscopus sibilatric NT  1 pari Natura-tietokanta 2013 
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lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 3 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu rantasipi Tringa hypoleucos NT  6 pari Natura-tietokanta 2013 

 salassa pidettävä laji      

 
 
 
 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Seksmiilarin saaristo (SPA) FI0200152. Lähde Alho 2012 kattaa kansallispuistoon kuuluvat ulkoluodot, joten parimäärä ei esitä koko Natura-alueen 
parimääriä. 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

sammakkoeläin viitasammakko Rana arvalis LC IV  Metsähallitus 2013 

kääväkäs pettukääpä Antrodia ramentacea VU   Kunttu, Panu 2013 

putkilokasvi ketonoidanlukko Botrychium lunaria NT, RT   Hinneri 2000 

putkilokasvi ahokissankäpälä Antennaria dioica NT, RT   Hinneri 2000 

putkilokasvi somersara Carex glareosa NT, RT   Hinneri 2000 

putkilokasvi keltamatara Galium verum VU   Hinneri 2000 

putkilokasvi ketoneilikka Dianthus deltoides NT   Hinneri 2000 

putkilokasvi pohjannoidanlukko Botrychium boreale VU   Hinneri 2000 

putkilokasvi tulvakonnanlieko Lycopodiella inundata NT, RT   Hinneri 2000 

lintu allihaahka Polysticta stelleri - Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu haahka Somateria mollissima NT  367 paria Alho 2012 

lintu idänuunilintu Phylloscopus trochiloides LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu isokoskelo Mergus merganser NT  9 paria Alho 2012 

lintu jouhisorsa  Anas acuta VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I  Natura-tietokanta 2013 
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lintu karikukko Arenaria interpres VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu kirjokerttu Sylvia nisoria EN Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  49 paria Alho 2012 

lintu kuhankeittäjä Oriolus oriolus NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu kuikka Gavia arctica LC Li I 2 paria Alho 2012 

lintu kuovi Numenius arquata LC, RT  6 paria Alho 2012 

lintu lapasotka Aythya marila EN Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu lapinkirvinen  Anthus cervinus VU   Natura-tietokanta 2013 

lintu lapinsirri Calidris temminckii VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I 909 paria Alho 2012 

lintu liro Tringa glareola LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu merisirri Calidris maritima VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

Natura mustakurkku-uikku Podiceps auritus VU Li I  Natura-tietokanta 2013 

Natura mustaleppälintu Phoenicurus ochruros NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu mustalintu Melanitta nigra LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu mustatiira Chlidonias niger EN Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu mustaviklo Tringa erythropus LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT Li muutt. 57 paria Alho 2012 

lintu niittykirvinen  Anthus pratensis NT  8 paria Alho 2012 

lintu nuolihaukka Falco subbuteo LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu palokärki Dryocopus martius LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkulepinkäinen  Lanius collurio LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkusieppo  Ficedula parva LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkusirri Calidris minuta NA Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkutiira Sterna albifrons EN Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi Melanitta fusca NT Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 42 paria Alho 2012 

lintu pyy Bonasa bonasia LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu riskilä  Cepphus grylle LC Li muutt. 70 paria Vilén 2013 (koskee vain Isokaria) 

lintu ristisorsa Tadorna tadorna VU Li muutt. 7 paria Alho 2012 

lintu ruokki  Alca torda LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 109 paria Alho 2012 
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lintu sepelrastas Turdus torquatus VU   Natura-tietokanta 2013 

lintu sinirinta Luscinia svecica NT Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu suokukko Philomachus pugnax EN Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  78 paria Alho 2012 

lintu tuulihaukka Falco tinnunculus LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu tylli  Charadrius hiaticula NT  39 paria Alho 2012 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  25 paria Alho 2012 

lintu valkoposkihanhi Branta leucopsis LC Li I 36 paria Alho 2012 

nisäkäs harmaahylje Halichoerus grypus LC II  RKTL  

nisäkäs itämerennorppa Pusa hispida botnica NT II  RKTL  

matelija rantakäärme Natrix natrix NT   Mesähallitus 2013 

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Uudenkaupungin saaristo (SCI, SPA) FI0200080, FI020072. Lähde Alho 2012 kattaa kansallispuistoon kuuluvat ulkoluodot, joten parimäärä ei esitä 
koko Natura-alueen parimääriä. 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

sammal luhtarahkasammal Sphagnum inundatum NT  1 esiintymä Hertta 2013 

sammal metsälovisammal Lophozia longiflora NT  1 esiintymä Hertta 2013 

sammal pohjansirppisammal Warnstorfia tundrae LC, RT  1 esiintymä Hertta 2013 
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sammal rakkosammal Nowellia curvifolia NT, RT  1 esiintymä Hertta 2013 

sammal tihkulehväsammal Plagiomnium elatum LC, RT  1 esiintymä Hertta 2013 

putkilokasvi ahonoidanlukko Botrychium multifidum NT, RT   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi horkkakatkero Gentianella amarella EN  1 esiintymä Hertta 2004 

putkilokasvi isovesirikko Elatine alsinatrum EN   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi jäkki Nardus stricta NT   Metsähallitus 2013 ja Mattlar & Jalkanen2014 

putkilokasvi ketoneilikka Dianthus deltoides NT   Metsähallitus 2013 

putkilokasvi keltamatara Galium verum NT   

Metsähallitus 2013, Suikkanen – Santamala – Liippo 

- Hinneri  1995 

putkilokasvi 

ketonoidanlukko 

Botrychium lunaria 

NT, RT   Suikkanen – Santamala – Liippo - Hinneri  1995, 

Metsähallitus 2013 

putkilokasvi mäkirikko Saxifraga tridactylites NT   Mattlar & Jalkanen2014 

putkilokasvi pikkupunka Anagallis minima EN   Suikkanen – Santamala – Liippo - Hinneri  1995 

putkilokasvi pikkurantasappi Centaurium  pulchellum NT   Mattlar & Jalkanen2014 

putkilokasvi pohjannoidanlukko Botrychium boreale 

VU   Suikkanen – Santamala – Liippo - Hinneri  1995, 

Mattlar & Jalkanen2014 

putkilokasvi saunionoidanlukko Botrychium matricariifolium EN  2 esiintymäpaikkaa Mattlar & Jalkanen2014 

putkilokasvi suikeanoidanlukko Botrychium lanceolatum VU   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi suovalkku Hammarbya paludosa NT   Suikkanen – Santamala – Liippo - Hinneri  1995 

putkilokasvi pikkupunka Anagallis minima EN   Suikkanen – Santamala – Liippo - Hinneri  1995 

putkilokasvi rantakatkero Gentianella uliginosa EN   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi tähkämaitikka Melampyrum cristatum VU  1 esiintymäpaikka 

Mattlar & Jalkanen2014, Suikkanen – Santamala – 

Liippo - Hinneri  1995 

lintu haahka Somateria mollissima NT  308 paria Alho 2012 

lintu harmaahaikara Ardea cinerea LC Li muutt. muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu heinätavi Anas querquedula VU Li muutt. 1-2 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu huuhkaja Bubo bubo LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu Isokoskelo  Mergus merganser NT  6 paria Alho 2012 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I 11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu karikukko  Arenaria interpres VU Li muutt. 42 paria Alho 2012 

lintu kirjokerttu Sylvia nisoria EN Li I 1 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  47 paria Alho 2012 

lintu kuovi Numenius arquata LC, RT  4 paria Alho 2012 
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lintu kurki Grus grus LC Li I 1 paria Alho 2012 

lintu lapasotka Aythya marila  EN Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira  Sterna paradisaea LC Li I 874 paria Alho 2012 

lintu liro Tringa glareola LC, RT Li I muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu mustakurkku-uikku Podiceps auritus VU Li I 5-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu mustaviklo Tringa erythropus LC Li muutt. muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT Li muutt. 38 paria Alho 2012 

lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT  6 paria Alho 2012 

lintu palokärki Dryocopus martius LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkulepinkäinen Lanius collurio LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi Melanitta fusca NT Li muutt. 20 paria Alho 2012 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 34 paria Alho 2012 

lintu pyy Bonasa bonasia LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu riskilä Cepphus grylle  LC Li muutt. 245 paria Alho 2012 

lintu ristisorsa Tadorna tadorna VU Li muutt. 5 paria Alho 2012 

lintu ruokki Alca torda LC Li muutt. 6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I 150 paria Alho 2012, Metsähallitus 2013 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 108 paria Alho 2012 

lintu sinirinta Luscinia svecica svecica NT Li I muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu suosirri Calidris alpina LC Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu teeri Tetrao tetrix NT Li I 2 paria Alho 2012 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  16 paria Alho 2012 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  67 paria Alho 2012 

lintu tylli  Charadrius hiaticula NT  29 paria Alho 2012 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  22 paria Alho 2012 

lintu uivelo Mergus albellus LC Li I muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu valkoposkihanhi Branta leucopsis LC Li i   

matelija rantakäärme Natrix natrix NT   Metsähallitus 2013 

nisäkäs harmaahylje Halichoerus grypus LC II  RKTL  

nisäkäs itämerennorppa Pusa hispida botnica NT II  RKTL  

nisäkäs liito-orava Pteromys volans VU II, IV  Natura-tietokanta 2013 
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nisäkäs pohjanlepakko Eptesicus nilssonii LC IV  Natura-tietokanta 2013 

nisäkäs vesisiippa Myotis daubentonii LC IV  Natura-tietokanta 2013 

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

 
 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Rauman saaristo (SCI) FI0200073. Lähteet Alho & Lampinen 2011 ja Pajari 2012 kattavat Natura-alueen ulkosaaristo-osat.  

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

kovakuoriainen merisinappikirppa Psylliodes marcida NT   Hertta-eliölajit 

perhonen aaltoritariyökkönen Catocala sponsa NT   Itämies 2012 

perhonen dyynisammalkoi Bryotropha umbrosella VU   Itäimes 2014 

perhonen pilkutonmorsiusyökkönen Noctua comes NT   Itämies 2012 

perhonen viherkallioyökkönen Polymixis polymita NT   Itämies 2012 

putkilokasvi keltamatara Galium verum VU   Metsähallitus 2013 

putkilokasvi pikkurantasappi Centaurium pulchellum NT   Mattlar & Jalkanen2014 

putkilokasvi nummimatara Galium saxatile EN   Hertta-eliölajit 

putkilokasvi pikkupunka Anagallis minima EN   Natura-tietokanta 2013 

sammal aarnisammal Schistostega pennata NT   Hertta-eliölajit 

sammal kuulasammal Archidium alternifolium EN   Hertta-eliölajit 

lintu haahka Somateria mollissima NT  390 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu harmaapäätikka Picus canus LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu isokoskelo Mergus merganser NT  11 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2912 

lintu jouhisorsa Anas acuta VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I 71 paria Pajari 2020 
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lintu karikukko Sterna hirundo VU Li muutt. 24 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu kivitasku Arenaria interpres VU  25 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu kuhankeittäjä Oriolus oriolus NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu lapasorsa Anas clypeata LC Li muutt. 11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapasotka Aythya marila EN Li muutt. 11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I 625 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu mehiläishaukka Pernis apivorus VU Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT Li muutt. 289 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT  19 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu palokärki  Dryocopus martius LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi  Melanitta fusca NT Li muutt. 2 paria Pajari 2012 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 36 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu punasotka Aythya ferina VU  6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu punavarpunen Carpodacus erythrinus NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu rantasipi Actitis hypoleuca NT  3 paria Pajari 2012 

lintu riskilä Cepphus grylle LC Li muutt. 11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu ristisorsa Tadorna tadorna VU Li muutt. 3 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I 5 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 29 paria Alho - Lampinen 2011 

lintu teeri Tetrao tetrix NT Li I 1 paria Ahlman 2011 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  28 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu tukkasotka  Aythya fuligula VU  79 paria Pajari 2012 

lintu tylli Charadrius hiaticula NT  13 paria Alho - Lampinen 2011, Pajari 2012 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  14 paria Alho - Lampinen 2011 

lintu valkoposkihanhi Branta leucopsis LC Li I 77 paria Pajari 2012 

lintu valkoviklo Tringa nebularia LC, RT   Ahlman 2011 

nisäkäs harmaahylje  Halichoerus grypus LC Lu II  Natura-tietokanta 2013 

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      
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Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Luvian saaristo (SCI, SPA) FI0200074 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

kääväkäs korpiludekääpä Skeletocutis odora NT, RT   Junninen & Jalkanen 2013 

kääväkäs punakerikääpä Ceriporia purpurea NT   Junninen & Jalkanen 2013 

sammal kantokorvasammal Jungermannia leiantha NT  2 esiintymää Hertta 2010 

sammal kantopaanusammal Calypogeia suecica VU  3 esiintymää Hertta 2010 

sammal otalimisammal 

Lophocolea bidentata (L.) 

Dumort. var. bidentata (Nees) 

Limpr. VU  1 esiintymä Hertta 2004 

sammal pikkuliuskasammal Riccardia palmata NT, RT  1 esiintymä Hertta 2010 

sammal pikkulovisammal Lophozia ascendens VU  3 esiintymää Hertta 2010 

sammal rakkosammal Nowellia curvifolia NT, RT  1 esiintymä Hertta 2010 

sammal ryytisammal Geocalyx graveolens NT, RT  1 esiintymä Hertta 2010 

kovakuoriainen  Euconnus wetterhallii NT   

Kovakuoriaistietokanta 1989. Esiintymän nykytila 

epävarma. 

perhonen  Dahlica lichenella NT   

Hyönteistietokanta 2011. Esiintymän nykytila epä-

varma. 

perhonen kirjojuuriyökkönen Eremobina pabulatricula NT   

Hyönteistietokanta 2007. Esiintymän nykytila epä-

varma. 

perhonen lattamaayökkönen Spaelotis ravida EN   

Hyönteistietokanta 2007. Esiintymän nykytila epä-

varma. 

perhonen pilkkusiipi Setina irrorella NT   

Hyönteistietokanta 2007. Esiintymän nykytila epä-

varma. 

perhonen synkkämaayökkönen Spaelotis suecica NT   

Hyönteistietokanta 2007. Esiintymän nykytila epä-

varma. 

perhonen verikirjokoisa Pyrausta sanguinalis EN   

Hyönteistietokanta 1995. Esiintymän nykytila epä-

varma. 
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jäkälä koturineula Chaenothecopsis epithallina NT, RT  1 esiintymä Hertta 2011 

jäkälä pallorustojäkälä Ramalina capitata NT   Natura-tietokanta 2013 

jäkälä ruskopiilojäkälä Arthonia spadicea VU  1 esiintymä Hertta 2010 

putkilokasvi jäkki Nardus stricta NT   Mattlar & Jalkanen 2014 

putkilokasvi keltamatara Galium verum VU   Metsähallitus 2013 

putkilokasvi ketoneilikka Dianthus deltoides NT   Metsähallitus 2013 

putkilokasvi ketonoidanlukko Botrychium lunaria NT, RT  3 esiintymää Hertta 2011 

putkilokasvi nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla EN Lu II, Lu IV 6 esiintymää Hertta 2013 

putkilokasvi pohjannoidanlukko Botrychium boreale VU  2 esiintymäpaikkaa Mattlar & Jalkanen 2014 

lintu haahka Somateria mollissima NT  333/1789 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu harmaahaikara Ardea cinerea LC Li muutt. muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu idänuunilintu Phylloscopus trochiloides LC Li muutt. 5 Natura-tietokanta 2013 

lintu isokoskelo Mergus merganser NT  19/70 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu jänkäsirriäinen Limicola falcinellus LC Li muutt.  Natura-tietokanta 

lintu kalatiira 

Sterna hirundo LC Li I 0/5 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu karikukko Arenaria interpres VU 

Li muutt. 

3/14 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  6 paria Nuotio 2012 (vain kansallispuisto) 

lintu kurki  Grus grus LC Li I 1 pari Natura-tietokanta 2013 

lintu käenpiika Jynx torquilla NT  2 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapasotka 

Aythya marila EN Li muutt. 10 paria Natura-tietokanta 2013. Esiintymän nykytila epä-

varma. Luultavasti hävinnyt pesimälajistosta, ei 

havaittu esim. v 2012. 

lintu lapinsirri Calidris temminckii VU Li muutt. muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I 165/1066 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu liro Tringa glareola LC Li I muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu mustaviklo Tringa erythropus LC Li muutt. muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT Li muutt. 71 paria SeAK &PLY 2012 

lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT  2 paria Nuotio 2012 (vain kansallispuisto) 

lintu pikkulepinkäinen Lanius collurio LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkusirri Calidris minuta NA Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 
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lintu pilkkasiipi Melanitta fusca NT 

Li muutt. 

7/75 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT 

Li muutt. 

3/12 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu punavarpunen  Carpodacus erythrinus NT  15 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu riskilä 

Cepphus grylle LC Li muutt. 1/6 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu ristisorsa Tadorna tadorna VU  2/12 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I 2/4 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu selkälokki Larus fuscus VU  2/100 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu sinirinta Luscinia svecica NT Li I muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu suokukko Philomachus pugnax EN Li I muuttava Natura-tietokanta 2013 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  11/53 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  22/107 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tylli 

Charadrius hiaticula NT  

7 paria 

Natura-tietokanta. Esiintymän nykytila epävarma. 

Ei tavattu pesivänä v 2012.  

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  70 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu valkoposkihanhi Branta leucopsis LC Li I 3/19 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

matelija rantakäärme Natrix natrix NT   Metsähallitus 2013 

nisäkäs harmaahylje Halichoerus crypus LC Lu II  RKTL 

 salassa pidettävä laji     Esiintymän nykytila epävarma. 

 
 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 
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Alue Preiviikinlahti (SCI) FI0200080, (SPA) FI0200151 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

hämähäkki  Hypomma fulvum NT  1 Nupponen & Fritzén 2014 

hämähäkki punakivikkohämähäkki Zelotes electus NT  

18 esiintymäpaik-

kaa Hertta Eliölajit, Nupponen & Fritzén 2014 

kovakuoriainen dyynimultapallokas Leiodes ciliaris EN  1 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

kovakuoriainen hietalantiainen Aphodius sordidus VU   Hertta Eliölajit 

kovakuoriainen hietamyyräkiitäjäinen Dyschirius impunctipennis VU  

10 esiintymäpaik-

kaa Hertta Eliölajit 

kovakuoriainen kangaskärsäkäs Coniocleonus hollbergi NT  1 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

kovakuoriainen merisinappikirppa Psylliodes marcida NT   Natura-tietokanta 2013 

kovakuoriainen silohaiskiainen Thanatophilus sinuatus NT  1 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

kovakuoriainen täpläantikainen Anthicus bimaculatus NT  

10 esiintymäpaik-

kaa Hertta Eliölajit 

lude pamppuharmolude Peritrechus angusticollis LC  2 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

perhonen rannikkikaitakoi Monochroa tetragonella VU  2 Faunatica 2014 

perhonen savikkapikkumittari Eupithecia simpliciata VU   Natura-tietokanta 2013 

perhonen korukaitakoi Eulamprotes superbella VU   Natura-tietokanta 2013 

perhonen korukaitakoi Eulamprotes superbella VU  5 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

perhonen kortehietakoi Gnorimoschema herbichii VU  1 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

perhonen hierakkakaitakoi Monochroa palustrella EN  6 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit, Faunatica 2014 

perhonen 

etelänkuusiokirjokääriäinen 

(kuusiokirjokääriäinen) Endothenia marginana VU   Hyönteistietokanta. Nykytila epäselvä 

perhonen  Chortodes elymi NT   Hyönteistietokanta. Nykytila epäselvä 

perhonen  Euxoa cursoria NT   Hyönteistietokanta. Nykytila epäselvä 

perhonen  Hypatopa inunctella NT   Hyönteistietokanta. Nykytila epäselvä 

perhonen  Issoria lathonia NT   Hyönteistietokanta. Nykytila epäselvä 

perhonen  Platyperigea montana NT   Hyönteistietokanta. Nykytila epäselvä 

putkilokasvi ahonoidanlukko Botrychium multifidum NT, RT  3 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit 

putkilokasvi harajuuri Corallorhiza trifida RT  1 Mattlar & Jalkanen 2014 

putkilokasvi jäkki Nardus stricta NT  1 esiintymäpaikkaa Mattlar & Jalkanen 2014 

putkilokasvi ketonoidanlukko Botrychium lunaria NT, RT  1 esiintymäpaikkaa Mattlar & Jalkanen 2014 

putkilokasvi litteävita  Potamogeton compressus NT   Natura-tietokanta 2013 
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putkilokasvi otalehtivita Potamogeton friesii NT   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi pitkälehtivita Potamogeton praelongus NT   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi 

suopunakämmekkä Dactylorhiza incarnata subsp. 

incarnata 

VU  

 Natura-tietokanta 2013 

lintu etelänsuosirri Calidris alpina schinzii  CR Li I 5 paria Kallio - Lindberg 2007 

lintu haahka Somateria mollissima NT  164/702 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu 

harmaasorsa 

Anas strepera 

LC 

Li muutt. 1/1 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu heinätavi Anas querquedula VU Li muutt. 5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu 

isokoskelo 

Mergus merganser NT 

 

15/33 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu 
jouhisorsa 

Anas acuta VU Li muutt. 5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu jänkäkurppa Lymnocryptes minimus LC, RT Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu jänkäsirriäinen Limicola falcinellus LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I 3/7 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu karikukko Arenaria interpres VU Li muutt. 1/1 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu kaulushaikara Botaurus stellaris LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu keltavästäräkki Arenaria interpres VU  3 paria Kallio - Lindberg 2007 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  4 paria Nuotio 2012 (kansallispuiston saaret) 

lintu kurki Grus grus LC Li I 2 paria Ahlman 2010 

lintu lapasorsa Anas clypeata LC Li muutt. 6 paria Ahlman 2010 

lintu lapasotka Aythya marila EN Li muutt. 25 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapinkirvinen Anthus cervinus VU   Natura-tietokanta 2013 

lintu lapinsirri Calidris temminckii VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I 201/575 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu laulujoutsen Cygnus cygnus LC Li I 2 paria Ahlman 2010 

lintu liro Tringa glareola LC, RT Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu luhtahuitti  Porzana porzana NT Li I 1 paria Kallio - Lindberg 2007 

lintu metsähanhi Anser fabalis NT Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu mustakurkku-uikku Podiceps auritus LC Li I 6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu mustalintu Melanitta nigra LC, RT Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 
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lintu mustaviklo Tringa erythropus LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT Li muutt. 40/176 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT  11 paria Kallio - Lindberg 2007 

lintu pikkulepinkäinen Lanius collurio LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkulokki Larus minutus LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkusirri Calidris minuta NA Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi Melanitta fusca NT Li muutt. 4/22 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 

noin 15 pesivää 

paria 

Kallio - Lindberg 2007, Nuotio 2012, SeAK & PLY 

2013 

lintu punasotka Aythya ferina VU  51-100 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu punavarpunen Carpodacus erythrinus NT  7 paria Kallio - Lindberg 2007 

lintu pyy Bonasa bonasia LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu rantasipi Actitis hypoleuca NT  11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus VU Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu ristisorsa  Tadorna tadorna VU Li muutt. 3 paria Kallio - Lindberg 2007, Nuotio 2012 

lintu ruskosuohaukka Circus aeruginosus LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I 1/3 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 9/34 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu suokukko Philomachus pugnax EN Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu suopöllö Asio flammeus LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  noin 17 paria 

Kallio - Lindberg 2007, Nuotio 2012, SeAK & PLY 

2013 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  6/65 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tylli Charadrius hiaticula NT  3/7 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  101-250 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu uivelo Mergus albellus LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu valkoposkihanhi Branta leucopsis LC Li I 90/103 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu vesipääsky Phalaropus lobatus VU Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu viiksitimali Panurus biarmicus NT  1 paria Ahlman 2010 
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matelijat rantakäärme Natrix natrix NT   Metsähallitus 2013 

 salassa pidettävä laji      

 salassa pidettävä laji      

       

 
 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Gummandooran saaristo (SCI) FI0200075 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

putkilokasvi 
ahokissankäpälä 

 
Antennaria dioca NT  1 esiintymä Metsähallitus 2013 

putkilokasvi keltamatara Galium verum VU  useita Metsähallitus 2013 

jäkälä norjantorvijäkälä Cladonia norvegica NT  1 esiintymä Metsähallitus 2013 

lintu allihaahka Polysticta stelleri - Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu haahka Somateria mollissima NT  351/623 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu harmaasorsa 

Anas strepera LC Li muutt. 1/1 pesivää paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu isokoskelo Mergus merganser NT  23/36 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu kaakkuri  Gavia stellata NT Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I 2/7 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu karikukko Arenaria interpres VU  4/6 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  5 paria Nuotio 2012 (kansallispuisto) 

lintu kuikka Gavia arctica LC Li I  Natura-tietokanta 2013 
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lintu lapasorsa 

Anas clypeata LC Li muutt. 1/1 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu lapasotka Aythya marila EN Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I 204/317 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu mustalintu Melanitta nigra LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT  12/12 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT  11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu palokärki Dryocopus martius LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi 

Melanitta fusca NT Li muutt. 6-10 paria Natura-tietokanta 2013. Ei havaittu pesivänä v 

2012. 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 5/7  paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu rantasipi Actitis hypoleuca NT  2/2 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu ristisorsa Tadorna tadorna VU Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu ruokki Alca torda LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I 2/5 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 75/187 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu teeri Tetrao tetrix NT Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  22/29 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  19/28 paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tuulihaukka Falco tinnunculus LC Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  51-100 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu uivelo Mergus albellus LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu valkoposkihanhi Branta leucopsis LC Li I 49 paria Nuotio 2012 

nisäkäs harmaahylje Halichoerus grypus LC II  RKTL 

kala lohi Salmo salar Linnaeus VU (Lu II), Lu V  Natura-tietokanta 2013 

 salassa pidettävä laji      
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Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Pooskerin saaristo (SCI, SPA) FI0200076 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

jäkälä pallorustojäkälä Ramalina capitata NT   Natura-tietokanta 2013 

putkilokasvi ahokissankäpälä Antennaria dioica NT   Kalinainen - Hakila 1991 

putkilokasvi keltamatara Galium verum VU   Kalinainen - Hakila 1991 

putkilokasvi otalehtivita Potamogeton friesii NT, RT   Hertta Eliölajit 

putkilokasvi pahaputki Oenanthe aquatica NT   Perttula 1995 

sammal kantopaanusammal Calypogeia suecica VU   Kalinainen - Hakila 1991 

sudenkorento lummelampikorento Leucorrhinia caudalis LC Lu II, Lu IV 56 paria Inberg 2009 

sudenkorento täplälampikorento Leucorrhinia pectoralis LC Lu II, Lu IV 62 paria Inberg 2009 

lintu haahka Somateria mollissima NT  13/74 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu harmaahaikara Ardea cinerea LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu heinätavi Anas querquedula VU Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu härkälintu Podiceps grisegena LC Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu isokoskelo Mergus merganser NT  7/20 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu jouhisorsa Anas acuta VU Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira 

Sterna hirundo 

LC Li I 1/6 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu karikukko 

Arenaria interpres 

VU Li muutt. 0/6 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu keltavästäräkki Motacilla flava VU  1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu kurki Grus grus LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 
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lintu lapasorsa 

Anas clypeata 

LC Li muutt. 1 /4 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu lapintiira 

Sterna paradisaea 

LC Li I 60/513 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu laulujoutsen Cygnus cygnus LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu liro Tringa glareola LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu mehiläishaukka Pernis apivorus VU Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu mustatiira Chlidonias niger EN Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT  6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu nuolihaukka Falco subbuteo LC Li muutt. 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu palokärki Dryocopus martius LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu pikkulokki Larus minutus LC Li I 6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu pilkkasiipi 

Melanitta fusca 

NT Li muutt. 0/2 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu punajalkaviklo 

Tringa totanus 

NT Li muutt. 1/3 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu punasotka Aythya ferina VU  11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu punavarpunen Carpodacus erythrinus NT  6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu pyy Bonasa bonasia LC Li I 6-10 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu ruskosuohaukka Circus aeruginosus LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu räyskä 

Sterna caspia 

NT Li I 1/4 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu selkälokki 

Larus fuscus 

VU Li muutt. 8/45 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  4/9 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  0/23 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tuulihaukka Falco tinnunculus LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu tylli Charadrius hiaticula NT  0/1 paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU  11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

 salassa pidettävä laji      
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Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 

Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa. Lomakkeessa on huomioitu Natura-tietokannassa ilmoitetut pesivät lintulajit vuoden 2013 tilanteen mukaan 
sekä lajit, joista on viimeaikaista laskentatietoa saatavilla. Niistä lajeista, jotka ovat tietokannassa sekä muuttavina että pesivinä, on huomoioitu vain 
pesivät. 

Alue Ouran saaristo (SCI) FI0200077 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

sammal kantopaanusammal Calypogeia suecica VU  3 esiintymää Kalinainen - Hakila 1991 

putkilokasvi ahokissankäpälä Antennaria dioica NT   Kalinainen - Hakila 1991, Metsähallitus 2013 

putkilokasvi ahonoidanlukko 

Botrychium multifidum  

NT, RT  3 esiintymäpaikkaa Hertta Eliölajit, Kalinainen - Hakila 1991, Metsäha-

liltus 2014 

putkilokasvi keltamatara Galium verum VU   Kalinainen - Hakila 1991, Metsähallitus 2013 

putkilokasvi ketonoidanlukko Botrychium lunaria NT, RT  2 esiintymäpaikkaa Metsähallitus 2014 

putkilokasvi pohjannoidanlukko Botrychium boreale VU  1 esiintymäpaikka Metsähallitus 2014 

putkilokasvi saunionoidanlukko Botrychium matricariifolium EN  2 esiintymäpaikkaa Metsähallitus 2014 

putkilokasvi somersara Carex glareosa NT  3 esiintymäpaikkaa Kalinainen - Hakila 1991 

putkilokasvi 

suikeanoidanlukko Botrychiumlanceolatum VU  8 esiintymäpaikkaa 

Metsähallitus 2014, Hertta Eliölajit, Kalinainen - 

Hakila 1991 

lintu haahka Somateria mollissima NT  

157/606 pesivää 

paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu Isokoskelo Mergus merganser NT  

10/39 pesivää 

paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu jouhisorsa Anas acuta VU Li muutt.  Natura-tietokanta 

lintu 

kalatiira 

Sterna hirundo 

LC 

Li I 

2/7 pesivää paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu karikukko Arenaria interpres VU Li muutt. 2/4 pesivää pareja 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu kivitasku Oenanthe oenanthe VU  3 pesivää paria Nuotio 2012 (kansallispuisto) 

lintu 

lapintiira 

Sterna paradisaea 

LC 

Li I 

122/264 pesivää 

paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu naurulokki Larus ridibundus NT Li muutt. 

55/66 pesivää 

paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 
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lintu niittykirvinen Anthus pratensis NT   Natura-tietokanta 

lintu pilkkasiipi Melanitta fusca NT Li muutt. 2/5 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt. 0/0 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu 

riskilä 

Cepphus grylle 

LC 

Li muutt. 

3/13 pesivää paria Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu räyskä Sterna caspia NT Li I 0/4 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu selkälokki Larus fuscus VU Li muutt. 

83/279 pesivää 

paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tukkakoskelo Mergus serrator NT  5/21 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU  3/14 pesivää paria 

Kansallispuisto/koko Natura-alue (Nuotio 2012, 

SeAK & PLY 2013) 

lintu törmäpääsky Riparia riparia VU   Natura-tietokanta 

 
 
 
 

Lajiluettelo 

Vastuuprosessi Luonnonsuojelu 

Selite 
Lomakkeella esitetään luettelo suunnittelualueella esiintyvistä uhanalaisiksi luokitelluista lajeista sekä luonto- ja lintudirektiivien lajeista.  Kullekin 
suunnittelualueeseen kuuluvalle Natura-alueelle sekä muille merkittäville alueille (esim. Metsähallituksen suojelumetsät, jotka eivät kuulu Natura-
verkostoon) täytetään oma lomakkeensa.  

Alue Kasalanjokisuu (SCI) FI0200033 

Lajiryhmä Suomenkielinen nimi Tieteellinen nimi Uhanalaisuus Direktiivi Määrä ja yksikkö Lisätietoja, lähde 

Putkilokasvi jäkki Nardus stricta NT   Kalinainen - Hakila 1991 

jäkälä pallorustojäkälä  

Ramalina capitata 

NT 

 

 Natura-tietokanta 2013 

lintu haahka Somateria mollissima NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu heinätavi Anas querquedula VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu isokoskelo Mergus merganser NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu jouhisorsa Anas acuta VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu kalatiira Sterna hirundo LC Li I  Natura-tietokanta 2013 
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lintu karikukko Arenaria interpres VU Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu kurki Grus grus LC Li I 1-5 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu lapasorsa Anas clypeata LC Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu lapintiira Sterna paradisaea LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu laulujoutsen Cygnus cygnus LC Li I 11-50 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu liro Tringa glareola LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu mustakurkku-uikku Podiceps auritus VU Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu nuolihaukka Falco subbuteo LC Li muutt. 1 paria Natura-tietokanta 2013 

lintu punajalkaviklo Tringa totanus NT Li muutt.  Natura-tietokanta 2013 

lintu pyy Bonasa bonasia LC Li I  Natura-tietokanta 2013 

lintu rantasipi Actitis hypoleuca NT   Natura-tietokanta 2013 

lintu tukkasotka Aythya fuligula VU   Natura-tietokanta 2013 

lintu varpuspöllö Glaucidium passerinum LC Li I  Natura-tietokanta 2013 
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Liite 5. Luonnos suunnittelualueen tai sen osan jär jestyssäännöksi 
Kansallispuiston uusi järjestyssääntö annetaan myöhemmin. Siinä vaiheessa järjestyssääntöluonnoksesta pyydetään erikseen lausunnot. Järjestyssääntö tulee voimaan Met-
sähallituksen päätöksellä. Päätös on valituskelpoinen, ja siitä voi valittaa ao. hallinto-oikeuteen.  
 
 
 

Selkämeren kansallispuiston järjestyssääntö 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 18 ja 20 § nojalla Metsähallitus on xx.xx.xxxx antanut seuraavan Porin, Rauman ja Uudenkaupungin kaupunkien sekä Eurajoen, Kustavin, 
Luvian, Merikarvian ja Pyhärannan kuntien alueella sijaitsevan Selkämeren kansallispuiston järjestyssäännön. Kansallispuisto on perustettu lailla (326/2011), ja sen rauhoi-
tusmääräykset perustuvat luonnonsuojelulakiin (1096/1996). Järjestyssääntö koskee myös kansallispuistoon sen perustamisen jälkeen liitettyjä ja liitettäviä laajennusosia.  

Selkämeren kansallispuisto on perustettu Selkämeren aavan meren vedenalaisen luonnon, saaristojen ja luotojen, rannikon kosteikkojen sekä näihin liittyvien eliölajien suoje-
lemiseksi ja niiden elinympäristöjen hoitamiseksi, luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi sekä yleistä luonnonharrastusta, opetusta ja tutkimusta samoin kuin ympäristö-
muutosten seurantaa varten. Selkämeren kansallispuiston perustamisen tavoitteena on turvata lisäksi ammattikalastuksen säilymistä elinvoimaisena edistämällä erityisesti 
luonnonkalakantojen suojelua ja niiden elvyttämistä sekä sääntelemällä kalastukselle haitallisten eläinlajien kantoja. 
Kielletyt toimet 
(Luonnonsuojelulaki 1096/10096 13 §, jätelaki 646/2011 72 §, muinaismuistolaki 295/1963  § ja 20 §, metsästyslaki 615/1993 53 §, järjestyslaki 612/2003 3 §, kalastuslaki 
286/1982 6§) 
 
Kansallispuistossa on kielletty: 

1) eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen sekä niiden pesien ottaminen ja vahingoittaminen; 
2) kasvien, sienien ja elävien ja kuolleiden kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen. Ajopuun kerääminen on kuitenkin sallittua; 
3) ojitus ja maa-ainesten ottaminen sekä muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen; 
4) roskaaminen; 
5) kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen sekä muu niihin kajoaminen;  
6) koirien ja muiden kotieläinten pitäminen irrallaan. Koiran käyttö metsästyksessä ja järjestetyssä pelastuskoiratoiminnassa on kuitenkin sallittua; 
7) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen; 

 
 
 
 
Sallitut toimet  
 
(Luonnonsuojelulaki 1096/ 14 ja 18 §, pelastuslaki 379/2011 6§, laki Selkämeren kansallispuistosta 326/2011 4 ja 5 §, kalastuslaki 286/1982 6§, metsästyslaki 615/1993 7 ja 
10 §) 
Kansallispuistossa on sallittu: 
 

1) liikkuminen jokamiehen oikeuksien mukaisesti ja tilapäinen leiriytyminen ottaen huomioon kansallispuiston rajoitusvyöhykkeet ja –ajat (ks. suunnitelman lomake 18C 
ja kartta 2-3) 

2) marjojen ja hyötysienten poimiminen; 
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3) kalastaminen; 
4) avotulen teko siihen osoitetuilla paikoilla. Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kokonaan kielletty; 
5) harmaahylkeen metsästys Suomen riistakeskuksen pyyntiluvalla. Metsähallituksen lupa tarvitaan alueilla jotka eivät kuulu entisiin yleisiin vesialueisiin (katso kartta 1);  

 
 
 
 
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet 
(Luonnonsuojelulaki 1096/1996 15 §, laki Selkämeren kansallispuistosta 326/2011 5 §,) 
Kansallispuistossa on Metsähallituksen luvalla sallittu: 
 

1) tieteellisessä tai opetuksellisessa tarkoituksessa tapahtuva eläinten tappaminen ja pyydystäminen sekä eläinten pesien, kasvien, elävien ja kuolleiden kasvinosien ja 
kivennäisnäytteiden vähäinen ottaminen; 

2) vierasperäisten tai muutoin liian runsaslukuisiksi tulleiden tai vahingolliseksi käyneiden kasvi- ja eläinlajien yksilöiden lukumäärän vähentäminen; 
3) alueelle kaatuneen riistaeläimen haltuunotto; 
4) hirvenajo metsästyksen yhteydessä; 
5) matkailun yritystoiminta, yleisötapahtumien tai maastokilpailujen järjestäminen ja muu niihin verrattava toiminta. Matkailuun liittyvää toimintaa voidaan harjoittaa kan-

sallispuistossa kuitenkin ilman erillistä sopimusta tai suostumusta, mikäli toiminta perustuu kansallispuistossa sallittuihin jokamiehenoikeuksiin kuten patikointiin, ve-
neilyyn tai hiihtoon, eikä siinä käytetä Metsähallituksen huollettuja taukopaikkoja. 

6) vesilintujen syysmetsästys neljällä lupa-metsästysalueella: Uudenkaupungin Harmaaletot, Rauman Bokreivit, Porin Räyhät ja Merikarvian Kasalabådan. 
 
 
 
Muut määräykset 
(Luonnonsuojelulaki 1096/1996 14 ja 60 §, metsästyslaki 615/1993 53 §) 
 
Kansallispuiston valvojalla on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily tai muut välineet, joita on käytetty tai ilmeisesti aiotaan käyttää vastoin luonnonsuojelualueella nouda-
tettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunotto-oikeus koskee myös luonnonsuojelualueella luvattomasti pyydystettyjä eläimiä, luvattomasti otettuja kasveja sekä kaik-
kea muuta sellaista, mitä luonnonsuojelualueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.  
 
Liikkumista, tulentekoa, leiriytymistä ja maastokulkuneuvojen käyttöä koskevat rajoitukset eivät koske kansallispuiston valvonta- ja hoitotehtävissä liikkuvia eivätkä myöskään 
poliisi-, pelastuspalvelu ja palontorjuntatehtävissä tai vastaavissa viranomaistehtävissä liikkuvia, eivätkä eläinsuojelun edellyttämiä välttämättömiä toimenpiteitä. 
 
Metsähallitus voi myöntää luvan järjestettyyn pelastuskoirien harjoitustoimintaan kansallispuistossa sekä koirien irtipitämiseen harjoitusten yhteydessä.   
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Liite 6. Lausuntokooste 
Erillinen liite 
 
HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN KOHTA, LAUSUJA JA 
EHDOTUS METSÄHALLITUKSEN KOMMENTTI AIHEUTUNUT TOIMENPIDE HOITO- 

JA KÄYTTÖSUUNNITELMASSA 
YLEISTÄ   

   

   

NYKYTILAN KUVAUS   

   

UHKA-ANALYYSI   

   

TAVOITTEENASETTELU   

   

TOTEUTUS   

   

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI   

   

SEURANTA   
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Liite 7. Kuvaliite.  
Täydennetään julkaisuvaiheessa.  
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Liite 8. Vahvistuskirje 
julkaisutoimittaja liittää vahvistuskirjeen valmiiseen julkaisuun 
 



 

 

Uusimmat Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisut 
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