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1. JOHDANTO 
 
Nosto Consulting Oy laatii asemakaavaa Virroilla sijaitsevalle Puttosenkulman alueelle. 
Yhtiö tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luontoselvityksen kyseiseltä 
alueelta. Selvitystä käytetään eräänä kaavatyön tausta-aineistona. Selvityksen laati FM 
(biologi) Turkka Korvenpää, ja sen maastotyöt suoritettiin kesä-heinäkuussa 2018. Työn 
tarkoituksena oli selvittää alueen luontoarvoja, ja arvioida niiden vaikutusta 
maankäyttöön. 
 
 

2. MENETELMÄT 
 
Ennen maastotöiden aloittamista tarkasteltiin maastokarttoja ja ilmakuvia. Lisäksi 
tarkastettiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään uhanalaisten lajien 
esiintymärekisteriin (Hertta) mahdollisesti tallennetut havainnot sekä selvitettiin Tiira -
lintuhavaintopalveluun alueelta ilmoitettuja lintuhavaintoja. 
 
Maastotyössä alue käytiin huolellisesti läpi käytännössä useaan kertaan, sillä eri 
maastotyövaiheet suoritettiin osittain eri aikaan. Maastossa tehdyt havainnot merkittiin 
työkartoille paikantaen ne GPS-laitteella sekä kirjoitettiin muistiinpanot. Maastossa 
otettiin myös digitaalisia valokuvia. Alla on kuvattu tarkemmin eri työvaiheiden 
työmenetelmät ja esitetty eri työvaiheiden ajoittuminen. 
 
 
2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKARTOITUS 

 

Alue jaettiin kasvillisuudeltaan ja luontotyypiltään yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. 
Samalla arvioitiin, kuuluuko luontotyyppikuvio johonkin alla luetelluista kategorioista: 
 

- luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen suojeltu luontotyyppi  
- vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen pienvesikohde 
- metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
- Suomessa uhanalainen luontotyyppi 
- luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta muutoin arvokas kohde 

 
Tämän jälkeen kustakin kuviosta laadittiin yleiskuvaus. Yleiskuvaus sisältää tyypillisesti 
kuvauksen alueen mahdollisesta puustosta ja sen luonnontilaisuudesta sekä 
runsaimmista putkilokasvilajeista. Mikäli kuviolla kasvaa harvinaisia tai muuten 
huomionarvoisia kasvilajeja, mainitaan nämä myös yleiskuvauksessa. Uhanalaisista ja 
silmälläpidettävistä lajeista tai muuten erityisen merkittävistä havainnoista otettiin 
muistiin tarkat koordinaatit. Lopuksi arvioitiin kuvioille annettavia maankäyttösuosituksia. 
Varsinainen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus suoritettiin 20.6. ja 19.7., mutta 
kasvillisuutta ja luontotyyppejä havainnoitiin myös muun maastotyön yhteydessä. 
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2.2 LIITO-ORAVAKARTOITUS 

 
Koko alue käytiin huolellisesti läpi 19.6. etsien merkkejä liito-oravan esiintymisestä. 
Näistä merkeistä tavallisimpia ovat suurten haapojen tai kuusten tyviltä tyypillisesti 
löytyvät papanat sekä virtsaamisjäljet puiden rungoilla. Lisäksi arvioitiin metsien 
soveltuvuutta liito-oravan elinympäristöksi ja ruokailualueeksi. 
 
 
2.3 LINNUSTOKARTOITUS 

 

Linnusto kartoitettiin kolmena aamua klo 6-10 välisenä aikana. Kartoituspäivät olivat 
19.6., 20.6. ja 21.6. Sää oli kaikkina kartoituspäivinä poutainen, lämmin ja tyyni tai 
heikkotuulinen eli olosuhteet olivat hyvät. Maastotyömenetelmänä käytettiin 
kartoituslaskentaa. Yleisten lajien reviirejä ei merkitty kartoille, vaan näistä lajeista 
kirjattiin muistiin ainoastaan esiintyminen alueella. Sen sijaan kaikki uhanalaisista, 
silmälläpidettävistä, harvinaisista tai EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista tehdyt 
havainnot merkittiin kartalle. Lisäksi linnustoa havainnoitiin muun maastotyön 
yhteydessä. 
 
 
2.4 LEPAKKOINVENTOINTI 

 
Lepakkoinventointi koostui kahdesta osasta. Muun maastotyön ohessa etsittiin 
lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja ja päiväpiiloja. Näitä ovat mm. kalliojyrkänteiden 
onkalot ja raot, vanhat maakellarit sekä puiden kolot. Lepakkoja havainnoitiin kahtena 
yönä detektorin avulla (Pettersson D240X). Kartoitusyöt olivat 20.-21.6. ja 19.-20.7. Sää 
oli molempina öinä poutainen, tyyni tai heikkotuulinen ja melko lämmin eli olosuhteet 
olivat havainnoinnille suotuisat. Kaikki lepakoista saadut havainnot merkittiin maastossa 
kartalle, jonka jälkeen tehtiin tulkinta alueen merkityksestä lepakoille. 
 
 

3. TULOKSET 
 
3.1 YLEISTÄ 

 
Selvitysalue sijaitsee Puttosen pientaloalueen ja Torisevajärventien välissä. Alue on 
pääasiassa nuorta mäntymetsää kasvavaa kuivahkoa ja paikoin tuoretta kangasta, jota 
pienet, karut ja puustoiset kalliot täplittävät. Torisevajärventien lähellä sijaitsee entinen 
soranottoalue, joka on jo suurimmaksi osaksi metsittynyt. 
 
 
3.2 ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 

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

 
1. Jo pääosin metsittynyt entinen soranottoalue (Kuva 1). Kuviolle on kehittynyt 

nuorta männikköä sekä lehtipuustoa (mm. koivua, raitaa, haapaa ja 
harmaaleppää). Puuston tiheys vaihtelee voimakkaasti hyvin tiheästä täysin 
puuttomiinkin aukkoihin. Pensaista tavataan mm. kiiltopajua sekä maansiirron 
mukana kulkeutunutta siperianhernepensasta. Kuvion kasvistoon kuuluvat mm. 
metsälauha (Deschampsia flexuosa), maitohorsma (Epilobium angustifolium), 
pujo (Artemisia vulgaris), pietaryrtti (Tanacetum vulgare), huopakeltano (Pilosella 
officinarum), kanerva (Calluna vulgaris), lupiini (Lupinus polyphyllos), 
variksenmarja (Empetrum nigrum), hietakastikka (Calamagrostis epigejos), 
puolukka (Vaccinium vitis-idaea), lampaannata (Festuca ovina), pikkutalvikki 
(Pyrola minor), sianpuolukka (Arctostpahylos uva-ursi), oravanmarja 
(Maianthemum bifolium) ja tuoksusimake (Anthoxanthum odoratum). 
Aukkoisessa pohjakerroksessa kasvaa esim. poron- ja torvijäkäliä (Cladonia sp.), 
tinajäkäliä (Stereocaulon sp.), hietikkotierasammalta (Racomitrium canescens) ja 
karvakarhunsammalta (Polytrichum piliferum). Kuviolla ei ole 
pohjavesikosteikkoja. 
 

 
 

Kuva 1. Luontotyyppikuvio 1 on vanhaa soranottoaluetta. 
 

2. Tiheä, nuori kuivahkon kankaan männikkö, jossa kasvaa myös hiukan kuusta ja 
koivua. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti puolukkaa ja mustikkaa 
(Vaccinium myrtillus) sekä mm. kanervaa ja variksenmarjaa. 

3. Varttunut kuivahkon kankaan kasvatusmännikkö, jossa kasvaa lisäksi hieman 
kuusta ja koivua sekä yksi melko iso haapa. Kuvion pohjoisosassa metsätyyppi 
muuttuu tuoreeksi kankaaksi ja puusto tiheämmäksi. Hyvin hoidetussa metsässä 
esiintyy hyvin vähän lahopuuta. Pensaista tavataan lähinnä vain katajaa. 
Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti mustikkaa ja puolukkaa, ja kasvistoon 
kuuluvat myös mm. kanerva, kangasmaitikka (Melampyrum pratense), 
variksenmarja, metsätähti (Trientalis europaea), kielo (Convallaria majalis), 
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suopursu (Ledum palustre), metsälauha, kevätpiippo (Luzula pilosa) ja juolukka 
(Vaccinium uliginosum). Kuviolla sijaitsee myös pieni metsäinen kallio. 

4. Vielä lähes kasviton, hiljattain maaston kaivettu, ilmeisesti kunnallistekniikkaan 
liittyvä linja. 

5. Melko nuorta mäntypuustoa kasvava karu, metsäinen kallio, jolla makaa 
muutama tuore tuulenkaatomänty (Kuva 2). Kuviolla kasvaa runsaasti mustikkaa, 
puolukkaa ja kanervaa, joiden ohella kasvistoon kuuluvat mm. suopursu, 
tupasvilla (Eriophorum vaginatum), juolukka ja metsälauha. Jäkälikkö on melko 
hyvin säilynyttä, vaikka kalliolla onkin jokunen polku. Sammal- ja jäkälälajistoon 
kuuluvat mm. isokorallisammal (Ptilidium ciliare), kalliotierasammal (Racomitrium 
lanuginosum), kivitierasammal (R. microcarpon), isohirvenjäkälä (Cetraria 
islandica) sekä palleroporonjäkälä (Cladonia stellaris) tinajäkälien ja torvijäkälien 
ohella. 
 

 
 

Kuva 2. Tuulenkaatoja luontotyyppikuviolla 5. 
 

6. Hiljattain maahan kaivettu sähkölinja. Linjan kasvillisuus on vielä aukkoista ja 
paljaan maan osuus on suuri. Kasvistossa esiintyvät mm. metsälauha, 
metsätähti, hietakastikka, maitohorsma, kielo ja oravanmarja. Kuvion itäosassa 
linja halkoo soistunutta laikkua, jolla kasvavat esim. suo-ohdake (Cirsium 
palustre), harmaasara (Carex canescens), tähtisara (C. echinata), metsäkorte 
(Equisetum sylvaticum) ja maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata). Kuvioiden 
4 ja 6 haaroittumiskohdan tienoille on jätetty kapea mäntyä kasvava 
metsäkaistale. 

7. Varttunutta, hoidettua kasvatusmännikköä kasvava kuivahko - tuore kangas. 
Sekapuina esiintyy hiukan kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa tavataan 
runsaasti mustikkaa ja puolukkaa sekä mm. variksenmarjaa, kanervaa, kieloa, 
oravanmarjaa, metsälauhaa, metsätähteä, suopursua, riidenliekoa (Lycopodium 
annotinum) ja vanamoa (Linnaea borealis). Pienessä soistuneessa laikussa on 
korpikarhunsammalta (Polytrichum commune). 
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8. Avoimeksi hakattu tienristeyksen näkemäalue. Kuviolla on jonkin verran 
kasvitonta hiekkamaata sekä muutama nuori mänty ja koivu. Kenttäkerroksessa 
kasvaa mm. hietakastikkaa, puolukkaa, kanervaa, ahosuolaheinää (Rumex 
acetosella), maitohorsmaa ja huopakeltanoa. 

9. Nuorta ja tiheää tuoreen - kuivahkon kankaan koivu - mäntymetsää tien 
lähistöllä. Kuviolla kasvaa runsaasti mustikkaa ja puolukkaa, joiden lisäksi 
tavataan mm. suopursua, metsälauhaa, metsätähteä ja kieloa. 

10. Tiheää nuorta männikköä kasvava kangasräme, jossa on paljon 
koivualikasvosta. Pensaskerroksessa esiintyy virpapajua ja kenttäkerroksessa 
kasvaa runsaasti puolukkaa ja pallosaraa (Carex globularis). Kasvistoon 
lukeutuvat myös mm. suopursu, tupasvilla, variksenmarja, maariankämmekkä ja 
korpikarhunsammal. 

11. Tiheä, varttunut tuoreen kankaan kasvatusmännikkö, jossa kasvaa hieman 
kuusta ja koivua. Kuviolla tavataan runsaasti mustikkaa ja puolukkaa, joiden 
lisäksi lajistoon kuuluvat mm. metsätähti ja metsälauha. 

12.  Nuorehko tuoreen kankaan männikkö (Kuva 3), jossa varsinkin kuvion 
länsiosassa kasvaa myös kuusta ja koivua. Kuviolla on myös joitakin nuoria 
haapoja. Puusto on tehokkaasti hoidettua eikä lahopuuta juuri ole muutamaa 
tuoretta tuulenkaatoa lukuun ottamatta. Vähäisessä pensaskerroksessa kasvaa 
virpapajua. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti mustikkaa, puolukkaa ja 
metsälauhaa. Kasvistoon kuuluvat myös esim. kevätpiippo, metsätähti, pallosara, 
vanamo, suopursu ja juolukka. Kuvion länsiosassa sijaitsee pienialainen, 
kuivunut korpilaikku, jossa on ajoura. Korpilaikussa kasvaa mm. mustikkaa, 
metsäkortetta, pallosaraa, suopursua, maariankämmekkää ja 
korpikarhunsammalta. 
 

 
 

Kuva 3. Mäntyvaltaista metsää luontotyyppikuviolla 12. 
 

13.  Nuorta mäntyä, koivua ja haapaa kasvava kuvio, jossa kasvaa paikoin 
harmaaleppää alikasvoksena. Puutarhakarkulaisena tavataan 
siperianhernepensasta. Heinäisessä kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti 
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hietakastikkaa. Muuhun kasvistoon lukeutuvat esim. ahopukinjuuri (Pimpinella 
saxifraga), paimenmatara (Galium album), pikkutalvikki, hiirenvirna (Vicia cracca) 
ja niittynätkelmä (Lathyrus pratensis). 

14.  Nuorta mäntypuustoa tien ja sähkölinjan välissä. Valtaosa kuviosta on 
soistunutta. Kasvistossa tavataan mm. puolukkaa, kanervaa, suopursua, 
tupasvillaa, pallosaraa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Mäntyjen alla on runsaasti 
koivuntaimia sekä virpapajua. 

15. Tiealue pientareineen. Tien pohjoispuolella selvitysalueen rajaus ulottuu myös jo 
rakenteilla olevalle tontille. 
 
 

3.4 LINNUSTO 

 
Selvitysalueen linnusto koostuu yleisistä metsälinnuista. Kaikkiaan havaittiin 14 
lintulajia, jotka todennäköisesti pesivät alueella tai sen lähistöllä. Nämä lajit ovat 
harakka, harmaasieppo, kirjosieppo, käpytikka, lehtokerttu, leppälintu, pajulintu, peippo, 
punakylkirastas, punarinta, sinitiainen, talitiainen, varis ja vihervarpunen. Linnuston 
perusteella ei ole tarpeen antaa maankäyttösuosituksia. 
 
 
3.5 LEPAKOT 

 
Selvitysalueella havaittiin kaksi pohjanlepakkoa 19.-20.7. välisenä yönä. Lepakoiden 
päiväpiiloiksi tai talvehtimispaikoiksi sopivia kohteita ei löytynyt. Tehtyjen havaintojen 
perusteella alueella ei ole kovin suurta merkitystä lepakoille, eikä lepakoihin perustuvia 
maankäyttösuosituksia ole tarpeen antaa. 
 
 
3.6 LIITO-ORAVA 

 
Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä eikä siellä ole lajille hyvin 
sopivia metsiä. 
. 
 
3.7 MUU LAJISTO 

 
Selvitysalueelta ei ole tiedossa aiempia havaintoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä 
lajeista eikä niitä havaittu nytkään. Alueella ei ole viitasammakolle sopivia kutupaikkoja. 
 

 

4. YHTEENVETO 
 
Selvitysalueelta ei löytynyt maankäyttöön vaikuttavia luontoarvoja. Alueen metsät ovat 
hyvin hoidettuja mäntyvaltaisia talousmetsiä. 
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Liite 1. Luontotyyppikuviot ja lepakkohavainnot. (Pohjakartta Maanmittauslaitos 09/2018) 

 


