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PÄLKÄNEEN KUNTA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA
KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 9.11.2017
OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN
TARKOITUS
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
kaavahankkeen yleisesite, jossa kerrotaan, miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen
voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää hankkeen aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) tarkoitus on määritelty
maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä
mm. seuraavasti:
”Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa
vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on
mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.”

Suunnittelualueen sijainti.

YHTEYSTIEDOT
Hankkeen nettisivut:
www.palkane.ﬁ o ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ o Kaavahankkeeto
Etusaaren ranta-asemakaava

Pälkäneen kunta
Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne

Kaavan laatija:
Arkkitehtitoimisto
Helena Väisänen
Puh. 040 5576 086
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.ﬁ
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KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA MAANOMISTUS
Etusaari sijaistee Pälkäneveden keskiosassa Luikalansaaren lounaispuolella.
Suunnittelualueen pinta-ala noin 17 ha.
Alue on yksityisessä omistuksessa.

SUUNNITTELUN TAVOITE
Tavoitteena on määrittää ranta-asemakaavalla alueelle
sopiva rakentamisen määrä sekä muut tarvittavat
alueet.
Suunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia kehittää
aluetta matkailu- ja loma-asumiskohteena saaren
luontoa, maisemia, perinnebiotooppia ja saaressa
tapahtuvaa luonnonlaiduntamista hyödyntäen ja
huomioiden.

Kallioista länsirantaa.

Ranta-asemakaavassa määritetään alueelle sopiva rakennusoikeus sekä ohjataan rakentamistapaa ympäristön lähtökohdat huomioiden siten, että kaavaa voidaan
käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Pälkäneen kunnanhallitus on hyväksynyt Rantaasemakaavan laatimisen periaatteet 3.3.2015 §55.
Etusaaren ranta-asemakaavan laadituttaja (maanomistaja) sitoutuu noudattamaan hankkeessa
niitä.

SUUNNITTELUN ALOITE
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö
Suunnittelualueella on 5 loma-asuntoa. Muu osa kaavaalueesta on rakentamatonta metsää. Saareen kuljetaan
veneellä.
Tila on tehnyt Maaseutuviraston kanssa ympäristösopimuksen. Meneillään on sopimuskausi 2015-2020. Sopimuksen ehtoina Etusaaressa ovat perinnebiotooppiin
soveltuva laidunnus ja tarvittava puuston raivaus.
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Hiehot laiduntamassa.
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Maakuntakaava
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa alueelle ei ole aluevarauksia tai määräyksiä.
Alue on kokonaisuudessaan osoitettu maakunnallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi.
Suunnittelumääräys: Suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa on
varmistettava, että maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Avointen maisematilojen
säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä
erityistä huomiota.

Etusaareen on osoitettu muinaisjäännöskohde SM 411.
(Pälkäne, Etusaari, Asuinapaikat, kivikautinen, rauhoitusluokka 2)

Yleiskaava ja asemakaavat
Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai
asemakaavaa.
Muut suunnitelmat ja selvitykset
Etusaari on inventoitu vuonna 2005 Polku mansikkapaikoille -hankkeen puitteissa ja siinä yhteydessä luokiteltu myös paikallisesti arvokkaaksi (P) kokonaisuudeksi.
Ympäristösopimusta varten alueelle on laadittu hoitosuunnitelma.
Ennen asemakaavahanketta alueelle on laadittu kantatilatarkastelu, selvitys muunnetun rantaviivan pituudesta ja tarkasteltu alueelle sopivaa rakentamisen määrää.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA SELVITYKSET
Etusaaren ranta-asemakaavaa laadittaessa
keskeisiä asioita vaikutuksia arvioitaessa ovat:
•
•
•
•
•

Vaikutukset perinnebiotooppiin
Vaikutukset matkailun kehittämismahdollisuuksiin
Vaikutukset loma-asumiseen
Vaikutukset maisemaan
Vaikutukset luontoon ja vesistöön

Ranta-asemakaavalla on vaikutusta eniten alueen
maanomistajiin sekä saaren muihin maanomistajiin.
Asemakaavoitusta varten alueelle on laaditu luontoselvitys, yleispiirteinen maisemaselvitys ja muinaisjäännösinventointi.
Kaava-alueelle on tarpeen laatia ranta-asemakaavan
pohjakartta.
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Näkymä Luikalansaareen.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa arvioidaan sen
toteuttamisen merkittävät välittömät
ja välilliset vaikutukset:
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja
ilmastoon
• kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin
• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskuntaja energiatalouteen sekä liikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.
Asemakaavoitus perustuu alueelle tehtäviin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Selvityksiä tarvitaan myös arvioitaessa kaavan vaikutuksia.
Selvityksiä voidaan laatia tarpeen mukaan kaavahankkeen aikana.
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OSALLISET
Etusaaren ranta-asemakaavoituksen yhteydessä
osallisia ovat:
•
•
•
•
•
•

Suunnittelualueen maanomistajat
Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen
maanomistajat ja asukkaat
Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan maakuntamuseo
Pälkäneen kunnan tekninen lautakunta,
rakennus- ja ympäristölautakunta
Tampereen aluepelastuslaitos

Kaavoituksessa osallisia ovat suunnittelualueen
maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt,
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi
voivat itsensä katsoa kaikki, jotka uskovat hankkeella
olevan vaikutusta oloihinsa.

OSALLISTUMINEN
Kaikissa kaavaprosessin vaiheissa osallistuminen on
mahdollista esittämällä mielipiteitä nähtävänä olevista
aineistoista.
Palautetta on mahdollista antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavan valmisteluaineistosta ja asemakaavaehdotuksesta.

Hankkeen nettisivut:
www.palkane.ﬁ
o ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ
o Kaavahankkeet
o Etusaaren ranta-asemakaava

TIEDOTTAMINEN
Kaavaprosessin vaiheista tiedotetaan ilmoittamalla
Sydän-Hämeen Lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla
ja internetsivuilla.
Kaavahankkeen vaiheista on mahdollista saada tietoa
suoraan omaan sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumalla sähköpostituslistalle kaavan laatijalle.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään viranomaisille ja järjestetään viranomaisneuvottelu, jossa on
mahdollista tarkemmin määrittää suunnittelun reunaehtoja.
Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta kommentteja ja kaavaehdotuksesta lausuntoja. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa
toinen viranomaisneuvottelu. Tarvittaessa viranomaisten kanssa järjestetään hankkeen edetessä työneuvotteluja ja tehdään muuta yhteistyötä.

Ilmoittaudu hankkeen
sähköpostituslistalle!
Saat ajankohtaista tietoa
hankkeen vaiheista:
arkkitehtitoimisto@helenavaisanen.ﬁ
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KAAVAHANKKEEN KULKU
Vaihe 1: Lähtötiedot ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tehtävät ja kunnalle toimitettava materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
(OAS) laatiminen.

Syksy 2016
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kunnan
nettisivuilla, teknisessä toimistossa ja siitä voi antaa palautetta vapaamuotoisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtäville asettaminen. OAS lähetetään Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään kommentteja viranomaisilta ja lautakunnilta.
postitse rajanaapureille.
Viranomaisneuvottelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää
hankkeen aikana.

Vaihe 2: Valmisteluvaihe, kaavaluonnos
Tehtävät ja kunnalle toimitettava materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaluonnoksen laatiminen.
Kaavaselostus liitteineen.

Talvi-kevät 2017

Kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen.

Aineistoihin voi tutustua kunnan nettisivuilla.
Aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.
Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää aineistosta mielipiteensä.

(Kaavaluonnoksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)

Vaihe 3: Ehdotusvaihe, kaavaehdotus
Tehtävät ja kunnalle toimitettava materiaali

Tavoitteellinen aikataulu
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Kaavaehdotuksen laatiminen luonnoksen ja siitä saadun palautteen pohjalta.

Syksy 2017

Kaavaselostuksen täydentäminen

Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.

Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen 30 pv.
Yhteenveto saaduista mielipiteistä ja
lausunnoista sekä vastineet niihin.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta
muistutuksia, jotka tulee toimittaa kunnalle ennen nähtävänä olon päättymistä.

(Kaavaehdotuksen tarkistaminen
uudelleen nähtäville asetettavaksi)
Kaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen ja lopullisten hyväksyttävien
asiakirjojen laatiminen.
Kaavan hyväksyminen.
Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan.

Kaavasta on mahdollista valittaa 30 pv:n sisällä päätöksestä.
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Mikko Ylinen
Luikalantie 236
36450 Salmentaka
Pälkäne

PÄLKÄNEEN ETUSAAREN LUONTOSELVITYS 2016

LUONTOSELVITYS M. RANTA
Hautaantie 295
38120 SASTAMALA
p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi
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TAUSTAA
Selvityksen kohteena oleva Etusaari sijaitsee Pälkäneellä Pirkanmaan
maakunnassa, Luikalan kylässä. Matkaa Pälkäneen keskustaajamaan on
linnuntietä noin 6 kilometriä. Saareen ei ole tieyhteyttä vaan sinne kuljetaan
Luikalan kylän rannasta soutaen noin 150 metrin matka.
Saaren kokonaispinta-ala on noin 39 hehtaaria josta tämä selvitys koskee noin
17 hehtaarin kokoista Yrjölän tilan 635–419-14-3 aluetta. Kyseisellä alueella
on ollut erityisympäristötukisopimus perinnebiotoopin hoidosta vuodesta 2000
alkaen ja nykyinen sopimuskausi on 2015–2020. Perinnemaisematyypiltään se
luokitellaan sopimuksessa metsälaitumeksi, hakamaaksi ja niityksi. Kohde on
ollut mukana myös Perinnebiotooppien esittelytilaverkosto –hankkeessa.
Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli alustavasti selvittää alueen
luontoarvoja kaavoitustyötä varten. Alueelle on tarkoitus laatia kaava lomaasuntorakentamista varten koska olemassa olevat mökit eivät vastaa nykyajan
vaatimustasoa.
Alueelle ei ole aiemmin tehty luontoselvityksiä lukuunottamatta
perinnemaisemien maastolomakkeiden yhteydessä tehtyjä kasvilajilistauksia
(Suomen Ympäristökeskus, Päivi Kangasniemi 2005).
Kohteeseen tehtiin maastokäynti 26.10.2016. Maanomistajan edustajat Terho
Kuusimäki sekä Riikka Ylinen olivat paikalla kertomassa suunnitelmista ja
alueen hoidosta.

Kuva 1. Etusaaren sijainti suhteessa Pälkäneen kuntakeskukseen.
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ALUEEN YLEISKUVAUS

Selvitysalue koostuu kahden kallioisen alueen muodostamista mäistä ja niiden
väliin jäävästä alavammasta vanhasta peltoalueesta. Alueella olevat pienet
mökit eivät ympäristöltään juurikaan erotu ympäröivästä metsämaasta
maaston vähäistä kulumista lukuun ottamatta.
Alueella risteilee myös runsaasti karjan tekemiä polkuja. Kesällä 2016 siellä
laidunsi 10 hiehoa. Aluetta on hoidettu ympäristötukisopimuksen mukaisesti
laiduntamalla hiehoja ja tekemällä pusikoiden raivauksia. Syksyllä 2016
alueella tehtiin suurempi hakkuutyö jolla poistettiin varjostavia kuusia ja
saatiin aluetta hakamaisemmaksi ja helpotettiin karjan kulkemista alueella.
Hakkuutähteet kerättiin pois heti hakkuutyön jälkeen.
Kasvillisuus vaihtelee kuivasta kangasmetsästä lehtomaiseen kangasmetsään
ja entisillä pelloilla kasvavaan tuoreen niityn kasvillisuuteen.

KASVILLISUUSTYYPIT

Kasvillisuustyyppien numerointi vastaa liitekartan numerointia.

1. Kuiva ja karu kangasmetsä
Lounaaseen päin jyrkästi laskevat
rantakalliot ovat karuja, louhikkoisia ja
paljaitakin, muistuttaen
kasvillisuudeltaan jäkälä- ja
kanervatyypin karun ja kuivan
kangasmetsän kasvillisuutta.
Puusto on harvaa ja koostuu kitumalla
kasvaneista männyistä jotka ovat
todennäköisesti vanhoja.
Kuva 2. Jyrkimmän rantakallion
louhikkoista maastoa.
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2. Kuivahko kangasmetsä
Alueen korkeimmat kohdat ovat
kasvillisuudeltaan kuivahkoa
puolukkatyypin kangasmetsää.
Valtapuuna kasvaa mänty ja
sekapuuna koivua ja haapaa.
Kenttäkerroksen lajeista runsain
on puolukka. Lisäksi kasvaa
runsaasti myös mustikkaa,
kanervaa, sananjalkaa ja
oravanmarjaa.

Kuva 3. Hiehot alueen
korkeimmalla mäellä
reippailemassa.

3. Tuore kangasmetsä
Suurin osa aluetta on
mustikkatyypin tuoretta
kangasmetsää. Valtapuuna on
kuusi, alueen pohjoisosassa myös
nuori koivu. Sekapuuna kasvaa
mäntyä, koivua ja raitaa.
Mustikka kasvaa rehevänä ja sen
seurana mm. puolukkaa,
metsälauhaa, metsätähteä, kieloa,
vanamoa ja oravanmarjaa.
Kuva 4. Tuoretta kangasmetsää
hakkuiden jälkeen alueen
keskiosista. Suurimpia varjostavia
kuusia on poistettu ja aluetta
avarrettu.
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4. Lehtomainen kangasmetsä
Alavammilla alueilla mäkien
väleissä ja vanhan pellon
ympäristössä on käenkaalimustikkatyypin lehtomaista
metsää. Valtapuuna kasvaa kuusi,
sekapuuna koivua, mäntyä ja
raitaa.
Aluskasvillisuuden runsaimmat lajit
mustikan lisäksi ovat käenkaali,
oravanmarja, vanamo, kevätpiippo,
metsälauha ja ahomansikka.
Pensaana kasvaa vadelmaa ja
katajaa.
Kuva 5. Lehtomaista mäntytervaleppämetsää alueen
koillisosassa sijaitsevasta
niemenkärjestä.

5. Hakamaat ja niittyalueet
Kasvillisuudeltaan merkittävimmät
alueet sijaitsevat selvitysalueen
keskiosissa olevien vanhojen
peltojen ympärillä. Alueella on sekä
kostean ja kuivan niityn lajistoa
että hakamaa- ja metsälaidun
tyyppistä kasvillisuutta. Puusto on
varttunutta ja harvaa,
puistomaista.
Kuva 6. Hiehot vanhalla pellolla.
Pellolle kasvavia puidenversoja
raivataan säännöllisenä
hoitotoimena pois.
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6. Rantakasvillisuus
Rannat ovat pääosin karuja ja hiekkapohjaisia. Varsinaista selkeää
rantakasvillisuusvyöhykettä ei ole. Vesikasvillisuutta on vähän, lähinnä
viiltosaraa rannan tuntumassa ja varsinaisena vesikasvina uistinvitaa.
Ainoastaan alueen koillisosassa olevassa lahden pohjukassa ranta on
matalampaa, rehevämpää ja siellä kasvaa järviruokoa laajemmin, tosin sekin
päätyy hiehojen ruuaksi.
Kokemäenjoen vesistöön kuuluva
Pälkänevesi luokitellaan
ekologiselta tilaltaan hyväksi,
vähähumuksiseksi järveksi, eli
sen vesi on kirkasta ja
vähäravinteista. Voimakkaita
leväkukintoja ei ole alueella
esiintynyt ja järvi on luokiteltu
hyvin virkistyskäyttöön
soveltuvaksi.

Kuva 7. Matalaa ja rehevämpää
rantaa niemen pohjukassa alueen
pohjoisimmassa osassa. Hiehot
ovat syöneet ruovikon matalaksi.

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kasvillisuusselvitys tehtiin ajankohtana jolloin syksy oli jo pitkällä, joten
kasvillisuustyypit luokiteltiin tekemättä sen tarkempia lajiluetteloita.
Tarkoituksena oli saada yleiskuva alueesta sekä alustavasti arvioida löytyykö
sieltä mahdollisia luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n luonto- ja
lintudirektiivien mainitsemia erityisiä elinympäristöjä tai lajeja jotka tulisi
huomioida alueen maankäyttöä suunniteltaessa. Käynnin pohjalta oli tarkoitus
myös suunnitella mitä asioita selvitetään mahdollisesti vielä maastokaudella
2017.
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Alueelta ei löytynyt merkittäviä muita luontoarvoja kuin perinteisen
maankäytön muokkaama perinnebiotooppi, eli metsälaitumen, hakamaan ja
niityn muodostama kokonaisuus. Koska kyseiset kasvillisuustyypit ovat
Suomen lajirikkaimpia, kannattaa kohteeseen tehdä tarkentava maastokäynti
kasvukauden 2017 loppupuolella heinä-elokuun taitteessa.
Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kasvillisuus tulee tulevina vuosina
runsastumaan ja monipuolistumaan laidunnuksen lisäksi myös syksyn 2016
hakkuun ansiosta joka lisäsi metsänpohjan valoisuutta merkittävästi.
Alueella ei todennäköisesti ole mainittavaa linnustollista merkitystä.
Vesilinnustoa ajatellen kohteen rannat ovat kasvillisuudeltaan niukkoja eivätkä
tarjoa linnuille suojaa ja pesimäpaikkoja.
Alue ei myöskään puustoltaan ja puulajisuhteiltaan ole liito-oravan
elinympäristöksi todennäköistä, joten erillistä liito-oravaselvitystä ei tarvitse
keväällä 2017 tehdä.

Lähteet:
www.järviwiki.fi 11.11.2016
Perinnemaisemien maastolomake ja osa-aluekuvaus. Päivi Kangasniemi,
Suomen Ympäristökeskus 19.8.2005.
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ETUSAAREN LUONTOSELVITYS
Pälkäne 2017

LUONTOSELVITYS M. RANTA
Hautaantie 295
38120 SASTAMALA
p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi
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TYÖN TAUSTAA

Selvityksen kohteena oleva, noin 39 hehtaarin kokoinen Etusaari sijaitsee
Pälkäneellä Pirkanmaalla. Matkaa Pälkäneen keskustaajamaan on
linnuntietä noin 6 kilometriä. Saaressa on tällä hetkellä kaksitoista lomaasuntoa ja sinne kuljetaan Luikalan kylän rannasta noin 150 metrin
mittainen soutumatka.
Tämä selvitys koskee noin 17 hehtaarin kokoista Yrjölän tilan 635–41914-3 aluetta. Kyseisellä alueella on ollut erityisympäristötukisopimus
perinnebiotoopin hoidosta yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 alkaen.
Perinnemaisematyypiltään se luokitellaan sopimuksessa metsälaitumeksi,
hakamaaksi ja niityksi. Kohde on ollut mukana myös Perinnebiotooppien
esittelytilaverkosto –hankkeessa.
Alueelle on tarkoitus laatia kaava loma-asuntorakentamista varten ja
yleisemminkin suunnitella saaren mahdollisuuksia lomarakentamiseen ja
mahdollisesti myös pienimuotoiseen matkailuyrittäjyyteen. Yrjölän tilan
mailla olemassa olevat vaatimattomat pienet mökit eivät vastaa nykyajan
vaatimustasoa ja ovat olleet vähäisellä käytöllä viime vuosina.
Alueelle tehtiin suunnittelun pohjaksi alustava maastokäynti ja raportti
syksyllä 2016 (Luontoselvitys M. Ranta). Nyt tehty selvitys on tehty
tarkentamaan aiempaa selvitystä kasvukaudella 2017.
Aiemmin alueen kasvillisuutta on myös selvitetty kasvilajilistauksin
perinnemaisemaselvitysten yhteydessä (Suomen Ympäristökeskus, Päivi
Kangasniemi 2005).
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Kohteeseen tehtiin tätä raporttia varten maastokäynti 9.8.2017.
Maanomistajan edustajina mukana olivat Terho Kuusimäki sekä Riikka
Ylinen.

Kuva 1. Etusaari sijaitsee Luikalan kylässä, Pälkänevedellä (punainen
tähti).

KASVILLISUUSKUVIOT (liite 1)

Kasvillisuuskuvioiden luonnehdinta noudattaa vuoden 2016 selvityksen
pohjaa mutta täydentäen ja tarkentaen sitä lähinnä kasvilajien suhteen.
Alueella sijaitsevien mökkien pihapiirejä ei ole selvityksessä rajattu
erikseen koska ne eivät juuri erotu ympäröivästä metsämaastosta maaston
vähäistä kulumista lukuun ottamatta. Aluetta on edelleen hoidettu
ympäristötukisopimuksen mukaisesti laiduntamalla hiehoja. Syksyllä
2016 alueella tehtyjen hakkuutöiden jäljet olivat jo hyvin maastoutumassa
koska hakkuutähteet korjattiin kasoille heti työn valmistuttua. Tämän
ansiosta karjan kulku alueella on ollut helpompaa ja kasvillisuus on
alkanut mukautua uusiin, valoisampiin olosuhteisiin.
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Maastotöiden yhteydessä alue kuljettiin jälleen kattavasti läpi ja erityisesti
painottuen maanomistajien ja kaavanlaatijan suunnitelmia koskeviin osiin
alueesta.
Kasvillisuustyyppien numerointi vastaa liitekartan numerointia.

1. Kuiva kangasmetsä
Lounaan suuntaan jyrkkänä laskevat rantakalliot ovat haastavia
kasvupaikkoja. Kasvillisuus on niukkaa, kuivan kangasmetsän ja
karukkokankaan lajistoa.
Kanerva, puolukka,
variksenmarja, lampaannata,
metsälauha ja kangasmaitikka
tuovat vihreyttä jäkälävaltaiseen
pohjakerrokseen.
Puusto on harvaa ja koostuu
kitumalla kasvaneista männyistä
jotka ovat koostaan huolimatta
vanhoja. Pensaskerros on myös
vaatimaton; lähinnä katajaa ja
haavan taimia kasvavaa.
Kuva 2. Jyrkän rantakallion
jäkäläistä maastoa.
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2. Kuivahko kangasmetsä
Alueen korkeimmat kohdat ovat kasvillisuudeltaan kuivahkoa
puolukkatyypin kangasmetsää. Valtapuuna kasvaa mänty ja sekapuuna
koivua ja haapaa. Pensaskerroksessa on lehtipuiden taimia ja katajaa.
Kenttäkerroksen vallitseva
kasvumuotoryhmä on varvut.
Runsain on nimilaji puolukka. Sen
seurana kasvaa mustikkaa, kanervaa,
variksenmarjaa, kangasmaitikkaa,
kultapiiskua, kieloa, oravanmarjaa,
metsälauhaa, sananjalkaa ja
oravanmarjaa.

Kuva 3. Iäkäs mänty Huhtisaareen
päin laskevan mäen reunalla.

3. Tuore kangasmetsä
Suurin osa aluetta on mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää. Valtapuuna
on kuusi, alueen pohjoisosassa myös nuori koivu. Sekapuuna kasvaa
mäntyä, koivua ja raitaa.
Mustikan lisäksi kasvaa puolukkaa, metsätähteä, kieloa, vanamoa,
oravanmarjaa, kanervaa, metsäimarretta, metsäalvejuurta, nurmitädykettä,
kangas- ja metsämaitikkaa, nuokkutalvikkia ja kevätpiippoa.
Hakkuutöiden myötä valon määrä on lisääntynyt ja se taas on lisännyt
metsälauhan, ahomansikan, kultapiiskun, sananjalan ja lillukan osuutta
lajistossa.
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Pensaskerroksessa erityisesti
vadelma tulee jatkossa saamaan
enemmän jalansijaa samasta syystä.
Lisäksi kasvaa nuorta pihlajaa ja
katajaa.

Kuva 4. Tuore kangasmetsä
elpymässä hiljalleen hakkuiden
jälkeen. Kuva alueen keskiosasta,
niityn reunametsästä.

4. Lehtomainen kangasmetsä
Mäkien väleissä ja vanhan
pellon/niityn ympäristössä on
käenkaali-mustikkatyypin
lehtomaista metsää. Valtapuuna
kasvaa kuusi, sekapuuna koivua,
mäntyä ja raitaa.
Pensaana kasvaa vadelmaa,
taikinamarjaa, tuomea ja pihlajaa.

Kuva 5. Karjan polku ja varjoisaa
lehtomaista kangasmetsää.
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Aluskasvillisuudessa mustikan ja käenkaalin lisäksi kasvaa mm.
oravanmarjaa, vanamoa, metsälauhaa, nurmitädykettä, ahomansikkaa,
kevätpiippoa, sormisaraa, sinivuokkoa, metsäimarretta, metsäalvejuurta ja
metsäorvokkia.
Luikalan suuntaan pistävän niemen kärkiosa on kosteampaa lehtomaista
kangasmetsää, jossa on osittain myös luhtavaikutusta.
Valtapuuna siellä on tervaleppä ja
koivu. Myös muutama iso mänty
kasvaa kuivemmilla paikoilla.
Aluskasvillisuudesta puuttuvat
varvut lähes kokonaan ja
tavanomaisten lehtomaisen kankaan
kasvien joukossa kasvaa ranta-alpia,
luhtaorvokkia, luhtamataraa,
korpikastikkaa ja jopa rentukkaa
painanteissa. Korpipaatsama ja
vadelma löytyvät pensaskerroksesta.
Kuva 6. Lehtomaista ja osittain
kausikosteaa metsää itään
suuntautuvan niemen kärjestä.

5. Hakamaat ja niittyalueet
Kasvillisuudeltaan mielenkiintoisimmat alueet sijaitsevat selvitysalueen
keskiosan vanhoilla pelloilla ja reunusmetsissä. Alueella on sekä kostean
että tuoreen niityn lajistoa; mesiangervo, siankärsämö, pietaryrtti,
ojakellukka, niittyhumala, metsäkorte, vuohen-, koiran- ja karhunputki,
hevonhierakka, puna-apila, timotei, nurmipuntarpää, rohtotädyke, särmäja mäkikuisma, valkoapila, maitohorsma, piharatamo, niittyleinikki,
metsäapila, hiirenvirna, nokkonen, harakankello, valkopeippi,
nurmilauha, pihatähtimö, ahomansikka, päivänkakkara, kurjenkello,
ahosuolaheinä, kurjenpolvi, huopaohdake ja sananjalka.
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Niittyaluetta ympäröi
hakamaametsä- ja
metsälaiduntyyppinen kasvillisuus
jossa metsäkasvit ja niittylajit
yhdistyvät. Tulevina vuosina tämän
osuus tulee lisääntymään alueella
puuston harvennuksen myötä, kun
karja pääsee kulkemaan aiemmin
vaikeakulkuisillakin alueilla.

Kuva 7. Tuoretta ja kosteaa niittyä.
Karjan lisäksi pensoittumista estää
ympäristötukisopimuksen
edellyttämänä hoitotoimenpiteenä
tehdyt raivaukset.

6. Lehto
Koilliseen suuntautuvan rinteen
kainalossa on pienialainen
käenkaali-oravanmarjatyypin tuore
keskiravinteinen lehto. Puusto on
järeätä eikä hakkuut ole ulottuneet
sinne. Aluskasvillisuus on
varjostuksen vuoksi aika niukkaa ja
samoja lajeja esiintyy kuin
lehtomaisella kankaalla, mutta
mustikkaa on vain vähän. Kohteessa
kasvaa myös tuomea,
kivikkoalvejuurta,
mustakonnanmarjaa ja sinivuokkoa.

Kuva 8. Varjoisaa lehtoa.
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Toinen lehtolaikku on rantaa pitkin peltoalueesta pohjoiseen. Se on kostea
painanne jossa kasvaa mm. maahumalaa, nokkosta, valkopeippiä,
sudenmarjaa, metsäkurjenpolvea, vuohenputkea ja punaherukkaa.
7. Rantaniitty
Rannat ovat pääosin karuja, kivisiä ja hiekkapohjaisia. Varsinaista selkeää
rantakasvillisuusvyöhykettä ei ole, varsinkaan etelä-länsisuuntaisella
rannalla. Vesikasvillisuutta on vähän, lähinnä viiltosaraa rannan
tuntumassa ja varsinaisena vesikasvina vesitatarta.
Kesällä 2017 Pälkäneveden pinta oli ollut pitkään hyvin matalalla
verrattuna vuoteen 2016, mikä oli paljastanut itärannalta pienen
rantaniittyalueen, jota karja oli myös laiduntanut.
Lajisto on monipuolinen, mm. luhtamatara, rantarusokki, luhtalemmikki,
vehka, rentukka, rantakukka, vesitatar (maamuoto), terttualpi,
rantaleinikki, rantapalpakko, konnanvihvilä, kurjenmiekka,
luhtavuohennokka, myrkkykeiso sekä luhtaorvokki.

Kuva 9. Vesi on karannut kauemmaksi ja on syntynyt kapea
rantaniittyvyöhyke.
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Alueen koillisosassa olevassa lahden pohjukassa ranta on matalampaa,
rehevämpää ja siellä kasvaa järviruokoa laajemmin, tosin sekin päätyy
toisinaan kokonaan hiehojen syömäksi. Seassa kasvaa myös
pystykeiholehteä ja rantapalpakkoa.
Pälkänevesi luokitellaan ekologiselta tilaltaan hyväksi. Vesi on kirkasta ja
vähäravinteista. Voimakkaita leväkukintoja ei ole alueella esiintynyt ja
järvi on luokiteltu erittäin hyvin virkistyskäyttöön soveltuvaksi.

ERITYISKOHTEET JA SUOSITUKSET (liite 2)

Selvitysalueen karuin kasvupaikka etelä-länsisuuntaan rantaan laskevan
rinteen laelta jyrkästi alas on kasvillisuustyypiltään kuivan kangasmetsän
ja karukkokankaan kasvillisuutta (1). Kallioinen kohde luokitellaan
Metsälain mukaiseksi erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (Metsälaki
1093/96, 10§). Kohde on pienialainen ja luonnontilainen. Puusto on
erirakenteista, vanhoja kitukasvuisia mäntyjä ja erikoisen muotoisia puita.
Lahopuutakin löytyy ja jäkäläkasvusto on kulumaton.

Hakkuita tulisi kohteessa edelleen
välttää ja kelot ja maapuut jättää
paikoilleen. Kallion jäkälä- ja
sammalpinta uudistuu hitaasti, joten
kulkeminen kalliolla kannattaa
keskittää yhdelle polulle.
Käytännössä kulku ohjautuu
luonnollisesti kallion laelle eikä
arvokkaimpaan osaan, joka laskee
jyrkästi veteen.

Kuva 10. Näkymää kallion laelta
alas rantaan. Kohteesta kuva myös
raportin kannessa.
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Kallioalueen lisäksi alueelta ei löytynyt muita luonnonsuojelulain,
vesilain, metsälain tai EU:n luonto- ja lintudirektiivin mukaisia
elinympäristöjä tai lajeja.
Alueen luontoarvot perustuvat pitkälti ihmisten ja eläinten perinteisen
maankäytön muokkaamaan perinnebiotooppiin, eli metsälaitumen,
hakamaan ja niityn muodostamaan kokonaisuuteen (2). Kyseiset
kasvillisuustyypit ovat Suomen lajirikkaimpia ja mikäli laidunnus
edelleen jatkuu, alueen arvo säilyy ja kasvaa. Tuoreen ja lehtomaisen
kankaan kasvillisuus tulee tulevina vuosina runsastumaan ja
monipuolistumaan laidunnuksen lisäksi myös syksyn 2016 hakkuun
ansiosta joka lisäsi metsänpohjan valoisuutta merkittävästi.
Alueella ei todennäköisesti ole mainittavaa linnustollista merkitystä.
Metsät ovat tavanomaisia eikä esimerkiksi kolopesijöille ole sopivia
vanhoja puita tarjolla. Vesilinnustoa ajatellen taas kohteen rannat ovat
kasvillisuudeltaan niukkoja eivätkä tarjoa linnuille suojaa ja
pesimäpaikkoja.
Myöskään liito-oravan kannalta selvitysalueen puulajisuhteet ja
koostumus eivät ole suotuisia
lukuun ottamatta alueen
pohjoisinta ja itäisintä kärkeä
jossa on vanhoja kuusia. Näille
alueille ei kuitenkaan ole
suunnitteilla
rankentamistoimenpiteitä. Saari
sinälläänkin on
epätodennäköinen liito-oravan
asuinpaikka eristäytyneen
luonteensa vuoksi, vaikka
mantereeseen on vain 150
metriä matkaa.

Kuva 11. Maanomistajan
edustajat ja alueen suurin
kuusi. Hakkuissa on johtavana
ajatuksena ollut maisemanhoito
ja luonnon monimuotoisuus.
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Pälkäne
Etusaari
Ranta-asemakaava-alueen inventointi
Pirkanmaan maakuntamuseo
Ninni Närväinen kesäkuu 2017
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Tiivistelmä
Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti Pälkäneen Etusaaren ranta-asemakaava-alueella
muinaisjäännösinventoinnin kesäkuussa 2017. Esi-, maasto- ja jälkityöt teki FM Ninni Närväinen.
Inventoinnissa tarkastettiin Etusaareen kaavoitetut tontit ja niihin suunnitellut rakennuspaikat. Etusaaressa
on yksi ennestään tunnettu muinaisjäännöskohde, joka ei sijoitu suunnitellulle kaava-alueelle. Saaren
lähistöllä on tehty useita inventointeja tai tarkastuksia. Kenttätöissä etsittiin erityisesti kalliotasanteita,
joilla olisi voinut sijaita röykkiöitä sekä korkeuksilla 90-100 mmpy sijaitsevia hiekkamaa-alueita, jotka
olisivat voineen olla sopivia pyyntikulttuurin asuinpaikoille. Vuoden 2017 tutkimuksessa ei havaittu
muinaisjäännöksiä.
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Arkisto- ja rekisteritiedot

Kunta: Pälkäne
Peruskartta: 2141 04 Pälkäne
Tutkija: FM Ninni Närväinen
Tutkimuslaitos: Pirkanmaan maakuntamuseo
Työhön varattu aika: 14.-20.6.2017, josta kenttätyöpäiviä 1
Inventoinnin löydöt: Digitaalinen kuva-aineisto: KYY 267:1-9
Aiemmat tutkimukset: Inventointi, Riikka Saarinen 2000
Työn tilaaja: Riikka Ylinen
Alkuperäisen raportin säilytyspaikka: Pirkanmaan maakuntamuseo
Inventointiraportin kopiot: Tilaaja
Museoviraston arkisto

4

Etusaaren ranta-asemakaava, kaavaselostus, liite 3: Ranta-asemakaava-alueen inventointi

Lähestymiskartta, vuoden 2017 tutkimusalue rajattu punaisella. Karttapohja: Maanmittauslaitos
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Kaava-alue. Karttapohja: Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen

Vuoden 2017 inventoinnissa tarkastetut alueet väritettynä. Karttapohja: Maanmittauslaitos
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1. Johdanto

Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti Pälkäneen Etusaaressa ranta-kaava-alueen muutoksen edellyttämän
muinaisjäännösinventoinnin kesäkuussa 2017. Inventointi kohdistui Etusaaren keskiosiin, johon oli
kaavamuutoksessa kaavoitettu viisi korttelialuetta sekä maa- ja metsätalousaluetta. Tutkimusalueella
sijaitsee yksi ennestään tunnettu muinaisjäännös, Etusaari, kivikautinen asuinpaikka. Inventoinnin
lähtökohtana oli tutkia kaavamuutoksessa suunnitellut tonttipaikat ja niiden läheisyydessä sijaitsevat,
esitöissä potentiaalisilta vaikuttaneet alueet. Erityisesti keskityttiin niihin paikkoihin, jotka topografian tai
muiden seikkojen perusteella näyttivät sopivilta kivikautisille asuinpaikoille tai röykkiökohteille. Pääosa
maastohavainnoista tehtiin silmämääräisesti, jokaisessa kohdassa, jossa se oli mahdollista, maannosta
tarkasteltiin kairaamalla. Yhdessä kohteessa kaivettiin koekuoppa.
Esitöissä tutkittiin alueen historialliset kartat sekä ne kirjalliset aineistot, joissa alueen asutuksesta oli
tietoja. Lisäksi selvitettiin maaston muotoja ja maannosta lidar-aineistosta sekä maaperäkartoista. Esitöihin
käytettiin yksi päivä, kenttätöihin samoin ja jälkitöihin kolme päivää. Dokumentointi tehtiin valokuvaamalla
ja sanallisilla muistiinpanoilla. Raportissa koordinaatit on esitetty ETRS-TM35FIN -muodossa. Digitaaliset
valokuvat on tallennettu Tampereen museoiden Siiri-tietokantaan (KYY 267:1-9). Tutkimuksesta vastasi FM
Ninni Närväinen ja työn valvojana toimi Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kreetta Lesell.

___________________________________________
Tampereella 20.6.2017, FM Ninni Närväinen
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2. Tutkimusalueen sijainti ja topografia

Inventointialue sijaitsee n. 6 km:ä Pälkäneeltä, Pälkäneen kirkosta, itäkoilliseen. Alueen vesistö on
Pälkänevesi, Etusaaren lähettyvillä sijaitsee useita suurehkoja saaria. Luikalan ja Etusaaren välisellä alueella
vesi on kirkasta ja pohja hienoa hiekkaa. Tutkimusalueella on huomattavia korkeuseroja, saaren itäpuolella
on useita melko loivasti veteen laskevia rantoja, länsipuolella taas korkeaa kallioista maastoa. Saaren
korkein kohta on tutkimusalueen pohjoisosassa. Maaperän pääasialliset maannokset tutkimusalueella ovat
hiekkaa tai hiekkamoreenia ja kalliota. Kaava-alueen keskiosassa sijaitsee tasainen niittyalue (kuva 6).
3. Asutushistoria

Lähialueiden muinaisjäännöskohteet osoittavat Pälkäneveden ympäristön olleen asutettu kivikaudelta
nykyaikaan asti (Huurre 1972: 42-43, 90). Koska Etusaaresta tunnetaan yksi esihistorialliselle ajalle ajoitettu
muinaisjäännös, voidaan olettaa, että jo kivikaudella saaressa on ollut ainakin väliaikaista ihmistoimintaa.
Etusaarta lähinnä oleva kylä, Luikala, on ollut olemassa ilmeisesti jo rautakaudella ja nykyisen nimisenä
viimeistään 1400-luvulla (Suvanto: 1972: 173-174, 179). Kirjallisten historiatietojen ja vanhojen karttojen
perusteella Etusaaren keskiosissa ei ole ollut vakituista asutusta historiallisella ajalla. Vuoden 1842
pitäjänkartassa (kuva 1) saaressa näyttää olleen tuolloin pienialaisia niittyjä tai peltoja, mutta
tutkimusalueen rakennuskanta on peräisin vasta 1970-luvulta (Ylinen 14.6.2017, suullinen tiedonanto).
Inventointialueen rakennuskanta on näkyvillä vuoden 1980 peruskartassa (kuva 2). Tutkimusalueella
laiduntaa nykyisinkin kesäisin karjaa ja asutustoiminta liittyy vapaa-ajan asuntoihin.

Kuva 1. Vuoden 1842 pitäjänkartta.
Kartta: Arkistolaitos, Pälkäne (2141 04
Ia.* -/- -)
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Kuva 2. Etusaari vuoden 1980 peruskarttaotteessa. Kartta: Maanmittauslaitos, vanhat painetut kartat,
214104_1980

4. Tutkimushistoria

Etusaari on kuulunut vuonna 2000 tehtyyn Pälkäneen arkeologiseen osainventointiin (Saarinen 2000).
Inventoinnin yhteydessä löydettiin saaren eteläosasta kivikautinen asuinpaikka, Etusaari (Saarinen 2000:24,
Muinaisjäännösrekisteri, mj-tunnus 635010039, sijainti: P: 6807721 I: 358335). Muut lähimmät tunnetut
muinaisjäännökset ovat Ristisaaren röykkiö (Saarinen 2000:15, Muinaisjäännösrekisteri, mj-tunnus
635010037) n. 2 km:ä Etusaaresta lounaaseen ja Iso-Vohlisen asuinpaikka (Saarinen 2000:29, mj-tunnus
635010040) Etusaaren luoteispuolella. Lisäksi Luikalassa on kaksi kohdetta, Lietteennenän kivikautinen
asuinpaikka (Muinaisjäännösrekisteri, mj-tunnus 635010010) ja Korkeisvuoren ajoittamaton kivirakenne
(Muinaisjäännösrekisteri, mj-tunnus 635010009). Pälkäneveden ympäristöön sijoittuu myös runsaasti muita
muinaisjäännöksiä (kuva 3). Kivikautiset kohteet näyttäisivät sijaitsevan 90-105 mmpy olevilla korkeuksilla
ja pronssi- tai rautakautiset kohteet 90-110 mmpy olevilla korkeuksilla (Vuorinen 1996,
Muinaisjäännösrekisteri).

Vuoden 2017 tutkimuksissa Etusaaren tunnettu muinaisjäännöskohde käytiin tarkastamassa ja sen todettiin
vastaavan vuoden 2000 inventoinnin yhteydessä tehtyä kuvausta (kuva 4).
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Kuva 3. Inventointialueen lähellä sijaitsevat tunnetut muinaisjäännökset. Karttapohja: Maanmittauslaitos

Kuva 4. Vuoden 2000 inventoinnissa löydetyn kivikautisen pyynti- tai asuinpaikan kohta. Kuvaussuunta
itään. KYY 267:1. Kuva: Ninni Närväinen
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5. Vuoden 2017 inventointi, havainnot maastossa

Maastotyöt suoritettiin yhden päivän aikana. Havainto-olosuhteet olivat hyvät, aurinkoinen ja lämmin sää
vallitsi koko inventoinnin ajan. Tutkimusalueella oli raivattu runsaasti kasvillisuutta, joten liikkuminen oli
helppoa ja monin paikoin näkyvyys ympäristöön oli erittäin hyvä (kuvat 5 ja 8). Muinaisjäännöksiä etsittiin
erityisesti korkeilta, ympäristöstä erottuvilta kalliotasanteilta sekä sopivilla korkeuksilla sijaitsevilta
hiekkamaannoksilta. Lähiympäristön tunnetut muinaisjäännökset ovat joko kivikautisia, pyyntikulttuurin
asuinpaikkoja tai metallikausille ajoitettuja röykkiöitä, mahdollisia hautapaikkoja.

Kuva 5. Etusaaren itälaidan epätasaista ja kivistä maastoa. Suunta pohjoiseen kohti kaavassa merkittyä
tonttia RM 1. KYY 267:6. Kuvaaja: Ninni Närväinen
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Kuva 6. Saaren keskiosissa oli avointa niittymaisemaa. Kuvaussuunta lounaaseen. KYY 267:9. Kuva: Ninni
Närväinen

Inventoinnissa tarkastettiin kaikki kaavoitusalueen suunnitellut tonttipaikat kokonaan. Lisäksi tarkastettiin
niitä kaavoituksen metsä- ja maatalousalueita, jotka vaikuttivat mahdollisilta paikoilta muinaisjäännösten
löytymiselle. Saaren länsipuolella maasto oli hyvin kivistä, tasaisia alueita oli vain satunnaisesti ja ne olivat
pinta-alaltaan pieniä. Inventointialueen eteläisin tontti (RA 3 kaavakartassa) sijaitsi osittain korkealla
kalliolla, jossa oli jyrkkä seinämä veteen (kuva 7). Koko tutkimusalueella epätasaista maastoa ja kivikkoa oli
huomattavan paljon (kuva 5) ja tasaista kallio- tai hiekkamaannosta taas erittäin vähän. Kaavoitusalueella
kairattiin runsaasti, mutta niissä kohdissa, joissa kairaus oli mahdollista, maannos oli tiivistä savea tai
hiesua. Vesirajan läheisyydessä, tutkimusalueen itäpuolisilla kohteilla, oli hiekka- ja hietamaannosta (kuvat
8 ja 9), mutta ne sijaitsivat melko matalilla korkeuksilla ja lisäksi lähes kaikissa kairatuissa kohdissa maannos
oli kosteaa.
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Kuva 7. Inventointialueen länsipuolen kalliomaisemaa, suunta länteen. KYY 267:2. Kuva: Ninni Närväinen

Kuva 8. Saaren itärannan tasaista maastoa. KYY 267:7. Kuva: Ninni Närväinen
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Kaava-alueelle suunnitelluilta tonttipaikoilta ei löydetty mitään merkkejä muinaisjäännöksistä. Saaren
itäpuolella sijaitsevan tontin (kaavakartassa RM 2) eteläpuolelta löydettiin kairauksessa hienoa
hiekkamaata, jossa oli selvästi näkyvä hiilikerros. Paikalla avattiin 30x30 cm koekuoppa (kuva 9).
Koekuopassa tai lisäkairauksissa ei näkynyt muita merkkejä ihmistoiminnasta ja maanomistajan mukaan
kyseisellä paikalla (ja useassa muussakin kohdassa kaava-alueella) on poltettu raivausjätettä viime vuosina
(Ylinen, suullinen tiedonanto 14.6.2017). Palojäljet johtuvat todennäköisesti modernista
maisemanhoidosta. Saaressa on ilmeisesti ollut pienimuotoista viljelyä ja karjanhoitoa viimeistään 1800luvulla (kuva 1), mutta inventoinnin yhteydessä historiallisen ajan viljelyyn liittyviä muinaisjäännöksiä ei
havaittu. Useimmilla tonttipaikoilla oli jo aiemmin rakennettuja rakennuksia. Näiden rakennusten
välittömässä läheisyydessä oli merkkejä maanmuokkauksesta ja ihmistoiminnan jättämiä rakenteita, mutta
ne olivat ajoitettavissa aikaisintaan 1970-luvulle, jolloin ensimmäiset vapaa-ajan asunnot alueelle
rakennettiin.

Kuva 9. Koekuoppa hiilensekaiseen hiekkamaannokseen saaren itärannalla. KYY 267:8. Kuva: Ninni
Närväinen
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8. Yhteenveto

Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti kesäkuussa 2017 muinaisjäännösinventoinnin Pälkäneen Etusaareen
suunnitellulla rantakaava-alueella. Inventointi kohdistettiin esihistoriallisen ja historiallisen ihmistoiminnan
kannalta potentiaalisimmille alueille. Maastotöissä tarkastettiin kaikki kaavaan merkityt tonttipaikat
kokonaisuudessaan ja lisäksi maa- ja metsätalousaluetta tonttien läheisyydessä. Tutkimuksissa havaittiin,
että valtaosa kaavoitusalueesta oli kivikkoista ja epätasaista maastoa eikä siten esim. esihistoriallisten
pyyntikulttuurien asuinpaikoille soveliasta. Kalliotasanteita, joissa olisi voinut olla röykkiökohteita, oli
kaava-alueella vain muutama. Mistään tarkastetusta paikasta ei löytynyt merkkejä muinaisjäännöksistä.
Saarelta löytyi runsaasti merkkejä ihmistoiminnasta, mutta ne (mm. metsänraivaus, vapaa-ajan asutus) ovat
viimeisimpien vuosikymmenten ajalta.
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Kantatilatarkastelu
Yrjölä 635-419-14-3/Etusaari
Muunnetun rantaviivan pituus
Rantarakennuspaikat
Kirusta 635-419-4-55 22.5.1965

89 m
75%

50 m
00-2
yys 2
Etäis

Kerroin 75% / 200-300 metriä leveä lahti
Muunnettu rantaviiva 89m*0,75 = 66,75m
1 rantarakennuspaikka
Kirusta 2 635-419-4-70 8.8.2012

Kerroin 50% / 100-200 metriä leveä lahti
Muunnettu rantaviiva 71m*0,5 = 35,5m
1 rantarakennuspaikka

00m
yli 1
syys
Etäi

m
200
alle
syys
Etäi

71 m
50%
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Tuomikko 635-419-14-1 12.10.1994

m
26
s1
y
isy
Etä

Kerroin 50% / 100-200 metriä leveä salmi
Muunnettu rantaviiva 71m*0,50 = 35,5m
1 rantarakennuspaikka
Kirustanranta 635-419-14-4 5.9.2010

101 m
100%

Kerroin 100%
Muunnettu rantaviiva 101m*1,0 = 101m
1 rantarakennuspaikka

71 m
50%
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Sulkavuori 635-419-14-7 6.8.2015
40m
25%
141m
50%

m
00
<1
s
y
isy
Etä
0m
10
s>
y
isy
Etä

Kerroin 25% / alle 100 metriä leveä salmi
Kerroin 50% / 100-200 metriä leveä salmi
Muunnettu rantaviiva 40m*0,25 + 141*0,50 = 80,5m
1 rantarakennuspaikka (rakentamaton)

Yrjölä 635-419-14-3 13.1.2000

140m
50%
Niemi
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100% >50<100m
0%
19m
Niemi
50% 81m <50m
100%
179m Lahti
50% >100 <200 m

159 m
100%
s
yy
äis 0m
t
E 30
>

291m
100%

172m
75%
s m
yy 300
Niemi
äis 0< 185m
t
E 20
75% 100-150m
>
s m
yy 200
äis 0<
t
E 10
>
125m

50%

Kerroin 0% / alle 50 metriä leveä niemi
Kerroin 50% / 50-100 metriä leveä niemi, 100-200 m leveä lahti ja salmi
Kerroin 75% / 200-300 metriä leveä salmi ja 100-150 leveä niemi
Muunnettu rantaviiva 80*1,00 + 140*0,50 + 19*0,50 + 81*1,00 + 179*0,50
+ 291*1,00 + 159*1,00 + 172*0,75 + 185*0,75 + 125*0,50 = 1010,3m
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Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere
Kokoushuone Hummeli, V-kerros

Läsnä:
Reijo Honkanen
Henna Koskinen
Riikka Ylinen
Terho Kuusimäki
Mira Ranta
Helena Väisänen

Pirkanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja
Kaavasuunnittelija, Pälkäneen kunta
Maanomistajan edustaja
Maanomistajan edustaja
Luontoselvittäjä
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, kaavan laatija

Poissa:
Kreetta Lesell

Pirkanmaan maakuntamuseo

Käsitellyt asiat:
1. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Sovittiin, että Reijo Honkanen toimii kokouksen puheenjohtajana ja Helena Väisänen sihteerinä.
2. OSANOTTAJAT
Osanottajat olivat entuudestaan tuttuja toisilleen. Esittäytymistä ei järjestetty.
3. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT
Riikka Ylinen kertoi tilan sekä Etusaaren historiaa ja nykytilaa. Etusaaressa on nykyisin 5 kpl
1970-luvulla rakennettua mökkiä. Mökit ovat olleet vuokralla, mutta niiden koko ja varustelutaso ovat käyneet liian pieniksi nykyisiin loma-asumisen tarpeisiin. Etusaaren osalta on syntynyt ja kasvanut tarvetta kehittää Etusaarta matkailukäyttöön. Kiinnostusta on ollut sekä yksityisten henkilöiden että kuntien ja yritysten taholta. Mantereella, missä talouskeskus sijaitsee,
on järjestetty tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa asiakkaina ovat olleet mm. Pro Agria ja Green
Care. Tilaisuuksiin on liittynyt käynti Etusaaressa, missä kiinnostusta on herättänyt saaressa
tapahtuva hiehojen luonnonlaidunnus sekä saaren upea luonto ja rauha. Asiakkailla on ollut
kiinnostusta järjestää tilaisuuksia Etusaaressa, mutta sitä ei ole voitu toteuttaa, koska Etusaaresta puuttuu tilat, joissa palveluja voisi tarjota.
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Ylinen kertoi, että toiveena olisi, että matkailuun liittyviä tilaisuuksia saataisiin tulevaisuudessa
järjestettyä Etusaaressa. Tavoitteena on luoda Etusaareen uudenlaista maatilamatkailua, joka
perustuu mm. hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen tarpeisiin. Etusaari voisi toimia eräänlaisena
hyvinvointilähteenä. Ylisen tiedossa on, että pääkaupunkiseudulla on tarvetta paikkoihin, joihin esim. lastensuojelu voi viedä asiakkaitaan ja joilla on asiakkaiden hyvinvointia edistävä vaikutus. Hän kertoi, että myös Pirkanmaalla on tarvetta tämän tyyppiselle kohteelle. Ylinen korosti, että tavoitteena on kehittää Etusaarta elinkelpoiseksi ja taloudellisesti kannattavaksi
matkailukohteeksi.
Terho Kuusimäki jatkoi kertomalla, että tulevan toiminnan on tarkoitus perustua kestävään
yhteistyökumppanuuteen. Yhteistyökumppaneita haetaan jatkossa Pirkanmaalta.
Kuusimäki esitteli olemassa olevat ja suunnitellut uudet rakennuspaikat. Uudet rakennuspaikat on tarkoitus sijoittaa pääosin olemassa olevien rakennusten paikoille vanhat rakennukset
korvaten. Lisäksi on tarkoitus rakentaa olemassa olevan laidunpellon reunaan ja saaren eteläpuolelle kallion päälle matkailua palvelevat rakennukset.
Reijo Honkanen muistutti, että kun laaditaan kaavaa saareen, täytyy osoittaa myös mantereelta auto- ja venepaikat. Ylinen vastasi, että mantereella on olemassa yhteinen veneranta,
jonka käyttöön on lupa. Lisäksi niemessä, josta on lyhyempi reitti saareen kuin virallisesta venerannasta, on maanomistajan lupa kulkupaikkaan ryhmille ja liikuntaesteisille.
Riikka Ylinen kertoi, että ympäristötuki luo jatkossa painetta viedä saareen lisää eläimiä laiduntamaan. Hän kertoi, että hiehot laiduntavat nykyisin myös saaren pohjoisosassa, missä
asiasta on sovittu maanomistajan kanssa.
Reijo Honkanen kertoi, että jos saareen tulee uusia rakennuspaikkoja, tulee niistä ilmoittaa
ELY-keskukselle tukien mahdollista takaisinmaksua varten. Ympäristösopimuksen karttarajaukseen on samassa yhteydessä tehtävä muutos. Honkanen kertoi, että hänelle on kerrottu,
ettei alueen kaavoittaminen tai uusien rakennuspaikkojen osoittaminen kaavassa ole ongelma ympäristötuen kannalta, kunhan muutoksista ollaan yhteydessä ELY-keskukseen.
Honkanen jatkoi arvioimalla suunnittelun lähtökohtia. Hän piti tärkeänä sitä, että jatkotyössä
harkitaan rakentamisen etäisyyttä rannasta ja puuston säilyttämistä. Saareen ei hänen mukaansa saa sijoittaa liian paljon rakentamista. Rakennuspaikkojen sijainnissa tulee Honkasen
mukaan huomioida, että vapaata rantaviivaa jää riittävästi ja että rakentaminen ryhmitellään.
Hän toi esille, että oleellista on säilyttää saaressa oleva rauha eikä sinne tulisi sijoittaa hirveästi uutta rakentamista, jotta saaren ainutlaatuisuus säilyy. Puuston säilyttämisellä Honkanen
tarkoittaa riittävän suojapuuston säilyttämistä, ei pensaikkojen säilyttämistä. Vapaan rantaviivan merkitys on mm. siinä, että rantaa pitkin syntyy mahdollisuus kulkea.
Riikka Ylinen kertoi, että saaressa on hiehojen laidunnuksen seurauksena syntynyt luonteva
polkuverkosto ja myös rantapolku. Saaren kehittämiseen kuuluu näiden polkujen hyödyntäminen sekä sopivien nuotio- ja istuskelupaikkojen perustaminen.
Terho Kuusimäki kertoi, että Pälkäneveden vesi Etusaaren ympäristössä on tutkitusti puhdasta ja juomakelpoista. Saareen on tarkoitus vetää sähköt kaapelia pitkin ja asentamisesta
on saatu jo edullinen tarjous. Kiinteistöihin on tarkoitus rakentaa kuivakäymälät ja harmaat
vedet on tarkoitus imeyttää maastoon.
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Mira Ranta kertoi alueelle laatimastaan luontoselvityksestä. Luontoselvitys tehtiin syksyllä
2016 yleisellä tasolla, jotta rakennuspaikkojen sijaintia päästään suunnittelemaan ja tiedetään,
onko alueella sellaista eläimistöä tai lain mukaisia kohteita, jotka pitäisi kaavaa laatiessa ottaa
huomioon. Ranta aikoo tehdä alueelle kesällä toisen maastokäynnin, minkä yhteydessä selvitetään mm. perinnebiotoopin kasvillisuus. Suunnitelluille rakennuspaikoille ei hänen mukaansa ole esteitä luonnon puolesta. Jatkoselvityksessä tulee huomioida, että muinaisjäännösten läheltä voi löytyä erityisiä kasveja. Ranta kertoi, että alueelta on tehnyt aiemmin luontoselvityksen vuonna 2005 Päivi Kangasniemi SYKE:sta.
Reijo Honkanen muistutti, että luontoselvityksen yhteydessä on tarkistettava myös alueen linnusto.
Ranta vastasi, että alue ei ole vesilintujen kannalta merkittävää, sillä sopivaa ruovikkoa ei ole.
Alueella ei ole myöskään linnuston kannalta merkittävää vanhaa metsää tai puita, eikä alueen
metsä ole liito-oraville soveltuvaa.
Helena Väisänen kertoi, että Etusaaressa on muinaisjäännöskohde. Väisänen välitti kokouksessa Pirkanmaan maakuntamuseolta tulleen viestin. Viestin mukaan alueella on tarpeen laatia arkeologinen inventointi ja Pirkanmaan maakuntamuseo on esittänyt, että rakennuspaikka
Kallio voidaan tarkistaa maakuntamuseon virkatyönä. Muilta osin työn suorittamisesta tulee
keskustella maakuntamuseon kanssa.
Väisänen esitteli hanketta varten laaditun kantatilatarkastelun. Honkanen huomautti, että
kantatilatarkastelu on virheellinen siten, että Etusaari on oma kantatilansa eikä siihen kuuluu
ottaa mukaan muita alueita. Kantatila on nähtävissä Honkasen mukaan vanhoista peruskartoista.
Väisänen esitteli alueelle laaditun selvityksen sopivasta rakentamisen määrästä ja alustavan
RM-tonttien käyttösuunnitelman. Alustavassa suunnitelmassa Etusaareen on esitetty osoitettavaksi yhteensä 6 rakennuspaikkaa, joka vastaa mitoituksena 5,40 rakennuspaikkaa/muunnettu rantaviivakilometri.
Honkanen piti kahden uuden rakennuspaikan osoittamista itärannalle liian suurena, sillä ne
nostavat mitoituksen melko korkeaksi. Hän kehotti harkitsemaan ja perustelemaan hyvin
maatilamatkailun rakennuspaikkojen rakennusoikeuden määrää. Mitoituksen osalta lähtökohtana on, että saarien mitoitus on aina pienempi kuin mantereella.
Riikka Ylinen kysyi, pitäisikö tukisopimus ja siihen liittyvä hoitosuunnitelma huomioida kaavassa. Honkanen vastasi, että lähtökohtaisesti sitä ei ole tarvetta huomioida kaavamääräyksin
vaan M-alueen kaavamääräys riittää.
Honkanen totesi, että hänen mielestään alueelle kannattaa laatia ranta-asemakaava mieluummin kuin jatkaa rakentamista alueella poikkeamisluvin.
Riikka Ylinen oli sitä mieltä, että ranta-asemakaavan laatiminen alueelle vaikuttaa maanomistajan näkökulmasta sopivalta tavalta kehittää Etusaarta.

4.OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Väisänen esitteli hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Läsnä olleilla ei ollut siihen
huomautettavaa.
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, Jokipolventie 15, 37130 Nokia, Puh. 040 5576 086, E-mail: helena.vaisanen@kolumbus.fi
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5.JATKOTOIMENPITEET
Sovittiin, että kaavaluonnoksesta pyydetään ELY-keskuksen lausunto. Tarvittaessa järjestetään työneuvotteluita ja toinen viranomaisneuvottelu. Honkanen totesi loppuun, että hankkeen lähtökohdat ovat hyvät ja hän uskoo, että alueelle voisi löytyä toimijoita.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.41.

Muistion laati 9.2.2017, tarkistettu 6.3.2017
Helena Väisänen
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen
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Q|QPXNDDQ\OLPHWULQHWlLV\\GHOOlROHYDD
DVXPLVWDHLROHWDUYHWWDRWWDDKXRPLRRQPLWRL
WXVWDUDMRLWWDYDQDWHNLMlQl

.DDYDVHORVWXNVHQVLYXOODROHYDYDORNXYD
´.RKGH´HVLWWllNXYDWHNVWLQPXNDLVHVWLQlN\
Pll/XLNDODQVDDUHHQ9HUlYlLVHQWDORU\KPll
NRKWL1DYHWWDQlN\\SXXVWRLVHVVDMDUHKH
YlVVlPDLVHPDVVDDVXLQUDNHQWDPLVWDSDUHP
PLQ

5LLNND<OLQHQRQNHUWRQXWVDDQHHQVDNXONXXQ
5LLNND<OLQHQRQDQWDQXW\PPlUWllHWWlPDQ
OXYDQWDSDXVNRKWDLVHVWL\NVLWWlLVLlNXONXNHUWRMD
WHUHHQSXROHOWD.DWWLODLVHQNlUMHOWlPDDQRPLV
YDUWHQ-DWNXYDDOXSDDHLROH
WDMDQ\NVLW\LVDOXHHOWDROLVLVDDWXPDDQRPLVWD
MDOWDOXSDNXONHDVDDUHHQ/XSDDHLROHWLHWR
YLUKHHOOLQHQ

0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
.RVNDVDDUHQSRKMRLVSXROHOODRQP\|VNLQWRL
YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
VHQPDDQRPLVWDMDQNHVlP|NNLlVDPDWYXRN
QPXNDLVHVWL$OXHHQPLWRLWXVSHUXVWXX
UDODLVHWRYDWROOHHWVLHOOlPRQLDYXRVLDMDSLWl
NDQWDWLODWDUNDVWHOXXQMDPDDQRPLVWDMLHQWDVD
YlWVDDUHQOXRQQRVWDMDUDXKDVWDMRWDXKNDD
Q\WWlPlKDQNH6DDUHQUDXKDULNNRXWXXMDKlL SXROLVHHQNRKWHOXXQ5DQWDDVHPDNDDYDDODD
GLWWDHVVDKXRPLRLGDDQOlKL\PSlULVW|QPDDQ
ULLQW\\7lPlWDUNRLWWDDVLWlHWWlYXRNUDODLVHW
KlLS\YlWMDXXVLDHLVDD7lPlWDUNRLWWDDP\|V RPLVWDMDWMDDVXNNDDWPPUDNHQQXVSDLNNRMHQ
VLWlHWWlPDDQRPLVWDMDQSLHQLOLVlWXORORSSXX VLMRLWWHOXOODMDUDNHQWDPLVWDNRVNHYLOODNDDYD
PllUl\NVLOOl


9DDGLPPH(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDOXRQ
QRNVHVVDROHYDD50NRUWWHOLDNRNRQDDQSRLV
WHWWDYDNVLHGHOOlPDLQLWXLQSHUXVWHLQ
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7lOODLVWDQlLQVXXUWDKDQNHWWDHPPHWXOHK\
YlNV\PllQ7lPlQVLMDDQNDQQDWDPPHP|NNL
YXRNUDXVWDMRWDRQROOXWHQQHQNLQ


.RVNDVDDUHQOXRQWRMDUDXKDRYDWDLQXWODD
WXLVWDRQVLHOOlOLQWXMHQK\YlSHVLlOLVllQW\lMD
XLVNHQQHOOD6RSLYDDUXRYLNNRDNLYLNNRDMDODK
GHQSRXNDPDDO|\W\\VDDUHQ\PSlULOWl/LLW
WHHQlMDWRGLVWHHQDNXYLDWlOWlNHVlOWl.XYDW
RQRWWDQXWWRLVHQPDDQRPLVWDMDQPRQLYXRWLQHQ
P|NNLYXRNUDDMDMRNDRQLQQRNDVOXRQQRQVHX
UDDMD

0,(/,3,'(
0DUNNX.RNNR
5DQWDDVHPDNDDYDQSHUXVWHHQDRQNHKLWWll
(WXVDDUWDPDWNDLOXNl\WW||Q+DQNNHHQOlKW|
NRKGLVVDHVLWHWW\NDDYDDOXHHQNl\WW|WDUNRL
WXVWDHLROHVHOYLWHWW\ULLWWlYlVWL8VNRWWDYDDOLL
NHWRLPLQWDVXXQQLWHOPDDHLROHHVLWHWW\+DQNH
SHUXVWXXVHOODLVHQOLLNHWRLPLQQDQS\|ULWWlPL
VHHQMRNDHLROHWDORXGHOOLVWLNDQQDWWDYDD5D
NHQWDPLQHQMD\OOlSLWRYDDWLYDWKXRPDWWDYDD
NROPDVLHQRVDSXROWHQUDKRLWXVWDMDWXNHDMRWD
HLROHRVRLWHWWX9DDUDQDRQHWWlNl\WWlPlWW|
PlWOHLULNHVNXVUDNHQQHOPDWMllYlWS\V\YlVWL
UXPHQWDPDDQUDQWDPDLVHPDD
0DWNDLOXNRKWHHQDVLDNNDLQDWXOLVLROHPDDQ
SllDVLDVVDODVWHQVXRMHOXMDPXXYDVWDDYDVR
VLDDOLQHQWRLPLQWD6DDULVRSLLWlOODLVHHQWRLPLQ
WDDQKXRQRVWL.XONX(WXVDDUHHQWDSDKWXLVL
/XLNDODQVDDUHVWDMRVVDHLROH(WXVDDUHQOHLUL
WRLPLQWDDWXNHYLDIDVLOLWHHWWHMlNXWHQULLWWlYLl
WXUYDOOLVLDODLWXUHLWDSDUNNLSDLNNRMDWDLMXONLVWD
OLLNHQQHWWl/HLULOlLVWHQNXOMHWXVRQULVNLDOWLVWDMD
NDOOLVWD

(WXVDDUHQKLHKRWNDKODDYDWUDQWDYHVLVVlMD
NXRUPLWWDYDWRVDOWDDQMlUYHlMDORSSXNHVlVWl
LOPDMDYHVLKDLVHHYRLPDNNDDOOHOHKPlQODQ
QDOOH(WXVDDULMDMlUYLWXVNLQNHVWlYlWOLVlNXRU
PLWXVWDMRNDV\QW\\PDKGROOLVWHQLVRMHQU\K
PLHQMlWWHLVWlMDHOXNRLGHQPllUlQOLVllQW\PL
VHVWl/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVD(WXVDDUWD
YDVWDSllWlRQKDYDLWWXVRSLYDOODVllOOlVLQLOH
YlNHUW\PLl(OXNRLGHQSllV\UDQWDYHWHHQRQ
HVWHWWlYl/HLULNHVNXNVHQVXXUHWMlWHYHVLPll
UlWSLWllUDQWDDOXHHOODMRKWDDXPSLNDLYRLKLQ

/XNXLVLVVDHUL\KWH\NVLVVlRQNRURVWHWWXHWX
VDDUHQKHUNNllELRYHUVLWHHWWLl6XXQQLWHOWX

(WXVDDUHHQRQWHKW\OXRQWRVHOYLW\VYXRQQD
MDWDUNHQWDYDVHOYLW\VYXRQQD$VH
PDNDDYDQOXRQWRDUYRMDNRVNHYDWUDWNDLVXWMD
NDDYDPllUl\NVHWSHUXVWXYDWDOXHHOOHWHKW\\Q
OXRQWRVHOYLW\NVHHQMRQNDMRKWRSllW|NVHWMD
VXRVLWXNVHWRQKXRPLRLWXNDDYDDODDGLWWDHVVD

.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
PLHOLSLWHLVLLQ

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
QPXNDLVHVWL5DQWDDVHPDNDDYDOODUDW
NDLVWDDQDOXHHQPDDQNl\WW|MDDQQHWDDQWDUYLW
WDYLDUDNHQWDPLVWDMDPDDQNl\WW|lNRVNHYLD
NDDYDPllUl\NVLl5DQWDDVHPDNDDYDOODHL
PllULWHWlWDUNHPPLQWRLPLQQDQVLVlOO|VWlHLNl
NDDYDKDQNHHGHOO\WlOLLNHWRLPLQWDVXXQQLWHOPLHQ
VLVlOO\WWlPLVWlNDDYDDVLDNLUMRLKLQ

0DDQRPLVWDMDQWDYRLWWHHWDOXHHQNHKLWWlPL
VHVWlMDUDNHQWDPLVHVWDSDUDQWDYDWPDKGROOL
VXXNVLDKXRPLRLGDDOXHHQWXOHYDNl\WW|UDQWD
DVHPDNDDYDDODDGLWWDHVVD

.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
PLHOLSLWHLVLLQ


(WXVDDUHHQRQWHKW\OXRQWRVHOYLW\VYXRQQD
MDWDUNHQWDYDVHOYLW\VYXRQQD$VH
PDNDDYDQOXRQWRDUYRMDNRVNHYDWUDWNDLVXWMD
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PDWNDLOXMDOHLULWRLPLQWDWXKRDYDWVHQ(WXVDD
UHVVDYRLK\YLQROODPXXWDPDQRUPDDOLVVDNl\
W|VVlROHYDYDSDDDMDQDVXQWRPXWWDLVRMHQ
OHLULWLORMHQMDVXXUWHQOHLULHQSLWlPLQHQWXUPHOHH
VDDUHQUDXKDQMDLVRWRRSLQOLPDQOHLULWLORMD
VDDULSDOYHOHHSDUKDLWHQMRNDPLHKHQRLNHXNVLQ
OXRQQRQUDXKDDKDNHYLHQPDWNDLOLMRLGHQWDU
SHLWD

NDDYDPllUl\NVHWSHUXVWXYDWDOXHHOOHWHKW\\Q
OXRQWRVHOYLW\NVHHQMRQNDMRKWRSllW|NVHWMD
VXRVLWXNVHWRQKXRPLRLWXNDDYDDODDGLWWDHVVD

.RVNDDOXHRQNRNRQDLVXXGHVVDDQRVRLWHWWX
PDDNXQQDOOLVHVWLDUYRNNDDNVLPDLVHPDDOX
HHNVLVHQUDQQRLOOHHLSLGlUDNHQWDDVDDUHQ
NRNRRQQlKGHQPDVVLLYLVWDOHLULNHVNXVWD0DL
VHPD/XLNDODQN\OlVWlPXXWWXLVLPHUNLWWlYlVWL

7DUNLVWHWDDQNDDYDDVLWHQHWWlRVRLWHWDDQ
NRUWWHOLLQ50\NVLXXVLUDQWDUDNHQQXV
SDLNNDNDDYDOXRQQRNVHVVDHVLWHW\QNDKGHQ
XXGHQUDQWDUDNHQQXVSDLNDQVLMDDQ
.RNRQDLVXXGHVVDDQNHUURVDODQHOL|PHWULQ
NRNRLVWDUDNHQQXVNRNRQDLVXXWWDHLYRLGDSLWll
PDVVLLYLVHQD.DDYDQ\OHLVPllUl\NVHQPX
NDDQUDNHQQXNVHQMXONLVLYXQSLWXXVVDDROOD
HQLQWllQP
5DQQDQMDUDNHQWDPLVDOXHLGHQYlOLLQRQRVRL
WHWWXLVWXWHWWDYDSXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlDOX
HHQRVD0DLVHPDQKXRPLRLPLVHNVLSDUHP
PLQWDUNLVWHWDDQPllUl\VWlPXRWRRQ
´/XRQQRQPXNDLVHQDMDSXXVWRLVHQDVlLO\
WHWWlYlDOXHHQRVD´
-DWNRVXXQQLWWHOXVVDNLLQQLWHWllQHQHPPlQ
KXRPLRWDPDLVHPDQDUYRMHQKXRPLRLPL
VHHQDQWDPDOODNDDYDPllUl\NVLlNRVNLHQ
UDNHQQXVWHQHQLPPlLVNRUNHXWWDMXONLVLYX
MDNDWWRPDWHULDDOHMDVHNlYlULW\VWl

0,(/,3,'(
$QQH+HOLVW|MD6DNDUL+HOLVW|
.DDYDQODDGLQQDVVDHLROHKXRPLRLWXWDUSHHNVL
NXONXDYHVLWVHPDQWHUHHOWD(WXVDDUHHQ/XRQ
QRNVHVVDHVLWHWllQHWWlVDDUHHQVLMRLWHWWDLVLLQ
PDWNDLOXD/DDMXXGHVWDWDLYXRWXLVLVWDPllULVWl
HLROHPDLQLQWDD3RKMRLVUDQWDMRKRQRQVXXQ
QLWHOWXPLWWDYDDQNK\YLQYRLQWLNHVNXVWDRQYl
OLWW|PlVVl\KWH\GHVVl/XLNDODQVDDUHQDVX
MDLPLVWRRQblQLHQMDOLLNNXPLQHQ\PVXKWHHQ
YDLNXWXVWDHLYRLGDWl\VLQDUYLRLGDOXRQQRNVHQ
SRKMDOWD/XRQQRVWDMDSllW|NVLlDUYLRLWDHVVD
SLWlLVLSDLNDOOLQHQYlHVW|QLLQ/XLNDODVVDMDNXLQ
(WXVDDUHQVHNlPXLGHQVDDULHQNXONX\KWH\N
VLHQYDUDVVDHOlYlWWXOLVLHQVLVLMDLVHVWLRWWDD
KXRPLRRQ

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
7DUNLVWHWDDQNDDYDDVLWHQHWWlRVRLWHWDDQ
NRUWWHOLLQ50\NVLXXVLUDQWDUDNHQQXV
SDLNNDNDDYDOXRQQRNVHVVDHVLWHW\QNDKGHQ
XXGHQUDQWDUDNHQQXVSDLNDQVLMDDQ

9DNLWXLVHQDDVXNNDDQDWRWHDPPHHWWlHPPH
YRLK\YlNV\lSLKDDOXHHPPHOlSLNXONHYDQWLH
DOXHHQOLVlUDVLWXVWDHLNl.XXUXQNlUMHQ\KWHLV
DOXHHOWDROHRVRLWHWWX<UM|OlWL
ODOOHNXLQ\NVLYHQHSDLNNDQVRPDDQNl\WW||Q

<UM|OlQNLLQWHLVW|OOlRQVHXUDDYDWRVXXGHWMDRL
NHXGHW/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVDMDPDQWH
UHHOOD

5DNHQQXVSDLNNDNlVLWWllNHUURV
DODQHOL|PHWULlUDNHQQXNVLDMDNHUURV
DODQHOL|PHWULQVXXUXLVHQVDXQDUDNHQQXNVHQ
.RNRQDLVXXGHQHLYRLGDDUYLRLGDROHYDQPLW
WDYDK\YLQYRLQWLNHVNXVNXWHQPLHOLSLWHHQMlW
WlMlNLUMRLWWDD
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NHVlP|NLOOH7LHRQ\NVLW\LVWLHMDVHQKRLWRND
WHWDDQ\NVLN|LGHQPXNDDQMRWHQROHPPHPHU
NLWWlYlVVlPllULQNDWWDPDVVDWLHQ\OOlSLWRD
7LHQNXQWRHLWlOOlKHWNHOOlNHVWlPHUNLWWlYlP
SllNXRUPLWXVWD.XXUXQNlUMHQ\KWHLVDOXHMD
\NVLW\LVWLHHLROHWDUNRLWHWWXOXRQQRNVHVVDPDL
QLWWXXQ\KGHQRVDNNDDQPDWNDLOXELVQHNVHHQ

.XXUXQNlUNLRQQLLQLNllQOXRQQRQVXRMHOXYLUNLV
W\VDOXHWWDPLNlRQUDXKRLWHWWXHLNlVLQQHYRL
RVRLWWDDOLVllYHQHSDLNNRMD3lONlQHYHGHQYLU
NLVW\VNl\WW|NDODVWXVVHNlUDQWDOLQQXVWRWXOHH
RWWDDKXRPLRRQKDQNNHHQODDMXXGHVWDSllWHW
WlHVVl
.\OlQ\KWHLVUDQWDMRKRQOXRQQRNVHVVDP\|V
YLLWDWDDQHLVRYLHQll\KWllQDXWRMDWDLYHQHLWl
6LQQHHLHGHVNDLNLOODMRVDDUHVVDROHPDVVD
ROHYLHQNHVlP|NNLOlLVWHQDMRQHXYRWVLMRLWWXD
YDDQKHRYDWYXRNUDQQHHW\NVLW\LVWHQPDDQ
RPLVWDMLHQUDQQRLVWDYHQHMDDXWRSDLNNRMD

/XRQQRNVHVVDRQHVLOOlKXRPDWWDYDQNRNRLVLD
UDNHQQHOPLDOlKHOOlUDQWDYLLYDDHOLUDNHQQXN
VHWWXOLVLYDWPXXWWDPDDQ\PSlULVW|QLOPHWWl
PHUNLWWlYlVWL


0,(/,3,'(
0HUMD1XUPLMD-DUPR1XUPL
+XRPDXWXNVHPPHNRVNHHNXONX\KWH\WWl(WX
VDDUHHQ\KWHLQHQYHQHYDONDPD 
 
0HDOOHNLUMRLWWDQHHWNROPHSHUKHWWlRPLVWDPPH
(WXVDDUHQOlQVLSXROHOODVLMDLWVHYDQ,VR9RKOL
QHQQLPLVHQVDDUHQ
6LOORLVHWPllUlDODWPHLOOHP\L<KW\QHHW3DSHUL
WHKWDDW2\9DONHDNRVNHOWDYXRQQD.DXS
SDNLUMRMHQPXNDDQPllUlDODWVDDYDWPDQWWDD
OLQVDPXNDLVHWRLNHXGHWNDQWDWLODOOHNXXOXYDDQ
YHVLDOXHHVHHQVHNlRLNHXNVLLQ\KWHLVLVWlWHLVWl
MDYHQHYDONDPLVWD.DXSDQ\KWH\GHVVlPHLOOH
Ql\WHWWLLQDXWRMDYHQHSDLNDW/XLNDODQVDDUHVWD
N\VHLVHVWlSDLNDVWDQXPHUR \KWHLQHQYHQH
YDONDPD  

x RVXXV\KWHLVHVWlYHQHYDONDPDDOXHHVWD
 RVXXGHQVXXUXXV
 
x RVXXVDOXHHVWDVDYLSDLNND\P.XXUXQNlU
MHVVl RVXXGHQVXXUXXV
 
x RLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQVHNlYHQHYDO
NDPDMDWLHRLNHXVNLLQWHLVW|Q.LUXVWDQUDQWD
DOXHHOOD

5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQWLODQ(WX
VDDUHVVDROHYLDDOXHLWD5DQWDDVHPDNDD
YDVVDHLROHPDKGROOLVWDRVRLWWDDDOXHYDUDXNVLD
WDLDQWDDNDDYDPllUl\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|
MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQUDWNDLVWDYHQHYDONDPDQ
WLHRLNHXNVLHQWDLDXWRMHQVlLO\W\VSDLNDQMlUMHV
WHO\Ml.LLQWHLVW|UHNLVWHULQPXNDLVHWRLNHXGHW
VlLO\YlWUDQWDDVHPDNDDYDQWXOWXDYRLPDDQ
<KWHLVLVWlDOXHLVWDMDUDVLWWHLVWDRQVllGHWW\
NLLQWHLVW|QPXRGRVWDPLVODLVVD  

.DDYDQ\OHLVPllUl\NVHQPXNDDQUDNHQQXN
VHQMXONLVLYXQSLWXXVVDDROODHQLQWllQP
5DQQDQMDUDNHQWDPLVDOXHLGHQYlOLLQRQRVRL
WHWWXLVWXWHWWDYDSXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlDOX
HHQRVD0DLVHPDQKXRPLRLPLVHNVLSDUHP
PLQWDUNLVWHWDDQPllUl\VWlPXRWRRQ
´/XRQQRQPXNDLVHQDMDSXXVWRLVHQDVlLO\
WHWWlYlDOXHHQRVD´

-DWNRVXXQQLWWHOXVVDNLLQQLWHWllQHQHPPlQ
KXRPLRWDPDLVHPDQDUYRMHQKXRPLRLPL
VHHQDQWDPDOODNDDYDPllUl\NVLlNRVNLHQ
UDNHQQXVWHQHQLPPlLVNRUNHXWWDMXONLVLYX
MDNDWWRPDWHULDDOHMDVHNlYlULW\VWl

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
<UM|OlQNLLQWHLVW|OOlRQVHXUDDYDWRVXXGHWMDRL
NHXGHW/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVDMDPDQWH
UHHOOD
x RVXXV\KWHLVHVWlYHQHYDONDPDDOXHHVWD
 RVXXGHQVXXUXXV
 
x RVXXVDOXHHVWDVDYLSDLNND\P.XXUXQNlU
MHVVl RVXXGHQVXXUXXV
 
x RLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQVHNlYHQHYDO
NDPDMDWLHRLNHXVNLLQWHLVW|Q.LUXVWDQUDQWD
DOXHHOOD
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.\VHLQHQDOXHRQSLHQLVHNlDXWRLOOHHWWlYH
QHLOOH7RQWHLOOHNXXOXYDDXWRMDYHQHSDLNNDRL
NHXVHLROHNRVNDDQRVDOWDPPHWRWHXWXQXWWl
PlQWLODQSXXWWHHQYXRNVL2OHPPH\OL
YXRWWDMRXWXQHHWSLWlPllQDXWRMDMDYHQHLWl\N
VLW\LVHOOlPDDOOD.XXOXPPH.XXUXQWLHNXQWDDQ
VHNl-lUYHOlQWLHNXQWDDQMRLOOHPDNVDPPH
RVXXWHPPHYXRWXLVLVWDWLHQKRLWRNXOXLVWD
.lVLWWllNVHPPHQlLWlDXWRMDYHQHSDLNNRMDHL
YRLP\\GlPRQHHQNHUWDDQNRVNDDOXHHOODHL
\NVLQNHUWDLVHVWLROHWLODD
9DDGLPPHQ\WNXQWDVHOYLWWlPllQNDDYDQWHRQ
\KWH\GHVVlPLWHQWRWHXWHWDDQDLNDLVHPPLQDQ
QHWXWDXWRMDYHQHSDLNNDRLNHXGHWVHNlWHNH
PllQDXWRMDYHQHSDLNNDVHOYLW\NVHQN\VHL
VHVWlDOXHHVWD
2OHPPHODDWLQHHWPXLVWXWXNVHQVDPDVWDDVL
DVWDP\|VYXRQQD3lONlQHHQUDQWD\OHLV
NDDYDOXRQQRNVHQ\KWH\GHVVl

0,(/,3,'(
-XNNDMD5LWYD6DOPLQHQ
0LWHQYDLNXWWDDNDDYDPXXWRVKDQNNHHQWRWHXW
WDPLVNHOSRLVXXWHHQVHHWWlWLODQLVlQWl0LNNR
<OLQHQNXROL\OOlWWlHQNHVlNXXVVDMDMRQND
VHXUDXNVHQDPPO\SV\NDUMDQSLWRWLODOODRQVLW
WHPPLQMRXGXWWXORSHWWDPDDQ"


5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQWLODQ(WX
VDDUHVVDROHYLDDOXHLWD5DQWDDVHPDNDD
YDVVDHLROHPDKGROOLVWDRVRLWWDDDOXHYDUDXNVLD
WDLDQWDDNDDYDPllUl\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|
MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQUDWNDLVWDYHQHYDONDPDQ
WDLDXWRMHQVlLO\W\VSDLNDQMlUMHVWHO\Ml.LLQWHLV
W|UHNLVWHULQPXNDLVHWRLNHXGHWVlLO\YlWUDQWD
DVHPDNDDYDQWXOWXDYRLPDDQ<KWHLVLVWlDOX
HLVWDMDUDVLWWHLVWDRQVllGHWW\NLLQWHLVW|QPXR
GRVWDPLVODLVVD  


9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
QPXNDLVHVWL0DDQRPLVWDMDQNXROHPDOOD
HLROHPHUNLW\VWlNDDYDKDQNNHHQHWHQHPLVHHQ
.DDYDKDQNNHHQWRWHXWWDPLVNHOSRLVXXWWDHLDU
YLRLGDUDQWDDVHPDNDDYDDODDGLWWDHVVDWDLVLWl
K\YlNV\WWlHVVl

2QNRKDNHPXNVHVVDPDLQLWWXNDVYLOOLVXXVVHOYL 9XRQQDODDGLWWXOXRQWRVHOYLW\VWXOODDQ
OLLWWlPllQNDDYDVHORVWXNVHQOLLWWHHNVL
W\VNHVlNDXGHOODWHKW\"
6HOYLW\NVHQPXNDLVHWHULW\LVNRKWHHWPHWVlODLQ
x PLWNlRYDWVHOYLW\NVHQWXORNVHW"
PXNDLQHQNDOOLRDOXHVHNlKDNDPDDWMDQLLWW\
x RQNROLVlVHOYLW\NVHQWXORNVLOODYDLNXWXNVLD
WXOODDQKXRPLRLPDDQMDWNRVXXQQLWWHOXVVD
+DNHPXNVHVVDYLLWDWDDQYDLQWHKW\\QNDVYLOOL
VXXVVHOYLW\NVHHQPXWWD(OHVLPOLQQXVWRRQSO 
.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
UXRYLNRWWDLPXXKXQYHVLHOL|VW||QYDLNXWWD
YLVWDVHLNRLVWD6DDUHVVDMDVHQOlKLDOXHHOODRQ WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
PLHOLSLWHLVLLQ
NXLWHQNLQXVHLWDOLQWXODMHMDPPNRUSSLSDOR

NlUNLNDODVllNVLWXNNDNRVNHORKlUNlOLQWX

NXLNNDODXOXMRXWVHQKDUPDDKDLNDUDMQH/L
VlNVLYHVLDOXHLOODHVLLQW\\SHUXVNDORMHQOLVlNVL
PPPXLNNXDMlUYLWDLPHQWDVHNlNXKDD6\N
V\OOlQRXVLOlKLDOXHHOWDP\|VHQVLPPlL
QHQDQNHULDV
x RQNRWDUSHHQWHKGlHULOOLQHQVHOYLW\VDVLDQ
WXQWLMDOODKDHWXQNDDYDDOXHHQVDDUHQPXL
GHQRVLHQVHNlOlKLDOXHHQVDDULHQOLQQXV
WRVWDMDWDLYHVLVW|VWl"

(WXVDDUHVVDRQXVHLWDPDDQRPLVWDMLDPROHP
0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
PLQSXROLQUDMDWWXDNDDYDKDNHPXVDOXHWWDVHNl YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
QPXNDLVHVWL$OXHHQPLWRLWXVSHUXVWXX
OLVlNVLDOXHHQOlKLVDDULHQYDNLWXLVLD /XLNDOD 
VHNlNHVlDVXNNDLWD
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x YRLNRKDNHPXNVHVVDYLLWDWWXNRNR(WXVDD
UHQNHKLWWlPLQHQROODYDLQ\KGHQKDNLMDQ
QlNHP\NVHQMDSHUXVWHOXLGHQYDUDVVD"
x RQNRWDUYHWHKGlODDMHPSLYDLNXWWDYXXVNDU
WRLWXVOlKHOOlROHYLHQPDDQRPLVWDMLHQMDWDL
ORPDNLLQWHLVW|MHQRPLVWDMLHQNDQVVDVLOOl
3lONlQHYHGHQVDDULOOHRQWlKlQVDDNNDUD
NHQQHWWXYDLQ\NVLWWlLVLlORPDDVXQWRMDKDU
YDNVHOWDDQYLLPHLVHQYXRGHQDLNDQD
HLNlQlLQODDMDPLWWDLVLDKDQNNHLWDROHVDDUL
NLLQWHLVW|LVVlWHKW\"


0LNlPLWNlMDPLVVlRYDW\KWHLQHQUDQWDMDWRL
QHQUDQWDMRLKLQKDNHPXNVVVDYLLWDWDDQ"
x PLWlUDQWDXWXPLVSDLNNRMDVHNRVNHHMDPLNl
RQNl\WW|ODDMXXV YHQHSDLNDWDXWRSDLNDW
\P "
PLWHQ\OLSllWllQRQVXXQQLWHOWXPLWRLWHWWXVHNl
RVRLWHWWXKDNHPXNVHQP|NNLWRQWHLOOHNXXOXYDW
ORJLVWLVHWDVLDW
x DXWRSDLNDWP|NNLOlLVLOOHDXWRSDLNDWYLHUDLOOH
UDQWDXWXPLVSDLNDW"
x WRQWHLOOHRVRLWHWXWDXWRSDLNNDPllUlWVHNlVL
MDLQQLW"
x ODLWXULYHQHHQVlLO\W\VSDLNDWODVWDXVSDLNDW
ORPDNHVNXNVHQ\OOlSLWRDKXROWRDYDUWHQ
\P"
x RQNROLLNHQQ|LQQLQ DXWRWYHQHHW\P OL
VllQW\YlVWl\PSlULVW|NXRUPLWXNVHVWDWHKW\
VHOYLW\VWl"
x RQNRDLKHXWXYDVWDOLVlOLLNHQWHHVWlWLHVW|OOH
WHKW\VHOYLW\V"


0,(/,3,'(
(VD5lYlVPlNLMD3DXOLLQD5lYlVPlNL
9DVWXVWDPPH(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDD
50DOXHWWDNDDYDLOODDQUDNHQQHWWDYDNVLYDVWD
SllWlWLODNHVNXVWDMRVVDDVXQWRPPHVLMDLWVHH
50DOXHHVHHQRQDVXQQROWDPPHPDWNDDQ

NDQWDWLODWDUNDVWHOXXQMDPDDQRPLVWDMLHQWDVD
SXROLVHHQNRKWHOXXQ5DQWDDVHPDNDDYDDODD
GLWWDHVVDKXRPLRLGDDQOlKL\PSlULVW|QPDDQ
RPLVWDMDWMDDVXNNDDWPPUDNHQQXVSDLNNRMHQ
VLMRLWWHOXOODMDUDNHQWDPLVWDNRVNHYLOODNDDYD
PllUl\NVLOOl

7DUNLVWHWDDQNDDYDDVLWHQHWWlRVRLWHWDDQ
NRUWWHOLLQ50\NVLXXVLUDQWDUDNHQQXV
SDLNNDNDDYDOXRQQRNVHVVDHVLWHW\QNDKGHQ
XXGHQUDQWDUDNHQQXVSDLNDQVLMDDQ

<KGHQXXGHQUDNHQQXVSDLNDQOLVl\VHLHGHOO\Wl
ODDMHPPDQYDLNXWWDYXXVNDUWRLWXNVHQWHNH
PLVWl

<UM|OlQNLLQWHLVW|OOlRQVHXUDDYDWRVXXGHWMDRL
NHXGHW/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVDMDPDQWH
UHHOOD
x RVXXV\KWHLVHVWlYHQHYDONDPDDOXHHVWD
 RVXXGHQVXXUXXV
 
x RVXXVDOXHHVWDVDYLSDLNND\P.XXUXQNlU
MHVVl RVXXGHQVXXUXXV
 
x RLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQVHNlYHQHYDO
NDPDMDWLHRLNHXVNLLQWHLVW|Q.LUXVWDQUDQWD
DOXHHOOD

5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQWLODQ(WX
VDDUHVVDROHYLDDOXHLWD5DQWDDVHPDNDD
YDVVDHLROHPDKGROOLVWDRVRLWWDDDOXHYDUDXNVLD
WDLDQWDDNDDYDPllUl\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|
MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQUDWNDLVWDYHQHYDONDPDQ
WLHRLNHXNVLHQWDLDXWRMHQVlLO\W\VSDLNDQMlUMHV
WHO\Ml.LLQWHLVW|UHNLVWHULQPXNDLVHWRLNHXGHW
VlLO\YlWUDQWDDVHPDNDDYDQWXOWXDYRLPDDQ
<KWHLVLVWlDOXHLVWDMDUDVLWWHLVWDRQVllGHWW\
NLLQWHLVW|QPXRGRVWDPLVODLVVD  

/DLWXULQUDNHQWDPLVHVWDVllGHWllQ3lONlQHHQ
NXQQDQUDNHQQXVMlUMHVW\NVHVVl/DLWXULQUD
NHQWDPLQHQHGHOO\WWllWRLPHQSLGHOXYDQKDNH
PLVWD3lONlQHHQNXQQDOWDPLNlOLODLWXULRQ
NRROWDDQ\OLPðWDL\OLPSLWNl

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
7DUNLVWHWDDQNDDYDDVLWHQHWWlRVRLWHWDDQ
NRUWWHOLLQ50\NVLXXVLUDQWDUDNHQQXV
SDLNNDNDDYDOXRQQRNVHVVDHVLWHW\QNDKGHQ
XXGHQUDQWDUDNHQQXVSDLNDQVLMDDQ
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PMDDOXHHOOHRQHVWHHW|QVXRUDQlN\Pl
2PDUDXKDP\|VUDQWDVDXQDOODPPHULNNRRQ
WXX5\KPLHQDLKHXWWDPDPHOXKDLWWDRQPHUNLW
WlYl$XWRMDYHQHOLLNHQQHWXOHHOLVllQW\PllQ
KXRPDWWDYDVWL1\N\LVHOOllQHULWWlLQUDXKDOOLQHQ
N\Ol\KWHLV|ULNNRRQWXX

3llRVLQHWlLV\\WWl(WXVDDUHQMD/XLNDODQVDD
UHQYlOLOOlRQ\OLP2LNHXVNl\WlQQ|QPX
NDDQ\OLPHWULQHWlLV\\GHOOlROHYDDDVX
PLVWDHLROHWDUYHWWDRWWDDKXRPLRRQPLWRLWXVWD
UDMRLWWDYDQDWHNLMlQl
5DQQDQMDUDNHQWDPLVDOXHLGHQYlOLLQRQRVRL
WHWWXLVWXWHWWDYDSXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlDOX
HHQRVD0DLVHPDQKXRPLRLPLVHNVLSDUHP
PLQWDUNLVWHWDDQPllUl\VWlPXRWRRQ
´/XRQQRQPXNDLVHQDMDSXXVWRLVHQDVlLO\
WHWWlYlDOXHHQRVD´
-DWNRVXXQQLWWHOXVVDNLLQQLWHWllQHQHPPlQ
KXRPLRWDPDLVHPDQDUYRMHQKXRPLRLPL
VHHQDQWDPDOODNDDYDPllUl\NVLlNRVNLHQ
UDNHQQXVWHQHQLPPlLVNRUNHXWWDMXONLVLYX
MDNDWWRPDWHULDDOHMDVHNlYlULW\VWl

2PLVWDPPH(WXVDDUHQOlQVLSllQMRVVDVLMDLW
VHHYLLVLORPDP|NNLlPPH1\N\LVHWSLWNlDLNDL
VHWYXRNUDODLVHWRYDWKXROLVVDDQU\KPLHQDL
KHXWWDPDVWDKlLUL|VWlMDPLHWWLYlWPDKGROOLVHVWL
YXRNUDXNVHQMDWNRD6DDULDOXHRQNRNRQDLVXX
GHVVDDQQLLQSLHQLHWWlOLVlUDNHQWDPLQHQDL
KHXWWDDYlOLWW|PLlYDLNXWXNVLDDOXHHQUDXKDOOL
VHHQOXRQWRNXYDDQ0LHOHVWlPPHQ\N\LVHW<OL
VHQORPDUDNHQQXNVHWRYDWVRSLYDQNRNRLVLDMD
VXODXWXYDWPDLVHPDDQMRWHQHPPHK\YlNV\
VXXUHPSLHQUDNHQQXVWHQUDNHQWDPLVWD

0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
QPXNDLVHVWL$OXHHQPLWRLWXVSHUXVWXX
NDQWDWLODWDUNDVWHOXXQMDPDDQRPLVWDMLHQWDVD
SXROLVHHQNRKWHOXXQ5DQWDDVHPDNDDYDDODD
GLWWDHVVDKXRPLRLGDDQOlKL\PSlULVW|QPDDQ
RPLVWDMDWMDDVXNNDDWPPUDNHQQXVSDLNNRMHQ
VLMRLWWHOXOODMDUDNHQWDPLVWDNRVNHYLOODNDDYD
PllUl\NVLOOl

.XLQNDMlWHYHVLHQMDPXLGHQMlWWHLGHQNlVLWWHO\
RQDMDWHOWXMlUMHVWll"(WXVDDUHQPDDSRKMDRQ
NLYLVWlMDVDYLNNRLVWDMRWHQLPH\W\VNHQWWLHQ
WHNRRQPDKGRWRQWD0HLOOHMDPRQHOOHPXXOOH
WXOHHMXRPDYHVLVXRUDDQ3lONlQHYHGHVWlOl
KHOWl50DOXHWWD2QNRYDDUDQDHWWlMlWHYHGHW
DMDXWXYDWMlUYHHQ"

.DDYDVVDHGHOO\WHWllQNLLQWHLVW|NRKWDLVWDYHVL
KXROWRD
-lWHYHVLHQNlVLWWHO\VWlYHVLKXROWRODLWRNVHQWRL
PLQWDDOXHHQXONRSXROHOODRQPllUlWW\3lONl
QHHQNXQQDQ\PSlULVW|QVXRMHOXPllUl\NVLVVl
5DQWDDVHPDNDDYDQUDNHQQXVSDLNNRMHQNRNR
RQ±Pð3LQWDDODVVDRQKXRPLRLWX
PDKGROOLVXXVKXROHKWLDMlWHYHVLVWlUDNHQQXV
SDLNRLOOD

.\OlQ\KWHLVHQYHQHYDONDPDQDXWRMDYHQH
SDLNDWRYDWQ\N\LVHOOllQNLQULLWWlPlWW|PlW
2YDWNRN\OlQ\KWHLVHWDOXHHWNl\WHWWlYLVVlVXX
ULPXRWRLVHQOLLNHWRLPLQQDQS\|ULWWlPLVHHQ"9L
UDQRPDLVQHXYRWWHOXQPXLVWLRVVD5LLNNDPDLQLW
VHH/LVlNVLQLHPHVVlMRVWDRQO\K\HPSLUHLWWL
VDDUHHQNXLQYLUDOOLVHVWDYHQHUDQQDVWDRQ
PDDQRPLVWDMDQOXSDNXONXSDLNNDDQU\KPLOOHMD
OLLNXQWDHVWHLVLOOH0LNlOLROHPPH\PPlUWlQHHW
RLNHLQN\VHLVHOOlSDLNDOODWDUNRLWHWDDQRPLVWD
PDDPPHQLHPHQNlUNHl 5(.QUR MRVWD

<UM|OlQNLLQWHLVW|OOlRQVHXUDDYDWRVXXGHWMDRL
NHXGHW/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVDMDPDQWH
UHHOOD
x RVXXV\KWHLVHVWlYHQHYDONDPDDOXHHVWD
 RVXXGHQVXXUXXV

x RVXXVDOXHHVWDVDYLSDLNND\P.XXUXQNlU
MHVVl RVXXGHQVXXUXXV
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x RLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQVHNlYHQHYDO
NDPDMDWLHRLNHXVNLLQWHLVW|Q.LUXVWDQUDQWD
DOXHHOOD

5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQWLODQ(WX
VDDUHVVDROHYLDDOXHLWD5DQWDDVHPDNDD
YDVVDHLROHPDKGROOLVWDRVRLWWDDDOXHYDUDXNVLD
WDLDQWDDNDDYDPllUl\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|
MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQUDWNDLVWDYHQHYDONDPDQ
WLHRLNHXNVLHQWDLDXWRMHQVlLO\W\VSDLNDQMlUMHV
WHO\Ml.LLQWHLVW|UHNLVWHULQPXNDLVHWRLNHXGHW
VlLO\YlWUDQWDDVHPDNDDYDQWXOWXDYRLPDDQ
<KWHLVLVWlDOXHLVWDMDUDVLWWHLVWDRQVllGHWW\
NLLQWHLVW|QPXRGRVWDPLVODLVVD  

5LLNND<OLQHQRQNHUWRQXWVDDQHHQVDNXONXXQ
OXYDQWDSDXVNRKWDLVHVWL\NVLWWlLVLlNXONXNHUWRMD
YDUWHQ-DWNXYDDOXSDDHLROH

0,(/,3,'(
9$67,1(
+HQU\6DDUQLMD/HD6DDUQL
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
(QVLQQlNLQ3lONlQHHQNXQQDQSllWWlMLHQSLWlLVL .VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
DUYRVWDDNXOWWXXULKLVWRULDOOLVLDDUYRMDMDUDNHQ
PLHOLSLWHLVLLQ
QXVYLUDVWRQRWWDDOXYDVVDKXRPLRRQPDWNDLOX

OLLNHWRLPLQWDDQSHUXVWXYDDUDNHQWDPLVWDSLH
.DVYLOOLVXXVVHOYLW\VYDOPLVWXLV\NV\OOl$L
QHHQVDDUHHQSLHQHOOHDOXHHOOH
.HVWllN|OXRQWRUXRNDDRQVDDUHVVDQLXNDVWL QHLVWRWXOODDQOLLWWlPllQNDDYDVHORVWXNVHQOLLW
WHHNVL6HOYLW\NVHQPXNDLVHWHULW\LVNRKWHHW
MDLVRWRRSLQ\OOlSLWlPLVHHQHLNXXOXUHKXW
PHWVlODLQPXNDLQHQNDOOLRDOXHVHNlKDNDPDDW
$UNNLWHKWL+HOHQD9lLVlVHQMD05DQQDQUD
MDQLLWW\WXOODDQKXRPLRLPDDQMDWNRVXXQQLWWH
SRUWLVVDYlLWHWllQHWWlHVLP50NRUWWHOLDOX
HHOODHLROHPDLQLWWDYDDOLQQXVWROOLVWDPHUNLW\VWl OXVVD

MDUDQQDWNDVYLOOLVXXGHOWDDQQLXNNRMDHLYlWNl
WDUMRDOLQQXLOOHVXRMDDMDSHVLPlSDLNNRMD3RX
NDPDRQ6XRPHQNDQVDOOLVOLQQXQ-RXWVHQHQ
NHYlLQHQMDV\NV\LQHQOHYlKWlPLVSDLNNDPXXW
WRPDWNDOOD.HYllOOlODVNLQSRXNDPDVVD
ROOHHQOHSllPlVVlPXXWWRPDWNDOWDDQ-RXWVH
QLD\OL2VDMlLSHVLPllQVXXQQLWHOOXQ50
NRUWWHOLDOXHHQUDQWDDQ7lPlNDQVDOOLVOLQQXQOH
YlKWlPLVMDSHVLPlSDLNNDKDOXWDDQWXKRWDOLL
NHWRLPLQQDOODMROODSDSHUHLGHQPXNDDQHLVHO
YlVWLNllQROHPLQNllQODLVWDPDUNNLQDWXWNL
PXVWD
5DSRUWLVVDDQP\|VNLQ3LUNDPPDDQ(/<NHV
NXNVHQ\OLWDUNDVWDMD5HLMR+RQNDQHQRQUDSRU
WLVVDDQPDLQLQQXWHWWlROHHOOLVWDRQVlLO\WWll
VDDUHVVDUDXKDHLNlVLQQHWXOLVLVLMRLWWDDKLUYH
lVWLXXWWDUDNHQWDPLVWDMRWWDVDDUHQDLQXWODD
WXLVXXVVlLO\\0LHOHVWlPPHMRVNDQVDOOLVOLQQXW
KllGHWllQVXXQQLWHOOXQ50NRUWWHOLDOXHHQUD
NHQWDPLVHOOD(WXVDDUHQDLQXWODDWXLVXXWWDHL\O
OlSLGHWl\OLWDUNDVWDMDQWRLYHLGHQPXNDDQ
HPPHROHDQWDQHHWPLQNllQODLVWDNXONXOXSDD
RLNHXWWD0LHOHVWlPPHNXONXVHNlDXWRMDYH
QHSDLNDWWXOLVLMlUMHVWllWLODQRPLOWDPDLOWD
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/LQQXLOOHVXRMDLVDSDLNNDQlN\\VHONHlVWLLOPD
NXYDVWDMRNDRQ(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYD
GRNXPHQWLQHWXVLYXOOD6LLQlQlN\\VHONHlVWL
OLQQXLOOHVXRMDLVDOHYlKWlPLVMDSHVLPlSDLNND
$LQRDWXXOLMRNDRVXXSRXNDPDDQRQOWlWXXOLMD
VLHOWlWXXOHHKDUYRLQ(WXVDDUHQUDQWDDVHPD
NDDYDGRNXPHQWLVVD NXYDNRKGHQLHPHQ
NlUNLVLYXOOD YDVHPPDVVDODLGDVVDQlN\\
NXLQNDK\YlNDLVOLNNRMDVXRMDSDLNNDMRXWVHQLOOH
RQUDNHQQHWWDYDNVLVXXQQLWHOWX50NRUWWHOLDOX
HHQUDQWD-RXWVHQLOOHVXRMDLVDOHSRMDSHVLPLV
SDLNNDVHNlK\YlPDWDODUDQWDQlN\YlWP\|V
*RRJOH0DSVRKMHOPLVWROOD
.DVYLOOLVXXVVHOYLW\VWlHLROWXWHKW\DVLDOOLVHVWL
NRVNDVHROLWHKW\V\NV\OOlMROORLQWDUNHPSLDOD
MLOXHWWHORLWDHLS\VW\WW\WHNHPllQ3\VW\WWLLQN|
QlLGHQVHOYLW\NVHQSRKMDOWDRWWDPDDQNDQWDD
OXRQQRQVXRMHOXODLQ
PHWVlODLQYHVLODLQWDL(8QOXRQWRMDOLQWXGL
UHNWLLYLHQPDLQLWVHPDDHULW\LVWlHOLQ\PSlULVW|l
WDLODMHMDMRWNDWXOLVLKXRPLRLGDDOXHHQPDDQ
Nl\WW|lVXXQQLWHOWDHVVD"

'RNXPHQWWLHQSHUXVWHHOODOLLNHWRLPLQWDSHUXV
WXXYDKYDVWL\KWHLVNXQQDQWXNHHQSHULQQH
ELRWRRSSLHQ\OOlSLWRRQMDKLHKRMHQVLOLWWHO\\Q
+DNHHNR(/<NHVNXVHKNlP\|QWlPlQVlWXHW
WDNDLVLQMRVMRQDNLQYXRQQDSHULQQHELRW\\SLQ
\OOlSLWRRQWDUNRLWHWXWKLHKRWHLYlWROHNDDQVDD
UHVVD"0\|VNLQUDNHQWDPDOOD50NRUWWHOLDOXH
VXXQQLWHOOXVWLWXKRWDDQYXRVLN\PPHQLHQODL
GXQWDPLVHOODV\QW\Q\WSHULQQHELRWRRSHLOWDDQUL
NDVNDVYLMDK\|QWHLVODMLVWRUDNHQWDPLVSDLNDOWD
MDP\|VNLQUDQQDVVDROHYDODLGXQRQYDDUDVVD

9DOWDNXQQDOOLVHQDDOXHLGHQNl\WW|WDYRLWWHL
QDKDQRQHWWlWXUYDWDDQUDQWDDOXHLGHQVlLO\
PLQHQMDORPDDVXPLVHQYLLKW\Y\\V1\WNXQUD
NHQQHWDDQOLLNHWRLPLQWDDQSHUXVWXYDDWRLPLQWDD
HULWWlLQDUYRNNDDOOHMDUDXKDOOLVHOOHNXOWWXXULPDL
VHPDDOXHHOOHKlLULWllQVHONHlVWL/XLNDODVVDMD
(WXVDDUHVVDQ\N\LVLlORPDDVXMLDP|NNLHQ
YXRNUDODLVLDMDYDNLWXLVLDDVXNNDLWD6DDUHHQ
RQPXXWHQNLQYDLNHDVDDGDP|NNLYXRNUDODLVLD
MRWHQVXXQQLWHOWXOLLNHWRLPLQWDWXOHHYDKYDVWL
KlLULWVHPllQQ\N\LVLlP|NNLYXRNUDODLVLD


0LWHQOLLNXQWDUDMRLWWHLVHWSllVHYlWVDDUHHQMD
NXONHYDWOHKPlQSRONXMDVDDUHVVD"


7LODRQWHKQ\W0DDVHXWXYLUDVWRQNDQVVD\PSl
ULVW|VRSLPXNVHQ0HQHLOOllQRQVRSLPXVNDXVL
6RSLPXNVHQHKWRLQD(WXVDDUHVVD
RYDWSHULQQHELRWRRSSLLQVRYHOWXYDODLGXQQXVMD
WDUYLWWDYDSXXVWRQUDLYDXV
.DDYDHLROHULVWLULLGDVVDWLODQWHNHPlQ\PSl
ULVW|VRSLPXNVHQNDQVVD0DDMDPHWVlWDORXV
DOXHHOODVLMDLWVHYLDVRSLPXVORKNRMDYRLGDDQMDW
NRVVDNLQODLGXQWDDMDKRLWDDODDGLWXQKRLWR
VXXQQLWHOPDQPXNDLVHVWL7DUYLWWDHVVDVRSL
PXVORKNRMHQUDMDXNVLDYRLGDDQWDUNLVWDD

9DOWDNXQQDOOLVWDDOXHLGHQNl\WW|WDYRLWHWWDQRX
GDWWDDUDQWDDVHPDNDDYRLWXNVHQSHULDDWWHHW
PDDQRPLVWDMLHQWDVDSXROLVHVWDNRKWHOXVWDMD
NDQWDWLODWDUNDVWHOXXQSHUXVWXYDVWDUDNHQQXVRL
NHXGHQPllULWWHO\VWl5DQWDDVHPDNDDYDQVL
VlOW|YDDWLPXNVLVWDVllGHWllQPDDQNl\WW|MD
UDNHQQXVODLQVVl

0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
QPXNDLVHVWL5DQWDDVHPDNDDYDDODDGLW
WDHVVDKXRPLRLGDDQOlKL\PSlULVW|QPDDQ
RPLVWDMDWMDDVXNNDDWPPUDNHQQXVSDLNNRMHQ
VLMRLWWHOXOODMDUDNHQWDPLVWDNRVNHYLOODNDDYD
PllUl\NVLOOl

0DWNDLOXDSDOYHOHYDNRUWWHOLDOXHWDLPDDMD
PHWVlWDORXVDOXHHWHLYlWROHMXONLVWHQSDOYHOXL
GHQDOXHWWDMROODHVWHHWW|P\\VWXOLVLKXRPLRLGD
DVHPDNDDYDDODDGLWWDHVVD5DNHQQXVYDOYRQWD
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YRLWDUYLWWDHVVDHGHOO\WWllHVWHHWW|P\\GHQKXR
PLRLPLVWDUDNHQQXVOXSDDKDUNLWHVVDDQ

5LLNND<OLQHQRQNHUWRQXWVDDQHHQVDNXONXXQ
/XLNDODVVDRQQLHPHQNlUNLMRVWDRQO\KLQ
PDWND(WXVDDUHHQ5LLNNDPDLQLWVHHUDSRUWLVVD OXYDQWDSDXVNRKWDLVHVWL\NVLWWlLVLlNXONXNHUWRMD
HWWlKHLOOlRQPDDQRPLVWDMDQOXSDNXOMHWWDDU\K YDUWHQ-DWNXYDDOXSDDHLROH
PLlMDOLLNXQWDHVWHLVLlKHQNLO|LWl(WXVDDUHHQ

0HLGlQWLHGRVVDRQHWWlKHLOOlHLROHWlKlQ
PDDQRPLVWDMDQ\NVLW\LVDOXHHVHHQOXSDD
YDLNNDQLLQNLUMRLWWDYDW9XRNUDOODROHYDRPDNR
WLWDORPPHWRQWWLUDMRLWWXXQLHPHQNlUMHVVlROH
YDDQ\NVLW\LVDOXHHVHHQMRKRQ\NVLW\LVWLHYLH

.DDYDVVDHGHOO\WHWllQNLLQWHLVW|NRKWDLVWDYHVL
3lONlQHYHVLRQWlOOlKHWNHOOlMXRPDNHOSRLVWD
KXROWRD
YHWWlMRWDNl\WWllMXRPDYHWHQllQVXXULQRVD
/XLNDODQMD(WXVDDUHQORPDDVXNNDLVWDMDYDNL 
WXLVLVWDDVXNNDLVWD2WWDDNRNXQWDYDVWXXQVDD -lWHYHVLHQNlVLWWHO\VWlYHVLKXROWRODLWRNVHQWRL
PLQWDDOXHHQXONRSXROHOODRQPllUlWW\3lONl
UHVVDDONDYDQOLLNHWRLPLQQDQPDKGROOLVHVWD
QHHQNXQQDQ\PSlULVW|QVXRMHOXPllUl\NVLVVl
3lONlQHYHGHQOLNDDQWXPLVHVWDMDLKPLVWHQMlW
WlPLVWlMlWWHLVWl"6DDUHVVDRQPXXWHQNLQKDQ 
5DQWDDVHPDNDDYDQUDNHQQXVSDLNNRMHQNRNR
NDODMlUMHVWllNXQQROOLVWDMlWHYHGHQMlWWHLGHQ
RQ±Pð3LQWDDODVVDRQKXRPLRLWX
KlYLWWlPLVWlWDLNXOMHWWDPLVWDSRLV.HVWllN|
PDKGROOLVXXVKXROHKWLDMlWHYHVLVWlUDNHQQXV
VDDUHQKHUNNlOXRQWROLVllQW\YlWNXLYDNl\
PlOlKDUPDDWMlWHYHGHW"2QNRQlLVWlDVLRLVWD SDLNRLOOD
VXXQQLWHOPDDNRVNDVDDULRQP\|VNLQYDKYDVWL 
7DORXVYHGHQYDDWLPXNVLVWDRQVllGHWW\WHUYH\
NDOOLRLVWDDOXHWWD"
GHQVXRMHOXODLVVD9HGHQNl\WWlMlQMRNDRWWDD

WDORXVYHWWlRPLOODODLWWHLOODDQRQKXROHKGLWWDYD
VLLWlHWWlWDORXVYHVLWl\WWllWHUYH\GHQVXRMHOX
ODLQ  YDDWLPXNVHW

5DQWDDVHPDNDDYDVVDRQRVRLWHWWXUDNHQQXV
9XRNUDOODROHYDRPDNRWLWDORPPHRQ\NVLOl
RLNHXVPDWNDLOXDSDOYHOHYLDUDNHQQXNVLDYDU
KLPPLVWlUDNHQQXNVLVWDVXXQQLWHOWXD50NRUW
WHOLDOXHWWD50NRUWWHOLDOXHHOWDMRKRQVXXQQLWHO WHQHLVRVLDDOLWRLQWDSDOYHOHYLDUDNHQQXNVLD
YDUWHQ5DQWDDVHPDNDDYDDODDGLWWDHVVDKXR
ODDQK\YLQYRLQWLMDVRVLDDOLSDOYHOXMHQOLLNHWRL
PLQWDDV\QW\\MDNXXOXXWRGHQQlN|LVHVWLPHWH PLRLGDDQOlKL\PSlULVW|QPDDQRPLVWDMDWMD
DVXNNDDWPPUDNHQQXVSDLNNRMHQVLMRLWWHOXOODMD
OLlKlLUL|WlOlKHOOlROHYLOOHDVXQQRLOOH7lPl
UDNHQWDPLVWDNRVNHYLOODNDDYDPllUl\NVLOOl
(WXVDDUHQMD/XLNDODQUDXKDPLQNl5LLNNDNLQ
PDLQLWVHHDOXHHQYDKYXXGHNVLKDOXWDDQQ\WOLL 
NHWRLPLQQDOODULNNRD
1lPlUDNHQQXVVXXQQLWHOPDWYDLNHXWWDYDWMR
Q\WMDWRWHXWXHVVDDQ/XLNDODQMD(WXVDDUHQDOX
HHQWlPlQKHWNLVWlP|NNLHQYXRNUDXVOLLNHWRL
PLQWDD
7lWHQKDOXDPPHYLHOlXXGHOOHHQWRGHWDHWWl
YDVWXVWDPPH50NRUWWHOLDOXHHQUDNHQWDPLVWD
VXXQQLWHOOXOOHSDLNDOOH





0,(/,3,'(
9$67,1(
/LLVD3lLYlULQWD
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
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/XRQWRVHOYLW\V
.DDYDOLLWWHHQlROHYDQOXRQWRVHOYLW\NVHQNX
YDXVV\NV\OOlWHKG\VWlKDNNXXVWDHLYDV
WDDKDNNXXQWRWHXWXVWDMDYDLNXWXNVLD/XRQWR
VHOYLW\NVHVVlNHUURWDDQHWWlKDNNXXVVDRQ
SRLVWHWWXYDUMRVWDYLDNXXVLDPLNlDQWDDPLHOL
NXYDQKDUYHQQXVKDNNXXVWD.\VHRQHQQHP
PLQNLQDYRKDNNXXVWDVLOOlKDNNXXVVDNDDGHW
WLLQNRNRQDLVLDPHWVlDOXHLWD0\|VOLLNNXPLQHQ
RQOXRQWRVHOYLW\NVHQNHUWRPDQYDVWDLVHVWLYDL
NHXWXQXWDOXHHOODVLOOlYDQKDWSROXWRYDWKlYLQ
QHHWKDNNXXDOXHHOWD+DNNXXMlWWHLWlRQNHUlWW\
NDVRLOOHPXWWDQLLWlHLROHNHUlWW\SRLVWRLVLQ
NXLQOXRQWRVHOYLW\NVHVVlNHUURWDDQ/XRQWRVHO
YLW\NVHVVlP\|VWRGHWDDQHWWlNDVYLOOLVXXVWX
OHHUXQVDVWXPDDQMDPRQLSXROLVWXPDDQKDN
NXXQDQVLRVWD+DNNXXQODDMXXVRQNXLWHQNLQ
WlPlQNDQVVDULVWLULLGDVVD
/XRQWRVHOYLW\NVHVVlP\|VWRGHWDDQQlLQ$OX
HHOODHLWRGHQQlN|LVHVWLROHPDLQLWWDYDDOLQQXV
WROOLVWDPHUNLW\VWl9HVLOLQQXVWRDDMDWHOOHQNRK
WHHQUDQQDWRYDWNDVYLOOLVXXGHOWDDQQLXNNRMDHL
YlWNlWDUMRDOLQQXLOOHVXRMDDMDSHVLPlSDLNNRMD
6DDUHVVDRQKDYDLWWXYLLPHYXRVLQDKDUYLQDL
VHPPLVWDOLQWXODMHLVWDDLQDNLQSDORNlUNLKXXK
NDMDOHKWRNXUSSDKDUPDDKDLNDUDMDNDOD
VllVNLMRNDSHVLLOlKLDOXHHOOD9HVLOLQQXLVWD
DOXHHOODOLLNNXXDLQDNLQNXLNNDVLONNLXLNNXMD
KlUNlOLQWXMRNDP\|VSHVLLDOXHHOOD
3HOORQMDVLLWlSRKMRLVHHQMDWNXYDQDOXHHQUDQWD
RQPDWDODDMDUXRYLNNRLVWDMDVLLQlROHPPH
QlKQHHWYXRVLHQVDDWRVVDYHVLOLQWXMHQSHVLl
5DQWDRQWlVVlNRKGDVVDPDWDODMDVDYLSRKMDL
QHQMDVLLQlNDVYDDUXRYLNNRDMDYDDOHDQSX
QDLVHQDNXNNLYDDYHVLNDVYLD7lPlUDQWDDOXH
VLMRLWWXXMXXULVLOOHNRKGDOOHMROOHNDDYDOXRQQRN
VHVVDRQRVRLWHWWXNRNRQDDQXXVLUDNHQWDPLV
SDLNND

/LQQXVWRVHOYLW\V
9LUDQRPDLVQHXYRWWHOXVVD(/9NHV
NXNVHQ\OLWDUNDVWDMD5HLMR+RQNDQHQPXLVWXWWL
HWWl
OXRQWRVHOYLW\NVHQ\KWH\GHVVlRQP\|VWDUNDV
WHWWDYDOLQQXW.DDYDOLLWWHLVLLQHLNXLWHQNDDQVL
VlOO\
VHOYLW\VWlOLQQXLVWD2QNRVHOODLQHQWHNHLOOl"
/XRQWRVHOYLW\NVHVVlSXKXWWLLQP\|VWRLVHVWD
PDDVWRNl\QQLVWlMRNDROLPllUlWHKGlNHVlOOl
2QNRWRLQHQPDDVWRNl\QWLWHKW\MDPLWNl
RYDWVHQWXORNVHW"

3HVLPlSDLNDW

.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
PLHOLSLWHLVLLQ


.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
PLHOLSLWHLVLLQ

.DVYLOOLVXXVVHOYLW\VYDOPLVWXLV\NV\OOl$L
QHLVWRWXOODDQOLLWWlPllQNDDYDVHORVWXNVHQOLLW
WHHNVL6HOYLW\NVHQPXNDLVHWHULW\LVNRKWHHW
PHWVlODLQPXNDLQHQNDOOLRDOXHVHNlKDNDPDDW
MDQLLWW\WXOODDQKXRPLRLPDDQMDWNRVXXQQLWWH
OXVVD
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.RNRQDDQXXGHQUDNHQWDPLVSDLNDQUDQWDDOX
HHOODRQQlKW\YHVLOLQWXMHQSHVLl0LWHQSHVL
PLVSDLNDWWXUYDWDDQDOXHHOODWXOHYDLVXXGHVVD"
3LUNDQPDDQPDDNXQWDPXVHRVXRULWWLNRK
WHHVVDDUNHRORJLVHQLQYHQWRLQQLQNHVlNXXVVD
0XLQDLVMllQQ|VLQYHQWRLQQLVVDHLO|\W\Q\W
PLWllQPLNlYDLNXWWDLVLNDDYDYDOPLVWHOXXQ

$UNHRORJLQHQLQYHQWRLQWL
(PYLUDQRPDLVQHXYRWWHOXVVDPDLQLWWLLQP\|V
DUNHRORJLQHQLQYHQWRLQWLMRNDROLPllUlWHKGl
NDLNLOODUDNHQQXVSDLNRLOODVLOOlVDDUHVVDRQ
\NVLNLYLNDXWLQHQPXLQDLVMllQQ|V2QNRNDL
YDXNVHWMRVXRULWHWWXMDO|\W\LN|NDLYDXVWHQ\K
WH\GHVVlMRWDLQ"
6DYLPDDMDUXRSSDXV
.RNRQDDQXXVLUDNHQWDPLVSDLNND NDDYDVVD
DOXH50 VLMDLWVHHVDYLPDDOOD5DQWDRQDOX
HHOODPDWDODD-RVUDQWDDQKDOXWDDQVDDSXD
YHQHHOOlYRLGDDQROHWWDDHWWlUDQQDVVDMRXGXW
WDLVLLQWHNHPllQUXRSSDXVW\|Wl2QNRPDDSH
UlQUDNHQQHWWDDOXHHOODVHOYLWHWW\YRLNRUDQWDD
UXRSDWDLOPDQHWWlNLUNDVMlUYLYHVLSLODDQWXX
ODDMDOWDDOXHHOWD"

$UNHRORJLVHQLQYHQWRLQQLQUDSRUWWLOLLWHWllQ
NDDYDDLQHLVWRRQ
5XRSSDDPLVHVWDVllGHWllQYHVLODLQVVl
5DQWDDVHPDNDDYDHLNlVLWlYHVLDOXHLWD
.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
PLHOLSLWHLVLLQ

8XGHWUDNHQWDPLVSDLNDW
.RNRQDDQXXVLUDNHQWDPLVSDLNNDRQVLMDLQQLO
WDDQKDDVWHHOOLQHQOXRQQRQVlLO\WWlPLVHQNDQ
QDOWD6\LQlWlKlQRYDWHPVDYLPDDQDLKHXWWD
PDWRQJHOPDWUXRSSDXNVHVVDVHNlOLQWXMHQSH
VLPLVSDLNNRMHQKlLULWVHPLQHQ
-lUYLYHGHQSXKWDXV
$LKHXWWDDNRNDDYDVVDRVRLWHWXOODUDNHQWDPLV
MDNl\WWlMlYRO\\PLOODKDUPDLGHQYHVLHQPDDV
WRRQLPH\WWlPLQHQXKDQMlUYLYHGHQSXKWDX
GHOOH"0\|VOLVllQW\YlPRRWWRULYHQHOLLNHQQHRQ
XKNDYHVLVW|QSXKWDXGHOOH2VDVDDUHQORPD
DVXNNDLVWDNl\WWllMlUYLYHWWlVHOODLVHQDDQMXR
PDYHWHQl

.DDYDVVDHGHOO\WHWllQNLLQWHLVW|NRKWDLVWDYHVL
KXROWRD
-lWHYHVLHQNlVLWWHO\VWlYHVLKXROWRODLWRNVHQWRL
PLQWDDOXHHQXONRSXROHOODRQPllUlWW\3lONl
QHHQNXQQDQ\PSlULVW|QVXRMHOXPllUl\NVLVVl
5DQWDDVHPDNDDYDQUDNHQQXVSDLNNRMHQNRNR
RQ±Pð3LQWDDODVVDRQKXRPLRLWX
PDKGROOLVXXVKXROHKWLDMlWHYHVLVWlUDNHQQXV
SDLNRLOOD
7DORXVYHGHQYDDWLPXNVLVWDRQVllGHWW\WHUYH\
GHQVXRMHOXODLVVD9HGHQNl\WWlMlQMRNDRWWDD
WDORXVYHWWlRPLOODODLWWHLOODDQRQKXROHKGLWWDYD
VLLWlHWWlWDORXVYHVLWl\WWllWHUYH\GHQVXRMHOX
ODLQ  YDDWLPXNVHW

9HQHMDDXWRSDLNDW
.DDYDVHORVWXNVHVVDNRKGDVVD.DDYDQYDL
NXWXNVHWWRGHWDDQ.LLQWHLVW|OOlRQULLWWlYlVWL
RVXXNVLDMDRLNHXNVLD/XLNDODQVDDUHVVDMD
PDQWHUHHOODYHQHLGHQVlLO\WWlPLVWlMDDXWRMHQ
SLWlPLVWlYDUWHQ1lLKLQSDLNNRLKLQLOPHLVHVWL
OXNHXWXXN\OlQ\KWHLQHQYHQHUDQWD NLLQWHLVW|
WXQQXV MRNDRQMRQ\N\LVHOOllQ
Wl\GHOOlNl\W|OOl.LLQWHLVW|UHNLVWHULQPXNDDQ

<UM|OlQNLLQWHLVW|OOlRQVHXUDDYDWRVXXGHWMDRL
NHXGHW/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVDMDPDQWH
UHHOOD
x RVXXV\KWHLVHVWlYHQHYDONDPDDOXHHVWD
 RVXXGHQVXXUXXV
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UDQQDVWDRQRVXXNVLD\OLVDGDOODNLLQWHLVW|Ml
x RVXXVDOXHHVWDVDYLSDLNND\P.XXUXQNlU
7lOODLVHQUDQQDQYDUDDQHLYRLODVNHDOLLNHWRL
MHVVl RVXXGHQVXXUXXV
PLQWDD6DPRLQ.XXUXQNlUNLRQN\OlOlLVWHQ\K
 
WHLVWlPDDWD
x RLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQVHNlYHQHYDO

NDPDMDWLHRLNHXVNLLQWHLVW|Q.LUXVWDQUDQWD
$XWROLLNHQQH
DOXHHOOD
5DQWDDQMRKWDYDWLHRQ+LLWROLQQDQWLHVWlOlKWLHQ
\NVLW\LVWLHWlMRWDKRLWDDWLHQKRLWRNXQWD2QNR

KRLWRNXQQDQNDQWDDN\V\WW\OLLNHWRLPLQQDQ
5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQWLODQ(WX
P\|WlOLVllQW\YlQOLLNHQWHHQYDLNXWXNVLVWDWLH
VDDUHVVDROHYLDDOXHLWD5DQWDDVHPDNDD
KHQ"
YDVVDHLROHPDKGROOLVWDRVRLWWDDDOXHYDUDXNVLD

WDLDQWDDNDDYDPllUl\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|
MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQUDWNDLVWDYHQHYDONDPDQ
WLHRLNHXNVLHQWDLDXWRMHQVlLO\W\VSDLNDQMlUMHV
WHO\Ml.LLQWHLVW|UHNLVWHULQPXNDLVHWRLNHXGHW
VlLO\YlWUDQWDDVHPDNDDYDQWXOWXDYRLPDDQ
<KWHLVLVWlDOXHLVWDMDUDVLWWHLVWDRQVllGHWW\
NLLQWHLVW|QPXRGRVWDPLVODLVVD  

5DNHQWDPLVHQPllUlSHUXVWXX3lONlQHHQ
5DNHQWDPLVHQPllUl
NXQQDQUDNHQQXVMlUMHVW\NVHHQMRQNDPll
5DQWDDVHPDNDDYDVVDRVRLWHWXWUDNHQQXVRL
Ul\NVHWRYDWWDVDSXROLVHWNDLNNLDPDDQRPLVWD
NHXGHWRYDWOLLDQVXXULDDOXHHOOH-RNDLVHOOH
5$PHUNLQQlQDOODROHYDOOHWRQWLOOHRQRVRLWHWWX MLDNRKWDDQ
\KWHHQVlNPUDNHQQXVRLNHXWWDMRNDRQ 
$OXHHQPLWRLWXVSHUXVWXXNDQWDWLODWDUNDVWHOXXQ
VXRUDDQ3lONlQHHQUDNHQQXVMlUMHVW\NVHQPX
MDPDDQRPLVWDMLHQWDVDSXROLVHHQNRKWHOXXQ
NDLQHQVXXULQPDKGROOLQHQUDNHQQXVRLNHXV
PDQWHUHLGHQUDQWDDOXHHOOD50DOXHHQHWHOlQ 
SXROHLVHOODWRQWLOODUDNHQQXVMlUMHVW\NVHQPXNDL 50NRUWWHOLDOXHHOODUDNHQQXVRLNHXVSHUXVWXX
PDWNDLOXQWDUSHLVLLQ
QHQVXXULQPDKGROOLQHQUDNHQWDPLVPllUl\OLW
W\\1l\WWllVLOWlHWWlUDNHQWDPLVHQPllUlVVl 
5DQWDDVHPDNDDYDVVDDQQHWDDQ\NVLW\LVNRK
HLROHKDUNLWWXVLWlPLQNlNRNRLQHQUDNHQQXV
WDLVLDPllUl\NVLlPPUDNHQQXVSDLNNRMHQMD
VDDUHHQVRSLL9LUDQRPDLVQHXYRWWHOXVVD
UDNHQQXVDORMHQVLMRLWWHOXVWDSXXVWRLVHQDVlLO\
+RQNDQHQWRWHDDHWWlOlKW|NRKWDL
WHWWlYLVWlDOXHLVWDMDUDNHQWDPLVWDYDVWD
VHVWLUDNHQWDPLVHQPllUlRQVDDUHVVDDLQD
SLHQHPSLNXLQPDQWHUHHOOD0LNVL(/<NHVNXN 
VHQNDQWDDHLROHRWHWWXKXRPLRRQNDDYDDYDO .DDYDVHORVWXNVHQNRKGDVVD.DDYDQYDL
NXWXNVHWRQNXYDOOLVHVWLMDVDQDOOLVHVWLDUYLRLWX
PLVWHOWDHVVD"
UDNHQWDPLVHQPllUlQYDLNXWXNVLD\PSlULVW||Q
5DNHQQXVRLNHXGHWHLYlWROHODLQNDDQOLQMDVVD
MDPDLVHPDDQ
OlKLDOXHWWDNRVNHYDQUDQWDNDDYDQNDQVVD OLLW
WHHQl MRVVDVDDULLQRVRLWHWWXUDNHQQXVRLNHXV 
RQHQLQWllQNP7lPlDVHWWDDDOXHHQ
PDDQRPLVWDMDWHULDUYRLVHHQDVHPDDQ
7RLYRQVHOYLW\VWlVLLWlPLNVLNDDYDVVDROHYD
UDNHQQXVRLNHXVSRLNNHDDYLHUHLVWHQVDDUWHQMD
/XLNDODQVDDUHQUDQWDNDDYDVWDMD(/<NHVNXN
VHQOLQMDVWD
/DLWXULQUDNHQWDPLVHVWDVllGHWllQ3lONlQHHQ
/DLWXULW
7RLYRQHWWlODLWXULHQRKMHHOOLQHQVLMDLQWLMDVXX NXQQDQUDNHQQXVMlUMHVW\NVHVVl/DLWXULQUD
NHQWDPLQHQHGHOO\WWllWRLPHQSLGHOXYDQKDNH
ULQPDKGROOLQHQNRNRPllULWHWllQNDDYDVVD
PLVWD3lONlQHHQNXQQDOWDPLNlOLODLWXULRQ
MRWWDYRLGDDQYDUPLVWDDODLWXULHQVRSLPLQHQ
NRROWDDQ\OLPðWDL\OLPSLWNl
PDLVHPDDQ
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5DQWDDVHPDNDDYDVVDHLROHQlKW\WDUSHHO
OLVHNVLDQWDDUDNHQQXVMlUMHVW\NVHQPllUl\N
VHVWlSRLNNHDYLDPllUl\NVLlNRVNLHQODLWXUHL
GHQVLMRLWWDPLVWDWDLUDNHQWDPLVWD
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9$67,1(
/HHQD6DDULRMD-XNND5LLKHOl
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
.VSDODXWHUDSRUWLQOLLWWHHQlROHYDOXRQWRVHOYLW
.DDYDDLQHLVWRVWDHLO|\G\DOXHHOWDWHKW\lOLQ
WlMl0LUD5DQQDQYDVWLQHOXRQWRDNRVNHYLLQ
QXVWRVHOYLW\VWl/XRQWRNDUWRLWWDMD0LUD5DQ
QDOWDVDDGXQWLHGRQ  PXNDDQVLWlHL PLHOLSLWHLVLLQ

ROHWHKW\3LGlPPHWlUNHlQlVHQWHNHPLVWl
MRWWDNDDYDQOXRQWRYDLNXWXNVHWYRLGDDQDUYL
RLGDULLWWlYlOOlWDUNNXXGHOODMDOXRWHWWDYDVWL
+XRPLRLWDYDHWWl(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDD
YDDNRVNHYDVVDYLUDQRPDLVQHXYRWWHOXVVD
3LUNDQPDDQ(/9NHVNXNVHQ\OLWDU
NDVWDMD5HLMR+RQNDQHQPXLVWXWWLHWWlDOXHHQ
OXRQWRVHOYLW\NVHQ\KWH\GHVVlRQNDUWRLWHWWDYD
P\|VDOXHHQOLQQXVWR

<UM|OlQNLLQWHLVW|OOlRQVHXUDDYDWRVXXGHWMDRL
.DDYDOXRQQRNVHVVDDXWRMDYHQHSDLNNRMDRQ
RVRLWHWWXPXXQPXDVVD/XLNDODQN\OlQ\KWHLV
NHXGHW/XLNDODQVDDUHQUDQQDVVDMDPDQWH
UDQWDDQ \KWHLQHQYHQHYDONDPDDOXH UHHOOD
 0LWHQWlPlWXOODDQMlUMHVWlPllQNXQ
x RVXXV\KWHLVHVWlYHQHYDONDPDDOXHHVWD
ODLWXULMDUDQWDRYDWMRQ\WWl\QQlP|NNLOlLVWHQ
 RVXXGHQVXXUXXV
YHQHLWlVHNlUDQQDQDXWRSDLNDWYDUDWWXHWHQNLQ
 
ORPDDLNDDQ5DQWDRQP\|VN\OlOlLVWHQXLPD
SDLNNDMRQNDNl\WWlPLVWlOLVllQW\YlYHQHOLL
x RVXXVDOXHHVWDVDYLSDLNND\P.XXUXQNlU
NHQQHWXOLVLKDLWWDDPDDQ
MHVVl RVXXGHQVXXUXXV

 
x RLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQVHNlYHQHYDO
NDPDMDWLHRLNHXVNLLQWHLVW|Q.LUXVWDQUDQWD
DOXHHOOD

5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQWLODQ(WX
VDDUHVVDROHYLDDOXHLWD5DQWDDVHPDNDD
YDVVDHLROHPDKGROOLVWDRVRLWWDDDOXHYDUDXNVLD
WDLDQWDDNDDYDPllUl\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|
MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQUDWNDLVWDYHQHYDONDPDQ
WLHRLNHXNVLHQWDLDXWRMHQVlLO\W\VSDLNDQMlUMHV
WHO\Ml.LLQWHLVW|UHNLVWHULQPXNDLVHWRLNHXGHW
VlLO\YlWUDQWDDVHPDNDDYDQWXOWXDYRLPDDQ
<KWHLVLVWlDOXHLVWDMDUDVLWWHLVWDRQVllGHWW\
NLLQWHLVW|QPXRGRVWDPLVODLVVD  
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7HKWlYlWWDUNLVWXNVHWMDWNRVXXQQLWWHOXVVDKXRPLRLWDYDD
7DUNLVWHWDDQPLWRLWXVWDVLWHQHWWlRVRLWHWDDQ(WXVDDUHHQ\NVLXXVLUDQWDUDNHQQXVSDLNNDNDDYDOXRQ
QRNVHVVDHVLWHW\QNDKGHQXXGHQUDQWDUDNHQQXVSDLNDQVLMDDQ
0DLVHPDQKXRPLRLPLVHNVLSDUHPPLQWDUNLVWHWDDQPllUl\VWlPXRWRRQ´/XRQQRQPXNDLVHQDMD
SXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlDOXHHQRVD´
-DWNRVXXQQLWWHOXVVDNLLQQLWHWllQHQHPPlQKXRPLRWDPDLVHPDQDUYRMHQKXRPLRLPLVHHQDQWDPDOOD
NDDYDPllUl\NVLlNRVNLHQUDNHQQXVWHQHQLPPlLVNRUNHXWWDMXONLVLYXMDNDWWRPDWHULDDOHMDVHNlYl
ULW\VWl
.DDYDWDUNLVWHWDDQVLWHQHWWlUDNHQQXVSDLNDWPXRGRVWDYDW\KWHQlLVHPSLlUDNHQQXVDOXHLWD
9XRQQDODDGLWWXOXRQWRVHOYLW\VWXOODDQOLLWWlPllQNDDYDVHORVWXNVHQOLLWWHHNVL6HOYLW\NVHQPX
NDLVHWHULW\LVNRKWHHWPHWVlODLQPXNDLQHQNDOOLRDOXHVHNlKDNDPDDWMDQLLWW\WXOODDQKXRPLRLPDDQ
MDWNRVXXQQLWWHOXVVD
$UNHRORJLVHQLQYHQWRLQQLQUDSRUWWLWXOODDQOLLWWlPllQNDDYDVHORVWXNVHQOLLWWHHNVL
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17.10.2017

KOMMENTIT ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVALUONNOKSESTA ESITETTYIHIN
MIELIPITEISIIN JA HUOMAUTUKSIIN SAAREN LUONTOARVOJA KOSKIEN

Tausta: Etusaareen on tehty maastokäynnit 26.10.2016 ja 9.8.2017. Molemmista
käynneistä olen kirjoittanut raportit jotka ovat kaava-asiakirjojen liitteenä julkisesti
nähtävissä. Osallistuin myös ELY-keskuksessa 26.1.2017 pidettyyn viranomaisneuvotteluun.
Aiemmin saaren kasvilajistoa on kirjannut ylös Päivi Kangasniemi 2005, Suomen
ympäristökeskuksesta.
Leena Saario ja Jukka Riihelä/Saapunut 9.10.2017
- Viranomaisneuvottelussa 26.1.2017 Reijo Honkanen esitti että ”luontoselvityksen
yhteydessä on tarkistettava myös alueen linnusto”. Luontoselvityksien laatijan
edellytetään kaavahankkeissa olevan pätevä kokemuksensa perusteella arvioimaan
mitä selvityksiä on kaavan tausta-aineistoksi laadittava luontovaikutusten riittäväksi
arvioimiseksi, koska ELY-keskuksen edustaja ei yleensä pysty tutustumaan kohteisiin
paikan päällä asian arvioimiseksi. Saaren maalinnuston selvittämiseksi olisi tehtävä
ns. kartoituslaskenta mikäli halutaan tietää saarella pesivät lajit ja määrät kattavasti.
Tätä menetelmää käytetään yleensä vain, jos aiemmista havainnoista tai
luontotyypistä johtuen voidaan olettaa alueella olevan erityistä linnustollista
merkitystä. Linnustoselvityksen tekeminen tässä laajuudessa ei ole itsestäänselvyys
jokaisen kaavahankkeen kohdalla, vaan arvioidaan tapauskohtaisesti ja ELYkeskuksen kanssa neuvotellen. Maalintuselvityksen tekeminen edellyttää yleensä
viittä maastokäyntiä kesäkuun alussa. Vesilinnuston vastaava selvitys kahta käyntiä
toukokuussa. (Ohjeistus: Koskimies ja Väisänen 1991, Rajasärkkä 2005). Etusaaren
ranta-asemakaavaa varten tehtyjen luontoselvitysmaastokäyntien 26.10.2016 ja
9.8.2017 havaintojen perusteella en katsonut aiheelliseksi tehdä mittavaa
kartoituslaskentaa koska en saman tyyppisissä kohteissa ole sitä muuallakaan
nähnyt aiheelliseksi toteuttaa.
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Liisa Päivärinta/Saapunut 6.10.2017
- Saarella tehtyjen hakkuiden kuvaus ja tarkoitus on kirjattu vuoden 2016 raporttiin
niin kuin paikan päällä havaitsin ja maanomistajan edustajat asian kertoivat. Vuoden
2017 raportissa mainitsen, että hakkuiden jäljet ovat jo hyvin maastoutumassa
kasvukauden jälkeen.
- Kyseessä ei ole ollut avohakkuu, eikä myöskään tavanomainen harvennushakkuu,
joissa molemmissa on taustalla yleensä metsänhoidollinen ja taloudellinen
tarkoitus. Etusaaren hakkuissa on tavoiteltu maisemanhoitoa mikä on linjassa
ympäristötukisopimuksen kanssa. Maastosta näkyi, että laajempiakin alueita oli
ollut tarpeellista hakata siitä syystä, että puusto on ollut ylitiheätä eikä
aluskasvillisuutta ole ollut juuri lainkaan varjostuksen vuoksi. Tällaisten tiheiköiden
läpi ei myöskään karja eikä ihminen pysty kulkemaan. Tähän perustuu huomioni
siitä, että kasvillisuus tulee runsastumaan valon lisääntymisen myötä ja maanpinnan
rikkoutuminen tuo esille uusia lajeja myös siemenpankista.
- Mainittu matala ja savipohjainen ranta oli kesällä 2017 muutaman metrin matkalta
paljastunut veden alta ja kasvoi rantaniittykasvillisuutta, jossa karja laidunsi. Myös
ruovikko oli molempina kesinä suurimmaksi osaksi karjan laiduntamaa. Ruovikko on
pinta-alallisesti pieni, mutta toki saaren kannalta ainutlaatuinen koska muualla
ranta-alueella vastaavaa ei ole. Kuikka, silkkiuikku, härkälintu, palokärki, huuhkaja,
lehtokurppa, harmaahaikara ja kalasääski ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja
lintulajeja kuten Suomen noin 245 pesimälintulajista valtaosa. Niiden tahallinen
häiritseminen, tappaminen ja pesien rikkominen ovat kiellettyä. Linnut eivät
kuitenkaan aina pesi samassa paikassa, joten yksittäisten pesien etsiminen ja
karttaan merkitseminen ei ole tarkoituksenmukaista toimintaa.
Eila Räväsmäki ja Eero Räväsmäki/Saapunut 3.10.2017
- Huomautuksen liitteenä olevissa kuvissa näkyy Kanadanhanhi- ja
laulujoutsenpoikue. Maastokäynnillä 9.8.2017 näin todennäköisesti saman
joutsenpoikueen ja jätöksistä päätellen se käyttää ainakin ruovikkoa ja 2017
rantaniittynä ollutta aluetta ruokailuun. Kaavaluonnoksen RM alueen mahdollinen
rakentuminen ei kuitenkaan mielestäni ole tämän asian kanssa ristiriidassa koska
kaava edellyttää suojaavan puustovyöhykkeen jättämistä rannan ja rakentamisen
väliin.
Markku Kokko/Saapunut 3.10.2017
- Etusaaressa on voimassa oleva ympäristötukisopimus, jonka tarkoituksena on
perinnebiotoopin hoito, johon luonnonlaidunnus nautakarjalla kuuluu. Veteen asti
ulottuva laidunnus on perinteinen maankäyttötapa ja rantalaitumet yksi
uhanalaisimmista elinympäristöistämme. Eläimet syövät vesikasveja ja pitävät
maiseman avoimena. Laidunnus on hyväksi myös luonnon monimuotoisuudelle.
Päinvastoin kuin uskotaan, karja poistaa vedestä ravinteita syömällä vesikasveja eikä
suinkaan lisää rehevöitymistä. Luonnonlaiduntamiseen ei kuulu lisärehun tuominen
karjalle. Myös kahlaajalinnusto hyötyy karjan laiduntamisesta.
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Henry Saarni ja Lea Saarni/Saapunut 6.10.2017
- Laulujoutsen ei ole harvinainen laji. Se on luonnonsuojelulailla rauhoitettu lintu
kuten suurin osa Suomen pesimälinnustosta. On mahdollista, että Etusaaren
ruovikkoalueella pesii yksi joutsenpari. Kesällä 2017 suurin osa huomautuksessa
mainitusta alueesta oli karjan laiduntamaa rantaniittyä ja mahdollinen pesä sijaitsisi
todennäköisesti lahden pohjukassa. Joutsenet kuitenkin ruokailevat säännöllisesti
laajalla alueella ja pesä voi olla myös aivan muualla. En näe, että suunnitellulla
rakentamisella olisi merkitystä alueella pesivälle joutsenelle tai muuton aikana
alueella levähtäville. Rantaan on kaavamääräyksessä merkitty jätettäväksi
puustoinen suojavyöhyke.
Jukka ja Ritva Salminen/Saapunut 5.10.2017
- Huomautuksessa mainitaan lintulajeista korppi, palokärki, kalasääski, tukkakoskelo,
härkälintu, kuikka, laulujoutsen ja harmaahaikara. Yhteistä näille havainnoille on se,
että nämä lintulajit ovat kokonsa tai äänensä vuoksi helposti havaittavia. Ne ovat
myös rauhoitettuja kuten lähes kaikki Suomessa pesivät lintulajit ja nauttivat
automaattisesti luonnonsuojelulain mukaista suojaa siten että niitä ei saa tappaa tai
tahallisesti häiritä. Myös sääksen pesäpuu on rauhoitettu mutta sellaista ei löydy
selvitysalueelta. Verrattuna tavallisiin metsänhoidollisiin hakkuisiin Etusaareen
suunniteltu lisärakentaminen ei tule merkittävästi vaikuttamaan saaressa pesivien
lajien määrään tai lajisuhteisiin.
- Kaavan vaikutuksista alueen kalalajistoon on vaikeata arvioida mitään tai antaa
pitkän ajan ennusteita. Myöskään asiantuntijuuteni ja kokemukseni ei riitä tässä
asiassa kalalajistoon asti.

Sastamalassa 17.10.2017
Mira Ranta
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.\V\P\VPLWHQNXQWDVXKWDXWXXKDQNHNXYDXN
VHQMDVHQOLLWWHLGHQNXYDXNVLVWDSRLNNHDYDQ
VDDUHQWRGHOOLVHQNXYLVVDQlN\YlQQ\N\WLODQ
YlOLVHHQHURRQ"

(WXVDDUHQLWlNlUNLMDNHVNLRVDNXYDWWXQD/XLNDODQVXXQQDVWD


(WXVDDUHQOlQWLQHQNlUNLVHNl+XKWLVDDULNXYDWWXQD/XLNDODQVXXQQDVWD









(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



(WXVDDUHQNHVNLMDOlQVLRVDNXYDWWXQD/XLNDODQVXXQQDVWD

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
(WXVDDUHQLWlNlUNLMRVVDDYRKDNNXXRQVXRULWHWWXHLNXXOX(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDDOXHH
VHHQ

(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDDOXHHOOHRQWHKW\PHWVlQKRLGROOLVLDWRLPHQSLWHLWl\KWHHQVlQRLQ
KDDOXHHOOH.RNRNDDYDDOXHHQODDMXXVRQQRLQKD$OXHHOODRQROOXWWDUSHHQNDDWDDVXXULD
NXXVLDPLOOlRQPDLVHPDOOLVWDYDLNXWXVWD

/XRQWRVHOYLW\NVHQODDWLMD0LUD5DQWDNHUWRRNDDYDOXRQQRNVHVWDVDDWXLKLQPLHOLSLWHLVLLQODDWLPDV
VDDQYDVWLQHHVVDVHXUDDYDD
”Saarella tehtyjen hakkuiden kuvaus ja tarkoitus on kirjattu vuoden 2016 raporttiin niin kuin paikan päällä havaitsin ja
maanomistajan edustajat asian kertoivat. Vuoden 2017 raportissa mainitsen, että hakkuiden jäljet ovat jo hyvin maastoutumassa kasvukauden jälkeen.
Kyseessä ei ole ollut avohakkuu, eikä myöskään tavanomainen harvennushakkuu, joissamolemmissa ontaustalla
yleensä metsänhoidollinen ja taloudellinen tarkoitus. Etusaaren hakkuissa on tavoiteltu maisemanhoitoa mikä on linjassa ympäristötukisopimuksen kanssa. Maastosta näkyi, että laajempiakin alueita oli ollut tarpeellista hakata siitä
syystä, että puusto on ollut ylitiheätä eikä aluskasvillisuutta ole ollut juuri lainkaan varjostuksen vuoksi. Tällaisten tiheiköiden läpi ei myöskään karja eikä ihminen pysty kulkemaan. Tähän perustuu huomioni siitä, että kasvillisuus tulee
runsastumaan valon lisääntymisen myötä ja maanpinnan rikkoutuminen tuo esille uusia lajeja myös siemenpankista.”


0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVKDUMRLWWDDDOXHHOODPHWVlWDORXWWD$OXHHOODHLROHYRLPDVVDKDNNXLWD
UDMRLWWDYLDWRLPHQSLGHNLHOWRMD+DNNXLGHQWRWHXWWDPLQHQHLYDLNXWDUDQWDDVHPDNDDYDQODDWLPL
VHHQ

















(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


+DNNXXWVXRULWWDQHHQ830.\PPHQH2\Q-DUPR.DOOLRQVHOYLW\VWHKG\LVWlKDNNXLVWD


Karttaote, jossa näkyy alue, jolle on suoritettu siemenpuuhakkuu. Alueelle on jätetty
harvakseltaan siemenpuita männystä ja hakkuun jälkeen muokattu muokkarilla.



Karttaote, jossa näkyy alueet, joilla on suoritettu ylispuiden poisto. Alueilla on poistettu kuusia
taimien päältä. Alueilla on tehty osittain myös laidunaluehakkuita ja suojuspuuhakkuuta, johon
on jätetty verhopuusto.

0,(/,3,'(
9$67,1(
-XNNDMD5LWYD6DOPLQHQ
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH

+DNHPXNVHQOLLWHNXYDWMDLOPDNXYDWRYDWMRV

VDLQPllULQULVWLULLGDVVDNHVNHQllQWV
KDNHPXNVHVVDNl\WHWllQSllRVLQNXYLDMRWND 

RWHWWXHQQHQKDNNXXWDWDLUDMDWWXQHQLLQHWWl

DYRKDNNXXWDHLQLLVVlQl\


.\V\P\VPLWHQNXQWDVXKWDXWXXVDDUHQWRGHO +DNNXLGHQWRWHXWWDPLQHQHLYDLNXWDUDQWDDVH
PDNDDYDQODDWLPLVHHQ
OLVHQQ\N\WLODQWHHQMDNDDYDHKGRWXNVHVVDNX

YDWXQELRWRRSLQNDDYDVHORVWXNVHQMDVHQHUL
OLLWWHLGHQYlOLVHHQSRLNNHDYXXWHHQWRLVLVWDDQ" 



(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



.\V\P\VNXQQDQDUYLRVLLWlPLWHQRORVXKWHHW
DYRKDNNXXQMlONHHQWRGHOOLVXXGHVVDYDLNXWWD
YDWHVLPOXRQWRVHOYLW\VWHQSDLNNDQVDSLWlY\\
WHHQWDLNDDYDOXRQQRVWHNVWLQHULNXYDXNVLLQMD
OLLWWHLVLLQ"

.XQQDQNDDYRLWWDMDQWXOHHNDDYDPXXWRVWDYDO
PLVWHOOHVVDDQWRLPLDKXROHOOLVHVWLWDVDSXROL
VHVWLRLNHXGHQPXNDLVHVWLVHNlWDYDOODMRNDRW
WDDKXRPLRRQMRYDOPLVWHOXYDLKHHVVDNDLNNL
PDKGROOLVHWVHOODLVHWNDDYDPXXWRNVLLQYDLNXWWD
YDWWHNLMlWMRLOODRQYDLNXWXVWDMDYDLNNDQHHLYlW
ROLVLNDDQVXRUDDQVHQRPDVVDSllW|VYDOODVVD
7DUYLWWDHVVDWXOHHVHOYLWWllHWXNlWHHQ\KWHLV
W\|VVlDVLDVWDYDVWDDYDQYLUDQRPDLVHQWDLWD
KRQNDQWDWlOODLVHHQVHLNNDDQHQQHQNDDYD
SllW|NVHQWHNHPLVWl$VLDYRLNRVNHDHVLPHU
NLNVLOLLNNXPLVWDDOXHLGHQNl\WW|lWDLNXRUPL
WXVWDRORVXKWHLWDOLLNHQQHWWlWDLPXXWDYHOYRL
WHWWDYDVWXXWD7lOOlPHQHWWHO\OOlS\ULWllQYDU
PLVWDPDDQVHHWWlNDDYDSllW|VWlWHKWlHVVlHL
SllWHWlHSlVXRUDVWLWDLWDKDWWRPDVWLVHOODLVHVWD
DVLDVWDMRWDWRLQHQYDVWXXWDKRHLYRLWRWHXWWDD
VHQWRWHXWWDPLVHVWDDLKHXWXXRVDSXROHOOHYHO
YRLWHWDLVHQWRWHXWWDPLQHQDLKHXWWDDNRKWXXWWR
PDQWDORXGHOOLVHQVHXUDDPXNVHQKDLWDQWDLUD
VLWWHHQWlOOHWDLNROPDQQHOOHRVDSXROHOOHVHQWR
WHXWWDPLVHNVL

.\V\P\VRQNRNXQWDYDUPLVWDQXWNDLNLOWDRVLQ
VHQHWWlKDQNNHHQNRNRQDLVYDOPLVWHOXRQ
WHKW\KXROHOOLVHVWLNDWWDYDVWLMDODLQPXNDLVHVWL
RWWDHQKXRPLRRQDOXHHOODSRLNNHXNVHOOLVHQODD
MDQNRNRQDLVXXGHQ PHUNLWWlYlOLLNHWRLPLQWDD
VLVlOWlYlNDDYDPXXWRVVDDULRORVXKWHLVVD MD
YDLNXWWDYXXGHQ"




.\V\P\VYRLNRNXQWDK\YlNV\lHVLPNXONXD
DXWRSDLNNRMDMDUDQWDXWXPLVWDNRVNHYDWDVLDW
NDDYDPXXWRVHKGRWXNVHVVDHVLWHW\OOlWDYDOOD
YDLNNDRVDQLLVWlRQRVRLWWDXWXQXWVHOYLWWlPlW
W|PLNVLNLLVWDQDODLVLNVLWDLMRSDSDLNNDQVDSLWl
PlWW|PLNVL"

.DDYDPXXWRVKDNHPXNVHQSlLYLWHW\VVlYHUVL
RVVDP\|QQHWllQHWWlNDLNNLDOXRQWRVHOYLW\N
VLlHLROHWHKW\ PPYHVLVW|VHOYLW\V MDQHHLYlW
ROHNDLNLOWDRVLQWl\VLQNDWWDYLD PP
OLQQXVWRVHOYLW\VSHVLQQlQRVDOWD /LVlNVL
OXRQWRRORVXKWHHWRYDWPHUNLWWlYlVWLPXXWWX
QHHWNXYDWXVWDWHKG\QDYRKDNNXXQMlONHHQ


(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDSHUXVWXXDOX
HHOOHYXRQQDODDGLWWXXQOXRQWRVHOYLW\N
VHHQMDVLLQlNHUURWWXLKLQMRKWRSllW|NVLLQMD
VXRVLWXNVLLQ/XRQWRVHOYLW\NVHVVlRQKXRPLRLWX
DOXHHOOHWHKG\WKDNNXXW
























(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDRQYDOPLVWHOWX
PDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQHGHOO\WWlPlOOlWD
YDOOD5DQWDDVHPDNDDYDDMRNDVLVlOWllNDNVL
XXWWDUDNHQQXVSDLNNDDMRLVWDWRLQHQRQRVRL
WHWWXPDWNDLOXDSDOYHOHYLHQUDNHQQXVWHQUDNHQ
QXVSDLNDNVLMDMRVVDPHWVlWDORXVDOXHHQDDOX
HHVWDVlLO\\HLYRLGDSLWllSRLNNHXNVHO
OLVHQODDMDQDMDPHUNLWWlYlQl5DQWDDVHPD
NDDYDQYDLNXWXNVHWRQNLUMDWWXNDDYDVHORVWXN
VHQNRKWDDQ.DDYDQYDLNXWXNVHW

<UM|OlQNLLQWHLVW|QRVXXGHW\KWHLVLVWlYHQHYDO
NDPLVWD\KWHLVLVWlDOXHLVWDVHNlRLNHXGHVWD
DXWRMHQSLWlPLVHHQMDWLHRLNHXNVLVWDRQVHOYL
WHWW\MDNLUMDWWXNDDYDVHORVWXNVHHQ$OXHHWMDRL
NHXGHWSHUXVWXYDWNLLQWHLVW|UHNLVWHULLQ

/LQQXVWRVHOYLW\NVHQODDWLPDWWDMlWWlPLQHQSH
UXVWXXDVLDQWXQWLMDDUYLRRQ

/XRQWRVHOYLW\NVHQODDWLMD0LUD5DQWDNHUWRR
NDDYDOXRQQRNVHVWDVDDWXLKLQPLHOLSLWHLVLLQODD
WLPDVVDDQYDVWLQHHVVDVHXUDDYDD
”Saaren maalinnuston selvittämiseksi olisi tehtävä ns.




(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL



.\V\P\VPLNlRQNXQQDQNDQWDDVLDDQMDK\
YlNV\\N|VHDLHPPDWHLULLWWlYlOOlWDUNNXXGHOOD
WHKG\WMDSXXWWXYDWVHOYLW\NVHW"


.DDYDPXXWRVKDNHPXNVHQXXWHHQOXRQQRN
VHHQRQNLUMDWWXDVLDQRVDLVWHQHVLWHW\W
N\V\P\NVHWNRPPHQWLWMDQLLKLQYDVWDXV2VD
YDVWDXNVLVWDRQROOXWHSlWDUNNRMDQLLVVlYLLWD
WDDQODNLLQWDLVLLKHQHWWHLQHHVLPNXXOXNDD
YRLWWDMDQSllWlQWlYDOWDDQYDVWXXOOH

(UllVVlNRKGDVVDYLLWDWDDQP\|VKDNLMDQVXXO
OLVHHQODXVXQWRRQMRQNDVLVlOW|RQRVRLWWDXWX
QXWP\|KHPPLQSDLNNDQVDSLWlPlWW|PlNVLMD
MRWDRQNXLWHQNLQYDVWDXNVHVVDNRPPHQWLVVD
RQPRLWLWWX6LOWLVHRQNLUMDWWXKDNHPXNVHHQ
VHOYLWHWW\QlNRKWDQDYDLQVDQDPXRWRDPXXW
WDHQMDMlWHWW\YRLPDDQLNllQNXLQVHOYLWHWW\Ql
NRKWDQD

.\V\P\VRQNRNXQQDQPLHOHVWlNDDYDPXXWRV
KDNHPXNVHQDLHPPDWWLHGRWSlLYLWHWW\LQHOLLWWHL
QHHQMDYDVWDXNVLQHHQSHUXVWHOOXWMDNXYDD
YDWNRQHVDDUHQQ\N\WLODDOXRWHWWDYDVWLHVLPLO
PDNXYLLQYHUUDWWXQD"


kartoituslaskenta mikäli halutaan tietää saarella pesivät
lajit ja määrät kattavasti. Tätä menetelmää käytetään
yleensä vain, jos aiemmista havainnoista tai luontotyypistä johtuen voidaan olettaa alueella olevan erityistä linnustollista merkitystä. Linnustoselvityksen tekeminen
tässä laajuudessa ei ole itsestäänselvyys jokaisen kaavahankkeen kohdalla, vaan arvioidaan tapauskohtaisesti ja
ELY-keskuksen kanssa neuvotellen. Maalintuselvityksen
tekeminen edellyttää yleensä viittä maastokäyntiä kesäkuun alussa. Vesilinnuston vastaava selvitys kahta käyntiä toukokuussa. (Ohjeistus: Koskimies ja Väisänen 1991,
Rajasärkkä 2005). Etusaaren ranta-asemakaavaa varten
tehtyjen luontoselvitysmaastokäyntien 26.10.2016 ja
9.8.2017 havaintojen perusteella en katsonut aiheelliseksi tehdä mittavaa kartoituslaskentaa koska en saman
tyyppisissä kohteissa ole sitä muuallakaan nähnyt aiheelliseksi toteuttaa.”


.DDYDKDQNNHLVVDRQQRUPDDOLDHWWlVHOYLW\N
VLlWDUNHQQHWDDQ6\NV\OOlODDGLWXQVHOYL
W\NVHQDLNDQDHLROOXWPDKGROOLVWDVHOYLWWllULLW
WlYlOOlWDUNNXXGHOODNDVYLOOLVXXWWD6HQYXRNVL
DOXHHOOHODDGLWWLLQWDUNHPSLVHOYLW\VYXRQQD
9XRQQDODDGLWWXVHOYLW\VWl\GHQWll
YXRQQDODDGLWWXDVHOYLW\VWl2OHHOOLVWDRQ
HWWlVHOYLW\NVHWDQWDYDWULLWWlYlVWLWLHWRDUDQWD
DVHPDNDDYDQODDWLPLVHQSHUXVWHHNVLMDNDD
YDQYDLNXWXVWHQDUYLRLPLVHNVL6HOYLW\VWHQODDWL
PLVYHOYROOLVXXVMDWDUNNXXVRQKDUNLQQDQYD
UDLVWDMDVLLQlRWHWDDQKXRPLRRQP\|VNDDYDQ
WHKWlYlMDWDUNRLWXV

















.DDYRLWXVPHQHWWHO\RQMlUMHVWHWW\VLWHQHWWlVH
Wl\WWllPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQYDDWLPXN
VHWYXRURYDLNXWXNVHVWDNDDYDDYDOPLVWHOWD
HVVD
.DDYRLWXVSHUXVWXXODNLLQPLQNlYXRNVLYDVWL
QHLVVDRQROOXWWDUSHHQYLLWDWDVLLKHQ$VHPD
NDDYDOODYRLGDDQUDWNDLVWDYDLQPDDQNl\WW|MD
UDNHQQXVODLQPXNDLVLDPDDQNl\W|OOLVLlDVLRLWD





(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


0,(/,3,'(
/LLVD3lLYlULQWD
/XRQWRVHOYLW\V
(ORNXXVVDWHKG\VVlOXRQWRVHOYLW\NVHVVl
NHUURWDDQHGHOOHHQHWWlKDNNXXVVDRQSRLV
WHWWXYDUMRVWDYLDNXXVLDMRNDDQWDDPLHOLNXYDQ
KDUYHQQXVKDNNXXVWD.\VHRQHQQHPPLQNLQ
DYRKDNNXXVWDVLOOlKDNNXXVVDNDDGHWWLLQNRNR
QDLVLDPHWVlDOXHLWD0\|VOLLNNXPLQHQRQ
OXRQWRVHOYLW\NVHQNHUWRPDQYDVWDLVHVWLYDLNHX
WXQXWDOXHHOODVLOOlYDQKDWSROXWRYDWVXXUHOWD
RVLQKlYLQQHHWKDNNXXDOXHHOWD+DNNXXMlWWHLWl
RQNHUlWW\NDVRLOOHPXWWDQLLWlHLROHNHUlWW\
SRLV

7XRPLYDOWDLVHWWLKHQW\PlWNDDGHWWXPLNlRQ
DYDUWDQXWNXONXUHLWWHMlPXWWDKDYXSXXYDOWDLVLD
DOXHLWDRQVHONHlVWLDYRKDNDWWX+DNNXXQODD
MXXVRQHGHOOHHQXXGHQOXRQWRVHOYLW\NVHQ
NDQVVDULVWLULLGDVVD
/XRQWRVHOYLW\NVHVVlP\|VHGHOOHHQHSlWDUN
NXXWWDNRVNDROHPPHYXRVLWWDLQKDYDLQQHHW
SRKMRLVUDQQDQUXRYLNNRDOXHHOODVLONNLXLNXQWDL
KlUNlOLQQXQSHVlQ+DYXSXXDOXHHQYlKHQW\PL
QHQOXXOWDYDVWLHKNlLVHHNRNRQDDQPHWVlNDQD
OLQWXMHQ WHHULlKDYDLWWXXVHDQDYXRQQD 
HOLQPDKGROOLVXXGHWNDDYRLWHWWDYDOODDOXHHOOD

5DNHQQXVSDLNDWMDUDNHQWDPLVHQPllUl
.RUWWHOLLQ50MRNDPDWNDLOXNl\WW||QWXOHYDD
NDDYRLWXVWDRQYlKHQQHWW\KXRPDXWXVWHQSRK
MDOWDUDNHQQXVRLNHXWWD6HXUDDNRWlVWlVHHWWl
NDDYRLWXVNRVNHHNLQSllSDLQROOLVHVWLP|NNLUD
NHQWDPLVWDHLNlPDWNDLOXUDNHQWDPLVWD"
7RQWLQ5$WRQWWLRVXXVRQVXXQQLWHOWXVXRMHO
WDYDNVLWDUNRLWHWXQHULW\LVHQWlUNHlQOXRQWRDOX
HHQNRKGDOOH6XXQQLWHOPDVVDWRGHWDDQHWWl
UDNHQQXNVHOOHNXONXKRLGHWDDQ\OlNDXWWDQLLQ
HWWlM\UNNlORXKLNNRULQQHVlLO\\NRVNHPDWWR
PDQD2QNRDMDWXVHWWlN\VHLVHHQUDNHQQXN
VHHQHLROHWXORVVDVDXQDWLORMDODLQNDDQ"-RV
VDXQDWXOHHPLWHQVDXQDYHGHQNXOMHWXVMDXLQ
WLPDKGROOLVXXVVDDGDDQWRWHXWHWWXDQLLQHWWl
NXONXDUDQWDDQHLROH"$OXHRQVHOYLW\VWHQNLQ
SHUXVWHHOODDUYRNDVMDOLLWW\\ROHQQDLVHVWL(WX
VDDUHQMD+XKWLVDDUHQYlOLVHHQKDNHPXNVHV
VDNLQYLHOlHULNVHHQPDLQLWWXXQDUYRNNDDVHHQ
VDOPHHQ

.DDYDDLQHLVWRMDODDGLWXWVHOYLW\NVHWRYDWULLWWl
YlWUDQWDDVHPDNDDYDQODDWLPLVHQSHUXVWHHNVL
MDNDDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLPLVHNVL,OPDNX
YLVVDQlKWlYLOOlPXXWRNVHWRQKXRPLRLWXOXRQ
WRVHOYLW\NVHVVl0XLOWDRVLQLOPDNXYDOODHLROH
PHUNLW\VWlUDQWDDVHPDNDDYDQODDWLPLVHOOH

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
.V-XNNDMD5LWYD6DOPLVHQPXLVWXWXNVHHQDQ
QHWWXYDVWLQHNRVNLHQKDNNXLWD

















2OHHOOLVWDRQHWWlOXRQWRVHOYLW\VDQWDDULLWWl
YlVWLWLHWRDUDQWDDVHPDNDDYDQODDWLPLVHQSH
UXVWHHNVLMDNDDYDQYDLNXWXVWHQDUYLRLPLVHNVL



50NRUWWHOLDOXHHQNl\WW|WDUNRLWXNVHQDRQ´PDW
NDLOXDSDOYHOHYLHQUDNHQQXVWHQNRUWWHOLDOXH´



5DQWDDVHPDNDDYDVVDRQUDMDWWXHULNVHHQ
DOXHMROODVLMDLWVHHPHWVlODLQQPXNDLQHQ
HULW\LVHQWlUNHlHOLQ\PSlULVW|NDOOLRDOXH.RUW
WHOLQUDNHQQXVSDLNDOODNDOOLRDOXHXORWWXXND
SHDQDDOXHHQDUDQQDQDOXHHOOHMROOHRQDQ
QHWWXNDDYDPllUl\VOXRQQRQPXNDLVHQDMD
SXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYlVWlDOXHHQRVDVWD
5DNHQQXVSDLNDOODHLROHNLHOOHWW\MlUMHVWllNXO
NXDUDQWDDQODLWXULQUDNHQWDPLVWDWDLXLQWLPDK
GROOLVXXGHQWRWHXWWDPLVWD








(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


9DLNXWWDDNRUDNHQQXVSDLNND5$NRVNHYD+H
OHQD<OLVHQHOLQLNlLQHQNl\WW|RLNHXVNDDYRLWXV
KDQNNHHVHHQ"7LODNDXSDVVDYXRQQD<U
M|OlQWLODVWDOXRSXYLOOH+HOHQDMD3HUWWL<OLVHOOH
PllULWHOWLLQN\VHLQHQNl\WW|RLNHXVQVV\\
WLQNL
08,678786
0HUMD1XUPLMD-DUPR1XUPL
6DDWXSDODXWH(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYD
OXRQQRNVHVWDHLDQWDQXWPXLVWXWXNVHQMlWWl
QHLOOHYDVWDXVWDDXWRMDYHQHSDLNRMHQMlUMHVWl
PLVHVWl.DDYDVHORVWXNVHHQOLLWW\YlVVlYLUDQ
RPDLVQHXYRWWHOXOLLWWHHVVlWRGHWDDQ
VHXUDDYDD´(/<NHVNXNVHQ\OLWDUNDVWDMD5HLMR
+RQNDQHQPXLVWXWWLHWWlNXQODDGLWDDQNDDYDD
VDDUHHQWl\W\\RVRLWWDDP\|VPDQWHUHHOWD
DXWRMDYHQHSDLNDW´
3DODXWHUDSRUWLQYDVWLQHHVVDPLHOLSLWHHVHHPPH
PXXQPXDVVDWRGHWDDQ´5DQWDDVHPDNDDYD
NRVNHH<UM|OlQWLODQ(WXVDDUHVVDROHYLDDOXHLWD
5DQWDDVHPDNDDYDVVDHLROHPDKGROOLVWD
RVRLWWDDDOXHYDUDXNVLDWDLDQWDDNDDYDPll
Ul\NVLlPXLGHQNLLQWHLVW|MHQDOXHLOOHHLNlVLWHQ
UDWNDLVWDYHQHYDONDPDQWDLDXWRMHQVlLO\W\VSDL
NDQMlUMHVWHO\l´
(GHOOlPDLQLWWXSDODXWHWHNVWLRQWl\VLQULVWLULL
GDVVD(/<NHVNXNVHQ\OLWDUNDVWDMD5HLMR+RQ
NDVHQDQWDPDQ\OOlPDLQLWXQPXLVWXWXNVHQ
NDQVVD
7XOHYLOOHP|NNLWRQWLQRVWDMLOOHWXOHHNDXSDQWHNR
YDLKHHVVDRLNHDVWLSDLNDQSllOOlQl\WWllPLVWl
KHVDDYDWYHQHMDDXWRSDLNDWVHNlVHOYLWWll
NRSDLNRLOOHMRKWDYDWWLH\KWH\GHWMDWHLGHQNl\W
W|RLNHXGHW.DLNNLHQNDDYDOXRQQRVYDLKHHVVD
PLHOLSLWHHQVlMlWWlQHLGHQN\OlOlLVWHQMDNHVl
P|NNLDVXNNDLGHQPXNDDQYHQHMDDXWRSDLN
NRMDHL/XLNDODQVDDUHVVDROH
9DDGLPPHQlLGHQDVLRLGHQVHOYLWWlPLVWl


0,(/,3,'(
(VD5lYlVPlNLMD3DXOLLQD5lYlVPlNL
/XRQWRMDOLQQXVWRVHOYLW\VRQDVLDQPXNDLVHVWL
WHNHPlWWl0DDVWRNl\QQLWRQWHKW\
MDHOLDLYDQYllUllQDLNDDQOLQQXV
WRVHOYLW\NVHQWHNHPLVHQNDQQDOWD9DDGLPPH
OLQQXVWRVHOYLW\NVHQVHNlNDUWRLWXVODVNHQQDQ
DVLDQPXNDLVWDWHNHPLVWl

5DQWDDVHPDNDDYDOODHLROHYDLNXWXVWDPDK
GROOLVLLQNDXSSDNLUMRLKLQNLUMDWWXLKLQHKWRLKLQMD
VRSLPXNVLLQ

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
9LUDQRPDLVQHXYRWWHOXMlUMHVWHWWLLQKDQNNHHQ
DOXVVDMROORLQHLROOXWYLHOlODLQNDDQVHOYLWHWW\
<UM|OlQNLLQWHLVW|QRVXXNVLD\KWHLVLVWlYHQHYDO
NDPLVWD\KWHLVLVWlDOXHLVWDVHNlRLNHXGHVWD
DXWRMHQSLWlPLVHHQMDWLHRLNHXNVLVWD

5DQWDDVHPDNDDYDNRVNHH<UM|OlQNLLQWHLVW|Q
(WXVDDUHVVDVLMDLWVHYDDDOXHWWD0DDQRPLVWD
MDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDDYDQODDWLPLVHHQ
RPLVWDPDOODDQDOXHHOODPDDQNl\WW|MDUDNHQ
QXVODLQQPXNDLVHVWL0DDQRPLVWDMDOODHL
ROHRLNHXWWDRWWDDUDQWDDVHPDNDDYDDQPX
NDDQDOXHLWDMRLOODWlOOlRQRVXXV\KWHLVHVWl
DOXHHVWDWDLRLNHXVDXWRMHQSLWlPLVHHQWDLWLH
RLNHXV

5HLMR+RQNDVHQPXLVWXWXVRWHWWLLQKXRPLRRQ
VHOYLWWlPlOOl<UM|OlQNLLQWHLVW|QRVXXGHW\KWHL
VLVWlYHQHYDONDPLVWD\KWHLVLVWlDOXHLVWDVHNl
RLNHXGHVWDDXWRMHQSLWlPLVHHQMDWLHRLNHXNVLVWD
MDNLUMDDPDOODQHNDDYDVHORVWXNVHHQ

$XWRMHQVlLO\WWlPLVHHQRQPDKGROOLVWDNl\WWll
P\|V<UM|OlQNLLQWHLVW|QDOXHLWDPDQWHUHHOOD
0DDQRPLVWDMDYDVWDDYHQHSDLNNRMHQMDDXWRMHQ
VlLO\W\VSDLNNRMHQWRWHXWWDPLVHVWD

7l\GHQQHWllQNDDYDVHORVWXNVHQNRKWLD
.DDYDQYDLNXWXNVHWMD.DDYDQWRWHXWWDPL
QHQYHQHLGHQVlLO\W\NVHQMDDXWRMHQVlLO\
W\VSDLNNRMHQRVDOWD

9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
/LQQXVWRVHOYLW\NVHQODDWLPDWWDMlWWlPLQHQSH
UXVWXXDVLDQWXQWLMDDUYLRRQ

/XRQWRVHOYLW\NVHQODDWLMD0LUD5DQWDNHUWRR
NDDYDOXRQQRNVHVWDVDDWXLKLQPLHOLSLWHLVLLQODD
WLPDVVDDQYDVWLQHHVVDVHXUDDYDD
”Saaren maalinnuston selvittämiseksi olisi tehtävä ns.
kartoituslaskenta mikäli halutaan tietää saarella pesivät
lajit ja määrät kattavasti. Tätä menetelmää käytetään




(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL

yleensä vain, jos aiemmista havainnoista tai luontotyypistä johtuen voidaan olettaa alueella olevan erityistä linnustollista merkitystä. Linnustoselvityksen tekeminen
tässä laajuudessa ei ole itsestäänselvyys jokaisen kaavahankkeen kohdalla, vaan arvioidaan tapauskohtaisesti ja
ELY-keskuksen kanssa neuvotellen. Maalintuselvityksen
tekeminen edellyttää yleensä viittä maastokäyntiä kesäkuun alussa. Vesilinnuston vastaava selvitys kahta käyntiä toukokuussa. (Ohjeistus: Koskimies ja Väisänen 1991,
Rajasärkkä 2005). Etusaaren ranta-asemakaavaa varten
tehtyjen luontoselvitysmaastokäyntien 26.10.2016 ja
9.8.2017 havaintojen perusteella en katsonut aiheelliseksi tehdä mittavaa kartoituslaskentaa koska en saman
tyyppisissä kohteissa ole sitä muuallakaan nähnyt aiheelliseksi toteuttaa.”

5DQWDY\|K\NNHHOOlNl\PlOlMlWHYHVLHQMRKWDPL
QHQPDDSHUllQRQNLHOOHWW\l
.XLQNDWlPlDVLDRQDMDWHOWXMlUMHVWll"3LUNDQ
PDDQ-lWHKXROOROODHLROHUHVXUVVHMDVDDULNRK
WHLGHQNl\PlOlMlWHYHVLHQKRLWDPLVHHQ

2PLVWDPDVWDPPHQLHPHQNlUMHVWlHLROHPLQ
NllQODLVWDOXSDDRLNHXWWDNXONHPLVHHQYDLNND
5LLNND<OLQHQ(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDQ
NDDYDOXRQQRVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWLVVDQLLQ
PDLQLWVHH

9DVWXVWDPPH(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDD
M\UNlVWLNRVNDNDWVRPPHHWWlVHKlLULWVHHQLLQ
YDNLWXLVLDDVXNNDLWDNXLQP\|VNHVlDVXNNDLWD



.DDYDVVDHGHOO\WHWllQNLLQWHLVW|NRKWDLVWDYHVL
KXROWRD

-lWHYHVLHQNlVLWWHO\VWlYHVLKXROWRODLWRNVHQWRL
PLQWDDOXHHQXONRSXROHOODRQPllUlWW\3lONl
QHHQNXQQDQ\PSlULVW|QVXRMHOXPllUl\NVLVVl

5DQWDDVHPDNDDYDVVDHLROHWDUSHHQDQWDD
WDUNHPSLDPllUl\NVLlNRVNLHQMlWHYHVLHQNl
VLWWHO\l

(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDQNXONX\KWH\GHW
HLYlWSHUXVWXPXLVWXWXNVHVVDPDLQLWWXXQ\KWH\
WHHQ.\VHLVHOOlNXONX\KWH\GHOOlROHPHUNLW\VWl
DUYLRLWDHVVDVDDUHQNXONX\KWH\NVLl

<UM|OlQNLLQWHLVW|QRVXXGHW\KWHLVLVWlYHQHYDO
NDPLVWD\KWHLVLVWlDOXHLVWDVHNlRLNHXGHVWD
DXWRMHQSLWlPLVHHQMDWLHRLNHXNVLVWDRQVHOYL
WHWW\MDNLUMDWWXNDDYDVHORVWXNVHHQ$OXHHWMDRL
NHXGHWSHUXVWXYDWNLLQWHLVW|UHNLVWHULLQ

7l\VLQXXVLDUDNHQWDPLVHHQRVRLWHWWDYLDDOX
HLWDRQNDNVLPXXWUDNHQQXVSDLNDWRYDWROH
PDVVDROHYLD0HWVlWDORXVDOXHHQDDOXHHVWD
VlLO\\

0DDQRPLVWDMDOODRQRLNHXVUDQWDDVHPDNDD
YDQODDWLPLVHHQPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
QPXNDLVHVWL5DQWDDVHPDNDDYDDODDGLW
WDHVVDRQKXRPLRLWXOlKL\PSlULVW|QPDDQ
RPLVWDMDWMDDVXNNDDWPPUDNHQQXVSDLNNRMHQ
VLMRLWWHOXOODMDUDNHQWDPLVWDNRVNHYLOODNDDYD
PllUl\NVLOOl

5DQWDDVHPDNDDYDQWRWHXWWDPLVHQ\KWH\GHVVl
VDDUHQLWlUDQQDOODQLHPHQNlUMHVVlVLMDLWVHYD
UDNHQQXVSDLNNDVLLUW\\VDDUHQOlQVLUDQQDOOH
PLNlYlKHQWll/XLNDODQVDDUHQVXXQWDDQDL
KHXWXYDDPDKGROOLVWDKlLUL|Wl




(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


0,(/,3,'(
+HQU\6DDUQLMD/HD6DDUQL
2QNRNDDYDVVDKXRPLRLWXWl\VLQMDSXROXHHWWR
PDVWLODNLD\PSlULVW|YDLNXWXVWHQDUYLRLQWLPH
QHWWHO\VWl"
2PLVWDPDPPHRPDNRWLWDORMRNDRQYDVWD
SllWl05DOXHWWD/XLNDODQVDDUHVVD7DORRQ
RQPDWNDDVXXQQLWHOWXOWD50DOXHHOWDDOOH
P2OHPPHVDDQHHWYXRNUDWWXDWDORQYDNLWXL
VHOOHDVXNNDDOOH(LODMD(HUR5lYlVPlHQYDNL
WXLQHQDVXQWRRQP\|VNLQDOOHPSllVVl
VXXQQLWHOOXVWD50DOXHHVWD(VLWHW\LVVlNDU
WRLVWDQlN\\VHONHlVWLDVXLQUDNHQQXVWHQVL
MDLQWL9lOLVVlRQYDLQYHWWlMDMlUYHQSLQWDDSLW
NLQllQLNXONHXWXXHULWWlLQK\YLQ7lPlRQVHO
NHlKlLUL|WHNLMlYDNLWXLVLOOHDVXNNDLOOHVXXQQLWHO
OXVWDPDWNDLOXVWD
9DDGLQHWWlRLNHXVNl\WlQQ|QPXNDDQQlPl
DVLDWRWHWDDQKXRPLRRQPLWRLWXVWDUDMRLWWDYDQD
WHNLMlQl



9$67,1(
.DDYDQODDWLMDQYDVWLQH
5DQWDDVHPDNDDYDKDQNHWWDHLNRVNHODNL\P
SlULVW|YDLNXWXVWHQDUYLRLQWLPHQHWWHO\VWl<P
SlULVW|YDLNXWXVWHQDUYLRLQWLPHQHWWHO\VVlDUYLRL
WDYDWKDQNNHHWMDQLLGHQPXXWRNVHWOXHWHOODDQ
N\VHLVHQODLQOLLWWHHVVl
(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDQYDLNXWXVWHQDU
YLRLQWLRQODDGLWWXPDDQNl\WW|MDUDNHQQXVODLQ
PXNDLVHVWL



.DUWWDRWHMRVVDNDUWDOODPLWDWXWHWlLV\\GHW(WXVDDUHQMD/XLNDODQVDDUHQYlOLOOl2LNHXVNl\WlQQ|Q
PXNDDQ\OLPHWULQHWlLV\\GHOOlROHYDDDVXPLVWDHLROHWDUYHWWDRWWDDKXRPLRRQPLWRLWXVWDUD
MRLWWDYDQDWHNLMlQl6HQVLMDDQPLWRLWXVWDUDMRLWWDYDWUDQWDYLLYDQPXRGRWVLWHQHWWlQLHPHVVlUDQ
WDYLLYDDHLROHODVNHWWXROOHHQNDDQPLWRLWXNVHHQMDRVDOODUDQWDYLLYDDYDLQRVXXGHOWD







(WXVDDUHQUDQWDDVHPDNDDYDNDDYDVHORVWXVOLLWH.DDYDHKGRWXVYDLKHHQSDODXWHUDSRUWWL


0LWlWDUNRLWWDDNl\WlQQ|VVlNDDYDQODDWLMDQ
YDVWLQH"

3lONlQHHQNXQWDRQK\YlNV\Q\W5DQWDDVHPD
NDDYDQODDWLPLVHQSHULDDWWHHW
.DDYDHKGRWXNVHVWDPXLVWXWXNVHQWHKQHLOOHRQ
LOPRLWHWWDYDNXQQDQSHUXVWHOWXNDQQDQRWWRHVL
WHWW\\QPLHOLSLWHHVHHQ PXLVWXWXV 3lONlQHHQ
NXQQDQK\YlNV\PLHQSHULDDWWHLGHQPXNDLVHVWL
NDDYDQODDGLWXWWDMDYRLP\|VHVLWWllRPDWNRP
PHQWWLQVDNXQQDQKDOOLWXNVHOOH NDDYDQODDWL
MDQYDVWLQH 
.XQQDQKDOOLWXVYRLKDOXWHVVDDQDQWDDRPDW
YDVWLQHHQVDVDDSXQHLVLLQPLHOLSLWHLVLLQ
/LQQXVWRVHOYLW\NVHQODDWLPDWWDMlWWlPLQHQSH
0DLVHPDQKXRPLRLPLVHNVLSDUHPPLQWDUNLVWH
UXVWXXDVLDQWXQWLMDDUYLRRQ
WDDQPllUl\VWlPXRWRRQ
/XRQQRQPXNDLVHQDMDSXXVWRLVHQDVlLO\WHWWlYl 
/XRQWRVHOYLW\NVHQODDWLMD0LUD5DQWDNHUWRR
DOXHHQRVD
0LUD5DQQDQWHNHPlVHOYLW\VYDLNXWWDDDLQDNLQ NDDYDOXRQQRNVHVWDVDDWXLKLQPLHOLSLWHLVLLQODD
SXXWWHHOOLVHOWDOLQQXVWRQRVDOWD0LNVLVLWlHLROH WLPDVVDDQYDVWLQHHVVDVHXUDDYDD
WHKW\"5HLMR+RQNDQHQRQVLLWlP\|VPXLVWXWWD ”Saaren maalinnuston selvittämiseksi olisi tehtävä ns.
kartoituslaskenta mikäli halutaan tietää saarella pesivät
QXW6HOYLW\NVHVVlHLROHRWHWWXULLWWlYlVWLNDQ
lajit ja määrät kattavasti. Tätä menetelmää käytetään
WDDOLQQXVWRRQ3XXWWXXHVLPVHONHlVWLKDYDLW
yleensä vain, jos aiemmista havainnoista tai luontotyyWDYDWMRXWVHQWHQNHYlWMDV\\VPXXWRQOHSRSDL
pistä johtuen voidaan olettaa alueella olevan erityistä linnustollista merkitystä. Linnustoselvityksen tekeminen
NDQKXRPLRLQWL/HSRSDLNNDMDSHVLPlSDLNND
tässä laajuudessa ei ole itsestäänselvyys jokaisen kaavaRQMXXULVXXQQLWHOPDVVDROHYDQ50DOXHHQ
hankkeen kohdalla, vaan arvioidaan tapauskohtaisesti ja
UDQWDSRXNDPDVVD.HYlLVLQMDV\NV\LVLQSRX
ELY-keskuksen kanssa neuvotellen. Maalintuselvityksen
NDPDVVDRQQRLQMRXWVHQWD\KWlDLNDD
tekeminen edellyttää yleensä viittä maastokäyntiä kesä2QNR0LUD5DQWDRWWDQXWVHOYLW\NVHVVlKXRPL kuun alussa. Vesilinnuston vastaava selvitys kahta käyntiä toukokuussa. (Ohjeistus: Koskimies ja Väisänen 1991,
RRQOXRQQRQVXRMHOXQODLQVllGlQW|lMRVVDOLQ
Rajasärkkä 2005). Etusaaren ranta-asemakaavaa varten
WXMHQK\YLQYRLQWLDNlVLWHOOllQXVHLVVDHULVll
tehtyjen luontoselvitysmaastokäyntien 26.10.2016 ja
G|NVLVVl
9.8.2017 havaintojen perusteella en katsonut aiheel0LUD5DQWDNLUMRLWWDDYDVWLQHHVVDDQHWWlUDNHQ liseksi tehdä mittavaa kartoituslaskentaa koska en saman
WDPLVHOODHLROLVLPHUNLW\VWlMRXWVHQWHQNHYlWMD tyyppisissä kohteissa ole sitä muuallakaan nähnyt aiheelV\NV\PXXWRQOHYlKWlPLVHHQ5XRSSDXVWRLPHW liseksi toteuttaa.”
ODLWXULUDNHQWHHWPDWNDLOXUDNHQQXNVHWMDYHVLOLL 
6HHWWHLUDQWDDVHPDNDDYDDYDUWHQROHODD
NHQQHWXOHYDWKlLULWVHPllQDLYDQYDUPDVWL
SRXNDPDQYHVLOLQQXVWRD7lPlQWLHWllNDLNNL GLWWXHULOOLVWlOLQQXVWRVHOYLW\VWlHLYlKHQQlPL
MRWNDRYDWOXRQWRDVHXUDQQHHW/DXOXMRXWVHQRQ WHQNllQDOXHHQPHUNLW\VWlQ\N\LVHOOHOLQQXV
WROOH5DQWDDVHPDNDDYDQODDWLPLVHQ\KWH\
ODLOODUDXKRLWHWWXMDUDXKRLWHWXWOLQWXODMLPPH
GHVVlROHHOOLVWDRQVHHWWlVHOYLW\VDQWDDULLWWl
QDXWWLYDWYDUVLQK\YllODLQVllGlQQ|OOLVWlVXR
YlVWLSHUXVWDDNDDYDQODDWLPLVHOOHMDVHQYDLNX
MDD.LHOOHWW\lRQQLLGHQWDSSDPLVHQRKHOOD
WXVWHQDUYLRLQQLOOH6HOYLW\VWHQODDWLPLVYHOYROOL
P\|VHVLPHUNLNVLSHVLHQYDKLQJRLWWDPLQHQMD
VXXVMDWDUNNXXVRQKDUNLQQDQYDUDLVWDMDVLLQl
OLQWXMHQWDKDOOLQHQKlLULWVHPLQHQ/DXOXMRXWVH
RWHWDDQKXRPLRRQP\|VNDDYDQWHKWlYlMDWDU
QHQODVNHQQDOOLQHQDUYRQ\OL¼
NRLWXV








7HKWlYlWWDUNLVWXNVHWMDWNRVXXQQLWWHOXVVDKXRPLRLWDYDD
7l\GHQQHWllQNDDYDVHORVWXNVHQNRKWLD.DDYDQYDLNXWXNVHWMD.DDYDQWRWHXWWDPLQHQYHQHLGHQVlL
O\W\NVHQMDDXWRMHQVlLO\W\VSDLNNRMHQRVDOWD
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