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1 Tausta 

Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoima-alueen tuottama sähkö on tarkoitus yhdistää 
Alajärvellä Möksyn kylän lähellä sijaitsevalle Kotakankaan muuntoasemalle. Linja on 
suunniteltu nykyisen voimalinjan rinnalle eteläpuolelle (Kuva 1). 
 

 
Kuva 1. Sähkölinjan suunniteltu reitti. 

 
2 Menetelmät 

Maastokäynti tehtiin kolmen henkilön toimesta 30.6.2021. Maastokäynnillä käveltiin 
koko suunniteltu linja-alue läpi. Linjan vaatimalta alueelta ja noin 50 m etäisyydellä 
siitä kartoitettiin luontotyypit ja kasvillisuutta, sekä havainnoitiin myös muuta lajistoa 
ja huomionarvoisille lajeille ja lajiryhmille soveltuvia elinympäristöjä. Selvitysajankohta 
ei enää soveltunut varsinaiseen linnusto-, liito-orava tai viitasammakkoselvitykseen, 
eikä lepakoita selvitetty yöaikaan detektorilla. 
Linnustoselvityksen kannalta ajankohta sijoittuu aikaan, jolloin monilla linnuilla on 
poikaset ja havaittavuus on hyvin heikkoa, koska sekä emot että poikaset ovat 
piilottelevia. Linnustoa koskevat mahdolliset havainnot uhanalaisista tai muuten 
huomioitavista lajeista kuitenkin kirjattiin muistiin ja paikkatietoon. Samoin tallennettiin 
havainnot muun muassa liito-oravalle tai lepakoille soveltuvista elinympäristöistä, jotta 
niihin voidaan tarvittaessa tehdä oikea-aikaiset selvitykset. 
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Luontotyyppien määrittäminen perustui pääosin kenttäkerroksesta ylöspäin 
tapahtuvaan havainnointiin ja lajimäärityksiin, mutta joistain paikoista määritettiin 
myös pohjakerroksen lajistoa. Putkilokasvien osalta kartoituskäynneillä pyrittiin 
kiinnittämään huomioita myös mahdollisiin harvinaisten ja uhanalaisten lajien 
esiintymiin sekä toisaalta myös mahdollisiin vieraslajiesiintymiin. 
 
Kävely linjalla tehtiin noin klo. 3:30–9:30, joka on vuorokaudenajasta linnuston 
kannalta otollisin. Selvitysaamun sää oli tyyni (0-1 m/s), aurinkoinen/puolipilvinen ja 
lämpötila +13 aloitushetkellä. 
 

2.1 Luontokohteiden arvottaminen ja arvoluokitus 

Luokittelu helpottaa maankäytön suunnittelua, kun tiedetään, mitkä kohteet pitää 
ensisijaisesti ottaa huomioon suunnittelussa, mikäli kaikkia luonto- ja maisemakohteita 
ei voida säästää. 

Luontokohteiden luokitus pohjautuu Södermanin (2003) esittämään arvoluokitukseen, 
jota on täydennetty uusien selvitysten, muuttuvien luokitustarpeiden ja 
uhanalaisuustietojen perusteella.  

Arvoluokitus on seuraava: 

• kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

• kansallisesti arvokkaat kohteet 

• maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

• paikallisesti arvokkaat kohteet 

• muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

 

Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luonto- ja maisema-
arvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, 
luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta 
lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Mitä harvinaisemmasta ja 
uhanalaisemmasta lajista on kyse, sitä arvokkaampi alue on. Etenkin linnuston 
uhanalaistumiskehityksen johdosta uhanalaisuuskriteerejä joudutaan tarkastelemaan 
niiden osalta muusta lajistosta poiketen, koska uhanalaisissa lajeissa on mukana 
suhteellisen monilla paikoilla esiintyviä lajeja. 

Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, 
lahopuujatkumo ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet. 

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston alueet, Ramsar -alueet ja 
kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet). 
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Kansallisesti arvokkaat kohteet 

Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, 
suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, 
valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät 
lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä 
(LsL 29§), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien 
esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat (luontodirektiivi IVa, 
luonnonsuojeluasetus) ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet.  

Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat 
perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat. 

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet 

Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti 
arvokkaiksi luokitellut kohteet, maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI-alueet), 
seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien 
esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet, 
kuten edustavat uhanalaiset luontotyypit. 

Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet 

Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain 
erityisen tärkeitä elinympäristöjä (Metsälaki 10 §), vesilain mukaisten muuttamis-
/heikentämiskiellon alaisia kohteita (Vesilaki 11 §), yleis- ja asemakaavojen 
suojeluvarauksia, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikkoja 
sekä muita paikallisesti harvinaisia ja edustavia luontokohteita, kuten pienialaisia 
uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä. 

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa, mutta jotka ovat luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset 
tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat 
luonnonmuistomerkit, kuten hyvin kookkaat puuyksilöt. 

METSO-luokituksen mukaiset kohteet 

Metsäkokonaisuudet, jotka ovat Metsien monimuotoisuusohjelman kriteerit täyttäviä 
kohteita (METSO I, II, tai III). METSO-ohjelma rahoittaa vapaaehtoisesti suojeluun 
tarjottavia alueita. Maanomistaja voi halutessaan tarjota kohteeksi soveltuvaa metsää 
tai metsän osaa joko pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun. Omistuksesta ei 
välttämättä tarvitse luopua, ja omistaja saa täyden korvauksen puustosta verottomana. 
Liito-oravan elinalueet soveltuvat METSO-ohjelmalla suojeltaviksi kohteiksi. Metsoon 
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sopivat erittäin hyvin myös muun muassa korvet ja lehdot. 
(http://www.metsonpolku.fi). 

2.1.1 Uhanalaisuusluokitus 

Luontoselvityksen uhanalaisuusluokitus pohjautuu uhanalaisten lajien 
seurantatyöryhmän esitykseen, joka on laadittu IUCN:n uusien uhanalaisuusluokkien ja 
kriteerien mukaisesti (Rassi ym. 2010). Linnuston ja nisäkkäiden osalta käytetään 
päivitettyä arviointia (Hyvärinen ym. 2019). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset 
(CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit 
eivät ole uhanalaisia lajeja. Myös luontotyypit ovat luokiteltu samalla periaatteella 
(Kontula & Raunio 2018a ja 2018b). Luontotyyppien uhanalaisuudessa käytettiin Etelä-
Suomen luokitusta. 

Alueellisesti uhanalaiset lajit pohjautuvat uhanalaisuusluokitukseen, jossa aluejakona 
käytetään metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan: 
alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT). 

Suomelle on määritelty myös joukko lajeja, joiden suojelusta Suomi on erityisesti 
vastuussa (Rassi ym. 2001). Tämä perustuu siihen, että lajien kannasta merkittävä osa 
esiintyy Suomen alueella. Vastuulajien kohdalla seurantaa ja tutkimusta on 
tehostettava ja lajien elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 
Samalla tavalla on määritelty Suomelle tärkeimmät vastuuluontotyypit (Raunio ym. 
2008). Tällaisia ovat esimerkiksi suolammet ja aitokorpiin kuuluvat metsäkortekorvet. 

3 Tulokset 

3.1 Yleiskuvaus 

Linjan alue kuuluu Pohjois-Hämeen eliömaakunnalliseen alueeseen, mutta rajautuu 
monilta osin Keski-Pohjanmaan eliömaakunnalliseen alueeseen 
(https://www.luomus.fi/fi/eliomaakunnat). Metsäkasvillisuuden osalta alue kuuluu 
keskiboreaaliseen Pohjanmaa-Kainuu vyöhykkeeseen (Hotanen, Nousiainen, Mäkipää, 
Reinikainen, Tonteri, 2018). Yleisilmeeltään alue on melko tyypillistä Suomenselän suo-
metsämosaiikkia, korkeuskäyrien lähennellessä paikoin jopa 200 metriä. Alueen 
turvemaat on pääsääntöisesti ojitettu. 
 
Puusto kartoitetulla linjalla on pääosin mäntyvaltaista, kuusi- ja sekapuuvaltaisten 
metsien ollessa vähemmistönä. Mäntyvaltaisille metsille tyypilliset luontotyypit ovat 
siten kartoitetulla alueella enemmistönä. Valtaosa alueesta on metsätalouskäytössä, 
joten tämä näkyy myös alueen luonnontilassa. Kartoitetun alueen kasvillisuus koostuu 
pääosin alueen maantieteelliselle sijainnille tyypillisistä metsä- ja suokasveista. Linjan 
reitille tai sen läheisyyteen sijoittuu muutamia vaka- ja virtavesiä (Keskinen- lampi 
linjan kaakkoisosassa ja siitä koilliseen lähtevä puro sekä Savonjoki linjan länsiosassa. 
Valtaosa linjasta kulkee ojitetuilla soilla, jotka kuuluvat eriasteisten 
turvekangasluokitusten piiriin. Ojittamatonta suota on pienellä osuudella Keskinen- 
lammen ympäristössä. 



Kyyjärvi Kauniskangas sähkölinja 2021   6 (14) 
    
    

 

 
 

 
  

 
Yleiskuvaus lännestä itään edeten: 

1. Noin 6 km osuus Möksy–Poranen tien Länsipuolelta VT 16:n varressa olevalle 
muuntoasemalle nykyisen voimalinjan etelänpuoleista maastoa. Valtaosa 
kuljetusta reitistä oli kuivempien ja korkeampien maastonkohtien kirjomia 
ojitettuja suoalueita; eriasteisia muuttumia ja turvekankaita. Reitin edustavin 
puusto ja kasvillisuus oli Pyysaaret-nimisessä paikassa (voimalinjan molemmin 
puolin) ja kyseisen paikan lähiympäristössä. Vuorijärvennevan luoteispuolelle 
voimalinjan varteen työntyi myös hieman varttuneempi metsäkuvio. Muutoin 
puusto oli pääosin ojitusalueille tyypillistä, mäntyvaltaista kasvatusmetsää. 

2. Noin 5,5 km osuus Möksy-Poranen tieltä kaakkoon VT 16 tielle. Huosianmaan 
asutuksen läheisyydessä on suomuuttumien ja rämeen lisäksi alueelle 
keskimääräistä rehevämpiä kasvupaikkoja; tuoretta- ja lehtomaista kangasta. 
Lamminjärveltä kaakkoon vallitsevat eriasteiset turvekankaat, joiden välissä on 
tuoreen kankaan ja kuivahkon kankaan kuvioita. Puusto on mäntyvaltaista sekä 
paikoin sekametsää ja ikä vaihtelee tuoreista hakkuista varttuneeseen. 

3. Linjan itäkärjestä Kyyjärvi-Alajärvi-tielle (VT 16) noin 3 km osuudella 
pääasiallinen kasvupaikka on kuivahko kangas (VT), lisäksi on turvekangasta, 
isovarpurämemuuttumaa, kuivaa kangasta (CT) ja pienialaisesti luonnontilaisen 
kaltaista korpea. Keskinen- lammen ja puron tuntumassa on myös lehtomaista 
kangasta ja luonnontilaista suota (isovarpuräme). Puusto on valtaosin männikköä 
tai mäntyvaltaista sekametsää, iältään tuoreista hakkuista varttuvaan. 

 
Kuva 2. Linjan ympäristön kasvupaikat vaihtelevat lehtomaisesta kankaasta kuiviin kankaisiin 
(Luke 2019). 

3.2 Arvokkaat luontotyypit ja kasvillisuus  

Tässä luvussa on kuvattu kohteittain luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat 
kohteet: uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit ja kasvilajit. Rajaukset on 
esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Luontotyyppien perusteella rajatut arvokkaat kohteet ja havaitut kolopuut (numerot 2 
ja 6). 

Kohde 1. Luonnontilaan palautumassa oleva luhtanevakorpi. Alueen läpi on kulkenut 
oja, joka on alajuoksun puolelta umpeutunut/tukittu. Lehtipuuvaltainen ylispuusto 
vesitalouden ennallistumisen vuoksi isolta osin kuolemassa. Pensaskerroksessa on 
elävääkin puustoa, kuten katajaa sekä jonkin verran pajuja ja vaivaiskoivua. Lajistoa 
mm. kurjenjalka, tupasvilla, siniheinä, hieskoivu, pullosara, jokapaikansara, järvikorte, 
mutaluikka, harmaasara, suoputki, rätvänä, tähtisara, vaivaiskoivu, kataja, mänty, 
rauduskoivu, riippasara ja jouhisara. Kohde on paikallisesti arvokas luonnontilaisen 
kaltainen ja luonnontilaan palautumassa oleva. Luontotyypin määritys on vielä 
haastavaa, koska kyse on palautuvasta kohteesta. Luhtanevakorpi on valtakunnallisesti 
vaarantunut (VU) ja eteläisessä Suomessa erittäin uhanalainen (EN). 

Kohde 2. Kolopuu. Koivupökkelö, jossa on tikankolo. Voi soveltua lepakoiden 
pesäpaikaksi. 

Kohde 3. Pienialainen luonnontilassa säilynyt (lukuun ottamatta olemassa olevan 
voimalinjan puustotonta vyöhykettä) isovarpuräme ja tupasvillaräme. Molemmat 
suotyypit ovat valtakunnallisesti silmälläpidettäviä ja Etelä-Suomessa vaarantuneita 
(VU). Pienialaisuutensa vuoksi ei kovin edustava kohde. Paikallisesti arvokas. 
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Kuva 4. Kohteen 1 ennallistumassa olevaksi luhtanevakorveksi määritettyä luontotyyppiä. 

 
Kuva 5. Isovarpurämeen ja tupasvillarämeen vaihettumaa kohteella 3. Oikealla näkyy nykyistä 
johtoaukeaa. Rämeen puusto on osin vanhaa ja pienikasvuista mäntyä. 
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Kuva 6. Kohteen 4 rehevää puronvarsilehtoa. 

Kohde 4. Luonnontilainen isovarpuräme, joka vaihettuu varttuvan tuoreen kankaan ja 
lehtomaisen kankaan sekametsän kautta leveähköksi puronvarsilehdoksi, noin 3-5 m 
uomasta. Olemassa olevan johtoaukean reunassa lehto vaihettuu luhtakorven kautta 
luhdaksi. Puronvarsilehto on tuoretta keskiravinteista ja runsasravinteista lehtoa, jossa 
on myös ravinteisten korpien kasvillisuutta: mm. lehtokuusama, metsäkurjenpolvi, 
terttualpi, suo-orvokki, metsäimarre, mesimarja, kurjenjalka, metsäalvejuuri ja 
kultapiisku. Puro on tummavetinen ja uoma on melko syvään uurtunut sekä 
mutkitteleva. Uoma on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen lammesta 
seuraaville pelloille saakka. Vastaavat luonnontilaisena säilyneet uomat ovat seudulla 
hyvin harvinaisia. Luontotyypit ovat jääneet osin johtoaukealle ja jatkuvat myös toisella 
puolella nykyistä voimajohtolinjaa. Johtoaukean osalla puronvarressa on myös 
saraluhtaa ja purossa kasvaa vehkaa ja ulpukkaa. Puuston poisto johtoaukealta on 
vaikuttanut todennäköisesti luontotyyppiin. Kohtalaisen edustavat kohde ja 
johtoaukeaa lukuun ottamatta luonnontilaisena tai luonnontilaisen kaltaisena säilynyt 
kokonaisuus, joka jatkuu lammen rantaan saakka. Seudullisesti arvokas kohde. 
Uhanalaiset luontotyypit: isovarpuräme (NT, Etelä-Suomi VU), tuore keskiravinteinen 
lehto (VU), tuore runsasravinteinen lehto (EN) ja havumetsävyöhykkeen purot ja 
pikkujoet (VU, Etelä-Suomi EN). 

Kohde 5. Pienialainen luonnontilaisen kaltainen pallosarakorpiräme, metsäkortekorpi ja 
mustikkakorpikokonaisuus. Kohteella olevat vanhat ojitukset ovat kasvaneet umpeen. 
Pohjoisreunalla korpirämeosuudella kasvaa runsaasti maariankämmekkää. Uhanalaiset 
luontotyypit: pallosarakorpiräme (NT, Etelä-Suomi VU), metsäkortekorpi ja 
mustikkakorpi eli aitokorvet (EN). 



Kyyjärvi Kauniskangas sähkölinja 2021   10 (14) 
    
    

 

 
 

 
  

 
Kuva 7. Kohteen 5 aitokorpea. 

Kohde 6. Kolopuu. Koivupökkelö, jossa on tikankolo. Voi soveltua lepakoiden tai liito-
oravan pesäpaikaksi. Rajauksella 4. 

Muu kohde: Voimalinja ylittää Savonjoen, joka on luonnontilainen tai ainakin 
luonnontilaisen kaltainen kyseiseltä osin. Linjan kohdalla jokivarren vallitseva kasvisto 
tai puusto ei ollut mitenkään ympäristöstään merkittävästi poikkeavaa, saati 
merkittävää, mutta tuoreimman Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen 
(2018) mukaan Havumetsävyöhykkeiden keskisuuret joet, pienet joet ja purot ovat 
vaarantuneita (VU) luontotyyppejä. Savonjoessa elää myös uhanalaisia ja- tai 
luontodirektiivin lajeja, kuten taimen (EN), harjus (VU) ja jokirapu (EN) ja 
pikkunahkiainen. Osalle mainituista lajeista virtavedet ovat ensisijainen elinympäristö. 
(Punainen kirja 2019.) 

3.3 Linnusto 

Linjalla havaitut lajit on esitetty taulukossa 1. Lajeja havaittiin kaikkiaan 39. 
Parimääräarviota ei ole esitetty, koska selvitysajankohta ei sovellu 
linnustotiheyksien arviointiin. Taulukossa 2 ja kuvassa 8 on esitetty havaitut 
huomionarvoiset lajit. Huomionarvoisista lajeista tehtiin kaikkiaan 24 havaintoa 
13:sta lajista. Koivikkonevan ympäristössä on mahdollisesti metson soidin, 
koska siinä jo lyhyellä selvityskäynnillä soidinajan ulkopuolella havaittiin kaksi 
metsokukkoa. Metsojen soitimeksi soveltuvia ympäristöjä on linjan reitillä 
runsaasti myös muualla, kuten raportin kansikuvassa näkyvä alue. 
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Taulukko 1. Linjalla yhdellä käynnillä havaitut lintulajit (39 lajia). 

 

Havaitut lajit
Riekko Lagopus lagopus

Teeri Tetrao tetrix
Metso Tetrao urogallus
Kurki Grus grus
Taivaanvuohi Gallinago gallinago
Pikkukuovi Numenius phaeopus
Kuovi Numenius arquata
Metsäviklo Tringa ochropus
Sepelkyyhky Columba palumbus
Käki Cuculus canorus
Käpytikka Dendrocopos major
Metsäkirvinen Anthus trivialis
Peukaloinen Troglodytes troglodytes
Rautiainen Prunella modularis
Punarinta Erithacus rubecula
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus
Laulurastas Turdus philomelos
Punakylkirastas Turdus iliacus
Kulorastas Turdus viscivorus
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla
Lehtokerttu Sylvia borin
Hernekerttu Sylvia curruca
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix
Tiltaltti Phylloscopus collybita
Pajulintu Phylloscopus trochilus
Hippiäinen Regulus regulus
Harmaasieppo Muscicapa striata
Hömötiainen Parus montanus
Töyhtötiainen Parus cristatus
Sinitiainen Parus caeruleus
Talitiainen Parus major
Puukiipijä Certhia familiaris
Korppi Corvus corax
Peippo Fringilla coelebs
Järripeippo Fringilla montifringilla
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula
Keltasirkku Emberiza citrinella
Pohjansirkku Emberiza rustica
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Taulukko 2. Huomionarvoiset lintulajit. Havaintopaikat on esitetty kuvassa 8. Uhanalaisuusa = 
valtakunnallinen uhanalaisuusluokka, Direktiivilaji = EU:n lintudirektiivin liitteen I-laji, 
Vastuulaji = Suomen erityisvastuulajit, joiden kannasta merkittävä osa pesii Suomessa, 
Alueellinen = alueellisesti uhanalaiset lajit (alue 3 a). 

 
 

 
Kuva 8. Linjalla tai linjan läheisyydessä havaitut huomionarvoiset lintulajit. 

3.4 Luontotyyppikartoituksen yhteydessä tehdyt muut merkittävät havainnot 

Muista huomionarvoisista lajeista ei selvityksessä saatu havaintoja. Virtavedet ja 
suuremmat ojat soveltuvat saukon elinympäristöksi, joka on hyvin laaja. Pesäpaikkoja 
ei linjan läheisyydessä havaittu. 

Laji Uhanalaisuus Direktiivilaji Vastuulaji Alueellinen

Riekko Lagopus lagopus VU
Teeri Tetrao tetrix x x
Metso Tetrao urogallus x x x
Kurki Grus grus x
Taivaanvuohi Gallinago gallinago NT
Pikkukuovi Numenius phaeopus x
Kuovi Numenius arquata NT x
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus x
Hömötiainen Parus montanus EN
Töyhtötiainen Parus cristatus VU
Järripeippo Fringilla montifringilla NT x
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus x
Pohjansirkku Emberiza rustica NT x
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Linjan selvitysvyöhykkeellä havaittiin kaksi kolopuuta, jotka voivat soveltua lepakoille 
tai liito-oravalle pesäpaikaksi (karttakuvassa 3 kohteet 2 ja 6). Kohteen 2 ympäristö ei 
ole liito-oravan suosimaa kuusivaltaista metsää vaan talousmännikköä. Kohteen 6 
ympäristö puronvarressa on lajille soveltuvaa. Koivikkonevasta luoteeseen on myös 
jossain määrin liito-oravalle soveltuvaa tuoreen- ja lehtomaisen kankaan sekametsää 
(runsaasti lehtipuuta ml. haapaa, ja kuusia). Metsä linjan läheisyydessä on nuorta-
varttuvaa. 

4 Yhteenveto 

Kartoitetun alueen metsä- ja suomaat ovat pääosin talousmetsävaltaisia ja nykyisellään 
varsin voimallisesti käsiteltyjä. Selvitetyn linjan noin 15 km pituisella osuudella todettiin 
vain muutama arvokas kohde. Moni uhanalaisista linnuista tehty havainto sijoittui 
näiden kohteiden yhteyteen. Reitillä oli vain vähän liito-oravalle tai lepakoille soveltuvaa 
ympäristöä. Metson soidinpaikoiksi soveltuvia alueita sen sijaan on melko paljon.  

Viitteet: 

https://www.luomus.fi/fi/eliomaakunnat (Viitattu 11.8.2021 klo. 13.00) 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ (Viitattu 13.1.2022) 
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