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Esipuhe 

Pyhärannan kunnan Ihoden taajamassa sijaitsevan asemakaavan korttelin 29 luontoselvitys 
on tehty Pyhärannan kunnalle Nosto Consulting Oy:n toimeksiannosta. Työ on tehty 
asemakaavatasoisesti ja toimeksiannossa keskeisenä tehtävänä oli selvittää Kortteli 29 
alueen ja sen lähivaikutusalueen nykyiset luontoarvot. Alueen luontotyyppejä kartoitettaessa 
huomioitiin myös alueen merkitys ulkoilun ja virkistyksen kannalta. Saatujen tietojen mukaan 
selvitysalueelle ei ole tehty aiempia luontoselvityksiä.  

Tämän raportin valokuvat KV Ympäristökonsultointi. 
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1 JOHDANTO 

Nosto Consulting Oy on tilannut tämän luontoselvityksen KV Ympäristökonsultointi Tmi:ltä. 
Selvitystyön alkuvaiheessa tarkistettiin (4/2018) lähtötiedot. Kartat ja ortoilmakuvat saatiin 
MML:lta ja muista karttapalveluista. Tiedonvaihto tilaajan kanssa antoivat lähtökohdat ja 
tavoitteet luontoselvityksen tekemiselle. 

Tämän luontoselvityksen on laatinut FM Kai Vuorinen. Luontoselvitys koostuu raportista ja 
liitekartasta. 

2 MENETELMÄT 

Luontoselvityksen kenttätyöt tehtiin 7.5.2018. Koska alue on verraten pienialainen, käynti 
ajoitettiin kevätlajiston (kasvit ja linnut) sekä lepakoiden havainnointia ajatellen. 
Maastokäyntien aikana havainnot tehtiin huolellisesti, kohdistaen huomiot kasvien osalta 
erityisesti niitty- ja kallioketolajeihin.  

Luontotietoja tarkistettiin myös eri tietojärjestelmien kautta mm. Hertta-järjestelmä (Karpalo 
ja Liiteri), Lounaispaikka ja Maankamara. 

Työssä keskeinen huomio kohdistettiin erityisesti niihin luontoarvoihin, jotka voivat rajoittaa 
alueelle suunniteltua tulevaa maankäyttöä. Näitä luontoarvoja voivat olla: 

o Luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit (1096/1996 4 luvun 29 §) 

o Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (N:o 1093/1996 3 luvun 10 §) 

o Vesilain mukaiset luonnontilaisena säilytettävät vesiluonnon kohteet (1961/264 1 luvun 
15a, 17a §) 

o Uhanalaisuusluokituksen mukaiset lajit (www.ymparisto.fi  Suomen lajien uhanalaisuus 
– Punainen kirja 2010 sekä Lintujen ja nisäkkäiden punaiset listat 2015) 

o Lintudirektiivin liitteen I mukaiset lajit (92/43/ETY), Suomen ympäristökeskus 2018a. 

o Luontodirektiivin liitteen IVa mukaiset lajit (79/409/ETY), Suomen ympäristökeskus 
2018b. 

o Mahdolliset muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet 

Lajistossa paikallisena erityishuomion kohteiksi nousivat aiemmin mainittujen lisäksi 
sammakot ja hyönteiset. Alueen liito-oravien elinympäristöjen selvittämiseksi tarkistettiin 
alueen puiden (suurimmat kuuset, koivut ja lepät) ympäristöt. Maastotyökäynnillä yön tultua 
lepakoita havainnointiin Pettersson D230-detektorilla.  

3 YLEISTÄ 

3.1 Selvitysalueen sijainti 

Selvitysalue sijoittuu Ihoden taajaman alueelle. Alue käsittää metsä- ja kalliomaata sekä 
pieniä pensoittuneita niittyjä. Selvitysalueen koko on noin 1,27 ha.  

Kartat selvitysalueesta on esitetty seuraavalla sivulla kuvissa 1-3. 
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Kuva 1. Selvitysalue 1,27 ha, sijoittuu kuvan mukaisesti tilalle 631-402-6-79. Mittajana on kartalla. Lähde KTJ 2018. 

  
Kuvat 2 ja 3. Selvitysalue on sinisellä. Kuvat ovat samassa mittakaavassa, KTJ 2017 ja Nosto Consulting Oy 2018. 

3.2 Selvitysalueen ympäristön yleiskuvaus 

Selvitysalue sijoittuu Ihoden taajaman keskelle. Kookasta puustoa kasvaa metsässä yleisesti. 
Vanhoja niittyjä sijoittuu Ihoden Kylätien ja Tarvomäentien reunalle. Selvitysalueen ojat ovat 
heinä- ja niittyvaltaista lajistoa. Ruderaattilajistoa ja muutamia vieraslajeja on myös teiden 
pientareilla. Karuhkoja kallion nyppylöitä luonnehtivat sammalet, jäkälät, kallioimarre, ja 
orastava varpukasvillisuus (puolukan maata myötäilevät kasvustot). Ojissa on yleisesti 
kortteita, vihvilöitä ja saroja. Niittyjen reunalla koivut ja muut lehtipuut ovat vielä melko 
nuoria. Alueella on pienialainen lammikko niityn reunassa.  

 

P Selvitysalueen raja 

selvitysalue 
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Kuvat 4 ja 5. Yllä on näkymä puolukkavaltaisesta maastosta ja oikealla on kuva lammikosta alueen luoteisosassa. 

3.3 Selvitysalueen olemassa olevat suojelualueet, muut huomioitavat kohteet ja kaavat 

Tarkistettujen lähtötietojen perusteella selvitysalueelle ei sijoitu luonnonsuojelualueita, 
kaavojen suojelualueita, Natura 2000-alueita, luonnonsuojelulailla rauhoitettuja 
suojelualueita, valtakunnallisten suojeluohjelmien mukaisia alueita eikä kallioinventoinnin, 
perinnemaisemaselvityksen tai pienvesiselvityksen kohteita. Selvitysalueella ei ole liioin 
tärkeiksi arvioituja pohjavesivarantoja. Ennakkotietojen perusteella selvitysalueella ei ole 
Uhanalaisten tai rauhoitettujen kasvien tai eläinten esiintymiä. 

Ympäristöministeriö on vahvistanut 20.3.2013 Vakka-Suomen maakuntakaavan, jossa alue on 
merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A). Kaava-alueella ei ole voimassa yleiskaavaa. 
Alueella on laadinnassa Ihoden osayleiskaava, joka on luonnosvaiheessa. Kaavaluonnos oli 
nähtävillä 7.1.2014 saakka. Aluetta koskeva ehdotus on pientalovaltaiseksi asuinalue (AP).  

Asemakaavamuutosalueella on voimassa Ihoden asemakaava, joka on hyväksytty Pyhärannan 
kunnanvaltuustossa 16.3.1992 ja vahvistettu Turun ja Porin lääninhallituksessa 15.6.1992. 
Alueen merkintä asemakaavassa on asuinpientalojen korttelialue (AP). 

3.4 Selvitysalueen eläimistö 

Selvitysalueella löydettiin rusakon (Lepus europaeus) ulosteita ja oravan (Sciurus vulgaris) 
ruokailujälkiä. Alueella ojat olivat monin paikoin kuivuneita. Selvitysalueen koillisreunassa oli 
pieni lammikko (kuva 5), jossa oli surviaissääskien toukkia ja vesimittareita (Gerridae).  

Liito-oravan (Pteromys volans) elinympäristöistä pyrittiin löytämään havaintoja 
maastokäynnin yhteydessä 7.5.2018. Kaikki selvitysalueen haavat, kookkaat raidat ja kuuset 
tarkistettiin pesäkolojen, pesinnän ja papanahavaintojen varalta.  Selvitysalueelta ei tehty 
yhtään papanahavaintoa.  

Lepakoille (Chiroptera) soveliaita päivä- ja yöpiiloja on lähinnä alueen ulkopuolelle 
sijoittuvissa ulkorakennuksissa, asuinrakennuksissa ja työpaikkakiinteistöissä. Alueella ei ole 
mainittavia kallioiden koloja eikä alueella ole soveliaita kolopuita. 7.5.2018 tehdyn yöajan 
detektori-havaintojen pohjalta huomattiin, ettei selvitysalue ole lepakoille merkittävä alue. 
Alueelta ei löytynyt lepakoiden käyttämiä ruokailualueita. Ajankohtaan nähden yöperhosia, 
hyttysiä ja muita hyönteisiä oli kohtuullisesti ja olosuhteiltaan ilta oli suhteellisen lämmin. 
Olosuhteiden puolesta havaintoja olisi siis ollut odotettavissa. Eniten havaintopotentiaalia 
odotettiin mm. sähkölinjalta, lammikon läheltä ja pitkään muuttumattomina pysyneiltä 
rakennusten läheisiltä niittyjen ja metsien rajapinnoilta. 

Sammakoita pyrittiin havainnoimaan käynnillä mm. lammikon ja ojien läheltä ja kosteilta 
metsäpainanteilta. Erityisiä hyviä potentiaaleja löytyi vain yksi. Kyseessä oli selvitysalueen 
reunalle sijoittuva pieni lammikko (kuva 5). Viitasammakkoa (Rana arvalis) tai 
ruskosammakkoa (Rana temporaria) ei alueella kuitenkaan 7.5.2018 havaittu.  
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Kuvat 6 ja 7. Kuvissa näkyy tutkittu metsäinen aukko sekä Ihoden kylätien ja Tarvomäentien alueita, joissa tehtiin 
havaintoja lepakoista.  

Linnut: Maastokäynnin yhteydessä alueen lajistoon kuuluivat mm. varis, harakka, peippo, 
viherpeippo, punarinta, leppälintu, västäräkki, kirjosieppo, räkättirastas, talitiainen, 
sinitiainen ja sepelkyyhky. Yön laskeutuessa voitiin kuulla musta- ja laulurastaan taitavaa 
laulua. Selvitysalueen metsäsaareke on lintulajien ja niiden määrien suhteen tavanomainen. 

3.5 Selvitysalueen kasvillisuus 

Ihoden kylätien ja Tarvomäentien rajaama alue on puulajeiltaan tavanomainen. Puuston 
muodostavat yleisten havu- ja lehtipuiden lisäksi mm. kataja, tuomi, raita, harmaaleppä ja 
pihlaja. Alueella ei tavattu luontaisia jalopuita. Ojat ja ojien varsialueet peittyvät pajuihin 
(kiiltopaju, mustuvapaju ja tuhkapaju). Kookkailla 2-4 metriä korkeilla katajilla on merkitystä 
paikallisessa maisemassa tienvieripuina ja metsän reunassa.  

Kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajit ovat alueellisesti tyypillisiä valtalajeja. Kenttäkerroksen 
lajeista puolukka ja mustikka esiintyvät tyyppilajeina tuoreilla ja kuivilla kankailla kallioiden 
välimaastossa. Erityishuomiona kevään lajeista olivat runsaat valkovuokkovyöhykkeet sekä 
harvemmin esiintyvät sinivuokot ja kielot. Muina lajeina alueella tavattiin mm. kanervaa, 
rätvänää, oravanmarjaa, metsätähteä, käenkaalta, nuokkuhelmikkää, sananjalkaa, 
metsälauhaa, aho-orvokkia ja kevätpiippoa. 

Pyöreiden kallioiden kupeessa esiintyy usein kallioimarretta. Tuoreissa kuusivaltaisissa 
metsälaikuissa kallioiden lomassa kasvaa lisäksi metsäkortetta ja metsäalvejuurta. 
Ketomaisuutta tienvarsikallioilla edustavat mm. keto-orvokki, puna-ailakki ja mäkitervakko.  

Niityllä, jota hallitsee juolavehnä, kasvaa lisäksi rentukka, niitty- ja rönsyleinikki, nurmitädyke, 
rohtotädyke, maitohorsma, siankärsämö, koiranputki, vuohenputki, voikukka, peltokorte, 
peltohatikka, vadelma, nokkonen ja timotei.  

Sammallajiston pohjakerroksessa muodostavat yleiset seinä-, kynsi- ja metsäkerrossammalet. 
Rahka- ja karhunsammalet peittävät pieninä kasvustoina soistuneita ojien reunoja. Jäkälälajit 
ovat alueellisesti tavanomaista pallero- ja harmaaporonjäkälää, torvijäkälää ja hirvenjäkälää. 
Kallioilla kartta-, rupi- ja lehtijäkälät esiintyvät sammalien lomassa.  

Selvitysalueella metsätyypit vaihtelevat kallioisuuden ja maanpeitteen paksuuden mukaisesti 
MT (tuore kangas), VT (kuiva kangas) ja CT (karuhko kangas).  

Vieraslajina esiintyy lupiini (Lupinus polyphyllus). Se on haitallinen vieraslaji (Haitallisuusluokitus) 

3.6 Selvitysalueen topografia, kallio- ja maaperä  

Selvitysalueella on pienet korkeusvaihtelut (5 m), sillä alueen reunan kallionyppylät ovat 
tasolla +25,0 ja alimmat ojat ovat tasolla +19,7. Alue viettää eteläkaakkoon. Selvitysalueelle 
ei sijoitu merkittäviä irtolohkareita. 

Kalliomaan päällä esiintyy hienoainesmoreenia ja kallioperä on granodioriittia.  
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4 TULOKSET 

Selvitysalueella ei ole vesilain, metsälain eikä luonnonsuojelulain tai -asetuksen mukaisia 
kohteita. Alueen luontotyypit eivät täyttäneet vesilain mukaisia vesiluonnon tyyppejä, 
metsälain mukaisia kohteiden eivätkä luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. 
Selvitysalueella ei havaittu Lintudirektiivin liitteen I mukaisia lintulajeja eikä Luontodirektiivin 
liitteen IVa mukaisia eläinlajeja. 

4.1 Luontodirektiivin liitteen IVa mukaiset lajit 

Selvitysalueelta ei löydetty luontodirektiivin mukaisia lajeja kuten esim. liito-oravaa, 
viitasammakkoa tai lepakoita.  

Liito-oravan papanoita etsittiin mm. kaikkien haapojen, kookkaiden raitojen, koivujen ja 
kuusien juurilta, niitä kuitenkaan löytämättä. Alueella ei sijainnut sellaisia lammikkoja tai 
ojien allikoita, joihin sammakot olisivat 2018 keväällä kuteneet. Pettersson D230 -detektorilla 
havainnointi ei tuottanut ainoatakaan lepakkohavaintoa.  

4.2 Muut luonto- ja ympäristöarvot 

Selvitysalueelta ei löydetty muita luonto- tai ympäristöarvoja. 2-4 metriä korkeat katajat 
olivat näyttäviä yksilöitä, mutta eivät muodostaneet erityisen merkittäviä puuryhmiä. Kallion 
yhteydessä esiintyviä katajia voidaan silti pitää paikallismaisemassa huomioitavina. 

5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Luontoselvityksen tulosten tarkastelu 

Luontoselvityksen myötä voidaan todeta, että asemakaavoitettava kortteli 29 on 
sijoitettavissa kaava-alueelle muuttamatta ympäristölainsäädännössä mainittuja tärkeitä 
elinympäristöjä ja vähentämättä uhanalaisten, vaateliaiden lajien luontaista levinneisyyttä. 
Reuna-alueella puuston säilyttäminen ylläpitää eläinten soveliaat reitit ja pesintäpaikat.  

Rakentamiseen suunnitellulla osa-alueella ei katsota olevan merkitystä muulle virkistykselle.  

5.2 Luontoselvityksen tulosten epävarmuustekijät 

Alueellinen lähtötieto on pystytty huomioimaan työssä hyvin. Luontoselvityksen 
maastokäynnit on tehty luontoselvityksen riittävyyden kannalta sopivaan aikaan toukokuun 
alussa. Maastokäynnillä tarkistettiin kaikki tärkeät luontotyypit sekä tehtiin havainnot 
linnuista, nisäkkäistä ja kasveista. Lisäksi tarkistettiin liito-oravien ja lepakoiden potentiaali.  

Luontoselvityksen tiedot koostuvat kevään ja alkukesän eläin- ja kasvilajistosta. 
Luontoselvityksestä puuttuvat kasvillisuustiedot loppukesän lajeista ja vasta toukokuun 
lopussa muuton tekevistä lintulajeista. 

Alueella tehdyt havainnot luontotyypeistä indikoivat, että asemakaavan kannalta merkittäviä 
kasvi- tai eläinlajeja ei suurella todennäköisyydellä kuitenkaan löytyisi. Siten selvityksen 
epävarmuustekijät ovat hyvin pienet. 
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LUONTOSELVITYSKARTTA 

 

Yllä olevassa luontoselvityskartassa on merkitty luontoarvojen kannalta keskeiset tiedot selvitetystä alueesta.  

Kartan yhteydessä on selitteet alue- ja viivakohteille. Lepakoiden elin- ja ruokailualueet tarkistettiin 7.5.2018.  

Kookas 4 m kataja 

LIITE 1 

Selvitysalueen raja 

Jäljelle jääneet niityt 

Pieni kosteikko 

  Detektorilla 
tarkistetut lepakko-
alueet 7.5.2018 

Kevyen 
liikenteen väylä 


