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1. Johdanto
Tämä luontoselvitys on tehty vuonna 2013 Rudus Oy:n toimeksiannosta Inkoon Joddbölen
kiviaineksenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessia (YVA) varten. Tähän
luontoselvitykseen sisältyvät tehtyjen toimeksiantojen mukaisesti
•
•
•
•
•
•
•

kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys,
linnustoselvitys,
liito-oravaselvitys,
viitasammakkoselvitys,
sudenkorentoselvitys,
perhosselvitys ja
yleispiirteinen lepakkoselvitys.

Luontoselvityksessä on myös esitetty alueella tehtyjen havaintojen perusteella arvio alueen
nisäkkäistä.
Selvitystä varten on kerätty olemassa olevaa aineistoa ja käytetty sitä hyväksi arvioitaessa alueen
luontoarvoja. Selvityksen eri osa-alueista ovat vastanneet seuraavat asiantuntijat:
•
•
•
•

Erävuori, Lauri (FM, biologi): luontotyypit ja kasvillisuus
Kullberg, Jaakko (FM, biologi)/ tmi Jaakko Kullberg: perhoset
Lievonen, Tommi (FM, biologi)/ Finventia: liito-orava, linnusto, nisäkkäät, raportin
kokoaminen
Nieminen, Jarmo / tmi Jarmo Nieminen (luontokuvaaja, tietokirjailija, Helsingin
luonnonsuojeluyhdistyksen pj., ev.luutn. evp): sudenkorennot, viitasammakot, lepakot

Tarkemmat kuvaukset selvitysten menetelmistä on kerrottu kunkin osion alussa.

1.1.

Selvityksessä käytetyt viitteet ja tietolähteet

Alueen luontoarvojen selvityksen taustatyön kuluessa on ilmennyt, että vaikka alueelta onkin tehty
vuosien saatossa useampia selvityksiä, alueesta ei ole paljonkaan tietoa viranomaisrekistereissä tai
tutkimusjulkaisuissa. Alue vaikutti myös muulla tavoin melko vähän retkeillyltä (Tiira- ja Hatikka
havaintotietokannat, erityisesti maa-alueet) ja tutkitulta alueelta. Vasta 2010-luvulla alkaneen
laajemman kaavoituksen myötä herännyt kiinnostus Inkoon Joddbölen aluekokonaisuuteen on
tuottanut laajempaa ja koordinoitua lisätietoa, myös hankealueesta mm. erilaisten luontoselvitysten
muodossa. Tiedot hankealueella ja sen lähiympäristössä olevista arvokkaista ja huomionarvoisista
luontoarvoista on selvitetty
•
•
•
•
•

Uudenmaan maakuntakaavasta,
Inkoon terminaalialueella voimassa olevasta Joddbölen asemakaavasta (FCG Planeko 2009),
Joddbölen asemakaavaa varten tehdystä luontoselvityksestä (FCG Suunnittelukeskus 2008),
Rudus Oy:n maa-ainesten aiempaa ottosuunnitelmaa varten teetetystä luontoselvityksestä
(Ari Karhilahti 2006),
Uudenmaan ELY-keskuksesta (Juha Lumme, Leena Eerola – tiedot uhanalaisista lajeista,
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
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liito-oravasta, luontotyypeistä),
Suomen Ympäristökeskukselta (Heidi Kaipiainen–Väre, uhanalaisten lajien tiedot),
Inkoon kunnasta (Patrik Skult, tiedot arvokkaista luontokohteista),
Gasum Oy:n 2012 julkaistusta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ”LNG-terminaalin
rakentaminen Suomeen”,
Gasum Oy:n 2013 julkaistusta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ”LNGterminaalin rakentaminen Suomeen” (jonka osana Pöyry Finland Oy:n 2012 luonto- ja liitooravaselvitykset sekä Ympäristötutkimus Yrjölän ”Inkoon Joddbölen pesimälinnustoselvitys
2012”),
Birdlife Suomen www-sivuilta (FINNIBA- ja IBA -alueet),
ympäristöhallinnon www-sivuilta, Hertta-tietojärjestelmästä (suojelualueet, Natura-alueet),
Timo Kämäräiseltä (Inkoolainen perhosharrastaja).
maastokäyntiraportista / Ympäristösuunnittelu Enviro Oy / Esa Lammi (käynti 9.10.2012)
hyönteistietokannasta, http://hyonteiset.luomus.fi/insects/main/EntDatabase.html
Helsingin lintutieteellinen yhdistys Tringa ry:n Tiira –havaintoaineisto selvitysalueelta ja sen
lähialueilta vuosilta 2007-2013.

Suurin osa alueella maastossa tehdyistä selvityksistä kattaa vain osan nyt käsiteltävästä
hankealueesta tai käsittelee sitä kursorisesti joidenkin luontoarvojen osalta. Vuoden 2008
asemakaavaa varten tehty luontoselvitys kattaa koko nyt kyseessä olevan hankealueen, mutta
selvitys on varsin yleispiirteinen, eikä tuolloin kerätty tietoja linnustosta tai muusta eläinlajistosta.
Hankealueen rajauksesta voidaan mainita sen verran, että se on hieman elänyt ja muuttunut keväästä
2013. Esimerkiksi tätä raporttia kirjoittaessa on ollut vielä hieman epäselvää, kuuluko esimerkiksi
Fortumin voimalaitosalue lopulliseen YVAttavaan alueeseen. Tästä syystä selvitysalue on kuvattu
erikseen eri selvitysten osalta.

1.2.

Yleistä hankealueen luonnosta

Hankealue sijoittuu hemiboreaaliselle eli lauhkean sekametsän kasvillisuusvyöhykkeelle. Suomessa
hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen kuuluu kapea rantavyöhyke Uudestakaupungista Loviisaan.
Vyöhykettä kutsutaan myös tammivyöhykkeeksi, koska sen pohjoisraja noudattelee suurin piirtein
tammen luontaisen levinneisyyden pohjoisrajaa. Hemiboreaalinen vyöhyke on vaihettumisalue
lauhkeitten, keskieurooppalaisten lehtimetsien ja pohjoisten havumetsien välillä. Hemiboreaalisia
metsiä, joissa on sekä boreaalisten havumetsien että temperaattisten lehtimetsien piirteitä esiintyy
Euroopassa lähinnä Baltian maissa, Keski-Ruotsissa, Norjan eteläosassa ja paikoittain Suomen
etelä- ja lounaisrannikolla.
Lauhkean vyöhykkeiden sekametsille on ominaista havupuiden runsas määrä, mutta myös
lehtokeskukset, joissa kasvaa jaloja lehtipuita, kuten pähkinäpensasta, metsävaahteraa ja
metsälehmusta. Havupuut ovat enimmäkseen metsäkuusta, karummilla paikoilla mäntyä ja katajaa.
Metsissä on runsaasti sekä pohjoisia että eteläisiä piirteitä, Suomessa taigametsien piirteet ovat
vallitsevia. Metsät ovat tiheitä, korkeita ja nopeakasvuisia. Lehtoja on runsaasti. Suotuisimmilla ja
ravinteikkaimmilla paikoilla kasvaa usein myös jaloja lehtipuita, kuten lehmusta, tammea,
vaahteraa, saarnea ja pähkinäpensasta. Pensaskerroksessa kasvaa varsinaista boreaalista
havumetsävyöhykettä runsaammin lehtolajeja kuten tuomea, näsiää, taikinamarjaa ja pajuja, välillä
myös lehtopensaita, kuten terttuseljaa ja koiranheittä. Kenttäkerroksessa kasvaa sekä ruohoja että
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varpuja. Suomen lounaisrannikolla ja saaristossa hemiboreaalisella vyöhykkeellä pähkinäpensas on
jokseenkin yleinen ja esiintymiä on yleisesti. Myös sinivuokko on Suomen lounaisrannikolla
tyypillinen pimeiden kuusimetsien laji, sisämaassa sitä tapaa vain paikallisina esiintyminä. Soita on
vähemmän kuin pohjoisempana ja niitä muodostuu vain laaksoihin ja painanteisiin.
Hankealue on osittain jo vahvasti teollisuus-, louhinta- ja liikennöintikäytössä, mutta suuria alueita
on edelleen maa- ja metsätalouskäytössä. Hankealueen pohjoispuolella on Stormossenin
turvetuotantoalue, pinta-alaltaan noin 60–70 hehtaaria. Hankealueen eteläpuolella oleva noin 60–70
ha alue on satamatoimintojen käytössä. Hankealueen luoteisosassa on peltoalue, joka on osa
kulttuuriympäristöä. Hankealueen luonnontilaiset alueet ovat suureksi osaksi kalliomänniköitä,
mutta kosteammat kangasmetsät vuorottelevat kuivien ja karujen männiköiden kanssa. Alueella on
myös soisia tai soistuvia kohteita sekä reheviä ja pienialaisia lehtoja. Alueella ei ole varsinaisia
luonnon monimuotoisuuden kannalta kansallisesti erityisen merkittäviä suurempia kokonaisuuksia.

1.3.

Aiemmat selvitykset alueen luonnosta

Hanke-alueen tavanomaisemmasta luonnonympäristöstä poikkeavat, muuta ympäristöä
merkittävämmät luontokohteet sijoittuvat ennen vuotta 2013 tehtyjen selvitysten mukaan
Oxhagenin ympäristöön, jossa on tervaleppäkorpea ja kolmesta neljään erillistä lehtoaluetta.
Oxhagenin kallioalueen pohjoispuolella on noin 1,2 hehtaarin laajuinen korpialue, jonka
keskiosassa kasvaa runsaasti tervaleppää. Luhtaiset tervaleppäkorvet ovat luonnonsuojelulain
mukaan suojeltavia luontotyyppejä. Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit määrittää paikallinen
ELY-keskus, joka päättää, onko kohde luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi. ELY-keskuksen
tietojen perusteella alueesta ei ole tehty luontotyyppirajausta. Uudenmaan ELY-keskuksen Leena
Eerolan antaman tiedon mukaan kohde ei täytä luonnonsuojelulain luontotyypin vaatimuksia
eikä kohde siten ole luonnonsuojelulailla rauhoitettu luontotyyppi (suullinen tiedonanto
Eerola-Erävuori 15.10.2013). Pöyry Finland Oy:n vuonna 2012 laatima selvitys alueelta toteaa
tervaleppäkorven olevan vähintään metsälain 10§ mukainen elinympäristö, vaikkei se
luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin vaatimuksia täyttäisikään. Kohteet on merkitty kuvissa 1
ja 2 esitetyllä kartalla.
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Kuva 1. Karttaote voimassa olevaa Joddbölen asemakaavaa varten tehdyn luontoselvityksen
luontokohteista. (Lähde: FCG Suunnittelukeskus, 2008)
Pöyryn laatimassa, vuoden 2012 selvityksessä on erotettu omaksi kokonaisuudekseen myös
Oxhagenin korpiräme, joka sisältyy selvityksessä rajattuun Oxhagenin metsään. Lisäksi on mainittu
Oxhagenin kalliolakikohde ja Nyängenin kallioalue, joista Oxhagenin kalliota on pidetty
mahdollisena metsälain 10 § mukaisena kohteena ja Nyängeniä paikallisesti merkittävänä
luontokohteena. Kohteet on esitetty kuvassa 2 esitetyllä kartalla.
Oxhagenin kohteiden lisäksi hankealueelta on luontoarvokohteina raportoitu Sjömansbergetin
lehtoalue. Hankealueen keskellä sijaitseva paikallisesti arvokas Sjömansbergetin lehtoalue (kuva 1),
on osana luonnontilaista tai sen kaltaista purouomaa. Purouoma on mahdollinen metsälain 10 §
mukainen erityisen tärkeä elinympäristö (selvitykset 2008, 2012, kuva 2). Joddbölenin kaavassa
purouoman alue on rajattu osittain luo –alueeksi (luonnon monimuotoisuuden kannalta huomioitava
alue). Lisäksi vuonna 2008 (FCG Suunnittelukeskus 2008) selvityksessä todettiin, että Kolakärrin
suon luoteisosan rehevä korpi, on mahdollinen metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö
(kuva 1).
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Kuva 2. Vuonna 2012 (Pöyry Finland) Gasumin YVAaa varten tehdyn selvityksen osoittamat
arvokkaat luontokohteet (Lähde: YVA:n arviointiselostus, Gasum Oy, 2013).

Oxhagenin alueella on myös useita karuja jäkäläkallioalueita, joissain myös jyrkänteitä, joita
voidaan todennäköisesti pitää metsälain 10§ mukaisina kohteina. Karukkokankaita
puuntuotannollisesti vähätuottoisempia kalliota ovat Joddböle, Sjömansberget ja Grävlingsberget ja
Nyängen, lähikallioineen.
Vanhin tiedossa ollut nykylainsäädännön mukainen luontoselvitys on vuodelta 2006 (Karhilahti).
Rudus tilasi tuolloin selvityksen silloiseen maa-aineksenottosuunnitteluun liittyen. Selvityksessä
tarkistettiin, esiintyykö alueella liito-oravaa, kangaskiurua, luonnonsuojelulain mukaisia kohteita tai
metsälain mukaisia kohteita. Liito-oravaa ei tuolloin havaittu, ei myöskään kangaskiurua. Metsälain
kohteiksi tulkittiin kalliomänniköt ja luonnonsuojelulain mukaiseksi luontotyypiksi arvioitiin
Oxhagenin tervaleppäkorpea. Raportin kartta on esitetty rajauksineen kuvassa 3.
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Kuva 3. Kartta maa-ainesten ottohankkeen tueksi vuonna 2006 tehdystä luontoselvityksestä. (lähde:
Karhilahti 2006)

2. Kasvillisuus ja luontotyyppikohteet
2.1.

Menetelmät

Selvitysalueella on jo aiemmin tehty luontoselvityksiä, jotka antavat varsin kattavan kuvan alueen
kasvillisuudesta. Viimeisin luontoselvitys on tehty vuonna 2012 Gasum Oy:n LNG-terminaalin
YVA-menettelyyn liittyen. Useiden tehtyjen selvitysten johdosta selvitysalueen kasvillisuus ja
luontotyypit tunnetaan varsin hyvin. Aiempien selvitysten lisäksi lähtöaineistona on käytetty
ortoilmakuvia ja valtakunnallisen metsien inventoinnin puustotietoja.
Maastoinventoinnit tehtiin 18.–19.7.2013. Maastoinventoinnit kohdennettiin aikaisemmin tiedossa
oleviin merkittäviin luontokohteisiin sekä ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella määriteltyihin
potentiaalisesti edustaviin ympäristöihin. Samassa yhteydessä kuitenkin selvitysalue kuljettiin
kattavasti läpi siten, että alueen eri luontotyypit tuli kuljettua läpi. Maastoinventoinneista ja
kasvillisuuden ja luontotyyppien raportoinnista vastasi FM Lauri Erävuori.
Finventia
Myllytie 144
28580 PORI

alv. rek
Y-tunnus:1961187-2
email: finventia@finventia.fi

P. 050 361 6363
Email: finventia@finventia.fi
www.finventia.fi

Inkoon Joddbölen ja lähialueiden luontoselvitys 2013, 27.10.2013, Rudus Oy

9

Selvitysalueen kasvillisuus tunnettiin varsin kattavasti jo ennen tätä selvitystä. Maastoinventoinnit
tehtiin kattaen koko alue. Alueen kasvillisuuden ja luontotyyppien tuntemukseen ei arvioida
liittyvän oleellisia puutteita kattavan kokonaisaineiston takia. Yksittäisiä lajeja voi aina jäädä
havaitsematta, mutta alueella tehdyt useat selvitykset pienentävät oleellisesti merkittävien
yksittäistenkin lajien havaitsematta jäämistä. Selvitykseen ja sen tuloksiin ei liity oleellisia
epävarmuustekijöitä, jotka edellyttäisivät selvityksen täydentämistä.
Luontotyyppien luokittelu on viime kädessä asiantuntijan näkemys etenkin, kun
luontotyyppiluokittelussa
on
useita
rinnakkaisia
luokitteluja.
Tässä
selvityksessä
luontotyyppiluokittelussa on tukeuduttu uhanalaisten luontotyyppien luokitteluun sekä yleiseen
kasvupaikkaluokitteluun ja suoluokitteluun. Luontotyyppien arvoluokka on määritetty seuraavin
perustein:
Arvoluokka

Peruste

Valtakunnallisesti arvokas

Maakunnallisesti arvokas

Paikallisesti arvokas

2.2.

Luonnonsuojelualueet, suojeluohjelmakohteet
Luonnonsuojelulain luontotyyppi
Valtakunnallisesti vähintään erittäin uhanalainen luontotyyppi tai laji
Direktiivin liitteen IVb lajien esiintymä
Erityisesti suojellun kasvilajin esiintymä
Valtakunnallisesti vähintään vaarantunut ja alueellisesti
vähintään erittäin uhanalainen luontotyyppi, maakunnallisesti edustava kohde
Luonnontilainen flada, kluuvi tai lähde (vesilain kohde)
Muu arvokas kohde, joka maakunnallisesti poikkeuksellinen
Vaarantunut laji tai luontotyyppi
Silmälläpidettävä laji tai luontotyyppi
Luonnontilainen noro (vesilain kohde)
Rauhoitettu laji
Metsälain erityisen tärkeä elinympäristö
Muu arvokas kohde

Tulokset

Selvitysalue koostuu jokseenkin yhtenäisistä metsäisistä kallioselänteistä ja niiden välisistä alueista,
joiden tyyppi vaihtelee rannikolle luonteenomaisesta pienpiirteisyydestä johtuen. Kallioalueet ovat
laajoja ja ne ovat mäntyvaltaisia kuivia tai karuja kankaita. Kallioalueiden rinteillä esiintyy
vaihtelevasti mänty- ja kuusisekametsää ja vallitseva kasvillisuustyyppi on tuore kangas. Eteläosa
selvitysalueesta on teollista ympäristöä sekä maatalousympäristöä. Kulttuurivaikutteisuus ilmenee
myös alueen itäosassa, jossa vanhat peltoalueet ovat metsittyneet ja umpeenkasvaneet.
Alueen metsät vaihtelevat nuorista taimikoista aina keski-ikäisiin, lähes vanhoihin kuusikoihin.
Metsien ikä ja rakenne on samankaltainen lähialueen kanssa; varttuneet metsäkuviot ovat pääasiassa
kuusikoita tai kuusisekametsiä sekä kallioiden männiköitä. Valtaosa metsistä on alle 70-vuotiasta ja
nuorta metsää on keskimäärin noin kolmasosa. Lahopuun määrä on muutamia poikkeuksellisia
alueita lukuun ottamatta alhainen ja metsien rakenne kertoo niiden olevan kaikkiaan talousmetsiä.
Kolopuita esiintyy suhteellisen runsaasti erityisesti varttuneissa kuusisekametsissä. Varttuneet ja
iäkkäät kuusikot ovat varsin tasarakenteisia eikä metsien kerroksellisuutta juuri ilmene.
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Hankealueen itäosassa on laajat vanhat viljelyalat, jotka ovat umpeen kasvamassa. Kuusta esiintyy
lähes suorina riveinä ja välissä vallitsee korkea heinä- ja ruohokasvillisuus.

Kuva 4. Alueen kallioselänteiden lakialueet ovat rannikolle tyypillisiä vähälajisia alueita, jossa
männyt esiintyvät harvassa ja ovat iäkkäitä. Kuvat: Lauri Erävuori.
Hankealueen länsiosa muodostaa yhtenäisemmän ja häiriytymättömämmän kokonaisuuden, kun
metsätaloustoimet lasketaan pois, verrattuna satamaan johtavan tien itäpuoleen. Kallioalueet ovat
länsipuolella yhtenäiset ja ehyet, joskin muutoin länsipuolen alue on selvästi monotonisempi
luontotyyppien suhteen. Itäpuolella ns. Oxhagenin kallioalue on menettänyt yhtenäisyyttään
eteläosan louhintojen seurauksena, minkä takia Grävlingsbergetin kallioalue on kokonaisuutena
jopa edustavampi. Joskin sekin on kasvillisuudeltaan varsin tavanomainen ja osa rinteistä on nuorta
kasvatusmännikköä. Muutamin paikoin kallioalueiden reunoilla esiintyy jyrkänteitä. Jyrkänteiden
alustat ovat kuitenkin tavanomaisia kangasmetsän ympäristöjä.
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Kuva 5. Metsien ikärakenne hankealueella ja sen lähiympäristössä. Lähde: VMI 2011.

Kuva 6. Puuston tilavuus hankealueella ja sen lähiympäristössä. Kartassa on esitetty kuusitukki- ja
sekapuutukkipuun tilavuus, joka ilmentää varttuneita ja vanhoja kuusikoita ja sekametsiä.
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Kallioselänteiden väliset painanteet ovat selvästi kosteampia kerätessään valumavesiä rinteiltä ja
painanteissa esiintyy tuoreen kankaan vaihtelevia havumetsiä sekä rehevimmissä paikoissa
lehtomaista kangasta ja jopa lehtoa. Lehdot keskittyvät vesiuomien varsille ja ovat tyypiltään
saniaislehtoja, paikoin tavataan myös tuoreita lehtolaikkuja. Yhdellä lehtokohteella esiintyy
jalopuista vaahteraa ja yhdellä pähkinäpensasta. Vaahteran ja pähkinäpensaiden määrä on vähäinen,
eivätkä kohteet ole luonnonsuojelulailla suojeltuja jalopuumetsiköitä. Vaateliaampaan lajistoon
lukeutuu paikoin runsaanakin esiintyvä lehtomaitikka (Melampyrum nemorosum), jonka
levinneisyysalue on lounaispainotteinen. Lehtolajisto on melko tavanomaista, huomionarvoisin laji
on saniaislehdoissa esiintyvä kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris).

Kuva 12. Kotkansiipiesiintymä Sjömansbergetin puron varressa (vasen kuva) ja yksittäinen pähkinäpensas Oxhagenin lehtokohteella. Kuvat: Lauri Erävuori.

Kuva 13. Sjömansbergetin purouoman edustavimpia osia (vasen kuva). voimakkaasti muuttunut
vanha nevakuvio selvitysalueen rajalla läjitysalueen reunalla (oikea kuva). Neva on täysin ruovikoitunut. Kuvat: Lauri Erävuori.
Alueen kosteikot ovat pääasiassa soistumia, mutta keskiosassa esiintyy myös reheviä
tervaleppävaltaisia korpia. Suurempia vesiuomia ei ole lainkaan, mutta puroiksi tai noroiksi
luokiteltavia on muutamia. Näistä suurin on Sjömansbergetin purouoma, joka virtaa hankealueen
poikki luoteis-kaakko – suunnassa. Ko. puro on vain osittain luonnontilainen. Alavirran puolella
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uoma sijoittuu vanhoille peltoalueille ja uomaa on paikoin perattu.
Selvitysalueella on yksi kallioketotyyppinen kohde, mutta kyse on luontaisesta
kalliokasvillisuudesta, ei laidunnuksen tai niiton muokkaamasta ketoympäristöstä. Kohde on
pienialainen, matala kalliokohouma, jonka kasvillisuus koostuu heinä- ja ruoholajistosta, jossa
valtalajeina ovat metsälauha, tuoksusimake ja lehtomaitikka. Muutoin ketolajistoa esiintyy
kallioalueilla tavanomaisena kalliokasvillisuutena.

Kuva 14. Pienen kalliokohouman runsasta kalliokasvillisuutta, jossa vallitsevien heinien ohella kasvaa runsaasti lehtomaitikkaa. Kuvat: Lauri Erävuori.
Satama- ja voimalaitosalueen ympäristössä on kulttuurivaikutteista kasvillisuutta peltoalueilla ja
niiden reunoilla sekä joutomailla. Lajisto on tavanomaista, harvalukuisemmista lajeista alueella
esiintyy kelta-apilaa.
Tässä osassa käsitellään ainoastaan kasvillisuudeltaan arvokkaat kohteet. Muiden lajiryhmien
arvokkaat kohteet on käsitelty kunkin osaselvityksen yhteydessä. Uhanalaisten ja rauhoitettujen
kasvilajien esiintyminen on käsitelty kappaleissa 4 ja 5.
Valtakunnallisesti arvokkaat luontotyypit
Hankealueella tai sen välittömässä tuntumassa ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000 –
alueita tai suojeluohjelmien kohteita. Lähin suojelualue on hankealueen pohjoisreunasta noin 400
metrin etäisyydellä sijaitseva Stormossenin aarnialue. Alueen nykyinen suojelustatus ei ole tiedossa.
Kyseinen alue ei sisälly ympäristöhallinnon ylläpitämään suojelualueet käsittävään
paikkatietoaineistoon. Hankealueen eteläpuolella on Storramsjön luonnonsuojelualue merenlahden
eteläpuolella.
Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia luontotyyppejä tai muita
kasvillisuuskohteita.
Maakunnallisesti arvokkaat luontotyypit
Hankealueella ei ole maakunnallisesti arvokkaita luontotyyppejä perustuen selvityksessä käytettyyn
luokitteluun. Asemakaavaa varten laaditussa luontoselvityksessä (FCG 2008) Oxhagenin
tervaleppäkorpi on luokiteltu kansallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Luokituksen perusteena on
ilmeisesti ollut oletus kohteen kuulumisesta luonnonsuojelulailla suojeltuihin luontotyyppeihin.
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Oxhagenin tervaleppäkorpi ei kuitenkaan ole luonnonsuojelulain mukainen tervaleppäkorpi. Kohde
on tässä selvityksessä luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi, koska kyseessä on vaarantunut
luontotyyppi ja koska vastaavia kohteita on maakunnan alueella kohtalaisesti jäljellä.
Paikallisesti arvokkaat luontotyypit
Hankealueella on useita kohteita, joita voidaan pitää paikallisesti arvokkaina. Kaikkiaan kohteita on
kuusi, joiden lisäksi on erikseen muina kohteina käsitelty kallioiden lakialueita ja varttuneita
metsäkuvioita. Tässä selvityksessä arvoluokituksessa paino on ollut luontotyyppien
uhanalaisuudessa, mutta kunkin kohteen osalla on todettu myös sen liittyminen metsälain erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin.

Kuva 15. Hankealueen paikallisesti arvokkaat luontokohteet, muut huomionarvoiset kohteet sekä
uhanalaiset, silmälläpidettävät tai muutoin maininnan arvoiset kasvilajit.
KOHDE 1
TYYPPI
STATUS
Valtakunnallisesti uhanalainen luontotyyppi
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
ARVOLUOKKA

Sjömansbergetin puronvarsilehto
Kosteat runsasravinteiset lehdot
Koko maa: vaarantunut VU
Etelä-Suomi: vaarantunut VU
Paikallinen

Kohde sijoittuu pienen puron varteen, sen molemmille puolille. Myös itse puro on edustava kohteen
kohdalla: puro meanderoi ja on syvään uurtunut, rannalla esiintyy mm. laajalti kotkansiipeä sekä rehevää
pensaikkoa, kuten tuomea ja punaherukkaa. Puro muuttuu laskusuunnassaan kohteen jälkeen muuttuneeksi,
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peratuksi uomaksi. Lehto käsittää tyypillistä lehtolajistoa sekä saniaislehtojen suurasaniaisia. Kotkansiipeä
esiintyy vain puron varressa, etäämpänä tavataan hiirenporrasta ja isoalvejuurta. Puron reunatörmällä
esiintyy toistakymmentä vaahteraa sekä tuomea ja raitaa. Purouoman pohjoispuolella on kosteaa
suurruohoniittyä vanhalla pellolla, jossa valtalajeina ovat mesiangervo ja vadelma. Puro ei ole vesilain
mukainen erityinen suojeltu luontotyyppi (noro). Kuva: Lauri Erävuori.

KOHDE 2
TYYPPI
STATUS
Valtakunnallisesti silmälläpidettävä luontotyyppi
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
ARVOLUOKKA

Oxhagenin tervaleppäkorpi
tervaleppäluhta
Koko maa: Valtakunnallisesti vaarantunut VU
Etelä-Suomi: vaarantunut VU
Paikallinen, edustava

Kohde sijaitsee kallioselänteen pohjoispuoleisessa kosteassa painanteessa, jota ympäröivät tuoreen kankaan metsät.
Painanteeseen valuvien pintavesien johdosta kohteeseen on kehittynyt kausikostea luhtakasvillisuus, jota luonnehtivat
suursaniaiset sekä luhtalajisto. Puusto on tervaleppävaltaista ja varttunutta. Lahopuustoa on kohtalaisesti. Kohde ei
täytä luonnonsuojelulain tervaleppäkorven vaatimuksia, mutta on edustava luhtakosteikko. Kuvat: Lauri Erävuori.
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KOHDE 3
TYYPPI
STATUS
Valtakunnallisesti silmälläpidettävä luontotyyppi
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
ARVOLUOKKA

16

Oxhagenin lehto B
Kosteat keskiravinteiset lehdot / Tuoreet keskiravinteiset
lehdot
Koko maa: Valtakunnallisesti vaarantunut VU
Etelä-Suomi: vaarantunut VU
Paikallinen

Lehtokohde sijaitsee Oxhagenin kallioselänteen ja Nyängenin kallioalueen välisessä painanteessa rajautuen
eteläpuoliseen täyttöalueeseen. Alueen kasvillisuus vaihtelee eteläosan luhtavaltaisesta kasvillisuudesta ylärinteen
kuivempaan lehtomaiseen kasvillisuuteen. Eteläisintä osaa leimaa todennäköisesti joskus perattu, vähävetinen uoma,
joka kuivahtaa kesäisin. Uomassa ja sen reunoilla vallitsee luhtalajisto (vehka, punakoiso, hiirenporras, korpikaisla,
jänonsalaatti). Puusto on vanhaa koostuen kuusista ja tervalepistä.
Ylärinteen puolella vallitsee tuoreen lehdon lajisto, johon kuuluvat mm. mansikka, käenkaali, lillukka, oravanmarja,
sudenmarja ja muutamia yksittäisiä pähkinäpensaita. rajaus käsittää lounaisreunassa sijaitsevan pienen kalliokedon.
Kuvat: Lauri Erävuori.
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KOHDE 4
TYYPPI
STATUS
Valtakunnallisesti silmälläpidettävä luontotyyppi
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
ARVOLUOKKA

17

Oxhagenin lehto C
Tuoreet keskiravinteiset lehdot
Kausipuro (vesilain noro)
Koko maa: Valtakunnallisesti silmälläpidettävä NT
Etelä-Suomi: silmälläpidettävä NT
Paikallinen

Pienialainen, varsin tavanomainen lehtokohde. Alueella on pieni noro, joka saa keväisin vetensä sulamisvesistä.
Kesäaikana noro on lähes kuiva. Kasvillisuus on osittain aukkoista kuusten varjostuksen vuoksi, noron varressa
kasvillisuus on monipuolisempaa. Vallitsevia lajeja ovat hiirenporras, metsäkorte, rönsyleinikki ja käenkaali sekä
tuoreen kankaan varvut. Noron varressa kasvaa lisäksi rentukkaa, korpikastikkaa ja rantaleinikkiä sekä yksittäin
koiranvehnää. Kuvat: Lauri Erävuori.

KOHDE 5
TYYPPI
STATUS
Valtakunnallisesti uhanalainen luontotyyppi
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Kolakärrin suo
Metsäkortekorpi, ruoho- ja heinäkorpi
Koko maa: Valtakunnallisesti vaarantunut VU, metsäkortekorpi
erittäin uhanalainen EN
Etelä-Suomi: erittäin uhanalainen EN

ARVOLUOKKA

Paikallinen -

Pääasiassa metsäkortekorpivaltainen, ohutturpeinen kosteikko, jossa tavataan reunoilla myös ruoho- ja heinäkorpea.
Puusto koostuu varttuneista kuusista ja yksittäisistä lehtipuista. Lajistoltaan kohde on tavanomaista, saniaisista tavataan
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reunoilla isoalvejuurta ja hieman hiirenporrasta. Varvuista puolukka ja mustikka ovat yleisiä. Metsäkortekorpiosalla
nimikkolaji on ehdoton valtalaji pohjakerroksen koostuessa jokasuonrahkasammalesta (Sphagnum angustifolium, nyk.
rämerahkasammal). Kuva: Lauri Erävuori.

KOHDE 6
TYYPPI
STATUS
Valtakunnallisesti silmälläpidettävä luontotyyppi
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
ARVOLUOKKA

Oxhagenin korpiräme
luhtainen nevakorpi ja isovarpuräme
Koko maa: elinvoimainen
Etelä-Suomi: isovarpuräme silmälläpidettävä
Paikallinen

Pienialainen metsämaan painanteeseen syntynyt nevakorpi, jota reunustaa kapea isovarpurämevyöhyke.
Alkuperäinen nimi ”korpiräme” on hieman harhaanjohtava, joskin kohde on tyypillinen mosaiikkimainen, vaikeasti
luokiteltava pienialainen suo. Luhtaosalla vallitsevat luhtalajit, kuten vehka ja raate ja sammalkerros on hyvin
kehittynyt. Puusto on lähinnä kitukasvuista koivua, mättäillä esiintyy myös pieniä kuusia. Rämereunus on tyypillistä
isovarpurämettä, jossa vallitsevana lajina on juolukka. Kohde on tavanomainen rannikolla. Kuvat: Lauri Erävuori.

Muut kohteet
Hankealueella on rannikolle tyypillisiä vähäpuustoisia kallioselänteiden lakialueiden karuja
kalliomänniköitä rinnemetsineen. Alueen keskeiset lakikallioalueet on esitetty kuvan 15 kartalla.
Itäisellä osalla hankealuetta näitä metsälainkin kohteiksi luokiteltuja lakikallioita edustavat
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Oxhagenin kallioalue ja Nyängenin kallioalue. Pöyryn selvityksessä Oxhagenin kallioalue
pohjoisrinteineen on osoitettu huomionarvoiseksi kohteeksi. Nyängenin kohde on kuitenkin
paremmin säilyttänyt luonnontilansa, vaikka senkin pohjois- ja koillisrinteet ovat pääasiassa
nuorehkoa männikköä. Oxhagenin kallioalue on menettänyt arvoaan eteläpuoleisen louhinta-alueen
seurauksena. pohjoisrinteessä on vain paikoin varttunutta metsää, nuorehkot männiköt ovat
vallitsevampia.
Hankealueen edustavimmat kallioalueet sijaitsevat läntisellä osalla Grävlingsbergetin alueella, jossa
kallioalue muodostaa laajan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Myös edellisen eteläpuolella sijaitseva
kallioalue on kohtalaisen edustava. Sinänsä kaikki alueen kallioalueet ovat varsin yleisiä koko
eteläisellä rannikolla. hankealueen kallioalueilla ei esiinny huomionarvoista lajistoa ja tyypiltään
kallioalueet ovat kohtalaisen monotonisia varpukankaita tai avokallioita. Paikoin tavataan kuitenkin
sadevesilammikoita ja heikosti kehittynyttä kallioiden niitty- tai ketokasvillisuutta.
Hankealueen varttuneet ja monimuotoisimmat metsät muine luontotyyppeineen muodostavat kaksi
erillistä kokonaisuutta. Näistä monimuotoisuuden kannalta edustavampi on Oxhagenin alueen
metsäkuvio, koska karujen kalliometsien ohella alueeseen sisältyy vanhaa kuusikkoa, lehtoa ja
korpikuvioita. Läntinen varttuneen metsän kuvio on huomattavasti monotonisempaa.
Karhilahti (2006) on esittänyt paikallisesti arvokkaana kohteena edellä mainittujen lisäksi
Oxhagenin lehto A:n (kuvat 1 ja 4). Kyseinen kohde on kuitenkin hyvin tavanomaista lehtomaista
kangasta ennemminkin ja alueelle sijoittuva oja on perattu. Myös puustoa on jonkin verran käsitelty.
Edellä mainituista syistä ko. kohdetta ei ole esitetty paikallisestikaan arvokkaaksi kohteeksi tässä
selvityksessä.
Huomionarvoinen kasvilajisto
Selvitysalueella ei havaittu rauhoitettuja, erityisesti suojeltuja tai luontodirektiivin liitteen IV
kasvilajeja. Uhanalaisista tai silmälläpidettävistä lajeista alueelta tai sen läheisyydestä tavattiin
keltamatara, kelta-apila ja ketoneilikka. Lajien esiintymispaikat on kuvattu tarkemmin kappaleessa
4.
Kaikkiaan alueen kasvisto on etelärannikolle tyypillistä; vaihtelevien ympäristöjen vuoksi
monimuotoista, mutta sinänsä tavanomaista. Muuta huomionarvoista lajistoa edustavat kotkansiipi,
joka on vaatelias saniaislehtojen laji. Kotkansiipi on elinvoimainen lähes koko maassa.
Selvitysalueen eteläosassa tavataan lehtomaitikkaa tuoreella kankaalla pieninä kasvustoina siellä
täällä sekä muutamissa paikoissa laajempina kasvustoina. Lehtomaitikkaa esiintyy alueella
ainoastaan Oxhagenin kallioalueen etelä- ja kaakkoispuolella sekä Joddbölen peltojen
pohjoispuolella reunametsässä. Lehtomaitikka on suhteellisen yleinen, lounainen laji, jota tavataan
lounais- ja etelärannikolla sekä satunnaisesti sisämaassa aina Vaasan korkeudella.
Jalopuista alueella tavataan vaahteraa ja pähkinäpensaita. Molempia lajeja tavataan ainoastaan
edellä esitetyillä lehtokohteilla. Grävlingsbergetin kallioselänteen etelärinteellä kasvaa yksittäinen
suomenpihlaja, jonka esiintyminen painottuu vahvasti lounaaseen. Kyseinen yksilö saattaa olla
levinnyt paikalle istutusperäisestä yksilöstä.
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3. Linnusto
3.1.

Menetelmät

Vuonna 2013 tehdyn linnustoselvityksen tarkoituksena oli havainnoida ja selvittää alueen linnustoa,
pääosin pesimälajistoa, mutta havaintoja tehtiin myös keväällä muuttoaikaan. Tätä selvitystä varten
tehtiin yhteensä neljä kartoituskertaa alueelle (mutta myös muiden luontoarvojen
kartoituskäynneillä tehtiin havaintoja linnustosta). Päiviä käytettiin yhteensä yhdeksän (17–18.4.,
27.–29.4., 16.–17.5., 19.–20.6.). Säätila oli kaikilla kartoituskerroilla otollinen linnustoselvitykselle
– kevään noin +5 ºC kesän noin +25 ºC, tuuli tavallisimmin 0–3 m/s, pilvisyys tavallisimmin alle
50 %. Selvitysalue on kuvattu tulosten karttaesityksen yhteydessä kuvassa 18.
Selvitysaluetta painotettiin siten, että enemmän aikaa käytettiin sillä alueella, jota ei ollut selvitetty
vuoden 2012 (Ympäristötutkimus Yrjölä) selvityksessä (alueen rajaus, kuva 19). Tälläkin alueella
tehtiin havaintoja, mutta sitä ei käyty läpi kokonaisuudessaan samalla tarkkuudella, kuin loput
selvitysalueesta.
Laskennassa sovellettiin, mitä kartoituslaskentaohjeissa (Koskimies & Väisänen 1988, Koskimies
1994) edellytetään sillä poikkeuksella, että toistoja ei tehty menetelmän tieteelliseen tarkkuuteen
tähtäävää noin 10 laskentakertaa eikä alueesta rakennettu tavanomaisten lajien suhteen pesintä- tai
reviirikarttoja. Alue kuljettiin kokonaisuudessaan läpi merkiten ylös havainnot eri lajeista.
Lajistollisesti havainnointi painotettiin huomionarvoisiin lajeihin, joita ovat lintudirektiivin liitteen I
mukaiset lajit, uhanalaisuusluokituksen mukaiset lajit, alueellisesti uhanalaiset lajit, petolinnut sekä
jotkin harvalukuiset lajit tai taantuneet lajit. Tavanomaisten lajien esiintymistä alueella arvioitiin
runsausindeksein 1–3 (1-vähän, 2-kohtalaisesti, 3-yleinen) tai yksityiskohtaisemmin, jos lajia
tavattiin vain joitakin yksilöitä. Tarkoitus oli kerätä huomionarvoisista lajeista nimenomaisesti
pesintään viittaavia havaintoja (soidin, laulu, poikaset jne.).
Myös alueen välitön lähiympäristö havainnoitiin ja osin kuljettiin myös läpi, etenkin
laajennusalueen pohjoispuolella. Alueella pyrittiin erityisesti selvittämään huomionarvoisten lajien
kehrääjän ja kangaskiurun (joille alueen arvioitiin jossain määrin soveltuvan) esiintymistä
soittamalla atrappia (lajin laulua) aikavälillä 22.00–24.00 ja 03.00–05.00. Menetelmien
epävarmuustekijöitä on käsitelty jäljempänä erikseen.
Taustatietona ja ajallisesti laajempana aineistona käytettiin Helsingin lintutieteellinen yhdistys
Tringa ry:n Tiira – havaintoaineistoa vuosilta 2007–2013. Tämän aineiston kautta oli tarkoitus
tarkastella alueen linnustoa pidemmällä aikajanalla ja selvittää, mitä havaintoja alueelta oli aiemmin
tehty. Havaintoja pyydettiin siten, että laajemmalta alueelta kaikki havainnot, hankealueen alueelta
tarkemmin ne havainnot eriteltynä, joissa lintu oli paikannettu alueelle (kuva 16). Havaintoaineiston
tarkoitus oli siis taustoittaa ja osin ajallisesti täydentää tehtyjä maastoselvityksiä, vaikka kyseisen
aineiston kattavuutta ei voida pitää erityisen hyvänä, koska siihen talletettuja havaintoja ei ole tehty
systemaattisesti tähän tarkoitukseen ja aineisto koostuu vapaaehtoisten satunnaisesta
havainnoinnista alueella.
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Kuva 16. Alueet, joilta Tiira-havaintoarkiston havaintoja pyydettiin. Harmaan rajauksen sisältä
pyydettiin kaikki havainnot, sinisen alueen sisältä pyydettiin havainnot, joissa lintu oli paikannettu
alueen sisään. Punaisella katkoviivalla hankealueen rajaus syksyllä 2013.

3.2.

Tulokset

Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä havaittiin vuoden 2013 kartoituksessa yhteensä 92
lajia. Lajit on esitetty taulukossa 1. Taulukkoon on koottu myös tiedot vuoden 2012 selvityksestä
(Ympäristötutkimus Yrjölä 2012), jossa havaittiin alueella ja sen ympäristössä 61 lajia. Luettelo
lajeista on esitetty taulukossa 1. Keskeisten huomionarvoisten lajien havaintopaikat on merkitty
kuvan 18 karttaan. Tässä yhteydessä voidaan periaatteessa puhua reviireistä, joskin se vaatisi
mieluummin useamman havainnon eri käyntikerroilta – osa lajeista havaittiin useamman kerran
suunnilleen samalla paikalla, mutta osasta lajeista tehtiin vain reviiriin viittaava havainto. Monen
lajin osalta laulava koiras on melko varma merkki reviiristä pesimäkauden aikana, joskaan
varsinaista pesintää ei sekään välttämättä tarkoita. Mainittakoon, että kehrääjän osalta sekä
Sjömansbergetiltä että Joddbölestä saatiin atrapilla molemmat emot paikalle varoittelemaan –
Grävlingbergetiltä tehtiin Sjömansbergetin yhteydessä samanaikaishavainto soivasta koiraasta.
Joddbölen havaintopisteissä voi kyseessä olla sama pari.
Alueella havaittiin 2012–2013 selvityksissä yhteensä 16 Euroopan unionin lintudirektiivin liitteen I
mukaista
lajia,
12
uhanalaisuusluokituksen
mukaan
silmälläpidettävää
lajia,
3
uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunutta lajia ja 6 hemiboreaalisella vyöhykkeellä
alueellisesti uhanalaiseksi katsottavaa lajia (lähde: Birdlife Suomi, www.birdlife.fi). Osa näistä
huomionarvoisemmista lajeista havaittiin selkeästi muutolla levähtävinä, mutta osa havainnoista
viittasi selvästi pesintään.
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Kuva 17. Pikkutylli poikasineen Inkoon Joddbölen vanhan kalliokiviaineksen ottokuopan pohjalla
2013. Kuva: Jarmo Nieminen.
Taulukko 1. Vuoden 2013 linnustoselvityksessä havaitut lajit, vuoden 2012 osa-alueselvityksessä
havaitut lajit ja niiden uhanalaisuus- ja direktiivistatus (UHEX). D= lintudirektiivin liitteen 1 laji,
NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, AU = alueellisesti uhanalainen laji (hemiboreaalinen
vyöhyke, Lounainen rannikkomaa, luokitusalue 1b). Jonkin näistä statuksista omaava laji on
lihavoitu. Määrät on ilmaistu tavallisimmin runsausindeksein (1-vähän, 2-kohtalaisesti, 3-yleinen)
tai sitten yksilö-, poikue- tai parimäärin, kun tämä tapa on ollut tarkoituksenmukaisempi.
Havaitut lajit
haahka
haarapääsky
harakka
harmaalokki
harmaapäätikka
harmaasieppo
helmipöllö
hemppo
hernekerttu
hiirihaukka
hippiäinen
huuhkaja
hömötiainen
idänuunilintu
isokoskelo
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1
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1 yks
1 yks
1 yks
2 paria
3
1 yks
1
1

16.-17.05.
1
1
1
1
1
3
1
-

19.-20.06.
1
1
1
1
2
-
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UHEX
NT

x
x
D
x
D, NT, AU
x
x
VU
x
x
x
x
x

D, NT
AU
NT
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järripeippo
kalalokki
kalatiira
kanadanhanhi
kanahaukka
kangaskiuru
kehrääjä
keltasirkku
kirjosieppo
kiuru
kivitasku
korppi
kottarainen
kulorastas
kuovi
kurki
kuusitiainen
kyhmyjoutsen
käenpiika
käki
käpytikka
lapintiira
laulujoutsen
laulurastas
lehtokerttu
lehtokurppa
leppälintu
liro
luhtakerttunen
merihanhi
merikotka
metsäkirvinen
metsäviklo
mustapääkerttu
mustarastas
naakka
naurulokki
niittykirvinen
närhi
pajulintu
palokärki
peippo
pensaskerttu
pensastasku
peukaloinen
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1 yks
1 pari
2 yks
2
1
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1
1
1
1
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3
1
3
2
1
2
1
3
2
1 pari
1
1
2 yks
3
3
1 yks

1
1
2
2
1
1
2
3
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
3
1
1 yks
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2
2
2 paria
1
1
1
2
3
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2
2
2
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2
1
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2
1
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1
1 yks
-
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x
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x
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x
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x
x
x
x
x
x
x

D, VU
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pikkukäpylintu
pikkulepinkäinen
pikkusieppo
pikkutylli
punakylkirastas
punarinta
punatulkku
punavarpunen
puukiipijä
pyrstötiainen
pyy
rantasipi
rautiainen
ruokokerttunen
räkättirastas
räystäspääsky
satakieli
sepelkyyhky
silkkiuikku
sinisorsa
sinitiainen
sirittäjä
taivaanvuohi
talitiainen
teeri
telkkä
tervapääsky
tikli
tilhi
tiltaltti
tylli
töyhtöhyyppä
töyhtötiainen
varis
varpushaukka
viherpeippo
vihervarpunen
västäräkki

2
1
3
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1
3
1
1
1
2
1 yks
2
3

3
1 yks
3
1
2
3
1
3
27 yks
1 yks
2
2
3
1 yks
1
1
1
1 pari
1
2
2
2

Yhteensä lajia/selvityskerta
Lajimäärä yhteensä / vuosi

44 lajia

59 lajia
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x
x
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D
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x
x
x
x

D
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x
x
x
x
x
x
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x
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x
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Kuva 18. Vuoden 2013 selvityksessä havaitut keskeiset lajit kartalla. Kehrääjä, kangaskiuru,
pikkulepinkäinen, harmaapäätikka ja kivitasku on kuvattu kartalla suuremmilla symboleilla.
Vertailun vuoksi tässä yhteydessä esitetään myös vuoden 2012 (Ympäristötutkimus Yrjölä) tehdyn
linnustoselvityksen tulokset, koska vuoden 2013 selvityksessä päähuomio kiinnitettiin vuoden 2012
selvitysalueen (kuva 19) ulkopuolelle. Selvitykset täydentävät toisiaan siten, että koko nyt
tarkasteltavalta hankealueelta on mahdollista saada kattavampi kokonaiskuva alueen
pesimälajistosta. Vuoden 2013 lajien statusta alueella on tarkasteltu Tulosten tulkinta – osiossa,
mutta vuoden 2012 selvityksen kartassa esitetyt havainnot ovat tulkittuja reviirejä.
Tiira-aineistohaku tuotti annetuilla hakuehdoilla isommalta alueelta 805 riviä havaintoja, joista 675
oli pienemmällä alueella (Ks. kuva 16) Tässä määrässä ei ollut vuoden 2013 selvityksen aineistoa
mukana (joka kirjattiin myös suurimmaksi osaksi Tiiraan).
Tiira-aineiston osalta voidaan yleisesti todeta, että suurin osa havainnoista liittyy jollain tavalla
hankealueen eteläpuoliseen merialueeseen. Suuri osa havainnoista on tehty kalasataman alueella ja
lukumääräisesti lintuja on havaittu eniten juuri hankealueen eteläpuolella, vesialueella.
Havaintomateriaalin mukaan näyttää selvältä, että hankealueen eteläpuolista vesialuetta käyttää
vaihteleva määrä vesilintuja, pääosin talven – kevättalven aikaan, jolloin rannan edustalla on sulaa
aluetta (ilmeisimmin sataman väylä). Vuosittain sulassa on havaittu vuosina 2007–2013
kymmenistä hieman yli sataan isokoskeloa, laulujoutsenia, pääosin keväisin kymmeniä parhaillaan,
sinisorsia noin sadasta aina yli kuuteensataan, telkkiä tavallisimmin kymmeniä, tavallisimmin alle
sata, tukkasotkia kymmeniä ja yksittäisiä uiveloita. Luonnollisesti myös muita vesi- ja rantalintuja
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on havaittu rannan tuntumassa, mutta suuri osa näyttäisi liittyvän joko talvehtimiseen tai muuttoon,
ei niinkään pesintään. Satamassa oli esitetyltä ajanjaksolta myös yksittäisiä havaintoja
ruskosuohaukasta ja myös koskikarasta, joka oli viihtynyt ilmeisesti sulassa vuonna 2010. Vuosien
2012–2013 selvityksissä havaituista huomionarvoisemmista lajeista voidaan todeta, että
hiirihaukkaa oli havaittu lähes vuosittain alueella sekä muuttavana että paikallisena. Kangaskiurua
oli havaittu 2010–2013 pääasiassa muutonaikaisesti yksittäisiä yksilöitä. Kivitaskua oli havaittu
alueella vuosina 2011–2013 1–4 yksilöä kerrallaan. Pikkulepinkäinen oli havaittu kerran (2013) ja
järripeiposta oli yksi muutonaikainen havainto. Kehrääjän osalta laajemmassa tarkastelussa löytyi
vuosilta 2007–2013 kaksi havaintoa, molemmat 29.6. eli pesintäaikaan; soiva koiras
Telegrafbergeniltä (noin 500 m selvitysalueelta itään) ja soiva koiras Norrskogenin alueella (noin 3
km selvitysalueesta itään).

Kuva 19. Vuoden 2012 selvityksessä (lähde: Ympäristötutkimus Yrjölä 2012) havaitut, reviireiksi
tulkitut keskeiset lajit kartalla.

3.3.

Tulosten tulkinta

Tehtyjen selvitysten perusteella alueen linnustoa voidaan kuvailla melko tyypilliseksi Uudenmaan
alueen rannikon lajistoksi, jossa kuitenkin osin näkyy se, että alueella on myös vanhempaa,
varttunutta metsäelinympäristöä. Hankealueen voidaan katsoa poikkeavan linnustollisesti
esimerkiksi tavanomaisesta talousmetsästä monipuolisuutensa vuoksi. Alueelle sijoittuu niin
ihmistoiminnan muokkaamaa aluetta, varttuneita metsiä, rantaa, peltoja, kuivia ja puoliavoimia
mäntykalliomäkiä, joutomaita, avoimia alueita, pensaikkoisia ja puustoistuneita vanhoja peltoja,
kolopuita, pökkelöitä, lehtomaisia metsiä, kallioketoja sekä järeämpiä kanahaukkakuusikoita.
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:n vuoden 2012 selvitysalueella, joka käsitti arviolta vähän alle puolet
vuoden 2013 selvitysalueesta (kuva 19), havaittiin yhteensä 61 lajia. Vuonna 2013 havaittiin
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alueella yhteensä 92 lajia. Yhteensä hankealueella on vuosien 2012 ja 2013 selvityksissä havaittiin
98 lajia. Koska vuonna 2013 havaintojen keruu alkoi jo huhtikuussa (vuonna 2012 ensimmäinen
maastokäynti oli vasta 23.5.), on osa vuonna 2013 havaituista lajeista läpimuuttajia, mutta osan
voidaan tulkita myös pesivän alueella. Mielenkiintoista on huomata, että vuosina 2012 ja 2013
tehdyissä selvityksissä on molemmissa jäänyt havaitsematta tavanomaisia lajeja, jotka on kuitenkin
havaittu toisena vuotena. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että useammallakin toistokerralla tehdyssä
selvityksessä voi jäädä jopa tavanomaisia lajeja havaitsematta.
Alueella havaituista lajeista nostettiin vuoden 2012 selvityksen osalta esiin sellaisia tavanomaisesta
lajistosta poikkeavia mielenkiintoisempia, harvalukuisempia ja arvokkaampina pidettäviä lajeja
kuin kivitasku, niittykirvinen, punavarpunen, pensastasku ja pikkutylli, jotka kaikki esiintyvät
alueella, jota ihmistoiminta on tavalla tai toisella muuttanut metsäisestä ympäristöstä avoimeksi
täyttömaaksi, pensaikoksi tai kivikasojen kuvioimaksi louhokseksi. Metsäisten alueiden lajeista
mainittavimpia olivat vuoden 2012 kartoituksessa pyy, pikkusieppo, sirittäjä, idänuunilintu sekä
suurempia metsäkokonaisuuksia ilmentävät hömötiainen ja töyhtötiainen. Pesiväksi epäiltiin
tuolloin myös huuhkajaa, joka vuoden 2006 selvityksen mukaan pesi alueella.
Vuoden 2013 selvitys on tuonut jonkin verran huomionarvoisia lajeja lisää samalla kun
tarkastelualue on laajentunut ja käyntikertojen määrä kasvanut. Selvityksessä keskityttiin vuoden
2012 selvityksen tavoin löytämään alueelta huomionarvoisempaa lajistoa, eikä kartoittamaan
tavanomaisten ja yleisten lajien parimääriä tai tiheyksiä. Vuonna 2012 selvitetty alue jätettiin 2013
vähemmälle huomiolle, koska ei ole ollut perusteita olettaa lajiston muuttuneen oleellisesti
kuluneen vuoden aikana. Alueella kuitenkin tehtiin kartoituskäyntejä useampana kertana.
Vuonna 2012 havaitun lajiston lisäksi vuonna 2013 havaintoja on tehty seuraavista
huomionarvoisista lajeista: kehrääjä, hiirihaukka, kanahaukka, varpushaukka, helmipöllö,
kangaskiuru, käenpiika, harmaapäätikka, tylli ja teeri. Kaikki todennäköisesti pesivät alueella tai
sen välittömässä läheisyydessä ja hyödyntävät hankealueen metsäisiä ja avoimia alueita. Nyängenin
kalliolla havaittiin huuhkaja. Pesimäpaikan sijaitseminen alueella on erittäin todennäköistä, mutta
lajin pesää ei lähdetty erikseen etsimään. Myös kehrääjä pesii todennäköisesti Sjömansbergetin,
Grävlingsbergetin ja Joddbölen kalliomänniköissä ainakin 2–3 parin voimin. Kangaskiuru pesii
todennäköisesti ainakin Sjömansbergetin alueella.
Erilaisia hajahavaintoja yksittäisistä muuttavista lajeista lukuun ottamatta Tiira-aineisto ei luonut
etenkään Joddbölen maa-alueista erilaista kuvaa verrattuna siihen, mitä vuosien 2012–2013
selvityksissä tuli ilmi. Aineiston perusteella harrastajien mielenkiinto ja retkeilyn painopiste on
keskittynyt alueella kalasataman alueelle, josta on innokkaimmin havainnoitu talvehtivia
vesilintuja. Samoin avoimet alueet ja hiekkakuopat / louhokset olivat olleet muuta aluetta enemmän
huomion kohteena. Metsäisiltä alueilta ei ollut juurikaan havaintotietoja. Tiira-aineiston perusteella
voidaan katsoa, että esimerkiksi pikkulepinkäisen, kivitaskun, hiirihaukan, harmaapäätikan,
kangaskiurun ja kehrääjän esiintyminen hankealueella ja sen lähialueilla on pysyväluonteista.
On selvää, että yksittäinen selvitys ei vastaa esimerkiksi kartoituslaskentamenetelmällä
saavutettavaa tieteellistä varmuutta alueen lajistosta. Voidaan kuitenkin perustellusti esittää, että
vuosina 2012 ja 2013 tehtyjen selvitysten sekä taustamateriaalina käytetyn Tiira-aineiston
perusteella on ollut mahdollista muodostaa suhteellisen kattava kuva alueen lajistosta.
Johtopäätösten osalta on helppo yhtyä vuoden 2012 (Ympäristötutkimus Yrjölä) näkemyksiin; nyt
käytössä olevat avoimet alueet pitävät yllä osaa huomionarvoisesta lajistosta ja ovat niille elinehto
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(esimerkiksi kivitasku, pikkutylli, pikkulepinkäinen, punavarpunen, pensastasku, niittykirvinen) ja
metsäisten alueiden osalta huomionarvoisia ovat vuoden 2012 mainittujen pikkusiepon, pyyn,
idänuunilinnun, sirittäjän, hömötiaisen, palokärjen ja töyhtötiaisen lisäksi vuonna 2013 havaitut
harmaapäätikka (joka käyttänee kuitenkin myös satama-aluetta), kangaskiuru, kehrääjä, käenpiika
sekä petolinnut (huuhkaja, helmipöllö, hiirihaukka, kanahaukka, varpushaukka). Muut taulukossa 1
esitetyt huomionarvoiset lajit ja Tiira-havaintokannassa esiintyneet huomionarvoisemmat lajit ovat
käytännössä joko läpimuuttajia tai pesivät jossain lähialueilla niille paremmin soveltuvissa
elinympäristöissä.

4. Uhanalaiset lajit
Hankealueella ei esiinny viranomaistietojen perusteella uhanalaista lajistoa. Pois luettiin 1900-luvun
alun havainnot kovakuoriaisista, muutamasta luteesta ja pistiäisestä epämääräisyytensä ja
havaintojen epätarkkuuden vuoksi. Viranomaisrekisteritiedon perusteella hankealuetta lähin
uhanalaisen lajin (kasvin) esiintymä on noin kahden kilometrin etäisyydellä alueesta pohjoiseen,
maanteiden numero 51 ja 112 risteyksessä. Alue kuuluu kansainvälisen uhanalaisluokituksen IUCN
-luokituksen
mukaan
erittäin
uhanalaisen
suoneidonvaipan
(Epipactis
palustris),
esiintymisalueeseen.
Uhanalaisten hyönteisten suhteen oli huomioitavaa, että hankealueen pohjois- ja itäpuolelta on
havaintoja erittäin uhanalaisiksi luokitelluista isoapollosta (Parnassius apollo) ja kalliosinisiivestä
(Scolitantides orion) (Kämäräinen, suullinen tiedonanto). Merkittävä uhanalaisten perhoslajien
esiintymisalue on myös Fagervikin kartanon lehtomainen kulttuurivaikutteinen alue viisi kilometriä
hankealueen länsipuolella. Isoapolloa ja kalliosinisiipeä ei kartoituksissa löytynyt, tarkempi kuvaus
hyönteiskartoituksesta kohdassa 6, Muu lajisto.

5. Luontodirektiivin IV(a) lajit ja IV(b) lajit
Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Laki tarkoittaa, että kaikkien liitteen IV(a) lajien. lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat
automaattisesti suojeltuja eikä kielto edellytä mitään erillistä viranomaispäätöstä tullakseen
voimaan. Myös esimerkiksi lisääntymis- ja levähdysalueille kulkevien liikkumisyhteyksien
katkaiseminen on katsottu näiden paikkojen hävittämiseksi. Liitteen IV(b) kasvilajit ovat myös
tiukasti suojeltuja. Hankealueelta on selvitetty 2013 luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista liitoorava, viitasammakko, sudenkorennot sekä lepakoiden osalta on tarkasteltu eri lajien esiintymistä
alueella (lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei ole selvitetty). Kasvilajeja selvitettiin kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvityksen yhteydessä.
Jäljempänä eri lajien ja lajiryhmien selvitykset on esitelty kukin erikseen.

5.1.

Liito-orava

Liito-oravaselvityksiä on aiemmin tehty vuosina 2006 ja 2008. Selvitysalueet kattoivat osan
nykyisestä hankealueesta. Selvityksissä todettiin alueen metsäisen elinympäristön soveltuvan liitoFinventia
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oravalle, mutta lajista ei löytynyt selvitysten yhteydessä merkkejä. Lähimmät Uudenmaan ELYkeskuksen tiedossa olevat havainnot lajista ovat noin 2–4 km etäisyydellä hankealueesta. Pöyry
Finlandin (2013) mukaan lähin liito-oravaesiintymä on noin 500 metriä hankealueen pohjoiskärjestä
Satamatietä pohjoiseen.
Kevään 2013 selvitys tehtiin lajin selvittämisen kannalta optimaaliseen aikaan, jolloin mahdolliset
merkit lajin esiintymisestä olisivat olleet parhaiten todennettavissa. Varmistettiin myös, ettei
selvityspäiviä edeltävinä päivinä (5–8 päivää) ollut satanut lunta. Liito-oravaa haettiin koko
hankealueelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä useaan kertaan muiden eri kartoitusten
yhteydessä ja erikseen (20.3., 16.–18.4., 27.–29.4., 16.–17.5.) etsien sopivien puiden juurilta
virtsausjälkiä ja ulostepapanoita. Selvitys kohdennettiin lajille parhaiten tai edes jollain tavalla
sopiville alueille, mutta koko alue kuljettiin myös läpi. Lajista ei tehty kartoituksen yhteydessä
havaintoja. Laji ei tehtyjen selvitysten mukaan esiinny hankealueella, vaikka alueella on sille
erittäin hyvin soveltuvia elinympäristöjä.

5.2.

Viitasammakko

Selvitysalueen sammakoiden lisääntymisalueet kartoitettiin maastokäynnein 4. ja 6.5.2013. Alueelta
tarkastettiin sammakoiden mahdolliset lisääntymislammet, ojat ja purot. Kyseisenä ajankohtana oli
viitasammakoiden kutu käynnistynyt ja tavallisten sammakoiden kutu päättymässä pitkin
Uudenmaan rannikkoaluetta.
Viitasammakot houkuteltiin molempina maastokäyntipäivinä ääneen viheltämällä. Viitasammakot
toimivat silti kudulla hyvin oikukkaasti, ollen vain hetkellisesti äänessä ja sitten vaieten. Pilvisinä
hetkinä viitasammakot pysyttelivät hiljaa. Kaikki äänihavainnot tallennettiin tarkkuusnauhoituksiin
ja videoille.
Fortumin maisemoidun tuhkan läjitysalueen pohjoisreunalla sijaitsevasta suotovesialtaasta
löydettiin viitasammakoiden laaja, noin 30–40 aarin kokoinen kutualue, jossa soitimella oli
molempina tarkkailupäivinä useita kymmeniä viitasammakoita ja suuri määrä tavallisia sammakoita
(kuva 20).
Yksinäinen viitasammakko vastasi vihellyksiin 4.6.2013 Joddbölen kalliolouhoksen pohjoisreunalla
olevan kallionottoreunan pintavesialtaan länsipäässä. Lammen itäpäässä oli noin 10 tavallisen
sammakon kutu. Muilla tarkastetuilla kohteilla ei havaittu sammakoita tai niiden kutua. Oxhagenin
kalliolouhoksen lampare oli kuivunut. Stormossenilta laskeva puro oli ruskeana turpeesta. Yhtään
sammakkoa ei havaittu Sjömansbergetin–Kohagenin väliseltä purolinjalta. (Kuva 20)
Laji näyttäisi esiintyvän alueella nimenomaisesti ihmistoiminnan luomissa ympäristöissä.
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Kuva 20. Tarkastetut alueet ja keskeisimmät havainnot.

5.3.

Lepakot

Kesäinen lepakkolajisto ja niiden ravinnonhakuun käyttämät alueet kartoitettiin partioiden
selvitysalueen tiestöllä ja maastossa kolmena yönä 28.–29.6., 27.–28.7. ja 29.–30.8.2013. Kahtena
ensimmäisenä yönä oli lepakoiden saalistuslentojen kannalta hyvä sää. Viimeisenä kartoituskertana
puolenyön jälkeen alkanut vesisade ja kylmeneminen lopettivat viiksisiippojen lennot. Kartoittaja
Jarmo Niemisen avustajana toimi luontokuvaaja Petri Asikainen.
Tiepartiointi toteutettiin ajaen autolla enintään 25 km/h -nopeudella ja pysähtyen kuuntelemaan 100
metrin välein yhden minuutin ajaksi. Havainnot saatiin Petterson D240X ja D200 sekä Cielin
CDB103 R2 -taajuusmuuntimilla kuunnellen lepakoiden ultraääniä. Tiepartioinnit toteutettiin
kaikkina kertoina samoilla reiteillä ja metodilla. Autopartioinnissa taajuusmuuntimet oli asetettu
siten, että myös lepakoiden lentosuunnat pystyttiin määrittämään. Havainnot luokiteltiin sekä
lentosuunnistusääniin että saalistusääniin.
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Kuva 21. Useat pohjanlepakot (kuvassa) ja viiksisiipat käyttivät ruokailupaikkanaan Joddbölen
kivilouhoksen pohjalla olleiden tukkipinojen ympäristöä. Kuvat: Petri Asikainen 27.7.2013.
Kaikkina kartoitusöinä selvitettiin maastokierroksin Sataman ja Långnäsin alueet; Fortumin
maisemoidun tuhkanläjitysalueen pohjoispuoleiset alueet; Joddbölen kartanon, peltojen ja
kivilouhoksen alueet; sekä Jäähdyttämön ja Stormossenin eteläreunan alueet. Grävlingsbergetin
alue tarkastettiin kahteen kertaan. Kärrängenin, Oxhagenin ja Joddbölen–Kolakärrin alueet
selvitettiin kertaalleen. Maastokierroksilla toimittiin kävellen reippaasti ja pysähtyen hetkeksi
kuuntelemaan saatujen kuulohavaintojen kohdalle. Havainnot pyrittiin dokumentoimaan myös
valokuvin käyttäen erikoisvarusteltuja kameroita.
Kolmen havaintokerran perusteella voitiin luotettavasti arvioida, että lähes koko alueen laajuudelle
oli levittäytynyt kymmenien yksilöiden vahvuisina sekä pohjanlepakot että viiksisiippalajit
(isoviiksisiippa ja/tai viiksisiippa). Suurimmat ja samalla tasaisimmat havaintomäärät ryhmittyivät
selkeille metsäalueille ja niiden reunamaastoihin. Tästä poikkeuksena oli Joddbölen louhoksen
ruokailualue ja Kartanon pihapiiri, jossa lepakot viihtyivät avonaisemmassa ympäristössä.
Useiden (3–6) yksilöiden saalistustihentyminä/-ryhminä oli lepakoita Joddbölen kalliolouhoksen
pohjalle varastoitujen tukkipinojen ympäristössä, Joddbölen–Kolakärrin peltojen välisellä
metsäalueella ja Joddbölen kartanon pihapiirissä sekä pitkin Öljytien vartta. Vesisiipasta saatiin
meren rantaviivalta kunakin kertana havainto yksinäisestä lentäjästä, Kartanon pihapiirin tiestöltä
tunnistettiin kahtena kertana yksittäinen korvayökkö. Lepakoiden määrät olivat Kalasatamantien
eteläpuolella (pl. Långnäsin alue) sekä Stormossenin tuntumassa ja tehtaan ympäristössä vähäisiä.
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Kuva 22. Grävlingsbergetin laki oli pohjanlepakoiden suosiossa. Kuva: Petri Asikainen 28.7.2013.
Lepakoiden piilopaikkoja, kuten päiväpiilot ja lisääntymiskoloniat, kartoitettiin tarkkailemalla
rakennuksista saalistamaan lähteviä lepakoita auringon laskun aikaan sekä saalistukselta palaavia
lepakoita auringon nousun aikaan. Tällöin tarkkailtiin lepakoiden mahdollisia suoja- ja
levähdyspaikkoja näkö- ja kuulohavainnoin, etsien myös rakennusten sisältä lepakoiden
ruokailujälkiä ja ulosteita. Näissä tarkastuksissa lepakoiden ei havaittu käyttävän alueen keskellä
olevaa Jäähdyttämöä eikä Joddbölen latoja. Sen sijaan kartanon pihapiirissä oli muutamia
viiksisiippoja (yli 3) ja useita pohjanlepakoita (ainakin 5). Niiden havaittiin käyttävän rakennuksia
suojapaikkoinaan. Kaikkia päiväpiiloja ja levähdyspaikkoja ei kartoituksessa löydetty. Metsäisiä
alueita voidaan luonnehtia pohjanlepakoiden ja viiksisiippojen suosimiksi alueiksi.
Detektoriseurannalla saadaan alueelta yleiskuva siitä, missä lepakoita esiintyy. Varsinaisten
talvehtimispaikkojen ja pesäpaikkojen kartoittaminen vaatii huomattavasti enemmän työtä, etenkin
kun on hyvin mahdollista, että jotkin lajit voivat käyttää ainakin päiväpiiloinaan alueella olevia
puunhalkeamia tai koloja. Todennäköistä on, että hankealueen ja lähialueen rakennuksissa on
päiväpiiloiksi, lisääntymispaikoiksi ja talvehtimispaikoiksi soveltuvia kohteita.
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Kuva 23. Pohjanlepakot käyttivät suojapaikkoinaan Joddbölen kartanon pihapiirissä pikkuaitan
ylisiä. Kulkuaukkoina rakennuksiin olivat kattohirsien ja laudoituksen väliset aukot. Kuva: Petri
Asikainen 29.8.2013.

Kuva 24. Osa viiksisiipoista käytti suojapaikkanaan toisen piha-aitan alapohjaa. Kuva: Petri
Asikainen 29.8.2013.
Suomen kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla rauhoitettuja. Ne kuuluvat
EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen
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ja heikentäminen on kielletty koko Euroopan Unionin alueella. Suomi liittyi Euroopan
lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimus velvoittaa osapuolimaita
huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä.
EUROBATS -sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä
ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreitit. Lisäksi ripsisiippa on Suomessa luokiteltu erittäin
uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko vaarantuneeksi (VU) (Rassi & al. 2010).

Kuva 25. kooste lepakkokartoituksen havainnoista.
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Sudenkorennot

Sudenkorentokartoitus toteutettiin kolmena havainnointikertana 25.6., 27.7. ja 28.8.2013, jolloin
tarkastettiin saman päivän aikana useampaan kertaan käyden alueen potentiaaliset sudenkorentojen
lisääntymisalueet; Stormossenin laskupuro mereen; Joddbölen kalliolouhoksen pintavesiallas ja
Fortumin maisemoidun tuhkan läjitysalueen suotovesialtaat. Havainnot varmennettiin
valokuvauksin. Kaikkina havainnointikertoina vallitsi sudenkorentojen kannalta hyvä lentosää; yli
20 lämpöastetta ja pilvipouta.

Kuva 26. Kartoitetut pienvesistöt ja niiden ranta-alueet. Punainen piste viittaa hyönteisselvitykseen,
kappale 6.
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Stormossenista mereen laskeva purolinja osoittautui hyvin vähäiseksi tai olemattomaksi alueeksi
sudenkorentojen osalta. Myös jäähdyttämön idyllinen korpilampi oli tyhjä sudenkorennoista. Lajija yksilömääriltään runsain alue oli Joddbölen kalliolouhoksen pintavesialtaan länsipää.
Sudenkorentoja tunnistettiin 19 lajia. Määrä ja lajisto olivat, verrattuna Länsi-Uudenmaan
rannikkoseudun lajistoon (Hatikka-tiedot), melko tavanomaisia. Okatytönkorennon ja
punasyyskorennon kannat olivat runsaslukuisimmat. Tulokaslajeista havaittiin eteläntytönkorento ja
idänkirsikorento, joka on luontodirektiivin IV(a) -liitteen laji. Sen lisääntymispaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Laji on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
Eri lajien esiintyminen ja alueet on esitetty kuvassa 26 ja taulukossa 2.

Kuva 27. Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) Fortumin maisemoidun tuhkan läjitysalueen
itäisimmän altaan reunalla. Kuva: Petri Asikainen 28.8.2013.
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Taulukko 2. Erittely havainnoista. Alueet esitetty kuvassa 26.
Pvm

Laji

Jäähdyttämän Joddbölen
Fortumin
lampi ja puro pintavesialtaat altaat

Neidonkorennot (Calopterygidae)
25.6.2013
Neidonkorento (Calopteryx virgo)
Keijukorennot (Lestidae)
25.6.2013
Sirokeijukorento (Lestes sponsa)
27.7.2013
"
28.8.2013
"
28.8.2013
Idänkirsikorento (Sympecma paedisca)
Tytönkorennot (Coenagrionidae)
25.6.2013
Hoikkatytönkorento (Ischnura elegans)
27.7.2013
"
25.6.2013
Okatytönkorento (Enallagma cyathigerum)
27.7.2013
"
27.7.2013
Sirotytönkorento (Coenagrion pulchellum)
25.6.2013
Eteläntytönkorento (Coenagrion puella)
27.7.2013
"
28.8.2013
Keritytönkorento (Ischnura pumilio)
Ukonkorennot (Aeshnidae)
25.6.2013
Ruskoukonkorento (Aeshna grandis)
25.6.2013
Siniukonkorento (Aeshna juncea)
27.7.2013
"
28.8.2013
Rannikkoukonkorento (Aeshna serrata)
28.8.2013
Kirjoukonkorento (Aeshna cyanea)
Kiiltokorennot (Corduliidae)
25.6.2013
Täpläkiiltokorento (Somatochlora flavomaculata)
Hukankorennot (Libellula)
25.6.2013
Ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata)
25.6.2013
Litteähukankorento (Libellula depressa)
Sinikorennot (Orthetrum)
25.6.2013
Merisinikorento (Orthetrum cancellatum)
Syyskorennot (Sympetrum)
25.6.2013
Elokorento (Sympetrum flaveolum)
27.7.2013
"
27.7.2013
Punasyyskorento (Sympetrum vulgatum)
28.8.2013
"
28.8.2013
Tumma syyskorento (Sympetrum danae)
SELITE

1+1

-

-

-

xx
xx
xx
-

x
xx
1

x
x
1
1
-

xx
xx
xxx
x
x
xx
xx
x
x
-

x
xx
x
x
1
x

-

-

x

1

-

x
-

-

x

-

1
x
x
x

-

1
x

x
xx

xxx
x

x = muutamia
xx = kymmeniä
xxx = kymmeniä–satoja
Muutoin ilmoitettu havaittu yksilömäärä.
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Ilves

Alueen riistakameraseurannassa Sjömansbergetiltä havaittiin yksittäinen ilves kesällä 2013. Laji on
IV(a) liitteen laji, mutta sen lisääntymispaikan selvittäminen on varsin haasteellista ja
levähdyspaikan määrittäminen epäselvää. Lajin yksilöt liikkuvat laajoilla alueilla, reviiri vaihtelee
sadasta neliökilometristä jopa tuhanteen. Yksittäishavainnon perusteella voidaan todeta vain, että
laji esiintyy alueella. Maastotöiden yhteydessä haastateltujen paikallisten havaintojen mukaan
lähialueilla on havaittu vaihtelevan runsaasti muun muassa ilvestä. Havainnot on tehty Bärosundin
saarella, noin 4–5 kilometriä hankealueesta etelään.

Kuva 28. Yksittäinen ilves (Lynx lynx) tallentui riistakameraan Sjömansbergetin kalliolaelta.
Kuva: Tommi Lievonen.

5.6.

Kasvit

Selvitysalueella ei ole aiemmin havaittu eikä tämän työn yhteydessä tehtyjen maastoselvitysten
yhteydessä havaittu Luontodirektiivin liitteen IV(b) kasvilajeja.
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6. Muu eläimistö
6.1.

Nisäkkäät

Aiemmissa selvityksissä (FCG Suunnittelukeskus, 2008) alueelta on todettu esiintyviksi hirvi,
metsäjänis, vaskitsa ja kontiainen. Vuonna 2013 alueella tehtiin lumen aikaan liito-oravakartoitusten
yhteydessä jälkiseurantaa ja alueella käytettiin myös kahta riistakameraa, neljässä eri paikassa, noin
1,5 kk ajan. Jälkien ja kuvien perusteella voidaan todeta, että havaintoja on tehty hirvestä,
metsäkauriista, valkohäntäpeurasta, supikoirasta, oravasta, rusakosta, ketusta ja rantakäärmeestä.
Alueella vaikutti jälki- ja maastossa tehtyjen näköhavaintojen mukaan olevan runsas
valkohäntäpeura- ja metsäkauriskanta, samoin hirviä alueella liikkuu taajaan. On selvää, että
alueella esiintyy myös tavallisimpia metsiemme nisäkkäitä; näätäeläimiä, hiiriä, myyriä ja päästäisiä
mutta tiedossa ei ole minkään erityisen nisäkäslajin esiintymiä. Nykytiedon valossa ei ole tarvetta
esittää alueelle erityisiä tavallisten lajien nisäkässelvityksiä.

6.2.

Hyönteiset

Perhosinventoinneissa keskityttiin keväällä 2013 tehdyn suunnitelman mukaisesti potentiaalisiin
kalliosinisiiven (Scolitantides orion) ja isoapollon (Parnassius apollo) esiintymispaikkoihin - erityisesti isomaksaruohoa (Sedum telephium) kasvaviin aurinkoisiin kallioihin sekä sähkölinjojen alusmaastoihin, jotka sijaitsivat kallioalueiden tuntumassa ja alueella. Kalliosinisiipeä ja isoapolloa on
tavattu tutkimusalueesta muutamia kilometrejä pohjoiseen ja isoapollo kerran alueen itäpuolisella
alueella, mutta ei lajille sopivalla biotoopilla (T. Kämäräinen suull. tieto). Kummastakaan lajista ei
ole havaintoja varsinaiselta tutkimusalueelta, joka siis kattoi hankealueen.
Näiden kahden lajin etsimisen ohella pidettiin silmällä muita mahdollisia uhanalaisia lajeja, erityisesti alueen potentiaalisilla ruderaateilla (joutomailla), kedoilla ja niityillä. esiintymistä seurattiin
30.5.2013 (10.00-21:00) aikuisina ja munina sekä isoapolloa toukkina. Toinen käynti tehtiin 3.8.
(14:00-20:00) tarkoituksena etsiä isoapolloa sen lentoaikana myös kukkaniityiltä lisääntymiseen
soveltuvien paikkojen ulkopuolelta.
Yhtään kohdelajien yksilöä ei havaittu eikä myöskään merkkejä niiden toukista tai sopivista syöntijäljistä. Ainoa potentiaalinen isomaksaruohoa kasvava paikka, joka selvityksessä tunnistettiin, oli
kalliokukkula (kuva 26, punainen piste ja kuva 29, kuva maastosta) kalliolouhoksen ja tien välissä,
jossa kasvoi paljon mesikasveja ja jonka myös alueella keräävä perhosharrastaja Timo Kämäräinen
oli maininnut hyvänä potentiaalisena paikkana. Muilla avoimilla kallioalueilla ei kalliosinisiiven tai
isoapollon ravintokasvia havaittu. Myöskään muita uhanalaisia perhoslajeja ei havaittu. Silmälläpidettävistä NT lajeista havaittiin keltasiilikkään (Rhyparia purpurata) toukkia, mutta laji on nykyisin
varsin laajalle levinnyt Inkoossa. Lajin status silmälläpidettävänä johtuu siitä, että laji aikoinaan
hävisi Suomesta 1950-luvulla, mutta on 1990-lulla palannut takaisin.
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Kuva 29. Kalliopaljastuma, joka potentiaalisesti olisi voinut olla kalliosinisiivelle tai isoapollolle
soveltuva kohde kasvillisuutensa vuoksi. Kuva: Jaakko Kullberg.

Kuva 30. Keltasiilikkään (Rhyparia purpurata) toukka. Kuva: Jaakko Kullberg.
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7. Lyhyt yhteenveto
Tässä selvityksessä tarkistetun selvitysalueen luontoarvoja tarkasteltaessa on selvää, että osa havaituista lajeista esiintyy alueella nimenomaisesti ihmistoiminnasta johtuen. Nämä lajit hyödyntävät
kiviaineksenoton ja muun ihmistoiminnan luomia avoimia ympäristöjä ja vesistöjä elinympäristöinään. Vaikka joukossa on myös luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kielletty, olisi näiden lajien jatkon kannalta suotavaa suunnitella jatkokäyttöä siten, että ne voisivat joustavasti säilyä alueella (usein tilanne on niin, että ilman aktiivista toimintaa lajit häviävät alueelta toiminnan loputtua). Tällaisia lajeja, jotka osin hyötyvät ihmistoiminnan alueelle luomista rakenteista ovat viitasammakko ja osin myös lepakot sekä idänkirsikorento. Liito-oravaa ei alueella havaittu, vaikka sille soveltuvaa ympäristöä alueelta suhteellisen laajastikin löytyy.
Kasvillisuuden osalta arvokkaiden kohteiden suhteen ei näytä olevan vahvoja lainopillisia rajoittavia luontoarvoja, jotka suoranaisesti estäisivät esimerkiksi alueen hyödyntämisen kiviaineksenottoon. Näin on myös linnuston osalta. Alueella esiintyy esimerkiksi lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja, kuten kehrääjää ja kangaskiurua, jotka käyttävät alueella erityisesti avoimia kallioisia
lakialueita elinympäristönään. Näiden lajien laajemmasta esiintymisestä alueella ei ole yksityiskohtaista tietoa, mutta lähialueella on vastaavantyyppistä ympäristöä. Monet muut lintudirektiivin liitteen I lajit, kuten esimerkiksi kivitasku ja pensastasku, esiintyvät alueella nimenomaisesti ihmistoiminnan vaikutuksesta.
Hyönteisten osalta ei erityisiä arvoja alueelta löydetty, pois lukien idänkirsikorento, joka on liitooravan ja lepakoiden tavoin luontodirektiivin liitteen IV (a) laji ja joka on viime vuosikymmenen
aikana levittäytynyt Suomen etelärannikolle.
Tehdyn selvityksen mukaan alueen monimuotoisuuden kannalta olennaisia alueita ovat toisaalta
avoimet kallioiden lakikohteet (kangaskiuru, kehrääjä), ihmistoiminnan muokkaamat avoimet alueet
sekä vesialtaat sekä osin varttuneempaa metsää kasvavat alueet, erityisesti Oxhagenin pohjoispuolen alue, joka ei kuitenkaan tämän selvityksen mukaisesti ole luonnonsuojelulain mukainen luontotyyppi.
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