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Huomautus Rantalinnan ranta-asemakaavan muuttaminen
Ranta-asemakaavamerkinnät ja -määräykset
VL-1 alue merkinnässä tulee huomioida seuraavaa:
Virkistysalueen polkuverkoston ulkopuoliset metsäalueet tulee säilyttää luonnontilaisina, jotta
turvataan alueen luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Virkistysalueen polkuverkostoja
suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota alueen luontoarvoihin, maisema-arvoihin ja
luonnonkauneuteen.
Ekologiset käytävät
Koska kaava-alue on varsin pitkä, tulee pitkittäisten VL-1 alueiden välille muodostaa myös
poikittaisia yhteyksiä (ekologisia käytäviä) eliölajien siirtymisen helpottamiseksi. Kyseiset alueet
on merkitty kaavakarttaan (Kuva 1) vihreällä värillä ja selventävällä tekstillä. Käytännössä
ekologiset käytävät muodostuisivat n.25m leveästä puustoisesta vyöhykkeestä (vyöhyke 1) RA-3 ja
RA-1 välissä sekä RA-3 eteläpuolella olevasta vyöhykkeestä (vyöhyke 2).
Luontoselvityksen täydentäminen
Luontoselvityksen teko on ajoittunut varsin epäedulliseen ajankohtaan (9.10.2008), jolloin lajiston
kattava inventointi ei ole ollut mahdollista. Kattavan lajistoinventoinnin toteuttamiseksi on keväällä
2009 tehtävä täydentävä ja tarkentava kartoitus alueen lajistosta, ennen lopullisten
rakennuspaikkojen merkintää kaavaan.
Muutamia huomioita alueen luontoarvoista
Tutustuin pikaisesti kaava-alueeseen 30.12.2008 ja tein muutamia havaintoja alueen luontoarvoista.
Kaava-alueen kohde P-1 sijoittuu metsälakikohteeseen (pohjoisreunalta). Kohde on kostea
korpipainanne jossa on noro, kohde rajautuu pohjoispuolelta pienelle luontaisesti soistuneelle
alueelle. Kohteen länsipuolella on harvakseltaan pienissä ryhmissä järeitä sekä varttuneita haapoja.
Toinen huomiota vaativa kohde sijoittuu 2 RA-3 alueelle, jossa on lehtipuuvaltainen vyöhyke.
Kyseisellä alueella on jonkin verran järeytymässä olevaa haapaa erikokoisissa ryhmissä, sekä
runsaasti nuorempaa haapaa. Vyöhykkeellä on siellä täällä koivupökkelöitä. Haapoja sisältävä alue
rajautuu jyrkkään kalliorinteeseen, jonka korkeusero jyrkänteen lakialueeseen on yli 20m. Tämä
jyrkkä kalliorinne ja alusmetsä on metsälakikohde. Jyrkänteen alusmetsän lahopökkelöistä löytyi
vanhoja sekä tuoreita tikan (valkoselkätikka) syönnösjälkiä ja muutamista haavoista löytyi
haavankääpää.
Mahdollisuuksien mukaan teemme keväällä tarkemman inventoinnin alueen luontoarvoista, jotta ei
vahingossa sijoitettaisi rakennuksia niin, että alueen luontoarvot vaarantuisivat tai heikkenisivät.
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