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1. Perus- ja tunnistetiedot

1.1 Tunnistetiedot

Kaavan nimi: Hiidenlinnan matkailukeskuksen
ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavan päiväys: 28.12.2021
Hyväksymispäivämäärät: Luonnosvaihe Ymp.ltk 29.9.2021 § 56.

Ehdotusvaihe
Hyväksyminen
Lainvoimaisuus

Kunta: Somero
Tilat:                                  761-445-1-50, -1-62, -1-63, -1-65 ja 761-452-2-105
Kaavan laatija: Insinööritoimisto Poutanen Oy

Juha Poutanen, DI, YKS 361
Koulukatu 19 13100 Hämeenlinna
Puh 0400 480338

� �����������	
����������
Vireilletulo: 28.1.2021

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Someron kaupungin keskustasta noin 12,5 km linnuntietä länteen 
Särkjärven rannalla Somerniemellä. Suunnittelualueen sijainti merkitty likimäärin punaisella 
soikiolla.

1.3 Kaavan tavoitteet

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa ranta-asemakaavan avulla Hiidenlinnan matkailukeskuk-
sen laajentamista ja kehittämistä. Tavoitteena on monipuolistaa seikkailupuiston tarjontaa sekä 
mahdollistaa myös alueen yöpymismahdollisuuksia ja yhteistiloja kävijöille sekä lisätä myös uu-
sia pysyviä työpaikkoja alueelle. 
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma,  12.2021
2. Luontoselvitys, Suomen Luontotieto Oy 6.2021
3. Seurantalomake 28.12.2021

2. Tiivistelmä

2.1 Kaavaprosessin vaiheet (täydentyvä kohta)

Ranta-asemakaavan laajennuksen ja ranta-asemakaavan muutoksen laadinta on laitettu vi-
reille alueen maanomistajan aloitteesta 12.2020 aikana. 

Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä 10-11.2021 aikana ja siitä on pyydetty viranomais-
lausunnot ja saatu yksi mielipide. Kaavanlaatija on antanut lausunnoista ja mielipiteestä vas-
tineet. Erillinen liite.

2.2 Ranta-asemakaava 

Pääosa alueesta on osoitettu matkailupalvelujen korttelialueiksi (RM), Ranta-asemakaavalla 
ja ranta-asemakaavan muutoksella on osoitettu päärakennuksen alue matkailupalveluiden 
korttelialueeksi (RM) loma-asuntojen tai asuinpientalojen (RA/AP) korttelialuetta, lähivirkis-
tysalueita (VL), pysäköintialuetta (P), energiahuollon aluetta (EN) ja vesialuetta (W) kaive-
tun lammen osalta. Alueen läpi kulkee kokoojatiealue, jonka molemmin puolin aluevaraukset 
sijoittuvat. 

3. Lähtökohdat

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Luonnonympäristö

Suunnittelualue on eteläosasta pääosin jo matkailutarkoitukseen rakennettua ympäristöä. 
Pohjoisosa on puustoista mäntyvaltaista loivarinteistä metsämaata, josta osa on avonaista 
metsää, Särkjärven ranta-aluetta reunustaa puustoinen vyöhyke.

Tutkimusalueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä 
Metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myöskään Vesilain (Vesilaki 
587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ei alueella ole. kuten ei myöskään uhanalaisia 
luontotyyppejä. Alueella ei ole liito-oravan elinpiriä eikä viitasammakoille sopivia kutupaikkoja.
Lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja, kuten luolia tai syviä louhikoita ei alueella ole. Lintudi-
rektiivin liitteen I lajeista alueella havaittiin pyy lohkon 1 alueella. Kansallisessa uhanalaisluo-
kituksessa mainituista lintulajeista alueella havaittiin västäräkki. Alueella ei ole perinnebiotoop-
peja eikä vanhaan asutukseen viittaavaa kasvilajistoa havaittu Vieraslajeista lupiinia esiintyy 
alueen teiden varsilla. Luontoselvitys on kaavaselostuksen liitteenä.

3.1.2 Rakennettu ympäristö

Suunnittelualueella oleva päärakennus, Hiidenlinna, on alunperin somerolaistaiteilija Reino 
Koivuniemen rakentama kohde. Kivistä tehtyä linnamaista rakennusta rakennetiin useita vuo-
sia 1980-1990 luvulla. Rakennus on toiminut aiemmin entisen omistajan matkailukäytössä 
ja taidegalleriana. Nykyisin rakennus toimii lähinnä ravintolana, rakennusta ja ympäristöä on 
kunnostettu ja piha-alueita muokattu seikkailupuiston käyttöön paremmin sopivaksi nykyisen 
omistajan aikana. 

4. Hulevesisuunnitelma
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Kuva: Hiidenlinna nettisivulta https://www.hiidenlinna.com/hiidenlinna

Koivuniemen myytyä alueen nykyiselle matkailutoimijalle, linnan ympärille on rakentunut mat-
kailuyritys Hiidenlinna Oy:n seikkailupuisto, sisältäen mm. byggy-kartingradan, kiipeily- ja liu-
kuratoja sekä uusimpana kesäisin käytössä olevan pieneläinpuiston. Alueella toimii myös ke-
säteatteri. Alueella on myös muutamia kevytrakenteisia matkailukäytön huoltorakennelmia.

Kuva: Seikkailupuisto nettisivulta https://www.hiidenlinna.com/seikkailupuisto

Suunnittelualueen pohjoisosa on osin vielä rakentumatonta metsämaastoa. Särkjärven ran-
nalla suunnittelualueen molemmin puolin sijaitsee vanhempaa yksityistä loma-asuntoraken-
tamista.
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Suunnittelualueen yleiskartta  ja lähiympäristön rakentamistilanne

3.1.3 Maanomistus

Suunnittelualueen tilat ovat yksityisomistuksessa. 

3.2 Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslaine mukaista alu-
eidenkäytön suunnittelujärjestelmää.

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkit-
tävien seikkojen huomioon ottamien maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viran-
omaisten toiminnassa.
1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
2. Tehokas liikennejärjestelmä
3. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
4. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tässä kaavassa huomioidaan seuraavia tavoitteta. 
Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan 
toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläver-
kostoa ja infrastruktuurin hyväksikäyttöä.
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Maakuntakaava
Alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava, joka on tullut voimaan 12.11.2008. 
Vaihemaakuntakaava, joka koskee taajamien maankäyttöä, palveluja ja liikennettä, on tullut 
voimaan 6.7.2020 ja tuulivoima-alueiden vaihemaakuntakaava 29.1.2016. Vaihemaakuntakaa-
va, joka koskee luonnonarvoja ja -varoja on hyväksytty 14.6.2021 ja tullut voimaan 13.9.2021. 
Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualuetta koskeva merkintä on retkeily- ja 
matkailutoimintojen alue (keltainen rasterirajaus). Suunnittelualue on merkitty likimäärin sini-
sellä rajauksella Varsinais-Suomen maakuntakaavojen kaavayhdistelmään.

Suunnittelualue ja ote Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmästä.

Yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Someron rantaosayleiskaavan muutos vuodelta 2004. Suun-
niteltu ranta-asemakaavan muutos- ja laajennusalueen kohdalla yleiskaavassa on osoitettu 
loma- ja matkailualue (1600R), jolla rakennusoikeutta 1600 k-m2 sekä maa- ja metsätalous-
valtaista aluetta (M). Yleiskaavaa voidaan pitää alueen edelleen muuttuneen ja laajentuneen 
matkailukäytön,  aluevarausten laajuuden ja kaavamääräysten osalta vanhentuneena.

Loma- ja matkailualue
Alue varataan lomailun, matkailun, kurssikeskusten yms. tarpeisiin.

Luku R-merkinnän edessä osoittaa ohjeellisesti suurimman sallitun rakennusoikeuden (k-m2).
Koko alue muodostaa yhden rakennuspaikan, jota ei saa jakaa useaksi tilaksi. Verrattuna to-
teutuneeseen matkailualueeseen, aluevarauksen laajuus ja sijainti eivät vastaa enää nykyistä 
olevaa tilannetta.

Maa- ja metsätalousvaltainen alue
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.
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Alueelle ei saa rakentaa. Määräys ei koske kaavassa osoitettua rakennusoikeutta eikä maa- ja 
metsätalouden rakennuksia, olemassa olevia rakennuksia saa peruskorjata. Myös M-alueen 
osalta yleiskaavan M-aluevaraus on vanhentunut matkailukäytön laajentumisen johdosta.

Ote Someron rantaosayleiskaavasta

Ranta-asemakaava
Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa ranta-asemakaava, joka on tullut voimaan 1972. 
Ranta-asemakaava on selvästi vanhentunut nykyisen maankäytön ja yleiskaavan ratkaisuihin 
nähden. Särkjärvi on pääosin muiltakin osin ranta-asemakaavoitettu sisältäen oma- ja yhteis-
rantaisia loma-rakennuspaikkoja. 

Ote Särkjärven voimassaolevasta ranta-asemakaavasta alla

Nykyisen ranta-asemakaavan määräykset:

Loma-asuntoalue (RH).
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yhdenperheen loma-asunnon tarpeellisine ta-
loustiloineen yhteiseltä kerrosalaltaan enintään 150 m2. Rakennusten suunnittelussa ja raken-
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tamisessa on erityisesti otettava huomioon ettei maisemakuvaa muuteta eikä naapureille ai-
��������������������������������������������
�����������������������������
�����������
rantaviiva on säilytettävä mahdollisimman koskemattomina, Rakennusten värin on oltava tum-
mansävyinen ja luontoon soveltuva. Kirkkaiden kateaineiden käyttö on kielletty. 

Vapaa alue (ykP)  (musta rasteri kaavakartalla)
Luonnontilassa säilytettävä, alueeseen rajoittuvien rakennuspaikkojen yhteiskäyttöön tarkoi-
tettu alue, jolle ei saa rakentaa loma-asumiseen tarkoitettuja rakennuksia. Alueelle saa ra-
kentaa ja raivata tarpeelliset pääsytiet sekä kävelypolut. Lisäksi alueelle saadaan raivata tai 
rakentaa urheilua, palloilua, leikkiä, uintia yms. palvelevia alueita tai laitteita sekä juomave-
denottopaikkoja.

Rakennusjärjestys
Someron kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 18.10.2006 ja se on tullut 
voimaan 1.1.2007.

Pohjakartta
Ranta-asemakaava-alueelta on tehty v. 2021 pohjakartta ilmakuvadigitointiin, MML laserkei-
lausaineistoon, MML maastotietokantaan ja maastomittauksiin perustuen. Kartta on hyväksyt-
ty 2021  25.11.2021 Someron kaupunki .

Luontoselvitys
Alueelle on laadittu luontoarvojen perusselvitys keväällä 2021. Selvitys on selostuksen liitteenä. 

4. Ranta-asemakaavan suunnittelun vaiheet

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Kaavan tavoitteena on suunnitella kaavallisesti nykyisen matkailupalvelualueen kehittämistä 
varten aluevaraukset. Kaava-alueen nykyinen yleis- ja ranta-asemakaavat ovat selvästi van-
hentuneet verrattuna jo nykytilanteeseen. Alueelle on tarpeen varata matkailupalveluja varten 
mahdollisuudet kehittää aluetta. Lisäksi tarvitaan uusia pysäköintialueita ja huoltotiloja alueen 
kunnossapitoon Tavoitteena on varata alueelle rakennusoikeudet, jotka riittävät alueen kehit-
tämiseen ja laajenta-miseen kaavan puitteissa pidemmällä aikavälillä.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavahanke on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta 12.2020 aikana. Vireille tulosta ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kunnan internet-sivuilla ja 
lehtikuulutuksella.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 12.10-11.11.2021 aikana ja siitä on pyydetty viranomaislau-
sunnot ja saatu yksi yksityinen mielipide. Kaavanlaatija on antanut lausunnoista ja mielipitees-
tä vastineet.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

4.3.1 Osalliset

Kaavan osallisia ovat maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai muuhun 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Viranomaisosallisia ovat:
- Someron kaupunki,  tekninen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristösuojeluviranomainen
- Varsinais-Suomen liitto
- Varsinais-Suomen ELY-keskus ( kaava ei kuulu MRL 18 §:n valvontavastuun piiriin )
- Varsinais-Suomen maakuntamuseo
- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
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Yhdyskuntatekniikka:
-Caruna Oyj
-Elisa Oyj

Yhteisöt:
-alueelle johtava yksityistiekunta 

4.3.2 Vireilletulo

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus on tullut vireille 28.1.2021

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä Someron kau-
punginvirastossa ja kaupungin internetsivulla kaavakäsittelyn ajan.  Nähtävillä pidon aikana 
osalliset voivat lausua suunnitel  masta mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti

Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä 12.10-11.11.2021 välisenä aikana kaupunginvirastossa ja 
kaupungin internetsivuilla ja siitä on  pyydetty lausunnot osallisina olevilta viranomaisilta. Osal-
lisilla on oikeus mielipiteen antamiseen nähtävillä oloaikana. Kaavanlaatija on antanut vasti-
neet lausunnoista ja tulleesta yhdestä mielipiteestä.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä kunnassa 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat viran-
omaislausunnot. Osallisilla on oikeus muistutuksen tekemiseen nähtävillä oloaikana.

Ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksyy Someron kaupunginvaltuusto.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistyö suoritetaan lausuntomenettelyillä ja tarpeen mukaan neuvotteluilla.

4.4 Ranta-asemakaavan tavoitteet

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa ranta-asemakaavan avulla Hiidenlinnan matkailukes-
kuksen laajentamista ja kehittämistä. Tavoitteena on monipuolistaa seikkailupuiston tarjontaa 
sekä mahdollista alueelle myös yöpymismahdollisuuksia ja yhteistiloja kävijöille sekä lisätä 
myös uusia pysyviä työpaikkoja alueelle. Alueella on jo nyt monialaista matkailu- ja virkistys-
toimintaa kesäteatterista seikkailu- ja elämyspuistoon

Lisäksi alueella tarvitaan pysäköinti- ja huoltotiloja alueen kunnossapitoon sekä alueen pitämi-
senä turvallisena. Tavoitteena on varata tässä vaiheessa alueelle tulevaa käyttöä varten riittä-
vät uudet rakennusoikeudet, jotka palvelevat jatkossa alueen jatkuvaa kehittämistä ja laajen-
nustarpeita pidemmällä aikavälillä.

5. Ranta-asemakaavan kuvaus

5.1 Kaavan rakenne

5.1.1 Mitoitus

Kun kyseessä on kokonaan matkailutoimintaan (RM) liittyvä ranta-asemakaava, alueella ei so-
velleta omarantaisen loma-asutuksen ranta-asemakaavan rantaviivamitoitusnormeja (vakiin-
tunut oikeuskäytäntö). Lisäksi kaava-alueelle osoitettava RA/AP kortteli sijaitsee noin 400-600 
metrin päässä lähimmistä vesistöjen rannoista, jolloin sitä ei koske rantavyöhykkeen mitoitus-
normit.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 13.6 ha ja osoitettu rakennusoikeus 7350 k-m2, aluetehokkuus 
on e=0.05.
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5.1.2 Palvelut

Lähimmät kunnalliset ja peruspalvelut sijaitsevat Someron kaupungin keskustassa noin 23 km 
päässä maanteitse Siikjärventietä Helsingintien kautta.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kaavasuunnittelussa on huomioitu alueen luontoarvot laaditun luontoselvityksen mukaisesti.

Jätevesien käsittely järjestetään kunnan jätevesimääräysten ja voimassa olevan haja-asutusta
koskevan jätevesiasetuksen (asetus 157/2017) mukaisesti. Alueella on jo toteutettu 10 m3:n
umpisäiliöön perustuva jätevesiratkaisu sekä 3 kpl rakennettuja porakaivoja käyttöveden han-
kintaan. Kaavaa varten on tehty alustava hulevesisuunnitelma ja nykyisen vesihuollon tilan-
nekartta. Jatkossa jätevesihuollossa painotetaan mahdollisuuksien mukaan ympäristöystäväl-
lisiä ratkaisuja. Alueelle ei ole käytännössä mahdollista tuoda kaupungin vesihuoltoa pitkien 
liittymismatkojen ja sitä kautta kustannusten takia.

5.3 Aluevaraukset                    

5.3.1 Korttelialueet

Matkailurakennusten korttelialue ( RM)
Alueelle saa rakentaa matkailua ja seikkailupuiston tarpeita palvelevia rakennuksia, rakennel-
mia, laitteita ja rakenteita. Kortteleiden rakennusalat on osoitettu laajoina, koska matkailukes-
kuksen suunnitelmat elävät ja laajoilla rakennusaloilla mahdollistetaan kohteiden toteutuksel-
le riittävästi liikkumavaraa. Kortteliin 1 RM (Hiidenlinnan päärakennus sijaitsee) on laadittava 
korttelikohtainen toteuttamissuunnitelma ennen rakennuslupakäsittelyjä, jonka avulla voidaan 
varmistua Hiidenlinnan päärakennuksen säilyminen maisemallisena kohteena. 

Loma-asuntojen tai erillis- tai kytkettyjen pientalojen korttelialue ( RA/AP )
Alueelle saa rakentaa yksittäisiä tai kytkettyjä loma-asuntoja ja/tai majoitusrakennuksia. En-
nen rakennuslupakäsittelyjä korttelin alueelle on laadittava korttelikohtainen toteuttamissuun-
nitelma.

Lähivirkistysalue (VL)
Alueella saa rakentaa kaavassa osoitetulle rakennusalalle (kt) matkailuun liittyviä kokoontu-
mis- ja saunatiloja enintään 200 k-m2 sekä VL-alueille yleensä ulkoilupolkuja ja matkailuun liit-
tyviä rakenteita ja laitteita.

Pysäköintialue (P)
Alue on tarkoitettu seikkailupuiston kävijöiden pysäköintiin, matkailuautojen ja -vaunujen käyt-
töön sekä huoltorakennusta varten osoitetun rakennusalan mukaisesti.

Vesialue ( W)
Alueella sijaitsee kaivettu ankkalampi. 

5.4 Kaavan vaikutukset

5.4.1 Maakuntakaavan huomioonottaminen 

Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muu-
tettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden 
käytön järjestämiseksi.

Alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava, joka on tullut voimaan 12.11.2008. 
Vaihemaakuntakaava, joka koskee taajamien maankäyttöä, palveluja ja liikennettä, on tullut 
voimaan 6.7.2020 ja tuulivoima-alueiden vaihemaakuntakaava 29.1.2016. Vaihemaakuntakaa-
va, joka koskee luonnonarvoja ja -varoja on hyväksytty 14.6.2021 ja tullut voimaan 13.9.2021. 
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Voimassa olevissa maakuntakaavoissa suunnittelualuetta koskeva merkintä on retkeily- ja 
matkailutoimintojen alue (R)

5.4.2 Rantayleiskaavan huomioonottaminen

Suunnittelualueella on voimassa Someron rantayleiskaavan muutos. Suunniteltu ranta-ase-
makaava poikkeaa aluerajauksen osalta jonkin verran yleiskaavasta. Ranta-asemakaava-alue 
on nykyistä yleiskaavaa laajempi pohjoisosasta. Vanhentuneen yleiskaavan ohjausvaikutus 
siirtyy maakunta-kaavaan, jota maakuntakaavan matkailualuevaraus toteuttaa tässä tilantees-
sa.

5.4.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

Toteutuessaan kaava lisää liikennöintiä alueen yksityisteillä yleiselle maantielle saakka. Kaa-
valla ei voida määrätä kaava-alueen ulkopuolisten teiden osalta kunnossapidosta tai muista 
tieasioista.

5.4.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

Hiidenlinnan matkailukeskuksen ranta-asemakaava-alueelta on tehty luontotyyppi- ja kasvilli-
suusselvitys vuonna 2021.  Alueella ei ole selvityksessä todettu erityisiä suojeltavia kohteita tai 
lajeja. Vaikutukset luontoon ja ympäristöön jäävät paikallisiksi. Matkailutoiminnot painottuvat 
jatkossa pääosin kaava-alueen keski- ja pohjoisosiin. 

5.4.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavalla voidaan katsoa olevan sen merkitys ja luonteen johdosta yhdyskuntataloudellisia 
vaikutuksia. Nykyisellään alue on Varsinais-Suomen 11. merkittävin matkailukohde. Kaavan 
toteuttamisesta vastaa kokonaan Hiidenlinna Oy, kunnalle tulee jatkossa uusia säännöllisiä 
kiinteistöverotuloja, työntekijöiden palkkaveroja sekä rakentamisten aikaisia muita verotuloja. 
Laajennuksen myötä mahdollistetaan lisääntyvä vierailijamäärä, joka tuo myös Someron mui-
den palveluyritysten kautta verotuloja Someron kaupungille.

5.4.6 Kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointi

Kaava-alueella ei ole muinaismuistorekisterin mukaisia kohteita. Hiidenlinnan päärakennuk-
sen osalta päärakennuksen ns. totaalisuojelu ei ole realistista alueen matkailutoiminnan kan-
nalta, haitat ja rajoitteet olisivat kohtuuttomia ja rakennus tulee jokatapauksessa säilymään 
paikallaan, mutta tiukat museaaliset rajoitukset sen käytölle aiheuttaisivat kohtuutonta haittaa 
alueen päätoiminnalle eli matkailulle, kortteliin kaavassa tulevalla kaavamääräyksellä kortte-
likohtaisesta toteuttamissuunnitelmasta voidaan turvata päärakennuksen museaaliset arvot 
riittävällä tavalla. 

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Alueella lisääntyvä kävijämäärä lisää jonkinverran meluvaikutuksia ympäristöön. Tätä on huo-
mioitu jättämällä alueen sisälle ja ympärille puustoa vaimentamaan äänten leviämistä kaava-
alueen ulkopuolelle.

6. Ranta-asemakaavan toteutus

Kaavan toteuttamista valvoo kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 

Liitteet:
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.2021
2. Luontoselvitysraportti, Suomen Luontotieto Oy 2021.
3. Seurantalomake 12.2021
4. Hulevesisuunnitelma
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Kaavan laatija:

Insinööritoimisto Poutanen Oy, Koulukatu 19 13100 Hämeenlinna
���������������!��"#$�%&'��
��*+**�+;*%%;�������������	
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Someron kaupunki:
Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen, p. 044 7791 237
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INSINÖÖRITOIMISTO
POUTANEN OY                                                                              20.1.2020   
                                                                                                                        tark. 4.8.2021, 28.12.2021                    
                              
                                        
                                                                                                                                                    

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
SOMERO, SOMERNIEMI, SÄRKJÄRVI, HIIDENLINNAN MATKAILUKESKUS

Koskien ranta-asemakaavan muutoksen ja ranta-asemakaavan laajennuksen laa-
dintaa Someron kaupungin Somerniemellä Särkjärven rannalla tilojen 761-445-        
1-50, -1-62, -1-63, -1-65 ja 761-452-2-105 alueilla, Hiidenlinnan matkailukeskus.

Sijaintikartta alla, kaava-alueiden likimääräinen sijainti osoitettu punaisella.

LIITE 1.
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1. KAAVOITUKSEN TAVOITTEET

Ranta-asemakaavan muutoksen ja -kaavan laajennuksen tavoitteena on muodostaa kaavalliset 
edellytykset Hiidenlinnan nykyisen matkailukeskuksen edelleen kehittämiseksi. Ranta-asemakaa-
valla ajantasaistetaan vanhentunut vuodelta 1972 oleva ranta-asemakaava nykyisen matkailukäy-
tön mukaiseksi sekä määritetään kaavassa tarpeelliset rakennusoikeudet ja aluevaraukset myös 
matkailukeskuksen kehitystarpeita varten. Kaavan tavoitteet täsmentyvät vielä kaavaluonnosvai-
heessa. Kaava-aluetta laajennetaan pohjoiseen tilan 1-65 alueella jo olevan elämyspuiston ympä-
ristöön. Yleiskartta kaava-alueen rajauksesta alla.

Kaava- ja kaavamuutosalueiden rajaus osoitettu sinisellä viivoituksella.

2. KAAVAN LAATIJA

Kaavan laatijana toimii Juha Poutanen, DI, Insinööritoimisto Poutanen Oy, Koulukatu 19 13100        
Hämeenlinna, puh 0400 480338, sähköposti: toimisto(at)poutanenoy

3. OSALLISET

Kaavan pääosallinen on kaava-alueen maanomistaja ja matkailualueen vuokraaja. Kaavan muita 
yksityisiä osallisia ovat lähialueen maanomistajat ja asukkaat, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muuhun kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suun-
nittelussa käsitellään  ( MRL 62 § ).
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Viranomaisosalliset :
-Varsinais-Suomen ELY-keskus  ( kaava ei kuulu MRL 18 §:n valvontavastuun piiriin )
-Varsinais-Suomen pelastuslaitos 
-Varsinais-Suomen liitto ( tarvittaessa )
-Varsinais-Suomen maakuntamuseo ( tarvittaessa )
-Tekninen johtaja, Rakennustarkastaja, Someron kaupunki 
-Ympäristönsuojeluviranomainen, Someron kaupunki 
-Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymä

Yhdyskuntatekniikka:
- Caruna Oyj
- Elisa Oyj

Yhteisöt:
- Alueelle johtava yksityistiekunta

4. KAAVAN VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kaavahanke on laitettu vireille 1/2021 aikana. Kaupunki on kuuluttanut kaavan vireille tulleeksi 
2.2021. Kaupunki hoitaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettami-
sen, kaavanlaatija toimittaa valmiin OAS:n kaupungille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Someron kaupunginvirastossa ja kaupungin 
internetsivuilla kaavakäsittelyn ajan. Osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä joko suullisesti tai
kirjallisesti suunnitelmasta kaavaehdotusvaiheeseen asti. 

Kaavan valmisteluaineisto (kaavaluonnosaineisto) on pidetty nähtävillä 10-11.2021 aikana, osalli-
silla on ollut oikeus lausua siitä mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Viranomaisosallisten kuuleminen
on hoidettu lausuntomenettelyllä.

Kaavaehdotus pidetään mahdollisten korjausten ja täydennysten jälkeen nähtävillä kaupunginviras-
tossa ja kaupungin internetsivuilla 30 päivän ajan ja siitä pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. 
Osallisilla on oikeus tehdä tarvittaessa muistutus asiassa nähtävilläoloaikana.

Kaavan ja kaavamuutoksen hyväksyy Someron kaupunginvaltuusto.

5. KAAVAN LÄHTÖKOHDAT

5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää.

Valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittä-

vien seikkojen huomioon ottamien maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomais-

ten toiminnassa.
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Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tässä kaavassa huomioidaan lähinnä seuraavia tavoit-

teita.

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

2. Tehokas liikennejärjestelmä

3. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

4. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimin-

toja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa

ja infrastruktuurin hyväksikäyttöä.

5.2 Maakuntakaava
Alueella on voimassa Varsinais-Suomen maakuntakaava, joka on tullut voimaan 12.11.2008. Vai-
hemaakuntakaava, joka koskee taajamien maankäyttöä, palveluja ja liikennettä, on tullut voimaan 
6.7.2020 ja tuulivoima-alueiden vaihemaakuntakaava 29.1.2016. Vaihemaakuntakaava, joka kos-
kee luonnonarvoja ja -varoja on hyväksytty 14.6.2021 ja tullut voimaan 13.9.2021.Voimassa ole-
vissa maakuntakaavoissa suunnittelualuetta koskeva merkintä on retkeily- ja matkailutoimintojen 
alue (keltainen rasterirajaus). Suunnittelualue on merkitty likimäärin sinisellä viivarajauksella Varsi-
nais-Suomen maakuntakaavojen kaavayhdistelmään.



5

   
 

5.3 Rantayleiskaava
Kaava-aluetta koskeva Someron rantaosayleiskaava on vuodelta 2004, rantayleiskaavassa on kaava-alueen 
osalta osoitettu loma- ja matkailualuevaraus ( R) sekä metsätalousaluetta ( M ). Kaava-alue käsittää pohjois-
suunnassa myös yleiskaavan ulkopuolista aluetta. Rantayleiskaava on osittain vanhentunut aiemmin jo toteu-
tuneen maankäytön osalta.

Ote rantayleiskaavasta alla. 

5.4 Ranta-asemakaava
Osalla kaava-aluetta on voimassa v.1972 laadittu ranta-asemakaava, ranta-asemakaava on van-
hentunut nykyisen maankäytön ja yleiskaavan ratkaisuihin verrattuna , muulla osalla Särkjärveä on 
pääosin myös ranta-asemakaava, jossa on osoitettu oma- ja yhteisrantaisia lomarakennuspaikkoja 
ja vapaa-alueita. Ote ranta-asemakaavasta alla, 
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5.5 Rakennuskanta ja tiestö

Kaava-alueella on Hiidenlinnan matkailukeskuksen rakennuksia ja erilaisia matkailukeskuksen        
rakenteita. Alueella on nykyisin mm. linnamuotoinen kivirakenteinen ravintolarakennus, kahvio-ra-
kennus, skimuseo, kappeli, useita puissa ja maalla kulkevia seikkailuratoja, kesäteatteri, skeittaus-
ratoja, grillipaikkoja, jättiläiskokoisia peikkohahmoja, alueen pohjoisosassa sijaitsee lasten auto-
rata. Ravintolarakennus alla

Kaava-alueelle kulku tapahtuu maanteitse maantieltä 280 tai VT 2:lta paikallistietä Somerniemi-Sal-
kola pitkin ja edelleen Vesanojan paikallistietä ja loppuosa yksityisteitä pitkin Särkjärvelle.

6.LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET

Kaava-alueelta laadittuja selvityksiä ovat, 

- Varsinais-Suomen Salon seudun maakuntakaavojen selvitykset
- Someron rantayleiskaavan aineistot 
- Särkjärven vanhan ranta-asemakaavan aineistot
- Someron kaupunki maankäytön kehityskuva 2019

Luontoselvitys kaava-alueen osalta on tehty kesällä 2021.

7. ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET

7.1 Maakuntakaavan ja rantayleiskaavan ohjausvaikutus

Kaavassa arvioidaan maakuntakaavan ja rantayleiskaavan ohjausvaikutuksia suhteessa kaavarat-
kaisuun.
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7.2 Ympäristö- ja virkistyskäyttöön liittyvät vaikutukset

Kaavan ympäristövaikutukset arvioidaan kaavaratkaisuun perustuen.                                                                   

7.3 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavassa arvioidaan Hiidenlinnan matkailukeskuksen täydennysrakentamisen aiheuttamat vaiku-
tukset yhdyskunta- ja palvelurakenteeseen. Kaavan toteuttamisesta vastaa Hiidenlinna Oy.

7.4 Kulttuurihistoriallisten vaikutusten arviointi
Kaava-alueilla ei ole muinaismuistorekisterin mukaisia kohteita.  

8.KAAVATYÖN TAVOITEAIKATAULU

- Kaavoitus laitettu vireille 1.2021.
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä koko kaavaprosessin ajan.
- Kaavaluonnosaineistot nähtävillä noin 10-11.2021 aikana
- Kaavaehdotus nähtävillä noin 2-3.2022 aikana
- Kaavan hyväksymiskäsittelyt noin 4-5.2022 aikana

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta antava lisätietoja:

Kaavan laatija:

Insinööritoimisto Poutanen Oy , Koulukatu 19 13100 Hämeenlinna
Juha Poutanen, DI, YKS 361, p. 0400 480338, toimisto(at)poutanenoy.fi

Someron kaupunki :

Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen, p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(at)somero.fi
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SOMERON HIIDENLINNAN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

1. Johdanto
Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi keväällä 2021 Suomen Luontotieto Oy:ltä Someron Särk-
järven alueelle suunnitellun ranta-asemakaava alueen luontoarvojen perusselvityksen. Selvi-
tys liittyy kaavahankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perussel-
vityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Juha Poutanen ja Suomen 
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luonto-
tyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten 
lähteet ja purot. Selvitys sisälsi myös uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym.) inventoinnin. 
Maastotyöt toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 
2000) mukaisesti.

Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, teh-
tiin 3.5. – 7.6.2021 välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalai-
sen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi. Alueelta tehtiin myös jätöshavainnointiin 
perustuva liito-oravaselvitys 3.4.2021.

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyt-
töömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua 
luontotietoa. Nyt tutkitulta alueelta ei ole julkaistuja havaintoja esim. uhanalaisesta lajistosta.

Alueelta tehtiin myös jätöshavainnointiin perustuva liito-oravaselvitys 3.4.2021 sekä de-
tektorihavainnointiin perustuva lepakkoselvitys 13.8.2021.

Yleiskuva lohkon 1 alueelta
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SOMERON HIIDENLINNAN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

3. Tulokset
3.1 Alueen yleiskuvaus ja luontotyypit
Alue jaettiin viiteen lohkoon maankäytön ja kasvillisuuden perusteella. Kultakin lohkolta teh-
tiin lyhyt kuvaus, jossa kuvattiin kasvillisuuden yleispiirteet ja alueen nykyinen maankäyttö.

Lohko 1
Lohko käsittää alueen koillisnurkkauksessa sijaitsevan entisen korpialueen, joka on ojitettu jo 
vuosikymmeniä sitten.  Nykyisin alue on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Puusto on vart-
tunutta kuusikkoa (Picea abies) ja sekapuuna kasvaa yksittäisiä haapoja (Populus tremula) ja 
rauduskoivuja (Betula pendula). Pensaskerros on niukka ja koostuu lähinnä kuusen taimista 
ja yksittäisestä korpipaatsamasta (Rhamnus frangula). Aluskasvillisuuden valtalajina kasvaa 
mustikka (Vaccinium myrtillus). Muusta lajistosta mainittakoon niukkana kasvava hiirenpor-
���� ���	
��������� ������������������������ ���
�������� ����	�������� ��� �������������� ���-
lamagrostis phragmitoides). Alueen pohjoisreunalla kulkevan tien penkalla kasvoi hieman 
��������������������!�"����������������
#�����������������������������$�������������
muutamia kuusia tuulenkaatoina ja alueen haavoissa on tikankoloja. Lohkon pesimälinnus-
toon kuuluu pyy, käpytikka ja rautiainen.

Lohko 2
Suurin osa kaava-alueen metsäisestä osasta on tasakokoista ja tasaikäistä mäntyvaltaista (Pi-
nus sylvestris) talousmetsää. Puusto on noin 10–12 metristä ja alue on harvennettu joitakin 
vuosia sitten. Sekapuuna kasvaa jonkin verran kuusta ja rauduskoivua. Pensaskerroksessa kas-
vaa jonkin verran pihlajaa (Sorbus aucuparia). Metsätyyppi on melko kuivaa mustikkatyypin 
kangasta, jossa aluskasvillisuuden valtalajiston muodostavat mustikka, puolukka (Vaccinium 
�������%���������������	�������	������&�������$�������������������	%��������	��������-
����������������������������� ������'�����������%�������� ���
#�������������� �*���%�'��
virgaurea) kasvaa paikoin runsaslukuisena. Lohkon alueen pesimälinnustoon kuuluu metsä-
kirvinen.

Lohkon 2 männikköä
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SOMERON HIIDENLINNAN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

Lohko 3
Lohkon alue on avointa karting rata-aluetta. Osaa alueesta käytetään varastokenttänä. Alu-
eella kasvaa ylispuina muutamia mäntyjä, mutta muuten alue on puutonta. Alueella oli in-
ventointiajankohtana käynnissä maansiirtotöitä ja osa alueesta oli täysin kasvitonta. Rata-alu-
eiden väliin jäävän alueen aluskasvillisuus on kulttuurivaltaista. Idänsuunnassa alue jatkuu 
tontin rajalle saakka samanlaisena. Alueella havaittiin västäräkki, joka pesinee jossain alueen 
rakenteissa. Lohkon luontoarvot ovat niukat.

Lohkon 3 alueella on karting rata

Seikkailurata lohkon 4 alueella
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SOMERON HIIDENLINNAN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2021

Suomen Luontotieto Oy

Lohko 4
Lohkon alueella sijaitsee Hiidenlinna ja sen pihapiiri sekä seikkailurata, joka jää Hiidenlin-
nan ja karting-radan väliin. Matkailunähtävyytenä toimivan Hiidenlinnan alue on hoidettua 
pihapiiriä,  jonka luontoarvot ovat niukat. Seikkailuradan alue on harvapuustoista mustikka-
tyypin kangasta, jossa risteilee polkuja ja puiden välille on tehty vaijereiden varassa kulkeva 
seikkailurata. Alueella on myös laaja murskepohjainen parkkialue. Aluetta on siistitty, eikä 
alueella ole lahopuustoa. 

Lohko 5
Samalla kertaa tutkittiin myös kaava-alueen ulkopuoliset kaava- alueeseen rajautuvat kaksi 
tonttia, jotka kummatkin on rakennettu. Toisen tontin alueella on myös hevosaitaus. Tonttien 
sisämaan-puoleiset osat ovat harvapuustoista mäntyvaltaista kangasmetsää, jossa metsätyyppi 
on mustikka-tyypin kangasta. Niukka pensaskerros muodostuu puiden taimista. Aluskasvilli-
suuden valtalajiston muodostavat mustikka, puolukka, metsälauha ja paikoin myös metsäkas-
tikka. Alueen eteläosan rantavyöhykettä on muokattu ja rantaan johtaa sepelöityjä polkuja. 
Rantaviiva on karua eikä alueella kasva suurempaa vesikasvillisuutta kuten järviruokoa (Ph-
ragmites australis) tai järvikaislaa (Schoenoplectus lacustris) . Kelluslehtisistä paikalla esiintyy 
uistinvitaa (Potamogeton natans) ja ulpukkaa (Nuphar lutea)

3.2. Liito-oravaselvitys
3.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 
ym. 2019) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on 
vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimei-
sen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodi-

Lohkon 5 rantaviivaa
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rektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä 
eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli 
lajin suojelutaso säilyy suotuisana.

3.2.2 Aineisto ja käytetty menetelmä
Suunnittelualueelta tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyt-
täen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja 
ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta 3.4.2021. Maastokäynnin ajankohtana maa oli osin 
lumipeitteinen ja liito-oravan jätökset olivat helposti havaittavissa.  Jätöshavaintojen lisäksi 
alueelta etsittiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin suurikokoisempien 
puiden ja erityisesti haapojen tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi in-
ventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haa-
pojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi 
alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruo-
kailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita 
kertyy joskus runsaastikin puiden alle

3.2.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt liito-oravan jätöksiä, ja alueella on niukasti lajille sopivaa elinympäristöä. 
Ainoastaan lohkon 1 tiehen rajoittuva kuusikko, jossa kasvaa sekapuuna yksittäisiä haapoja, 
on lajille tyypillistä elinympäristöä. Alueella on myös muutama kolopuu. Alueen kaikki haa-
pojen tyvet tutkittiin tarkoin, eikä liito-oravan jätöksiä havaittu. Alueen kaavoitus ei estä lajin 
liikkumista alueen läpi, koska metsäinen yhteys tulee säilymään sekä alueen pohjois- että 
eteläreunalla.

Alueella ei havaittu liito-oravan jätöksiä
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3.3 Pesimälinnustoselvitys
Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston ha-
vaitsemiseksi. Peruslinnustoa ei alueelta laskettu. Alueen pohjoisosien metsäkuvioilta etsittiin 
pysyvän pesän rakentavien petolintujen pesiä.

3.3.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) 
liitteen I pesimälajit

Pyy (Bonasa bonasia) 1 pari
Lohkon 1 entisellä korpialueella havaittiin aikuinen pyy lajille sopivassa pesimäympäristössä. 
Liito-oravaselvityksen yhteydessä samalta alueelta löytyi runsaasti pyyn talvisia jätöksiä. Laji 
on edelleen Suomessa melko runsaslukuinen ja se kuuluu metsästettäviin riistalajeihin.

3.3.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 
ym. 2019) mainitut lintulajit

Västäräkki (Motacilla alba) (NT=silmälläpidettävä).  1 pari
Uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviin lajeihin luokiteltu västäräkki havaittiin karting-
radan alueella, jossa on lajille sopivia pesäpaikkoja. 

3.4 Lepakkoselvitys
3.4.1. Perustietoa Suomen lepakoista
Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on varmuudella todettu li-
sääntyvän maassamme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt laji on pohjanlepakko (Eptesicus nils-
soni), josta on tehty havaintoja Lapin pohjoisosista asti. Muita yleisesti esiintyviä lajeja ovat 
viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii), 
sekä korvayökkö (Plecotus auritus). Suomen EUROBATS-raportin mukaan viiksisiippojen le-
vinneisyys ulottuu pohjoisille leveyspiireille 64–65 asti, korvayökön ja vesisiipan pohjoisille 
leveyspiireille 63–64 asti. Edullisilla paikoilla siippoja on kuitenkin tavattu jopa 66 leveysas-
teen pohjoispuolella (Wermundsen 2010). Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvi-
naisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien 
esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta tarkkaan. 

Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät 
päivän suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jot-
ka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuu-
riympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolo-
puiden määrä on metsä-talouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne 
siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa 
lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan.

Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin 
lajeihin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai hei-
kentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitet-
tu luonnonsuojelu-lain 38 §:n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden 
suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden 
talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen.

Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousym-
päristöjen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa 
ravintoa; tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisim-
mässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erit-
täin uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä 
ripsisiippa on myös luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi.
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3.4.2 Käytetty menetelmä
Alueen lepakoita selvitettiin detektorihavainnoinnilla aamuyöllä 13.8.2021. Alueella tehty 
lepakkoselvitys toteutettiin näköhavainnoinnin sekä havainnoimalla lepakoiden käyttämiä 
kaikuluotausääniä ultraäänidetektoria käyttäen. Havainnoinnissa käytettiin Pettersson Elekt-
ronikin valmistamaa detektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla lepakoiden korkeat kaikuluotau-
säänet muunnetaan korvin kuultaviksi. Passiivisia, äänittäviä kuuntelulaitteita ei selvityksessä 
käytetty.

���������	���������������	�����
	������������<�=�����������	�����������������%����������
kuuluvuusaluetta (25- 50 kHz). Tunnistamattomia ääniä ei selvityksessä havaittu. Havaintoyö 
oli poutainen ja tyyni lämpötilan ollessa +12 astetta. Alueelta ei ollut saatavilla julkaistua 
���������������???$����$��$

3.4.3 Tulokset
Alueen lepakkolajistosta saatiin yhden yön havainnoinnin perusteella kohtuullinen yleiskuva.  
Alueella tehtiin kuuluhavaintoja 2-4 pohjanlepakosta. Pohjanlepakkohavainnot tehtiin alu-
een pohjoisosan tien varrella ja karting radan länsireunan metsänreunalla. On mahdollista ja 
jopa todennäköistä, että alueella liikkui vain kaksi pohjanlepakkoa, koska havaintopaikkojen 
välinen etäisyys oli vain noin 200 metriä. Lajille tyypillisen tapaan pareittain liikkuneet poh-
janlepakot saalistivat puiden latvuston yläpuolella. 

Aiemmin alueelle tehdyn luontotyyppiselvityksen yhteydessä etsittiin tuloksetta myös le-
pakoille mahdollisesti talvehtimispaikoiksi sopivia luolia ja syviä louhikoita. Alueella havaitut 
pohjanlepakot pesivät todennäköisesti jossain lähiseudun rakennuksessa. Suuria kolopuita ei 
alueella ole, joten mahdollisia lepakoille sopivia pesäpaikkoja ei alueella ole. Lepakoiden 
pienen määrän perusteella tutkimusalue kuuluisi Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kar-
toitusohjeen mukaan (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2012) luokkaan III eli lepakoi-
den käyttämään muuhun alueeseen.

Lepakkodetektori
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4. Yhteenveto
Tutkimusalueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä 
Metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myöskään Vesilain (Vesilaki 
587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ei alueella ole. kuten ei myöskään uhanalaisia 
luontotyyppejä (Raunio 2008). Alueella ei ole liito-oravan elinpiriä eikä viitasammakoille so-
pivia kutupaikkoja. Lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja, kuten luolia tai syviä louhikoita 
ei alueella ole. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella havaittiin pyy lohkon 1 alueella. 
Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainituista lintulajeista alueella 
havaittiin västäräkki. Alueella ei ole perinnebiotooppeja eikä vanhaan asutukseen viittaavaa 
kasvilajistoa havaittu Vieraslajeista lupiinia esiintyy alueen teiden varsilla. 

Pyy kuuluu alueen pesimälinnustoon
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Karting-radan hulevedet imeytetään radan reunoille

Lintualtaan jälkeen selkeytettyjen vesien imeytys

Rakennuspaikan hulevedet imeytetään tai biosuodatetaan tontilla.

Rakennuspaikan hulevedet imeytetään tai biosuodatetaan tontilla.

Rakennuspaikan hulevedet imeytetään tai biosuodatetaan tontilla.

Ojalla kootaan yläpuoliset hulevedet

Rakennuspaikan hulevedet imeytetään tai biosuodatetaan tontilla.

Lintuallas jää selkeytysaltaaksi

10 m³ umpisäiliö
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