
 
1 Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa vuonna 2018 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Faunatican raportteja 58/2018 
Luontoarvio & luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 

LiVi, Virrat (HK 104186) 
 

Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa 
Liikenneviraston hallinnoimilla alueilla vuonna 2018  

Elina Manninen, Kari Nupponen & Pertti koskimies 
 

 



 
2 Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa vuonna 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faunatican raportteja 58/2018 
 
Päiväys: 28.11.2018 
Kirjoittajat:  Elina Manninen, Kari Nupponen & Pertti Koskimies  
 
 
Kannen kuva:  Käytöstä poistettu Haapamäki-Pori-rata sivuaa kaikkia selvitysalueen osa-alueita 

(kuva: Elina Manninen 12.7.2018) 
Valokuvat:   © 2018 / Faunatica Oy (ellei toisin mainita kuvan yhteydessä) 
Karttakuvat:   © 2018 / Faunatica Oy 
Pohjakartat ja ilmakuvat:  © Maanmittauslaitos 
 
Kiitokset:  Juha Lemström, Johanna Oikarinen, Katri Kallio-Koski ja Marko Sallinen (Senaatti-

kiinteistöt) ja Esa Hankonen (sammalmäärityksiä) 
 
Espoo 2018 
 
 
Suosittelemme viittaamaan tähän raporttiin seuraavasti: 

Manninen, E., Nupponen, K. & Koskimies, P. 2018: Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja 
Sampolassa Liikenneviraston hallinnoimilla alueilla vuonna 2018. – Faunatican raportteja 58/2018. 
36 s. 



 
3 Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa vuonna 2018 

Sisällysluettelo 

1. TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................................................... 4 

2. JOHDANTO ......................................................................................................................................................... 6 

3. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU .................................................................................................................... 8 

3.1. Aiemmat luontotiedot selvitysalueelta ............................................................................................... 8 

3.2. Luontoarvio .......................................................................................................................................... 8 

3.3. Kasvillisuus ja luontotyypit ................................................................................................................ 13 

3.3.1. Alueen yleiskuvaus ............................................................................................................ 13 

3.3.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet ........................................................................................ 14 

3.3.3. Huomionarvoiset putkilokasvilajit .................................................................................... 14 

3.3.4. Sammallajisto .................................................................................................................... 14 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET ................................................................................................................ 18 

4.1. Kasvillisuus ja luontotyypit ................................................................................................................ 18 

4.2. Lepakot .............................................................................................................................................. 19 

4.3. Liito-orava .......................................................................................................................................... 19 

4.4. Linnusto ............................................................................................................................................. 19 

4.5. Perhoset ............................................................................................................................................. 19 

4.6. Viitasammakko .................................................................................................................................. 20 

5.  KIRJALLISUUS ................................................................................................................................................... 21 

LIITE 1. MENETELMÄKUVAUKSET ..................................................................................................................................... 26 

LIITE 2. ARVOKKAIDEN LUONTOTYYPPIKOHTEIDEN KUVAUKSET ..................................................................................... 30 

 

 



 
4 Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa vuonna 2018 

1. Tiivistelmä 

Faunatica Oy teki kesällä 2018 luontoselvityksiä Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa 

alueita hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta. Selvitysalue koostuu 

kahdeksasta erillisestä osa-alueesta, joiden yhteispinta-ala on 15,6 ha. Puttosharju sijoittuu 

kaakko-luodesuuntaiselle harjujaksolle, joka on tärkeää pohjavesialuetta. Käytöstä 

poistettu Haapamäki-Pori-rata kulkee selvitysalueen halki. 

Alueella tehtiin Senaatti-kiinteistöjen luontoselvitysohjeen (Senaatti-kiinteistöt 2017) 

mukainen luontoarvio, jota täydennettiin erillisellä kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvityksellä. Ennen maastokäyntejä koottiin eri tietokannoista kohteen 

aiemmat luontotiedot. 

Selvitysalueelta ei ole aiempia havaintoja eliölajeista, joiden esiintymillä olisi lakisääteisiä 

vaikutuksia alueen maankäyttöön.  

Alueella todennäköisesti tavataan pohjanlepakkoa, joka viihtyy monenlaisissa 

puoliavoimissa ympäristöissä. Alueen metsät sopivat ruokailualueiksi myös 

viiksisiippalajeille. Ratapiha-alueen vanhat makasiinit voivat olla mahdollisia lisääntymis- 

ja levähdyspaikkoja lepakoille.  

Selvitysalueella on viisi liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa luokan 2 metsäkuviota. 

Myös alueen nuoret lehtimetsät saattavat olla liito-oravan ruokailualuetta, jos ne sijaitsevat 

asutun reviirin läheisyydessä. 

Alueella voisi elinympäristöjen perusteella esiintyä useita huomionarvoisia lintulajeja. 

Mahdolliset lajit kuitenkin kuuluvat Etelä- ja Keski-Suomen metsien peruslajistoon, eikä 

alue siksi ole linnustollisesti erityisen merkittävä. 

Selvitysalueella ei ole EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) perhoslajeille soveltuvia 

elinympäristöjä. Lisäksi Puttosharju sijaitsee kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) 

levinneisyysalueen ulkopuolella. Vanhan soranottoalueen kissankäpäläkasvustot ovat 

silmälläpidettävälle käpäläsulkaselle sopivaa elinympäristöä, mutta muilta osin alueella ei 

elinympäristöjen laadun ja maantieteellisen sijainnin perusteella ole potentiaalia 

huomionarvoisten perhoslajien esiintymiselle.  

Selvitysalueen länsiosassa sijaitseva lammikko voi sopia viitasammakon lisääntymis- ja 

levähdyspaikaksi.  

Selvitysalueella ei ole EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) kirjojokikorennolle, kolmelle 

lampikorentolajille, kahdelle sukeltajakuoriaislajille tai saukolle sopivia elinympäristöjä.  

Selvitysalueelta rajattiin kuusi arvokasta luontotyyppikohdetta. Paikallisesti huomattavan 

arvokkaiksi (arvoluokka II) luokiteltiin edustava harjulehto ja pohjavesivaikutteinen korpi. 

Ratapihan koillispuolen noro on vesilain 11 §:n mukainen kohde. Useita silmälläpidettävän 

(NT) kissankäpälän esiintymiä ja yksi rauhoitetun valkolehdokin esiintymä paikannettiin, 

samoin kuin yksi huomattavan kookas raita. Huomionarvoisia sammallajeja ei havaittu. 

Jos ratapiha-alueen makasiinit aiotaan purkaa tai niihin on suunnitteilla mittavia 

korjaustöitä, suosittelemme lepakoiden esiintymisen selvittämistä mahdollisten 

lisääntymisyhdyskuntien toteamiseksi. 
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Mikäli liito-oravalle soveltuviksi arvioiduille metsäkuvioille suunnitellaan merkittäviä 

hakkuita, suosittelemme liito-oravan esiintymisen selvittämistä ennen hakkuiden 

aloittamista. 

Jos maankäytön muutokset uhkaavat viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi 

soveltuvaa lammikkoa, suosittelemme lajin esiintymisen selvittämistä.  

Muilta osin lisäselvitykset alueella eivät ole tarpeen. 

Lisäksi suosittelemme seuraavien kohteiden/lajiesiintymien huomiointia maankäytössä 

ja säästämistä, mikäli se kohtuullisin keinoin on mahdollista, sekä muita toimenpiteitä 

seuraavasti: 

 Soranottoalueiden maisemointi paahdeympäristöiksi soranoton loputtua 

 Rajattujen arvoluokan II ja III luontotyyppikohteiden luonnon monimuotoisuuden 

kannalta arvokkaat ominaispiirteet 

 Paikannettu kookas raita 

Luonnontilaisen kaltainen noro (luontotyyppikohde 5) on vesilain 11 §:n mukainen kohde, 

jonka luonnontilan heikentäminen on lain mukaan kielletty. Selvitysalueella ei havaittu 

muita sellaisia luontokohteita, lajiesiintymiä tai direktiivilajien lisääntymis- ja 

levähdyspaikoiksi tulkittavia alueita, joista seuraisi lakisääteisiä velvollisuuksia 

maanomistajalle.  
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2. Johdanto  

Senaatti-kiinteistöjen toimeksiannosta Faunatica Oy teki kesällä 2018 Virtain 

Puttosharjulla ja Sampolassa luontoselvityksiä. Selvitysalue koostuu kahdeksasta erillisestä 

osa-alueesta, joiden yhteispinta-ala on 15,6 ha. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa 1.  

Virtain kaupungin läpi kulkee nyt jo käytöstä poistettu Haapamäki-Pori-rata. Virroilla rata 

kulkee osin Puttosharjun pohjavesialueella, joka on vedenhankintaa varten tärkeäksi 

luokiteltu pohjavesialue (kuva 1). Puttosharju sijoittuu harjujaksolle, joka kulkee kaakko-

luodesuuntaisesti Ruovedeltä Virroille (Nylund 2017). 

Virtain kaupunginvaltuuston 9.11.2015 hyväksymässä ja 23.1.2017 voimaan tulleessa 

Virtain keskustaajaman oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa Puttosharjun vanha maa-

ainesten ottamisalue on osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). Lisäksi vanhan 

soranottoalueen eteläreunaan jätetylle luonnolliselle harjukaistaleelle on annettu 

kaavamerkintä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeästä alueesta (luo), 

jonka alueella olevien erityisten luontoarvojen säilyminen tulee turvata. Pohjavesialueella 

rakentamista rajoittavat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- 

ja pilaantumiskiellot. (Nylund 2017, Virtain kaupunki 2017).  

Selvitysalueen läntisillä osa-alueilla Sampolan kaupunginosassa on Virtain entinen 

rautatieasema, ratapiha-aluetta ja varastorakennuksia, ja se on Virtain keskustaajaman 

oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa merkitty pääosin työpaikka-alueeksi (TP). Aivan 

selvitysalueen luoteisimmassa osassa on lisäksi lähivirkistysaluetta (VL) ja pieneltä osin 

alueelle on merkitty myös keskustatoimintojen aluetta (C). (Virtain kaupunki 2017) 

Senaatti-kiinteistöjen on valtion kiinteistöjen haltijana tunnettava kiinteistönsä mukaan 

lukien niiden suojeluarvot. Kulttuurihistorialliset arvot ja luontoarvot ovat keskeisiä 

periaatteita, joiden mukaan valtio luokittelee kiinteistöomaisuutensa (Senaatti-kiinteistöt 

2017). 

Alueella tehtiin Senaatti-kiinteistöjen luontoselvitysohjeen (Senaatti-kiinteistöt 2017) 

mukainen luontoarvio. Alueesta koottiin aluksi kaikki käytettävissä oleva aiempi 

luontotieto, mm. Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannan ja Suomen 

Lajitietokeskuksen (2018) tietokantojen havainnot (ks. tarkemmin Menetelmät-liite 1). 

Kohteeseen tutustuttiin arviokäynnillä 6.6.2017, jossa mukana olivat FM biologi Elina 

Manninen ja FM hyönteisasiantuntija Kari Nupponen. Tutustumiskäynneillä luotiin 

yleiskäsitys selvitysalueesta, luontotyypeistä ja siellä mahdollisesti esiintyvistä 

luontodirektiivin liitteen IV(a), silmälläpidettävistä ja uhanalaisista eliölajeista.  Lisäksi 

arvioitiin, tarvitseeko varsinaisen luontoselvityksen suunnitelmaa tarkentaa.  

Lisäksi selvitysalueella tehtiin lisätyönä kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. 

Luontotyyppiselvityksessä kartoitettiin luonnonsuojelulain ja vesilain mukaiset kohteet 

sekä muut huomionarvoiset luontotyypit ja elinympäristöt. Kasvillisuusselvityksessä 

kartoitettiin valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien, alueellisesti 

uhanalaisten, EU:n luontodirektiivin mukaisten, Suomessa rauhoitettujen ja Suomen 

vastuulajien sekä muiden huomionarvoisten ja erityisiä luontoarvoja osoittavien 

putkilokasvi- ja sammallajien esiintymät. Lisäksi huomattavan isojen puuyksilöiden tiedot 
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kirjattiin ylös; yleisesti ottaen tämä tarkoittaa rinnankorkeusläpimitaltaan vähintään 50 cm 

olevia lehtipuita ja vähintään 60 cm olevia havupuita. 

 

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue.  
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3. Tulokset ja niiden tarkastelu 

3.1. Aiemmat luontotiedot selvitysalueelta 

Ympäristöhallinnon (2018b) Hertta-tietokannassa ei ole havaintoja selvitysalueelta. 

Suomen Lajitietokeskuksen (2018) tietokannoissa ei ole tuoreita tai merkittäviä havaintoja 

selvitysalueelta. BirdLife Suomi ry:n ylläpitämästä ja Suomenselän Lintutieteellinen 

Yhdistys ry:n hallinnoimasta Tiira-lintutietojärjestelmästä ei pyynnöistä huomatta saatu 

tietoja tätä selvitystä varten. 

3.2. Luontoarvio 

Lepakot 

Kaikki lepakkolajimme kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajilistaan, ja 

luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

Alueella todennäköisesti tavataan Suomen yleisintä lepakkolajia, pohjanlepakkoa 

(Eptesicus nilssonii), joka viihtyy monenlaisissa puoliavoimissa ympäristöissä. Se saalistaa 

usein melko avoimilla paikoilla puiden latvojen korkeudella ja pystyy ylittämään 

laajojakin aukeita alueita. Pohjanlepakot käyttävät monipuolisesti erilaisia 

saalistusympäristöjä ja hyödyntävät myös valaistuja ympäristöjä.  

Selvitysalueen metsät sopivat ruokailualueiksi viiksisiipalle (Myotis mystacinus) ja 

isoviiksisiipalle (M. brandtii). Ne suosivat puoliavointa metsää tai tiheämmässä metsässä 

olevia aukioita sekä polku- tai ojalinjoja, joilla ne usein lentävät saalistaessaan 

edestakaisin. Selvitysalueen länsiosassa sijaitsevat kosteapohjaiset metsät saattavat olla 

hyviä saalistusmaastoja viiksisiippalejeille.  

Selvitysalueen länsiosassa sijaitsevat ratapiha-alueen vanhat makasiinit voivat olla 

mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja lepakoille (kuva 2).  

Liito-orava 

Liito-orava (Pteromys volans) on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji ja 

luonnonsuojelulain mukaan tiukasti suojeltu. Maastoselvityksessä 6.6.2018 arvioitiin, onko 

alueella lajin elinympäristöksi sopivaa metsää (ks. tarkemmin menetelmäliite).  

Selvitysalueella on viisi metsäkuviota, jotka sopivat liito-oravan elinympäristöksi (kuva 3). 

Ne luokitellaan liito-oravan kannalta lähinnä luokkaan 2. Kuvioilla metsä on puustoltaan 

pääasiassa liito-oravalle soveltuvaa, varttunutta–uudistusikäistä sekametsää. Useimmilta 

kuvioilta puuttuvat sopivat kolopuut. Selvitysalueen itäosan kuvioilla on liito-oravan 

tarvitsemia järeitä haapoja, mutta metsää on harvennettu niin, että kookkaat yliskuuset on 

lähes kokonaan poistettu. Liito-orava suosii vanhoja kuusivaltaisia metsiä luultavasti siksi, 

että kuuset tuovat sille suojaa.  
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Muutkin metsäkuviot, etenkin nuoret lehtimetsät, saattavat olla liito-oravan 

ruokailualuetta, jos ne sijaitsevat asutun reviirin läheisyydessä. 

Linnusto 

Selvitysalue sijaitsee Virtain keskustataajamassa harjun etelä- ja pohjoispuolille tiiviisti 

rakennettujen asuinalueiden välissä. Se on yhteydessä laajempiin metsävaltaisiin alueisiin 

länsi- ja itäosistaan. Suuri osa alueesta on kuivaa ja melko niukkaravinteista 

mäntyvaltaista, nuorta tai nuorehkoa metsää. Laikuittain esiintyy aluskasvillisuudeltaan 

rehevämpää kuusi- tai sekametsää sekä koivuvaltaista lehtimetsää ja pensaikkoa. Lisäksi 

alueella on pienialaisia avoimia ympäristöjä käytöstä poistetulla rautatiepohjalla sekä 

umpeen pensoittuvaa entistä soranottoaluetta. Rautatien varressa on vanhoja rakennuksia.  

Lintujen pesimäaikaan varsinaisella kohdealueella liikkuu ja oleskelee ihmisiä 

todennäköisesti kohtalaisen harvoin. Alueen länsiosassa on kuitenkin molemmin puolin 

vakituista asustusta aivan selvitysalueen vieressä ja itäosassakin eteläpuolella. Lisäksi 

itäosan vieressä on soranottoalue. Alueen lähettyvillä kulkee monia liikenneväyliä, joista 

voi koitua häiriötä linnustolle. Pääosin alue on pitkä ja kapea, mikä entisestään kasvattaa 

häiriöalttiutta ja reunavaikutusta eli vähentää varsinkin rauhallisten metsäalueiden sisäosia 

tarvitsevaa lajistoa. 

Alueen vallitsevissa elinympäristöissä pesii melko vähän lintulajeja verrattuna 

rehevämpiin kuusi- ja lehtimetsiin (esim. Väisänen ym. 1998), ja myös pesimätiheys jää 

karuissa havumetsissä yleensä pieneksi. On todennäköistä, että kohdealueella pesivän 

linnuston pääosa koostuu Etelä-Suomen yleisimmistä ja runsaimmista, vähiten vaateliaista 

lintulajeista, kuten peippo, pajulintu, metsäkirvinen, harmaasieppo, punarinta, laulu- ja 

punakylkirastas ja keltasirkku. Kohdealueella ei vesistöjen ja kosteiden avomaiden 

puutteen vuoksi mitä todennäköisimmin pesi vesilintuja eikä kahlaajia. Asutuksen 

läheisyydestä koituvan häiriön ja metsien karuuden ja nuoruuden vuoksi se vaikuttaa 

epäsopivalta myös petolinnuille ja pöllöille, samoin kuin useimmille tikoille kuolleiden ja 

lahopuiden niukkuuden vuoksi.  

Elinympäristövalikoimasta ja muista ympäristöoloista päätellen EU:n lintudirektiivin 

liitteen 1 lajeista alueella saattaisivat esiintyä pyy, palokärki, kehrääjä ja pikkusieppo, 

Suomessa uhanalaisiksi luokitelluista lajeista ehkä vaarantuneet hömö- ja töyhtötiainen ja 

punatulkku, silmälläpidettävistä lajeista kivitasku ja Suomen vastuulajeista leppälintu. Pyy, 

palokärki ja tiaiset ovat paikkalintuja ja elävät vuoden ympäri elinpiirillään. 

Punatulkuistakin osa talvehtii Suomessa, mutta yleensä muualla kuin pesimäalueellaan.   

Direktiivilajeista pyy tulee toimeen nuorehkoissa ja tiheissä havu- ja sekametsissä. 

Pääosaksi laji esiintyy suurehkoilla metsäalueilla, mutta kohdealueelta on mahdollisesti 

riittävän suojaisia metsäyhteyksiä varsinkin länsipäässä ja itäosissa. Palokärjen 

ympärivuotinen elinpiiri on tyypillisesti usean neliökilometri laajuinen, joten kohdealue 

voisi parhaimmillaankin kattaa vain osan siitä. Kohdealueen metsätyypeillä on vain 

niukasti kuolleita tai lahoja puita tai isojen puiden kantojakaan, jotka ovat palokärjelle 

tarpeellisia ruokailupaikkoja. Lisäksi alueella tuskin on niin järeitä mäntyjä tai haapoja, 

joihin palokärjen iso pesäkolo voisi mahtua, joten melko varmasti ainakaan lajin 

pesäpaikkaa ei alueelta löydy. 

Direktiivilajeista kehrääjä ja pikkusieppo ovat muuttolintuja. Kehrääjä pesii juuri 

kohdealueen kaltaisilla kuivilla männikkökankailla, joita pirstovat nuoremmat taimikot ja 
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aukiot. Laji on näin pohjoisessa melko harvinainen mutta sille sopivaa elinympäristöä on 

kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa yleisesti saatavilla. Pikkusiepolle voisivat sopia 

tiheimmät ja kosteapohjaisimmat kuusi- ja sekametsäkuviot. 

Suomessa vaarantuneista lajeista hömö- ja töyhtötiainen pesivät pyyn ja palokärjen tavoin 

suurehkoilla yhtenäisillä metsäalueilla ja suosivat vanhahkoja ja mahdollisimman 

luonnontilaisia havupuuvaltaisia metsiä. Molemmat tiaiset kovertavat pesäkolonsa 

lahonneeseen lehtipuupökkelöön, jollaisia on useimmiten soiden tai muiden kosteiden 

painanteiden reunoissa tai puron- tai joenvarsissa. Kovin suotuisaa pesimä- tai 

talvehtimisympäristöä kohdealueella ei näille tiaislajeille vaikuta olevan, eivätkä ne 

nuorehkoissa metsissä välttämättä löydä tarpeeksi ravintoa talvivarastojen keräämiseen. 

Kohdealue voisi parhaimmillaan kuitenkin toimia osa-alueena töyhtö- tai hömötiaisen 

laajemmille, alueen ulkopuolelle yltäville reviireille. 

Kolmas mahdollinen vaarantunut laji, punatulkku, voisi pesiä kohdealueen tiheimmissä 

kuusivaltaisissa metsälaikuissa. Se ei ole elinympäristönsä suhteen vaatelias, mutta vaatii 

pesäpaikakseen kuusitiheikköjä metsäalueiden sisäosissa vähän kauempana peltojen ja 

muiden avomaiden reunoista. Kivitasku saattaisi asettua esimerkiksi rautatienvarren 

vanhojen rakennusten liepeille tai soranottoalueiden laitamille.  

Suomen vastuulajeista alue voisi soveltua leppälinnulle, joka suosii hiekkamaiden kuivia 

mäntymetsiä, ja jolle tarpeellisia pesäkoloja voisi löytyä mahdollisista tikan- ja 

puunkoloista. Joskus leppälintu voi pesiä myös maaonkaloon kiven tai kannon alle. 

Perhoset 

Selvitysalueella ei ole EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) perhoslajeille soveltuvia 

elinympäristöjä. Lisäksi Puttosharju sijaitsee kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) 

levinneisyysalueen ulkopuolella. 

Selvitysalueen harjumaasto on lähes kauttaaltaan umpeutunutta ja pääosin varjostunutta. 

Myös alueen läpi kulkevan vanhan rautatien ratapohja (kuva 7) ja viereinen makasiinien 

piha-alue ovat umpeutuneet ja paahdekasvillisuus hävinnyt. Puttosharjun laella on 

hiljattain ollut pienialainen maastopalo, joka on kuitenkin ollut liian heikko, jotta 

paahdealueiden kasvillisuus olisi siitä hyötynyt (kuva 8). Puttosharjun vanhoilla 

soranottoalueilla kasvaa kohtalaisesti kissankäpälää, ja umpeutuvan alueen avoimimmat 

osat ovat vielä sopivaa elinympäristöä silmälläpidettävälle käpäläsulkaselle (Platyptilia 

tesseradactyla), mutta vaativammille kissankäpälällä eläville uhanalaisille perhoslajeille ne 

eivät sovellu. Selvitysalueen länsiosien kosteapohjaisissa ja varjoisissa metsissä ei ole 

huomionarvoisille perhoslajeille sopivia elinympäristöjä, vaikka siellä paikoin kasvaakin 

eräiden lajien ravintokasveja, mm. mustaherukkaa ja lehtokuusamaa. 

Muut mahdolliset EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Selvitysalueen länsiosassa sijaitseva lammikko voi sopia viitasammakon lisääntymis- ja 

levähdyspaikaksi (kuva 3). Lammen sijainti on merkitty kuvaan 2.  

Selvitysalueella ei ole EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) kirjojokikorennolle, kolmelle 

lampikorentolajille, kahdelle sukeltajakuoriaislajille tai saukolle sopivia elinympäristöjä.  
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Kuva 2. Ratapiha-alueen vanhoissa makasiinirakennuksissa voi olla lepakoiden lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoja.  
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Kuva 3. Liito-oravan elinympäristöksi sopivat metsäkuviot selvitysalueella sekä viitasammakon 
lisääntymispaikaksi sopivan lammikon sijainti.  
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Kuva 4. Viitasammakon lisääntymispaikaksi sopiva lampi selvitysalueen länsiosassa.  

 

3.3. Kasvillisuus ja luontotyypit 

3.3.1. Alueen yleiskuvaus 

Selvitysalueen itäosissa on paikoin edustavaa, eri-ikäisrakenteista harjumetsää. Harjumetsä 

on osin ns. puolilehtoa (kuiva keskiravinteinen lehto), joka on tyypillistä harjurinteiden 

rehevää metsää hienojakoisen rapautumisaineksen päällä ja merkittävää luonnon 

monimuotoisuuden kannalta. Osin itäosan metsä on tavanomaisempaa, virkistysmetsänä 

hoidettua kangasmetsää.  

Itäosaan kuuluu myös osa käytöstä poistuneesta soranottoalueesta, joka on pitkälti 

kasvamassa umpeen. Suurin osa soranottoalueesta on nykyisin tiheää nuorta lehtipuustoa 

tai varttunutta taimikkoa. Avoimilla alueilla tavataan runsaasti silmälläpidettävää 

kissankäpälää. Muita paahdealueiden huomionarvoisia kasvilajeja ovat karvaskallioinen 

(Erigeron acris), voikeltanot (Pilosella spp.), sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi) ja 

variksenmarja (Empetrum nigrum). Puttosharjun soranottoalueille on tehty 

kunnostussuunnitelma, jonka mukaan tiheää puustoa suunnitellaan poistettavan ja 

kasvillisuudesta paljaille alueille istutetaan sekapuustoa (Nylund 2017).  
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Selvitysalueen länsiosa ei enää kuulu harjujaksoon. Yksi jyrkkärinteinen suppamainen 

painauma sijaitsee kuitenkin ratavarressa. Muuten länsiosassa kasvillisuustyyppi on 

suurelta osin tavanomaista käsiteltyä tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää, jossa on vain 

niukasti luontoarvoja. Lisäksi on pieniä lehtokuvioita ja turvekankaaksi muuttunutta entistä 

rämettä. 

3.3.2. Arvokkaat luontotyyppikohteet 

Selvitysalueelta rajattiin kuusi arvokasta luontotyyppikohdetta, jotka on esitetty 

taulukossa 1 ja kuvissa 5 ja 6. Edustava harjulehto ja pohjavesivaikutteinen korpi 

luokiteltiin paikallisesti huomattavan arvokkaina arvoluokkaan II ja muut selvitysalueelta 

rajatut luontotyyppikohteet paikallisesti arvokkaina arvoluokkaan III. Kohteiden kuvaukset 

ovat liitteessä 2. 

3.3.3. Huomionarvoiset putkilokasvilajit 

Selvitysalueelta paikannettiin useita silmälläpidettävän (NT) kissankäpälän (Antennaria 

dioica) esiintymiä ja yksi rauhoitetun valkolehdokin (Platanthera bifolia) esiintymä. 

Esiintymien sijainnit on merkitty kuvaan 5. Selvitysalueella on lisäksi yksi huomattavan 

kookas raita, jonka ympärysmitta on 240 cm. Sen sijainti on merkitty kuvaan 6.  

3.3.4. Sammallajisto  

Huomionarvoisia sammallajeja etsittiin erityisesti lehdon pohjakerroksesta, lahopuulta, 

korvista ja noron lähiympäristöstä.  

Huomionarvoisia lajeja ei tavattu. Monipuolisin sammallajisto on korpikohteella 6, 

soistuneen supan pohjakerroksessa, jossa tavattiin mm. varvikko-, vaalea- ja 

okarahkasammalta (Sphagnum russowii, S. centrale, S. squarrosum) ja 

korpilehväsammalta (Plagiomnium ellipticum). Harjulehdon pohjakerroksessa tavattiin 

erityisesti suikerosammalia, mm. metsäsuikerosammalta (Sciuro-hypnum curtum). Muita 

selvitysalueen lehdoissa tavattavia lajeja ovat lehtohaivensammal (Cirrphyllum piliferum) 

sekä lehväsammalet, erityisesti metsä- ja lehtolehväsammal (Plagiomnium cuspidatum, P. 

affine). 
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Taulukko 1. Selvitysalueelta rajatut arvokkaat luontotyyppikohteet (kuva 3). Arvoluokkien selitys 
ks. liite 1. Kohteiden kuvaukset ovat liitteessä 2.  

Id Tyyppi Rajausperuste / Lakistatus Arvoluokka 

1 Harjumetsä (lehto) 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

II 

2 
Harjumetsä (lehto ja 
lehtomainen kangas) 

Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

III 

3 Lehto 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

III 

4 Lehto 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

III 

5 Lehto ja noro 
Vesilain 11 §:n mukainen kohde 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

III 

6 Korpi 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

II 
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Kuva 5. Selvitysalueen itäosissa paikannetut arvokkaat luontotyyppikohteet (liite 2, taulukko 1) ja 
huomionarvoiset putkilokasviesiintymät.  
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Kuva 6. Selvitysalueen länsiosissa paikannetut arvokkaat luontotyyppikohteet (liite 2, taulukko 1) 
ja kookas puuyksilö. 

 

. 
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4. Johtopäätökset ja suositukset 

4.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

Vesilain 11 §:n mukaisesti luonnontilaisen kaltaisen noron luonnontilan heikentäminen on 

kielletty. Suosittelemme, että muidenkin luontotyyppikohteiden luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaat ominaispiirteet säästetään maankäytössä, mikäli se 

on kohtuullisin keinoin mahdollista. Toimenpiteissä tulisi säilyttää elinympäristölle 

erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, kuolleet ja lahot puut sekä otettava 

huomioon kasvillisuus, maaston vaihtelevaisuus ja maaperä. 

Osa selvitysalueen metsäkuvioista täyttää kartoittajan arvion mukaan METSO-ohjelman 

luokan I tai II valintaperusteet. ELY-keskus tai Metsäkeskus tekee päätöksen kohteen 

soveltuvuudesta METSO-ohjelmaan metsänomistajan tarjouksen pohjalta. Rauhoituksen 

hakeminen kohteelle on kuitenkin vapaaehtoista.  

Selvitysalueen käytöstä poistetulle soranottoalueelle on laadittu kunnostussuunnitelma 

(Nylund 2017), jossa ei kuitenkaan ole juurikaan huomioitu alueen merkitystä 

paahdeympäristönä. Paahteiset ympäristöt ja samalla niihin sopeutuneet eliöt ovat 

vähentyneet kaikkialla maassamme umpeenkasvun, rehevöitymisen ja rakentamisen 

vuoksi. Luontaisia paahdeympäristöjä, kuten hiekkarantoja, dyynejä, harjurinteitä ja ketoja, 

voivat korvata ihmisen muokkaamat ympäristöt, esimerkiksi juuri käytöstä poistuneet 

soranottoalueet. Paahdeympäristöt ovat erityisen tärkeitä monille harvinaisille hyönteisille 

ja putkilokasveille. Monelle uhanalaiselle eliölle tärkeää on paahdealueen ajallinen 

jatkumo, joko niin että sama kohde pysyy suhteellisen pitkään paahdealueena tai saman 

alueen sisälle syntyy uusia paahdekohteita sitä mukaan kuin vanhat umpeutuvat. (From 

2005) Käytöstä poistuneiden soranottoalueiden luonnon monimuotoisuuden huomioon 

ottavista jälkihoitotoimista on kokemusta esimerkiksi Hyvinkään Suomiehessä. Alueella 

mm. on kylvetty keto- ja niittykasvien siemeniä ja torjuttu haitallista vieraslajia, 

komealupiinia (Lupinus polyphyllus) (Pylkkö 2014).  Mikäli soranottoalueen 

selvitysalueella sijaitsevan osan jälkihoitoon voidaan edelleen vaikuttaa, suosittelemme, 

että paahdeympäristöjen lajien elinoloihin kiinnitettäisiin huomiota.  

Huomionarvoisten putkikasvien esiintymät ovat lähinnä paikallisesti arvokkaita. 

Kissankäpälä on harjualueella vielä melko runsas, mutta se on vähentynyt kaikkialla mm. 

sopivien avointen elinympäristöjen umpeenkasvun takia, minkä vuoksi se on 

uhanalaistarkastelussa luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi. Soranottoalueen pitäminen 

osittain avoimena varmistaisi kissankäpäläesiintymien säilymisen. Valkolehdokki on 

uhanalaistarkastelussa arvioitu elinvoimaiseksi lajiksi, mutta se on luonnonsuojelulailla 

rauhoitettu. Rauhoitus koskee kuitenkin vain kasvin keruuta, eikä siis rajoita kasvupaikan 

maankäyttöä. 

Suosittelemme, että kookas raita säästetään maankäytössä, jos se on kohtuullisin keinoin 

mahdollista. Kookkaat ja usein osin lahot puut ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta 

ja joskus myös maisemallisesti arvokkaita. Etenkin järeissä lehtipuissa on usein koloja, 

joita kolopesijälinnut ja lepakot voivat hyödyntää. Vanhoissa, osin lahoissa puissa elää 

myös monimuotoinen hyönteisfauna. 
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4.2. Lepakot 

Selvitysalueella on luultavasti lepakoiden ruokailualueita. Metsät säilyvät 

viiksisiippalajeille suotuisina saalistuspaikkoina, jos ne säästetään pääosin puustoisina. 

Mahdolliset hakkuut olisi suositeltavaa toteuttaa jatkuvan kasvatuksen hakkuina 

(yläharvennus tai pienaukkohakkuu), jolloin puuston suojaava vaikutus säilyy.  

Ratapiha-alueen vanhoissa makasiineissa voi olla lepakoiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja. Jos makasiinit aiotaan purkaa tai niissä tehdään mittavia korjaustöitä, 

suosittelemme, että lepakoiden esiintyminen selvitetään.  

4.3. Liito-orava 

Selvitysalueella on liito-oravalle sopivaa metsää, mutta Ympäristöhallinnon (2018b) 

Hertta-tietokannassa ei ole lähistöltä havaintoja liito-oravasta. Ei siis ole varmuutta siitä, 

esiintyykö lajia selvitysalueella tai lähiympäristössä. Suosittelemme kuitenkin, että mikäli 

liito-oravalle sopivilla kuvoilla suunnitellaan merkittäviä hakkuita, liito-oravan 

esiintyminen selvitetään ennen hakkuiden aloittamista.    

4.4. Linnusto 

On todennäköistä, että kaikki tai edes valtaosa mahdollisina pidetyistä lajeista eivät 

todellisuudessa esiinny kohdealueella, ja vaikka näin olisikin, eivät nämä lajit 

suojeluarvostaan huolimatta ole erityisen arvokkaita ja harvalukuisia. Ne kuuluvat Etelä- ja 

Keski-Suomen metsäalueiden peruslajistoon, joskin viime aikoina taantuneisiin ja siksi 

uhanalaisiin tai muuten suojelunarvoisiin lajeihin. Metsätyypeiltään kohdealue ei ole 

poikkeuksellisen monimuotoinen vaan tavanomaista talouskäytössä olevaa aluetta, eikä sen 

muu lajisto tai linnuston yleinen runsaus todennäköisesti poikkea tavanomaisesta. Alueelle 

kohdistuu lisäksi jonkin verran häiriötä ulkopuolelta, mikä voi alentaa alueen 

linnustoarvoja. Arvioinnin perusteella Puttosharjun alueella ei ole tarvetta 

linnustoselvityksen tekemiseen. 

4.5. Perhoset 

Puttosharjun soranottoalueiden avoimien osien kissankäpäläkasvustot ovat sopivaa 

elinympäristöä silmälläpidettävälle käpäläsulkaselle. Valtaosa sorakuopista tosin sijaitsee 

selvitysalueen ulkopuolella. Muilta osin harjualue ja ratapohja ovat pitkälle umpeutuneita, 

eikä niillä tai muuallakaan selvitysalueella ole huomionarvoisille perhoslajeille sopivia 

elinympäristöjä. Käpäläsulkanen on taantunut Etelä-Suomessa elinympäristöjen 

vähenemisen vuoksi, mutta pohjoisessa se on edelleen melko yleinen. Mikäli laji esiintyy 

alueella, on mahdollisesta soranoton jatkamisesta sille todennäköisesti enemmän hyötyä 

kuin haittaa. Toisaalta laji ei ole niin merkittävä, että pelkästään sen vuoksi olisi tarpeen 

toteuttaa erillisiä kunnostushankkeita. Alueella ei ole tarpeen tehdä perhosselvityksiä. 



 
20 Luontoselvitykset Virtain Puttosharjulla ja Sampolassa vuonna 2018 

4.6. Viitasammakko 

Jos maankäytön muutokset uhkaavat viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi 

soveltuvaa lammikkoa, suosittelemme, että lajin esiintyminen selvitetään.  

 

 

Kuva 7. Puttosharjun halki kulkevan rautatien ratapohja on pitkälle umpeutunut. 

 

Kuva 8. Pienialaisen maastopalon jäljet ovat selvästi nähtävissä Puttosharjun laella. Maanpinta on 
avoimempaa kuin ympäristössä, mutta puiden varjostus estää paahdekasvillisuuden 
levittäytymisen. 
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Liite 1. Menetelmäkuvaukset  

Selvityksen lähtötietoihin kuuluivat seuraavat aineistot: 

 Kartta-aineistot ja ilmakuvat (Maanmittauslaitos) 

 Hertta-tietokannan tiedot uhanalaisista ja muista huomionarvoisista lajeista 

(Ympäristöhallinto 2018b)  

 Suomen Lajitietokeskuksen (2018) tietokantojen havainnot alueelta ja sen 

lähiympäristöstä  

 Laji.fi (2018)  

 Kasviatlas (Lampinen & Lahti 2018) 

 Tiedot luonnonsuojelu-, Natura- ja luonnonsuojeluohjelma-alueista, arvokkaista 

kallioalueista ja kerrostumista, pohjavesialueista sekä kaavoitustilanteesta 

(Ympäristöhallinto 2018a) 

Tietoja on käytetty sekä 1) maastotöiden tukena että 2) raportointivaiheessa 

luontokohteiden luontoarvojen arvioinnissa ja luontoarvoihin kohdistuvien mahdollisten 

vaikutusten arvioinnissa. 

1.1. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

Työn tavoitteena oli paikantaa seuraavat kohteet: 

 Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996, 

Luonnonsuojeluasetus 1997/2005, Pääkkönen & Alanen 2000) 

 Vesilain 11 §:n mukaiset suojeltavat kohteet (Ohtonen ym. 2005, Vesilaki 2011) 

 Muut huomionarvoiset luontotyypit, erityiset luontoarvot ja luonnon 

monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät 

kohteet), muilla tavoilla arvokkaat luontokohteet (mm. Raunio ym. 2008) sekä 

muuten huomioitavat luontoalueet (esim. kulutukselle herkät alueet) 

 Valtakunnallisesti uhanalaisten ja silmälläpidettävien, alueellisesti uhanalaisten, 

EU:n luontodirektiivin mukaisten, Suomessa rauhoitettujen ja Suomen vastuulajien 

sekä muiden huomionarvoisten ja erityisiä luontoarvoja osoittavien putkilokasvi- ja 

sammallajien esiintymät. 

Työssä noudatettiin soveltuvin osin myös mm. teosten Huttunen & Pahtamaa (2002) sekä 

Söderman (2003) ohjeistuksia ja määrittelyjä huomioitavista luontoarvoista. 

FM, kasvibiologi Elina Manninen teki maastotyöt 12.7.2018. Selvitysalue kierrettiin jalan 

kattavasti läpi suoraviivaisesti kasvillisuutta ja elinympäristöjä havainnoiden.  

Arvokkaiden luontokohteiden ja kasviesiintymien sijainnit rajattiin maastossa kartalle. 

Paikannuksessa käytettiin apuna tarkkuus-GPS-laitetta (Trimble Geo7X). GPS-mittauksille 

tehtiin jälkikorjaus. Tällöin päästiin korkean peittävän puuston alueella 1–6 metrin 

tarkkuuteen ja muilla alueilla alle kahden metrin tarkkuuteen. 
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Luontotyyppikuvion kasvillisuus ja kasvilajisto, puuston rakennepiirteet, lahopuusto sekä 

muut ominaispiirteet kirjattiin kattavasti maastolomakkeelle. Luontotyypin 

määrittämisessä käytettiin seuraavia oppaita: Alanen ym. 1995, Hotanen ym. 2008 ja 

Raunio ym. 2008. Kohteelta otettiin lukuisia valokuvia. Luontotyyppikuviot luokiteltiin 

arvoluokkiin niiden luonnonsuojelullisen arvon perusteella: taulukko 1.1.  

Putkilokasvilajit määritettiin paikan päällä. Määritysoppaana käytettiin Retkeilykasviota 

(Hämet-Ahti ym. 1998).  

Sammalten osalta lajin määrittäminen maasto-oloissa on usein hankalaa, jolloin näytteiden 

kerääminen on ainoa keino varmistaa lajinmääritys (Ulvinen ym. 2002). Näytteitä 

otettaessa ei kuitenkaan vaarannettu esiintymää ja kovin pienistä sammalkasvustoista ei 

otettu näytettä. Rakennepiirteiden ohella tunnistamisessa auttaa monille sammallajeille 

ominainen ympäristövaatimusten tarkkarajaisuus. Elinympäristövaatimusten merkitys 

tunnistamisessa korostuu ennen kaikkea uhanalaisilla sammalilla, sillä niille soveltuvat 

kasvupaikat ovat harvinaisia (Laaka-Lindberg ym. 2009). Luontoarvoja osoittaviin lajeihin 

kuuluu mm. lehtojen, purojen ja lähteiden, luhtaisten ympäristöjen, lehtokallioiden ja 

jyrkänteiden sekä vanhan metsän lajeja. Näiden lajien esiintymät kertovat esimerkiksi 

kasvuympäristön häiriintymättömästä vesitaloudesta, runsasravinteisesta elinympäristöstä, 

suotuisasta pienilmastosta tai metsä- ja lahopuujatkumosta. Selvitysalueella on seuraavia 

potentiaalisia huomionarvoisten sammallajien kasvupaikkoja (Ulvinen ym. 2002, Laaka-

Lindberg ym. 2009): 

 Lehdossa ravinteikas multamaa tarjoaa hyvät kasvuolosuhteet vaateliaallekin 

lajistolle. Mielenkiintoisia sammalia kasvaa lisäksi kookkaiden haapojen ja 

jalopuiden rungoilla, runkojen tyvillä, lahopuilla ja kannoilla, lehtokallioilla 

ja -kivillä. 

 Kaatuneilla puunrungoilla kasvaa muusta pohjakerroksen sammalkasvillisuudesta 

erottuva yhteisönsä. Lahopuulla kasvaa nimenomaan tälle paikoittain esiintyvälle ja 

ajallisesti rajalliselle kasvualustalle erikoistuneita maksasammalia. 

 Pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavat norot ja niiden välittömät lähiympäristöt 

ovat merkittäviä sammalten monimuotoisuuden suojelulle. Norojen lähiympäristöt 

ovat sammalistoltaan usein erityisen monipuolisia ja arvokkaita elinympäristöjä. 

Tyypilliseen lajistoon kuuluu sekä uhanalaisia että useita luontoarvoa osoittavia 

sammallajeja. Lisäarvoa näille kohteille antavat lahopuu- ja metsäjatkumo sekä 

lehtoisuus. 

 Suot ovat hyvin monimuotoisia biotooppeja, ja erilaiset sammalet peittävät 

suurimman osan suon pinnasta sekä mättäillä, välipinnoilla että märkäpinnoilla. 

Suurin osa uhanalaisista sammalista kasvaa ravinteisilla soilla, letoilla ja korvissa. 

Sammalten määrittämisessä käytettiin mikroskooppia ja seuraavia oppaita: Koponen 2000, 

Hallingbäck ym. 2006, 2008, Hedenäs ym. 2014, Laine ym. 2011, 2016. Hankalat 

lehtisammalnäytteet ja pääosa maksasammalnäytteistä lähetettiin erityisasiantuntijalle 

määritettäviksi.  

Maastotyön aikana havainnoitiin kaikkien eliöryhmien huomionarvoista lajistoa, joista 

tehdyt havainnot kirjattiin, paikannettiin tarvittaessa GPS-laitteella ja merkittiin kartalle.  
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Paikkatiedon ja kartta-aineiston käsittely tehtiin ESRI ArcGis-ohjelmistolla; rajauksien 

tekemisessä ja tulkinnoissa apuna käytettiin tarvittaessa myös ilmakuvatarkastelua 

(pohjakartat ja ilmakuvat: © Maanmittauslaitos). 

Taulukko 1.1. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden arvoluokitus luonnonsuojelullisen arvon 
perusteella. 

Luokka Kuvaus 

I (Huomattavan arvokas) Alueellisesti huomattavan merkittävä tai jopa valtakunnallisesti merkittävä kohde. 
Harvinaista lajistoa ja/tai luontotyyppejä. Luontoarvot eivät merkittävästi heikentyneet. 

II (Arvokas) Alueellisesti merkittävä tai paikallisesti huomattavan merkittävä kohde. Luontoarvot 
eivät merkittävästi heikentyneet. 

III (Kohtalaisen arvokas) 

 
Joitakin (tai joskus runsaastikin) paikallisesti merkittäviä luontoarvoja, luontoarvot 
korkeintaan hieman heikentyneet. Myös alueellisesti merkittäviä luontoarvoja voi olla, 
mutta tällöin luonnontila on selvästi heikentynyt.  
 

IV (Ei merkittävä) 

 
Vain niukasti luontoarvoja; kohde ei juuri erotu edukseen ympäröivästä alueesta. 
Luonnontila selvästi heikentynyt.  
 

 

1.2. Luontoarviokäynti 

Lepakot 

Luontoarviokäynnillä arvioitiin, onko alueella lepakoille soveltuvia mahdollisia 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä ruokailualueita. Kesäisin lepakot majailevat lajista, 

sukupuolesta ja iästä riippuen esimerkiksi puiden koloissa, irtonaisen kaarnan alla, linnun- 

tai lepakonpöntöissä, sekä toisinaan myös ulko- tai asuinrakennuksissa. Rakennuksissa 

lepakot asettuvat mieluusti kattorakenteisiin tai seinälaudoituksen alle. Osa lepakkolajeista 

hakeutuu kesäisin puutalojen ullakoille muodostaen lisääntymisyhdyskunnan, joka 

tarvitsee suojaisat ja lämpimät olot. Sopivia talvihorrostuspaikkoja ovat esimerkiksi 

kallionraot, luolat, bunkkerit, kaivokset ja maakellarit. (Kosonen 2011)  

Eri lepakkolajit suosivat erilaisia saalistusalueita. Yleisin lajimme pohjanlepakko 

(Eptesicus nilssonii) suosii melko avaria maisemia. Se ei yleensä puikkelehdi lehvästössä 

vaan lentelee mieluusti pihoissa tai teiden varsilla, jopa kaupunkimaisemassa katulampun 

valossa (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2018). Niin ikään yleiset lajit viiksisiippa ja 

isoviiksisiippa (Myotis mystacinus, M. brandtii) suosivat puolestaan suojaisempia alueita, 

yleensä metsiä. Muista yleisistä lajeista korvayökkö (Plecotus auritus) saalistaa metsissä ja 

kulttuuriympäristöissä ja vesisiippa (Myotis daubentonii) yleensä vesistöjen lähellä. 

(LUOMUS 2017) 

Liito-orava 

Maastokäynnillä arvioitiin, onko alueella liito-oravan elinympäristöksi soveltuvia 

metsäkuvioita. Metsäkuviot luokitellaan seuraavasti: 
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Luokka 1 (Soveltuu hyvin liito-oravalle): Metsikkö täyttää liito-oravan kannalta kaikki 

vaatimukset. Metsäkuviot ovat yleensä uudistusikäisiä kuusivaltaisia sekametsiä, joissa 

sekapuina on haapaa ja koivua. Alueella on kolopuita tai muita liito-oravalle sopivia 

pesäpaikkoja. Metsätaloudessa nämä metsiköt luokitellaan uudistuskypsiksi. Metsäkuvio 

voi kuulua luokkaan 1, vaikka liito-oravaa ei havaittaisikaan. 

Luokka 2 (Soveltuu liito-oravalle): Metsä on puustoltaan pääasiassa liito-oravalle 

soveltuva, mutta usein iältään vielä nuori. Sopivat kolopuut puuttuvat tai mahdollisten 

ruokapuiden osuus on pieni. Esimerkiksi varttuneet kasvatusmetsät kuuluvat tähän 

luokkaan.  

Luokka 3 (Liikkumisympäristö): Puuston korkeus on yli 10 m. Metsän rakenne on 

sellainen, että se ei sovellu liito-oravan lisääntymispaikaksi. Puusto voi olla vielä liian 

nuorta tai puulajit ovat liito-oravalle sopimattomia. Luokkaan kuuluvat nuoret 

kasvatusmetsät, nuoret ja varttuneet puhtaat männiköt sekä kuusimetsät, joista ei löydy 

liito-oravalle sopivia kolo- tai ruokailupuita. Nuoret lehtimetsät saattavat olla liito-oravan 

ruokailualuetta, jos ne sijaitsevat asutun reviirin läheisyydessä.  

Luokka 4 (Sopimaton liito-oravalle): Puuton, liito-oravalle täysin sopimaton alue. Eläin ei 

pysty liikkumaan alueella. Tähän luokkaan kuuluvat avohakkuut, nuoret alle 10-metriset 

taimikot, vesistöt, pellot ja rakennettu maa.  

Linnusto 

Luontoarviokäynnillä pyrittiin saamaan yleiskäsitys linnustollisista arvoista ja linnustolle 

merkittävimmistä alueista sekä arvioitiin tarvetta varsinaiseen linnustoselvitykseen. 

Arvioitiin myös, voisiko selvitysalueella pesiä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä, EU:n 

lintudirektiivin liitteen I mukaisia tai muita huomionarvoisia lintulajeja. ja voisiko alueella 

olla maankäyttöä merkittävästi rajoittavia lintujen (esimerkiksi erityisesti suojeltavien 

lajien) reviirejä. Huomionarvoisia lintulajeja voi pesiä kuitenkin kaikenlaisissa 

ympäristöissä. Maastossa otettiin lisäksi runsaasti valokuvia, joiden ja kohdekuvausten 

perusteella FL biologi ja linnustoasiantuntija Pertti Koskimies arvioi alueen potentiaalia 

huomionarvoisten lintulajien kannalta. 

Perhoset 

Luontoarviokäynnillä arvioitiin alueen sopivuus erityisesti suojeltavien, uhanalaisten ja 

muiden huomionarvoisten lajien sekä EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) perhoslajien 

elinympäristöiksi. Sopivuutta arvioitiin kyseisten lajien ravintokasvien ja niille riittävän 

hyvälaatuisten elinympäristölaikkujen esiintymisen, sekä lajien yleislevinneisyyden 

perusteella. Lisäksi pyrittiin paikallistamaan pienilmastollisesti edullisia kohteita, joissa 

voisi elää ravintonaan yleisiä kasveja (esim. haapaa) käyttäviä uhanalaisia perhoslajeja. 
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Liite 2. Arvokkaiden luontotyyppikohteiden kuvaukset 

ID 1 

Rajausperuste 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas  

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 1,21 ha 

Luontotyypit 
Puolukka-lillukkatyypin (VRT) kuiva keskiravinteinen lehto, valtakunnallisesti erittäin uhanalainen (EN) 
luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Kuivat harjulehdot. Luokka I 

Rinnelehdon arvokkaisiin piirteisiin kuuluvat vaihtelevat pinnanmuodot, eri-ikäisrakenteinen puusto ja runsaslehtipuustoisuus. 
Latvuskerroksessa kasvavat lähde yhtä runsaina mänty, kuusi, koivu ja harmaaleppä. Sivupuulajina on lisäksi pihlajaa. Ylimmän 
yhtenäisen latvuskerroksen puiden rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 15–25 cm. Lisäksi on runsaasti alikasvosta. Kohteen 
luonnontila on jonkin verran heikentynyt, sillä joitakin kantoja on näkyvillä eikä kohteella kasva järeitä ylispuita. Metsälain 
elinympäristön kriteerit eivät siis täyty. Viimeisestä metsänkäsittelystä on kulunut jo aikaa. Lahopuutakin on muodostunut jo 
kohtalaisesti. Sitä on arviolta 5–10 m3/ha. Kohde rajautuu varpuvaltaiseen kuivahkoon ja kuivaan kangasmetsään ja on rajattu 
niin, että lehtoruohot ovat vallitsevina ja varvut puolukka ja mustikka vähemmistössä kenttäkerroksessa. Lajistoon kuuluu 
kuitenkin monien lehtoruohojen ja -pensaiden lisäksi luontotyypille luonteenomaisesti kangasmetsien lajeja. Runsaimpia 
kenttäkerroslajeja ovat käenkaali (Oxalis acetosella), lillukka (Rubus saxatilis), oravanmarja (Maianthemum bifolium), metsätähti 
(Lysimachia europaea), metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), ahomansikka (Fragaria vesca), metsämaitikka (Melampyrum 
sylvaticum), nuokkuhelmikkä (Melica nutans), sudenmarja (Paris quadrifolia), ketun- ja katinlieko (Huberzia selago, Lycopodium 
clavatum) sekä kultapiisku (Solidago virgaurea). Pensaskerroksessa tavataan vaateliasta lehtopensasta koiranheittä (Viburnum 
opulus) sekä vadelmaa (Rubus idaeus) ja pohjanpunaherukkaa (Ribes spicatum). Pohjakerroksessa kerrossammal (Hylocomium 
splendens) ja suikerosammalet (Brachythecium spp. s.l.) ovat runsaita. Oman lisänsä lajiston monimuotoisuuteen tuo rinteen 
alaosan kausikosteat kasvupaikat: esimerkiksi pikku- ja nuokkutalvikki (Pyrola minor, Orthilia secunda) ja puna-ailakki (Silene 
dioica) ovat tällaisilla kohdilla runsaita. Huomionarvoisimpia lajeja kohteella ovat silmälläpidettävä (NT) kissankäpälä (Antennaria 
dioica), harjumetsille tyypillinen keltatalvikki (Pyrola chlorantha) ja häiriötöntä kasvupaikkaa vaativa yövilkka (Goodyera repens).  

Arvoluokka II (paikallisesti huomattavan arvokas) 
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ID 2 

Rajausperuste 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,52 ha 

Luontotyypit 

Puolukka-lillukkatyypin (VRT) kuiva keskiravinteinen lehto, valtakunnallisesti erittäin uhanalainen (EN) 
luontotyyppi 
Vanha sekapuustoinen lehtomainen kangas, valtakunnallisesti silmälläpidettävä (NT) ja Etelä-Suomessa 
vaarantunut (VU) luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Kuivat harjulehdot. Luokka I  
Lehtomaisen kankaan havupuuvaltaiset yli 100-vuotiaat metsät. Luokka I.   

Pääosa kohteesta on kuivaa lehtoa, joka vaihettuu epäselvärajaisesti lehtomaiseksi kankaaksi. Lehtomaisella kankaalla 
metsävarvut vallitsevat kenttäkerrosta, kun taas lehdossa ruohot ja heinät ovat selvästi varpuja runsaampia. Puusto on koko 
kohteella eri-ikäisrakenteista, mutta siellä on merkkejä kevyestä harvennuksesta. Lahopuuta on hyvin niukasti. Metsää 
hoidetaan ilmeisesti virkistysmetsänä, sillä sen läpi kulkee ratsastusreitti. Lehto ei siten täytä metsälain elinympäristön 
kriteereitä. Kohteella kasvaa kuusta, mäntyä ja koivua sekä sivupuina raitaa, pihlajaa ja haapaa. Alikasvoksessa on lisäksi 
harmaaleppää. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen puiden rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 20–30 cm. Ylispuiden 
läpimitta on jopa 50 cm. Kenttäkerroksessa tavattavia kuivien lehtojen tyyppilajeja ovat oravanmarja, käenkaali, lillukka, 
puolukka, mustikka, kielo (Convallaria majalis), nuokkuhelmikkä ja sormisara (Carex digitata). Lisäksi tavataan metsälauhaa 
(Avenella flexuosa), metsämaitikkaa, riidenliekoa (Spinulum annotinum), metsätähteä ja kultapiiskua sekä rauhoitettua 
valkolehdokkia (Platanthera bifolia). Pensaskerroksessa tavataan katajaa ja vähän koiranheittä.  

Arvoluokka III (paikallisesti arvokas) 
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ID 3 

Rajausperuste 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,28 ha 

Luontotyypit 
Käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuore keskiravinteinen lehto, valtakunnallisesti vaarantunut (VU) 
luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Puustoltaan luokassa I lueteltuja lehtoja nuoremmat lehdot, joissa on lehdoille tyypillistä lajistollista 
monipuolisuutta (runsas lehtoruohosto, lehtopensaita tai muita lehtolajeja). Luokka II.   

Pienen lehtokohteen luonnontila on jonkin verran heikentynyt, sillä siellä on merkkejä kevyestä harvennuksesta. Kohteella on 
myös jonkin verran roskaa. Puusto on kuitenkin melko eri-ikäisrakenteista, pääosin uudistusikäistä ja puulajikoostumus 
monipuolinen. Männyn, kuusen ja koivun ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 25–35 
cm. Sivupuina on raitaa ja haapaa ja alikasvoksessa harmaaleppää, pihlajaa ja vaahteraa. Kohteeseen on rajattu osa-alueesta 
vain edustavinta lehtokasvillisuutta, ei esimerkiksi aukkopaikoilla täysin vadelman ja metsäkastikan (Calamagrostis arundinacea) 
dominoimia osia. Huomionarvoisimmat lajit kohteella ovat vaateliaat lehtopensaat koiranheisi ja lehtokuusama (Lonicera 
xylosteum) sekä ruohoista kevätlinnunherne (Lathyrus vernus). Runsaimpia kenttäkerroslajeja ovat oravanmarja, käenkaali, 
isotalvikki (Pyrola rotundifolia), metsäimarre, ahomansikka, metsätähti ja metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum). Muita lajeja 
ovat lisäksi metsäkastikka, metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), kultapiisku, riidenlieko, mustikka, puolukka, metsämaitikka, 
sudenmarja ja metsäorvokki (Viola riviniana). Kosteissa painanteissa kasvaa myös mesiangervoa (Filipendula ulmaria). 
Pensaskerroksessa tavataan heiden ja kuusaman lisäksi vadelmaa, katajaa, tuomea ja punaherukkaa. Pohjakerros on hyvin 
niukka ja siellä kasvaa lähinnä vain kerrossammalta.  

Arvoluokka III (paikallisesti arvokas) 
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ID 4  

Rajausperuste 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka II) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,28 ha 

Luontotyypit 
Käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuore keskiravinteinen lehto, valtakunnallisesti vaarantunut (VU) 
luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Puustoltaan luokassa I lueteltuja lehtoja nuoremmat lehdot, joissa on lahopuuta 5–10 m3/ha ja joissa on 
lehdoille tyypillistä lajistollista monipuolisuutta (runsas lehtoruohosto, lehtopensaita tai muita 
lehtolajeja). Luokka II.   

Lehdossa kasvaa eri-ikäisrakenteista varttunutta–uudistusikäistä kuusta ja koivua. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen puiden 
rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 15–25 cm, mutta kohteella on useita läpimitaltaan 30–40 cm ylispuita. 
Monimuotoisuuden kannalta arvokas on järeä ylishaapa. Lisäksi kohteella on alikasvosta, jossa tavataan erityisesti pihlajaa ja 
harmaaleppää. Kohteen luonnontila on heikentynyt, sillä näkyvillä on useita kantoja. Kohde rajattiin kuitenkin arvokkaana 
luontotyyppikohteena siellä esiintyvän edustavan lehtolajiston vuoksi. Vaateliaista lajeista tavataan sinivuokkoa (Hepatica 
nobilis), kevätlinnunhernettä ja koiranheittä. Muita kenttäkerroslajeja ovat oravanmarja, käenkaali, nuokkuhelmikkä. sormisara, 
ahomansikka, metsäimarre, lillukka, metsäorvokki, mustikka, metsäalvejuuri, kultapiisku, metsätähti ja puolukka. 
Pensaskerroksessa tavataan tuomea, punaherukkaa ja katajaa. Kohteella on lahopuuta kohtalaisesti, arviolta 5–10 m3/ha 
sisältäen järeitä maapuita, pystylahopuita, tuoreita tuulenkaatoja ja pidemmälle lahonneita runkoja. Osaksi kohdetta on rajattu 
lammikko, jonka rannoilla tavataan eräitä kosteiden paikkojen kasveja kuten metsäkortetta, nurmilauhaa (Deschampsia 
cespitosa) ja karhunputkea (Angelica sylvestris). Lammessa on useita pystyyn kuolleita puita ja se on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokas.  

Arvoluokka III (paikallisesti arvokas) 
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ID 5 

Rajausperuste 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus 
Vesilain 11 §:n mukainen kohde (noro) 
Muuten ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,26 ha 

Luontotyypit 
Hiirenporras-käenkaalityypin (AthOT) kostea keskiravinteinen lehto, valtakunnallisesti silmälläpidettävä 
(NT) luontotyyppi 
Havumetsävyöhykkeen noro, puutteellisesti tunnettu (DD) luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Vesitaloudeltaan luonnontilaisten tai sen kaltaisten vesistöjen ja norojen lähimetsät, joissa on 
monimuotoisuudelle merkittäviä puuston rakennepiirteitä. Luokka I.   

Kohteen läpi virtaava kausikuiva noro vaikuttaa luonnontilaisen kaltaiselta. Muuten kohteen luonnontila on heikentynyt, sillä 
puustoa on harvennettu. Kohteella on kuitenkin useita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita piirteitä kuten 
erirakenteinen puusto, runsaslehtipuustoisuus, kolopuut ja monipuolinen lehtolajisto. Lahopuuta on kohtalaisesti eli arviolta 5–
10 m3/ha. Kohteen puusto on melko harvaa, varttunutta–uudistusikäistä. Valtapuulajit ovat kuusi ja koivu. Ylimmän yhtenäisen 
latvuskerroksen puiden rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 20–30 cm, mutta kohteella on muutama järeämpi ylispuu. 
Järeimmän kuusen läpimitta on jopa 50 cm. Alikasvoksessa on kuusen taimia sekä pihlajaa ja harmaaleppää. Pensaskerroksessa 
tavataan vaateliasta lehtopensasta koiranheittä sekä lisäksi punaherukkaa, vadelmaa ja tuomea sekä haitallista vieraslajia 
terttuseljaa (Sambucus racemosa). Yksittäisistä seljapensaista ei kuitenkaan ole mainittavaa haittaa luonnon 
monimuotoisuudelle. Kenttäkerroksen huomionarvoisin laji on lehtokorte (Equisetum pratense), jota tavataan yleensä vain 
ravinteisimmissa lehdoissa. Noron partaalla kasvaa näyttäviä kookkaita hiirenportaita (Athyrium filix-femina). Muita 
kenttäkerroslajeja ovat käenkaali, lillukka, oravanmarja, metsäalvejuuri, rönsyleinikki (Ranunculus repens), lehtovirmajuuri 
(Valeriana sambucifolia), korpikastikka (Calamagrostis phragmitoides), metsäimarre, metsäkorte, ojakellukka (Geum rivale), 
korpi-imarre (Phegopteris connectilis), mesiangervo ja nokkonen (Urtica dioica). Pohjakerroksessa tavataan 
lehtohaivensammalta (Cirrphyllum piliferum), suikerosammalia ja lehväsammalia (Mniaceae).  

Arvoluokka III (paikallisesti arvokas) 
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ID 6 

Rajausperuste 
Uhanalainen luontotyyppi 
METSO-kohde (luokka I) 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas 

Lakistatus Ei lakikohde; muu luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas elinympäristö 

Pinta-ala 0,34 ha 

Luontotyypit 
Ruoho-mustikkakorpi, valtakunnallisesti vaarantunut (VU) ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen (EN) 
luontotyyppi 

METSO- 
valintaperuste 

Ennallistamiskelpoiset ojitetut lehtokorvet, lettokorvet, ruohokorvet, aitokorvet ja pohjavesivaikutteiset 
korvet. Luokka I.   

Kohde on suppamaisen jyrkkärinteisen painauman pohjalle syntynyt soistuma, joka on ilmeisesti muodostunut, kun painauman 
pohja yhtyy pohjaveden pintaan. Kohteen luonnontilaa heikentää sen reunassa kulkeva oja, mutta kasvillisuus ei kuitenkaan 
ilmeisesti pohjavesivaikutuksen vuoksi kärsi erityisen paljon kuivumisesta. Kohteella kasvaa kuusta ja koivua ja sivupuulajina 
mäntyä. Ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen puiden rinnankorkeusläpimitta vaihtelee välillä 20–30 cm. Alikasvoksena on lisäksi 
harmaaleppää ja pihlajaa. Kohteen puusto on eri-ikäisrakenteista, lehtipuuta on runsaasti, ja kohteelle on muodostunut 
lahopuujatkumo. Lahopuuta on arviolta 5–10 m3/ha sisältäen järeitä runkoja, sekä tuoretta että pidemmälle lahonnutta puuta ja 
pystylahopuita. Pensaskerroksessa kasvaa mustaherukkaa (Ribes nigrum), vadelmaa, koiranheittä ja haitallista vieraslajia 
terttuseljaa. Kenttäkerros on monilajinen. Pohjavesivaikutuksesta kertoo leskenlehden (Tussilago farfara) runsas esiintyminen. 
Muita lajeja ovat mustikka, puolukka, lillukka, riidenlieko, metsäkorte, hiirenporras, nurmilauha, suo-ohdake (Cirsium palustre), 
korpi-imarre, metsäimarre, ojakellukka, mesiangervo, kurjenjalka (Comarum palustre), korpikaisla (Scirpus sylvaticus) ja 
käenkaali. Pohjakerroksessa vallitsevat rahkasammalet, etenkin varvikko-, vaalea- ja okarahkasammal (Sphagnum russowii, S. 
centrale, S. squarrosum), lehväsammalet, kangaskynsisammal (Dicranum polysetum) ja kerrossammal.  

Arvoluokka II (paikallisesti huomattavan arvokas) 
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