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1. Tausta 
 

Vesien- ja merenhoidon tavoitteena on pintavesien hyvä tila vuoteen 2030 mennessä. Kymenlaakson maa-

kuntakaavan 2040 tavoitteena on mm. luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Itämeren luonnonvarais-

ten lajien ja luontotyyppien suojelussa on tärkeää hyödyntää varsinaisten luonnonsuojelualueiden lisäksi 

myös muita keinoja, joilla voidaan turvata luonnon monimuotoisuutta. Vedenalaisen luonnon monimuotoi-

suuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo_v) -merkintä on osaltaan tällainen keino, ja sillä osoitetaan luon-

non monimuotoisuuden kannalta merkittäviä vedenalaisia alueita. Lisäksi maakuntakaavan Arvokas veden-

alainen geologinen muodostuma (geo-v) turvaa merialueen vedenalaista luonnon monimuotoisuutta, koska 

luontodirektiivissä on määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi mm. hiekkasärkät ja harjusaarten 

vedenalaiset jatkeet. Näiden esiintymisalueita Itäisen Suomenlahden alueella ovat kaavassa esitetyt hiekka- 

ja sorapohjaiset muodostumat. 

Valtakunnallinen vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelma (VELMU) on tuottanut uutta tietoa, jonka 

tulokset on syytä huomioida Kymenlaakson maakuntakaavassa.  

 

2. Maakuntakaavaa ja luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet 
 

Merenhoidon tavoitteet 

Merenhoidon tavoitteena on, että Itämeren hyvä tila saavutetaan viimeistään vuonna 2020.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132), 28 § Maakuntakaavan sisältövaatimukset 

Maakuntakaavaa laadittaessa on valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otettava huomioon siten kuin 

siitä edellä säädetään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin-

tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien 

alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten sekä 32 

§:ssä tarkoitettua maisema-aluetta koskevien perustamispäätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadittaessa. 

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota: 

1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen; 

2) alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen; 

3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin; 

4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön; 

5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin; 

6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä 

7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2018 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien säilymistä. 
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Kymenlaakson maakuntakaava 2040 tavoitteet 

Alueidenkäyttöratkaisuilla turvataan luonnon monimuotoisuus ja geodiversiteetti ja luodaan samalla edelly-

tykset alueiden kestävälle moninaiskäytölle.  

- Vesistöjen asema korostuu Kymenlaakson viherrakenteessa. Maakuntakaavassa huomioidaan mm. 

vaelluskalat, vedenalaisen luonnon inventoinnin tulokset sekä merialuesuunnittelun tavoitteet. 

Tunnistetaan luonnon arvovyöhykkeet ja ydinalueet sekä tuetaan ekosysteemipalveluiden tuotantopotenti-

aalia. 

 

3. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus voimassa olevissa  

vaihemaakuntakaavoissa  
 

Voimassa olevan vaihemaakuntakaavan luo_v -merkinnällä (kuva 1) osoitetaan topografialtaan poikkeuksel-

lisen monimuotoisia kovan merenpohjan ympäristöjä, joissa esiintyy edustavia ja harvinaisia merellisiä 

elinympäristöjä ja luontotyyppejä. 

Luontodirektiivissä on määritelty arvokkaiksi vedenalaisiksi luontotyypeiksi mm. riutat sekä ulkosaariston 

luotojen ja saarten vedenalaiset jatkeet. Näiden esiintymisalueita Itäisen Suomenlahden alueella ovat kaa-

vassa esitetyt vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet. 

Merenpohjan monimuotoisuuteen ja topografiseen vaihteluun vaikuttavat alueen kallioperä, glasiaalihistoria 

ja erilaiset aktiiviset prosessit kuten virtaukset ja sedimentaatio. Alueen geodiversiteetti heijastuu todennä-

köisesti biodiversiteetin tasoon, sillä maalajistoltaan erilaiset alueet ovat erilaisia elinympäristöjä. 

Merenpohjan topografinen monimuotoisuus on suurta mm. Haapasaaren, Ulko-Tammion, Suuri-Mustan me-

rialueilla. Suunnitteluratkaisu pohjautuu selvityksiin, tutkimushankkeiden tuloksiin ja asiantuntija-arviointei-

hin. Arvokohteiden selvittämis- ja arviointityö on tehty yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), 

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Åbo Akademin ja Metsähallituksen 

kanssa. (Kymenlaakson Liitto, 2013). 

Haapasaaren, Ulko-Tammion ja Lanskerin ympäristön riutta-alueet (luo_v) 

Alue edustaa keskisaaristoa ja on luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä vedenalainen alue sekä 

topografialtaan poikkeuksellisen monimuotoinen. Alueen merenpohjalle on tyypillistä rikkonaisuus ja pieni-

piirteisyys, kalliokohoumineen ja savi- sekä liejualtaineen. Alueella esiintyy kovan merenpohjan ympäristöjä 

kuten luontodirektiivissä arvokkaiksi määriteltyjä vedenalaisia luontotyyppejä kuten riutat sekä ulkosaaris-

ton luotojen ja saarten vedenalaiset jatkeet. 

luo_v -suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon merellisten elinympäristöjen luonnon 

monimuotoisuuden ominaispiirteiden vaaliminen. Alueelle ei saa suunnitella toimenpiteitä, jotka merkittä-

västi heikentävät riuttojen tai muiden arvokkaiden merellisten elinympäristöjen arvoja. 
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Kuva 1. Punaisella nuolella osoitettuna aluerajaus luo_v voimassa olevissa vaihemaakuntakaavoissa. Lähde: Kymenlaakson Liitto.  

 

4. Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen  

tärkeät alueet  
 

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n koordinoimassa Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inven-

tointiohjelma VELMUssa kartoitetaan sekä meriluonnon elottomia (geologisia ja fysikaalis-kemiallisia) että 

elollisia ominaisuuksia (lajeja ja niiden muodostamia eliöyhteisöjä). Yhdessä ne muodostavat Itämerelle tyy-

pillisiä, arvokkaita elinympäristöjä, luontotyyppejä ja vedenalaisia maisemakokonaisuuksia. VELMUn kartoi-

tuksilla pyritään löytämään lajistoltaan ja luontotyypeiltään arvokkaimmat alueet ja erityistä suojelua tarvit-

sevien lajien esiintymispaikat.  

VELMU toteuttaa Suomen Itämeren suojeluohjelmaa (2002), HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelmaa 

(2007) sekä Suomen kansallista merenhoitosuunnitelmaa (EU:n meristrategiadirektiiviä, 2008). Suomi on 

myös sitoutunut noudattamaan useita EU-direktiivejä ja kansainvälisiä sopimuksia, kuten luontodirektiivi, ve-

sipuitedirektiivi, YVA-direktiivi, biodiversiteettisopimus sekä Ramsar-sopimus kosteikkojen ja vesialueiden 

suojelusta. Niiden toimeenpanossa ja raportoinnissa voidaan hyödyntää VELMUn keräämiä tietoja 

 



                           Vedenalaisen luonnon monimuotoisuus ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040 
 

5 
 

VELMU 2 -tutkimusohjelma on jatkanut VELMU-työtä ja tuottanut uutta tietoa verrattuna Kymenlaakson 

Kauppa ja Meri -vaihemaakuntakaavan aikana (2012-2103) hyödynnettävissä olleisiin tietoihin. Vedenalaista 

luonnon monimuotoisuutta on arvotettu mm. eliöiden lajimäärän, vedenalaisten potentiaalisten monimuo-

toisuuden hotspotien esiintymismallinnusten, lajiyhteisöjen sekä NANNUT-luontoarvoluokituksen ja HUB-

biotooppiluokittelujen. Tuloksista nousee esiin uusia arvoalueita Kymenlaakson merialueilla (kuvat 2-5).   

 (SYKE, 2019). 

HUB-biotooppiluokitus 

Karttatasossa on muunnettu VELMU –hankkeen sukellus ja videointiaineisto HELCOM HUB –biotooppiluoki-

tuksen mukaisiksi luokiksi (kuva 2). Luokitus helpottaa jäsentämään inventointiaineiston suurta tietomäärää 

ja sitä voidaan käyttää merialuesuunnittelun tukena. Luokituksen avulla voidaan saada nopeasti käsitys laa-

jallakin alueella esiintyvistä pohjan biotoopeista. Biotoopit on karttatasossa visualisoitu eliöryhmien ja domi-

noivien lajien mukaan. Luokitus sisältää myös tiedon pohjan substraatista sekä valoisuusoloista. 

 

 

Kuva 2. HUB-biotooppiluokituksen tulokset ja niiden perusteella muodostetut arvoalueet rajattuna vihreällä katkoviivalla. Lähde: 
SYKE, Kymenlaakson Liitto ja Maanmittauslaitos. 
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Kuva 3. HUB-biotooppiluokittelun selitteet. Lähde: SYKE 

 

NANNUT-luokittelu 

Nannut-työkalu (kuva 3) perustuu Martin Snickarsin NANNUT -hankkeessa kehittämään, makrokasvillisuu-

teen ja sinisimpukoihin keskittyvään menetelmään. Luokittelussa on käytetty Velmu-ohjelmassa kerättyjä vi-

deo- ja sukellushavaintoja. Luokittelun tarkoitus on tarjota havaintoaineistosta jalostettua avainyhteisökoh-

taista tietoa paikallistason suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Nannut-luokittelu koostuu kahdesta eri-

tyyppisestä aineistosta: avainyhteisöjä sekä yhteisöarvotusta kuvaavista pistetiedostoista. Avainyhteisöai-

neisto kertoo kullekin kartoituspisteelle lajihavaintojen perusteella määritetyn yhteisöluokan luokittelussa 

käytettyjen kriteerien mukaisesti. Aineistossa käytetyt yhteisöt ovat rakkohauru-, punalevä-, sinisimpukka-, 

näkinpartaislevä-, putkilokasvi- ja vesisammalyhteisöt. Pisteen kuuluminen tiettyyn yhteisöön perustuu tässä 
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luokittelussa vallitsevaan lajiryhmään tai kahden lajiryhmän yhdistelmään. Jos pisteellä ei ole yhtä tai kahta 

selkeää valtalajia, on kyseessä sekayhteisö. Avainyhteisöjen arvoluokitusaineisto taas kertoo yhteisöjen ar-

von (asteikolla 0-5), joka on määritetty erityisten kriteerien perusteella, jotka on kerrottu myös aineiston 

attribuuttitaulukossa. 

 

Kuva 4. NANNUT-luontoarvojen luokituksen mukaiset avainyhteisöt, ja arvoalueet rajattuna vihreällä katkoviivalla. Lähde: SYKE, Ky-
menlaakson Liitto ja Maanmittauslaitos. 

 

Kaikki edelliset aineistot ovat tarkasteltavissa VELMU-karttapalvelussa osoitteessa: 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/VELMU  

 

4.1 Arvoalueiden kuvaukset  
 

Viirit   

Alue kuuluu Syteskeriä (Söderskäriä) lukuun ottamatta Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet -Natura-alu-

eeseen. Natura-alueen sisällä olevat saaret kuuluvat harjujatkumoon: kahden kilometrin pituinen Pitkäviiri 

on merestä kohonnut matala, lähes koskematon pitkittäisharju hiekkarantoineen ja laajoine rantamatalikkoi-

neen. Sen pohjoispäässä on lähes kilometrin pituinen vedenalainen hiekka-sorasärkkä. Pitkäviirin eteläpuoli-

set saaret ja luodot ovat kallioisia, mutta pohjanlaatu on pääosin soraa.  

 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/VELMU
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Alueen vedenalainen luonto on hyvin monimuotoinen: kaikki ulkosaariston pohjanlaadut ovat edustettuina. 

Pitkäviirin pohjoispäässä, särkän kainalossa on matala hiekkarantainen lahti, jossa kasvaa edustava näkinpar-

taisniitty sekä useita putkilokasvilajeja. Mustaviirin, Syteskerin ja luotojen rantavyöhykkeet ovat sekapohjaa, 

lohkareikkoa tai kalliota, joissa kasvaa monipuolisesti ulkosaariston makroleviä (mm. puhtaat rakkohauru-

vyöhykkeet). Pitkäviirissä elää myös uhanalaisia lajeja. Syteskeri on matala vähäpuustoinen kalliosaari, joka 

on tunnettu monipuolisesta merilinnustostaan. (VELMU, 2019). 

Ristisaari 

Alue kuuluu Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet -Natura-alueeseen, ja ulottuu Ristisaaren pohjoisosasta 

lähes Kaunissaareen asti. Aluetta halkoo pohjois-eteläsuunnassa vaikuttava hiekkasärkkä- ja hiekkaharju-

muodostuma, joka jää korkealla vedellä pinnan alle. Muodostuman ympärillä oleva alue on matalaa hiekka- 

ja sorapohjaa, jolla kasvaa avoimuudesta huolimatta runsaasti putkilokasveja ja muita liikkuvan pohjan lajeja. 

Tasaisella pohjalla on lukuisia suuria (halkaisija useita metrejä) siirtolohkareita, jotka ulottuvat osin pintaan 

asti.  

Ristisaaren etelä- ja länsirannoilla esiintyy edustavia ja laajoja kivikkoisia niittyrantoja, joilla monipuolinen 

putkilokasvilajisto. Saaren keskellä on lähes luonnontilaisia, osin laidunnettuja lehtoja. Ristisaaren pohjois-

päässä on suuri rantaniitty, ja matala lahti houkuttelee runsaasti kahlaajia ja muita lintuja. Alue on tärkeä 

muutonaikainen levähdysalue.  (VELMU, 2019). 

Majasaari-Nuokot 

Alueen maisema-arvot ovat korkeat, ja alue on säilynyt rakentamattomana lukuun ottamatta Nuokkojen lah-

dessa olevaa venelaituria. Vedenalainen luonto edustaa melko tyypillistä välisaariston lajistoa. (VELMU, 

2019). 

Kaapsaari-Kuvouri 

Alue on geologisesti merkittävä, sillä siellä sijaitsevat Itäisen Suomenlahden ainoat tunnistetut De Geer -mo-

reenit. Saarten välissä ja Kaapsaaren eri puolilla on matalia, hiekkapohjaisia lahtia, joissa kasvaa runsaasti 

putkilokasveja. (VELMU, 2019). 

Haapasaaristo 

Alue kuuluu Vanhankylänmaata ja Haapasaaren pääsaarta lukuun ottamatta Itäisen Suomenlahden saaristo 

ja vedet -Natura-alueeseen. Alue on suurten selkävesien hallitsema, ja sijaitsee kokonaisuudessaan ulkosaa-

ristossa. Alueella on muutama isohko metsäinen saari ja lukuisia pieniä luotoja ja kareja. Alueella on merkit-

täviä vedenalaisia harjumuodostumia. Natura-alueen saaret ja luodot ovat pääosin tai kokonaan luonnonti-

laisia, mutta Kilpisaaressa on sodanaikaisia puolustusrakenteita. Vanhankylänmaa on puolustusvoimien hal-

linnassa oleva saari, jota käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen ra-

kentamiseen.  

Vanhankylänmaa on Itäisen Suomenlahden merkittävimpiä harjusaaria, jossa kasvaa mm. uhanalaista me-

riotakilokkia (EN). Sinne on myös kylvetty ennallistamistarkoituksessa meritatarta (CR). Koko alueen ranta-

niityillä esiintyy melko yleisenä mm. muualla Suomessa harvinaiset rantahirvenjuuri ja merenrantavieras. 

Vanhankylänmaan vedenalaisluonto on Itäisen Suomenlahden ulkosaaristolle tyypillistä: runsaasti sekapoh-

jia, joilla kasvaa monipuolisesti makroleviä ja putkilokasveja. Alueella on yksi ulkosaariston flada (Sauluoto), 

jossa on merinäkinruohoa ja muuta fladakasvillisuutta, sekä yksi puolustusvoimien keinotekoisesti kynnys-

tämä lahti (Vanhankylänmaan länsiosassa), jossa esiintyy fladakasvillisuutta. Alueella on korkea geo- ja 
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biodiversiteetti: Itäkarien alue on vedenalaisilta luontoarvoiltaan erityisen edustava sorapohjineen ja kallio-

rantoineen.  

Alue on merkittävä saaristolinnuston pesimäalue, mm. Suomen suurimmat selkälokkiesiintymät ja merkittä-

viä räyskä-, kala- ja lapintiirayhdyskuntia sekä ruokkilintukolonioita. Se on myös potentiaalista itämerennor-

pan lisääntymisaluetta. (VELMU, 2019). 

Ulko-Tammio 

Alue kuuluu Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet -Natura-alueeseen. Se on suurten selkävesien hallitse-

maa ulkosaaristovyöhykettä. Isoimmissa saarissa on jatkosodan aikaisia rakenteita, ja Ulko-Tammiossa on 

kolme laituria. 

Alueella on korkea vedenalainen geodiversiteetti, ja se on suurelta osin melko luonnontilainen. Pohjanlaatu 

vaihtelee aaltomuodostuneista hiekkamatalikoista syviin altaisiin, riuttoihin ja kareihin. Vedenalainen kasvil-

lisuus koostuu pääasiassa kovan pohjan levistä, mutta saarten lahdissa on runsaasti putkilokasvillisuutta.  

Luodot ovat tärkeitä levähdys- ja pesimäalueita merilinnuille, joukossa useita vaarantuneita tai silmälläpidet-

täviä lajeja. Myös itämerennorpan on havaittu lisääntyvän ja lepäilevän alueella. (VELMU, 2019). 

5. Johtopäätökset 
 

VELMU-tutkimustulosten perusteella Haapasaaren ja Ulko-Tammion ympäristön riutta-alueet -luo_v -mer-

kintää on tarpeen tarkentaa sekä laajentaa osoittamaan myös Lanskerin ympäristön riutta-alueita.  

Tutkimustulosten perusteella uusina osa-aluevarauksina on syytä osoittaa lisäksi  

- Ristisaaren, Pitkäviirin ja Mustaviirin ympäristön riutta-alueet sekä  

- Majasaaren, Rakin-Kotkan ja Pitkä-Kotkan ympäristön riutta-alueet.  
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