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1.

JOHDANTO
Rääkkylän kunnan Oriveden vesialueille laaditaan rantaosayleiskaavaa. Kaava-alueeseen kuuluvat kaikki Rääkkylän kunnan Oriveden vesialueet sekä ranta-alueet 200 metrin rantavyöhykkeeltä pois lukien voimassa olevien asemakaavojen ja oikeusvaikutteisten yleiskaavojen mukaiset
alueet.
Tämä alueelta aikaisemmin laadittuja luontoselvityksiä täydentävä luontoselvitys on laadittu Oriveden rantaosayleiskaavaan lukeutuvan Paksuniemen osayleiskaavan alueelta. Paksuniemen alueella luontoselvitys kohdennettiin alueille, joille on osoitettu rantarakennusoikeutta. Selvityksessä
kartoitettiin alueiden kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä liito-oravan kannalta potentiaalisia
elinympäristöjä. Lisäksi selvitettiin valkoselkätikkojen käyttämiä ruokailualueita. Maastotöistä ja
raportoinnista on vastannut FM biologi Heli Lehvola Ramboll Finland Oy:stä.

Kuva 1-1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus.

2.

LUONNONSUOJELU

2.1

Luonnonsuojelualueet
Suunnittelualueelle sijoittuu osittain Natura-alueisiin lukeutuva Oriveden – Pyhäselän saaristot
(FI0700018), joka on sisällytetty Natura-alueverkostoon luontodirektiivin (SCI) perusteella. Natura-alueeseen sisältyy lisäksi erityisiin suojelualueisiin lukeutuva Oriveden – Pyhäselän luonnonsuojelualue (ESA300281). Suunnittelualueelle ei sijoitu muita luonnonsuojelualueita, Naturaalueita, luonnonsuojeluohjelmien alueita tai arvokkaita kallioalueita.
Suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu noin neljän kilometrin säteellä lukuisia yksityisiä luonnonsuojelualueita, jotka sisältyvät pääasiassa lintuvesien suojeluohjelma-alueeseen (Kiesjärvi,
Hautalampi – Jokilampi, Jouhtenuslampi; LVO070172) ja Jouhtenuslammen Natura-alueeseen
(FI0700007). Alue on sisällytetty Natura-alueverkostoon lintudirektiivin (SPA) perusteella. Lisäksi
suunnittelualueen läheisyyteen sijoittuu Akankankaan vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Natura-alueisin lukeutuva alue (AMO070433, FI0700040; SCI), Oriveden – Pyhäselän Naturaaluerajaukseen sisältyvä rantojensuojeluohjelman alue (Oriveden - Pyhäselän saaristot;
RSO070097) ja yksityisiin luonnonsuojelualueisiin lukeutuvat alueet (Suuren Jänissaaren luonnonsuojelualue; YSA073488 ja Pienen Jänissaaren luonnonsuojelualue; YSA076857).

Kuva 2-1. Luonnonsuojelualueet suunnittelualueen läheisyydessä.

2.2

Uhanalaiset eliölajit
Suunnittelualueella on tehty havaintoja pääasiassa huomionarvoisista hyönteisistä: tammiritariyökkösestä (Catocala promissa), kanervapussikoista (Coleophora pyrrhulipennella), ahdeyökkösestä (Athetis gluteosa), kangaskeltanosulkasesta (Oxyptilus ericetorum), suovenhokkaasta (Nola
karelica), tummahäränsilmästä (Maniola jurtina), päivänkakkarakenttäkääriäisestä (Dichorampha
consortana), kultasurviaiskoista (Nemophora metallica) ja ahoaamukääriäisestä (Clepsis lindebergi). Huomionarvoisista kasvilajeista suunnittelualueelta on havaittu keto- ja ahonoidanlukkoa
(Botrychium lunaria, B. multifidum). Suunnittelualueella tehdyt huomionarvoisten lajien havainnot ovat sijaintitiedoiltaan pääasiassa epätarkkoja. Sijaintitiedoiltaan tarkat havainnot eivät sijoitu kaavan muutosalueille. Kaikki suunnittelualueelle sijoittuvat havainnot on tehty vuoden 2000
jälkeen.

3.

KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT

3.1

Menetelmät
Maastokäynti alueelle tehtiin 30. - 31.10.2014. Selvityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota
mahdollisiin arvokkaisiin luontokohteisiin, kuten uhanalaisiin luontotyyppeihin, metsälain erityisen
tärkeisiin elinympäristöihin ja luonnonsuojelulaissa suojelluiksi määriteltyihin luontotyyppeihin
maastokäynnin ajankohta huomioiden. Arvokkaiksi arvioidut luontokohteet rajattiin peruskarttapohjalle.

3.2

Suunnittelualueen yleiskuvaus
Suunnittelualue sijoittuu Etelä-Suomen eteläboreaaliselle vyöhykkeelle Oriveden selkävesien äärelle. Rääkkylän seudulle ovat ominaisia pääasiassa kuivahkojen kankaiden männiköt. Kuusivaltaisia metsiköitä esiintyy korpipainanteissa sekä kuivahkoja kankaita rehevimmillä kasvupaikoilla.
Seudulla metsiköt ovat kuitenkin monin paikoin metsätaloudellisesti hoidettuja yhden puulajin
kasvatusmetsiköitä. Maasto on etenkin rantojen tuntumassa kivikkoista ja siksi kasvillisuudeltaan
melko karuleimaista. Ranta-alueiden puusto on vielä käsittelemättömillä alueilla lehtipuuvaltaista
ja melko laajalti myös lahopuustoista. Rantoja peittävät monin paikoin laajalle ulottuvat rantaluhdat, jotka vaihettuvat ulompana rannasta tiheiksi ruovikoiksi.
Suunnittelualueella maasto kumpuilee loivasti korkeuserojen ollessa siten melko pieniä. Alueella
virtaavat norot ja purot on suoristettu ja perattu ja suoalat pääsääntöisesti ojitettu. Pienialaiset
rannoille sijoittuvat suot ja luhdat ovat pääosin ojittamattomia. Alueella esiintyy avokallioalueita
lähinnä ranta-alueilla sekä mäkien lakialueilla.

3.3

Rakentamispaikkojen kasvillisuus ja luontotyypit
Suunnittelualueella rakentamispaikkojen selvitysalueet on esitetty liitteessä 1.
1. Ruokolahti
Selvitysalueella kasvillisuus koostuu pääasiassa eteläosan voimakkaasti harvennetusta
nuoresta koivuvaltaisesta tuoreen kankaan (MT) sekametsästä, jossa koivun ohella kasvaa mäntyä ja kuusta. Kuvion pohjoisreunan rannassa esiintyy kapea, lähinnä koivusta
muodostuva lehtimetsävyö. Lahopuustoa alueella esiintyy niukasti. Rannassa esiintyy laajalti luhtaa ja ruovikkoa (kuva 3-1).
2. Mäntyniemi I
Selvitysalueen eteläosassa kasvaa varttuvaa ja varttunutta taloustoimin hoidettua tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa. Rantaa kohden mänty nousee valtapuuksi. Rannassa kasvaa kapealti nuorta koivua, harmaa- ja tervaleppää. Kuvion kasvilajistoon lukeutuvat
mm. puolukka, mustikka, käenkaali, riidenlieko, metsäkastikka, metsäkorte ja metsäalvejuuri (kuva 3-1).

Kuva 3-1 Vasemmalla selvitysalueen 1 rantametsää ja oikealla selvitysalueen 2 varttunutta
männikköä.

3. Mäntyniemi II
Selvitysalueen eteläosassa kasvaa yleisesti taloustoimin hoidettuja yhden puulajin pääasiassa varttuneita kasvatusmetsiköitä. Valtapuu vaihtelee vallitsevan luontotyypin mukaan: tuoreiden kankaiden aloilla kasvaa kuusikoita ja kuivahkojen kankaiden aloilla
männiköitä. Kuviolla esiintyy lisäksi avohakkuualoja sekä avokallioalue, jossa kasvaa hoidettua mäntyvaltaista puustoa (kuva 3-2). Rannassa esiintyy kapea lehtipuustoinen vyöhyke, jossa kasvaa pääosin nuorta pihlajaa, koivua, terva- ja harmaaleppää. Rannassa
esiintyy paikoitellen myös kohtalaisesti lahopuustoa. Kuvion itäosassa ranta-alueella
puusto on nuorehkoa koivikkoa ja rannan läheisyydessä on merkkejä vanhasta ojituksesta. Rannalla esiintyy pienialainen varsinainen saraneva (VSN), jossa on kuitenkin vähäisiä
merkkejä kuivumisesta. Ympäröivää suoalaa kuvaa parhaiten puolukkaturvekankaan alatyyppi, karhunsammalturvekangas (Kstkg), jossa puusto on heikosti kehittynyttä hieskoivikkoa. Kenttäkerros on osin lähes paljas runsaan lehtikarikkeen johdosta, mutta moni
paikoin esiintyy korpikarhunsammalpatjoja sekä kosteammilla paikoilla myös rahkasammalia. Suoalan eteläpuolelle sijoittuu vanhaa lehtipuuvaltaista metsää, jossa esiintyy runsaasti sekä pysty- että maalahopuuta. Aluetta on käsitelty tarkemmin luvussa 2.4.
4. Kuivaniemi
Selvitysalueen eteläosassa kasvaa varttunutta kuivahkon kankaan (VT) männikköä, joka
vaihettuu nuoremmaksi kuvion pohjoisosassa (kuva 3-2). Lehtipuiden osuus rannassa on
pieni, paikoitellen kasvaa nuorta koivua. Kuvion itäosassa kasvaa varttunutta tuoreen
kankaan (MT) kuusikkoa sekä koivikkoa. Kuviolla kasvaa yleisesti puolukkaa, mustikkaa,
vanamoa, oravanmarjaa, metsätähteä, metsäkastikkaa, kanervaa, variksenmarjaa, nurmilauhaa ja korpikastikkaa.

Kuva 3-2 Vasemmalla selvitysalueen 3 mäntytaimikkoa ja taustalla kapea rannan lehtipuuvyö.
Oikealla selvitysalueen 4 varttunutta männikköä.

5. Saunasaari
Selvitysalueen eteläosassa kasvaa kuivahkon kankaan (VT) nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Rannan puusto on nuorehkoa sekametsää, jossa lahopuuta esiintyy hyvin
niukasti. Kuvion kaakkoisosassa kasvaa pääasiassa tuoreen ja kuivahkon kankaan (MT,
VT) varttuvaa kuusikkoa sekä hieman korkeammalla myös nuorehkoa männikköä. Kuvion
itäosassa kasvaa nuoria kasvatusmetsiköitä, joka rajautuu pohjoispuoleltaan varttuneeseen tuoreen kankaan (MT) kuusikkoon, jossa kasvaa sekapuuna myös mäntyä. Kuusikkoa rajautuu länsipuolelta varttuvaan kuivahkon kankaan (VT) männikköön. Kasvillisuus
on tuoreille ja kuivahkoille kankaille tyypillistä lajistoa: alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, kanervaa, metsäkastikkaa, vanamoa, oravanamarjaa, kevätpiippoa ja metsäalvejuurta (kuva 3-3).

Kuva 3-3 Vasemmalla selvitysalueen Saunasaaren rantapuustoa ja oikealla varttunutta kuusikkoa kuvion pohjoispuolella.

6. Hyytsaari etelä
Selvitysalueella kasvaa lähinnä taloustoimin hoidettua kuivahkon kankaan (VT) eri-ikäisiä
männiköitä, joissa kasvaa sekapuuna pääasiassa nuorta pihlajaa, koivua sekä paikoin
hieman haapaa. Pienialaisissa rantaan sijoittuvissa luhdissa kasvaa pajukoita, hieskoivua
sekä kenttäkerroksessa pääasiassa kastikoita, nurmilauhaa sekä suursaroja. Rantojen
lehtipuuvyö on monin paikoin hyvin kapea ja taloustoimin hoidettua (kuva 3-4).
7. Hyytsaari pohjoinen
Selvitysalueella kasvaa pääasiassa varttunutta talousmännikköä, jossa kasvaa sekapuuna
koivua sekä pihlajaa. Kuvion keskelle sijoittuu melko pienialainen tuoreen kankaan (MT)
kuusikko. Eteläpuolen rannoilla kasvaa kapealti koivua, pihlajaa sekä harmaa- ja tervaleppää. Lahopuustoa on kohtalaisesti lehtipuuston määrään nähden. Pohjoispuolen rannalla lehtipuustoinen vyöhyke on hieman leveämpi ja lehtilahopuustoa esiintyy enemmän.
Rannalla vallitsevat lepät, lisäksi kasvaa koivua ja pihlajaa (kuva 3-4).

Kuva 3-4 Hyytsaaren metsiköt ovat pääasiassa mäntyvaltaisia. Oikealla kuvassa rannan osin lahoa lehtipuustoa.

8. Turtialanlahti
Selvitysalueen luoteisosassa kasvaa varttuvaa koivikkoa ja nuorta männikköä, ja kuvion
pohjoisosassa esiintyy voimakkaasti käsiteltyä turvekangasta. Kuvion kaakkoisosassa
kasvaa pääsääntöisesti eri-ikäisiä kuivahkon ja tuoreen kankaan (VT, MT) kasvatusmänniköitä sekä kuusikoita. Rantapuusto on lähinnä taloustoimin käsiteltyä koivua (kuva 35).
9. Matoniemi
Selvitysalueen eteläosassa kasvaa pääasiassa kuivahkon kankaan (VT) nuorta havupuuvaltaista kasvatusmetsikköä. Kuvion pohjoispuolella kasvaa varttunutta pääosin kuivahkon kankaan (VT) mäntyvaltaista melko harvaa metsikköä. Pienialaisesti esiintyy tuoreen

ja lehtomaisen kankaan (MT, OMT) aloja. Maasto on paikoitellen kivikkoinen. Valtapuuna
on mänty, paikoitellen kasvaa kuusikkoa. Lisäksi sekapuuna kasvaa harmaaleppää, koivua ja pihlajaa sekä rannassa myös tervaleppää. Puusto on paikoitellen järeää ja lehtilahopuustoa esiintyy paikoitellen kohtalaisesti. Kasvillisuuteen lukeutuvat mm. puolukka,
mustikka, vanamo, variksenmarja, metsäkastikka, metsäimarre, metsäalvejuuri, kevätpiippo ja käenkaali (kuva 3-5).

Kuva 3-5. Vasemmalla Turtialanlahden kasvatuskoivikkoa ja oikealla Matoniemen rannan männikköä.

10. Saviniemi I
Selvitysalueen eteläosissa kasvaa pääasiassa varttunutta tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa, joka rajautuu pohjoispuolelta taimikkoon. Rannalla kasvaa kapealti lehtipuustoa,
pääasiassa koivua, leppiä ja pihlajaa (kuva 3-6).
11. Saviniemi II
Selvitysalueella kasvaa harvakseltaan varttunutta mäntyä sekä nuorta koivua. Paikoitellen kasvaa joitakin kuusia. Kuvion metsikkö on metsätaloustoimin hoidettu. Rannassa
kasvaa kapealti leppiä ja pajua. Lahopuuta on niukasti. Kenttäkerroksen lajisto on tyypillistä metsätaloustoimin käsiteltyjen tuoreiden kankaiden lajistoa: alueella kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsäalvejuurta, metsäkastikkaa, nurmilauhaa ja kevätpiippoa (kuva 36).

Kuva 3-6. Vasemmalla Saviniemi I taimikkoa ja oikealla harvennettua mänty – koivumetsikköä.

12. Savilahti
Selvitysalueen eteläosassa kasvaa varttuvaa ja varttunutta taloustoimin hoidettua tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa sekä kuivahkon kankaan (VT) nuorta männikköä, jossa ei
esiinny sekapuuna muita puulajeja. Kuusikko rajautuu kuusta ja koivua kasvavaan nuoreen tuoreen kankaan (MT) metsikköön, joka ulottuu lähes rantaan saakka (kuva 3-7).
Rannassa kasvaa varttuvaa koivua sekä hieman mäntyä ja kuusta. Lahopuuta ei juurikaan esiinny.

13. Kuisminkorpi I
Selvitysalueen länsiosissa kasvaa hieman kuivahkon kankaan (VT) männikköä, muutoin
alueella kasvaa nuorehkoa tuoreen kankaan (MT) koivikkoa (kuva 3-7). Kenttäkerroksen
lajistoon lukeutuvat mm. mustikka, vadelma, nurmilauha, metsäalvejuuri sekä kastikat.

Kuva 3-7. Vasemmalla Savilahden nuorta metsikköä ja oikealla Kuisminkorven (I) kasvtuskoivikkoa.

14. Kuisminkorpi II
Selvitysalueella kasvaa pääosin nuorehkoa koivikkoa sekä alikasvoksena kuusta. Kuvion
eteläosassa esiintyy varttunutta kuusikkoa, jossa ei juurikaan esiinny sekapuuna muuta
lajistoa. Myös rannan puusto on metsätaloustoimin käsitelty (kuva 3-8).
15. Siurlahti I
Selvitysalueen eteläosassa esiintyy taloustoimin hoidettua ja osin ojitettua isovarpurämettä sekä vastaavaa turvekangasta. Suoala rajautuu pohjoispuolelta pääosin kuivahkon
kankaan (VT) nuoreen ja varttuvaan mäntyvaltaiseen metsikköön, jossa kasvaa sekapuuna paikoitellen koivua, kuusta sekä hieman haapaa. Kuvion itäosassa kasvaa nuorta
ja varttuvaa kuusivaltaista metsikköä, jossa kasvaa sekapuuna muutamia järeitä haapoja. Rannassa ei esiinny selkeää lehtipuustoista vyöhykettä (kuva 3-8).

Kuva 3-8. Vasemmalla Kuisminkorven (II) nuorta koivikkoa ja oikealla Siurlahden (I) selvitysalueen varttuvaa männikköä.

16. Siurlahti II
Selvitysalueella kasvaa pääasiassa nuorehkoa voimakkaasti käsiteltyä tuoreen kankaan
(MT) kasvatuskoivikkoa sekä –kuusikkoa (kuva 3-9). Ranta on laajalti luhtainen vaihettuen kauempana rannasta ruovikoksi.
17. Nättisenniemi

Selvitysalueella kasvaa varttunutta kuivahkon kankaan (VT) mäntyvaltaista metsikköä,
jossa paikoitellen esiintyy tuoreen ja lehtomaisen kankaan (MT, OMT) piirteitä. Näillä
aloilla kuusi nousee valtapuuksi. Sekapuuna kasvaa hieman koivua. Lajistoon lukeutuvat
mm. mustikka, puolukka, metsäkastikka, vanamo, kevätpiippo, oravanmarja, metsätähti,
lillukka, ahomansikka, sormisara, metsäalvejuuri ja käenkaali (kuva 3-9).

Kuva 3-9. Vasemmalla Siurlahden (II) voimakkaasti käsiteltyjä metsiköitä ja oikealla Nättisenniemen varttunutta männikköä ja kuusikkoa.

18. Kusiainen
Saaressa kasvaa varttunutta kuivahkon kankaan (VT) männikköä. Sekapuuna kasvaa
muutamia kuusia sekä hieman koivua, pihlajaa ja paikoitellen haapaa. Karu lajisto koostuu lähinnä puolukasta, mustikasta ja metsälauhasta (kuva 3-10).
19. Saunasaari
Saaressa kasvaa pääasiassa nuorta kuivahkon kankaan (VT) lehtipuuvaltaista metsikköä,
joka koostuu koivusta, haavasta ja pihlajasta (kuva 3- 10). Mäntyä kasvaa harvakseltaan
sekapuuna, lisäksi varttunutta mäntyä kasvaa saaren kaakkoisosissa ranta-alueilla
enemmän. Rantojen puusto on voimakkaasti käsiteltyä eikä rannoilla esiinny lahopuustoa
lainkaan. Kenttäkerroksen lajisto koostuu lähinnä puolukasta, mustikasta, metsälauhasta
ja kanervasta.

Kuva 3-10. Vasemmalla Kusiaisen varttunutta männikköä ja oikealla Saunasaaren nuorta lehtipuustoista metsikköä.

20. Siursaari I
Selvitysalueen pohjoispuolella kasvaa varttunutta pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan (MT, OMT) talouskuusikkoa. Kuvion eteläpuolella rantaan rajoittuu lehtipuuvaltainen
vyöhyke, jossa kasvaa varttunutta ja nuorta koivua, mäntyä, kuusta ja leppiä. Saaren
itäpäädyssä kasvaa pienialainen nuoren koivikon ala sekä varttuneempaa koivikkoa. Lahopuuta esiintyy kuviolla varsin niukasti (kuva 3-11).
21. Siursaari II

Selvitysalueen pohjoispuolella kasvaa varttunutta taloustoimin hoidettua tuoreen kankaan (MT) kuusikkoa, joka rajautuu eteläpuoleltaan harvaan asentoon hakattuun nuoreen
koivua ja kuusta kasvavaan metsikköön. Rannassa esiintyy kapealti hoidettua lehtipuustoa. Lahopuustoa esiintyy hyvin niukasti (kuva 3-11).

Kuva 3-11. Siursaaren metsätaloustoimin hoidettua ympäristöä.

3.4

Arvokkaat luontokohteet
Selvitysalueelta 3 havaittiin pienehkö vanhan metsän alue, jolla esiintyy runsaasti lahopuustoa
(kuva 3-13). Valtapuuna on koivu, lisäksi sekapuuna kasvaa järeää haapaa sekä raitaa, harmaaleppää, pihlajaa, kuusta ja mäntyä (kuva 3-12). Alueella esiintyy rinteen yläosissa tuoretta kangasta (MT), hieman alempana lehtomaista kangasta (OMT) sekä tuoreen ja mahdollisesti kostean
lehdon laikkuja (OMaT, AthExpT). Kenttäkerroksen lajisto koostuu pääasiassa mustikasta, puolukasta, metsäkastikasta, riidenlieosta, käenkaalista, metsäalvejuuresta, metsäimarteesta, metsätähdestä, kevätpiiposta ja sinivuokosta.
Pienialaiset lehtolaikut ovat metsälain 10 §:n mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Lisäksi vanhat lehtipuuvaltaiset lehtomaiset ja tuoreet kankaat on luokiteltu uhanalaisuusarvioinnissa Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN).

Kuva 3-12. Vanhaa lehtipuuvaltaista metsää kuviolla 3.

Kuva 3-13. Vanhan lehtimetsikön rajaus selvitysalueella 3.

4.

ERITYISESTI SUOJELTAVAN LAJIN RUOKAILUALUEET

4.1

Menetelmät
Selvitysalueilta (liite 1) selvitettiin tikkojen syönnösjälkien sekä puuston perusteella esiintyykö
selvitysalueilla erityisesti suojeltavan lajin käyttämiä ruokailualueita. Ruokailualueiden määrityksessä ja rajaamisessa määrääviä tekijöitä olivat ko. lajin jättämät syönnösjäljet, niiden määrä ja
tuoreus. Lisäksi alueen arvoa nostavana tekijänä pidettiin alueelta havaittuja eri-ikäisiä syöntijälkiä, jotka voivat viitata jopa pesimäreviiriin. Koska erityisesti suojeltava laji voi ruokailla myös
yksittäisillä lahopuilla muutoin epäsoveliaissa ympäristöissä, pidettiin selvityksessä merkityksellisenä arvottaa metsiköitä myös ruokailualueeksi soveltuvuuden ja pinta-alan mukaan vaikkei alueelta havaittaisi varmoja ko. lajin syöntijälkiä. Maastokäynnin jälkeen havaintoja verrattiin alueella tunnettuihin erityisesti suojeltavan lajin pesimäreviireihin, jolloin tärkeimmiksi arvotettiin
pesimäreviirien läheisyydessä sijaitsevat ko. lajin syönnöksiä sisältävät alueet. Maastokäynti alueelle tehtiin 30. – 31.10.2014.

4.2

Tulokset
Selvitysalueilta tehtiin useita havaintoja tikkojen jättämistä naputtelujäljistä. Suurin osa kuului
palokärjelle, sillä alueella esiintyvät metsiköt soveltuvat parhaiten palokärjen elinympäristöksi.
Lisäksi tehtiin havaintoja käpytikan jättämistä jäljistä ja pari yksittäistä epävarmaksi jäänyttä havaintoa mahdollisesta pohjantikan syönnöksistä.
Erityisesti suojeltavan lajin syöntijälkiä havaittiin pääasiassa melko harvakseltaan muutamia selvitysalueita lukuun ottamatta. Suurin osa jäljistä sijoittui varsin hajanaisesti rannan kapeahkolle
lehtipuuvyölle, jota ympäröivä metsä oli metsätaloustoimin käsitelty erityisesti suojeltavalle lajille
kelpaamattomaksi. Ainoastaan kuvion 3 vanhasta runsaslahopuustoisesta lehtipuumetsiköstä
tehtiin havaintoja sekä erityisesti suojeltavan lajin syöntijäljistä että mahdollisista vanhoista pesäkoloista.
Oheisissa taulukoissa on esitetty selvitysalueiden erityisesti suojeltavan lajin ruokailualueiden
luokittelun määrittäminen (Taulukko 1) ja selvitysalueiden luokittelu (Taulukko 2).
Taulukko 1. Selvitysalueiden erityisesti suojeltavan lajin ruokailualueiden luokkien määrittely.

Luokka 1
Luokka 2
Luokka 3

Erityisesti suojeltavalle lajille merkityksellinen ruokailualue.
Erityisesti suojeltavalle lajille vähämerkityksellinen ja/tai satunnainen alue ruokailutarkoituksessa.
Alue ei lukeudu erityisesti suojeltavan lajin ruokailualueeseen.

Taulukko 2. Selvitysalueiden luokittelu erityisesti suojeltavan lajin ruokailualueiden mukaan.

Rakentamisalue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Luokka
2
2
1
3
3
3
2
3
2
3
3

Rakentamisalue
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Luokka
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Erityisesti suojeltavan lajin jälkiä havaittiin runsaasti ainoastaan selvitysalueella 3, johon sijoittuu
myös tunnettu ko. lajin reviiri. Suurin osa jäljistä ei ollut tuoreita. Rannan lehtipuuvyö oli pääosin
hyvin kapea ja suurin osa jälkihavainnoista sijoittui selvitysalueen 3 itäosan vanhan metsän alueelle sekä rannan lehtipuuvyöhön (kuva 4-1). Selvitysalueen 3 länsirannalla erityisesti suojeltavan lajin syönnösjälkiä oli hyvin vähän.

Erityisesti suojeltavan lajin syönnösjälkiä havaittiin harvakseltaan selvitysalueilta 1, 2, 7 ja 9.
Syönnökset sijoittuivat täysin rannan kapeaan lehtipuuvyöhykkeeseen lukuun ottamatta selvitysaluetta 9, jossa syönnöksiä esiintyi myös rannan varttuneen havupuuvaltaisen puuston alueella.
Selvitysalueilla esiintyvistä syönnöksistä suurin osa lukeutuivat palokärjelle ja käpytikalle, varmoja erityisesti suojeltavan lajin jättämiä jälkiä havaittiin harvakseltaan. Erityisesti suojeltavan lajin
syönnöksistä lähes kaikki olivat vanhoja jälkiä. Arvoa selvitysalueilla 1 ja 2 kuitenkin nostaa se,
että tunnettu pesimäreviiri sijoittuu alle kahden kilometrin etäisyydelle. Selvitysalueiden 1 ja 2
metsiköt eivät kuitenkaan sovellu ko. lajin ruokailualueeksi kuin rannan paikoitellen varsin kapean lehtipuuvyön alueella. Näiden alueiden merkitys erityisesti suojeltavan lajin ruokailualueina
arvioitiin lähinnä satunnaiseksi.
Yksittäisiä erityisesti suojeltavan lajin syönnöksiä havaittiin useilla muillakin selvitysalueilla, mutta näillä alueilla alueiden potentiaali ko. lajin ruokailualueeksi on vähäinen, alueiden läheisyydessä ei ole tunnettua reviiriä ja/tai syönnöksiä on alueeseen nähden liian satunnaisesti.

Kuva 4-1. Erityisesti suojeltavan lajin ruokailualue.

5.

LIITO-ORAVIEN ELINYMPÄRISTÖPOTENTIAALI SELVITYSALUEELLA
Maastokäynnillä (30. – 31.10.2014) tarkastettiin esiintyykö selvitysalueella tai sen välittömässä
läheisyydessä liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä.
Liito-orava suosii elinympäristöinään varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä, mutta tulee toimeen
nuoremmissakin metsissä, joissa on riittävästi lehtipuita ravinnoksi ja kolopuita pesäpaikoiksi.
Luontaisessa elinympäristössä kasvaa järeitä haapoja sekä kuusia ja koivuja. Tyypillinen liitooravan asuttaman metsän puusto on vaihtelevan ikäistä ja puusto muodostaa useita latvuskerroksia.
Selvitysalueilta ei havaittu liito-oravalle soveltuvia varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä (kuva 51). Kuvioilla 2 - 5, 7, 10, 12, 14, 15, 20 ja 21 kasvaa varttuneita talouskuusikoita, joissa liitooravaa saattaa esiintyä. Nämä metsiköt eivät kuitenkaan erityisen hyvin sovellu liito-oravan
elinympäristöksi alueilla tehtyjen voimakkaiden metsätaloustoimien johdosta.

Kuva 5-1. Suunnittelualueen varttuneet kuusikot ovat metsätaloudellisesti hoidettuja ja lehtipuustoa
niissä esiintyy hyvin niukasti jos lainkaan.

6.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN
SUUNNITTELUUN
Selvitysalueiden metsiköt ovat tehokkaassa metsätalouskäytössä eikä alueilla ole niiltä osin erityisiä luontoarvoja. Myös selvitysalueilla yleisesti esiintyviä luhtarantoja on käsitelty metsätaloustoimin.
Selvitysalueella 3 sijoittuu luonnontilaisen kaltainen runsaslahopuustoinen lehtipuuvaltainen metsikkö, jossa esiintyy pieniä lehtolaikkuja. Lehtolaikut ovat metsälain 10 §:n mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Vanhat lehtipuuvaltaiset tuoreet ja lehtomaiset kankaat on luokiteltu
uhanalaisuusarvioinnissa Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi (EN). Vanha lehtimetsikkö tulisi
jättää maankäytön ulkopuolelle.
Selvitysalueella 3 esiintyvä vanha lehtimetsikkö on lisäksi erityisesti suojeltavan lajin pesimäaluetta. Ko. lajin säännöllisesti ruokailuun käyttämä alue ulottuu vanhan lehtimetsikön rajausta laajemmalle alueelle. Jotta reviirin vetovoimaisuus säilyisi vähintään nykyisen kaltaisena, tulisi vanhan metsikön lisäksi jättää maankäytön ulkopuolelle myös ranta-alue, jossa syönnöksiä esiintyi
runsaimmin. Aluetta tullaan ehdottamaan luonnonsuojelualueeksi, joka turvaisi alueen luontoarvot.
Muut selvitysalueet, jotka määritettiin erityisesti suojeltavalle lajille luokan II alueiksi (vähämerkityksellinen/satunnainen alue erityisesti suojeltavan lajin ruokailualueena) eivät ole ko. lajille
soveltuvan ruokailupuuston määrän ja laadun osalta erityisen potentiaalisia alueita ruokailualueiksi.
Suunnittelualueella esiintyvät varttuneet kuusikot ovat metsätaloustoimin hoidettuja yhden puulajin metsiköitä, jotka eivät erityisen hyvin sovellu liito-oravan elinympäristöksi. Varsinaista liitooravaselvitystä ei myöhäisestä ajankohdasta johtuen ollut mahdollista tehdä.

Lahdessa 8. päivänä joulukuuta 2014
RAMBOLL FINLAND OY

Heli Lehvola

Kaisa Torri

Luontoasiantuntija

Luontoasiantuntija

7.

LÄHTEET
Hanski, I. ym. 2001: Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa. Suomen ympäristö 459. 32 s.
http://www.ymparisto.fi
Luonnonsuojelulaki 1096/1996.
Luontodirektiivi 92/43/ETY.
Laine T. 2010: Suomen valkoselkätikat 2007–2009. Linnut - vuosikirja 2009: 51–55.
Martiskainen, K. & Taskinen, K. 2011: Valkoselkätikka. Bookwell Oy. Porvoo. 202 s.
Meriluoto, M. & Soininen T. 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti kustannus,
Helsinki. 192 s.
Metsälaki 1093/1996
Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus –
Punainen kirja 2010. – Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s.
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö.
Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi – kaavoituksessa, YVAmenettelyssä ja Natura-arvioinnissa. – Suomen Ympäristökeskus. Ympäristöopas 109. 196 s.
Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmä. Rekisteripoiminta 5.11.2014.
Ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelu.

LIITE 1. Selvitysalueiden rajaukset.

