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Kemiönsaaren luonto ry kannattaa ympäristöministeriön esittämää Saaristomeren Natura 2000-alueen 
(FI0200090, FI0200164)  laajentamista, sekä esitettyjä perustelajien ja -luontotyyppien lisäämistä. 
Aluelaajennus tulee toteuttaa luonnonsuojelulailla. Esityksestä kuitenkin puuttuu Saaristomeren 
kansainvälisesti tärkeän lintualueen (IBA) kohteita, jotka tulisi Natura-alueeseen sisällyttää. Ihmettelemme 
mihin tietoon perustuu kahden luontodirektiivin luontotyypin - Itämeren boreaaliset kapeat 
murtovesilahdet (1650) ja kuivat Calluna ja Empetrum nigrum -nummet/dyynit (2320) – poistaminen tämän 
Natura-alueen luontotyyppilistasta. Nähdäksemme näitä tällä Natura-alueella esiintyy. 
  
Ympäristöministeriön on lisäksi huomioitava, että vuoden 2014 tilanteen mukaan, Saaristomeren Natura 
2000 -alueesta on yhä toteuttamatta valtioneuvoston päätöksen mukaisia alueita noin 1000 ha, jotka tulisi 
pikaisesti toteuttaa luonnonsuojelulailla. Muista seudulla sijaitsevista Natura 2000 -alueista on 
toteuttamatta noin 270 ha. Näille Natura-alueille sijoitetut 115 rakennuspaikkaa on korvattava, eikä 
rakentamista näillä Natura-alueilla tule missään tapauksessa sallia. 
  
Saaristomeren Natura-alueen tulevissa laajennuksissa tulee ottaa huomioon WWF:n ja Suomen 
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin raportti Saaristomme on suojeltava, jossa suojeltavaksi esitetään 
luonnoltaan erityisen arvokkaiksi todettuja maa- ja vesialueita. 
  
Ölmos – Purunpää (FI0200062) -Natura-alueen luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä puuttuu 
boreaaliset luonnonmetsät (9010), jota alueella esiintyy. Se tulee lisätä tämän alueen Natura-
tietolomakkeen luontotyyppilistaan. 
  
Lisäksi Ölmos – Purunpää Natura-alueen tietolomaketta on syytä täydentää seuraavilla tuoreilla 
lajihavainnoilla. 
  
Ölmos – Purunpää Natura-alueelta on löytynyt seuraavat harvinaiset sienilajit: Diplomitoporus flavescens 
(NT), Chaetoderma luna (RT), Kavinia alboviridis (RT), Sistotremastrum suecicum (RT), Phellinus 
ferrugineofuscus (RT), Oligoporus sericeomollis, Hamatocanthoscypha uncipila, Meruliopsis taxicola, 
Phellinus pini, ja Phaeolus schweinitzii, joista seitsemän on luokiteltu vanhan metsän indikaattorilajeiksi 
Suomessa. Vaarantuneeksi luokiteltu jäkälälaji Arthonia spadicea on niin ikään löytynyt alueelta. 
  
Ölmos – Purunpää Natura-alueella on tavattu pesimäaikaan seuraavat lintudirektiivin I-liitteen (DIR), 
uhanalaiset (EN, VU), alueellisesti uhanalaiset (RT) tai silmälläpidettävät (NT) lintulajit: harmaapäätikka 
(DIR), sääksi (DIR), kangaskiuru (DIR), metso (DIR, RT), teeri (DIR), pyy (DIR), palokärki (DIR), kehrääjä (DIR), 
pikkulepinkäinen (DIR), mustakurkku-uikku (EN), tukkasotka (EN), haahka (VU), isokoskelo (VU), merikotka 
(VU), viherpeippo (VU), silkkiuikku (NT), töyhtötiainen (VU), hömötiainen (VU) kivitasku (NT), pikkusieppo 
(RT), sekä muita huomionarvoisia lintulajeja pesimäaikaan alueella ovat: käki, tiltaltti, kulorastas, käenpiika 
ja pikkutikka. Natura-alueeseen kuuluvassa Träskdalenissa elää viitasammakko, joka on luontodirektiivin IV-
liitteen mukainen laji. 
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