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Kuva 1. Peurainnevan laajaa lyhytkorsinevaa kuvattuna pohjoiseen Etelä-Pohjanmaan suuntaan. 

 

Peurainneva S-299

Merikarvian Peurainneva sijaitsee kunnan koilliskulmassa aivan Etelä-Pohjanmaan maakunnan rajalla. Suon 

pohjoisosa ylittää maakuntarajan.  

Valtaosa suon Satakunnan puoleisesta osasta on karua kilpikeidasta. Aapasuota löytyy alueen itäosasta ja laa-

jemmin maakuntarajan pohjoispuolelta. Keidasosa on valtaosin keidasrämettä, reunaosissa kermirakenne on 

heikosti kehittynyt. Itäreunalla on muutamia allikkoita ja kuljunevoja keidasosan reunalla. Aapasuo-osassa 

esiintyy lähinnä karuja lyhytkorsinevoja ja -rämeitä. Hieman rehevimmillä paikoilla tapaa karuhkoja sara-

nevoja- ja -rämeitä. Isovarpu-, lyhytkorsi ja tupasvillarämeet sekä saraneva ovat uhanalaisluokitukseltaan 

vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Sararämeet ovat erittäin uhanalaisia (EN). 

Mäntyvaltaiset ja karut suosaarekkeet ovat osin säilyneet luonnontilaisina, mutta osalle saarekkeista on koh-

distunut hakkuita.  Poronjäkäläisiä kalliopaljastumia löytyy joiltakin kivennäismaasaarekkeista. Suon reu-

naosat on pääosin ojitettu, mutta osa ojista on umpeutumassa. Reuna-alueilta ja saarekkeiden tuntumasta 

löytyy luonnontilaisen kaltaisia isovarpu-, tupasvilla- ja rahkarämeitä. Paikoin rämeet ovat eriasteisissa muut-

tumavaiheissa. Muutokset ovat kuitenkin keskimäärin lieviä. 

Linnusto lienee taantunut kuivumisen ja suolinnuston yleisen vähenemisen seurauksena. Maastokartoitus 

tehtiin heinäkuun lopulla ja tuoretta linnustotietoa kohteelta on niukalti. 

Luonnontilan muutoksista huolimatta Peurainneva on huomattavan hyvin säilynyt ja lähes kokonaan luon-

nontilaisen kaltainen. Suo on osa laajempaa Pohjois-Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan rajan molemmin puolin 

kulkevaa itä-länsisuuntaista luonnontilansa säilyttäneiden soiden ketjua. Peurainneva täydentää alueen suo-

jeltujen soiden kokonaisuutta. Peurainnevan tuntumassa ei enää ole muita käsittelemättömiä soita, joten 
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suo on merkittävä myös suoverkostojen kytkeytyneisyyden näkökulmasta. Merkittävän suokokonaisuuden 

suojelun toteutus olisi hyvä tehdä yhdessä Etelä-Pohjanmaalle ulottuvan osan kanssa.  

Rajausta on tarkennettu maastotyön perusteella. Lähinnä esitetään lisättäväksi heikkotuottoisia ja ojitettuja 

reuna-alueiden rämeitä. Niiden ennallistamisella voitaisiin kohentaa suon vesitaloutta ja palauttaa luonnonti-

laa varsin helposti (kartta 1). Kohteen luonnontilaisuus ja koko huomioon ottaen kaavamerkinnäksi sopisi pa-

remmin SL. 

 

Taulukko 1. Peurainnevan luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   2 Rajaus     

Merikarvia, Koittankoski alaluokat 2.2 muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

S-299 muutostila   2 ojitus   1 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     kuivuminen  8 

S-299 ennallistaen   2 Suojeluperuste 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   uhanalaisia luontotyyppejä 8 

453 vakaa, heikkenevä =,- luonnontilaisuus 10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 144 ha, Uusi: 158 ha maakuntakaava 12 1, 3, 4, 28 

Lisätiedot: pääosin luonnontilaisen kaltainen, mutta reunojen ojitus heikentää luonnontilaa.  
Linnusto taantunut. Kohteella on useita uhanalaisia suoluontotyyppejä (VU ja EN). 

 

 

 

 

Kartta 1. Merikarvian Peurainnevan (S-229) rajaus. 
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Kuva 2. Peurainnevan harvoja allikoita. 

 

Kuva 3. Karua saranevaa suon itäpuoliskolla. 
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Kartta 1. Merikarvian Siltanevan (S-499) rajaus. 

 

 

 

Bruumosanlammit eli Siltaneva S-499

 

Merikarvian Siltaneva sijaitsee aivan kunnan luoteiskulmassa Timmerheidin kylän pohjoispuolella noin 13 ki-

lometriä kuntakeskuksesta pohjoiseen. Kohteesta noin neljännes on suojeltu tai tulossa suojeluun lähiai-

koina.  

Siltanevan luontoa on tutkittu perusteellisesti muutama vuosi sitten Satakunnan soiden moninaiskäyttöselvi-

tyksen yhteydessä. Luontotiedot perustuvat suurelta osin näihin tietoihin ja Tiira-lintuhavaintotietokantaan. 

Siltaneva kuuluu aapasoihin, jotka ovat Etelä-Suomessa luontaisestikin harvinaisia. Suon keskiosia vallitsevat 

puuttomat sara- ja lyhytkorsinevat sekä rimpinevat. Laiteilla esiintyy puustoisia rämeitä ja nevarämeitä sekä 

turvekankaita. Valtaosa alueen kasvillisuudesta on joko ombro- tai oligotrofista, mutta rimpisillä alueilla esiin-

tyy myös mesotrofiaa. 

Siltanevan reunat ja kohderajauksen ulkopuoliset suoalueet on enimmäkseen ojitettu itäreunan kivennäis-

maarinteeseen liittyvää osaa lukuun ottamatta. Ojittamattomalla keskiosalla esiintyy luonnontilaisen kaltaisia 

lyhytkortisia ja saraisia nevoja.  Aivan keskellä on rahkaista rimpinevaa. Kalvakkanevaa esiintyy yleisesti ja 
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länsireunalla sekä rahkarämeitä että lyhytkorsinevoja. Suon laiteiden puuttomilla nevoilla rahkaisuutta esiin-

tyy yleisesti. Runsassaraisia alueita esiintyy vähemmän kuin lyhytkortisuuteen sekoittunutta saranevaa. 

Siltanevan suoluontotyypeistä vaarantuneita (VU) ovat isovarpu-, lyhytkorsi- ja tupasvillarämeet. Kohteen 

nevoista vaarantuneita (VU) ovat minerotrofiset lyhtykorsinevat sekä sara- ja kalvakkanevat. Rimpinevat ovat 

erittäin uhanalaisia (EN). Keskiboreaaliset aapasuot on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) luontotyyppiyhdis-

telmäksi. Suon pohjoisosan allikot kuuluvat vesilaissa mainittuihin vesiluontotyyppeihin. 

Soiden kytkeytyneisyyden näkökulmasta Siltaneva on osa merkittävää arvosoiden keskittymää. Suon tuntu-

massa on useita laajoja, allikkoisia ja keskustoiltaan ojittamattomia soita, kuten Väsyneva, Rösmosa ja Man-

kaneva. Siltanevan arvokas aapasuo yhdessä lähialueen keskustoiltaan ojittamattomien soiden kanssa olisi 

oiva ennallistuskohde 

Laaja, enimmäkseen luonnontilaisen kaltaisena säilynyt, ja rimpinen Siltaneva on vaateliaan suolinnuston 

kannalta poikkeuksellisen potentiaalinen elinympäristö. Siltanevan linnustotiedot ovat puutteellisia, mutta 

pesimälajistoon kuuluu ainakin vaarantunut riekko (VU) sekä laulujoutsen, taivaanvuohi, metsäviklo, liro ja 

kapustarinta.  

Kohteen rajaukseen ei esitetä muutosta (kartta 1). Kaavamerkintä SL on erittäin suositeltava Siltanevan arvo-

alueelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Siltanevan luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   2 Rajaus     

Merikarvia, Timmerheidi alaluokat 2.2 ennallaan   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

S-499 luonnontilainen, muutostila 1, 2 ojitus   1 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     kuivuminen  8 

S-499 ennallistaen   2 Suojeluperuste 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   uhanalaisia luontotyyppejä 8 

428 vakaa, heikkenevä =,- luonnontilaisuus 10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 126 ha luonnonsuojelualue, mk-kaava 1, 12 1, 2, 4, 28, 29 

Lisätiedot: pääosin luonnontilaisen kaltainen, mutta reunojen ojitus heikentää luonnontilaa. Kohteella on  
useita uhanalaisia suoluontotyyppejä (VU ja EN). Vaarantuneen (VU) riekon, Lagopus lagopus, elinaluetta. 
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Kuva 1. Lauttijärven eteläosa on edelleen avoin ja monimuotoinen. 

 

 

Lauttijärvi SL-134

 

 

Merikarvian Lauttijärvi sijaitsee kunnan koillisreunalla aivan Siikaisten rajalla. Lauttijärvi on Tuorijoen perkaa-

misen yhteydessä laskettu luhtarantainen ja rehevä järvi. Lauttijärven kylässä on paljon karjataloutta ja run-

saasti arvokaita laidunnettuja perinnebiotooppeja aivan järven tuntumassa. Osaa järven luhdista laidunne-

taan edelleen.  

Järvi on hyvin umpeenkasvanut ja maakuntakaavarajausten sisällä on enää hyvin vähän avointa vesialuetta. 

Oletettavasti osa arvokkaasta linnustosta on siirtynyt rajausten ulkopuolelle umpeenkasvun myötä.  

Linnustotiedot ovat varsin vaillinaisia, mutta edelleen järvellä pesii laulujoutsen, sinisorsa, tavi, telkkä, kurki ja 

mahdollisesti vaarantunut (VU) heinätavi. Koko järvellä on edelleen huomattavat edellytykset toimia moni-

puolisen linnuston elinympäristönä.  

Vielä avoimilla alueilla on edustavia järvikaisla- ja kelluslehtiyhdyskuntia. Osa suuruohoisista rantaluhdista on 

luonnontilaisia tai vaihtoehtoisesti laidunnettuja. Hyvin suunnitelluilla hoitotoimilla järven luonnonarvoja olisi 

mahdollista kohentaa entisestään. 

Kohteen rajausta ei liene tarpeen muuttaa, vaikka osa luonnonarvoista on siirtynyt keskemmälle järveä 

(kartta 1) 
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Taulukko 1. Lauttijärven luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   3 Rajaus     

Merikarvia, Lauttijärvi alaluokat 3.3, 9 ennallaan   1 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy     

SL-134 muutostila   2 umpeenkasvu, rehevyys 4, 6 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

SL-134 ennallistaen   2 kasvitieteellinen   2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   eläintieteellinen   3 

445 heikkenevä   - luonnontilaisuus   5 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 68 ha maakuntakaava 12 1, 5, 29, 36 

Lisätiedot: Aikanaan laskettu järvi, josta umpeenkasvun seurauksena kehittynyt lintujärvi. 
Taantunut mahdollisesti umpeenkasvun seurauksena. Lisäselvitykset luonnonarvoista tarpeen. 

 
Kartta 1. Lauttijärven -kohteen (SL-134) rajaus. 

 
Kuva 2. Umpeen kasvaneen Pitkälahden suurruohoista luhtaa. 
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Kuva 1. Lampi on luhtarantainen ja reheväkasvuinen. 

 

 

 

 

Präänholman lampi s-130

 

Präänholman lampi sijaitsee Merikarvian keskustaajaman eteläpuolella Merikarvianjoen suistossa. Kohde 

koostuu vanhasta Merikarvianjoen lasku-uomasta ja umpeutuneista pienistä merenlahdista.  

Kohteella on havaittavissa maankohoamisrannikon primäärisukkession alkuvaiheita. Sukkession metsäisem-

mät vaiheet jäävät kaavarajauksen ulkopuolelle. Reunametsiä on paikoin hakattu rajauksen sisäpuoleltakin. 

Lammen eteläosasta on yhteys Peipunlahteen. Rannoilla on kapealti tervaleppävaltaista tuoretta keskiravin-

teista lehtoa. Kohteeseen kuuluu myös yksi erillinen umpeenkasvanut vanha saraluhta.  

Avoimella osalla paju, sara- ja ruoholuhtia. Kasvillisuus on tyypillistä umpeutuvien ja rehevien fladojen kasvil-

lisuutta, kuten leveäosmankäämi, ratamosarpio, kurjenjalka, vesisara, viiltosara, pullosara, järvikaisla, ranta-

alpi, suoputki, järvikorte, kurjenmiekka, korpikastikka, suohorsma, luhtavilla, luhtamatara, rantakukka, terttu-

alpi, myrkkykeiso, vesikuusi ja ulpukka. Luhtien sammalista okarahkasammal vallitsee pohjakerroksessa. 

Linnustotiedot ovat puutteellisia, mutta joka tapauksessa kosteikkolinnusto on avoveden puutteessa niukkaa; 

sinisorsa, tavi ja taivaanvuohi. 

Kohde ei ole kovin erikoinen lajistoltaan tai luontotyypeiltään, mutta se edustaa hyvin satakuntalaisen maan-

kohoamisrannikon pienten jokisuistojen luonnon kehityskulkuja. Rajaus esitetään pidettäväksi entisellään 

(kartta 1). 
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Taulukko 1. Präänholman lammen taulukointi. 

Kunta, kylä Pääluokka   6 Rajaus     

Merikarvia, Alakylä alaluokat 3.3 ennallaan   1 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy     

s-130 muutostila   2 luonnol. umpeutuminen 4 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

S-130 ei tarvetta   0 kasvitieteellinen   2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   eläintieteellinen   3 

457 vakaa   = luonnontilaisuus   5 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 9 ha maakuntakaava 12 1 

Lisätiedot: Umpeutuva jokiuoma ja merenlahti. Osin primäärisukkession alkuvaihetta. 
Umpeutuminen pääosin luonnollinen prosessi, vaikka tien rakentaminen on sitä edesauttanut. 

 
Kartta 1. Präänholman lampi -kohteen (s-130) rajaus. 

  
Kuvat 2 ja 3. Paju- ja saraluhtaa sekä rantakukka, Lythrum salicaria. 
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Kartta 1. Merikarvianjoen suisto – kohteen rajaus. 

Merikarvianjoen suisto SL-297

Kohde on laaja lahti, johon Merikarvianjoki laskee. Kohteelle ei tehty maastotarkistusta vuonna 2019. Aiem-

pien tietojen perusteella sen luonnossa on sekä merellisiä että makeanveden ympäristöön liittyviä piirteitä. 

Alueen reunoilla ja sen sisälläkin on mökkiasutusta ja rannoilla ruoppauksia ja väylänperkuuta.  

Kohteella on ollut vaatelias linnusto. Ajantasaiset linnustotiedot ovat puutteellisia. Nykyään lahdella pesii ai-

nakin silkkiuikku, laulujoutsen, merihanhi, tavi, sinisorsa, telkkä, kurki, meriharakka, taivaanvuohi ja rantasipi. 

Aiempien tietojen mukaan lahdella on pesinyt punasotka, punajalkaviklo, heinätavi, haapana ja naurulokki.  

Kasvillisuudesta mainitaan järviruoko, järvikaisla, ulpukka ja pohjanlumme. Rantaniityillä kerrotaan olleen 

merenrantalajistoa. Lahnakarissa on alueelle tyypillistä puna-ailakkityypin tuoretta keskiravinteista lehtoa. 

Kasviston erikoisuuksia mainitaan vielä pahaputki, jokileinikki, sarjarimpi ja mahdollisesti sahalehti. Suistossa 

kasvaa myös vaarantunut (VU) paunikko, Crassula aquatica. 

Lupaavan kohteen pesimälinnustotiedot tulisi päivittää ja hankkia lisätietoa erikoisesta vesikasvillisuudesta. 

Karttarajaus esitetään pidettäväksi ennallaan, kunnes kohteen luontotiedot saadaan ajan tasalle (kartta 1).  

Taulukko 1. Merikarvianjoen suisto -kohteen (SL-297) taulukointi. 

Kunta, kylä Pääluokka   4 Rajaus     

Merikarvia, Peippu alaluokat 4.1, 5.2, 3.3 ennallaan   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy   

SL-297 ei arvioida   0 ei arvioida   0 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus          

SL-297 ei arvioida   0 Suojeluperuste 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   monipuolisuus   5 

448 ei arvioida   +, =, - vaatii lisäselvityksiä 12 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 153 ha maakuntakaava 12 1, 2, 4, 29 

Lisätiedot: Merikarvianjoen suistoalueen laaja lahti. Kohteella ei käyty vuonna 2019. 
Luontotiedot ovat puutteelliset keskeisten suojeluperusteiden eli linnuston ja vesikasvillisuuden osalta. 
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Kuva 1. Suurin avovesialue suon keskellä. Reunoilla suursaroja. 

 

Värtviikin letto SL-2052

Värtviikin letto -niminen ohutturpeinen pikkusuo on aivan Merikarvian keskustaajaman tuntumassa, sen lou-

naispuolella ja Tuorilaan menevän tien eteläpuolella. Pinnanmyötäisesti soistuneella alueella on jäljellä avoi-

mia kelluslehtisten ja suursarojen reunustamia lampareita.  

Lampareilla kasvaa ulpukkaa ja suursaroja, kuten viilto-, vesi-, luhta- ja jouhisaraa. Lampareilta on myös 

useita havaintoja sahalehdestä, Stratiotes aloides, viimeisen 50 vuoden ajalta. Tuorein havainto on vuodelta 

1988. Kesällä 2019 lajia ei havaittu. 

Lampareiden ulkopuolella suo on lähinnä mesotrofista saranevaa ja -rämettä. Paikoin löytyy luhta- ja lyhyt-

korsinevamaisia piirteitä. Värtviikin piensuo on koostumukseltaan varsin erikoinen yhdistelmä karujen ja kes-

kiravinteisten soiden lajeja, mikä johtuu aiemmasta merenlahtihistoriasta. Suo on olettavasti kehittymässä 

karummaksi merivaiheen ravinteiden vähentyessä. 

Nevoilla runsaita kasveja ovat muun muassa villapääluikka, järvikorte, raate, valkopiirtoheinä, isokarpalo, tu-

pasvilla, kurjenjalka, leveäosmankäämi, viilto-, pullo-, juurto-, vesi- ja riippasara, suokukka, variksenmarja, 

pyöreä- ja pitkälehtikihokki, luhtavilla, korpi- ja luhtakastikka, hanhen- ja kiiltopaju, sekä kitukasvuiset mänty 

ja hieskoivu. Sammalmatto on paikoin hyvinkin rahkainen puna- ja rämerahkasammalen vallitessa. Luhtakui-

rinsammal löytyi niukkana. Reunarämeellä pienialaisesti isovarpu- ja kangasrämettä. Eteläpäässä umpeutu-

neen ojan lähistöllä myös tervaleppäluhtaa. Paikoin suolla on kurjenjalka- ja osmankäämivaltaisia luhtakuvi-

oita. Luonnontilaiset sara- ja luhtanevat sekä isovarpurämeet ovat vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Sara- 

ja kangasrämeet ovat erittäin uhanalaisia suoluontotyyppejä (EN). 

Rajausta lienee tarpeen hieman pienentää, koska osa siitä asettuu uuden pyörätien päälle. Samoin reunoilta 

voisi rajausta kohdentaa mukailemaan paremmin vallitsevia luonnonoloja (kartta 1). 
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Taulukko 1. Värtviikin leton luokittelu. 

Kunta, kylä Pääluokka   2 Rajaus     

Merikarvia alaluokat 6 ennallaan   1 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy     

SL-2052 luonnontilanen   1 ei muutosta   0 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

uusi ei tarvetta   0 kasvitieteellinen   2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   erikoisuus   7 

482 vakaa   = luonnontilaisuus   5 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 17 ha, uusi: 16 ha maakuntakaava 12 1, 3, 4, 8 

Lisätiedot: pinnanmyötäisesti soistunut entinen merenlahti ja/tai joen tulvaneva. Useita uhanalaisia  
luontotyyppejä (VU, EN). Luonnontilainen mesotrofinen piensuo. Sahalehdestä, Stratiotes aloides, havainto. 

 
Kartta 1. Värtviikin letto -kohteen (SL-2052) rajaus. 

 
Kuva 2. Leveäosmankäämin, Typha latifolia ja kurjenjalan, Comarum palustre vallitsemaa luhtaa. 
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Kuvat 3-5. Värtviikin leton mielenkiintoisia nevoja ja rämeitä. 
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Kuva 1. Korvennevan saraista nevaa. 

 

 

Korvenneva S-2051

Merikarvian Korvennevan kohde sijaitsee Kuvaskankaan kylässä Merikarvian keskustasta noin 17 kilometriä 

koilliseen. Kartalla kohteen nimi on Latoniemi. Korvenneva -niminen suoalue, joka ei ole maakuntakaavassa, 

on ojitettujen rämeiden kautta yhteydessä Latoniemeen pohjoisessa. 

Suosta valtaosa on ohutturpeista rahkarämettä ja lyhytkorsinevaa. Lyhytkorsinevalla on paikoin pienialaisesti 

saroja, muun muassa pullo- ja jouhisaraa. Saranevainen kuvio rajoittuu kohteen itäreunalle. Saraneva on var-

sin selvärajainen ja kertoo alueen aiemmasta käytöstä laitumena tai suoheinän keruualueena. Sararämettä-

kin löytyy pienialaisesti. Saraiset alueet sijoittuvat meso- ja oligotrofian välimaastoon. Suon vaateliaampia 

kasveja ovat järvikorte, raate ja pullosara. Muita tavattavia kasveja ovat luhtavilla, jouhisara, vaivaiskoivu, 

variksenmarja, rahkasara, mutasara, riippasara, isokarpalo ja pyöreälehtikihokki. Reunan korpimuuttumalla 

esiintyy lisäksi maariankämmekkä, muurain ja tuhkapaju. Saraneva ja isovarpuräme ovat uhanalaisia suoluon-

totyyppejä (VU) ja sararäme on erittäin uhanalainen (EN). 

Avoimelta keskusosaltaan ojittamattoman suon reunat on joskus ojitettu. Osa ojista on umpeutumassa, 

mutta ne kuivattavat edelleen suota. Reunavyöhykkeessä on isovarpurämeitä, joista osa muuttumia. Lisäksi 

alueella on pienialaisesti tupasvillarämettä. Rajauksen sisällä olevat reunametsät ovat pääosin muuttumavai-

heen rämeitä ja mäntyvaltaisia talousmetsiä. Itäreunalta löytyy myös lahopuustoista lehtomaista kangasta ja 

ojitettua korpea. 

Suon arvoa nostaa sen sijainti aivan Mankanevan ja Kakkurinnevan suojelusoiden tuntumassa. Korvenneva 

täydentää alueen soiden verkostoa ja niiden keskinäistä kytkeytyneisyyttä. Etenkin idän suuntaan verkosto 

on kapea, koska Korvennevan tuntumassa sekä etelä- että pohjoispuolella on laajoja turvetuotantoalueita.  
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Rajaus ehdotetaan pidettäväksi keskeisiltä osin entisellään. Alueen luoteiskulmasta on jäänyt pienialaisesti 

avosuota rajauksen ulkopuolelle. Näiltä osin rajausta ehdotetaan tarkennettavaksi (kartta 1). Kaavamerkin-

näksi suositellaan SL perustuen kohteen ojittamattomuudella ja kytkeytyneisyydellä lähialueen soihin. 

 

 

Taulukko 1. Korvennevan (kartalla Latoniemi) rajaus 

Kunta, kylä Pääluokka   2 Rajaus     

Merikarvia, Kuvaskangas alaluokat   muutettu   2 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy     

S-2051 luonnontilaisen kaltainen 1, 2 ojitus   1 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

S-2051 ennallistaen   2 kasvitieteellinen   2 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   maisema   4 

475 heikkenevä   - luonnontilaisuus   5 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 58 ha, uusi: 61 ha maakuntakaava 12 1, 4, 20,  

Lisätiedot: Ojittamaton pikkusuo. Tila varsin vakaa.  Reunan ojitus kuivattaa hitaasti suota. 
Suon itäreunalla uhanalaisia saranevaa (VU), isovarpu- ja tupasvillarämettä (VU) sekä sararämettä (EN).  

 

 
Kartta 1. Korvennevan (S-2051) rajaus 
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Kuva 2. Korvennevan keskiosa ja länsireuna ovat karumpia kuin itäreunan saraneva. 

 
Kuva 3. Itäpuolen reunametsää. 

 
Kuva 4. Kohteen itäpuolen korpimuuttumassa kasvaa muun muassa tervaleppää ja lahopuustoa on runsaasti. 
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Kuva 1. Santakarin-Höyterinviikin luotoja ja niemenkärki. 

 

Santakari - Höyterinviiki S-459

Merikarvian Kasalan kalasataman pohjoispuolella sijaitseva Santakari-Höyterinviikin kohde koostuu muuta-

masta ulkokarista ja -luodosta sekä kapeahkosta kaistaleesta kivikkoista rantaa aivan avomeren äärellä. 

Alueelle kertyy ajoittain huomattavia rakkolevävalleja. Heti alueen kaakkoispuolella on Kasalan kalasatama, 

jonka tuntumaan on rakennettu lintutorni. Tornia pidetään erinomaisena rannikon lintumuuton tarkkailu-

paikkana. Kalasatamasta havaittu merilintumuutto on jopa voimakkaampaa kuin Porin parhailla muutontark-

kailupaikoilla. Kohteen tuntumassa levähtää huomattavia määriä haahkoja. Pesimälinnustotietoja ei parimää-

rien tasolla ole, mutta pesimälajistoa ovat ainakin kyhmyjoutsen, merihanhi, haahka (EN), tavi, tukkakoskelo, 

punajalkaviklo, rantasipi, meriharakka, tukkasotka (EN), lapintiira, kalatiira, naurulokki (VU), kalalokki, har-

maalokki (VU), merilokki (VU), luotokirvinen, kivitasku ja västäräkki. Kohteen rajaus on varsin tiukka, joten 

osa lajeista saattaa olla myös lähialueen pesimälajeja. 

Puuvartista kasvillisuutta karuilla kivikkokareilla ja rannoilla ei juuri ole. Rannoilla tavataan lähinnä alueelle 

ominaisia matalan merenrantaniityn kasveja, kuten isomaltsa, merirannikki, pietaryrtti, ruokohelpi ja järvi-

ruoko.  

Kohde on säilynyt muuttumattomana. Rajaus ehdotetaan pidettäväksi ennallaan (kartta 1).  

Taulukko 1. Santakari-Höyterinviikin -kohteen luokittelu 

Kunta, kylä Pääluokka   5 Rajaus     

Merikarvia, Kasala alaluokat 5.2, 5.1 ennallaan   1 

Maakuntakaavan kohde Luonnontila Muutoksen syy     

S-459 luonnontilanen 1 ei muutosta   0 

Seutukaava 5 tunnus Palautuvuus     Suojeluperuste 

S-459 ei tarvetta   0 eläintieteellinen   3 

Satakunnan LSS 1995-98  Kehityssuunta   matkailu/virkistys   9 

463 vakaa   = luonnontilaisuus   10 

Pinta-ala Suojelustatus Lähteet (lähteen numero) 

MK: 37 ha maakuntakaava 12 1, 5, 29, 37, 38 

Lisätiedot: Karuja kivikkokareja ja ulkoluotoja ulkomeren äärellä. 
Lintujen päämuuttoreitillä ja suosittu lintujen tarkkailupaikka. Useita uhanalaisia lintulajeja. 
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Kartta 1. Santakari-Höyterinviikin -kohteen (S-459) rajaus. 
 
 
 
 
 

 
Kuva 2. Santakari-Höyterinviikin -kohde sijaitsee aivan avomeren äärellä. Oikealla kohteen uloimmat karit. 
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