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1 Johdanto 

Haukkakorvenmäen selvitysalue sijaitsee Salon kaupungissa noin 11 kilometriä kaupungin 

keskustasta itään. Selvitysalue on noin 6,5 hehtaarin suuruinen ja rajautuu länsi- ja pohjoispuolelta 

Pernjokeen. Selvitysalue on kaksiosainen, sillä alueiden väliin jää Haukkakorvensuo.  

Luontoselvitys on tehty ranta-asemakaavan suunnitelmien pohjaksi Salon Konttorikone Oy:n 

toimeksiannosta. Alueelta on laadittu kevään ja kesän 2017 aikana linnusto-, viitasammakko-, liito-

orava-, lepakko-, putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Selvitykset on laatinut luontokartoittaja 

Marika Vahekoski Luontopalvelu Kraakusta.   

2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät 

Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin 4.6.2017 kiertämällä alue kattavasti läpi. 

Kasvillisuutta katseltiin linnustoselvityksen yhteydessä myös  4.5. ja 20.5.2017. Alue on kuvioitu 

luontotyyppien mukaan.  

2.2 Kuvio 1 

Selvitysalueen eteläosan rinnemetsä on hoidettua talousmetsää.  Metsässä kasvaa sekä 30 - 60 -

vuotiaita kuusia että 60 - 80 -vuotiaita mäntyjä. Kuvion itäosan puusto on nuorta taimikkoa, jossa 

on tehty ensiharvennus. Pensaskerroksessa kasvaa vähän katajia ja pihlajan taimia. 

Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, vanamoa, metsätähteä ja metsälauhaa. 

Pohjakerroksessa kasvaa seinä-, metsäkerros- ja kangaskynsisammalta sekä korpirahkasammalta. 

Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT). Tämä metsäkuvio jatkuu aivan rantaan asti. 

Rannalla kasvaa kuusien ja mäntyjen lisäksi tervaleppää ja hieskoivua. Niiden juurella kasvaa 

suopursua ja juolukkaa. Rantavedessä kasvaa vähän kurjenjalkaa, ulpukkaa ja vesisaraa. 

Kallioalueiden välissä metsää on kaadettu ja kenttäkerroksessa kasvaa edellisten lajien lisäksi myös 

oravanmarjaa ja pohjakerroksessa korpikarhunsammalta ja poronjäkäliä.  

 
Kuva 1: Mustikkatyypin tuore kangas 
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Kuva 2: Vesisaraa rantavedessä 

2.3 Kuvio 2 

Kuvio 2 on luonnontilaista kallion lakialuetta. Kallioalueella kasvaa monen ikäisiä mäntyjä, joista 

vanhimmat ovat yli satavuotiaita. Kenttäkerroksessa kasvaa kanervaa, metsälauhaa ja vähän 

puolukkaa ja mustikkaa sekä ketunliekoa. Pohjakerroksessa kasvaa valko-, harmaa- ja 

palleroporonjäkälää, isohirvenjäkälää, torvijäkäliä, kangaskarhunsammalta, kangasrahkasammalta 

ja kalliotierasammalta. Kuvio on kalliometsää (Vr). Luonnontilaiset kallioalueet ovat metsälain 

tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  

 
Kuva 3: Kalliometsää 
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2.4 Kuvio 3 

Kuvio 3 on selvitysalueen pohjoisosassa. Kuvio on hoidettua talousmetsää ja kasvaa 60 - 100 -

vuotiaita mäntyjä, 30 - 60 -vuotiaita kuusia sekä rauduskoivua ja haapaa. Pensaskerroksessa kasvaa 

katajaa ja pihlajan taimia. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, oravanmarjaa, 

kevätpiippoa, metsälauhaa, sananjalkaa, metsätähteä, metsäkastikkaa, metsämaitikkaa, kanervaa ja 

vanamoa. Pohjakerroksessa kasvaa seinä- ja metsäkerrossammalta sekä paikoin myös poronjäkäliä. 

Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT).  

 
Kuva 4: Mustikkatyypin tuoretta kangasta 

2.5 Kuvio 4 

Kuvio 4 on  luonnontilaista kallion lakialuetta ja sillä kasvaa monen ikäisiä mäntyjä, joista 

vanhimmat ovat yli satavuotiaita. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa. Kenttäkerroksessa kasvaa 

kanervaa, metsälauhaa ja kallioimarretta sekä kosteammissa painanteissa mustikkaakin. 

Pohjakerroksessa kasvaa poronjäkäliä, kalliotierasammalta ja kangaskarhunsammalta. Kuvio on 

kalliometsää (Vr). Kallioalueen etelälaidalla on jyrkänne, joka on yli kymmenen metriä korkea. 

Jyrkänteen välitön alusmetsä on mustikkatyypin tuoretta kangasta. Luonnontilaiset kallioalueet  ja 

jyrkänteet ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  

 
Kuva 5: Kalliometsää 
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2.6 Kuvio 5 

Kuvio 5 on rantametsää, jossa kasvaa 40 - 60 -vuotiaita kuusia,  rauduskoivuja, mäntyjä ja haapoja. 

Pensaskerroksessa kasvaa korpipaatsamaa. Kenttäkerroksessa kasvaa metsäkastikkaa, kieloa, 

valkovuokkoa, oravanmarjaa, metsäalvejuurta, kevätpiippoa, metsälauhaa, metsäorvokkia ja 

mustikkaa. Kuvio on käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta (OMT). Kuvio ulottuu rantaan 

asti. Rantavedessä kasvaa kapeaosmankäämiä, järviruokoa, kurjenjalkaa, vesisaraa, vehkaa ja 

keltakurjenmiekkaa.  

 
Kuva 6: Lehtomainen kangasmetsä 

 
Kuva 7: Rantakasvillisuutta 
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Kartta 1: Haukkakorvenmäen luontotyypit 

 
Numero 1 ja 3 ovat mustikkatyypin tuoretta kangasta, numero 2 ja 4 ovat kalliometsää ja numero 5 on 

lehtomaista kangasta. Numerot vastaavat selvitysraportin kuvioiden numerointia. 

3Arvokkaat elinympäristöt ja uhanalaiset lajit  

3.1 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt viisivuotisessa hankkeessa Suomessa esiintyvien 

luontotyyppien luokittelua ja tyyppien uhanalaisuutta. Ensimmäinen uhanalaisuusarviointi valmistui 

2008 ja sen lopputuloksena esitettiin jokaiselle luontotyypille uhanalaisuusluokat erikseen Pohjois-

Suomen, Etelä-Suomen ja koko maan osalta. Uhanalaisuusluokkien määräytyminen perustuu 

havaittuihin ja ennustettuihin muutoksiin kyseisen luontotyypin esiintymien määrässä ja laadussa 

sekä tyypin yleisyyteen nykyhetkellä. 

3.2 Arvokkaan luontotyypit ja uhanalaiset putkilokasvit 

Kalliometsät on luokiteltu sekä koko maassa että Etelä-Suomessa säilyviksi (LC). Keski-ikäiset 

sekapuustoiset lehtomaiset kankaat ja keski-ikäiset kuusivaltaiset tuoreet kankaat on luokiteltu koko 

maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi (NT). Luonnontilaiset kallionlaet ja jyrkänteet ovat 

metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden ominaispiirteet tulee säilyttää. 

Lounais-Suomessa kallioalueet ovat hyvin tyypillisiä luontotyyppejä.  
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Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella suojeltavia kasvilajeja. Myöskään 

Suomen vastuulajeja ei löydetty.  

4 Liito-oravaselvitys 

4.1 Yleistä liito-oravasta 

Liito-orava elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa tulee kasvaa myös riittävästi sopivia ravintopuita 

kuten haapoja, leppiä ja koivuja. Liito-orava käyttää elinpiirillään useita pesäpaikkoja. 

Pesäpaikoiksi kelpaavat puun kolot, oravan vanhat risupesät sekä linnunpöntöt. Aikuisen naaraan 

elinpiiri on noin 8 ha ja uroksen noin 60 ha. Urosten elinpiirit voivat sijaita osittain päällekkäin ja 

yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirit sijaitsevat 

yleensä erillään toisistaan.  

Liito-orava voi käyttää siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja, varttuneita taimikoita ja nuoria 

metsiä ruokailuun ja siirtymiseen kuusimetsiköstä toiseen. Puuttomia hakkuuaukkoja ja nuoria 

taimikoita liito-orava ei pysty ylittämään liitäen puusta toiseen, jolloin nämä alueet eivät sovellu 

liito-oravalle. Liito-orava pystyy liitämään jopa 60 metriä. 

Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty silmälläpidettäväksi lajiksi. 

Suomen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

4.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät 

Alueelta etsitään mahdollisia liito-oravan pesimä- ja ruokailupuita tarkastamalla haapojen, koivujen 

ja isojen kuusien tyvet. Puiden alta etsitään liito-oravan papanoita. Papanat ovat parhaiten 

nähtävissä lumien sulettua huhtikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin ne eivät vielä ole jääneet 

kasvillisuuden peittoon. Haukkakorvenmäen alueen liito-oravaselvitys tehtiin  4.5.2017. 

4.3 Liito-oravaselvityksen tulokset 

Selvitysalueen pohjoisosassa kasvaa isoja haapoja ja alueen metsä on liito-oravalle sopivaa 

elinympäristöä. Alueelta ei kuitenkaan löydetty merkkejä liito-oravasta. 

5 Linnusto  

Linnustoselvitystä tehtäessä alue kierrettiin jalkaisin kartoituslaskentamenetelmää käyttäen  5.5., 

20.5. ja 4.6. klo 4:00 – 12:00 välisenä aikana. Apuna laskennassa käytettiin kiikareita ja GPS-

paikanninta. Laskennat suoritettiin poutaisella ja tyynellä tai heikko tuulisella säällä. Linnuista 

merkittiin kartalle näkö- ja kuulohavainnot. Myös aluerajauksen läheisyydessä ääntelevät ja nähdyt 

linnut merkittiin karttaan (noin 50 m etäisyydellä alueen rajalta). Korkealla ylilentäviä lintuja ei 

merkitty ylös.   

5.1 Linnustoselvityksen tulokset 

Selvitysalueella havaittiin 22 lintulajia ja yhteensä 40 pesivää paria. Kartoitettava alue on pieni ja 

siitä on osa kalliometsää, jonka linnusto on tavallisestikin harvalukuista. Yleisimmät pesivät 
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lintulajit olivat peippo ja pajulintu. Niille kelpaa monenlaiset ja ikäiset metsät ja ne ovat yleisiä 

lajeja lähes koko Suomessa. Alueella ruokaili isokäpylintuparvi. Isokäpylinnut pesivät jo helmi - 

huhtikuun aikana, joten selvitystä tehtäessä niiden pesimistä alueella ei pystytty todentamaan. 

Selvitysalueen rantavedessä kasvaa vain vähän ruovikkoa, joten useammalle pajusirkulle tai 

ruokokerttuselle ei olisi pesimäpaikkoja alueella. Alueella oli jonkin verran lahopuupökkelöitä, 

joihin esimerkiksi tiaiset pystyivät tekemään pesänsä. Myös kirjosieppo ja leppälintu pesivät puun 

koloissa. Harmaahaikara havaittiin 4.6. ruokailemassa suoalueella.  

Lintulaji Kuvio 1 Kuvio 2 Kuvio 3 Kuvio 4 Kuvio 5 Vesialue Lähialueet 
Harmaahaikara - - - - - - 1* 

Sinisorsa - - - - - 1 naaras - 

Pyy 1 - - - - - - 

Rantasipi - - - - - - 1 

Käpytikka - - 1 - - - - 

Metsäkirvinen 1 1 - 1 - - 1 

Niittykirvinen - - - - - - 1 

Rautiainen - - - - - - 1 

Punarinta 2 - 1 - - - - 

Leppälintu 1 - - - - - - 

Mustarastas - - 1 - - - 1 

Räkättirastas - - 1 - - - - 

Laulurastas 1 - - - - - - 

Punakylkirastas 1 - 1 - - - - 

Ruokokerttunen - - - - - 1 2 

Sirittäjä - - 1 - - - - 

Pajulintu 3 - 2 - - - 1 

Hippiäinen 1 - 1 - - - - 

Kirjosieppo 1 - - - - - 1 

Sinitiainen - - - - 1 - 1 

Talitiainen 2 - 1 - - - - 

Peippo 3 - 2 1 - - 2 

Vihervarpunen 2 - - 1 - - 1 

Isokäpylintu  - Parvi - - - - - 

Keltasirkku 1 - - - - - - 

Pajusirkku - - - - - 1 - 

Yhteensä pareja 20 1 + ikl 

parvi 

12 3 1 3 13 + hh* 

* Harmaahaikara havaittiin vain yhden kerran ruokailemassa Haukkakorvensuoalueella.  

6 Alueella pesivät uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajit sekä Suomen 

vastuulajit 

Lintulajien uusin uhanalaisuusarviointi on tehty vuonna 2015 ja se perustuu Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton ohjeistoon. Arvioitavat lajit ovat elinvoimaisia  (LC), tai silmälläpidettäviä 

(NT), uhanalaisia tai hävinneitä (RE). Uhanalaiset lajit ovat joko vaarantuneita (VU), erittäin 

uhanalaisia (EN) tai äärimmäisen uhanalaisia (CR). Laji voi olla myös puutteellisesti tunnettu (DD). 

Laji on vaarantunut, kun siihen kohdistuu keskipitkällä aikavälillä suuri uhka kadota luonnosta. 

Uhanalaisuusluokan 2015 mukaan laji arvioidaan vaarantuneeksi (VU), kun se parhaan saatavilla 

olevan tiedon perusteella täyttää jonkun vaarantuneiden luokan kriteereistä A-E, ja siihen 

arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa korkea häviämisriski. Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi 
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(NT), kun se ei täytä uhanalaisten kriteerejä, mutta jonkun kriteerin täyttyminen on kuitenkin 

lähellä tai on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Alueellisessa 

uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien ja elinvoimaisten lajien 

uhanalaisuutta vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Lintudirektiivin I-liitteessä on lueteltu 

yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 

2000 -verkosto.). Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden levinneisyys on keskittynyt 

Eurooppaan tai, jotka ovat maanosan laajuisesti uhanalaisia, voimakkaasti taantuneita tai 

harvalukuisia, ja erityisesti karujen vesien, soiden ja boreaalisten havumetsien lajit, joiden Suomen 

kannan osuus on yli 15 % Euroopan kannasta, lukuun ottamatta punakylkirastasta, järripeippoa ja 

vihervarpusta. (Suomen ympäristökeskus: Vastuulaji, linnut. 2013. Ympäristöministeriön www-

sivut. ) 

 

Pajusirkku on uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut laji (VU) ja Haukkakorvensuolla 

pesivä niittykirvinen silmälläpidettävä laji (NT). Pyy on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji ja 

leppälintu on Suomen vastuulaji. Myös selvitysalueen läheisyydessä pesinyt rantasipi on Suomen 

vastuulaji. Alueellisesti uhanalaisia lintulajeja ei havaittu.  

Pajusirkku pesi Haukkakorvensuon ja selvitysalueen pohjoisosan rannan rajalla olevassa 

ruovikossa. Niittykirvinen pesi avoimella Haukkakorvensuolla. Pyy on paikkalintu, joka elää 5 - 10 

hehtaarin kokoisella alueella. Se suosii moni ikäisiä suojaisia sekametsiä. Se syö lehtipuiden 

silmuja, lepän- ja koivunnorkoja, marjoja, siemeniä ja hyönteisiä. Leppälintu suosii sekä kuivia 

mäntymetsiä että pihamaita. Se pesii puun koloissa, pöntöissä, kiven tai juurakon kolossa. 

Selvitysalueen kallioisessa maastosta löytyy sille sopivia koloja.  

Kartta 2: Alueella ja sen läheisyydessä pesivät vaarantuneet ja silmälläpidettävät lintulajit sekä EU:n 

lintudirektiivin I-liitteen laji ja Suomen vastuulajit  

 
Leppälintu on merkitty mustalla pallolla, pyy sinisellä, pajusirkku oranssilla, niittykirvinen punaisella ja 

rantasipi vihreällä pallolla.  
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7 Lepakot 

7.1 Yleistä lepakoista 

Saalistaessaan lepakot kaikuluotaavat ultraääniensä avulla hyönteisiä. Kaikuluotauksen avulla 

lepakot myös suunnistavat. Puu- ja pensasrivit helpottavat lepakon suunnistamista ruokailu- ja 

lepopaikoille. Lepakot pariutuvat loppukesällä tai alkusyksyllä ja niillä on viivästynyt 

sikiönkehitys. Lepakko synnyttää yleensä yhden poikasen, mutta myös kaksoset ovat tavallisia. 

Poikaset syntyvät kesä-heinäkuussa ja osaavat lentää kolmen viikon ikäisinä. Aluksi ne lentelevät 

lepopaikkansa läheisyydessä, ennen kuin seuraavat emojaan saalistusreissuilla. 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia. Pohjanlepakko, vesi-, lampi-, ripsi-, viiksi- ja isoviiksisiippa 

sekä korvayökkö talvehtivat Suomessa. Iso-, kimo-, pikku-, kääpiö-, etelän- ja vaivaislepakko ovat 

Suomessa harvinaisia ja muuttavat talveksi Keski-Eurooppaan. Lepakot vaipuvat talveksi 

horrokseen ja tarvitsevat horrostuspaikaksi 0-8
o
C lämpöisen, vedottoman ja kosteahkon paikan. 

Maakellarit, kallion syvät halkeamat ja louhikot ovat tällaisia paikkoja. Kesällä lepakoiden 

päiväpiilopaikoiksi kelpaavat puiden kolot, kaarnanaluset, linnunpöntöt ja rakennusten vintit sekä 

kattojen rakenteet. 

Pohjanlepakko on lepakkolajeista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa 50 – 80 metriä. Koska 

pohjanlepakon ääni on voimakas, eivät leveät tie- tai sähkölinjat haittaa sen suunnistamista.  

Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ovat myös yleisiä lepakoita Suomessa. Viiksisiippojen 

kaikuluotausääni kantaa noin 15 – 20 metriä. Viiksisiipat asustavat metsissä ja karttavat valaistuja 

alueita. Ne saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. 

Korvayökön kaikuluotausääni on kaikkein heikoin ja kantaa vain noin 5 metriä. Korvayökkö 

käyttää saalistaessaan isoja korviaan. Koska korvayökön kaikuluotausääni on heikko, on sen 

havaitseminen detektorinkin avulla vaikeaa. Korvayökkö asustaa pihoissa, puutarhoissa ja 

puistoissa esimerkiksi hautausmailla. 

Vesisiippa saalistaa nimensä mukaisesti vesistöjen yllä. Vesisiipat lentävät lähellä veden pintaa, 

pyörähdellen ympäri pienillä alueilla. Välillä ne poikkeavat rannalta veden päälle kaartuvien puiden 

alle. 

Lampisiippa, ripsisiippa, pikkulepakko, etelänlepakko, kääpiölepakko, vaivaislepakko, isolepakko 

ja kimolepakko ovat Suomessa harvinaisia ja eteläisiä lajeja. 

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) listaan. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan.  Suomi on liittynyt Euroopan 

lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimuksen mukaan lepakoiden 

tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä tulee pyrkiä säästämään. Tämän mukaan 

lepakkoalueet luokitellaan luokkiin I – III. Luokka I tarkoittaa lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, 

joka on ehdottomasti säilytettävä ja sen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 

kielletty. Luokka II on tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida 
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maankäytössä. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta. Tällainen alue on 

mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä.  

7.2 Selvitysalueen lepakot 

Lepakoita laskettiin kolme kertaa; 19.5., 5.7. ja 19.8.  Sää oli selvityskerroilla poutainen ja tuuli 

tyyntä tai heikkoa. Selvityksen tekeminen aloitettiin tunnin kuluttua auringon laskemisesta.  

Alueella kuljettiin rauhallisesti kävellen tietä ja polkuja pitkin sekä rannalla kävellen. Lepakoita 

havainnoitiin detektorin avulla (Pettersson ultrasound detector D 230). Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitystä tehtäessä katseltiin löytyykö alueelta lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja tai 

mahdollisia talvehtimispaikkoja.  

Ensimmäisellä ja toisella laskentakerralla selvitysalueella lenteli 1 - 2 pohjanlepakkoa ja yksi 

korvayökkö. Kolmannella laskentakerralla alueella lenteli vain yksi pohjanlepakko. Korvayökkö 

tavattiin molemmilla kerroilla selvitysalueen pohjoisosassa olevalla metsäalueella, jonka keskellä 

on avoinalue, jossa on tukkikasoja. Korvayökkö saalisti tällä avoimella ja suojaisella paikalla. 

Pohjanlepakko lenteli ensimmäisellä ja toisella laskentakerralla myös tällä alueella sekä 

kalliojyrkänteen kupeessa metsäautotien linjaa seuraten. Kolmannella kerralla pohjanlepakko lenteli 

vain metsäautotien yläpuolella. Selvitysalueen länsipuolella on korkea kalliojyrkänne, jossa on 

halkeamia. Lepakot voivat päivisin olla näissä halkeamissa. Tämän jyrkänteen säästyessä alueella, 

säästyvät myös lepakoiden päiväpiilopaikat. Selvitysalueen pohjoisosa luokitellaan ruokailualueeksi 

eli luokkaan II, jolloin alue tulee huomioida maankäytössä.  

Kartta 3: Lepakoiden esiintyminen selvitysalueella 

 
Punaisella on merkitty korvayökön saalistusalue, pohjanlepakoiden saalistusreitti on merkitty vihreällä 

värillä. Pohjanlepakko saalisti myös samalla alueella kuin korvayökkö. 
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8 Yleistä viitasammakosta 

Viitasammakkoa tavataan Suomessa Metsä-Lappiin asti. Viitasammakko on paikkauskollinen ja 

elää kutuvetensä läheisyydessä. Viitasammakko ei kude helposti kuivuviin ojiin ja lammikoihin 

kuten sammakko. Viitasammakot elävät merenlahdissa, järvien rantamilla sekä räme- ja aapasoilla.  

Viitasammakko on Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV laji ja luonnonsuojelulain 

714/2009 mukaan rauhoitettu. Uhanalaisuusluokan mukaan viitasammakko on elinvoimainen (LC).  

Viitasammakoiden esiintyminen alueella on helpointa selvittää niiden kerääntyessä kutupaikoille 

lisääntymisaikana. Viitasammakon ääni kuulostaa pulputukselta, kun taas sammakko kurnuttaa. 

Viitasammakoiden soidin on aktiivisimmillaan hämärän aikaan. Sammakon kutu eroaa 

viitasammakon kudusta siinä, että se jää veden pinnalle ryppäiksi, kun taas viitasammakon kutu 

vajoaa yleensä veden pohjaan.  

8.1 Viitasammakkoselvityksen tulokset 

Viitasammakoita käytiin kartoittamassa kaksi kertaa; 4.5. ja 19.5.2017. Ensimmäisellä kerralla 

alueella ei havaittu rusko- eikä viitasammakoiden soidinta. Koska kevät oli kylmä, päätettiin 

laskenta uusia myöhemmin. 19.5. uusintakartoituksessa Haukkakorvensuolla olevissa allikoissa oli 

ruskosammakoita soitimella. Myös viitasammakoilla oli samaan aikaan soidin, mutta 

viitasammakoiden soidin oli suon reunan ruovikossa. Itse kartoitusalueen rantavedessä ei havaittu 

viitasammakoita.  

Kartta 4: Viitasammakoiden soidinpaikka 

 
Viitasammakoiden soidinpaikka on merkitty punaisella pallolla  
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9 Päätelmät 

Selvitysalueella olevat kalliometsät ovat luonnontilaisia. Ne ovat metsälain tarkoittamia erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä. Myös selvitysalueen pohjoisosassa olevan kallion eteläreunalla oleva 

jyrkänne on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Kallioalueet ovat Lounais-

Suomessa tyypillisiä. Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella 

rauhoitettuja kasvilajeja.  

Selvitysalueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta. Viitasammakoiden soidin havaittiin 

Haukkakorvensuon reunalla olevassa ruovikossa. Pohjanlepakoita havaittiin saalistamassa alueen 

länsipuolella kulkevan metsäautotien yläpuolella ja pohjoisosan alueella. Myös korvayökkö saalisti 

pohjoisosassa olevalla metsäaukolla. Lepakoille sopivia päiväpiiloja löytyy alueen länsipuolella 

olevasta kallioseinämästä. 

Uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut pajusirkku pesi selvitysalueen ja Haukkakorvensuon 

rajalla olevassa ruovikossa. Lisäksi alueella havaittiin pyy, joka on EU:n lintudirektiivin I-liitteen 

laji ja leppälintu, joka on Suomen vastuulaji.  
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1 Johdanto 

Koirajärvensaaren selvitysalue sijaitsee Salon kaupungissa noin 13 kilometriä kaupungin 

keskustasta itään. Selvitysalue on noin 13,7 hehtaarin suuruinen ja rajautuu pohjois- ja länsipuolelta 

Pernjokeen ja itä- ja pohjoispuolelta Koirajärveen. Luontoselvitys on tehty ranta-asemakaavan 

suunnitelmien pohjaksi Salon Konttorikone Ky:n toimeksiannosta. Alueelta on laadittu kevään ja 

kesän 2017 aikana linnusto-, viitasammakko-, liito-orava-, lepakko-, putkilokasvi- ja 

luontotyyppiselvitykset. Selvitykset on laatinut luontokartoittaja Marika Vahekoski Luontopalvelu 

Kraakusta.   

Kartta 1: Selvitysalueen rajaus 

 
Selvitysalue on tummennettu sinisellä värillä  

 

2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät 

Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin 3.6.2017 kiertämällä alue kattavasti läpi. 

Kasvillisuutta katseltiin linnustoselvityksen yhteydessä myös 5.5. ja 19.5.2017. Alue on kuvioitu 

luontotyyppien mukaan.  

2.2 Kuvio 1 

Kuvio 1 on hoidettua talousmetsää. Kuviolla kasvaa osaksi 50 - 80 -vuotiaita kuusia ja niiden seassa 

noin 80 -vuotiaita mäntyjä ja osaksi 40 - 60 -vuotiasta männikköä, jonka seassa kasvaa nuoria 
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haapoja ja rauduskoivuja. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsäkastikkaa, 

kevätpiippoa, vanamoa, metsätähteä, sananjalkaa, kanervaa ja kangasmaitikkaa. Paikoin kasvaa 

myös kieloa, lillukkaa ja variksenmarjaa. Pohjakerroksessa kasvaa seinä-, metsäkerros- ja 

kangaskynsisammal sekä paikoin vähän poronjäkäliä. Kuvio on mustikkatyypin kangasta (MT).  

 
                   Kuva 1: Mustikkatyypin tuore kangas 

2.3 Kuvio 2 

Kuvio 2 on lahdenpoukama, jossa kasvaa vehkaa, luhtasaraa, leveäosmankäämiä, terttualpia, 

raatetta, järviruokoa, ulpukkaa ja tervalepän taimia. Kuvio on saraluhtaa. Tällä kuviolla havaittiin 

ruskosammakon soidin.  

 
Kuva 2: Saraluhtaa 
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2.4 Kuvio 3 

Kuvio 3 on hoidettua talousmetsää, jossa kasvaa 30 - 40 -vuotiasta männikköä. Pensaskerroksessa 

kasvaa vadelmaa. Kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, käenkaalia, lillukkaa, metsäorvokkia, 

sananjalkaa, syyläjuurta, metsäimarretta, metsäkortetta, oravanmarjaa, sormisaraa, kevätpiippoa, 

valkovuokkoa, sinivuokkoa, metsätähteä, metsäkastikkaa, kieloa ja nuokkuhelmikkää. Kuvio on 

käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasta (OMT).  

 
                   Kuva 3: Lehtomainen kangas 

2.5 Kuvio 4 

Kuviolla 4 kasvaa 30 - 40 -vuotiasta mäntyä, 10 - 30 -vuotiasta haapaa, rauduskoivua, 

harmaaleppää ja lehmus. Pensaskerroksessa kasvaa  vadelmaa. Kenttäkerroksessa kasvaa kieloa, 

valkovuokkoa, sinivuokkoa, nuokkuhelmikkää, kevätlinnunhernettä, käenkaalia, metsävirnaa, 

metsätähteä, syyläjuurta, karhunputkea, kevätpiippoa, sormisaraa, kultapiiskua, metsäalvejuurta, 

metsäkortetta, metsäorvokkia, vuohenputkea, metsäkastikkaa, orvontädykettä, ahomansikkaa, 

nurmitädykettä, oravanmarjaa ja huopaohdaketta. Kuvio on käenkaali-oravanmarjatyypin tuore 

keskiravinteinen lehto (OMaT). Lehto on metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö.  
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                 Kuva 4: Tuore keskiravinteinen lehto 

2.6 Kuvio 5 

Kuvio 5 on Koirajärven lahti, joka ei ole luhtaa vaan matalaa rantavesialuetta, jossa kasvaa 

luhtasaraa. 

 
                 Kuva 5: Luhtasaraa kasvava lahti 
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2.7 Kuvio 6 

Kuvio 6 on  notkelma, jonka molemmin puolin on korkea rinne. Tältä alueelta on kaadettu puita ja 

sillä kasvaa muutamia nuoria mäntyjä  sekä pihlajan ja hieskoivun taimia. Pensaskerroksessa kasvaa 

korpipaatsamaa.  Puun korjuun seurauksena alueelle on jäänyt syvät ajourat. Lähellä rantaa alue on 

kosteaa. Kenttäkerroksessa kasvaa riidenliekoa, hiirenporrasta, harmaasaraa ja kuivemmilla 

paikoilla puolukkaa ja mustikkaa. Pohjakerroksessa kasvaa korpirahkasammalta ja 

korpikarhunsammalta.  

 
Kuva 6: Kostea metsän notkelma 

2.8 Kuvio 7   

Kuvio 7 on hoidettua talousmetsää ja sillä kasvaa 40 - 60 -vuotiasta kuusikkoa. Kenttäkerroksessa 

kasvaa mustikkaa, puolukkaa, oravanmarjaa ja kanervaa. Alueelta löytyi myös yövilkkaa.  

Pohjakerroksessa kasvaa seinä-, metsäkerros- ja kangaskynsisammalta sekä paikoin vähän 

kangasrahkasammalta ja korpirahkasammalta. Kuvio on mustikkatyypin tuoretta kangasta (MT).  

 
               Kuva 7: Tuore kangasmetsä 
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2.9 Kuvio 8 

Kuvio 8 on kallion lakialueita, joilla on kalliota näkyvillä. Nämä alueet ovat luonnontilaisia ja niillä  

kasvaa monen ikäisiä mäntyjä ja vähän pieniä kuusia sekä jyrkänteen länsipuolella kaksi nuorta 

lehmusta. Kenttäkerroksessa kasvaa metsälauhaa, kanervaa ja vähän mustikkaakin. Pääosin kallioita 

peittävät poronjäkälät, isohirvenjäkälä, seinäsammal ja kangasrahkasammal. Kuvio on kalliometsää 

(Vr). Luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset kalliot ovat metsälain tarkoittamia erityisen 

tärkeitä elinympäristöjä. Kallioalueella on myös jyrkkä kallioseinämä, joka on kuitenkin alle 

kymmenen metriä korkea, eikä se näin ollen ole metsälain tarkoittama erityisen tärkeä 

elinympäristö. Jyrkänteen alla kulkee metsäautotie.  

 
Kuva 8: Kallion lakialuetta 

 
                   Kuva 9: Kalliojyrkänne 
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Kartta 2: Selvitysalueen kuvioiden rajaus 

 
Numero 1 ja 7 ovat mustikkatyypin tuoretta kangasta, numero 2 on avoluhtaa, numero 3 on lehtomaista 

kangasta, numero 4 on tuoretta lehtoa, numero 5 on Koirajärven lahti, jossa kasvaa  saraa, numero 6 on 

kostea metsänotkelma ja numero 8 on kalliometsää. 

3Arvokkaat elinympäristöt ja uhanalaiset lajit  

3.1 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt viisivuotisessa hankkeessa Suomessa esiintyvien 

luontotyyppien luokittelua ja tyyppien uhanalaisuutta. Ensimmäinen uhanalaisuusarviointi valmistui 

2008 ja sen lopputuloksena esitettiin jokaiselle luontotyypille uhanalaisuusluokat erikseen Pohjois-

Suomen, Etelä-Suomen ja koko maan osalta. Uhanalaisuusluokkien määräytyminen perustuu 

havaittuihin ja ennustettuihin muutoksiin kyseisen luontotyypin esiintymien määrässä ja laadussa 

sekä tyypin yleisyyteen nykyhetkellä. 

3.2 Arvokkaan luontotyypit ja uhanalaiset putkilokasvit 

Tuoreet keskiravinteiset lehdot on luokiteltu vaarantuneiksi (VU) sekä koko maassa että Etelä-

Suomessa. Lehtojen uhkatekijöitä ovat ojitukset, metsän hoitotoimenpiteet, rakentaminen ja 
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lahopuun väheneminen. Keski-ikäiset mäntyvaltaiset lehtomaiset kankaat ovat silmälläpidettäviä 

(NT) koko maassa ja Etelä-Suomessa. Avoluhdat ovat koko maassa luokiteltu säilyviksi (LC), 

mutta Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi. Kalliometsät on luokiteltu koko maassa ja Etelä-

Suomessa säilyviksi (LC). Sekä keski-ikäiset mäntyvaltaiset tuoreet kankaat että kuusivaltaiset 

tuoreet kankaat on luokiteltu koko maassa ja Etelä-Suomessa silmälläpidettäviksi (NT). Vaikka 

keski-ikäisiä havupuuvaltaisia tuoreita kangasmetsiä on runsaasti, on niiden luonnontilaisuus 

heikkoa. Niissä ei juurikaan ole lahopuuta, joka lisäisi luonnon monimuotoisuutta.  

Alueelta ei löydetty uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettuja kasvilajeja.  

4 Liito-oravaselvitys 

4.1 Yleistä liito-oravasta 

Liito-orava elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa tulee kasvaa myös riittävästi sopivia ravintopuita 

kuten haapoja, leppiä ja koivuja. Liito-orava käyttää elinpiirillään useita pesäpaikkoja. 

Pesäpaikoiksi kelpaavat puun kolot, oravan vanhat risupesät sekä linnunpöntöt. Aikuisen naaraan 

elinpiiri on noin 8 ha ja uroksen noin 60 ha. Urosten elinpiirit voivat sijaita osittain päällekkäin ja 

yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirit sijaitsevat 

yleensä erillään toisistaan.  

Liito-orava voi käyttää siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja, varttuneita taimikoita ja nuoria 

metsiä ruokailuun ja siirtymiseen kuusimetsiköstä toiseen. Puuttomia hakkuuaukkoja ja nuoria 

taimikoita liito-orava ei pysty ylittämään liitäen puusta toiseen, jolloin nämä alueet eivät sovellu 

liito-oravalle. Liito-orava pystyy liitämään jopa 60 metriä. 

Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty silmälläpidettäväksi lajiksi. 

Suomen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

4.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät 

Alueelta etsitään mahdollisia liito-oravan pesimä- ja ruokailupuita tarkastamalla haapojen, koivujen 

ja isojen kuusien tyvet. Puiden alta etsitään liito-oravan papanoita. Papanat ovat parhaiten 

nähtävissä lumien sulettua huhtikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin ne eivät vielä ole jääneet 

kasvillisuuden peittoon. Koirajärvensaaren alueen liito-oravaselvitys tehtiin  5.5.2017. 

4.3 Liito-oravaselvityksen tulokset 

Koirajärvensaarella on haavikkoa, joka on liito-oravalle sopivaa elinympäristöä, mutta alueelta ei  

löydetty merkkejä liito-oravasta.  

5 Linnusto  

Linnustoselvitystä tehtäessä alue kierrettiin jalkaisin kartoituslaskentamenetelmää käyttäen  5.5., 

19.5. ja 3.6. klo 4:00 – 12:00 välisenä aikana. Apuna laskennassa käytettiin kiikareita ja GPS-

paikanninta. Laskennat suoritettiin poutaisella ja tyynellä tai heikko tuulisella säällä. Linnuista 

merkittiin kartalle näkö- ja kuulohavainnot. Myös aluerajauksen läheisyydessä ääntelevät ja nähdyt 
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linnut merkittiin karttaan (noin 50 m etäisyydellä alueen rajalta). Korkealla ylilentäviä lintuja ei 

merkitty ylös.   

5.1 Linnustoselvityksen tulokset 

Alueella havaittiin 22 lintulajia, joista alueella pesiviksi tulkittiin 21 lajia. Käpytikan pesäkoloa ei 

löydetty ja se tulkittiin alueella ruokailevaksi.  Yhteensä pesiviä pareja oli 48. Alueen yleisimmät 

lintulajit olivat peippo, pajulintu, punarinta ja hippiäinen. Ne pesivät yleisinä keski-ikäisissä 

havumetsissä. Hippiäinen suosii kuusivaltaisia metsiä, mutta peipolle, pajulinnulle ja punarinnalle 

sopivat kaikenlaiset metsät sekä rehevät pihat ja puutarhat. Teerien soidinta kuultiin selvitysalueen 

eteläpuolella olevalta isolta yhtenäiseltä kallionlakialueelta. Selvitysalueella havaittu naaras teeri 

lensi myös siihen suuntaan. Selvitysalueen mustikkatyypin tuore kangas tarjoaa teeren poikasille 

hyönteisravintoa ja aikuiselle teerelle marjoja syksyllä. Alueen metsiä on hoidettu talousmetsinä, 

eikä niissä ole juurikaan kuolleita puita, joihin tiaiset pystyisivät kaivamaan pesäkolonsa. Alueella 

pesivät lintulajit ovat tyypillisiä ja niiden tiheys on normaali keski-ikäisessä talousmetsässä.   

Lintulaji Kuvio 

1 

Kuvio 

2 

Kuvio 

3 

Kuvio 

4  

Kuvio 

5 

Kuvio 

6  

Kuvio 

7 

Kuvio 

8 

Lähialueet 

Sinisorsa - 1 - - - - - - - 

Teeri - - - - - - 1 

naaras 

- Soidin  

Lehtokurppa - - - 1 - - - - - 

Sepelkyyhky 1 - - - - - - - - 

Käpytikka - - - - - - 1* - - 

Metsäkirvinen 2 - - - - - 1 1 1 

Rautiainen 1 - - - - - 1 - - 

Punarinta 2 - - 1 - - 3 - - 

Mustarastas 1 - - - - - - - 1 

Laulurastas 1 - - - - - 1 1 2 

Punakylkirastas 1 - - - - - - - 1 

Lehtokerttu 1 - - - - - - - - 

Tiltaltti - - 1 - - - - - - 

Pajulintu 1 - 1 1 - - 1 - 2 

Hippiäinen 2 - - - - - 2 - 1 

Kirjosieppo - - - 1 - - - - 1 

Töyhtötiainen - - - - - - - 1 - 

Kuusitiainen - - - - - - 1 - 1 

Sinitiainen 1 - - - - - 1 - 1 

Talitiainen - - 1 - - - 1 - 1 

Peippo 3 - - 1 - - 2 1 4 

Vihervarpunen 2 - - - - - 1 1 1 

Yhteensä 

pareja:  

18 1 3 5 0 0 16 

+kt* 

5 17 

* Käpytikka oli alueella ruokailemassa 

6 Alueella pesivät uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajit sekä Suomen 

vastuulajit 

Lintulajien uusin uhanalaisuusarviointi on tehty vuonna 2015 ja se perustuu Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton ohjeistoon. Arvioitavat lajit ovat elinvoimaisia  (LC), tai silmälläpidettäviä 
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(NT), uhanalaisia tai hävinneitä (RE). Uhanalaiset lajit ovat joko vaarantuneita (VU), erittäin 

uhanalaisia (EN) tai äärimmäisen uhanalaisia (CR). Laji voi olla myös puutteellisesti tunnettu (DD). 

Laji on vaarantunut, kun siihen kohdistuu keskipitkällä aikavälillä suuri uhka kadota luonnosta. 

Uhanalaisuusluokan 2015 mukaan laji arvioidaan vaarantuneeksi (VU), kun se parhaan saatavilla 

olevan tiedon perusteella täyttää jonkun vaarantuneiden luokan kriteereistä A-E, ja siihen 

arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa korkea häviämisriski. Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi 

(NT), kun se ei täytä uhanalaisten kriteerejä, mutta jonkun kriteerin täyttyminen on kuitenkin 

lähellä tai on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Alueellisessa 

uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien ja elinvoimaisten lajien 

uhanalaisuutta vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Lintudirektiivin I-liitteessä on lueteltu 

yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 

2000 -verkosto.). Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden levinneisyys on keskittynyt 

Eurooppaan tai, jotka ovat maanosan laajuisesti uhanalaisia, voimakkaasti taantuneita tai 

harvalukuisia, ja erityisesti karujen vesien, soiden ja boreaalisten havumetsien lajit, joiden Suomen 

kannan osuus on yli 15 % Euroopan kannasta, lukuun ottamatta punakylkirastasta, järripeippoa ja 

vihervarpusta. (Suomen ympäristökeskus: Vastuulaji, linnut. 2013. Ympäristöministeriön www-

sivut. ) 

Töyhtötiainen on uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut (VU) lintulaji. Alueellisesti 

uhanalaisia lintulajeja ei havaittu. Teeri kuuluu EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeihin ja on myös 

Suomen vastuulaji.  

Kartta 3: Töyhtötiaisen ja teeren havaintopaikat 

 
Töyhtötiainen on merkitty punaisella pisteellä ja TÖ -merkinnällä ja naaras teeri mustalla pisteellä ja TE -

merkinnällä. Myös teerien soidinalue näkyy kartalla.  
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7 Lepakot 

7.1 Yleistä lepakoista 

Saalistaessaan lepakot kaikuluotaavat ultraääniensä avulla hyönteisiä. Kaikuluotauksen avulla 

lepakot myös suunnistavat. Puu- ja pensasrivit helpottavat lepakon suunnistamista ruokailu- ja 

lepopaikoille. Lepakot pariutuvat loppukesällä tai alkusyksyllä ja niillä on viivästynyt 

sikiönkehitys. Lepakko synnyttää yleensä yhden poikasen, mutta myös kaksoset ovat tavallisia. 

Poikaset syntyvät kesä-heinäkuussa ja osaavat lentää kolmen viikon ikäisinä. Aluksi ne lentelevät 

lepopaikkansa läheisyydessä, ennen kuin seuraavat emojaan saalistusreissuilla. 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia. Pohjanlepakko, vesi-, lampi-, ripsi-, viiksi- ja isoviiksisiippa 

sekä korvayökkö talvehtivat Suomessa. Iso-, kimo-, pikku-, kääpiö-, etelän- ja vaivaislepakko ovat 

Suomessa harvinaisia ja muuttavat talveksi Keski-Eurooppaan. Lepakot vaipuvat talveksi 

horrokseen ja tarvitsevat horrostuspaikaksi 0-8
o
C lämpöisen, vedottoman ja kosteahkon paikan. 

Maakellarit, kallion syvät halkeamat ja louhikot ovat tällaisia paikkoja. Kesällä lepakoiden 

päiväpiilopaikoiksi kelpaavat puiden kolot, kaarnanaluset, linnunpöntöt ja rakennusten vintit sekä 

kattojen rakenteet. 

Pohjanlepakko on lepakkolajeista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa 50 – 80 metriä. Koska 

pohjanlepakon ääni on voimakas, eivät leveät tie- tai sähkölinjat haittaa sen suunnistamista.  

Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ovat myös yleisiä lepakoita Suomessa. Viiksisiippojen 

kaikuluotausääni kantaa noin 15 – 20 metriä. Viiksisiipat asustavat metsissä ja karttavat valaistuja 

alueita. Ne saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. 

Korvayökön kaikuluotausääni on kaikkein heikoin ja kantaa vain noin 5 metriä. Korvayökkö 

käyttää saalistaessaan isoja korviaan. Koska korvayökön kaikuluotausääni on heikko, on sen 

havaitseminen detektorinkin avulla vaikeaa. Korvayökkö asustaa pihoissa, puutarhoissa ja 

puistoissa esimerkiksi hautausmailla. 

Vesisiippa saalistaa nimensä mukaisesti vesistöjen yllä. Vesisiipat lentävät lähellä veden pintaa, 

pyörähdellen ympäri pienillä alueilla. Välillä ne poikkeavat rannalta veden päälle kaartuvien puiden 

alle. 

Lampisiippa, ripsisiippa, pikkulepakko, etelänlepakko, kääpiölepakko, vaivaislepakko, isolepakko 

ja kimolepakko ovat Suomessa harvinaisia ja eteläisiä lajeja. 

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) listaan. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan.  Suomi on liittynyt Euroopan 

lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimuksen mukaan lepakoiden 

tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä tulee pyrkiä säästämään. Tämän mukaan 

lepakkoalueet luokitellaan luokkiin I – III. Luokka I tarkoittaa lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, 

joka on ehdottomasti säilytettävä ja sen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 

kielletty. Luokka II on tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida 
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maankäytössä. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta. Tällainen alue on 

mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä.  

7.2 Selvitysalueen lepakot 

Lepakoita laskettiin kolme kertaa; 18.5., 6.7. ja 20.8.  Sää oli selvityskerroilla poutainen ja tuuli 

tyyntä tai heikkoa. Selvityksen tekeminen aloitettiin tunnin kuluttua auringon laskemisesta.  

Alueella kuljettiin rauhallisesti kävellen tietä ja polkuja pitkin sekä rannalla kävellen. Lepakoita 

havainnoitiin detektorin avulla (Pettersson ultrasound detector D 230). Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitystä tehtäessä katseltiin löytyykö alueelta lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja tai 

mahdollisia talvehtimispaikkoja.  

Jokaisella laskentakerralla alueella havaittiin yksi pohjanlepakko saalistamassa metsäautotien 

yläpuolella. Alueen lähistöllä on useita kesäasuntoja, joiden välikatolla lepakko saattaa olla 

päivisin. Lähialueella on myös paljon kallioalueita, joissa voi olla sopivia halkeamia ja pieniä 

onkaloita, joissa lepakko pystyy olemaan. Myös selvitysalueen kallioalueen länsilaidassa on 

lepakolle sopivia päiväpiilopaikkoja. Alue luokitellaan luokkaan II, joka tarkoittaa lepakoiden 

käyttämää ruokailualuetta. Tämä alue tulee huomioida maankäytössä.  

Kartta 4: Pohjanlepakon saalistusreitti 

 
Pohjanlepakon saalistusalue on merkitty violetilla värillä. 

8 Yleistä viitasammakosta 

Viitasammakkoa tavataan Suomessa Metsä-Lappiin asti. Viitasammakko on paikkauskollinen ja 

elää kutuvetensä läheisyydessä. Viitasammakko ei kude helposti kuivuviin ojiin ja lammikoihin 

kuten sammakko. Viitasammakot elävät merenlahdissa, järvien rantamilla sekä räme- ja aapasoilla.  

Viitasammakko on Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV laji ja luonnonsuojelulain 

714/2009 mukaan rauhoitettu. Uhanalaisuusluokan mukaan viitasammakko on elinvoimainen (LC).  
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Viitasammakoiden esiintyminen alueella on helpointa selvittää niiden kerääntyessä kutupaikoille 

lisääntymisaikana. Viitasammakon ääni kuulostaa pulputukselta, kun taas sammakko kurnuttaa. 

Viitasammakoiden soidin on aktiivisimmillaan hämärän aikaan. Sammakon kutu eroaa 

viitasammakon kudusta siinä, että se jää veden pinnalle ryppäiksi, kun taas viitasammakon kutu 

vajoaa yleensä veden pohjaan.  

8.1 Viitasammakkoselvityksen tulokset 

Viitasammakoita käytiin kartoittamassa kaksi kertaa; 4.5. ja 18.5.2017. Ensimmäisellä kerralla 

alueella havaittiin ruskosammakoiden soidin selvitysalueen länsipuolella olevalla avoluhdalla. 

Koska kevät oli kylmä, päätettiin laskenta uusia myöhemmin. Uusinta käynnilläkään 18.5. ei 

havaittu viitasammakoiden soidinta.  

9 Päätelmät 

Alueen maankäyttöä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueella oleva tuore lehto ja kallion 

lakialueet, jotka ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Kallioalueet ovat 

Lounais-Suomessa tyypillisiä. Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella 

rauhoitettuja kasvilajeja.  

Alueella pesivä linnusto on tyypillistä talousmetsinä hoidetuissa havumetsissä. Alueella pesivä 

töyhtötiainen on uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantunut lintulaji. Se pesii alueen etelärajalla 

kalliometsässä. Kun kallioalueilla säästetään pökkelöitä, löytyy töyhtötiaiselle jatkossakin 

pesäpaikkoja. Selvitysalueen itäreunalla havaittiin teeri naaras ja läheisellä kallioalueella oli teerien 

soidin. Teeri on Suomen vastuulaji ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji. On suositeltavaa, että 

teerien soidinpaikan välittömään läheisyyteen ei rakennettaisi tietä, jotta soidin ei häiriintyisi. 

Pohjanlepakon ruokailualue tulee säilyttää suojaisana. Alueelta ei löydetty merkkejä liito-oravasta, 

eikä alueella havaittu viitasammakoiden soidinta.  
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