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1. JOHDANTO 

Hollolan kunta laatii asemakaavaa ja asemakaavan muutosta yksityisomistuksessa olevalla alu-

eelle Kukkilan kunnanosaan Lahden kaupungin pohjoisrajalle. Alue on suurelta osin ennestään 

asemakaavoittamatonta aluetta, jolle laaditaan nyt ensimmäinen asemakaava. Kaava-alueen itäi-

simmät osat ovat asemakaavoitettuja, ja tältä noin 6 hehtaarin laajuiselta osalta laaditaan ase-

makaavan muutos. 

 

Laadittu asemakaava numero 23-243 ”Raikkosen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos, 

Lehtoranta” on ollut ehdotuksena nähtävillä 5.1. - 3.2.2017. Hollolan kunta on tilannut Ramboll 

Finlandilta päivitetyn arvioinnin asemakaavan luontovaikutuksista. Arvioinnin laatimisesta on vas-

tannut FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen. 

 

 

2. ARVIOITAVA KAAVA 

2.1 Kaavan tarkoitus 

Alue on kokonaisuudessaan yksityisomistuksessa. Alueen länsiosa, Raikkosen alue, on ennestään 

asemakaavoittamatonta aluetta, jolle laaditaan nyt ensimmäinen asemakaava. Kaava-alueen itä-

osa (Lehtoranta) on asemakaavoitettu, ja tälle noin 6 hehtaarin laajuiselle osalta laaditaan ase-

makaavan muutos. 

 

Aluetta on tarkoitus kehittää pientalotyyppisenä asuinalueena. Tavoitteena on saada kaavoitettua 

alueelle tontteja, jotka soveltuvat maastosta riippuen 1-3 kerroksisille asuinrakennuksille ja ke-

hittää aluetta korkeatasoiseksi asuinalueeksi. Kaavahankkeen tavoitteena on luoda maankäytölli-

set edellytykset alueen kehittämiselle asuinalueena luontoarvot huomioiden. Kaavoitettava alue 

sijoittuu Lahden puolella olevan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen viereen ja kaava mahdol-

listaa noin 80-100 uutta asukasta alueelle. 

 

2.2 Korttelialueet ja aluevaraukset 

Asemakaavassa osoitettavia korttelialueita ja aluevarauksia ja näiden luontoarvojen huomioimi-

seen liittyviä asemakaavamääräyksiä ovat: 

 Erillispientalojen korttelialueet (AO), 7 kpl. Tonteilla olevat isot haavat ja kuuset tu-

lee mahdollisuuksien mukaan säästää. Kortteleita 253–254 ja 257 koskevat seuraavat 

asemakaavamääräykset: rantavyöhykkeellä tulee säilyttää rantapuusto ja luonnonmuoto. 

Korttelin 257 tontti on aidattava suojelualuetta vastaan enintään 1 m korkealla aidalla. 

 

 Asuinpientalojen korttelialueet (AP), 2 kpl. Tontilla olevat isot haavat ja kuuset tulee 

mahdollisuuksien mukaan säästää. Korttelin 256 asuinpientalotontti on aidattava suojelu-

aluetta vastaan enintään 1 m korkealla aidalla. 

 

 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue (AH) 1 kpl 

 

 Lähivirkistysalueet (VL-1/s, VL-2/s, VL-3) 

Kaikkia lähivirkistysalueita koskee maisematyölupavelvoite: asemakaava-alueella maise-

maa muokkaavista toimenpiteistä tulee hakea maisematyölupa. Raikkosen asemakaava-

alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, joten VL-alueilla maisematyölupaan on 

liitettävä ympäristöviranomaisen lausunto. Lisäksi kaikilla lähivirkistysalueilla maaston-

muotojen muuttaminen on kiellettyä. 

 

Lähivirkistysaluetta VL-1/s, taajamametsä, koskee lisäksi seuraavat määräykset: 

o alueella on erityisiä luonto- ja ympäristöarvoja, joita ei saa vaarantaa. Alue on lii-

to-oravan, lepakon ja valkoselkätikan elinympäristöä 

o alue tulee säilyttää metsäisenä ja rannassa on säilytettävä rantapuusto. Avohak-

kuu on kielletty 

o alueen metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna luonto- ja ympäristöarvot 

huomioiden 

o alueen maastonmuotoa ei saa muuttaa 

 

Lähivirkistysaluetta VL-2/s, koskee samat määräykset kuin edellä, lisäksi: 
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o alueelle on osoitettu venevalkamaksi varattu alueen osa, jonne saa sijoittaa kort-

teleiden 250-252 ja 258 venepaikkoja. --- Rannassa on säilytettävä rantapuusto 

ja luonnonmuoto 

o alueelle on varattu alueen osa, jolle saa sijoittaa hulevesien viivytysrakenteita 

 

Lähivirkistysaluetta VL-3/s, koskee lisäksi seuraavat määräykset: 

o alue tulee säilyttää metsäisenä, avohakkuu on kielletty 

o alueen metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuuna siten, että eliöstön liikkumi-

sen kannalta riittävä puusto säilytetään ja kulkuyhteydet kaava-alueelta viereisil-

le metsäalueille säilyvät 

o kaava-alueen länsirantaan on VL-3 alueelle osoitettu venevalkamaksi varattu alu-

een osa ja ajoyhteys venevalkamalle. Venevalkamaan saa sijoittaa kortteleiden 

255 ja 256 venepaikkoja. Rannassa on säilytettävä rantapuusto ja luonnonmuoto 

 

 Luonnonsuojelualue (SL), lehmuslehto 

 

 Vesialue (W) 

 

 Katualueet. Uudet katuyhteydet Poukamanrantatie ja Lehtoranta 

 

Kuva 2-1. Ote asemakaavakartasta, ehdotusvaihe (14.12.2016) 
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3.  ALUEELTA TEHDYT SELVITYKSET 

Suunnittelualueelta on tehty runsaasti erilaisia luontoselvityksiä ja vaikutusten arviointeja vuosi-

na 2009–2016: 

 

Selvitys Laatija Päivämäärä 

Tilan Raikkostenmaan luontoselvitys Ramboll 18.6.2009 

Liito-oravaselvitys Hollolan Raikkosen alueel-

la keväällä 2010 

Luontoselvitys Metsänen 7.7.2010 

Hollolan Raikkosen alueen pesimälinnus-

toselvitys 

Luontoselvitys Metsänen 14.7.2010 

Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen 

alueelta 

Luontoselvitys Metsänen 20.8.2010 

Lepakkoselvitys Hollolan Raikkosen alueella 

kesällä 2010 

Luontoselvitys Metsänen 20.8.2010 

Hollolan Raikkosen asemakaava-alueen luon-

tovaikutusten arviointi 

Luontoselvitys Metsänen 7.10.2010 

Valkoselkätikalle tärkeiden alueiden suurpiir-

teinen kartoitus 

Metsähallitus, Etelä-Suomen 

luontopalvelut 

2.4.2014 

Viitasammakkoselvitys Hollolan Raikkosen 

alueella 2014 

Luontoselvitys Metsänen 4.8.2014 

Toisenmäentien asemakaava-alueen alustava 

luontoarvoselvitys [Suunnittelualueen itäosa, 

Lehtorannan alue] 

Ramboll 27.10.2015 

Raikkosen alueen luontoselvitys [Suunnitte-

lualueen itäosa, Lehtorannan alue] 

Ramboll 12.10.2016 

 

 

4. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

4.1 Vaikutukset luontoon ja luonnonoloihin 

4.1.1 Luonnonsuojelualueet 

Kaava-alueella sijaitsee kahdesta erillisestä osa-alueesta koostuva luonnonsuojelulain nojalla 

rauhoitettu lehmusalue, Raikkosen lehmusalueet (LTA205818, päätös pvm 16.6.2010). Kysei-

set kohteet ovat luonnonsuojelulain 29 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisia luontaisesti syntynei-

tä, merkittäviltä osin jalopuista koostuvia metsiköitä. Kohteen laajuus on yhteensä 0,8 hehtaaria 

ja sen alueelta todettiin vuonna 2009 yhteensä yli 65 metsälehmusta. ELY-keskuksen päätöksen 

nojalla rauhoitettua luontotyyppikohdetta ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden 

säilyminen vaarantuu. Luontotyypin ominaispiirteiden vaarantumista voi aiheuttaa mm. maape-

rän vahingoittaminen sekä jalopuiden ja muun luontaisen kasvillisuuden poistaminen, hävittämi-

nen tai vahingoittaminen. Alueella liikkuminen on sallittua jokamiehen oikeuksin. 

 

Asemakaavassa osoitettava Lehtoranta –niminen tie sivuaa lehmusaluetta. Hämeen ELY-keskus 

on 4.11.2014 myöntänyt luvan poiketa luonnonsuojelulain 29 §:n 1 momentin kiellosta tältä osin. 

Poikkeus on haettu, jotta katulinjaus voidaan tehdä maastollisesti järkevästi ja vältetään ylimää-

räisiä louhintatöitä. Tien rakentaminen vaikuttaa lehmusalueisiin enintään muutaman metrin le-

veydeltä, eikä sillä ole ELY-keskuksen päätöksen mukaan huomattavaa vaikutusta luontotyypin 

suojelutavoitteisiin. 

 

Kaavassa osoitettava rakentaminen ei vaaranna lehmuskuvioiden luontotyypin ominaispiirteitä 

merkittävästi, vaan ainoastaan myönnetyn poikkeusluvan mahdollistaman vähäisen muutoksen 

verran. Kaava mahdollistaa noin 80–100 uutta asukasta alueelle. Kaava-alueelle rakennettavat 

kadut ja ulkoilureitit ohjaavat ulkoilua alueen nykyistä polkuverkostoa selvemmin lehmuskuvioi-

den ulkopuolelle, mutta väkimäärän lisääntymisen myötä myös polkujen ulkopuolella tapahtuva 

liikkuminen alueella lisääntyy nykytilanteeseen verrattuna. Tämä tulee aiheuttamaan kenttäker-

roksen kasvillisuuden kulumista, mutta vaikutus pensaisiin ja pääasiassa vesasyntyisesti lisään-

tyviin lehmuksiin jää vähäiseksi. 
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Raikkosen lehmusalueisiin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen: 

Maaston kulumista on mahdollista lieventää luonnonsuojelualueiden reunojen tehokkaammalla 

merkitsemisellä ja alueelle laitettavien infotaulujen avulla. Myös kaatuneita tai katujen reunoilta 

turvallisuussyistä kaadettavia puunrunkoja voidaan asetella luonnonsuojelualueen reunoille oh-

jaamaan ulkoilua kulutusta paremmin kestäville alueille. 

 

Kaava-alueen ulkopuolella lähin luonnonsuojelualue on eteläpuolella lähimmillään noin 350 met-

rin etäisyydellä sijaitseva Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualue. Kilpiäistenpohjan rehevän lahden 

ja arvioitavan asemakaava-alueen väliin jää Lahden puolelle jo rakentunut Karjusaaren omakoti-

valtainen taajamavyöhyke. Lähin Natura 2000 –verkoston kohde on noin 1,5 km etäisyydellä luo-

teessa sijaitseva Hollolan Pähkinäkukkula (FI0306004). 

 

Kaavasta ei aiheudu Natura 2000 verkoston kohteisiin kohdistuvia vaikutuksia. Arvioitavasta 

kaavasta ei aiheudu luonnonsuojelualueiden suojeluperusteisiin kohdistuvia merkittäviä vaikutuk-

sia. 

 

 

4.1.2 Muut arvokkaat luontokohteet 

Kaava-alueen arvokkaimmat luontokohteet rauhoitettujen lehmuskuvioiden lisäksi ovat laaja-

alaisia kokonaisuuksia, joissa yksittäisen, muita arvokkaamman kohdan osoittaminen ei ole mie-

lekästä.  

 

Kaava-alueen länsiosa, Raikkosen alue, koostuu lähes kokonaan erilaisista lehtotyypeistä. Tämän 

Raikkosen lehtokokonaisuuden lehtokuviot vaihtelevat kosteista lehdoista tuoreiden kuvioiden 

kautta kuiviin lehtoihin. Alueelta on tunnistettu seuraavia luontotyppejä luontotyyppien uhanalai-

suusluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaisesti luokiteltuna: 

 runsasravinteiset kuivat lehdot (nuokkuhelmikkä-linnunherne –tyyppi), erittäin uhanalai-

nen (EN) luontotyyppi 

 runsasravinteiset tuoreet lehdot (sinivuokko-käenkaali –tyyppi), äärimmäisen uhanalai-

nen (CR) luontotyyppi 

 keskiravinteiset tuoreet lehdot (käenkaali-oravanmarja –tyyppi), erittäin uhanalainen 

(EN) luontotyyppi 

 lehmuslehdot, erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi 

 runsasravinteiset kosteat lehdot (kotkansiipi –tyyppi), vaarantunut (VU) luontotyyppi 

 keskiravinteiset kosteat lehdot (hiirenporras-käenkaalile –tyyppi), silmälläpidettävä (NT) 

luontotyyppi. 

 

Raikkosen lehtokuviot ovat lajistoltaan edustavia, mutta alueella tehtyjen metsätaloustoimien 

vuoksi lahopuuston määrä on luonnontilaisia alueita alhaisempi ja myös lehmuksia on kaadettu 

alueelta. Lehtokuviot eivät heikentyneen luonnontilansa vuoksi täytä kaikilta osin uhanalaisten 

luontotyyppien kriteerejä.  

 

Raikkosen lehtoalueella erillispientalojen korttelit 253 ja 254 ja niille tuleva katu kattavat lähes 

kokonaan kuivien lehtojen kuviot. Näillä alueilla rakentaminen ja pihojen hoito muuttavat kuivan 

lehdon luonnontilaa voimakkaasti, vaikka puustoa säästetäänkin kohtalaisen paljon rakennusten 

ympärillä. Asemakaavamääräyksen mukaisesti näillä AO-alueilla tulee mahdollisuuksien mukaan 

säästää isoja haapoja ja kuusia. Määräys turvaa liito-oravan elinoloja alueella, mutta ei estä alu-

eella kasvavien lehtopuiden ja pensaiden (tuomi, lehtokuusama, näsiä ja myös koivu) raivaamis-

ta.  

 

Tuoreen lehdon kuviot sijoittuvat enimmäkseen säästettävälle VL-1/s –lähivirkistysalueelle. Tuo-

reen lehdon alueen eteläosaan on kuitenkin osoitettu korttelialueet AP 255–256 ja AO 257 sekä 

pohjoisosaan kortteli AO 252. Näiden alueella tuoreen lehdon luonnontila muuttuu voimakkaasti. 

Alueella tapahtuva ulkoilu, sekä rakennettavilla ulkoilureiteillä että reittien ulkopuolella, kohdistuu 

todennäköisesti enimmäkseen tuoreisiin lehtoihin. Tämä aiheuttaa kasviston tallautumista ja 

maaston kulumista alueella. 

 

Raikkosen lehtoalueen kosteat lehtoalueet jäävät lähes kokonaan Lehtorannan tien ja korttelien 

AO 250 ja AP 256 rakentamisen alle. Kiinteistöjen salaojitus ja tien rakentaminen todennäköisesti 

kuivattavat jäljelle jäävät osat niin paljon, että luonnontilaisen kaltaiset kosteat lehdot häviävät 

alueelta. 
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Kaava-alueen keskiosassa arvokkain luontotyyppikuvio on märkä, runsaasti lahopuuta sisältävä 

koivuluhta. Kohde on osittain luokiteltavissa myös ruohokorveksi, mutta kohteen sijainti rannal-

la ja tulvavesien voimakkaan vaikutuksen vuoksi koivuluhta on oikeampi luokitus kokonaisuudel-

le. Koivuluhdat on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneiksi luontotyypeiksi. Kuvio ei täysin rin-

nastu luonnontilaisiin luontotyyppeihin ojituksesta ja sitä seuranneesta maan kuivumisesta ja 

puuston kasvun kiihtymisestä johtuen. Kuviolla on kuitenkin edelleen korkeat luontoarvot sen 

märkyydestä ja lahopuuston runsaudesta johtuen. Koivuluhdan läpi on kaavassa osoitettu raken-

nettavaksi alueelle idästä tuleva tieyhteys, Poukamanrantatie. Lisäksi luhdan alueelle on osoitettu 

alue hulevesien viivytysrakenteiden sijoittamiseksi. 

 

Kadun rakentaminen alueen lävitse edellyttää alueen kuivatuksen tehostamista nykytilanteeseen 

verrattuna, sillä alueella on laajoja kevättulvan jäljeltä säilyviä allikoita vielä kesäkuussa. Tien 

rakentamisen vuoksi alueelta joudutaan raivaamaan myös puustoa ja turvallisuussyistä puita 

joudutaan todennäköisesti kaatamaan jonkin verran myös 10–20 m leveydeltä tien molemmin 

puolin. Tien rakentamisen vuoksi alueen luonnontila heikkenee nykyiseen verrattuna entisestään.  

 

 

Kuva 4-1 Kaava-alueen keskiosan koivuluhtaa 

 

Kaava-alueen itäosassa Lehtorannan mäki on laaja lehtokokonaisuus, jonka alueella kasvaa 

runsaasti metsälehmuksia ja muuta edustavaa lehtokasvillisuutta. Lehtoalueen puusto on kuiten-

kin voimakkaasti käsiteltyä, eikä alue täytä sen vuoksi uhanalaisten luontotyyppien kriteerejä ei-

kä lehmusesiintymä täytä luonnonsuojelulain 29 § mukaisen jalopuumetsikön kriteerejä. Raikko-

sen lehtokokonaisuuteen verrattuna Lehtorannan lehtoalue ei ole yhtä edustava. Lehtoalueen läpi 

osoitettu Poukamanrantatie kiertää alueelta todetut metsälehmuskuviot. Tien rakentaminen ei 

merkittävästi muuta lehtokokonaisuuden nykytilaa. 

 

Arvokkaisiin luontotyyppikohteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen: 

 Kaava-alueen keskiosassa olevan koivuluhdan alueella tien rakentamisen vaikutuksia voi-

daan lieventää jättämällä raivattuja puita ympäröivän luhdan alueella maahan lahoa-

maan.  

 Hulevesien viivytysratkaisuna voidaan toteuttaa luonnontilaista kosteikkoa muistuttava 

luontoarvoiltaan pelkkää lasketusallasta monipuolisempi kosteikko 

 Koko kaava-alueella kaadettavia kookkaita lehtipuita voidaan jättää virkistysalueille maa-

han lahopuiksi ja niitä voidaan hyödyntää ulkoilureittien toteutuksessa kulkua ohjaavina 

elementteinä 
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 Ulkoilureitit tulisi rakentaa luontoarvoiltaan arvokkaimmilla lähivirkistysalueille mahdolli-

simman kapeina polkumaisina ratkasisuina, jolloin puustoa joudutaan kaatamaan vä-

hemmän 

 

Yhteenveto arvokkaisiin luontotyyppikohteisiin kohdistuvista vaikutuksista: 

Kaava-alueen länsiosan lehtoalueella merkittävin vaikutus kohdistuu erilaisiin lehtoluontotyyppei-

hin, jotka ovat kuitenkin jo valmiiksi luonnontilaltaan heikentyneitä alueella tehtyjen metsätalo-

ustoimien vuoksi. Suurin vaikutus kohdistuu kuiviin ja kosteisiin lehtoihin. Kuivien lehtojen kasvi-

lajistoa säilyy tonteilla ja ympäröivien tuoreempien lehtojen kuivemmilla osa-alueilla, joten näistä 

riippuvaisille eläinlajeille (esim. erilaiset lehtojen perhos- ja muut hyönteislajit) säilyy jatkossakin 

ravintokasveja alueella. Alueen kosteat lehdot tuhoutuvat suurelta osin rakentamisen myötä. 

Kosteiden lehtojen kasvilajisto on kuivia lehtoja herkemmin häviävää, joten tästä voi aiheutua 

enemmän muuhun lajistoon kohdistuvia välillisiä vaikutuksia. Poukamanrantatien rakentaminen 

heikentää kaava-alueen keskiosassa sijaitsevan, valmiiksi luonnontilaltaan heikentyneen koivu-

luhdan luonnontilaa entisestään. 

 

4.2 Vaikutukset huomionarvoisiin lajeihin 

4.2.1 Linnusto 

Kaava-alueen metsät ovat kauttaaltaan linnustollisesti arvokkaita ja huomionarvoisia lajeja on 

tavattu tasaisesti koko alueella. Alueen huomionarvoisimmat lajit ovat erilaisia lehtipuuvaltaisten 

lehtojen lajeja, kuten tikkoja ja lehtometsien varpuslintuja. Tikkojen esiintymisen kannalta alu-

een lahopuustoisimmat alueet ovat tärkeitä ruokailualueita, mutta soveliaita pesäpuita on tasai-

sesti koko alueella. 

 

Kaava-alueen linnustoa on selvitetty vuonna 2010 Raikkosen alueella, 2014 koko alueella val-

koselkätikan osalta ja 2016 Lehtorannan alueella. Vuonna 2016 kartoitettiin myös valkoselkätikan 

mahdollinen esiintyminen koko alueella, siis myös Raikkosen alueella. Lintujen uhanalaisuusluoki-

tus on muuttunut vuoden 2016 alussa, minkä vuoksi vuoden 2010 selvityksessä ei ole esitetty 

karttasymbolein kaikkia nykyisin uhanalaiseksi luokiteltuja lajeja (esim. punatulkku, viherpeip-

po). Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusten arviointiin suurta merkitystä, sillä lajit eivät ole pesäpaik-

kauskollisia, vaan niiden pesäpaikat vaihtelevat vuosittain. Kaava-alueelta todetut uhanalaiset ja 

silmälläpidettävät lajit on arvioitu alla uhanalaisuuden mukaan järjestettynä. Käytetty uhanalai-

suusluokitus on uusin, vuoden 2015 luokitus (Tiainen ym. 2015).  

 

Erittäin uhanalaiset (EN): 

Kuhankeittäjää tavataan harvinaisena lajina Vesijärven alueen rantalehdoissa. Kuhankeittäjä 

talvehtii Afrikassa ja lajin uhanalaisuuden syyt ovat todennäköisesti talvehtimisalueilla ja muut-

tomatkan reitin varrella tapahtuneet muutokset, ei niinkään muutokset Suomessa. Vaikka ku-

hankeittäjä ei ole erityisen ihmisarka laji, useimmiten sen reviirit sijoittuvat luonnonsuojelualueil-

le ja muille rakentamattomille alueille Päijät-Hämeessä. Tämä voi johtua siitä, että rakentamisen 

myötä puustoa yleensä harvennetaan ja metsät muuttuvat puistomaisemmiksi, kun taas kuhan-

keittäjä monesti piilottelee latvustoltaan melko sulkeutuneissa lehtimetsissä.  

 

Kuhankeittäjää on tavattu 2000-luvuilla useina vuosina Raikkosen alueella sekä kaava-alueen 

ympäristössä Kilpiäistenpohjan – Karjusaaren alueella. Raikkosen alueen lehtipuuvaltaiset varttu-

neet metsät voi tulkita lajin reviirin ydinalueeksi seudulla. Kaavaehdotuksen mukainen rakenta-

minen (katu- ja korttelialueet) hävittää tai heikentää noin 20–25 % kaava-alueella sijainneesta 

kuhankeittäjän elinympäristöstä (osa rakennettavista alueista on liian kuivia ja karuja lajin kan-

nalta). Tämä ei vielä todennäköisesti estä lajin pesimistä alueella jatkossa, mutta elinympäristön 

heikennys saattaa aiheuttaa lajin esiintymisen muuttumisen epäsäännöllisemmäksi kaava-

alueella ja sen ympäristössä. Kuhankeittäjään kohdistuva elinympäristön heikennys arvioidaan 

paikallisella tasolla merkittäväksi, mutta alueellisesti vaikutus jää vähäiseksi. 

 

Kaava-alueen vesialueella tavataan myös nykyisin erittäin uhanalaiseksi luokiteltua tukkakoske-

loa (J. Mäkinen, henk.koht.), kuten laajemminkin koko Enonselän alueella. Laji pesii maassa eri-

laisissa kivien onkaloissa tai tuuheiden pensaiden suojassa. Lajin pesiminen kaava-alueella on 

mahdollista, vaikkakaan tästä ei ole tehty havaintoja linnustoselvitysten yhteydessä. Kaavaehdo-

tuksen mukainen rakentaminen heikentää alueen merkittävästi alueen merkitystä tukkakoskelon 

pesintäalueena. Tällä ei ole kuitenkaan paikallista vaikutusta suurempaa merkitystä, sillä Enonse-

län alueella tai laajemmin Vesijärvellä on runsaasti lajille soveliaita pesimäpaikkoja. 
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Vaarantuneet (VU): 

Vaarantuneista lajeista merkittävin alueella tavattu laji on valkoselkätikka. Lajin tyypillisiä ruo-

kailujälkiä todettiin alueella vuonna 2010 (Metsänen 2010). Lajin pesintä varmistettiin alueelta 

vuonna 2012, lisäksi vuonna 2014 havaittiin koiras ja naaras alueella (Metsähallitus 2014). 

Vuonna 2016 lajia ei havaittu alueen linnustokartoituksissa. Raikkosen aluetta voi pitää kahden 

edellisen vuoden havaintojen puuttumisesta huolimatta edelleen valkoselkätikan potentiaalisena 

pesimäalueena sekä pesintäkauden ulkopuolella lajin ruokailualueena. Usein valkoselkätikan pesä 

on järeissä joko kokonaan kuolleissa korkeissa koivupökkelöissä tai vielä elävissä mutta lahovi-

kaisissa koivuissa. Pesimäreviirillä on yleensä runsaasti maahan kaatuneita lahoja lehtipuita, joita 

valkoselkätikka käyttää ruokailuun. Etenkin talvikaudella laji etsii ruokaa nuorista elävistä lehti-

puista, etenkin haavoista ja raidoista. 

 

Valkoselkätikan kannalta potentiaalisin pesimäympäristö sijoittuu Raikkosen lehtoalueen keski-

osaan, jonka osalta on supistettu kaavassa osoitettavien rakennettavien kortteleiden määrää 

kaavatyön aikana. Uusista korttelialueista AP 256 ja AO 250 sijoittuvat kuitenkin lajin parhaim-

maksi arvioidun elinympäristön alueelle, mutta valtaosa alueesta jää rakentamisen ulkopuolelle. 

Kaavaehdotuksessa osoitettava rakentaminen pienentää lajille soveltuvaa pesimäaluetta kaava-

alueella arviolta noin 20–30 %. Lajin pesäpökkelöt yleensä siistitään pois piha-alueilta, minkä li-

säksi on otettava huomioon, että kaatumisriskin aiheuttavia pesimiseen soveltuvia lahopuita jou-

dutaan kaatamaan teiden, sähkölinjojen ja rakennusten ympäristöstä. Lajille soveliasta ruokailu-

aluetta säilyy pesimisen kannalta riittävästi rakennettavien alueiden ulkopuolella, sekä kaava-

alueella että sen ulkopuolella. Lisääntyvä ihmisperäinen häiriö (melu, ihmisten liikkuminen) ei to-

dennäköisesti vaikuta suuresti valkoselkätikkaan alueella, sillä laji sietää kohtuullisen hyvin häi-

riötä. Valkoselkätikka voi pesiä asuntoalueiden läheisyydessä tai vilkkaasti liikennöityjen maan-

teiden ja ulkoilureittien vieressä, kunhan lajille sopivia lahopuita on tarjolla.  

 

Raikkosen ja Lehtorannan alueella on tehty viime vuosina runsaasti metsänhoitotöitä, jotka ovat 

heikentäneet valkoselkätikan elinoloja alueella. Arvioitavan asemakaavan VL-1/s –

lähivirkistysalueeseen liittyvän maisematyöluvan ja sen ehtojen mukaan toimittaessa valkoselkä-

tikan elinolot alueella kehittyvät jatkossa suotuisaan suuntaan nykytilanteeseen verrattuna, kos-

ka kaavamääräyksen mukainen ympäristöarvojen huomioiminen on tulkittavissa siten, että alu-

eella ei saa tehdä valkoselkätikan kannalta haitallisia toimenpiteitä. Myös VL-2/s ja VL-3 alueilla 

on merkitystä valkoselkätikan kannalta, joten myös näillä alueilla tulisi maisematyölupia käsitel-

täessä pidättäytyä etenkin kookkaiden koivujen ja lahopuuston poistamisesta. 

 

Rakennusvaiheessa lahopuustoa todennäköisesti poistuu enemmänalueelta kuin sitä ehtii kehit-

tyä tonttien ulkopuolelle, jolloin valkoselkätikkaan kohdistuva haitta voidaan arvioida kohtalai-

seksi. Kaavamääräykset mahdollistavat kuitenkin jäljelle jäävän alueen kehittymisen nykytilan-

teeseen verrattuna paremmiksi valkoselkätikan elinympäristöiksi, jolloin lajiin kohdistuva haitta 

voidaan arvioida pitemmällä aikavälillä vähäiseksi. 

 

Alueella tavattuja vaarantuneita lajeja, joiden pesintää ei ole kuitenkaan todettu alueella, ovat 

haapana, isokoskelo, hömötiainen, viherpeippo ja punatulkku. Kaava-alueella on lajeille 

soveltuvaa pesimisbiotooppia. Haapanan ja isokoskelon mahdolliset pesinnät alueella keskittyisi-

vät rantavyöhykkeelle, joten näiden lajien kohdalta potentiaalisten pesimisbiotooppien menetys 

on suurinta. Muiden lajien osalta potentiaalinen pesimisalueiden menetys on noin 20 % suuruus-

luokkaa. Viherpeippo suosii asutuksen läheisyyttä, joten laji luultavasti runsastuu kaava-alueella 

rakentamisen myötä. Samoin rakennukset voivat tarjota kattoratkaisusta riippuen pesimäpaikko-

ja vaarantuneeksi luokitellulle tervapääskylle, jolle alueella ei nykyisin ole sopivia pesäpaikkoja. 

 

Vaarantuneiksi luokiteltujen taivaanvuohen ja pajusirkun pesäpaikat sijoittuvat todennäköi-

sesti kaava-alueen pohjoispuoliselle suolle. Taivaanvuohi käynee kuitenkin ruokailemassa kaava-

alueen keskiosan koivuluhdalla. Lajin ruokailumahdollisuudet eivät merkittävästi muutu alueella, 

sillä alueelle rakennettava hulevesien viivytysallas/-kosteikko lisää lajille soveltuvaa ruokailuym-

päristöä. 

 

 

Silmälläpidettävät (NT): 

Silmälläpidettävistä lajeista kaava-alueen vesialueella on tavattu silkkiuikkuja, mutta kaava-

alueella ei ole lajin pesimiseen soveltuvia ruovikoita. Alueella on tavattu myös muuttomatkalla 

levähtävänä liroja. Liro ei pesi kaava-alueella, eikä alue ole lajin kannalta merkittävä levähdys-
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alue. Kaava-alueelle rakennettava hulevesien viivytysallas/-kosteikko lisää lirolle soveltuvaa ruo-

kailuympäristöä nykytilanteeseen verrattuna. 

 

Lintudirektiivin I-liitteen lajeista asemakaavan alueella on tavattu säännöllisesti pikkutikkoja 

ja harmaapäätikkoja, jotka pesivät alueella lähes vuosittain. Lisäksi palokärki vierailee usein alu-

eella ruokailemassa, vaikkakin kyseiset yksilöt todennäköisesti pesivät kaava-alueen ulkopuolella. 

Etenkin Lehtorannan mäellä on kuitenkin myös palokärjelle soveltuvia pesäpuita. Kaava-alueella 

on tavattu myös lintudirektiivin I-liitteen lajeista kurki, ruskosuohaukka ja laulujoutsen, mutta 

näissä tapauksissa on kyse vain alueen kautta lentäneistä yksilöistä, sillä kaava-alueella ei ole la-

jeille soveltuvia pesimä- tai ruokailualueita. Uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lajeista jo aiem-

min käsitellyt valkoselkätikka ja liro ovat myös lintudirektiivin I-liitteen lajeja. 

 

Edellä mainittujen lajien lisäksi huomionarvoisena lajina voi pitää myös Raikkosen alueella pön-

tössä pesivää lehtopöllöä. Lajin pesiminen alueella loppuu todennäköisesti rakentamisen ja li-

sääntyneen ihmisperäisen häiriön myötä. 

 

Lintuihin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen: 

 Tonttien ja rakennettavien katulinjojen puuston raivaukset tulisi tehdä lintujen pesimä-

kauden ulkopuolella 

 Rakentamisen vuoksi kaadettavia lehtipuita tulee jättää maastoon etenkin valkoselkäti-

kalle soveltuviksi lahoaviksi ruokailupuiksi. Rakentamisen ulkopuolelle jätettävien aluei-

den lahopuun määrää voidaan alkaa lisätä jo ennen tonttien raivauksesta aiheutuvaa la-

hopuiden vähenemistä, jolloin lahopuuston kokonaismäärässä tapahtuu vähemmän muu-

toksia 

 Kaatumisherkkien puiden kokonaan kaatamisen sijaan ne voidaan katkaista 3-4 metrin 

korkeudesta, jolloin syntyy tikoille soveltuvia pökkelöitä 

 Lehtopöllöön kohdistuva haitta on helppo kompensoida viemällä lajille sopiva pönttö(jä) 

esimerkiksi kaava-alueen pohjoispuolen metsään tai Lehtorannan alueelle kaava-alueen 

itäosaan  

 Lähivirkistysalueiden metsänhoidosta tulisi laatia erillinen suunnitelma, jossa sovitetaan 

yhteen virkistyskäytön, linnuston ja muun lajiston elinolojen turvaaminen 

 

Yhteenveto linnustovaikutuksista: 

Kaavassa osoitettava rakentaminen vaikuttaa kokonaisuutena heikentävästi alueen pesimälinnus-

toon, sekä laji- että parimääriin. Vaikutus kohdistuu etenkin maassa pesiviin lajeihin, lehtojen ti-

heissä pensaikoissa pesiviin lajeihin sekä lahopuustoa tarvitseviin lajeihin. Toisaalta alueen ra-

kentaminen myös luo uutta soveltuvaa elinympäristöä kulttuurivaikutteisille lajeille, kuten viher-

peipoille, tervapääskyille ja varpusille. Pihapiireihin todennäköisesti ripustetaan pikkulintujen 

pönttöjä, mikä runsastuttaa tavanomaisia pöntöissä pesiviä lajeja alueella. Alueen huomionarvoi-

sista lajeista kuhankeittäjään kohdistuva elinympäristön heikennys arvioidaan paikallisella tasolla 

merkittäväksi, mutta alueellisesti vaikutus jää vähäiseksi. Valkoselkätikkaan kohdistuva haitta 

arvioidaan pitkällä aikavälillä vähäiseksi, mutta rakennusvaiheessa vaikutukset ovat kohtalaiset 

tonteilta poistettavien lahopuiden vuoksi. Valkoselkätikkaan kohdistuvia haittoja voidaan lieven-

tää lisäämällä lahopuiden osuutta rakennettavien tonttien ulkopuolella. 

 

4.2.2 Liito-orava 

Kaava-alueella on tehty säännöllisesti havaintoja liito-oravista ja alueelta on todettu useita to-

dennäköisiä lajin lisääntymispaikkoja. Liito-oravan pesäpaikkoja (3 kpl) on löydetty kaava-alueen 

länsiosasta (Metsänen 2010) ja keski- ja itäosan alueelta (3 kpl) vuonna 2016. 

 

Liito-oravan lisääntymispaikoiksi tulkitut pesäpuut on huomioitu jättämällä ne rakentamisaluei-

den ulkopuolelle. Kaikki todetut pesäpuut sijoittuvat VL-1/s ja VL-3 -lähivirkistysalueille. Lisään-

tymispaikkojen ja ruokailualueiden väliset kulkuyhteydet säilyvät alueella, sillä kaavamääräykset 

kieltävät laajat hakkuut ja rantavyöhykkeessä säilyy puustoinen yhteys. Kaava-alueen rakennet-

tavat kadut ovat liito-oravien ylitettävissä leveytensä puolesta. Kaavamääräysten vuoksi myös 

rakennettavilla tonteilla säilyy liito-oraville pesä-, suoja- ja ruokailupuina tärkeitä haapoja ja kuu-

sia. Myös kaava-alueen ulkopuolelle säilyy riittävät puustoiset yhteydet turvaamaan liito-oravien 

kulkuyhteydet laajemmalle alueelle. 

 

Liito-orava on luontodirektiivin IV(a)-liitteessä mainittu, tiukasti suojeltava laji. Lajin lisääntymis- 

ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain nojalla. Ar-
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vioitava kaavaratkaisu ei hävitä tai heikennä tiedossa olevia liito-oravan lisääntymis- 

ja levähdyspaikkoja. 

 

4.2.3 Lepakot 

Kaava-alueella on tehty runsaasti havaintoja eri lepakkolajeista sekä vuonna 2010 että vuonna 

2016 tehdyissä lepakkokartoituksissa. Alueella on havaittu pohjanlepakoita, vesisiippoja, viik-

sisiippalajeja ja pikkulepakoita. Havaitut lepakoiden yksilömäärät ovat olleet poikkeuksellisen 

korkeita, jopa kymmeniä yksilöitä yössä. 

 

Kaava-alueelta ei ole todettu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Kaava-alueen länsi-

osasta noin puolet rajattiin vuonna 2010 tärkeäksi ruokailualueeksi (ns. II-luokan lepakkoalueet). 

Vuonna 2016 yksilöitä havaittiin käytännössä koko kartoitusalueella, ja lähes koko selvitysalueen 

keski- ja itäosa rajattiin tärkeäksi ruokailualueeksi. Lepakkokartoitusten yhteydessä ei ole kartoi-

tettu alueen kolopuita, jotka voivat toimia lepakoiden päiväpiiloina. 

 

Kaavassa osoitettu rakentaminen heikentää kohtalaisesti lepakoiden tärkeää ruokailualuetta kaa-

va-alueen länsiosassa. Etenkin viiksisiippalajit välttelevät yleensä pihapiirejä ja niiden ruokailu-

alueet keskittyvät valaisemattomille ja iäkkäille metsäkuvioille. Pihojen ja rakennusten valaisemi-

sen suunnittelusta riippuu, miten laaja vyöhyke rakennusten ympäriltä menettää arvoaan lepa-

koiden ruokailualueena. Kaava-alueen länsiosassa säilyy kuitenkin lepakoille soveltuvaa ruokailu-

aluetta sekä keskiosan VL-1/s –alueella että rantavyöhykkeessä, joka säilytetään puustoisena. 

Kaava-alueen itäosassa Poukamanrantatien rakentaminen ei heikennä merkittävästi alueen mer-

kitystä lepakoiden ruokailualueena. 

 

Lepakoihin kohdistuvien vaikutusten lieventäminen: 

 Alueen katujen valaistuksen suunnittelulla voidaan vaikuttaa suuresti ympäröivien metsi-

en säilymiseen laadukkaina lepakoiden saalistusalueina. Käyttämällä voimakkaasti alas-

päin suuntaavia valaisimia ja ympäröiviä puita matalampia valaisinpylväitä, säilytetään 

lepakoiden saalistamisen kannalta tärkeä puiden latvusto riittävän pimeänä. 

 Alueen ulkoilureittien valaistuksen vähentäminen kesäkuukausina, tai valaistuksen to-

teuttaminen liiketunnistimilla, säilyttää lähivirkistysalueiden metsät lepakoiden kannalta 

riittävän pimeinä. 

 

Riippuen alueen tarkemmasta toteutuksesta etenkin valaistuksen suhteen, lepakoiden tärkeään 

ruokailualueeseen kohdistuva heikentyminen voidaan arvioida vähäiseksi – kohtalaiseksi. Lepa-

koiden kannalta optimaalisella ulkovalaistuksen suunnittelulla ruokailualueeseen kohdistuvat vai-

kutukset jäävät vähäisiksi. 

 

Kaikki lepakot ovat luontodirektiivin IV(a)-liitteessä mainittuja, tiukasti suojeltavia lajeja. Lepa-

koiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä luonnon-

suojelulain nojalla. Arvioitava kaavaratkaisu ei hävitä tai heikennä tiedossa olevia lepa-

koiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

 

4.2.4 Viitasammakko 

Viitasammakko on luontodirektiivin IV(a)-liitteessä mainittu, tiukasti suojeltava laji. Lajin lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä luonnonsuojelulain no-

jalla. 

 

Ympäristöministeriön tuoreen ohjeen (Ympäristöministeriö 2017) mukaan lajin esiintymispaikoilla 

lisääntymispaikaksi voidaan tulkita ne vesialueen osat, joissa koirailla on lisääntymisreviirit, jois-

sa pariutuminen ja kutu tapahtuvat ja joissa nuijapäät elävät. Arvioitavan kaavan maa-alueella ei 

sijaitse viitasammakon lisääntymispaikkoja. Vuonna 2010 soidintavia viitasammakoita havaittiin 

kaava-alueen pohjoisreunassa vesialueella. Samassa kohdassa ei kuitenkaan havaittu soidintavia 

viitasammakoita vuoden 2016 selvityksessä. 

 

Viitasammakon levähdyspaikkaan kuuluvat päivälepopaikat esim. kasvillisuuden suojissa ja tal-

vehtimispaikat sekä maa- että vesiympäristössä. Kutualueilla olevia talvehtimispaikkoja lukuun 

ottamatta levähdyspaikat eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä. Lisääntymis- ja levähdyspai-

kan välittömässä läheisyydessä tulee olla levähdyspaikaksi ja ravinnonhakuun soveltuvaa ympä-

ristöä, jonka rajaus on harkittava tapauskohtaisesti. Kaava-alueelta ei ole tiedossa viitasamma-
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kon levähdyspaikkoja. Kaava-alueen keskiosan koivuluhdan allikot todennäköisesti jäätyvät tal-

vella pohjiaan myöten, joten ne eivät soveltune lajin talvehtimispaikoiksi.  

 

Viitasammakon lähimpien lisääntymispaikkojen perusteella kaava-alueella mahdollisesti sijaitse-

vat viitasammakon levähdyspaikat sijoittuvat todennäköisimmin kaava-alueen pohjoisosan lähi-

virkistysalueelle (VL-2/s). Alueelle ei ole kaavassa osoitettu viitasammakoiden kannalta haitallista 

maankäyttöä. Alueelle suunniteltu hulevesien viivytysallas/-kosteikko lisää viitasammakolle so-

veltuvien kosteikkojen määrää alueella ja siitä saattaa kehittyä myös lajille soveltuva lisäänty-

mispaikka. 

 

Arvioitava kaavaratkaisu ei hävitä tai heikennä tiedossa olevia viitasammakoiden li-

sääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

 

4.2.5 Huomionarvoiset kasvilajit 

Kaava-alueen lehdoissa kasvaa valkolehdokkia sekä länsiosassa Raikkosen alueella että itäosassa 

Lehtorannan mäellä. Valkolehdokki on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu koko Suomessa Ah-

venanmaata lukuun ottamatta. Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileik-

kaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty (Luonnonsuojelulaki 42§). Kielto ei 

kuitenkaan estä ”alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä raken-

nuksen tai laitteen tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoit-

tamasta tai häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittä-

viä lisäkustannuksia.” (LsL 48§). Valkolehdokin esiintyminen rakennettavilla korttelialueilla ei si-

ten estä kaavassa esitettyä rakentamista, mutta lajin esiintymät tulisi pyrkiä huomioimaan esi-

merkiksi tonttien vihersuunnittelun ja alueen metsien hoidon yhteydessä. Valkolehdokkia ei ole 

luokiteltu uhanalaiseksi kasviksi. Arvioitava kaavaratkaisu ei merkittävällä tavalla vähennä valko-

lehdokin kasvupaikkoja kaava-alueella. 

 

4.3 Yhteenveto luontovaikutuksista 

Arvioitavalla kaavalla ei ole vaikutuksia Natura-alueisiin eikä merkittäviä vaikutuksia luonnonsuo-

jelualueiden suojeluperusteisiin. Raikkosen lehmuslehtojen lievälle heikentämiselle on Hämeen 

ELY-keskuksen myöntämä poikkeuslupa. 

Arvioitava kaava ei hävitä tai heikennä luontodirektiivin IV(a) liitteen lajien lisääntymis- tai le-

vähdyspaikkoja. 

Kaavassa osoitettava rakentaminen vaikuttaa kokonaisuutena heikentävästi alueen pesimälinnus-

toon, sekä laji- että parimääriin. Vaikutus kohdistuu etenkin maassa pesiviin lajeihin, lehtojen ti-

heissä pensaikoissa pesiviin lajeihin sekä lahopuustoa tarvitseviin lajeihin. Toisaalta alueen ra-

kentaminen myös luo uutta soveltuvaa elinympäristöä kulttuurivaikutteisille lajeille, kuten viher-

peipoille, tervapääskyille ja varpusille. Alueen huomionarvoisista lajeista kuhankeittäjään kohdis-

tuva elinympäristön heikennys arvioidaan paikallisella tasolla merkittäväksi, mutta alueellisesti 

vaikutus jää vähäiseksi. Valkoselkätikkaan kohdistuva haitta arvioidaan pitkällä aikavälillä vähäi-

seksi, mutta rakennusvaiheessa vaikutukset ovat kohtalaiset tonteilta poistettavien lahopuiden 

vuoksi. Valkoselkätikkaan kohdistuvia haittoja voidaan lieventää lisäämällä lahopuiden osuutta 

rakennettavien tonttien ulkopuolella. 

 

Huomionarvoisista luontotyyppikohteista merkittävin vaikutus kohdistuu metsätaloustoimien 

vuoksi valmiiksi heikentyneisiin lehtoluontotyyppeihin, joiden alueelle on osoitettu erillispientalo-

jen ja asuinpientalojen korttelialueita. Poukamanrantatien rakentaminen heikentää kaava-alueen 

keskiosassa sijaitsevan, valmiiksi luonnontilaltaan heikentyneen koivuluhdan luonnontilaa enti-

sestään. 

 

Lahdessa 10. päivänä maaliskuuta 2017 

RAMBOLL FINLAND OY 

   

Jussi Mäkinen   Tarja Ojala 

FM ympäristöekologi  FM biologi   
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