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1 JOHDANTO
YIT Infra Oy tilasi keväällä 2018 luontoselvityksen Loviisan Malmgårdin alueelle. Alueella on soran- ja
kallionottoalue, jota suunnitellaan laajennettavaksi ja luontoselvitystä tarvitaan ympäristövaikutusten
arvioinnin taustatiedoksi.
Selvitysalue on kaksiosainen (kuva 1-1), alueiden pinta-alat ovat noin 40 + 20 hehtaaria, joista vähän alle
puolet on tällä hetkellä jo ottotoiminnassa. Alue sijaitsee Loviisan Malmgårdissa YIT Infra Oy:n omistamilla
kiinteistöllä Kallio-Malmgård (1:115) ja Sora-Malmgård (1:116). Alueiden välissä kulkee Myrskyläntie (tie
167).
Luontoselvityksessä tutkittiin seuraavat luontoarvot:









alueen luontotyypit (luonnonsuojelulain 29§ erityisesti suojeltavat luontotyypit ja metsälain 10§
arvokkaat elinympäristöt määritettiin)
METSO-luontoarvot
putkilokasvillisuuden pääpiirteet
liito-oravan mahdollinen esiintyminen alueella
pesimälinnusto
lepakoiden esiintyminen
kirjoverkkoperhosen esiintyminen
arvio ekologisista yhteyksistä alueen kautta
Raportin ovat laatineet FM Laura Ahopelto,
lintukartoittaja Jorma Vickholm ja FT Rauno
Yrjölä. Tilaajan puolesta työtä on ohjannut
ympäristöasiantuntija Kristiina Hänninen YIT
Infra Oy:stä.
Selvitysalueelta on tehty kaksi aiempaa
luontoselvitystä vuosina 2011 (Helminen ym.
2011) ja 2012 (Salomäki 2012). Selvitysten
yhteydessä on tutkittu alueen kasvillisuutta ja
luontotyyppejä sekä vuoden 2011 selvityksessä
myös liito-oravan esiintymistä.

Kuva 1-1. Selvitysalue.
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2 LUONTOTYYPPISELVITYS
Laura Ahopelto

2.1 LÄHTÖTIEDOT JA YLEISKUVAUS
Pohjoisemmalta selvitysalueelta on tehty luontotyyppiselvitys vuonna 2012 ja eteläisemmältä alueelta
luonto- ja maisemaselvitys vuonna 2011 (kasvit ja liito-orava). Kumpikin selvitys on Ympäristötutkimus
Yrjölä Oy:n tekemä. Pohjoisemmalta selvitysalueelta ei aiemmassa selvityksessä löytynyt merkittäviä
luontoarvoja. Eteläisemmän selvitysalueen kalliokohteen lukeutuvat selvityksen mukaan metsälain 10§
kohteisiin ja itäreunan lehtoalue lukeutuu monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin, vaikka ei
luonnontilaisen kaltainen olekaan. Lisäksi alueen pohjoisosasta havaittiin kullero, joka lukeutuu alueellisesti
silmällä pidettäväksi lajiksi ja esiintymä on raportin mukaan huomion arvoinen.

2.2 MENETELMÄT
Kasvillisuusselvitys tehtiin kesä-elokuun välisenä aikana kiertämällä selvitysalueet kokonaisuudessaan
kahdesti. Luontotyyppien rajauksia tarkennettiin vielä syyskuussa.
Selvityksen tavoitteena oli löytää luontoarvoiltaan merkittävät kohteet ja kartoittaa alueen putkilokasvilajisto
mahdollisimman tarkasti erityisesti arvokkaiksi todetuilta luontokohteilta. Erityistä huomiota on kiinnitetty
uhanalaiseen lajistoon ja EU-luontodirektiivi lajistoon sekä vieraslajeihin ja kasvupaikkatyyppiään indikoiviin
lajeihin.
Luontotyyppikohteilta on määritetty kuviorajaus, kasvillisuustyyppi sekä kasvilajisto. Sorakuoppien ympäristö
jätettiin kasvillisuusinventoinnin ulkopuolelle.
Kuvioinnin tukena käytettyjen putkilokasvien määrityksessä on käytetty Suurta Pohjolan Kasviota (Mossberg
& Stenberg 2005) ja uhanalaisten putkilokasvien arvioimisessa käytettiin tuoreinta Suomen
uhanalaisluokitusta (Rassi ym. 2010). Metsien ja kosteikkojen luokittelussa on käytetty Suomessa yleisesti
käytössä olevaa metsätyyppi- (Hotanen, J-P. ym. 2013) ja suotyyppiluokitusta (Laine J. ym. 2012). Muiden
luontotyyppien luokittelussa käytetään Toivosen & Leivon kasvupaikkaluokitusta (Toivonen & Leivo 1993).
Luontotyyppikuvioinnin apuna käytettiin myös ilmakuvaa ja muita kartta-aineistoja (mm. Metlapuustotietoja).
Luontotyyppien uhanalaisuutta arvioitiin luonnonsuojelulain ja metsälain perusteella ja pienvesiä vesilain
perusteella. Kohteiden METSO-potentiaalia arvioitiin METSO-ohjelman luonnontieteellisten
valintakriteerien pohjalta.

2.3 TULOKSET
Selvitysalueen luontotyypit ja lajisto ovat tavanomaisia. Kummankin selvitysalueen alasta suurimman osan
kattaa soranottoalueet ja niihin liittyvä reitistö.
Pohjoisempi selvitysalue on pääosin kuusivaltaista tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää. Alue on
hoitamatonta talousmetsää ja puusto on paikoin lähtenyt uusiutumaan luontaisesti ja paikoin lahopuuta on
runsaasti.
Eteläisempi selvitysalue on suurimmaksi osaksi kuivaa ja kuivahkoa mäntyvaltaista kalliometsää sekä
harvennettua tuoretta mäntykangasta. Lahopuuta löytyy lähinnä kallioalueilta. Alueen itälaita on
lehtipuuvaltaista lehtomaista metsää.

4

Alueilta ei havaittu luonnonsuojelulain 29§ mukaisia tai vesilain 11§ mukaisia arvokkaita pienvesiä. Osa
kalliokohteista lukeutuu metsälain 10§ kalliometsäksi ja METSO-kriteerit täyttäväksi kohteeksi.
Pohjoisemmalla alueella on lisäksi METSO-kriteerit täyttävää runsaslahopuista kangasmetsää ja
eteläisemmällä rehevää ja lajikirjoltaan monipuolista lehtometsää.

2.3.1 LUONTOTYYPPIKUVIOT
POHJOINEN ALUE

Kuva 2-1.Selvitysalueen luontotyyppikuviot
maastokarttapohjalla (Maanmittauslaitos 2017).

Kuva 2-2.Selvitysalueen luontotyyppikuviot
ilmakuvapohjalla (Maanmittauslaitos 2017).

1. Soranottoalue.
Kuvion kattaa soranottoon varattu alue. Laitojen kasvillisuutta tarkasteltiin pintapuolisesti ja lajistoon kuuluu
tyypillisiä joutomaiden lajeja, kuten peltovillakko, maitohorsma, ahosuolaheinä, punanata, huopakeltano,
vadelma ja paikoin sianpuolukka.
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2. Taimikko
Kuviolla kasvaa tiheää koivutaimikkoa. Pohja on kivikkoista ja kasvillisuus vaihtelee kuivahkon
puolukkatyypin kankaan ja tuoreen mustikkatyypin kankaan välillä.
3. Koivikko
Kuviolle on hakkuun jälkeen kehittynyt nuori koivuvaltainen metsä. Valtapuu on n. 20cm paksu koivu, jonka
alla kasvaa tiheää taimikkoa (koivu, pihlaja) ja nuoria kuusia. Pohja on osin ojan ympäristöön kehittynyttä
rehevää turvekangasta, joka vaihettuu lehtomaiseksi kankaaksi laidoilla. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluu
lehtomaisten metsien ruohovartisia: valkovuokko, huopaohdake, metsäalvejuuri, käenkaali, oravanmarja ja
metsäkastikka. Pensaskerroksessa kasvaa korpipaatsamaa ja vadelmaa.
4. Taimikko
Kuvio on aikoinaan avohakattua kalliometsää, jolla nyt kasvaa koivuvaltaista taimikkoa. Kenttäkerroksen
lajistoon kuuluu mm. sananjalka, metsäkastikka ja vadelma, paikoin kielo, mustikka ja muut tyypilliset
tuoreen kangasmetsän lajit.
5. Kangasmetsä
Kuviolla kasvaa nuorta kuusi-koivusekametsää. Kuivio on aikoinaan avohakattu/siemenpuuhakattu, josta
jäänteenä kuviolla kasvaa muutamia kookkaampia mäntyjä. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat sekalainen
lajikirjo kangasmetsien ja joutomaiden lajeja mm. kielo, mustikka, metsäkastikka, ahomansikka, käenkaali ja
maitohorsma.
6. Kosteapohjainen metsikkö
Selvitysalueen eteläreunalle rajautuu pienialainen pala kosteapohjaista sekametsää, joka on muodostunut
korpialueen ympärille. Kosteikkoa ympäröi harmaaleppää, koivua, kuusta ja tuomea kasvava nuori metsikkö.
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. metsäalvejuuri ja hiirenporras.
7. ja 8. Tienvarsimetsiköt
Tien ja soranottoalueen väliin jää kapeat metsäkaistaleet.
9. Louhikkoinen kangasmetsä
Kuvion pohja on erittäin louhikkoista. Kuviolla kasvaa kuvion 12 kaltaista tuoretta kuusivaltaista
kangasmetsää, joukossa kasvaa mäntyä ja koivua. Kenttäkerroksen valtalaji on mustikka, lajistoon kuuluvat
myös puolukka, metsälauha, kangasmaitikka ja vanamo. Lahopuuta on syntynyt kuviolle runsaasti.
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Kuva 2-3. Kuviolla 9 on kookasta kivilouhikkoa, jonka joukossa metsikkö kasvaa.
10. Männikkö
Kuvio eroaa ympäröivästä kangasmetsästä. Kuviolla kasvaa mäntyvaltaista nuorta tuoreen kankaan
männikköä. Kasvillisuuteen kuuluu mustikan lisäksi mm. metsälauha, sananjalka ja paikoin kielo. Tien laidassa
on pienialaisesti myös kuivempaa kalliometsää, jolla kasvaa mm. kanervaa ja puolukkaa.
11. Metsäautotie
Kuvio rajautuu metsäautotien ympärille. Tienpistoon on kehittynyt niittymäistä lajistoa, johon kuuluu mm.
aho-orvokki, tuoksusimake, harakankello ja linnunsilmä. Laidoilla kasvaa lehtipuutaimikkoa (koivu, raita,
pihlaja) ja lajistoon kuuluvat mm. sananjalka, kielo ja valkovuokko.
12. Tuore kangasmetsä
Kuviolla kasvaa varttunutta / vanhaa kuusivaltaista tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää. Kuusen joukossa
kasvaa mäntyä ja järeitä koivuja. Kenttäkerroksen valtalaji on mustikka, jonka seassa kasvaa lähinnä
puolukkaa, vanamoa, metsätähteä, oravanmarjaa ja paikoin kieloa ja sormisaraa. Kuvion lounaiskulmassa
kasvaa lehtomaista kangasta ja kuusen joukossa kasvaa järeää haapaa. Myös kuvion 13 kaakkoispuolen
kallionotkelmassa kuviolla kasvaa pienialaisesti lehtomaista kangasta ja puuston tulee mukaan haapa.
Kuviolla on paikoin runsaasti lahopuuta. Lahopuu on erityisesti keskittynyt tielle viettäviin rinteisiin. Puusto
on rinteissä myös kehittymässä luonnontilaisen kaltaisesti eri-ikäisrakenteiseksi. Kuvion pohjoisosassa
korkeimmilla paikoin on selkeimmin havaittavissa aikoinaan tehdyt harvennukset.
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Kuva 2-4. Kuvion 12 tuoretta kangasmetsää. Kuviolla
on eri-ikäistä lahopuuta.

Kuva 2-5. Kuviolla 13 on runsaslahopuista
kalliomännikköä.

13. Kalliometsä
Kuviolla kasvaa puuston rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaista kalliomännikköä. Männyn joukossa kasvaa
kuusta ja nuorta haapaa. Kuviolla on kokoonsa nähden runsaasti lahopuuta – sekä pystyyn kuolleita keloja
että maalahopuuta. Kenttäkerros vaihtelee jäkälävaltaisista laikuista kanerva- ja puolukkavaltaisiin laikkuihin.
Lajistoon kuuluvat myös mm. kangasmaitikka ja metsälauha.
14. Ojitettu korpi
Kuvio on osa laajempaa entistä korpialuetta, joka on ojituksen myötä muuttunut turvekankaaksi. Kuviolla
kasvaa tiheä koivuvaltainen taimikko, joukossa kasvaa nuoria kuusia. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat
kangasmetsien lajeista mustikka, puolukka, vanamo ja oravanmarja, joiden joukossa kasvaa korpien lajistoa,
kuten jokapaikansara, pullosara, metsäkorte, metsätähti ja metsäalvejuuri.
15. Lehtomainen kangasmetsä
Kuviolla kasvaa kuusen seassa runsaasti järeitä haapoja, koivua ja kuusen taimia. Kenttäkerroksen lajistoon
kuuluvat mm. mustikka, käenkaali, oravanmarja, valkovuokko, kielo, sananjalka, koiranputki ja ahomansikka.
Pensaskerroksessa kasvaa korpipaatsamaa. Kuvion poikki kulkee vanha metsäautotie. Kuviolla on
lehtilahopuuta.
16. Ruohokorpi
Pinnanmuotojen muodostamaan notkelmaan on kehittynyt vesitaloudeltaan luonnontilainen pienialainen
ruohoinen korpikuvio. Rahkasammalvaltaisella avoimella osuudella kasvaa ranta-alpia, kurjenjalkaa,
jokapaikansaraa ja ojasorsimoa. Laidoilla kasvaa tiheää kuusikkoa, pajua, korpipaatsamaa sekä kangasmetsän
lajistoa, kuten mustikkaa. Kuvio on erittäin kostea ja vesi seisoo kuviolla, minkä vuoksi kuviolle on
kehittynyt vaateliasta sammallajistoa, kuten haprarahkasammalta ja okarahkasammalta. Kuviolla on niukasti
lahopuuta.
Kuvio sijaitsee II-luokan pohjavesialueella (Orrmossmalmen B-0158554 B), mutta kasvillisuudesta ja
sammallajistosta päätellen korpikuvio ei vaikuta olevan lähdevaikutteinen, vaan kerää kosteutensa
pintavaluntana ympäröiviltä kuvioilta. Kuvio täyttää kuitenkin metsälain 10§ mukaiset ruohokorven
kriteerit.

8

Kuva 2-6. Kuviolla 16 on pieni ruohokorpikuvio.

ETELÄINEN ALUE

Kuva 2-7. Selvitysalueen luontotyyppikuviot.
Taustakarttana maastokartta, Maanmittauslaitos
2017.

Kuva 2-8. Selvitysalueen luontotyyppikuviot.
Taustakarttana ortoilmakuva, Maanmittauslaitos 2017.
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17. Joutomaa
Soranottoalueen pohjoispäässä kasvaa lajikirjo joutomaiden ruoho- ja heinävartisia kasveja. Kuvion poikki
kulkee ajoväylä. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. peltovillakko, tahmavillakko, maitohorsma, nurmirölli, peltoohdake, hietakastikka, otavalvatti, jauhosavikka, peltosaunio, ratamo, syysmaitiainen, leskenlehti, sananjalka,
nokkonen, metsäapila, nurmipuntarpää, mäkihorsma ja ketotuulenlento.
18. Metsäkaistale
Ajoväylän varressa kasvaa lehtipuutaimikkoa. Kuviolle ei voi määrittää varsinaista metsätyyppiä, sillä lajistoon
kuuluu sekalainen joukko metsien ja joutomaiden lajeja.
19. Harvennettu metsikkö
Kuvio on voimakkaasti harvennettua kuusikkoa. Kuusen joukossa kasvaa haapaa, mäntyä ja
kenttäkerroksessa mm. sananjalkaa, metsäkastikkaa, mustikkaa, oravanmarjaa, käenkaalia ja metsälauhaa.
20. Kuusikot
Kaksiosaisella kuviolla kasvaa tiheää ryteikköistä kuusikkoa, jonne on muodostunut runsaasti tuoretta
lahopuuta. Eteläisemmallä kuviolla kasvaa sekalainen lajikirjo lehtomaisten metsien, niittyjen ja joutomaiden
lajeja, johon kuuluu mm. metsäkastikka, metsäapila, vadelma, käenkaali, nokkonen, koiranputki, lehtokorte,
hietakastikka, harakankello, rönsyleinikki, maitohorsma. Pohjoisempi kuvio on puustoltaan niin tiheä, että
kenttäkerros on lähes paljas.
21. Soranottoalue
Kuvion kattaa soranottoon varattu alue. Kasvillisuutta ei tarkasteltu.
22. Kuusikko
Tien ja soranottoalueen välissä kasvaa tasaikäistä nuorta sekametsikköä. Kuvio on pääosin tuoretta
mustikkatyypin kangasmetsää, mutta kasvillisuuden joukossa on myös sekalaista ruohovartista ja
heinävartista kasvillisuutta, kuten metsäkastikkaa.
23. ja 24. Avohakkuut
Kuviolle on tehty tuore avohakkuu. Havaittavissa on vielä, että kuvioilla on kasvanut tuoretta mustikkatyypin
kangasmetsää ja kuvien 24 eteläosassa myös lehtomaista kangasta/lehtoa. Kuviolle 24 on jätetty pienialainen
suikale puustoista kalliomännikköä.
25. Harvennettu kuusikko
Kuviolla kasvaa tasaikäistä varttunutta kuusikkoa, jota on harvennettu voimakkaasti. Kenttäkerroksen
lajistoon kuuluu mustikkatyypin tuoreen kankaan lajistoa, kuten mustikkaa ja puolukkaa, mutta
harvennuksen johdosta myös metsäkastikkaa.
26. Kalliomännikkö
Kuviolla kasvaa varttunutta ja osin vanhaa mäntyvaltaista kalliometsää. Vanhimmat männyt ovat tyveltä
kilpikaarnaisia. Kenttäkerroksessa vaihtelevat jäkälävaltaiset karut laikut, sekä kuivat kanerva- ja
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puolukkavaltaiset alueet. Lajistoon kuuluvat myös kuivien kalliometsien tyyppilajit lampaannata ja
kangasmaitikka. Mustikkavaltaista tuoretta kangasmetsää kasvaa paikoin notkelmissa. Kuvio on aiemmin ollut
laajempi, mutta sen pohjoisosa on avohakkuun seurauksena muuntunut. Kuvio täyttää metsälain 10§
mukaisen kalliometsän kriteerit.

Kuva 2-9. Kuviolla 26 kasvaa jäkälävaltaista kalliomännikköä.
27. Notkelma ja 28. soistuma
Kallioselänteiden välisessä notkelmassa kasvaa kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää. Valtalajina kuviolla
kasvaa mustikka. Notkelman eteläosaan on muodostunut soistunutta kangasmetsää, jossa osin jo näkyvissä
korpimaisia piirteitä. Osittain soistuma vaikuttaa syntyneen vanhaan metsäautotien muodostamaan
notkelmaan.
29. Pieni puolukkakorpi
Kuviolle on muodostumassa pienialainen puolukkakorpi. Kuusen ja männyn joukossa kasvaa hieskoivua.
Puusto on kuviolla nuorta. Puolukan joukossa kasvaa pallosaraa, mustikkaa sekä kuivimmilla paikoin
kangasmaitikkaa. Sammallajistossa on puolukkakorville ominaisesti kangasmetsän ja korpien sammalia.

Kuva 2-10. Kuviolle 29 on kehittymässä puolukkakorpea.
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30. Ryteikkö
Kuviolla on avoimempi kalliolaikku ja ryteikköistä metsikköä, jonka ympäristöstä on kaadettu puustoa.
31. Talousmännikkö
Kuviolla kasvaa mäntyvaltaista nuorta tasaikäistä talousmetsää. Kuviota on harvennettu voimakkaasti.
Paikoin kasvaa yksittäisiä kuusia ja lehtipuiden taimia. Valtalaji on kenttäkerroksessa mustikka, jonka
joukossa kasvaa mm. metsätähteä, kanervaa, vanamoa, kevätpiippoa, metsälauhaa ja sananjalkaa. Kuviolla ei
juurikaan ole lahopuuta. Kuvion länsipuolella kulkee vanha metsäautotie.
32. Kalliomännikkö
Kuviolla kasvaa kuvion 26 kaltaisesti ympäristöä edustavampaa kalliomännikköä, joka on pääosin puustoltaan
luonnontilaisen kaltaisesti eri-ikäisrakenteista, varttunutta/vanhaa ja osin runsaslahopuista. Kuvion eteläosa
on puustoltaan nuorempaa ja näkyvissä on paikoin sahakantoja eli jälkiä harvennuksesta. Kenttäkerros on
karukkokankaille tyypillisten jäkäläpeitteisten ja kuiville ja kuivahkoille kankaille tyypillisen
varpukasvillisuuden mosaiikkia. Kuvion itäosassa on jyrkänne, jonka alapuolelle on kehittynyt rehevää lehtoa
(kuvio 33). Kuvion pohjoisosa täyttää metsälain 10§ mukaisen kalliometsän kriteerit.
33. Tuore lehto
Kuviolla kasvaa runsas- ja keskiravinteista tuoretta lehtoa. Kuvion puusto on nuorta/varttunutta ja sitä on
harvennettu voimakkaasti. Valtapuu on kuusi, jonka joukossa kasvaa haapaa, koivua ja raitaa. Kuviolla on
jonkin verran sekä lehti- että kuusilahopuuta. Lahopuuta on erityisesti kuvion 32 rajapinnassa jyrkänteen
juurella.
Pensaskerroksessa kasvaa useita lehtojen pensaita, kuten korpipaatsamaa, taikinamarjaa, koiranheittä,
punaherukkaa, terttuseljaa ja vadelmaa sekä tammen taimia. Kenttäkerroksen lajisto on erittäin
monipuolinen. Lajistoon kuuluvat mm. lehtojen vaateliaat mustakonnanmarja, sudenmarja, tesma ja
jänönsalaatti, sekä muuta lajistoa, kuten käenkaali, valkovuokko, metsäkorte, metsäorvokki, metsämaitikka,
oravanmarja, kielo, karhunputki, nurmitädyke, nuokkuhelmikkä ja sormisara.

Kuva 2-11. Kuvio 33 rajautuu kalliometsään ja
jyrkänteen juurella on runsaslahopuista kuusikkoa.

Kuva 2-12.Kuvion 33 kenttäkerroksen lajikirjo on laaja
– kuvassa näkyvä lehtotesma on vaatelias lehtojen
heinä.
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34. Kuusikko
Ympäröivästä mäntyvaltaisesti kangasmetsästä erottuu omana kuviona kuusivaltainen juotti. Kuusen
joukossa kasvaa 5 tammea, joista kaksi ovat n. 20cm paksuja ja loput n. 10cm paksuja. Kenttäkerroksen
lajisto on pääosin lehtomaiselle kankaalle tyypillistä käenkaalia ja oravanmarjaa sekä mustikkaa. Kuvion
pohjoisosassa on tiheä kuusijuotti, jolla on myös melko runsaasti tuoretta lahopuuta.
35. Lehtojuotti
Kuvion muodostaa lajistoltaan monipuolinen haapavaltainen lehtomainen metsikkö. Kuvio on muodostunut
pellon laitaan ja sen myötäisesti kulkee vanha metsäautotie. Kuviolla on myös jäänteitä vanhasta kiviaidasta.
Kuvion puusto on pääosin järeää haapaa, mutta joukossa kasvaa myös nuorta lehtipuustoa (haapa,
harmaaleppä, raita, tammi, koivu, pihlaja) sekä yksittäisiä nuoria kuusia. Kuvion eteläosassa on tiheämpi
taimikkoinen alue.
Kuvion kasvillisuus vaihtelee, mutta kauttaaltaan valtalajeina on lehtojen ja lehtomaisten kankaiden
ruohovartiset lajit. Monin paikoin puuston harvennuksen seurauksena taimikko on ottamassa vallan, mutta
myös puuston ja pensaskerroksen rakenteelta luonnontilaisen kaltaisia lehtolaikkuja esiintyy.
Autotien muodostamaan kosteampaan juottiin on syntynyt paikoin soistumia, joiden varrella kasvaa mm.
rantaminttu, ojaleinikki, ojasorsimo ja maitohorsma. Muutoin kuvio on pääosin lehtomaista kangasta ja
tuoretta keskiravinteista lehtoa, jonka lajistoon kuuluvat mm. käenkaali, oravanmarja, valkovuokko, kielo,
lillukka, ahomatara, ahomansikka, niittymaarianheinä ja pensaskerroksessa vadelma, taikinamarja, koiranheisi,
lehtokuusama ja tuomi. Kuvion eteläosasta löytyi myös esiintymä lehtokieloa, joka on vaatelias lehtolaji ja
todennäköisesti jäänne kuvion metsänkäsittelyä edeltävästä luonnontilaisemmasta lehtokuviosta. Pellon
laidassa kasvaa heinävaltaisempaa lajistoa, kuten nurmilauhaa ja koiranheinää.
36. Avohakkuu
Kuvio kuuluu osaksi laajempaa selvitysalueen ulkopuolelle jatkuvaa avohakkuukuviota, jolla kasvaa
lehtipuutaimikkoa, vadelmapensaikkoa ja metsäkastikkavaltaista heinikkoa. Kuviolta ei tehty tarkempaa
lajistoinventointia.

2.4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET
Metsälain 10 § mukaisiin kohteisiin voidaan lukea osa luontotyyppiselvityksen kuvioista 26 ja 32, jotka ovat
kalliometsinä kriteerit täyttäviä. Kuviot täyttävät myös ikänsä, luonnontilaisen puustonrakenteen ja
lahopuumäärän osalta METSO-ohjelman II-luokan kriteerit. Kuviot suositellaan säästettäväksi.
Kuviolla 33 sijaitseva lehto on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ja lajistoltaan edustava, mutta
se ei täytä puuston puolesta metsälain 10§ kriteerejä. Kuvio sopii METSO-ohjelman II-luokan kohteeksi ja
suositellaan paikallisesti arvokkaana kohteena säästämään ja kehittymään puuston rakenteelta takaisin
luonnontilaisen kaltaiseksi.
Kuviolla 16 sijaitseva ruohoinen korpikuvio täyttää metsälain 10§ mukaiset kriteerit ja on vesitaloudeltaan
luonnontilainen. Se lukeutuu myös METSO-ohjelman I-luokan kohteeksi ja on muutoinkin paikallisesti
monimuotoisuuden kannalta arvokas. Kuvio suositellaan säästettäväksi.
Kuviot 9, 12 ja 15 täyttävät varttuneina runsaslahopuisina metsinä osittain METSO-ohjelman II-luokan
mukaiset kangasmetsän ja kuvio 13 kokonaan kalliometsän I-luokan kriteerit. Kuvioilla on runsaasti
lahopuuta ja paikoin puusto on lähtenyt luontaisesti taimikoitumaan. Kuviot suositellaan säästettäväksi.
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Kuva 2-13. Maankäytön suositukset luontotyyppikartoituksen perusteella.
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3 LIITO-ORAVASELVITYS
Laura Ahopelto

3.1 LÄHTÖTIEDOT
Vuoden 2011 selvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy) eteläisemmältä osa-alueelta tunnistettiin liitooravalle soveltuvaa metsikköä, mutta havaintoja liito-oravasta ei alueelta tehty.

3.2 LIITO-ORAVAN EKOLOGIAA
Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa silmälläpidettävä (NT), luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu
laji. Se on pääosin yöaikaan liikkuva nisäkäs, joka päivisin viettää aikaa pesässään. Liito-oravalle tyypillinen
elinympäristö on yleensä vanha kuusivaltainen metsä, jossa on riittävä määrä haapaa ja muuta lehtipuustoa
ravinnoksi ja kolopuiksi. Eteläisessä Suomessa liito-orava elää laajojen metsäkokonaisuuksien ohella myös
taajamametsissä ja esimerkiksi pellonreunojen haavikoissa.
Liito-oravan elinympäristöksi soveltuva alue tarkoittaa ulkoisten merkkien perusteella määriteltyä aluetta, jonka
voidaan olettaa soveltuvan hyvin liito-oravalle. Liito-oravan elinpiiri on se soveltuvan elinympäristön osa, jota
kyseinen yksilö käyttää koko elinaikanaan. Ydinalue on liito-oravan elinpiirin usein pienehkö osa, jolla se viettää
suurimman osan ajastaan ja ydinalueella sijaitse lakisääteisesti suojeltu lisääntymis- ja levähdyspaikka.
Ydinalueella naaras kykenee viettämään talven hyväkuntoisena lisääntyäkseen seuraavana keväänä.
Liito-oravan elinalue on hyvin laaja. Se muodostuu useammasta ydinalueesta, joissa sillä on pesäpuita ja
lehtipuutihentymistä, joissa se ruokailee. Tyypillisin liito-oravan pesä on tikan kovertamassa haavan kolossa
tai oravan vanhassa risupesässä. Myös muut lehtipuut, kuten tervaleppä tai koivu voivat soveltua lajille
pesäpuuksi, mikäli siinä on sopiva kolo. Liito-oravan reviirillä on yleensä useita pesiä, joita se vaihtelee
säännöllisesti. Kaikki pesäpuut eivät ole joka vuosi asuttuja. (Hanski 2016).
Liito-orava syö talvisin lehtipuiden norkkoja (mm. haapa, koivu, terveleppä), joiden sisältämän siitepölyn
vuoksi sen jätökset saavat tunnusomaisen keltaisen sävynsä. Kesäisin liito-orava syö mm. puiden lehtiä ja
jätökset tummuvat. Liito-oravaselvitys tulee laatia kevättalvella, jolloin talven aikana kerääntyneet jätökset
on helpompi havaita. Kesäisin jätökset maatuvat nopeammin ja havainnointi vaikeutuu.
Liito-oravan elinympäristöjä selvitettäessä on huomioitava, että liito-oravan papana kertoo vain, missä liitoorava on liikkunut. Se ei kuitenkaan merkitse reviiriään papanoilla, joten joskus papanahavainto voi olla
täysin satunnainen (Hanski 2016).

3.3 MENETELMÄ
Ennen maastoinventointia selvitysalue käytiin läpi paikkatietosia aineistoja hyödyntäen. Tarkastelun
tavoitteena oli arvioida, missä selvitysalueella on liito-oravalle soveltuvaa metsää. Aineistoina hyödynnettiin
mm. tuoreinta ilmakuvaa ja VMI-metsänpeite aineistoja.
Alkutarkastelun jälkeen maaliskuun maastopäivänä käytiin jalkaisin läpi liito-oravalle soveltuvat metsiköt ja
niiden väliset kulkuyhteydet. Toukokuun maastopäivänä keskityttiin puustoltaan erityisen laadukkaiksi
arvioituihin liito-oravan elinympäristöihin ja niiden lähiympäristöön. Kesän kasvillisuusselvityksen yhteydessä
täydennettiin havaintoja.
Maastokäyntien aikana etsittiin liito-oravan pesäpuita (kolo- ja risupesiä) ja reitin varrelta tarkastettiin
kuusten, haapojen, tervaleppien sekä suurimpien koivujen alta jätöksiä. Kolopuut kirjattiin ylös GPSpaikantimella.
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Liito-oravalle sopivat metsäalueet ja muut koordinaattihavainnot siirrettiin tietokoneelle karttaohjelmaan ja
tallennettiin paikkatietoaineistona. Havainnot löytyvät shapefile-tiedostosta (koordinaatisto ETRG-GK25).

3.4 TULOKSET
Selvitysalueilta ei havaittu merkkejä liito-oravasta,
kuten ei löytynyt vuoden 2011 alueen eteläosan
selvityksessä. Kummaltakin alueelta löytyy liitooravalle soveltuvaa metsää, joka periaatteessa voi
joskus olla liito-oravan asuttamaa.

Kuva 3-1. Selvitysalueen liito-oravalle soveltuvat
metsäalueet ja havaitut kolopuut (ei papanoita).
Taustakarttana ortoilmakuva, Maanmittauslaitos 2017.

Pohjoinen alue
Alueen luoteispuolella pääosin alueen ulkopuolella kasvaa kuusi-haapasekametsää, jossa on liito-oravan
elinympäristöltään vaatimia piirteitä, kuten suojaisaa kuusikkoa ja järeitä haapoja. Jätöshavaintoja ei
kuitenkaan tehty, joten alue ei ole tällä hetkellä liito-oravan asuttamaa.

Kuva 3-2. Selvitysalueen koilliskulmassa kasvaa kuusen
joukossa muutamia järeitä haapoja.

Kuva 3-3.Selvitysalueen pohjoispuolella kasvaa järeitä
haapoja ja liito-oravalle soveltuvaa metsää.
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Eteläinen alue
Alueen itälaidalla kulkee järeää haapaa kasvava lehtojuotti. Useammasta haavasta havaittiin liito-oravalle
pesäksi soveltuva kolo, joista yhdestä havaittiin tikan pesä. Alue kuitenkin on hyvin epätodennäköisesti
tulevaisuudessakaan liito-oravan asuttamaa, sillä liito-orava joutuu kulkemaan pitkän matkaa epäsoveltuvan
metsäalueen poikki saavuttaakseen haavikon.

Kuva 3-4. Selvitysalueen eteläosassa on haapavaltainen
metsikkö.

Kuva 3-5.Käytännössä koko pellon laita on
haapavaltaista metsikköä ja useammassa haavassa
havaittiin myös kolo.

3.5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA MAANKÄYTÖN SUOSITUKSET
Selvityksessä ei havaittu merkkejä liito-oravasta, joten selvitysalueet eivät ole liito-oravan käytössä. Vaikka
alueelta löytyi useampia liito-oravalle soveltuvia metsäalueita, on hyvin epätodennäköistä, että liito-orava
levittäytyisi alueelle, sillä alueet ovat hankalien kulkuyhteyksien äärellä (mm. peltojen ja taimikoiden
ympäröimiä). Näin ollen maankäyttöä suunniteltaessa ei tarvitse huomioida liito-oravaa.

17

4 PESIMÄLINNUSTO
Jorma Vickholm ja Rauno Yrjölä

4.1 MENETELMÄ
Selvitysalueen pesimälinnusto tutkittiin kevään ja alkukesän aikana kartoitusmenetelmällä. Menetelmässä
laskija kiertelee alueella ja merkitsee kartoille näkö- tai kuulohavaintojen perusteella havaitsemansa lajit.
Sama menetelmä on yleisesti käytössä linnuston seurannassa (Koskimies & Väisänen 1988). Laskennat teki
lintukartoittaja Jorma Vickholm, ja lisäksi tuloksiin otettiin mukaan mm. lepakko- ja
kirjoverkkoperhosselvityksen yhteydessä tehtyjä havaintoja.
Laskentapäivät olivat
23.4.2018 klo 5.30-8.40, sää -2-+2, tuuli 0m/s, pilvisyys 3/8
17.5.2018 klo 4.40-8.05, sää +7, tuuli 2 m/s, pilvisyys 0/8
4.6.2018 klo 4.10-8.00, sää +15-17,tuuli 3 m/s, pilvisyys 7/8
Lisäksi alueelle tehtiin pöllökuuntelu 23.3.2018
Karttojen perusteella tehtiin tulkinta alueen reviirien määristä lajeittain. Reviirit tulkittiin niin, että yksikin
reviiriin viittaava havainto jollakin laskentakerralla riitti reviirin tulkintaan. Reviiriin viittasi laulava,
varoitteleva tai poikasille ruokaa kantava aikuinen lintu, tai pesä tai poikaset, jotka niin pieniä, että ovat
todennäköisesti syntyneet alueella.

4.2 YHTEENVETO TULOKSISTA
Alueella havaitut lajit ja niiden tulkitut parimäärät on esitetty taulukossa 4-1. Taulukossa on myös havainnot
lajeista, joille ei tulkittu reviiriä alueella. Lintujen uhanalaisuusluokitukset on esitetty lisätietosarakkeessa ja
ne perustuvat vuoden 2015 arviointiin (Tiainen ym. 2016).
Käytetyt luokitusten lyhenteet:
EN (endangered, erittäin uhanalainen)
VU (vulnerable, vaarantunut)
NT (near threatenet, silmällä pidettävä).
RT (regionally threatenet, alueellisesti silmällä pidettävä)
Taulukko 4-1. Malmgårdin selvitysalueen pesimäaikainen maalinnusto vuonna 2018
Laji

Lyhenne

Sinisorsa
Teeri
Pyy
Kurki
Töyhtöhyyppä
Metsäviklo
Lehtokurppa
Taivaanvuohi
Huuhkaja

ANAPLA
TETRIX
TETBON
GRUGRU
VANVAN
TRIOCH
SCORUS
GALGAL
BUBBUB

Uuttukyyhky

COLOEN

Reviirejä

Muut
havainnot

1
1
1
1

Lisätietoja
1 1/ kiert sorakuopalla, mahd reviiri
1 Väh. 1 reviiri alueen itäpuolella
1
Munapesä, 2 munaa
1 1 reviiri lähipelloilla, alueen ulkopuolella
1 Lepakkokartoituksissa havaittuja.
1 1 reviiri alueen itäpuolella
1 EN. 1 Ä alueen länsipuolen kalliolla
lepakkokartoituksessa.
1
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Sepelkyyhky
Käki
Käpytikka
Palokärki

COLPAL
CUCCAN
DENMAJ
DRYMAR

2
1
1

Kangaskiuru

LULARB

1

Kiuru
Törmäpääsky

ALAARV
RIPRIP

Haarapääsky
Metsäkirvinen
Niittykirvinen
Västäräkki
Punarinta
Rautiainen
Peukaloinen
Kivitasku
Pensastasku
Kulorastas
Räkättirastas
Laulurastas
Mustarastas
Hernekerttu
Pensaskerttu
Lehtokerttu
Mustapääkerttu
Pajulintu
Tiltaltti
Kirjosieppo
Harmaasieppo
Talitiainen
Sinitiainen
Töyhtötiainen
Hippiäinen
Puukiipijä
Kottarainen
Pikkuvarpunen
Varis
Korppi
Närhi
Peippo
Vihervarpunen
Hemppo

HIRRUS
ANTTRI
ANTPRA
MOTALB
ERIRUB
PRUMOD
TROTRO
OENOEN
SAXTRA
TURVIS
TURPIL
TURPHI
TURMER
SYLCUR
SYLCOM
SYLBOR
SYLATR
PHYLUS
PHYCOL
FICHYP
MUSSTR
PARMAJ
PARCAE
PARCRI
REGREG
CERFAM
STUVUL
PASMON
CORNIX
CORRAX
GARGLA
FRICOE
CARSPI
CARCAN

alueen länsirajalla
1 1 ulkopuolinen reviiri jossain länsipuolella.
Havaittiin kerran lentämässä alueen poikki.
1 VU. Vähintään 1 reviiri läntisemmällä
sorakuopalla, irtohavainto läntisemmältä

1

Itärajalla
VU. Kakkos- ja kolmoslaskennassa havaittu
molemmissa yht n 40 yksilöä (arvio),
havaittujen pesäkolojen määrä kasvoi
vastaavasti 63:sta 120:een

1
9

NT

20-40

1 Ykköslaskennassa 11p
4
8
2
1
2

NT
1 Koiras alueen itäpuolella 4.6
1 1 ä kolmoslaskennassa
1

7
3
2
4
3
1
12
2
2
4
9
4
1
4
1

VU

1
3
1
1 Reviiri jossain ulkopuolella
1
18
2
1
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Pikkukäpylintu
Keltasirkku
Yhteensä

LOXCUR
EMBCIT

2
7
147-167
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Tämän selvityksen perusteella alueen maalinnuston tiheys alueella on alhainen, mikä johtuu biotooppien
karuudesta metsäalueilla sekä laajoista maa-aineksen ottoalueista. Alueella pesivistä lajeista vaarantuneita
ovat kangaskiuru, törmäpääsky ja töyhtötiainen. Silmälläpidettäviä ovat kivitasku ja haarapääsky. Näistä
lintulajeista kangaskiuru, törmäpääsky ja kivitasku osin hyötyvät maa-ainestenotosta, sillä silloin niille
muodostuu sopivaa pesimäympäristöä eli avointa kivikkoa ja soramaata. Riskinä on, että toiminta voi myös
tuhota niiden pesiä, esimerkiksi törmäpääskyt pesivät hiekkatörmiin kaivamissan koloissa, ja jos törmästä
otetaan hiekkaa pesintäaikana pesät voivat tuhoutua.

Kuva 4-1. Kangaskiuru pohjoisosan sorareunan päällä.

Kuva 4-2. Eteläosan maa-ainesten käsittelyalueella on korkeita hiekkakasoja. Törmäpääskyt ovat tehneet pesiä
hiekkarinteeseen. Kasa on siirretty pesimäkauden jälkeen syksyllä 2018, mutta alueella on muita kasoja joissa
törmäpääskyt saattavat pesiä tulevina vuosina.
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Hieman yllättäen kurki pesi alueen sisällä, länsireunan ojan varrella. Selvityksessä havaittiin myös uhanalainen
huuhkaja, joka saattaa pesiä alueen länsipuolella olevilla kalliomäillä.
Aiemmassa selvityksessä vuonna 2011 (Helminen ym.) eteläisellä alueella havaittuja kosteapohjaisten
kuusimetsien lajeja pikkusieppoa, idänuunilintua ja sirittäjää ei nyt havaittu lainkaan. Se voi olla sattumaa,
mutta alueen metsiä on tuon jälkeen kaadettu ja harvennettu lisää ja lajien suosimaa kosteaa kuusimetsää on
alueella liian vähän jäljellä.
Linnuston perusteella suositellaan säilytettäväksi alueen länsiosassa kurjen pesäpaikka. Törmäpääskyjen
pesärinnettä ei saa sorruttaa pesimäaikana toukokuusta heinäkuun lopulle, jolloin pesintä on käynnissä.
Kesällä 2018 törmäpääskyjen käyttämä kasa on siirretty pesimäkauden jälkeen syksyllä 2018. Tulevina
vuosina törmäpääskyt saattavat pesiä jossain muissa alueella olevissa kasoissa, ja pesintä on tuolloin
turvattava.

Kuva 4-3. Harvalukuisten lajien reviirien sijainti vuonna 2018. Törmäpääskyjen pesimäpaikkana käyttämä
hiekkakasa on siirretty pesimäkauden jälkeen syksyllä 2018. Kartta: Maanmittauslaitos.
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5 LEPAKOT
Rauno Yrjölä
Suomessa havaitut 13 lepakkolajia ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Lisäksi ne kuuluvat EU:n
Luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on kielletty. Euroopan lepakoidensuojelusopimus (EUROBATS) velvoittaa osapuolimaitaan
myös säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita. Suomen nisäkkäiden uhanalaisuusluokituksessa
ripsisiippa on arvioitu erittäin uhanalaiseksi ja pikkulepakko uhanalaiseksi lajiksi (Liukko ym. 2015).
Selvityksen tavoitteena oli todentaa mitä lepakkolajeja alueella esiintyy, ja mitkä alueet ovat lajien kannalta
keskeisiä. Lepakoiden lisääntymisen kannalta erityisen arvokkaita ovat yhdyskunnille sopivat päiväpiilot
puiden koloissa, rakennuksissa ja muissa suojaisissa paikoissa sekä hyvät saalistusalueet riittävän lähellä
päiväpiiloja.

5.1 MENETELMÄ
Selvityksessä noudatettiin seuraavia ohjeistuksia ja suosituksia:



Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. ja Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen
suunnittelussa. Suomen ympäristö 742.
Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry 2011: Suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille,
tilaajille ja viranomaisille.

Selvityksessä alueella tehtiin neljä kartoitusta kesän eri aikoina. Alueella käveltiin ulkoiluteitä ja polkuja pitkin
ja lepakoiden havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta (Wildlife Acoustics EM Touch ja Petterson
240dx). Kartoitus aloitettiin noin tunti auringonlaskun jälkeen.
Kartoituspäivät:
13.6.2018 kello 23:30-01.00 +11, heikkoa tuulta
22.7.2018 kello 23:30-00.40 +18 tyyntä
8.8.2018 kello 22.45-23.45 +17 heikkoa tuulta
13.8.2018 kello 22.00-23.30 +15 heikkoa tuulta
Lisäksi alueella oli lepakoita passiivisesti tallentava
detektori (Wildlife Acoustics SM2Bat) neljässä eri
kohdassa (kuva 5-1).
Maastokauden jälkeen tallennukset tutkittiin
Wildlife Acousticsin Kaleidoscope Pro –ohjelmalla,
joka pyrkii automaattisesti määrittämään lajit ja
”siivoamaan” muut kuin lepakoiden äänet pois.
Käytännössä lajien tunnistaminen ei onnistu
ohjelmalta luotettavasti kuin muutaman lajin osalta,
esimerkiksi siipat ovat sille vaikeita. Siksi
määritykset katsottiin vielä läpi tietokoneen
ruudulla.
Kuva 5-1. Lepakoiden passiivitallentimien sijainti.
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Työssä ei pyritty määrittämään kattavasti kaikkia ääniä lajilleen, vaan tärkeintä oli selvittää lepakoiden
aktiivisuus ja esiintyminen eri alueilla. Ohjelman ”roskaääniksi” luokittelemaa aineistoa ei tarkistettu, vaikka
niissäkin lepakoiden pulsseja voisi olla. Pääosin ohjelman hylkäämät äänitteet ovat yleensä tuulen tai sateen
aiheuttamia ultraääniä, tai hyönteisten ja lintujen korkeita ääniä.
Lajit on määritetty äänipulssien muodon, korkeuden sekä frekvenssin perusteella. Äänten määrityksessä
sekä tutkimuksen suorituksessa soveltuvin osin apuna käytetyt teokset ja ohjeistot on listattu
kirjallisuusluettelossa (Skiba 2009, Russ 2012, Barataud 2015).
Siipat ovat pelkästään äänitteen perusteella vaikeita erottaa toisistaan, kun samalla ei ole tietoa yksilön
käyttäytymisestä. Isoviiksisiipan ja viiksisiipan erottaminen äänitteistä on vaikeaa, vaikka tietokoneen ruudulla
joitain eroja sonogrammeissa voi ehkä havaitakin. Myös isosiipan ja vesisiipan äänipulsseissa on
yhtäläisyyksiä. Siksi siippojenkin osalta on parempi ajatella määrityksiä ”viiksisiippatyyppinen” tai
”vesisiippatyyppinen” kuin 100% varmoina lajimäärityksinä.
Lepakoiden käyttämiä alueita on lopuksi arvotettu Eurobats-sopimuksen perusteella. Sen luokittelussa
luokka 1 on lepakoille tärkeää lisääntymis- tai levähdysalueet, luokka II lepakoille tärkeät ruokailualueet tai
siirtymäreitit ja luokka III muut tärkeät lepakkoalueet.

5.2

TULOKSET
Alueilla aktiivihavainnoinnissa tehdyt
lepakkohavainnot on esitetty kuvassa 5-2.
Havaituista lepakoista pääosa oli pohjanlepakoita,
joka on tavallisin lepakkolajimme ja viihtyy hyvin
myös avoimemmilla alueilla. Molemmat
viiksisiippalajit ovat tiheämpien metsien lajeja, ja
niistä kertyi havaintoja erityisesti pohjoisosan
kuusimetsäalueelta.
Lisäksi havaittiin aktiivikartoituksissa muutama
vesisiippa ja yksi korvayökkö. Korvayökön ääni on
hiljainen, ja sitä on hyvin vaikea havaita
kartoituksissa.

Kuva 5-2. Aktiivikartoitusten lepakkohavainnot, arvio
yksilöistä kaikkien käyntien perusteella.
Viiksisiippalajien havainnot keskittyvät jäljellä oleviin
kuusimetsiin. Kartta: Maanmittaulaitos.
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Passiivitallentimien keräämässä datassa lajien väliset suhteet ovat erilaisia kuin aktiivikartoituksessa. Tämä
johtuu osin tallentimien sijainnista. Ne sijoitettiin metsäalueille, ja siipat saalistavat pääosin vain niissä, joten
sama siippayksilö voi tulla yön aikana tallentimen lähelle lukuisia kertoja. Vastaavasti pohjanlepakot
saalistavat tavallisesti avoimissa metsänreunoissa tai metsän aukoissa.
Passiivitallennuksen aineistosta voidaan kuitenkin todeta, että lepakoiden aktiivisuus on ollut suurempaa
pohjoisella alueella (noin kaksinkertainen), ja myös kesän aikana on jonkin verran eroa. Kesän alussa
tallenteita on kertynyt noin kaksi kertaa enemmän kuin keskikesällä.
Taulukko 5-1. Passiivitallennuksen tulokset
Paikka Ajanjakso

1
2
3
4

28.5.-16.6.2018
20.6.-12.7.2018
28.5.-15.6.2018
20.6.-10.7.2018

Vuoro- Pohjan- Korvakausia lepakko yökkö
19
22
18
20

12
52
49
43

Isoviiksi/viiksisiippa

3

630
321
240
147

Vesisiippa
218
206
176
140

Siippalaji
446
237
189
112

Lepakko- Kaikki Tallenlaji
yhteen- teita
sä
/vuorokausi
156
1472
77
7
862
39
105
778
43
22
468
23

5.3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET
Alueella havaittiin aktiivikartoituksissa melko runsaasti saalistavia pohjanlepakoita, mutta muita lajeja oli
koko alueella selvästi vähemmän. Siippoja oli erityisesti pohjoisosan metsäalueella. Passiivitallentimien
aineiston perusteella jäljellä olevat kuusimetsäalueet ovat edelleen siippojen ruokailualueita.
Yhtään lisääntymis- tai levähdyspaikkaa ei kävelyillä saatu selville, mutta alueella havaittujen lepakoiden
määrä antaa ainakin olettaa, että lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on joko alueella puunkoloissa tai
esimerkiksi lähiseudun rakennuksissa.
EUROBATS suositusten mukaisessa luokittelussa alueen kuusimetsät ovat lepakoille soveltuvaa
ruokailualuetta, mutta lepakkotiheydet niillä eivät olleet kovin korkeita. Kuusimetsillä on paikallisesti
merkitystä alueen siippalajien ruokailualueina.
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6 KIRJOVERKKOPERHONEN
Rauno Yrjölä

6.1 JOHDANTO
Kirjoverkkoperhonen (Euphydryas matura) kuuluu täpläperhosten (Nymphalidae) laajaan heimoon.
Kirjoverkkoperhonen on listattu luontodirektiivin liitteessä IV. Esiintymät Keski- ja Pohjois-Euroopassa ovat
paikoittaisia. Suomessa kirjoverkkoperhosen vahvimmat kannat ovat Päijät-Hämeessä, Itä-Uudellamaalla ja
Kaakkois-Suomessa (Marttila 2005).
Kirjoverkkoperhonen on valoisien metsien laji, jota esiintyy sekä tuoreilla että kuivahkoilla kankailla. Usein
lajia havaitaan teiden pientareella. Lajin esiintymispaikalle on tärkeää mm. ravintokasvin esiintyminen alueella.
Kirjoverkkoperhosen toukan pääasiallinen ravintokasvi Suomessa on kangasmaitikka (Melampyrum pratense).
Naaras munii maitikoille, ja loppukesällä maitikoilta voi löytää toukkien seittisiä toukkapesiä.

6.2 MENETELMÄ
Kirjoverkkoperhosen mahdollista esiintymistä alueella selvitettiin touko-kesäkuussa 2018. Havaintopäivät
olivat 28.5. ja 20.6. Lämpimän toukokuun ansiosta tiedettiin, että kirjoverkkoperhosia oli havaittu jo kuun
lopulla, joten lajin lentoaika todennäköisesti osui noille päiville.
Kartoitukset tehtiin aamupäivisin. Perhosten lentoaktiivisuus on huipussaan usein päivän lämpimimpään
aikaan keskipäivällä, mutta hyvin lämpiminä päivinä perhoset voivat olla aktiivisia jo aamusta ja hellepäivinä
aktiivisuus laskee.

6.3 TULOKSET
Selvitysalueella ei havaittu yhtään kirjoverkkoperhosta. Alueella on kirjoverkkoperhosen ravintokasveja
runsaasti, sillä kangasmaitikka on hyvin yleinen alueen kuivissa mäntymetsissä. Selvityksen perusteella
kirjoverkkoperhosta ei esiintynyt ainakaan kesällä 2018 alueella eikä niillä siis ole vaikutusta alueen
suunnitteluun.

7 EKOLOGISET YHTEYDET
Selvitysalueen länsipuolella oleva Lindmossenin alue ympäristöineen on laaja metsäalue, joka on nk. luonnon
ydinalue. Luonnon ydinalueet ovat maakunnallisesti merkittäviä alueita luonnon monimuotoisuuden
säilymisessä. Luonnon ydinalueiden välille tulisi jättää ekologisia yhteyksiä, joita pitkin eläimet voivat siirtyä
alueelta toiselle. Malmgårdin alueella ekologinen yhteys on aiemmissa selvityksissä arveltu kulkevan tämän
selvitysalueen pohjoispuolella metsäalueita pitkin. Selvitysalueen kautta toimivaa yhteyttä ei olisikaan, sillä
maa-aineksen käsittelyalueet ovat vallitsevia. Jonkinlaista merkitystä eläinten liikkumiselle voi olla itäosan
pellonreunalla, joten sinne on syytä jättää puustoinen vyöhyke, myös maisemallisista syistä. Alueelta on tehty
erillinen maisemaselvitys.

25

8 YHTEENVETO SUOSITUKSISTA MAANKÄYTÖLLE
Alueen eri osat on luokiteltu eri osaselvitysten mukaisesti.
Luokittelu ohjaa tulevaa maankäyttöä, jossa voidaan tarvittaessa huomioida alueen eri luontoarvot.
Luontoarvojen arvoluokitus perustuu seuraavaan jaotteluun:





Luokka 1: Luonnonsuojelulain 29§ nojalla ehdottomasti säilytettävät luontotyypit ja
luonnonsuojelulain 47§ mukaisesti suojeltavien lajien kasvupaikat. Liito-oravan ydinalueet.
Minkäänlaista elinympäristöä heikentävää maankäyttöä ei sallita.
Luokka 2: Tärkeät ekologiset yhteydet, liito-oravien elinalueet, lepakoiden ruokailualueet ja
kulkureitit. Suositellaan säästettäväksi luontoarvoja merkittävästi heikentävältä maankäytöltä.
Luokka 3: Metsälain 10 § mukaiset kohteet sekä muut arvokkaat luontokohteet. METSO-ohjelman
mukaisesti arvokkaat kohteet. Maankäytössä suositellaan huomioimaan luontoarvot
mahdollisuuksien mukaan.

Kesän 2018 luontoselvitysten havaintojen ja suositusten yhteenveto alueen maankäyttöä varten on esitetty
kuvassa 7-1.
Kuva 7-1. Luontoarvot alueella.
Luokan 1 alueita ei todettu alueella.
Luokkaan 2 luokiteltiin kurjen ja
törmäpääskyjen pesimäpaikat, joita
molempia on suojeltava pesimäaikana.
Törmäpääskyjen käyttämä hiekkakasa on
poistettu syksyllä 2018, mutta linnut voivat
pesiä joihinkin toisiin kasoihin tulevina
vuosina.
Luokkaan 3 lukeutuu alueen pohjoisosan
pienialainen korpipainanne ja
kuusimetsäalue, sekä eteläosan metsälain
mukaiset kallioalueet ja kallion alusmetsä.
Kuusimetsät ja kallion alusmetsät ovat
myös lepakoille sopivaa ympäristöä,
lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja
niistä ei kuitenkaan löydetty.
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