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1. JOHDANTO 

Hollolan kunta laatii asemakaavaa Kuntotien alueelle, ja osana alueen kaavoitusta alueelta on 

laadittu luontoselvitys. Kaavoitettava alue on aiemmin sisältynyt Kuntakeskuksen eteläpuolisen 

asemakaava-alueen luontoselvitysten alueeseen keväällä 2011, jolloin alueelta on laadittu liito-

orava- ja linnustoselvitys. Kevään ja kesän 2016 aikana kaavoitettavalta alueelta laadituissa sel-

vityksissä ja aikaisempien selvitystä päivityksissä tarkasteltiin liito-oravien esiintymistä, alueen 

kasvillisuutta ja linnustollisia arvoja. Lisäksi tarkasteltiin lähialueella aiemmin havaitun aurinko-

yökkösen esiintymismahdollisuuksia kaava-alueella. Alkuvuodesta 2017 suunnittelualuetta laa-

jennettiin eteläosasta (kuva 1-1). Tässä luontoselvityksessä kuvataan myös laajennusosan luon-

toarvot vuoden 2016 maastoselvitysten perusteella. 

 

Selvityksen laatimisesta ovat vastanneet FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen ja FM biologi Kaisa 

Torri Ramboll Finland Oy:stä. Selvitys on laadittu Hollolan kunnan toimeksiannosta.  

 

 

Kuva 1-1. Selvitysalueen rajaus ja sijainti. Valtaosa selvitysalueesta on pensoittunutta vanhaa peltoa. 
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2. LIITO-ORAVAT 

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 

Kuntakeskuksen eteläpuolisen asemakaava-alueen liito-oravaselvityksessä keväällä 2011 (Ram-

boll 2011) tehdyt liito-oravahavainnot ja liito-oraville soveltuvan alueen rajaus on esitetty ohei-

sella kartalla. Kevään 2011 selvityksessä ei ole tehty liito-oravahavaintoja nyt asemakaavoitetta-

valla Kuntotien AK-alueella, vaan havainnot sijoittuvat asemakaavoitettavan alueen etelä- ja lou-

naispuolelle. 
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Kuva 2-1 Aikaisemmat liito-oravahavainnot Kuntotien asemakaavoitettavan alueen läheisyydessä (Ram-
boll 2011). 

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 ai-

kana käytettyjen kolopuiden alle. Liito-oravan käyttämän kolopuun alla ei kuitenkaan ole aina 

havaittavissa jätöksiä, ja pesäpaikan lisäksi papanoita voi löytyä myös ruokailupaikkojen alta. 

Pensoittunut entinen peltoalue jätettiin kartoituksen ulkopuolelle liito-oravien elinympäristöksi 

soveltumattomana alueena. Selvitys ei kattanut suunnittelualueen kaakkoisosassa Leipälän tilan 

kaakkoispuolella olevaa lehtipuuvaltaista metsää (kasvillisuusselvityksen kuvio numero 11), sillä 

kyseinen alue ei kuulunut suunnittelualueeseen kartoitushetkellä. 

Maastokäynti selvitysalueelle tehtiin 2.4.2016 (FM biologi Kaisa Torri). 
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2.5 Tulokset 

Kuntotien asemakaavoitettavalla alueella ei havaittu merkkejä liito-oravista keväällä 2016 tehdyl-

lä maastokäynnillä. Kaavoitettavan alueen länsireuna on kuusivaltaista rinnealuetta, jossa paikoi-

tellen esiintyy myös liito-oravien elinympäristöksi potentiaalisesti soveltuvaa varttunutta kuusi-

valtaista sekametsää (ks. selvitysalueen kuviointi, kuva 3-2). Osa rinteestä on liito-oravan 

elinympäristöksi liian nuorta kuusikkoa, jossa kuitenkin yksittäisinä sekapuina esiintyy järeäm-

pääkin puustoa. Rinnealueella ei kuitenkaan havaittu merkkejä liito-oravista. 

 

 

Kuva 2-2 Kuntotien asemakaavoittavalla alueelle sijaitsevassa rinteessä esiintyy paikoin varttunutta 
kuusivaltaista sekapuustoa, joka on liito-oravien elinympäristöksi soveltuvaa. Alueella ei tehty havainto-
ja liito-oravista. 

 

Kuva 2-3 Lännessä Kuntotien AK-alue rajautuu uuteen rakennettavaan asuinalueeseen. 
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Kaavoitettavan alueen eteläosassa sijaitsee varttunut kuusikko, jossa ei juurikaan esiinny leh-

tisekapuita. Tämä alue on aikaisemmassa selvityksessä (Ramboll 2011) rajattu liito-oraville po-

tentiaalisesti soveltuvaksi alueeksi. Eteläosan kuusikon alueelta ei tehty havaintoja liito-oravista 

keväällä 2016. 

 

 

Kuva 2-4 Varttunutta talouskuusikkoa suunnittelualueen eteläosassa. 
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3. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

3.1 Menetelmät 

Alueelle tehtiin luontokartoitus 15.6.2016 (FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen). Maastokäynnillä 

kartoitettiin suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä pääpainon ollessa metsälain 10 § 

mukaisissa erityisen arvokkaissa elinympäristöissä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisissa kohteissa, 

luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainituissa suojelluissa luontotyypeissä, uhanalaisissa luontotyy-

peissä (Raunio ym. 2008) sekä kasvistollisesti arvokkaiden alueiden kartoittamisessa. Maastokar-

toitus ei kattanut Leipälän tilan lounaispuolta, sillä kyseinen alue ei kuulunut suunnittelualuee-

seen kartoitushetkellä. 

3.2 Suunnittelualueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen vuokkovyöhykkeen eli 

Lounaismaan alueelle. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 10 hehtaaria ja se sijaitsee Hollolan 

Kartanon alueella. Noin neljä hehtaaria alueesta on viljelykäytöstä poistunutta peltoa, joka nykyi-

sin kasvaa jo paikoin tiheää puustoa. Vuoden 1992 peruskartassa alueen pellot olivat vielä mer-

kitty viljellyiksi eikä pohjoispuolen asuntoalue ollut vielä rakentunut (kuva 3-1). 

 

 

Kuva 3-1 Suunnittelualue vuoden 1992 peruskartalla osoitettuna. 

 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Kuntotiehen, idässä etelään virtaavaan Koivusillanojan lat-

vauomaan, etelässä Leipälän tilaan ja lännessä jyrkkään rinteeseen. Alueen metsät ovat lehtoja 

tai lehtomaisia kankaita. Puusto on paikoin uudistuskypsää, mutta lahopuustoa alueella on vain 

vähän. Pellon pohjoisosassa kasvaa paikoin lähes läpitunkemattoman tiheää nuorta puustoa ja 

pajupensaita, mutta pellon eteläosa on kehittynyt tuoreeksi avoimeksi niityksi. Suunnittelualueen 

itärajalla sijaitsevan puron lisäksi alueella ei ole muita pienvesiä tai soita. 
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Kuva 3-2 Selvitysalueen kuviointi. 

3.3 Arvokkaat luontokohteet 

Suunnittelualueella ei sijaitse löydetty metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäris-

töjä, vesilain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuja suojel-

tuja luontotyyppejä. 

 

Suunnittelualueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä ja niiden lahopuiden osuus on alhainen, 

joten ne eivät täytä uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä. 

 

Suunnittelualueelta ei todettu uhanalaisten tai silmälläpidettävien kasvilajien esiintymiä. Kuvioilta 

2 ja 9 tavattiin muutama yksittäinen kullero (Trollius europaeus). Laji on yleisesti ottaen Etelä-

Suomessa harvinainen, mutta Lahden seudulla sitä kuitenkin tavataan monin paikoin lehdoissa ja 

erilaisilla niityillä ja tien pientareilla. 

3.4 Selvitysalueen luontotyyppien kuvaukset 

Kuvioiden rajaukset, ks. kuva 3-2. 

 

Kuvio 1, avoin tienpiennar/viemärilinja 

Kuntotien eteläpuolella oleva avoin alue, jolla kasvaa erilaista tuoreen niityn kasvillisuutta ja jon-

kin verran puutarhajätteiden tuonnin mukana levinneitä vieraslajeja. Kasvillisuutena mm. maito-

horsmaa (Chamaenerion angustifolium), vuohenputkea (Aegopodium podagraria), koiranputkea 

(Anthriscus sylvestris), mesiangervoa (Filipendula ulmaria), rönsyleinikkiä (Ranunculus repens), 

leskenlehteä (Tussilago farfara), poimulehteä (Alchemilla sp.), pelto-ohdaketta (Cirsium arven-

se), alsikeapilaa (Trifolium hybridum), metsäapilaa (T. medium), voikukkia (Taraxacum sp.), sa-

nanjalkaa (Pteridium aquilinum), niittynätkelmää (Lathyrus pratensis), hiirenvirnaa (Vicia cracca) 

ja pujoa (Artemisia vulgaris). Puutarhakarkulaisina kuviolla kasvaa komealupiinia (Lupinus po-
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lyphyllus), tuoksuvatukkaa ja vuorikaunokkia (Centaurea montana) sekä terijoensalavan (Salix 

fragilis) taimia. Lisäksi kuviolla kasvaa yksittäisiä kiiltopajuja (Salix phylicifolia). 

 
Kuvio 2, puronvarren pensaikko 

Suunnittelualueen itäreunan puron varrella kasvavaa kiiltopajupensaikkoa, lisäksi puron varrella 

kasvaa harvahko puurivistö harmaaleppää (Alnus incana), halavaa (Salix pentandra), haapaa 

(Populus tremula) ja rauduskoivuja (Betula pendula). Pensaikon aukkopaikoissa kenttäkerroksen 

kasvillisuutena mm. kastikoita (Calamagrostis sp.), koiranputkea, mesiangervoa, jättipalsamia 

(Impatiens glandulifera), vuohenputkea, korpikaislaa (Scirpus sylvaticus) ja rohtovirmajuurta 

(Valeriana officinalis). Huomionarvoisena lajina kuviolla kasvaa muutamia kulleroita (Trollius eu-

ropaeus). 

 

Kuvio 3, nuori lehtimetsä 

Metsittyvää entistä peltoa, jonka puusto arviolta 25-35 –vuotiasta. Rauduskoivu vallitsee kuviol-

la, seassa kasvaa runsaasti raitoja (Salix caprea) ja kuusia (Picea abies). Kiiltopaju on muodos-

tanut paikoin lähes läpipääsemättömiä pensaikkoja. Kenttäkerroksessa sinnittelee edelleen niuk-

kana niittykasveja, mm. aitovirnaa (Vicia sepium), särmäkuismaa (Hypericum maculatum) ja 

nurmitädykettä (Veronica chamaedrys). 

 

Kuvion luoteisosassa maaperä on ravinteikkaampaa ja alueella kasvaa tuoreen runsasravinteisen 

lehdon lajistoa, mm. valkovuokkoa (Anemone nemorosa), metsäalvejuurta (Dryopteris carthusia-

na), metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum) ja sekä lehtotähtimöä (Stellaria nemorum) että 

lehto-orvokkia (Viola mirabilis) niukkana. Lehtopensaista alueella kasvaa punaherukkaa (Ribes 

rubrum), koiranheittä (Viburnum opulus) ja vaahteran (Acer platanoides) taimia. 

 

 

Kuva 3-3 Metsittyvää peltoa kuvion 3 luoteisosassa. 

 

Kuvio 4, lehto 

Suunnittelualueen länsireunassa sijaitsevan rinteen alaosaa seuraileva tuore keskiravinteinen 

käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtokuvio. Kuvio on pohjoisosassa kuusivaltainen ja etelä-

osassa koivuvaltainen. Seassa kasvaa melko kookkaita haapoja. Vaikka puusto on jo melko iä-

kästä, lahopuuston määrä kuviolla on alhainen. Pensaskerroksessa on tuomia (Prunus padus) ja 

pihlajan (Sorbus aucuparia) vesoja. Kenttäkerroksen kasveina on monipuolisesti lehtokasveja, 

mm. käenkaalta (Oxalis acetosella), oravanmarjaa (Maianthemum bifolium), sinivuokkoa (Ane-

mone hepatica), valkovuokkoa, lillukkaa (Rubus saxatilis), kivikkoalvejuurta (Dryopteris filix-

mas), metsäalvejuurta (D. carthusiana), metsäimarretta (Gymnocarpium dryopteris), sananjal-
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kaa (Pteridium aquilinum), kieloa (Convallaria majalis) ja nuokkuhelmikkää (Melica nutans). Ku-

vion eteläosassa kasvaa jonkin verran lehtotesmaa (Millium effusum). 

 

Kuva 3-4. Suunnitelualueen länsiosan rinteen alaosassa olevaa lehtoa. 

 

Kuvio 5, lehtomainen kangas 

Kuusivaltainen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kangas. Puusto on uudistuskypsää, kuusien li-

säksi sekapuuna kasvaa koivuja ja mäntyjä. Kuviolla ei ole juuri lahopuita. 

 

Kenttäkerroksen kasveina kuviolla kasvaa mm. mustikkaa, käenkaalia ja niukempana puolukkaa 

(Vaccinium vitis-idaea). Harvakseltaan kasvaa myös lehtojen ilmentäjäkasveja, kuten oravan-

marjaa, valkovuokkoa, taikinamarjaa (Ribes alpinum). Kivenlohkareiden päällä kasvaa kallioimar-

retta (Polypodium vulgare). 

 

Kuvio 6, nuori kasvatusmetsikkö 

Kuvio on pääasiassa keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tyypin lehtoa, jossa 

laikuittain on hieman karumpia lehtomaisia kohtia. Valtaosa kuviosta on koivuvaltainen kasva-

tusmetsikkö, jossa sekapuina haapoja, pihlajia ja kuusia. Kuvion eteläpäässä kasvillisuustyyppi 

lähinnä mustikkatyypin kangasta, jossa lehtipuun osuus on alhaisempi ja edellisen puusukupol-

ven siemenmäntyjä on säästetty pienen kalliopaljastuman alueelle. Lehtipuuvaltaisilla alueilla sa-

nanjalka on kenttäkerroksen valtalaji, aukkopaikoissa kasvaa mustikkaa, kieloa, lillukkaa, valko-

vuokkoa, nuokkuhelmikkää ja oravanmarjaa. Kuviolla kasvaa niukkana lehtotesmaa ja kevätlin-

nunhernettä (Lathyrus vernus). Pensaskerros on niukka, vain muutamia taikinamarjapensaita 

kasvaa siellä täällä. Kuvion eteläpäässä on noin 10x10 metrin laajuinen avoin, sammaleinen kal-

lio, jonka ympärillä kasvaa runsaasti kieloa ja kangasmaitikkaa (Melampyrum pratense). 
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Kuva 3-5 Nuorta kasvatusmetsikköä kuviolla 6. 

 

Kuvio 7, lehto 

Varttunut, haapavaltainen tuore runsasravinteinen lehto, jonka on kasvillisuudeltaan lähinnä sini-

vuokko-käenkaalityyppiä (HeOT). Sekapuustona kuviolla kasvaa lisäksi rauduskoivuja ja kuusia. 

Kuviolla ei ole juuri lahopuustoa. Pensaskerroksen kasveina kasvaa lehtokuusamaa (Lonicera xy-

losteum), näsiää (Daphne mezereum) ja tuomea. Kuvion itäosassa kasvaa myös yksittäinen 

pähkinäpensas (Corylus avellana). Kenttäkerroksen kasveina kasvaa runsaasti kieloa, sini- ja 

valkovuokkoa, käenkaalia, sananjalkaa ja lillukkaa. Niukempana kasvaa imikkää (Pulmonaria 

obscura), mustakonnanmarjaa (Actaea spicata), lehtotesmaa ja lehtotähtimöä. Kuvion 

länsireunassa on enimmillään noin 6 metriä korkea pystysuora kallioseinämä, joka jatkuu 

suunnitelualueen länsipuolelle. 

 

 

Kuva 3-6 Kuvion 7 runsasravinteista lehtoa. Valoisan lehdon pohjaa peittää kielokasvusto. 
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Kuvio 8, lehtomainen kangas 

Lehtipuuvaltainen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kangas, jossa paikoin lehtolaikkuja. Puusto on 

uudistuskypsää, rauduskoivujen lisäksi sekapuuna kasvaa kuusta ja haapaa. Kuviolla ei ole juuri 

lahopuita. Kenttäkerroksen kasveina mustikkaa, käenkaalia, metsäalvejuurta, oravanmarjaa, lil-

lukkaa, valkovuokkoa ja sananjalkaa. 

 

Kuvio 9, niitty 

Kuvio on entistä peltoa, joka on kehittynyt tuoreeksi niityksi viljelyn päätyttyä jo noin 30 vuotta 

sitten (raportin kansikuva). Niityllä kasvaa yksittäisiä rauduskoivuja, kuusia ja kiiltopajupensaita. 

kenttäkerroksen kasveina koiranputki, vuohenputki, huopaohdake (Cirsium helenioides), nurmi-

kaunokki (Centaurea phrygia), nurmitädyke, nurmihärkki (Cerastium fontanum), niittynätkelmä, 

aitovirna, metsäapila, särmäkuisma, niittynurmikkaa (Poa pratensis), kastikoita ym. heiniä, pai-

menmatara (Galium album), ahomatara (G. boreale), metsäkurjenpolvi, rönsy- ja niittyleinikki 

(Ranunculus acris) ja harakankello (Campanula patula). Kuvion eteläosan ajouran reunalla kas-

vaa kaksi kulleron versoa. Vanhoissa sarkaojissa kasvaa mm. kurjenjalkaa (Comarum palustre) 

ja korpikaislaa. 

 

Kuvio 10, pihapiiri 

Leipälän tilan pihapiiri. Ei kartoitettu maastossa. 

 

Kuvio 11, lehto 

Lehtipuuvaltainen lehtokuvio, joka on osa laajempaa Koivusillanjoen varren lehtovaltaista vyöhy-

kettä. Ei kartoitettu maastossa. 

 

Kuvio 12, lehtomainen kangas 

Uudistuskypsä kuusivaltainen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas, jossa ei juu-

rikaan esiinny lehtipuustoa. Puuston latvuskerros on sulkeutunut ja sekä pensas- että kenttäker-

roksen kasvillisuus niukkaa. Kuvion läpi menee ajoura Leipälän tilalle. Ajouran reunoilla hieman 

valoisammissa kohdissa kasvaa harvakseltaan metsämaitikkaa, muina kenttäkerroksen lajeina 

mustikkaa, käenkaalia ja niukkana puolukkaa. Ks. kuva 2-4. 

 

Kuvio 13, metsittyvä niitty 

Entinen pelto, jonka kehittynyt tuoreeksi niityksi. Kuviolla kasvaa nuoria koivuja, kuusta ja har-

maaleppää. Kuvion läpi kulkevan ajouran varrella avointa niittyä, jossa kasvaa runsaasti erilaisia 

niittykasveja, kuten metsäkurjenpolvea, niittyleinikkiä ja aitovirnaa sekä rehevän kasvupaikan 

ilmentäjinä koiranputkea, vuohenputkea (Aegopodium podagraria), peltokortetta (Equisetum ar-

vense), maitohorsmaa ja kuvion pohjoisosassa ajouran reunassa lehtotähtimöä. Niityn reunoilla 

kasvaa muutamia pieniä tuomipensaita. Niityn itäosa on kasvuoloiltaan karumpaa, ja itäpuolen 

kuusikon reunassa kasvaa mm. kangasmaitikkaa. 
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Kuva 3-7 Kuvion 13 metsittyvä niitty. 

 

Kuvio 14, katualue 
 

4. LINNUSTO 

4.1 Menetelmät 

Suunnittelualueen linnustoa selvitettiin kahden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä. Alue 

kuljettiin kattavasti lävitse 27.5. ja 14.6.2016 (FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen) siten, että 

mikään kohta ei jäänyt yli 50 metrin päähän. Kartoitukset tehtiin aamun aikana klo 05-08 välillä, 

jolloin lintujen lauluaktiivisuus oli korkeimmillaan.  

 

Kaikki maastossa havaitut lajit kirjattiin ylös. Mikäli huomionarvoisia lajeja olisi havaittu, niiden 

yksityiskohtaiset havaintotiedot olisi kirjattu muistiin ja havaintopaikat tallennettu GPS-

laitteeseen. 

Maastokartoitus ei ollut kattava suunnittelualueen eteläisimpien kuvioiden osalta (kasvillisuussel-

vityksen kuviot 10–12), sillä kyseinen alue ei kuulunut suunnittelualueeseen kartoitushetkellä. 

Tämän alueen lajistosta kertyi kuitenkin yksittäisiä havaintoja, etenkin helposti havaittavien ää-

nekkäimpien lajien osalta. 

 

4.2 Aikaisemmat lintuhavainnot alueelta 

Suunnittelualue sisältyi vuonna 2011 tehtyyn Hollolan Kuntakeskuksen eteläpuolisen asemakaa-

va-alueen linnustoselvitykseen (Ramboll 2011). Vuoden 2011 selvityksessä suunnittelualueella 

havaittiin huomionarvoisina lajeina tiltaltti, puukiipijä, idänuunilintu, mustapääkerttu, nokkavar-

punen, harmaapäätikka ja viitasirkkalintu. Em. lajit ovat nykyisen uhanalaisuusluokituksen mu-

kaan elinvoimaisiksi luokiteltuja. Em. lajeista nokkavarpunen on harvinainen pesimälaji Hollolan – 

Lahden seudulla ja sen pesimäaikaiset havainnot keskittyvät yleensä kaupunkiseudun iäkkäisiin 

puistoihin. 

 

Vuoden 2011 selvityksessä Koivusillanjoen varsi ympäröivine metsineen rajattiin linnustollisesti 

arvokkaana alueena. Kuntotien asemakaava-alueen (vuoden 2017 rajaus) eteläosa sisältyy ar-

vokkaaksi luokiteltuun alueeseen. 



 
 
 
KUNTOTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSEVITYS 13 

 

 

Kuva 4-1. Koivusillanjoen linnuston kannalta arvokkaan alueen rajaus (Ramboll 2011) 

4.3 Tulokset 

Suunnittelualueella havaittiin pesivänä uusimman uhanalaisuusluokituksen (Tiainen ym. 2016) 

mukaan vaarantuneeksi (VU) luokiteltu punatulkku eteläosan kuusikossa, lisäksi toinen puna-

tulkkureviiri oli suunnittelualueen koillispuolen havumetsässä. Suunnittelualueen eteläosan kuu-

sikossa havaittiin myös lintudirektiivin I-liitteessä mainitun pyyn ulosteita. Pyy ei kuitenkaan to-

dennäköisesti pesinyt suunnittelualueen puolella. Suunnittelualueen itäpuolen asuntoalueella si-

jaitsi leppälintureviiri. Leppälintu on Suomen ns. erityisvastuulaji (Suomen ympäristökeskus 

2013). Suunnittelualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei tavattu pesivänä em. lajien lisäk-

si muita huomionarvoisia lajeja (valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja, silmälläpi-

dettäviä lajeja, lintudirektiivin I-liitteen lajeja tai muuten paikallisesti huomionarvoisia lajeja). 

 

Suunnittelualueella pesiväksi tulkittiin yhteensä 20 lintulajia (taulukko 4-1). Lisäksi alueella ta-

vattiin kesäkuun käynnillä jo lennossa oleva pyrstötiaispoikue, joka on voinut pesiä suunnittelu-

alueen ulkopuolella. Alueella havaittuja lintulajeja voi luonnehtia varsin tavanomaiseksi Etelä-

Suomen lehtometsien ja asutuksen läheisyyden lajeiksi. Suunnittelualueen eteläosan metsäkuviot 

liittyvät Koivusillanjoen varren linnustollisesti arvokkaaksi luokiteltuun kokonaisuuteen. Alueen 

arvo liittyy sen laajaan pinta-alaan ja varttuneiden lehtipuuvaltaisten metsien runsauteen, mikä 

mahdollistaa monipuolisen lajiston pesimisen alueella. 

Taulukko 4-1 Suunnittelualueella pesivänä havaitut lintulajit ja arvio niiden parimääristä. * parimäärä-
arvio ei sisällä suunnittelualueen eteläosan (kasvillisuuskuviot 10-12) pareja, lukuun ottamatta puna-
tulkkua. 

Laji Arvio parimäärästä suunnittelualu-

eella* 

sepelkyyhky 1 

punarinta 3 

rautiainen 2 

pajulintu 11 

mustapääkerttu 1 

lehtokerttu 2 

pensaskerttu 3 
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räkättirastas 1 

mustarastas 1 

laulurastas 2 

hippiäinen 2 

kirjosieppo 2 

talitiainen 3 

sinitiainen 2 

pyrstötiainen 0-1 

harakka 1 

punatulkku 1 

peippo 4 

vihervarpunen 1 

 

5. HUOMIONARVOISET PERHOSET 

5.1 Menetelmät 

Lahden seudulla tavatun, vaarantuneeksi (VU) luokitellun aurinkoyökkösen (Panemeria tenebra-

ta) esiintyminen suunnittelualueella kartoitettiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen yhtey-

dessä. Laji elää kosteapohjaisissa lehdoissa, joissa kasvaa lajin toukan ravintokasvia lehtotähti-

möä (Stellaria nemorum). Laji lentää auringonpaisteessa ja käy lehtotähtimön ja muiden kukkivi-

en kasvien kukilla. Suunnittelualueen ja sen lähistön lehtotähtimökasvustot kartoitettiin ja lajin 

aikuisia yksilöitä etsittiin näiltä alueilta ja lähistöllä olleilta aurinkoisilta ja runsaskukkaisilta niitty-

laikuilta. Kartoitus tehtiin 15.6.2016 klo 11–16 välisenä aikana (FM ympäristöekologi Jussi Mäki-

nen). Säätila oli aurinkoinen, heikkotuulinen ja lämpötila oli noin +20..+22 C. 

 

Muuta perhoslajistoa havainnoitiin kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen yhteydessä. Muissa 

lajeissa pääpaino oli luontodirektiivin IV(a) –liitteen lajin kirjoverkkoperhosen (Hypodryas matur-

na) kartoituksessa. Lajia kartoitettiin suunnittelualueen ja lähiympäristön aurinkoisilta niitty-

laikuilta, lisäksi lajin ravintokasvien (kangas- ja metsämaitikka, Melampyrum pratense, M. sylva-

ticum) merkittävimmät esiintymät tallennettiin GPS-laitteelle. 

5.2 Tulokset 

Aurinkoyökköstä ei tavattu suunnittelualueelta tai sen ympäristöstä. Lehtotähtimöä kasvoi niu-

kasti varjoisissa kohdissa kuvion 3 pohjoisosassa ja kuviolla 7. Lähialueen runsaimmat ja aurin-

koyökkösen lisääntymisen kannalta potentiaalisimmat lehtotähtimökasvustot kasvoivat suunnitte-

lualueen lounaispuolen ajouran varrella (kuvat 5-1, 5-3). 
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Kuva 5-1 Kaava-alueen lounaispuolella ajouran varressa kasvavaa lehtotähtimökasvustoa. 

Kirjoverkkoperhosta tavattiin yksi yksilö suunnittelualueen eteläosassa olleella tuoreella niityllä 

(kuva 5-2). Havaintopaikka ja havaintopaikan lähimmät maitikkakasvustot on esitetty kuvassa 5-

3. Lajin lisääntymistä näillä paikoilla ei ollut mahdollista varmistaa kartoitusajankohtana, eikä 

yhden yksilön perusteella pysty tekemään johtopäätöksiä alueen merkityksestä lajin kannalta. 

 

Luonnonsuojelulain 49 § perusteella lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-

kentäminen on kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää toukkien ravintokasvien (maiti-

kat) esiintymien lisäksi myös niiden läheisyydessä sijaitsevat runsaasti kukkivia kasveja sisältä-

vät alueet, jotka toimivat aikuisten yksilöiden mesilähteinä. 

 

 

Kuva 5-2 Kirjoverkkoperhonen kaava-alueen eteläosan niityllä. 
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Kuva 5-3 kirjoverkkoperhoselle ja aurinkoyökköselle soveltuvat potentiaaliset lisääntymispaikat. Kirjo-
verkkoperhosen toukka elää maitikoilla ja aurinkoyökkösen toukat lehtotähtimöillä. Kirjoverkkoperhosen 
aikuisen yksilön havaintopaikka on osoitettu sinisellä pisteellä. 

 

6. YHTEENVETO ALUEEN LUONTOARVOISTA JA SUOSITUK-

SET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN  

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei havaittu merkkejä liito-oravista.  

 

Suunnittelualueella ei sijaitse metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä, vesi-

lain 2. luvun 11 § mukaisia kohteita eikä luonnonsuojelulain 29 §:ssä mainittuja suojeltuja luon-

totyyppejä. Kaava-alueen metsät ovat voimakkaasti käsiteltyjä lehtoja tai lehtomaisia kankaita, 

joissa lahopuiden osuus on alhainen, eivätkä kuviot täytä uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä. 

 

Suunnittelualueella tavattiin pesivänä vaarantuneeksi luokiteltu punatulkku ja lisäksi alueella ha-

vaittiin lintudirektiivin I-liitteen lajin pyyn jätöksiä. Suunnittelualueen eteläosan varttuneet met-

säkuviot liittyvät laajempaan Koivusillanjoen linnustollisesti arvokkaaseen kokonaisuuteen, joka 

sijoittuu pääosin suunnittelualueen ulkopuolelle. 

 

Lähiseudulla aiemmin tavattua uhanalaista aurinkoyökköstä ei havaittu alueella. Lajin potentiaali-

sin lisääntymisalue on kaava-alueen lounaispuolelta kulkevan ajouran ympäristö, jossa kasvaa 

runsaasti lajin ravintokasvia, lehtotähtimöä. Lehtotähtimöä kasvaa myös niukempana kaava-

alueen eteläosan lehtokuviolla.  

 

Suunnittelualueella havaittiin yksi luontodirektiivin IV(a) –liitteen laji, kirjoverkkoperhonen. Lajin 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 

nojalla. Kirjoverkkoperhosen potentiaaliset lisääntymispaikat alueella ovat valoisia maitikoita 
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kasvavia kohtia. Suunnittelualueen eteläosassa yksilön havaintopaikan läheisyydessä on kaksi la-

jin lisääntymisen kannalta potentiaalista maitikoita kasvavaa aluetta. 

 

Alueen maankäytön suunnittelun yhteydessä suositellaan jättämään eteläosan runsasravinteinen 

lehtokuvio (kuvio numero 7) rakentamatta. Kirjoverkkoperhosen mahdolliset lisääntymispaikat 

(maitikkakasvustot kuvioiden 6 ja 13 alueella) on syytä kartoittaa tarkemmin ennen kuin niiden 

alueelle voidaan osoittaa uutta maankäyttöä. 

 

 

Lahdessa 3. päivänä huhtikuuta 2017 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

 

 

 

 

Jussi Mäkinen   Kaisa Torri 

FM ympäristöekologi  FM biologi  
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