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Kuuskajaskarin vartiolinnakesaari sijaitsee Rauman keskisessä saaristossa. Saarelta on lähimmillään noin kolmen kilometrin matka mantereella sijaitsevaan Ulko-Petäjäkseen. Kuuskajaskarin pohjoispuolella noin kymmenen kilometrin etäisyydellä sijaitsee Rauman suurin saari,
Nurmes. 28 hehtaarin selvitysalue (kuva 1) käsittää rajauksen, joka ulottuu saaren rantaviivoihin. Vesialueita ei näin ollen tutkittu.
Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Kuuskajaskarin luontoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan suunnitella alueen kaavoitusta ja muuta maankäyttöä.
Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastaa lintuihin, putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luontokartoittaja Santtu Ahlman (Ahlman Konsultointi & suunnittelu).

Kuva 1.
Kuuskajaskarin
luontoselvitysalueen
rajaus kulkee rantaviivoja
pitkin (28 ha).
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1:2000

3

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Selvitysalue (kuva 1) on 28 hehtaarin laajuinen kokonaisuus, joka on kokonaisuudessaan varsin sekava. Saarella on pitkä kulttuurivaikutteinen historia, sillä siellä on ollut laidunnusta jo
1600-luvulla. Oman – hyvin hallitsevan – leimansa Kuuskajaskarille antaa puolustusvoimiin
liittyvä historia, joka sai alkunsa jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Rannikkotykistö ja
siihen liittyvät kasarmi- ja asuinrakennukset sekä maisemaa hallitsevat merivartiotornit, ampumaratarakenteet ja juoksuhaudat ovat muokanneet saaresta hyvin omaperäisen kokonaisuuden. Varusmiehet poistuivat saarelta 1990-luvun lopussa, jolloin yksikkö lopetettiin. Nykyään
rakennuksia käytetään lähinnä matkailutarkoituksessa, ja etenkin heinäkuussa matkailijoiden
määrä on merkittävä.
Saarella on voimakkaan kulttuurihistorian lisäksi myös luonnontilaisia osuuksia, kuten
esimerkiksi rantakallioita ja tervaleppäyhdyskuntia. Länsipuoliskon metsät ovat pääosin kuivahkoja ja kuivia mäntyvaltaisia kankaita.

LuONTOSELVITYKSEN SISÄLLÖSTÄ
Kuuskajaskarin luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää liito-oravien esiintyminen alueella,
linnusto, putkilokasvit sekä elinympäristöt. Samalla kartoitettiin mahdolliset uhanalaiset ja
EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltavat lajit sekä selvitettiin lakien mukaisesti suojeltavat
luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt kaavoitusta varten.
Käytännössä luontoselvitys koostui kahdesta erillisestä osiosta: linnusto inventoitiin viiden
käynnin aikana 6.5., 17.5., 1.6., 8.6. ja 15.6. Ensimmäisen käynnin yhteydessä selvitettiin myös
liito-oravien mahdollinen esiintyminen alueella. Kasvillisuusselvitys tehtiin 9.–10.8. Kunkin
osa-alueen tutkimusmenetelmät esitellään erikseen. Elinympäristöjä koskevassa osiossa esitetään jokaisen kuvion mahdolliset luontoarvot ja maankäyttösuositukset.

LIITO-ORAVASELVITYS
Tutkimusmenetelmät

Kuuskajaskari kierrettiin huolella läpi linnustoselvityksen yhteydessä 6.5., jolloin etsittiin liitooravien jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Inventointi tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat
jo täysin sulaneet. Näin ollen mahdollisien jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset.
Alueelta tutkittiin lähes kaikkien lehtipuiden ja kuusten tyvet. Myös useiden mäntyjen tyvet
tutkittiin, vaikka liito-orava ei tyypillisesti suosi mäntyjä.
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Liito-oravan elinpiiristä

Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Kesällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravinto koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy
olla riittävästi tarjolla.
Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimääräinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on
tärkeitä ydinalueita.
Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alueille. Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levittäytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin
sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liitooravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.

Liito-orava lainsäädännössä

Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.

Tulokset ja päätelmät

Kuuskajaskari on noin kolmen kilometrin etäisyydellä mantereesta, mutta vaikka liito-oravan
esiintyminen saarella oli hyvin epätodennäköistä, haluttiin tilanne selvittää linnustoinventointien yhteydessä. Lajin jätöshavaintoja ei kuitenkaan tehty lainkaan, eikä liito-oravaa tarvitse
näin ollen huomioida alueen maankäytössä.
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LINNUStoselvitys
Tutkimusmenetelmät

Pesimälinnusto selvitettiin vesilintu- ja kartoituslaskennoin 6.5., 17.5., 1.6., 8.6. ja 15.6. Linnustoa havainnoitiin myös kasvillisuuskartoitusten ohessa 9.8. ja 10.8. Kartoitukset tehtiin hyvin
varhain aamuyöstä alkaen useiden tuntien ajan pitkälle aamupäivään, kunnes linnut lopettivat
aktiivisen laulamisen. Poikkeuksena on kuitenkin kaksi ensimmäistä käyntiä, jolloin maastotyö
aloitettiin myöhemmin. Yölaulajiin keskittyviä inventointeja ei tehty.
Vesilintulaskennat tehtiin yhtä aikaa kartoituslaskentojen kanssa Helsingin yliopiston
eläinmuseon vuonna 2007 täydennettyjen laskentaohjeiden mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan
ensimmäinen laskenta tehdään huhti-toukokuun vaihteessa, toinen toukokuun puolivälissä ja
kolmas toukokuun lopussa. Tarkat laskenta-ajankohdat määräytyivät kevään edistymisen ja
meren jäätilanteen mukaan. Parimääräarvio tehtiin kunkin lajin arvioitua pesinnän alkua lähimmän laskentakerran perusteella.
Vesilintulaskennat pyritään ajoittamaan siten, että ne tehdään sinä ajankohtana, kun pesivät parit ovat asettuneet tutkimusalueelle, mutta koiraat ovat vielä naaraiden seurana. Haudonnan alettua koiraat lähtevät pois pesimäkosteikoilta.
Vesilintujen parimäärän arviointi perustuu hyvin pitkälti havaittujen koiraiden määrään.
Pesiviksi pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: yksinäinen koiras tai 2–4 koiraan parvi, pariskunta (puolisukeltajasorsat), juhlapukuinen koiras tai pariskunta (telkkä), naaraiden yksilömäärä (sotkat), yksinäinen lintu lähellä rantaa, pari, reviirikiista ja erikseen ääntelevät linnut
(nokikana). Selvät muuttoparvet eriteltiin pois pesimälinnustosta.
Kartoituslaskentamenetelmää käytettiin maalinnuston selvittämiseen, ja se soveltuu hyvin
pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin. Menetelmä perustuu siihen, että kaikki pareiksi
tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja viiden inventointikerran selvitystä voidaan pitää hyvin tarkkana.

Kuuskajaskarin linnustosta

Selvitysalueen luontotyypit ovat varsin monipuolisia (katso kasvillisuusselvitys s. 21), minkä
vuoksi sekä lajisto että parimäärät ovat poikkeuksellisen suuria. Tiheyteen vaikuttaa myös se,
että kyseessä on merellä oleva puustoinen saari, johon linnut hakeutuvat pesimään tavanomaista tiheämmin. Peruslajistoa luonnehtivat peippo (21 paria), kirjosieppo (20), pajulintu (12), punarinta (10) ja västäräkki (7). Nämä viisi lajia muodostavat 46 prosenttia kokonaisparimäärästä.
Saarella pesi peräti 40 eri lajia ja yhteensä 153 paria (taulukko 1). Lintutiheys on vastaavasti
huikeat 546 paria sataa hehtaaria kohden, eli poikkeuksellisen suuri. Metsämaiden perustiheys
on yleensä 100–200 paria ja rehevissä lehdoissa se voi olla jopa 400–600 paria neliökilometriä kohden. Alla olevassa lajiluettelossa esitellään kunkin lajin tiedot. Luettelossa tarkastellaan
myös sellaisia lajeja, jotka eivät pesineet saarella vuonna 2011.
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Lajikohtaista tarkastelua
Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)
Pariskunta oli Kuuskajaskarin kupeessa toukokuun alkupuoliskolla, mutta laji ei kuitenkaan
pesinyt saarella. Kyhmyjoutsen on tyypillinen rehevien merenrantakasvustojen pesijä.
Kanadanhanhi (Branta canadensis)
Aivan pohjoisosassa pesi yksi pari, mutta pesintä ilmeisesti epäonnistui (reviirikartta 1).
Kanadanhanhi on varsin harvalukuinen rannikon ja suurten sisämaajärvien laji.
Valkoposkihanhi (Branta leucopsis)
Saaren rannoilla tepasteli kahdeksan aikuista lintua ja yksi kookas poikanen 9.8.,
mutta laji ei pesinyt paikalla. Linnut olivat luultavasti tulleet ruokailemaan nurmialueelle
joltain lähisaarelta. Valkoposkihanhi pesii yhä runsaslukuisempana rannikolla.
Sinisorsa (Anas platyrhynchos)								
Yksi naaraspukuinen lintu lähti saaren rannalta 10.8., mutta laji ei pesinyt Kuuskajaskarissa.
Sinisorsa on hyvin yleinen laji, joka on pesimäympäristönsä valinnassa varsin vaatimaton.

Laji

Parimäärä

Laji

Parimäärä

Kanadanhanhi

1

Laulurastas

3

Lapasorsa

1

Hernekerttu

5

Tukkasotka

2

Pensaskerttu

2

Telkkä

1

Lehtokerttu

1

Tukkakoskelo

2

Mustapääkerttu

1

Isokoskelo

1

Tiltaltti

3

Teeri

1

Pajulintu

12

Meriharakka

2

Hippäinen

5

Rantasipi

2

Harmaasieppo

1

Sepelkyyhky

1

Kirjosieppo

20

Haarapääsky

4

Sinitiainen

1

Räystäspääsky

2

Talitiainen

5

Västäräkki

7

Varis

2

Rautiainen

3

Kottarainen

1

Punarinta

10

Peippo

21

Satakieli

1

Viherpeippo

3

Leppälintu

3

Vihervarpunen

4

Kivitasku

2

Urpiainen

2

Mustarastas

6

Keltasirkku

2

Räkättirastas

6

Pajusirkku

1

Yhteensä

153
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Taulukko 1.
Kuuskajaskarin
pesimälinnusto
parimäärineen.

Lapasorsa (Anas clypeata)								
Reviiri merkittiin saaren etelärannalta (reviirikartta 1).
Lapasorsa on vaatelias parhaiden lintukosteikkojen laji.
Tukkasotka (Aythya fuligula)
Kaksi paria pesi itärannalla laiturin pohjoispuolella (reviirikartta 1).
Tukkasotka on viime vuosina taantunut Satakunnassakin ja on hävinnyt monelta
sisämaan kohteelta jo vuosia sitten. Laji suosii etenkin reheviä kosteikkoja.
Se on uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU).
Haahka (Somateria mollissima)
Kuuskajaskarin ympärillä oli vielä toukokuun alussa useita haahkoja,
mutta ne eivät ilmeisesti pesineet lainkaan saarella vaan jollain lähiluodolla.
Pilkkasiipi (Melanitta fusca)
Sekä koiras- että naaraspilkkasiipi oleskeli saaren pohjoispuolella toukokuun alussa,
mutta lajin tulkittiin pesivät toisaalla.
Telkkä (Bucephala clangula)								
Vain yksi telkkäpari pesi eteläosassa (reviirikartta 1).
Telkälle kelpaavat lähes kaikentyyppiset vesistöt, ja pesäpaikat voivat sijaita
kaukana lähimmästä vesistöstä. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Tukkakoskelo (Mergus serrator)								
Kaksi paria asettui pesimään tutkimusalueen kaakkoisosaan (reviirikartta 1).
Tukkakoskelo on suurten selkä- ja reittivesien sekä merivyöhykkeen pesimälaji.
Se on uhanalaisuusluokittelussa silmälläpidettävä (NT).
Isokoskelo (Mergus merganser)
Yksi pari merkittiin pesiväksi länsirannalle (reviirikartta 1).
Isokoskelo on tukkakoskelon tavoin suurten vesistöjen laji.
Merimetso (Phalacrocorax carbo)
Kuuskajaskarin lähivesillä lensi ja kalasti jokaisella inventointikerralla
muutamia merimetsoja, mutta ilmeisesti ne pesivät jollain lähiluodolla tai
käyvät kauempaa ravinnonhaussa.
Varpushaukka (Accipiter nisus)
Naaraspukuinen lintu saalisti saaren länsiosassa 9.8., mutta pesintään viittaavia
havaintoja ei tehty lainkaan maastokauden aikana.
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Teeri (Tetrao tetrix) 								
Pariskunta havaittiin länsikallioilla (reviirikartta 2). Lisäksi koiras soidinsi samalla paikalla
ja kertaalleen myös lähiluodolla. Teeren soidinpaikat ovat avoimia, usein soita, peltoja tai
hakkuuaukkoja. Teeri on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji, Suomen erityisvastuulaji
sekä uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT).
Meriharakka (Haematopus ostralegus)						
Kaksi paria pesi tutkimuskohteen kaakkoispuoliskolla (reviirikartta 2). Meriharakka on
alun perin mereinen laji, joka viihtyy muun muassa ulkoluodoilla. Se on kuitenkin
urbanisoitunut ja alkanut pesiä myös rannikon lähellä sopivilla peltoalueilla.
Tylli (Charadrius hiaticula)						
Ääntelyä kuultiin muutaman kerran 9.8., mutta kyseessä oli muuttava yksilö.
Kuovi (Numenius arquata)							
Yksinäinen lintu nousi saaresta muutolle 9.8., mutta laji ei pesinyt saarella. Kuovi on selvästi
taantunut viljelysmaiden avopesijä. Se on alueellisesti uhanalainen ja Suomen erityisvastuulaji.
Valkoviklo (Tringa nebularia)							
Muutamia yksilöitä muutti sekä 9.8. että 10.8., mutta laji ei pesinyt saarella.
Rantasipi (Actitis hypoleucos)						
Pari pesi sekä itä- että pohjoisrannalla (reviirikartta 2). Tyypillisimmin rantasipi on kirkkailla ja
kivikkorantaisilla järvillä. Edellisessä uhanalaisuusluokituksessa sipi oli elinvoimainen, mutta
nyt se luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT). Se on myös Suomen erityisvastuulaji.
Kalalokki (Larus canus)						
Kalalokkeja pesi lähiluodoilla, mutta ei Kuuskajaskarissa.
Myöskään selkä- (L. fuscus), harmaa- (L. argentatus) ja merilokki (L. marinus)
eivät pesineet saarella, mutta lensivät välittömässä läheisyydessä.
Kalatiira (Sterna hirundo)						
Kalatiira pesi lähiluodoilla, mutta ei Kuuskajaskarissa.
Myöskään lapintiira (S. paradisaea) ei pesinyt saarella, mutta vieraili lähivesillä säännöllisesti.
Sepelkyyhky (Columba palumbus)					
Ainoa koiras soidinsi pohjoisosan metsässä (reviirikartta 2).
Sepelkyyhkyn pesäpaikka on tyypillisimmillään viljelysalueiden liepeillä olevassa kuusikossa.
Tervapääsky (Apus apus)						
Yksi lintu lensi saaren yllä usein toukokuun lopulla, mutta sen ei tulkittu pesivän saarella.
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Käpytikka (Dendrocopos major)					
Saaressa oli talven jäljiltä useita tikanpajoja käpykasoineen, mutta linnustoselvityksen
yhteydessä lajia ei havaittu kertaakaan. Laji äänteli muutaman kerran 9.8., mutta kyseessä
saattoi olla vaeltava yksilö, minkä vuoksi sitä ei tulkittu pesiväksi. Käpytikka viihtyy
hyvin monenlaisissa metsäisissä elinympäristöissä, mieluiten kuitenkin havumetsissä.
Haarapääsky (Hirundo rustica)				
Rakennuksissa pesi vähintään neljä paria (reviirikartta 2), mutta jokin pesä on saattanut jäädä
löytymättä. Haarapääsky pesii mieluiten maalaismaisemissa pihapiireissä. Se on selvästi taantunut viime aikoina.
Räystäspääsky (Delichon urbicum)				
Vähintään kaksi paria pesi rakennuksissa itäosassa (reviirikartta 2),
mutta jokin pesä on saattanut jäädä löytymättä. Laji pesii mieluiten erilaisiin rakenteisiin,
kuten maataloihin ja siltojen alle. Parimäärä on hyvin karkea arvio.
Västäräkki (Motacilla alba)				
Saarelta merkittiin yhteensä seitsemän elinpiiriä, jotka keskittyivät rantojen tuntumaan
(reviirikartta 3). Västäräkki on pesimäpaikkansa suhteen hyvin sopeutuvainen, sillä sille
kelpaavat niin pihapiirien rakennukset, rantakivikot kuin hakkuuaukotkin.
Rautiainen (Prunella modularis)
Kolme paria löydettiin alueen eteläpuoliskolta (reviirikartta 3).
Rautiaisen tyypillinen elinympäristö on kuusikko.
Punarinta (Erithacus rubecula)
Soidinreviirejä havaittiin yhteensä kymmenen, ja ne sijoittuivat varsin
tasaisesti (reviirikartta 3). Laji on Kuuskajaskasrin neljänneksi runsain lintu.
Punarinta kelpuuttaa pesimäpaikoikseen monipuolisesti kaikenlaisia elinympäristöjä,
mieluiten kuitenkin kuusikoita.
Satakieli (Luscinia luscinia)				
Yksi koiras lauloi kaakkoisosassa (reviirikartta 3).
Satakieli on eteläinen laji, joka viihtyy parhaiten nimenomaan rantalehdoissa.
Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)				
Kolmea paria asettui pesimään saarelle (reviirikartta 3). Leppälintu on muun muassa
iäkkäiden mäntymetsien laji, mutta se vaatii sopivan pesäkolon, mikä rajaa
elinympäristömahdollisuuksia. Se on Suomen erityisvastuulaji.
Kivitasku (Oenanthe oenanthe)				
Pari pesi sekä etelä- että länsikallioilla (reviirikartta 3). Kivitasku on nimensä mukaisesti
kivikkomaiden laji, joka pesii mieluusti myös maa-aineksenottoalueilla, louhoksilla,
kiviaidoilla ja rantakivikoissa. Se oli valtakunnallisessa uhanalaisluokituksessa
silmälläpidettävä, mutta päivitetyssä versiossa luokitus nousi vaarantuneeksi (VU).
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Mustarastas (Turdus merula)
Saarelta löydettiin kaksi kolmen parin löyhää rykelmää (reviirikartta 4). Mustarastaan
tavoittaa monenlaisista elinympäristöistä, mutta karuimpia paikkoja se yleensä karttaa.
Räkättirastas (Turdus pilaris)			
Kuusi paria pesi rakennusten lähellä (reviirikartta 4).
Räkättirastas on kulttuuriläheinen laji, joka pesii monesti useiden – jopa kymmenien –
parien voimin pihapiireissä ja viljelysalueiden liepeillä olevissa metsissä.
Laulurastas (Turdus philomelos)
Kolme reviiriä löydettiin pohjoispuoliskolta (reviirikartta 4).
Laulurastas on hyvin yleinen laji, joka on erityisesti mieltynyt kuusikoihin.
Hernekerttu (Sylvia curruca)
Viiden parin elinpiirit löydettiin eri puolelta saarta (reviirikartta 4).
Hernekerttu on varsin karujen paikkojen laji, joka pesii muun muassa pensaikkomailla,
taimikoissa ja kuivilla metsien laiteilla.
Pensaskerttu (Sylvia communis)
Pariskunta asettui pesimään etelä- ja länsirannan tuntumaan (reviirikartta 4).
Pensaskerttu on etenkin pensaikkomaiden ja metsänlaiteiden laji.
Lehtokerttu (Sylvia borin)		
Yksi koiras lauloi alueen keskivaiheilla (reviirikartta 4). Lehtokerttu on nimensä
mukaisesti rehevien metsien laji, joka viihtyy etenkin lehtimetsissä ja metsänlaiteilla.
Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Yksi elinpiiri havaittiin alueen keskiosan tuntumasta (reviirikartta 5).
Mustapääkerttu on rehevien lehti- ja sekametsien laji.
Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Tutkimusalueella oli yhteensä kolme reviiriä (reviirikartta 5).
Tiltaltti on tyypillinen kuusikkolaji, joka asustaa mieluiten iäkkäissä kuusimetsissä.
Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
12 parin reviirit jakautuivat varsin tasaisesti alueelle (reviirikartta 5).
Pajulintu on Kuuskajaskarin kolmanneksi runsaslukuisin pesimälaji,
joka suosii käytännössä kaikkia metsäisiä alueita.
Hippiäinen (Regulus regulus)
Rajauksen kuusikoihin asettui viisi hippiäisparia (reviirikartta 5).
Kuusivaltaiset metsät ovat hippiäisen tyypillisiä elinympäristöjä.
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Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Vain yhden parin reviiri varmistettiin maastotöiden aikana (reviirikartta 5).
Harmaasieppo on monenlaisten ympäristöjen laji, joka on usein kulttuuriläheinen.
Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Peräti 20 paria pesi saarella (reviirikartta 5). Lajin runsauteen vaikuttaa jossain määrin
pöntötys, joka on ollut tehokasta Kuuskajaskarissa. Kirjosieppo asuu mielellään myös hyvin
karuissa paikoissa, kunhan tarjolla on riittävästi pesäkoloja.
Sinitiainen (Parus caeruleus)
Laji löydettiin yhden parin voimin vain pohjoisosasta (reviirikartta 6).
Sinitiainen on usein kulttuurisidonnainen laji, mutta se viihtyy myös
kauempana asutuksista rehevillä metsämailla, joissa on pesäkoloja tarjolla.
Talitiainen (Parus major)
Yhteensä alueella pesi viisi paria (reviirikartta 6). Talitiainen pesii kaikenlaisissa metsissä,
kunhan tarjolla on valmiita pesäkoloja.
Varis (Corvus cornix)
Kaksi paria tulkittiin pesiviksi (reviirikartta 6).
Varis on sekä kulttuuri- että erämaalaji, joka pesii myös ulkosaaristossa.
Kottarainen (Sturnus vulgaris)
Yksi pari pesi luonnonkolossa kaakkoisosassa (reviirikartta 6). Kottarainen on
maalaismaisemien ja viljelysalueiden laji, joka pesii mieluusti maatalon pihaan asetettuun
linnunpönttöön. Se oli edellisen valtakunnallisen uhanalaisuusluokituksen mukaan
silmälläpidettävä, mutta uudessa luokituksessa se on elinvoimainen.
Peippo (Fringilla coelebs)
Rajaukselta löydettiin yhteensä 21 peipporeviiriä (reviirikartta 6).
Peippo on Kuuskajaskarin runsain pesimälaji. Sen tapaa kaikenlaisista metsistä.
Viherpeippo (Carduelis chloris)
Elinpiirejä löydettiin yhteensä kolme (reviirikartta 6). Viherpeippo on
kulttuuriläheinen laji, joka suosii muun muassa pihapensaita pesimäpaikkoinaan.
Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Alueella pesi kolme paria (reviirikartta 7). Vihervarpunen on kuusikoiden laji,
jonka pesimäkannat vaihtelevat voimakkaasti kuusten siemensatojen mukaan.
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Urpiainen (Carduelis flammea)
Kaksi paria pesi pohjoisosassa (reviirikartta 7). Havainto on erikoinen, sillä kyseessä oli
cabaret-alalajin edustajia eli ns. ruskourpiaisia. Alalajin esiintyminen Suomessa on vielä
hieman hämärän peitossa, mutta niitä pesii jonkin verran Satakunnan rannikkolinjalla.
Urpiainen on pohjoinen laji, joka pesii hyvin harvalukuisena Etelä-Suomessa.
Se kelpuuttaa pesimäympäristöikseen melko monenlaisia metsäisiä alueita,
toisinaan jopa varttuneita taimikoita.
Pikkukäpylintu (Loxia curvirostra)
Kuuden käpylinnun parvi havaittiin lounaisosassa 15.6., mutta kyseessä oli
vaellusmatkalla pysähtyneestä poikueesta, joka ei pesinyt saaressa.
Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Vain kaksi reviiriä havaittiin karuilla ja avoimilla paikoilla (reviirikartta 7).
Keltasirkku on runsaimmillaan maalaismaisemissa viljelysten laiteilla sekä
toisaalta myös hakkuuaukoissa.
Pajusirkku (Emberiza schoeniclus)
Alueen ainoa soidintava koiras havaittiin aivan kaakkoiskärjessä (reviirikartta 7).
Pajusirkku on ruoikoiden ja kosteikkoja reunustavien pajukoiden pesimälaji.
Toisinaan sen tapaa myös peltoalueilta ojien varsilta.

Päätelmät

Kuuskajaskarin linnusto on saaren pienestä pinta-alasta riippumatta hyvin monipuolinen ja
parimäärät poikkeuksellisen suuria. Merkittäviä elinympäristöjä edustavat etenkin rantakalliot
pienialaisine merenrantaniittymosaiikkeineen sekä lähes luonnontilaiset metsäosiot.
Alueella pesivistä lajeista tukkasotka ja kivitasku ovat vaarantuneita (VU) sekä tukkakoskelo, rantasipi ja teeri silmälläpidettäviä (NT). Teeri on myös lintudirektiivin I-liitteen laji ja
Suomen erityisvastuulaji. Myös telkkä ja leppälintu ovat erityisvastuulajeja. Mikäli kasvillisuusselvityksen yhteydessä esitetyt suojelurajaukset huomioidaan, niin linnustollekin turvataan suotuisia elinympäristöjä. Tukkasotkan elinympäristö on lisäksi rajattu alueeksi, joka suositetaan säilytettävän ennallaan (kuva 3).
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Reviirikartta 1.
Kanadanhanhen (1 pari), lapasorsan (1 pr), tukkasotkan (2 pr),
telkän (1 pr), tukkakoskelon (2 pr) ja isokoskelon (1 pr) reviirit.

0

Kanadanhanhi

Telkkä

Lapasorsa

Tukkakoskelo

Tukkasotka

Isokoskelo

100 m

1:2000
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Reviirikartta 2.
Teeren (1 pari), meriharakan (2 pr), rantasipin (2 pr),
sepelkyyhkyn (1 pr), haarapääskyn (4 pr) ja räystäspääskyn (2 pr) reviirit.

0

Teeri

Sepelkyyhky

Meriharakka

Haarapääsky

Rantasipi

Räystäspääsky

100 m

1:2000
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Reviirikartta 3.
Västäräkin (7 paria), rautiaisen (3 pr), punarinnan (10 pr),
satakielin (1 pr), leppälinnun (3 pr) ja kivitaskun (2 pr) reviirit.

0

Västäräkki

Satakieli

Rautiainen

Leppälintu

Punarinta

Kivitasku

100 m

1:2000
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Reviirikartta 4.
Mustarastaan (6 paria), räkättirastaan (6 pr), laulurastaan (3 pr),
hernekertun (5 pr), pensaskertun (2 pr) ja lehtokertun (1 pr) reviirit.

0

Mustarastas

Hernekerttu

Räkättirastas

Pensaskerttu

Laulurastas

Lehtokerttu

100 m

1:2000
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Reviirikartta 5.
Mustapääkertun (1 pari), tiltaltin (3 pr), pajulinnun (12 pr),
hippiäisen (5 pr), harmaasiepon (1 pr) ja kirjosiepon (20 pr) reviirit.

0

Mustapääkerttu

Hippiäinen

Tiltaltti

Harmaasieppo

Pajulintu

Kirjosieppo

100 m

1:2000
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Reviirikartta 6.
Sinitiaisen (1 pari), talitiaisen (5 pr), variksen (2 pr),
kottaraisen (1 pr), peipon (21 pr) ja viherpeipon (3 pr) reviirit.

0

Sinitiainen

Kottarainen

Talitiainen

Peippo

Varis

Viherpeippo

100 m

1:2000
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Reviirikartta 7.
Vihervarpusen (3 paria), urpiaisen (2 pr),
keltasirkun (2 pr) ja pajusirkun (1 pr) reviirit.

0

Vihervarpunen

Keltasirkku

Urpiainen

Pajusirkku

100 m

1:2000
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Kasvillisuusselvitys
Kuuskajaskarin kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 9.8. ja 10.8., mutta lajistoa havainnoitiin
myös linnustoselvitysten yhteydessä 6.5., 17.5., 1.6., 8.6. ja 15.6.

Tutkimusmenetelmät

Saari kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit, myös
puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa ja niiden rajat
piirrettiin ortoilmakuvalle (kuva 2). Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot.

Kuuskajaskarin kasvilajistosta

Varsin monipuoliset elinympäristöt vaikuttavat putkilokasvilajistoon, minkä vuoksi alueelta löydettiin pinta-alaan nähden paljon eri lajeja. Vallitsevat luontotyypit ovat mäntyvaltaisia
kankaita, mutta pihapiirien ja erilaisten rakennusten pirstoma itäpuolisko tuo lajistoon oman
lisänsä. Alueella on myös luonnontilaisia kuvioita, kuten esimerkiksi pohjoisosan tervaleppäyhdyskunta ja länsiosan rantakalliot. Merilajistoa tavattiin usein lajien voimin rantaviivan tuntumasta. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg
2005) mukainen.

Kuviokohtaiset kuvaukset

Tässä osiossa kuvataan jokaisen kuvion yleisluonnehdinta ja maankäyttösuositukset. Lisäksi
tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset
on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä on viljelysalue tai jokin muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään pelkkää
viivaa.
1. Rantakallio
									
[LC]
Nuotiopaikan lähellä oleva laakea rantakallio, jossa on paahdepaikkojen lajistoa, kuten isomaksaruohoa, ruoholaukkaa ja niin edelleen. Kalliota reunustaa kapea rantavyöhyke, jossa on monipuolista merenrantaniittyjen lajistoa, kuten suolavihvilää, vilukkoa, meriratamoa, rantatädykettä ja lukuisia muita lajeja. Vaikka alue on varsin pieni, niin se on Kuuskajaskarin edustavin
kokonaisuus vastaavaa luontotyyppiä.
Maankäyttösuositus: nuotiopaikkaan lukuun ottamatta kuvio on syytä säilyttää entisellään,
sillä se on hyvin edustava kohde, joka voidaan väljästi tulkita myös merenrantaniityksi, joka on
uhanalaisuusluokitukseltaan äärimmäisen uhanalainen (CR).
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Kuva 2. Kuuskajaskarin kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta).
1

3

2

4
5
7

6

5
8
7

8

11
9

6

10

8

12

13

5
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2. Joutomaa										
[–]
Joutomaaksi tulkittava alue, jossa kasvaa etenkin heiniä, apiloita, kyläkarhiaista, pujoa, pietaryrttiä ja paikoin myös ahdekaunokkia. Rajaukselle on levinnyt kulttuuritulokkaita, kuten
esimerkiksi kurtturuusu ja valkomesikkä.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
3. Tervaleppäyhdyskunta 								
[LC]
Hyvin edustava ja monimuotoinen tervaleppäyhdyskunta, jossa on paikoin järeitä ja iäkkäitä
tervaleppiä sekä runsaasti lahopuuta. Myös kuusia ja mäntyjä on joukossa. Aluskasvillisuus on
vehmasta, sillä hallitsevia lajeja ovat iso- ja metsäalvejuuri, hiirenporras, puna-ailakki, mesiangervo, vadelma ja mesiangervo. Rajauksella on pienialaisesti mustikkatyypin (MT) tuoretta
kangasta, jossa kasvaa mustikkaa.
Maankäyttösuositus: metsäkuvio on hyvin edustava ja merkittävä kohde Kuuskajarissa. Se
suositetaan säilytettävän ennallaan monimuotoisuuden vuoksi.
4. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas								
[NT]
Kuusivaltainen tuore kangas, jossa on myös lehtipuita sekä mäntyjä joukossa. Mustikka on
hyvin runsas, eikä puolukkaa juuri tavata. Ruohoista metsätähti, oravanmarja ja metsäimarre
luonnehtivat lajistoa. Metsätyyppi on varsin vaihteleva ja hyvin pienialaisesti länsilaidalla on
puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta. Kuusikko rajautuu pohjoisessa ja idässä tervaleppäyhdyskuntaan, jonka vaihettumisvyöhyke on melko suuri.
Maankäyttösuositus: vaikka kuvio ei ole lakien mukaan suojeltava, se suositetaan säilytettävän ennallaan, sillä yhdessä tervaleppäyhdyskunnan (kuvio 3) kanssa kangas muodostaa saaren merkittävimmän metsäkokonaisuuden.
5. Karu merenrantakallio 				
					
[LC]
Kapea merenrantakallio, joka myötäilee saaren länsirantaa. Kyseessä on merkittävä kokonaisuus, jonka ohessa esiintyy hyvin pienialaisia merenrantaniittyjen lajistoa alavilla rantaosuuksilla. Kyseisiä kuvioita luonnehtivat etenkin suolavihvilä, vilukko, merikohokki, rantatädyke,
peltomerivalvatti ja pohjanlahdenlauha. Kalliomuodostumissa on monin paikoin vesialtaiksi
muodostuneita syvennyksiä, joiden laiteilla kasvaa soistuneiden paikkojen lajeja. Yleisilmeiltään kalliot ovat varsin avoimia. Matalakasvuisia katajia ja kanervia toki kasvaa, mutta puustoa
on käytännössä ainoastaan aivan luoteisosassa, jossa on vähäisesti nuoria mäntyjä.
Maankäyttösuositus: kuvio voidaan tulkita metsälain (10 §) nojalla suojeltavaksi erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai
luonnontilaisen kaltainen.
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6. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas
			
[NT]
Suurimman osan saaren länsipuoliskosta on rajattu yhdeksi kuvioksi, sillä kasvillisuus vaihtelee varsin mosaiikkimaisesti, eikä niiden erottelu ole tässä yhteydessä mielekästä. Mänty on
käytännössä kaikkialla valtapuu, tosin lehtipuita on pienialaisesti enemmän etenkin itä- ja länsireunalla. Puolukka on hyvin runsas varpu, mutta kanerva on lähes yhtä yleinen. Osa kuviosta
on kanervatyypin (CT) kuivaa kangasta, mutta mosaiikkimaisuuden vuoksi kuivan kankaan
laikut on rajattu samaan kuvioon. Kuvion kasvillisuus on muodostunut kokonaisuudessaan
kallioiden päälle, minkä vuoksi lajisto on monin paikoin karua ja vähälajista. Ruohoista yleisin
on oravanmarja, mutta rehevissä painanteissa tavataan myös muuta lajistoa. Alueen lounaislaidalla on avokallioita, mutta ne eivät ole luonnontilaisia muun muassa tykkirakenteiden vuoksi,
joten ne on rajattu tähän kuvioon.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
7. Ampumarata-alue / tykkilinja								
[–]
Kaksi sekä ampumaratakäyttöön että kahden rannikkotykin ampumalinjaksi raivattua aluetta,
joissa kasvaa lähinnä vain lehtipuiden taimia. Kanerva on varsin runsas varpu, mutta myös
hietakastikka ja ahopaju ovat tyypillisiä lajeja. Paahteisilla paikoilla kasvaa muun muassa rohtotädykettä ja viuhkokeltanoa.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Ampumalinjoja suositetaan pidettävän jatkossakin avoimina, sillä ne muodostavat saarelle erityisen paahde-elinympäristön.
8. Pihapiiri / asutusalue								
[–]
Laaja pihapiiriksi merkitty alue, jossa on lukuisia rakennuksia pihapiireineen, teineen ja koristekasveineen. Rajauksella on myös metsäkuvioita – kuten mustikkatyypin (MT) tuoreita kankaita sekä tervaleppäyhdyskuntia – mutta ne on monin paikoin raivattu aluskasvillisuudeltaan,
eivätkä ne näin ollen ole luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. Myöskään pienialaisuuden ja mosaiikkimaisuuden vuoksi niitä ei rajattu omiksi kuvioikseen.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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9. Karu merenrantakallio 				
					
[LC]
Jyrkästi merestä nouseva avokallio, joka on lähes kokonaan luonnontilainen. Kuviolla on yksi
merimerkki, joka ei kuitenkaan vaikuta rajauksen muuhun luonnontilaan. Kallion yläosassa
– rajauksen ulkopuolella – on rannikkotykki ja juoksuhautoja, minkä vuoksi aluetta ei huomioitu tässä yhteydessä. Kanerva, matalakasvuinen kataja ja isomaksaruoho ovat kallion peruskasveja. Heinistä etenkin lampaannata on runsas. Kallioon on muodostunut vesialtaita syvennyksiin, ja niiden laidalla kasvaa soistuneiden paikkojen lajistoa. Aivan rannan tuntumassa on
monimuotoinen, joskin kapea vyöhyke, jossa kasvaa muun muassa meripeltovalvattia, pohjanlahdenlauhaa, rantatädykettä, vilukkoa ja monia muita edustavia lajeja.
Maankäyttösuositus: kuvio voidaan tulkita metsälain (10 §) nojalla suojeltavaksi erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai
luonnontilaisen kaltainen.
10. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas								
[NT]
Vaihteleva tuore kangas, jossa kuusi on valtapuu. Joukossa on myös yksittäisiä mäntyjä ja raitoja sekä pihlajan ja koivun taimia. Mustikka on käytännössä ainoa esiintyvä varpu, mutta se ei
ole erityisen peittävä. Kortteet, oravanmarja ja metsätähti ovat runsaita lajeja. Heinistä tavataan
lähinnä metsälauhaa ja kevätpiippoa.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
11. Vanha jalkapallokenttä								
[–]
Jo pitkään käyttämättömänä ollut jalkapallokenttä, joka voidaan tulkita joutomaaksi. Kasvilajisto on varsin monipuolinen rikka- ja joutomaalajien vuoksi. Heinät ovat selvästi runsaimpia,
mutta seassa on myös esimerkiksi piharatamoa, puna-apilaa, ketosilmäruohoa ja pujoa.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
12. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas								
[NT]
Lehtipuuvaltainen tuore kangas, jossa peruspuita ovat koivu, raita ja pihlaja. Joukossa on myös
jokunen mänty. Mustikka on hyvin runsas varpu ja ruohoista tavataan eniten metsätähteä sekä
oravanmarjaa. Metsälauha on yleisin heinä.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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13. Tervaleppäyhdyskunta
							
[LC]
Alun perin tervaleppäyhdyskunta, jota on muokattu raivaamalla aluskasvillisuus suurelta
osin. Vain rannan puolella on luonnontilaista tai sen kaltaista metsää. Joukossa on myös kuusia
ja mäntyjä. Maitohorsma, vadelma ja mesiangervo ovat tyypillisiä lajeja ja aluskasvillisuus on
varsin rehevää. Kuvion kasvillisuus on kokonaisuudessaan hyvin sekavaa.
Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luontotyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

Päätelmät

Kuuskajarin luontotyypit ovat kulttuurivaikutteisuuden vuoksi monin paikoin hyvin sekavia,
mutta ihmistoiminta on toisaalta muokannut joitakin alueita arvokkaiksi. Esimerkiksi ampumaratojen ja tykkilinjojen raivatut väylät muodostavat keinotekoisesti paahde-elinympäristön,
joka suosii tiettyä lajistoa.
Kuuskajaskarin merkittävimmät luontoarvot kohdistuvat pohjoisosan edustavaan rantakallioon ja tervaleppäyhdyskuntaan sekä sitä reunustavaan tuoreeseen kankaaseen. Myös
länsiosan merenrantakalliot ovat arvokkaita luontotyyppejä ja ne voidaan tulkita metsälain
suojaamiksi erityisen arvokkaiksi elinympäristöiksi. Nämä kuviot (kuva 3) suositetaan säilytettävän ennallaan. Myös itärannat on syytä jättää ennalleen ja rakentamatta, sillä ne tarjoavat
monipuolisen elinympäristön niin kasveille kuin linnuillekin. Saaristossa korostuu tällaisten
ranta-alueiden arvo useille eliöryhmille.
Tuoreen uhanalaisuusluokituksen mukaan alueen luontotyypit ovat silmälläpidettäviä
(NT), elinvoimaisia (LC) tai luokittelemattomia. Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 212 putkilokasvilajia (taulukko 2), joiden joukossa ei ole direktiivien mukaan suojeltavia lajeja, eikä
yksikään niistä ole mukana valtakunnallisessa tai alueellisesti uhanalaisuusluokituksessa.
Saarelle on kotiutunut jättipalsami ja jättiputki, jotka ovat haittakasveiksi luokiteltavia tulokkaita. Ne kasvavat vielä melko suppealla alueella kaakkoisosan rivitalojen itä- ja pohjoispuolella. Nämä kasvustot on suositeltavaa hävittää, sillä etenkin jättipalsami valtaa hyvin nopeasti uutta elintilaa ja tunkeutuu tehokkaasti muun muassa tervaleppäyhdyskuntiin.

Kiitokset
Kiitos Sirpa Saariselle mahdollisuudesta majoittautua Kuuskajaskarin tiloihin. Kiitos myös
Uula Jänkävaaralle maastopäivien joustavasta venekuljetuksesta saarelle ja takaisin.
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Kuva 3. Kuuskajaskarin
arvokkaat luontokohteet.
Metsälain mukaan suojeltavat
kuviot on merkitty punaisella.
Monimuotoisuudeltaan ja
edustavuudeltaan arvokkaat
kohteet on merkitty sinisellä.
Eteläisin sininen alue kuvaa
tukkasotkien elinympäristöä.
Vihreällä alueelle ei suositeta
rantarakentamista.
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Taulukko 2. Kuuskajaskarissa esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä.
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai villiintyneitä viljelykasveja.
Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Ahdekaunokki

Centaurea jacea

Jättipalsami *

Impatiens glandulifera

Ahokeltano

Hieracium (sektio) vulgata

Kaitapihatatar

Polygonum aviculare ssp. neglectum

Aholeinikki

Ranunculus polyanthemos

Kalliovillakko

Senecio sylvaticus

Ahomansikka

Fragaria vesca

Kangasmaitikka

Melampyrum pratense

Aho-orvokki

Viola canina

Kanerva

Calluna vulgaris

Ahopaju

Salix starkeana

Karheanurmikka

Poa trivialis

Ahosuolaheinä

Rumex acetosella

Karhunputki

Angelica sylvestris

Ahvenvita

Potamogeton perfoliatus

Karviainen *

Ribes uva-crispa

Aitovirna

Vicia sepium

Kataja

Juniperus communis

Alppiruusu *

Rhododendron sp.

Kaukasianjättiputki *

Heracleum mantegazzianum

Alsikeapila

Trifolium hybridum

Kellotalvikki

Pyrola media

Amerikanhorsma

Epilobium adenocaulon

Keltakannusruoho

Linaria vulgaris

Eteläntuoksusimake

Anthoxanthum odoratum

Keltamaksaruoho

Sedum acre

Haapa

Populus tremula

Keltaoksakanukka *

Canus alba ssp. stolonifera 'Flaviramea'

Hapankirsikka *

Prunus cerasus

Ketohanhikki

Argentina anserina

Harmaasara

Carex canescens

Ketohopeahanhikki

Potentilla argentea ssp. argentea

Heinätähtimö

Stellaria graminea

Keto-orvokki

Viola tricolor

Heinävita

Potamogeton gramineus

Ketosilmäruoho

Euphrasia stricta

Hevonhierakka

Rumex longifolius

Kevätpiippo

Luzula pilosa

Hieskoivu

Betula pubescens

Kielo

Convallaria majalis

Hietakastikka

Calamagrostis epigejos

Kiiltopaju

Salix phylicifolia

Hiirenvirna

Vicia cracca

Kirjopillike

Galeopsis speciosa

Huopakeltano

Pilosella officinarum ssp. pilosella

Kissankello

Campanula rotundifolia

Idänukonputki

Heracleum sphondylium ssp. sibericum

Koiranheinä

Dactylis clomerata

Imeläkirsikka *

Prunus avium

Koiranputki

Anthriscus sylvestris

Isoalvejuuri

Dryopteris expansa

Kotipihlaja

Sorbus aucuparia

Isokarpalo

Vaccinium oxycoccos

Kurjenjalka

Comarum palustre

Isolaukku

Rhinanthus serotinus

Kurtturuusu *

Rosa rugosa

Isomaksaruoho

Hylotelephium telephium

Kyläkarhiainen

Carduus crispus

Isonokkonen

Urtica dioica

Kyläkellukka

Geum urbanum

Isosappi

Centaurium littorale

Kylänurmikka

Poa annua

Japaninangervo *

Spiraea japonica

Käenkaali

Oxalis acetosella

Jokapaikansara

Carex nigra

Lakka, hilla muurain

Rubus chamaemorus

Jouhivihvilä

Juncus filiformis

Lampaannata

Festuca ovina

Juolavehnä

Elytrigia repens

Lehtoakileija *

Aquilegia vulgaris

Juolukka

Vaccinium uliginosum

Lehtokorte

Equisetum pratense

Jänönsara

Carex ovalis

Lehtonurmikka

Poa nemoralis

Järvikaisla

Schoenoplectus maritimus

Lehtovirmajuuri

Valeriana sambucifolia

Järviruoko

Phragmites australis

Leskenlehti

Tussilago farfara
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Lillukka

Rubus saxatilis

Nurmitähkiö, timotei

Phleum pratense

Linnunkaali

Lapsana communis

Ojakellukka

Geum rivale

Luhtasuoputki

Peucedanum palustre

Ojakärsämö

Achillea ptarmica

Luhtatähtimö

Stellaria palustris

Oravanmarja

Maianthemum bifolium

Luhtavilla

Eriophorum angustifolium

Orjanruusu

Rosa dumalis

Maahumala

Glechoma hederacea

Peltohanhikki

Potentilla norvegica

Maitohorsma

Epilobium angustifolium

Peltokorte

Equisetum arvense

Meriasteri

Tripolium vulgare

Peltolemmikki

Myosotis arvensis

Merikohokki

Silene uniflora

Peltomatara

Galium spurium

Meriluikka

Eleocharis uniglumis

Pelto-ohdake

Cirsium arvense

Meripeltovalvatti

Sonchus arvensis var. maritimus

Pelto-orvokki

Viola arvensis

Merirannikki

Glaux maritima

Peltosaunio

Tripleurospermum perforatum

Meriratamo

Plantago maritima

Peltotaskuruoho

Thpaspi arvense

Merisuolake

Triglochin maritima

Peltoukonnauris

Erysimum cheiranthoides

Mesiangervo

Filipendula ulmaria

Peurankello *

Campanula glomerata

Metsäalvejuuri

Dryopteris carthusiana

Piennarmatara

G. x pomeranicum

Metsäapila

Trifolium medium

Pietaryrtti

Tanacetum vulgare

Metsäimarre

Gymnocarpium dryopteris

Piharatamo

Plantago major

Metsäkastikka

Calamagrostis arundinacea

Pihasaunio

Matricaria suaveolens

Metsäkorte

Equisetum sylvaticum

Pihatähtimö

Stellaria media

Metsäkuusi

Picea abies

Pihasyreeni *

Syringa vulgaris

Metsälauha

Deschampsia flexuosa

Piikkiohdake

Cirsium vulgare

Metsämänty

Pinus sylvestris

Pikkusuolamaltsa

Atriplex longipes ssp. praecox

Metsätähti

Trientalis europaea

Pimpinellaruusu *

Rosa pimpinellifolia

Metsätähtimö

Stellaria longifolia

Pohjanjauhosavikka

Chenopodium suecicum

Metsävaahtera *

Acer platanoides

Pohjankallioimarre

Polypodium vulgare

Mustaherukka

Ribes nigrum

Pohjanlahdenlauha

Deschampsia bottnica

Mustikka

Vaccinium myrtillus

Pohjanpunaherukka

Ribes spicatum

Niittyhumala

Prunella vulgaris

Poimuhierakka

Rumex crispus

Niittyleinikki

Ranunculus acris

Poimulehti

Alchemilla sp.

Niittynurmikka

Poa pratensis

Pujo

Artemisia vulgaris

Niittynätkelmä

Lathyrus pratensis

Pullosara

Carex rostrata

Niittysuolaheinä

Rumex acetosa

Puna-ailakki

Silene dioica

Nuokkuhelmikkä

Melica nutans

Puna-apila

Trifolium pratense

Nuokkutalvikki

Orthilia secunda

Punakoiso

Solanum dulcamara

Nurmihärkki

Cerastium fontana

Punanata

Festuca rubra

Nurmilauha

Deschampsia cespitosa

Puolukka

Vaccinium vitis-idaea

Nurmipiippo

Luzula multiflora

Päivänkakkara

Leucanthemum vulgare

Nurmipuntarpää

Alopecurus pratensis

Raita

Salix caprea

Nurmirölli

Agrostis capillaris

Ranta-alpi

Lysimachia vulgaris

Nurmitädyke

Veronica chamaedrys

Rantakukka

Lythrum salicaria
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Laji

Tieteellinen nimi

Laji

Tieteellinen nimi

Rantamatara

Galium palustre

Syyläjuuri

Scrophularia nodosa

Rantatädyke

Veronica longifolia

Syysmaitiainen

Leontodon autumnalis

Rauduskoivu

Betula pendula

Tahmavillakko

Senecio viscosus

Rentohaarikko

Sagina procumbens

Taikinamarja

Ribus alpinum

Rohtotädyke

Veronica officinalis

Tarhakäenkaali *

Oxalis corniculata

Rohtovirmajuuri

Valiriana officinalis

Tarhaomenapuu *

Malus domestica

Ruoholaukka

Allium schoenoprasum

Tarharaparperi *

Rheum x rhabarbarum

Ruokohelpi

Phalaris arundinacea

Tervaleppä

Alnus glutinosa

Ruskolilja *

Lilium bulbiferum var. bulbiferum

Tomaatti *

Solanum lycopersion

Rusokuusama *

Lonicera tatarica

Tuoksuvatukka *

Rubus odoratus

Rönsyleinikki

Ranunculus repens

Tuomi

Prunus padus

Rönsyrölli

Agrostis stolonifera

Tupasvilla

Eriophorum vaginatum

Saarni *

Fraxinus excelsior

Tyrni

Hippophaë rhamnoides

Salava *

Salix fragilis

Tähtisara

Carex echinata

Sarjakeltano

Hieracium umbellatum

Ukontatar

Persicaria lapathifolia

Sarvikarvalehti

Ceratophyllum demersum

Vaalea-amerikanhorsma

Epilobium ciliatum

Siankärsämö

Achillea millefolium

Vadelma

Rubus idaeus

Sianpuolukka

Arctostaphylos uva-ursi

Valkoapila

Trifolium repens

Siperiankurjenmiekka *

Iris sibirica

Valkomesikkä

Melilotus albus

Soikkovuorenkilpi *

Bergenia crassifolia

Valkovuokko

Anemone nemorosa

Soreahiirenporras

Athyrium filix-femina

Vanamo

Linnaea borealis

Suola-arho

Honckenya peploides

Variksenmarja

Empetrum nigrum

Suolavihvilä

Juncus gerardii

Vilukko

Parnassia palustris

Suo-ohdake

Cirsium palustre

Viuhkokeltano

Pilosella cymosa

Suo-orvokki

Viola palustris

Voikukka

Taraxacum sp.

Suopayrtti *

Saponaria officinalis

Vuohenputki

Aegopodium podagraria
212 lajia
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Liite 1. Valokuvia Kuuskajaskarilta.

Merenrantakalliota (kuvio 9), joka on metsälain mukaan erityisen arvokas elinympäristö.
Pihapiireissä kasvaa lukuisia istutuslajeja kuten saarneja.
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Rannikkotykkiä varten on aikoinaan raivattu puuton linja.
Ampumaratoja pidetään edelleen auki raivaamalla niitä aika ajoin.
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