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1. JOHDANTO 
 
Nosto Consulting Oy laatii ranta-asemakaavaa osalle Taivassalon Vehaksessa 
sijaitsevaa kiinteistöä 833-459-8-24. Yhtiö tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio 
Oy:ltä luontoselvityksen kyseiseltä alueelta. Selvitystä käytetään eräänä kaavatyön 
tausta-aineistona. Selvityksen laati FM (biologi) Turkka Korvenpää, ja sen maastotyöt 
suoritettiin touko-elokuussa 2018. Työn tarkoituksena oli selvittää alueen luontoarvoja, 
ja arvioida niiden vaikutusta maankäyttöön. 
 
 

2. MENETELMÄT 
 
Ennen maastotöiden aloittamista tarkasteltiin maastokarttoja ja ilmakuvia. Lisäksi 
tarkastettiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään uhanalaisten lajien 
esiintymärekisteriin (Hertta) mahdollisesti tallennetut havainnot sekä selvitettiin Tiira -
lintuhavaintopalveluun alueelta ilmoitettuja lintuhavaintoja. 
 
Maastotyössä alue käytiin huolellisesti läpi käytännössä useaan kertaan, sillä eri 
maastotyövaiheet suoritettiin osittain eri aikaan. Maastossa tehdyt havainnot merkittiin 
työkartoille paikantaen ne GPS-laitteella sekä kirjoitettiin muistiinpanot. Maastossa 
otettiin myös digitaalisia valokuvia. Alla on kuvattu tarkemmin eri työvaiheiden 
työmenetelmät ja esitetty eri työvaiheiden ajoittuminen. 
 
 
2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKARTOITUS 

 

Alue jaettiin kasvillisuudeltaan ja luontotyypiltään yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. 
Samalla arvioitiin, kuuluuko luontotyyppikuvio johonkin alla luetelluista kategorioista: 
 

- luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen suojeltu luontotyyppi  
- vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen pienvesikohde 
- metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
- Suomessa uhanalainen luontotyyppi 
- luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta muutoin arvokas kohde 

 
Tämän jälkeen kustakin kuviosta laadittiin yleiskuvaus. Yleiskuvaus sisältää tyypillisesti 
kuvauksen alueen mahdollisesta puustosta ja sen luonnontilaisuudesta sekä 
runsaimmista putkilokasvilajeista. Mikäli kuviolla kasvaa harvinaisia tai muuten 
huomionarvoisia kasvilajeja, mainitaan nämä myös yleiskuvauksessa. Uhanalaisista ja 
silmälläpidettävistä lajeista tai muuten erityisen merkittävistä havainnoista otettiin 
muistiin tarkat koordinaatit. Lopuksi arvioitiin kuvioille annettavia maankäyttösuosituksia. 
Varsinainen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus suoritettiin 12.8., mutta kasvillisuutta ja 
luontotyyppejä havainnoitiin myös muun maastotyön yhteydessä. 
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2.2 LIITO-ORAVAKARTOITUS 

 
Koko alue käytiin huolellisesti läpi 9.5. etsien merkkejä liito-oravan esiintymisestä. 
Näistä merkeistä tavallisimpia ovat suurten haapojen tai kuusten tyviltä tyypillisesti 
löytyvät papanat sekä virtsaamisjäljet puiden rungoilla. Lisäksi arvioitiin metsien 
soveltuvuutta liito-oravan elinympäristöksi ja ruokailualueeksi. 
 
 
2.3 LINNUSTOKARTOITUS 

 

Linnusto kartoitettiin kolmena aamua klo 6-10 välisenä aikana. Kartoituspäivät olivat 
9.5., 1.6. ja 9.6. Sää oli kaikkina kartoituspäivinä poutainen, lämmin ja tyyni tai 
heikkotuulinen eli olosuhteet olivat hyvät. Maastotyömenetelmänä käytettiin 
kartoituslaskentaa. Yleisten lajien reviirejä ei merkitty kartoille, vaan näistä lajeista 
kirjattiin muistiin ainoastaan esiintyminen alueella. Sen sijaan kaikki uhanalaisista, 
silmälläpidettävistä, harvinaisista tai EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista tehdyt 
havainnot merkittiin kartalle. Lisäksi linnustoa havainnoitiin muun maastotyön 
yhteydessä. 
 
 
2.4 LEPAKKOINVENTOINTI 

 
Lepakkoinventointi koostui kahdesta osasta. Muun maastotyön ohessa etsittiin 
lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja ja päiväpiiloja. Näitä ovat mm. kalliojyrkänteiden 
onkalot ja raot, vanhat maakellarit sekä puiden kolot. Lepakkoja havainnoitiin kolmena 
yönä detektorin avulla (Pettersson D240X). Kartoitusyöt olivat 30.6.-1.7., 15.-16.7. ja 
14.-15.8. Sää oli kaikkina öinä poutainen, tyyni tai heikkotuulinen ja melko tai hyvin 
lämmin eli olosuhteet olivat havainnoinnille suotuisat. Kaikki lepakoista saadut 
havainnot merkittiin maastossa kartalle, jonka jälkeen tehtiin tulkinta alueen 
merkityksestä lepakoille. 
 
 

3. TULOKSET 
 
3.1 YLEISTÄ 

 
Selvitysalue on miltei kokonaan puustoinen. Siihen sisältyy yksi jo rakennettu 
kesämökkitontti. Metsät ovat pääsoin mäntyvaltaisia tuoreen kankaan talousmetsiä, 
joita kalliot rikkovat. Säärenmäellä on laajempia hyvin niukkapuustoisia kallioalueita 
sekä paikoin edustavaa kalliomännikköä. Mäen pohjoisreunalla sijaitsee korkea, 
runsassammaleinen ja melko varjoisa jyrkänne alapuolisine louhikoineen. 
Selvitysalueen pohjoisosassa on kuuselle istutettu vanha pelto. Merenrannalla kasvaa 
kapea tervalepikko sekä rantavedessä kapeahko ruovikko. 
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3.2 ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 

 
Selvitysalueelta löytyi yksi metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, joka 
esitellään alla. Luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, vesilain mukaisia 
pienvesikohteita, Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä tai muita luonnon 
monimuotoisuuden kannalta muuten erityisen tärkeitä luontotyyppikohteita ei löytynyt. 
 
3.2.1 Säärenmäen kalliomännikkö ja jyrkänne 

 

Säärenmäen kalliometsä on pääosin käsiteltyä, mutta kaikkein korkeimmat alueet mäen 
pohjoisreunalla on jätetty kuta kuinkin luonnontilaisiksi (kuva 1). Laen harva 
mäntypuusto on vanhaa ja kilpikaarnaista. Kohteen eteläreunalla seisoo komea, 
varmaankin muutaman sadan vuoden ikäinen, mäntyvanhus. Lahopuuta esiintyy melko 
niukasti, mutta kuviolta löytyi kuitenkin muutama kelo, joista eräässä on lepakoiden 
päiväpiiloiksi sopivia koloja. Jäkälikkö ei ole juuri kulunut. Kalliomännikön niukkalajiseen 
putkilokasvistoon kuuluu mm. luhtavilla (Eriophorum angustifolium) ja sammalistoon 
kangasrahkasammal (Sphagnum capillifolium). Kallion pohjoisreuna päättyy karuun 
jyrkänteeseen (kansikuva). Kallioseinämässä ja varsinkin sen tyvellä sijaitsevassa 
louhikossa on lepakoiden päiväpiiloiksi hyvin sopivia onkaloita. Jyrkänteellä kasvaa 
enimmäkseen tavallista karujen kivipintojen ja jyrkänteiden sammalistoa kuten 
kalliopalmikkosammalta (Hypnum cupressiforme), lehtokarhunsammalta 
(Polytrichastrum formosum), kivikynsisammalta (Dicranum scoparium) ja kallio-
omenasammalta (Bartramia pomiformis). Hieman vaateliaampi ja harvinaisempi on 
siloriippusammal (Neckera complanata). Jyrkänteen putkilokasvistoon kuuluu mm. 
kallioimarre (Polypodium vulgare). Alusmetsä on tiheää kuusikkoa. Jyrkänne jatkuu 
selvitysalueen itäpuolelle. 
 
Säärenmäen kalliomännikkö ja jyrkänne muodostavat hyvin säilyneen ja ehjän, melko 
luonnontilaisen, metsälain mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön. Kalliomännikön ja 
jyrkänteen alusmetsineen tulisi antaa kehittyä luonnontilassa liitekarttaan merkityn 
rajauksen mukaisesti. 
 

 

3.3 LUONTOTYYPPIKUVIOT 

 
1. Varttunut tuoreen kankaan kuusi-mäntymetsä, jonka puusto on hoidettua 

talousmetsää (kuva 2). Kuviolta löytyi kuitenkin muutama kelo. 
Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti mustikkaa (Vaccinium myrtillus), jonka 
lisäksi tavataan mm. sananjalkaa (Pteridium aquilinum), puolukkaa (Vaccinium 
vitis-idaea), nuokkuhelmikkä (Melica nutans) ja metsälauhaa (Deschampsia 
flexuosa). Rannalla on kapealti tervalepikkoa, jossa esiintyvät esim. kyläkellukka 
(Geum urbanum), ranta-alpi (Lysimachia vulgaris), karhunputki (Angelica 
sylvestris) ja suo-ohdake (Cirsium palustre). Tervaleppien lomassa on hiukan 
tuomea. Rantavedessä kasvaa kapealti ruovikkoa. 

2. Varttunut männikkö, jossa kasvaa myös hieman kuusta. Kuvioon sisältyy pieni, 
karu, puustoinen kallio. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti mustikkaa, 
puolukkaa ja metsälauhaa, joiden lisäksi kuviolla esiintyvät myös mm. sananjalka 
ja kallioimarre. 

3. Vanhoja, jo metsittyneitä, maa-aineksenottokuoppia. Kuvion puusto muodostuu 
nuorista kuusista, männyistä, raidoista ja koivuista. Kuoppien kosteilla pohjilla 



 

_____________________________________________________________________________ 

Pohjolan ranta-asemakaavan luontoselvitys 

6 

kasvaa rantojen ja luhtien kasveja kuten terttualpea (Lysimachia thyrsiflora), 
kurjenjalkaa (Comarum palustre) ja nurmilauhaa (Deschampsia cespitosa). Eräs 
kuoppa on yhtenäisen vehkakasvuston (Calla palustris) täyttämä. 
 

 
 

Kuva 1. Säärenmäen kalliomännikköä. 
 

 
 

Kuva 2. Kuvio 1 on varttunutta talousmetsää. 
 

4. Varttunut tuoreen kankaan mäntymetsä, jossa kasvaa myös hieman kuusta ja 
koivua. Vallitsevan puuston alla on jonkin verran koivun, kuusen ja männyn 
taimia. Kuvioon sisältyy muutamia puustoisia kallioita. Kenttäkerroksessa 
tavataan runsaasti mustikkaa ja puolukkaa, ja kasvistoon kuuluvat myös mm. 
sananjalka, kallioimarre ja metsälauha. 
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5. Katso kohde 3.2.1 Säärenmäen kalliomännikkö ja jyrkänne. 
6. Kuuselle istutettu entinen pelto. Pellolla kasvaa jo lähes kymmenmetristä, hyvin 

tiheää kuusikkoa. Kuusten sekaan noussutta lehtipuustoa on kaadettu, minkä 
vuoksi maassa makaa hakkuutähteitä. Putkilokasvillisuus on varjostuksen ja 
karikkeisuuden vuoksi niukkaa. Siihen kuuluvat mm. nurmilauha, nurmirölli 
(Agrostis capillaris) ja kevätpiippo (Luzula pilosa). 

7. Säärenmäen karu kallioalue, jonka pohjoisreunalla on muutaman metrin 
korkuista karua jyrkännettä metsälakikohteeksi rajatun jyrkänteen jatkona. 
Seinämällä kasvaa karujen jyrkänteiden kasvillisuutta kuten kallioimarretta, 
hohtovarstasammalta (Pohlia cruda), kalliopalmikkosammalta, kallio-
omenasammalta ja kivilaakasammalta (Plagiothecium denticulatum). 
Kallioalueen mäntyvaltainen puusto on käsiteltyä ja paikoin 
siemenpuuasentoista. Kuvion eteläosassa levittäytyy laaja, hyvin 
niukkapuustoinen, etelään viettävä kallio. Kuviolla kasvaa runsaasti puolukkaa, 
jonka lisäksi tavataan mm. variksenmarjaa (Empetrum nigrum), sananjalkaa, 
kanervaa, metsälauhaa ja ahosuolaheinää (Rumex acetosella) sekä 
kalliotierasammalta (Racomitrium lanuginosum) ja kuhmujäkälää (Lasallia 
pustulata). 

8. Katso kohde 3.2.1 Säärenmäen kalliomännikkö ja jyrkänne. 
 
 

3.4 LINNUSTO 

 
Selvitysalueen linnusto koostuu yleisistä metsälinnuista. Kaikkiaan havaittiin 11 
lintulajia, jotka todennäköisesti pesivät alueella tai sen lähistöllä. Nämä lajit ovat 
harmaasieppo, hippiäinen, kirjosieppo, käpytikka, mustarastas, pajulintu, peippo, 
punarinta, talitiainen, varis ja vihervarpunen. 
 
 
3.5 LEPAKOT 

 
Jokaisella detektorihavainnointikerralla havaittiin lepakoita. Alueella liikkui kaksi 
pohjanlepakkoa sekä yksi viiksisiippa / isoviiksisiippa. Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat 
toisilleen hyvin läheistä sukua, eikä niitä ole mahdollista määrittää tarkemmin 
detektorilla. Lepakoille sopivia päiväpiiloja ovat Säärenmäen jyrkänteen ja sen 
alapuolisen louhikon onkalot sekä Säärenmäeltä löytynyt kelo, jossa on koloja. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että alueella on jonkin verran merkitystä lepakoiden 
elinympäristönä, mutta aluetta ei kuitenkaan voi pitää niille erityisen tärkeänä. 
 
 
3.6 LIITO-ORAVA 

 
Alueelta ei löytynyt liito-oravan esiintymisestä kertovia merkkejä, eikä siellä ole liito-
oravan elinympäristöksi tai ruokailualueiksi hyvin sopivia metsiä. 
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3.7 MUU LAJISTO 

 
Selvitysalueelta ei ole tiedossa aiempia havaintoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä 
lajeista, eikä näistä lajeista tehty nytkään havaintoja. Alueella ei ole viitasammakoille 
sopivia kutupaikkoja. 
 
 

4. YHTEENVETO 
 
Selvitysalueelta löytyi yksi metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö 
(Säärenmäen kalliomännikkö ja jyrkänne), joka olisi hyvä jättää rakentamatta ja 
kehittymään luonnontilaisena. Muita erityisiä maankäytössä huomioonotettavia 
luontotyyppikohteita ei löytynyt kuten ei myöskään uhanalaisten tai silmälläpidettävien 
lajien esiintymiä. Liito-oravasta ei tehty havaintoja, eikä sille sopivia metsiä ole. Alueen 
linnusto on tavanomaista eikä alueella ole erityistä merkitystä lepakoille. 
Viitasammakolle sopivia kutupaikkoja ei esiinny alueella. 
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