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1. Johdanto 

 
Kaskisissa tehtiin Airix Ab:n toimeksiannosta kesällä 2005 kaupungin maa- ja 

vesialueiden luontoinventointi kaupungin alueen yleiskaavoitusta varten  

(kartta 1). 

 
Kartta 1. Tutkimusalue Kaskisten kaupungissa. 
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Luontoinventoinnin on tarkoitus toimia alueen yleiskaavan perustana. 

Inventoinnin tavoitteena oli kartoittaa alueen luontotyypit, pääasiallinen 

lajikoostumus ja ympäristön tila, jotta voitaisiin arvioida voimassa olevan 

lainsäädännön mukaan suunniteltavat uudet alueet. Inventointityötä ovat 

ohjanneet uusi luonnonsuojelulaki (LuonnonsuojeluL nro 1096/96 1. ja 29.–

31. §), luonnonsuojeluasetus (LuonnonsuojeluA nro 160/97 10. §), uusi metsälaki 

(MetsäL nro 1093/96 1. ja 10. §), metsäasetus (MetsäA nro 1200/96 7. ja 8. §), 

metsälain perustelut (MetsäL per. 3 luku 10. §) ja vesilaki (Vesilaki nro 

1105/1996). Luontoinventoinnissa selvitettiin myös uhanalaisten kasvien ja 

eläinten suojelutarve valtakunnallisen UHEX-rekisterin (pääpaino 

putkilokasveissa, nisäkkäissä ja linnuissa) ja EU:n habitaatti- ja lintudirektiivin 

perusteella. Luontoinventoinnin tavoitteena on myös ympäristövaikutusten 

vähentäminen ja kaikkien luonnonsuojelulaissa mainittujen biotooppien 

suojeleminen. Luontoinventoinnissa ehdotetaan myös kaavamerkintöjä alueille, 

joilla rakentamista on vältettävä ympäristönäkökohtien vuoksi. 

 

 

2. Toteutus 

 

Luontoinventointi toteutettiin kartoittamalla peruskartan, kirjallisuuden ja 

taustamateriaalin avulla alueet, joiden voidaan ajatella kuuluvan 

Luonnonsuojelulain 4. luvun 29. §:n, Metsälain 3. luvun 10. §:n tai Vesilain 1. 

luvun 15. §:n piiriin. Lisäksi kartoitettiin muut ympäristönäkökulmasta 

mielenkiintoiset alueet. Alueisiin tutustuttiin paikan päällä, ne valokuvattiin 

digitaalisesti ja niistä laadittiin kirjallinen kuvaus. Tarvittaessa alueet tallennettiin 

myös videonauhalle. Inventointityötä tehtiin pääasiassa rehevillä lehtipuita 

kasvavilla alueilla ja avoimilla rantaniityillä, lahdilla, fladoilla ja kluuvijärvillä 

sekä kosteikoissa ja lehtomaisissa metsissä. Lähialueen talousmetsät ja 

loppuhakkuualueet inventoitiin yleispiirteisesti.  
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3. Kartoitettujen alueiden luokitus 

 
Alueen luontoarvo määräytyy muistiinpanojen, kenttähavaintojen, 

taustamateriaalin, asiantuntijalausuntojen ja vastaavasta työstä aikaisemmin 

saatujen kokemusten perusteella.  

Luonnon luokitteleminen numeeristen arvojen perusteella on osittain 

subjektiivista. Tärkeimpiä käyttämiäni lähtökohtia olivat alueen lajirikkaus ja 

harvinaisten lajien esiintyminen. Runsaslajisilla alueilla esiintyy usein myös 

harvinaisia lajeja. Nämä alueet ovat usein myös hyvin tuottoisia ja sen vuoksi 

tärkeitä mm. kasvien leviämiselle, lintujen esiintymiselle ja alueen luontoarvolle.  

Täydellisten lajiluetteloiden laatiminen vaikeuttaa alueen biologisen arvon 

ymmärtämistä, jos henkilö ei tunne hyvin kasveja ja niiden kasvupaikalle 

asettamia erityisvaatimuksia. Runsaasti tuntemattomia lajeja sisältävät alueet 

voivat tuntua asiaan vihkiytymättömistä arvokkaammilta ja mielenkiintoisemmilta 

kuin lajiköyhät alueet, esimerkiksi rantavehnää kasvavat hiekkadyynit. Dyynit 

ovat kuitenkin ainutlaatuinen ja helposti haavoittuva luontotyyppi, joka on 

suojeltu luonnonsuojelulain 29. §:ssä. 

Tällaisten väärinkäsitysten välttämiseksi mainitsen tässä kartoituksessa ainoastaan 

kunkin alueen tyypillisimmät kasvit sekä mahdolliset harvinaiset kasvit. Kasveja 

tunteva henkilö saanee niiden avulla hyvän käsityksen alueen kasvistosta.  

Alueet luokitellaan niiden kaavamerkintöjen avulla, joita uudessa rakennuslaissa 

suositellaan ympäristöarvoja sisältäville alueille. Käytetyt kaavamerkinnät ovat 

SL, MY, MA, nat., luo ja joskus SR tai -sk- . MY- ja MA-merkintöihin voidaan 

myös lisätä /s, jos jotain rajoitettua aluetta on jostain syystä suojattava. 

SL-merkintä tarkoittaa sitä, että aluetta suojellaan jonkun lain, esimerkiksi 

vesilain nojalla ja että alueesta pyritään tekemään luonnonsuojelualue. 

MY-merkintä tarkoittaa sitä, että alueen suunnittelussa on otettava huomioon 

erityiset ympäristöarvot. 

MA-merkintä tarkoittaa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeää 

aluetta, yleensä avoimia niittyjä tai muita vastaavia alueita. 

Nat tarkoittaa maanlaajuiseen Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluetta. 
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Luo tarkoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeää aluetta, mikä 

on otettava huomioon suunnittelussa.  

SR / -merkintää käytetään erityisen rakennuksen suojeluun.  

-sk- -merkintää voidaan käyttää arvokkaan kulttuurimaiseman, esimerkiksi 

vanhojen rakennusten suojeluun. 

 /s merkintä tarkoittaa sitä, että alueella on suojeltavaa ympäristöarvoa, mutta sitä 

ei voida sijoittaa suoraan minkään lakipykälän alle. 

 

 

4. Tutkimusalueen kasvisto ja maisema 
 

Tutkimusalue muodostuu Kaskisten kaupungin maa-alueista eli kaupungin 

keskustasta, teollisuusalueista ja ympäröivästä saaristosta (kuva 1). Vuonna 1785 

perustetun kaupungin idyllisessä keskustassa on pieniä yksi- ja kaksikerroksisia 

omakotitaloja ja muutamia kerrostaloja. Jotkut hyvin säilyneistä puutaloista ovat 

peräisin 1700-luvulta. Carl Johan Cronstedtin laatima asemakaava valmistui 

vuonna 1767. Useimmissa ydinkeskustan vanhoissa taloissa on viihtyisä sisäpiha 

ja puutarha, joiden hedelmäpuut, pensaikot ja kasvimaat ovat sopivia ympäristöjä 

ihmisten läheisyydessä viihtyville linnuille. Kaupungissa on myös useita viihtyisiä 

puistoja. Pohjoisessa sijaitsevalla Kalarannalla (Sjöbobacken) on kaunis 

tuulimylly (kuvat 1 ja 2). 
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Kuva 1. Kalarannan tuulimylly on rakennettu vuonna 1848. 

 

 
Kuva 2. Kalarannan vanhoja kalavajoja pohjoisesta katsottuna. 



 6

Kartta 2. Cronstedtin selkeä ruutukaava erottuu hyvin nykyaikaisessa 

kaupunkikartassa. Kalaranta sijaitsee saaren pohjoisella niemellä. 

 

Muita merkittäviä alueita Kaskisissa ovat satama ja sitä ympäröivät 

teollisuusalueet. Satamaa on laajennettu useita kertoja vastaamaan mm. 

massatehtaan kasvavia vaatimuksia. Paperia viedään tällä hetkellä runsaasti 

ulkomaille, mutta myös tuonti kasvaa. Kaskisiin tuodaan mm. puutavaraa sekä 

Venäjältä että Baltian maista, mutta myös Etelä-Amerikasta (eukalyptus) (kartta 

4). 

Kaskista ympäröivä saaristo muodostaa vastakohdan kaupungin muille alueille. 

Saaristoa hallitsee ennen kaikkea pitkänomainen Sälgrundin saari, jonka 

eteläkärjessä on luotsiasema. Saaren eteläkärkeen pystytettiin merimerkki jo 

1700-luvulla, ja vuonna 1875 sinne rakennettiin paikalla edelleenkin oleva 

majakka (piirros 1, kuva 3). 
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Piirros 1. Sälgrundin merimerkit ja majakat (http://www.kaskinen.fi/ 

Default.aspx?id=343088) 

http://www.kaskinen.fi/
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Kartta 3. Sälgrundin majakka sijaitsee saaren eteläkärjessä. Uusi syväsatama 

näkyy kartan oikeassa yläkulmassa.  
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Kuva 3. Sälgrundin majakka. 

 

 

5. Tutkimusalueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet ja muut suoja-

alueet/ohjelmat, sekä muut huomattavat lintu- ja eläinesiintymät  

 
Osa tutkimusalueen saaristosta sijaitsee Natura 2000 -verkoston alueella 

Kristiinankaupungin saaristossa (FI0800134) (kartta 4). 8059 hehtaarin suuruinen 

Natura 2000 -alue sijaitsee Kristiinankaupungin, Närpiön ja Kaskisten alueilla. 

(Natura-alueen kuvaus on kirjoitettu alle pienellä tekstillä. Tutkimusaluetta 

koskevat osat on lihavoitu (Länsi-Suomen ympäristökeskuksen mukaan). 
 

Alue: Kristiinankaupungin saaristo  
Aluekoodi: FI0800134 
Pinta-ala: 8059 
Kunta: Kristiinankaupunki, Närpiö, Kaskinen 
Aluetyyppi: SCI ja SPA 
Vastaava instanssi: Länsi-Suomen ympäristökeskus, PL 262, 65101 Vaasa  

 
Alueen kuvaus:   
Kohde käsittää edustavan näytteen Kaskisten ja Merikarvian välisestä kapeasta 
saaristovyöhykkeestä. Alueen kallioperä on migmatiittia. Liuskeisuus on suunnilleen 
pohjois-etelä -suuntaista. Kallioperässä on samansuuntaisia murroslaaksoja. Kun vielä 
mannerjäätikön kulkusuunta oli täällä pohjoisesta etelään, saaristo on vahvasti rannikon 
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mukaan suuntautunut. Avokalliot ovat yleisiä. Rannat vaihtelevat kallio- ja 
lohkarerannoista pienialaisiin sora- ja hiekkarantoihin.  
Saaristo koostuu lukuisista, enimmäkseen pienistä puuttomista luodoista ja saarista tai 
harvapuustoisista kallioisista saarista. Suuria metsäpeitteisiä saaria on vain muutama. 
Niilläkin metsä on enimmäkseen mäntyvaltaista havusekametsää. Lehtipuuvaltaisista 
saarista suurin on Haahkaluoto sisäsaaristossa. Monella saarella on edustavia rantaniittyjä, 
joilla on rikas kasvillisuus ja runsas pesimälinnusto. Ulkomeren äärellä olevien saarten 
länsirannalla on paikoin suuria rakkolevävalleja. 
Alueen pesimälinnustoon kuuluu mm. lapasotka, selkälokki, räyskä, merikihu, merihanhi, 
haahka, mustakurkku-uikku, pilkkasiipi, harmaasorsa, ristisorsa, tylli ja riekko. Alueella on 
myös runsaasti lokki- ja tiirayhdyskuntia. 
Myös saarten kasvilajsto on rikas ja siihen kuuluu useita uhanalaisia tai harvinaisia lajeja, kuten 
harmaakynsimö, suolaleinikki, käärmeenkieli, rantanätkelmä, lituruoho, morsinko, ruoholaukka, 
itämerenlemmikki, särmäkuisma, lännenmaarianheinä, rantanenätti, pölkkyruoho, merivihvilä, 
pikkusuolamaltsa, sammakonvihvilä, suolasolmukki, meriputki, somersara, kivikkoalvejuuri ja 
ahopellava. 
Södra Yttergrundilla on majakka ja siihen liittyviä rakennuksia, samoin Gåsgrundilla pieni 
majakka. Muutamaa vanhaa kalamajaa ja loma-asuntoa lukuun ottamatta alue on rakentamaton. 
Alue edustaa Selkämeren suhteellisen asuttamatonta ja luonnontilaisena säilynyttä kapeaa ja 
kallioista saaristotyyppiä. Saaristo on merkittävä pesimäalue ja osa alueesta palvelee myös 
muuttolintujen taukopaikkana. Alueella on edustavia runsaskasvustoisia rantaniittyjä ja komeita 
rakkolevävalleja. Isommilla saarilla kasvaa tavallisimmin vanhoja mäntyvoittoisia havumetsiä. 
Osa alueesta on tärkeä myös virkistysalueena. 
D-merkityt kasvi- ja eläinlajit kohdassa 3.3 ”Muut tärkeät lajit” ovat alueellisesti uhattuja ja sen 
vuoksi huomionarvoisia. 
 
Suojelutilanne:  
Yksityinen luonnonsuojelualue   3 
Ei suojeltu  97 

 
Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:  
Rantojensuojeluohjelma: Domarkobban 
Seutukaava: 
Fattiggrundet ym., Flyttjorna, Murgrund-Österskäret, Domarkobban, Svartbergen ym. sekä 
Sälgrundin luoteispuolella olevat luodot on varattu suojelualueeksi (SU, SU-1 tai SU-4).  
Eteläinen Yttergrund ym, Idgrundsgrynnan, Gåsgrund-Torngrund ym, Hamnskäret-
Långradden ja Sälgrund-Ådskär on varattu vaellus- ja virkistysalueiksi (VI-2). 
Osa Kristiinankaupungin omistamasta saaristosta ja suurin osa Domarkobbanista on rauhoitettu 
yksityismaan luonnonsuojelualueena. 
Kansainvälinen tilanne: 
Esitetään sisällytettäväksi Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon (BSPA). 
Suojelutavoitteiden toteutus: 
Alueen luonnonarvot turvataan suojaamalla suurin osa maa-alueista (kartalla LsL-merkityt 
alueet) luonnonsuojelulain nojalla. Alueiden suojelutavoitteena on säilyttää saariston 
luontotyypit luonnontilassa. Suojelutavoitteiden saavuttamista voidaan tukea rakennuslain ja 
vesilain keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueen suojelutavoitteet sisällytetään 
rantayleiskaavoihin ja että uudet rakennusoikeudet siirretään mahdollisuuksien mukaan Natura 
2000 -alueen ulkopuolelle. Vesialueilla suojeluarvot voidaan turvata pitkälti vesilain keinoin. 
Luonnonsuojelulakia sovelletaan vesialueilla vesialueiden omistajien aloitteesta. 
Rantakaava-alueilla suojelutoimet perustuvat vahvistetun kaavan maankäyttöratkaisuihin. Loma-
asuntojen käyttö voi suojelutavoitteiden estämättä jatkua entiseen tapaan. Suojelutavoitteet eivät 
rajoita myöskään olemassa olevien väylien käyttöä ja kunnossapitoa. 
 
Luontodirektiivin luontotyypit (%): 
Vedenalaiset hiekkasärkät   0 
Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus  0 
Kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus  0 
Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot  2 
Itämeren boreaaliset luodot ja saaret  4 
*Itämeren boreaaliset rantaniityt  0 
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Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista  
kasvillisuutta   0 
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit   0 
*Kiinteät kalkittomat variksenmarjadyynit  0 
Dyynien kosteat soistuneet painanteet  0 
Kuivat nummet   0 
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt  0 
Kostea suurruohokasvillisuus   0 
*Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät 0 
 
Luontodirektiivin liitteen II lajit:  
Harmaahylje 
Itämerennorppa 
 
Lintudirektiivin liitteen lajit:  
Uhanalainen laji:      
Suopöllö, huuhkaja, kaakkuri, mustakurkku-uikku, räyskä, kalatiira, lapintiira, kuikka, kurki, liro, 
luhtahuitti, palokärki, pikkulokki, ruskosuohaukka, suokukko, teeri, valkoposkihanhi 
 
Muuttolinnut: Etelänkiisla, haikara, harmaasorsa, jouhisorsa, karikukko, lapasorsa, lapasotka, 
lapinsirri, meriteeri, mustaviklo, kuusilokki, pilkkasiipi, punajalkaviklo, riskilä, ristisorsa, ruokki, 
selkälokki. 
 
Muut lajit: Haapana, isokoskelo, kuovi, kanadanhanhi, keltavästäräkki, kirjosieppo, kivitasku, 
kyhmyjoutsen, lehtokerttu, luotokirvinen, merihanhi, niittykirvinen, pensaskerttu, pikkutikka 
(HD), siperiantavi, telkkä, törmäpääsky, tukkakoskelo, tukkasotka, tylli (D), haahka, kanahaukka, 
meriharakka, merikihu, peipponen, riekko, ruokokerttunen, sarvipöllö, heinäsorsa, suosirri,  
Harjus (D) 
Pohjoinen lehtonoidanlukko, harmaakynsimö, kivikkoalvejuuri, ahopellava. 
 

Edellä kuvattujen biotooppien perusteella voidaan todeta, että Kaskisten 

kaupungin alueella oleva Natura 2000 -alue on arvokas, ja tämä seikka on otettava 

huomioon kaavoituksessa. 
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Kartta 4. Natura 2000 -alue Kristiinankaupungin saaristossa FI0800164 

Kaskisten kaupungin kohdalla. 

 

Osa alueesta kuuluu myös suomalaisten tärkeiden lintujen FINIBA-verkostoon 

(Finnish Important Bird Areas) (kuva 5). FINIBA-alueet kuuluvat kansalliseen 

lintujensuojeluverkostoon, ja jos alue on lisäksi luokiteltu IBA-alueeksi, se on 

kansainvälisesti tärkeä lintualue. 
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Kartta 5. FINIBA-alue Suupohjan saaristo (720070) Kaskisten ulkopuolella. 
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6. Alueet, joiden kaavoituksessa on huomioitava ympäristöarvot, 

sekä niihin liittyvät suositukset 
  

Tutkimusalueella on 24 aluetta, joiden kaavoituksessa on huomioitava myös 

alueen ympäristöarvot. Alueella on kolme Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa osa-

aluetta, joille tulee antaa Nat-merkintä. Kaavoitus ei saa millään tavalla heikentää 

niitä perusteita, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Lisäksi tutkimusalueella on 22 osa-aluetta, joiden kaavoituksessa on otettava 

huomioon erityiset ympäristöarvot (MY) ja osa alueista voidaan myös suojata (/s, 

(s)). Kaikki alueet kuvataan tarkemmin seuraavan numeroinnin mukaan (kartta 6). 

 
Kartta 6. Kartta Kaskisten kaupungin tutkimusalueesta (sininen katkoviiva) sekä 

numeroidut alueet, joiden kaavoituksessa on otettava huomioon ympäristöarvot 

(tarkempi kartta löytyy liitteestä). 
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Kartta 7. Sälgrundin eteläkärki Spirberget sekä kuvien sijainti kartalla. 

 

6.1 Sälgrundin eteläkärki, Spirberget (Nat. SL, MY/W/s) 

 

Spirbergetiä ympäröivällä alueella on kaikkia Natura 2000 -ohjelman 

suojelukohteita eli maisema-alueita, luontotyyppejä, maa-alueita ja lajeja (kartta 7, 

kuvat 4–10). Kaikki kriteerit löytyvät tältä rajoitetulta alueelta, mm. Natura-

ohjelmalla suojeltavia luontotyyppejä on vähintään yhdeksän. (Esimerkkejä 

Spirbergetin alueelta löydetyistä luontotyypeistä: Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus, 

kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus, Atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset 

rantakalliot, Itämeren boreaaliset luodot ja saaret, *Itämeren boreaaliset rantaniityt, dyynien 

kosteat soistuneet painanteet, kuivat nummet, *Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt, 

*maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät). 

 
Kuva 3. Majakka etelästä katsottuna, etualalla kivikkoista nummea. 

Spirgrundin niemi on hiekka/soranummea ja melko herkkää ihmisen aiheuttamalle 

kulutukselle. Siellä kasvavat kasvit, kuten nurmikohokki ja rantavehnä, eivät kestä 

suuria kävijämääriä. Sama koskee myös niemen kärjessä pesivää merikihua ja 

karikukkoa.  
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Kuva 4. Spirberget etelästä katsottuna. Saaret ja niemi ovat myös tärkeitä 

pesimisalueita mm. merikihulle, merihanhelle, karikukolle, niittykirviselle ja 

luotokirviselle. 
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Kuva 5. Merikihu lentää Spirbergetin eteläkärjen hiekkanummella kasvavan 

pienen pihlajan yllä. Nummella kasvaa kuivissa ja hiekkaisissa oloissa viihtyviä 

lajeja, kuten rantavehnää, nurmikohokkia ja isomaksaruohoa. 

Kauempana idässä ranta muuttuu matalaksi meren aaltojen muovaamaksi 

tulvaniityksi. Tulvaniitylle huuhtoutuu myös rakkolevää ja muuta 

vesikasvillisuutta, mikä tekee siitä hyvin reheväkasvuista (kuvat 6 ja 7).  

 
Kuva 6. Itään avautuva ranta. 
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Kuva 7. Kaakkoispuolen kaunis ranta. 

Tulvaniitty muuttuu itää kohti hieman vähälajisemmaksi ja kuivemmaksi, kunnes 

se viimein vaihtuu kauniiden geologisten muotojen ja kuvioiden koristamaksi 

kalliorannaksi (kuvat 8 ja 9). 

 
Kuva 8. Spirbergetin niemi katsottuna idästä länteen päin. 
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Kuva 9. Itäisen rannan kauniita kalliomuodostelmia. 

Vanhoja luotsitupia ja majakkaa ympäröiviä alueita voitaisiin käyttää 

virkistysalueina paljon nykyistä enemmän. Spirbergetin erikoista luontoa koskeva 

tiedotus ja alueelle merkityt kävelyreitit voisivat vähentää lisääntyvän matkailun 

aiheuttamaa kulutusta.  

Kaskisten kaupunki aloitti kesällä 2005 luotsiaseman kunnostamisen ja saarelle 

suunnitellun vaellusreitin rakentamisen. Vaellusreitin tarkoituksena on estää 

ihmisten liian vapaa vaeltelu alueella. Alueelle voitaisiin pystyttää niemenkärjen 

kasvistosta ja eläimistöstä kertovia selkeitä kylttejä, joiden avulla kävijät voivat 

ymmärtää niiden erikoislaatuisuuden. Kesäisin alueella voisi toimia alueen 

erityispiirteistä ja erikoisista kasvi- ja eläinlajeista kertova opas. Näin voitaisiin 

vähentää ihmisten saaren ympäristölle aiheuttamaa kuormitusta. 
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Kuva 10. Kunnostettu majakanvartijan asunto ja siihen kuuluvat ulkorakennukset. 

Suositukset: 

• Sälgrundin eteläkärjelle Spirbergetille on annettava kaavoituksessa 

merkinnät Nat./ SL tai MY/W/s alueella esiintyvien luontotyyppien ja 

lajien perusteella. 

• Alue tulee jättää rakentamattomaksi ja virkistyskäytön tulee olla ohjattua. 

• Alueella voisi toimia kesäisin sen erityispiirteistä ja erikoisista kasvi- ja 

eläinlajeista kertova opas. 

 

6.2 Sälgrund lounas (MY/W/s) 

 

Sälgrundin lounaisosa koostuu kallioisesta ja pienestä matalakasvuisesta 

rantaniitystä, joka jatkuu Spirbergetin vieressä olevaan lahteen (kuva 11). 

Ylempänä kasvaa tuulentuivertamia havupuita ja alue näkyy kauas merelle. 

Tällaiset niemet ovat mieluisia pesimispaikkoja mm. merikihulle ja 

luotokirviselle. 
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Kuva 11. Sälgrundin lounaiskärjessä on matalakasvuinen rantaniitty ja paljaita 

kallioita. 

Suositukset: 

• Sälgrundin lounaisosalle on annettava kaavamerkintä MY/W/s alueen 

herkän kasviston ja pesivien/lepäävien lintulajien vuoksi. 

• Alue tulee jättää rakentamattomaksi eikä sitä tule käyttää virkistysalueena. 

• Niemi voitaisiin ”rauhoittaa” sen kärjessä viihtyville lintulajeille kuten 

merikihulle ja luotokirviselle. 

 

 

 

 

6.3 Laxhamn (MY/(s)) 

 

Saaren itärannalla Laxhamnin sataman vieressä on kaksi pienehköä 

hiekka/kividyynialuetta, joilla on niukasti kasvillisuutta (kuva 12, kartat 7 ja 8). 

Dyynit ovat edustavia ja ne tulee säilyttää ennallaan. 
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Kuva 12. Laxhamnin hiekka-kiviranta. 

Suositukset: 

• Hiekkadyynit ovat kauniita ja suhteellisen harvinaisia pohjalaisessa 

saaristossa, ja sen vuoksi niille suositellaan kaavamerkintää MY/(s).  

• Luonnonvaraiset dyynit ovat myös yksi luonnonsuojelulailla suojattavista 

luontotyypeistä.  

• Dyynit ovat priorisoitu luontotyyppi Natura 2000 -verkostossa. 

• Alueella ei tule sallia rannan luonnollista kehitystä häiritsevää toimintaa. 
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Kartta 8. Sälgrundin länsi- ja pohjoispuolella olevat alueet, joiden kaavoituksessa 

tulee huomioida ympäristönäkökohdat, sekä kuvien sijainti kartalla. 
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6.4 Sälgrund länsi (MY/W/s) 

 

Sälgrundin länsipuolella on erittäin hieno pohjalaiselle rannikolle tyypillinen 

avoin rantaniitty. Rantamaisemassa on vuorotellen pieniä laguuneja ja kivikoita 

sekä korkeakasvuisia niittyjä ja pieniä kaislikoita (kartta 8, kuva 13). Alueen 

länsipuolella oleva avomeri muokkaa voimakkaasti alueen maisemaa. Matala 

rantavesi on alueelle tärkeä ominaispiirre. 

 
Kuva 13. Sälgrundin länsirannalla on reheväkasvuisia rantaniittyjä ja pieniä 

kaislikoita. 

Alueen pohjoisosassa on myös pieni kluuvijärvi, jossa kasvaa runsaasti vesitatarta 

(kuva 14). Kluuvijärvellä pesii ainakin telkkiä. 
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Kuva 14. Sälgrundin länsirannalla oleva kluuvijärvi. 

 Suositukset: 

• Alue tulee säilyttää rakentamattomana ja sille suositellaan kaavamerkintää 

MY/W/s. 

• Rannalla kasvavaa metsää on hoidettava hellävaraisesti, jotta sillä kasvavat 

biotoopit saavat kehittyä suhteellisen luonnonvaraisesti. 

• Alueella ei tule sallia rannan luonnollista kehitystä häiritsevää toimintaa. 

 

 

6.5 Svartstenen – Nätihagsgrynnan  

 

Svartstenen-Nätihagsgrynnan on Sälgrundin länsipuolella sijaitseva pieni 

saariryhmä (kartta 8, kuva 16). Saaret ovat tärkeitä pesimispaikkoja 

ulkosaaristossa eläville merilinnuille ja lokeille. Nämä saaret kuuluvat myös 

Natura 2000 - ja FINNIBA-alueiisin. Varsinkin Nätihagsgrynnanissa pesi kesällä 

2005 kuusi- ja kalalokkeja sekä tukkasotkia. Inventointi osui sellaiseen 

ajankohtaan, että saarelle rantautuminen olisi häirinnyt lintujen pesimistä liikaa. 
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Kuva 16. Nätihagsgrynnanin lintusaarella pesii mm. kuusilokkeja ja tukkasotkia. 

Suositukset: 

• Saarten pitäisi kuulua Sälgrundin Natura 2000 -alueeseen ja niille tulee 

antaa kaavamerkintä (Nat.). Saarille voidaan tarvittaessa määrätä 

maihinnousukielto lintujen pesimisaikaan. 

 

 

6.6 Granlundsberget (MY/(s), virk.?) 

 

Granlundsberget on pieni saari, joka on melkein kiinni Sälgrundissa 

rannikonpuoleisen matalan kivikon välityksellä (kartta 8, kuva 15). Saaren 

länsipuolella on suuria paljaita kallioita. Kasvillisuus on niukkaa: matalia tuulen 

tuivertamia puita ja vähäistä aluskasvillisuutta. Saari voisi olla sopiva retkikohde 

kesällä esim. uimista varten. 
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Kuva 15. Granlundsbergetin kauniit kalliot. 

Suositukset: 

• Granlundsberget tulee jättää rakentamattomaksi ja sille suositellaan 

kaavamerkintää MY/(s) saaren upeiden kallioiden ja viehättävän sijainnin 

vuoksi. 

• Alueen tulisi sopia virkistysalueeksi kesällä. 

 

 

6.7 Norrskatan itä (MY/(s)) 

 

Norrskatanin itäpuolella on hieman pitempi yhtenäinen hiekka/sora-alue, joka 

koostuu osittain liikkuvista dyyneistä (kartta 8, kuva 17). Hiekkarannan ulkonäkö 

ja muoto vaihtelevat usein sääolosuhteiden mukaan. Tällaiset hiekkarannat ovat 

arvokkaita ja niiden kasvisto on vaihtelevaa. Koko alue ei valitettavasti ole 

luonnontilassa, koska kesämökkien kohdalta on poistettu rantakasvillisuutta 

avoimien hiekkarantojen raivaamiseksi. 
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Kuva 17. Norrskatanin koillisosassa on kauniita hiekka- ja kivirantoja. 

Suositukset: 

• Hiekkadyynit ovat kauniita ja pohjalaisessa saaristossa suhteellisen 

harvinaisia, minkä vuoksi niille suositellaan kaavamerkintää MY/W/(s).  

• Luonnontilaiset dyynit ovat myös yksi luonnonsuojelulaissa suojelluista 

luontotyypeistä ja priorisoitu luontotyyppi Natura 2000 -verkostossa. 

• Luonnontilaisilla alueilla ei tule sallia rannan luonnollista kehitystä 

häiritsevää toimintaa. 

 

 

6.8 Rönnskärsbådan (MY/s, virkistys) 

 

Rönnskärsbådan sijaitsee Eskö-Rönnskäretin lounaiskärjessä (kartta 8, kuva 18). 

Alueella on kauniita paljaita kallioita ja niukasti kasvillisuutta. Alueelle on 

rakennettu tie, ja Kaskisten kaupungin aikaisemman kaavoituksen mukaan alueen 

pitäisi olla varattuna virkistyskäyttöön. Täällä liikkuu melko paljon ihmisiä 

varsinkin kesäiltaisin nauttimassa kauniista maisemasta ja auringonlaskusta. 

Alueella ei valitettavasti ole merkittyjä pysäköinti- ja taukopaikkoja, joten ihmiset 

pysäköivät ja ennen kaikkea grillaavat melkein missä tahansa. Kalliolle tehty 
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nuotio jättää rumia jälkiä ja halkaisee kiven. Jäteastioiden puuttuminen johtaa 

myös alueen roskaantumiseen.   

 
Kuva 18. Eteläinen Rönnskärsbådan, etualalla kaunis kallioranta. 

Suositukset: 

• Alueen geologiset muodot ja sileiksi hioutuneet kauniit kalliot 

muodostavat viehättävän kokonaisuuden, jolta avautuu länteen upea 

maisema. 

• Alueelle suositellaan kaavamerkintää MY/s ja se tulee jättää 

rakentamattomaksi. 

• Alue voidaan varata myös virkistyskäyttöön, jos alueelle merkitään selkeät 

pysäköinti- ja taukopaikat. 

 

 

6.9 Rönnskärsviken (W/MY/(s)) 

 

Rönnskärsviken on matala kaislalahti, jossa on kaivettuja kanavia ja fladamaisia 

alueita (kartta 8, kuva 19). Tiheä kaislikko on korkeakasvuista ja rantakasvillisuus 

rehevää. Etelänpuoleisen alueen pitäisi olla sopiva kutupaikka hauelle, särjelle ja 

ahvenelle. 
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Kuva 19. Rönnskärsvikenin osittain kaivettuja kanavia ympäröivät korkeat 

kaislikot. 

 

Suositukset: 

• Vassvikenille suositellaan kaavamerkintää W/MY/(s), koska alueen pitäisi 

olla hyvä kalojen kutupaikka. 

• Alueella tulee kieltää kalan kutumahdollisuuksia häiritsevät ruoppaustyöt. 
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Kartta 9. Tutkimusalueen eteläosassa olevat alueet, joiden kaavoituksessa on 

huomioitava ympäristöarvot. 
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6.10  Ådskärsskatan (MY) 

 

Ådskärsskatan on mantereenpuoleisen satama-alueen eteläkärki (kartta 9, kuva 

20). Niemen kärjessä olevat paljaat kalliot vaihtuvat ylempänä havupuita 

kasvaviin kivikkoihin. Maisemallisesti arvokas alue on ensimmäinen Kaskisten 

satamaan saapuvien kohtaama maa-alue. Lisäksi se suojaa satama-aluetta 

avomereltä. Kalliot ja metsät voisivat olla sopivia virkistysalueita. 

 
Kuva 20. Ådskärskatan itäpuolen paljaita kallioita ja merimerkkejä. 

Suositukset: 

• Alueen ulompi osa tulee jättää rakentamattomaksi, kun taas itäpuolelle 

voidaan rakentaa maltillisesti. 

• Alueelle voitaisiin antaa kaavamerkintä MY ja se voitaisiin varata 

kaupungin asukkaiden virkistysalueeksi. 
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6.11  Trutgrund (Nat., SL tai MY/W/s) 

 

Trutgrund sisältää kahdeksan pienempää saarta tutkimusalueen eteläisimmässä 

osassa (kartta 9, kuva 21). Useimmat saaret ovat puuttomia, vain kahdella saarella 

on joitakin haapoja, pihlajia ja muutama mänty. Saarilla on erittäin runsaasti 

lokkeja, eniten harmaalokkeja mutta myös meri- ja selkälokkeja. Inventoinnin 

ajankohta osui pesimisen kannalta herkkään ajankohtaan eikä pesiviä pareja sen 

vuoksi laskettu. Alue kuuluu sekä Natura 2000- ja FINNIBA-verkostoon. 

 
Kuva 21. Trutgrud on nimensä veroinen (trut = lokki). 

Suositukset: 

• Trutgrund ja siihen kuuluvat saaret sisältyvät Natura 2000- ja FINNIBA-

verkostoon ja niille suositellaan kaavamerkintää Nat., SL tai MY/W/s. 

• Lintujen pesimisaikaan saarilla tulisi vallita maihinnousukielto. 

• Saaret eivät sovi virkistyskäyttöön ja ne tulee sen vuoksi jättää 

rakentamattomiksi (koskee lähinnä kahta suurinta saarta). 
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6.12  Trutgrundskobbarna (MY/s) 

 

Trutgrundskobbarna on Trutgrundin pohjoispuolella sijaitsevan hieman isomman 

saaren eteläkärki (kartta 9, kuva 22). Saaren eteläkärjessä on paljaita kallioita ja 

niukasti kasvillisuutta. 

 
Kuva 22. Trutgrundskobbarnan paljaat kalliot. 

Suositukset: 

• Trutgrundskobbarna tulee säilyttää rakentamattomana ja sille suositellaan 

kaavamerkintää MY/s. 

 

 

6.13  Vackergrund (MY/W/s) 

 

Vackergrund on manneralueen eteläkärki Bockholmenin (Pukkisaari) kohdalla 

(kartta 8, kuva 23). Vackergrund koostuu matalasta fladamaisesta alueesta ja sen 

yläpuolella sijaitsevista rantaniityistä. Rantametsä on tiheää ja rehevää 

leppämetsää. Koska ranta on etelän puolella, alue lämpenee nopeasti ja on 

erityisen sopiva kalojen kutupaikka (hauki, ahven ja särki) sekä sorsien ja 

kahlaajalintujen pesimäalue. 
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Kuva 23. Vackergrundin flada etelästä katsottuna. 

Suositukset: 

• Vackergrundin niitty- ja vesialueet tulee säilyttää luonnontilassa. 

• Alueelle suositellaan kaavamerkintää MY/W/s. 

• Koska alue tuntuu sopivalta kalan kutupaikaksi, tulee ruoppaukset ja muut 

vesialueen muutostyöt kieltää vesilain 15. §:n nojalla. 

 

 

6.14  Renskäret (MY/(s)) 

 

Renskäretin itäpuolella on korkeita ja paljaita kallioita sekä niukasti puita (kartta 

9, kuva 24). Tällaiset asuttamattomat alueet käyvät saaristossamme yhä 

harvinaisemmiksi ja niitä voitaisiin käyttää virkistykseen. 
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Kuva 24. Renskäretin itärannan kalliot. 

Suositukset: 

• Renskäretin itäiset kalliot tulee jättää rakentamattomiksi ja niille 

suositellaan kaavamerkintää MY. 

• Avoimelle lahdelle avautuva Renskäret on myös maisemallisesti arvokas. 

 

  

6.15   Fattiggrund 

 

Fattiggrund on kapea, Renskäretiä muistuttava niemi, jossa on kuitenkin 

enemmän kallioita ja yhtenäistä metsää (kartta 9, kuva 25). Niemellä kasvaa 

kuusia, mutta sillä ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan rantavyöhykettä, koska 

kalliot laskeutuvat suoraan veteen. 
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Kuva 25. Fattiggrundissa on ponttoneille rakennettu ”tilapäinen" saunarakennus. 

Suositukset: 

• Fattiggrundin niemi tulee säilyttää rakentamattomana ja sille suositellaan 

kaavamerkintää MY. 

• Avoimelle lahdelle avautuva niemi on myös maisemallisesti arvokas. 

 

 

6.16  Gropen (W/MY/s) 

 

Gropen on Getskäretin ja Bockholmenin välillä kulkeva mielenkiintoinen kanava 

(kartta 9, kuvat 26 ja 27). Kanavassa pääsee todennäköisesti kulkemaan 

esimerkiksi kanootilla, mutta ei perämoottorilla. Kanavan pienet matalat lahdet ja 

pienet rantaniityt tekevät siitä hyvin fladamaisen. Kanavan vesi ei todennäköisesti 

ole kovinkaan hyvälaatuista, koska alue on lähellä paperitehtaan päästöpaikkaa. 

Tehtaan läheisyydestä huolimatta alue on todennäköisesti hauen, ahvenen ja 

särkikalojen kutupaikka sekä sorsalintujen tärkeä pesimispaikka. Inventoinnin 

ajankohtana Gropenin pohjoisosassa nähtiin tukkasotkien, kurkien ja 

kyhmyjoutsenten poikasia. Tiheät, osittain kaislikkoiset rannat tarjoavat hyvä 

suojan kalan- ja sorsanpoikasille. Lahdissa on myös reheviä leppäsoita ja pieniä 
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rantaniittyjä. Rannoilla ei ole tällä hetkellä kesäasutusta ja alue tulee suositusten 

mukaan jättää rakentamattomaksi. 

Alueen eteläosaan suunnitellaan Getskäretin kesämökeille johtavaa tiepengertä. 

Tiepenkereeseen rakennetaan vähintään kaksi tierumpua, joiden kautta vesi pääsee 

virtaamaan vapaasti Gropenin läpi. Tierummun ei uskota vähentävän kalojen 

mahdollisuuksia nousta Gropeniin kutemaan, jos rumpujen aukko on tarpeeksi 

suuri. Tiepenger ei myöskään vaikuta maisemaan juuri lainkaan, koska se tulee 

osittain pienehkön niemen taakse. 

  
Kartta 10. Fladamainen Gropen-kanava Getskäretin ja Bockholmenin välillä. 

(Getskäretiin vievä tiepenger sijaitsee kohdassa b26) 
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Kuva 26. Gropenin eteläinen suualue, jolle suunnitellaan Getskäretiin kulkevaa 

tietä. 

 
Kuva 27. Gropen pohjoiselta suualueelta katsottuna. 
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Suositukset: 

• Gropen on tärkeä kalojen kutupaikka ja sorsalintujen pesimisalue. 

• Gropenin rannat ovat tällä hetkellä rakentamattomia, ja on suositeltavaa, 

että ne säilytetään sellaisina jatkossakin. 

• Gropenin eteläiselle suulle rakennettava tiepenger ei vaikeuta kalan 

kutuvaellusta, jos tierummut ovat tarpeeksi suuria. Tiepenger vähentää 

moottoriveneiden käyttöä alueella ja rauhoittaa siten myös Gropenin 

aluetta (jotkut kesäasukkaat soutavat Gropenin poikki mökilleen). 

 

 

6.17  Brännskog (MY) 

 

Brännskog on matalaa ranta-aluetta, jonka reunoilla kasvaa korkeaa kaislikkoa ja 

mesiangervoja (kartta 9, kuva 28). Eteläinen lahti saattaa olla eri kalalajien, ennen 

kaikkea hauen, kutupaikka. Tehtaiden päästöt vaikuttavat kuitenkin veteen melko 

paljon nostaen mm. veden ravinteikkuutta. Alueen suojaisat kaislikot ovat myös 

sopivia pesimispaikkoja eri sorsalinnuille.  

 
Kuva 28. Brännskogin rantaa. 

Suositukset: 
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• Brännskogille suositellaan kaavamerkintää MY/ W/(s), koska lahti on 

kalojen kutupaikka ja rantojen kaislikot sopivia suojapaikkoja 

sorsalinnuille. 

 

 

6.18  Silvaviken (MY/(s)) 

 

Silvaviken on pohjoisesta tulevan puron suualuetta (kartat 9 ja 11 ja kuva 29). 

 
Kartta 11. Silvavikenin sisäosa ja siihen laskeva puro (kuva 29). 

Uusi satama on valitettavasti tuhonnut osittain puron luonnollisen virtauksen, 

mutta suualue on vielä jokseenkin hyväkuntoinen. Puroa ympäröi lehtomainen 

leppämetsä, jonka korkeassa aluskasvillisuudessa kasvaa erilaisia saniaisia ja 

mesiangervoja. Meren puolella on pieni suonkaltainen ”allas”, jonne vesi 

kerääntyy ennen kuin se valuu mereen. 
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Kuva 29. Pienen sillan pohjoispuolella olevaa puroa ympäröi lehtomainen 

leppämetsä. 

Suositukset: 

• Purolle ja suualueella tulee antaa kaavamerkintä MY /(s) lehtomaisen 

biotoopin ja suualueen suomaisen rakenteen vuoksi. 

• Puron läheisyydessä kasvavaa metsää tulee hoitaa hellävaraisesti ja alueen 

lehtomaista ilmettä vaalien. 

 

 

6.19  Västerträsk (MY) 

 

Västerträsket oli aikaisemmin tärkeä osa kosteata ja vaihtelevaa rämeikkömäistä 

aluetta, joka ulottui aina Kotilammelle itään ja Silvavikenille etelään (kartta 12). 

Lampi on nykyään valitettavasti osittain teollisuusalueiden ympäröimä ja veden 

luonnollista virtausta alueen läpi on muutettu. Muutoksista huolimatta lampi lisää 

satama-alueen viihtyisyyttä. Isot tervalepät reunustavat runsaasti vesikasvillisuutta 

sisältävää lampea. Sorsalinnut ja haikarat viihtyvät lammella ja se kaunistaa 

maisemaa yhdessä alueen muiden järvien kanssa.  
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Kartta 12. Västerträsk (nro 19) satama-alueen itäpuolella. 

 

Suositukset: 

• Lampi voidaan säilyttää nykyisessä tilassaan ja sille voidaan antaa 

kaavamerkintä MY. 

• Lampi jätetään koskemattomaksi ja sen vesireitit varmistetaan siten, että 

veden taso säilyy nykyisellään. 
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6.20  Torparvikmossen (MY/s) 

 

Torparvikmossen on viihtyisä lampimainen rahkasuo kahden harjun välissä 

Gropenin pohjoispuolella (kartta 13). 

 
Kartta 13. Torparmossen (nro 20) sijaitsee Gropenin pohjoispuolella (nro 16). 

Torparmossen on todennäköisesti harjukuoppa eli suppa, joka on muodostui ison 

jäälohkareen juututtua paikalle estäen soran ja hiekan kerrostumisen alueelle. 

Jäälohkareen sulettua jäljelle jääneeseen kuoppaan muodostui pieni järvi, joka 

maan kohoamisen ja rämettymisen seurauksena muuttui suoksi. Suolle valuu 
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runsaasti pintavettä, koska se sijaitsee kallion alapuolella. Suon länsipuolella 

oleva harju estää suota valumasta kuiviin. Suolla kasvaa pääasiassa erilaisia 

saroja, kurjenjalkoja ja tupasvillaa. 

 
Kuva 30. Torparvikmossen on todennäköisesti harjukuoppa eli suppa. 

Suositukset: 

• Torparvikmossen tulee jättää koskemattomaksi ja sille suositellaan 

kaavamerkintää MY/s, koska se on täysin luonnontilassa ja sen kasvisto on 

alueelle edustava. 

• Suo sijaitsee myös kauniisti maisemassa. 

• Kaikki suon luonnollista vedenvirtausta häiritsevät toimenpiteet tulee 

kieltää. 
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6.21  Kirkkopuisto (Kyrkparken) (MY) 

 

Kirkkopuisto edustaa C J Cronstedtin vuonna 1767 laatimaa asemakaavaa 

parhaimmillaan. Puisto on nykyään tärkeä viheralue ydinkeskustan ruutukaavassa. 

Suuret männyt kaunistavat kaupunkikuvaa ja kaskislaiset käyttävät aluetta 

virkistäytymiseen. Varsinkin lapsiperheet arvostavat rauhallista miljöötä ja 

leikkipuistoa. Puistossa voi nauttia suurten puiden ja luonnon antamasta rauhasta. 

 
Kartta 14. Kirkkopuisto (nro 21) ja kolme muuta aluetta (nro 22, 23 ja 24), joiden 

ympäristö on otettava huomioon kaupunkialueella.  
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Suositukset: 

• Puisto tulee jättää koskemattomaksi ja sille voidaan tarvittaessa antaa 

kaavamerkintä MY, jolloin voidaan varmistaa, että sen 

ympäristönäkökohdat huomioidaan puistossa tehtävissä mahdollisissa 

muutostöissä. 

• Puiston arvoa virkistysalueena voidaan lisätä entisestään tuomalla 

puistoon penkkejä ja muita istuimia. 

 

 

6.22  Kaskinen koillinen (MY/(s)) 

 

Kaupungin koillispuolella olevan sorakentän itäpuolella on pienempi leppäsuo, 

jolla kasvaa suuria terva- ja harmaaleppiä. Alue ulottuu rantaa pitkin niemelle 

(kartta 14, kuva 31). Rehevä ja korkea aluskasvillisuus koostuu vadelmapensaista, 

puna-ailakista ja pienistä puista, kuten pihlajista ja raidoista.  

 
Kuva 31. Leppäsuota koillisrannalla. 

Pikkutikka pesi leppäsuolla kesällä 2005 alueen läpi kulkevan polun varrella. Se 

oli rakentanut pesän tervaleppään (kuva 32). Pikkutikka viihtyy rannikoilla 
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sijaitsevissa lehtomaisissa leppämetsissä ja on tällaisen metsälajin tärkeä 

indikaattorilaji Pohjanmaalla. 

 
Kuva 32. Pikkutikan pesä tervalepässä polun varrella. 

Suositukset: 

• Ranta-alueelle suositellaan kaavamerkintää MY/(s) lehtomaisen 

leppämetsän ja siellä viime kesänä pesineen pikkutikan vuoksi. 

• Alueella tehtävissä mahdollisissa harvennus- ja hakkuutöissä vanhat ja 

lahot puut tulee jättää paikalleen ja alue tulee jättää rakentamattomaksi.  

 

 

6.23  Sjöboudden – Kvarnskatan (MY, virk.) 

 

Alue sijaitsee Kaskisten kaupungin pohjoisosassa (kartta 14). Vanhaa 

venevajamiljöötä ympäröivät kauniit viettävät niityt ja vanhat kalastusvälineille 

tarkoitetut telineet (kuva 33). Venevajat, museo ja kalastusvälineille tarkoitetut 

telineet muodostavat yhdessä tuulimyllyn kanssa alueella tärkeän kokonaisuuden 

(kuva 34). Virkistyskäyttöön hyvin sopivan alueen itäpuolella on jalkapallokenttä 

ja koulurakennuksia. Alue näkyy hyvin saavuttaessa Kaskisiin Närpiön suunnalta 

ja on sen vuoksi tärkeä ensivaikutelman kannalta.   
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Kuva 33. Vanhoja venevajoja ja kalastusvälineiden kuivaustelineitä.  

 
Kuva 34. Tuulimylly pohjoisella kukkulalla. 

 

 



 50

Suositukset: 

• Alueelle suositellaan kaavamerkintää MY sekä varausta virkistyskäyttöön. 

• Alueen asutus tulee säilyttää ennallaan ja rakennuskannan mahdolliset 

täydennykset tulee sovittaa ympäristöön. 

 

 

6.24  Kappeli (MY) 

 

Hautausmaata ja kappelia ympäröivä kaunis puisto on osittain kiviaidan 

ympäröimä (kartta 14, kuva 35). Tällaisissa puistoissa viihtyvät usein hieman 

erilaiset kasvit ja eläimet. Varsinkin tietyt linnut, kuten sirittäjä, hernekerttu ja 

pensaskerttu, suosivat tällaisia hautausmaita ympäröiviä alueita. Alue muuttuu 

idässä vanhaksi pihamaaksi, jossa näkyy jälkiä vanhoista rakennuksista ja 

avoimia, melko kuivia niittyjä. 

 
Kuva 35. Hautausmaata ympäröi kaunis kiviaita. 

 

Suositukset: 

• Alueelle suositellaan kaavamerkintää MY vehmaan miljöön ja vanhan 

kiviaidan vuoksi. 
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• Kiviaita tulee jättää ennalleen. 

• Alueelle mahdollisesti rakennettavat uudet rakennukset on sovitettava 

huolellisesti maisemaan. 

 

 

6.25 Dicksholmen (MY) 

 

Dicksholmen on kaunis pitkänomainen saari, joka näkyy tultaessa Kaskisiin 

idästä. Paperitehtaan ulkopuolella sijaitseva saari altistuu päästöille ja 

meluhaitoille. Siitä huolimatta saari on erittäin kaunis vanhoine havumetsineen ja 

pienine rantaniittyineen (kartta 15). 

 
Kartta 15. Dicksholmen teollisuusalueen itäpuolella. 
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Suositukset: 

• Dicksholmen tulee säilyttää rakentamattomana ja sille suositellaan 

kaavamerkintää MY. 

7. Tutkimusalue maisemallisesta näkökulmasta 
 

Kaskisten kaupunki on maisemallisesta näkökulmasta hieman erikoinen. Koska 

kaupunki sijaitsee saarella, sisääntuloteitä on, meritietä lukuun ottamatta, vain 

kaksi – yksi pohjoiseen ja yksi itään vievä silta (kartta 16).  

Paikkakunnan antama myönteinen ensivaikutelma on erittäin tärkeä 

paikkakunnalla viihtymiselle ja se säilyy kävijän mielessä myös tämän jatkaessa 

matkaansa. Sama koskee myös negatiivista ensivaikutelmaa.  

Saavuttaessa Kaskisiin pohjoisesta tulevan sillan kautta (eli Närpiöstä päin, A. 

kartassa 16) kaupunki antaa hyvin positiivisen ensivaikutelman. Avoimia 

vesialueita näkyy sekä idässä että lännessä, kävijä ohittaa leirintäalueen, 

urheilukentän, kouluja sekä tuulimyllyä ympäröivän kauniin alueen. Myönteinen 

mielikuva säilyy koulujen alueella olevaan ensimmäiseen risteykseen, jonka 

jälkeen asiat mutkistuvat (kartta 16). Ongelmia aiheuttavat m. huono viitoitus ja 

vaaralliset risteykset. Kohteiden löytymistä voitaisiin helpottaa viitoittamalla 

esimerkiksi museoalue, tori ja lauttasatama paremmin. 

Idästä päin Kaskisiin saavutaan lukuisten pienten saarten kautta. Eteläiselle 

Närpesfjärdenille avautuva maisema olisi erittäin kaunis, jos tehdasalue ei olisi 

niin kovin hallitseva. Kaupunkiin saavuttaessa saa vaikutelman, että satama ja 

teollisuusalue ovat täällä tärkeimmät (kartta 16, liila ympyrä). Viitoitus 

kaupungin keskustaan on melko kehno, ja kaupunkiin ensi kertaa saapuvista osa 

käy varmasti kääntymässä satamassa ennen kuin he löytävät tien keskustaan. 

Kesällä 2005 kaupungin sisääntuloristeyksessä oli kuitenkin erittäin kauniita 

istutuksia ja itäisen sisääntulotien varrella oli aloitettu harvennushakkuu- ja 

pensaikonraivaustöitä. 
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Kartta 16. Kaupungin pohjoinen ja itäinen sisääntulotie sekä eteläinen ja 

pohjoinen meritie. Avoimet maisemat on merkitty liiloilla nuolilla ja ongelma-

alueet liiloilla ympyröillä. 

 

Kaunein tie Kaskisiin on meritie. Sekä etelässä että pohjoisessa avautuvat kauniit 

maisemat. Pohjoisessa näkyvät ensin vanhat venevajat ja tuulimylly, joiden 

jälkeen näkyviin tulee ruutukaavaan rakennetun kaupungin siluetti. Etelässä 

Ådskärin niemi peittää osittain taakseen suuren teollisuussataman ja Sälgrundin 

itäpuolella ei ole juurikaan kesämökkejä (ks. kartta 16). Ohittaessaan Ådskärin 
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niemen kävijä ymmärtää sataman koon ja merkityksen kaupungille. Kaskisiin 

johtava suuri laivaväylä on erittäin hyvin merkitty reimarein, mutta saarten 

välissä kulkevat pienveneväylät vaikuttavat melko huonosti merkityiltä. 

Kaupunki voisi helpottaa pienveneiden saapumista kaupunkiin merkitsemällä 

niille tarkoitetut reitit selkeämmin. Siten myös veneilijät löytäisivät tiensä 

kaupunkiin helpommin. 

 

 

8. Yhteenveto ja suositukset 
 

Tutkimusalueella on 25 aluetta, joiden kaavoituksessa on huomioitava myös 

ympäristöarvot. Alueella on kolme Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa osa-aluetta, 

joille tulee antaa Nat-merkintä. Kaavoitus ei saa millään tavalla heikentää niitä 

perusteita, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi 

tutkimusalueella on 22 osa-aluetta, joiden kaavoituksessa on huomioitava erityiset 

ympäristöarvot (MY), ja osa alueista voidaan myös suojata (/s, (s)) (kartta 17, 

taulukko 1).  

Taulukko 1. Yhteenveto 25 alueesta, joiden kaavoituksessa on huomioitava 

ympäristöarvot. 

Numero: Nimi: Peruste: Kaavamerkintäehdotus: 
1 Spirberget Natura, kalliot, ranta Nat, SL, luo, MY/W/s 
2 Sälgrund lounas paljaat kalliot MY/(s) 
3 Laxhamn kivi/soraranta MY/(s) 
4 Sälgrund länsi rantaniitty, kalliot MY/W/s 
5 Svartstenen ym. Natura, linnut Nat/ SL /MY/s 
6 Granlundsberget saari, kalliot (MY/(s), virk.?) 
7 Norrskatan itä kivi/soraranta MY/W/(s) 
8 Rönnskärsbådan kalliot, rantaniitty MY/s, virkistys 
9 Rönnskärssydvik matala lahti, kaislikko W/MY/(s) 

10 Ådskärsskatan kalliot, maisema MY 
11 Trutgrund Natura, lintusaari Nat SL tai MY/W/s 
12 Tunngrund eteläkärki kalliot MY/s 
13 Vackergrund flada, kalat, niitty MY/s 
14 Renskäret itä kalliot MY /(s) 
15 Fattiggrund kalliot MY 
16 Gropen salmi, kalat, sorsalinnut W/MY/s, kutualue 
17 Brännskog ranta MY/W/(s) 
18 Silvaviken soinen rantaniitty MY/(s) 
19 Västerträsket linnut, tervaleppä MY 
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20 Torparvikmossen suo MY/s 
21 Kirkkopuisto kaupunginpuisto MY 
22 Kaskinen koillinen leppälehto MY/(s) 
23 Kvarnskatan niitty, vajamiljöö (MY), virkistys 
24 Kappeli hautausmaamiljöö MY 

25 Dicksholmen 
vanhaa metsää, 
rantaniitty MY 

 
Kartta 17. Kartta Kaskisten kaupungin tutkimusalueesta (sininen katkoviiva) sekä 

numeroidut alueet, joiden kaavoituksessa on huomioitava ympäristöarvot 

(tarkempi kartta löytyy liitteestä). 
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Kaikki jonkinlaisen ympäristömerkinnän saaneet alueet ovat merkittäviä, mutta 

tärkeimpiä ovat ehkä Sälgrund ja saarella sijaitsevat seitsemän huomioonotettavia 

ympäristönäkökohtia sisältävää aluetta. 

Luontoinventointi on tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaan, eivätkä muut 

lisäselvitykset liene tarpeen. Kaavoituksen myöhäisemmässä vaiheessa voidaan 

joutua tekemään pienempiä kohdeinventointeja sellaisilla metsä- ja ranta-alueilla, 

joille suunnitellaan rakennettavaksi suuria teollisuuskiinteistöjä, tai 

omakotitaloille ja kesämökeille kaavoitetuilla alueilla. 
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