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Kuva 1. Mäkitervakko viihtyy kalliokedolla. 

 

 

Pälpälän kalliokedot sl-408

 

Kokemäen Risteellä Pälpälänlahden pohjukan eteläpuolella sijaitsee kaksi pohjois-etelä -suuntaista kalliohar-

jannetta. Harjanteilta löytyy kaksi ketosaareketta, joista pohjoisempi on Kokemänjoen niemi. Ketosaarekkei-

den välistä kulkee kaksi hiekkatietä.  

Pohjoisemmalla kalliosaarekkeella on uima-, matonpesu- ja veneranta. Uima- ja veneranta on varsin aktiivi-

sessa käytössä, joten kasvillisuus on jatkuvassa kulutuksessa. Kedolle on paikoin kasvanut varjostavaa puus-

toa virkistyskäytöstä huolimatta; pieniä mäntyjä ja koivuja sekä pari isompaa kuusta. Katajaa kasvaa siellä 

täällä. Heinittyminen vaivaa saarekkeen eteläosaa. Huomattavan edustava ketolaikku löytyy hiekkatien etelä-

puolen pieneltä kallioharjanteelta. Kedolla kasvaa arkeofyytiksi eli muinaistulokkaaksi tulkittu sikoangervo, 

Filipendula vulgaris. Sikoangervo on Satakunnassa arvioitu alueellisesti uhanalaiseksi (RT) ja kesämaksaruoho, 

Sedum annuum, on voimakkaasti taantunut. Muuta ketojen lajistoa edustavat häränsilmä, aholeinikki, iso-

maksaruoho, pukinjuuri, hietalemmikki, mäkitervakko, pölkkyruoho, huopakeltano, ahosuolaheinä, kelta-, 

piennar- ja paimenmatara, särmäkuisma, nuokkukohokki, viherjäsenruoho ja kissankello. 

Eteläisempi keto on niukkalajisempi ja sammaloitunut. Metsäkedolle on hoidonpuutteessa kasvanut varjosta-

vaa puustoa. Lajisto olisi palautettavissa hoidolla, koska edelleen kalliolla kasvaa keto-orvokkia, kelta- ja iso-

maksaruohoa, viherjäsenruohoa, aholeinikkiä, heinätähtimöä, ahosuolaheinää, kelta-, piennar- ja paimenma-

taraa sekä pukinjuuria. Eteläosa kedosta on jo lähes täysin metsittynyt. Pohjoisosastakin löytyy runsaasti haa-

van- ja lepäntaimia sekä pensasmaisia tuomia. 



187 

 
Pälpälän kalliokedot ovat hieman taantuneinakin edustava osa maakunnan uhanalaisia perinnebiotooppeja. 

Kedot ja entiset metsälaitumet kuuluvat maakunnallisesti arvokkaisiin perinnemaisemiin.  Kohteiden osin hii-

punut lajisto olisi helposti ennallistettavissa ja uhanalaislajisto palautettavissa. Puita ja pensaita tulisia raivata 

ja niittää heinittyneitä alueita säännöllisesti. Kalliokedot ovat uhanalaisluokitukseltaan äärimmäisen uhanalai-

sia (CR). 

Rajausta on tarkennettu ekologisesti mielekkäämmäksi maastotyön perusteella. Lähinnä esitetään poistetta-

vaksi aiemman rajauksen sisään jäänyttä viljapeltoa, tietä ja pihapiiriä (kartta 1). 

 

Taulukko 1. Pälpälän kallioketojen luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   9 Rajaus     

Kokemäki alaluokat 7 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

sl-408 muutostila   2 umpeenkasvu 4 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     kuluminen  11 

SL-408 ennallistaen   2 Suojeluperuste 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   kasvitieteellinen 2 

297 heikkenevä   - uhanalainen lajisto 8 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 1 ha, uusi: 2 ha maakuntakaava 12 1, 6, 7, 8, 9 

Lisätiedot: uhanalaisia ketojen perinnebiotooppeja ja kasveja. Karut kalliokedot ovat äärimmäisen  
uhanalaisia (CR). Kedot taantuneet umpeenkasvun seurauksena, mutta helposti ennallistettavissa. 

 

 

 
Kartta 1. Kokemäen Pälpälän kallioketojen (sl-408) rajaus. 
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Kuvat 2 ja 3. Ketokasveja mm. häränsilmä, Hypochaeris maculata, mäkitervakko, Viscaria vulgaris ja sikoangervo, Filipendula vulgaris. 

 

Kuva 4. Eteläinen kallioketo on kasvamassa umpeen. 
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Kuva 1. Rehevää ja hakamaista niittyä kohteen keskiosissa. 

 

 

Potin kalliokedot s-504

Kivikkoisia ja kallioisia peltosaarekkeita Kokemäen Säpilänniemen tyvellä. Kohteella on useita hieman toisis-

taan poikkeavia maisemallisesti kauniita peltosaarekkeita Säpilänniemen arvokkaan kulttuurimaiseman sy-

lissä.  

Kalliokedot ovat suurelta osin metsittyneet ja heinittyneet, mutta paikon on vielä kohtalaisen hyvin säilyneitä 

laikkuja, joilta löytyy ketojen ja kuivien niittyjen lajistoa. Ketolajistoa edustavat kesämaksaruoho, isomaksa-

ruoho, mäkitervakko, ketoneilikka, kevätleinikki, mäkitervakko, kelta-, aho- ja paimenmatara, keto-orvokki, 

pölkkyruoho, pukinjuuri ja nuokkukohokki. Lisäksi kuivilla niityillä ja ketojen laiteilla kasvaa mm. koiranheinä, 

mäkikaura ja nurmikohokki. 

Kohteen pohjoisosa on jo täysin metsittynyt ja muutkin saarekkeet osin. Jälkiä aiemmasta laidun- ja niittohis-

toriasta löytyy edelleen kaikkialta, kuten katajia metsiköiden sisäosista. Eteläosan saarekkeissa on kolme vielä 

varsin hyvin erottuvaa ketolaikkua, joista eteläisin sijoittuu Potin tilan sivuitse kulkevan hiekkatien ja kalliojyr-

känteen väliin. Kohteen luoteiskulman saarekkeeseen on jo kehittynyt kulttuurivaikutteista ja kuivanpuoleista 

tuoretta haapavaltaista lehtoa. Lehdosta ja muista metsittyneistä osista tapaa korpipaatsamaa, lehtokuusa-

maa ja taikinamarjaa. Löytyypä niiltä muutama kalliokielokin ja rohtotädykettä. Tulokaslaji isotuomipihlaja 

runsastuu ja umpeuttaa osaltaan saarekkeita. Kaikki kallioketotyypit ovat uhanalaisluokitukseltaan äärimmäi-

sen uhanalaisia (CR). 
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Suositeltavaa olisi säilyttää kohde edelleen kaavassa, vaikka kohtalaista taantumista onkin jo tapahtunut. 

Kohteen ketojen luontoarvot ovat edelleen perinnebiotooppien hoidolla palautettavissa. Osia kohteesta on 

jo liiaksi metsittynyt, ja suositeltava hoito olisi niiden säilyttäminen hakamaisena esimerkiksi laiduntamalla. 

Pienen lehtokuvion voisi jättää luonnontilaan. Hoidettuina saarekkeet lisäävät myös Säpilänniemen kulttuuri-

maiseman arvoa. 

Rajausta on kohdennettu koskemaan vain luonnonarvoalueita maastotyön perusteella. Rajausta esitetään 

muutettavaksi niin, että poistetaan aiemman rajauksen sisään jääneitä viljapellon osia (kartta 1). 

 

Taulukko 1. Potin kallioketojen luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   9 Rajaus     

Kokemäki, Säpilä alaluokat 7 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

s-504 muutostila   2 umpeenkasvu   4 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

S-504 ennallistaen   2 kasvitieteellinen 2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   maisema   4 

295 heikkenevä   - uhanalainen lajisto 8 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 4 ha, uusi: 3 ha maakuntakaava 12 1, 6, 8, 9 

Lisätiedot: Äärimmäisen uhanalaisia (CR) ketojen, hakamaiden perinnebiotooppeja. Lisäksi lehtoa ja ketokasveja.  
Kalliokedot ja kuivat niityt taantuneet, mutta ovat helposti ennallistettavissa. 

 

 

 

 

Kartta 1. Potin kallioketojen (S-504) rajaus.  
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Kuva 3. Heinittyneilläkin alueilla kasvaa edelleen ketokasvillisuutta. Kuvassa mm. ketoneilikka, Dianthus deltoides. 

                

Kuvat 4 ja 5. Isotuomipihlaja, Amelanchier spicata, runsastuu kedoilla ja katajat, Juniperus communis, jäävät metsän sisään. 



192 

 

 

Kuva 6. Pölkkyruoho, Arabis glabra, ja maksaruohot viihtyvät kalliokedolla. 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Ketokasvit ovat tukahtumassa voimakaskasvuisempien lajien puristuksessa. 
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Kuva 1. Maasalon lehtomaista rehevyyttä. 

 

 

 

Sääksiluoto – Marjaluoto – Maasalo – Selkäsalo S-410

 

 

Saarikohde sijaitsee Kokemäen Sääksjärven länsilaidalla. Kohteen nimestä huolimatta suurimmat Maasalon ja 

Selkäsalon saaret eivät ole maakuntakaavan rajauksen sisällä. Marjaluoto ja Sääksiluoto sekä lähistön pie-

nemmät saaret ovat luonnonkauniita ja rakentamattomia kivikkoisia saaria. Rannoilla on tervaleppävaltainen 

lehtovyö ja saarien keskellä vanhaa männikköä.  

Luonnontilaiset saaret sijaitsevat Sääksjärven maakunnallisesti arvokkaalla lintualueella. Pesimälajistossa on 

ainakin kuikka, laulujoutsen, sinisorsa, tavi, haapana, telkkä, härkälintu, pikkutikka ja nuolihaukka.  

Maa- ja Selkäsalon saaret ovat laajempia ja ne on suojeltu, joten niiden lisääminen kohteeseen olisi perustel-

tua. Saarilla on merkittäviä linnustollisia arvoja, lehtoja, järeitä metsälehmuksia ja maakunnallisesti harvinai-

nen kaskikoivikko. Tuoreet keskiravinteiset lehdot ovat uhanalaisluokitukseltaan vaarantuneita (VU). 

Kohteen rajaukseen ehdotetaan lisättäväksi suojellut Maa- ja Selkäsalon saaret sekä kapealti rantametsää 

luotojen kohdalta. Alueet olivat mukana jo Satakunnan luonnonsuojeluselvityksen rajauksessa (kartta 1).  
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Taulukko 1. Sääksiluoto – Marjaluoto – Maasalo – Selkäsalo -kohteen luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   3 Rajaus     

Kokemäki, Sääksjärvi alaluokat 2.2, 1.2 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy     

S-410 luonnontila   1, 2 ojitus, turvetuotanto 2, 3 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

S-410 ennallistaen   0 eläintieteellinen   3 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   kulttuurihistoriallinen 6 

299 vakaa, heikkenevä   =, - luonnontilaisuus   10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 17 ha, uusi: 80 ha     ls-alue, maakuntakaava 1, 12 1, 5, 10, 11 

Lisätiedot: Luonnontilaista sisämaan järvien saaristoluontoa. Huhtaviljelyn jäänteitä. 
Monipuolinen linnusto maakunnallisesti arvokkaalla lintualueella. Vaarantunut luontotyyppi (VU). 

 
Kartta 1. Sääksiluoto – Marjaluoto – Maasalo – Selkäsalo -kohteen (S-410) rajaus. 

 
Kuva 2. Maasalon entistä hakamaata. 
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Kuva 1. Itämeren Litorina-vaiheessa muodostuneita rantaterasseja Järilänvuoren vanhassa harjumännikössä 

 

 

Järilänvuori SL-17

 

Kokemäen Järilänvuoren kivikkoinen harjuselänne muinaisine luode-kaakko -suuntaisine rantavalleineen kuu-

luu harjujensuojeluohjelmaan. Alueella on laaja kuntopolkuverkosto ja kaava-alueen reunan tuntumassa hiih-

tomaja.  

Valoisat harjumänniköt ovat paikoin vanhoja ja järeäpuusto lähestyy kilpikaarnavaihetta. Yhdessä erikoisen 

geologisen muodostuman kanssa metsät muodostavat arvokkaan kokonaisuuden. Paikoin metsää on kuiten-

kin takavuosina hakattu ja kuntopolkuja on sijoitettu uhanalaisen harjuluonnon kannalta väärään paikkaan.  

Lisäksi pohjoispuolen tienvierustassa on vanha soramonttu, jonka lähiympäristön metsä on jossain vaiheessa 

avohakattu. Kasvillisuus on karulla harjulla varsin niukkaa ja tavanomaista; katinlieko, oravanmarja, metsä-

tähti, variksenmarja, poronjäkäliä, isokoralli- ja seinäsammal. Luontotyypit vaihtelevat avolouhikoista puoluk-

katyypin kangasmetsiin.  

Alueen kaakkoiskulman kangasmetsäosassa on tehty enemmän hakkuita ja kaava-alueen reunalla sijaitsevan 

lähteen ympäristö on kärsinyt sekä ojituksista että hakkuista. Lisäksi runsas retkeilijämäärä on hieman kulut-

tanut lähteen lähimaastoa. Järeämpää puustoa on säästetty jonkin verran lähteen ympäriltä ja lahopuutakin 

löytyy. Lähteä ympäröivä korpi on varsin kuiva ja osin muuttumatilassa. Korvesta löytyy edelleen vaateliaam-

paa kasvilajistoa, kuten raita, korpipaatsama, hiirenporras, korpi-imarre, kevätpiippo ja sormisara sekä sam-

malista korpi- lehto- ja kilpilehväsammal ja lehtosuikerosammal. Kuivana kesänä pientä lähteensilmää lukuun 

ottamatta lähdelehtokorven välipinnatkin olivat täysin kuivia. Luonnontilaiset lähteet ovat vesilain suojelemia 

elinympäristöjä ja lehtokorvet erittäin uhanlaisia (EN) luontotyyppejä. 
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Järilänvuoren SL-alue on Harjavallan Merstolasta alkavan pitkän harjujakson eteläpään viimeinen säilynyt 

osa. Harjualueesta kaksi kolmasosaa on jo päätynyt maa-ainestenottoalueeksi. Järilänvuori on suosittu ret-

keily- ja virkistysalue, jota tulisi hoitaa puistomaisten järeiden harjumänniköiden piirteitä kunnioittaen. Sa-

malla toteutuisi harjujensuojelunohjelman tavoitteet ja kohteen geologiset erikoisuudet pääsevät oikeuk-

siinsa. Kaakkoispuolen lähdealueen kunnostamista tulisi myös harkita. Karukkokankaat ovat erittäin uhanalai-

sia (EN) luontotyyppejä. 

Rajausta on tarkennettu maastotyön perusteella. Rajausta esitetään muutettavaksi niin, että eteläosan geo-

logisesti arvokas ja kokonaisuuteen kuuluva matala jyrkänne ja lähteen välitön ympäristö tulevat kokonaan 

mukaan rajaukseen (kartta 1). 

 

Taulukko 1. Järilänvuoren luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   1 Rajaus     

Kokemäki, Järilä alaluokat 6, 8, 1.1 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

SL-17 muutostila   2 hakkuu   2 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste   

SL-17 itsestään, ennallistaen 1, 2 geologinen   1 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   maisema   4 

285 vakaa   = matkailu/virkistys 9 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 41 ha, Uusi: 44 ha harjujensuojeluohjelma 10 1, 12, 95 

Lisätiedot: noin 30 metriä ympäristöstään kohoava harjuselänne ja muinaisrantojen kivitörmiä.  
Metsät osittain vanhoja harjumänniköitä, osin nuorempia. Uhanalaisia kankaita (VU ja EN). Lähde kaakkoiskulmassa. 

 

 
Kartta 1. Järilänvuoren (SL-17) rajaus. 
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Kuva 2. Muinainen rantavalli eli ns. pirunpelto. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Vanhaa männikköä harjun alarinteeltä. 
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Kuvat 4 ja 5. Lähteensilmä ja sitä ympäröivä lehtokorpi. 
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Kuva 1. Frouvanluodossa on laidunnettu hevosia ja lampaita aivan viime aikoihin saakka. 

 

Frouvaluoto – Kukkarikko – Koivusaari - Ruoppalahti S-503

Kokemäenjoen keskiosan Säpilänniemen pohjoispuolinen kohde koostuu Kukkarikon, Koivusaaren ja 

Frouvanluodon saarista ja niiden länsipuoleisesta jokirannasta. Alue edustaa Kokemäenjoen keskiosan alueen 

rehevintä ja monipuolisinta jokiluontoa. 

Joki jakautuu saarten kohdalla useaksi eri uomaksi. Kaikkien saarten alavirran puoleisiin päihin on muodostu-

nut reheviä jokisedimentin muodostamia matalia ja hyvin reheviä lahdelmia. Rehevät lahdet muuttuvat ve-

den mataloituessa isosorsimovaltaisiksi luhdiksi. Saarista ainoastaan Koivusaari on puustoinen. Muilla saarilla 

on vain pienialaisia tervaleppä- ja hieskoivulaikkuja. Laidunnetulla Frouvanluodolla on luhtien lisäksi laajoja 

niittyjä. 

Koivusaaressa ei ole huviloita ja muissakin saarissa niitä on vain muutamia. Ruoppalahden rannat ovat raken-

tamattomia, mutta alavirrassa Säpilänniemen rannalla kesäasuntoja on jo tiuhempaan.  

Valtaosa ilmaversoisista kasvillisuusvyöhykkeistä on nykyään joko puhtaita isosorsimon, Glyceria maxima, tai 

sarjarimmen muodostamia monokulttuureja. Nykyisellään isosorsimo on syrjäyttänyt lähes kaikki aiemmat 

rantavyöhykkeen monilajiset kasvillisuusyhdyskunnat liki metrin syvyiseen veteen saakka. Ainoastaan Ruop-

palahdessa esiintyy alkuperäisiä monilajisia kasvillisuusyhdyskuntia. 
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Kuva 2. Karvalehti ja ulpukka vedessä sekä sarjarimpi vesirajassa. Taustalla ruoholuhtakaistaleen takana kukkiva isosorsimokasvusto. 

Kasvilajisto on lähinnä rehevämpien vesistöjen tyyppilajistoa, kuten limaskat, karvalehti, ahvenvita, kanadan-

vesirutto, uistinvita, vesitatar, ranta- ja siimapalpakko, sarjarimpi, pystykeiholehti, ratamosarpio, kurjen-

miekka, järvikaisla, järviruoko, vesisara, sorsansammal ja tulokaslaji isosorsimo. Erikoisempia kasveja ovat 

kalmojuuri, Acorus calamus ja piuru, Scolochloa festucacea. Kalmojuuri on Satakunnassa lähinnä vain Koke-

mäenjoella tavattava rohdoskasvi. Piurua tavataan laajemmin vain kahdella erillisellä alueella Suomessa. Sa-

takunnan havainnot keskittyvät lähes yksinomaan Kokemäenjoen ympäristöön. 

Saarten luonto poikkeaa toisistaan jonkin verran. Koivurikko on kauttaaltaan puustoinen ja rakentamaton 

saari. Saaren keskiosissa on vanhaa mustikkatyypin istutusmännikköä. Jokirannoista löytyy tuoreita keskira-

vinteisia lehtoja ja pienialaisesti lehtomaista kangasta. Kahdelta muulta saarelta puustoa löytyy vain niukalti. 

Käytännössä puustoiset laikut ovat joko tervaleppävaltaista lehtoa tai tervaleppäluhtaa. Laidunnetuilla alu-

eilla esiintyy rehevänpuoleisia perinnebiotooppeja, jotka ovat lajistoltaan varsin yksipuolisia – lähinnä nurmi-

lauhaa, nurmitähkiötä ja vastaavia laidunheiniä. Luhdat ovat puustoisten alueiden tuntumassa pajuluhtia, 

mutta ulompana esiintyy ruoko-, ruoho- ja saraluhtia. Luhdat ovat monin paikoin taantuneet peittävän 

isosorsimon viedessä kasvutilan alkuperäiseltä luhtalajistolta. Tervaleppäluhta on uhanalaisluokitukseltaan 

erittäin uhanalainen (EN) ja tuore keskiravinteinen lehto vaarantunut (VU). 

Linnustosta runsaita lajeja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku. Vesilinnuista pesii sinisorsia, telkkiä, taveja ja 

toisinaan haapana. Vesilinnusto on täälläkin taantunut vesilintukantojen viimeaikaisen romahduksen seu-

rauksena. Ruskosuohaukkoja pesii vuosittain 1-2 paria ja kahlaajista punajalkavikloja 1-2 paria. Matala ja 



201 

 
kalaisa Ruoppalahti on lähiseudun sääksille merkittävä saalistusalue ja lintuja voi nähdä parhaimmillaan kym-

menkunta yksilöä yhtä aikaa.  

Saaret ja rajaukseen sisältyvät Säpilänniemen ranta-alueet muodostavat maakunnassa ainutlaatuisen koko-

naisuuden ja kohde tuleekin säilyttää kaavassa. Kohteen laatua on heikentänyt Kolsin yläpuolisen Kokemäen-

joenosan rantojen yksipuolistuminen tulokaslaji isosorsimon täyttäessä rantavyöhykkeitä ja syrjäyttäessä al-

kuperäistä monimuotoista rantakasvillisuutta. Tästä huolimatta kohteen luonnonarvot ovat maakunnallisesti 

merkittävät. Alueella on lisäksi suuri merkitys lähialueen virkistyskäytölle. 

Rajaus esitetään pidettäväksi ennallaan, vaikka varsin edustavaa jokiluontoa löytyy lisää sekä ala- että ylävir-

rasta (kartta 1). Kohteen huomattavien luonnonarvojen perusteella oikea kaavamerkintä olisi SL. 

 

Taulukko 1. Frouvaluoto – Kukkarikko – Koivusaari – Ruoppalahti -kohteen luokittelu. 

Kunta, kylä Pääluokka   4 Rajaus     

Kokemäki, Säpilä alaluokat 2.2,3.3, 9 ennallaan   1 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

S-503 muutostila   2 haitallinen vieraslaji 5 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     
Suojelupe-
ruste 

  

S-503 ennallistaen   2 kasvitieteellinen 2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   eläintieteellinen 3 

282 heikkenevä   - maisema   4 

Pinta-ala Suojelustatus monipuolisuus 5 

MK: 87 ha maakuntakaava 12 matkailu/virkistys 9 

Lisätiedot: Kokemäenjoen luonnoltaan parhaiten säilynyt ja Lähteet (lähteen numero) 
luonnonarvoiltaan monimuotoisin alue. 1, 8, 13, 14, 16 

 

 

Kartta 1. Frouvaluoto – Kukkarikko – Koivusaari – Ruoppalahti -kohteen (S-503) rajaus. 
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Kuva 3. Koivusaaren lahdelmaan on muodostunut poikkeuksellinen, noin hehtaarin laajuinen, sarjarimpikasvusto. 

 

Kuva 4. Kalmojuuri, Acorus calamus, on vanha rohdoskasvi, joka leviää kasvullisesti Kokemäenjoessa. 
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Kuva 1. Pohjoisen saaren kallioketoa ja saarten välinen jokiuoma. Taustalla eteläisen saaren lehtoa ja kalliojyrkänteitä. 

 

Forsbyn koski ja Katajaluoto sl-40

Kokemäen Karekselan ja Koskenkylän kylien välissä sijaitseva Forsbyn koski ja sen eteläpuolella sijaitsevat Lin-

naluodon koskisaaret ovat SL-kohteen ohella muinaisjäännösalueita. Alueella on sijainnut ilmeisesti jo 1200-

luvulla linnavarustus. Ainakin eteläinen uoma on mahdollisesti kaivettu. Pohjoisemman saaren rinteillä nä-

kyykin edelleen selkeästi linnavarustuksen maavallien ja vallihaudan muodot. Paikalla kasvaa rautakauden 

ajoilta periytyviä kasveja mm. nurmilaukkaa ja mäkikauraa. Laidunnetut niittyalueet ovat umpeutuneet eten-

kin pohjoisemmassa saaressa, ja niille on muodostunut suurelta osin lehtoa ja suuruohoniittyä. Kuivilta kal-

lioilta löytyy ketokasveja, kuten isomaksaruoho, keltamaksaruoho, keto-orvokkia, ketoneilikkaa, keltamatara, 

pietaryrtti, ahosuolaheinä, pölkkyruoho, kissankello, pukinjuuri, mäkitervakko ja aholeinikki. Katajia kasvaa 

edelleen avoimemmilla paikoilla, sekä kituvina lehtojen varjostamana.  

Eteläisen saaren länsireunalla on, ajoittain tulvan alle jäävää, harmaaleppävaltaista kosteaa ja runsasravin-

teista suurruoholehtoa. Muutoin alueen lehdot ovat kulttuurivaikutteisia tuoreita runsas- ja keskiravinteisia 

lehtoja.  Puustossa tervaleppää, harmaaleppää, tuomia, pihlajia ja haapoja. Pensaita edustavat koiranheisi ja 

terttuselja.  Rannoilla kasvaa ruokohelpi, viitakastikka, rantaminttu, luhtalemmikki ja viiltosara. Alueelta aikai-

semmin tavattua vesinenättiä ei tällä kertaa tavattu.  Nurmilaukkaa ja törrösaraa on molemmissa saarissa. 

Haitallinen vieraslaji jättipalsami, Impatiens glandulifera, on viime vuosina runsastunut alueella. Tilanne ei 

vielä ole toivoton, joten kiireelliset hoitotoimet tulisi aloittaa mahdollisimman pian. Myös Kokemäenjoella 
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voimakkaasti levittäytyvää isosorsimoa on aivan alueen tuntumassa. Laji kiinnittyy heikosti kivipinnoille, 

mutta tämänkin lajin leviämisen rajoittaminen on tarpeen. 

Linnaluodon lehtosaaret kallioketoineen ovat paitsi luonnoltaan, niin myös arkeologisesti merkittävä alue. 

Kohteen arvo on hieman taantunut niittyjen ja ketojen umpeenkasvun sekä tulokaslajien myötä, mutta Lin-

naluodon luonnonarvot ovat palautettavissa hyvin suunnitellun hoidon avulla. 

Kalliokedot ovat uhanalaisluokitukseltaan äärimmäisen uhanalaisia (CR) ja tuoreet runsasravinteiset lehdot 

erittäin uhanlaisia (EN). Kosteat runsasravinteiset lehdot ovat vaarantuneita (VU). 

Rajausta on tarkennettu maastotyön perusteella. Rajausta esitetään muutettavaksi niin, että eteläosan re-

hevä lehtoalue ja kokonaisuuteen kuuluvat pari rantakalliota ja niiden lähiympäristö tulevat kokonaan mu-

kaan rajaukseen (kartta 1). Kohteen nimi tulisi muuttaa kuvaavammaksi esimerkiksi ”Linnaluoto” tai ”Forsbyn 

koski ja Linnaluoto”. 

Taulukko 1. Forsbyn koski ja Katajaluoto -kohteen luokittelu. 

Kunta, kylä Pääluokka   9 Rajaus     

Kokemäki, Koskenkylä alaluokat 1.2, 4 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

sl-403 muutostila   2 umpeenkasvu, vieraslaji 4, 5 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste   

SL-403, SM itsestään, ennallistaen 2 kasvitieteellinen 2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   maisema   4 

281 heikkenevä   - kulttuurihistoriallinen 6 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 4 ha, uusi: 5 ha maakuntakaava 12 1, 18 

Lisätiedot: uhanalaisia ketojen perinnebiotooppeja, lehtoa ja rautakautisia kasveja. Kedot ja niityt taantuneet.  
Kalliokedot ovat äärimmäisen uhanalaisia (CR) ja alueen lehdot vaarantuneita ja erittäin uhanalaisia (VU ja EN). 

 

Kartta 1. Forsbyn koski ja Katajaluoto -kohteen (sl-403) rajaus. 
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Kuva 2. Kuvattu eteläisen saaren kalliojyrkänteeltä pohjoiseen saareen. 

 
Kuva 3. Eteläisempi uoma. Taustalla rannan puoleista lehtoa ja kalliorantaa. Kuvaushetkellä vesi oli yli metrin normaalia alempana. 
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Kuva 1. Harjunsuon karua lyhytkorsinevaa. 

 

 

Harjusuo SL-91

 

Keskustaltaan ojittamaton ja laaja suoalue Kokemäen Tulkkilan tuntumassa. Pitkänomaisen ja karun kilpikei-

taan keskusta on huomattavan korkealla ja reunaluisu on paikon varsin jyrkkä. Suon keskustan nevaosa on 

useita metrejä rämereunoja korkeammalla. Harjusuon (karttanimi on Harjunsuo) keskustan tasaisella lyhyt-

korsinevaosalla kermejä ei juuri ole havaittavissa. Reunaan mentäessä esiintyy lyhytkorsirämeyhdistymää. 

Ulompana on kangas- ja isovarpurämeitä, joista osa on vanhojen ojitusten seurauksena eriasteisissa muuttu-

mavaiheissa. Ruoppaisia rimpiä löytyy etenkin suon lounaisosasta. Suonreunasta löytyy myös tupasvillarä-

meitä ja pitkälle muuttuneita turvekankaita, joista osalla on jo lehtoakin. Muutamalla paikalla suon reunassa 

on sekä vanhoja että aivan viimeaikaisia maanparannusturpeen ottoalueita. Isovarpu- ja tupasvillarämeet 

sekä tupasvillakorvet ovat uhanalaisluokitukseltaan vaarantuneita (VU) ja kangasrämeet erittäin uhanalaisia 

(EN). 

Harjusuo on myös hyvä lintusuo. Pesimälajistossa muun muassa kuovi (NT), kapustarinta (RT) ja töyhtö-

hyyppä. Muuttoaikoina Harjusuolla ja sen lähipelloilla levähtää maakunnallisesti merkittävä määrä hanhia ja 

kurkia. Tundra- ja metsähanhia on parhaimmillaan laskettu lähes 2000 yksilöä. Lähialueelle kertyy syksyisin 

satoja kurkia. Kurjet yöpyvät aluksi Harjusuolla, kunnes siirtyvät Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston alueelle 

yöpymään. Kurjet käyvät edelleen päivisin Harjusuon lähialueella ruokailemassa. 

Huomattava pinta-ala, kohtalaisen hyvin säilynyt luonnontila ja kytkeytyneisyys läheiseen kansallispuistoon 

nostaa Harjusuon luonnonarvoiltaan maakunnallisesti merkittäväksi. 

Kohteesta suuri osa on jo yksityistä suojelualuetta. Maakuntakaavan rajaus ei kaikilta osin ole ekologisesti 

mielekäs. Rajausta esitetään muutettavaksi siten, että laajennuksia tulisi eteläosan kaavarajauksen 
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ulkopuolelle jääneelle ojittamattomalle alueelle ja lisäksi paikoin vesitalouden kannalta tärkeille, ojitetuille, 

reunarämeille. Kaavarajauksesta esitetään poistettavaksi luoteiskulmasta alue, joka on peltoa (kartta 1). Koh-

teen nimi tulisi muuttaa kaavassa karttanimen mukaan Harjunsuoksi. 

 

 

Taulukko 1. Harjusuon -kohteen luokittelu. 

Kunta, kylä Pääluokka   2 Rajaus     

Kokemäki, Kuurola alaluokat 2.2 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

SL-91 muutostila   2 ojitus, kuivuminen 1,8 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste   

SL-91 itsestään, ennallistaen 1,2 eläintieteellinen 3 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   maisema   4 

283 heikkenevä   - luonnontilaisuus 10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 245 ha, uusi: 276 ha luonnonsuojelualue 1 1, 5, 20 

Lisätiedot: keskiosiltaan ojittamaton ja lähes luonnontilainen keidassuo. Reunaojista osa on umpeutumassa. 
Uhanalaisista luontotyypeistä kolme on vaarantunutta (VU) ja yksi erittäin uhanalainen (EN). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kartta 1. Harjusuon -kohteen (SL-91) rajaus. 
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Kuva 2. Harjusuon reunan isovarpurämeen takaa avautuu puuton neva. Etualalla leväkköä, Scheuchzeria palustris. 

 

 
Kuva 3. Kesällä 2019 vesipintaa ei juuri löytynyt. 
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Kuva 1. Kohteen eteläpuolinen Tiirikan-Osman luotoryhmä. 

 

Sääksjärven itäreunan lintuluodot SL-438

Alueeseen sisältyy Kokemäen Sääksjärven itäreunan rakentamattomia lehtosaaria, karumpia luotoja, saaren-

rantakallioita ja kivikoita. Kohde jakautuu kahteen eri osa-alueeseen. Pohjoinen alue on Ytin ja Sarvan saarien 

sekä lähiluotojen muodostama kokonaisuus. Eteläisempi osa maakuntakaavan SL-alueesta rakentuu Tiirikan 

ja Osman saarista ympäristöineen.  

Puustoisimmissa saarissa kasvaa uhanalaisluokitukseltaan vaarantunutta (VU) tuoretta ja kuivanpuoleista 

keskiravinteista tervaleppävaltaista lehtoa. Sääksjärven kivikkoisten ja pienten saarten lehdoissa on runsaasti 

maankohoamisrannikon puna-ailakkityypin lehtojen piirteitä. Kasvilajistossa esiintyvät muun muassa puna-

ailakki, mesiangervo, ranta-alpi, lehtovirmajuuri, rantaminttu, viitakastikka, rantakukka, korpipaatsama, pu-

nakoiso, terttuselja, taikinamarja, pihlaja, tervaleppä, harmaaleppä ja tuomi. Rannoilla ja kivikoissa on pai-

koin laajoja viiltosaravaltaisia ja vesilinnuille tärkeitä suojaisia sarakasvustoja. Vedessä ja vesirajassa esiintyy 

tyypillisiä lievästi rehevien järvien kasveja, kuten ulpukka, rantapalpakko, järvisätkin, viiltosara, vesisara, ren-

tukka, myrkkykeiso, leveäosmankäämi ja järvikorte. Lisäksi eteläiseltä alueelta on havaintoja erittäin uhan-

alaisesta (EN) rantalitukasta, Cardamine parviflora. Vaihtelevasti esiintyvästä lajista ei vuonna 2019 tehty ha-

vaintoja. 

Linnusto on luodoilla monipuolista. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kuikka, silkkiuikku, laulujoutsen, kanadan-

hanhi, haapana, sinisorsa, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, sääksi, nuolihaukka, kalatiira, pikkulokki, kalalokki, 

harmaalokki (VU), rantasipi ja pikkutikka. Sääksjärvi on myös kokonaisuudessaan arvioitu maakunnallisesti 

arvokkaaksi lintualueeksi. 

Rajaus esitetään pidettäväksi pääosin ennallaan. Eteläisen alueen eteläosaan esitetään pientä rajauksen tar-

kennusta siten, että Suutarinlahden ruoikkoalue ja kapea rantaluhta sekä lehtokaistale lisättäisiin alueeseen. 

Ehdotettavalla alueella pesii mm. härkälintu, silkkiuikku, rytikerttunen, ruokokerttunen, kaulushaikara ja rus-

kosuohaukka. 
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Taulukko 1. Sääksjärven itäreunan lintuluodot -kohteen luokittelu. 

Kunta, kylä Pääluokka   3 Rajaus     

Kokemäki, Sääksjärvi alaluokat 3.3, 7 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

SL-438 luonnontilainen 1 ei muutosta   0 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste   

SL-438 ei tarvetta   0 eläintieteellinen 3 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   maisema   4 

300 vakaa   = luonnontilaisuus 10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 37 ha, uusi: 39 ha maakuntakaava 12 1, 5, 9, 10, 11, 21 

Lisätiedot: luonnontilaisia, rakentamattomia, lintusaaria - ja luotoja sekä monipuolinen linnusto. 
Havaintoja erittäin uhanalaisesta (EN) rantalitukasta, Cardamine parviflora. Vaarantunut (VU) lehtotyyppi. 

 
Kartta 1. Sääksjärven itäreunan lintuluodot -kohteen SL-438 rajaus. Ytin–Sarvan saariryhmä. 

 
Kuva 2. Sarvan saaren eteläpuolen matalikon pesimälinnustolle tärkeitä luotojen välisiä sarakasvustoja ja pienialaisia saraluhtia. 
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Kartta 2. Sääksjärven itäreunan lintuluodot -kohteen (SL-438) rajaus. Tiirikan–Osman saariryhmä. 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Tiirikan ja Osaman välistä rikkonaista ja monimuotoista karikkoa. 
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Kuva 1. Näkymä Lievijärven Loukaslahdelta. Etualalla kukkii nuottaruoho, Lobelia dortmanna. 

 

 

Lievijärvi S-412

Kokemäen Kauvatsan Lievijärvi on pintavesityypiltään matala humuspitoinen järvi. Lievijärven ekologinen tila 

on kuitenkin hyvä. Järven rannoilla on laajalti huvila-asutusta, mutta luonnontilaiset kalliosaaret ovat raken-

tamattomia. Rakentamattomia alueita löytyy vielä muutamien rehevämpien lahtien perältä. Järvellä on 

moottorivene- ja kelkkailukielto. Huviloista huolimatta järvellä on erämainen leima.  

Karut kangasmetsien rajaamat rannat ovat kivisiä. Aivan rannassa saattaa olla kapea tervaleppävaltainen leh-

tovyöhyke. Kahilalahdessa ja Jyränlahdelta tapaa myös laajempia järviruoko- ja viiltosarakasvustoja sekä avo-

luhtia. Kahilalahden kelluslehtisvyöhyke on varsin laaja. 

Pesimälinnustosta tavataan kuikka, härkälintu, laulujoutsen, tavi, sinisorsa, haapana, kalalokki, harmaalokki 

(VU) ja ruokokerttunen. Lievijärvellä on pesinyt erittäin uhanalainen (EN) selkälokki, Larus fuscus aivan viime 

vuosiin asti.  

Kasvilajisto on tyypillistä keskiravinteisten järvien lajistoa: nuottaruoho, järvikaisla, järviruoko, lumme, ul-

pukka, uistinvita, siimapalpakko, rantapalpakko ja leveäosmankäämi. Rantaviivassa ja luhdilla siniheinä, viita-

kastikka, jouhivihvilä, ranta-alpi, rantakukka, suoputki, kurjenjalka, viiltosara, vesisara ja pullosara. 

Kohteen luonnontila täyttää edelleen maakunnalliset edellytykset ja on lievästä rehevöitymisestä ja huvila-

asutuksesta huolimatta poikkeuksellisen hyvin säilynyt osa satakuntalaista järviluontoa. Matalat humusjärvet 

ovat uhanalaisluokitukseltaan vaarantuneita (VU). 

Alueella on voimassa oleva rantaosayleiskaava. Kaavassa Pitkänokan länsilaita on varattu retkeily- ja ulkoilu-

käyttöön. Lisäksi niemen kärkeen on rajattu arvokas kallioalue. Jyränlahteen on merkitty kaavassa metsälain 

mukainen pienveden välitön lähiympäristö. Maakuntakaavan S-rajaukseen esitetään näiltä osin laajennusta 

(kartta 1). Kaavamerkintä SL sopisi paremmin hyvin säilyneen erämaajärven luonteeseen. 
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Kuva 2. Kahilalahden ruoikoiden keskeltä löytyy useita luonnontilaisia saaria. 

Taulukko 1. Kohteen Lievijärvi luokittelu. 

Kunta, kylä Pääluokka   3 Rajaus     

Kokemäki, Kauvatsa alaluokat 7 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

S-412 luonnontilaisen kaltainen 1 ei muutosta   0 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste   

S-412 ei tarvetta   0 maisema   4 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   matkailu/virkistys 9 

288 vakaa   = luonnontilaisuus 10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 119 ha, uusi: 125 ha maakuntakaava 12 1, 22 

Lisätiedot: luonnontilaisia, rakentamattomia, kalliosaaria, reheviä lahtia ja karumpaa järviluontoa. 
Ekologinen tila hyvä ja vedenkorkeus pääosin luonnollisella tasolla. Tyypiltään vaarantunut matala humusjärvi (VU). 

 
Kartta 1. Kohteen Lievijärvi (S-412) rajaus. 
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Kuva 3. Näkymä Kahilalahdelle. 

 

 

 
Kuva 4. Näkymä Loukaslahdelta Järviniitynlahden suuntaan. 
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Kuva 1. Kolsin tulvalampi kuvattuna voimalaitospadolta. Isosorsimo, Glyceria maxima, on levittäytynyt kaikille ranta-alueille. 

 

 

Kolsin tulvalampi SL-2042

 

Kokemäen Kuoppalan kylän kupeeseen jäänyt Kolsin voimalaitoksen ohijuoksutuksia varten jätetty entinen 

luonnontilainen jokiuoman pätkä. Kivikkoisella ja rikkonaisella lampijaksolla on säilynyt osin aiemman luon-

nontilaisen jokiuoman piirteitä.  

Tulva-altaan eteläpäässä oleva pohjapato pitää veden korkeuden, ohijuoksutustilanteita lukuun ottamatta, 

vakaana. 

Tulvalammessa on pitkään säilynyt kasvilajeja, jotka muualta jokivarresta ovat hävinneet voimalaitosrakenta-

misen ja säännöstelyn seurauksena. Edustavimpia ovat erittäin uhanalaiset (EN) rantaorvokki, Viola stagnina 

ja rantalitukka, Cardamine parviflora. Rantalitukka on varsin harvalukuinen laji Satakunnassa, vain puolen-

kymmentä esiintymää. Lisäksi rantalitukka on luonnonsuojelulailla erityisesti suojeltava, kuten myös alueella 

esiintyvä, vaarantunut (VU), vuollejokisimpukka, Unio crassus. Rantaorvokki on ilmeisesti kadonnut juoksu-

tusten lisääntymisen, kasvutilan puuttumisen ja aho-orvokin kanssa risteytymisen seurauksena. Rantalitu-

kasta on viimeisin havainto vuodelta 2015. 

Kohteen kasvillisuudesta löytyvät todennäköiset muinaistulokkaat vesinenätti ja tummatulikukka. Lisäksi alu-

eelta on löydetty aho-orvokki, lituruoho, mäkitervakko, keltaängelmä, suomenhierakka ja pölkkyruoho.  

Kolsin tulvalampi on enimmäkseen säilynyt entisellään, mutta tulokaslaji isosorsimo, Glyceria maxima, on 

runsastunut huomattavasti ja uhkaa osaa kasvierikoisuuksista. Lähes koko alueella isosorsimo täyttää rantoja 
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ja rantavettä yli puolen metrin syvyyteen saakka. Paikoin järvikorte- ja viiltosarakasvustot ovat toistaiseksi 

säilyneet kaikkein karuimmilla rannoilla. 

Kohteen rajausta esitetään supistettavaksi ekologisesti mielekkäämmäksi rajaamalla pois voimalaitoksen ala-

puolista lasku-uomaa maakuntakaavarajauksen itä- ja eteläpuolelta (kartta 1). Alueen sijainti ja luonne huo-

mioon ottaen oikeampi kaavamerkintä olisi S.  

 

Taulukko 1. Kolsin tulvalampi -kohteen luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   4 Rajaus     

Kokemäki, Kuoppala alaluokat   muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

SL-2042 muutostila   2 haitallinen vieraslaji 5 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     
Suojelupe-
ruste 

  

uusi ennallistaen    2 kasvitieteellinen 2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   erikoisuus   7 

302 heikkenevä   - uhanalainen lajisto 8 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 19 ha, uusi: 16 ha maakuntakaava 12 1, 8, 15, 23, 64, 96 

Lisätiedot: ohijuoksutuksiin varattu luonnontilaisen kaltainen ja lampimainen sivuoma. Esiintynyt aiemmin 
erittäin uhanalaiset (EN) rantaorvokki, Viola stagnina ja rantalitukka, Cardamine parviflora.  

 

 

 
Kartta 1. Kohteen Kolsin tulvalampi (SL-2042) rajaus. 
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Kuva 2. Tulva- ja lasku-uoman välistä lehtokannasta on käsitelty viime aikoina. 

 
Kuva 3. Tulvalammen pohjoisrantaa. Isosorsimo, Glyceria maxima, täyttää rantoja. 
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