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SATAKUNNAN VIHER- JA VIRKISTYSVERKKO-
SELVITYS 2005-2006

LIITEOSA



Etukannen kuvat: Satakuntaliiton kuva-arkisto



Satakunnan viher- ja virkistysverkkoselvityksen 2005 - 2006 liiteosa sisältää selvi-
tystä täydentävät taulukot sekä eräiden maankäyttömuotojen aluevarausten ku-

vaukset:  

 
 

Taulukko 1 Natura 2000 –verkoston alueet Satakunnassa 
 

Taulukko 2 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-
neistoksi koskien suojelualuevarauksia (S) 

 
Taulukko 3 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-

neistoksi koskien luonnonsuojelualuevarauksia (SL) 
 

Taulukko 4 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-
neistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita 
(MY) 

 
Taulukko 5 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-

neistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita, 
perinnemaisemia  (MY-p) 

 
Taulukko 6 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-

neistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ulkoilun ohjaamistarvetta omaavia 
alueita (MU) 

 
Taulukko 7 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-

neistoksi koskien virkistysalueita (V)  
 
Taulukko 8 Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-

neistoksi koskien veneilijöitä palvelevia kohteita (V-v)  
 
Luettelo 1 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävien suojelualueiden (S) 

aluekuvaukset 
 
Luettelo 2 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävien luonnonsuojelualueiden 

(SL) aluekuvaukset 
 
Luettelo 3 Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoon esitettävistä maa- ja metsätalous-

valtaisista ympäristöarvoja omaavista alueista (MY)   
 
 
Taulukoiden 2 – 8 sarakkeiden otsikoissa sekä aluekuvausluetteloissa 1 – 3 käytetyt lyhenteet: 

 
  SKTUNNUS = alueen tunnus Satakunnan seutukaavassa 5 
  LSNO = alueen numero Satakunnan luonnonsuojeluselvityksessä 1995 – 1998  
  MKTUNNUS = alueen tunnus Satakunnan maakuntakaavan valmisteluaineistossa 
  VIVIn_vert = viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys verrattuna Satakunnan seutukaavan 

5  aluevaraukseen 
 
VIVIn_vert sarakkeen merkintöjen selitys 
 

=  alueen rajaus on sama kun seutukaavassa 
+  aluerajaus on laajempi kuin seutukaavassa 
-  aluerajaus on pienempi kuin seutukaavassa 
+, - aluerajaus on joiltain osin laajentunut ja supistunut seutukaavaan nähden 
uusi aluevaraus on uusi seutukaavaan nähden 
muutos alueen maankäyttöluokka /-merkintä muuttunut seutukaavaan nähden 





ALUENRO TYYPPI ALUENIMI KUNNAT HUOM. pinta-ala ha pituus km
FI0200001 SCI Puurijärvi - Isosuon 

kansallispuisto
Huittinen, Kokemäki, 
Äetsä

FI0200149 3204

FI0200002 SCI Rauman diabaasialue Rauma  76
FI0200009 SCI Lastensuo Eurajoki  279
FI0200014 SCI Rimpisuo - Siikelisuo Ulvila (Kullaa),  Lavia  584
FI0200017 SCI Kukilankeidas Merikarvia  332
FI0200018 SCI Mankaneva Merikarvia  454
FI0200019 SCI Pitkäsuo Noormarkku  448
FI0200021 SPA/SCI Haapakeidas Honkajoki, Siikainen, 

Isojoki
 3623

FI0200022 SCI Pohjankangas Kankaanpää, Karvia  3838
FI0200023 SCI Sinahmi Kankaanpää  467
FI0200024 SCI Hämeenkangas Jämijärvi, Kankaanpää, 

Ikaalinen
 4144

FI0200026 SPA/SCI Harolanlahti Eura  343
FI0200029 SPA Suomijärvi Karvia  382
FI0200031 SPA/SCI Otajärvi Kodisjoki, Laitila, 

Pyhäranta
 110

FI0200032 SPA/SCI Köyliönjärvi Köyliö  303
FI0200033 SCI Kasalanjokisuu Merikarvia  1061
FI0200034 SPA Poosjärvi Noormarkku, Pomarkku  794
FI0200035 SPA Inhottujärvi Noormarkku, Pomarkku  604
FI0200039 SPA Niemijärvi - Itäjärvi Siikainen FI0200147 738
FI0200045 SCI Pirilänkoski Harjavalta, Nakkila  147
FI0200049 SCI Vanhakoski Huittinen  101
FI0200059 SCI Säkylänharju Alastaro, Oripää, Säkylä, 

Vampula
 1026

FI0200073 SCI Rauman saaristo Eurajoki, Rauma  5350
FI0200074 SPA/SCI Luvian saaristo Luvia  7602
FI0200075 SPA/SCI Gummandooran saaristo Merikarvia, Pori  3294
FI0200076 SPA/SCI Pooskerin saaristo Merikarvia,Pori  3151
FI0200077 SCI Ouran saaristo Merikarvia  3073
FI0200078 SCI Pinkjärvi Eurajoki  1681
FI0200079 SPA/SCI Kokemäenjoen suisto Noormarkku,Pori  2884
FI0200080 SCI Preiviikinlahti Pori FI0200151 5553
FI0200081 SCI Kuuminaistenniemi Pori  275
FI0200087 SCI Huhdansuo - Kakkeriansuo Eurajoki, Harjavalta, 

Kiukainen
 365

FI0200091 SCI Karvian luomat Karvia, Kauhajoki jokiviivana 19,9
FI0200094 SCI Punkalaitumen Isosuo Huittinen, Punkalaidun  48
FI0200096 SPA/SCI Nukinrahka - Hirvilamminsuo Eura, Laitila, Mynämäki  11
FI0200097 SPA/SCI Koskeljärvi Eura, Laitila, Mynämäki  1546
FI0200099 SPA/SCI Iso-Hölö Eura, Laitila  159
FI0200101 SCI Isoneva Pomarkku  934
FI0200119 SCI Pukanluoma Kankaanpää jokiviivana 44,9
FI0200123 SCI Kalafjälli Merikarvia  25
FI0200130 SCI Karvianjoen kosket Honkajoki, Kauhajoki osa 

jokiviivana
80 11,5

FI0200131 SCI Merikarvian laitumet Merkarvia  21
FI0200137 SCI Jäkäläneva - Isoneva Karvia  343
FI0200138 SCI Palanut kangas Ulvila (Kullaa)  18
FI0200143 SCI Kaasmarkunmäki Ulvila  14
FI0200147 SCI Siikaisten laitumet Siikainen FI0200039 37
FI0200148 SCI Kokemäenjoki Huittinen, Kokemäki, 

Äetsä
 188

FI0200149 SPA Puurijärvi - Isosuo Huittinen, Kokemäki, 
Äetsä

FI0200001 3431

NATURA 2000 -verkoston alueet Satakunnassa (Nat) 

Taulukko 1



ALUENRO TYYPPI ALUENIMI KUNNAT HUOM. pinta-ala ha pituus km
FI0200151 SPA Preiviikinlahti Pori FI0200080 4613
FI0200155 SCI Pitkäniemenkeidas Karvia  802
FI0200156 SCI Rastiaisneva Karvia  311
FI0200157 SCI Lavijärven - Palojärven kalliot Lavia, Suodenniemi  59
FI0200158 SCI Matovuori Siikainen  51
FI0200161 SPA/SCI Pyhäjärvi Eura, Säkylä, Yläne  13949
FI0200163 SCI Porsmusan suo Luvia  21
FI0200174 SCI Vuonajärvi Eurajoki  24
FI0200176 SCI Vaajalan laitumet Harjavalta  10
FI0200178 SCI Kiettareen korvet Kokemäki  2
FI0200180 SCI Järventausta Ulvila (Kullaa)  20
FI0200182 SCI Protson letto Nakkila, Ulvila  9
FI0200189 SCI Horjun keidas Karvia, Parkano  188
FI0200191 SCI Salajärven korpi Eura, Lappi  2
FI0318001 SCI Kiikoisten metsä Kiikoinen  23
FI0318002 SPA Kuorsumaanjärvi Kiikoinen  226
FI0336004 SCI Häädetkeidas Parkano, Karvia  380
FI0800001 SCI Lauhanvuori Isojoki, Kauhajoki, 

Honkajoki
 60

FI0800002 SPA Kauhaneva - Pohjankangas Kauhajoki, Karvia, 
Honkajoki

FI0800003 2765

FI0800003 SCI Kauhaneva - Pohjankangas Kauhajoki, Karvia, 
Honkajoki

FI0800002 2749

SCI = luontodirektiivin mukaiset luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suojelualueet
SPA = lintudirektiivin mukaiset erityiset suojelualueet

SCI ja SPA-alueiden rajaukset voivat olla osin päällekkäin HUOM.-sarakkeessa olevan Natura-alueen kanssa 
pinta-ala ja pituus Satakunnassa olevalta osalta



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Eura Koskeljärvi SL-33 FI0200097 S-2014 muutos 117
Eura Laustinrahka  32 S-2011 uusi 159
Eura Pitkäjärvi S-214 12 S-214 = 37
Eura Uusiluoto-Lohiluoma  FI0200026 S-2012 uusi 2
Eura Väsönsuo S-221 20 S-221 = 73
Eurajoki Kämpän lehtoalue S-37 45 S-37 = 15
Eurajoki Pinkjärvi SL-419 FI0200078 S-419 muutos 3
Harjavalta, 
Kokemäki

Harjunpään selänne S-47 80 S-47 + 3

Harjavalta, 
Kokemäki

Pitkäjärvi S-228 81 S-228 = 196

Harjavalta, 
Nakkila

Kukonharja-Lammainen SL-227 FI0200045 S-2019 uusi 20

Honkajoki Lettokeidas S-233 96 S-233 = 30
Honkajoki Vahokeidas  123 S-2022 uusi 77
Honkajoki, 
Karvia

Polvenkeidas + Majakankaan 
itäpuoleinen viettosuo

110, 117 S-2020 uusi 285

Huittinen Huippula FI0200149 S-2025 uusi 0,3
Huittinen Ilmiösuo 136 S-2023 uusi 415
Huittinen Loimijoki FI0200049 S-2024 uusi 63
Huittinen Suvisuo S-240 131 S-240 = 42
Jämijärvi Mertiöjärvi  155 S-2027 uusi 54
Jämijärvi Pitkälahti S-60 146 S-60 = 22
Kankaanpää Kortesneva (nyk. kartoissa 

Vääräneva)
S-67 172 S-67 + 23

Kankaanpää Kyynärjärven laskupuro S-246 175 S-246 = 5
Kankaanpää Kyynärjärvi S-247 176 S-247 = 56
Kankaanpää Paattikoski S-66 180 S-66 = 8
Kankaanpää Prunnialan suo  217 S-2033 uusi 17
Kankaanpää Silokeidas S-252 186 S-252 + 20
Kankaanpää Taulunkylän suolähteet (2 

aluetta)
221 S-2034 uusi 48

Kankaanpää Venesjärvi S254 190 S-254 = 140
Kankaanpää, 
Jämijärvi

Kommokeidas S-59 195 S-59 +, - 167

Kankaanpää, 
Pomarkku

Suolootikko  220 S-2035 uusi 29

Karvia Alkkianeva S-80 225 S-80 = 100
Karvia Helvetinlampi S-77 226 S-77 = 3
Kiikoinen Pikku Rukajärvensuo  269 S-2038 uusi 46
Kokemäki Frouvanluoto-Kukkarikko-

Koivusaari-Ruoppaluoto
S-503 282 S-503 = 87

Kokemäki Lievijärvi S-412 288 S-412 - 119
Kokemäki Potin kalliokedot SL-504 295 S-504 muutos 4
Kokemäki Sääksiluoto-Marjaluoto-Maasalo-

Selkäluoto
S-410 299 S-410 = 17

Köyliö Iso Kakkurinsuo SL-105 338 S-105 muutos 93
Köyliö Kirkkosaari  FI0200032 S-2044 uusi 9
Köyliö Köyliönjärven luusua VL-129 FI0200032 S-2045 muutos 13
Köyliö, Huittinen Takarahka S-241 343 S-241 = 189

Lappi Kattilavuoren rinnelehto S-275 353 S-275 = 5
Lappi Pärkänmäki S-383 356 S-383 = 3
Lappi Sammallahdenmäki S-501 359 S-501 = 39
Lavia Hallinkeidas S-113 362 S-113 + 150
Lavia Kinanneva S-114 364 S-114 = 32

Taulukko 2

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien 
suojelualuevarauksia (S)



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Lavia Rautionjärvi ja ympäröivät suot  379 S-2048 uusi 77

Luvia Luvian merialue FI0200074 S-2050 uusi 1821
Luvia Luvian saaristo S-375,S-376,    

S-363
FI0200074 S-375 + 3444

Merikarvia Bruumosanlammit eli Siltaneva S-499 428 S-499 + 126

Merikarvia Kasalanjokisuu S-300 FI0200033 S-300 +, - 916
Merikarvia Korvenneva  475 S-2051 uusi 58
Merikarvia Leipäkarit ym S-138 FI0200077 S-138 + 289
Merikarvia Ouran saaristo SL-298 FI0200077 S-298 muutos 367
Merikarvia Ouran saaristo S-497, SL-302 FI0200077 S-497 +, - 550
Merikarvia Peurainneva S-299 453 S-299 = 144
Merikarvia Präänholman lampi S-130 457 S-130 + 10
Merikarvia Ristijärvi-Kivijärvi S-131 460 S-131 = 32
Merikarvia Santakari-Höyterviikinkari S-459 463 S-459 = 37
Merikarvia, Pori Pooskerin saaristo SL-139 FI0200076 S-139 +, - 2470

Nakkila Arantilankoski S-195 483 S-195 + 27
Nakkila Kukkaskoski S-368 486 S-368 = 5
Nakkila, Ulvila Ruskilankoski S-142 490 S-142 + 28
Noormarkku Alinenlammi-Lamminjärvi-

Painojärvi
S-306 494 S-306 = 65

Noormarkku Noormarkun ruukki-
Kannukaupunki

S-462 504 S-462 = 114

Noormarkku Ruohokari FI0200035 S-2056 uusi 0,2
Noormarkku, 
Pomarkku

Poosjärvi FI0200034 S-2055 uusi 362

Noormarkku, 
Pori

Kokemäenjoensuisto  FI0200079 S-2054 uusi 1493

Pomarkku Isojärven saaret S-443 524 S-443 - 132
Pomarkku Isoneva SL-14 525 S-14 + 87
Pomarkku Riuttansalmi FI0200035 S-2059 uusi 2
Pomarkku Saarineva S-312 531 S-312 = 23
Pori Haventojärvet ja Kerinjärvi S-317 547 S-317 = 99
Pori Nielpäkinkallio S-387 570 S-387 = 3
Pori Pohjajoen kosket S-155 574 S-155 = 11
Pori Preiviikinlahti FI0200151 S-2066 uusi 2202
Pori Räyhä S-374 583 S-374 = 143
Pori Sahakoski S-468 585 S-468 = 7
Rauma Hevoskarta-Säikänniemi S-470 641 S-470 = 14
Rauma Ihamo S-394 642 S-394 + 5
Rauma Kalattila S-475 644 S-475 = 11
Rauma Rauman eteläinen ulkosaaristo S-176 FI0200073 S-176 +, - 2342

Siikainen Kiimakeidas S-348 685 S-348 = 22
Siikainen Koivukorvenkulman Isoneva  721 S-2071 uusi 84
Siikainen Vuorijärvi S-182 709 S-182 = 63
Siikainen Ylinenkeidas  733 S-2073 uusi 68
Vampula Palojoen (Mieronkoski) 

Pitkäkoski
S-492 771 S-492 = 4

KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Pituus km
Karvia Riihiluoma-Töllinluoma ja 

Suomijoen alajuoksu
260 S-2077 uusi 12,4

Ulvila Mustaoja  325 S-2078 uusi 2,8

viivamaiset kohteet



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Eura Isosuo SL-28 2 SL-28 + 242
Eura Kirvessuo  FI0200096 SL-2000 uusi 9
Eura Kortesuo  FI0200097 SL-2013 uusi 26
Eura Koskeljärvi SL-33 FI0200097 SL-33 +, - 1230
Eura Liesrahka S-25 FI0200099 SL-25 + 157
Eura Luvalahti-Harolan lehtoalue SL-200,SL-218 FI0200026 SL-200 +, - 342

Eura Malijärvi SL-212 9 SL-212 = 1
Eura Metsolan metsäalue SL-213 10 SL-213 = 18
Eura Vaaljärvi SL-26 FI0200097 SL-26 +, - 171
Eura, Lappi Salajärven itäpuolinen korpi SL-216 FI0200191 SL-216 +, - 1
Eurajoki Jaakolankulman letto  65 SL-2016 uusi 4
Eurajoki Kaarlenkari SL-38 42 SL-38 - 32
Eurajoki Kaunissaari SL-222 43 SL-222 = 5
Eurajoki Lastensuo SL-20 FI0200009 SL-20 +, - 279
Eurajoki Liiklankari SL-418 FI0200073 SL-418 +, - 67
Eurajoki Lännenkivet  FI0200073 SL-2015 uusi 0,03
Eurajoki Pinkjärvi  FI0200078 SL-2006 + 1678
Eurajoki Pujonsärkkä (Maasäikkä) MY-10 53 SL-2018 muutos 71
Eurajoki Puolivesikarta-Inonkarrat-

Valkiakari
70 SL-2017 uusi 98

Eurajoki Pyrekarit SL-44 FI0200073 SL-44 +, - 5
Eurajoki Pääkari S-379 55 SL-379 muutos 2
Eurajoki Särkänhuivi SL-40 56 SL-40 = 4
Eurajoki Vuonajärven luot. puolen korvet SL-226 FI0200174 SL-226 +, - 24

Eurajoki, 
Kiukainen

Kakkeriansuo-Huhdansuo SL-39 FI0200087 SL-39 +, - 365

Eurajoki, Rauma Rauman pohjoinen ulkosaaristo,
Nurmeksen länsiranta

SL-23, S-337 FI0200073 SL-23 +, - 2655

Harjavalta Pyhäsuo SL-49 78 SL-49 = 130
Harjavalta, 
Nakkila

Pirilänkoski-Paratiisi (tk) SL-227 FI0200045 SL-227 +, - 40

Honkajoki Fatipyöränkeitaan korpi SL-229 FI0800001 SL-229 +, - 32
Honkajoki Ketistönkeidas 113 SL-2021 uusi 134
Honkajoki Kiviharjun eteläp. luoma SL-232 FI0200130 SL-232 +, - 11
Honkajoki Nööpinneva S-235 FI0800001 SL-235 +, - 23
Honkajoki Rakennuskoski SL-502 FI0200130 SL-502 +, - 6
Honkajoki Vatajakosken lehto SL-420 108 SL-420 = 3
Huittinen Isosuo SL-21 FI0200094 SL-21 +, - 52
Huittinen Karhiniemenkankaan metsä  138 SL-2026 uusi 15
Huittinen Korkeakallio SL-424 126 SL-424 = 11
Huittinen Pappilanniemi S-239 FI0200049 SL-239 +, - 7
Huittinen Vanhakoski (tk) SL-237 FI0200049 SL-237 +, - 29
Huittinen, 
Kokemäki

Puurijärvi-Isosuon 
kansallispuisto

SL-19 FI0200178 SL-19 +, - 3203

Jämijärvi Huoppansaari  149 SL-2029 uusi 8
Jämijärvi Kankaansuonhohka 152 SL-2028 uusi 10
Jämijärvi Koivistonharjun lähde  FI0200024 SL-2030 uusi 1
Jämijärvi Krupulahden lähteikkö SL-242 FI0200024 SL-242 +, - 2
Jämijärvi Mielahden lähteet SL-85 FI0200024 SL-85 +, - 3
Jämijärvi Narvin ja Kylämyllyn uhrilähteet SL-62 FI0200024 SL-62 +, - 7

Jämijärvi Niiniharjun lehmusesiintymä SL-427 FI0200024 SL-427 +, - 7
Jämijärvi Vaarinnevan keidas S-61 FI0200024 SL-61 +, - 61
Jämijärvi, 
Kankaanpää

Naurisjoen lehtimetsä SL-426 148 SL-426 = 8

Taulukko 3

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien 
luonnonsuojelualuevarauksia (SL)



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Kankaanpää Aittoharjun rinnesuo 200 SL-2031 uusi 27
Kankaanpää Hirsikankaankeidas SL-244 FI0200022 SL-244 +, - 18
Kankaanpää Hämeenkankaan lievetasanne SL-71 FI0200024 SL-71 +, - 53

Kankaanpää Kahilankeidas SL-73 FI0200023 SL-73 +, - 145
Kankaanpää Kuninkaanlähde SL-428 FI0200024 SL-428 +, - 4
Kankaanpää Lähteet Mölkkäristä etelään 210 SL-2032 uusi 3
Kankaanpää Pansian lähde ja puronvarsi SL-249 FI0200024 SL-249 +, - 8
Kankaanpää Sinahmi (tk) SL-64 FI0200023 SL-64 +, - 321
Kankaanpää Verttuunjärvi SL-69 191 SL-69 = 80
Kankaanpää Yskänlähde SL-255 FI0200022 SL-255 +, - 33
Kankaanpää, 
Honkajoki

Kavokoski 1 ja 2 SL-422 194 SL-422 = 28

Karvia Aunesluoma  FI0800002 SL-2037 uusi 332
Karvia Horjunkeidas  FI0800189 SL-2009 uusi 186
Karvia Häädetkeidas SL-10 FI0336004 SL-10 +, - 381
Karvia Jäkäläneva-Isoneva SL-78 FI0200137 SL-78 +, - 345
Karvia Kantin lähteet ja lähdesuo SL-83 FI0200022 SL-83 +, - 18
Karvia Kauhanevan-Pohjakankaan 

kansallispuisto, Hietaluoma
SL-7, SL-257 FI0800002 SL-7 +, - 1840

Karvia Kaura-, Kavettakeidas- ja 
Pitkäniemenkeidas

SL-259 FI0200155 SL-259 +, - 802

Karvia Lähdekorpi  FI0200022 SL-2010 uusi 3
Karvia Mustaluomansuun hakamaa SL-437 240 SL-437 = 14
Karvia Rastiaisneva SL-8 FI0200156 SL-8 +, - 304
Karvia Rukkikallion lounaispuolen suo  262 SL-2036 uusi 20

Karvia Suomijärvi SL-9 FI0200029 SL-9 +, - 382
Karvia Vartin koski SL-439 248 SL-439 + 26
Kiikoinen Kiikoisten metsä  FI0318001 SL-2001 uusi 23
Kiikoinen Kuorsumaanjärven pohjoisranta  268 SL-2040 uusi 27

Kiikoinen Kuorsumaanjärvi  FI0318002 SL-2002 uusi 226
Kiikoinen Majamäki  268 SL-2041 uusi 14
Kiikoinen Tyynistönmaan vanhat metsät  271 SL-2039 uusi 9

Kiukainen Lyörkki SL-86 272 SL-86 = 9
Kiukainen Uotinmäen-Torisevan lehtoalue SL-265 276 SL-265 = 39

Kodisjoki Otajärvi (tk) SL-90 FI0200031 SL-90 +, - 112
Kokemäki Forsbyn koski ja katajaluoto SL-403 281 SL-403 = 4
Kokemäki Harjusuo SL-91 283 SL-91 = 245
Kokemäki Järilänvuori SL-17 285 SL-17 = 41
Kokemäki Kiettareen korvet SL-405 FI0200178 SL-405 +, - 2
Kokemäki Kolsin tulvalampi 302 SL-2042 uusi 18
Kokemäki Köysikosken alue SL-93, kh-634 287 SL-93 = 11
Kokemäki Plättilänmaan korpi SL-94 294 SL-94 = 4
Kokemäki Pälpälän kalliokedot SL-408 297 SL-408 = 1
Kokemäki Sääksjärven itäreunan 

lintuluodot
SL-438 300 SL-438 + 37

Köyliö Ilmiinjärven korpi SL-104 337 SL-104 = 10
Köyliö Kakkurinsuon itäosat 346 SL-2043 uusi 157
Köyliö Köyliönjärvi ( 2 kpl ) SL-196 FI0200032 SL-196 +, - 259
Köyliö Marketankallio SL-455 341 SL-455 = 8
Köyliö Ruotananjärvi ak-119 350 SL-2046 uusi 15
Köyliö Ruotanansuon aarnimetsä SL-454 342 SL-454 = 9
Lappi Kauklaistenjärvi SL-110 354 SL-110 = 162
Lappi Saarnijärvi SL-197 357 SL-197 - 149
Lappi Simasalon diabaasilehto SL-109 360 SL-109 = 11
Lavia Markkulankorven purolehto SL-277 FI0200157 SL-277 +, - 3
Lavia Nokari MY-83 368 SL-2047 muutos 5
Lavia Riikonlahti-Riikonlammi SL-456 369 SL-456 = 151
Lavia Vaskuneva  FI0200014 SL-2049 uusi 94
Lavia Velhonvitun putous S-198 FI0200157 SL-198 +, - 2



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Luvia Akterspeilgrunden SL-16 FI0200074 SL-16 +, - 381
Luvia Karhunkiven 

tuoksumarattiesiintymä
SL-283 388 SL-283 = 2

Luvia Marjakari ym. SL-15 FI0200074 SL-15 +, - 1620
Luvia Pietarin saaristo SL-360 FI0200074 SL-360 +, - 184
Luvia Porsmusansuo SL-123 FI0200163 SL-123 + 21
Luvia Säppi SL-289,S-290 FI0200074 SL-289 - 151
Luvia Tynnyrikari-Ulko-Pura SL-124 405 SL-124 + 43
Luvia, Pori Kankaanpään lehtokorpi SL-282 406 SL-282 = 12
Merikarvia Kalafjälli-Koukkusunti S-129 FI0200123 SL-129 +, - 25
Merikarvia Kasalanjoensuu SL-1 FI0200033 SL-1 +, - 119
Merikarvia Kukilankeidas SL-132 FI0200017 SL-132 +, - 332
Merikarvia Kyläluodon jokivarsilehto SL-296 440 SL-296 = 8
Merikarvia Lauttijärvi SL-134 445 SL-134 = 68
Merikarvia Mankaneva-Kakkurinneva SL-135 FI0200018 SL-135 + 454
Merikarvia Merikarvianjoen suisto SL-297 448 SL-297 = 153
Merikarvia Ouran saaristo SL-298 FI0200077 SL-298 +, - 1854
Merikarvia Pooskeri ym SL-139 FI0200076 SL-139 - 140
Merikarvia Värtviikinletto 482 SL-2052 uusi 17
Merikarvia Österbackanlahti SL-294 FI0200033 SL-294 +, - 26
Merikarvia, Pori Enskerit-Kompassikarit SL-22 FI0200075 SL-22 + 3294

Nakkila Anolan kuusikko 491 SL-2053 uusi 8
Nakkila Takaveräjänojansuu SL-305 487 SL-305 + 9
Nakkila, Ulvila Protson lettosuo SL-143 FI0200182 SL-143 +, - 9
Noormarkku Inhottujärvi (tk) SL-146 FI0200035 SL-146 +, - 263
Noormarkku Myllykoski SL-463 503 SL-463 = 1
Noormarkku Paapanselkä-Hanhilahti SL-461 FI0200035 SL-461 +, - 93
Noormarkku Pitkäsuo SL-149 FI0200019 SL-149 + 448
Noormarkku Pitkäsuon itäpuolen 

metsäsaarekkeet
 518 SL-2057 uusi 65

Noormarkku Poosjärvi ( 2 kpl ) SL-150 FI0200034 SL-150 +, - 432
Noormarkku Vesihelvetinoja SL-309 508 SL-309 + 9
Noormarkku, 
Pori

Kokemäenjoen suisto (tk) SL-13 FI0200079 SL-13 +, - 1282

Pomarkku Isoneva SL-14 FI0200101 SL-14 +, - 934
Pomarkku Kynäsluodon ja Leppäkosken 

lehdot
SL-464 528 SL-464 = 6

Pomarkku, Pori Isokeidas SL-153 533 SL-153 = 107
Pomarkku, Pori Karhuneva  534 SL-2058 uusi 58
Pori Enäjärvi SL-158 FI0200151 SL-158 +, - 106
Pori Hakkiluodon lehto SL-316 545 SL-316 = 4
Pori Harmaat SL-11 FI0200151 SL-11 - 12
Pori Herrainpäivien niemi SL-467 548 SL-467 = 17
Pori Isosuo SL-159 551 SL-159 = 10
Pori Julukari S-319 FI0200151 SL-319 - 1
Pori Kaijakari SL-333 553 SL-333 = 11
Pori Kakkuri SL-498 FI0200151 SL-498 - 1
Pori Katiskalahti SL-160 FI0200081 SL-160 +, - 14
Pori Kivijärvenkoski S-161 557 SL-161 = 14
Pori Kulhari ym. SL-373, S-154 559 SL-154 + 116
Pori Kumpeli SL-332 560 SL-332 = 2
Pori Kumpelikarin rantalehto 611 SL-2065 uusi 21
Pori Kuuminaisten letto SL-322 FI0200081 SL-322 + 0,5
Pori Kuuminaisten lounaisranta SL-323 FI0200081 SL-323 +, - 16
Pori Levonlampi  0 SL-2064 uusi 42
Pori Loukkeenkari ym SL-414 FI0200081 SL-414 +, - 37
Pori Luoteenräyhä SL-162 567 SL-162 = 21
Pori Mustalahti ja Ahlaistenjokisuu SL-163 FI0200076 SL-163 +, - 404
Pori Pihlavaluoto S-494 FI0200081 SL-494 +, - 108
Pori Puskuuri 0 SL-2063 uusi 10
Pori Puskuurinkari SL-369 FI0200151 SL-369 - 0,2
Pori Rengaskari-Trolloori S-370 FI0200081 SL-370 - 4
Pori Reposaaren painolastialueet SL-324 580 SL-324 = 4



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Pori Saantee S-465 FI0200076 SL-465 +, - 76
Pori Saaristo Valakasta Saanteen 

edustalle
619 SL-2061 uusi 186

Pori Salmenviiki S-386 586 SL-386 muutos 18
Pori Susisuo SL-326 588 SL-326 = 10
Pori Vartkrunti 0 SL-2062 uusi 8
Pori Viinamäen lehto SL-328 592 SL-328 = 9
Pori Yyteri  FI0200151 SL-2060 uusi 97
Pori Yyteri-Riitasaranlahti (tk), 

Haventoj. ja Kerinjärvi ym
SL-12 ym FI0200151 SL-12 +, - 2131

Pori Ämttöönlahti SL-330 595 SL-330 = 15
Rauma Annanportaan lehto SL-473 637 SL-473 = 4
Rauma Haurukarinklopit SL-334 FI0200073 SL-334 + 22
Rauma Kumaraisten lehto SL-474 645 SL-474 = 3
Rauma Kylmä-Santakari ym SL-335 FI0200073 SL-335 +, - 70
Rauma Laakonmatala SL-336 648 SL-336 = 58
Rauma Mäentaustan lehto ja Pramin 

lehdot ( 3 kpl )
SL-225 FI0200002 SL-225 +, - 26

Rauma Nurmes  FI0200073 SL-2068 uusi 19
Rauma Omenapuumaa SL-165 FI0200073 SL-165 +, - 112
Rauma Orkonmäki SL-344 FI0200002 SL-344 +, - 2
Rauma Pinokarin-Päivärannan lehto SL-338 FI0200073 SL-338 +, - 37
Rauma Puuvallinkanaali (tk) S-469 FI0200073 SL-469 +, - 6
Rauma Rannanjärvi SL-345 FI0200002 SL-345 +, - 3
Rauma Rauman diabaasialue  FI0200002 SL-2067 uusi 2
Rauma Reksaaren lehdot SL-339 FI0200073 SL-339 +, - 17
Rauma Unajanlahti SL-471 664 SL-471 = 56
Siikainen Haapakeidas ym SL-4 FI0200021 SL-4 +, - 3138
Siikainen Kakkurilammit-Pohjasjärvi SL-477 FI0200021 SL-477 + 335
Siikainen Kivineva SL-3 687 SL-3 + 185
Siikainen Lehtisenkeidas  725 SL-2070 uusi 19
Siikainen Leväslammi SL-179 691 SL-179 = 82
Siikainen Matovuori SL-478 FI0200158 SL-478 +, - 5
Siikainen Mustasaarenkeidas FI0200021 0 SL-2072 uusi 140
Siikainen Niemijärvi-Luodeslahti-

Majanselkä-Itäjärvi
SL-181,-349 FI0200039 SL-181 +, - 736

Siikainen Ristikosken länsipuolen 
suolähteet

 730 SL-2069 uusi 27

Siikainen Vuorijärven lehto sekä 
Jokivarren lehdot

SL-478 708 SL-478 = 7

Säkylä Alhonkulman konsilot S-481 FI0200059 SL-481 +, - 7
Säkylä Iissalo ja Emäkari SL-352 FI0200161 SL-352 +, - 126
Säkylä Isonsuon lännenpuolinen lähde 747 SL-2075 uusi 9

Säkylä Kolvaan rajapinnan metsä ja 
puro

748 SL-2074 uusi 10

Säkylä Kolvaan saaret S-186 FI0200161 SL-186 + 11
Säkylä Lohensuon lähteiköt ( 2 kpl) SL-353 FI0200059 SL-353 +, - 14
Säkylä Mustasaari S-187 FI0200161 SL-187 - 1
Säkylä Ojalanlahden rantalehdot SL-354 740 SL-354 = 9
Säkylä Vähäkylänlahti S-355 FI0200161 SL-355 +, - 58
Säkylä Ylisepän aarnialue SL-356 745 SL-356 = 7
Ulvila Joutsijoen alue SL-268 312 SL-268 = 33
Ulvila Järventausta  FI0200180 SL-2005 uusi 20
Ulvila Kaasmarkun jokivarsi SL-357 754 SL-357 = 10
Ulvila Kaasmarkunmäki  FI0200143 SL-2003 uusi 14
Ulvila Liikistönsaari SL-485 757 SL-485 = 2
Ulvila Palanutkangas  FI0200138 SL-2004 uusi 18
Ulvila Palusjärvi SL-447 316 SL-447 + 308
Ulvila Pyhäjärvi SL-101 318 SL-101 = 101
Ulvila Ruskilankosken törmäranta SL-506 758 SL-506 = 12
Ulvila Saaren koivikko SL-189 759 SL-189 = 11
Ulvila Selkäkankaan korpi SL-484 760 SL-484 = 13
Ulvila Sunniemen lehto SL-483 761 SL-483 = 3



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Ulvila Suuluoto SL-272 321 SL-272 = 7
Ulvila Särkisuo-Rimpisuo-Siikelisuo-

Kiimasuo(3kpl)
SL-102 FI0200014 SL-102 +, - 380

Ulvila Töyräänkallio SL-359 762 SL-359 = 13
Ulvila Vaskunnevan kaakkois- ja 

luoteisosat
S-273 FI0200014 SL-273 +, - 110

Vampula Sikanpäänmäki SL-488 774 SL-488 = 4

KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS NATURA LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Pituus km
Kankaanpää Pukanluoman suu  FI0200119 SL-2076 uusi 0,6

viivamaiset kohteet





Taulukko 4

KUNTA ALUE SKTUNNUS LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Eura Ritakallion koillisrinteen 

lehto
 37 MY-301 uusi 10

Eura Röyskä MY-7 14 MY-7 = 4
Eura Vaaljärven itä- ja 

pohjoisranta
MY-240 16 MY-240 - 141

Eurajoki Irjanteenharjun itäosat MY-9 40 MY-9 = 13
Eurajoki Keskiskarra ja siihen 

liittyvä kluuvit
 66 MY-302 uusi 82

Eurajoki Marjakari MY-8 50 MY-8 + 68
Eurajoki Olkiluodonjärven vesijättö  68 MY-303 uusi 18
Harjavalta, Nakkila Paratiisi MY-12 82 MY-12 - 20
Honkajoki Kiviharju-Tarrunkorpi MY-113 92 MY-113 = 132
Honkajoki Pitkäkosken lehtoalue S-421 100 MY-304 muutos 4
Honkajoki Vahokoski S-54 107 MY-305 muutos 4
Huittinen Huhtamonharjun 

kaakkoisosa
MY-17 124 MY-17 +, - 29

Huittinen, Kokemäki Puurijärvi-Isosuon 
kansallisp. jokiranta-alueet

MY-247 134 MY-247 = 82

Kankaanpää Jyränlahden-
Mateenlammin kallio- ja 
suoalueet

 202 MY-306 uusi 94

Kankaanpää Narvi MY-151 179 MY-151 = 145
Kankaanpää Vehkonevan metsä  222 MY-307 uusi 5
Kankaanpää, 
Pomarkku

Mateenkeidas-Jyränlahti  198 MY-308 uusi 60

Kankaanpää, 
Siikainen

Vääränevan-Housulammin
metsäalue

 199 MY-309 uusi 95

Karvia Mustajärven länsiranta MY-23 238 MY-23 + 321
Kiukainen,Harjavalta,
Nakkila

Kaunismäki MY-14 277 MY-14 = 59

Kokemäki Kynsikankaan-Oittisten 
pähkinälehto

SL-404 305 MY-310 muutos 55

Kokemäki Linnavuoren lehtoalue S-406 289 MY-311 muutos 5
Kokemäki Maa-Krankki ja Selkä-

Krankki
VR-293 MY-312 muutos 10

Kokemäki Matinjärvi-Kolmikoura MY-38 290 MY-38 = 101
Kokemäki Orjapaaden alue MY-31 293 MY-31 + 40
Köyliö Köyliön konsilot  348 MY-313 uusi 50
Lappi Salajoenvuori S-276 358 MY-314 muutos 4
Lavia Saari-Kinturi MY-236 370 MY-236 = 24
Luvia Aaltosuon puronvarsi MY-120 381 MY-120 = 6
Luvia Iso-Lamppoori ja 

ympäristöt
 411 MY-316 uusi 36

Luvia Kolimäen-Rajakarin kuuvi 
ja rantaluhta

 412 MY-317 uusi 19

Luvia Sassilan lehto S-458 401 MY-315 muutos 3
Luvia Siikkarin lounaisranta  426 MY-318 uusi 17

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi 
koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita (MY) 



KUNTA ALUE SKTUNNUS LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Merikarvia Kakkurinnevan 

lännenpuolinen lehto
 472 MY-319 uusi 18

Merikarvia Merikarvianjoki MY-161 449 MY-161 + 607
Noormarkku Iso-ja Vähä-Invatna MY-52 496 MY-52 = 47
Noormarkku Kuollejoki-Poosjoki S-148 500 MY-320 muutos 50
Noormarkku Kyläjärvi-Vattenkikoski MY-53 501 MY-53 = 11
Noormarkku Poikkeljärven 

Humalakorven rinnelehto
 519 MY-321 uusi 6

Pomarkku Papinlamminkeidas MY-235 529 MY-235 = 22
Pori Holampijärvi S-318 549 MY-322 muutos 20
Pori Lampinkosken 

luontopolkualue
 612 MY-325 uusi 29

Pori Lanskatan pikkusuot MU-242 614 MY-242 muutos 91
Pori Pohjajoki MY-58 575 MY-58 = 419
Pori Rottajärvi MY-60 581 MY-60 = 10
Pori Rytökoski S-325 582 MY-323 muutos 9
Pori Viikerin kalliot S-393 591 MY-324 muutos 39
Pori, Noormarkku Eteläjoki MY-162 544 MY-162 = 442
Pori, Noormarkku Kivijärvi  609 MY-326 uusi 87
Pori, Noormarkku Viikerinojan latva MY-125 598 MY-125 = 21
Pori, Ulvila Rottasuon kalliot S-388 599 MY-327 muutos 32
Rauma Humalkarin alue  668 MY-328 uusi 14
Rauma Kuusisenmaa MY-246 MY-246 = 51
Rauma Nihattulan kallioalue MY-138 650 MY-138 = 38
Rauma Pask-Aikon,Kivi-

Reksaaren ja Nousiaisen 
kalliorannat

MY-139 654 MY-139 - 26

Siikainen Kalliokoski MY-74 683 MY-74 = 20
Siikainen Kivikangas-Karjaluoto-

Isoluoto-Haapamäet
 720 MY-329 uusi 138

Siikainen Kolmihaarannevan 
itäpuolen haavikot

 722 MY-330 uusi 53

Siikainen, Merikarvia Porrasneva  715 MY-331 uusi 273

Säkylä Haukkavuori MY-75 735 MY-75 = 42
Säkylä Isosuo  746 MY-332 uusi 69
Säkylä Muorinmulkaus MY-78 738 MY-78 = 4
Ulvila Rantalankallio MY-117 319 MY-117 = 12
Ulvila Tokonsuo  336 MY-333 uusi 48
Vampula Kirkkokallio S-490 767 MY-334 muutos 20
Vampula Lyytinmäki MY-173 770 MY-173 = 26



Taulukko 5

KUNTA ALUE SKTUNNUS LSNO MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Eurajoki Lutan kalliokedot MY1-193 48 MY-p-193 +, - 5
Eurajoki Eurajokisuun laidun 63 MY-p-335 uusi 42
Harjavalta Vaajalan kedot MY1-195 79 MY-p-195 +, - 10
Jämijärvi Isot Levät ym. 151 MY-p-336 uusi 14
Jämijärvi Uimaluoto 158 MY-p-337 uusi 7
Kankaanpää Kavokosken laidun MY1-197 170 MY-p-197 + 20
Kiukainen Maijalan kallio MY1-28 273 MY-p-28 = 9
Kiukainen Paavilaisen kedot (Kaitilan 

kedot)
MY1-198 274 MY-p-198 = 8

Kokemäki Pispan kallioketo 307 MY-p-338 uusi 4
Kokemäki Säpilän tienvarren 

ketolaikut
310 MY-p-339 uusi 14

Lavia Nevarannan laidunketo SL-278 367 MY-p-340 muutos 1
Luvia Mikolan laitumet MY1-202 394 MY-p-202 = 18
Luvia Pyynössaaren lahti 422 MY-p-341 uusi 43
Merikarvia Pooskerin kartanon 

laitumet
MY-p-342 uusi 2

Merikarvia Hirvikosken haat MY1-207 431 MY-p-207 = 6
Merikarvia Kantolan laitumet MY1-206 436 MY-p-206 - 5
Merikarvia Kivikosken haat MY1-203 438 MY-p-203 +, - 9
Merikarvia Köörtilän kyläkallio MY1-209 442 MY-p-209 + 4
Merikarvia Peräkorven laitumet MY1-212 452 MY-p-212 = 13
Merikarvia Saarisen laitumet MY1-211 462 MY-p-211 - 16
Merikarvia Tommilan laitumet (2 kpl) MY1-205 466 MY-p-205 +, - 14
Merikarvia Varsamäen laitumet MY1-210 468 MY-p-210 = 4
Noormarkku Peltomaan kallioketo MY1-213 506 MY-p-213 = 1
Pomarkku Harjan tila MY1-216 522 MY-p-216 = 5
Pomarkku Isoviidan laitumet (2kpl) MY1-217 526 MY-p-217 = 7
Pori Hevoskarin laidun MY-p-343 uusi 2
Pori Kuuminaisten kotilaitumet MY1-218 561 MY-p-218 = 3

Pori Landskatan laitumet MY1-219 565 MY-p-219 = 10
Rauma Helon laidun MY1-222 640 MY-p-222 + 5
Rauma Rannanvuori MY1-220 657 MY-p-220 +, - 9
Rauma Rauman ladun majan 

kallioketo
MY1-223 660 MY-p-223 + 1

Rauma Sorkan Arvela MY1-221 663 MY-p-221 = 6
Siikainen Koskelan laitumet MY1-190 689 MY-p-190 +, - 5
Siikainen Nokan laitumet MY1-181 694 MY-p-181 + 15
Siikainen Pihlajamäen laitumet MY1-185 695 MY-p-185 +, - 13
Siikainen Ruohomäen laitumet MY1-177 698 MY-p-177 +, - 6
Siikainen Siikilän laitumet MY1-244 700 MY-p-244 +, - 4
Siikainen Starckin laitumet MY1-186 702 MY-p-186 - 3
Siikainen Vuorelan laitumet MY1-189 707 MY-p-189 = 1
Siikainen Ylisentalon laitumet MY1-188 710 MY-p-188 +, - 9

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen 
aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ympäristöarvoja omaavia alueita, 
perinnemaisemia (MY-p) 





Taulukko 6

KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS MKTUNNUS VIVIn_vert Ala ha
Kokemäki Hassalanniemi VL-292 MU-344 muutos 58
Kokemäki Lievijärvi (tk) MU-237 MU-237 +, - 169
Kokemäki Pitkäjärven eteläpuoli (tk) MU-155 MU-155 = 74
Luvia Luvian saaristo (tk) MU-4 MU-4 = 1108
Nakkila, Ulvila Massin alue (tk) MU-3 MU-3 = 624
Noormarkku, Pori Poosjoen alue (tk) MU-2 MU-2 - 1075
Pori Gummandoora ym (tk) MU-1 MU-1 = 400
Pori Preiviikinkangas (tk) MU-57 MU-57 = 223
Pori Uksjärvi (tk) MU-98 MU-98 = 313

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen 
aineistoksi koskien maa- ja metsätalousvaltaisia, ulkoilun ohjaamistarvetta omaavia 
alueita (MU) 





Taulukko 7

KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS MKTUNNUS Ala ha
Eura Akkonokka VL-32 V-32 19
Eura Lavajärvi-Susivuori VR-93 V-93 150
Eura Lopoistenlahti VR-41 V-41 18
Eura Luistari VL-47 V-47 162
Eurajoki Ilveskallio VL-60 V-60 114
Eurajoki Kaunissaari VR-23 V-23 43
Eurajoki, Rauma Mantereenpää VL-213 V-213 27
Harjavalta Hiittenharju VL-18 V-18 422
Harjavalta Näyhälänniemi VL-61 V-61 26
Harjavalta Pirkkala VL-94 V-94 45
Huittinen Kännönvuori-Pyölönvuori V-800 283
Huittinen Ripovuori VR-66 V-66 30
Jämijärvi Mielahti VL-4 V-4 10
Jämijärvi Niiniharju (tk) VL-340 V-340 264
Kankaanpää Myllymäki VL-258 V-258 137
Kankaanpää Pitkämäki VL-76 V-76 248
Kankaanpää Ruokojärvi VL-77 V-77 125
Karvia Ämmänsaari ym VR-82 V-82 53
Kiukainen Eurakoski, keskusta VL-443 V-443 44
Kiukainen Panelia VL-444 V-444 42
Kokemäki Koivuranta VL-115 V-115 2
Kokemäki Lievijärvi V-801 7
Kokemäki Piitanoja VR-100 V-100 15
Kokemäki Pitkäjärvi VL-117 V-117 91
Kokemäki Salonpää (tk) VL-19 V-19 127
Kokemäki, Köyliö Koomankangas-Ilmiinjärvi (tk) ( 2 kpl ) VR-216 V-216 312
Köyliö Kepola VL-261 V-261 54
Lappi Horman ranta VL-145 V-145 11
Lappi Kainussaari VR-147 V-147 13
Lappi Pärkänmäki VL-279 V-279 61
Lavia Latosaari ym VR-295 V-295 18
Lavia Naarasenjärvi-Susijärvi VL-149 V-149 36
Luvia Isomaa VR-16 V-16 65
Luvia Polkertinmäki VL-262 V-262 59
Luvia Vähä-Huilkari VR-164 V-164 2
Merikarvia Aspuskeri VR-3 V-3 40
Merikarvia Holmankoski V-806
Merikarvia Krääsoora VR-343 V-343 10
Merikarvia Kuusi-Linskerin itäpuoleinen saari V-802 2
Merikarvia Lankoski-Koskenhaara (tk) VL-437 V-437 42
Merikarvia Ouraluoto VL-38 V-38 11
Merikarvia Puukoski VL-450 V-450 17
Merikarvia Salmelankoski V-807
Merikarvia Stäävit-Vaadit VL-448 V-448 8
Merikarvia Sälttöö VR-2 V-2 58
Merikarvia Trutteli VL-171 V-171 33
Merikarvia, Pori Ripaviikinnokka-Käännekari-Nälkäniemensunti VR-427 V-427 6
Nakkila Arantila V-808
Nakkila Kistu V-809

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistoksi koskien 
virkistysalueita (V)



KUNTA ALUENIMI SKTUNNUS MKTUNNUS Ala ha
Nakkila Pämppi V-810
Nakkila Ruskila V-811
Nakkila Salomonkallio VL-438 V-438 47
Nakkila Tervasmäki VL-264 V-264 78
Nakkila Tyni V-812
Noormarkku Holmenkollen VL-265 V-265 44
Pomarkku Pihlajasaari-Huhtaluoto VR-464 V-464 187
Pomarkku Riutansalmi VL-186 V-186 6
Pori Isomäki VL-11 V-11 332
Pori Kallo VL-191 V-191 15
Pori Koppeloluoto VR-327 V-327 43
Pori Lampinkoski VL-10 V-10 53
Pori Landskata VR-203 V-203 253
Pori Luodot VL-199 V-199 531
Pori Outoori-Kuuminaistenniemi VR-9 V-9 522
Pori Paakarit-Arvekari (tk) VR-434 V-434 26
Pori Preiviiki VL-202 V-202 45
Pori Pukkeenmäki VL-190 V-190 22
Pori Putkikari VR-205 V-205 58
Pori Reposaari (tk) VL-7 V-7 104
Pori Saantee VL-39 V-39 99
Pori Susisuo VR-323 V-323 15
Pori Tukkiviiki-Reposaaren pengertie VR-192 V-192 236
Pori Uksjärvi VL-451 V-451 37
Pori Yyteri VL-8 V-8 642
Pori Yyteri VR-195 V-195 466
Pori, Ulvila Ruosniemen ulkoilualue VL-200 V-200 347
Rauma Hanhinen VR-224 V-224 17
Rauma Kaarojärvi-Kinno V-803 304
Rauma Karvatti VL-27 V-27 16
Rauma Kylmäpihlaja V-804 13
Rauma Laukkarinnokka VR-392 V-392 14
Rauma Maanpää VL-215 V-215 230
Rauma Nurmenlahti VL-252 V-252 163
Rauma Petäjäs-Syväraumanlahti VL-52 V-52 171
Rauma Poroholma VL-446 V-446
Rauma Rauman saaristo VR-24 V-24 4370
Rauma Reksaari VL-25 V-25 33
Rauma Äyhönjärvi-Pitkäjärvi VL-28 V-28 573
Siikainen Eteläpäänlahti VL-232 V-232 35
Siikainen Heikintalon metsäalue VR-230 V-230 12
Siikainen Katselma V-805 100
Siikainen Nälkäluoto VR-454 V-454 10
Säkylä Eenokki VL-238 V-238 55
Säkylä Luvalahti VL-237 V-237 52
Säkylä Porsaanharju VL-455 V-455 1
Säkylä Vahoniemi VR-36 V-36 8
Ulvila Joutsijärvi VR-13 V-13 2401
Ulvila Kylmälahti VL-123 V-123 7
Ulvila Massi VL-17 V-17 39
Ulvila Saariluoto VL-250 V-250 219



Taulukko 8

KUNTA ALUENIMI SYKETUNNUS MKTUNNUS ALUETYYPPI
Eurajoki Kaunissaari V2-516 V-v-516 Retkeilysatama
Eurajoki Verkkokari V2-518 V-v-518 Vierassatama
Luvia Isomaa V2-605 V-v-605 Retkeilysatama
Luvia Laitakari LV-2 V-v-813 Vierassatama
Luvia Ryöväskeri V-v-814 Retkeilysatama
Luvia Säppi V2-602 V-v-602 Retkeilysatama
Luvia Vähä-Huilkari V-v-815 Retkeilysatama
Merikarvia Brändöö V2-625 V-v-625 Vierassatama
Merikarvia Ouraluoto V-v-816 Retkeilysatama
Pori Hara V2-681 V-v-681 Käyntisatama
Pori Iso-Enskeri V2-667 V-v-667 Retkeilysatama
Pori Kallioluoto-Outoori V2-677 V-v-677 Retkeilysatama
Pori Karjaranta V2-680 V-v-680 Vierassatama
Pori Pengertie V2-660 V-v-660 Käyntisatama
Pori Reposaari V2-679 V-v-679 Vierassatama
Pori Seliskeri V2-665 V-v-665 Retkeilysatama
Rauma Kuuskajaskari I/II V-v-817 Retkeilysatama
Rauma Kylmäpihlaja V-v-818 Retkeilysatama
Rauma Petäjäs I/II V-v-819 Vierassatama
Rauma Pihlus V2-706 V-v-706 Retkeilysatama
Rauma Poroholma V-v-820 Vierassatama
Rauma Reksaari V2-703 V-v-703 Retkeilysatama
Rauma Suojan satama V-v-820 Käyntisatama
Rauma Syväraumanlahti V-v-821 Vierassatama

Viher- ja virkistysverkkoselvityksen esitys maakuntakaavan 
valmisteluvaiheen aineistoksi koskien veneilijöitä palvelevia kohteita (V-v)
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Luettelo 1 
 
Maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-
neistoon esitettävien suojelualueiden 
(S) aluekuvaukset 
 
Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden 
aluekuvaukset käyvät ilmi ympäristöhallin-
non www-sivuilta. 
 
 
EURA 
 
Koskeljärvi 
 
S-2014  SK5: SL-33   
NAT: FI0200097    muutos  117 ha 
 
 

Laustinrahka 
 
S-2011  SK5:  LSS: 32 
   uusi  159 ha 
 
Luontotyyppi: Suo, metsäsaareke luonnontilaisella 
suolla. 
 
Laajalti ojittamaton lyhytkorsiräme-lyhytkorsineva, 
jonka luonnontilaisissa reunoissa on rehevämpiä 
saranevoja. Keskellä suota on kallioinen 
metsäsaareke, jolla kasvaa kohtalaisen luonnontilaista 
metsää. Osa luonnontilaisesta suosta ulottuu 
Varsinais-Suomen puolelle. 

 
 
Pitkäjärvi 
 
S-214  SK5: S-214  LSS: 12 
     =  37 ha 
 
Luontotyyppi: Lintuvesi 
 
Rehevä lintujärvi, joka on suurelta osin 
umpeenkasvanut, mutta vuotuinen tulva estää 
pensaikkoluhdan kasvun. Alueella on runsas ja 
monipuolinen pesimälinnusto. Järvi sijaitsee 
diabaasialueella, jonka johdosta metsät ovat reheviä, 
lehtomaisia kankaita. 

 
 
Uusiluoto-Lohiluoma 
 
S-2012  SK5:   
NAT: FI0200026    uusi   2 ha 
 
 

Väsönsuo 
 
S-221  SK5: S-221  LSS: 20 
     =  73 ha 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, luonnontilainen 
metsäsaareke, luonnontilainen lampi 
 
Diabaasialueen laajalti luonnontilainen keidassuo, 
jossa ei esiinny kuitenkaan suurempaa ravinteisuutta 
osoittavaa lajistoa. Lyhytkorsinevaa, 
lyhytkorsirämettä, isovarpurämettä lounaisosassa. 

Reunat ovat pääosin kauan sitten ojitettuja, 
länsireunassa pieni pala luonnontilaista reunaa. 
Keskellä suota sijaisee metsäsaareke ja pieni lampi, 
eteläreunassa toinen metsäsaareke, joka rajoittuu 
vanhaan ojitukseen. 
 
 
 

EURAJOKI 
 
Kämpän lehtoalue 
 
S-37  SK5: S-37  LSS: 45 
     =  15 ha 
 
Luontotyyppi: Jalopuuesiintymä. Diabaasialueen 
rehevä metsä 
 
Diabaasialueen rehevä metsä, lehtomaista kangasta 
tai lehtoa, joka on saanut olla  pitkään hakaamatta. 
Pääosin 80 - 100 vuotiasta kuusikkoa, mutta koivujen 
ja haapojen osuus on myös huomattava. Männikköä 
diabaasikohoumilla. Alueella sijaisee pari 
kosteikkonotkoa ja vanhoja ojia.  Eteläosassa aluetta 
sijaitsee n. 20 aarin laajuinen lehmuslehto. 
Lehmusesiintymän liepeillä kasvaa mm. näsiää, 
lehtokuusamaa ja kevätlinnunhernettä. 

 
 
Pinkjärvi 
 
S-419  SK5: SL-419   
NAT: FI0200078    muutos   3 ha 
 
 
 

HARJAVALTA, KOKEMÄKI  
 
Harjunpään selänne 
 
S-47  SK5: S-47 LSS: 80 
     +   3 ha 
 
Luontotyyppi: Harjumännikkö. Erityisesti suojeltava 
laji kangaskiuru 
 
Alue on Satakunnankankaan harjumuodostuman 
reunaa, pitkä, noin 10-15 metriä korkea rinneselänne. 
Nuorta, 20-metristä männikköä. Alue rajoittuu 
ohutturpeisiin, karuihin rämeisiin. Alueella esiintyy 
muinaisrantavalleja ja pirunpeltoja. Alue on myös 
helppokulkuista ulkoilualuetta. 

 
 
Pitkäjärvi 
 
S-228  SK5: S-228  LSS: 81 
   =  196 ha 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Pitkäjärven - Katinhännän 1800-luvulla laskettu järvi, 
josta umpeenkasvun seurauksena on kehittynyt hyvä 
lintujärvi. Alueella sijaitsee joitakin avovesialueita, 
jotka kesällä ovat kelluslehtisen kasvillisuuden 
peitossa. Alueen poikki kulkee Harjavalta - Levanpelto 
-maantie, jonka eteläpuolelle järven rannalle on 
rakennettu lintutorni. Karhusaari ja Humalasaari ovat 
maisemallisesti näkyviä, mutta jälkimmäisen metsät 
on hakattu. Vedenjuoksun parantaminen uomia 
kaivamalla on johtanut pensaikkoluhdan kehittymiseen 
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kuivemmille rannoille. Alue on merkittävä lintuvesi 
sekä muuttolintujen levähdyspaikka. 

 
 
 
HARJAVALTA, NAKKILA 
 
Kukonharja-Lammainen 
 
S-2019  SK5: SL-227  
NAT: FI0200045    uusi  20 ha 
 
 
 

HONKAJOKI 
 
Lettokeidas 
 
S-233  SK5: S-233  LSS: 96 
   =  30 ha 
 
Luontotyyppi: Keidasräme 
 
Honkajoen - Isojoen maantieltä Lettokeitaalle on 
metsäpeitteinen dyynialue, jonka dyyniväliköt ovat 
soistuneet ja muuttuvat vähitellen Lettokeitaan 
kuljuiksi ja allikoiksi. Tämän takia Lettokeitaan 
kerminmuodostus on eksentrisen kaltainen. 
Keidasrämettä, hiukan karua luonnontilaista reunaa 
kankaansyrjässä; myös luoteisreunassa ojittamatonta, 
karua reunaa. Muutamin paikoin vanhat ojat on jätetty 
kunnostamatta. 

 
 
Vahokeidas 
 
S-2022  SK5:  LSS: 123 
   uusi  77 ha 
 
Luontotyyppi: Keidasräme, luonnontilaisia lampia. 
 
Pitkälle kehittynyt kermikeidas, jossa laidetta ei 
esiinny juuri lainkaan, vaan kangas rajoittuu suoraan 
suohon. Korkeat kermit, kookas puusto, kermejä 50 
%, allikoita, ruoppakuljuja, tupasvillakuljuja. Erillinen 
lyhytkorsinevalaikku. Alueen kasvillisuus koostuu 
karujen soiden lajistosta. 

 
 

HONKAJOKI, KARVIA 
 
Polvenkeidas + Majakankaan 
itäpuoleinen viettosuo 
 
S-2020  SK5: ER-30  LSS: 110 
   uusi  285 ha 
 
Luontotyyppi: Keidasräme, luonnontilainen lampi, 
keskiravinteinen neva 
 
Moni-ilmeinen suo, jota on ojitettu lähes joka reunalta. 
Keidaskeskusta on luonnontilainen ja siihen kuuluu 
jokunen keidaslampi. Tästä luoteeseen on ruohoinen 
saraneva, jossa on aapamaisia piirteitä; jänteen 
tapaiset yhdensuuntaiset vedensalpaajat rajoittavat 
märempiä rimpipinnan tapaisia kosteikkoja. 
Keidasrämeen kasvillisuus on karua, saranevalla mm. 
siniheinä, jouhisara, tupasluikka, tupasvilla, luhtavilla 
ja valkopiirtoheinä. 

HUITTINEN 
 
Ilmiösuo 
 
S-2023  SK5: LSS: 136 
   uusi  415 ha 
 
Luontotyyppi: Karu suo, luonnontilainen lampi 
 
Karu lyhytkorsiräme tai -neva, koillisreunalla vähän 
rehevämpää saranevaa, mutta sillä puolen ojat ovat 
muuttaneet suoluontoa. Muutama lampare. Suo 
rajoittuu Huhtamonharjuun, ja tämä reuna on pitkälti 
täysin luonnontilainen. Suolla on muutama 
avovesilammikoita. 

 
 
Huippula 
 
S-2025  SK5: -   
NAT: FI0200149    uusi   0,3 ha 
 
 

Suvisuo 
 
S-240  SK5: S-240  LSS: 131 
   =  42 ha 
 
Luontotyyppi: Räme, metsäsaareke lähes 
luonnontilaisella suolla 
 
Kapea, keskeltä ja pieneltä osin koillisreunastaankin 
luonnontilainen keidassuo. Lyhytkorsirämettä, 
isovarpurämettä, koillisreunalla vähän saranevaa ja 
niukkaa ruohoisuuttakin. 

 
 
Loimijoki 
 
S-2024  SK5:  
NAT: FI0200049    uusi  63 ha 
 
 

 

JÄMIJÄRVI 
 
Mertiöjärvi 
 
S-2027  SK5:  LSS: 155 
   uusi  54 ha 
 
Luontotyyppi: Rehevä lintulahti 
 
Jämijärven rehevä, järvestä lähes erillinen  
lahdenpohjukka, joka on linnustollisesti merkittävä. 
Alue on linnustollisesti rikasta ja monipuolista. Alueen 
linnustoon kuuluvat mm.  naurulokki, lapasorsa, 
telkkä, haapana, pikkulokki, joutsen, silkkiuikku, 
jouhisorsa ja nokikana.  

 
 
Pitkälahti 
 
S-60  SK5: S-60 LSS: 146 
     =  22 ha 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi, hiekkapohjainen järvi, 
luonnontilainen hiekkaranta 
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Jämijärven rehevöitynyt lahti, kesällä vahvasti 
umpeenkasvanut. Hiekkapohjasta ja osin 
lähteisyydestä johtuen lajistosta löytyy muitakin 
kasvierikoisuuksia kuin vain likaantuneen ja 
rehevöityneen veden indikaattoreita (mm. 
kelluskeiholehti, vesitatar, ratamosarpio, pullosara, 
vesisara, rantapalpakko, ojakaali, leveäosmankäämi, 
pohjanlumme, rantakukka). Linnustona mm. tavi, 
jouhisorsa, nokikana, haapana punasotka, tukkasotka, 
joutsen. Rannan puolella on laidunnettuja rantoja 
(mm. paikallisesti arvokas perinneympäristö. 

 
 
 

KANKAANPÄÄ 
 
Kortesneva  
 
S-67  SK5: S-67 LSS: 172 
   +  23 ha 
 
Luontotyyppi: Suursaraneva 
 
Korkeiden kallioiden ja pieneltä osin jylhien metsienkin 
ympäröimä avosuo, tasaista saranevaa, joka alkaa 
lähes välittömästi kallionkupeesta, ei juuri lainkaan 
rahkamättäitä. Alueelle tyypillinen neva, jolle siis 
ominaisia ovat hyvin jyrkästi suohon laskevat 
reunaosat. Siikaisten rajalla kulkee oja, jonka 
seurauksena luonnontilaiselle puolelle on alkanut 
kasvaa rahkamättäitä ja muodostua rimpiä. 

 
 
Kyynärjärven laskupuro 
 
S-246  SK5: S-246  LSS: 175 
   =   5 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, kuru, puro 
 
Kyynärjärvestä Karvianjokeen laskeva puro, joka 
virtaa todella syvässä kurussa / puronuomassa. 
Santaskylän suunnalta samaan sokkeloon laskevat 
myös Pukanluoman vedet. Alue rajoittuu peltomaihin. 
Rinteet ja tasannemaat ovat jo kohtalaisen iäkästä 
kuusikkoa, muutamin paikoin perinneympäristömäisiä 
piirteitä omaavaa törmänpäällyslehtoa. Syvät rotkot 
ovat vuotavaa, paikoin aivan kasvitonta vyörymaata. 
Alueella esiintyvät majavat ovat kaataneet puita ja 
siten muuttaneet alueen piirteitä. 

 
 
Kyynärjärvi 
 
S-247  SK5: S-247  LSS: 176 
   =  56 ha 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Matalaan hiekkalaaksoon syntynyt, hyvin matala 
kortekasvustoinen järvi, joka saa vetensä 
Pohjankankaan lähdepuroista. Veden vaihtuvuus on 
kohtalaisen hyvä, eikä järvi ole rehevöitynyt ranta-
alueiden karjataloudesta huolimatta. Järvi sijaitsee 
maisemallisesti näkyvällä paikalla Pohjanmaantieltä 
päin nähjtynä. Järvi on linnustollisesti merkittävä. 
 
 
 

Paattikoski 
 
S-66  SK5: S-66  LSS: 180 
   =   8 ha 
 
Luontotyyppi: Koski, lehto, deltasaari 
 
Karvianjoen kivikkoinen, luonnontilainen koski, jossa 
putouskorkeutta on noin 2 metriä. Lehtomaiset rannat. 
Tulva-aikana vesi on niin korkealla, että monivuotisia 
laitureita ei kannata  rakentaa.  Jokivarsi pystyy itse 
suojelemaan itseään rakentamiselta. Koskisuvannossa 
pieni deltasaari tms., suurruohoniittyä, 
myllynraunioita. Kosken törmänpäälystöillä paikoin 
niittymäistä luontoa. Alueen rannoilla sijitsee joitain 
vapaa-ajanasuntoja. 

 
 
Prunnialan suo 
 
S-2033  SK5:  LSS: 217 
   uusi  17 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnontilainen, ruohoinen suo, 
vähätuottoisia kalliomaita 
 
Rehevänpuoleinen, ruohoinen sararäme - saraneva, 
jota yhdeltä syrjältä on ojitettu. Suo on kuitenkin 
laajalti luonnontilainen. Suon metsäsaarekkeissa 
esiintyy paikoin kilpikaarnamäntyjä, keloja ja 
kolohaapoja. Luonnontilaiseen suohon putoavat 
kalliomäet ovat luonnontilaisia. 

 
 
Silokeidas 
 
S-252  SK5: S-252  LSS: 186 
   +  20 ha 
 
Luontotyyppi: Luontotyypiltään poikkeuksellinen suo, 
karukkokankaita 
 
Tasainen, hiukan rahkoittumisen alussa oleva 
jouhisaraneva, joka kehittyy kohti karumpaa 
suotyyppiä. Syynä ovat ojitukset ja ehkä se, että suota 
on kauan sitten niitetty ja pyritty pitämään se 
heinämaana. Suota on ehkä aikoinaan kydötetty. 
Suolla on yksi lahoava niittylato. Itäreunassa suota 
rajoittavat karut kalliomaat, joilta on kaunis näkymä 
suolle. 

 
 
Taulunkylän suolähteet  
 
S-2034  SK5: LSS: 221 
   uusi  48 ha 
 
Luontotyyppi: Suo, lähde, lähdejuotti, tihkupinta 
 
Viheräperänkeitaan ja Valkjärven välisellä 
kankaansyrjällä olevien soiden reunassa on 
"salalähteitä", jotka näkyvät rahkasuon painanteina, 
pajupuskina ja järviruokokasvustoina suolla. 
Majamankeitaan alueella on lähdelampi, josta viettää 
pieni lähdejuotti Valkjärveen. Alueen kasvillisuus ja 
sammalisto ovat lähdevaikutteista. 
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Venesjärvi 
 
S-254  SK5: S-254 LSS: 190 
   =  140 ha 
 
Luontotyyppi: Kirkasvetinen, puhdas järvi 
 
Venesjärvi on etelässä harjuun rajoittuva kirkasvetinen 
järvi, johon ei juuri muualta tule vesiä. Veden laatu on 
satakuntalaisittain kohtalaisen hyvä, ja pohja on kova. 
Venesjärven saaret ovat kalliosaaria, joiden 
kasvillisuus on kangasmetsän varvikkoa, paikoin on 
isovarpuisia tai luhtaisia rantasoita. Venesjärven 
vedenpinta on ilmeisesti luonnollisessa korkeudessaan, 
ja sellaisena se tulee säilyttääkin. Venesjärven saaret 
(n. 31 ha) on Metsähallituksen päätöksellä 25.2.1955 
muodostettu luonnonhoitometsäksi. 
 
 
 

KANKAANPÄÄ, JÄMIJÄRVI 
 
Kommokeidas 
 
S-59  SK5: S-59  LSS: 195 
   +, -  167 ha 
 
Luontotyyppi: Keidassuo, luonnontilainen lampi, 
metsäsaareke ojittamattomalla suolla 
 
Keidassuo, pohjoisosassa ja koillisosassa 
lyhytkorsirämettä, pohjoisimmassa osassa 
vaivaiskoivurämettä, jossa männikkö on suurelta osin 
kuollut ja keloutunut. Suo on katkaistu tiellä, joka 
johtaa Isoniemenkeitaan turvekentälle. Pitkälle 
kehittynyt kermikeidas, jonka erikoisuutena on 
vähäsateisina kesinä miltei kokonan kuivuvat allikot. 
Kermit ovat poikkeuksellisen korkeita ja 
jyrkkäreunaisia. Luonnontilaista suonreunaa on jäljellä  
Isonniemenmäkien reunassa. Pari metsäsaareketta. 

 
 
 

KANKAANPÄÄ, POMARKKU 
 
Suolootikko 
 
S-2035  SK5:  LSS: 220 
   uusi  29 ha 
 
Luontotyyppi: Avosuo, metsäsaareke luonnontilaisella 
suolla. 
 
Tasaisen sileä, puuton avosuo, jonka metsäsaarekkeet 
kohoavat suonpinnasta kallioisina männikköinä, 
harmaina jäkälästä, paikoin esiintyy keloutuneita 
mäntyjä. Maisemallisesti kaunis suo, vaikkakin 
kohtalaisen niukkaravinteinen. 
 
 
 

KARVIA 
 
Alkkianeva 
 
S-80  SK5: S-80  LSS: 225 
   =  100 ha 
 
Luontotyyppi: Hyvä lintusuo, keidassuo 
 

Kohtalaisen heikosti kehittynyt keidassuo ja hyvä 
lintusuo. Reunoilla ja osalla suon keskustaa  on 
ojituksia. Vanhat ojat vievät pintavesiä pois suolta. 
Suon hidas kehitys kohti tupasvillavaltaista nevaa, 
kuivemmilla paikoin kanervanevaa. Varsin hyvä näyte 
Pohjois-Satakunnalle tyypillisestä suokokonaisuudesta, 
vaikka alueen rajaus on varsin epäekologinen. . 

 
 
Helvetinlampi 
 
S-77  SK5: S-77  LSS: 226 
   =   3 ha 
 
Luontotyyppi: Suppa, hietakangas, luonnontilainen 
lampi 
 
Hiekkakankaan suppa, rantametsä kuten Lapissa: 
mäntyrinteitä, joku mänty vanha ja kilpikaarnainenkin, 
keloja ja polkuja. Lammen ja kankaan välissä sijaitsee 
pieni rantaneva. Maisemallisesti ja geologisesti 
arvokas kohde. Alue on Metsähallituksen päätöksellä 
perustettu aarnialueeksi. 
 
 
 

KIIKOINEN 
 
Pikku Rukajärvensuo 
 
S-2038  SK5:  LSS: 269 
   uusi  46 ha 
 
Luontotyyppi: Karu räme, joenvarsiniitty, karuja 
korpityyppejä 
 
Mustajärvenojan kaakkoispuolelle jäävä 
luonnontilainen osa Pikku Rukajärvensuota on 
lyhytkortista, paikoin puustoista rämettä 
turvelatoineen. Peratun Mustajärvenojan varsi on 
korkeamättäistä, tulvaniityn kaltaista. Kaakkoisreuna 
on luonnontilainen. Suon ja metsän rajaan on syntynyt 
erilaisia karuja korpityyppejä. Karun rämeen kasveja 
sekä ojanvarressa nurmilauha-mesiangervoniittyä. 
Alueen kaakkoisosassa sijaitsee muurainkorpea, 
pallosarakorpea ja metsäkortekorpea. 
 
 
 

KOKEMÄKI 
 
Frouvanluoto-Kukkarikko-Koivusaari-
Ruoppalahti 
 
S-503  SK5: S-503  LSS: 282 
   =  87 ha 
 
Luontotyyppi: Laidunsaari, rehevä joenlahti 
 
Kolmesta saaresta ja yhdestä lahdesta muodostuva 
pala Kokemäenjoen keskiosaa. Kukkarikko ja 
Koivusaari ovat osin loma-asutuksen käytössä. 
Frouvanluoto on avoin niitty-laidunsaari, jossa 
laidunnetaan mm. hevosia ja lampaita. Frouvanluoto 
ympäristöineen on viimeinen jäänne Kokemäenjoen 
ennen niin mahtavista tulvaniityistä. Ruoppalahti on 
rehevä joenlahti, jonka vesi- ja rantakasvillisuus on 
monipuolinen. Alue on lisäksi maisemallisesti 
edustava. 
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Lievijärvi 
 
S-412  SK5: S-412  LSS: 288 
   -  119 ha 
 
Luontotyyppi: Järvi 
 
Kirkasvetinen, luonnollisessa vedenkorkeudessa ja 
kohtalaisen puhtaanakin säilynyt järvi, jonka rannat on 
nykyään kohtalaisen tehokkaasti loma-asutuksen 
käytössä. Rakentamattomia rantoja on lähinnä 
Pitkänokassa ja Kahilalahden rakentamiseen 
sopimattomassa pohjukassa. Saaret ovat 
rakentamattomia. Järvellä vallitsee moottorivenekielto. 

 
 
Potin kalliokedot 
 
S-504  SK5: SL-504  LSS: 295 
   muutos   4 ha 
 
Luontotyyppi: Kallioketo, pelto, nuori metsä 
 
Metsittyneitä kallioketoja ja näiden välisiä peltomaita 
Kokemäenjoen varrella keskellä vanhaa 
kultuurialuetta. Laiduntamisen ajat ovat jo kaukana 
takana. Perinnekasvillisuutta on jäljellä tienvarsissa, 
kalliokedoilla ja pellonreunoissa. Pylväskatajat ovat 
jääneet osin kasvavan metsän sisään. 
 
 

Sääksiluoto-Marjaluoto-Maasalo-
Selkäluoto 
 
S-410  SK5: S-410 LSS: 299 
   =  17 ha 
 
Luontotyyppi: Rakentamattomia pikkusaaria, 
erityisesti suojeltava laji: saukko  
 
Pieniä saaria Sääksjärven Salonpään puolessa; joko 
kallioisen karuja mäntyklupuja tai lehtomaisia 
tervaleppäsaaria; paikoin huhtaviljelyn jäänteitä. 
Rauhallisia vesikasvillisuusalueita. Maasalo ja 
Selkäsalo ovat lehtomaisia saaria, joita peittää kookas 
puusto. Kummassakin saaressa on huhtaviljelyn 
jäänteitä, Maasalossa voimakkaan heinänkasvun takia 
kuusettumatta jäänyt kaskikoivikko. 

 
 
 

KÖYLIÖ 
 
Iso Kakkurinsuo 
 
S-105  SK5: SL-105  LSS: 338 
   muutos  93 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Keidasräme, lettoräme -- ei 
luonnontilainen 
 
Yhtenäinen ja voimakkaasti kehittynyt Rannikko-
Suomen kermikeidas. Keidasräme, isoja välikköpintoja 
ja allikoita. Reunat ovat ojitettuja ja 
kunnostusojitettujakin. Koillissyrjällä ojitetun alueen 
keskellä on pieni, taantuva lettorämeen laikku. 
Linnustollisesti jokseenkin arvokas alue. 
 

Köyliönjärven luusua 
 
S-2045  SK5: VL-129   
NAT: FI0200032    muutos  13 ha 
 
 

Kirkkosaari 
 
S-2044  SK5:   
NAT: FI0200032    uusi   9 ha 
 
 

 

KÖYLIÖ, HUITTINEN 
 
Takarahka 
 
S-241  SK5: S-241  LSS: 343 
   =  189 ha 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva, 
saraneva, ruohoinen saraneva, metsäsaareke 
luonnontilaisella suolla, uhanalainen laji 
 
Moni-ilmeinen ja suurehko, reunoilta ojitettu suoalue, 
jonka lyhytkorsiräme- lyhytkorsineva -maisemassa on 
jonkin verran ruohoisuutta. Kuljuissa kasvaa paikoin 
runsaasti raatetta. Sonniluoto on luonnontilaisen suon 
metsäsaareke, jonka pohjoispuolella on pieni 
ruohoisen saranevan laikku ja länsipuolella 
jouhisaranevajuotti. Alueen linnustoon kuuluvat mm. 
kalasääski, pohjansirkku, kapustarinta, niittykirvinen 
ja kurki. 

 
 
 

LAPPI 
 
Kattilavuoren rinnelehto 
 
S-275  SK5: S-275  LSS: 353 
   =   5 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnonpuro, kalliojyrkänne, lehto 
 
Diabaasiselänteen lounaisrinne, jyrkänne, 
jyrkänteenaluslehto ja Salajärven laskupuro. Alueen 
vieressä on keinolampi, alueella sijaitsevaa vanhaa 
myllyä on kunnostettu. Itse rinne ja 
jyrkänteenaluslehto on ollut häiriöttä viime vuodet. 
Kallion päällystässä on ollut hoitohakkuu. 
 
 

Pärkänmäki 
 
S-383  SK5: S-383  LSS: 356 
   =   3 ha 
 
Luontotyyppi: Kalliojyrkänne 
 
Jyrkän  Parkanmäen diabaasiselänteen korkea, 
kallioinen etelärinne / kalliojyrkänne, jonka alla 
sijaitsee kapea, reheväkasvustoinen rinnelehto - 
kallionaluslehto. 

 
 
 
 
 



 6
Sammallahdenmäki 
 
S-501  SK5: S-501  LSS: 359 
   =  39 ha 
 
Luontotyyppi: Rapakivikallioalue; paikoin 
heikkotuottoisia kalliomaita 
Laakea rapakivialueen kalliotasanne ja kalliomännikkö; 
nuorta männikköä pääosin. Alueet liittyvät Lapin 
kirkonlaattian alueeseen, joka on pronssikautinen 
muinaisjäännös. Biologisilta luonnonarvoiltaan alue on 
tavanomainen, mutta edustaa muualla harvinaista 
rapakivikallioiden luontoa. Jokunen kalliosoistuma. 
Kiinteän muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen rajat 
on määrätty Turun ja Porin lääninhallituksen 
päätöksellä vuonna1993. 

 
 
 

LAVIA 
 
Hallinkeidas 
 
S-113  SK5: S-113  LSS: 362 
   +  150 ha 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsineva, rantaneva, 
metsäsaareke luonnontilaisella suolla. 
 
Reunojaan myöten ojittamaton ja avoin, 
maisemallisesti erikoinen kallioiden raunustama suo. 
Suon reunoilla ja saarekkeina kallionnyppylöitä, joilla 
nuorta männikköä. Paikoin maisemat suolta ja 
kalliomäiltä suolle ovat komeat. Alue rajoittuu idässä 
Hirvijärveen. Lyhytkorsinevoja, lähellä Hirvijärveä 
suursaraisuutta, paikoin myös reunoilla. Metsät 
alueella ovat karuja havumetsiä, paikoin niissä esiintyy 
soistuvia notkoja. 
 
 

Kinanneva 
 
S-114  SK5: S-114  LSS: 364 
   =  32 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnontilainen suo, metsäsaareke 
luonnontilaisella suolla. 
 
Reunojaan myöten lähes täysin luonnontilainen suo, 
kaakkoispäässä ja pohjoispäässä on pienet lapiotyönä 
tehdyt ojat, jotka vähitellen kasvavat umpeen. 
Länsipuolella, Kinankankaalla kulkee kangasmaastossa 
vanha polku, josta aukeaa näköala nevalle. Suotyyppi 
pääosin lyhytkorsirämettä, keskustassa avoimempaa 
tupasvillanevaa. Reunoilla rehevämpiä räme- ja 
korpityyppejä. Alueella on perinyt vuonna 1995 
kalasääski. 

 
 
Rautionjärvi ja ympäröivät suot 
 
S-2048  SK5:  LSS: 379 
   uusi  77 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnontilaisia korpia, nevoja & 
rämeitä, (mm. luonnontilainen ruohokorpi) 
metsäsaarekkeita 
 
Rautionjärvestä länsiluoteeseen on avoin, tasainen 
saraneva, jota kallioiset mäntysaarekkeet reunustavat. 
Suo on luoteisinta perukkaa lukuunottamatta 

luonnontilainen. Rautionjärvestä kaakkoon on 
monenlaisia nevoja-rämeitä, ojittamattomia tai 
vanhoja ojituksia. Itäpuolelta tulevat ojavedet valuvat 
yli luonnontilaisen suon lounaaseen. Merkillisenä 
piirteenä on, että Rautionjärvellä ei ole laskuojaa, 
vaan vedet virtaavat luoteeseen luonnontilaiselle 
saranevalle. Eräissä suon saarekkeissa on vanhaa 
metsää. Rautionjärvelle johtaa tie ja järven rannassa 
on muutana loma-asunto. 
 
 
 

LUVIA 
 
Luvian merialue 
 
S-2050  SK5:  
NAT: FI0200074    uusi  1821 ha 
 

 
Luvian saaristo 
 
S-375  SK5: S-375, S-376, S-363  
NAT: FI0200074    +  3444 ha 
 
 
 

MERIKARVIA 
 
Bruumosanlammit eli Siltaneva 
 
S-499  SK5: S-499  LSS: 428 
   +  126 ha 
 
Luontotyyppi: Ruohoinen kalvakkaneva, uhanalainen 
laji 
 
Siltaneva on puuton ja tasainen  lyhytkorsineva - 
ruohoinen kalvakkaneva, joka muuttuu hitaasti 
eteläpuolisten ojitusten takia. Suon reuna on 
Lammarkinkankaaseen päin luonnontilainen, samoin 
itäreunan koviin maihin päin. Pohjoisosassa aluetta on 
Bruumosanlammit, jotka ovat matalarantaisia 
suolampia, eivät keidaslampia. Alueella on 
linnustollista arvoa mm. pesimäalueena. Alueella 
tavattavia lintulajeja ovat mm. kapustarinta, 
niittykirvinen, kaakkuri ja pensastasku. 

 
 
Kasalanjokisuu 
 
S-300  SK5: S-300   
NAT: FI0200033    +, -  916 ha 
 

 
Korvenneva 
 
S-2051  SK5:  LSS: 475 
   uusi  58 ha 
 
Luontotyyppi: Vanha suolaidun, ruohoinen neva 
 
Lyhytkorsineva - lyhytkorsiräme, jonka itäreuna on 
täysin luonnontilainen. Suotyyppi reunan lähellä on 
ruohoista nevaa; piikkilangat nevalla kertovat 
muinaisesta laidunnusperinteestä, kivet suolla 
ohutturpeisuudesta ja vasta äskettäin alkaneesta 
soistumisesta. Metsä suon tuntumassa on 
hakkuukypsää lehtomaista havumetsää. Alueella on 
merkitystä linnuston pesimäalueena. Aluella tavattavia 



 7
lajeja ovat mm. kapustarinta ja niittykirvinen sekä 
kasvistossa karujen soiden lajeja.. 

 
 
Leipäkarit ym 
 
S-138  SK5: S-138   
NAT: FI0200077    +  289 ha 
 
 

Ouran saaristo 
 
S-298  SK5: SL-298   
NAT: FI0200077    muutos  367 ha 
 
 

Ouran saaristo 
 
S-497  SK5: S-497, SL-302   
NAT: FI0200077    +, -  550 ha 
 

 
Peurainneva 
 
S-299  SK5: S-299  LSS: 453 
   =  144 ha 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva, 
metsäsaareke luonnontilaisella suolla. 
 
Laajalti luonnontilainen suo, reunoja myöten tosin 
ojitettu. Heikosti kehittynyt lyhytkorsiräme tai neva, 
keidasmuodostusta paikoin. Ehyt ja kaunis 
keidassuokokonaisuus, jolla on osin minerotrofisia 
piirteitä. Alueen nuorille soille tyypillistä kalvakasta 
rahkasammalesta johtuvaa luonnetta ei juuri ole. Suon  
pohjoisosa on Vaasan läänin puolella. Muutama 
metsäsaareke luonnontilaisella suolla; itäisin on 
kylläkin hakattu. Kalliopaljastumia, joistakin reunan 
kalliosaarekkeista on hyvä näköala suolle. Suon 
linnustoon kuuluvat mm. kapustarinta, liro, 
niittykirvinen, kalasääski, töyhtöhyyppä, töyhtötiainen 
ja teeri. 

 
 
Präänholman lampi 
 
S-130  SK5: S-130  LSS: 457 
   +  10 ha 
 
Luontotyyppi: Luonteenomainen esimerkki suiston 
umpeenkasvavasta ja soistuvasta sivu-uomasta. 
 
Lampi, aiemmin yksi Merikarvianjoen lasku-uomista, 
mutta huvilatien rakentamisen jälkeen ja muistakin 
syistä joen läpivirtausta ei enää ole. Eteläpäästä on 
yhteys Peipunlahteen. Luonteenomainen ja hyvä  
esimerkki suiston umpeenkasvavasta ja soistuvasta 
sivu-uomasta. 

 
 
Ristijärvi-Kivijärvi 
 
S-131  SK5: S-131  LSS: 460 
   =  32 ha 
 
Luontotyyppi: Järvi, laskettu järvi,  metsä 
 
Ristijärvi on laskettu järvi, jolla on laajat järviruokoa 
kasvavat rantaluhdat.  Järvenrantasoistumisen 
seurauksena on syntynyt monenlaisia suokuvioita, 

joista jotkut ovat hyvinkin reheviä ja erikoisia. 
Kasvillisuus on rehevää ja erämaajärveksi 
poikkeuksellista. Kivijärvi on Ristijärven kaltainen 
eutrofinen jävji, jota ei liene yritetty kuivata, vaikka 
sen ja Ristijärven välistä puroa on perattukin. 
Avoveden osuus järvessä on paljon suurempi kuin 
Ristijärvessä. Alueen kasvillisuus on runsasta, 
monilajista sisältäen harvinaisempiakin lajeja mm. 
lettolierosammal, tylppälehtivita, kalvaärviä ja 
isovesitähti. 
 
 

Santakari-Höyterviikinkari 
 
S-459  SK5: S-459  LSS: 463 
   =  37 ha 
 
Luontotyyppi: Meren ranta, meren saaria 
 
Pala rakentamatonta rantaa ja muutama kivikkokari 
avoimen Selkämeren äärellä. Alue koostuu 
louhikkoisesta, alavasta porfyyrigraniittirannasta ja 
sen edustalla ulompana merellä olevista louhikkoisista 
matalikoista. Pohjoisrajan läheisyydessä on 
kalakämppä ja siihen liittyvä lahti on kaivettu. Paksut 
ja leveät avomeren rantaan heittämät ryönävallit. 
Rakentamatonta rantaa jatkuu vielä Deiskerinnokan 
itärannalle asti. Heti alueen kaakkoispuolella on 
Kasalan kalasatama. Ssitä vastapäätä oleva 
Deiskerinniemen ranta soveltuu huonosti vapaa-ajan 
asumiseen. 

 
 
 

MERIKARVIA, PORI 
 
Pooskerin saaristo 
 
S-139  SK5: SL-139   
NAT: FI0200076    +, -  2470 ha 
 
 
 

NAKKILA 
 
Arantilankoski 
 
S-195  SK5: S-195  LSS: 483 
   +  27 ha 
 
Luontotyyppi: Koski, koskisaari, eroosiotörmä, 
hiekkasaari, kolvelehto, erityisesti suojeltava laji: 
rantalitukka 
 
Koski, sen eroosiotörmät ja raviinilehdot. Viimeisimpiä 
valjastamattomia Kokemäenjoen koskia, jossa 
putouskorkeus on noin metri. Viikkalan puolen törmää 
on loivennettu, ns. Lohirannan puolella on milloin 
mitäkin rakentamista. Alueen yli kulkee silta. 
Virkistyskalastajat miehittävät lähes tauotta 
apajapaikkojaan. Koski on luonnontilainen myös sikäli, 
että siitä on vapaa yhteys mereen. Vedenkorkeus toki 
vaihtelee Lammaistenkosken juoksutusten rytmiin. 
Alueella esiintyy sekä koskikasvillisuutta että 
kolvelehtolajeja. 
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Kukkaskoski 
 
S-368  SK5: S-368  LSS: 486 
   =   5 ha 
 
Luontotyyppi: Rotkolaakso 
 
Tattaranjoen uurtama raviinilehto, luonteeltaan 
Takaveräjänojansuun ja Ruskilankosken raviinien 
kaltainen. Tattaranjoki on näistä vesireiteistä komein. 
Raviinilehto on lehtipuulehtoa, joka ajoittain sortuu 
rotkoon paljastaen uutta hiesumaata 
lehtosammalikolle ja vähitellen myös puustolle. 
Lahopuun osuus alueella on kohtalainen. Koski on 
useiden lasku-uomiensa takia viehättävä. Yhdestä 
kohtaa kulkee kolvelaaksoon traktoritie. Alueella 
esiintyy koskilehtolajeja. 
 
 
 

NAKKILA, ULVILA 
 
Ruskilankoski 
 
S-142  SK5: S-142  LSS: 490 
     +  28 ha 
 
Luontotyyppi: Rotkolaakso, eroosiojyrkänne, koski, 
deltasaari, erityisesti suojeltavan lajin esiintymä. 
 
Kokemäenjoen koski, koillispuolen hiekkamaahan 
uurtunut törmäranta ja lounaispuolen Ruskilanojan 
kolvelehdot. Syviä raviineja, joissa paljon kaatuillutta 
ja lahoavaa lehtipuuta ja kuusia, vasta roudan 
tuottamien maanvalumien paljastamia pintoja. 
Ruskilankoskessa lehtipuustoinen koskisaari ja 
korkeimman tulvan alle jääviä heinäisiä deltasaaria. 
Virkistyskalastajien suosima kohde. Koskesta on suora 
yhteys mereen, sillä välillä ei ole voimalaitoksia eikä 
patoja. Ruskilankoski tunnetaan vanhana nahkiaisten 
pyyntipaikkana ja nykyisin myös lohen, taimenen ja 
siian kutu- ja pyyntipaikkana. 
 
 
 

NOORMARKKU 
 
Alinenlammi-Lamminjärvi-Painojärvi 
 
S-306  SK5: S-306  LSS: 494 
   =  65 ha 
 
Luontotyyppi: Aikoinaan laskettuja lintujärviä 
 
Kairilan kylästä Lavian suuntaan, tienvarteen 
sijoittuvat kolme aikoinaan laskettua järveä. 
Lamminjärvi on näistä luoteisin ja umpeenkasvanein, 
eikä sen rannalla ole vapaa-ajanasustusta. 
Lamminjärvi on kaunis, pieni järvi, jonka kasvillisuus 
on rehevää. Alinenlampi on kyläasutuksen ja 
maantiehen rajoittuva, matala järvi, jonka rannoilla on 
jonkinverran loma-autusta ja jonka itärantaa on 
voimakkaasti ruopattu. Painonjärven itäistä rantaa on 
myös ruopattu. Alueilla on merkitystä ennen kaikkea 
vesilinnuston pesimä- ja ruokailualueina. 
 
 

Noormarkun ruukki-Kannukaupunki 
 
S-462  SK5: S-462  LSS: 504 
   =  114 ha 

 
Luontotyyppi: Kartanomiljöö, vanha ruukkialue 
 
Noormarkunjoen pohjoispuolinen kartanomiljöö 
Noormarkun keskustassa. Noormarkun vanha ruukki 
ympäristöineen on kauttaaltaan puistomaisesti 
hoidettua aluetta, jossa varhaisen teollisuuden 
muovaamaan miljööseen liittyy arvokkasta 
rakennuskantaa, metsäsaarekkeita, puutarhoja, 
puistoja, laajoja hevoslaitumia, hiekkaisia, hyvin 
hoidettuja teitä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
rakennuksia ovat mm. Havulinna, Villa Mairea ja 
Ahlström-yhtymän konttorirakennukset. 
 
 

Ruohokari 
 
S-2056  SK5: -   
NAT: FI0200035    uusi   0,2 ha 
 
 

 
NOORMARKKU, POMARKKU 
 
Poosjärvi 
 
S-2055  SK5: -   
NAT: FI0200034    uusi  362 ha 
 
 

 
NOORMARKKU, PORI 
 
Kokemäenjoensuisto 
 
S-2054  SK5:   
NAT: FI0200079    uusi  1493 ha 
 
 
 

POMARKKU 
 
Isojärven saaret 
 
S-443  SK5: S-443  LSS: 524 
   -  132 ha 
 
Luontotyyppi: Rehevöitymätön järvi, järven saaria 
 
Isojärven lähes luonnontilaisia saaria: kivikkoisia, 
kovarantaisia lehtipuunsekaista havumetsää kasvavia, 
joiden rannoilla esiintyy lehtipuuvyöhyke. Seutukaavan 
rajausta on muutettu uusien rantakaavoissa 
hyväksyttyjen vapaa-ajanasuntojen tieltä. Varsin 
edustava kokonaisuus ja hyvä näyte satakuntalaisesta 
järviluonnosta. 

 
 
Isoneva 
 
S-14  SK5: SL-14  LSS: 525 
   +  87 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Karu suo, metsäsaareke 
ojittamattomalla suolla, luonnontilainen lampi, 
uhanalaisen lajin esiintymä. 
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Isoneva on laaja ja sokkeloinen karu neva, jonka 
halkaisevat valtatie 23, rautatie ja kaksi sähkölinjaa. 
Valtatien varressa on levähdyspaikka ja opastustaulut. 
Suon luoteisessa osassa on pitkospuukierros ja 
lintutorni. Suomaisemaa kaunistavat lukuisat 
metsäsaarekkeet ja suon reuna on laajalti 
luonnontilainen:  Natura 2000- alueseen 
kuulumattomat suon luonnontilaiset tai lähes 
luonnontilaiset osat ja reuna-alueet esitetään 
suojelualueeksi, jotka ovat jääneet Natura 2000-
aluerajauksen ulkopuolelle. Varausesitys perustuu 
alueen luonnonarvoijen ohella Lounais-Suomen 
ympäristökeskukselta vuonna 2005 tulleeseen 
luonnonsuojelualueen rajausesitykseen. 

 
 
Riuttansalmi 
 
S-2059  SK5: -   
NAT: FI0200035    uusi   2 ha 
 

 
Saarineva 
 
S-312  SK5: S-312  LSS: 531 
   =  23 ha 
 
Luontotyyppi: Karu, reunoilta ojitettu suo; 
metsäsaareke ojittamattomalla suolla. uhanalainen laji 
 
Lyhytkorsineva - lyhytkorsiräme, jonka reunat on 
ojitettu itäpäässä. Rajauksen ulkopuolella, alueen itä- 
koillispuilella on maisemakallio, jolta on näköala suolle, 
mutta maisema peittynee edustan ojituksen tuottaman 
metsänkasvun ansiosta. Suolla on metsäsaareke, joka 
kasvaa kohtalaisen nuorta männikköä. Suolla sijaitsee 
unanalaisen lajin, kalasääsken pesä, joka on silloin 
tällöin asuttuna (ns. vaihtopesä). 

 
 
 

PORI 
 
Haventojärvet ja Kerinjärvi 
 
S-317  SK5: S-317  LSS: 547 
   =  99 ha 
 
Luontotyyppi: Dyynipainanteiden lintujärviä 
 
Yyterinniemen hiekkamaiden laaksoja, rantadyynien 
patoamia, matalaia, lähes umpeenkasvavia 
pikkujärviä. Rannalla pensaikko-sara-
kurjenjalkaluhtaa, avovesialueet  pieniä.  Laskuojia on 
perattu ja kenties kiihdytetty  umpeenkasvua. Rannan 
tuntumassa on ojitettuja tervalepikoita, entisiä 
lehtokorpia, joiden luonnontila on osittain palautunut. 
Rannoilla ja saarissa on paikoin komeaa 
mäntypuustoa. Kangasmetsät ovat hoitometsiä, joita 
on  hakattu aika ajoin. Alue on linnustollisesti arvokas 
ja monipuolinen. 

 
 
Nielpäkinkallio 
 
S-387  SK5: S-387  LSS: 570 
   =   3 ha 
 
Luontotyyppi: Kalliomännikkö, tervaleppäkorpi 
 

Kalliomännikkö ja jylhä, louhikkoinen kalliojyrkänne, 
jonka edustalla oleva suo on ojitettu.  Kalliomännikkö 
on vanhaa ja kilpikaarnaista, muutama kalliosoistuma 
ja avokalliota. Kalliorinteessä vähän kallio- ja 
lehtokasvillisuutta. Kallionedusta hakattu. Itään 
Nielpäkinkalliosta on luonnontilainen korpi, joka 
voidaan luokitella tervaleppäkorveksi. Kohde on yksi 
edustavimmista seudun monista maisemallisesti 
merkittävistä kalliorinteistä. 
 
 

Pohjajoen kosket 
 
S-155  SK5: S-155  LSS: 574 
   =  11 ha 
 
Luontotyyppi: Jokivarsi 
 
Kaksi Pohjajoen koskijaksoa (Kitukoski ja 
Palomäenkoski) muinaisen Ulvila - Korsholma -tien 
yläpuolella. Jokea on perattu, ja alueella on 
perkauksen aikaisia kiviläjiä. Yksi joen sivu-uoma on 
perkauksessa jäänyt kuivaksi ja saa nykyisin vettä 
korkeintaan tulva-aikana. Jokivarsien kasvillisuus on 
lehtomaista. Viime vuosina Pohjajoella on toteutettu 
kalataloudellinen kunnostus. 

 
 
Preiviikinlahti 
 
S-2066  SK5:  
NAT: FI0200151    uusi  2202 ha 

 
 
Räyhä 
 
S-374  SK5: S-374  LSS: 583 
   =  143 ha 
 
Luontotyyppi: Lintusaaria, erityisesti suojeltava laji 
(lapasotka, räyskä), uhanalainen laji (tylli, pilkkasiipi, 
selkälokki) 
 
Räyhän saariston itäisemmät saaret, Iso-Räyhä, Idän 
Räyhä ja jokunen maankohoamiskivikko. Räyhän 
saariston saaret ja luodot ovat linnustollisesti rikkaita 
ja monipuolisia tärkeitä pesimäsaaria. Idän Räyhässä 
on yksi kalakämppä, joka on käytössä. Iso-Räyhässä 
on sijainnut useampia kalamajoja, joista monet ovat jo 
hajonneet. 

 
 
Sahakoski 
 
S-468  SK5: S-468  LSS: 585 
   =   7 ha 
 
Luontotyyppi: Koski, vanha teollisuusmiljöö 
 
Vuolas koski, johon liittyy satakuntalaisen 
teollistumisen historiaa. Kosken partailla on vanhan 
teollisuuden rakenteita ja rakennuksia (vanha 
vesisaha). Itse koski on yksi vaikuttavimmista, 
harvoista  Satakunnan koskista sekä suuren 
vesimääränsä että putoamiskorkeuden johdosta. 
Kasvilajistossa on sekä koskilehdon lajeja että  
villiintyneitä koristekasveja. 
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RAUMA 
 
Hevoskarta-Säikänniemi 
 
S-470  SK5: S-470  LSS: 641 
   =  14 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen rantojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Harjuniemi, merenrantaniitty, lehto 
 
Säikännokan harjuniemi ja Hevoskartan Säikänsuntia 
vastapäätä oleva rakentamaton alue. Säikänsuntin läpi 
kulkee veneväylä, jota on silloin tällöin syvennetty. 
Säikänniemi on pensaikkoista, reheväkasvustoista 
harjuniemeä, Hevoskarta selväpiirteinen lehtoniemi. 
Säikänniemen kärjessä on venäläisen sotaväen 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
juoksuhautakaivantoja. Alueesta osa (n. 1 ha) on 
rauhoitettu luonnonsuojelulailla 8.4.1993. 

 
 
Ihamo 
 
S-394  SK5: S-394  LSS: 642 
   +   5 ha 
 
Luontotyyppi: Primaarimetsä, merenranta, rantalehto, 
luonnonmetsäksi kehittyvä metsä 
 
Ihamon rakentamaton kaakkoisranta ja tämän alueen 
eteläinen ruovikkoperukka. Rajatulla alueella on 
luonnontilaista primaarimetsää, lähinnä rantalehtoa. 
Koko kaakkoispuolinen tila on hakkaamatonta, vanhaa  
kuusikkoa, joukossa esiintyy myös runsaasti kuollutta 
pysty- ja maapuuta. 

 
 
Kalattila 
 
S-475  SK5: S-475  LSS: 644 
   =  11 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, merenranta, alueellisesti 
uhanalainen laji (mäkiminttu) 
 
Kalattilan saaren kaakkoispäässä oleva alue, johon 
sisältyy lehtomaista kangasta, kuivaa lehtoa ja 
rehevämpää tervaleppälehtoa, jotka ovat tyypillistä 
Rauman pohjoiselle saaristolle. Vähän kauempana 
rannasta on kalliorinne, jonka kasvilajistossa on 
merkkejä vanhan perinteen mukaisesta käytöstä. Alue 
on rakantamaton. 

 
 
Rauman eteläinen ulkosaaristo 
 
S-176  SK5: S-176   
 
NAT: FI0200073    +, -  2342 ha 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIIKAINEN 
 
Kiimakeidas 
 
S-348  SK5: S-348  LSS: 685 
   =  22 ha 
 
Luontotyyppi: Ruohoinen kalvakkaneva, reunat paikoin 
vähätuottoisia kalliomaita. 
 
Poikkeuksellisen luonnonkaunis ojittamaton 
keidaskeskusta, joka monelta suunnalta rajoittuu 
louhikkoisiin kalliomäkiin. Oligotrofinen, tasainen 
kalvakkaneva, länsiosassa muutamia rimmentapaisia 
juotteja. Reunat laajalti luonnontilaisia, vähätuottoisia 
kalliomaita, joiden mäntypuusto on iäkästä. Ojituksia 
on vahvemmin länsipäässä ja tämän vaikutus tasaisen 
nevan luonnontilaan on tuntuva. 

 
 
Koivukorvenkulman Isoneva 
 
S-2071  SK5:  LSS: 721 
   uusi  84 ha 
 
Luontotyyppi: Heikosti kehittynyt keidassuo; 
uhanalainen laji kalasääski  
 
Reunoilta ojitettu, karu keidassuo, jonka kermit ovat 
heikosti erilaistuneet, keidaskeskustassa sijaitsee 
jokunen lampi, jotka ovat soveliaita kaakkurin asua. 
Alueella sijaitsee kalasääsken vanha pesä. 

 
 
Vuorijärvi 
 
S-182  SK5: S-182  LSS: 709 
   =  63 ha 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi. 
 
Kortejärvi, jota ympäröivät korkeat  lähes joka 
suunnalta ja niiden edustalla sekä väleissä olevat 
pellot. Jyrkkine kalliorantoineen Vuorijärvi on jylhimpiä 
Satakunnan järvistä. Luoteispäässä järvi kapenee 
korkeiden kallioiden väliin kanjonimaiseksi 
muodostumaksi. Järven kaakkoisosassa on niin ikään 
korkeita kallioita. Vuorijärvi on linnustollisesti 
merkittävä.  Alueen linnustoon kuuluvat mm. joutsen, 
pikkulokki, kurki, tavi, telkkä, haapana, jouhisorsa ja 
tukkasotka. Pohjoisrannalla on vanhaa siikaislaista 
asutusta. 

 
 
Ylinenkeidas 
 
S-2073  SK5:  LSS: 733 
   uusi  68 ha 
 
Luontotyyppi: Suo, uhanalainen laji: kalasääski 
 
Huomattavan luonnontilainen, maisemallisesti kaunis 
suo, harvat kalliomänniköt loppuvat suohon kuin 
seinään. Karua lyhytkorsinevaa, reunalla vähän 
rehevämpää kasvustoa. Alueella sijaitsee kalasääsken 
pesä. 
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VAMPULA 
 
Palojoen Pitkäkoski 
 
S-492  SK5: S-492  LSS: 771 
   =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Jokivarsi, koski 
 
Metsäympäristössä virtaava joki, jossa on kivikkoisia 
koskia, koskisuvantoja ja suurruohoja kasvavia 
tulvatasanteita. Rannat ovat pääosin moreenimaita,  
mutta savikkorantojakin esiintyy paikka paikoin. 
Rannat kasvavat pääosin harmaaleppälehtoa. Joen 
rantaa kulkee polku, mikä viittaa alueen 
jonkinasteiseen virkistyskäyttöön. Alueen kasvillisuus 
on paikoin rehevää ja monilajista. 

 





 1
Luettelo 2 
 
Maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-
neistoon esitettävien luonnonsuojelu-
alueiden (SL) aluekuvaukset 
 
Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden  
aluekuvaukset käyvät ilmi ympäristöhallin-
non www-sivuilta. 
 
 

EURA 
 
Isosuo 
 
SL-28  SK5: SL-28  LSS: 2 
   +  242 ha 
 
Luontotyyppi: Keidasräme, lyhytkorsiräme ja -neva, 
saranevoja, korpia 
 
Lounaisosastaan keidassuota, jossa esiintyy runsaasti 
silmäkkeitä (Jääkuljut), kermit ovat heikosti 
kehittyneet. Koillisosassa laajaa, karua 
lyhytkorsinevaa. Näiden kahden suon välissä on 
Suolampi, jonka vedet laskevat koilliseen häviten 
suohon. Alueella esiintyy erityyppisiä korpia ja 
luonnontilainen metsäsaareke. Suon reunat on pääosin 
ojitettu, joskin luonnontilaisiakin osia alueella esiintyy. 
Jääkuljujen eteläpuolella reuna on luonnontilainen. 
Maisemat suohon rajoittuvalta rapakivikalliolta ovat 
kauniit. Isosuon alue liittyy laajempaan satakuntalais-
varsinaissuomalaiseen erämaa-aluekokonaisuuteen. 

 
 
Kirvessuo 
 
SL-2000  SK5:   
NAT: FI0200096    uusi   9 ha 
 

 
Kortesuo 
 
SL-2013  SK5:   
NAT: FI0200097    uusi  26 ha 
 
 

Koskeljärvi 
 
SL-33  SK5: SL-33   
NAT: FI0200097    +, -  1230 ha 
 
  

Liesrahka 
 
SL-25  SK5: S-25   
NAT: FI0200099    +  157 ha 
 
  

Luvalahti-Harolan lehtoalue 
 
SL-200  SK5: SL-200, -218   
NAT: FI0200026    +, -  342 ha 
 
 

Malijärvi 
 
SL-212  SK5: SL-212  LSS: 9 
     =   1 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Laskettu, umpeenkasvava lintujärvi 
 
Laskettu, suorantainen järvi, joka on laajalti 
umpeenkasvanut, keskellä sijaitsee pieni avovesialue. 
Kohde sijaitsee pääosin Laitilan kaupungin puolella. 
Euran puolella on vain pieniä reunaosia. Malijärvi on 
kokonaisuudessaan linnustollisesti merkittävä. 

 
 
Metsolan metsäalue 
 
SL-213  SK5: SL-213  LSS: 10 
   =  18 ha 
 
Luontotyyppi: Vanha metsä, lehtokorpi, saniaiskorpi 
 
Hakkaamaton kuusikkoalue, joka lähestyy 
luonnonmetsän tilaa. Pohjalla lehtomaisuutta ja 
lähdevaikutustakin; puro tai oja, jota on kauan sitten 
kaivettu on palaamassa luonnontilaan. Kuusikko on 
yhdenikäistä, jossa on lähivuosikymmeninä 
odotettavissa kuusien kuolemista ja uuden 
puustosukupolven syntymistä. Toistaiseksi kuollutta 
pysty- ja maapuuta on vähän. Alue on rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla 14.12.1982 

 
 
Vaaljärvi 
 
SL-26  SK5: SL-26   
NAT: FI0200097    +, -  171 ha 
 
 

 
EURA, LAPPI 
 
Salajärven itäpuolinen korpi 
 
SL-216  SK5: SL-216   
NAT: FI0200191    +, -   1 ha 
 
 
 

EURAJOKI 
 

Jaakolankulman letto 
 
SL-2016  SK5:  LSS: 65 
   uusi   4 ha 
 
Luontotyyppi: Letto 
 
Lähes luonnontilassa säilynyt notko, entinen 
merenlahti, joka maan kuivuttua on alkanut soistua. 
Järviruovikko, jonka putkilokasvi- ja sammallajistossa 
on lettolajeja. Luoteisemman tilan puolella alkaa oja, 
joka ei ole kuitenkaan suuresti muuttanut kosteikon 
luonnetta. Alueella kasvaa lettokasvillisuutta. 
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Kaarlenkari 
 
SL-38  SK5: SL-38  LSS: 42 
   -  32 ha 
 
Luontotyyppi: Pienruohoniitty, kuiva lehto, rantaniitty, 
flada 
 
Matala harjumuodostuma, jonka molemmin puolin 
sijaisee maatuva merenlahti. Harjuselännettä pitkin 
kulkee huvilatie, jonka molemmin puolin on kuivan 
kedon ja niityn kasvillisuutta, kauempana tiestä 
sijaisee kuivahkoja merenrantalehtoja.Tervaleppävyön 
(mm. lehtokieloa) takana merenrantaniityt ja laajalti 
ruovikkoiset maatumalahdet. Parissa paikassa harju 
päättyy suoraan mereen. Harjulehto on mahdollisesti 
kauan sitten ollut lehdesniittynä ja laitumena. Monin 
paikoin näkyy laidunnuksen loppumisen jälkeinen 
puskittumisen ja metsittymisen alkua. Kasvistossa 
esiintyy uhanalainen meriminttu, jonka kasvupaikat 
sijoittuvat suunnilleen merenpinnan tasoon, 
rantalietteen ympäröimissä kivikoissa. 

 
 
Kaunissaari 
 
SL-222  SK5: SL-222  LSS: 43 
   =   5 ha 
 
Luontotyyppi: Painolastisaari, perinneympäristö 
 
Saari, jossa on ollut satama, saha ja melkoisesti 
asutustakin 1800 - 1900 luvun vaihteen aikoihin. 
Purjelaivakautena saarelle on tullut runsaasti 
ulkomaan painolastikasvillisuutta. Sahausjätteiden 
päälle on kasvanut koivikko. Nykyisin Kaunissaari on 
eurajokelaisten suosima virkistäytymispaikka. Saaren 
läntisimpään päähän on muodostunut upea lehto, 
jonka puustossa on isoja tervaleppiä ja koivuja. 
Metsittyminen uhkaa eräitä painolastipaikkoja, mutta 
kallioinen keskusta on säilynyt niittymäisenä. 

 
 
Lastensuo 
 
SL-20  SK5: SL-20   
NAT: FI0200009    +, -  279 ha 

 
 
Liiklankari 
 
SL-418  SK5: SL-418   
NAT: FI0200073    +, -  67 ha 
 
 

Pinkjärvi 
 
SL-2006  SK5:   
NAT: FI0200078    +  1678 ha 
 
  

Pujonsärkkä 
 
SL-2018  SK5: MY-10  LSS: 53 
     muutos  71 ha 
 
Luontotyyppi: Maankohoamisranta 
 
Matala maankohoamisranta, heinikkoa, kivikkoa, 
karikkoa, tyrnikköä, fladoja ja kluuvijärviä avomeren 
partaalla. Niemen tyvellä esiintyy rehevää 
tervaleppälehtoa. 

Puolivesikarta-Inonkarrat-Valkiakari 
 
SL-2017  SK5: ET-1  LSS: 70 
     uusi  98 ha 
 
Luontotyyppi: Pikkusaaria, erityisesti suojeltava laji 
(lapasotka), uhanalainen laji (tylli) 
 
Pikkusaaria Olkiluodon ydinvoimaloiden edustalla, 
rakentamattomia, linnustollisesti merkittäviä saaria. 
Liittyvät maisemallisesti ja muutenkin Rauman 
pohjoisen saariston rantojensuojelualueeseen. 

 
 
Pyrekarit 
 
SL-44  SK5: SL-44   
NAT: FI0200073    +, -   5 ha 

 
 
Pääkari 
 
SL-379  SK5: S-379  LSS: 55 
   muutos   2 ha 
 
Luontotyyppi: Saari, maisematilan rajaaja 
 
Ulkomeren partaalla oleva pieni, somerikkoinen saari 
Uskalinmaan edustalla. Huomattava virkistyskohde ja 
hyvä rantautumispaikka. Pohjoispään kapeikkoon on 
kaivettu veneväylä. Alueen maisemallinen merkitys on 
suuri; näkyy koko avomerialueelle. Eteläpäässä 
mahtavat tyrniköt. Alueeseen sisältyy myös 
Uskalinmaan saaren rakentamatonta länsirantaa. 

 
 
Lännenkivet 
 
SL-2015  SK5:   
NAT: FI0200073    uusi   0,1 ha 
 

 
Särkänhuivi 
 
SL-40  SK5: SL-40  LSS: 56 
     =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Harjuniemi, harjusaari, 
merenrantaniitty; uhanalainen laji tylli. 
 
Irjanteenharjun mereen pistävä kapea, kaareva ja 
matala särkkä / niemenpää. Niemenkärkeen menee 
tie, ja sen päähän on läjitetty maata. Niemen 
pohjoisrantaa on osin kaivettu, oikaistu ja pengerretty. 
Erillinen harjuaineskohouma kärjen edustalla. Alueen 
kasvillisuus on karua somerikkokasvillisuutta, 
särkänpäälystässä kasvaa kataja- ja tyrnipensaikkoa. 

 
 
Vuonajärven luot. puolen korvet 
 
SL-226  SK5: SL-226   
NAT: FI0200174    +, -  24 ha 
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EURAJOKI, KUIKAINEN 
 
Kakkeriansuo-Huhdansuo 
 
SL-39  SK5: SL-39   
NAT: FI0200087    +, -  365 ha 
 
 
 

EURAJOKI, RAUMA 
 

Rauman pohjoinen ulkosaaristo, 
Nurmeksen länsiranta 
 
SL-23  SK5: SL-23, S-337   
NAT: FI0200073    +, -  2655 ha 
 
 
 

HARJAVALTA 
 
Pyhäsuo 
 
SL-49  SK5: SL-49  LSS: 78 
   =  130 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsineva, lyhytkorsiräme 
 
Laaja, yhtenäinen, mutta reunoilta ojitettu suoalue, 
lyhytkorsinevaa tai lyhytkorsirämettä, enimmäkseen 
puustoista, mutta lounaisosassa on iso avosuoalue, 
jossa lievää saraisuutta. Edustava esimerkki  
kehityksessään puolitiessä olevasta 
keskisatakuntalaisesta keidassuosta. Suolla on myös 
linnustollista merkitystä. Suon linnustoon kuuluvat 
mm. kurki, liro, kapustarinta ja teeri. 

 
 
Pirilänkoski-Paratiisi  
 
SL-227  SK5: SL-227   
NAT: FI0200045    +, -  40 ha 
 
 
 

HONKAJOKI 
 
Fatipyöränkeitaan korpi 
 
SL-229  SK5: SL-229   
NAT: FI0800001    +, -  32 ha 
 
  

Ketistönkeidas 
 
SL-2021  SK5:  LSS: 113 
   uusi  134 ha 
 
Luontotyyppi: Keidasräme, luonnontilainen lampi. 
 
Lähes täysin luonnontilainen suo, aiemmin suolle 
kaivetut ojat ovatkin valtaosiltaan jo  
umpeenkasvaneita. Alue on keidasrämettä, jolla 
sijaitsee jokunen lampare keskustassa. Korkeat 
kermit, joilla kasvaa paikoin varsin isojakin mäntyjä. 

Suolla kasvaa karujen soiden lajeja mm. tupasluikka, 
tupasvilla, valkopiirtoheinä ja silmäkerahkasammal. 

 
 
Kiviharjun eteläpuolen luoma 
 
SL-232  SK5: SL-232   
NAT: FI0200130    +, -  11 ha 
 
  

Nööpinneva 
 
SL-235  SK5: S-235   
NAT: FI0800001    +, -  23 ha 
 
 

Rakennuskoski 
 
SL-502  SK5: SL-502   
NAT: FI0200130    +, -   6 ha 
 
 

Vatajakosken lehto 
 
SL-420  SK5: SL-420  LSS: 108 
   =   3 ha 
 
Luontotyyppi: Koskilehto 
 
Vatajankosken padon ja voimalaitoksen alapuolinen 
koskilehto joen länsirannalla. Lehdon läpi kulkee joen 
sivu-uomia, joissa tulva-aikana virtaa vettä. Alueen 
lehtopuustona on mm. harmaaleppä, halava ja tuomi. 
Alueen muu kasvillisuus koostuu lehtolajeista. 

 
 
 
HUITTINEN 
 
Isosuo 
 
SL-21  SK5: SL-21   
NAT: FI0200094    +, -  52 ha 
 
 

Karhiniemenkankaan metsä 
 
SL-2026  SK5:  LSS: 138 
   uusi  15 ha 
 
Luontotyyppi: Vanha metsä 
 
Pitkään hakkaamatta ollut metsäalue lähellä 
Puurijärven - Isonsuon kansallispuistoa. Kuusikkoa, 
lehtipuitakin joukossa. Kuollutta puuta paljon, 
soistuvaa metsää, muuttumassa metsäkortekorveksi 
tai lehtokorveksi. Aluetta halkaisee maantietie ja oja, 
jonka varsilla on peltoheittoja ja jotka vähitellen ovat 
soistuvia tai metsittyviä alueita. 

 
 
Korkeakallio 
 
SL-424  SK5: SL-424  LSS: 126 
    =  11 ha 
 
Luontotyyppi: Karukkokallio, kalliojyrkänne, 
jyrkännelehto, luonnontilaisen kaltainen lehtokorpi 
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Korkea, yli 50 metriä ympäristöstään kohoava 
kallionlaki, kallionjyrkänne, jyrkänteenalustan lehto ja 
korpi. Kallion laelta avautuvat komeat näköalat 
kaikkiin suuntiin.  Päällys kulunutta kalliokasvillisuutta, 
mm. tornin jäänteet. Kallion etelärinteen muodostaa 
lähes puolen kilometrin matkalla  komea ja korkea 
jyrkänne, jonka edusta yhdeltä osin hakattu. 
Kallionedustakorpea pitkin kulkee yksi oja, mutta 
korpikasvillisuus vaikuttaa silti elinvoimaiselta. 
Kalliojyrkänteen alla rehevää kallionaluslehtoa / 
lehtokorpea. 
 
 

Pappilanniemi 
 
SL-239  SK5: S-239   
NAT: FI0200049    +, -   7 ha 
 
 

Vanhakoski  
 
SL-237  SK5: SL-237   
NAT: FI0200049    +, -  29 ha 
 
  

 

HUITTINEN, KOKEMÄKI 
 
Puurijärvi-Isosuon kansallispuisto 
 
SL-19  SK5: SL-19   
NAT: FI0200178    +, -  3203 ha 
 
 
 

JÄMIJÄRVI 
 
Huoppansaari 
 
SL-2029  SK5:  LSS: 149 
   uusi   8 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, uhanalainen laji: hirvenkello, 
soikkokaksikko 
 
Lehtosaari, jota on kauan sitten käytetty 
metsälaitumena; nyttemmin metsät ovat 
hakkuukypsiä. Loma-asutusta on tullut saareen. 
Vanhat saaritilat ovat ainakin ajoittain käytössä. 
Saaren sisäosa on rehevää kuusikko - 
harmaaleppälehtoa. Lajistoon kuuluu uhanalaislajeja ja 
levinneisyysalueensa rajalla kasvavia lajeja (mm. 
hirvenkello, kurjenkello, lehto-orvokki, soikkokaksikko, 
näsiä, lehtopalsami, purtojuuri, lehtoarho, tesma 
syyläjuuri, metsäruusu, lehtopähkämö, 
kevätlehtoleinikki). Erääseen peltoheittoon on 
kasvamassa koivikko; siinä kasvavat perinnelajit 
taantuvat. 

 
 
Koivistonharjun lähde 
 
SL-2030  SK5:   
NAT: FI0200024    uusi   1 ha 
 
 

Kankaansuonhohka 
 
SL-2028  SK5: LSS: 152 
   uusi  10 ha 
 

Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lähdevaikutteinen suo 
 
Hämeenkankaan suonreuna ja suo, jota on käytetty 
turvepehkusuona kauan sitten. Nyt turpeenottoalueet 
ovat soistumassa uudelleen. Suolla on selviä merkkejä 
lähteisyydestä. 
 
 

Mielahden lähteet 
 
SL-85  SK5: SL-85   
NAT: FI0200024    +, -   3 ha 
 
 

Narvin ja Kylämyllyn uhrilähteet 
 
SL-62  SK5: SL-62   
NAT: FI0200024    +, -   7 ha 
 
 

Niiniharjun lehmusesiintymä 
 
SL-427  SK5: SL-427   
NAT: FI0200024    +, -   7 ha 
 

 
Krupulahden lähteikkö 
 
SL-242  SK5: SL-242   
NAT: FI0200024    +, -   2 ha 

 
 
Vaarinnevan keidas 
 
SL-61  SK5: S-61   
NAT: FI0200024    +, -  61 ha 
 
  

 

JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ 
 
Naurisjoen lehtimetsä 
 
SL-426  SK5: SL-426  LSS: 148 
     =   8 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen vanhojen metsien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Vanha metsä, erityisesti suojeltava laji, 
luontodirektiivin laji, puro 
 
Vanhan metsän saareke, jota 1990 -luvulla on 
neuvottelujen jälkeen hakattu, arvokkaimmat paikat 
säästäen. Hienoin alue on itäreunan tien suuntainen. 
Alueen läpi virtaa hiesumaahan uurtunut puro, jonka 
varsilla on pitkään hakkaamattomana ollutta metsää. 
Alueella esiintyy vanhoja kuusia, koivuja ja isoja 
haapoja, maaapuita sekä pystyyn kuollutta puuta. 
Liito-oravan esiintymisestä alueella on selviä 
merkkejä. 
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KANKAANPÄÄ 
 
Aittoharjun rinnesuo 
 
SL-2031  SK5: ah-447  LSS: 200 
   uusi  27 ha 
 
Luontotyyppi: Lähde, lähdesuo 
 
Hirvikankaan - Oppaankankaan itärinteelle syntynyt 
suo, jota luonnehtii voimakas lähteisyys. Lähteitä on 
kankaanreunassa useita ja niiden lähdepurot 
muodostavat mesotrofisen, ohutturpeisen, mutta 
märän rinnesoistuman. Vastaavantapaisia soita ei 
Satakunnasta juuri löydy. Alueella esiintyy 
lettosammallajeja mm. punakuirisammal. 

 
 
Hirsikankaankeidas 
 
SL-244  SK5: SL-244   
NAT: FI0200022    +, -  18 ha 
 
  

Hämeenkankaan lievetasanne 
 
SL-71  SK5: SL-71   
NAT: FI0200024    +, -  53 ha 
 
 

Kahilankeidas 
 
SL-73  SK5: SL-73   
NAT: FI0200023    +, -  145 ha 
 
 

Kuninkaanlähde 
 
SL-428  SK5: SL-428   
NAT: FI0200024    +, -   4 ha 
 
  

Lähteet Mölkkäristä etelään 
 
SL-2032  SK5: LSS: 210 
   uusi   3 ha 
 
Luontotyyppi: Lähde 
 
Pohjankankaan reunan runsasvetinen lähde. Alueella 
esiintyy lähdevaikutteista kasvillisuutta mm. 
lähdesaraa ja lehväsammalia.  Alue on Kankaanpään 
kaupungin osayleiskaavassa osoitettu 
luonnonsuojelualueeksi. 

 
 
Pansian lähde ja puronvarsi 
 
SL-249  SK5: SL-249   
NAT: FI0200024    +, -   8 ha 
 
  

Sinahmi  
 
SL-64  SK5: SL-64   
NAT: FI0200023    +, -  321 ha 
 
 
 

Verttuunjärvi 
 
SL-69  SK5: SL-69  LSS: 191 
   =  80 ha 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Verttuunjärven kapean, melkein umpeen kasvaneen 
kannaksen erottama itäosa, jolla on luhtarannat 
etenkin pohjoisrannalla. Muutama maisemallisesti 
kaunis, korkea havumetsäinen niemi ja saari. 
Kyläasutuksen keskellä oleva järvi, jonka keskiosassa 
rehevää vesikasvillisuutta kasvava, laaja matalikko. 
Osa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain 
mukaisesti 19.8.1994. 
 
 

Yskänlähde 
 
SL-255  SK5: SL-255   
NAT: FI0200022    +, -  33 ha 
 
  

 

KANKAANPÄÄ, HONKAJOKI 
 
Kavokoski 1 ja 2 
 
SL-422  SK5: SL-422  LSS: 194 
   =  28 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnontilainen puro, luonnontilainen 
kuru, raviini- ja rinnelehdot 
 
Syvässä laaksossa virtaava Karvianjoki ja tähän 
lännestä hiekkakankaan läpi tulevat jyrkkärinteiset 
purolaaksot. Lehtorinteitä, lähdetihkua, kaatunutta 
puuta, entisiä laidunniittyjä, nykyään vähitellen 
metsittyviä. Erään puron varressa pieni kalliontöyräs. 
Puronlaaksoissa kasvaa mm. lehtokuusamaa ja 
komeita kotkansiipikasvustoja. 

 
 
 
KARVIA 
 
Horjunkeidas 
 
SL-2009  SK5:   
NAT: FI0800189    uusi  186 ha 
 
 

Häädetkeidas 
 
SL-10  SK5: SL-10   
NAT: FI0336004    +, -  381 ha 
 
 

Jäkäläneva-Isoneva 
 
SL-78  SK5: SL-78   
NAT: FI0200137    +, -  345 ha 
 
  

Kantin lähteet ja lähdesuo 
 
SL-83  SK5: SL-83   
NAT: FI0200022    +, -  18 ha 
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Aunesluoma 
 
SL-2037  SK5:   
NAT: FI0800002    uusi  332 ha 
 
 

Kauhanevan-Pohjakankaan 
kansallispuisto, Hietaluoma 
 
SL-7  SK5: SL-7, SL-257   
NAT: FI0800002    +, -  1840 ha 
 
 

Kaura-, Kavettakeidas- ja 
Pitkäniemenkeidas 
 
SL-259  SK5: SL-259   
NAT: FI0200155    +, -  802 ha 
 

  
Mustaluomansuun hakamaa 
 
SL-437  SK5: SL-437  LSS: 240 
   =  14 ha 
 
Luontotyyppi: Rantalaidun 
 
Molemmin puolin Mustajoen / Mustaluoman suuta 
syntynyt laakea, järveen pistävä rantaniitty / -laidun. 
Pohjoisempi on pajukoitunut, mutta pajuja on raivattu, 
alue aidattu ja karjaa laidunnettu. Joen 
eteläisempipuolisto rantalaidunta on avoin niitty, jonka 
laidunnus on ollut pitkäkestoisempaa. Mustajoki on 
perattu. Joen  penger kasvaa pajukkoa ja 
harmaaleppää. Alue on sekä kasvistollisesti että 
linnustollisesti varsin rikasta. 

 
 
Lähdekorpi 
 
SL-2010  SK5:   
NAT: FI0200022    uusi   3 ha 
 

  
Rastiaisneva 
 
SL-8  SK5: SL-8   
NAT: FI0200156    +, -  304 ha 
 
  

Rukkikallion lounaispuolen suo 
 
SL-2036  SK5:  LSS: 262 
   uusi  20 ha 
 
Luontotyyppi: Karu lyhytkorsiräme, rehevämpi 
lähdetihku 
 
Pieni luonnontilainen suonlaikku, kallioreunukset ovat 
kangasmetsää ja karukkoa. Alueella esiintyy muutamia 
matalia kalliosaarekkeita, joiden päälle suo kasvaa. 
Itäsyrjässä pari lähdetihkua, kasvilajistossa esiintyy 
eräitä harvinaisuksia. Alueella tavattavia lajeja ovat 
mm. siniheinä, jouhisara, rahkasara, tupasluikka, 
lettorahkasammal, kultasirppisammal ja 
punakuirisammal. 

 
 
 
 

Suomijärvi 
 
SL-9  SK5: SL-9   
NAT: FI0200029    +, -  382 ha 
 
 

Vartin koski 
 
SL-439  SK5: SL-439  LSS: 248 
   +  26 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnontilainen jokiuoma, lähdetihku 
luonnontilainen kuru 
 
Hiekkakankaan läpi uurtunut Karvianjoki ja sen 
törmärannat; pääosin luonnontilaisia, mutta 
hakkuitakin on suoritettu alueella paikoin. Varjoisia 
lehtoja, vähän lähdevaikutustakin, ylärinteessä kuivan 
lehdon kasvillisuutta. Lehtipuita on kaatunut pakoin 
joen päälle. Alueella kulkee pururata. Ulkopuolisten 
alueiden ojituksista on paikoin tullut eroosiomaita 
törmiin. Joenrannat kasvavat tuomi-
harmaaleppälehtoa, jonka joukossa esiintyy pystyyn 
kuivunutta puuta ja lahopuitakin. Maisemallisesti 
kaunis ja kasvillisuudeltaan monipuolinen 
koskikokonaisuus. 

 
 
 
KIIKOINEN 
 
Kiikoisten metsä 
 
SL-2001  SK5:   
NAT: FI0318001    uusi  23 ha 
 
 

Kuorsumaanjärven pohjoisranta 
 
SL-2040  SK5:  LSS: 268 
   uusi  27 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä 
 
Kuorsumaanjärven Natura 2000-alueeseen kiinteästi 
liittyvä Kuorsumaanjärven pohjoisranta. Ruoko- ja 
kaislaluhtainen rehevä järvenranta, joka on 
merkittävää lintujen pesintäaluetta. Aluevaraus 
perustuu sen luontoarvojen ohella Lounais-Suomen 
ympäristökeskukselta vuonna 2005 tulleeseen 
esitykseen (Alue on Natura 2000-rajausta tehtäessä 
jäänyt vaille sille kuuluvaa huomiota. Ts. pohjoisranta 
olisi tullut sisällyttää Kuorsumaanjärven Natura-
alueeseen). 

 
 
Kuorsumaanjärvi 
 
SL-2002  SK5:   
NAT: FI0318002    uusi  226 ha 
 
 

Majamäki 
 
SL-2041  SK5:  LSS: 268 
   uusi  14 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä 
 
Soiden ympäröimä, ympäristöstään selvästi kohoava 
ja erottuva metsäsaareke Kuorsumaanjärven 
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etelärannan tuntumassa. Alue on ollut pitkään 
hakkaamatta ja lähestyy luonnonmetsän tilaa. Metsä 
on kangasmetsää ja lehtomaista kangasta. 
Lehtomaisin Kiikoisten vanhojen metsien kohteista; 
lehmus kuitenkin näyttää puuttuvan. Majamäkeen 
liittyy vanhaa perinnettä Ison Vihan ajoilta. Majamäki 
liityy kiinteästi Kuorsumaanjärven Natura 2000-
alueeseen. 

 
 
Tyynistönmaan vanhat metsät 
 
SL-2039  SK5:  LSS: 271 
   uusi   9 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen vanhojen metsien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyviä metsiä 
 
Vanhaa, kuusivaltaista, järeää  metsää kasvana alue, 
joka on kauan ollut koskemattomana. Alueelle on 
alkanut muodostua lahopuuta, jonka osuus ja 
lahoamisaste kuitenkin vaihelee paikoin. 

 
 
 

KIUKAINEN 
 
Lyörkki 
 
SL-86  SK5: SL-86  LSS: 272 
   =   9 ha 
 
Luontotyyppi: Nevaksi kehittynyt järvenlaskuluhta 
 
Aikoinaan laskettu järvi, joka nykyisin on 
suursaranevana. Kasvistossa esiintyy luhtalajeja, 
aikoinaan tavattuja keskiravinteisen suon kasveja ei 
alueella juuri ole. Maisemallisesti kaunis ja 
mielenkiintoinen alue sijaitessaan rehevällä 
diabaasialueella. 

 
 
Uotinmäen-Torisevan lehtoalue 
 
SL-265  SK5: SL-265 LSS: 276 
     =  39 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Varjoisa jyrkänne, lehtokorpi, lähdetihku 
 
Diabaasiselänteen pohjoisrinne, jyrkänteitä, lehtoa, 
puronvarsi ja lähdetihkuja. Metsä on normaalia, 
suurelta osin täysimittaista hoitometsää, lehtomaista 
kuusikkoa tai lehtoa. Aivan tuoreitakin hakkuita 
alueella on suoritettu; ei kuitenkaan avohakkuita, 
aurauksia tai ojituksia. Laaja pohjoiseen laskeva 
diabaasialue, joka on monin paikoin avokalliota ja 
jyrkännettä. Jyrkänteiden alla kalliojuotteissa on 
erilaisia kuivia ja tuoreita lehtoja, puronvarsikorpi ja 
tihkuisia lähdelehtoja. 

 
 
 
 
 
 

KODISJOKI 
 
Otajärvi  
 
SL-90  SK5: SL-90   
NAT: FI0200031    +, -  112 ha 
 
 

 

KOKEMÄKI 
 
Forsbyn koski ja katajaluoto 
 
SL-403  SK5: SL-403  LSS: 281 
   =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Perinneympäristö, lehtosaari, 
rautakautista kasvillisuutta 
 
Ennen voimalaitoksen aikaa vallinneesta koskesta 
jäljelle jäänyt vuolas virtapaikka koskisaarineen ja 
rantalehtoineen. Eteläisempi kahdesta Kokemäenjoen 
saaresta vanhassa koskiuomassa. Vanha 
linnoituspaikka, mistä merkkinä ovat paikalla kasvavat 
rautakauden ajoilta periytyvät kasvit. Niittyalueet, 
joilla muinaiskasveja kasvaa, ovat umpeutumassa, ja 
saarista on tulossa normaaleja Kokemäenjoen 
lehtosaaria. Kallioilla perinnekasvillisuus säilynee 
pidempään. Katajaluoto on varhaiskeskiaikainen 
linnavarustuksen paikka, joka alun perin on ollut 
ilmeisesti vallihaudalla mantereesta erotettu 
Kokemäenjoen niemi. 

 
 
Harjusuo 
 
SL-91  SK5: SL-91  LSS: 283 
   =  245 ha 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva 
 
Laaja ja karu rahkasuoalue Kokemäen peltolakeuksien 
syrjässä. Reunat on pääosin ojitettu, mutta 
tämäntapaisen suon luonnontila ei ole suuresti 
muuttunut. Suon läpi kulkee sähkölinja. Puustoista 
lyhytkorsirämettä, keskustassa kuitenkin männikkö 
hyvin harvaa, ja näkyvyyttä on satoja metrejä. 
Keskustassa on jokunen laajakin kulju, mutta 
avovesilampareita ei ole. Osa alueesta (n. 168 ha) on 
rauhoitettu luonnonsuojelulailla 7.12.1993. 

 
 
Järilänvuori 
 
SL-17  SK5: SL-17 LSS: 285 
   =  41 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Harjuselänne, lähde (ei luonnontilainen) 
 
Laajan harjualueen keskellä sijaitseva kapea, 
ympäristöstään selvästi kohoava kivikkoinen selänne 
Harjavallan - Säkylän välisellä harjujaksolla. Aluetta 
luonnehtivat mm. lukuisat kivikkoiset rantavallit ja 
pirunpellot. Kivikkoinen selänne kohoaa 25 - 30 
metriä. Selänteen rinteillä esiintyy paikoin jopa 10 
alekkaista, pyöreistä kivistä muodostunutta 
rantavallia, jotka edustavat Litorina-meren vaihetta. 
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Kiettareen korvet 
 
SL-405  SK5: SL-405   
NAT: FI0200178    +, -   2 ha 
 
  

Kolsin tulvalampi 
 
SL-2042  SK5: LSS: 302 
   uusi  18 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnontilainen koskisuvanto, 
uhanalainen laji (rantaorvokki), erityisesti suojeltava 
laji (rantalitukka) 
 
Pala Kokemäenjoen luonnollista uomaa, jonka 
vesitalous on luonnonmukaisempi kuin muun joen. 
Kevättulvan aikaan vettä juoksutetaan sivu-uomaan, 
muun osan vuodesta pohjapato pitää vedenkorkeuden 
vakaana. Sivu-uoman kasvillisuudessa on lajeja, jotka 
voimalaitosten rakentamisten ja niihin liittyvän vesien 
säännöstelyjen takia ovat harvinaistuneet. Alueella 
tavattavia lajeja ovat mm. rantaorvokki (ainoa 
tunnettu esiintymä Satakunnassa), rantalitukka, 
viiltosara, vesinenätti, tummatulikukka, isosorsimo, 
lituruoho ja sarjarimpi. 

 
 
Köysikosken alue 
 
SL-93  SK5: SL-93 LSS: 287 
   =  11 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Pähkinälehto, jalopuulehto, koski 
 
Kokemäenjoen haaran entinen koskialue ja koskilehto. 
Kokemäenjoen keskijuoksun ja jokihaaroihin 
muodostunut edustava koskilehto. Erittäin vaihteleva 
ja monipuolinen, eri lehtotyypeistä muodostunut 
kokonaisuus. Uomanperkaus on jättänyt yhden syvän 
ja suoran uoman veden kulkea. Muut uomat ovat 
lampina, tulva-aikoja kenties lukuunottamatta. Alueen 
kuivat maat ovat monenlaista lehtoa tuoreista 
saniaislehdoista varjoisiin kuusikko-pähkinälehtoihin. 
Aluetta on laidunnettu viimeksi n. v. 1990. Alueelle 
esiintyy rikasta ja monipuolista lehtokasvillusuutta ja 
jaloja lehtipuita. 

 
 
Plättilänmaan korpi 
 
SL-94  SK5: SL-94  LSS: 294 
     =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Iso kuusikko, lehto, lehtokorpi 
 
Vankkaa ja järeää, vanhaa kuusikkoa (osalla aluetta ) 
kasvaa kostealla lehtopohjalla. Tien varressa sijaitseva 
loiva, lehtomainen rinne on tyypiltään saniaiskorpea. 
Kotkansiipi esiintyy paikoin laajoina kasvustoina.  
Alueeseen ei ole kohdistunut havaittavia muutoksia. 

 
 
Pälpälän kalliokedot 
 
SL-408  SK5: SL-408 LSS: 297 
   =   1 ha 
 
Luontotyyppi: Kallioketo 

 
Kokemäenjoen rannassa oleva luode-kaakko -
suuntainen kallionharjanne kallioketoineen keskellä 
vanhaa kultuurialuetta. 

 
 
Sääksjärven itäreunan lintuluodot 
 
SL-438  SK5: SL-438  LSS: 300 
   +  37 ha 
 
Luontotyyppi: Lintusaari, lehtosaari, erityisesti 
suojeltava laji, rantalitukka  
 
Pieniä, rakentamattomia luotoja ja saaria Sääksjärven 
itäosassa. Tiirikka ja Ytti ovat kallioluotoja ja niitä 
käytetään maihinnoususaarena. Sarvan itäosa ja 
Tiirikasta mantereella päin olevat luodot, heinikot ja 
karikot ovat lintusaaria tai virkistyskäyttöön huonosti 
sopivia lehtomaisia pikkuluotoja. Osmo on saari, jonka 
keskustassa on vahvat merkit viljelyksestä tai 
asumisesta. 

 
 
 
KÖYLIÖ 
 
Ilmiinjärven korpi 
 
SL-104  SK5: SL-104  LSS: 337 
   =  10 ha 
 
Luontotyyppi: Ruohokorpi 
 
Diabaasiharjanteen ja hiekkakankaan pohjoispuoliseen 
tasanteeseen syntynyt  ruoho- ja jheinäkorpi, 
ojittamaton, paikoin lähdevaikutteinen ja 
vankkapuustoinen. Itäreunaltaan korpi rajoittuu 
peltoon ja ojiin. Alueen eteläreunassa kasvaa nuorta 
viljelymännikköä. Alueella on jonkun verran kuollutta 
puustoa sekä pystyssä että maassa. 

 
 
Kakkurinsuon itäosat 
 
SL-2043  SK5: LSS: 346 
   uusi  157 ha 
 
Luontotyyppi: Lintusuo, luonnontilainen lampi 
 
Turvetuotantoalueen itäpuolelle jäänyt keidasrämealue 
ja erillinen lyhytkorsineva. Kasvistoltaan karuja, mutta 
linnustoltaan rikasta ja monipuolista aluetta. 
Turvekentän itäpuoli on keidasrämettä, lampareita 
(allikoita) esiintyy runsaasti, kasvillisuus karua; 
luonnontila säilynyt ammoisista ojituksista ja 
viimeaikaisesta turpeenotosta huolimatta. 
Kakkurinsuon perukka Takarahkan suuntaan on 
avoimempaa lyhytkorsinevaa, jossa jokunen lampare 
ja ruoppapintaa, kermit ovat hyvin heikosti 
kehittyneet. Suon reunametsät ovat kallioisia, paikoin 
jopa lehtomaisia. 

 
 
Köyliönjärvi  
 
SL-196  SK5: SL-196   
NAT: FI0200032    +, -  259 ha 
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Marketankallio 
 
SL-455  SK5: SL-455  LSS: 341 
   =   8 ha 
 
Luontotyyppi: Jyrkänne, luonnontilainen lehtokorpi, 
luonnontilaisen kaltainen ruohokorpi 
 
Diabaasiselänteen koillisjyrkänne ja sen edusta 
hiekkatasanne-kosteikkonotkoineen. Alueen 
kaakkoispuolisko on hakattu, ja edusta on nykyisin 
nuorta männikköä. Kalliojyrkänteeseen hakkuun 
vaikutukset eivät ole olleet peruuttamattomia ja 
luonnontila on palautumassa jyrkänteellä. Koillisosassa 
on ruohokorpi, jossa kulkee vanha, lapiolla kaivettu 
oja, jonka luonnontila on pitkälle palautunut. Alueen 
kasvillisuus on ns. "jyrkännekasvillisuutta", mm. 
lehmus, konnanmarja, lehtokuusama, taikinanmarja, 
lehtomatara, imikkä ja lehto-orvokki . 

 
 
Ruotananjärvi 
 
SL-2046  SK5: LSS: 350 
   uusi  15 ha 
 
Luontotyyppi: Järvenrantaneva, letto 
 
Nevarantainen järvi, jonka pohjoisosan rannalla on 
lettokasvillisuutta. Polut kiertävät järveä, mikä viittaa 
alueen  virkistyskäyttöön. Rantaneva on likimain 
järven pinnan tasossa, eikä siten ole kuivunut, vaikka 
nevan takainen karu Ruotanansuo on ojitettu. 

 
 
Ruotanansuon aarnimetsä 
 
SL-454  SK5: SL-454  LSS: 342 
     =   9 ha 
 
Luontotyyppi: Lyhytkorsiräme, lyhytkorsineva, 
ravinteinen suonreuna, luonnontilainen, vanha 
kalliometsä 
 
Ruotanansuon itäisin luonnontilainen perukka. 
Lyhytkorsinevaa ja -rämettä, luonnontilaisia 
suonreunoja ja kallioniemi, jossa vanhaa puustoa. 
Länsi- ja lounaisreuna ojitettuja ja kunnostustarve on 
olemassa. Rajaojien kunnostus muuttaisi kuitenkin 
luonnonsuojelualueen suota hitaasti kohti karumpaa 
tyyppiä. Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 
15.4.1988. 

 
 
 
LAPPI 
 
Kauklaistenjärvi 
 
SL-110  SK5: SL-110  LSS: 354 
   =  162 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Kaukalainen on matala, rehevöitynyt ja suureksi osaksi 
umpeenkasvanut linnustolisesti erittäin merkittävä 
järvi, joka sijaitsee asutuksen tunumassa. Järven 
pohjoisosassa laaja ruokoluhta-alue. Eteläosassa 
peltorannat ja jokunen huvila. 

Saarnijärvi 
 
SL-197  SK5: SL-197  LSS: 357 
   -  149 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Lapijoen reittijärvi, jonka vedenkorkeus riippuu joen 
virtaamista. Laajat järvikaislakasvustot  ja 
rantasaraikot; varsinkin länsipäässä on laaja 
luhta.Saarnijärvi sijaitsee asutuksen tuntumassa. Järvi 
on linnustollisesti merkittävä lintuvesi ja lajistoltaan 
rikas. 

 
 
Simasalon diabaasilehto 
 
SL-109  SK5: SL-109  LSS: 360 
   =  11 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Kuiva lehto, kalliolehto, jyrkänne, 
lehtokorpi 
 
Rapakiviympäristöään huomattavasti korkeammalle 
kohoava diabaasivuori. Simasalo on rapakivialueella 
oleva diabaasista muodostunut erillinen kalliosaareke, 
joka itä- ja koillislaidallaan muodostaa kymmenien 
metrien korkuisen rikkonaisesti lohkeilleen jyrkänteen. 
Päällystä kuivaa lehtoa, pohjois- ja itäsyrjällä ja 
lounaissyrjällä komeat jyrkänteet, itäosassa 
lehtokorpi, jonka puustoa on avohakattu. 
Vuorenpäällystänkin puustoa on harsittu. Rajauksen 
eteläosassa kulkee sähkölinja. 

 
 
 
LAVIA 
 
Vaskuneva 
 
SL-2049  SK5:   
NAT: FI0200014    uusi  94 ha 
 
 

Markkulankorven purolehto 
 
SL-277  SK5: SL-277   
NAT: FI0200157    +, -   3 ha 
 
  

Nokari 
 
SL-2047  SK5: MY-83  LSS: 368 
   muutos   5 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, jalopuuesiintymä 
 
Metsäinen, rakentamaton niemi, jonka kärjessä 
olevaan lahteen tulee tie. Metsän reunat ovat 
hakkaamattomia, keskiosaa on osittain hakattu. 
Puumaiset lehmukset on jätetty kuitenkin kasvamaan.  
Alueella kasvavat lehmukset ovat kookkaita ja niitä on 
runsaasti. Seutukaavan aluevarauksen (MY) 
muutosesitys luonnosuojelualueeksi (SL) perustuu 
alueen luontoarvojen ohella Lounais-Suomen 
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ympäristökeskukselta vuonna 2005 tulleeseen 
ehdotukseen. 

 
 
Riikonlahti-Riikonlammi 
 
SL-456  SK5: SL-456  LSS: 369 
   =  151 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Karhijärven voimakkaasti rehevöitynyt ja 
runsaskasvustoinen lahti ja tien siitä erottama 
Riihonlammi. Riihonlammi on kesällä täysin 
järvikortteen täyttämä. Riihonlahden alueella on 
kortelauttoja, mutta myös järvikaislakiehkuroita, 
paikoin myös leveäosmankäämi ja järviruoko. Ajan 
mittaan Riihonlammin lintuvesiarvo on hiukan 
heikentynyt. Joutsen näyttää kuitenkin valinneen 
Riihonlammin pesimäpaikakseen. Alue on viljelusten ja 
ja haja-asutuksen ympäröimää, mutta 
vaikeakulkuisuutensa johdosta hyvin rauhallinen. 

 
 
Velhonvitun putous 
 
SL-198  SK5: S-198   
NAT: FI0200157    +, -   2 ha 
 
 

 

LUVIA 
 
Akterspeilgrunden 
 
SL-16  SK5: SL-16   
NAT: FI0200074    +, -  381 ha 
 

 
Karhunkiven tuoksumarattiesiintymä 
 
SL-283  SK5: SL-283  LSS: 388 
     =   2 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi 
 
Diabaasialueen pohjoiseen kalteva lehto- ja 
lehtokorpirinne, jonka pohjoiseen virtaava puro on 
perattu ojaksi. Vaateliasta lehtokasvillisuutta on jäljellä 
ojankaivuusta ja hakkuusta huolimatta. Puusto on 
nuorta kuusikkoa, joka lähivuosikymmeninä tulee 
kaiketi hoitohakkuiden kohteeksi. Alueella oleva 
Karhunkivi on paikka, johon liittyy satakuntalaista 
metsästyshistoriaa. Tuoksumaratin ainoa tunnettu 
satakuntalainen kasvupaikka. Alueella esiintyy useita 
muita uhanlaisia kasvilajeja. Alue on rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla 22.12.1989. 

 
 
Marjakari ym. 
 
SL-15  SK5: SL-15   
NAT: FI0200074    +, -  1620 ha 
 
 
 
 

Pietarin saaristo 
 
SL-360  SK5: SL-360   
NAT: FI0200074    +, -  184 ha 
 

 
Porsmusansuo 
 
SL-123  SK5: SL-123   
NAT: FI0200163    +  21 ha 

 
 
Säppi 
 
SL-289  SK5: SL-289,S-290   
NAT: FI0200074    -  151 ha 
 

  
Tynnyrikari-Ulko-Pura 
 
SL-124  SK5: SL-124  LSS: 405 
     +  43 ha 
 
Luontotyyppi: Välisaariston pikkusaaria, matalia 
rantavesiä. Erityisesti suojeltava laji, lapasotka 
 
Harvoja Selkämeren rannikon diabaasipohjaisia 
saariryhmiä. Purannokan huvila-asutuksen ja 
Lankoorin kalasataman väliin jäänyt muutaman 
pikkusaaren muodostama, kaunis kokonaisuus, joka 
matalien vesien vuoksi on säilynyt huomattavan 
rauhallisena. Isoin saari kasvaa koivikkoa ja 
männikköäkin, pienemmät ovat järviruoko-helpisaaria. 
Saaret ovat merkittäviä linnuston pesimäsaaria. 

 
 
 
LUVIA, PORI 
 
Kankaanpään lehtokorpi 
 
SL-282  SK5: SL-282  LSS: 406 
   =  12 ha 
 
Luontotyyppi: Ruoho- ja heinäkorpi, lehtokorpi 
 
Kostea rinnealue, jonka ydin on pohjoiseen laskeva 
ravinteikas lehtokorpi ja siihen koillisesta yhtyvä  pitkä 
korpijuotti. Lehtokorpi - ruohokorpi, jonka Luvian 
puoleinen osa on ojitettu ja tulee muuttumaan 
metsäksi. Porin puoli ja Luvian puolelle ulottuva 
diabaasirinne sisältää alkuperäistä lehtokorpi - 
ruohokorpiluontoa, kuivia -  tuoreita lehtoja ja jopa 
lettomaisuuteen vivahvavaa kasvillisuutta. Alueella 
tavattavia lajeja ovat mm. rätvänä, hernesara, 
hentosara, korpikaisla, koiranheisi, näsiä, 
valkolehdokki ja suokeltto. 

 
 
 
MERIKARVIA 
 
Kalafjälli-Koukkusunti 
 
SL-129  SK5: S-129   
NAT: FI0200123    +, -  25 ha 
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Kasalanjoensuu 
 
SL-1  SK5: SL-1   
NAT: FI0200033    +, -  119 ha 
 
  

Kukilankeidas 
 
SL-132  SK5: SL-132   
NAT: FI0200017    +, -  332 ha 
 
 

Kyläluodon jokivarsilehto 
 
SL-296  SK5: SL-296  LSS: 440 
   =   8 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Koski, koskilehto, tulvametsä, 
lehtokorpi, lehto. Ääriesiintymiä: vaahtera, pähkinä, 
hentokiurunkannus. Mukulaleinikki, kevätlehtoleinikki. 
 
Merikarvianjoen koski ja siihen liittyvä lehtoalue, 
tulvauomia, joihin kesällä tulee kostean lehdon 
kasvillisuutta. Alueella on luontopolku ja vilkasta 
kalastusharrastusta. Alaosan aluetta laidunnetaan.  
Tulvalehtojen partailla on vankkaa kuusikkoa, jonka 
varjossa lehtolajistoa. Kyläluodossa lehtipuulehtoa. 
Siellä täällä merkkejä Merikarvianjoen entisistä 
perkauksista. Alueelta on tavattu useita 
sieniharvinaisuuksia. Alueesta osa (n. 3 ha) on 
rauhoitettu luonnonsuojelulailla 11.1.1994. 

 
 
Lauttijärvi 
 
SL-134  SK5: SL-134  LSS: 445 
   =  68 ha 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi 
 
Tuorijoen perkaamisen yhteydessä laskettu järvi, 
jonka rannat ovat luhtarantoja. Rehevä, matala, 
linnustollisesti merkittävä järvi. Järven 
luhtakasvillisuuteen kuuluvat mm. myrkkykeiso, 
leveäosmankäämi, vesisara, pullosara, kuljenjalka ja 
rantakukka. Lauttijärven kylässä on runsaasti 
karjataloutta. jolla voi olla järveä rehevöittävä 
vaikutus. Järven kehitys on edennyt niin, että koko 
järvi on käytännöllisesti katsoen samanarvoista 
lintuvettä. Majava muokkaa omalta osaltaan  järven 
luontoa. 

 
 
Mankaneva-Kakkurinneva 
 
SL-135  SK5: SL-135   
NAT: FI0200018    +  454 ha 
 
 

Merikarvianjoen suisto 
 
SL-297  SK5: SL-297  LSS: 448 
   =  153 ha 
 
Luontotyyppi: Jokisuisto, maa- ja merivesien 
vaihettumislahti 
 
Kuuskerinsuntin taakse jäänyt laaja, varsin matala 
lahti, johon Merikarvianjoki laskee. Luonnossa on sekä 

merellisiä että makeanveden ympäristöön liittyviä 
piirteitä. Alue on kasvistoltaan mielenkiintoinen ja 
erikoinen. Kasviston erikoisuuksia ovat mm. 
pahaputki, jokileinikki, sarjarimpi ja mahdollisesti 
myös sahalehti. Llisäksi aluella on huomattavaa 
merkitystä lintuvetenä. Alueen reunoilla ja sisälläkin 
on mökkiasutusta ja rannoilla tämän tästä ruoppauksia 
ja väylänperkuuta. 

 
 
Ouran saaristo 
 
SL-298  SK5: SL-298   
NAT: FI0200077    +, -  1854 ha 
 
 

Pooskeri ym 
 
SL-139  SK5: SL-139   
NAT: FI0200076    -  140 ha 
 
 

Värtviikinletto 
 
SL-2052  SK5: LSS: 482 
   uusi  17 ha 
 
Luontotyyppi: Nuori, ruohoinen räme, luonnontilainen 
lampi 
 
Luonnontilainen suo Merikarvianjoen ja Merikarvia-
Tuorila -tien välissä, entinen merenlahti. Alue on 
ennen joenperkuuta kenties ollut tulvanevakin. 
Reunoja myöten ojittamaton ja merenrannan 
läheisenä, geologisesti nuorena suona arvokas ja 
mielenkiintoinen. Keskellä suota on pieni lampi. Alueen 
kasvillisuuteen kuuluvat mm. luhtavilla, 
valkopiirtoheinä, jouhisara, pullosara, vesisara,j 
uurtosara, järvikorte ja sahalehti. Sähkölinja kulkee 
alueen läpi pituussuuntaisena. 

 
 
Österbackanlahti 
 
SL-294  SK5: SL-294   
NAT: FI0200033    +, -  26 ha 
 
 
 

MERIKARVIA, PORI 
 
Enskerit-Kompassikarit 
 
SL-22  SK5: SL-22   
NAT: FI0200075    +  3294 ha 
 
 

 
NAKKILA 
 
Anolan kuusikko 
 
SL-2053  SK5: M-34  LSS: 491 
   uusi   8 ha 
 
Luontotyyppi: Vanhan luonnonmetsän tilaa lähestyvä 
metsä, soistuva metsä. 
 
Vuosikymmeniä hakkaamattomana ollut vanha, järeä 
kuusikko Ulvilan rajan tuntumassa Selkäkankaalla. 
Kuusia ja lehtipuita on kuolleina runsaasti. Uutta 
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puusukupolvea on kasvanut tilalle. Alkavaa 
soistumiskehitystä kohti lehtokorpea tai 
metsäkortekorpea. Luonnonmetsän tilaa lähestyvänä 
lehtomaisena kangasmetsäkuviona Anolan kuusikko on 
maakuntamme parhaimpia. 

 
 
Takaveräjänojansuu 
 
SL-305  SK5: SL-305  LSS: 487 
   +   9 ha 
 
Luontotyyppi: Rotkolaakso, tihkupinta, puro, 
joenvarsilehto 
 
Kokemäenjokeen virtaavan Takaveräjänojan kolveet 
lähellä Kokemäenjokea. Hyvin säilynyt esimerkki 
Kokemäenjokea ympäröiviltä savikko- ja multa-alueilta 
laskevien ojien suupuolelle kehittyneistä 
kolvelehdoista. Hieta-hiesurinteitä, paikoin tihkuisia ja 
lähdevaikutteisia. Routailmiöt sortavat rinnettä 
ajoittain ja paljastavat luonnollista häiriöpintaa. 
Kasvillisuus on lehtomaista, puunkorjuun hankaluuden 
takia erilaista lahopuuta (lähinnä harmaaleppää ja 
tuomea) on alueella kohtalaisesti. Lahoissa lehtipuissa 
esiintyy runsaasti kääpiä. 

 
 
 
NAKKILA, ULVILA 
 
Protson lettosuo 
 
SL-143  SK5: SL-143   
NAT: FI0200182    +, -   9 ha 
 
 
 

NOORMARKKU 
 
Inhottujärvi  
 
SL-146  SK5: SL-146   
NAT: FI0200035    +, -  263 ha 
 

 
Myllykoski 
 
SL-463  SK5: SL-463  LSS: 503 
   =   1 ha 
 
Luontotyyppi: Koski, koskisaaria 
 
Noormarkun keskustassa oleva koski, jossa 
Noormarkunjoen uoman jakaa kolme koskisaarta. 
Nimestä huolimatta ei alueella näkynyt 
myllyrakenteita. Urheilukentän puoleiseen saareen oli 
rakennettu silta. Myllykoski on koskiensuojelulailla 
(35/1987) voimalaitosrakentamiseslta suojeltu koski. 

 
 
Paapanselkä-Hanhilahti 
 
SL-461  SK5: SL-461   
NAT: FI0200035    +, -  93 ha 

Pitkäsuo 
 
SL-149  SK5: SL-149   
NAT: FI0200019    +  448 ha 
 
 

Pitkäsuon itäpuolen metsäsaarekkeet 
 
SL-2057  SK5:  LSS: 518 
   uusi  65 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen soiden 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä vanha 
metsä. 
 
Metsäsaarekkeita, joita ei liene hakattu 
vuosikymmeniin. Vanha luonnontila lienee ollut 
avoimempi, ehkä metsälaidun, sillä harmaalepän 
pökkelöitä näkyy paljon lahoamassa kuusikon alla. 
Lahopuuta on muutenkin kohtalaisesti. Puusto lienee 
paikoin toistasataa vuotta vanhaa. Alue liittyy 
länsiosastaan kiinteästi Pitkäsuon Natura 2000-
alueeseen. 
 
 

Poosjärvi  
 
SL-150  SK5: SL-150   
NAT: FI0200034    +, -  432 ha 
 
 

Vesihelvetinoja 
 
SL-309  SK5: SL-309  LSS: 508 
   +   9 ha 
 
Luontotyyppi: Puro, lehto, jalopuuesiintymä 
 
Rehevä, louhikkoinen lehtorinne, jonka läpi virtaa 
toisaalta Säkkijärvestä tuleva oja, toisaalta 
Sulkkijärven laskuoja. Ainakin Säkkijärven ojaa on 
kaivettu; Sulkkijärven laskupuro on paikoin 
luonnontilainen. Sulkkijärven ojanvarren metsä on 
täysikokoista kuusikkoa, mutta Säkkijärven ojan varret 
ovat nuorempaa metsää. Säkkijärven ojanvarren 
vesimäärä kasvaa pitkin matkaa, vaikkei mistään tule 
sivu-ojia. Lähteisyys ei ole kuitenkaan voimakasta. 
Ilmeisesti järvien vesi vuotaa läpi kivikkorinteen 
Vesihelvetinojaan.Seudulla ilmenevän tavallista 
rehevämmän maaperän aikaansaaman lehtoisuuden 
johdosta kasvistollisesti monipuolinen alue. Alueen 
lajistoon kuuluvat mm. lehmus, tuomi, lehtopähkämö, 
syyläjuuri, lehtopalsami, kotkansiipi, lehto-orvokki, 
lehtonurmikka ja humala. 

 
 
 

NOORMARKKU, PORI 
 
Kokemäenjoen suisto  
 
SL-13  SK5: SL-13   
NAT: FI0200079    +, -  1282 ha 
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POMARKKU 
 
Isoneva 
 
SL-14  SK5: SL-14   
NAT: FI0200101    +, -  934 ha 
 
  

Kynäsluodon ja Leppäkosken lehdot 
 
SL-464  SK5: SL-464  LSS: 528 
   =   6 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lehto, tulvauoma 
 
Kynäsjoen rannalla, lähellä Inhottujärveä oleva 
lehtosaari joenrantoineen. Alueen läpi kulkee tie 
Kynäsluodon kärjessä olevalle vapaa-ajanasunnille. 
Itäosassa aluetta on tulvauoma, joka kesäiseen aikaan 
on kuivana. Kivikkoisimmat alueet edustavat ilmeisesti 
alkuperäistä lehtopohjaa (Kynäsjoen perkuusta tulleita 
kivikoita on läjinä rantaviivan tuntumassa). 
Kynäsluodon alueeseen kuuluu myös laidunkäytössä 
olleita alueita ja muokattuja peltojakin, jotka 
vähitellen verhoutuvat lehtokasvillisuuteen. Alue on 
kasvistollisesti erittäin rehevää, monipuolista ja- 
lajistollisesti rikasta lehtoa. 
 
 
 

POMARKKU, PORI 
 
Isokeidas 
 
SL-153  SK5: SL-153  LSS: 533 
   =  107 ha 
 
Luontotyyppi: Aukea neva, luonnontilainen lampi, 
metsäsaareke luonnontilaisella suolla, uhanalainen laji: 
kaakkuri, kalasääski. 
 
Varsinkin Pomarkun puolisilta osilta luonnontilainen, 
aika avoin lyhytkorsineva, paikoitellen rahkanevaa ja 
rehevämpää suursaranevaa. Alueeseen sisältyy 
luonnontilainen lampi ja muutama metsäsaareke. 
Koillisessa reunat ovat kookasta männikköä, josta on 
hyvä näköala ilman minkäänlaista laidetta alkavalle 
suolle. Reunoilla, varsinkin kaakkoispäässä suotyyppi 
on vähän rehevämpää. Alueen linnustoon kuuluvat 
mm. kalasääski ja kaakkuri. 

 
 
Karhuneva 
 
SL-2058  SK5:  LSS: 534 
     uusi  58 ha 
 
Luontotyyppi: Monenlaisia, enempi karuja 
suotyyppejä, metsäsaareke luonnontilaisella suolla. 
Uhanalainen laji kalasääski. 
 
Reunojaan myöten täysin ojittamaton suo. Suo on 
karu turvetta kasvattava lyhytkorsiräme itäreunassa, 
ja alempi länsireuna on vesitaloudellisestikin 
luonnontilainen, toisin soistaen vähitellen myös 
kasvullista metsämaata. Länsireunan ohutturpeisella 
suolla on paljon keloja ja merkkejä soistumisen aika 
äskettäisestä alkamisesta. Itäreunan suotyypit 
vaihtelevat ruohokorvista korpirämeisiin. Erään 

suonperukan runsas pajujen kasvaminen viittaa 
luhtaisuuteen. Suolla sijitsee muutamia luonnontilaisia 
metsäsaarekkeita. 

 
 
 

PORI 
 
Enäjärvi 
 
SL-158  SK5: SL-158   
NAT: FI0200151    +, -  106 ha 
 
  

Hakkiluodon lehto 
 
SL-316  SK5: SL-316  LSS: 545 
   =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi 
 
Lehto - lehtokorpialue, joka on aikoinaan hakattu, 
mutta jonka puusto on jo tiheimmän 
nuoruusvaiheensa ohittanut, diabaasialueen 
pohjoiseen kaltevaa, merenrannan läheistä 
tihkurinnettä. Alueen kasvillisuus on rehevää, 
viettävälle diabaasimoreenillesyntynyttä lehtoa. Alue 
on osa laajenpaa kokonaisuutta, (rajapisteinä 
Porsmusa - Kankaanpään lehtokorpi - Purannokka), 
jonka kasvillisuudessa on Satakunnan monen 
uhanalaislajin ainoat tai lähes ainoat esiintymät. 
 
 

Harmaat 
 
SL-11  SK5: SL-11   
NAT: FI0200151    -  12 ha 
 
  

Herrainpäivien niemi 
 
SL-467  SK5: SL-467  LSS: 548 
     =  17 ha 
 
Luontotyyppi: Hiekkaranta, merenrantalehto, 
luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä. 
 
Herrainpäivien huvila-alueen lounaispuolelle jäävä 
rakentamaton hieta-moreeniniemi ja siihen liittyvät 
maankohoamisrannat. Alue on reunoiltaan kivikkoista, 
osin hiekkapohjaista lehtoa, keskusta mustikkatyypin 
kuusikkoa. Itäisessä reunassa on karua katajikkoa, 
paikoin aivan kasvitonta hietikkoa. Alueella kulkee 
luontopolku. Herrainpäivien niemi on avomeren 
partaalla ja sen maisemallinen merkitys on 
huomattava myös veneilijän näkökulmasta. Lahopuuta 
alkaa olla alueella jo kohtalaisesti. Eräs lehtonotko on 
vähitellen soistumassa. Alue (n. 11 ha) on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain mukaisesti 14.12.1990. 

 
 
Isosuo 
 
SL-159  SK5: SL-159  LSS: 551 
   =  10 ha 
 
Luontotyyppi: Lähde, lähdepuro, ruohoturvekangas 
 
Diabaasiselänteen pohjoisreunan lähde, lähdepuro ja 
lettosuo, joka yli kolmenkymmenen vuoden takaisen 
ojituksen jäljiltä on menettänyt lettoluonteensa. 
Lähteet ovat jotenkuten jäljellä ja palaavat 
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luonnontilaan, samoin lähdepuron kasvillisuus jatkaa 
elämäänsä ojissa. Lettolajisto on hävinnyt. Nykyinen 
luonnontila kehittyy kohti lehtokorpea, sillä lähteisyys 
pitää pohjavedenpinnan kohtalaisen korkealla. 

 
 
Julukari 
 
SL-319  SK5: S-319   
NAT: FI0200151    -   1 ha 

 
 
Kaijakari 
 
SL-333  SK5: SL-333  LSS: 553 
   =  11 ha 
 
Luontotyyppi: Meren saari, maaperämuodostuma, 
uhanalaislajisto, selkälokki 
 
Somerikkosaari, jonka profiilin mannerjää ja meri 
jsekä merenjää ovat muokanneet. Alekkaisia 
rantaterasseja, jotka myrskyt ja kasvialustan karuus 
pitävät kasvittomina. Rakkakivikoiden välissä on 
notkoja, joiden suojassa jokunen puu ja vähäinen 
varpukasvillisuus yrittää tulla toimeen. Säpin 
puoleisessa niemessä on matala rantakivikko, jonka 
kasvillisuus on normaalinpuoleista rantakasvillisuutta. 

 
 
Kakkuri 
 
SL-498  SK5: SL-498   
NAT: FI0200151    -   1 ha 
 
 

Katiskalahti 
 
SL-160  SK5: SL-160   
NAT: FI0200081    +, -  14 ha 

 
 
Kivijärvenkoski 
 
SL-161  SK5: S-161  LSS: 557 
   =  14 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Koskilehto, alueellisesti uhanalainen laji 
(korpisorsimo), pähkinälehto 
 
Pohjajoen reittijärvien eli Kivijärven ja Lampinjärven 
väliselle kannakselle ja sen poikki virtaavan kosken 
molemmille rannoille kehittynyt, yhtenäinen laaja-
alainen ja runsaslajinen, kivikkoinen  lehto.  Alue 
rajautuu hakkuuaukkoihin, mutta itse lehto on 
säilyttänyt luonteensa. Majava on kaatanut useita 
haapoja ja koivuja, ja lahopuuta alkaa olla lehdossa 
enemmän kuin aikoihin. 

 
 
Kulhari ym. 
 
SL-154  SK5: SL-373, S-154  LSS: 559 
     +  116 ha 
 
Luontotyyppi: vuosimoreenikivikko, lintuluodot 
 

Makholman kalasataman edustan 
vuosimoreenikivikoita. Hyvin erikoislaatuisia 
matalapuustoisia tai puuttomia tyrniä ja katajaa 
kasvavia tai pensaikottomia luotoja. Vaikka saaret 
ovat lähes mantereessa kiinni, ne ovat luonteeltaan 
hyvin mereisiä sekä kasvistoltaan että linnustoltaan 
ulkosaariston kaltaisia.  Alueen vedet ovat matalat ja 
kiviset, ja saarista osa on nipin napin veden pinnan 
yläpuolella. Nuorimmat saaret ovat pelkkiä kivikoita. 
Joskus saaret kasvavat järviruokoa ja muodostavat 
suojaisan pesäsaaren linnuille. 

 
 
Kumpeli 
 
SL-332  SK5: SL-332  LSS: 560 
     =   2 ha 
 
Luontotyyppi: Lintusaari 
 
Niukkapuustoinen lintusaari, kivikkoharjanne 
hiekkakivilaatoista koostuvaa somerikkoa, isojakin 
kiviä. 

 
 
Kumpelikarin rantalehto 
 
SL-2065  SK5: LSS: 611 
   uusi  21 ha 
 
Luontotyyppi: Rantalehto, flada, kluuvi. 
 
Lampaluodon ja Katavan saarten rakentamattomat 
alueet Pori - Reposaari -tien eteläpuolella.  
Tervalepikoita, tuomipuskia, rantalehtoja, 
lehdonkappaleiden väliin jääviä fladoja ja kluuveja. 

 
 
Kuuminaisten letto 
 
SL-322  SK5: SL-322   
NAT: FI0200081    +   1 ha 
 

 
Kuuminaisten lounaisranta 
 
SL-323  SK5: SL-323   
NAT: FI0200081    +, -  16 ha 
 

 
Levonlampi 
 
SL-2064  SK5:   
   uusi  42 ha 
 
Luontotyyppi: lintuvesi, ruovikkoalue 
 
Levonlampi ympäristöineen muodostaa noin 40 
hehtaarin laajuisen kosteikkoalueen rantametsineen. 
Levonlampi on linnustoltaan rikas sekä arvovas 
vesilintujen ja kahlaajien pesimäalue sekä 
muuttoaikainen levähdyspaikka. Levonlammen laajat 
ruovikot vaihettuvat rannoilla tervaleppälehdoiksi. 
Tervaleppälehtojen lajeja nimikkolajinsa lisäksi ovat 
tuomi, pihlaja, taikinanmarja, musta- ja punaherukka, 
punakoiso, mesiangervo, karhunputki, sudenmarja, 
vadelma, ja mesimarja. Alueelle on rakennettu lampea 
kiertävät pitkospuut ja lintutotorni. 
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Loukkeenkari ym 
 
SL-414  SK5: SL-414   
NAT: FI0200081    +, -  37 ha 
 

 
Luoteenräyhä 
 
SL-162  SK5: SL-162  LSS: 567 
   =  21 ha 
 
Luontotyyppi: Ulkosaariston saari, erityisesti 
suojeltava laji, lapasotka 
 
Merestä kohoava somerikkoharjanne 
Kuuminaistenniemen ja Säpin välillä, vailla mökkejä ja 
puita. Runsaslinnustoinen mereinen ulkoluoto, jonka 
lakiosat ovat ketomaista kivikkoa. Räyhän saaret 
muodostavat valtakunnallisesti merkittävän 
kokonaisuuden, joka on arvokasta lintujjen 
perimäaluetta.  Etelään pistävä särkkä on matala, jota 
meri huuhtelee. 

 
 
Mustalahti ja Ahlaistenjokisuu 
 
SL-163  SK5: SL-163   
NAT: FI0200076    +, -  404 ha 
 

 
Pihlavaluoto 
 
SL-494  SK5: S-494   
NAT: FI0200081    +, -  108 ha 
 
 

Puskuuri 
 
SL-2063  SK5: VR-9   
   uusi  10 ha 
 
Luontotyyppi: meren lintuluoto 
 
Linnustollisesti arvokas merestä kohoava kallioinen 
luoto Kuuminaisten niemenkärjen pohjoispuolella. Alue 
on perustettu luonnonsuojelualueeksi 12.5.1999. 

 
 
Puskuurinkari 
 
SL-369  SK5: SL-369   
NAT: FI0200151    -   0,2 ha 
 
 

Rengaskari-Trolloori 
 
SL-370  SK5: S-370   
NAT: FI0200081    -   4 ha 
 

 
Reposaaren painolastialueet 
 
SL-324  SK5: SL-324  LSS: 580 
     =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Painolastikenttä 
 
Rakentamaton pala Reposaaren rantaa aallonmurtajan 
ja kalasataman välissä. Aallonmurtajan tyvellä, siitä 
itään ja Lontoon edustan niitty painolastikivikkoa, 
jonka kasvillisuteen kuuluu painolastiperäistä 

tulokaslajistoa. Reposaaren eteläkärjen ranta-
alueen maaperä koostuu purjelaivakauden aikana 
tyhjennetystä nk. painolastiaineksesta. Tämä aines 
sisältää paitsi maallemme vieraita kivilajeja myös 
ulkomaisten kasvilajien siemeniä nk. painolastilajistoa. 
Reposaari on maamme merkittävin 
painolastikasvillisuuden esiitymisalue. Aallonmurtajan 
tyvellä on pieni hiekkaranta. 

 
 
Saantee 
 
SL-465  SK5: S-465   
NAT: FI0200076    +, -  76 ha 
 

 
Saaristo Valakasta Saanteen edustalle 
 
SL-2061  SK5: VR-203  LSS: 619 
   uusi  186 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen rantojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Meren pikkusaaria, erityisesti suojeltava 
laji räyskä, uhanalainen laji selkälokki 
 
Linnustollisesti arvokkaita rakentamattomia 
merenaaria, paitsi että Vähä-Plokissa on piilossa oleva 
loma-asunto. Silokalliosaaria, joiden lintulajeihin 
kuuluvat mm. räyskä, selkälokki, lapintiira, kalatiira, 
harmaalokki, merihanhi, haahka, tukkakoskelo ja 
merilokki. 

 
 
Salmenviiki 
 
SL-386  SK5: S-386  LSS: 586 
    muutos  18 ha 
 
Luontotyyppi: Lintulahti, rantaluhta, rantalehto 
 
Lampaluodon itäreunan lahti, joka luonteeltaan on 
merenlahden kaltainen, vaikka Kolpanselän jokivesikin 
vaikuttaa alueen olosuhteisiin. Alueen luoteispuolitse 
on tehty Pohjoinen satamatie, mutta se ei alueen 
luontoon ole vaikuttanut. Tyltynnokan tien ja 
Salmenviikin väli on kookasta tervalepikkoa, jossa 
lahopuutakin on jonkin verran. Salmenviiki on 
merkittävä vesilintujen pesimä- ja ruokailualue. 

 
 
Susisuo 
 
SL-326  SK5: SL-326  LSS: 588 
   =  10 ha 
 
Luontotyyppi: Karu pikkusuo, mesotrofinen 
luonnontilainen reuna. 
 
Pieni, parinkymmenen hehtaarin rehevä 
suokokonaisuus, pääosin lyhytkortista rämettä, 
reunoilta isovarpuista rämettä. Keskustassa pienoinen 
avosuo ja muutama kulju.  Eteläreuna on muutaman 
sadan metrin matkalta ojittamaton. Tällä kohtaa 
kivennäismaa laskee kohtalaisen jyrkästi suohon, ja 
karun rämeen ja kivennäismaan väliin muodostuu  
mesotrofinen räme. Lähellä suota on ulkoilijoiden 
käyttämä Susisuon maja. 
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Vartkrunti 
 
SL-2062  SK5: VR-9   
    uusi   8 ha 
 
Luontotyyppi: Meren lintuluoto 
 
Linnustollisesti arvokas, merestä kohoava kallioinen 
saari Kuuminaisten niemenkärjen pohjoispuolellla. Alue 
on perustettu luonnonsuojelualueeksi 12.5.1999. 

 
 
Viinamäen lehto 
 
SL-328  SK5: SL-328  LSS: 592 
   =   9 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi 
 
Rehevä diabaasialueen lehtorinne, joka kasvaa järeää 
kuusikkoa. Paikoin tuoreessa lehdossa on 
lehtokorpimaisia piirteitä. Alueella on pieni notko, joka 
kerää sade- ja sulamisvesiä. 

 
 
Yyteri 
 
SL-2060  SK5:   
NAT: FI0200080    uusi  97 ha 
NAT: FI0200151 

 
Yyteri-Riitasaranlahti, Haventojärvi ja 
Kerinjärvi  
 
SL-12  SK5: SL-12 ym   
NAT: FI0200151    +, -  2131 ha 
 
 

Ämttöönlahti 
 
SL-330  SK5: SL-330  LSS: 595 
   =  15 ha 
 
Luontotyyppi: Rehevä merenlahti 
 
Suojainen , rehevä lahdenperukka, jonka 
mataloituminen on ollut loma-asukkaiden kiusana, ja 
aluetta halkovatkin ruopatut veneväylät. Ruopatun 
uoman ulkopuolella on tiheät järviruovikot - kaislikot, 
jokunen kelluslehtisten vesikasvien valtaama alue, 
jonkin verran myös uposlehtistä kasvillisuutta. Alue on 
kasvistollisesti rikasta ja monipuilista. 

 
 
 

RAUMA 
 
Annanportaan lehto 
 
SL-473  SK5: SL-473  LSS: 637 
   =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, metsälaidun, pähkinälehto 
 
Tukevaa kuusikkoa kasvava kosteahko lehto ja 
metsälaidun, josta osaa on laidunnettu vielä 1990-
luvulla. Alueella kasvaa mm. pähkinäpensasta, 
lehtokuusamaa, sananjalkaa, näsiää, taikinanmarjaa, 
metsäkastikkaa, kurjenkelloa, hiirenporrasta ja 
kevätlehtoleinikkiä. Kuusikon reunaa kulkee kärrytie, 

jonka itäpuolella on Kumaraistenjärven - 
Annanportaan kuivatusoja korkeine 
kaivumaapenkereineen. Alueesta osa (n. 2 ha) 
rauhoitetttu luonnonsuojelulailla 19.7.1989. 

 
 
Haurukarinklopit 
 
SL-334  SK5: SL-334   
NAT: FI0200073    +  22 ha 
 
 

Kumaraisten lehto 
 
SL-474  SK5: SL-474  LSS: 645 
   =   3 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, pähkinälehto 
 
Lehtorinne Kumaraisten vesijätön pohjoisreunassa. 
Alueella kasvavat mm. pähkinäpensas, lehmus, 
koiranheisi, sananjalka, metsäkastikka, tesma, 
lehtopähkämö, taikinanmarjata, sormisara, virmasara 
ja kurjenkello.  Alueen eteläreunaa kulkee kärrytie. 
Metsä on hyväkasvuista, kuusivaltaista lehtoa tai 
lehtomaista kangasta. Pähkinäesiintymän tienoilla on 
ilmeisesti kuusia poistettu luonnonhoidollisena 
toimena. 

 
 
Kylmä-Santakari ym 
 
SL-335  SK5: SL-335   
NAT: FI0200073    +, -  70 ha 
 

 
Laakonmatala 
 
SL-336  SK5: SL-336  LSS: 648 
   =  58 ha 
 
Luontotyyppi: Lintulahti, sisäsaariston lintukareja 
 
Runsaslinnustoinen merenlahti Rauman saariston 
sisällä. Hevoskartan ja Laakon välissä oleva matala ja 
kivikkoinen alue, jonka virkistyskäyttö on vesien 
mataluuden takia vähäistä. Laakon itä- ja 
kaakkorannalle on tullut uusia huviloita, mikä 
merkitsee lisääntyvää liikennettä alueella. Hevoskartan 
puoleinen ranta on harjurantaa. Alue on yksi parhaista 
Rauman sisäsaariston lintualueista / -kareista. 

 
 
Mäentaustan lehto ja Pramin lehdot  
 
SL-225  SK5: SL-225   
NAT: FI0200002    +, -  26 ha 
 

 
Omenapuumaa 
 
SL-165  SK5: SL-165   
NAT: FI0200073    +, -  112 ha 
 

 
Orkonmäki 
 
SL-344  SK5: SL-344   
NAT: FI0200002    +, -   2 ha 
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Pinokarin-Päivärannan lehto 
 
SL-338  SK5: SL-338   
NAT: FI0200073    +, -  37 ha 
 

 
Puuvallinkanaali  
 
SL-469  SK5: S-469   
NAT: FI0200073    +, -   6 ha 
 

 
Rannanjärvi 
 
SL-345  SK5: SL-345   
NAT: FI0200002    +, -   3 ha 
 

 
Rauman diabaasialue 
 
SL-2067  SK5:   
NAT: FI0200002    uusi   2 ha 
 

 
Nurmes 
 
SL-2068  SK5:   
NAT: FI0200073    uusi  19 ha 
 

 
Reksaaren lehdot 
 
SL-339  SK5: SL-339   
NAT: FI0200073    +, -  17 ha 
 
 

Unajanlahti 
 
SL-471  SK5: SL-471  LSS: 664 
   =  56 ha 
 
Luontotyyppi: Merenlahti, maankohoamisniitty, flada, 
uhanalainen laji,  kalasääski 
 
Linnustoltaan arvokas ja merkittävä Unajanlahden 
perukka Rauman sisäsaaristossa. Maatuva merenlahti, 
johon laskeva Unajanjoki tuo omat 
jokisuistopiirteensä. Tosin jokiuomaa on kaivettu, ja 
entiset laidunniityt ovat suurruohottuneet tai 
ruovikoituneet. Leppäkarin ja Kuivakarin välinen lahti 
ja Lillonkarin-Jokisuunkarran väli ovat 
ruovikkorantaisia fladoja; Lillonkarin kaakkoispuolella 
on myös maatuvia maankohoamisniittyjä; samoin 
myös Leppäkarista koilliseen. Matalan veden aikana 
paljastuvat laajat lietarannat.Unajanlahti on erittäin 
merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailupaikka. 

 
 
 

SIIKAINEN 
 
Haapakeidas ym 
SL-4  SK5: SL-4   
NAT: FI0200021    +, -  3138 ha 
 
 
 

Kakkurilammit-Pohjasjärvi 
 
SL-477  SK5: SL-477   
NAT: FI0200021    +  335 ha 
 
 

Kivineva 
 
SL-3  SK5: SL-3  LSS: 687 
   +  185 ha 
 
Luontotyyppi: Keidassuo, metsäsaareke 
ojittamattomalla suolla, luonnontilainen lampi, 
uhanalainen laji, kaakkuri, kalasääski 
 
Keidassuo, jonka keskustassa on lukuisia pieniä 
keidaslampia / allikoita ja yksi todella suuri. Kermit 
ovat heikosti kehittyneet ja suo on siksi linnustoltaan 
erinomainen. Suon eteläreunassa, lähellä Tuorila - 
Siikainen -tietä on lisäksi isovarpurämeen ympäröimä 
suolampi. Suon reunat ovat pääosin ojitettuja. 
Yrjönluodon reunalla on pieni pätkä luonnontilaista 
suonreunaa ja vähäinen saranevalaide. Kakkurilammin 
pohjoispuolella on jokunen metsäsaareke kohtalaisen 
nuorta metsää. Alueesta osa (135 ha) on rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla 2.10.1968. 

 
 
Lehtisenkeidas 
 
SL-2070  SK5:  LSS: 725 
     uusi  19 ha 
 
Luontotyyppi: Letto, metsäsaareke luonnontilaisella 
suolla. 
 
Reunaltaan luonnontilainen lettosuo ja siksi leton 
luonne on säilynytkin. Pyntäinen  - Leppijärvi -tien 
lähellä suonreunassa on rehevää, keskiravinteista tai 
lettomaista suota aika kapeana nauhana. 
Luoteempana suo on karumpaa ja sillä suunnalla on 
pari kalliosaareketta. Pääosa suosta on karua 
lyhytkorsirämettä sekä rahkarämettä. 
 
 

Leväslammi 
 
SL-179  SK5: SL-179  LSS: 691 
   =  82 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lintuvesi 
 
Isojärven pohjoisosan entinen, linnustollisesti 
merkittävä lahti, joka on madaltunut ja kasvanut 
osittain umpeen. Leväsjoen viimekertainen 
perkaaminen on kiihdyttänyt kaukaisempien osien 
umpeenkasvua, jonka johdosta avovettä on kesäisin 
lähestulkoon vain alueen läpi ruopatussa uomassa. 
Leväslammin pohjoisrannalla sijitsee idyllinen, 
näköalapaikkana käytetty Tamppukallio. 

 
 
Mustasaarenkeidas 
 
SL-2072  SK5: <Null>   
NAT: FI0200021    uusi  140 ha 
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Niemijärvi-Luodeslahti-Majanselkä-
Itäjärvi 
 
SL-181  SK5: SL-181,-349   
NAT: FI0200039    +, -  736 ha 
 

 
Ristikosken länsipuolen suolähteet 
 
SL-2069  SK5:  LSS: 730 
    uusi  27 ha 
 
Luontotyyppi: Suo, neva, lähde 
 
Ristikosken länsipuolella on ojittamaton, etelään 
kalteva lyhytkorsi-rahka-isovarpuräme, jonka 
eteläreunassa on muutama luonnontilainen suolähde 
ja luhtainen nevajuotti. Ojat alkavat vasta alempaa, 
joten suon ja lähteiden voi arvioida olevan 
luonnontilaisia. Karun suolajiston lisäksi alueella 
tavataan rehevämmän kasvupaikan lajeja mm.  
jouhisara, mesimarja, heterahkasammal, 
lettorahkasammal, luhtamatara, luhtavilla, tähtitalvikki 
ja suo-ohdake. 

 
 
Vuorijärven lehto sekä Jokivarren 
lehdot 
 
SL-478  SK5: SL-478  LSS: 708 
   =   7 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Kalliojyrkänne, lehto, puronvarsi. 
 
Kolme erilaista kuviota, joille jonkinmoinen lehtoisuus 
on yhteisenä tekijänä. Vuorijärven luusuan 
pohjoispuolella on kallioalue, jonka joelle kaltevat 
terassit ja kallionedusta kasvavat vaateliasta 
kasvillisuutta. Jokivarren lehtojen alueen kallioperä on 
tavanomaista ravinteisempaa, jonka johdosta 
kallioiden kasvi- ja jäkalalajisto on lajisto monipuolista.  
Vuorijärven rantalehto on metsäinen, kuivahko 
lehtorinne, jonka merkittävin laji on luoteisella 
äärirajallaan kasvava lehmus. Tästä etelään oleva 
kuvio on kivikkoinen puronvarsilehto. 

 
 
MATOVUORI 
  
SL-478  SK5: SL-478   
NAT: FI0200158    +, -   5 ha 
 
 

 

SÄKYLÄ 
 
Alhonkulman konsilot 
 
SL-481  SK5: S-481   
NAT: FI0200059    +, -   7 ha 
 

 
Iissalo ja Emäkari 
 
SL-352  SK5: SL-352   
NAT: FI0200161    +, -  126 ha 

 

Isonsuon lännenpuolinen lähde 
 
SL-2075  SK5: av-1  LSS: 747 
     uusi   9 ha 
 
Luontotyyppi: Lähde, lähdekorpi, lähdeoja /-Puro,  
uhanalainen laji, lähdesara 
 
Harjulähde aivan maantien varressa ja siitä lähtevä 
puro, joka kulkee vähän matkan päästä kaivettuna 
ojana Luvissanojaan. Ojan luonto on kuitenkin 
lähdepuron kaltaista, mm. ojanpartaalla kasvaa yksi 
lähdesaratupas. Itse lähteitä ei ole kaiveltu, vaan niitä 
voidaan pitää luonnontilaisen kaltaisena. Alueen 
kasvilajeihin kuuluvat mm. käenkukka, korpi-imarre, 
purolikukka, luhtalemmikki, tervaleppä, hiirenporras, 
karhunputki, suo-ohdake, korpikastikka, 
maariankämmekkä, tesma, metsäkorte, lehtotähtimö, 
kurjenjalka ja herttakaksikko. 

 
 
Kolvaan rajapinnan metsä ja puro 
 
SL-2074  SK5: av-1  LSS: 748 
     uusi  10 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä vanha 
metsä; puro; lehto. 
 
Aivan Yläneen rajalla oleva vankka, lehtomainen, iäkäs 
kuusikko, jonka läpi virtaa puro luonnonuomassa. 
Lehtokasvillisuutta. Kuusikko on ollut hakkaamatta 
pitkän aikaa ja lahopuuta on alkanut ilmestyä kuviolle. 
Alueella sijaitsee lähes talonkokoinen 
rapakivisiirtolohkare. 

 
 
Kolvaan saaret 
 
SL-186  SK5: S-186   
NAT: FI0200161    +  11 ha 
 

 
Lohensuon lähteiköt  
 
SL-353  SK5: SL-353   
NAT: FI0200059    +, -  14 ha 
 

 
Mustasaari 
 
SL-187  SK5: S-187   
NAT: FI0200161    -   1 ha 
 

 
Ojalanlahden rantalehdot 
 
SL-354  SK5: SL-354  LSS: 740 
   =   9 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Hiekkaranta, hakalehto, pähkinälehto, 
jalopuuesiintymä 
 
Kaksi loivasti Ojalahden hiekkarantaan viettävää, 
kosteahkoa rantalehtoaluetta Säkylän Kolvaan 
diabaasialueella. Eteläisempi on hiekkarantainen, 
entinen laidunhaka, jonka laidunkäyttö on jo kauan 
sitten lakannut. Läheisille loma-asunnoille tulee tie.  
Pohjoisempi on pähkinä - lehmuslehto, jonka läpi 
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kulkee sähkölinja. Linjan raivaamisesta on ollut hyötyä 
valoa vaativalle lehtoluonnolle, mutta jokunen pähkinä 
ja lehmus on sen takia kaadettu. Maisemallisesti 
merkittävään Haukkavuoren kalliopahtaan ulottuvassa 
kivikkoisessa rintessä lehto on rehevimmillään. 

 
 
Vähäkylänlahti 
 
SL-355  SK5: S-355   
NAT: FI0200161    +, -  58 ha 
 

 
Ylisepän aarnialue 
 
SL-356  SK5: SL-356  LSS: 745 
   =   7 ha 
 
Luontotyyppi: Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä. 
 
Havumetsäalue, vähän toistasataavuotista metsää, 
jossa uutta puustosukupolvea on kasvamassa ja 
ensimmäiset pystykuivat männyt ja tuulenkaadot ovat 
lisäämässä lahopuun osuutta. Kuvion keskellä on pieni 
notko, jossa ollut oja on vähitellen kasvanut umpeen 
ja kuvio muuttuu vähitellen saniaiskorveksi. Koillis- ja 
itäpuolelta metsää rajaavat hakkuuaukeat ja nuori 
viljelymännikkö. Alue on rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla 17.8.1984. 

 
 
 
ULVILA 
 
Joutsijoen alue 
 
SL-268  SK5: SL-268  LSS: 312 
   =  33 ha 
 
Luontotyyppi: Jokivarsi, metsä 
 
Tammen tilan ja Metsäopiston välinen Joutsijoen osuus 
metsäreunoineen on maisemallisesti edustava ja 
varsin hieno jokivarsikokonaisuus. Joen alajuoksulla 
esiintyy useita pienimuotoisia koskia suvantoineen. 
Metsät ovat talousmetsiä, joiden viimeisimmästä 
käsittelystä on jo melkoisesti aikaa. Kaatunutta puuta 
alkaa olla, vielä kestää kuitenkin pitkän ajan 
ennenkuin metsiä voi kutsua luonnonmetsiksi. Paikoin 
joen koskipaikkoja on kuitenkin perattu, minkä 
johdoista joki virtaa korkeintaan vähäisenä vuolteena. 
Alue on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 6.4.1994. 

 
 
Järventausta 
 
SL-2005  SK5:   
NAT: FI0200180    uusi  20 ha 
 

 
Kaasmarkun jokivarsi 
 
SL-357  SK5: SL-357  LSS: 754 
   =  10 ha 
 
Luontotyyppi: Joki, koski, jokivarsilehto, tulvaniitty. 
 
Vanhan kultuurimaiseman halki virtaava jokiuoma, 
jossa on paikoin jyrkät, yli 10 metsiä korkeat 
eroosiotörmät. Miltei koko mitaltaan virratessaan 
kylämiljöön läpi joki on hyvin vuolas ja koskinen 

etenkin runsaan veden aikana. Viljelysmaiden ja 
asutuksen tuntumassa virtaava pätkä 
Kaasmarkunjokea ja tähän liittyvät kapeat 
harmaaleppälehtonauhat ja suurruohottuneet 
niittyrinteet ovat edustavia. Vanhoista vesimyllyistä 
toinen on kunnostettu, toinen on hajoamaisillaan. 
Harjunpäänjokea on kunnostettu porrastamalla 
pohjapatoja niin, että kutukalan nousu on mahdollista. 
Rehevän maaperän johdosta alueella kasvaa runsaasti 
vaatelijaita kasvilajeja. 

 
 
Kaasmarkunmäki 
 
SL-2003  SK5:   
NAT: FI0200143    uusi  14 ha 
 

 
Liikistönsaari 
 
SL-485  SK5: SL-485  LSS: 757 
   =   2 ha 
 
Luontotyyppi: Puro, metsä 
 
Ulvilan Vanhakylän keskustassa oleva lehtomaalle 
kasvanut vankka kuusikko, jonka läpi virtaa puro. 
Alueella on parkkipaikka ja se rajoittuu 
omakotitontteihin. Alueen historiallinen merkitys 
Ulvilan ensimmäisen (?)  kirkon paikkana ja 
keskiaikaisena hautausmaana on huomattava. Näihin 
liittyvä muistomerkki on metsän keskellä. Lahopuuta ei 
alueella juuri ole; käytäntönä lienee ollut korjata 
kuollut puu pois. Alue (n. 2 ha)  on rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla 15.12.1983. 

 
 
Palanutkangas 
 
SL-2004  SK5:   
NAT: FI0200138    uusi  18 ha 
 
 

Palusjärvi 
 
SL-447  SK5: SL-447  LSS: 316 
   +  308 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi, rantaneva 
 
Lintujärven rehevöitynyt pohjoisosa ja siihen liittyvä 
suo ja puro. Palusjärven vesioloja on muutettu Porin 
kaupungin vedenottojärjestelyjen yhteydessä ja järven 
vesikasvillisuus on vedennoston takia osittain 
muuttunut: mm. pajukot ovat paikoin kuolleet. 
Lintuvetenä Palusjärvi on kuitenkin edelleen erittäin  
merkittävä. Kyyttimenluodon pohjoispuoli on 
poikkeuksellisen rauhallinen, jopa erämainen, rehevä 
järvenlahti. Alueen lintulajeihin kuuluvat mm. 
härkälintu, ruskosuohaukka, telkkä, punasotka, 
tukkasotka, tavi, heinätavi, haapana, lapasorsa, 
silkkiuikku, nokikana ja isokoskelo. 

 
 
Pyhäjärvi 
 
SL-101  SK5: SL-101  LSS: 318 
     =  101 ha 
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Alue sisältyy valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan 
 
Luontotyyppi: Lintujärvi, rantaneva, saari 
 
Rehevä ja matalahko lintujärvi, jonka vedenkorkeus 
pidetään vakiona pohjapadolla. Kovat rannat ovat 
vapaa-ajanasutuksen piirissä,  pohjois- ja eteläpää 
rehevöityneitä. Pyhäjärvi on  linnustoltaan yksi 
Satakunnan arvokkaimpia lintuvesialueita. Alueen 
linnustoon kuuluvat mm. kaulushaikara, nokikana, 
punasotka, silkkiuikku, härkälintu, telkkä, 
tukkakoskelo, tukkasotka ja joutsen. 

 
 
Ruskilankosken törmäranta 
 
SL-506  SK5: SL-506  LSS: 758 
   =  12 ha 
 
Luontotyyppi: Havumetsä, eroosiorinne, rotko/kuru 
 
Kokemäenjoen deltatasannetta, jonka läpi 
Kokemäenjoki on kaivautunut ja virtaa nyt 
parikymmentä metriä alempana.Tasanne kasvaa 
havumetsää, männikköä - kuusikkoa, alla 
metsävarpuja ja kangasmetsän ruohoja, jäkäliä ja 
sammalia. Alue rajoittuu lounaassa korkeaan 
eroosiotörmään, joka roudan sulaessa tämän tästä 
sortuu jokeen vieden törmänpäällyksen isoja puita 
mukanaan. Kaakossa alue rajoittuu purokolveeseen, 
joka on toistakymmentä vuotta sitten hakattu.  Alue 
on rauhoitettu luonnonsuojelulailla 18.1.1994. 

 
 
Saaren koivikko 
 
SL-189  SK5: SL-189  LSS: 759 
NAT:     =  11 ha 
 
Luontotyyppi: Lehtipuumetsä; uhanalainen laji, 
pikkutikka 
 
Ulvilan Saarenluodon eteläisin kärki. Kokemäenjoen 
vanhimman olemassa olevan deltasaaren 
proksimaalipäähän muodostunut lehtoalue. 
Deltamaata, koivikkoa - tuomikkoa - haavikkoa; 
kaakkoissyrjällä on edelleen viljelyssä oleva pelto ja 
sen ja metsän välissä on pieni lampi. Lehtimetsää on 
paikoin käsitelty ja harvennettu pienempää lehtipuuta. 
Kuolleet puut on myös siivottu pois, eikä lahopuuta 
juurikaan ole. Lehdossa on vähän lintujen levittämänä 
tulleita vieraslajeja. Alueella tavattuja lintulajeja ovat 
mm. satakieli, pikkutikka ja kuhankeittäjä. 

 
 
Selkäkankaan korpi 
 
SL-484  SK5: SL-484  LSS: 760 
   =  13 ha 
 
Luontotyyppi: Lehto, lehtokorpi, luonnontilainen 
korpiräme, lähde, lähdepuro 
 
Hikevä hietamaarinne, johon kuuluu kaksi lähdettä, 
lehtokorpi, korpirämenotkelma, järeäkasvuista 
kuusikkolehtoa ja keskiosissa kangasmetsää. 
Luoteisempi lähde on avolähde, josta lähtee puro. 
Alueen metsää ei ole hakattu, mutta lähteen ympäristö 
on kulunut retkeilijöiden ja leiriytyjien takia. 

 
 
 

Sunniemen lehto 
 
SL-483  SK5: SL-483  LSS: 761 
   =   3 ha 
 
Luontotyyppi: Lehtokorpimuuttuma, keskiosissa 
luonnontilaisen kaltainen lehtokorpi. 
 
Lähdeperäinen, entinen lehtokorpi, jota ovat 
kuivanneet pellonreunojen ojat ja alueen läpi kaivettu 
oja. Kuivumisen seurauksena lehtokorven 
putkilokasvisto on ainakin osin säilynyt, mutta 
sammallajisto on taantun. Kuusikko on kookasta, 
hakkuukypsää ja sen alla oleva lehtipuusto on paikoin 
kuollut ja muodostaa vähäistä lahopuuelementtiä 
lehtoon. Alueella tavattuja kasvilajeja ovat mm. 
lehtokorte, lehtotähtimö, kuusi, harmaaleppä, pihlaja, 
mesiangervo, kevätlinnunsilmä, isoalvejuuri, korpi-
imarre, tuomi, kotkansiipi, taikinanmarja, 
vuohenputki, purolitukka ja velholehti. 

 
 
Suuluoto 
 
SL-272  SK5: SL-272  LSS: 321 
     =   7 ha 
 
Luontotyyppi: lehmusesiintymä järven saaressa 
 
Saari, kivikkorantaa, havupuita ja koivuja. Kaunis 
saari, jonka keskiosassa on solakoiden lehmusten 
muodostama metsä. Alue on yksi Satakunnan 
laajimmista ilehmusesiintymistä. Saaren rannassa on 
pari nuotiopaikkaa. Alue on rauhoitettu 
luonnonsuojelulailla 6.4.1993. 

 
 
Särkisuo-Rimpisuo-Siikelisuo-Kiimasuo  
 
SL-102  SK5: SL-102   
NAT: FI0200014    +, -  380 ha 
 
 

Töyräänkallio 
 
SL-359  SK5: SL-359  LSS: 762 
     =  13 ha 
 
Luontotyyppi: Kalliomuodostuma, jyrkänne, 
kallionaluslehto 
 
Korkea kalliomuodostuma Kuorilan - Suoliston 
peltoaukean keskellä, joka hallitsee maisemallisesti 
laajaa aluetta. Reunoilta louhittu ja alueelle on tehty 
mm. varastoluolia. Tie kulkee kallion päälle. 
Kallionpäällykset karukkoa, notkopaikoissa jokunen 
kalliosoistuma. Muutamilla rinteillä kangasmetsää. 
Lounaissyrjän jyrkänteellä monilajisempaa 
kalliokasvillisuutta ja jyrkänteen edustassa 
reheväkasvustoista kallionaluslehtoa. Alueella 
tavattavia kasvilajeja ovat mm. tuomi, taikinanmarja, 
kalliokielo, kevätlinnunherne, sormisara, 
metsäkurjenpolvi, ahomansikka, kallioimarre, 
haisukurjenpolvi, isomaksaruho, tesma, mäkitervakko, 
ukontulikukka, syyläjuuri, haurasloikko ja 
vuohenputki. 

 
 
Vaskunnevan kaakkois- ja luoteisosat 
 
SL-273  SK5: S-273   
NAT: FI0200014    +, -  110 ha 
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VAMPULA 
 
Sikanpäänmäki 
 
SL-488  SK5: SL-488  LSS: 774 
   =   4 ha 
 
Luontotyyppi: Hakalehtomäki, lehto 
 
Muutaman hehtaarin laajuinen kallioperustainen 
lehtometsämäki Loimijokilaakson peltojen keskellä. 
Entinen laidunalue, joka nykyisin kasvaa metsää. 
Kaikkein luoteisin osa alueesta  on hakattu, jonka 
seurauksena valoa vaativa lehtolajisto on runsastunut. 
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Luettelo 3 
 
Maakuntakaavan valmisteluvaiheen ai-
neistoon esitettävien maa- ja metsä-
talousvaltaisten ympäristöarvoja 
omaavien alueiden  (MY) alue-
kuvaukset 
 
 
EURA 
 
Ritakallion koillisrinteen lehto 
 
MY-301  SK5:   LSS: 37 
 uusi  10 ha 
 
Lehtorinne 
 
Diabaasikallion koillisrinne.Lluontaisesti uudistuvaa 
hakkuualuetta (hakkuusta on jo vuosia), voimakkaasti 
heinittynyt; paikoin puustoa on jätetty ja mm. haapoja 
on runsaasti. Rinteessä on havaittavissa selvää 
lähteisyyttä. Kallion pohjoispuolella on ojitettu, karu 
korpi, joka palautuu hiljalleen luonnontilaan. Alueen 
lajeja ovat mm. lehmus, tuomi, lehtokuusama, 
koiranheisi, imikkä, lehtotähtimö, lehtopähkämö, 
tesma, huopaohdake, kotkansiipi, niittykellukka ja 
kurjenkello. Haapojen rungoilla kasvaa runsaasti 
raidankeuhkojäkälää.. 

 
 
Röyskä 
 
MY-7  SK5: MY-7  LSS: 14 
 =   4 ha 
 
Louhikko, metsä 
 
Valtavista siirtolohkareista muodostunut 
maisemallisesti merkittävä louhikko, joka kasvaa 
kohtalaista metsää Naarjoki-Turajärvi maantien 
varressa.  Alue on säilynyt rakentamattomana. 
Alueella esiintyy jonkin verran lahopuuta maassa ja 
pystyssä. Ojan partaalla kasvavat mm. purtojuuri ja 
metsäapila. 

 
 
Vaaljärven itä- ja pohjoisranta 
 
MY-240  SK5: MY-240  LSS: 16 
 -  141 ha 
 
Kalliomaita, ojitettuja soita, peltoja, peltoheittoja 
 
Metsäalue Vaaljärven ja Koskeljärven (lintuvesien 
(Natura 2000-alueiden) välissä.  Vuohensuon alueella 
on ollut kunnostusojituksia. Kalliomaat ovat 
rapakivikallioita, jotka ovat kasvistollisesti 
monipuolisia. Alueella esiintyy morokuoppia. Soilla 
kasvaa isovarpurämeiden lajeja. Kalliomänniköissä 
mm. ahdelauha, kalliokohokki, kalliokielo, puolikka, 
juokukka, sianpuolukka, isomaksaruoho, kissankäpälä, 
särmäkuisma, aho-orvokki  ja punasolmukki.  Alueen 
läpi kulkee reitti Koskeljärven lintutornille ja 
luontopolulle. 

 
 
EURAJOKI 
 
Irjanteenharjun itäosat 
 
MY-9  SK5: MY-9  LSS: 40 
 =  13 ha 
 
Harjumuodostuma, perinneympäristö 
 
Korkea, peltojen ja kyläsautuksen keskellä jäävä, 
lähes koskematon osa soranoton muutoin  pahoin 
tärvelemää Irjanteenharjua. Mäntypuusto on 
kohtalaisen vanhaa. Alueeseen sisälyy myös 
perinneleidunta, muutamia kiinteistöjä ja Irjanteen 
koulu. Alueella sijaitsevaa hiekkakuoppaa ei ole 
käytetty soranottoon, mutta sinne on läjitetty 
puunkantoja ja täytemaata.Alueen lajistoon kuuluvat 
mm. punasolmukki, keltamatara, kissankäpälä, 
lampaannata, siperianhernepensas, lehtokuusama, 
ahomatara, purtojuuri, ahdelauha, hopeahanhikki, 
pukinjuuri, ketoneilikka, ruusujuuri, nuokkukohokki, 
pölkkyjuuri ja ruiskaunokki. 

 
 
Keskiskarra ja siihen liittyvä kluuvit 
 
MY-302  SK5:   LSS: 66 
 uusi  82 ha 
 
Harju, kluuvijärvi 
 
Pohirannankulman länsipuolinen kosteikkoalue, jonka 
keskellä kulkee Keskiskarran harjumuodostuma. 
Kluuvit on yhdistetty valtaojin mereen. Nykyisin ojat 
ovat madaltuneet ja liettyneet. Keskiskarran kuivalla 
maalla on merkkejä vanhasta asutuksesta. 
Metsäluonto on lehtomaista. Kosteikkoihin päin tulee 
tervaleppävyöhyke. Itse kosteikot ovat järviruovikoita, 
avovesialue keskustassa pieni, reunoilla myös 
saraniittyjä. Alueen lajeja ovat mm. tervaleppä, 
taikinanmarja, puna-ailakki, tesma, nurmitädyke, 
metsänalvejuuri, riidenlieko, lehtoarho, suoputki, suo-
orvokki, kurjenjalka, viitakastikka. Alueella tavattuja 
lintulajeja ovat mm. kultarinta, lehtokerttu, tiltaltti, 
hippiäinen, sinisorsa ja punasotka. 

 
 
Marjakari 
 
MY-8  SK5: MY-8  LSS: 50 
 +  68 ha 
 
Harju, kuiva rantalehto, maankohoamisranta, 
merenrantaniitty, flada, kluuvi 
 
Kaunis, mereen pistävä harjumainen muodostuma, 
joka paikoin on vain muutamia kymmeniä metrejä 
leveä. Harjunselkää pitkin kulkee tie, kuivakat 
lehtoreunat ja Kurkkarinsalmen maankohoamisranta. 
Alueella on hyvin kehittyneitä rantaniittyjä, 
rantalehtoja, kuivempia lehtoja ja ketoja. Alueen 
kasvilajeja ovat mm. suoputki, tupassara, 
rantamatara, luhtakuusio, luhtakastikka, vilukko, 
käärmeenkieli, merisuolake, orjanruusu, 
taikinanmarja, trsma, puna-ailakki, metsänalvejuuri, 
ahdelauha, ahonoidanlukko ja nyyrähaarikko. Alueen 
perinnelajisto on niukkaa, vaikka aluetta on käytetty 
laitumena muutamia kymmeniä vuosia sitten. Lahden 
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linnusto on poikkeuksellisen monipuolinen. Alueen 
linnustoon kuuluvat mm.punasotka, tukkasotka 
,lapasotka, telkkä, merihanhi, jouhisorsa, nuolihaukka, 
kurki, isokuovi ja punajalkaviklo. 

 
 
Olkiluodonjärven vesijättö 
 
MY-303  SK5:   LSS: 68 
 uusi  18 ha 
 
Laskettu järvi, keskiravinteinen suo 
 
Olkiluodonjärvi on kauan sitten kuivattu. Sen 
kaakkoisin osa kasvaa tikkuista mäntyä ja tiheää 
koivua vielä kohtalaisen kookkaan järviruovikon 
keskellä. Varsinainen Olkiluodonjärvi on soistuva 
järviruovikko. Aluetta halkaisevat sähkölinjat. Alue on 
uhanalaisen suovalkun toinen satakuntalainen  
esiintymä. Muita alueella kasvavia lajeja ovat mm. 
suomyrtti, suoputki, suo-orvokki, luhtarölli, luhtavilla, 
luhtakastikka, mutasara, pyöreälehtikihokki ja raate. 

 
 
 
HARJAVALTA, NAKKILA 
 
Paratiisi 
 
MY-12  SK5: MY-12  LSS: 82 
 -  20 ha 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Deltatasanne, jokitörmä 
 
Osa Pirilänkosken-Paratiisin lehtojensuojelualueen 
sisään jäävää deltatasannetta. Alue on hoidettua 
männikköä ja vähemmän hoidettua kuusikkoa, jossa 
vanhat sarkaojat viittaavat kauan sitten harjoitettuun 
peltoviljelyyn. Alueella on luontopolun rasti. Kaksi 
peltokuviota on perunamaana. Joenpartaalla kasvavat 
mm. helpi, rantakukka, ranta-alpi, korpikaisla ja 
luhtalemmikki. 

 
 
 

HONKAJOKI 
 
Kiviharju-Tarrunkorpi 
 
MY-113  SK5: MY-113  LSS: 92 
 =  132 ha 
 
Geologinen muodostuma, mäntykangas, jokivarsi 
 
Osa pohjois-eteläsuuntaista. laajempaa deltaa tai 
tasoittunutta kahden jakson yhtymäkohtaa. Kiviharjun 
alueella on runsaasti lohkareita, jotka luoteisosassa 
ovat asettuneet miltei pohjois-eteläsuuntaiseen 
ryhmään. Kaakkoisosassa Karvianjoki muodostaa 
kaarteilevia törmiä, pienen deltan ja pienen  
Stenbergin kosken. Mäntykangasta, joka on 
talousmetsänä. Geologiset luonnonarvot säilyneet, 
jollei lueta haitaksi sitä, että koillisesta tulee alueen 
keskelle metsäautotie. Karvianjoen varren lajistoa ovat 
mm. harmaaleppä, tuomi, koiranvehnä, ulpukka ja 
korpikaisla. 

Pitkäkosken lehtoalue 
 
MY-304  SK5: S-421  LSS: 100 
 muutos   4 ha 
 
Koski, törmälehto 
 
Karvianjoen koski, jossa putousta n. 100 m matkalla 
parisen metriä. Pieni koskisaari sekä koskisuvanto. 
Kosken rannat ovat lehtomaisia ja törmillä on 
lähteisyyttä. Alueen lajeja ovat mm. tuomi, 
harmaaleppä,  mesiangervo, niittykellukka, 
lehtovirmajuuri, suokeltto, helpi, metsäkorte, 
lehtotähtimö, korpi-imarre, purtojuuri, ojasorsimo, 
purolitukka ja viiltosara. Myllyharjun talon kohdalla 
yksityinen laituri ja uintipaikka. 

 
 
Vahokoski 
 
MY-305  SK5: S-54  LSS: 107 
 muutos   4 ha 
 
Koski, lehto, eroosiotörmä, luontodirektiivin laji, liito-
orava. 
 
Upea, kivinen ja pitkä koski, jonka yläosassa komeat 
metsäreunat. Koskeen liittyvät myös alaosan suvannot 
ja jyrkät eroosiotörmät. Koski on perkaamattomana ja 
lähes kilometrin pituisena todella ainutlaatuisen 
Satakunnan harvoista luonnontilaisista koskista. 
Alueella on kaksi siltaa, joilta koskimaisema avautuu. 
Alueen lajistoon kuuluvat mm. harmaaleppä, raita, 
tuomi, haapa, koiranheisi, tuppisara, lehtotähtimö, 
nuokkuhelmikkä, kangasmaitikka, kielo, hiirenporras 
sekä joenrannalla siniheinä, luhtavuohennokka, 
rantanenätti, luhtalemmikki, myrkkykeiso, vesikuusi, 
viiltosara, rentukka helpi ja ranta-alpi. Alue on 
euroopanmajavan elinympäristöä. Alueen yläosan 
rantametsissä on merkkejä liito-oravasta. 

 
 
 

HUITTINEN 
 
Huhtamonharjun kaakkoisosa 
 
MY-17  SK5: MY-17  LSS: 124 
 +, -  29 ha 
 
Harju 
 
Kohtalaisen ehyt pala Huhtamonharjua, jonka metsät 
ovat talouskäytössä. Alueen luonnonarvoa korostaa, 
että idänpuolella alkava Ilmiönsuo on luonnontilainen. 
Kirkolta avautuvat kauniit näkymät suolle. Soranotto ei 
ole merkittävästi laajentunut, mutta avohakkuu- ja 
äestysala näkyvät maisemahäiriöinä ainakin jonkin 
aikaa. 
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HUITTINEN, KOKEMÄKI 
 
Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston 
jokiranta-alueet 
 
MY-247  SK5: MY-247  LSS: 134 
 =  82 ha 
 
Joenranta-alue 
 
Viljelykäytössä olevat, Puurijärven-Isosuon 
kansallispuistoon rajoittuvat, avoimet Kokemäen ja 
Ala-Kauvatsajoen jokirannat. Alueet ovat suon 
reunaojasta aina jokitörmään asti viljelyksessä. 
Huippulan talo on kaunis maalaistalo, joka näkyy 
pitkälle Kyttälänhaaraa alas. Luodonpään 
eteläpuolieista saarta käytettiin vuonna 1997 
lammaslaitumena. Tämä osa Kokemäenjoekea on 
erittäin uhanalaisen toutaimen esiintymisaluetta. 

 
 
 

KANKAANPÄÄ 
 
Jyränlahden-Mateenlammin kallio- ja 
suoalueet 
 
MY-306  SK5:   LSS: 202 
 uusi  94 ha 
 
Soita, kallioita, metsiä 
 
Kalliomänniköistä, talousmetsistä ja karuista soista 
muodostuva mosaiikkialue. Metsät ovat pääosin 
talousmetsiä, mutta vähätuottoisimmat maat kasvavat 
paikoin vanhaakin kilpikaarnamännikköä. 
Mateenlammilla on kaksi vapaa-ajansasuntoa. Alueen 
kosteikkopaikkojen lajeja ovat mm. jouhisara, 
luhtavilla, tupasvilla, jokapaikansara, riippasara, 
pallosara, tähtisara, rahkasara, suokukka sekä 
isovarpurämeiden kasveja. Alueella on havaittu 
hiirihaukka. 

 
 
Narvi 
 
MY-151  SK5: MY-151  LSS: 179 
 =  145 ha 
 
Maaseutumainen alue, lintuvesi 
 
Maaseutumainen alue Kankaanpään kaupungin 
taajaman eteläpuolella, joka näkyy yli järven 
Pohjanmaantieltä. Alue käsittää Ruokojärven 
keskiosan, tämän etelä- ja itäosien hieman 
rehevöityneet Seppälän- ja Narvinlahden sekä 
Ruojojärven itärannan maaseutumaisen alueen. 
Ruokojärven linnustoon kuuluvat mm. silkkiuikku, 
joutsen, sinisorsa, tavi, haapana, tukkasotka, 
punasotka, telkkä ja nokikana. 

 
 
Vehkonevan metsä 
 
MY-307  SK5:   LSS: 222 
 uusi   5 ha 
 
Soistuva, luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä 

 
Pitkään hakkaamattomana ollut, vanha  metsä; 
kuusikkoa, joukossa koivikkoa, mäntyjä ja lahopuuta 
sekä pystyssä että maassa. Soistumiskehitys 
meneillään; kuusien alla metsäkortekorpea, paikoin 
esiintyy lehtokorpimaisia piirteitä. Alueella kasvaa 
runsaasti saniaisia. Alueen kasvilajeja ovat mm. kuusi, 
mänty, koivu, tervaleppä, raita, metsäkorte, 
sormisara, hiirenporras, korpi-imarre, rönsyleinikki ja 
yövilkka. 

 
 

 
KANKAANPÄÄ, POMARKKU 
 
Mateenkeidas-Jyränlahti 
 
MY-308  SK5:   LSS: 198 
 uusi  60 ha 
 
Karuja soita, metsäsaareke luonnontilaisella suolla 
 
Iso-Mateen järven eteläpuolinen suo (Mateenkeidas), 
lounaissyrjässä ojitusta, mutta muuten luonnontilainen 
suo. Kankaanpään rajalle päin on muutama 
metsäsaareke sekä kallioisia, huonosti mäntyä 
kasvavia mäennyppylöitä, joilla on vähän 
männynkeloja  maassa ja pystyssä Jyränlahden 
eteläpuolella. Lähellä Iso-Mateen  järveä vähän 
ravinteisempaa suota. Pääosin Mateenkeidas on karua 
lyhytkorsirämettä. Alueen kasveja ovat mm. 
tupasvilla, tupasluika, suokukka, suomuurain, 
suopursu, kanerva, vaivaiskoivu, hieskoivu, leväkkö, 
tuhkapaju, pullosara, rahkasara, jouhisara ja raate. 
Metsäsaarekkeissa kasvaa mäntyä ja haapaa. 

 
 
 

KANKAANPÄÄ, SIIKAINEN 
 
Vääränevan-Housulammin metsäalue 
 
MY-309  SK5:   LSS: 199 
 uusi  95 ha 
 
Luonnonmetsän tilaa lähestyvä metsä, luonnontilainen 
puro. 
 
Siikaisten - Kankaanpään rajaseudun metsä, vanhaa 
kuusikkoa, kalliomänniköitä, kalliosoistumia ja karua 
rämetta. Alueen läpi virtaava puro. Pohjoisosaan tulee 
uusi metsäautotie Vuorijärven suunnalta. Metsät ovat 
paikoin vanhoja ja lajistoltaan luontaisia. Alueen 
metsät sisältävät isoja ja vanhoja, järeäkasvuisiakin 
kuusia ja mäntyjä, osa pystykuivia, tuulenkaatoja sekä 
lahopuuta. Alueen lajistoon kuuluvat myös mm. 
tervaleppä, haapa, ketunlieko, sinivuokko  ja 
suopursu. 

 
 
 

KARVIA 
 
Mustajärven länsiranta 
 
MY-23  SK5: MY-23  LSS: 238 
 +  321 ha 
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Peninkulmaisen suo-metsäerämaan jäänteet 
 
Turvekenttien ja huvilajärven (Mustajärvi) väliin jäänyt 
erämaa-alue. Jokseenkin edustava ja samalla ehkä 
viimeinen jäljellä oleva näyte pohjoissatakuntalaisesta 
pienimuotoisesta lampien, erilaisten rämeiden, 
nevojen ja kangassaarekkeiden kirjomasta 
suoluonnosta.  Mustajärven länsiranta on tällä kohdin 
aika täyteen rakennettu loma-asuntoja ja huvilatiet 
kulkevat järvenrannan suunnassa. Suot ovat 
kohtalaisen karuja, Sammakkolammen alueella on 
luhtaista saranevaa, muuten lyhytkortisia nevoja ja 
rämeitä. Mertasaaren ympärillä on pienialainen 
jouhisaraneva. Pientensuo lammen rannoilla sijaitsee 
kussakin vapaa-ajanasunto. Alueella esiintyy 
muutamia lakkapääpetäjiä selä kilpikaarnamäntyjä. 

 
 
 

KIUKAINEN, HARJAVALTA, NAK-
KILA  
 
Kaunismäki 
 
MY-14  SK5: MY-14  LSS: 277 
 =  59 ha 
 
Maaperämuodostuma 
 
Tattaran peltotasangosta noin 25 metriä  kohoava, 
lähes kilometrin mittainen ja puolen kilometrin 
levyinen, ympäristöstään selvästi erottuva ja 
maisemaa hallitseva, suurikokoinen drumlini, jonka 
lounaissyrjässä kulkee tie. Kaunismäen lakiosassa on 
huuhtoutumalla syntyneitä kivikkoja korteustasossa 
noin + 40 metriä merenpinnan yläpuolella (mpy). 
Asutusta alueella ei ole, metsä on talousmetsää, 
lähinnä havupuita. 

 
 
 

KOKEMÄKI 
 
Kynsikankaan-Oittisten pähkinälehto 
 
MY-310  SK5: SL-404  LSS: 305 
 muutos  55 ha 
 
Pähkinistöjä 
 
Pienialaisia, peltojen pirstomia lehtokuvioita 
Kokemäenjoen keskijuoksulla. Pähkinää kasvavia 
lehtomäkiä ja saaria, joukossa monenlaista kuivan ja 
rehevämmän lehdon kasvillisuutta. Pähkinäesiintymät 
ovat peltojen reunoissa ja paikoin aivan pihoissakin, 
joihin niitä on siirretty koristepensaiksi. Aikaisemmin 
pähkinälehtoja seudulla on ollut paljon enemmän, 
mutta Pahringinkosken valjastamisen jälkeen suurin 
osa on jäänyt veden alle. Kokemäenjoen perkauksesta 
on ollut se hyöty, että, esim. Kuivasaaressa huvilat on 
rakennettu rannan tuntumaan, perkausmaiden päälle 
ja sisäosissa, vanhalla saarenpohjalla kasvanut 
lehtolajisto ei ole kärsinyt rakentamisesta. Alueen 
kasvilajeja ovat mm. lehmus, tuomi, pähkinäpensas, 
lehtokuusama, taikinanmarja, valkovuokko, 
sinivuokko, sananjalka, mustakonnanmarja,  
metsäkurjenpolvi, kielo, pikkukäenrieska, 
isokäenrieska, isomaksaruoho, pukinjuuri, 

karvakiviyrtti, koiranheisi, tuppisara, sormisara, 
kivikkoalvejuuri ja vuohenputki. 

 
 
Linnavuoren lehtoalue 
 
MY-311  SK5: S-406  LSS: 289 
 muutos   5 ha 
 
Kallionjyrkänne 
 
Vuoren korkea lounaisjyrkänne, paikoin ylikaltevia 
pintoja. Kallionpäällystä jäkälätyypin männikköä,  
kalliosoistumia ja kalliokasvillisuutta. Jyrkänteen 
alaosassa puolestaan kallionaluslehtoa. Alue rajautuu 
lounaisosastaan peltoon ja ojitettuun notkoon. 
Nimensä mukaisesti Linnavuori on keskiajalla toiminut 
linnavuorena ja turvapaikkana. Alueen kasvilajeja ovat 
mm. kurjenkello, lampaannata, lehtonurmikka, 
tuomipihlaja, sinivuokko, haurasloikko, sudenmarja, 
kielo, lehtokuusama, korpi-imarre, taikinanmarja, 
lehtopalsami, ahomatara, mäkitervakko, keto-orvokki, 
purtojuuri ja haisukurjenpolvi. 

 
 
Maa-Krankki ja Selkä-Krankki 
 
MY-312  SK5: VR-293  LSS: 299 
 muutos  10 ha 
 
Rakentamattomia pikkusaaria, erityisesti suojeltava 
laji, saukko. 
 
Pieniä saaria Sääksjärven Salonpään puolessa ja 
kallioisen karuja mäntyklupuja. Rauhallisia 
vesikasvillisuusalueita. Alueen lajeja ovat mm. mänty, 
kuusi, tervaleppä, hies- ja rauduskoivu, paatsama, 
sananjalka, metsäkastikka, viiltosara ja siniheinä. 
Vedessä kasvavat mm. uistinvita, siimapalpakko, 
järvikorte, leveäosmankäämi ja pohjanlumme. 
Linnustossa esiintyvät mm. kalalokki, harmaalokki ja 
haapana. 

 
 
Matinjärvi-Kolmikoura 
 
MY-38  SK5: MY-38  LSS: 290 
 =  101 ha 
 
Metsäjärviä 
 
Kolme rakentamiselta säästynyttä pikkujärveä. 
Matinjärvessä on iso avovesialue ja metsärannat - 
luhtarannat. Kolmikoura on rämerantainen lampi. 
Takajärvi on laskettu järvi, jolla on laajat 
luhtanevarannat. Metsiä on hoidettu, viimeksi 
Matinjärven koillispäähän on rakennettu metsäautotie, 
ja päättöpaikan ympärillä oleva metsä on avohakattu. 
Em. toimenpiteistä huolimatta alue on varsin kaunis, 
suorantaisten pienjärvien muodostama kokonaisuus. 
Alueen linnustoon kuuluvat mm. joutsen, telkkä, 
harmaalokki, sinisorsa, tavi ja rantasipi. 

 
 
Orjapaaden alue 
 
MY-31  SK5: MY-31  LSS: 293 
 +  40 ha 
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Kalliorinne, uhanalainen laji, jalkasara, 
kesämaksaruoho 
 
Noin 30 metriä ympäröivästä peltoalueesta kohoava, 
kohtalaisen taajasti asuttu kallionrinne ja 
kallionselänne, jossa sekaisin sekä  
kulttuurikasvillisuutta, perinneluontoa että 
kalliokasvillisuutta. Alueen vanhaa kulttuurihistoriaa 
kuvastavat mm. uhrilähde sekä jäänteet 
hiidenkiukaasta. Alueen kasvilajeja ovat mm. 
jalkasara, kevätmaksaruoho, liukasraunioinen, 
ketokeltto, aholeinikki, mäkivirvilä, jäsenruoho, 
kalliohatikka, keto-orvokki, mäkitervakko, 
karvakiviyrtti, lituruoho, haurasloikko, sinivuokko, 
ahomatara, metsäorvokki, kurjenkello, kalliokielo, 
mäkiarho, tummaraunioinen, ketotädyke ja 
kissankäpälä. 

 
 
 

KÖYLIÖ 
 
Köyliön konsilot 
 
MY-313  SK5:   LSS: 348 
 uusi  50 ha 
 
Vedenviipymälampi, konsilo, uhanalainen laji, 
kangasraunikki 
 
Tasainen harjunummi, johon sulamisvedet ovat 
virranneet ja muodostaneet konsiloita ja lampia, ja 
jotka kesän aikana kuivuvat katajikkoniityiksi. 
Kankaalla virtaa puro, jonka vesi katoaa suoraan 
karkeaan harjuperään. Nykyisin runsaamman veden 
aikana vettä virtaa myös läheiselle hiekanottoalueelle. 
Konsilot ovat pitkälle erikoistuneita, harvinaisia 
kasvillisuustyyppejä. Alueen kasvilajeja ovat mm. 
uhanalaiseksi luokiteltu kangasraunikki, ojaleinikki, 
luhtavuohennokka, paatsama, siniheinä, tuhkapaju, 
kapealehtipaju, ranta-alpi, metsänalvejuuri, virmasara, 
kanervisara, rantamatara, korpi-imarre, tervaleppä, 
ahomansikka ja vehka. 

 
 
 

LAPPI 
 
Salajoenvuori 
 
MY-314  SK5: S-276  LSS: 358 
 muutos   4 ha 
 
Jyrkänne, jyrkänteenaluslehto 
 
Pitkä ja jyrkkärinteinen, diabaasiselänteen 
lounaisreunan jyrkänne ja jyrkänteenedustan / -
alustan lehto, jonka kaakkoispäässä sijaitsee 
hiekkainen mäkirinne / hietikko. Jyrkänteen edusta 
pimeänoloista kuusikkoa. Yhdellä tilalla rinteen edusta 
on paljastunut uudistushakkuun takia. Tie kulkee 
alueen poikki ja on muuttanut tältä osin luontoa. 
Jyrkänteen päältä avautuu paikoin kaunis näkymä 
Kodiksamin peltoaukeille ja kylään. Alueen lajeja ovat 
mm. kangaskorte, hietaorvokki, sananjalka, 
karvakiviyrtti, metsäorvokki, hiirenporras, 
nuokkuhelmikkä, metsäkastikka, ahomatara, 
metsäapila, metsävirna, kurjenkello, kissankäpälä, 
lehtohorsma, sormisara, lehtonurmikka, kielo, lehmus, 
lehtokorte ja mustakonnanmarja. 

LAVIA 
 
Saari-Kinturi 
 
MY-236  SK5: MY-236  LSS: 370 
 =  24 ha 
 
Karu erämaajärvi 
 
Saari-Kinturi keitaan länsipuolella sijaitseva ja osin 
Suodeniemen kunnan puolelle ulottuva karu kallio-
kivikko-rämerantainen järvi, jonka rannassa on yksi 
vapaa-ajanasunto. Järven rannat ovat kivikkoisia ja 
kallioisia, mutta osittain myös turvereunaisia. 
Maisemallisesti järvi on karu ja erämainen. Lavian 
puolen suot ovat ojitettuja, mutta Suodenniemen 
puolella järven rannasta alkaa luonnontilainen 
lyhytkorsiräme - lyhytkorsineva. Saari-Kinturin 
rannassa kasvaa mm. siniheinää ja järviruokoa. 

 
 
 

LUVIA 
 
Aaltosuon puronvarsi 
 
MY-120  SK5: MY-120  LSS: 381 
 =   6 ha 
 
Osittain luonnontilaisen kaltainen puronvarsi 
 
Mutkitteleva, hiekkakankaan läpi uomansa uurtanut, 
somerikkopohjainen, luonnontilainen puro. Metsät ovat 
monenikäisiä kasvatusmetsiä, ei alueella ole suoritettu 
aivan uusia hakkuita, uomanvarressa lehtipuita ja 
kuusikkoa. Uoman keskivaiheilla kaivettu pieni 
hiekkakuoppa, jonka seurauksena on paljastunut 
pienialainen lähde. Alueen lajistoon kuuluvat mm. 
kotkansiipi, hiirenporras, korpi-imarre, suokeltto, 
syyläjuuri, näsiä, koiranheisi ja puronuomassa 
isonäkinsammal. 

 
 
Iso-Lamppoori ja ympäristöt 
 
MY-316  SK5:   LSS: 411 
 uusi  36 ha 
 
Merenranta, flada, kluuvi 
 
Mantereeseen kiinni kasvanut saari, jossa 
rakentamatonta rantaa pitkälti. Eteläpuolella Iso-
Lampooria on iso, luonnontilaisen kaltainen flada. 
Lamppoorin keskustassa on pari pientä kluuvijärveä. 
Alueen rantalepikoita on hakattu ja täten altistettu 
rantakuusikko merituulille. Alueen lajeja ovat mm. 
tervaleppä, luhtakastikka, merisuolake, ruokonata, 
sinikaisla, luhtakuusio, leveäosmankäämi ja 
kurjenjalka. 

 
 
Kolimäen-Rajakarin kuuvi ja rantaluhta 
 
MY-317  SK5:   LSS: 412 
 uusi  19 ha 
 
Kluuvijärvi, kehittyvä rehevä suo 
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Luvian - Porin rannikkoa luonnehtivat vuosimoreenit, 
joiden taakse jää maan kohotessa kosteikkoja. Ajan 
myötä nämä vähitellen kasvavat umpeen ja soistuvat. 
Kolimäen - Rajakarin pitkänomainen ruovikkoluhta on 
yksi isoimpia. Luhtaan on johdettu ojitusvesiä ja siitä 
mereen on kaivettu ojia. Alueelle on rakennettu 
vapaa-ajanasunnoille johtavia teitä. Tällaisenakin luhta 
on kasvillisuudeltaan edustava ja rehevällä 
diabaasialueella siitä voi kehittyä merkittävä, rehevä 
suo. Alueella kasvaa suomyrttiä runsaana esiintymänä 
ruovikon ja kovan maan välissä. Luoteispäässä 
esiintyy jykevää tervaleppä-koivulehtoa, alempana 
tesma, hiirenporras ja taikinanmarja. 

 
 
Sassilan lehto 
 
MY-315  SK5: S-458  LSS: 401 
 muutos   3 ha 
 
Koivikko, hakalehto 
 
Kuiva,  koivua ja mäntyä kasvava rantalehto, jossa 
tehty alueen luonteen säilyttäviä hakkuita. Vanha 
rakennuksen pohja ja piikkilankaa muistona alueen 
aiemmasta laidunkäytöstä. Vähän umpeutuvaa 
rantaluhtaa. Alue rajoittuu Sassilanjuopaan. 

 
 
Siikkarin lounaisranta 
 
MY-318  SK5:   LSS: 426 
 uusi  17 ha 
 
Ranta, uhanalainen laji vesiminttu 
 
Lähes kilometrin mittainen, rakentamaton ranta 
muuten taajaan vapaa-ajan asuntoja sisältävällä 
alueella. Rannan edustalla kulkee veneväylä ja 
kaivuumaita on vähän läjitetty rannan puolelle. 
Pääosiltaan ranta on kuitenkin luonnontilassa. Alueella 
kasvaa uhanalaiseksi luokiteltua vesiminttua varsin 
runsaana. Lisäksi lajistoon kuuluvat tervaleppä, 
ruokonata, isolaukku, somersara, käärmeenkieli ja 
viukko. 

 
 
 

MERIKARVIA 
 
Kakkurinnevan lännenpuolinen lehto 
 
MY-319  SK5:   LSS: 472 
 uusi  18 ha 
 
Lehto, lehtokorpimuuttuma 
 
Ojitettu, lehtipuuta kasvava metsä, joka lienee 
lehtokorpimuuttumaa. Ojat ovat tukkeentuneet ja 
korpeentuminen lienee uudelleen käynnistymässä. 
Lahopuuta ei vielä ole kovin paljon, mutta jos alue saa 
kehittyä rauhassa lahopuun osuus ja määrä tulee 
kasvamaan. Alueella kasvaa runsaasti isoa tervaleppää 
ja haapaa, joiden seassa myös kuusta. Alueen muita 
lajeja ovat mm. hiirenporras, metsänalvejuuri, korpi-
imarre, tesma, herttakaksikko, maariankämmekkä ja 
mesiangervo. 
 
 

Merikarvianjoki 
 
MY-161  SK5: MY-161  LSS: 449 
 +  607 ha 
 
Jokimaisema 
 
Monelta osin ruopattu ja perattu joki, jonka 
rantamaisemaan ovat tulleet perkausvallit ja ajoittain 
tulvan alle jäävät luhtarannat. Koskipaikkoja on vielä 
jäljellä, etenkin Merikarvian kunnan keskustassa ja 
siitä yläjuoksulle päin. Kovat rannat ovat peltoja tai 
peltoheittoja, laitumia tai lehtomaisia metsiä, 
harmaalepikoita. Vapaa-ajanasuntoja on muutamia 
hajallaan. Alue on euroopanmajavan elinympäristöä. 
Merikarvianjoki ja sen koskipaikat ovat eräitä  
Satakunnan merkittävimpiä koski- ja 
virkistyskalastusalueita. 

 
 
 

NOORMARKKU 
 
Iso-ja Vähä-Invatna 
 
MY-52  SK5: MY-52  LSS: 496 
 =  47 ha 
 
Laskettuja karuja järviä 
 
Karujen moreenimäkien väliin jääviä, kovasti 
ruovikoituneita ja matalia metsäjärviä, joita on 
laskettu aikoinaan. Iso-Invatnan keskustassa on 
laajempi avovesialue. Alueen kasvillisuuteen kuuluvat 
mm. järviruoko, leveäosmankäämi, kilpukka, 
katkeravesirikko, keiholehti ja myrkkykeiso. Järvillä 
tavattuja lintulajeja ovat mm. telkkä, sinisorsa, tavi, 
haapana ja toisinaan myös pikku-uikku. Alueen 
reunametsät on pääosin hakattuja. 

 
 
Kuollejoki-Poosjoki 
 
MY-320  SK5: S-148  LSS: 500 
 muutos  50 ha 
 
Tulvauoma, jokiuoma. 
 
Kohtalaisen luonnontilainen, etupäässä 
metsämaisemassa virtaava pätkä Poosjokea ja siihen 
liittyvää Kuollejoen uomaa. Joki kulkee asumattoman 
alueen läpi, jonka johdosta sen on erämaaluontoinen. 
Kuollejoessa virtaa vettä korkeintaan tulvan aikana. 
Muulloin joki on jono pitkänomaisia lampia tai nevoja. 
Maasto on kivikkoista, joenrannat ovat paikoin 
hyvinkin lehtomaisia. Alueen kasvilajeihin kuuluvat 
mm. tervaleppä, hieskoivu, tuomi, korpikastikka, 
koiranheisi, käenkaali, helpi, lehtoarho, tesma, 
lehtonurmikka, luhtalitukka ja luhtalemmikki. Alue on 
euroopanmajavan esiintymisaluetta. 

 
 
Kyläjärvi-Vattenkikoski 
 
MY-53  SK5: MY-53  LSS: 501 
 =  11 ha 
 
Joki, joenlaajentuma, metsärannat 
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Lähellä Noormarkun kunnan keskustaa Kyläjärven ja 
Vattenkikosken väliin jäävä kaunis, joskin aikanaan 
ruopattu ja perattu jokiosuus. Vesi virtaa kohtalaisen 
laiskasti uomassaan. Vattenkikoskea ei enää ole 
ruoppausten seurauksena, vaan koski on enää pelkkä 
karttanimi. Rannat ovat lehtomaisia. Joenuomassa 
kasvavat mm. pystykeiholehti, rantapalpakko, 
myrkkykeiso, viiltosara, ranta-alpi, sarjarimpi, 
luhtasara, kurjenmiekka ja isovesitähti. 

 
 
Poikkeljärven Humalakorven rinne-
lehto 
 
MY-321  SK5:   LSS: 519 
 uusi   6 ha 
 
Kuivahko rinnelehto 
 
Pienialainen lehtokuvio, kookkaanpuoleisessa 
havusekametsässä. Huomattavan monilajinen 
rinnelehto. Alueella esiintyvät lähes kaikki täkäläiset 
kuivahkon lehdon lajit. Alueella kasvavia lajeja ovat 
mm. metsävirna, metsäkurjenpolvi, lehtokuusama, 
karhunputki, tesma, metsäorvokki, metsämaitikka, 
kurjenkello, nuokkuhelmikkä, sinivuokko, 
kevätlinnunherne, sormisara, taikinanmarja, näsiä, 
hiirenvirna, harmaaleppä, suuria kuusia, tuomi, lehto-
orvokki, sananjalka ja lehtomatara. Lehtoisuuden takia 
puusto on aika harvaa. 

 
 
 

POMARKKU 
 
Papinlamminkeidas 
 
MY-235  SK5: MY-235  LSS: 529 
 =  22 ha 
 
Suo, metsäsaareke luonnontilaisella suolla, lampi 
 
Luonnontilaisena säilynyt, maisemallisesti edustava, 
hieno ja pienialainen suolampi. Lampea ympäröivät 
suot ovat  isovarpurämettä, lyhytkorsirämettä ja -
nevaa,  jonka keskellä on pienehkö metsäsaareke. 
Suon reunat on ojitettu. Papinlammin ja eteläpuolisen 
kallion väliinkin on tehty kunnostusoja. Lampea ei 
sentään kunnostusojituksissa ole yritetty kuitenkaan 
kuivata. Alueen kasvilajeja ovat mm. pallosara, 
suomuurain, tupasvilla, tupasluikka, suokukka, 
mutasara, harmaasara, vaivaiskoivu. Suon 
metsäsaarekkeessa kasvaa noin kymmenmetrisiä 
mäntyjä kalliopohjalla. 

 
 
 

PORI 
 
Holampijärvi 
 
MY-322  SK5: S-318  LSS: 549 
 muutos  20 ha 
 
Laskettu järvi, luhtaneva 
 
Aikoinaanl askettu järvi, johon tullut järviruovikko 
alkaa vähitellen taantua pensaikkoluhdan tieltä. 

Luhdan - luhtanevan keskellä on pari saarta, joiden 
kasvistossa on kuivan lehdon lajeja. Holampijärvi 
sijaitsee Pohjajoen pohjoispuolisella varsin 
louhikkoisella kallioalueella. Alueen kasvilajeja ovat 
mm. järviruoko, pullosara, tupasvilla ja karpalo. 

 
 
Lampinkosken luontopolkualue 
 
MY-325  SK5:   LSS: 612 
 uusi  29 ha 
 
Koski, lehto, rantakallio, kulttuurihistoriallinen alue. 
Vanha metsä. 
 
Lampinkoski on valtatien 8 varren levähdyspaikka, 
jossa on kahvila. Tästä itään lähtee luontopolku, jota 
pitkin pääsee Haapijärven rannan kallioille. Metsä 
luontopolkualueella on komeaa, vanhaa, monilaijsta, 
joukossa paikoin jopa runsaasti lahopuuta sekä 
pystyssä että maassa. Muinaisen kartanoelämän 
jäljiltä alueella kasvaa paljon villiintyneitä jalopuita. 
Jokea on perattu, mutta ei kovin raskaasti. Alueella 
tavattavia kasvilajeja ovat mm. vuorijalava, saarni, 
lehmus, vaahtera, tervaleppä, haapa, kuusi, 
pystykeiholehti, karvakiviyrtti, hiirenporras, 
jokileinikki, ranta-alpi, rantakukka, ojaleinikki, 
terttuselja, nuokkuhelmikkä, kevätlinnunherne ja 
lehtokuusama. Talvella alueella esiintyy koskikaroja. 
Alue on myös eupoopanmajavan elinympäristöä. 

 
 
Lanskatan pikkusuot 
 
MY-242  SK5: MU-242  LSS: 614 
 muutos  91 ha 
 
Tervaleppäkorpi, luonnontilainen lampi, 
keskiravinteinen suo, ruohokorpi; alueellisesti 
uhanalainen laji: suovalkku. 
 
Monipuolinen, erilaisten luonnontilaisten soiden ketju; 
ylinnä keskiravinteista lyhytkorsirämettä ja -nevaa, 
pieni lampi, kauempana lännessä isovarpurämettä. 
Lammen ja nevan vedet valuvat lounaaseen muuttuen 
tervaleppäkorveksi, jonka puusto ei ole kovin 
kookasta. Muu kasvillisuus on lehdolle hyvin 
luonteenomaista. Erillinen tervaleppäkorpi on tästä 
länteen, joka eteläänpäin muuttuu merenläheiseksi 
ruovikkoluhdaksi ja luhtavillaa kasvavaksi nevaksi. 
Alueen kasvilajeihin kuuluvat mm. tervaleppä, mänty, 
hieskoivu, raate, vehka, karpalo, suopursu, 
suomuurain, villapääluikka, valkopiirtoheinä, luhtavilla, 
tähtisara, juurtosara, jouhisara, suovalkku, suoputki, 
kurjenjalka, lehtomatara, lehtoarho, tesma, 
luhtavuohennokka ja luhtarölli. Linnustossa esiintyvät 
mm. käenpiika, taivaanvuohi ja lehtokurppa. 

 
 
Pohjajoki 
 
MY-58  SK5: MY-58  LSS: 575 
 =  419 ha 
 
Erämainen jokivarsi 
 
Valtaosaltaan metsämaisemassa virtaava, aikoinaan 
perattu, paikoin hyvinkin erämainen jokiosuus, joka on 
keskimmäinen Karvianjoen vesiä mereen kuljettavista 
uomista. Koskia on äskettäin kivetty uudelleen osana 
Karvianjoen kalatalouskunnostusta. Koskia ja nivoja 
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esiintyy jonkin verran ja perkausmassat reunustavat 
paikkoja, joissa on ollut eniten kaivamista. Jokunen 
perkauksissa kuolleeksi jäänyt uoma. Peltoja jonkin 
verran jokivarressa. Metsäluonto pääosin lehtomaista 
kangasta, paikoin jopa selvää lehtoa. Muutamissa 
paikoissa virkistyskalastajien polut reunustavat jokea. 
Pohjajoki on euroopanmajavan esiintymisaluetta. 
Alueen kasvilajeja ovat mm. tervaleppä, vaahtera, 
korpikastikka, lehtovirmajuuri, lehto-orvokki, 
kotkansiipi, puna-ailakki, terttuselja, metsäruusu, 
rantaminttu, luhtalemmikki, punakoiso, luhtatähtimö, 
lehtotähtimö ja lehtokuusama. 

 
 
Rottajärvi 
 
MY-60  SK5: MY-60  LSS: 581 
 =  10 ha 
 
Lampi 
 
Ojitetun isovarpurämeen ympäröimä, kaunis, joskin 
varsin pienialainen erämaajärvi lähellä Poria. 
Maisemallisesti varsin kaunis kokonaisuus. 
Koillisrannalla on erämökki, jonka käyttöaste lienee 
alhainen. Alueen eläimistöön kuuluvat mm. haapana, 
sinisorsa ja rupikonna. 

 
 
Rytökoski 
 
MY-323  SK5: S-325  LSS: 582 
 muutos   9 ha 
 
Joenvarsilehto 
 
Rytökoski on yksi Eteläjoen koskista. Joki on tällä 
kohtaa perattu ja koskesta on jäljellä vain lähinnä 
vähäinen niva. Perkausmassat on läjitetty 
kivikkovalleiksi jokivarteen. Kummallakin rannalla on 
peltoja, ainakin toisella puolella viljelykäytössäkin. 
Alkuperäisen koskilehdon lajistoa on jäljellä 
jokivarressa. Alueen lajistoon kuuluvat mm. 
tervaleppä, harmaaleppä, vaahtera, syyläjuuri, suo-
ohdake, vesisara, puna-ailakki, humala (laaja 
luonnonvarainen esiintymä), kotkansiipi, hiirenporras, 
lehtonurmikka ja lehtopalsami. Alue on 
euroopanmajavan elinympäristöä. 

 
 
Viikerin kalliot 
 
MY-324  SK5: S-393  LSS: 591 
 muutos  39 ha 
 
Kalliometsä, alueella vähätuottoisia kalliomaita 
 
Kaunis, kumpuileva kallioketju käsittäen useampia, 
lounaaseen viettäviä matalahkoja kalliojyrkänteitä ja -
selänteitä. Jäkäläkallioita, jonka terasseilla kasvaa 
karun alustan kasvillisuutta. Kohtalaisen hyvin säilynyt 
ja rauhallinen, osittain jopa erämainen 
kallioaluekokonaisuus. Kirkkokalliosta kaakkoon on 
pyöreähkö, korkea ja paljas kallionlaki, josta Porin 
korkeimmat rakennuksen huiput näkyvät selvästi. 

 
 

PORI, NOORMARKKU 
 
Eteläjoki 
 
MY-162  SK5: MY-162  LSS: 544 
 =  442 ha 
 
Perattu jokiosuus 
 
Yksi Karvianjoen mereen laskevista haaroista. 
Rannoilla paikoin peltoja, jotka pääosin ovat yhä 
käytössä. Eteläjoki ja sen koskipaikat on aikoinaan 
perattu tukinuittoa varten. Pitkin jokivartta on  
perkausmassoja jäänteenä jokivarren vanhoista 
perkuutöistä. Pieniä kapeita joen tulvahaaroja, jotka 
vähän veden aikana ovat virtaamattomina lammikoina 
tai eivät saa ollenkaan tulvavettä. Luoteispäässä joen 
eteläpuolella alkaa Ahlaistenjoen suisto kasvaen 
saraluhtaa, pajukkoluhtaa ja vähän järviruokoa. 
Eteläjoki on euroopanmajavan elinympäristöä. Talvisin 
alueella tavataan koskikaroja. 

 
 
Kivijärvi 
 
MY-326  SK5:   LSS: 609 
 uusi  87 ha 
 
Alue sisältyy valtakunnalliseen lehtojen 
suojeluohjelmaan 
 
Mökittämätön järvi, uhanalainen laji, kalasääski, 
kuikka. 
 
Rakentamiselta säilynyt, voimakkaasti tulviva, 
erämaaluontoinen järvi, joka on osa Pohjajoen 
laajentumaa. Alueen kasvilajisto käsittää jokilajistoa. 
Metsärannat talousmetsiä, paitsi Kivijärvenkosken 
lehtoaluetta. Järven saaret kasvavat kookasta metsää, 
paikoin lakkapääpetäjiä, isoja kuusia, lahopuutakin. 
Alueen kasvilajeja ovat mm. tervaleppä, viiltosara, 
helpi, rantakukka, kurjenmiekka, luhtavuohennokka, 
luhtalemmikki ja myrkkykeiso. Linnustossa kalasääski 
ja kuikka. 

 
 
Viikerinojan latva 
 
MY-125  SK5: MY-125  LSS: 598 
 =  21 ha 
 
Luonnontilaisen kaltainen puro. Uhanalainen laji, 
vankkasara. 
 
Viikerinojan alkupää järven luusuassa on perattu 
Hosionjärven laskun yhteydessä ja maavallit 
reunustavat ojaa. Alempana järvestä uoma on 
kuitenkin luonnontilaista jokimaisemaa ja 
joenrantanevoja. Metsät ympärillä ovat lehtomaisia 
kankaita, haapaa on kohtalaisen runsaasti. Majava oli 
tehnyt pesäänsä alueen länsiosassa ja nostanut pienen 
tulva-altaan padon yläpuolelle. Alueen kasvilajeja ovat 
mm. uhanalaiseksi luokiteltu vankkasara, koiranheisi, 
näsiä, metsäkastikka, korpikastikka, helpi, purolitukka, 
pähkinäpensas, kurjenmiekka, pikkupalpakko ja 
uhanalaiseksi lajiksi luokiteltu vankkasara. Alue on 
euroopanmajavan elinympäristöä. 
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PORI, ULVILA 
 
Rottasuon kalliot 
 
MY-327  SK5: S-388  LSS: 599 
 muutos  32 ha 
 
Kalliomänniköitä, jyrkänne 
 
Kaunis ja varsin komea kallioselänne, joka etelä- ja 
kaakkoisosastaan rajoittuu kuivakhoon Rottasuohon. 
Kallion etelärinne on komea ja muodostaa paikoin 
lähes pystysuoria jyrkänteitä. Jäkäläisiä männiköitä, 
kalliosoistumia, kallion edustalla on hakkuuaukkoa ja 
nuorta hoitometsää. Jyrkänteen edustalla on myös 
pienialainen, nuori haavikko. 

 
 
 

RAUMA 
 
Humalkarin alue 
 
MY-328  SK5:   LSS: 668 
 uusi  14 ha 
 
Lehto, merenranta, maankohoamisranta, flada 
 
Rehevä tervaleppäsaari, jossa on luultavasti 
Satakunnan runsain alkuperäinen humalaesiintymä. 
Puusto alkaa olla vanhaa, osin maahan kaatunutta ja 
lahonnutta puuta on paikka paikoin. Humalkarin 
pohjoispuolella ja lounaispuolella on flada. Mantereen 
ja Humalkarin välillä on järviruovikkoa sekä 
rantaniittyä. Alueen kasvilajeja ovat mm. tervaleppä, 
tuomi, pihlaja, taikinanmarja, lehtoarho, tesma, 
metsänalvejuuri, koiranheinä, humala, punakoiso, 
keltamaksaruoho, hietakastikka, puna-ailakki ja 
tesmayrtti. Merenrannan lajistoon kuuluvat mm. 
rönsyrölli, punanata, vilukko ja meriratamo. 

 
 
Kuusisenmaa 
 
MY-246  SK5: MY-246  LSS: 62 
 =  51 ha 
 
Merenranta 
 
Rakentamaton merenranta ja saari Olkiluodon 
ydinvoimalaitosten lounaispuolella. Kuusisenmaan 
saari toimii arvokkaan luonto- ja virkistysalueen 
(rantojensuojeluohjelman alueita) maisematilan 
rajaajana. Osa rannoista on kallioista, karua 
mäntyrinnettä, osa maankohoamisrantaa, jonka 
taustasssa on tervaleppävyöhyke. Alueella tavattavia 
kasvilajeja ovat mm. punakoiso ja meriasteri. 

 
 
Nihattulan kallioalue 
 
MY-138  SK5: MY-138  LSS: 650 
 =  38 ha 
 
Kalliomänniköitä, avokallioita 
 
Karu ja edustava esimerkki Rauman ympäristön 
rapakivialueen kallioista. Metsä on pitkään ollut 

käsittelemättä ja on sen johdosta luonnontilaisen 
kaltaista. Jylhät pinnanmuodot ja hakkaamattomana 
säästynyt kalliomännikkö edustavat lähes erämaisia 
piirteitä. Alueella esiintyy myös pieniä 
kalliosoistumanotkoja. Alueen linnustoon kuuluvat 
mm. palokärki, pyy ja töyhtötiainen. 

 
 
Pask-Aikon,Kivi-Reksaaren ja 
Nousiaisen kalliorannat 
 
MY-139  SK5: MY-139  LSS: 654 
 -  26 ha 
 
Meren saarien kalliorantoja 
 
Niukkamäntyisiä, meren saarien jäkäläkalliorinteitä ja 
-rantoja, jotka rajaavat maisematilaa tultaessa 
veneellä Rauman Ristinperänsuntiin. Karuja, tuulisia 
rantoja, joihin venelaiturin tekeminen edellyttäisi 
massiivisia rakenteita. 

 
 
 

SIIKAINEN 
 
Kalliokoski 
 
MY-74  SK5: MY-74  LSS: 683 
 =  20 ha 
 
Luonnontilainen jokiosuus 
 
Pieni, luonnontilainen, lähes erämainen jakso 
Leppijärvestä Siikaisjärveen virtaavaa Leppijokea. 
Alueen pohjoispäässä, joen idänpuolen rannalla on yksi 
vapaa-ajanasunto. Kalliokoski on pieni kapeikko, jossa 
on silokallioreunat ja kosken alla suvantolampi. 
Kevään tulvavesien aikana Kalliokoski on varsin 
näyttävä. Kasvillisuus on Siikaisten pohjoispuoliskolle 
tyypillisen lehtomaista. Alueen lajistoon kuuluvat mm. 
helpi, paatsama, tervaleppä, hiirenporras, rentukka, 
viiltosara, rantamatara, lehtovirmajuuri, mesiangervo, 
kielo, korpikastikka, ranta-alpi, huopaohdake, korpi-
imarre, sananjalka ja kellotalvikki. Alue on 
euroopanmajavan elinympäristöä. 

 
 
Kivikangas-Karjaluoto-Isoluoto-
Haapamäet 
 
MY-329  SK5:   LSS: 720 
 uusi  138 ha 
 
Luontaisesti runsaasti lehtipuuta kasvava metsä 
 
Mustasaarennevan eteläpuolella sijaitsevia mäkiä, 
joiden puulajistossa kasvaa luontaisesti runsaasti 
haapaa. Osa alueen metsistä on hakattuja, osa 
kookkaampaa puustoa sekä männyntaimikoita. Alueen 
kasvilajeja ovat mm. haapa, pihlaja, koivu, 
harmaaleppä, hietakastikka, ruohokanukka, 
karhunputki, paatsama, metsäimarre, metsäosrvokki, 
tesma ja valkolehdokki. Alueen eläimistöön kuuluvat 
mm. hirvi (hirvien laidun- ja syönnösaluetta), 
mustapääkerttu, sirittäjä ja töyhtötiainen. 
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Kolmihaarannevan itäpuolen haavikot 
 
MY-330  SK5:   LSS: 722 
 uusi  53 ha 
 
Lehtomainen kangas, luontaisesti haapaa kasvava 
metsä 
 
Kolmihaaranneva on karua suota, joka ojitusten 
seurauksena on vielä karuuntunut. Kolmihaarannevan 
ja Kivikeitaan välinen metsä on kuitenkin luontaisesti 
runsaasti haapaa kasvava metsä (haavikko), jonka 
puusto on solakkaa, pitkää, joskaan ei vielä 
varsinaisesti vanhaa metsää. Mikäli alueen puuston 
sallitaan kasvaa hakkaamattomana, alueesta 
muodostuu komea haavikko. Alueen kasvilajistoon 
kuuluvat mm. tesma, valkolehdokki, lillukka, kielo, 
nuokkuhelmikkä ja riidenlieko. 

 
 
 

SIIKAINEN, MERIKARVIA 
 
Porrasneva 
 
MY-331  SK5:   LSS: 715 
 uusi  273 ha 
 
Karuja soita, kallioita, kalliosoistumia, kalvakkaneva, 
metsäsaareke ojittamattomalla suolla, uhanalainen 
laji, kalasääski 
 
Lyhytkorsinevaa - kalvakkanevaa, paikoin ruohoistakin 
kalvakkanevaa kasvava suo, jossa valkopiirtoheinää 
kasvaa runsaasti. Suo on laajoilta osin täysin 
luonnontilainen ja maisemallisesti kaunis. Itäreunan 
hakatuilta kalliolta avautuu näköala kauvas suolle. 
Suon metsäsaarekkeet ovat karuja kalliosaarekkeita. 
Porrasnevan Merikarvian puolta on sieltä täältä 
ojitettu. Porrasnevan lännen puolella on pikku 
kalliosoistumia, itäpuolella Siikaisten tielle saakka 
ohutturpeisia kalliosoita. Alueella perii uhanalaiseksi 
luokiteltu kalasääski. 

 
 
 

SÄKYLÄ 
 
Haukkavuori 
 
MY-75  SK5: MY-75  LSS: 735 
 =  42 ha 
 
Jyrkänne, kallionpäällystä, lehto 
 
Maisemallisesti komea ja laaja diabaasikallioselänne, 
jonka erikoisuutena on lounaisrinteen äkkijyrkkä ja 
poikkeuksellisen komea pahta. Pahta saattaa ola jopa 
Satakunnan komein ja näyttävin. Kalliojyrkänteen 
juurella / alla kasvillisuus on tavallista rehevämpää, 
selvästi lehtomaista. Alueeseen sisältyy 
kalliotasanteita, viettäviä, kosteahkoja 
kallionrinnelehtoja, jyrkänteitä, kallioterasseja ja 
ojitettuja soita. Alueen metsät ovat talousmetsiä, joita 
on käytetty normaalisti. Haukkavuoren 
kallionpäällystöissä on paikoin vanhempaa puustoa, 
lähinnä männikköä. Lehtomaisilla kallionrinteillä ja 
niiden alaosien lajeja ovat mm. tervaleppä, lehmus, 

näsiä, lehtokuusama, taikinanmarja,sinivuokko, 
valkovuokko, imikkä, syylälinnunherne ja lehtokorte. 

 
 
Isosuo 
 
MY-332  SK5:   LSS: 746 
 uusi  69 ha 
Alue sisältyy valtakunnalliseen harjujen 
suojeluohjelmaan 
 
Ravinteinen suo, lähdetihku, uhanalainen laji: 
vaaleasara 
 
Maakuntarajan tuntumassa sijaitseva, Säkylän puolelta 
luonnontilainen, ojittamaton suo. Oripään puoleinen 
osa suosta on ojitettu. Hiekkakangas rajoittuu 
ohutturpeiseen, ravinteiseen suohon, jonka takana on 
dyyni karua männikköä. Alueella sijaitsee lukuisia 
lähdetihkuja. Näistä lähtevät saranevajuotit kulkevat 
läpi muuten karun, lyhytkorsirämeisen Isosuon. 
Isosuon kivennäismaat ovat  pääosiltaan 
jäkäläkangasta. Alueen kasveihin kuuluvat mm. 
suopursu, variksenmarja, kanerva, vaivaiskoivu, 
paatsama, tupasvilla, pullosara, jouhisara, rahkasara, 
mutasara, juurtosara, tähtisara, pitkälehtikihokki,  
maariankämmekkä, valkopiirtoheinä, luhtavilla, 
leväkkö, raate ja metsäkorte. Isosuo on valtaosaltaan 
Metsähallituksen hallinnassa. 

 
 
Muorinmulkaus 
 
MY-78  SK5: MY-78  LSS: 738 
 =   4 ha 
 
Rotko/kuru 
 
Pyhäjoen jyrkkärantainen raviini, jonka joki on 
uurtanut hiekkamaahan. Koillispuolella tie kulkee 
kurun partaalla; lounaispuolella on samantapaista 
rinnettä. Alueella on paikoin suoritettu hoitohakattua. 
Kurun rinteissä on paikoin lähteisyyttä. Alueen kasveja 
ovat mm. metsäkastikka, metsänalvejuuri, suokeltto, 
hiirenporras, metsäkorte, lehtovirmajuuri, rentukka, 
harmaaleppä, viitakastikka ja rantamatara. 
Tienvarressa kasvaa mahdollisena tulokaslajina 
häränsilmä. 

 
 
 

ULVILA 
 
Rantalankallio 
 
MY-117  SK5: MY-117  LSS: 319 
 =  12 ha 
 
Kalliorinne 
 
Pitkä, itä-länsisuuntainen kallioharjanne, joka 
etelärinteessään muodostaa paikoin varsin näyttäviä 
jyrkänteitä. Kalliorinteen alaosassa on valtavaa 
louhikkoa, joka luo leimansa koko alueelle. 
Kalliorinteen kasvillisuus on karua jäkälämännikköä. 
Etelärinteessä, lähellä tietä kasvaa pienellä alalla 
metsälehmuksia. 
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Tokonsuo 
 
MY-333  SK5:   LSS: 336 
 uusi  48 ha 
 
Laajalti luonnontilainen suo 
 
Koillisreunaltaan ojittamaton eli laajalti luonnontilainen 
suo. Kaakkoissyrjällä suo-oja on kuljettanut vesiä suon 
ojittamattomaan päähän. Reuna on ruohoinen 
saraneva. Pääosat Tokonsuosta ovat karua 
lyhytkorsirämettä. Suolla esiintyy pari pientä, 
puustoista metsäsaareketta. Alueen kasveja ovat mm. 
pullosara, jouhisara, mutasara, valkopiirtoheinä, 
jouhivihvilä, raate, järviruoko, leväkkö, hieskoivu ja 
tervaleppä. 

 
 
 

VAMPULA 
 
Kirkkokallio 
 
MY-334  SK5: S-490  LSS: 767 
 muutos  20 ha 
 
Kallioalue männikköineen 
 
Kukonharjan eteläpuolella sijaitseva kallioalue, joka 
kasvaa harvaa mäntymetsää, joukossa kuusia, 
lehtipuita, jokunen kalliosoistuma. Yhden tilan osalta 
alueen metsää on jonkin verran hakattu, muilta osin 
maisemat ja kalliometsät ovat luonnontilaisen 
kaltaisia. Hiihtoreitti kulkee kallion päältä. Alueen 
länsireunassa kulkee metsätie. Tien ja kalliopäällystän 
välissä on kallioterasseja. Alueella kasvaa joitakin ns. 
tapionpöytäkuusia sekä eteläisillä rinteillä runsaasti 
katajaa. 

 
 
Lyytinmäki 
 
MY-173  SK5: MY-173  LSS: 770 
 =  26 ha 
 
Kulttuurimaisema, joenranta-alue 
 
Loimijoen itäpuoleinen, viljava maanviljelysalue 
Vampulan taajaman kohdalla. Alue on valtaosaltaan 
viljeltyä kulttuuriympäristöä / -maisemaa, jolla 
sijaisevat mm. mylly ja kotiseutumuseo. 
Aluevarauksen ensi sijaisena tarkoituksena turvata 
kulttuurimaiseman säilyminen ja siten rajoittaa 
taajamaluonteisen asutuksen sekä maisemaan 
soveltumattoman rakennuskannan muodostuminen 
joen itäpuolelle. 
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