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1. JOHDANTO 

Tämä luontoselvitys on laadittu Hollolan kunnan Paimelan alueen asemakaavatyön tarpeisiin. 

Luontoselvityksen tarkoituksena on ollut selvittää osayleiskaavoitettavalta alueelta EU:n 

luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitun liito-oravan esiintymistä ja elinympäristöjä, pesi-

mälinnustoa sekä kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä lepakoita. Linnustoselvityksessä keski-

tyttiin erityisesti uhanalaisiksi ja silmälläpidettäviksi luokiteltuihin lajeihin (Hyvärinen ym. 

2019), EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainittuihin lajeihin ja Suomen kansainvälisiin linnus-

tonsuojelun erityisvastuulajeihin (Rassi ym. 2001). Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä 

keskityttiin erityisesti uhanalaisiin tai silmälläpidettäviin (Hyvärinen ym. 2019), rauhoitettui-

hin tai muuten huomionarvoisiin kasvilajeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin (Kontula & Rau-

nio 2018), luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuihin luontotyyppeihin, metsälain 10 § tarkoitta-

miin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin ja vesilain 2. luvun 11 § mukaisiin luontotyyppei-

hin. Lepakkoselvityksessä on keskitytty tunnistamaan lepakoiden kannalta arvokkaiksi luoki-

teltavia alueita sekä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja muuttuvan maankäytön 

alueilta. Lisäksi viitasammakon osalta on arvioitu lajille soveltuvien elinympäristöjen sijoittu-

mista kaavassa osoitettavilta muuttuvan maankäytön alueiltapaikkatietotarkastelun perus-

teella. Selvityksen maastotyöt tehtiin kevään ja kesän 2020 aikana. Maastotöistä ja rapor-

toinnista vastasivat FM biologi Satu Laitinen (kasvillisuus ja luontotyypit, linnut ja lepakot) 

sekä FM biologi Heli Lehvola (liito-oravat) Ramboll Finland Oy:stä. 

 

Suunnittelualue sijaitsee noin 11 kilometrin etäisyydellä Hollolan keskustasta koilliseen. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 22 km2. Alue rajautuu länsiosastaan Paimelanlahden ran-

ta-alueeseen, etelästä Kalliolan asuinalueeseen, idässä ja pohjoisessa osin kuntarajaan. 

Suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvissa 1-1 ja 1-2. 

 

Tässä selvityksessä huomionarvoisten lajien havaintotietoja ei ole esitetty kartoilla, sillä tie-

don antaminen julkisesti saattaisi vaarantaa ko. lajin suojelun (JulkL 621/1999 24.1 §:n 14 

k).  

 

 

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

2.1 Liito-oravan elintavat ja suojelu 

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

nalla. Sen levinneisyys painottuu eteläiseen Suomeen ja länsirannikolle ja yltää pohjoisessa 

Kuusamoon saakka. Kanta ei ole tasaisesti jakautunut, vaan tiheydet vaihtelevat suuresti 

alueelta toiselle. Elinympäristönään liito-orava suosii varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, 

joissa on riittävästi lehtipuita ravintokohteiksi ja kolopuita pesäpaikoiksi. Laji pystyy hyödyn-

tämään myös nuorempia ja yksipuolisempia metsiköitä siirtymiseen ja ruokailuun. Tyypillinen 

liito-oravan asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja muodostaa useita latvusker-

roksia. Joukossa on yleensä järeitä kuusia sekä haapoja, leppiä tai koivuja, ja usein elinpiirit 

ovat pienvesien varsilla. Aikuiset liito-oravat liikkuvat laajalla alueella. Naaraan elinpiiri on 

kooltaan yleensä 4–10 hehtaaria, koiraan keskimäärin noin 60 hehtaaria. Yhden koiraan elin-

piirillä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Elinpiirillä on usein 1–3 ydinaluetta, jotka saatta-

vat olla 100–200 metrin päässä toisistaan. Näillä ydinalueilla liito-oravat ruokailevat ja pää-

asiassa oleskelevat. Jokaisella liito-oravalla on eri puolilla elinpiiriä useita pesiä, joita ne 

säännöllisesti käyttävät. Pesät ovat yleensä tikkojen tekemissä koloissa, usein haavassa, ja 

osa pesistä on tavallisen oravan tekemiä risupesiä.  

 

Kaikki keväällä syntyneet nuoret naaraat ja suurin osa koiraista lähtevät loppukesällä emon-

sa elinpiiriltä ja asettuvat uusille alueille viimeistään syyskuussa. Keskimääräinen dispersaa-

limatka on noin kaksi kilometriä. Vaelluksillaan uusille elinalueille nuoret liito-oravat suosivat 

kuusivaltaisia metsiä, mutta voivat käyttää siirtymiseen myös mm. varttuneita taimikoita. 

Laajoja puuttomia alueita, kuten peltoaukeita, liito-orava ei kykene ylittämään. Uudelle elin-

piirille levittäytynyt liito-orava voi lisääntyä jo seuraavana keväänä. Liito-oravan biologiaan 

liittyvä huomionarvoinen erikoispiirre on se, että liito-oravien käyttämä alue voi olla väliaikai-

sesti tyhjä, mutta se voidaan asuttaa myöhemmin uudestaan. 

 

Liito-oravakanta on pienentynyt 1940-luvulta lähtien ja pienenee edelleen (Hanski 2016). Laji 

kärsii nykyisenkaltaisesta tehometsätaloudesta: metsien pirstoutumisesta, puustorakenteen 

nuorentumisesta ja yksipuolistumisesta sekä kolopuiden vähenemisestä. Liito-orava on luoki-

teltu viimeisimmässä nisäkkäiden uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) vaarantu-

neeksi (VU). Liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja kuuluu luontodirektiivin 

liitteiden II ja IV (a) lajeihin. Sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heiken-

täminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaik-

koihin kuuluvat pesintään, levähtämiseen ja ravinnon varastointiin käytettävät puut sekä riit-

tävä määrä suoja- ja ruokailupuita (Nieminen & Ahola 2017). Alueelta on kulkuyhteys toisiin 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin puustoyhteyden kautta. 

 

2.2 Aikaisemmat havainnot 

Suunnittelualueelta on tehty aikaisemmin havaintoja liito-oravasta. Havaintoja on tehty kol-

mesta paikasta; nykyiseltä Kullerolehdon luonnonsuojelualueelta, Kolunojan varresta ja 

Emäntälänmäeltä. Kullerolehdon luonnonsuojelualueelta havaintoja liito-oravasta on tehty 

vuonna 2012, Kolunojan varrelta vuonna 2013 ja Emäntälänmäeltä vuonna 2019 (SYKE 

Eliölajit-rekisteri 2019). 

 

2.3 Menetelmät 

Etukäteen arvioitiin liito-oravalle soveliaiden alueiden esiintymistä selvitysalueella ilmakuvien 

avulla. Maastokäynneillä tällaisilta alueilta tarkastettiin metsikön isoimpien kuusten ja lehti-

puiden tyvet liito-oravan ulostepapanoiden löytämiseksi sekä kolopuiden ja risupesien esiin-

tyminen. Tämä on yleisin menetelmä liito-oravakartoitusten tekemiseen, koska yöeläimenä 

liito-orava on muutoin vaikeasti havaittava laji (Söderman 2003). Tarkkoja yksilömääriä ei 

tällä menetelmällä saada selville, mutta lajin esiintyminen kyseisellä metsäalueella voidaan 

varmistaa. Maastokäynnit alueelle tehtiin 17., 19. ja 20.4.2020. 

 

Liito-oravahavainnoksi katsotaan suora havainto liito-oravayksilöstä ja puu, jonka tyveltä ha-

vaitaan liito-oravan papanoita. Puu, jossa on kolo, risupesä tai lajille soveltuva pönttö ja jon-

ka tyvellä on papanoita, luokitellaan liito-oravan pesäpuuksi. Liito-oravan elinympäristön löy-
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dyttyä maastosta edellä mainittujen havaintojen perusteella, elinympäristön alueelta tai välit-

tömästä läheisyydestä havaittu puu, jossa on kolo, risupesä tai rakennettu pönttö, mutta 

jonka tyvellä ei ole liito-oravan papanoita, voidaan kuitenkin myös luokitella pesäpuuksi.  

 

Havaintojen ja liito-oravalle soveltuvien metsäalojen perusteella alueelta rajattiin liito-oravan 

elinympäristöt. Elinympäristö luokiteltiin edelleen joko ydinalueeksi tai elinpiiriksi. Elinpiiri on 

se alue, jolla liito-orava liikkuu, ruokailee, pesii ja lisääntyy. Ydinalue taas on elinpiirin osa, 

jolla liito-orava oleilee suurimman osan ajastaan. Ydinalue ei ole lain tarkoittama lisääntymis- 

ja levähdyspaikka. Tässä selvityksessä ei käytettävissä olleen ajan vuoksi määritetty ydinalu-

eita. 

 

2.4 Tulokset 

Suunnittelualueelta tehtiin havaintoja liito-oravasta (Kuva 2-4). Tarkat pesäpuutiedot on esi-

tetty vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä 1. 

 

Kullerolehdon luonnonsuojelualueelle sijoittuva liito-oravan elinympäristö on edelleen 

asuttu; alueelta havaittiin yksi pesäpuuksi tulkittava puu sekä neljä puuta, joiden tyvellä oli 

papanoita. Alueelta liito-oravan todennäköinen kulkuyhteys suuntautuu itään. Elinympäristön 

ydinalue sijoittuu elinympäristön pohjoisosaan, josta myös pesäpuuhavainto tehtiin (Kuva 

2-1). 

 

 

Kuva 2-1 Kullerolehdon luonnonsuojelualueen liito-oravan elinympäristöä. 

Kolunojan varresta vuonna 2013 havaittu liito-oravan elinympäristö oli autio maastokäyn-

nin aikana. Alueen metsä oli säilynyt entisellään lukuun ottamatta Kolunojan varren itäpuol-

ta, jossa oli tehty hiljattain avohakkuu. Havaintoja liito-oravasta tehtiin kuitenkin pohjoisem-

paa Kolunojan varresta, josta liito-oravan papanoita havaittiin kahden haavan tyveltä (Kuva 

2-2). Tämän perusteella liito-oravan vuonna 2013 havaittu elinympäristö ei ole kokonaan tai 

välttämättä pysyvästi autioitunut ja elinympäristö rajattiin käsittämään Kolunojan länsipuoli 

niin, että se kattaa sekä vuoden 2013 havaintojen alueen että vuoden 2020 havaintojen alu-

een. Elinympäristöstä todennäköisin kulkuyhteys on pohjoisen suuntaan. Ydinalue sijoittunee 

elinympäristön pohjoisosiin. 

 

 

 



5 

PAIMELAN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 

 

 

 

 
 
 

 

 

Kuva 2-2 Kolunojan varren liito-oravan elinympäristöä. 

Maastokäynnillä tehtiin näköhavainto liito-oravasta Lintumäen eteläosassa. Alueella, jolla 

yksilö nähtiin liikkuvan ei kuitenkaan havaittu papanoita puiden tyvillä yhtä kuusta lukuun ot-

tamatta. Kuusen tyvellä havaitut yksittäiset papanat olivat hyvin tuoreita. Havaintopaikalla ja 

sen läheisyydessä esiintyy liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia metsäaloja. Papanoista ei 

kuitenkaan tehty havaintoja myöskään lähialueilta, joten on todennäköistä, että havaittu yk-

silö oli alueella ohikulkumatkalla. 

 

Emäntälänmäen vuonna 2019 havaittu liito-oravan elinympäristö on tuhoutunut lähes koko 

Emäntälänmäen laajuisen päätehakkuun seurauksena (Kuva 2-3). Alueelle on jätetty säästö-

puina haapoja, mutta ilman suojaa tarjoavia puita alue ei ole enää liito-oravan elinympäris-

töksi soveltuvaa. Pieniä aloja metsää Emäntälänmäen eteläosassa on jäänyt päätehakkuun 

ulkopuolelle, mutta liito-oravasta ei tehty sieltä havaintoja. 

 

 

Kuva 2-3  Emäntälänmäellä olleessa liito-oravan elinympäristössä on tehty päätehakkuu, jonka seu-
rauksena elinympäristö on hävinnyt. 
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Kuva 2-4 Kaava-alueelta vuonna 2020 havaitut liito-oravan elinympäristöt ja todennäköiset kulku-
yhteydet. 
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3. VIITASAMMAKOT 

3.1 Viitasammakon uhanalaisuus ja suojelustatus 

Viitasammakon (Rana arvalis) esiintyminen, elinympäristövaatimukset ja elintavat ovat puut-

teellisesti tunnettuja. Nykytiedon mukaan viitasammakkoa esiintyy lähes koko Suomessa, 

mutta pohjoiseen päin mentäessä kanta harvenee. Viimeisimmässä Suomen eliölajien uhan-

alaisuusluokituksessa (Rassi 2010) viitasammakon kanta on arvioitu elinvoimaiseksi (LC). 

Keski-Suomessa ja Perämeren rannikolla viitasammakko on ilmeisesti paikoin jopa tavallista 

sammakkoa (Rana temporaria) runsaslukuisempi. Hollolan alueella viitasammakkoa tavataan 

yleisenä monin paikoin mm. Vesijärven reheväkasvuisilla lahdilla ja muilla järvillä sekä toisi-

naan myös mm. peltojen valtaojissa ja tulvivilla niityillä.  

 

Viitasammakko on luontodirektiivin liitteen IV (a) laji. Lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

heikentäminen ja hävittäminen on kiellettyä. Lajin lisääntymiskauden ulkopuoliset levähdys-

alueet ovat vaikeasti rajattavissa, joten yleensä lajin huomioimiseksi on riittänyt lajin lisään-

tymispaikkojen säilyttäminen ja niiden ympärille säästettävät rakentamattomat, heinikkoiset 

ranta-alueet. 

 

3.2 Aikaisemmat havainnot 

Kaava-alueelta ei ole tiedossa viitasammakoiden havaintoja (Suomen ympäristökeskuksen 

Eliölajit -tietokanta 7.5.2019, avoin laji.fi -tietojärjestelmä 7.8.2020). 

 

3.3 Viitasammakolle potentiaaliset alueet 

Viitasammakon lisääntymispaikoiksi soveltuvien alueiden sijoittumista ja lajin selvitystarpeen 

arvioimiseksi kartoitettiin paikkatietopohjaisella kartta- ja ilmakuvatarkastelulla. Kaava-

alueelta tunnistettiin kolme ilmakuvatulkinnan perusteella viitasammakoiden lisääntymispai-

kaksi soveltuvaa vesikasvillisuutta kasvavaa kosteikkoa sekä neljä epätodennäköisempää jo-

ko ihmisen kaivamaa allasta tai pientä lampea. Kohteet on esitetty alla olevassa kartassa 

(Kuva 3-1). 

 

Kohteet ovat (numerointi viittaa karttaan): 

1. Rapastenmäen pohjoispuolen kaivettu lampi. Kytyänojan alajuoksulle kaivettu lampi, 

johon on jo levinnyt vesikasvillisuutta. Peltojen ravinnekuormituksen vuoksi luulta-

vasti rehevöitynyt. Soveltuu ilmakuvatarkastelun perusteella viitasammakon lisään-

tymiseen. Sijoittuu osittain kaava-alueen ulkopuolelle / rajalle. 

 

2. Joensuun rantakosteikko / Haritunjoen suisto. Vesijärven rantaluhtaa, jossa kaivettu 

allikko ja jokiuomaa. Soveltuu ilmakuvatarkastelun perusteella viitasammakon lisään-

tymiseen, lisäksi vastaavilta paikoilta Vesijärven rannoilta on usein tavattu viitasam-

makoita. Sijoittuu osittain kaava-alueen ulkopuolelle / rajalle. 

 

3. Ilmotunjärven pohjoispuolen allikot. Kaava-alueen eteläpuolelle sijoittuvan kokonaan 

umpeenkasvaneen Ilmotunjärven pohjoispuolelle talon pihapiiriin kaivetut kaksi allik-

koa. Vesikasvillisuutta niukasti, mutta Ilmotunjärven kevättulvien aikainen kosteikko 

voi ylläpitää viitasammoille soveltuvaa elinympäristöä, jonka yksilöitä voi lisääntyä 

näissäkin. Sijoittuu kaava-alueen rajalle 

 

4.-5. kaivetut altaat Haritunjoen itäpuolella pellon reunassa/pihapiirissä. Pieni vesipinta-ala, 

ei mainittavasti vesikasvillisuutta. Epätodennäköinen lisääntymispaikka viitasammakolle. 

 

6. Rajalammi. Suoreunuksinen pieni lampi. Rannalla loma-asutusta, ruskeavetinen karu lam-

pi. Sijoittuu osittain kaava-alueen ulkopuolelle / rajalle. Viitasammakoiden lisääntyminen 

mahdollista, mutta ei lajin kannalta erityisen potentiaalinen lampi. 

 

7. Meruenlammi. Suoreunuksinen pieni lampi. Rannalla loma-asutusta, ruskeavetinen karu 

lampi. Sijoittuu osittain kaava-alueen ulkopuolelle / rajalle. Viitasammakoiden lisääntyminen 

mahdollista, mutta ei lajin kannalta erityisen potentiaalinen lampi. 
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Kuva 3-1 Kaava-alueelle sijoittuvat viitasammakon elinympäristöiksi soveltuvat kosteikot (1-3) sekä 
lajin lisääntymisen kannalta mahdolliset, mutta ilmakuva-analyysin perusteella epätodennäköisem-
mät kohteet (4-7). 
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4. PESIMÄLINNUSTOSELVITYS 

4.1 Menetelmät 

Suunnittelualueen linnustoa selvitettiin kahden käyntikerran kartoituslaskentamenetelmällä. 

Käynnit tehtiin 29.5. ja 12.6.2020. Linnustoselvitys keskitettiin kaavan luonnosvaiheen muut-

tuvan maankäytön alueille Paimelanvuoren itäpuolelle, Kuoppalan alueelle, Uusi-Söyrilän ym-

päristöön sekä Joensuun ympäristöön. Kartoitukset tehtiin aamun aikana noin kello 4-9, jol-

loin lintujen lauluaktiivisuus on yleisesti korkeimmillaan. Lisäksi linnustoa havainnoitiin kas-

villisuus- ja lepakkoselvitysten yhteydessä 1.6, 3.6., 4.6. ja 8.7. Haritunjoen varressa sekä 

Kivismäen, Jokirannan, Kolunojan, Sudenpesänmäen ja Myyräsuon alueilla.  

Taulukko 4-1. Linnustoselvityksen laskenta-aikataulu ja sää. 

Pvm Kello Sää 

29.5.2020 4.15-9.15 Kirkas, heikko tuuli, +3…+12˚C 

12.6.2020 3.35-8.55 Kirkas, heikko tuuli, +11…+18˚C 

 

4.2 Tulokset 

 

Kaava-alueen linnusto on melko tyypillistä Etelä-Suomen pelto- ja kulttuuriympäristöille sekä 

talousmetsille. Kaikkiaan kaava-alueen kartoitetuilta alueilta havaittiin 49 pesiväksi tulkitta-

vaa lintulajia (taulukko 4-2). Kaavoituksen yhteydessä rajattavaksi esitettäviä linnustollisesti 

erityisen arvokkaita alueita ei havaittu. 

 

Peltojen ja metsien linnusto on taantunut viime vuosina nopeasti ja myös kaava-alueella ha-

vaittiin useita nykyään suojelullisesti huomionarvoisia lajeja. Uhanalaisia lajeja havaittiin nel-

jä: hömötiainen, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN), sekä haarapääsky, pen-

sastasku ja töyhtötiainen, jotka on luokiteltu vaarantuneiksi (VU). Hömötiaishavainto teh-

tiin Haritunjoen varresta varttuneesta kuusikosta kaava-alueen itäreunalta. Haarapääskyjä 

havaittiin Jokirannan hevostallien läheisyydessä, jossa ne todennäköisesti pesivät, sekä Hari-

tunjoen varressa hyönteispyynnissä. Varoittelevia pensastaskuja havaittiin kaksi, pellonreu-

nalla Emäntälänmäen pohjoispuolella sekä peltoaukealla Kolunojan varressa. Myös töyhtötiai-

sista tehtiin kaksi havaintoa, Kalliolan pohjoispuolisella metsäalueella ja Kivismäellä. Silmäl-

läpidettäviä (NT) lajeja havaittiin seitsemän: kuovi, kiuru, västäräkki, pensaskerttu, ha-

rakka, närhi ja punavarpunen. Kuoveja ja kiuruja pesii useita pareja kaava-alueen pelloilla 

ja harakoita ja pensaskerttuja runsaasti peltojen reunamilla. Västäräkeillä on reviirejä asu-

tuksen läheisyydessä ja närhestä tehtiin havainto Paimelanvuoren itärinteessä. Punavarpusen 

reviirihavainto tehtiin Haritunjoen varressa peltoaukealla. 

 

EU:n lintudirektiivin lajeista kaava-alueella havaittiin kurki ja ruisrääkkä. Yksinäinen kurki 

havaittiin pellolla lähellä Haritunjokea alueen itäosassa. Ruisrääkkäreviirejä havaittiin kaikki-

aan kolme lepakkoselvitysten yhteydessä: yksi Paimelanvuoren itäpuolisella pellolla ja kaksi 

Kempin itäpuolisella peltoaukealla. Kaava-alueen ulkopuolella Vesijärven rannassa direktiivi-

lajeista havaittiin puhalteleva kaulushaikara ja saalisteleva ruskosuohaukka. Lisäksi leppä-

lintu kuuluu Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeihin. Kaksi leppälin-

nun reviiriä havaittiin Kuoppalan ympäristössä. Erityisvastuulajeja ovat myös ruisrääkkä ja 

kuovi. 

 

Suojelullisesti huomionarvoisten lajien havaintopaikat on esitetty kartalla liitteessä 2. 
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Taulukko 4-2. Kaava-alueella havaitut pesiviksi tulkittavat lintulajit. 

Laji Tieteellinen nimi Suojeluluokitus 

Sepelkyyhky Columba palumbus  

Käki Cuculus canorus  

Ruisrääkkä Crex crex D, EVA 

Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus  

Kurki Grus grus D 

Kuovi Numenius arquata NT, EVA 

Lehtokurppa Scolopax rusticola  

Metsäviklo Tringa ochropus  

Käpytikka Dendrocopos major  

Närhi Garrulus glandarius NT 

Harakka Pica pica NT 

Naakka Corvus monedula  

Varis Corvus corone  

Rautiainen Prunella modularis  

Pikkuvarpunen Passer montanus  

Metsäkirvinen Anthus trivialis  

Västäräkki Motacilla alba NT 

Peippo Fringilla coelebs  

Punavarpunen Erythrina erythrina NT 

Käpylintulaji Loxia sp.  

Vihervarpunen Spinus spinus  

Keltasirkku Emberiza citrinella  

Kuusitiainen Periparus ater  

Töyhtötiainen Lophophanes cristatus VU 

Hömötiainen Poecile montanus EN 

Sinitiainen Cyanistes caeruleus  

Talitiainen Parus major  

Kiuru Alauda arvensis NT 

Haarapääsky Hirundo rustica VU 

Sirittäjä Rhadina sibilatrix  

Pajulintu Phylloscopus trochilus  

Tiltaltti Phylloscopus collybita  

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla  

Lehtokerttu Sylvia borin  

Pensaskerttu Curruca communis NT 

Hernekerttu Curruca curruca  

Hippiäinen Regulus regulus  

Puukiipijä Certhia familiaris  

Peukaloinen Troglodytes troglodytes  

Kottarainen Sturnus vulgaris  

Harmaasieppo Muscicapa striata  

Punarinta Erithacus rubecula  

Kirjosieppo Ficedula hypoleuca  

Leppälintu Phoenicurus phoenicurus EVA 

Pensastasku Saxicola rubetra VU 

Mustarastas Turdus merula  

Räkättirastas Turdus pilaris  

Punakylkirastas Turdus iliacus  

Laulurastas Turdus philomelos  
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Kuva 4-1. Paimelanvuoren itäpuolista peltoaukeaa, jolla pesivät mm. ruisrääkkä ja kiuru. 
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5. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS 

5.1 Menetelmät 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien selvittämiseksi kaava-alueelle tehtiin maastokäynnit 3.-4.6. 

ja 12.6.2020. Maastokäynneillä kartoitettiin suunnittelualueen kasvillisuutta ja luontotyyppe-

jä pääpainon ollessa vesilain 2. luvun 11 § mukaisissa kohteissa, luonnonsuojelulain 29 §:ssä 

mainituissa suojelluissa luontotyypeissä, uhanalaisissa luontotyypeissä (Kontula & Raunio 

2018) sekä huomionarvoisissa kasvilajeissa. Selvitykset kohdennettiin kaavaluonnoksen mu-

kaisille muuttuvan maankäytön alueille, joita olivat erityisesti Paimelanvuoren itäpuoli sekä 

Kuoppalan, Uusi-Söyrilän ja Joensuun ympäristö. Lisäksi kasvillisuutta ja luontotyyppejä tar-

kasteltiin Haritunjoen varressa sekä Kivismäen, Jokirannan, Kolunojan, Sudenpesänmäen ja 

Myyräsuon alueilla. 

 

5.2 Tulokset 

 

5.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suomi jakautuu pohjoiseteläsuunnassa neljään boreaalisen havumetsävyöhykkeeseen, joiden 

rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Vyöhykkeet 

voidaan edelleen jakaa lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvil-

lisuuserojen määräämiin lohkoihin. Hollolan seutu lukeutuu jaottelussa Järvi-Suomen etelä-

boreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeeseen. Hollolan luontonolosuhteita hallitsevat myös 

paikoitellen ensimmäisen Salpausselän harjumuodostumat.  

 

Suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa havupuuvaltaisia, lehtomaisen tai tuoreen kankaan 

metsiä. Paikoin esiintyy myös lehtipuuvaltaisia metsäaloja ja lehtokuvioita. Soita ja turvemai-

ta selvitysalueella on vain pienialaisesti. 

 

Selvitysalue on maanpinnan muodoiltaan melko alavaa ja loivasti kumpuilevaa. Selvitysalu-

een alavimmat alueet sijoittuvat lännessä lähelle Vesijärven rantaa, pohjoisessa Myllyojan 

laaksoon sekä selvitysalueen eteläosassa Haritunjoen laaksoon. Selvitysalueen maanpinta on 

korkeimmillaan alueen itäosassa, jossa Haritunjoen itäpuolella lounas-koillis -suuntainen se-

lännealue kohoaa korkeimmillaan 160 m mpy tasolle Sudenpesänmäellä. Selvitysalueen mai-

semassa selvästi erottuva Paimelanvuori kaava-alueen pohjoisosassa nousee korkeimmillaan 

korkeustasolle 141 m mpy. 

 

 

5.2.2 Huomionarvoiset luontotyypit ja kasvilajit 

 

Lähtötietojen perusteella Paimelan suunnittelualueelta on tiedossa ainoastaan kahden uhan-

alaisen eliölajin havaintoja Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit -tietokannassa. Lajit ovat 

liito-orava (Pteromys volans, vaarantunut, kolme havaintopaikkaa), vienansara (Carex at-

herodes, vaarantunut, yksi havaintopaikka) sekä takkuhankajäkälä (Evernia divaricata, 

vaarantunut, yksi havaintopaikka). Lisäksi silmälläpidettäväksi luokitellusta vankkasarasta 

(Carex riparia) on tiedossa yksi todennäköisesti hävinnyt esiintymä ja yksi olemassa oleva 

esiintymä. 

 

Uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tietoa sisältävät asiakirjat ovat salassa pidettäviä viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan, jos tiedon antaminen voi 

vaarantaa kyseessä olevan eläin- tai kasvilajin suojelun (24 §:n 1 momentin 14 kohta). Em. 

lajien esiintymätietoja ei sen vuoksi esitetä tässä raportissa. 

 

Selvitysalueelle sijoittuu Metsäkeskuksen aineistojen (tilanne v. 2019) perusteella kahdek-

san metsälain 10§ tarkoittamaa erityisen tärkeää elinympäristöä (Kuva 5-1). Metsä-

lain nojalla näiden kohteiden osalta metsätaloutta tulee harjoittaa siten, ettei kohteiden omi-

naispiirteitä vaaranneta. Rajatut kahdeksan aluetta ovat vähäpuustoisia soita, jyrkänteitä ja 

niiden alusmetsiä sekä purojen lähiympäristöjä. 
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Kuva 5-1 Selvitysalueelle Metsäkeskuksen aineistojen perusteella sijoittuvat Metsälain 10 § tarkoit-
tamat erityisen arvokkaat elinympäristöt (ETE). 

 

Luontoselvityksen yhteydessä ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. 

Paimelanvuoren itärinteessä havaittiin kymmenen valkolehdokkia (Platanthera bifolia), joka 

on luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu. 

 

Vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ei havaittu. Mahdollisia metsälain 10 

§ mukaisia luontotyyppejä havaittiin kaksi, Uusi-Söyrilän työpaikka-alueeksi kaavoitetulla 

alueella sijaitseva vähäpuustoinen kallio sekä Kolunojan varressa puron välitön lähiympäristö. 

Molemmat kohteet ovat puustonsa puolesta luonnontilaisen kaltaisia, mutta Kolunojaa on ai-

koinaan suoristettu ja perattu eikä uoma ole siten täysin luonnontilainen. Kolunojan varresta 

osa on myös Metsäkeskuksen luokituksen mukaan metsälain 10 § mukaista erityisen tärkeää 

elinympäristöä. 

 

Uusi-Söyrilän vähäpuustoisella kalliolla kasvaa iäkkäitä, kilpikaarnaisia, järeitä mäntyjä sekä 

hieman nuorempaa kalliomännikköä. Jonkin verran on koivua, haapaa ja pihlajaa sekapuuna. 

Kenttäkerroksessa on laikkuina kanervaa, puolukkaa ja metsälauhaa ja pohjakerroksessa lä-

hes kulumaton poronjäkälämatto. Lahopuuta on jonkin verran. Kalliolaikun ympärillä kasvaa 

nuorta koivikkoa. 

 

Kolunojan varsi on runsasravinteista tuoretta ja kosteaa lehtoa. Puustossa on järeää kuusta, 

koivua, haapaa ja tervaleppää sekä tuomea. Lahopuuta on jonkin verran. Kenttäkerroksen 

kasvillisuus on rehevää. Maininnanarvoinen laji on kotkansiipi, jota kasvaa melko laajalla 

alalla pellon pohjoispuolella. Lajistoon kuuluvat myös mm. imikkä, lehtotähtimö, sini- ja val-

kovuokko, mesiangervo, kevätlinnunsilmä ja kevätlinnunherne. Uoma on monin paikoin kivi-

nen ja siihen laskee useita pienempiä norouomia, joiden vesi kulkee pääosin lohkareiden ja 

maan alla. 
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Kuva 5-2. Vähäpuustoisen kallion ja puron välittömän lähiympäristön sijainti. 

 

 

Kuva 5-3. Uusi-Söyrilän metsälain tarkoittama vähäpuustoinen kallio. 
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Kuva 5-4. Kolunojan varsi on mahdollinen metsälain tarkoittama puron välitön lähiympäristö. 

 

Muita maininnanarvoisia luontotyyppikohteita kartoitetuilla alueilla ovat Paimelanvuoren itä-

rinteen järeää männikköä kasvava harjulehto sekä Joensuun ja läheisen Haritunjoen ojitetut, 

mutta edelleen märät ja rehevät metsäluhdat. 
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5.3 Ekologiset yhteydet 

 

Hollolan strategisen yleiskaavan 2020 yhteydessä on laadittu koko kunnan tason viherver-

kostoselvitys, jossa on kartoitettu ja yhteensovitettu sekä ihmisten virkistyksen että ekologi-

sen verkoston kannalta tärkeitä viheryhteyksiä (Ramboll 2020). Osayleiskaava-alueen mer-

kittävät luonnon ydinalueet sijoittuvat kaava-alueen itäreunaa kiertäväksi laajojen metsäis-

ten alueiden kehäksi. Lisäksi Vähäselän alue on osoitettu merkittäviä luontoarvoja sisältävä-

nä vesistönä ja Kalliolan alue tärkeänä metsäisenä virkistysalueena. Strategisessa yleiskaa-

vassa on osoitettu kaava-alueelle Vesijärven rantavyöhykettä pitkin kiertävä ekologinen yh-

teys, itäosan metsäisiä alueita yhdistävä yhteys sekä Haritunjoen vesi- ja rantavyöhykkeen 

muodostamaa yhdistelmää kuvaava ekologinen yhteys (Kuva 5-5). 

 

Kaava-alueen ekologisten yhteyksien kannalta on tärkeää turvata itäisten laajojen metsäalu-

eiden väliset yhteydet sekä toisaalta Vesijärven rantaa seuraavan melko kapean puusto-

vyöhykkeen toimivuus. Nämä molemmat ”runkoyhteydet” sijoittuvat osittain yleiskaava-

alueen ulkopuolelle, mutta myös kaava-alueen maankäytöllä voidaan tukea niiden säilymistä 

ja toimivuutta. Toinen tärkeä elementti on turvata etelä-pohjoissuuntaisen peltovyöhykkeen 

ylittävät puustoiset yhteydet mm. alueelta todettujen liito-oravan elinympäristöjen elinkykyi-

syyden säilyttämiseksi. Lisäksi valtatien 24 ylityksen mahdollistavat puustoiset yhteydet tulisi 

huomioida kaavoituksessa. 

 

Alla olevaan karttaan (Kuva 5-5) on lisätty mustilla yhteysviivoilla yleiskaavatasolle tarken-

nettuja maankäytön suunnittelussa huomioitavaksi suositeltavia ekologisia yhteyksiä. Yhtey-

det on määritetty asiantuntijatyönä vertaamalla kaava-alueen tunnistettujen arvokkaiden 

luontokohteiden sijoittumista ja ilmakuva ja peruskartta-aineistoja.  

 

 

Kuva 5-5. Ekologiset yhteydet kaava-alueella: Vihreät yhteydet ja ydinalueet ovat strategisen yleis-
kaavan viherverkostoselvityksessä osoitettuja ydinalueita ja rajauksia. Mustilla yhteysviivoilla on 
osoitettu näitä tarkentavia, yleiskaavatason yhteyksiä. 
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Kaava-alueen keskiosassa tunnistetut ekologiset yhteydet liittyvät liito-oravien elinympäristö-

jen puustoisten yhteyksien turvaamiseen. Valtatien 24 ylitse on osoitettu kolme ekologista 

yhteyttä kohtiin, joissa puustoiset yhteydet jatkuvat tien molemmin puolin ja nämä yhteydet 

toimivat strategisessa yleiskaavassa osoitettujen ydinalueiden tai viheryhteyksien välisinä 

täydentävinä yhteyksinä. Valtatien 24 itäpuolelle kaava-alueen eteläosaan on osoitettu etelä-

pohjoissuuntainen ekologinen yhteys Uusi-Söyrilän kallioalueen kautta pohjoiseen Kempin 

alueelle. Yhteys on jatkoa Kalliolan-Kukkilan viherverkostoselvityksessä (Ramboll 2019) osoi-

tetulle valtatien ylittävälle Kalliola – Uusi-Söyrilän kehitettävälle yhteydelle, ja se tukee myös 

tässä luontoselvityksessä todetun arvokkaan kallionlakikohteen kytkeytymistä laajemmin 

ympäristöönsä. 

 

Haritunojan huomioiminen ekologisena yhteytenä on myös yleiskaavatasolla tärkeää. Haritu-

nojan ekologisen yhteyden turvaamiseen liittyy virtaveden laatuun liittyvät ominaisuudet, 

vaelluskalojen nousumahdollisuudet sekä erilaisten vesieläinten liikkumismahdollisuuksien 

turvaaminen. Haritunjoella on todettu saukkoa ainakin vuonna 2015 (Metsänen & Kekki 

2016). 
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6. LEPAKOT 

6.1 Yleistä lepakoista 

6.1.1 Suomen lepakot 

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

samme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), jota tavataan 

Lappia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinus), 

isoviiksisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritus). 

Suomen EUROBATS-raportin mukaan (Kyheröinen ym. 2003) viiksisiippojen levinneisyys 

ulottuu pohjoisille leveyspiireille 64 - 65 asti, korvayökön ja vesisiipan pohjoisille leveyspii-

reille 63 - 64 asti. Edullisilla paikoilla siippoja on kuitenkin tavattu jopa 66 leveysasteen poh-

joispuolella (Wermundsen 2010). Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisem-

pina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiin-

tymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta tarkkaan. 

 

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

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

sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuu-

riympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolopui-

den määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt. 

 

Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, jollaisiksi 

käyvät mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin 

matkoja etelään talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippu-

en, ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muutto-

reitit seuraavat rannikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo 

suunnistaa. 

 

6.1.2 Yleisimmät lepakkolajit Suomessa 

Pohjanlepakko on Suomen lepakoista yleisin ja laajimmalle levinnyt. Pohjanlepakko on vahva 

lentäjä – se lentää jopa kymmenien metrien korkeudessa – ja suosii melko avoimia maise-

mia. Se ei yleensä lennä lehvästön joukossa, vaan liikkuu mieluusti avoimissa pihoissa tai 

teiden varsilla, jopa kaupunkiympäristössä katulampun valossa. Päiväpiilona se suosii erityi-

sesti rakennuksia. Se talvehtii usein yksin tai muutaman lajitoverin kanssa varsin viileissä 

oloissa kellarissa tai muussa sopivassa paikassa. Pohjanlepakko on kuitenkin sopeutunut 

elämään myös pohjolan yöttömässä yössä ja saatetaan nähdä saalistamassa myös päivisin 

keväällä. Tuulisella säällä ja sateella lepakot eivät yleensä saalista, mutta pohjanlepakkoja 

voidaan havaita myös tihkusateella ja tuulisella säällä. 

 

Viiksisiippalajeja ei ole mahdollista erottaa toisistaan detektorin ja näköhavainnon avulla. 

Isoviiksisiipan ja viiksisiipan pystyy erottamaan vain tarkkojen anatomisten tuntomerkkien 

perusteella. Lepakkojen pyydystämiseen tarvitaan erityislupa, joten tässä tutkimuksessa lajit 

on laskettu lajipariksi viiksisiipat. Viiksisiippalajit saalistavat mieluiten metsäisissä maisemis-

sa. Ne pysyttelevät poissa aukeilta alueilta ja karttavat valoisia alueita. Viiksisiippojen päivä-

piilo voi löytyä ullakolta ja talviasumus luolasta. 

 

Vesisiippa saalistaa pääasiassa surviaissääskiä veden pinnasta, mutta voi saalistaa myös leh-

ti- ja sekametsien aukoissa. Vesisiippojen mieluisinta elinympäristöä ovat metsät, joissa on 

pienipiirteisiä vesistöjä ja kosteikoita. Talvipiiloina ovat usein kosteat luolat, joissa se talvehtii 

lajitoveriensa kanssa.  

 

6.1.3 Lepakoiden suojelu 

Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajei-

hin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heiken-

täminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 §). Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 39 §:n 

rauhoitussäännöksistä ja 49 §:n kielloista voidaan poiketa vain luontodirektiivin artiklassa 

16(1) mainituin perustein. 
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Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 38 §:n nojalla. Tämän lisäksi 

Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS-

sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden 

ruokailualueiden säilyttämiseen. 

 

Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousympä-

ristöjen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ra-

vintoa; tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisimmässä 

Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin uhan-

alaiseksi (EN) ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa 

on myös luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. 

 

6.1.4 Lepakkoalueiden luokittelu 

Maankäytön suunnittelussa lepakoiden käyttämät alueet luokitellaan Suomen Lepakkotieteel-

lisen Yhdistyksen ohjeistuksen (SLTY 2012) mukaan seuraavasti:  
 

Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka 

Ehdottomasti säilytettävä, häirintä tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty 

− Hävittämiselle tai heikentämiselle haettava lupa paikalliselta ELY-keskukselta 

− Jos poikkeuslupa myönnetään, tulee lepakoille aiheutuvaa haittaa pienentää esimerkiksi 

asentamalla korvaavia päiväpiilopaikkoja, kuten pönttöjä. 

− Suunnittelussa suositellaan otettavaksi huomioon suojeltuun kohteeseen liittyvät lepakoi-

den käyttämät kulkureitit ja ruokailualueet. 

 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti 

Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS) 

− Vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. 

− Tärkeä saalistusalue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa 

merkittävä määrä yksilöitä. 

− Aluetta käyttävä laji on harvinainen tai harvalukuinen. 

− Alue on todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja saalistusalueen välillä. 

− Jos siirtymäreitti katkaistaan, tulisi toteuttaa korvaava reitti. 

 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue 

Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille 

− Lepakoiden käyttämä alue, laji/tai yksilömäärä pienempi 

− Ei mainittu luonnonsuojelulaissa eikä suoranaisia suosituksia EUROBATS-sopimuksessa 

 

6.2 Menetelmät 

Lepakkoselvitys tehtiin kesä-elokuussa 2020 kolmen maastokäyntikerran detektorikar-

toituksena. Kartoitukset tehtiin 1.6., 8.7. ja 17.8.  

 

Jokaisella lepakkolajilla on tunnusomainen kaikuluotausääni, jonka perusteella suurin osa la-

jeista voidaan määrittää lepakkoilmaisimen eli -detektorin avulla. Poikkeuksen muodostaa la-

jipari viiksisiippa ja isoviiksisiippa, jotka on mahdollista erottaa toisistaan vain tarkkojen ana-

tomisten tuntomerkkien perusteella. Myös muiden siippalajien erottaminen toisistaan on tie-

tyissä olosuhteissa ongelmallista.  

 

Kartoitus kohdennettiin Paimelanvuoren itäpuolelle sekä Kuoppalan, Joensuun ja Jokirannan 

alueille. Kuljettu kartoitusreitti oli molemmilla käyntikerroilla suurin piirtein sama. Auringon 

laskettua kartoitus aloitettiin kulkemalla hiljalleen alueen teitä ja polkuja hyödyntäen. Välillä 

pysähdyttiin pidemmäksi aikaa kuuntelemaan. Lepakot pyrittiin aina myös näkemään lento- 

ja saalistuskäyttäytymisen havainnoimiseksi, lajinmäärityksen vahvistamiseksi ja yksilömää-

rien arvioimiseksi. Kartoitus aloitettiin noin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen ja lopetettiin 

kun alueet oli kierretty. Aikaa kartoitukseen käytettiin noin neljä tuntia yötä kohden. Kartoi-
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tukset tehtiin poutaisina ja tyyninä öinä, koska voimakas sade tai tuuli voi vähentää lepakoi-

den saalistusaktiivisuutta. Kartoituksissa käytettiin Anabat SD2-detektoria. Yhdeksi havain-

noksi tulkittiin detektorin yhden minuutin aikana nauhoittamat saman lajin äänet. 

 

 

Kuva 6-1. Lepakkokartoitusreitit. 

6.3 Lepakkohavainnot 

Kartoituksen yhteydessä lepakoista tehtyjen havaintojen lukumäärä on esitetty taulukossa 6-

1. Lepakkohavainnot kartalla on esitetty liitteessä 3. 

Taulukko 6-1. Lepakkohavaintojen lukumäärä lajeittain. 

 Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Yhteensä 

Pohjanlepakko 12 11 15 38 

Vesisiippa 4 5 9 18 

Viiksisiippalaji 6 13 41 60 

Yhteensä 22 29 65 116 

 

Lepakoita havaittiin kartoituksen yhteydessä melko runsaasti. Havainnoista noin kolmannes 

koski pohjanlepakkoa ja loput siippalajeja. Runsaimmin havaintoja kertyi Joensuun rantamet-

sien ympäristöstä, jossa lentävät sekä pohjanlepakko että viiksisiipat, ja Haritunjoen varres-

ta, jossa liikkuu mm. vesisiippoja. Etenkin elokuussa sekä pohjanlepakoita että siippoja ha-

vaittiin runsaasti myös teiden varsilla, metsänreunoissa ja asutuksen läheisyydessä. Ainoas-

taan avoimilta peltoaukeilta ei tehty havaintoja.  

 

6.4 Tulosten tulkinta 

 

Kartoitetuilla alueilla tehtyjen havaintojen ja soveliaan ympäristön perusteella rajattiin lepa-

koille tärkeä ruokailualue (luokka II). Haritunjokea lepakot käyttävät todennäköisesti myös 

siirtymäreittinä päiväpiilojen ja ruokailualueiden välillä. Tärkeä ruokailualue on rajattu kartal-

le kuvaan 6-2. 

 

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei selvityksen yhteydessä erikseen kartoitettu. 

Kartoitettuja alueita lähimmäksi sijoittuvat päiväpiilot ja lisääntymispaikat sijaitsevat toden-

näköisesti joissain lähialueiden rakennuksissa. 
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Kuva 6-2. Lepakoille tärkeä ruokailualue ja todennäköinen siirtymäreitti (luokka II). 

 

 

Kuva 6-3. Haritunjoki Söyrilän eteläpuolella. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suunnittelualueelta tehtiin havaintoja liito-oravasta. Alueen kolmesta tunnetusta liito-oravan 
elinympäristöstä kaksi oli edelleen asuttuja, joskin Kolunojan varresta havaintoja tehtiin 
aiempaa pohjoisempana. Emäntälänmäen liito-oravan elinympäristö on sen sijaan tuhoutunut 
päätehakkuun seurauksena. Lisäksi tehtiin yksi havainto liito-oravayksilöstä, mutta sen tul-

kittiin olevan ohikulkumatkalla eikä havaintoalueella tai sen läheisyydessä tehty liito-oravan 
elinympäristöön viittaavia havaintoja. Liito-orava on luokiteltu uusimmassa lajien uhanalai-
suusarvioinnissa vaarantuneeksi (VU). Lisäksi laji lukeutuu luontodirektiivin liitteen IV(a) la-
jeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty 
(luonnonsuojelulaki 49 §). Myös liito-oravan kulkuyhteys on lisääntymis- ja levähdyspaikalle 
huomioitava. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksissa myöntää luvan 
poiketa kiellosta luontodirektiivin artiklassa 16 mainituilla perusteilla. 

Kaava-alueen muuttuvan maankäytön alueelle ei sijoitu karttatarkastelun perusteella poten-
tiaalisia viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 

Kaavassa osoitettavilla muuttuvan maankäytön alueilla tavattava linnusto on melko tavan-

omaista kulttuuri- ja viljelysseutujen sekä talousmetsien lajistoa, eikä kaavoituksen yhtey-
dessä huomioitavia erityisen häiriöherkkiä lajeja havaittu. Alueen linnuston säilymistä moni-
muotoisena auttaa, kun kaavoituksen yhteydessä huolehditaan, että alueella säilyy nykytilan 
lailla erilaisia, riittävän laajoja elinympäristöjä: monipuolisia peltoympäristöjä, reheviä pien-

vesien varsia, erityyppistä asutusta ja metsäalueita. 

Kaava-alueelta on tiedossa muutamia uhanalaisten tai silmälläpidettävien kasvilajien kasvu-
paikkoja. Lajit ovat vienansara, vankkasara ja takkuhankajäkälä. Esiintymien nykytilaa ei 
selvitetty, sillä ne sijoittuvat kaavassa osoitettavan uuden maankäytön ulkopuolelle. 

Selvitysalueelta on tiedossa Metsäkeskuksen aineistossa kahdeksan metsälain 10§ mukaista 
erityisen arvokasta elinympäristöä. Kohteet ovat vähäpuustoisia soita, jyrkänteitä ja niiden 

alusmetsiä sekä purojen lähiympäristöjä. Näistä Kolunojan varsi rajattiin myös tässä luonto-
selvityksessä arvokkaana elinympäristönä. Lisäksi Uusi-Söyrilän vähäpuustoinen kalliolaki ra-
jattiin arvokkaana luontokohteena. 

Lepakoita havaittiin melko runsaasti kartoitetuilta alueilta uusien rakennuspaikkojen lähei-
syydestä metsänreunoista, pihapiirien ympäristöstä, teiden varsilta ja Haritunjoen varresta. 

Lepakoille tärkeä ruokailualue ja todennäköinen siirtymäreitti on rajattu kartalle kuvassa 6-5. 
Ruokailualue suositellaan huomioimaan kaavasuunnittelun yhteydessä mm. jättämällä siitä 

riittävän laajoja osia voimakkaan valaistuksen, puustonraivauksen ja salaojituksen ulkopuo-
lelle. Lähimmät lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat todennäköisesti sijaitsevat kaava-
alueen olemassa olevissa rakennuksissa. 
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Liite 3 – Lepakkohavainnot 

 

Kuva 1. Lepakkohavainnot Jokirannan ympäristössä. 



 

Kuva 2. Lepakkohavainnot Joensuun ja Kuoppalan ympäristössä. 



 

Kuva 3. Lepakkohavainnot Paimelanvuoren itäpuolella. 




