














Matalan ranta-asemakaava

Luontoselvitys 2014, täydennys 2015
Antti Karlin

Yleistä

Luontoselvitys on tehty käymällä Matalan ranta-asemakaavassa oleva venevalkaman alue maastossa läpi kesällä – syk-
syllä 2014 ja satunnaisesti 2015 sekä kokoamalla eri lähteistä tiedot alueen luonnosta. Muita alueita Matalan ranta-
asemakaavan alueella ei tässä selvityksessä tutkittu.

Selvitys on tähdännyt seuraavien mahdollisten luontoarvojen selvittämiseen:

• Luonnonsuojelulain luontotyypit
• Metsälain tärkeät elinympäristöt
• Vesilain luonnontilaisena säilytettävät kohteet
• Uhanalaisuusluokituksen (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus 2000) lajit
• Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit
• Lintudirektiivin liitteen I lajit

A. Venevalkaman alue

Alueen kuvaus

Alue (kartassa venevalkama) on merenranta-aluetta pohjoisrannalla ja käsittää metsäisen pohjoisrinnealueen, tervalep-
pävaltaista osaksi rakennettua ranta-aluetta. Alueelle tulee tie ja sen päässä on pieni pysäköintialue tontin eteläreunassa.
Kiinteistöllä on yksi 54 neliön lautarakenteinen saunarakennus ja vesijättömaalle rakennettu kivilaituri.

Kartta A. Venevalkama 878-3 lähde: www.karttapaikka.fi

Kartta B. Venevalkama 878-3 (satelliittikuva) lähde: www.karttapaikka.fi

http://www.karttapaikka.fi/
http://www.karttapaikka.fi/


Alueen eteläosa rinteen yläosassa on havupuuvaltaista pääosin mustikkatyypin metsää, jossa valtapuustona ovat kuusi,
koivu ja mänty. Alempana leppien osuus kasvaa ja vesijättöalueen yläreunassa on paikoin melko suuria tervaleppiä.
Alue on kohtalaisen jyrkkärinteinen ja havupuut pääosin aika vanhoja ja suuria, josta aiheutuu myös niiden vaarallisuus.
Yksi kuusi kaatui kolme vuotta sitten rikkoen osin saunarakennuksen katosta. Näissä puissa ei ole luonnonkoloja eikä
pönttöjä.

Rannassa on muutama pienempi kolopuu, joissa pesi kesällä 2014 kirjosieppo ja sinitiainen.

Kesällä venevalkaman alaosan maapohja on kuiva ja sateisina aikoina märkä. Lähteitä ei alueella ole. Tämä alue jäte-
tään luonnontilaiseen tilaan eikä sille ohjata rakentamista.

Vesialue
Vesialue rannan edustalla on avointa ja vaihtelee syvyydeltään välillä 0… 8 m. Ranta-alueen keskiosalla on matalampaa
ja laakeampaa rantaa, jonka edustalla vesialueella on ruovikkoa ja jota on venelaiturin aikaansaamiseksi myös ruopattu
vähän.

Veden laatu on alueella tyydyttävä. Veden vaihtuvuus on rajoitettua kapeiden salmien vuoksi.

Luontohavainnot

1. Kasvillisuus

Alueen kasvillisuudessa ei havaittu erityisiä tai suojeltavia lajeja. Pensaskasvillisuudessa runsain on kataja ja saunan
ympäristössä villiintynyt angervo ja vadelma. Varpukasvillisuutta ovat kanerva, mustikka ja jonkin verran puolukkaa.
Kasvillisuus on tyypillistä mustikkatyypin lajistoa ja rannempana on rehevimpien alueiden kasveja, kuten kielo, rentuk-
ka, mesiangervo ja nokkonen.

2. Linnusto

Alue rajoittuu Matalanpuhtiin, joka ei ole merkittävä vesilintujen pesimäalue tai muutonaikainen Vesi- ja ranta-alueilla
pesii mm. kalatiira (lintudir. liite I). Vesilinnuista tyypillisiä ovat telkkä, isokoskelo ja heinäsorsa sekä ruokailevat har-
maahaikarat..

Venevalkaman pesimälinnustoa ovat mm. heinäsorsa, rantasipi, kalalokki, lehtokurppa (ei pesälöytöä), punakylki- ja
mustarastas, kirjosieppo, sini- ja talitiainen, peippo, pajulintu ja keltasirkku. Satunnaisia vierailijoita ovat mm. tukkasot-
ka, tavi, kalalokki, käpytikka, palokärki ja pikkukäpylintu.

3. Muut eläimet

Kaava-alueella on havaittu orava, metsäkauris ja muutama tunnistamaton myyrä (todennäköisesti peltomyyrä). Vene-
valkaman länsipuolella olevassa rantasaunassa asusti muutama vuosi sitten näätä, joka on lisääntynyt Uudenkaupungin
alueella. Kaava-alueelta ei löydy suojeltavaa tai säilytettävää lajistoa.

4. Luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit

Rantakaava-alueella on havaittu luontodirektiivin II, IV ja V – liitteen lajeista vain tavallisia sammakoita, joita esiintyy
vähäisessä määrin alueella ja sen edustan vesijättömaalla. Kesällä 2015 on havaittu kerran lentävä lepakko, joka oli il-
meisesti pohjanlepakko. Lajin pesimäpaikkoja ei ole havaittu.

Yhteenveto

Alueelta ei ole tiedossa tai maastokäyntien yhteydessä löydetty luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia erityisesti
huomioitavia kohteita. Myöskään uhanalaista lajistoa ei ole todettu. Metsälain mukaiseksi kohteeksi voidaan tulkita
pääosin venevalkaman pohjoisosan ulkopuolisella vesijättömaalla oleva tervaleppäkorpimainen alue, joka ei kuulu kaa-
va-alueeseen.
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