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1. JOHDANTO 
 
Nosto Consulting Oy laatii ranta-asemakaavaa Vehmaalla Viiaistenlahden länsirannalla 
sijaitsevalle kiinteistölle 918-425-3-11. 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 sijaitsee Kaivoistentien itäpuolella Viiaistenlahden rannalla. Se jakaantuu 
kahteen toisistaan eroavaan osaan. Viiaistenlahden rannalla on maatuvaa ruovikkoa, 
jota ympäröivät ruoppausmassoista koostuvat, nuorta koivua kasvavat, vallit. Muuten 
selvitysaluetta kattavat iältään vaihtelevat tuoreen - ja rannan lähellä myös lehtomaisen 
– kankaan kuusi- ja mäntyvaltaiset metsät. Puusto on tavanomaista talousmetsää, 
joskin paikoitellen harventamatonta. Lahopuuta ei juuri esiinny. 
 
 
3.2 ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 

 
Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä, metsälain 
tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, vesilaissa suojeltuja pienvesiä, 
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uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä eikä muitakaan luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaita luontotyyppikohteita. 
 
 

3.3 LUONTOTYYPPIKUVIOT 

 
1. Varttunut tuore kangasmetsä, jossa vallitsevan mäntypuuston alla kasvaa 

runsaasti kuusta. Lisäksi kuviolla esiintyy hiukan koivua. Metsä on monin paikoin 
tiheää ja harventamatonta ja alikasvospuustoa on runsaasti. Lahopuuta on 
kuitenkin vain niukasti. Kuviolla sijaitseva ohutturpeinen korpi on ojituksen 
seurauksena muuttunut turvekankaaksi. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti 
puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea) ja mustikkaa (V. myrtillus) sekä mm. 
metsätähteä (Trientalis europaea), käenkaalia (Oxalis acetosella), sananjalkaa 
(Pteridium aquilinum), kevätpiippoa (Luzula pilosa), metsäalvejuurta (Dryopteris 
carthusiana), riidenliekoa (Lycopodium annotinum) ja hiirenporrasta (Athyrium 
filix-femina). Muutaman kuusen tyveltä löytyi vähän liito-oravan papanoita, mutta 
kuvio ei kuulu liito-oravareviirin ydinalueeseen. Kuviolla havaittiin töyhtötiainen. 

2. Nuori, tiheä tuoreen kankaan kasvatusmännikkö, jossa kasvaa vähän kuusta niin 
vallitsevassa latvuskerroksessa kuin alikasvoksenakin (Kuva 1). 
Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti mustikkaa, puolukkaa, metsätähteä ja 
metsälauhaa (Deschampsia flexuosa), joiden ohella lajistoon kuuluvat esim. 
metsäalvejuuri ja vanamo (Linnaea borealis). 
 

 
 

Kuva 1. Luontotyyppikuvion 2 kasvatusmännikköä. 
 

3. Varttunut, harva tuoreen kankaan koivikko, jossa kasvaa jonkin verran 
alikasvoskuusia. Kuvion itäpäässä on muutamia isoja mäntyjä, joiden alla 
levittäytyy tiheä kuusi-koivualikasvos. Kuvion kenttäkerroksessa esiintyy 
runsaasti mustikkaa ja puolukkaa sekä mm. metsätähteä, kevätpiippoa, 
oravanmarjaa (Maianthemum bifolium) ja jokapaikansaraa (Carex nigra). 
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4. Varttunut, harvahko tuoreen kankaan mänty-kuusimetsä. Vallitsevan 
latvuskerroksen alla on melko tiheä kuusen ja koivun muodostama alikasvos. 
Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustikkaa ja puolukkaa, joiden ohella 
kuvion kasvistoon kuuluvat mm. sananjalka, jokapaikansara, käenkaali ja 
metsäalvejuuri. 

5. Harventamaton, varttunut lehtomaisen kankaan kuusikko, jossa kasvaa lisäksi 
vähän koivua ja mäntyä (Kuva 2). Osa kuusista on järeitä, ja paikoitellen 
vallitsevan puuston alla esiintyy runsaasti kuusialikasvosta. Ruovikon reunassa 
kasvaa paikoitellen tervaleppää. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti 
käenkaalia ja mustikkaa, joiden lisäksi kuviolla kasvaa mm. kevätpiippoa, 
ahomansikkaa (Fragaria vesca) ja metsäalvejuurta. Tervaleppien lomassa 
esiintyy esim. suo-ohdaketta (Cirsium palustre), ranta-alpea (Lysimachia 
vulgaris), luhtavuohennokkaa (Scutellaria galericulata) ja nurmilauhaa 
(Deschampsia cespitosa). Kuviolla sijaitsee liito-oravareviirin ydinalue. 
 

 
 

Kuva 2. Varttunutta kuusikkoa luontotyyppikuviolla 5. 
 

6. Ruoppausvalleilla Viiaistenlahdesta erotettu ruovikko, joka on jo lähes täysin 
kuivaa maata (Kuva 3). Valleilla kasvaa nuorta koivikkoa, jota on noussut monin 
paikoin myös metsänreunan läheiselle ruovikkoalueelle. Ruovikon lajistoon 
kuuluvat mm. ranta-alpi, suo-ohdake, nurmilauha, luhtakastikka (Calamagrostis 
stricta), jokapaikansara, punakoiso (Solanum dulcamara) ja rantamatara (Galium 
palustre). 

7. Vesialue ja kapealti ruovikkoa ruoppausvallin reunassa. 
8. Kesämökin pihapiiri (ei kartoitettu). 

 
 

3.4 LINNUSTO 

 
Selvitysalueen linnusto koostuu yleisistä metsä- ja ruovikkolinnuista. Kaikkiaan havaittiin 
18 lintulajia, jotka todennäköisesti pesivät alueella tai sen lähistöllä. Nämä lajit ovat 
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kirjosieppo, käpytikka, lehtokerttu, mustarastas, pajulintu, pajusirkku, peippo, 
punakylkirastas, punarinta, punavarpunen, ruokokerttunen, räkättirastas, sepelkyyhky, 
sinitiainen, talitiainen, tiltaltti, töyhtötiainen ja vihervarpunen. 
 
Pajusirkku ja töyhtötiainen on luokiteltu uhanalaisiksi (vaarantunut) voimakkaan 
taantumisensa vuoksi. Selvitysalueeseen kuuluvassa ruovikossa (luontotyyppikuvio 6) 
oli vuonna 2018 kaksi pajusirkkureviiriä. Ruovikot eivät ole Suomessa vähenemässä, ja 
pajusirkku on maassamme yhä yleinen, joten sen esiintymisestä ei aiheudu tarvetta 
esittää maankäyttösuosituksia. Luontotyyppikuviolla 1 havaittu töyhtötiainen suosii 
vanhoja metsiä, joissa on pesäkolon kaiverrukseen tarvittavia lahoja pökkelöitä. Sekin 
on vielä tavallinen, vaikka lajin elinympäristöiksi sopivat metsät ovat selvästi 
vähentyneet. Tämän vuoksi ei kuitenkaan ole tarpeen esittää kaavoitukseen liittyviä 
maankäyttösuosituksia. Silmälläpidettävällä punavarpusella oli reviiri ruovikon 
pohjoispään pensaikossa. Lajin elinympäristöt eivät ole vähenemässä, joten 
punavarpusenkaan esiintyminen ei aiheuta tarvetta maankäyttösuosituksille. 
 

 
 

Kuva 3. Maatuvaa ja osin jo koivikoituvaa ruovikkoa luontotyyppikuviolla 6. 
 
 
3.5 LEPAKOT 

 
Selvitysalueella havaittiin vain yksi viiksisiippa / isoviiksisiippa 30.6.-1.7. välisenä yönä. 
Viiksisiippa ja isoviiksisiippa ovat hyvin läheistä sukua toisilleen, eikä niitä ole 
mahdollista erottaa toisistaan detektorilla. Lepakoiden päiväpiiloiksi tai 
talvehtimispaikoiksi sopivia kohteita ei löytynyt, mutta alueen kesämökeissä lepakkoja 
varmaankin lepäilee kesäisin. Selvitysalueella näyttää olevan lepakoille yllättävän vähän 
merkitystä, sillä rehevät merenlahdet ovat usein mm. vesisiippojen käyttämiä 
ruokailualueita. 
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3.6 LIITO-ORAVA 

 
Ruovikon reunan varttuneessa kuusikossa (luontotyyppikuvio 5) on liito-oravan reviiri. 
Liito-oravan papanoita löytyi siellä usean järeän kuusen tyveltä, ja todennäköinen 
pesäpuu sijaitsee myös tällä alueella. Kyseessä on järeä kuusi, jonka tyveltä löytyi 
satakunta tuoretta papanaa. Risupesää ei maasta käsin pystynyt tiheästä oksistosta 
erottamaan, mutta papanoiden runsaus viittaa siihen, että sellainen puussa on. Reviiri 
ulottuu myös luontotyyppikuviolle 1, mutta sieltä löydettiin vain muutamia papanoita. 
Siten reviirin ydinalue on nimenomaan ruovikon läheisessä kuusikossa, jossa kasvaa 
myös liito-oravien ruokailupuiksi sopivia tervaleppiä ja koivuja. Ydinalue ja muu liito-
oravan reviiriin kuuluva alue on rajattu liitekarttaan papanahavaintojen sekä sopivan 
metsän esiintymisen perusteella. Liito-oravat ruokailevat varmasti myös maatuvaan 
ruovikkoon kasvaneissa nuorissa koivuissa. 
 
Liito-oravaesiintymän turvaamiseksi tulisi luontotyyppikuviolla 5 säilyttää riittävästi 
puustoa. Tämä ei tarkoita metsän jättämistä täysin koskemattomaksi vaan sitä, että 
mahdollisten tonttien väleihin jää myös varttuneita kuusia kasvavia kaistaleita ja tonteille 
mielellään yksittäisiä puita. Varsinkin järeimmät kuuset ja kaikki lehtipuut ovat liito-
oravalle tärkeitä. Lisäksi maatuvaan ruovikkoon kasvaneita nuoria koivuja olisi hyvä 
säästää, sillä ne ovat hyviä ruokailupuita liito-oraville. 
 
 
3.7 MUU LAJISTO 

 
Selvitysalueelta ei ole tiedossa aiempia havaintoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä 
lajeista. Tässä työssä kuultiin muutamia kutevia viitasammakoita ruovikon ulkoreunalla 
selvitysalueen pohjoisosassa. Viitasammakoille sopivien kutupaikkojen suojelemiseksi 
ruovikkoa ei tulisi ruopata ainakaan kerralla koko ruovikkoalueen mitalta. Liito-orava ja 
havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät linnut on käsitelty omissa kappaleissaan. 
 

 

4. YHTEENVETO 
 
Selvitysalueen merkittävimmät luontoarvot ovat luontotyyppikuviolla 5 sijaitseva liito-
oravareviiri sekä Viiaistenlahden ruovikossa sijaitseva viitasammakon kutupaikka.  Liito-
oravaesiintymän turvaamiseksi tulisi luontotyyppikuviolla 5 säilyttää riittävästi puustoa. 
Tämä ei tarkoita metsän jättämistä täysin koskemattomaksi vaan sitä, että mahdollisten 
tonttien väleihin jää myös varttuneita kuusia kasvavia kaistaleita ja tonteille mielellään 
yksittäisiä puita. Varsinkin järeimmät kuuset ja kaikki lehtipuut ovat liito-oravalle tärkeitä. 
Lisäksi maatuvaan ruovikkoon kasvaneita nuoria koivuja olisi hyvä säästää, sillä ne ovat 
hyviä ruokailupuita liito-oraville. Viitasammakoille sopivien kutupaikkojen suojelemiseksi 
ruovikkoa ei tulisi ruopata ainakaan kerralla koko ruovikkoalueen mitalta 
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Liite 1. Luontotyyppikuviot. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 09/2018) 
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Liite 2. Lajihavainnot. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 09/2018) 

 


