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LUONTOSELVITYS:  KAUKOPÄÄ, ASEMAKAAVAN MUUTOS 1101

1 Johdanto

Tämä on Imatran Kaukopään asemakaavan muutosta palveleva luontoselvitys.
Kaukopään tehdasalueen mustalipeän varastosäiliöt ja raskaspolttoöljysäiliö aiotaan
uusia. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa säiliöiden sijoittaminen
suunnittelualueelle.

Selvitysalue on nykytilassaan pääasiassa rakentamatonta, puustoltaan eri-ikäistä
metsämaata. Alueella on myös kaasuputkilinja, voimajohto ja yhdyskuntatekninen
huoltorakennus. Luontoselvitys on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132)
kaavalle asettamien sisältövaatimusten mukaisella tarkkuudella ja sen tavoitteena on
paikantaa arvokkaat luontokohteet, jotka ovat joko lainsäädännöllä määritelty tai
muutoin alueellisesti edustavia sekä selvittää uhanalaisen tai alueellisesti muutoin
huomionarvoisen lajiston esiintymiä ja esiintymisedellytyksiä riittävällä tarkkuudella.
Inventoinneilla pyrittiin saamaan kattava kuva alueen merkittävistä luontoarvoista.

Selvitysraportissa on esitetty alueen ympäristöolosuhteiden, maisema- ja
luontoarvojen nykytila sekä kaavassa huomioitavat, perustellut luontokohteet.
Vaikutuksia kohteille ja lajistolle arvioidaan erikseen kaavaselostuksessa.
Selvitysalueelle sijoittuvat arvokkaat luontokohteet ja arvokkaan lajiston esiintymät
on esitetty kartoilla, kuvailtu pääpiirteissään sekä arvotettu raportissa esitettyjen
arvotusperusteiden mukaisesti.

Selvityksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n FM biologi Tiina Mäkelä
Helsingin aluetoimistosta.

2 Selvitysalue

Kaavamuutosalue sijaitsee Imatran Kaukopäässä, Karjalantien varrella.
Kaavamuutosalue käsittää Stora Enson Kaukopään tehdasalueeseen rajautuvan
kiinteistön 153-77-22-5, kiinteistön 153-77-33-1 ja osan kiinteistöstä 153-404-11-62.
Kokonaisuudessaan suunnittelualueen pinta-ala on noin 14,4 hehtaaria.

Selvitysalue rajautuu pohjoisessa viheralueeseen, etelässä ja idässä katualueisiin ja
länsipuolelta Kaukopään tehdasalueeseen. Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty
kuvassa 1. Alue on esitetty ortoilmakuvalla kuvassa 2.
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti (pohjakartta © MML 2019).

3 Aineisto ja menetelmät

Selvitysalueen luonnonolojen selvittämisen tavoitteena on turvata luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet sekä alueella mahdollisesti esiintyvä
arvokas lajisto. Maastoselvityksillä pyrittiin paikantamaan arvokkaita kohteita, jotka
muodostuvat osin ihmisen muokkaamista ympäristöistä ja eri luontotyyppien
yhdistelmistä alueellinen edustavuus ja lähiluontokohteiden säilyttäminen huomioiden.

Maastotöiden tueksi selvitettiin kaavoitettavan alueen ja sen lähistön tiedossa oleva
uhanalaisten lajien paikkatietoaineisto ympäristöhallinnon uhanalaisrekisteristä
(Hertta Eliölajit -tietokanta) sekä Lajitietokeskuksesta (Laji.fi).

Selvityksessä on hyödynnetty myös seuraavia aineistoja ja tietolähteitä
maastoselvitysten pohjatiedoiksi sekä selvitysten täydentämiseksi:

• Maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistot

• Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -järjestelmä, paikkatietoaineistot

• Hertta –eliölajit tietojärjestelmä (aineistopyyntö 5/2019).

• Geologisen tutkimuskeskuksen maaperäaineistot

• Luonnonvarakeskuksen Valtakunnan Metsien Inventointitiedot
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• Metsäkeskuksen metsäaineisto ja metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt

Kuva 2. Ilmakuva alueesta (© MML 2019).
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3.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus

Selvitysalueelle tehtiin maastokäynti 24.5.2019. Maastokäynnillä inventoitiin alueen
kasvillisuus ja luontotyypit. Kartoituksessa tarkasteltiin myös luonnonsuojelulain,
vesilain suojeltavia luontotyyppejä sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
(Meriluoto ym. 1998), luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen (Kontula & Raunio
2019) mukaisia arvokkaita luontotyyppejä sekä mahdollisia uhanalaisen,
silmälläpidettävän tai alueellisesti huomionarvoisen lajiston kasvupaikkoja (Hyvärinen
ym. 2019).

3.2 Liito-oravakartoitus

Liito-orava on EU:n luontodirektiivin liitteissä IV (a) mainittu laji ja se on luokiteltu
vaarantuneeksi (VU) lajiksi (Hyvärinen ym. 2019).

Selvitysalueelta kartoitettiin liito-oravan esiintyminen maastokäynnin yhteydessä
24.5.2019. Maastossa tutkittiin liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt eli varttuneet,
vanhat kuusimetsät ja sekametsät, joissa kasvaa sekapuuna lehtipuuta kuten haapaa
ja koivua. Kookkaita haapoja kasvaa vain alueen länsireunassa.

Maastossa etsittiin ulostepapanoita, joita kertyy liito-oravan pesimiseen, ruokailuun,
liikkumiseen ja oleskeluun talven aikana käyttämien puiden tyville. Tällaisia puita ovat
erityisesti kookkaat kuuset ja haavat, mutta myös muiden lehtipuiden sekä mäntyjen
alta voi reviirimerkintöjä tai merkkejä pesäpuusta löytyä. Lisäksi havainnoitiin
kolopuita, risupesiä, pesäpönttöjä sekä metsän rakennetta ja soveltuvuutta liito-
oravalle. Työn suorittamisessa on huomioitu viranomaisohjeistukset (Nieminen &
Ahola (toim.) 2017).

3.3 Linnusto ja muu eläimistö

Tiedot selvitysalueen linnustosta sekä muusta tavanomaisesta eläimistöstä perustuvat
pääosin maastokäynnillä tehtyihin havaintoihin sekä rekisteriaineistoihin (Hertta –
eliölajit, Laji.fi).

3.4 Arvokkaat luontokohteet ja niiden arvottaminen

Arvokkaiksi luontokohteiksi luetaan kohteet joiden olemassaolo merkittävästi lisää
tarkasteltavan alueen luontoarvoja. Merkittävimmät tällaiset ympäristötyypit on
lueteltu luonnonsuojelulaissa (LSL 29 §), ja niiden olemassaolo on lailla turvattu sen
jälkeen, kun alueellinen ELY-keskus on tehnyt niistä rajauspäätöksen ja saattanut sen
maanomistajan tiedoksi. Metsälaki (MetsäL 10 §) määrittelee metsätaloustoimissa
huomioitavia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka ilmentävät luonnon
monimuotoisuutta ja ne on hyvä huomioida myös muussa maankäytön suunnittelussa.
Vesilaissa on luonnontilaisten pienvesien muuttamiskielto (2 luku 11 §).

Lisäksi selvityksessä huomioitu myös em. lakien mainitsemattomat muut
metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt (Meriluoto & Soininen 1998), joita ovat
esimerkiksi vanhat havu- ja sekapuumetsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet,
supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja hakamaat.

Luontokohteita suojellaan tai huomioidaan muutoin maankäytössä luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi.
Arvokkaalla luontotyypillä esiintyy usein myös arvokasta eliölajistoa. Arvokkaiden
luontotyyppien lisäksi maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita ovat
uhanalaisten, ja varsinkin erityisesti suojeltavien eliölajien (Lsl 46 § ja 47 §) esiintymät
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sekä EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV (a) sisällytettyjen eläinlajien lisääntymis- ja
levähdyspaikat (LSL 49 §).

Arvokkaat luontokohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Luontokohteiden
arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen (Söderman 1996): a) kansainvälisesti
arvokkaat kohteet, b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja
seudullisesti arvokkaat kohteet, d) alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet sekä
e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.

Kansainvälisesti arvokkaat kohteet

Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston alueet, Ramsar -alueet ja
kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –alueet).

Kansallisesti arvokkaat kohteet

Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot,
suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt,
valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät
lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä
(LsL 29§), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien
esiintymispaikat ja edustavat luontotyypit ja niiden kokonaisuudet, erityisesti
suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet.

Lisäksi kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat
perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet

Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti
arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset,
alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti
merkittävät muut luontokohteet, kuten edustavat uhanalaiset luontotyypit.

Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaat kohteet

Alueellisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet, joilla on metsälain
erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja asemakaavojen
suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat
sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet, kuten pienialaiset
uhanalaiset tai silmälläpidettävät luontotyypit.

Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet

Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon
monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset
tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat
luonnonmuistomerkit.
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3.5 Uhanalaisuusluokitus

Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja
vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.
Luokitus perustuu vuonna 2019 päivitettyyn luokitukseen (Hyvärinen ym. 2019).

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointi on päivittynyt vuonna 2019 (Kontula &
Raunio 2018). Luontotyypit ovat luokiteltu samalla periaatteella kuin lajit.
Uhanalaisuusluokka on selvityksessä esitetty koko maan ja Etelä-Suomen osalta.

4 Ympäristön yleiskuvaus

4.1 Maa- ja kallioperä sekä topografia

Selvitysalue on Imatran rakennusgeologisen aluejaon mukaan karkearakeisten
kitkamaalajien aluetta, jossa vallitsevien hiekan, soran ja karkearakeisten moreenien
ohella on pinnassa paikoin ohuita alle puolen metrin paksuisia koheesiomaalaji- ja
turvekerroksia. Alueen länsireunalle sijoittuu koillis-lounais -suuntainen
moreenikumpu, jossa pintakerroksen maaperä on lehtomultaa. Selvitysalueen
kallioperä on kiillegneissiä (Geologinen tutkimuskeskus 2019). Selvitysalueen ja
ympäristön maaperäolosuhteet on esitetty kuvassa 3.

Topografialtaan selvitysalue sijoittuu keskimäärin maanpinnantasolle 110 mmpy.
Maasto on loivan kumpuilevaa ja korkeimmat kohdat sijoittuvat alueen länsireunalle.
Alueen itäreunalla on suppakuoppa, jonka pohja sijoittuu noin 10-15 metriä alueen
keskimääräisen maanpinnantasoa alemmas (Maanmittauslaitos 2019).
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Kuva 3. Selvitysalueen maaperäolosuhteet (© GTK 2019).

4.2 Maisema

Valtakunnallisessa, maisema-aluetyöryhmän laatimassa maisemamaakuntajaossa
selvitysalue sijoittuu Eteläisen Rantamaan Kaakkoisen viljelyseudun sekä Itäisen Järvi-
Suomen Suur-Saimaan seudun raja-alueelle (Suomen ympäristökeskus 2019a).

Kaakkoinen viljelyseutu on alavaa, mutta vaihtelevaa mäkisten, karujen kallioalueiden
ja vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden ja järvien ansiosta. Vaikka alue
kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun Etelä-
Suomeen verrattuna karua. Toisen Salpausselän pohjoispuolinen Suur-Saimaan
järviseutu on puolestaan todellista järvimaata, jossa saaristoiset järvet ja reitit
kattavat 35-75 % alasta. Korkokuvaltaan seutu on kankaremaata, jolta kohoaa seudun
lounais- ja keskiosissa drumliineja ja kallioisia selkiä. Monet harjut somistavat seudun
maisemia. Mäntymetsät vallitsevat seuduilla, jolla on paljon karuja muinaisjärvien
huuhtomia moreeni- ja kalliomaita sekä hiekkakankaita. Peltojen osuus jää yleensä
alle 5 % koko maa-alasta (Uusitalo 2008).

Varsinainen selvitysalue on maisemakuvaltaan sulkeutunutta metsämaata, jota
rikkovat pienet avohakkuualat ja alueelle sijoittuvan voimajohdon avoin johtoaukea.
Selvitysalue sijoittuu välittömästi Karjalantien ja Valtatie 6:n läheisyyteen ja alueen
länsipuolella ovat Kaukopään tehdasalueet ja sähköasema. Alueella ei ole erityisiä
maisemallisia arvoja.
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4.3 Pinta- ja pohjavedet

4.3.1 Pintavedet

Selvitysalue sijoittuu Vuoksen päävesistöalueelle (04) ja siinä tarkemmin
Immalanjärven valuma-alueelle (04.192). Selvitysalueen länsireuna ja luoteisosat
sijoittuvat Ala-Saimaan lähialueelle (04.112)(Suomen ympäristökeskus 2019a).
Alueen sijoittuminen valuma-alueille on esitetty kuvassa 4.

Maastotarkastelun perusteella selvitysalueelle ei sijoitu erityisiä
pintavesimuodostumia. Alueella ei ole lähteitä, pienvesiä, luonnontilaisia tai sen
kaltaisia puroja tai noroja.

Kuva 4. Selvitysalue sijoittuu Immalanjärven ja Ala-Saimaan lähialueen valuma-alueille
(pohjakartta © MML 2019).

4.3.2 Pohjavesialueet

Alue sijaitsee vedenhankinnalle tärkeällä (I-luokka) pohjavesialueella
(Vesioronkangas). Pohjavesialueen antoisuus on noin 9 000 m3 vuorokaudessa.
Varsinaisen muodostumisalueen pinta-ala on noin 8,86 km2. Vesioronkankaan
pohjavesialue on riskialue, sillä se sijaitsee runsaan ihmistoiminnan keskittämänä.
Selvitysalueen sijoittuminen pohjavesialueelle on esitetty kuvassa 5.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus tarkastaa parhaillaan pohjavesialueiden luokituksia ja
rajauksia vesienhoitolain mukaisesti. Etelä-Karjalan alueella pohjavesialueiden
tarkistaminen vesienhoitolain mukaisiksi tapahtuu vuosien 2019-2020 aikana.
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Kuva 5. Selvitysalue sijoittuu kokonaisuudessaan Vesioronkankaan pohjavesialueelle
(0515351) (pohjakartta © MML 2019).

4.4 Natura-alueet, luonnonsuojelualueet ja suojeluohjelmien alueet

Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita.  Alueen välittömässä
läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai valtakunnallisten suojeluohjelmien
kohteita (Suomen ympäristökeskus 2019a).

Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvokkaita kallio- tai moreenimuodostumia, tuuli-
ja rantakerrostumia tai arvokkaita kivikoita (Suomen ympäristökeskus 2019a).

5 Luontoselvitys

5.1 Kasvillisuus ja luontotyypit

Selvitysalue sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvi-
maantieteellisellä alueella (2b). Alueen pääkasvillisuustyyppejä ovat tuore ja
lehtomainen kangas. Pääpuulaji alueella on mänty ja sekapuuna esiintyy yleisesti
hieskoivua sekä paikoin hieman haapaa, harmaaleppää ja raitaa. Etenkin Kytkinten
puoleisella reunalla esiintyy myös muutamia varttuneita haapayksilöitä.

Alue on metsätalouskäytössä, puusto on harvennettua ja iältään pääasiassa keski-
ikäistä. Alueen länsireunalle sijoittuvalla moreenimuodostumalla esiintyy muuta
aluetta monilajisempaa, kuivaa lehtoa ja myös puusto on tällä alueella
monimuotoisempaa ja eri-ikäisrakenteisempaa. Myös pensaskerros (mm. pihlaja,
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tuomi ja tuomipihlaja) on muuta aluetta tiheämpi. Karjalantien puoleiset metsäkuviot
ovat selvemmin metsätalouden muokkaamaa, keski-ikäistä, tasaikäisrakenteista ja
harvennettua männikköä.

Kasvillisuutta hallitsevien tuoreiden ja lehtomaisten kangasmetsien valtalajeja ovat
mustikka, puolukka, kielo, kevätpiippo, metsäkastikka ja oravanmarja. Lisäksi alueella
esiintyy yleisesti myös mm. harjuhäränsilmää, kultapiiskua ja kieloa. Alueen länsiosan
kuivan lehdon alueella kasvillisuus on muuta aluetta monilajisempaa ja alueella
esiintyy monia kuivien lehtojen tyyppilajeja kuten lillukka, sormisara ja
nuokkuhelmikkä (kts. kohta 5.5).

Selvitysalueen halkaisee voimajohtoaukea, jolle on nousemassa tiheä, sekapuustoinen
taimikko. Johtoaukean pohjoispuolisia metsäalueita on avohakattu ja selvitysalueen
pohjoisosat ovat voimakkaammin ihmisvaikutuksen piirissä. Hakkuualueilla kasvaa
nuorta lehtipuutaimikkoa (haapa, hies- ja rauduskoivu) ja pensaikkoa (mm. tuomi,
pihlaja, kataja). Selvitysalueen pohjoisosat on aidattu ja aidan lähiympäristön puustoa
on poistettu.

Paikoin selvitysalueella on havaittavissa ihmistoiminnan vaikutuksesta johtuvaa
rehevöitymistä, mistä kertovat pienialaiset vuohenputki- ja nokkoskasvustot etenkin
Karjalantien puoleisella metsän ja tien reunavyöhykkeellä. Kulttuurivaikutteisuudesta
alueella kertovat myös kilpilehti- ja keltamokasvustot Kytkintien läheisyydessä.

Alueen itäpuolelle sijoittuvan kevyenliikenteenväylän pientareille on kehittynyt paikoin
monilajista ketokasvillisuutta ja tuoretta niittykasvillisuutta. Ketolajistoa alueella
edustavat mm. ketonoidanlukko (NT), ahokissankäpälä (NT), huopakeltano,
ahopukinjuuri, ahomansikka ja tuoksusimake.

Lähtötietojen perusteella selvitysalueelta ei ollut tiedossa arvokkaita
kasvillisuuskohteita. Alueelta ei myöskään ollut tiedossa uhanalaisten kasvilajien
kasvupaikkoja, eikä niitä löydetty myöskään maastotöiden yhteydessä.
Kasvillisuudeltaan arvokkaammat kohteet on kuvattu tarkemmin raportin kappaleessa
5.5. Kuvassa 6 on esitetty selvitysalueen pääkasvupaikkatyypit, jotka perustuvat
Luonnonvarakeskuksen Valtakunnan Metsien Inventointiaineistoon.
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Kuva 6. Alueen pääkasvupaikkatyypit (© LUKE 2017, pohjakartta © MML 2019).

Kuva 7. Alueen pääkasvillisuustyyppi on tuore mustikkatyypin (MT) kangas. Puusto on alueen
pohjois- ja itäosissa harvennettua ja tasaikäistä männikköä.
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Kuva 8. Alueen länsireunan moreenirinteellä esiintyy kuivaa lehtoa, jolla pääkasvilajeja ovat
mm. mustikka ja kielo.

Kuva 9. Alueen keski- ja pohjoisosissa on avohakkualoja, jotka ovat taimettumassa.
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Kuva 10. Alueen pohjoisosa on aidattu ja puusto on poistettu aidan läheisyydestä.

Kuva 11. Alueen halkaisee voimajohto, jonka johtoaukealla kasvaa nuorta sekapuutaimikkoa.
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5.2 Linnusto

Maastokäynnin perusteella alueen linnustoa hallitsee havumetsien lajisto, joka koostuu
etupäässä alueellisesti ja valtakunnallisesti yleisinä ja runsaslukuisina esiintyvistä
lajeista. Alueen runsaslukuisimmat lajit ovat peippo ja pajulintu. Muita alueella
havaittuja lajeja olivat pikkukäpylintu, metsäkirvinen, laulurastas, punakylkirastas,
mustarastas, räkättirastas, talitiainen, kirjosieppo, lehtokerttu ja käpytikka.
Havaintojen perusteella pesimälinnuston tiheys on melko alhainen. Syynä on, se että
alueen metsät ovat pääosin harvennettuja ja tasaikäisrakenteisia. Alueella ei juurikaan
esiinny lahopuustoa ja pensaskerros on harva. Uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai
lintudirektiivin liitteen I lajeja ei havaittu. Alueella ei ole erityistä linnustollista arvoa.

5.3 Muu eläimistö

Alueen muun eläimistön voidaan olettaa edustavan tavanomaista havumetsien ja
toisaalta myös kulttuuriympäristöjen lajistoa. Lähialueelta tehtiin jälkihavaintoja mm.
hirvestä. Alue sijoittuu melko rakennettuun ympäristöön, eikä sillä todennäköisesti ole
erityistä merkitystä esim. riistalajiston elinympäristönä.

5.4 Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, lintudirektiivilajit sekä uhanalaiset ja
harvinaiset lajit

Ketonoidanlukko (Botrychium lunaria)

Alueen itäreunalla, kevyenliikenteenväylän ja Karjalantien välisellä pientareella
(voimajohtoaukean pohjoispuolella) kasvaa silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltua
ketonoidanlukkoa (kuva 12, kuva 13). Ensimmäiset havainnot lajista on tehty vuonna
2004 (Suomen ympäristökeskus 2019b). Lajia kasvaa yhä muutamia kymmeniä
yksilöitä noin 80 metriä pitkällä osuudella piennarta, hyvin lähellä
kevyenliikenteenväylää.

Kuva 12. Karjalantien ja sen länsipuolelle sijoittuvan kevyenliikenteenväylän välisellä
pientareella kasvaa ketonoidanlukkoa (NT).
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Ahokissankäpälä (Antennaria dioica)

Alueen itäpuolisen kevyenliikenteenväylän ja Karjalantien välisellä pientareella kasvaa
myös silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltua ahokissankäpälää. Alueella havaittiin
maastotöiden yhteydessä kaksi erillistä, noin 50 cm x 50 cm laajuista kasvustoa, joissa
oli yhteensä muutamia kymmeniä yksittäisiä kasveja (kuva 13, kuva 14).

Kuva 13. Huomionarvoisten kasvilajien kasvupaikat voimajohtoaukean pohjoispuolella.

Muut uhanalaiset ja luontodirektiivilajit

Alueelta ei tehty maastokartoituksen aikana havaintoja liito-oravasta eikä lajista ole
tiedossa aiempiakaan havaintoja selvitysalueen lähiympäristöstä (Suomen
ympäristökeskus, Hertta –eliölajit). Alueella ei ole liito-oravalle erityisen hyvin
soveltuvaa elinympäristöä. Aivan alueen länsireunalla kasvaa lajin ruokailuun
soveltuvia, yksittäisiä kookkaita haapoja mäntyvaltaisen puuston seassa.

Alueella ei arvioida olevan erityistä merkitystä myöskään muille luontodirektiivin
liitteen IV(a) lajeille. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lepakoita voi
satunnaisesti ruokailla alueella, mutta alueella ei ole niiden lisääntymis- ja
levähdyspaikoiksi soveltuvaa laho- ja kolopuustoa tai rakennuksia.

Uhanalaisia lajeja ei havaittu maastokartoituksen yhteydessä. Alueella ei todettu
uhanalaiselle lajistolle erityisen potentiaalisia elinympäristöjä.
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Kuva 14. Karjalantien ja sen länsipuolelle sijoittuvan kevyenliikenteenväylän välisellä
pientareella kasvaa silmälläpidettäväksi luokiteltua ahokissankäpälää (NT).

5.5 Kohdekuvaukset

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kolme paikallisesti arvokasta
luontokohdetta: 1. Kuiva lehto, 2. Suppa sekä 3. Kuiva keto (alueen itäpuolelle
sijoittuvan kevyenliikenteenväylän pientareella) (Kuva 15). Kaikkia kohteita leimaa
ihmistoiminnan vaikutus, eli kohteet eivät ole luonnontilassa. Kohde 3 on syntynyt
ihmistoiminnan seurauksena (tienpiennar).
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Kuva 15. Alueella on kolme paikallisesti arvokasta luontokohdetta: 1. Kuiva lehto, 2. Suppa ja
3. Kuiva keto (pohjakartta © MML 2018).

1. Kuiva lehto
Pinta-ala: 1,3 ha

Alueen länsireunalla esiintyy kuivaa, keskiravinteista lehtoa, joka edustaa Puolukka-
Lillukka –luontotyyppiä (VRT). Harvana kasvava puusto on mäntyvaltaista, mutta
rauduskoivua, hieskoivua, haapaa, kuusta ja tuomea esiintyy sekapuuna. Pensaita on
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melko niukasti. Alueella esiintyviä pensaslajeja ovat kataja, pihlaja ja harvakseltaan
myös vadelma.

Kenttäkerroksessa on tyypillisiä lehtokasveja ja näiden lisäksi runsaasti
kangasmetsälajeja. Varvuista mustikka on melko runsas, mutta myös puolukkaa
esiintyy. Putkilokasvilajistoa edustavat hyvin runsaana esiintyvän kielon ohella lillukka,
sormisara, oravanmarja, sananjalka, nuokkuhelmikkä, ahomansikka, ahomatara,
pukinjuuri, metsäorvokki, rätvänä, kultapiisku, kalliokielo ja aitovirna. Maaperä on
lehtomultaa. Lehtoalue on jatkunut myös pohjoiseen, mutta alueet ovat avohakattuja
tai muulla tavoin luonnontilaltaan muutettuja.

Suojeluperusteet:
Metsälaki 10 §: rehevät lehtolaikut, Silmälläpidettävä luontotyyppi: kuivat
keskiravinteiset lehdot (VRT).

Kuva 16. Kuivaa lehtoa selvitysalueen länsireunalla.

2. Suppa
Pinta-ala: 0,3 ha

Geologisesti ja kasvillisuudeltaan paikallisesti tärkeä kohde. Supan rinteiden
kasvillisuus on etupäässä kuivaa lehtoa (NT) sekä lehtomaista kangasta. Supan
pohjalla kasvisto on oravanmarja- ja kastikkavaltaista. Ylempänä rinteellä
kasvillisuutta hallitsee kielo. Puusto on lehtipuuvaltaista; haapaa ja hieskoivua. Supan
rinteillä esiintyy myös pihlajaa ja tuomea.

Suojeluperuste: Metsälaki 10 §: rehevät lehtolaikut, Geologinen kohde, joka poikkeaa
harjun muusta ympäristöstä. Silmälläpidettävä luontotyyppi: kuivat keskiravinteiset
lehdot (VRT).
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Kuva 17. Alueelle sijoittuvan supan rinnettä keväällä 2019.

3. Kuiva keto / piennar (ketonoidanlukon ja ahokissankäpälän kasvupaikka)
Pinta-ala: 0,04 ha

Karjalantien ja kevyenliikenteenväylän väliselle sorapientareelle on muodostunut
monilajinen ketokasvillisuus. Alueella esiintyy huomattava kasvusto silmälläpidettävää
ketonoidanlukkoa (useita kymmeniä yksilöitä noin 80 metrin matkalla) ja noin 50 cm
x 50 cm kasvusto ahokissankäpälää. Näiden ohella alueella esiintyy runsas ja
monipuolinen keto- ja niittykasvillisuus, jota edustavat mm. runsaana esiintyvä
huopakeltano, ahomansikka, ahopukinjuuri, aho- ja niittysuolaheinä, siankärsämö,
aholeinikki ja tuoksusimake. Rehevimmillä paikoilla esiintyy mm. voikukkaa ja
idänukonputkea.

Suojeluperuste: Silmälläpidettäviä kasvilajeja: ketonoidanlukko ja ahokissankäpälä,
kedot ovat äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä (CR). Alueen ketokasvillisuus on
kuitenkin kehittynyt täysin ihmisen luomaan ympäristöön eli tienpientareelle.
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Kuva 18. Ketonoidanlukon (NT)(vas.) ja ahokissankäpälän (NT)(oik.) kasvupaikat
kevyenliikenteenväylän varrella. Muun kasvillisuuden sekaan helposti katoavat
ketonoidanlukot on osoitettu kuvassa punaisin nuolin.

6 Yhteenveto ja suositukset

Tämä luontoselvitys on laadittu asemakaavamuutosalueen maakäyttösuunnittelua
varten. Selvitys perustuu alueelle keväällä 2019 kohdennettuun maastoinventointiin
sekä alueelta olemassa oleviin lähtötietoihin.

Aluetta luonnehtivat tuoreet ja lehtomaiset, talouskäytössä olevat mäntyvaltaiset
kankaat. Alueen keski- ja pohjoisosissa on tehty avohakkuita ja ne ovat
voimakkaammin ihmisvaikutuksen piirissä. Selvitysalueelle sijoittuu myös
voimajohtoaukea ja yhdyskuntatekninen huoltorakennus. Linnustollisesti alue on hyvin
tavanomainen. Alueella ei havaittu uhanalaista eläin- tai kasvilajistoa. Alueen
itäreunalla esiintyy silmälläpidettäviä kasvilajeja; ketonoidanlukkoa ja
ahokissankäpälää.

Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on kolme aluekokonaisuutta, jotka eivät
kestä suuria muutoksia. Nämä ovat länsireunan kuiva lehto (kohde 1), itäreunalla
oleva suppa (kohde 2) ja kevyenliikenteenväylän varteen sijoittuva ketonoidanlukon
(NT) ja ahokissankäpälän (NT) kasvupaikka eli tienpientareelle muodostunut kuiva
keto (kohde 3). Kohteet 1 ja 2 edustavat paikallisesti tarkasteltuna melko yleisiä,
silmälläpidettäviä kuivan lehdon luontotyyppejä, joiden luonnontilaisuus on muuttunut
metsätaloustoimien seurauksena.
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Alueet suositellaan mahdollisuuksien mukaan jätettäväksi muuttuvan maankäytön
ulkopuolelle esim. viheralueina ja huomioitavaksi myös rakennustöiden aikana siten,
että rakennusmateriaaleja ei varastoida kohteiden alueella. On huomattava, että
kohteella 3 esiintyvien, silmälläpidettävien ketolajien säilyminen riippuu tiealueen
hoidosta ja pientareiden niittämisestä myös tulevaisuudessa.
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