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1. Johdanto
Ypäjän kunta /Vesa Ketola tilasi keväällä 2013 Suomen Luontotieto Oy:ltä Ypäjän Palikkalan
alueen osayleiskaavan luontoarvojen perusselvityksen. Osayleiskaava-alue sijaitsee valtatie
10 kummallakin puolella Ypäjän kunnan itäosassa. Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset
täyttävää selvitystä käytetään alueen maankäytön suunnittelun tausta-aineistona. Tehtävän
yhteyshenkilönä on kaavaa laativassa Airix Ympäristö Oy:ssä toiminut Sanukka Lehtiö ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen (ent.Oja).

2. Aineisto ja menetelmät
Osayleiskaava-alueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat
luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät
elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 1961/264,
15a § ja 17a §). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen
(Pääkkönen 2000) mukaisesti.
Luontotyyppi ja kasvillisuusselvitys tehtiin 2.6. – 30.9.2013 välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi.
Selvityksessä alueelta etsittiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää käyttäen kansallisessa
uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainittuja lintulajeja sekä EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja. Linnustoselvitys aloitettiin 13.5.2013 ja sitä jatkettiin kesäkuun loppuun
asti. Linnustoselvityksen tulokset on esitetty osa-alue kuvauksen yhteydessä.
Maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. Raportin
taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin
julkaistua luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä ei ole tietoa suunnittelualueella
esiintyvistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä, kotkansiipeä ja lehmusta lukuun ottamatta. Suunnittelualueelta ei ole aiemmin tehty yksittäisiä luonto- ja kasvillisuusselvityksiä, mutta aluetta on mahdollisesti inventoitu laajempien selvitysten yhteydessä.
Liito-oravia alueelta on inventoitu systemaattisesti FM Jyrki Lehtisen toimesta ja nämä tiedot
ovat ympäristöviranomaisten tiedossa.

3. Tulokset
3.1 Alueen luontotyypit
Alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä ja Metsälain
10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä on alueella niukasti. Alueella kasvaa yksittäisiä metsälehmuksia, mutta jalopuulehtoja ei alueella ole. Hakamäen alueen lähde sekä
osa-alue 5:llä sijaitseva lähde /pohjavesipurkauma ja Mustikkasuonkorven kallio täyttänevät
Metsälain määritelmät erityisen arvokkaasta elinympäristöstä. Metsälakikohteiden puuttuminen selittyy alueen metsien erittäin tehokkaasta metsätalouskäytöstä sekä avokallioalueiden,
jyrkänteiden ja luonnontilaisten puuttomien pikkusoiden puuttumisesta. Myöskään Vesilain
suojelemia kohteita kuten luonnontilaisia puroja ei alueella enää ole. Kaikki alueen metsät
ovat talouskäytössä eikä vanhojen metsien kohteita ole alueella. Perinnemaisemia tai perinnebiotooppeja ei alueella ole eikä esim. merkkejä vanhasta metsälaidunnuksesta ole enää näkyvissä. Alueella savikolla sijaitsevat metsäkuviot raivattaneen pelloksi ajan myötä ja jäljelle
jäävät moreeni ja kalliokumpareet.
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3.2 Osa-alueiden yleiskuvaus
Osa-alue 1. Valtatie 10 pohjoispuoleinen alue
Palikkalan kylän pohjoisosaa hallitsee laaja peltoaukea, jonka keskellä on muutamia laajempia ja pääosin rakennettuja metsäalueita. Näistä Somiskanmäen alue on pääosin taimettuvaa
avohakkuualuetta, mutta Suomäen alueen eteläpäässä on varttunutta kuusivaltaista metsää
jäljellä. Muut alueen metsälaikut ovat pienempiä ja ne sijoittuvat pääosin tilojen pihapiireihin. Alueen metsätyyppi on pääasiassa mustikkatyypin kangasta. Metsäkuvioiden luontoarvot
ovat tavanomaiset. Alueen peltojen pesimälinnustoon kuuluu kuitenkin huomionarvoisia lajeja. Inventoinnissa alueen pelloilta löytyi tuulihaukka, jonka pesäpaikkaa ei saatu selville,
ruisrääkkä (1 koiras), peltosirkku (2 paria) sekä useita pensastaskupareja.

Osa-alue 2. Lavansuo
Lavansuon alue on savimaata, jossa pohjavesi on lähellä maanpintaa. Alue on kosteapohjaista ja alueen puusto on lehtipuuvaltaista nuorta metsää ja pensaikkoa. Puusto koostuu
raudus- ja hieskoivusta, raidoista sekä paikoin myös kookkaista tuomista. Pensaskerros on
paikoin hyvin tiheä ja lajistoon kuuluu mm. kiiltopaju, harmaapaju, mustaherukka ja tuomi.
Aluskasvillisuus on rehevää ja valtalajisto muodostuu heinistä ja mesiangervoista. Alue on
linnustollisesti merkittävä ja alueella havaittiin keväällä/kesällä 2013 mm. satakieli-, mustapääkerttu-, pensasirkkalintu- sekä viitasirkkalintureviirit. Alueella havaittiin myös saalistava
sarvipöllö ja laji saattoi pesiä jossakin pensaikkoalueen vanhassa harakanpesässä.
Alue on nykyisin myös merkittävä lintujen kevätmuutonaikainen levähdysalue ja esim.
alueella levähtävien hanhien määrät ovat kasvussa. Loimijoen pohjoispuolella, kaava-alueen
ulkopuolella on suosittu lintutorni.
Kokonaisuutena Lavansuon alue on selkeä monimuotoisuuskohde, jolla on erityisesti linnustoon liittyviä arvoja.
Osayleiskaavassa alueelle ei ole suunnattu uutta maankäyttöä.

Lavansuon alue on linnustollisesti merkittävä kohde
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Osa-alue 3. Hakamäen ja valtatie 10 välinen alue
Paikallistien pohjoispuolella on asutuksen ja peltojen rikkoma metsäalue, jossa laajempia
rakentamattomia metsäkuvioita on Hakamäen ja Nurmilehdon alueella. Alue on kuusivaltaista ja pohjoisiltaan paikoin myös hieman rehevämpää. Metsätyyppi alueella on pääosin
mustikkatyypin kangasta, mutta muutamissa kohdin on myös laajempia oravanmarjatyypin
kuvioita. Hakamäen keskiosassa on laaja avohakkuu. Tämän hakkualueen pohjoispuolella on
Metsälakikohteeksi luokiteltava hiirenporrasta kasvava pohjavesipurkauma. Alueen länsipuolella on myös kotkansiipikasvusto. Hakamäen alueella havaittiin pyypoikue ja myös korppi
pesi alueella.
Nurmilehdon alueella on kaksi laajaa avohakkuukuviota, joiden väliin jää varttunut kuusivaltainen metsäkuvio. Tämän alueen eteläreunassa on tehty liito-oravan jätöshavaintoja v.
2011 (Jyrki Lehtinen), mutta nyt ei jätöshavaintoja kohteella tehty. Optimaalista liito-oravan
elinympäristöä ei alueella kuitenkaan ole ja mahdollisen elinpiirin rajaus on kohteella hankalaa.

Osa-alue 4. Kottaanojan ja valtatie 10 välinen alue
Osa-alue on peltojen ja metsäsaarekkeiden mosaiikkia ja alueen metsäkuviot ovat paikoin tiheästi rakennettuja. Yhtenäisiä laajempia metsäkuvioita ei alueella ole. Ainoastaan alueen itäreunalla Saarikkomäellä on laajempi hakkaamaton metsäkuvio. Alueella on asutuksen lisäksi
myös teollista toimintaa sekä laaja turkistarha-alue. Alueen luontoarvot ovat tavanomaiset.
Osa-alueen pesimälinnustoon kuuluu ruisrääkkä, joka havaittiin alueen pohjoisosan hevoslaitumella. Alueella havaittiin myös kivitasku.

Osa-alue 5. Kreetanmäen-Palomäen alue
Alueen laajin ja yhtenäisin metsäalue, josta kuitenkin noin 70–80 % on nuorta taimivaiheen
metsää tai avohakkuualuetta. Varttunutta metsää on jäljellä alueen keskiosissa sekä paikoin

Yleiskuva Hakamäen alueelta
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myös metsäalueen reunamilla. Inventointiajankohtana alueella oli myös käynnissä hakkuita.
Alueen keskiosa on savipohjaista, ojitettua entistä korpea ja myös alueen länsiosassa on kosteapohjaisia ja melko reheväkasvuisia metsäkuvioita (mm. Niittylän alueella). Alueen reunamilla on useita liito-oravan elinpiirejä, joista osa on kärsinyt hakkuista. Kanalinnuista alueen
pesimälinnustoon kuuluu pyy ja teeri. Metsohavaintoja ei alueelta tehty. Petolinnuista alueella
havaittiin sekä hiiri- että kanahaukka, joiden mahdollisia pesäpaikkoja ei kuitenkaan haettu.

Osa-alue 6. Saarikon Kortemäen alue
Osa-alueen pohjoisosa eli Kortemäen alue on itäosiltaan pääosin hakkuaukeaa tai nuorta
taimikkoa. Kortemäen etelä ja länsipuolella on joitakin varttuneita sekametsäkuvioita peltojen laitamilla ja täällä on useita liito-oravan elinpiirejä. Alueella on runsaasti tasamaalla
sijaitsevia kuusivaltaisia metsäkuvioita, joiden kasvillisuus on keskimääräistä rehevämpää.
Saarikon alue koostuu kahdesta peltojen ympäröimästä metsäkuvioista. Näistä eteläisin on
länsiosiltaan tiheästi rakennettu, mutta saarekkeen itäpäässä on kapea sekametsäkuvio, jossa
on liito-oravan elinpiiri sekä harmaapäätikkareviiri. Saarikon pohjoispuolella sijaitseva metsäsaareke on lähes kokonaan hakattu ja inventointiajankohtana alueen pohjoisreunaa raivattiin pelloksi.

Osa-alue 7. Uimalan-Palikkalan välinen alue
Valtatien varressa on eri-ikäisiä metsäkuvioita. Aivan alueen eteläosassa on tuore hakkuu,
mutta muuten alue on pääasiassa nuorta tai keski-ikäistä metsää. Alue rajautuu lännenpuolella pieneen peltokuvioon ja metsän reunavyöhykkeellä kasvaa jonkin verran haapaa ja muita
lehtipuita. Alueella on liito-oravan elinpiiri. Maastokarttoihin merkitty pellonreunassa sijaitseva lähde on kuivunut ilmeisesti pelto-ojituksen seurauksena. Osa-alueen pohjoisosassa aivan
valtatien varressa on kosteapohjaista lehtipuuvaltaista nuorta metsää. Tällä alueella havaittiin
pyypoikue sekä lehtokurppa.

Yleiskuva osa-alue 5 keskiosasta
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Uusi tielinjaus
Osana Palikkalan osayleiskaavan luontoselvitysaluetta selvitettiin uuden suunnitellun tielinjauksen luontoarvot noin 200 metrin levyiseltä kaistalta suunnitellulta tielinjaukselta. Uusi
kantatielinjaus lähtisi tieltä 52 ja kulkisi valtatie 10:lle ja siitä edelleen tien yli Palikkalaan.
Tielinjauksen yleiskuvaus
Uusi suunniteltu linjaus alkaa etelästä Paltan kylästä ja kulkee aluksi lähes kahden kilometrin matkan Alijokea seuraten peltoja pitkin Perkiönmäen itäpuolelle. Perkiönmäen kohdalla
alueen länsipuoleinen metsänreunus on avohakkuuta aina Perkiönmäen pohjoisimmalle jyrkänteelle asti. Jyrkänteen kohdilla ja jyrkänteen jälkeen rinnekuusikossa kasvaa jonkin verran
haapaa ja näillä kohdin on epäselvärajainen liito-oravan elinpiiri. Alueelta löytyi lokakuussa
2013 liito-oravan jätöksiä kahden haavan ja usean kuusen alta melko laajalta alueelta. Tielinjaus viistää elinpiirin itäreunaa. Tämän jälkeen linjaus kulkee peltoa pitkin Kauniston lammikoille asti. Lammikoiden jälkeen Linjaus kulkee metsän ja pellon rajamaastossa. Uusi-Perkon
tilakeskuksen jälkeen linjauksen länsipuolella on noin 250 m. pituinen avohakkuualue ja
tämän jälkeen linjauksen länsiosa on kokonaan nuorehkoa tai keski-ikäistä metsää. UusiPerkon kohdalla linjauksen länsipuolella on tehty liito-oravan jätöshavaintoja, mutta nyt ei
kohteelta jätöksiä löytynyt. Alueen itäpuolella on ojitettu räme, josta osa on turvetuotannossa.
Yrkkösen kallioalueen eteläpuolella on yksityinen luonnonsuojelualue, jota tielinjaus viistää
itäpuolelta. Luonnonsuojelualueella on myös liito-oravan elinpiiri. Näillä kohdin linjaus olisi
syytä siirtää idemmäksi. Yrkkösen mäkialueen lakiosat täyttävät myös Metsälain 10 § määritelmän erityisen tärkeästä elinympäristöstä (avokallio) eli kohde on jätettävä metsänkäsittelytoimenpiteiden ulkopuolelle. Yrkkösen mäkialueen jälkeen linjaus kulkee peltoja pitkin
Ypäjän kunnan puolelle. Täällä linjauksen kuvaus on tehty osana osayleiskaavatyötä.

Liito-oravan jätöksiä pesäpuun alla
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3.3 Liito-oravaselvitys
3.3.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin
suojelutaso säilyy suotuisana.

3.3.2 Käytetty menetelmä
Osayleiskaava-alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää
käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja
ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä,
jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti
läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana
myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle.
Liito-oravia on tutkittu alueella tarkasti FM Jyrki Lehtisen toimesta. Hänen kattava aineistonsa saatiin kuitenkin käyttöön vasta parhaan liito-oravainventointiajan jälkeen kesäkuussa. Kaikki vanhemmat havainnot kuitenkin tarkastettiin kesä-lokakuun välisenä aikana ja osa
kohteista havaittiin edelleen asutetuiksi. Samalla arvioitiin kohteiden elinvoimaisuus ja niiden
nykytila. Osalla kohteista oli tehty hakkuita.

3.3.3 Tulokset
Alueelta löytyi seitsemän asuttua liito-oravan elinpiiriä (karttaliite 2). Tämän lisäksi alueella
on tunnettuja, mutta nyt asumattomia liito-oravan elinpiirejä. Alueella on erityisesti peltoalueiden reunamilla lajille sopivaa elinympäristöä kohtalaisesti. Valtaosa alueesta on savimaalla
kasvavaa kuusivaltaista metsää, jossa lehtipuuta kasvaa sirotellusti erityisesti reunavyöhykkeillä. Haapaa alueella kasvaa kohtalaisesti, mutta harmaaleppäkasvustoja joissa liito-oravat
mieluusti ruokailevat on alueella niukasti.. Liito-oravan elinpiirit sijoittuvat koko alueelle,
mutta kaikkein pienimmissä metsälaikuissa ei havaintoja lajista tehty.
Asutuksi todetut liito-oravan elinpiirit

Palikkalan työväentalon elinpiiri
Palikkalan työväentalon ympäristöstä löytyi v. 2011 liito-oravan elinpiiri, joka sijoittui valtatien kummallekin puolen. Keväällä 2013 alueelta ei löytynyt jätöksiä, mutta lokakuun tarkastuskäynnillä alueelta löytyi yksi jätöskasa työväentalon vierellä sijaitsevasta haaparykelmästä.
Valtatien luoteispuolella on tehty hakkuita vuoden 2011 havainnon jälkeen, eikä tällä alueella ole jäljellä optimaalista liito-oravan elinympäristöä. Valtatien kaakkoispuolella on hakkuissa säästetty haapoja, mutta tältä alueelta ei jätöshavaintoja tehty useasta maastokäynnistä
huolimatta. Työväentalon viereltä löytynyt jätöskasa saattaa olla paikan ohi kulkeneen yksilön
jättämä. Hakkuiden seurauksena kohde tuskin soveltuu nykyisenkaltaisena lisääntyvän naaraan elinpiiriksi.
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Uimalan elinpiiri
Valtatie 10 varren uimapaikan pohjoispuolelta löytyi pellonreunuskuusikosta runsaasti liitooravan jätöksiä pieneltä alueelta. Alueella on niukasti haapaa eikä kohde ole tyypillistä liitooravan elinympäristöä. Jätösten runsauden perusteella alueella on kuitenkin talvehtinut liitoorava, jonka kolopuusta tai lepopaikasta ei kuitenkaan saatu selvyyttä. Alueen eteläpuolella
on ollut järeää kuusikkoa, jonka seassa on kantojen perusteella kasvanut myös haapoja. Alue
on hakattu ja on mahdollista että liito-oravan pesäkolo on sijainnut tällä alueella. Jätösten
runsauden perusteella alue tulkittiin liito-oravan elinpiiriksi
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä ja suunniteltu tielinjaus kulkisi alueen itäpuolitse

Latomäen elinpiiri
Pienialainen, toistaiseksi hakkuilta säästynyt metsäkuvio, joka on kokonaan peltojen ympäröimä. Elinpiiri sijoittuu metsäsaarekkeen lounaiskulmaan, jossa on keski-ikäistä kuusi-haapa
sekametsää. Alueella on myös kolopuita. Hakkaamaton metsäkuvio on leveimmillään noin
140 m. Kohteelta ei tehty liito-orava havaintoja keväällä, mutta lokakuun tarkastuskäynnillä
aivan alueen lounaisnurkkauksesta löytyi tuoreita liito-oravan jätöksiä. Elinpiiri on löytynyt v.
2011 (Jyrki Lehtinen).
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä.

Saarenmäen elinpiiri
Saarenmäen Huhtalavan alueella on kapea kaakko-luodesuuntainen hakkaamaton sekametsäkuvio. Alue on järeää kuusikkoa ja alueen kaakkoisnurkkauksessa on tiheän kuusikon seassa toistakymmentä kookasta haapaa. Alueen pohjoispuolella on nuorta taimivaiheen ylittänyttä lehtipuuvaltaista metsää ja eteläpuolella taimettuva hakkuuaukea. Läheltä pellonreunaa
löytyi usean haavan ja kuusen tyveltä liito-oravan jätöksiä ja yhden haavan tyveltä myös
virtsamerkkejä. Kolopuuta ei kohteelta löytynyt, mutta todennäköisesti tiheän kuusikon seassa
kasvavissa haavoissa niitä on.
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä.

Liito-oravan ja harmaapäätikan elinympäristöä Saarikon Latomäessä
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Kortemäen elinpiiri
Kortemäenkallion eteläpuolella ja Kortemäen tilan itäpuolella on epäselvärajainen liito-oravan elinpiiri, joka löydettiin 2011. Keväällä 2013 alueelta ei kuitenkaan lajin jätöksiä löytynyt
kuten ei myöskään lokakuun tarkastuskäynnillä. V. 2011 Jätöshavaintoja tehtiin laajalla alueella ja ne painottuivat tasamaalla sijaitsevaan ojitettuun sekametsälohkoon, jossa arveltiin
tuolloin sijainneen myös lajin pesäkolon. Kolopuuta ei v. 2013 inventoinneissa paikalta löytynyt. Alue on säilynyt muuttumattomana kevääseen 2011 verrattuna, ainoastaan tuulenkaatoja on kohteelta kerätty. Ympäristön perusteella alue soveltuu hyvin lajin lisääntymisympäristöksi. Jyrki Lehtiseltä saadun tiedon mukaan alueelta olisi tehty jätöshavainto myös kesällä
2013, joten elinpiiri tulkittiin asutetuksi
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä ja suunniteltu tielinjauskin
kulkisi alueen eteläreunaa sivuten.

Pirttimäen elinpiiri
Selvärajainen, pellonreunaan sijoittuva elinpiiri, josta löytyi runsaasti jätöksiä syksyllä 2013.
Alue on nuorta sekametsää, jossa puusto koostuu pääosin kuusesta ja haavoista. Kookkaampia puita on alueella niukasti. Alueelta löytyi erikokoisia liito-oravan jätöksiä ja mitä ilmeisimmin alueella liikkui emo poikasen tai poikastensa kanssa. Alueelta ei löytynyt pesäkoloa,
mutta alueen kuusissa saattoi olla oravan vanhoja risupesiä, joita liito-orava käyttää myös
pesäpaikkoinaan. Liito-oravan jätöksiä havaittiin myös rajatun elinpiirin ydinalueen ulkopuolella. Alueelle johtavan polun varressa oli näyttävä 12 haarainen raita, jonka tyvellä havaittiin
erittäin runsaasti liito-oravan jätöksiä.
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä.

Niittylän elinpiiri
Niittylän alueella havaittu liito-oravan elinpiiri on todettu jo v. 2003. Keväällä 2013 ei alueelta löytynyt jätöksiä ja osa kohteesta oli hakattu. Syksyllä 2013 alueen länsireunasta löytyi
jätöksiä neljän säästöpuuksi jätetyn haavan alta sekä idempänä sijainneen kuusen alta. Alueelta ei löytynyt kolopuuta ja aiemmin havaittu kolopuu on saattanut hävitä Tapaninpäivän
2011 myrskyhakkuiden seurauksena. Kohde on selvärajainen ja se rajautuu muilta osiltaan
tavanomaiseen kuusivaltaiseen talousmetsään sekä hakkuualueisiin.
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä.
Ei asutut liito-oravan elinpiirit

Haukanmäki eli Kortemäen länsipuoleinen elinpiiri
Kortemäen lounaispuolella on pienialainen, talon pihapiiriin rajautuva haapa-kuusi sekametsäkuvio, jossa on myös kaksi kolopuuta. Alueella havaittiin v. 2011 liito-oravan jätöksiä usean
puun alla. Kohde on säilynyt muuttumattomana, mutta tuoreita jätöshavaintoja ei kohteella
tehty v. 2013.
Osayleiskaava ehdotus mahdollistaisi rakentamisen osalle elinpiiriä. Mahdollisen rakennusluvan käsittelyn yhteydessä rakennuspaikka on suunniteltava siten että elinpiiri säilyy elinkelpoisena.
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Kalliokannan elinpiiri
Palomäen kallioalueen itäpuolella kasvaa yksittäisiä haapoja pellonreunusmetsässä kuusten
joukossa. Tältä alueelta on tehty liito-oravan jätöshavaintoja usean puun alta vuosina 2010 ja
2011. Pesäpuuta alueelta ei kuitenkaan tällöin löytynyt. Alueella on tehty hakkuita eikä kohde ole optimaalista liito-oravan elinympäristöä. Keväällä ja syksyllä 2013 tehdyillä käynneillä
ei alueelta löytynyt liito-oravan jätöksiä. Alueen länsipuolelta metsäautotien varrelta löytyi
suuren kuusen alta yksittäinen liito-oravan jätöskasa keväällä 2013. Elinpiiriä ei alueella kuitenkaan ollut ja havainto tulkittiin alueen poikki kulkeneen liito-oravan jättämäksi.
Kohteelle ei kaava-ehdotuksessa ole suunniteltu maankäyttöä ja mahdollinen uusi tielinjaus kulkee alueen pohjoispuolitse.
Hävinneet liito-oravan elinpiirit
Saarikon kylän pohjoispuolella Haaviston alueella sijainnut aiempi liito-oravan elinpiiri on
hakattu eikä jäljellä ole enää kuin pienialainen metsäkuvio ja yksittäisiä puita. Osa elinpiiristä
oli hakattu jo v. 2011, jolloin alueelta kuitenkin tehtiin vielä jätöshavaintoja. Inventointiajankohtana keväällä 2013 alueella raivattiin saarekkeen pohjoisosaa peltomaaksi. Elinpiiri sijaitsi
eristäytyneellä peltojen ympäröimällä metsäsaarekkeella.

3.4. Viitasammakko ja lajin ekologian yleispiirteet
Tuntomerkit
Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen
teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on tavallisesti noin 2 cm tavallista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuitenkin takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sammakolla

Liito-oravan Niittylän elinpiirin länsireunaa
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enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet
sisimmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolmannes varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien
laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja
on verraten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren
soidinääntä.

Levinneisyys
Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläisimmät esiintymisalueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä levinneisyys jatkuu aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin
pohjoispuolelta. Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas
Keski-Suomessa se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Pohjanlahden maannousemarannikon merenlahdilla.

Elintavat
Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Viitasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne
viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä
ainoastaan muutaman metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko
palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina.

Viitasammakoita ei havaittu alueella
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Talvehtiminen
Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tienoilla. Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii
talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä
lampareissa.

Lajin uhanalaisuus
Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
(Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät
tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä).
Laji ei Suomessa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kosteikoiden esiintymät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. Paikoin myös
turvetuotanto on hävittänyt suuria viitasammakkopopulaatioita. Suoesiintymien nykytilasta
on niukasti tietoa, sillä lajin levinneisyyttä ei Suomessa ole kunnolla systemaattisesti selvitetty.

3.4.1 Tulokset
Alueelta tarkastettiin kaikkiaan viisi lamparetta, jotka kaikki olivat ihmistoiminnan tuloksena
syntyneitä tai joita ihminen on huomattavasti kaivamalla muokannut. Yhdelläkään kohteella
ei havaittu viitasammakoita, vaikka lammikoiden ympäristöissä olisi ollut lajille soveliasta
elinympäristöä. Lampareiden lisäksi Lavansuon kohdalta tutkittiin Loimijokivartta, mutta alueelta ei löytynyt lajille sopivia kutupaikkoja. Lavansuon alue on hyvin tyypillistä viitasammakon elinympäristöä, eikä lajin esiintymistä alueella voi kokonaan sulkea pois yhden kevään
havaintojen perusteella.

3.5 Pesimälinnustoselvitys
Alueen pesimälinnustosta selvitettiin Lintudirektiiviin liitteen I pesimälajit sekä kansallisessa
uhanalaisluokituksessa mainitut lintulajit. Pesimälinnustoselvityksen tuloksiin otettiin mukaan muiden selvitysten yhteydessä tehdyt havainnot, mikäli havainto viittasi paikalla pesineeseen lintuun. Direktiivilajit sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainitut pesimälaji
havainnot on esitetty karttaliitteessä 2.

3.5.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY)
liitteen I pesimälajit

Ruisrääkkä (Crex crex) 2 koirasta

Alueelta löytyi äänteleviä ruisrääkkiä kahdelta alueelta. Toinen havainto tehtiin Lavansuon
kaakkoispuolelta Alhonojan varrelta ja toinen havainto Kottaanojan varren laidunalueelta Palikkalan kylän eteläpuolelta. Lavansuon lintu oli äänessä vielä heinäkuussa.

Teeri (Tetrao tetrix) 3-4 paria

Teeriä havaittiin alueen itäosan suuremmilla metsäkuvioilla, mutta poikuehavaintoja ei lajista
tehty. Keväällä tehdyn liito-oravaselvityksen yhteydessä alueen itäosasta kuului myös koiraan
soidinääntä. Kartalle merkityt havainnot koskevat naaraslintuja, jotka tulkittiin pesiviksi linnuiksi. Alueella havaittiin myös teeren talvisia jätöksiä useilla paikoilla.
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Pyy (Bonasa bonasa) n. 5-10 paria

Pyitä havaittiin erityisesti alueen itäosassa ja laji havaittiin kaikissa alueen laajemmissa metsäkuvioissa. Alueelta tehtiin yhteensä neljä poikuehavaintoa, muiden havaintojen koskiessa
aikuista yksilöä. Laji suosii kosteapohjaisia kuusikoita, joissa aluspuustoon kuuluu lehtipuita
ja erityisesti harmaaleppää. Lounais-Hämeen alueella laji on tavallinen kuusimetsien pesimälintu.

Harmaapäätikka (Picus canus) 1 pari

Saarikon Latomäen sekametsäkuviolla havaittiin harmaapäätikkapoikue aivan kesäkuun lopulla. Samalla alueella on liito-oravan asuttu elinpiiri. Alueella on lajille soveliasta elinympäristöä ja laji oli paikallisten asukkaiden mukaan havaittu Saarikon alueella useana vuonna.
Laji on Lounais-Hämeessä vähälukuinen pesimälintu.

Palokärki (Dryocopus martius) 2-3 paria

Aikuisia palokärkiä havaittiin useaan otteeseen eri puolilla tutkimusaluetta, mutta pesä- tai
poikuehavaintoja ei lajista tehty. Palokärjen reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja lajin
ruokailulennot voivat ulottua kilometrienkin päähän pesältä. Lajin ruokailujälkiä näkyi alueen lahopuissa runsaasti ja myös lajin vanhoja pesäkoloja löytyi alueelta. Lajin pesäkoloksi
vaatimia riittävän suurirunkoisia puita on jätetty useille alueen hakkuaukeille säästöpuiksi.

Huuhkaja (Bubo bubo) 1 pari?

Linnustoselvityksen aikana huuhkajasta ei tehty mitään havaintoja ja lajin aktiivisin soidinkausi oli jo toukokuussa päättynyt. Luontotyyppiselvityksen yhteydessä alueen itäosasta Mustikkasuon korven metsäautotien päässä sijaitsevalta kallionlaelta löytyi tuoreita huuhkajan
oksennuspalloja. Alue lähiympäristöineen tutkittiin tarkasti, mutta mitään pesintään viittaavaa
ei alueelta kuitenkaan löytynyt. Tällä alueella on lajille pesimäpaikaksi sopivia, rauhallisia
kallioalueita, mutta laji on myös pesäpaikan suhteen sopeutuva ja pesiä löytyy mm. hakkuuaukeilta tuulenkaatojen alta. Lajin reviirin ja mahdollisen pesäpaikan selvittäminen vaatii
kevättalvista kuunteluhavainnointia.

Huuhkajan pesintää ei alueella
varmistettu
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Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) 2 paria

Tutkimusalueen ainoat pikkulepinkäishavainnot tehtiin alueen itäosassa, jossa lajista tehtiin
poikuehavainto Kraatarinmäen lähellä sekä nähtiin yksinäinen koiraslintu paikallistien varrella. Laji on pesinnän alkuvaiheessa hyvin huomaamaton ja alueella saattaa pesiä useampikin
pari.

Peltosirkku (Emberiza hortulana) 3 paria

Peltosirkku pesi suunnittelualueen pohjoisosassa Loimijokivarressa, jossa havaittiin yhteensä
kolme laulavaa koirasta. Laji on tyypillinen peltolintu, joka ei tavallisesti liiku puustoisilla
alueilla. Pesäpaikka sijaitsee usein pelto-ojan varren heinikossa.

3.5.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.
2010) mainitut lintulajit

Hiirihaukka (Buteo buteo) 1 pari (VU= vaarantunut)

Palomäen alueella havaittiin inventoinneissa saalisteleva hiirihaukka, jonka pesäpaikkaa ei
kuitenkaan etsitty systemaattisesti. Laji saattoi pesiä jossain alueen pellonreunusmetsikössä.

Teeri (Tetrao tetrix) 3-4 paria. kts. 3.5.1 (NT= silmälläpidettävä)
Huuhkaja (Bubo bubo) 1 pari? kts. 3.5.1 (NT= silmälläpidettävä)
Kivitasku (Oenanthe oenanthe) 1 pari (NT= silmälläpidettävä)

Palikkalan kylän eteläpuolella sijaitsevan teollisuuskiinteistön piha-alueella havaittiin kivitaskupoikue, joka oli pesinyt jossain lähistöllä. Alueella on jonkin verran lajille sopivaa elinympäristöä sekä pesäpaikkoja.
Peltosirkku (Emberiza hortulana) 3 paria (EN= erittäin uhanalainen) kts. 3.5.1

Peltosirkku pesii aluetta ympäröivillä pelloilla usean parin voimin. Kuvassa nuori lintu.
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3.6 Lepakkoselvitys
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV suojelemia
lajeja eikä niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja saa hävittää. Osa Suomen lepakkolajeista
kuten pohjanlepakko ja vesisiippa ovat tavallisia lajeja, joita tavataan lähes kaikilta lajeille
sopivilta ympäristötyypeiltä.

3.6.1 Aineisto ja menetelmät
Osayleiskaava- alueella esiintyviä lepakoita selvitettiin 15.6–22.6 ja 1.8–8.8.2013 välisenä
aikana.
Koska tutkimusalue oli laaja, selvitystyö keskitettiin niihin kohteisiin, joihin osayleiskaavaehdotuksessa on suunniteltu maankäyttöä. Kaikkia näitä kohteita ei kuitenkaan käyty läpi,
mikäli ympäristön perusteella näytti siltä, ettei alueella olisi ollut lepakoiden pesimäpaikkoja
tai ruokailualueita. Selvitys suunnattiin pääosin jo rakennetuille alueille. Talojen pihapiirejä
ei kuitenkaan selvityksessä systemaattisesti inventoitu, vaan havainnointia tehtiin pääasiassa
teiltä käsin. Alueella tehty lepakkoselvitys toteutettiin näköhavainnoinnin sekä havainnoimalla lepakoiden käyttämiä kaikuluotausääniä ultraäänidetektoria käyttäen. Havainnoinnissa
käytettiin Pettersson Elektronikin valmistamaa detektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet muunnetaan korvin kuultaviksi.
Detektorihavainnointia tehtiin yhteensä kuutena yönä vaihtamalla koko ajan detektorin
kuuluvuusaluetta (25- 50 kHz). Tunnistamattomia ääniä ei selvityksessä nauhoitettu. Lepakoita havainnoitiin riittävän lämpiminä (yli +10 C), poutaisina ja vähätuulisina öinä. Havainnointi aloitettiin noin puolen tunnin kuluttua auringonlaskusta. Alueelta ei ollut saatavilla julkaistua lepakkotietoa, mutta alueella on saatettu havainnoida lepakoita lepakkoharrastajien
toimesta. Julkaistuja lepakkohavaintoja ei alueelta ole.
Detektorihavainnoinnin lisäksi alueelta etsittiin lepakoiden talvehtimispaikoiksi sopivia
louhikoita ja jyrkänteitä. Selvitys aloitettiin kesäkuussa tehdyn pesimälinnustoselvityksen yhteydessä. Karttatyöskentelyn perusteella alueelta haettiin mahdollisia kohteita, joille tehtiin
maastokäynti. Näitä kohteita olivat alueen kallioalueet, mutta näissä kohteissa ei ollut lepakoille soveltuvia louhikoita.

3.6.2 Tulokset
Alueen lepakkolajistosta saatiin kuuden yön havainnoinnin perusteella kohtuullinen yleiskuva (Karttaliite 3). Alueelta ei löytynyt merkittäviä lepakoiden pesimäyhdyskuntia eikä mahdollisia talvehtimispaikkoja ja lepakoita havaittiin vain asutuksen reunamilla.

Lepakkodetektori
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Pohjanlepakoita havaittiin 12–15 yksilöä lähinnä Palikkalan taajamassa ja alueen pohjoisosassa. Työväentalo ympäristöineen oli pohjanlepakoiden suosiossa ja alueella liikkui parhaimmillaan noin 5 pohjanlepakkoyksilöä.
Pohjanlepakko on havaintojen perusteella alueen runsaslukuisin ja laajimmalle levinnyt
lepakkolaji ja laji lienee alueella huomattavasti runsaampi, koska metsäalueet, joissa laji
myös esiintyy jätettiin selvityksen ulkopuolelle.
Muista lepakkolajeista alueella esiintyy varmuudella ainakin isoviiksisiippoja /viiksisiippoja, joita havaittiin Hakamäen alueella (pumppaamon ympäristössä). Alueella lenteli kaksi
yksilöä tyypillisesti hyvin matalalla pensaikkojen yllä.
Vesikohteita eli käytännössä Loimijokivartta ei selvitetty, joten vesisiippaa ei selvityksessä
havaittu. Vesisiippa on esim. Loimaan kaupungin alueella Loimijokivarressa hyvin runsaslukuinen laji ja todennäköisesti laji on tavallinen myös täällä.
Näinkin suurelta tutkimusalueelta kuuden yön selvitys on vain otos ja siihen liittyy epävarmuustekijöitä. Lepakoiden lentoaikojen ennustaminen tietyllä alueella on epävarmaa ja
tarkka lajistoselvitys näinkin suurella alueella vaatisi kymmenien öiden kuuntelujaksoja. Alueella esiintyvien lepakoiden yksilömäärien arvioiminen tai tiheyden laskeminen vaatisi vakiomenetelmällä (esim. linjalaskentamenetelmällä) tehdyn erillisselvityksen..
Nykytietämyksen mukaan ainakin osa lepakoista muuttaa talveksi etelään talven viettoon.
Osa lepakoista kuitenkin talvehtii Suomessa ja niiden elinmahdollisuuksien turvaamiseksi
on ensiarvoisen tärkeää, että mahdolliset talvehtimispaikat selvitetään. Inventointialueella ei
havaittu sellaisia luonnonympäristöjä (louhikoita, luolia) tai ihmisen rakenteita, jotka olisivat
mahdollisia lepakoiden talvehtimispaikkoja. Lähiympäristön maatilarakennuksissa saattaa
kuitenkin olla lepakoiden talvehtimispaikoiksi soveltuvia paikkoja. Myös vanhoja maakellareita saattaa alueella olla.

4. Yhteenveto
Nyt inventoidulla osayleiskaava-alueella ei ole Luonnonsuojelulain tai Vesilain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai kohteita. Myös metsälakikohteita on alueella niukasti kallioalueiden ja lehtokohteiden vähäisyyden vuoksi. Lavansuon alue kokonaisuutena on monimuotoisuuskohde, jonka suojelua kannattaa harkita.
Suuri osa alueesta on rakennettua ympäristöä tai peltoa ja kaikki alueen metsät ovat metsätalouskäytössä. Alueella on myös pienteollisuutta ja varastoalueita.
Alueen metsäkuviot ovat alueen itäosaa lukuun ottamatta pienialaisia ja rajautuvat asutukseen tai viljelmiin ja varttuneita metsäkuvioita on alueella niukasti. Perinnebiotooppeja tai
vanhoja laidunalueita ei alueella enää ole ja merkit aiemmasta metsälaidunnuksesta ovat jo
hävinneet. Osayleiskaava-alueelta ei löytynyt uhanalaista putkilokasvilajistoa ja ympäristön
perusteella uhanalaisen putkilokasvilajiston esiintyminen on epätodennäköistä.
Alueella on tiheä liito-oravakanta, joka kuitenkin on kärsinyt hakkuista ja luultavasti myös
ympäristön pirstoutumisesta. Osayleiskaavaehdotuksen suunniteltu maankäyttö ei uhkaa liitooravan elinpiirejä. Alueella ei havaittu viitasammakoita ja lajin kutupaikaksi sopivia kohteita
on suunnittelualueella vähän. Alueen lepakkolajistoon kuuluu pohjanlepakko sekä isoviiksi/
viiksisiippa. Alueella havaittiin pesimäaikaan kahdeksan Lintudirektiivin liitteen I lintulajia
(ruisrääkkä, teeri, pyy palokärki, harmaapäätikka, huuhkaja, pikkulepinkäinen ja peltosirkku)
ja näiden lisäksi kaksi kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym 2010) mainittua lajia
(hiirihaukka ja kivitasku).
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