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1 JOHDANTO

Heinolan  kaupungin  maankäyttö  tilasi  keväällä  2018  Luontoselvitys
Metsäseltä  Kauppa-alueen  asemakaava-alueen  luontoselvityksen  jonka
tavoitteena oli tuottaa alueilta maankäytönsuunnittelua varten riittävät
luontotiedot  ja  arviot  mahdollisista  jatkoselvitystarpeista.  Raportissa
esitetään  selvityksen  tulokset.  Työ  käsitti  olemassa  olevien
luontotietoaineistojen  hankkimisen  ja  tulkinnan,  niin  sanottujen
lakikohteiden  ja  arvokkaiden  luontotyyppien  selvittämisen  sekä
luontodirektiivin IV a) liitteessä mainittujen alueille potentiaalisten lajien
esiintymisen ja soveliaan elinympäristön arvioinnin.  Maastotyöt alueilla
tehtiin  touko–elokuussa.  Luontoselvityksen  maastotöistä  ja
raportoinnista  vastasi  Timo  Metsänen.  Metsänen  on  koulutukseltaan
ympäristösuunnittelija  (AMK)  ja  luontokartoittaja  (eat).  Syventävän
eliöryhmä  tentin  hän  suoritti  linnuista  sekä  nisäkkäät,  matelijat,
sammakkoeläimet  ja  kalat  -kokonaisuudesta.  Metsänen  toimii
luontokartoitusalalla  itsenäisenä  yrittäjänä  ja  omaa  lähes
kahdenkymmenen  vuoden  kokemuksen  erilaisten  luontokartoitusten
laatimisesta.

2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS

Heinola  sijaitsee  keskellä  Päijät-Hämettä,  eteläboreaalisella
kasvillisuusvyöhykkeellä,  Järvi-Suomen  ja  Lounaismaan  eli
Vuokkovyöhykkeen  metsäkasvillisuuslohkojen  rajalla.  Selvitysalue
sijaitsee  Tähtiniemen  eteläosassa,  Sinilähteen  moottoritieliittymän
länsipuolella  ja  rajautuu  osittain  Ruotsalaisen  Hevossaarensalmeen.
Etäisyyttä  Heinolan  kaupungin  keskustaan  on  vajaat  kaksi  kilometriä.
Alueen  pohjoisosa  on  metsäinen  ja  kallioinen.  Eteläosaan  kuuluu
Citymarket, teitä ja asutuksen läheistä metsää. Kohde kuuluu Kymijoen
vesistöalueeseen ja Ruotsalaisen valuma-alueeseen.

Alla  on  esitetty  kohteen  sijainti  yleiskartalla  ja  peruskarttapohjalla
(Kartta  1).  Alueen  pinta-ala  on  noin  53 hehtaaria.  Päijät-Hämeen
maakuntakaavassa  2014  alue  sijoittuu  taajamatoimintojen  alueelle  (A)
(Päijät-Hämeen liitto, 2017).
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Kartta  1.  Alueen  sijainti  ja  selvitysalueen  karkea  rajaus
peruskarttapohjalla.

3 AINEISTOT, MENETELMÄT, SELVITYKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Luontoselvityksen  tarkoituksena  oli  tuottaa  asemakaava-alueelta
laadukas ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen riittävä luontoselvitys
kohteen maankäytönsuunnittelua ja luontovaikutusten arviointia varten.
Tilaajan tarjouspyynnön mukaisesti alueen luontoselvitykseen sisältyvät
seuraavat asiat:
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• Luonnonsuojelulain  29  §  (1996)  ja  -asetuksen
(1997/2005),  vesilain  (2  luvun  11§:n  mukaisten
kohteiden  sekä  3  luvun  2  §  kohdan  8  kohteiden),
metsälain  erityisen  tärkeiden  elinympäristöjen  sekä
muiden  mahdollisesti  arvokkaiden  luontotyyppien
(avainbiotoopit) kartoitus

• Olemassa  olevan  luontotiedon  kokoaminen  aiemmista
selvityksistä,  ympäristöhallinnon  rekistereistä  (Hertta)
tai muista julkisista lähteistä

• Todettujen  arvokkaiden  luontokohteiden  (ELY-
keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen, Päijät-Hämeen
liiton ja mahdolliset kunnan tiedot) selvittäminen

• Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaiset Euroopan Yhteisön
luontodirektiivin  IV(a)  eläinlajien  selvästi  havaittavien
lisääntymis-  ja  levähdyspaikkojen  sekä  muiden
luonnonvaraisille  eläimille  ja  kasveille  tärkeiden
alueiden kartoitukset *

• muiden  luontokohteiden  kartoitus,  joihin  kaavalla
saattaa olla vaikutuksia

• suositusten antaminen luontoarvoiltaan rakentamiseen
rakentamisen ulkopuolelle jätettävistä alueista

• koosteen  laatiminen  kohteilta  otetuista  valokuvista
karttapohjalle numeroituna

*  poislukien  tarjouspyynnön  mukaisesti  liito-orava  ja
lepakot

3.1 Aiemmat tutkimukset ja selvitykset

Alue  on  sisältynyt  pääosin  vuonna  2007  tehtyyn  Tähtiniemen
luontoselvityksen selvitysalueeseen (Hietaranta, J. 2008) ja vuonna 2009
laadittuun Tähtiniemen luonto- ja maisemaselvityksen selvitysalueeseen
(Metsänen,  T.  &  Niinimäki,  H.  2009).  Selvitys  ei  vuonna 2009  kattanut
Hevossaarentien  eteläpuolelle  jääneitä  lähimetsäalueita.  Lisäksi
Vauhkonen  (2009)  on  tehnyt  samalla  alueella  liito-oravaselvityksen.
Alueen  liito-oravatilanne  kartoitettiin  uudestaan  keväällä  2018
(Metsänen,  T.)  Lisäksi  tausta-aineistona  olivat  käytettävissä  raportit
kangasvuokkoinventoinneista  Päijät-Hämeessä  2008–2010  (Vauhkonen,
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2011)  ja  täydennysraportti  liito-oravan  esiintymisalueista  Heinolassa
(Vauhkonen, 2007).

3.2 Olemassa olevat muut aineistot

Julkaisuiden  ja  raporttien  lisäksi  aluetta  koskevia  muita  työssä
käyttökelpoisia  (paikkatieto)aineistoja  pyrittiin  hankkimaan  eri
organisaatioilta. Hankittuja tai tarkastettuja aineistoja olivat:

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
• Luonnonsuojelualueet (yksityiset ja valtion)
• Natura 2000 -alueet
• Pohjavesialueet
• Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt
• Luonnonsuojeluohjelma-alueet
• Soidensuojelun täydennysehdotus

LUOMUS
• Laji.fi portaali.

Hämeen ELY-keskus
• Hertta -rekisterin uhanalaisten lajien tiedot

Päijät-Hämeen liitto
• POSKI -hankkeen loppuraportti (2013)
• Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys ja laajat yhtenäiset 

metsäalueet (2013)
• Päijät-Hämeen hiljaiset alueet (2012) 

Heinolan kaupunki
• Ympäristöpuolen luontotiedot
• Maankäyttöpuolen luontotiedot
• Metsäpuolen metsä- ja luontotiedot

BirdLife Suomi
• Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden rajaukset (IBA-alueet)
• Kansallisesti tärkeiden lintualueiden rajaukset (FINIBA-alueet)

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (PHLY)
• Maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden (MAALI) 
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luonnosaineisto

3.3 Muut tiedot ja aineistot

Muinaismuistorekisterissä  alueelta  ei  ollut  tietoa  historiallisista
kohteista.

3.4 Vuonna 2018 tehty selvitys

Maastoinventoinnit  alueella  suoritettiin  maastokaudella  2018  touko–
elokuun  välisenä  aikana,  jolloin oli mahdollista  tunnistaa  ja  löytää
luontoarvoja  ilmentävää  (kasvi)lajistoa  mahdollisten  arvokkaiden
luontokohteiden  tunnistamiseksi  ja  rajaamiseksi  sekä  havaita
viitasammakoita  (iltayö)  ja  luontodirektiivin  IV  a)  liitteen  tiettyjä
sudenkorentolajeja.  Kohteilla  otettiin  valokuvia  ja  rajattiin
huomionarvoiset  alueet  kartoille  hyödyntäen  QField  -paikkatieto-
ohjelmaa.

Arvokkaat tunnetut lajiesiintymät (luontodirektiivin IV a lajit,  erityisesti
suojeltavat,  uhanalaiset,  kansainväliset  vastuulajit)  tarkistettiin
maastossa.  Mikäli  inventointiaika  ei  ollut  optimaalinen  ko
lajille/lajiryhmälle  suoritettiin  niille  sopivien  elinympäristöjen  laadun  ja
lajien esiintymispotentiaalin arviointi.

Arvokkaiden  luontokohteiden  sijainti,  tila  ja  status  päivitettiin
maastoinventoinneissa.  Samalla  etsittiin  uusia  eri  kriteerit  täyttäviä
(muun muassa em. lakikohteet) elinympäristöjä.

Maastoinventointiin  käytettiin  alueella  yhteensä  noin  7 tuntia.
Inventoinnit  suoritettiin 11.5.  (viitasammakko),  2.6.  ja  16.6.  (korennot),
3.8.2018 (kasvillisuus ja luontotyypit).

4 KOHTEIDEN ARVOTTAMINEN

Kohteiden arvottamisessa on käytetty Södermanin (2003) luokittelua.

4.1 Kansainvälisesti arvokkaat

•Natura-alueet (SAC ja SPA, myös ehdotetut SCI)
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•Kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet, ns. IBA-alueet
•Ramsar-alueet

4.2 Valtakunnallisesti arvokkaat

•Kansallispuistot
•Luonnonpuistot
•Soidensuojelualueet
•Lehtojensuojelualueet
•Muut valtakunnallisesti arvokkaat luonnonsuojelualueet
•Erämaa-alueet
•Koskiensuojelulain mukaiset vesistöt
•Valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet

- kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma
- soidensuojelun perusohjelma
- lintuvesien suojeluohjelma
- valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma
- lehtojensuojeluohjelma
- rantojensuojeluohjelma
- vanhojen metsien suojeluohjelma

•Valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet (vaikka 
kohteet eivät kuulu ohjelmiin)

•Kansallisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet, ns. FINIBA-alueet
•Kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä
•Äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien 
esiintymispaikat
•Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat
•Kohteet, joilla on vesilain luontotyyppejä

4.3 Maakunnallisesti arvokkaat

•Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi 
luokitellut kohteet
•Maakuntakaavojen suojelualuevaraukset
•Maakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat
•Maakunnallisesti / seudulliset merkittävät muut luontokohteet
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4.4 Paikallisesti arvokkaat

•Kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
•Yleis- ja asemakaavojen suojelualuevaraukset
•Paikallisesti uhanalaisten tai harvinaisten lajien esiintymispaikat
•Muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat kohteet

4.5. Muut arvokkaat

Kohteet, jotka eivät ole yllä mainituissa luokissa, mutta jotka ovat luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret, 
yhtenäiset, tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät tai 
uhanalaisten lajien kannalta tärkeät korvaavat paahdeympäristöt (mm. 
hiekkakuopat, tie- ja rataleikkaukset)
        

5 KOHTEEN KUVAUS JA TULOKSET

5.1. Kuvaus

Selvitysalue  sijaitsee  Tähtiniemen  eteläosassa,  Sinilähteen
moottoritieliittymän  länsipuolella  ja  rajautuu  osittain  Ruotsalaisen
Hevossaarensalmeen.  Etäisyyttä  Heinolan  kaupungin  keskustaan  on
vajaat  kaksi  kilometriä.  Alueen  pohjoisosa  on  metsäinen  ja  kallioinen.
Korkeuserot  ovat  melko  suuria.  Metsät  ovat  pääasiassa  talousmetsiä.
Eteläosaan  kuuluu  Citymarket,  teitä  ja  asutuksen  läheistä  metsää.
Itäpuolelta  aluetta  rajaa  moottoritie  ja  lännestä  vesistö.  Alueen
eteläosassa  on  vanha  Apajalahdenvuoren  louhos.  Alueella  ei  ole
asuinrakennuksia. Alueen ortoilmakuva esitetään kartalla 2.
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Kartta 2. Pitkäniemen selvitysalue ilmakuvapohjalla.
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5.2. Kasvillisuus ja luontotyypit

Eteläosa

Hevossaarentien  ja  Kauppakaaren  eteläpuolelle  jää  asutukseen
rajoittuvia metsiä. Kauppakaaren eteläpuoleinen metsä on sekametsää,
jossa  on  keskiosassaan  vanhoja  ojia  merkkinä  pelto-  ja/tai
niittyhistoriasta. Tämä osa metsästä on myös kosteampaa ja rehevämpää
sekä koivuvaltaista. Kosteamman osan ja kallion väliin jää myös kuusi- ja
haapavaltaista  liito-oravalle  soveliasta  metsää  (kuva  1.).  Lahopuuta  on
runsaasti. Kasvillisuuteen kuuluu muun muassa soreahiirenporras, korpi-
imarre, käenkaali, vaahtera, metsäkorte, metsäimarre ja näsiä. Itäpuolella
lehtoa puusto on nuorempaa sekametsää eikä enää lehtoa. Länsipuolella
on karumpi kalliomännikkö.

Kuva 1. Kauppakaaren eteläpuolen lehtoa ja liito-oravalle soveliasta 
metsää.

Apajalahdenkallio

Hevossaarentien ja Apajalahden väliin jää kallioinen metsä. Pääpuulaji on
mänty,  muita  puita  kasvaa  varsinkin  osa-alueen  eteläosassa,  kuusta,
koivua, tuomea, pihlajaa, katajaa ja haapaa. Puuston keski-ikä on noin 80–
100  vuotta,  mutta  kallion  päällä  on  myös  yli  150-vuotiaita  mäntyjä.
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Kasvillisuuteen kuuluu puolukka, kanerva, mustikka, kielo, lampaannata,
metsäkastikka,  metsälauha,  metsätähti,  nuokkuhelmikkä,  kallioimarre,
kangasmaitikka, metsäalvejuuri, sianpuolukka, ahosuolaheinä ja yövilkka.
Jäkäliä on hyvin, lahopuuta niukalti. Kallion päällys on kuivaa ja kuivahkoa
kangasta, alaosat tuoretta kangasta.

Alueen eteläosan läpi on ilmeisesti kulkenut aikaisemmin voimalinja, joka
on sittemmin purettu – vain väylä on jäänyt. Alueella on polkuja merkkinä
virkistyskäytöstä ja kallion laella on lepakkopönttö.

Kuva 2. Kallioharjanteella kulkee polku ja puussa on lepakonpönttö.

Apajalahden eteläpuoli

Apajalahdenkallion ja vuoren väliin jää alue, jossa on rehevämpää rantaa
ja tieuran kaakkoispuolella vanha kuusikko, jossa virtaa noro. Perukassa
kasvaa muun muassa raitaa, koivuja, mesiangervoa, vuohenputkea, ranta-
alpia,  soreahiirenporrasta,  käenkaalia,  lillukkaa,  sananjalkaa,  tuomea,
vadelmaa  ja  sinivuokkoa.  Rannassa  on  ihmisvaikutusta  muun  muassa
tieuran muodossa. Puusto on melko nuorta.

Kuusikossa  tavattiin  muun  muassa  näsiää,  soreahiirenporrasta,
sinivuokkoa,  käenkaalia,  oravanmarjaa,  korpi-imarretta,  metsäkortetta,
mustakonnanmarjaa,  vadelmaa,  tuomea  ja  mustaherukkaa.  Puusto  on
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vanhaa  ja  runsaslahopuustoista.  Noro  on  luonnontilaisen  kaltainen
Hevossaarentien  ja  louhokselle  johtavan  tieuran  välissä.  Noron
kaakkoisosassa oli  myös viitteitä tihkupinnoista ja metsätyyppi alueella
on enimmäkseen kosteaa keskiravinteista lehtoa.

Kuva 3. Noron kuusikko.

Apajalahti ja rinnemetsä

Apajalahdenvuoren  länsirinne  on  jyrkkä  ja  louhikkoinen.  Puusto,  joka
koostuu pääasiassa männyistä ja koivuista, on vanhaa, jopa 150-vuotiasta.
Kasvillisuuteen  kuuluu  mustikka,  kataja,  puolukka,  metsäimarre,
kangasmaitikka,  kallioimarre,  sinivuokko,  kielo,  metsäkastikka,
oravanmarja,  nuokkuhelmikkä,  näsiä  ja  kultapiisku.  Rannassa  kulkevan
polun  varrella  kasvoi  myös  rauhoitettu  valkolehdokki.  Puolivälissä
rinnettä oli kolme isompaa lepakkopönttöä.

Lahden perukka on ruovikon, vesikasvillisuuden ja suon mosaiikkia. Suolla
on  pieniä  koivuja  ja  paljon  rahkasammalia,  muun  muassa
okarahkasammalta. Myös järvikortetta ja saroja on paikoin runsaasti. Suo
jatkuu hieman myös metsän puolelle.
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Kuva 4. Apajalahden rantaa kulkeva polku.
       

Kuva 5. Apajalahden perukka.
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Niemi

Apalahteen kurottava niemi on sekametsää, jossa kasvaa mäntyä, koivua,
haapaa,  katajia  ja  pihlajaa.  Puusto  on  noin  60–80  -vuotiasta  ja  osin
harvennettua.  Kärkiosa  on  luonnontilaisempi  ja  puusto  vanhempaa.
Kenttäkerroksessa on mustikkaa ja puolukkaa. Muita kasveja ovat muun
muassa  kangasmaitikka,  pikkutalvikki,  riidenlieko,  lampaannata,
metsälauha ja metsäkastikka. Rannassa kulkee polku ja niemen kärjessä
on epävirallinen tulipaikka. Lahopuuta on rannan tuntumassa.

Kuva 6. Niemen tulipaikka ja vanhat männyt.

Rantaviiva

Niemestä pohjoiseen aina selvitysalueen rajalle  asti  on kapealti  (20–30
metriä)  melko  luonnontilaista  sekametsää,  jossa  kasvaa  paikoin
vanhojakin,  yli  100-vuotiaita  mäntyjä.  Metsätyypit  vaihtelevat  ja
vuorottelevat  mustikka-  ja  puolukkatyyppien  välillä.  Kasvillisuuteen
kuuluu tyypillisiä kangasmetsän heiniä.
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Kuva 7. Rannan mäntyjä ja moderni ”jatulintarha”.

Rannalta  itään  on  avohakkuupalstat,  joille  on  jätetty  muutamia  isoja
haapoja.
        

Kuva 8. Rannan suunnasta kuvattu avohakkuu.
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Sisäosan kuusikko

Avohakkuun  itäpuolelta  alkaa  harvennushakattu  noin  50–60  -vuotias
kuusikko,  joka  jatkuu  etelässä  Apajalahdelle  asti.  Seassa  kasvaa  vähän
koivua.  Aluskasvillisuus  on  melko  niukkaa  ja  koostuu  muun  muassa
metsäkortteesta,  metsäalvejuuresta,  oravanmarjasta,  kielosta  ja
mustikasta.  Kuusikon  itäosassa  on  pieni  haapaa  ja  metsälehmuksia
kasvava  ala,  jossa  kasvoi  myös  kuusia,  tuomia,  pihlajia,  mustikkaa  ja
kieloa.
     

Kuva 9. Sisäosan harvennettua kuusikkoa.

Koillisosa

Selvitysalueen  koillisosa  on  rikkonainen  alue,  jolla  sijaitsee  kolme
avohakkuuta, noin itä-länsisuuntainen kuusimetsäkaistale, nuoria metsiä,
ja  kostea  korpipainanne.  Moottoritien  varressa  on  lisäksi  iäkkäämpi
havupuukuvio.

Korpipainanteessa  kasvoi  mäntyjä,  koivuja,  kuusia  ja  leppiä.
Valtakasvillisuus  koostui  mustikasta  ja  puolukasta  (mättäillä),
metsäkortteesta,  korpikaislasta  ja  saroista.  Pohjalla  rahkasammalia,
muun  muassa  korpi-  ja  vaalearahkasammalta.  Korpea  pitkin  kulki
hirvieläinten polku. 
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Kuva 10. Kosteapohjainen korpijuotti koillisosassa.

        

Kuva 11. Moottoritien varren ”suojametsä”.
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Apajalahdenvuori

Lähinnä moottoritietä on noin 80–100 -vuotiasta mäntyvaltaista metsää.
Tasaisempi  lakialue  on  puustoltaan  nuorempaa  ja  seassa  kasvaa
enemmän  kuusia  ja  katajia.  Varpuihin  kuuluu  mustikka,  puolukka  ja
kanerva. Muita kasveja ovat muun muassa metsäkastikka, metsälauha ja
sananjalka.

Vuoren  lounaisnurkassa  on  luonnontilaisen  kaltaista  vanhaa,  yli  150-
vuotiasta  kalliomännikköä,  jossa  jossa  eri  kangasmetsätyypit
vuorottelevat.  Yhdessä  männyssä  oli  palokoro.  Kohteella  kasvaa  myös
katajaa, kanervaa, lampaannataa, metsälauhaa ja eteläjyrkänteessä myös
kalliokieloa ja isomaksaruohoa. Kalliopaljastumilla on runsaat jäkäliköt.
      

Kuva 12. Tasaisen lakiosan tasaikäistä nuorehkoa männikköä.
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Kuva 13. Apajalahdenvuoren kalliometsän jäkälikköä.

5.3. Arvokkaat luontokohteet

5.3.1 Lakikohteet

Kauppa-alueen  selvitysalueelta  ei  oltu  aiemmin  raportoitu
luonnonsuojelulain 29§ tarkoittamia kohteita, eikä niitä löydetty nytkään.

Vesilain mukaiseksi kohteeksi tulkittiin Apajalahdenvuoren eteläpuolinen
noro (kohde 1.), joka on samalla myös metsälain mukainen kohde.

Metsälain  erityisen  tärkeiksi  elinympäristöiksi  alueelta  on  aiemmin
tunnistettu Apajalahden rantaluhta (kohde 2.).  Muita metsälakikohteita
alueella  ovat  Apajalahdenvuoren  länsirinteen  louhikko  (kohde  3.),
Apajalahdenkallion avokallio (kohde 4.) Lakikohteet on esitetty kartalla 3.
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Kartta 3. Selvitysalueen ns. lakikohteet.
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5.3.2 Muut kohteet

Alueella  tunnistettiin  ja  rajattiin  kuusi  muuta  luontoarvoiltaan  ja
kasvillisuudeltaan paikallisesti arvokasta kohdetta, jotka soveltuvat myös
METSO-ohjelman kohteiksi. Kohde 5 on vanha kalliometsä, johon sisältyi
myös  yksi  metsälain  mukainen  avokallio.  Kohteella  oli  myös
lepakkopönttö.  Kohde  6.  on  noron  ympäristön  lehto-  ja  lehtomainen
kuusivaltainen kangasmetsä,  jossa on isoja ja  vanhoja puita sekä viileä
pienilmasto.  Kohde  7.  käsittää  Apajalahdenvuoren  lakiosan  sekä
länsirinteen  louhikon  (metsälain  kohde  3.)  ja  rannan  iäkkään  puuston.
Myös tällä kohteella oli lepakkopönttöjä. Alue 8. on kapea rantametsä,
jossa seassa on vanhoja puita sekä jonkin verran lahopuuta. Alue 9. on
lehtipuukuvio,  jossa kasvoi  metsälehmuksia ja  isohkoja haapoja.  Kohde
10.  on  korpipainanne,  joka  on  ojittamaton  ja  se  toimii  hirvieläinten
kulkureittinä. Kohteet on esitetty kartalla 4.
       

Kuva 14. Apajalahdenvuoren länsirinteen lepakkopöntöt.
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Kartta 4. Selvitysalueen muut arvokkaat elinympäristöt.
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5.4. Lajisto

Liito-orava

Selvitysalueella on tehty keväällä 2018 liito-oravaselvitys, jonka tulokset
on raportoitu erikseen (Metsänen, T. 2018).

Lepakot

Lepakoiden  kartoitus  ei  sisältynyt  luontoselvityksen  toimeksiantoon,
mutta  olemassa  olevista  tiedoista  tunnetaan  Apajalahden  louhoksen
merkitys  lepakoiden  talvehtimis-  ja  syyskerääntymispaikkana  (esim.
Metsänen, T. 2013). Louhos on luonnonsuojelulain mukainen lepakoiden
lisääntymis-  ja  levähdyspaikka.  Viitasammakkokartoituksen  yhteydessä
Apajalahdella havaittiin kaksi pohjanlepakkoa ja yksi vesisiippa.

Linnusto

Liito-oravaselvityksen  yhteydessä  alueella  havaitut  maankäytössä
huomioon  otettavat  linnut  kirjattiin  ylös.  Varsinainen
pesimälinnustoselvitys  ei  sisältynyt  toimeksiantoon.  Alueella  esiintyi
uhanalaisista lajeista hömötiainen ja viherpeippo.

Viitasammakko

Selvitysalueella  havaittiin  Apajalahden  perukassa  kuusi  soidintavaa
viitasammakkoa.

Täplälampikorento

Vuoden  2009  selvityksessä  Apajalahden  perukassa  oli  havaittu
täplälampikorentoja  (Metsänen  T.  &  Niinimäki,  H.  2009).  Vuoden  2018
maastotöissä  lajin  todettiin  edelleen  esiintyvän  kohteellla,  jolloin
kesäkuun käynnillä paikalla havaittiin kolme koirasyksilöä.

Lajihavainnot on esitetty kartalla 5.

        

24



Kartta 5. Selvitysalueen lajihavaintoja.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

6.1. Johtopäätökset

Selvitysalueelta tiedossa olevien tai vuoden 2018 selvityksissä tehtyjen
havaintojen  valossa  alueella  on  olemassa  joitakin  merkittäviä
luontoarvoja.

Vesilain mukainen noro ympäristöineen luokitellaan Södermanin (2003)
mukaan valtakunnallisesti  arvokkaaksi kohteeksi.  Lisäksi viitasammakon
ja  täplälampikorennon  lisääntymis-  ja  levähdysalue  Apajalahden
pohjukassa  on  Luontodirektiivin  suojelema  kohde.  Samoin  aiemmin
tunnistettu louhoksen lepakoiden talvehtimispaikka.

Paikallisia  luontoarvoja  edustavat  muutamat  löydetyt  metsälain  10§:n
erityisen  tärkeät  elinympäristöt  ja  kuusi  METSO-ohjelmaan  soveltuvaa
metsäkohdetta.

6.2. Suositukset maankäyttöön

Tunnistetut  luontoarvokohteet  suositellaan  rajattavan  pois
rakentamiselta  ja  huomioitavan  niiden  luontoarvot  huomioivin
kaavamerkinnöin  ja  -määräyksin.  Osaa  alueista  voidaan  hyödyntää
virkistykseen (Apajalahden niemi ja rantametsäkaistale) ilman että niiden
luontoarvot  merkittävästi  heikkenevät.  Karuille  kallioille,  joilla  kasvaa
muun  muassa  jäkäliä,  ei  suositella  virkistyskäytön  ohjaamista.
Rakentamiselle  soveltuvin  aluekokonaisuus  on  selvityksen  perusteella
moottoritien läheinen itäosa.

Mikäli  kolopuita  ja  tai  lepakonpönttöjä  sisältäviä  alueisiin  kohdistuu
muuttuvaa  maankäyttöä,  on  niiden  merkitys  lepakoiden  päiväpiiloina
suositeltavaa selvittää.
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