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Esipuhe 

Sauvon kunnassa sijaitsevan Fagernäsin ranta-asemakaavan luontoselvitys on tehty Nosto 
Consulting Oy:n toimeksiannosta. Työ on tehty asemakaavatasoisesti ja toimeksiannossa 
keskeisenä tehtävänä oli selvittää kaava-alueen ja sen vaikutusalueen nykyiset luontoarvot. 
Alueen merkittäviä luontotyyppejä kartoitettaessa huomioitiin myös alueen merkitys ulkoilun 
ja virkistyksen kannalta. Saatujen tietojen mukaan selvitysalueelle ei ole tehty aiempia 
asemakaavatasoisia luontoselvityksiä.  
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1 JOHDANTO 

Nosto Consulting Oy on tilannut Fagernäsin RAK:n luontoselvityksen KV 
Ympäristökonsultointi Tmi:ltä. Selvitystyön alkuvaiheessa (6/2017) lähtötietoja on saatu 
tilaajalta. Kartat ja ortoilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä, 
KTJ. Tiedonvaihto ja keskustelut antoivat puitteet luontoselvityksen tekemiselle. Selvityksen 
lähtökohdat ja tavoitteet olivat selvillä työn aloitusvaiheessa. 

Tämän luontoselvityksen on laatinut FM Kai Vuorinen. Luontoselvitys koostuu raportista ja 
liitekartasta. Niissä esitetään alueen ympäristöä ja luontoa. 

2 MENETELMÄT 

Luontoselvityksen kenttätyöt tehtiin 9.6., 7.7. ja 15.8., joiden aikana koko alue tarkistettiin 
maastossa monipuolisesti. Maastokäyntien aikana tehtiin havainnot kasveista, eläimistä ja 
luontotyypeistä.  

Tilaajalta, kunnalta, ELY-keskukselta ja SYKE:sta saatujen lähtötietojen perusteella alueelle ei 
sijoitu suojelualueita. Työn edetessä selvitysalue tarkistettiin suojeltavien luontotyyppien, 
kasvi- ja eläinlajien sekä arvokkaiden ja huomioitavien luontokohteiden että lajien varalta. 
Luontotietoja tarkistettiin myös eri tietojärjestelmien kautta mm. Hertta-järjestelmä (Karpalo 
ja Liiteri), Lounaispaikka ja Maankamara. 

Työssä keskeinen huomio kohdistettiin erityisesti niihin luontoarvoihin, jotka voivat rajoittaa 
alueelle suunniteltua tulevaa maankäyttöä. Näitä luontoarvoja voivat olla: 

o Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit (1096/1996 4 luvun 29 §) 

o Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (N:o 1093/1996 3 luvun 10 §) 

o Vesilain mukaiset luonnontilaisena säilytettävät vesiluonnon kohteet (1961/264 1 luvun 
15a, 17a §) 

o Uhanalaisuusluokituksen mukaiset lajit (www.ymparisto.fi  Suomen lajien uhanalaisuus 
– Punainen kirja 2010 sekä Lintujen ja nisäkkäiden punaiset listat 2015) 

o Lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit (92/43/ETY), Suomen ympäristökeskus 2017a. 

o Luontodirektiivin liitteen IVa mukaiset lajit (79/409/ETY), Suomen ympäristökeskus 
2017b. 

o Mahdolliset muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Erityistä huomiota kohdistettiin niihin edustavampiin lajeihin, joita voidaan tavata kallioiden 
paahderinteillä, maatalousalueen kedoilla, sisäsaariston havupuuvaltaisissa metsissä ja 
leveän ruovikon reunoilla. Lajistossa paikallisena erityishuomion kohteena olivat mm. liito-
orava, sammakot, lepakot, linnut sekä hyönteiset. 

3 YLEISTÄ 

3.1 Selvitysalueen sijainti 

Fagernäsin RAK -alue sijoittuu Sauvon kunnan lounaisimpaan osa-alueeseen. Sauvon 
keskustasta alueelle kuljetaan autolla Sauvo-Kemiö -tietä etelään ja käännytään länteen 
Päisterpään- ja Laivalaiturintietä pitkin 21 km. Alueen pohjoisosassa on metsä- ja kalliomaata 
ja kallion lomassa muutama pieni soistumma. Selvitysalueen rantavyöhyke on alavaa ja se 
jakaantuu kahteen erilliseen osa-alueeseen. Viljelysmaata ja karjan laidunpeltoa on ollut 
laajalti. Itään avautuvasta poukamasta on suora yhteys merelle mutta muutoin järviruovikkoa 
on runsaasti rantaviivan tuntumassa. Kaava-alueen koko on 18,4 ha ja selvitysalue on 20 ha. 



 KV Ympäristökonsultointi Tmi Nosto Consulting Oy  

 Fagernäsin RAK:n luontoselvitys, Sauvo 
  T201711 3 
 

 

 

 
Kuva 1. Selvitysalue, noin 20 ha, sijoittuu Rungonsalmen pohjoiselle ranta-alueelle.    
Mittajana (500 m) on kartan alakulmassa. Lähde KTJ 2017 Maanmittauslaitos. 
 

 
Kuva 2. Selvitysalue on rajattu punaisella. Mittajana (100 m) on kartan alakulmassa. Lähde KTJ 2017 MML. 

3.2 Selvitysalueen ympäristön yleiskuvaus 

Selvitysalue koostuu kahdesta tilasta 738-491-2-90 ja 738-491-2-18. Ne on rajattu kuvaan 2. 
Selvitysalueen keskellä olevaa tilaa (738-491-2-89) ei kartoiteta luontoarvojen osalta.  
Peltoalueiden reunoilla ja aiempien tilarakennusten ympärillä kasvaa ns. puutarhalajistoa. 
Puut ja pensaat ovat lajeiltaan tavanomaisia.  Karun kallioalueen laella ja sen reunoilla puusto 
muodostuu melko harvaan kasvavista eri-ikäisistä männyistä. Niiden lisäksi esiintyy n. 20–40 -
vuotiasta kuusta ja lehtipuita. Luoteessa sijaitsee alueen ainoa suoalue. Ranta-alue on 
voimakkaasti ruovikoitunut ja matala. Rannassa on pieni kaistale hiekkapohjaista rantaa. 
Ranta-alueella sijaitsevat tervalepät, pihlajat ja koivut ovat maisemassa keskeisiä. 

P 

Selvitysalueen raja 

selvitysalue 
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Kuvat 3 ja 4. Yllä on näkymä kaakkoon (vas.) ja etelään (oik.) avautuvista rantavyöhykkeistä. Kuvien puustojen ja 
pensaiden suojissa on lepakoiden elinympäristölle keskeisiä ruokailualueita.  

3.3 Selvitysalueen olemassa olevat suojelualueet ja muut huomioitavat kohteet 

Tarkistettujen lähtötietojen perusteella selvitysalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, 
kaavojen suojelualueita, pohjavesialueita, Natura 2000-alueita, valtakunnallisten 
suojeluohjelmien mukaisia alueita eikä perinnemaisemaselvityksen, muinaismuistojen, 
kallioinventoinnin tai pienvesiselvityksen kohteita. 

Ennakkotietojen mukaan alueelle ei sijoitu liito-oravan elinympäristöjä. Uhanalaisten tai 
rauhoitettujen kasvien tai eläinten esiintymistä alueella ei ole aiempia tietoja. 

Selvitysalue on Sauvon royk:n (3/2003 Suunnittelukeskus) mukaisesti M (maa- ja 
metsätalousalue), MT (maatalousalue), AO/1 (erillispientalojen alue), RA-3 (loma-asuntoalue) 
ja AM (maatilojen talouskeskusten alue) -aluetta. 

 
Kuva 5. Ote Sauvon royk:sta (2003 Suunnittelukeskus). Selvitysalue on rajattu punaisella kaavakartan päälle.  

3.4 Selvitysalueen eläimistö 

Selvitysalueella nähtiin nisäkkäistä sisiliskoja, lepakoita ja myyriä. Muiden havaintojen 
perusteella alueen nisäkäskantaan kuuluu lisäksi oravia. Alueella sijaitsevien peltojen ojat 
olivat monin paikoin kuivuneita. Selvitysalueen länsireunan metsikön keskelle sijoittuvissa 
rakennetussa lammessa havaittiin ruskosammakoita. Selvitysalueella ei havaittu käärmeitä 
tai hirvieläimiä. Kedot, teiden pientareet ja suo ovat hyönteisille tärkeitä elinympäristöjä. 

Liito-oravan elinympäristöistä pyrittiin löytämään havaintoja ensimmäisen maastokäynnin 
yhteydessä 9.6.2017. Kaikki selvitysalueen haavat, kookkaat raidat ja kuuset tarkistettiin 
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pesäkolojen, pesinnän ja papanahavaintojen varalta.  Selvitysalueelta ei tehty yhtään 
papanahavaintoa tai pesäpuuhavaintoa.  

Lepakot: Lepakoita havainnoitiin 15.8.2017 hämärän saavuttua detektorin avulla. Fagernäsin 
kulttuuriympäristöstä löydettiin runsaasti lepakoille soveltuvia ruokailupaikkoja ja 4 
lepakkolajia. Lähes kaikki detektorilla havaitut lepakot nähtiin myös vaaleata yötaivasta 
vasten verraten hyvin. Koska kaava-alueelle ei enää sijoitu olemassa olevia rakennuksia, on 
todennäköistä, että lepakoiden päiväpiilot sijoittunevat muihin rakennuksiin mm. ranta-
alueella ja tiestön varressa. Kaava-alueelta puuttuvat luonnolliset puunkolot ja kalliolouhikot. 
Fagernäsin ympäristössä oli selvästi tunnistettavissa lepakoille tyypillisiä ja soveliaita 
ruokailualueita: niittykasvillisuutta ja hyönteisiä sekä pitkään melko muuttumattomana 
säilynyt maaston kuviorakenne (metsät, pellot, kulttuurikasvillisuus ja nykyiset rakennukset).  

Linnut: kesä-, heinä- ja elokuun maastokäyntien yhteydessä metsäalueen lajistoon kuuluivat 
mm. sepelkyyhky, räkätti- ja mustarastas, käpytikka, peippo, varis, harakka, talitiainen, 
västäräkki ja kirjosieppo. Selvitysalueen peltoaukealla havaittiin haarapääskyjä (7 kpl), kiuruja 
ja rannoilla lehtokerttu, sinisorsapari pesällä, rantasipipari, kalalokkipari ja ilmassa kalatiiroja. 

Selvitysalueen metsät eivät olleet lintulajien määrien suhteen monipuolisia johtuen mm. 
maataloustoiminnasta, rakennusten purkutoimista ja puuston karusta rakenteesta metsässä. 

3.5 Selvitysalueen kasvillisuus 

Fagernäsin selvitysalue on puulajeiltaan tavanomainen. Puuston muodostavat männyn lisäksi 
mm. terva- ja harmaaleppä, hies- ja rauduskoivu, haapa, pihlaja ja kataja. Alueella ei tavattu 
merkittäviä luontaisia jalopuita. Ojat ja ojien varsialueet peittyvät vain osaksi pajuihin. 

Kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajit metsäalueella ovat alueellisesti tyypillisiä valtalajeja. 
Kenttäkerroksen lajeista puolukka, mustikka, juolukka, kanerva, variksenmarja ja 
metsäkastikka esiintyvät alueella tyyppilajeina. Muina lajeina alueella tavattiin mm. 
ahosuolaheinää, sananjalkaa, rönsyrölli, metsälauhaa ja kevätpiippoa. Kuivissa ketolaikuissa 
vanhojen viljelysalueiden lomassa kasvaa mm. keltamaksaruohoa, mäkitervakkoa, 
huopakeltanoa, keto-orvokkia, ahosuolaheinä, peltolemmikkiä ja ketotädykettä. Muutamilla 
kallioiden reunoilla löytyi kallioimarretta. 

Sammallajiston pohjakerroksessa muodostavat yleiset seinä-, kynsi- ja metsäkerrossammalet. 
Rahka- ja karhunsammalet peittävät soistuneita metsälaikkuja. Kallioiden kosteilla reunoilla 
sammalet ovat tavallisia. Kallioiden pinnalla havaittuja sammallajeja olivat: kalliokarsta-, 
kivitiera-, metsäkulo-, palmu-, kallioahman- ja kivikynsisammal. Selvitysalueen kuivilla 
kalliokedoilla tavattiin myös metsäkulosammalta ja ketopartasammalta. 

Jäkälälajit, jotka kasvavat erityisesti selvitysalueen korkeimmilla karukkokallioilla, ovat 
alueellisesti tavanomaista pallero- ja harmaaporonjäkälää, torvijäkälää, hirvenjäkälää ja 
nahkajäkälää. Kallioilla kartta-, rupi- ja lehtijäkälät esiintyvät sammalien kanssa vuorotellen. 
Vain muutamin paikoin havupuiden alimmilla oksilla oli karvetta.  

Selvitysalueella metsätyypit vaihtelevat kallioisuuden ja maanpeitteen paksuuden mukaisesti 
MT (tuore kangas), CT (karuhko kangas) ja CIT (karukkokangas). Mäkien kasvillisuus on 
niukkaa. Alueen kasvillisuus on muuttumattominta kallioiden laella.  

Selvitysalueen edustavimmat luontokohteet on kuvattu kappaleessa 4 Tulokset. Samassa 
yhteydessä tarkastellaan lähemmin luontokohteiden kasvilajistoa. 
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3.6 Selvitysalueen topografia, kallio- ja maaperä  

Selvitysalueella on huomattavat korkeusvaihtelut, sillä alueella on pitkällä matkalla 5-7 
metrinen jyrkänne. Korkeustaso on suurimmillaan pohjoisreunan kalliomäellä 36 m (mpy) ja 
matalimmillaan merenrannalla (0 m). Maanpinta kohoaa melko tasaisesti rannoilta pohjoista 
kohden.  Maastonvaihtelut ovat parhaiten havaittavissa liitekartalla. Selvitysalueelle ei sijoitu 
merkittäviä irtolohkareita.  

   
Kuvat 6 ja 7. Tie laskeutuu tasaisesti 10 metriä ennen meren rantaa. Oikealla on kalliota ”35 m käyrältä”.  

Kalliomaa kattaa selvitysalueesta yli 50 %. Avokallioita esiintyy korkeimmilla mäkialueilla 
paljon, mutta niiden reunoilla ja väleissä esiintyy irtainta maa-ainesta. Pelloilla maaperä on 
pääosin savea. Kivisiä moreenivyöhykkeitä ei juuri ole.  

    
Kuva 8. Selvitysalue on rajattu punaisella maaperäkartan (vas.) otteeseen. Maaperälajit ovat näkyvissä kartalla. 
Kalliomaa on pinnassa pohjoisosassa. Kallioperäkartan mukaan porfyyrinen graniitti on kivilajina koko alueella. 

 

4 TULOKSET 

Selvitysalueella ei ole vesilain, metsälain eikä luonnonsuojelulain tai -asetuksen mukaisia 
kohteita. Alueen luontotyypit eivät täyttäneet vesilain mukaisia vesiluonnon tyyppejä, 
metsälain mukaisia kohteiden eivätkä luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. 
Selvitysalueella ei havaittu Lintudirektiivin liitteen I mukaisten lintulajien pesintäpaikkoja. 

4.1 Luontodirektiivin liitteen IVa mukaiset lajit 

Selvitysalueella havainnoitiin luontodirektiivin mukaisista lajeja kuten esim. liito-oravaa, 
sammakoita ja lepakoita. Liito-oravan papanoita etsittiin mm. kaikkien haapojen, kookkaiden 
raitojen, koivujen ja kuusien juurilta, niitä kuitenkaan löytämättä.  Alueelle sijoittuvat 
muutamat haavat olivat vielä kasvukokoisia. 
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Selvitysalueella löydettiin ruskosammakoita sekä ranta-alueelta (ojan ympäristö ja 
ruovikkoalue) ja länsireunassa sijaitsevan lammen läheltä. Ilmeisimmin kaivettu lampi saa 
vettä yläpuolisesta suoalueesta, josta sitä tulee keväällä melko vuolaasti.  Lammen alueella ei 
ollut havaintojen mukaan viitasammakoita. Lammen ja suon yhteys vaikuttaa tärkeältä 
säilytettäväksi muuttumattomana. Ruovikkoalueella tulisi välttää turhaa ruoppauskaivua.   

Lepakoista alueella tavattiin 4 eri lajia: pohjanlepakkoa eniten, mutta myös korvayökkö, 
isoviiksisiippa/viiksisiippa ja vesisiippa. Lajien havainnot vahvistuivat D230 -detektorilla, 
näköhavainnoilla ja sijaintitietoihin pohjautuvalla määrittelyllä. Lajit ovat kaikki elinvoimaisia 
lajeja suomessa ja yleisiä. Niiden pesintäpaikat ja päiväpiilot sijoittuvat näissä olosuhteissa 
usein rakennusten ullakkotiloihin, varastoihin, puu- ja halkopinoihin tai laiturirakenteisiin. 
Lajien pesintää ei saa häiritä. Saalistus- ja ruokailualueita ei tulisi hävittää tai muuttaa siten, 
että ruokailualueen ominaispiirteet muuttuvat kuten kasvillisuus poistetaan, puuston 
rakennetta muutetaan nopeasti tai alue rakennetaan ns. umpeen. Talvihorroksessa olevaa 
lepakkoa ei saa häiritä.  

4.2 Muut luonto- ja ympäristöarvot 

Kuiva lehtorinne. Kohteessa lehtorinne on kapea kokonaisuus. Sen lajistosta olivat 
tunnistettavissa mm. huopakeltano, kissankäpälä, mäkitervakko, ahosuolaheinä, keto-
orvokki, nuokkuhelmikkä ja nurmilauha. Puusto on pääosin lehtipuustoa ja mäntyä. Katajat 
muodostavat muutamia pieniä ryhmiä. Pellonsivussa (kuvion etelärajalla) kasvaa jo 
niittylajeja kuten vuohenputkea ja kissankelloa. Päiväperhosista alueella havaittiin mm. 
aurora-, kaali- ja neitoperhonen sekä pikkukultasiipi, pikkusinisiipi ja paatsamasinisiipi. 

Toimintasuositus. Rinteen luonnontilan säilyttäminen lisää paitsi alueen monimuotoisuutta ja 
on lähimaisemassa kaunis selkeärajainen reuna-alue. Alueelle johtaa pieni polku, jota kulkien 
kohdetta voi vaivatta ihailla. Puusto suojaa rinnettä sopivasti, joten puuston poistoa ei tässä 
vaiheessa tulisi tehdä.  

 
Kuvat 9 ja 10. Selvitysalueelle sijoittuu kaunis ja edustava kuiva lehtorinne, jossa kasvaa mm. huopakeltanoa. 

 

Suo. Selvitysalueen länsiosaan sijoittuu noin 35 metriä halkaisijaltaan oleva ojittamaton ja 
luonnontilainen suo. Suolla kasvaa hiukan puustoa, mutta kasvilajisto on melko kiinnostava. 
Kasvilajistossa havaittiin mm. luhtavilla, tupasvilla, tupasluikka, polkusara, isokarpalo, rahka- 
ja karhunsammalta. Suo on tärkeä elinympäristö erityisesti hyönteisille ja hämähäkeille. 

Toimintasuositus. Suokohteen vesitasapaino ja kasvillisuus on syytä huomioida alueen 
tärkeimmän suo -ekosysteemin säilyttämiseksi. Suolle ei tule johtaa muualta ojavesiä. 
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Kuvat 11 ja 12. Selvitysalueen reunaan sijoittuu ojittamaton suo, jossa havaittiin indikaattorilajeja mm. luhtavilla. 

Kalliokedot (4 kpl). Neljässä kalliokedon kohteissa kasvillisuus vaihtelee jonkin verran mutta 
lajisto on kaikkiaan paikallisesti edustavaa ja yhdessä ne muodostavat maisemallisesti 
tärkeän elementin. Kallioketojen lajistossa ovat mm. peltolemmikki, ketotädyke, 
mäkitervakko, ahosuolaheinä, keto-orvokki, pelto-orvokki, keltamaksaruoho, isomaksaruoho, 
niittynurmikka ja nurmilauha. Lisäksi esiintyy mm. nokkosta, timoteitä, nurmipuntarpäätä, 
paimenmataraa sekä sammalia että jäkäliä. Liitekarttaan merkittyjen kallioketojen lisäksi 
alueella on lähinnä Laivalaiturintien suuntaisesti kalliopaljastumia, joiden ympärillä on myös 
kauniita ketolaikkuja.  

Toimintasuositus. Alkuaan ihmistoiminnan tuloksena syntyneitä kallioketoja tulee alueella 
ehdottomasti säilyttää. Ne ovat tärkeitä kasvilajien säilymisen kannalta mutta myös 
hyönteisille mm. päiväperhosille hyviä ruokailupaikkoja.  Kallioketojen mosaiikkimainen 
sijoittuminen alueelle on maisema-arvon säilyttämisen kannalta tärkeätä. Kallioketoja on 
alueella kaikkiaan 4 kpl ja ne vaativat niittoa, sillä alueita ei enää laidunnettane.  

 
Kuvat 13 ja 14. Selvitysalueelle sijoittuu useita edustavia ketoja runsaine perinteisine kasvilajineen.  

 

Kalliojyrkänne. Selvitysalueen pohjoiseen osaan sijoittuu noin 5-7 metriä korkea 
kalliojyrkänne. Se ei ole luokiteltavissa metsälain mukaiseksi kohteeksi, mutta voi hyvinkin 
tukea lepakoiden elinympäristön säilymistä rakentamisen keskellä. Kasvilajistoltaan 
mäntyvaltainen karuhko ympäristö on paikallisesti edustava. Paikoin kallion sammal- ja 
jäkälälajisto pärjää hyvin vaativissa olosuhteissa (kuivuus).  

Toimintasuositus. Olisi hyvä, jos kalliojyrkänne säilyisi muuttamattomana ja lähiympäristön 
kasvillisuus voisi yhä kehittyä. Lepakoilla on tässä kallioalueella tuskin talviajan 
horrostuspaikkaa, joten lähialueiden rakentaminen tulisikin tehdä talviaikana (marras- ja 
maaliskuun välillä). Kallionkolot eivät ole välttämättä poissuljettuja lepakkojen päiväpiiloilta. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Luontoselvityksen tulosten tarkastelu 

Luontoselvityksen myötä voidaan todeta, että asemakaavoitettavat tontit voidaan sijoittaa 
kaava-alueen vapaille sijaintipaikoille muuttamatta ympäristölainsäädännössä mainittuja 
tärkeitä elinympäristöjä ja vähentämättä uhanalaisten, vaateliaiden lajien luontaista 
levinneisyyttä. Rantaosayleiskaavassa (2003) esitetyt viheryhteydet ja tässä selvityksessä 
esitetyt luontokohteet on hyvä huomioida kaavatonttien jaottelussa. Riittävä metsäisyys, 
ketojen ja rantapuuston säilyttäminen ylläpitävät maisemaa jokseenkin muuttumattomana 
rakentamisesta huolimatta. Koska kaava-alueelle tulee joka tapauksessa rakentamista, on 
suositeltavaa jättää lepakoiden havaitut ruokailualueet ja niiden lähimetsät verraten 
muuttumattomiksi. Siten lepakoille soveliaat reitit ruokailupaikkojen ja päiväpiilojen väillä 
voisivat säilyä. 

Asuinrakentamiseen suunnitellulle osa-alueelle ei tulisi rakentaa liikaa, jotta kalliomäen 
riittävä virkistysmahdollisuus säilyisi. Vesiympäristöt, kuten suo- ja lampiyhteys tulisi säilyttää 
nykyisellään ja turvata vesitase niiden ympäristössä (ruskosammakot). 

5.2 Luontoselvityksen tulosten epävarmuustekijät 

Alueellinen lähtötieto on pystytty huomioimaan työssä hyvin. Luontoselvityksen 
maastokäynnit on tehty luontoselvityksen riittävyyden kannalta ehkä hiukan liian myöhään 
liito-oravien elinympäristöjen tarkistamisen kannalta. Kuitenkin riittävä tieto saatiin jo 
kesäkuun alussa kun alueen kalliomäkinen ja kulttuurivaikutteinen luonnonympäristö 
todettiin sellaiseksi, jossa harvoin voisi esiintyäkään liito-oravaa. Lepakkohavainnot saatiin 
tehtyä erityisen otolliseen aikaan elokuun puolivälissä. Maastokäynneillä tarkistettiin kaikki 
tärkeät luontotyypit sekä tehtiin tarvittavat havainnot linnuista, nisäkkäistä ja kasveista. 

Luontoselvityksen tiedot koostuvat kevät- ja kesälajistosta, joten kesän 2017 havaintojakso 
oli kokonaisuudessaan hyvä. Siten luontoselvityksen epävarmuustekijät ovat hyvin pienet. 
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