
Su
om

en
 L

uo
nt

ot
ie

to
 O

y

SOMERON VALIMONTIEN 
ASEMAKAAVA-ALUEEN 
LUONTOARVOJEN 
PERUSSELVITYS 2016

Suomen Luontotieto Oy 11/2016
Jyrki Matikainen

Pensaskerttu on tuoreiden suurruohoniityn peruslajeja



2

SOMERON VALIMONTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2016

Suomen Luontotieto Oy

Sisältö

1. Johdanto ........................................................ 3

2.  Aineisto ja menetelmä ................................... 3

3.  Tulokset ......................................................... 4

 3.1. Alueen yleiskuvaus ................................. 4

 3.2 Liito-oravaselvitys .................................... 7

  3.2.1 Johdanto ........................................ 7

  3.2.2 Käytetty menetelmä ....................... 7

  3.2.3 Tulokset  ......................................... 7

 3.3 Pesimälinnusto ........................................ 8

4.  Yhteenveto .................................................... 8

5.  Lähteet ja kirjallisuus ..................................... 9

6.  Liitteet ......................................................... 10



3

SOMERON VALIMONTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2016

Suomen Luontotieto Oy

1.Johdanto
Someron kaupunki tilasi kesällä 2016 Suomen Luontotieto Oy:ltä Someron Valimontien ase-
makaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen. Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset 
täyttävää selvitystä käytetään alueen maankäytön suunnittelun tausta-aineistona. Tehtävän 
yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen ja Suomen 
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmä
Suunnittelualueelta (n.5 ha) ja sen välittömästä lähiympäristöstä (karttaliite 1) selvitettiin 
Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 
29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain 
suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 587/2011). Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain 
luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. Lakikohteiden lisäksi alu-
eelta haettiin yksittäisiä luontoarvoiltaan muusta ympäristöstä erottuvia kohteita (ketolaikut, 
jalopuut, siirtolohkareet jne.).

Luontotyyppiselvitys tehtiin 29.6–3.7. välisenä aikana. Alueelta tehtiin samoilla käyntiker-
roilla jätöshavaintoihin perustuva liito-oravaselvitys sekä pesimälinnustoselvitys, jossa alu-
eelta etsittiin Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja ja kansallisessa uhanalaisluokituksessa 
(Tiainen ym. 2015) mainittuja lintulajeja. 

 Maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. Rapor-
tin 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. Aluetta on saatettu tut-
kia myös laajempien maakuntatasoisten selvitysten yhteydessä (mm. harjualueselvitys, perin-
nemaisemaselvitys).

Yleiskuva harjun laelta etelän suuntaan
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3. Tulokset
3.1. Alueen yleiskuvaus
Alue jaettiin lähinnä maankäyttömuodon sekä kasvillisuustyyppien mukaan kuuteen eri loh-
koon, joista kustakin tehtiin kasvillisuuden yleiskuvaus sekä kuvattiin lohkon muut luontoar-
vot. Lohkorajat on esitetty karttaliitteessä 1.

Lohko 1
Valtaosa suunnitellusta asemakaava-alueesta on reheväkasvuista nurmipuntarpääniittyä, 
jossa valtalajiston muodostavat nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), juolavehnä (Elymus 
repens), niittynurmikka (Poa pratensis), nurmilauha (Deschampsia cespitosa), koiranputki 
(Anthriscus sylvestris) ja nokkonen (Urtica dioica). Muutamin paikoin niityn reunamilla on 
myös vadelmakasvustoja (Rubus idaeus). Niityn keskellä ja reunamilla on kiiltopajukasvusto-
ja (Salix phylicifolia) ja koivuntaimia ja ilman niittoa niitty metsittyisi nopeasti. Niityn itäpää 
on pohjoisosaa puustoisempi ja alueella kasvaa jo mäntyä (Pinus sylvetris) ja yksittäisiä kuu-
sia (Picea abies). Rannan tuntumassa on kapea, epäyhtenäinen pajureunus. Alueella havait-
tiin viimeisellä käyntikerralla runsaasti päiväperhosia. Lohkon itäreunalla on myös hoidettua 
nurmialuetta. Lohkon pesimälinnustoon kuuluu pensaskerttu, joka pesi alueella kahden parin 
voimin sekä satakieli, joka varoitteli rannan tuntumassa.

Lohko 2
Autiotalon ja sen ulkorakennuksen väliin jää pieni haapavaltainen kuvio, jossa kasvaa noin 
20 hieman kookkaampaa haapaa (Populus tremula). Haapojen lisäksi puustoon kuuluu rau-
duskoivuja (Betula pendula). Kuvion reunamilla kasvaa muutamia kiilto- ja tuhkapajuja (Salix 
cinerea). Aluskasvillisuus koostuu lähinnä niittylajeista, kuten nurmilauhasta. Yhdessä haa-
vassa on vanha käpytikan pesäkolo.

Lohkon 1 rehevöitynyttä niittyä
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Lohko 3
Lohko käsittää muutamia vuosia sitten avohakatun harjun rinteen, jossa kasvaa nyt hyvin 
tiheä lehtipuuvesaikko. Vesaikon päälaji on pihlaja (Sorbus auciparia), jonka lisäksi kohteella 
kasvaa hies- ja rauduskoivua, tuomea (Prunus padus) ja harmaaleppää (Alnus incana). Alu-
eella kasvaa myös matalakasvuista tuomipihlajaa (Amelanchier sp). Aluskasvillisuuden lajisto 
koostuu niittylajistosta, mutta rinteen yläosassa valtalajistoon kuuluu paikoin myös mustikka 
(Vaccinium myrtillus).

Lohko 4
Niittyalueen lounaisnurkkauksessa on polun ympäristössä noin aarin kokoinen ketolaikku, 
joka rajautuu rannan puolella jyrkkään harjunrinteeseen. Ketolaikun putkilokasvilajisto on 
runsas ja lajistoon kuuluu mm. kissankello (Campanula rotundifolia), peurankello (Campanu-
la glomerata), ahomatara (Galium boreale), piennarmatara (Galium x pomeranicum), rätvänä 
(Potentilla erecta), hopeahanhikki (Potentilla argentea), ahdekaunokki (Centaurea jacea) ja 
nuokkukohokki (Silene nutans). Ketolaikku on selkeästi rehevöitymässä.

Lohko 5
Rannan ja niityn väliin jää kapea, varttunut metsäkuvio, jossa puusto muodostuu kookkais-
ta haavoista, kuusista, männyistä, rauduskoivuista ja myös kahdesta vuorijalavakasvustosta 
(Ulmus glabra). Kulttuuriperäistä vuorijalavaa kasvaa alueen itäreunalla. Aluspuuston ja pen-
saskerroksen lajistoon kuuluu pihlaja, harmaaleppä ja tuomi. Alueen vanhin puusto kasvaa 
huoltorakennuksen läheisyydessä. Kapea järvenrantametsä ulottuu alueen länsipään sillalle 
asti. Sillan tuntumassa rantaviivassa on pienialainen, rehevä rantametsälaikku, jossa puustoon 
kuuluu vaahtera (Acer platanoides). Alueella on jonkin verran lahopuuta ja myös muutamia 
kolopuita alueella havaittiin. Huoltorakennuksen ympäristössä havaittiin liito-oravan jätöksiä 
neljän puun tyvellä ja alueelta löytyi myös liito-oravan syönnöksiä (puoliksi syötyjä haavan ja 
pihlajan lehtiä). Alue on tyypillistä liito-oravan elinympäristöä. Alueen länsireunalla havaittiin 
aikuinen pikkutikka, joka saattoi pesiä alueella. Pesäkoloa ei alueelta kuitenkaan löytynyt. 
Järven rannalla on venepaikkoja ja alue on paikoin melko kulunutta.

Lohkon 3 hyvin rehevää lehtipuuvesaikkoa
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Lohko 6
Lohkon alue käsittää rantaan asti ulottuvan hakkaamattoman harjunrinteen, joka koillispuo-
lelta rajautuu soranottoalueeseen. Rannan tuntumassa puusto on järeää kuusikkoa, mutta 
rinteen yläosassa puusto vaihtuu harvaan harjumännikköön. Metsätyyppi vaihtelee rannan 
mustikkatyypin kankaasta harjun yläosan karuun puolukkatyypin kankaaseen. Harjun kes-
kivaiheilla aluskasvillisuuden lajistoon kuuluu mm. lillukka (Rubus saxatilis), valkovuokko 
(Anemone nemorosa), sormisara (Carex digitata) ja kielo (Convallaria majalis), mutta vaateli-
aampaa lajistoa ei alueelta löytynyt. Harjun yläosa on harvapuustoista mäntykangasta, jossa 
aluskasvillisuus on varpuvaltaista. Alueella risteilee polkuverkosto.

Lohkon 5 
varttunutta rantametsää

Lohkon 6 
harjumännikköä
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3.2 Liito-oravaselvitys
3.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu 
EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin 
ja on siten erityisesti suojeltu laji koko 
EU:n alueella. Kansallisessa uhanalais-
luokituksessa (Rassi ym. 2010) laji kuu-
luu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen 
liito-oravapopulaation kokoa on vaikea 
tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimus-
ten perusteella laji näyttää taantuneen vii-
meisen vuosikymmenen aikana jopa 30 
%. Liito-oravan suojelustatus on vahva, 
sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta 
edellyttää, että lajin lisääntymis- tai leväh-
dyspaikkoja ei hävitetä eikä heikennetä. 
Alueellinen ympäristökeskus voi kuiten-
kin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana.

3.2.2 Käytetty menetelmä
Suunnittelualueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttä-
en 29.6.2016. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oles-
kelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja 
päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jä-
tösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virt-
samerkkejä, 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. 

3.2.3 Tulokset 
Liito-oravan jätökset ovat parhaiten näkyvissä maalis-huhtikuussa, joten ajankohta ei ollut 
paras mahdollinen liito-oravan jätösten havainnoimiseksi. Lohkon 5 varttuneen rantametsän 
alueelta löytyi kuitenkin merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella. Huoltorakennuksen 
ympäristössä havaittiin liito-oravan jätöksiä neljän puun tyvellä ja alueelta löytyi myös liito-
oravan syönnöksiä (puoliksi syötyjä haavan ja pihlajan lehtiä). Alue on tyypillistä liito-oravan 
elinympäristöä, mutta lisääntymisalueeksi kohde saattaa olla liian pieni. Alueelta on puus-
toinen yhteys lännen suuntaan, mutta ei idän suuntaan.  Alueen pohjoispuolinen harjualue 

on liito-oravalle soveltumatonta elinym-
päristöä lehtipuiden niukkuuden vuoksi.  
Vaikka alue olisi liian pieni liito-oravan 
lisääntymisalueeksi, on kohdetta kui-
tenkin pidettävä Luonnonsuojelulain 
tarkoittamana liito-oravan levähdysalu-
eena ja kohde on huomioitava alueen 
maankäyttöä suunniteltaessa.

Liito-orava

Liito-oravan jätöskasa
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3.3 Pesimälinnusto
Alueen pesimälinnusto on tyypillistä asutuksen reunamien ja puistojen lajistoa. EU:n Lintudi-
rektiivin liitteen I lajeja tai kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainittuja lintulajeja ei alu-
eella pesi. Hieman vaateliaammasta lajistosta mainittakoon pikkutikka, joka havaittiin lohkon 
5 alueella. Lajin pesintää ei kuitenkaan alueella varmistettu. Rannan tuntumassa havaittiin 
myös satakieli, joka todennäköisesti myös pesi alueella. Lohkon 1 niittyalueen pesimälinnus-
toon kuului pensaskerttu, joka pesi alueella kahden parin voimin. Niityn itäosan pensaikko-
alueella havaittiin lähes 50 yksilön pikkuvarpusparvi. Kyseessä oli pesinnän jälkeinen kerään-
tymäparvi. Muutamassa lohkon 6 alueen männyssä havaittiin palokärjen ruokailujälkiä, joten 
pesimäajan ulkopuolella laji liikkuu alueella.

4. Yhteenveto
Nyt inventoiduilla suunnittelualueilla ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia 
luontotyyppejä, Metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä eikä Vesilain tar-
koittamia suojeltavia pienvesiä. Valtaosa alueesta on entistä peltoa, joka on metsittymässä. 
Lohkon 5 alueella on liito-oravan elinpiiri, vaikka kohde lienee liian pieni lisääntyvän naa-
raan elinalueeksi. Alueen pesimälinnustoon ei kuulu Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja 
eikä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym 2015) mainittuja lintulajeja. Alueen 
kasvillisuus on tyypillistä asutuksen reuna-alueiden lajistoa, jossa kulttuurilajien määrä on 
suuri. Alueelta ei löytynyt arkeofyyttejä eli vanhaa asutusta kuvastavia putkilokasvilajeja. Har-
julajistoon kuuluvista lajeista alueella esiintyi nuokkukohokkia, mutta vaateliaita harjulajeja 
ei alueella esiinny. Alueen maankäyttöä suunniteltaessa lohkon 5 rantametsäkuvio kannattaa 
huomioida liito-oravan elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi. Alueella ei ole lepakoiden tal-
vehtimispaikoiksi soveltuvia louhikoita tai vanhoja maakellareita.

Satakieli kuuluu alueen pesimälinnustoon

Nuokkukohokki kuuluu 
alueen ketolajistoon
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