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1. TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

Kalajoen seurakunnan, Kannuskylän yhteisalueiden jakokunnan ja Lahdensuun jakokunnan 

kaavoitettavat alueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan Kalajoen kaupungin alueella kahdella 

erillisellä alueella. Alueille on tarkoitus laatia ranta-asemakaavan muutos ja kaavan laajennus. 

Kaavoitustyön tavoitteena on muuttaa nykyisen kaavan tonttijakoa vastaamaan rakennusten 

tosiasiallista sijaintia maastossa, ottaa rakennetut lomatontit mukaan sekä tutkia 

lisärakennuspaikkojen sijoittelumahdollisuus. Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan myös muutoin 

ranta-asemakaavan ajantasaisuutta rakennusoikeuksien, kaavamääräysten yms. osalta. 

Ensimmäinen osa-alue (ks. karttakuva 1) sijaitsee noin seitsemän kilometrin etäisyydellä Himangan 

kylästä pohjoiseen paikallistien 18031 varrella pohjoissatamaan haarautuvan tien ja seurakunnan 

leirikeskuksen läheisyydessä. Toinen Kannuskylän jakokunnan kohde Akolankarin niemi sijaitsee 

Himangan keskustasta noin 800 m etäisyydellä. (ks. karttakuva 2).  

Luontoselvityksen tavoitteena oli kartoittaa mainittujen alueiden luontoarvoja ranta-asemakaavan 

tarkistusta ja kaavan laajennusta varten ja antaa niiden perusteella suosituksia alueiden käytön 

suunnittelulle. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota merkittävien elinympäristöjen, lajien ja 

maisema-alueiden esiintymiseen alueella. Lajien osalla kiinnitettiin erityishuomio Suomen 

uhanalaisuusrekisterin lajeihin (Suomen lajien uhanalaisuus 2015), direktiivilajeihin sekä muuten 

huomioitaviin lajeihin. 

 

 2. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Kasvillisuuskartoitus toteutettiin 18.6.2016 ja linnustoselvitys toteutettiin maastokäynnin osalta 

seuraavana päivänä 19.6.2016. Lintujen kartoituslaskennassa havaitut linnut merkittiin 

maastokartalle. Kasvillisuuskartoituksessa huomiota kiinnitettiin huomionarvoisten 

elinympäristöjen esiintymiseen sekä alueen lajistoon ja erityisesti kiinnitettiin huomiota 

luonnontilaisiin alueisiin, mutta myös rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön 

vaihettumavyöhykkeisiin. Inventoinneissa käytettiin apuna sanelukonetta, muistikirjaa, kasviopasta, 

kiikaria ja karttaa. Inventointien tulokset on kerätty sanalliseksi raportiksi. Kartoitusalueesta on 

laadittu joitain kasvilajikuvauksia, jotta saatiin yksityiskohtaisempi käsitys ko. alueen lajistosta ja 

sen vaihtelusta.  Kasvilajien yleisyyttä arvioitiin eräillä alueilla seuraavasti kuusiportaisella 

asteikolla, jossa: 

1 = yksittäinen havainto kasvilajista  

2 = kasvia kasvaa niukasti siellä täällä  

3 = kasvia niukasti jokseenkin koko näytealalla  

4 = kasvia on runsaasti koko alalla, mutta ei laajaa, yhtenäistä kasvustoa (peittävyys 10–50 %)  

5 = kasvilaji esiintyy massalajina (peittävyys 50–75 %)  

6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (peittävyys yli 75 %)  

 

Vesikasvien, heinien ja sarojen kohdalla saattaa esiintyä puutteita. Maastossa ei systemaattisesti 

havainnoitu nilviäis-, hyönteis-, sieni – tai jäkälälajistoa. Myöskään alueen eläimistöä ei inventoitu 

systemaattisesti. 
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Alueet olivat pienialaisia, joten ne kierrettiin helposti kokonaan läpi jalkaisin. Talojen tai 

kesämökkien lähipihoja ei kartoitettu. Rannat kierrettiin ja linnut havainnoitiin kiikaria apuna 

käyttäen, jotta vesi- ja rantalinnut saatiin kartoitettua. Maastotyöskentelystä kasvillisuuden ja 

linnuston osalta vastasi FT Arto Huhta. Maisema- ja geomorfologiasta ja sekä raportin 

viimeistelystä vastasi FL Jari Hietaranta. 

 

Kuva 1. Himangan pohjoissatamaan johtavan paikallistien (numero 18031) varrella olevat merenranta-alueet (osa-alue 

1). Leirikeskus sijaitsee kuvan vasemmassa yläkulmassa. Kartoitusalue on rajattu kartalle. Maankäytön ulkopuolelle 

rajatut alueet on merkitty kartalle keltaisella raidoituksella (merenrantaniitty), sinisellä raidoituksella (hakamaa) ja 

punaisella raidoituksella (rantalehto). Direktiivi-, UHEX- ja EVA-lajien symbolit: telkkä = □, isokoskelo = I, rantasipi = 

Δ, naurulokki = x, kalatiira = *, lapintiira = ᴼ. 
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Kuva 2. Himangan kyläkeskuksen läheisyydessä sijaitsevan Akolankarin lähellä mereen pistävä niemi. Kartoitusalue on 

rajattu kartalle. Alueelle ei esitetty maankäytön rajoitusalueita. 

 

3. OSA-ALUEIDEN LUONTO 

 

3.1 Virpirannan merenranta-alueet 

 

Kasvillisuus 

Alueeseen kuuluvat Himangan pohjoissatamaan menevän tien (numero 18031) itä- ja länsipuoliset 

alueet sekä kahtena erillisenä alueena ko. tien ja satamaan menevän tien risteyksen länsi- ja 

itäpuolella olevat kaavoitukseen tulevat alueet (ks. kuva 1). Eteläosan paikallistiehen alueet ovat 

intensiivisessä loma-asutuskäytössä ja luonnontilaisiksi miellettäviä alueita on vain paikoittain. 

Mereen pistävät leirikeskuksen läheisyydessä olevat pohjoisosan niemet ovat myös vapaa-ajan 

asutuksen käytössä (myös leirikeskus) ja niiden lähimetsät ovat metsätalouskäytössä. Vallitseva 

metsätyyppi on kuusivaltainen mustikkatyypin (HMT) sekametsä.  

Osa-alueen lounaisosassa maantien eteläpuolella on kasvistoltaan suojelullisesti arvokas rantalehto, 

jota luonnehtivat tervaleppä ja kenttäkerroksessa puna-ailakki ja käenkaali. Lehdossa on myös 

pökkelöitä. Sen pohjoispuolella on rehevää kuusivaltaista HMT-tyypin sekametsää.  

Paikallistien ja rannan välissä on pohjoisempana paikoin metsittyneitä hakamaita, joilla on myös 

suojelullista arvoa. Tien 18031 itäpuoli on suurimmaksi vapaa-asuntojen pihapiirejä ja tonttien 
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reunojen tai niiden välialueiden metsälaikut ovat reheviä käenkaali-mustikkatyypin tyypin (OMT) 

metsää. Maa- ja pökkelöpuita ei tien itäpuolella juuri ole.  

Paikallistien 18031 merenpuoleiset ranta-alueet ovat ihmisen muokkaamia venevalkamia ja ranta-

alueita, mutta väliin jää luhtakastikka - rantaluikkaniittyjä. Alueen keskiosassa on kaksi pienehköä 

ruovikkoaluetta. Selvitysalueen pohjoisosan teiden risteysalueen lähiympäristön metsäalueet ovat 

mustikka- ja käenkaali-mustikkatyypin (HMT, OMT) reheviä kuusivaltaisia metsiä. Maa- ja 

pökkelöpuita ei ole, ja metsät ovat hoidettuja metsätalousmetsiä. Itäosiltaan niitä on myös 

harvennettu.  

Pohjoissatamaan menevän tien eteläpuolelle jää muutama vapaa-ajan asunto ja niiden pihapiireihin 

rajoittuu merenrantaniitty, jossa on suojelullisesti arvokas ja monimuotoinen kasvillisuus. Sitä 

ilmentävät muun muassa merisara, niittykäenkukka, merivirmajuuri ja rantanätkelmä. 

Alueen lajistoa 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 2 

Vaccinium myrtillus mustikka 3 

Vacciniun vitis-idaea puolukka 1 

Ribes spicatum pohjanpunaherukka 1 

Maianthemum bifolium oravanmarja 1 

Trientalis europaea metsätähti 1 

Silene dioica puna-ailakki 1 

Filipendula ulmaria mesiangervo 2 

Oxalis acetocella käenkaali 1 

Phragmites australis järviruoko 2 

Schoenoplectus tabernaemontani sinikaisla 1 

Lathyrus palustris rantanätkelmä 1 

Carex mackenziei merisara 1 

Valeriana sambucifolia /ssp. salina lehtovirmajuuri/merivirmajuuri 1 

Lychnis flos-cuculi niittykäenkukka 1 

 

 

Kuva 3. Kartoituskohteen itäosan (taustalla paikallistie) huomionarvoisia rantaniittyjä 
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Linnusto 

Virpirannan osa-alueelta tavattiin 16 lintulajia, joista neljä on suojelullisesti huomioitavia lajeja (ks. 

taulukko1). Kyseiset lajit ovat isokoskelo, telkkä, naurulokki, kalatiira, lapintiira ja rantasipi. Lajit 

havaittiin selvitysalueen länsi- ja luoteispuolen merialueilla, joten niiden pesiminen alueella on 

epävarmaa. 

Taulukko 1. Maastossa havaitut lajit ja suojelullisesti merkittävät lajit. DIR = Euroopan Unionin lintudirektiivin 

liitteessä I mainittu laji, UHEX = Suomen uhanalaisuusluokituksessa mainittu laji (VU: vaarantunut, NT: 

silmälläpidettävä), EVA = Suomen kansainvälinen erityisvastuulaji.  

                  DIR          UHEX            EVA 

Isokoskelo               VU               

Telkkä                                             X 

Kalalokki                                          

Naurulokki                               VU                    

Kalatiira                  X               X 

Lapintiira                   X                           X 

Rantasipi                                     X       

Västäräkki     

Punarinta     

Punakylkirastas     
Hernekerttu 
Lehtokerttu     
Pajulintu 
Sinitiainen 
Peippo 
Vihervarpunen     

Yhteensä  2 VU=2 EVA=4 

 

Alueen länsi- luoteisosien ranta-alueet (ks. kuva 3 edellä) ovat linnustollisesti melko arvokkaita ja 

myös em. lajien mahdollisia elinympäristöjä. Muiden metsäalueiden linnusto on tyypillistä 

pohjoisen Suomen metsälintulajistoa eikä suojelullisesti arvokkaita lintulajeja havaittu 

maastokäynnin yhteydessä. 

 

Geologia ja geomorfologia 

Osa-alueen topografia on melko tasaista tasanko- tai kankaremaata, jossa relatiiviset korkeuserot 

yltävät suurimmillaan leirikeskuksen – Mansikansalmen alueella noin 6m. Maaperä on pääosin 

kivistä tai lohkareista moreenia. Alueen tarkempi geomorfologinen tutkimus paljastaisi varmasti de 

Geer –tyyppisiä vuosimoreeneita  eli pieniä muinaisen jäätikön kulkusuuntaan vastakkaisia 

vuosimoreeneja. Turve- tai liejukerroksia esiintyy rantaviivan läheisyydessä paikka paikoin 

erityisesti Virpirannan alueella, mutta ne ovat ohuita. Virpirannan alueella korkeuserot ovat samaa 

suuruusluokkaa.  
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Maisema 

Maisemakuva on paikka paikoin kaunis ja rantaniityltä esiin pistävät isot yksittäiset lohkareet ja 

lohkareryhmät toimivat maisemallisia kiintopisteinä erityisesti Lehtikarin kohdalla. Lehtikarin 

lahden pohjukassa on erityisen kaunista rantaniittyä huolimatta itä-länsisuuntaisesta voimalinjasta. 

Myös Virpirannan alueella avautuu kauniita rantaniittyä sekö vesialueelta käsin että paikallistieltä 

meren suuntaan.  

 

3.2 Akolankarin läheinen niemialue 

 

Kasvillisuus 

Osa-alue on pienialainen kohde ja ranta-alueet ovat vapaa-ajan asutusaluetta. Kesämökkien väliin ja 

alueen itäosiin jää mustikkatyypin (MT) tuoretta metsää, josta osa on hakattu hiljattain. Alueen 

luoteisosassa on merenrantalehtoa, jonka kenttäkerrosta luonnehtivat ruohokanukka, puna-ailakki, 

rantaluikka, sinikaisla ja vihnesara. Alueen kaakkoisosaa luonnehtivat luhtakastikan ja järviruo´on 

hallitsemat alueet (ks. kuva 4 seur.sivu).  

 

Linnusto 

Selvitysalueelta tavattiin kaikkiaan seitsemän lintulajia, joista yksikään ei ole suojelullisesti 

huomioitava. Alueen länsi- luoteisosien ranta-alueet voivat kuitenkin olla linnustolle arvokkaita, 

vaikka direktiivi- tai Suomen uhanalaislajeja ei näissä kartoituksessa havaittukaan. Alueen 

metsäalueiden linnusto on tyypillistä pohjoisen Suomen lintulajistoa eikä suojelullisesti arvokkaita 

lintulajeja maastokäynnillä havaittu. 

 

Akolankarin alueella havaitut lintulajit: 

Valkoviklo   

Kalalokki 

Punakylkirastas 

Harmaasieppo 

Punarinta 

Peippo 

Pajulintu 
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Kuva 4. Akolankarin osa-alueen merenrantaniittyä. Merenrantaniityt ovat metsälain 

mukaisia kohteita. 

 

Geologia ja geomorfologia 

Akolankarin alueen geologia ja geomorfologia on tasainen, loivasti nousevaa kivistä moreenia. 

Erityisiä geomorfologisia muodostumia ei alueella ole. 

 

Maisema 

Maisemakuva Akolankarin osa-alueella on peitteinen, erityisiä maisemallisia kiintopisteitä ole; 

Maisemakuvallisesti aluetta voidaan luonnehtia laajan olemassa olevan loma-asutuksen ja 

laajahkojen takia puolikulttuurimaisemaksi. Metsäisellä alueella näkymät ovat puoliavoimia tai 

peitteisiä. 

 

4. SUOJELUALUEET, SUOJELUOHJELMAT JA NATURA 2000-VERKOSTO 

 

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmiin kuuluvia alueita tai Natura 2000  

– verkostoon kuuluvia alueita. Sen sijaan leirikeskuksen välittömässä läheisyydessä paikallistien 

18031 itäpuolella on laaja suojelualue ja hieman etäämpänä on toinen. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty 

molempien alueiden suojelupäätökset. Molemmat alueet sisältyvät valtakunnalliseen 

rantojensuojeluohjelmaan yksityismaina ja ne on liitteiden 1 ja 2 mukaisilla päätöksillä perustettu 

luonnonsuojelualueiksi YSA205056 (noin 48 ha) ja 205041 (6.4 ha). Molemmat alueet ovat osa 

valtakunnallista Rahjan rantojensuojeluohjelmaa. 
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Kuva 5. Suunnittelualueen koillispuolella on kaksi yksityistä luonnonsuojelualuekokonaisuutta (lähde: Kalajoen 

kaupungin www sivut (viitattu 13.8.2016). Suojelupäätösten perusteet ja perustelut ilmenevät liitteistä 1 ja 2 sekä 

tekstin kohdasta ympäristövaikutusten arviointi. Alueet sisältyvät Rahjan valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. 

 

5. LUONNONSUOJELU-, VESI- JA METSÄLAIN MUKAISET KOHTEET, METSO-

KOHTEET 

 

Luonnonsuojelulain 29 §:ssä on lueteltu 9 luontotyyppiä, joiden luonnontilaisia tai luonnontilaiseen 

verrattavia kohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella 

vaarantuu. Suojeltuja luontotyyppejä ovat: 

 luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

 pähkinäpensaslehdot 

 tervaleppäkorvet 

 luonnontilaiset hiekkarannat 

 merenrantaniityt 

 puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset dyynit 

 katajakedot 

 lehdesniityt 

 avointa maisemaa hallitsevat suuret puut ja puuryhmät 

 

Suunnittelualueella esiintyy LSL 29 § mukaisia luontotyyppejä (merenrantaniityt) 

Virpirannan alueella osa-alueella 1. 

Metsälain 10 § velvoittaa säilyttämään arvokkaita elinympäristöjä, jos ne ovat luonnontilaisia tai 

luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia. Niitä koskevat hoito- ja 

käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tällaiset 
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elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 

ovat:  

 lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien 

välittömät lähiympäristöt 

 ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot 

 metsäkortekorvet 

 rehevät lehtolaikut 

 pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 

 rotkot ja kurut 

 jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät  

 karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, 

vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 

 

Suunnittelualueella on rehevä rantalehto maantien 18031 eteläpuolella Virpirannan 

eteläosassa. Se ei ole luonnontilainen. 

Vesilain muutoksen mukaan (1105/1996, 15a ja 17a §)  

 alle hehtaarin suuruiset fladat,  

 kluuvijärvet ja lähteet  

 muualla kuin Lapin läänissä enintään 20 hehtaarin suuruiset lammet, järvet ja vesistöä pienemmät 

uomat tulee säilyttää luonnontilaisena.  

 

Suunnittelualueella ei ole vesilain mukaisia kohteita. 

METSO -ohjelmaan otetaan mukaan erityisesti seuraavia elinympäristöjä: 

 lehdot 

 runsaslahopuustoiset kangasmetsät 

 pienvesien lähimetsät 

 puustoiset suot 

 metsäluhdat ja tulvametsät 

 harjujen paahdeympäristöt 

 maankohoamisrannikon metsät 

 puustoiset perinneympäristöt 

 kalkkikallioiden metsät 

 metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot 

 

Suunnittelualueella ei ole METSO-kohteita. 

Muita arvokkaita ja huomioonotettavia metsäluonnon elinympäristöjä ovat esittäneet mm Meriluoto 

ja Soininen (1998):  

 vanhat havu- ja sekametsiköt 

 vanhat lehtimetsiköt 

 paisterinteet 

 supat 

 ruohoiset suot 

 metsäniityt 
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 hakamaat 

 

Suunnittelualueella esiintyy vanhoja hakamaita paikallistien ja merenrannan välisellä 

alueella paikallistien 18031 ja rannan välissä.  

 

 

5. MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET 

 

Osa-alueen 1 kohdalla voidaan esittää seuraavat maankäytössä huomioitavat alueet, jotka tulisi 

jättää rakentamisen ulkopuolelle: 

 eteläosan lehtoalue (Itämeren rantalehdot) 

 entinen hakamaa (Metsälaki) 

 tienristeyksen lounaispuolen rantaniityt. (Itämeren luhta- ja niittyrannat) 

 linnustollisesti arvokkaat merenrantalahdet paikallistien 18031 luoteispuolella (linnusto).  

 

Osa-alueen 1 kohdalla täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita on sen sijaan olemassa olevien 

rakennusryhmien yhteyteen tuleva rakentaminen sekä laajemmin paikallistien 18031 itäpuolen 

metsäalueet. Tulevaa maankäyttöä ei tulisi osoittaa keltaisen vinoviivoituksen alueille (ks. kuva 1 

edellä). Direktiivi- ja UHEX -lajien havaintopaikat on esitetty tähdellä. 

Osa-alueen 2 kohdalla erityisiä rajoituksia maankäytölle ei ole tarpeen osoittaa. Alue on jo 

nykyisin täyteen rakennettu ja täydentämisrakentaminen nykyistä korvaten on mahdollista. 

 

6. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

 

Ympäristöselvityksen perusteella lisärakentaminen ei aiheuta lisävaikutuksia luonnonympäristön 

kannalta huomionarvoisiin kohteisiin (ks. kartta 1 edellä) tai suunnittelualueen koillispuolelle 

yksityismaille perustettuihin luonnonsuojelualueisiin, mikäli täydennysrakentaminen osoitetaan 

Virpirannan alueella paikallistien itäpuolelle sekä Lehtikarin – leirikeskuksen alueella paikallistien 

pohjoispuolelle leirikeskuksen suuntaan kartalla osoitettujen alueiden ulkopuolelle ja 

rakentamisessa noudatetaan siitä annettuja ohjeita. Alueet ovat nykyisellään rakennettuja ja 

mahdollinen lisärakentaminen ei vaaranna alueiden luonnonsuojeluarvoja.  

Taulukko 2ab. Suojelupäätösten perustelut. Ylinnä suuremman (YSA 205056) alueen 

suojelupäätöksen perustelut ja alinna pienemmän (YSA 205041).  Alueet ovat osa Rahjan valtakunnallista 

rantojensuojeluohjelmaa. 
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Mahdollinen lisärakentaminen leirikeskuksen tai Virpirannan nykyisen asutuksen yhteyteen ei 

vaaranna suojelun perusteena olevia luontoarvoja. Lisäksi alueiden suojelupäätöksissä on kielletty 

monia toimintoja, jotka omalta osaltaan suojelevat alueiden keskeisimpiä luontoarvoja. 

Maastotyöskentelyssä havaittiin muutamia sellaisia elinympäristöjä, jotka tulisi huomioida 

kaavamerkinnällä; Virpirannan merenrantaniityt sekä rantalehdot ja hakamaat.  Akolankarin ranta-

alue on entuudestaan jo täyteen rakennettu ja lisärakentaminen tällä alueella täytyisi ohjata 

etäämmäksi rannasta tai korvaten olevia rakennuksia. 

 

7. TÄYDENNYS 

 

Edellä mainitun rehevän rantalehdon rakentaminen on tullut kaavoituksessa esille, joten tilannetta 

on tarkasteltu uudelleen. Ohessa on karttasarja vuodesta 1961 nykypäivään saakka. 

   
Vasemmalla peruskartta vuodelta 1961 ja oikealla vuodelta 1979 
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Vasemmalla peruskartta vuodelta 1987 ja oikealla maastokartta vuodelta 2017 

 

Vuoden 1961 kartalla tilanne on lähes luonnonmukainen. Pohjoista Satamatietä ei ole rakennettu 

eikä myöskään rakennuksia ole lähellä. Vuoden 1979 kartassa on Pohjoinen Satamatie jo tehty ja 

tarkastelun kohteena oleva alue on otettu satama- ja varastokäyttöön. Mereen pistävä ja rannan 

suuntainen laituri on tehty ja rantaa reunustaa lenkkitie. Myös loma- ja asuinrakennuksia on tehty 

alueen molemmin puolin. Vuoden 1987 kartan tilanne on pitkälle samanlainen edellisen kartan 

kanssa. Vuoden 2017 kartalla havaitaan, että rannan suuntainen tie on kasvanut umpeen eikä sitä 

enää kartalla ole merkitty. Satamakäyttö on loppunut jo vuosia aiemmin. 

Tarkastelun ja aiemman maastokäynnin perusteella on todettava, että em. selvityksessä mainittu 

rehevä rantalehto on pitkälle syntynyt tiiviiden tie- ja satamarakenteiden estettyä sulamisveden 

valumisen mereen ja vesi on patoutunut aivan rannan lähelle. Alueella varastoitu ja käsitelty 

puutavara on jättänyt alueelle omat jäännöksensä, mikä maatuneena on tarjonnut monille 

kasvilajeille otollisen kasvuympäristön. Vaikka alue ominaisuuksiltaan on muusta ympäristöstä 

poikkeava, ei se kuitenkaan ole luonnonmukainen vaan on syntynyt ihmistoiminnan tuloksena 

suhteellisen lyhyen ajan kuluessa muutamassa vuosikymmenessä. Alueen rakentamis- tai muulle 

käytölle ei täten ole esteitä luontoarvojen perusteella. 
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