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1. JOHDANTO 

Hollolan kunnalla on käynnistymässä asemakaavan laatiminen, jonka tarkoituksena on mahdollis-

taa katuyhteyden (n. 0,5 km) toteuttaminen Raikkosen alueelle. Suunnittelualue sijaitsee Hollo-

lan pohjoisosassa rajautuen Lahden kaupungin rajaan. Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. 

Kaavahanke liittyy alueen länsipuolelle Vesijärven rannalle sijoittuvaan uuteen Raikkosen asuin-

alueeseen, jonka asemakaavatyö on käynnistynyt vuonna 2014. Asemakaavoitus tältä osin on 

keskeytetty, koska alueelle suunniteltua katuyhteyttä ei ole ratkaistu. 

 

Suunnittelualueen luontoarvoja on selvitetty alustavasti syksyllä 2015 (Ramboll 2015). Tässä 

luontoselvityksessä on tarkennettu syksyn 2015 selvityksen tuloksia laatimalla alueelle tarken-

nettuja lajisto ja luontotyyppiselvityksiä. Selvityksen laadinnasta ovat vastanneet FM ympäristö-

ekologi Jussi Mäkinen ja FM biologi Satu Laitinen Rambollista. 

 

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti. 
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2. LIITO-ORAVASELVITYS 

2.1 Liito-oravan uhanalaisuus 

Liito-orava (Pteromys volans, VU) on taigalaji, joka elää Suomessa esiintymisalueensa länsireu-

nalla. Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa (Liukko ym. 2015) liito-orava 

on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteiden II ja 

IV(a) lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä todetaan, että luontodirektiivin liitteessä IV (a) tar-

koitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuiden lisäksi niiden lä-

heisyydessä sijaitsevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. 

 

2.2 Yleistä liito-oravista 

Liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee toimeen nuoremmissakin 

metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Luontaisessa 

elinympäristössä kasvaa järeitä haapoja sekä kuusia, leppää ja koivua. Tyypillinen liito-oravan 

asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia. Lii-

to-oravan reviirit ovat usein kallioiden juurilla, pienvesien varsilla ja rinteissä. Vanhojen sekamet-

sien puuttuessa liito-orava suosii peltojen reunametsiä, vesistöjen rantametsiä ja pihametsiä. Lii-

to-oravan pääravintopuu on haapa ja leppä, mutta myös koivu ja raita kelpaavat ravinnoksi. Lii-

to-orava pesii mielellään tikan tekemässä haavankolossa, oravan tekemässä kuusen risupesässä 

tai pöntössä. Liito-orava käyttää keskimäärin 3-8 pesäpaikkaa. Aikuisen liito-oravanaaraan elin-

piiri on yleensä kooltaan 4-10 hehtaaria, koiraan keskimäärin 60 hehtaaria. Yhden uroksen elin-

piirissä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Reviirillä on usein 1-3 ydinaluetta, jotka saattavat ol-

la 100–200 metrin päässä toisistaan; näillä ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pääasiassa 

oleskelevatkin. Ydinalueet ovat usein haapa- ja leppävaltaisia reheviä lehtolaikkuja, joilla on sekä 

ravinto- että kolopuita ja myös sopivaa suojapuustoa näiden välillä. Liito-oravan ydinalueet ovat 

kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Liito-

oravan biologiaan liittyvä huomionarvoinen erikoispiirre on se, että liito-oravien käyttämä alue 

voi olla väliaikaisesti tyhjä, mutta se voidaan asuttaa myöhemmin uudestaan. 

Liito-orava liitää ihopoimunsa varassa puusta toiseen ja pystyy liitämään n. 20–30 metriä levei-

den aukkojen yli, riippuen puuston korkeudesta. Yli 40 metriä leveät aukeat alkavat muodostaa 

esteitä liito-oravan liikkumiselle. Maassa laji on kömpelö. 

 

2.3 Aikaisemmat liito-oravahavainnot 

Kaava-alueen liito-oravia on selvitetty edellisen kerran vuonna 2010 (Metsänen 2010). Tuolloin 

selvitys painottui vuoden 2016 suunnittelualueen länsipuolelle Vesijärven rannan läheisyyteen, 

mutta myös nykyiseltä suunnittelualueelta tehtiin havaintoja liito-oravan papanoista. Pesäpuita 

nykyiseltä suunnittelualueelta ei löydetty (kuva 2-3). 
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Kuva 2-1. Ote Metsäsen (2010) liito-oravaselvityksestä. Todetut pesäpaikat on esitetty punaisin palloin 
ja muut ulostehavainnot keltaisin palloin. Vihreät nuolet osoittavat lajin kulkureittejä. Vuoden 2016 
suunnittelualue on osoitettu vaaleanpunaisella rajauksella. 

 

2.4 Menetelmät 

Liito-oravan esiintymistä alueella kartoitettiin etsimällä lajin ruokailu- ja pesimäpaikoiksi sopivien 

puiden ja puuryhmien alta liito-oravan papanoita. Erityisen tarkasti tarkistettiin kolopuiden, met-

sikön suurempien kuusten sekä isojen haapojen tyvet. 

Papanoita kertyy yleensä eniten talven aikana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttä-

män kolopuun alla ei kuitenkaan ole aina havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita 

voi löytyä myös ruokailupaikkojen alta. 

Suunnittelualueelle tehtiin maastokäynnit liito-oravan kartoittamiseksi 14.3. ja 3.5.2016 (FM ym-

päristöekologi Jussi Mäkinen). 

 

2.5 Tulokset  

Suunnittelualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä löydettiin kolmelta erilliseltä alueelta liito-

oravan mahdollisia pesäpuita (kuva 2-2) sekä näiden ympäristöstä useita puita, joiden alla oli lii-

to-oravan ulostepapanoita.  

 

Eniten havaintoja tehtiin suunnittelualueen itäosasta, jossa hieman suunnittelualueen rajan ete-

läpuolelta löytyi kahden kolohaavan alta ja ympäröivien puiden juurilta liito-oravan tuoreita ulos-

tepapanoita. Jätöshavaintojen perusteella tämän todennäköisen lisääntymispaikan liito-oravien 

kulkuyhteys kulki suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevaan kuusivaltaiseen metsään harven-

nushakkuun yhteydessä säästettyjä haapoja hyödyntäen. Havaintojen perusteella kyseinen elin-

piiri rajoittui suunnittelualueen itäosaan. 



 

 

  
 
 

7 

 

Kuva 2-2 Liito-oravahavainnot suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä vuonna 2016 
 

 

Kuva 2-3 Liito-oravan ulostepapanoita suunnittelualueen itäosan elinpiirillä haavan juurella 
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Suunnittelualueen keskellä mäen päällä kahden lähekkäisen järeän kuusen juurella oli useita eri-

ikäisiä ulostepapanoita maaliskuussa 2016 (kuva 2-4). Myös kuusten lähellä olleen kolohaavan 

juurella oli muutamia papanoita. Kyseinen kolohaapa oli tulkittavissa mahdolliseksi pesäpuuksi 

havaintojen perusteella. Metsän rakenteen perusteella tämä mäen päällä sijaitseva elinpiiri kyt-

keytyy todennäköisesti itärinteen laajempaan elinpiiriin. 

 

Kolmas liito-oravan mahdolliseksi pesäpuuksi ja elinympäristöksi tulkittu alue oli aivan suunnitte-

lualueen länsireunalla. Yhden kolohaavan juurelta löytyi muutamia ulostepapanoita maaliskuussa. 

 

Varsinaisen suunnittelualueen havaintojen lisäksi länsipuolelle sijoittuneen alueen metsää kartoi-

tettiin pintapuolisesti maaliskuussa 2016, jotta kokonaiskuva alueen liito-oravareviireistä täyden-

tyisi. Alueelta löytyi kolmesta eri paikasta liito-oravan ulostepapanoita haapojen juurelta (kuva 2-

2), joten alueella on todennäköisesti myös liito-oravan pesäpaikkoja. Tällä alueella pesäpaikkoja 

ei kartoitettu tarkemmin eikä havaintojen perusteella rajattu liito-oravan elinpiirejä. Tehtyjen ha-

vaintojen perusteella vuoden 2010 selvityksessä (Metsänen 2010) esitetty liito-oravan ydinalue 

on edelleen asuttu ko. alueella. Vuoden 2016 suunnittelualueelta tulee turvata puustoisen yhtey-

den säilyminen länteen.  

 

 

Kuva 2-4 Suunnittelualueen keskellä mäen päällä sijainneiden kahden kuusen juurella oli runsaasti liito-
oravan papanoita. 
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3. LEPAKKOSELVITYS 

3.1 Suomen lepakot 

Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maas-

samme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), jota tavataan Lap-

pia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinus), isoviik-

sisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritus). Myös pik-

kulepakon (Pipistrellus nathusii) on todettu lisääntyvän Suomessa ainakin satunnaisesti. Muut 

Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puut-

teellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta 

tarkkaan. 

 

Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän 

suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat 

lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. 

Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolopuiden määrä on metsä-

talouden vuoksi vähentynyt. 

 

Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi käyvät 

mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja ete-

lään talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiede-

tään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat ran-

nikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo suunnistaa. 

 

3.2 Lepakoiden suojelu 

Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. 

Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen 

on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelu-

lain 38 §:n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kan-

sainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päivä-

piilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. 

 

Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousympäristö-

jen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa; 

tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisimmässä Suomen la-

jien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja 

pikkulepakko vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa on myös luokiteltu luonnonsuojeluasetuk-

sessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. 

 

3.3 Menetelmät 

Jokaisella lepakkolajilla on tunnusomainen kaikuluotausääni, jonka perusteella suurin osa lajeista 

voidaan määrittää. Joillakin lähisukuisilla lajeilla, kuten siipoilla, äänet muistuttavat usein suures-

ti toisiaan, ja esimerkiksi viiksisiippa ja isoviiksisiippa on mahdollista erottaa vain tarkkojen ana-

tomisten tuntomerkkien perusteella. Maankäyttöhankkeisiin liittyvissä kartoituksissa oleellisinta 

usein on, että lepakoiden esiintyminen tietyllä alueella havaitaan. 

 

Raikkosen suunnittelualueella kartoitettiin lepakoita kolmena yönä kesällä 2016. Lepakkokartoi-

tuksessa käytettiin kahta Anabat-lepakkodetektoria, jotka tunnistavat ja nauhoittavat automaat-

tisesti lepakoiden käyttämiä ultraääniä. Toisen detektorin kanssa liikuttiin suunnittelualueella ja 

sen ympäristössä jalkaisin (aktiivikartoitus) ja toinen jätettiin nauhoittamaan yhteen paikkaan 

koko yöksi (passiivikartoitus). Detektoreilla nauhoitetut äänet analysoitiin AnaLook-

tietokoneohjelman avulla.  

 

Kartoitukset tehtiin alku-, keski- ja loppukesällä. Kartoitusaikataulu on esitetty taulukossa 3-1. 

Kartoitusreitti suunniteltiin aiemman maastokäynnin sekä karttatarkastelun perusteella siten, et-

tä suunnittelualueella ja sen läheisyydessä sijaitsevat lepakoille soveliaat ympäristöt tulivat kar-

toitetuiksi. Kartoitukset tehtiin poutaisina ja kohtuullisen tyyninä öinä, koska voimakas sade tai 

tuuli voi vähentää lepakoiden saalistusaktiivisuutta. Kartoitus aloitettiin noin puoli tuntia aurin-

gonlaskun jälkeen ja lopetettiin noin puoli tuntia ennen auringonnousua. Kartoitusreitit ja passii-

videtektorien sijoituspaikat on esitetty kartalla kuvassa 3-1.  
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Kuva 3-1 Aktiivikartoitusreitit ja passiividetektorien sijoituspaikat. 

 

 

Passiividetektorit sijoitettiin lepakoille potentiaalisesti soveliaille saalistuspaikoille. Kesäkuussa 

detektori oli sijoitettuna leveän vesiojan viereen, vetisen luhta-alueen reunalle, rehevälle ruoho-

turvekankaalle, jolla kasvaa järeää lehtipuustoa. Heinäkuussa detektori oli sijoitettuna mäen 

päälle pienelle kalliolle, jota ympäröi rehevä lehto ja haavasta, koivusta ja männystä koostuva 

harva, järeä puusto. Elokuussa detektori oli sijoitettuna tiheän, varttuneen haavikon reunaan, 

jossa on sekapuuna kuusta ja jonka vieressä on lehtipuutaimikkoa. 

 

Taulukko 3-1. Kartoitusaikataulu. 

Pvm Aloitus Lopetus Käytetty aika Sää 

2.6.16 23.00 3.15 4 h +18°… +8°C, kirkas, tyyni 

21.7.16 22.30 4.00 5,5 h +18°… +16°C, pilvinen, heikko tuuli 

17.8.16 21.30 5.00 7,5 h +16°… +13°C, puolipilvinen, kohtal. tuuli 
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Lepakoiden ruokailuun ja levähtämiseen käyttämien alueiden luokittelussa on käytetty seuraavaa 

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen suosittelemaa luokittelua: 

 

 Luokka I: Luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittama lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

 Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. 

 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. 

 

Ohjeet maankäytön suunnitteluun edellä kuvattujen luokkien osalta ovat seuraavat: 

 

 Luokka I: Hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty. Poikkeami-

seen tarvitaan alueellisen ELY-keskuksen myöntämä lupa. 

 Luokka II: Maankäytössä huomioitava alueen arvo lepakoille, tärkeät arvot vaihtelevat 

alueittain. EUROBATS sopimus velvoittaa huomioimaan luokan II alueet, tätä ei kuiten-

kaan ole laissa määrätty.  

 Luokka III: Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. 

 

 

Kuva 3-2 Passiividetektori kalliolla rehevän lehdon keskellä heinäkuussa. 
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3.4 Tulokset 

Suunnittelualueella havaittujen lepakoiden lukumäärät lajeittain on esitetty taulukossa 3-2. Tau-

lukoissa ei ole mukana niitä äänihavaintoja lepakoista, jotka olivat liian lyhytkestoisia tunnistet-

tavaksi. Detektorien nauhoittaman aineiston perusteella ei ole mahdollista päätellä havaittujen 

lepakoiden tarkkoja yksilömääriä. Yhdeksi havainnoksi tulkittiin tässä kaikki yhden minuutin si-

sällä samasta lepakkolajista tehdyt havainnot. 

Taulukko 3-2. Lepakkoselvityksen yhteydessä tehdyt lepakkohavainnot. 

 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Yhteensä 

 Aktiivi Passiivi Aktiivi Passiivi Aktiivi Passiivi  

Pohjanlepakko 18 4 21 19 13 4 79 

Vesisiippa 37 - - - - - 37 

Siippalaji 16 115 67 106 98 67 469 

Lepakkolaji - - - 4 - - 4 

Yhteensä 71 119 88 129 111 71  

Yhteensä 190 217 182 589 

 

Lepakoita havaittiin suunnittelualueella ja sen läheisyydessä runsaasti. Kaikkiaan havaintoja teh-

tiin 589 kappaletta. Valtaosa havainnoista koski siippoja (vesisiippoja ja määrittämättömiä siip-

palajeja). Havaintoja siipoista saatiin kaikkiaan 506 kappaletta eli 86 % havainnoista. Pohjanle-

pakkohavaintoja saatiin 79 kappaletta eli 13 % havainnoista. Aktiivikartoituksessa havaittiin eni-

ten lepakoita puustoisilla alueilla ja järven rannassa. Passiividetektoreista eniten havaintoja yön 

pituuteen suhteutettuna kertyi koivuluhdan reunalta (kesäkuu) ja vähiten tiheästä haavikosta 

(elokuu). Aktiivikartoituksessa tehdyt lepakkohavainnot on esitetty kartalla kuvassa 3-3. 

 

 

Kuva 3-3. Aktiivikartoituksissa tehdyt lepakkohavainnot.  
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3.5 Tulosten tulkinta 

Karttaan kuvassa 3-4 on rajattu suunnittelualueelle ja sen läheisyyteen sijoittuva lepakoille tär-

keä ruokailualue (luokka II). Rajaus on tehty havaintomäärien ja erityisesti siippojen runsauden 

sekä havaintojen kuukausien välisen toistuvuuden perusteella. Lähimmät lisääntymispaikat ovat 

todennäköisesti rakennuksissa suunnittelualueen ulkopuolella. On mahdollista, että lepakot käyt-

tävät päiväpiiloinaan alueella esiintyvien järeiden haapojen ja lahopuiden koloja, mutta näitä päi-

väpiilopaikkoja ei erikseen kartoitettu. Siirtymäreitteinään lepakot todennäköisesti käyttävät 

suunnittelualueen ja sen ympäristön metsäkaistaleita ja vesistöjä. 

 

 

Kuva 3-4 Lepakoille tärkeän ruokailualueen rajaus (vihreä väri). Havaintojen selitykset kuvassa 3-3. 
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Kuva 3-5 Vesisiippoja kesäkuussa Vesijärven rannassa.  
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4. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

4.1 Menetelmät 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien selvittämiseksi alueelle tehtiin maastokäynti 14.6.2016 (Satu 

Laitinen). Alue kierrettiin jalkaisin ja kuvioitiin puuston ja kasvillisuuden perusteella. Huomionar-

voiset havainnot tallennettiin GPS-laitteelle. Selvityksessä keskityttiin erityisesti uhanalaisiin tai 

muuten huomionarvoisiin kasvilajeihin (Rassi ym. 2010), uhanalaisiin luontotyyppeihin (Raunio 

ym. 2008), luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuihin suojeltuihin luontotyyppeihin, metsälain 10 

§ tarkoittamiin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja vesilain 2. luvun 11 § mukaisiin luonto-

tyyppeihin. 

 

4.2 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeeseen. 

Suunnittelualueen kasvillisuudessa on runsaasti kulttuurivaikutteisuutta, puusto on pääosin voi-

makkaasti käsiteltyä ja maa monin paikoin muokattua ja ojitettua. Suunnittelualueella on run-

saasti lehtoa. Alueen lehtotyypeistä yleisin on keskiravinteinen tuore lehto, jossa on paikoin run-

sasravinteisiin sekä kuiviin lehtotyyppeihin viittaavia piirteitä. Lehtokuvioiden puusto on voimak-

kaasti käsiteltyä eivätkä lehtotyypit rinnastu luonnontilaisiin luontotyyppeihin. Puuston kaadosta 

aiheutuneesta valoisuuden lisääntymisestä johtuen pensas- ja kenttäkerros ovat monin paikoin 

hyvin reheviä. Alueen länsiosassa on märkää luhtaa ja turvekangasta. Alueen kuviointi on esitet-

ty kappaleessa 4.4 ja kuviokartta kuvassa 4-1. 

 

4.3 Huomionarvoiset lajit ja luontotyypit 

Metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei suunnittelualueella havaittu.  

 

Arvokkain luontotyyppi on kuvion 1 koivuluhta (kuvat 4-1, 4-2), joka ihmisvaikutuksesta huoli-

matta sisältää luonnontilaiseen luhtaan rinnastettavia arvokkaita piirteitä (märkyys, lahopuusto, 

monipuolinen luhtalajisto). Koivuluhdat on luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT) 

ja Etelä-Suomessa vaarantuneiksi (VU) luontotyypeiksi. 

 

 

Kuva 4-1 Koivuluhtaa kuviolla 1. 
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Lehtokuvioiden 7 ja 10 alueella kasvaa runsaasti eri-ikäisiä metsälehmuksia. Kookkaita puuyksi-

löitä on vain muutamia, mutta yhteensä alueella kasvaa yli 60 erillistä runkoa, joiden läpimitta 

rinnan korkeudelta on yli 7 cm. Lisäksi välittömästi suunnittelualueen kaakkoispuolella (kuvion 

nro 13 kaakkoispuoli) kasvaa yli 20 lehmusrunkoa lisää. Suunnittelualueella olevat lehmusryhmit-

tymät eivät täytä luonnonsuojelulain 29 § määritelmää suojellusta luontotyypistä, sillä alueen 

metsät eivät ole luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia voimakkaiden metsätaloustoimien 

vuoksi (Pääkkönen & Alanen 2000). 

 

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua valkolehdokkia (Platanthera bifolia) havaittiin kolmessa 

paikassa yhteensä kymmenen kukkivaa yksilöä (kuva 4-2). Suunnittelualueella ei havaittu uhan-

alaisia kasvilajeja. 

 

 

Kuva 4-2 Suunnittelualueen kuviointi sekä huomionarvoisten kasvilajien kasvupaikat. 
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4.4 Kasvillisuuskuviot 

 

1. Koivuluhta. Aikoinaan tehty ojitus on kuivattanut luhta-aluetta voimakkaasti ja kiihdyttänyt 

etenkin koivun kasvua. Kuvio on ojituksesta huolimatta edelleen märkä ja sillä on paikoin isoja 

allikoita vielä kesäkuun puolivälissä. Kuviolla kasvaa melko tiheästi varttunutta koivua ja seka-

puuna harvakseltaan raitaa, tervaleppää ja nuorta kuusta sekä kuivemmilla paikoilla mäntyä ja 

haapaa. Pensaskerroksessa on kiiltopajua (Salix phylicifolia). Märillä pinnoilla ja allikoissa kasvaa 

runsaasti luhtaisuutta ilmentäviä lajeja: kurjenjalkaa (Comarum palustre), järvikortetta 

(Equisetum fluviatile), pitkäpääsaraa (Carex elongata), terttualpia (Lysimachia thyrsiflora), ran-

tamataraa (Galium palustre), rönsyleinikkiä (Ranunculus repens) ja suovehkaa (Calla palustris). 

Mätäspinnoilla kasvaa mustikkaa (Vaccinium myrtillus), puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) ja rii-

denliekoa (Lycopodium annotinum). Kuviolle on syntynyt melko runsaasti ohutta lehtilahopuuta. 

Koivuluhdat on luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT) ja Etelä-Suomessa vaaran-

tuneiksi (VU) luontotyypeiksi. Kuvio ei täysin rinnastu luonnontilaisiin luontotyyppeihin ojitukses-

ta ja sitä seuranneesta maan kuivumisesta ja puuston kasvun kiihtymisestä johtuen. Kuviolla on 

kuitenkin edelleen korkeat luontoarvot sen märkyydestä ja lahopuuston runsaudesta johtuen. 

  

2. Ruohoturvekangas. Kuvion puusto on varttunutta koivua ja nuorta kuusta, pensaskerrokses-

sa on tuomea ja vadelmaa (Rubus idaeus). Kenttäkerroksessa on runsaasti metsäalvejuurta 

(Dryopteris carthusiana) sekä käenkaalia (Oxalis acetosella), metsäkortetta (Equisetum sylvati-

cum), lillukkaa (Rubus saxatilis), mustikkaa ja kieloa (Convallaria majalis). Kuviolla on jonkin 

verran ohuehkoa lehtilahopuuta. Kuvio on kuivunut voimakkaasti ojituksen myötä. 

 

3. Puolukkaturvekangas. Kuvion puusto on järeää mäntyä, sekapuuna on koivua ja alikasvok-

sena nuorta kuusta. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa ja suopursua (Ledum palustre). 

Kuvio on kuivunut ojituksen myötä. 

 

 

Kuva 4-3 Puolukkaturvekangasta kuviolla 3. 

 

4. Koivuluhta. Muistuttaa kuviota 1, mutta puusto on nuorempaa ja kiiltopajua on enemmän. 
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5. Maakaapelilinja. Puuton. Pensaskerroksessa on kiiltopajua ja kenttäkerros on rehevä, kult-

tuurivaikutteinen ja paikoin soistunut. 

 

6. Lehtipuutaimikko. Metsätyyppi on kulttuurivaikutteista, keskiravinteista tuoretta lehtoa sekä 

ruohoturvekangasta. Kuviolla kasvaa pihlajan, harmaalepän ja koivun taimia sekä joitakin varttu-

neita koivuja ja haapoja. Pensaskerroksessa on vadelmaa ja kenttäkerroksessa mm. metsäalve-

juurta, kieloa, metsäkortetta, sananjalkaa (Pteridium aquilinum) ja käenkaalia. 

 

7. Tuore lehto. Metsätyypiltään tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) 

lehtoa, jossa on paikoin tuoreen runsasravinteisen sinivuokko-käenkaalityypin (HeOT) lehdon ja 

etenkin ylärinteillä myös kuivan runsasravinteisen nuokkuhelmikkä-linnunhernetyypin (MeLaT) 

lehdon piirteitä. Puusto on hakattu lukuun ottamatta alueelle harvakseltaan jätettyjä siemen-

puumäntyjä, järeitä haapoja ja koivuja sekä muutamia kuusia. Kuviolla kasvaa myös yksittäin ja 

pieninä ryhminä varttuneita ja järeitä metsälehmuksia. Lehmuksen runkoja (rinnakorkeusläpimit-

ta vähintään 7 cm) laskettiin noin 50 kpl kuvion alueelta. 

 

Pensaskerros on monin paikoin tiheää ja muodostuu vadelmasta, lehtokuusamasta (Lonicera xy-

losteum) ja taikinamarjasta (Ribes alpinum), paikoin on myös koiranheisiä (Viburnum opulus) ja 

vaahterantaimia. Kenttäkerroksen valtalaji on kielo, jonka lisäksi on metsäkastikkaa (Calama-

grostis arundinacea), valkovuokkoa (Anemone nemorosa), metsäimarretta (Gymnocarpium dry-

opteris), lillukkaa, vuohenputkea (Aegopodium podagraria) ja paikoin runsaasti mustakonnan-

marjaa (Actaea spicata). Kuivemmilla ylärinteillä kasvaa kielon ja valkovuokon lisäksi paikoin 

runsaasti mäkilehtolustetta (Brachypodium pinnatum) sekä nuokkuhelmikkää (Melica nutans), si-

nivuokkoa (Hepatica nobilis), mustikkaa, sananjalkaa, aitovirnaa (Vicia sepium), kevätlinnunher-

nettä (Lathyrus vernus) ja ahomataraa (Galium boreale). Kuviolla havaittiin kahdessa paikassa 

yhteensä yhdeksän kukkivaa valkolehdokkia, joka on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Tuo-

reet keskiravinteiset lehdot on luokiteltu sekä valtakunnallisesti että Etelä-Suomessa vaarantu-

neiksi. Kuvio ei kuitenkaan rinnastu luonnontilaisiin luontotyyppeihin voimakkaasta puuston kä-

sittelystä johtuen, mutta kuviolla on edelleen melko korkeat luontoarvot lehtoalueen laajuudesta 

ja rehevyydestä johtuen.  

 

 

Kuva 4-4 Tuoreen keskiravinteisen lehdon lajistoa kuviolla 7. 
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Kuva 4-5 Varttuneita metsälehmuksia ja valkolehdokkikasvusto kuviolla 7. 

 

8. Tuore lehto. Kuviolla kasvaa tiheää varttunutta haavikkoa ja alikasvoksena nuorta kuusta, 

sekapuuna on hieman koivua. Metsätyyppi on tuoretta keskiravinteista lehtoa (OMaT), jonka 

kenttäkerroksessa on runsaasti kieloa sekä lisäksi metsäkastikkaa, metsäkurjenpolvea (Geranium 

sylvaticum) ja metsäalvejuurta. Alarinteellä metsätyyppi vaihettuu tuoreeseen mustikkatyypin 

kankaaseen (MT), jonka kenttäkerroksen valtalaji on mustikka. 

 

9. Tuore lehto. Kuviolla kasvaa tiheää varttunutta ja järeää haavikkoa ja alikasvoksena nuorta 

kuusta ja pihlajaa. Metsätyypeiltään kuvio on kuvion 8 kaltainen. 

 

 

Kuva 4-6 Tuoretta keskiravinteista lehtoa ja varttunutta haavikkoa kuviolla 9. 
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10. Tuore lehto. Kuvio muistuttaa kuviota 7, mutta järeää puustoa on jätetty hieman enem-

män: mäntyä sekä koivua, haapaa, pihlajaa ja muutamia metsälehmuksia. Metsätyypiltään kuvio 

on enimmäkseen keskiravinteista tuoretta (OMaT) lehtoa. Kuviolla havaittiin luonnonsuojelulain 

nojalla rauhoitettu valkolehdokki. 

 

11. Pihapiirejä. 

 

12. Kallio. Kuviolla kasvaa joitakin järeitä mäntyjä sekä haavan, pihlajan ja kuusen taimia. 

Puusto on käsiteltyä. Pensaskerroksessa on katajaa (Juniperus communis) ja taikinamarjaa ja 

kenttäkerroksessa on kivikkoalvejuurta (Dryopteris filix-mas) sekä harvakseltaan isomaksa-

ruohoa (Sedum telephium), ahosuolaheinää (Rumex acetosella) ja ahomansikkaa (Fragaria ves-

ca). Osa kuviosta on kasvillisuudesta paljasta sammal- ja jäkäläpintaa. 

 

13. Tuore lehto. Muistuttaa kuviota 7, mutta puusto on hieman tiheämpää: järeää kuusta, män-

tyä, haapaa ja koivua. Metsätyypiltään kuvio on keskiravinteista tuoretta (OMaT) lehtoa. 

 

 

Kuva 4-7 Tuoretta keskiravinteista lehtoa kuviolla 10. 

 

14. Tuore lehto. Puusto on käsiteltyä ja koostuu muutamista järeistä haavoista, koivuista ja 

männyistä sekä nuorista kuusista, pihlajista, tuomista ja tammista. Kuvion länsireunan rinteessä 

kasvaa kolme metsälehmusta. Metsätyypiltään kuvio on runsasravinteinen tuore sinivuokko-

käenkaalityypin (HeOT) lehto, jossa on kulttuurivaikutteisuutta. Tiheässä pensaskerroksessa on 

vadelmaa, lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja koiranheisiä. Kenttäkerros on rehevä ja siinä kasvaa 

runsaasti kieloa, käenkaalia, valkovuokkoa, lehtokortetta (Equisetum pratense) ja mustakon-

nanmarjaa, näiden lisäksi on lehtotesmaa (Milium effusum), syyläjuurta (Scrophularia nodosa), 

jänönsalaattia (Mycelis muralis), ojakellukkaa (Geum rivale), sananjalkaa ja nuokkuhelmikkää.  
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Kuva 4-8 Tuoretta runsasravinteista lehtoa kuviolla 14. 

 

15. Lehtipuutaimikko. Tienvarren ja pihanreunustojen tiheää nuorta lehtipuustoa, mm. har-

maaleppää, pihlajaa, koivua ja haapaa sekä vadelmaa. Metsätyyppi on lähinnä kulttuurivaikut-

teista tuoretta lehtoa ja kenttäkerroksessa kasvaa mm. komealupiinia (Lupinus polyphyllus), voi-

kukkaa (Taraxacum sp.), hietakastikkaa (Calamagrostis epigejos), metsäkastikkaa, nurmilauhaa 

(Deschampsia cespitosa) ja sarjakeltanoa (Hieracium sp). 

 

16. Tuore lehto. Pihapiiriin rajoittuva metsäalue, jonka metsätyyppi on tuore keskiravinteinen 

lehto (OMaT). Puustossa on järeää haapaa ja varttunutta kuusta sekä tuomea, pensaskerrokses-

sa taikinamarjaa ja lehtokuusamaa ja kenttäkerroksessa käenkaalia, valkovuokkoa, vuohenput-

kea ja sananjalkaa. 
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5. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 

5.1 Menetelmät 

Suunnittelualueen kartoitettiin pesimälinnustoa kolmella maastokäynnillä, 14.3., 12.5. ja 

14.6.2016. Ensimmäisestä kartoituskerrasta vastasi Jussi Mäkinen, seuraavista Satu Laitinen. 

 

Pesimälinnustoselvitys tehtiin kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988) soveltaen 

kulkemalla suunnittelualue läpi siten, että mikään osa alueesta ei jäänyt yli 50 metrin päähän 

kuljetusta reitistä. Reviirihavainnot merkittiin karttapohjalle. Reviiriksi tulkittiin mm. laulava koi-

ras, varoitteleva tai ruokaa kantava koiras tai naaras, reviirikahakka sekä nähty pesä tai poikue. 

Varsinaiset pesimälintulaskennat suoritettiin aamulla noin kello viiden ja yhdeksän välillä mahdol-

lisimman poutaisella, vähätuulisella säällä. Kartoitusaikataulu on esitetty taulukossa 3-1. 

 

Kartoituslaskennassa kiinnitettiin huomiota erityisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokitel-

tuihin lajeihin (Tiainen ym. 2016), EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin ja Suomen 

kansainvälisiin linnustonsuojelun erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001). Ensimmäisellä kartoitus-

kerralla etsittiin erityisesti merkkejä (ruokailujäljet, soidinhavainnot, näköhavainnot) alueella 

mahdollisesti esiintyvästä valkoselkätikasta. 

 

Lisäksi liito-oravakartoitusten, kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitusten ja lepakkoselvitysten yh-

teydessä kertyi täydentäviä lintuhavaintoja, jotka on huomioitu alla. 

Taulukko 5-1 Linnustokartoitusten ajankohdat kartoitusaikataulu. 

Pvm Kello Sää 

14.3.16 07.15 – 10:30 heikko tuuli, -1 ... +0 °C 

12.5.16 6.20 – 8.45 kirkas, tyyni, +2 … +11 °C 

14.6.16 5.00 – 9.00 kirkas, heikko tuuli, +6 … +23 °C 

 

5.2 Tulokset 

 

5.2.1 Lajiston yleiskuvaus 

Suunnittelualueen pesimälinnusto koostuu pääosin kulttuurialueille ja seka- ja lehtimetsille tyypil-

lisestä lajistosta. Suunnittelualueella havaittiin yhteensä 29 pesiväksi tulkittavaa lajia (liite 1). 

Alueen rehevässä lehdossa on mm. uuttukyyhkyn, mustapää- ja lehtokerttujen, tiltaltin, musta-

rastaiden ja tali- ja sinitiaisten reviirejä. Koivuluhdalla pesivät lehtipuustoa suosiva kultarinta ja 

kuhankeittäjä. Pihojen reunoilla on kirjosieppojen, harakoiden ja räkättirastaiden reviirejä. Järeät 

haavat ja koivuluhdan lahopuusto houkuttelevat alueelle tikkoja: alueella on palokärjen, harmaa-

päätikan, pikkutikan ja kahden käpytikan reviirit. 

 

Suunnittelualueella havaittiin neljä huomionarvoista, eri suojeluluokituksissa mainittua lajia. Lajit 

olivat uusimman lintujen uhanalaisuusluokituksen (Tiainen ym. 2016) mukaan erittäin uhanalai-

seksi (EN) luokiteltu kuhankeittäjä, vaarantuneeksi (VU) luokiteltu taivaanvuohi ja EU:n lintudi-

rektiivin liitteessä I mainitut harmaapäätikka ja palokärki. Huomionarvoisten lajien reviirihavain-

not on esitetty kartalla kuvassa 5-1 ja lajit on esitelty tarkemmin kappaleessa 5.2.2. Lisäksi 

suunnittelualueen pohjoispuoleisella metsäalueella pesii vaarantuneiksi luokitellut punatulkku ja 

hömötiainen (ei esitetty kartalla). 

Taulukko 5-2 Suunnittelualueella havaitut huomionarvoiset lintulajit. 

Laji Tiet. nimi Parimäärä Suojeluluokitus 

Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 VU 

Harmaapäätikka Picus canus 1 D 

Palokärki Dryocopus martius 1 D 

Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 1 EN 

D = EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittu laji, VU = vaarantuneeksi luokiteltu laji, EN = erittäin uhanalai-

seksi luokiteltu laji 
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Kuva 5-1 Huomionarvoisten lajien reviirit. 

 

5.2.2 Huomionarvoisten lajien esittely 

 

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago), vaarantunut 

Taivaanvuohi pesii yleisenä rehevillä soilla ja kosteilla niityillä koko maassa. Kanta on kuitenkin 

pienentynyt siinä määrin, että lajin uhanalaisuusluokkaa nostettiin viimeisimmässä lintujen uhan-

alaisuusarviossa (Tiainen ym. 2016) elinvoimaisesta vaarantuneeksi. Uhanalaisuuden syyt ovat 

epäselvät. Raikkosen alueella havaittiin yksi soidinlentoa lentävä koiras touko- ja kesäkuun 

käynneillä suunnittelualueen luhtaisen länsiosan yllä. 

 

Harmaapäätikka (Picus canus), lintudirektiivi I-liite 

Harmaapäätikka esiintyy Suomessa levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Meillä lajin levinneisyy-

den pääpaino on tammivyöhykkeellä, mutta se on runsastunut myös Keski-Suomessa ja havain-

toja pesinnästä on Lapista asti. Lajin pesimäympäristöä ovat järeää puustoa kasvavat lehti- ja 

sekametsät, jalopuulehdot ja vanhat puistot, mutta myös havumetsien lehtipuulaikut, joissa on 

tarpeeksi suuria lehtipuita. Laji suosii etenkin haavikoita. Lajin kanta Suomessa on 3000-4000 

paria. Suunnittelualueella havaittiin harmaapäätikan maastopoikue järeitä haapoja harvakseltaan 

kasvavalla lehtoalueella kesäkuussa. 

 

Palokärki (Dryocopus martius), lintudirektiivi I-liite 

Palokärki on Suomessa yleinen pesimälaji pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Kanta on kasva-

nut viimeisten vuosikymmenien aikana 1900-luvulla tapahtuneen taantumisen jälkeen, minkä ar-

vellaan johtuvan mm. lajin sopeutumisesta pesimään ihmisasutuksen läheisyydessä. Palokärki 

suosii ikääntyneitä metsiä, joissa on tarpeeksi paksuja puita pesäkolon kaivertamiseen. Kolo on 

yleensä männyssä tai haavassa. Linnun elinympäristö saattaa olla usean neliökilometrin laajuinen 

alue ja vaikka laji on paikkauskollinen, etenkin nuoret yksilöt vaeltavat usein syksyisin. Suunnit-
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telualueella havaittiin reviirihuutoa huuteleva palokärki toukokuun käynnillä järeää haapaa har-

vakseltaan kasvavalla lehtoalueella, mutta pesäkoloa ei havaittu. 

 

Kuhankeittäjä (Oriolus oriolus), erittäin uhanalainen 

Kuhankeittäjän levinneisyys keskittyy Suomessa maan itä- ja kaakkoisosiin. Sen kanta on pie-

nentynyt viime vuosikymmeninä siinä määrin, että lajin uhanalaisuusluokitusta nostettiin viimei-

simmässä lintujen uhanalaisuusarviossa (Tiainen ym. 2016) silmälläpidettävästä erittäin uhan-

alaiseksi. Taantuman syyt ovat mahdollisesti talvehtimisalueilla. Kuhankeittäjän pesimäympäris-

töä ovat valoisat, usein vesistöjen äärellä sijaitsevat lehtimetsät ja tulvametsiköt. Laji suosii 

etenkin koivikoita. Raikkosen alueella havaittiin laulava koiras koivua kasvavalla luhdalla kesä-

kuun käynnillä. 
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6. VIITASAMMAKKOSELVITYS 

6.1 Yleistä viitasammakoista 

Viitasammakon (Rana arvalis) esiintyminen, elinympäristövaatimukset ja elintavat ovat heikosti 

tunnettuja. Nykytiedon mukaan viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa, mutta pohjoi-

seen päin mentäessä sen esiintymät harvenevat. Viimeisimmässä Suomen eliölajien uhanalai-

suusluokituksessa (Rassi 2010) viitasammakon kanta on arvioitu elinvoimaiseksi (LC). Keski-

Suomessa ja Perämeren rannikolla viitasammakko on ilmeisesti paikoin jopa runsaslukuisempi 

kuin tavallinen sammakko. Viitasammakon esiintymisalueita on selvitetty erityisesti erilaisissa 

luontoselvityksissä. Vuodesta 2015 alkaen Luonnontieteellinen keskusmuseo on seurannut mate-

lija- ja sammakkoeläimiä internet-pohjaisen kaavakkeen avulla. Havaintojen perusteella 

(www.laji.fi) viitasammakkoja havaitaan jopa useammin kuin rupikonnia (Bufo bufo). 

 

Viitasammakko on erotettavissa tavallisesta sammakosta (Rana temporaria) paitsi äänensä myös 

ulkonäkönsä perusteella. Varmin viitasammakon ulkoinen tuntomerkki on tavallista sammakkoa 

suurempi metatarsaalikyhmy takajalan sisäsyrjässä. Eroavaisuuksia lajien välillä on myös vatsan 

värityksessä sekä täysikasvuisten yksilöiden koossa ja kuonon muodossa. Viime mainittujen 

eroavaisuuksien käyttö lajinmäärityksessä on kuitenkin epävarmaa, sillä kyseisissä piirteissä 

esiintyy runsaasti yksilöiden ja ikäluokkien välistä vaihtelua. 

 

Viitasammakko suosii keskimäärin kosteampia elinympäristöjä kuin sammakko, asuttaen etenkin 

soita, rantaniittyjä, rantaluhtia ja muita tulvanalaisia rantoja. Toisin kuin tavallinen sammakko ja 

rupikonna), viitasammakko talvehtii Suomessa ilmeisesti ainoastaan vesien pohjassa, sekä ma-

keassa että murtovedessä. Keväällä jäiden lähdettyä viitasammakot siirtyvät talvehtimispaikoista 

kutualueilleen. Kutuajan alku vaihtelee huhtikuun puolestavälistä touko-kesäkuun vaihteeseen 

maantieteellisen sijainnin ja vallitsevien ilmasto-olojen mukaan. Kutu on vilkkaimmillaan öisin. 

Kutupaikakseen viitasammakko tarvitsee suuremman vesialueen kuin sammakko, eikä yleensä 

kelpuuta helposti kuivuvia ojanpohjia tai pieniä lätäköitä. Kutupaikkana toimivat usein rehevät 

järvenpohjukat, merenlahdet tai lammet. Kutevalle naarassammakolle on tiettävästi ensisijaisesti 

tärkeää itse vesistön laajuus, rantojen ominaispiirteet ja vasta sen jälkeen vesistöä ympäröivä 

kasvillisuus, lähinnä peitteisyyden muodossa. Viitasammakolle soveltuva elinympäristö ei välttä-

mättä ole lajille soveltuva lisääntymisbiotooppi. Optimitilanteessa viitasammakko kuitenkin elää 

ja lisääntyy samassa paikassa elämänsä ajan. 

Viitasammakolle on tyypillistä paikkauskollisuus. Se hyödyntää samoja kutupaikkoja usein vuo-

desta toiseen ja saattaa pysytellä koko kesän vain muutamien neliömetrien laajuisella alueella. 

Paikkauskollisuus korostaa havaittujen kutupaikkojen tärkeyttä lajin säilymisen kannalta. Vii-

tasammakko on luontodirektiivin liitteessä IV a mainittu laji, joiden lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty (luonnonsuojelulaki 49 §). 

 

6.2 Menetelmät 

Viitasammakot ovat helpoimmin havaittavissa ja tunnistettavissa kutuaikaisesta ääntelystään. 

Ääntelyn havainnointi on myös ainoa luotettava keino saada jonkinlainen käsitys viitasammakoi-

den lukumääristä. Jos halutaan ainoastaan selvittää esiintyykö viitasammakkoa ylipäätään alu-

eella, voi inventoinnin tehdä myös kutuajan jälkeen kesällä. Toisaalta kutuaikana voidaan kartoit-

taa nimenomaan soidin- tai lisääntymispaikkoja erotukseksi mahdollisista kesäaikaisista elinym-

päristöistä. (Sierla ym. 2004). 

Tämän selvityksen yhteydessä käytettiin soidinääntelyyn perustuvaa kartoitusmenetelmää, jossa 

kierretään vesistön rantoja ja lasketaan äänteleviä koiraita kutuaikana. Alue kartoitettiin kahtena 

iltana, 3. ja 10.5.2016. Kartoituksesta vastasi Jussi Mäkinen. 

Kartoitusalueeksi oli valittu lähtöaineistojen (mm. ilmakuvat, alueelta aiemmin tehdyt luontosel-

vitykset) perusteella potentiaaliset viitasammakon elinympäristöt. Tällaisia alueita oli suunnitte-

lualueen länsiosan koivuluhdan alueella, jossa kevättulvan jäljiltä jäävissä allikoissa sammakoi-

den lisääntyminen olisi mahdollista. Kostea luhta-alue käveltiin läpi kattavasti kahtena iltana. Ta-

saisin väliajoin ja potentiaalisissa kohdissa pysähdyttiin odottamaan ja kuuntelemaan, sillä vii-

tasammakot keskeyttävät ääntelynsä herkästi tullessaan häirityksi. Tyynellä säällä yksittäisen vii-

tasammakon ääni kuuluu vain joitain kymmeniä metrejä, mutta tiheä soidin voi kuulua hyvällä 

kuuluvuudella jopa noin kolmensadan metrin päähän. 

http://www.laji.fi/
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Viitasammakoiden soidin kestää tavallisesti vain pari viikkoa ja sen ajankohta vaihtelee sekä 

vuosittain että paikan mukaan. Myös sää vaikuttaa sammakoiden ääntelyaktiivisuuteen ja toi-

saalta kartoittajan havainnointimahdollisuuksiin. 

3.5. päivällä oli jopa +17 °C ja illalla kartoitushetkellä klo 23 vielä noin +11 °C. 

10.5. klo 21–23 sää oli lämmin, +18..+14 °C. Tuuli oli puuskittaista (5-9 m/s), mutta metsän si-

sällä potentiaalisialla viitasammakkoalueilla tuuli ei haitannut kartoitusta. 

 

6.3 Tulokset 

Suunnittelualueelta ei löydetty viitasammakoiden soidinalueita eikä lajista tehty havaintoja mui-

denkaan maastokäyntien yhteydessä. Suunnittelualueella ei myöskään havaittu soidintavia muita 

sammakkolajeja eikä allikoista tai ojista löydetty minkään sammakkolajin kutua. 

 

Suunnittelualueen ainoat potentiaaliset viitasammakon lisääntymisalueet ovat länsiosan koivu-

luhdan (kasvillisuusselvityksen kuviot 1 ja 4) allikot, mutta nekin kuivahtanevat kesällä liiaksi, 

jotta sammakoiden lisääntyminen niiden alueella olisi säännöllistä. Suurin osa allikoista on niin 

matalia, että ne myös todennäköisesti jäätyvät talvella pohjaa myöten, joten ne eivät sovellu 

sammakoiden talvehtimispaikoiksi. 

 

 

Kuva 6-1 Suunnittelualueen kosteimmalla osa-alueella, länsiosan koivuluhdalla, oli useita matalia kesäk-
si kuivahtavia allikoita. Kuvattu 3.5.2016.  
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7. YHTEENVETO ALUEEN LUONTOARVOISTA 

Suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelulain 29 § tai vesilain 2. luvun 11 § mukaisia suojeltuja 

luontotyyppejä tai metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Suunnittelualu-

een länsiosan koivuluhta on vaarantuneeksi luontotyypiksi luokiteltu koivuluhta, jonka luonnontila 

on kuitenkin heikentynyt ojitusten vuoksi. Kuvioiden 7, 8, 9, 10, 13 ja 14 laaja lehtoalue on 

luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue, jonka arvoa nostaa alueella kasvavat lukuisat 

metsälehmukset ja runsas ja monipuolinen lehtokasvillisuus. Lehtoalueen puusto on kuitenkin 

voimakkaasti käsiteltyä, eikä alue täytä sen vuoksi uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä eikä 

lehmusesiintymä täytä luonnonsuojelulain 29 § mukaisen jalopuumetsikön kriteerejä. Mahdollisen 

tien rakentamisen yhteydessä suositellaan välttämään ylimääräistä maanmuokkausta ja puuston-

raivausta luhta- ja lehtoalueilla kuvioilla 1, 7, 8, 9, 10, 13 ja 14.  

 

Suunnittelualueella havaittiin liito-oravan jätöksiä kolmella eri alueella. Näillä alueilla sijaitsi myös 

mahdollisiksi pesäpuiksi tulkittavia kolopuita. Todetut liito-oravan elinpiirit jatkuvat suunnittelu-

alueen ulkopuolelle länteen ja pohjoiseen puustoisia kulkuyhteyksiä myöten. Suunnittelualueen 

pohjoisosan kautta on mahdollista toteuttaa itä-länsisuuntainen tieyhteys siten, että sen alle ei 

jää liito-oravan mahdollisia pesäpuita. Tien rakentamisen yhteydessä tulee välttää tarpeetonta 

puuston kaatamista, jotta liito-orava pystyy siirtymään tiealueen poikki suunnittelualueen poh-

joispuolelle. 

 

Lepakkoselvityksen yhteydessä suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tehtiin runsaasti havain-

toja lepakoista, joista valtaosa oli lajilleen määrittämättömiä siippoja. Lähes koko suunnittelualue 

on tulkittavissa lepakoille tärkeäksi ruokailualueeksi (luokka II). Suunnittelualueelta ei kuiten-

kaan todettu lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueita (luokan I lepakkoalueet). Suunnittelualu-

eella säilyy myös tieyhteyden mahdollisen toteutumisen jälkeen rehevää metsää, kosteita pai-

nanteita ja järvenrantaa lepakoiden saalistusympäristönä. Tieyhteyden ei arvioida oleellisesti hei-

kentävän lepakoiden ruokailualuetta, mutta ylimääräistä puustonraivausta ja alueen vesitalou-

teen kajoamista suositellaan välttämään. Todennäköisesti lähimmät lepakoiden lisääntymispaikat 

sijaitsevat rakennuksissa suunnittelualueen ulkopuolella. 

 

Suunnittelualueen linnusto koostuu pääosin rehevien lehti- ja sekametsien ja kulttuuriympäristö-

jen lajeista. Huomionarvoista linnustossa on tikkojen runsaus sekä kaksi uhanalaista lajia, tai-

vaanvuohi ja kuhankeittäjä. Alueen järeitä haapoja ja koivuluhdan lahopuustoa suositellaan jätet-

täväksi mahdollisimman runsaasti tikkojen pesä- ja ruokailupuiksi. Luhta-alue suositellaan säily-

tettäväksi vesitaloutensa puolesta mahdollisimman nykyisenkaltaisena, mistä hyötyvät alueella 

pesivien taivaanvuohen ja kuhankeittäjän lisäksi useat muut lajit sekä suoraan kostean elinympä-

ristön että välillisesti lehti- ja lahopuuston runsauden kautta. Mahdollinen puustonraivaus suosi-

tellaan tehtäväksi lintujen pesimäkauden (huhti-heinäkuu) ulkopuolella. 

 

Suunnittelualueelta ei todettu viitasammakoiden lisääntymispaikkoja. 

 

 

 

Lahdessa 12. päivänä lokakuuta 2016 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

 

 

   

Jussi Mäkinen   Tarja Ojala 

FM ympäristöekologi  FM biologi  

  



 

 

  
 
 

28 

 

8. LÄHTEET  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit. Viitattu 29.8.2016 

Koskimies, P. & Väisänen, R. A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. – Helsingin yli-

opiston eläinmuseo. 143 s. 

Lappalainen, M. 2002: Lepakot – salaperäiset nahkasiivet. Tammi. 207 s. 

Liukko, U-M; Henttonen, H.; Hanski, I.K; Kauhala, K.; Kojola, I.; Kyheröinen, E-M; Pitkänen, J. 

2015: Suomen nisäkkäiden uhanalaisuus 2015. 

Luonnonsuojelulaki 1096/1996. 

Luontodirektiivi 92/43/ETY. 

Metsänen, T. 2010b: Liito-oravaselvitys Hollolan Raikkosen alueella keväällä 2010. Luontoselvitys 

Metsänen. 10s + liitteet. 

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2.4.1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta. 

Pääkkönen, P. & Alanen, A. 2000:Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohje. Suomen 

ympäristökeskuksen moniste 188. 128 s. 

Ramboll 2015: Toisenmäentien asemakaava-alueen alustava luontoarvoselvitys. Raportti. 12 s. 

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 

2000. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 432 s. 

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – 

Punainen kirja 2010. – Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. 

Raunio, A., Schulman A. & Kontula , T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – osa 

2. Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus. 572 s. 

Sierla, L, Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suun-

nittelussa. Suomen ympäristö 742, Luonto ja luonnonvarat, s. 114. 

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositus lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaa-

jille ja viranomaisille. (http://www.lepakko.fi/docs/SLTY_lepakkokartoitusohjeet.pdf) Viitattu 

29.8.2016. 

Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVA-

menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. – Suomen Ympäristökeskus. Ympäristöopas 109. 196 s. 

Tiainen, J., Mikkola-Roos, M., Below, A., Jukarainen, A., Lehikoinen, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., 

Rajasärkkä, A., Rintala, J., Sirkiä, P. & Valkama, J. 2016: Suomen lintujen uhanalaisuus 2015. 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. 49 s. 

Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas 

(http://atlas3.lintuatlas.fi/). – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. ISBN 

978-952-10-6918-5. Viitattu 29.8.2016. 

  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit.%20Viitattu%2029.8.2016
http://atlas3.lintuatlas.fi/


 

 

  
 
 

29 

 

Liite 1. Pesiväksi tulkittavat lintulajit suunnittelualueella 

 

Taivaanvuohi Gallinago gallinago 

Uuttukyyhky Columba oensa 

Sepelkyyhky Columba palumbus 

Harmaapäätikka Picus canus 

Palokärki Dryocopus martius 

Käpytikka Dendrocopos major 

Pikkutikka Dendrocopos minor 

Metsäkirvinen Anthus trivialis 

Rautiainen Prunella modularis 

Punarinta Erithacus rubecula 

Mustarastas Turdus merula 

Räkättirastas Turdus pilaris 

Laulurastas Turdus philomelos 

Punakylkirastas Turdus iliacus 

Kultarinta Hippolais icterina 

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 

Lehtokerttu Sylvia borin 

Tiltaltti Phylloscopus collybita 

Pajulintu Phylloscopus trochilus 

Hippiäinen Regulus regulus 

Harmaasieppo Muscicapa striata 

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 

Sinitiainen Parus caeruleus 

Talitiainen Parus major 

Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 

Harakka Pica pica 

Varis Corvus corone 

Peippo Fringilla coelebs 

Vihervarpunen Carduelis spinus 

 

 


