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Marttilan Rossalan alueen luontoinventointi

1. Alueen sijainti ja inventointityötä koskevat tiedot

Marttilan kunnassa Rossalan alueella inventoitiin osana asemakaavan valmisteluprosessia n. 20 ha

laajuinen aluerajaus, joka sijoittuu kirkonkylän pohjoispuolelle. Rajaus sisältää metsätalousmaata,

peltoa sekä vähäisessä määrin rakennettua ympäristöä. Alueelta ei ole tiedossa aiempia luontoarvoja

kartoittaneita selvityksiä.

Inventoinnin maastotyö tehtiin kahdessa vaiheessa 12.5. ja 5.6. 2009. Työstä vastasivat Mika Lehto

ja Pekka Sillanpää Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää Oy:stä. Inventoinnin kohteena olivat

putkilokasvit, linnut sekä liito-orava. Lisäksi kartoitettiin rajauksella sijaitsevat luontotyypit sekä

arvioitiin alueen arvoa maisemallisesta näkökulmasta. Inventoinnin kohteena ollut lajisto

kartoitettiin kulkemalla rajaus kattavasti läpi sekä määrittämällä GPS:n avulla huomionarvoisten

lajien esiintymispaikkojen koordinaattipisteet. Linnusto inventoitiin kahtena aamuna aikavälillä

05.30 – 08.00. Liito-oravan esiintyminen kartoitettiin toukokuussa tarkastamalla lajille soveltuvista

elinympäristöistä lajin läsnäolon osoittavat merkit (kolopuut ja ulostepapanat).

2. Inventoinnin tulokset

2.1 Alueen yleiskuvaus

Inventointirajaus on noin 300 m levyinen ja 700 m pituinen. Etelässä se rajoittuu Martintien ja

Nahkurintien asutukseen sekä Marttilan koulun kiinteistöön. Alueen itäraja myötäilee Ihmistenojaa,

joka kirkonkylän eteläpuolella laskee Paimionjokeen. Alueen korkein piste on Tervaskannonmäen

laki, joka on 72,1 m merenpinnan yläpuolella. Ihmistenojan uoma sijaitsee rajauksen

kaakkoiskulmassa alimmillaan noin 60 m korkeudella merenpinnasta.

Inventointirajaus sisältää sekä lajistolliselta että maisema-arvoiltaan eri tyyppisiä ympäristöjä.

Suurin osa alueesta, noin kaksi kolmannesta, on metsää, jonka ikä vaihtelee 15-20-vuotiaasta

taimikosta vanhoihin, jo järeytyneisiinkin metsiin. Myös luontotyypeissä ja niiden lajistollisessa

koostumuksessa on suuria eroja osa-alueiden välillä. Rajaus sisältää metsäisiä elinympäristöjä

ojanvarren lehtomaisesta kankaasta Tervaskannonmäen karuun ja kallioiseen männikköön.

Ihmistenojan tulva- ja eroosiovaikutteinen rantavyöhyke lisää elinympäristöjen monimuotoisuutta.

Pinta-alasta noin kolmannes muodostuu rajauksen eteläpäähän sijoittuvasta pellosta, jonka

reunametsät, erillinen metsäinen saareke sekä Ihmistenojan rantavyöhyke muodostavat alueelle

keskeisen maisemaelementin. Rakennettua ympäristöä rajauksella edustavat Ihmistenojan

länsipuolta kulkeva pelto- ja metsätie, läheisen koulun soritettu urheilukenttä

varastorakennuksineen, kuntorata sekä alueen koillisosassa sijaitseva pieni vedenottamo.

2.2 Kuviojako luontotyyppeihin

1. Ihmistenojan puronvarsikuusikko

Luontoarvoiltaan alueen merkittävin kokonaisuus on Ihmistenojan länsipuolella sijaitseva

puronrantametsä. Kuviolle on hiljattain rakennettu kapeahko tiepohja, joka on jatkeena eteläpuolella
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pellon halki kulkevalle tielle ja päättyy pohjoisessa Ihmistenojan yli kulkevalle kävelysillalle.

Ihmistenojan puoleiselta osaltaan metsä on valtapuustoltaan järeää tuoretta ja lehtomaista kangasta,

jossa pääpuulajina on kuusi (Picea abies). Aluskasvillisuutena esiintyy mm. ketunleipää (Oxalis

acetosella), oravanmarjaa (Maianthemum bifolia) sekä jänönsalaattia (Mycelis muralis).

Alueen pohjoispäässä lähellä vedenottamoa puusto muuttuu lehtipuuvaltaisemmaksi. Kuusen lisäksi

sekapuina esiintyvät harmaaleppä (Alnus incana), raita (Salix caprea) ja tuomi (Prunus padus).

Myös lahoa lehtipuuta esiintyy alueella runsaasti. Lähellä vedenottamoa on pienialaisesti rehevää

lähdevaikutteista elinympäristöä, jonka lajistoa ovat esimerkiksi lehtovirmajuuri (Valeriana

sambucifolia) ja tupassara (Carex nigra ssp. juncella).

Tiepohjan länsipuoli rajoittuu Tervaskannonmäen nuoreen männikköön ja on puronrannan

kuusimetsää vähän karumpaa. Puustossa esiintyy myös mäntyä (Pinus sylvestris), kenttäkerroksen

lajistoa ovat mustikka (Vaccinium myrtillus), puolukka (V. vitis-idaea) ja esimerkiksi ketunlieko

(Huperzia selago).

Puronvarsimetsän linnustossa huomionarvoisia lajeja ovat uhanalaiset, vaarantuneiksi (VU)

luokitellut tiltaltti (Phylloscopus collybita) ja pikkutikka (Dendrocopos minor). Tiltaltilla oli

inventointiajankohtana reviiri alueen pohjoisosassa. Pikkutikasta ei tehty suoraa havaintoa, mutta

puronrannan lahopuustosta löytyi lajille tyypillinen, kokonsa puolesta helposti muiden lajien

tekemistä erottuva pesäkolo. Alueella esiintyy myös EU:n lintudirektiivin I-liitteessä mainittu pyy

(Bonansa bonasia). Puronvarren kuusikoille tyypillisiä yleisiä lintulajeja ovat esimerkiksi tavatut

mustarastas (Turdus merula), rautiainen (Prunella modularis), punarinta (Erithacus rubecula) ja

kuusitiainen (Parus ater). Rehevämmillä osilla viihtyvät esimerkiksi lehtokerttu (Sylvia borin) sekä

sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix). Ihmistenojan rantavyöhykkeellä pesii rantasipi (Actitis

hypoleucos).

Puronvarsimetsä on liito-oravan (Pteromys volans) elinympäristöä. Laji luokitellaan vaarantuneeksi

ja se kuuluu EU:n luontodirektiivin tiukasti suojeltuihin lajeihin (liite IV-a), joiden lisääntymis- ja

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Inventoinnin toukokuun-käynnin

yhteydessä liito-oravan papanoita tavattiin raitojen ja kuusien juurelta useista eri pisteistä, eniten

alueen keskiosilta. Myös Ihmistenojan toiselta puolelta ja inventoidun rajauksen pohjoispuolelta

löytyi liito-oravan ulosteita. Yhteensä lajille soveltuvan biotoopin pinta-ala Ihmistenojan molemmin

puolin on noin 8-10 hehtaaria.

Monipuolisena ja runsaslajisena sekä tietä lukuun ottamatta lähes luonnontilaisena elinympäristönä

puronvarren vanha kangasmetsä, siihen liittyvä lähteinen, lehtipuuvaltaisempi osuus sekä puron

rantavyöhyke ovat arvokas kokonaisuus. Alueen arvoa lisäävät elinympäristössä esiintyvät

uhanalaiset lajit tiltaltti, pikkutikka ja liito-orava.

2. Ihmistenojan tulvaranta ja rantaniitty

Ihmistenojan ja pellon väliin jäävä rantavyöhyke on tulvavaikutuksen takia rehevä ja lajistollisesti

huomionarvoinen elinympäristö. Puronvarren voidaan katsoa lukeutuvan sekä vesilaissa

mainittuihin luontotyyppeihin (luonnontilaiset purot) että metsälain mukaisiin erityisen tärkeisiin

elinympäristöihin (lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä

pienten lampien välittömät lähiympäristöt). Vyöhyke on hyvin vähäpuustoinen ja puronrannan

eroosiovyöhykkeessä kokonaan puuton. Puron välittömässä läheisyydessä ruohovartinen

kasvillisuus muodostuu enimmäkseen varhain keväällä kukkivista lajeista kuten mukulaleinikki,
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(Ranunculus ficaria), kevätleinikit (Ranunculus auricomus) ja rentukka (Caltha palustris), sekä

myöhemmin kasvukaudella tilan valtaavista voimakaskasvuisemmista lajeista kuten mesiangervo

(Filipendula ulmaria), keltaängelmä (Thalictrum flavum) ja karhunputki (Angelica sylvestris).

Puron vesirajassa kasvaa mm. viiltosaraa (Carex acuta) ja rantaluikkaa (Eleocharis palustris).

Ihmistenojan rantavyöhyke kangasmetsän (kuvio 1) ja puron välissä on enimmäkseen kapea.

Muutamissa kohdin tulvavaikutuksen alainen rantamaa levenee muodostaen rehevän kaistaleen,

jolla kasvaa mm. kurjenmiekkaa (Iris pseudacorus), rentukkaa ja mukulaleinikkiä.

Rajaukseen sisältyy myös pienialainen, kuivemman maan niitty, joka sijaitsee tien toisella puolella.

Puista ja pensaista lähes ainoita ovat katajat (Juniperus communis). Ruohovartinen kasvillisuus

muodostuu tavallisista lajeista kuten metsäkurjenpolvesta (Geranium sylvaticum) ja erilaisista

heinistä.

Pienialaisen rantavyöhykkeen ja –niityn lintulajistoa edustavat esimerkiksi hernekerttu (Sylvia

curruca) sekä rantasipi.

Koko puronvarren rantaympäristö on lajistollisesti ja maisemallisesti arvokas kokonaisuus.

Kasvilajisto ei sisällä uhanalaisia lajeja, mutta on muutamine harvemmin tavattavine lajeineen siitä

huolimatta huomionarvoinen. Avoimena elinympäristönä rantavyöhykkeellä on myös merkitystä

esimerkiksi päiväperhosten ja muiden hyönteisten kannalta.

3. Pienialaiset reunametsät ja saarekkeet

Alueella on useita pienialaisia kangasmetsäsaarekkeita ja laajempien kuvioiden reunametsiä.

Itsenäisinä elinympäristöinä pienialaiset laikut eivät ole erityisen arvokkaita, mutta osalla voi olla

merkitystä ekologisina käytävinä tai tärkeämmän elinympäristön suojavyöhykkeinä. Inventoidulla

alueella sijaitsevat pienialaiset kohteet voidaan rajata seuraavasti:

3a Tervaskannonmäen etelälaita. Kuusta, jonkin verran mäntyä ja länsipäässä myös

haapaa (Populus tremula) kasvava käytävämäinen reunametsä, joka itäosiltaan

rajoittuu puronvarsimetsään (kuvio 1). Osittain tiltaltin reviiriä. Maisemallista

merkitystä. Alueen läpi kulkee polku.

3b Pellon metsäsaareke. Mäntyä, katajaa ja haapaa kasvava pienialainen kohde, jolla ei

lajistollista merkitystä, mutta maisemallisesti tärkeä elementti metsien, pellon ja

puronrannan muodostamassa kokonaisuudessa.

3c Kaakkoisosan mäensyrjä. Tavanomainen kookasta mäntyä ja kuusta kasvava

kangasmetsäkuvio, jolla peltomaisemaan rajautuvana lähinnä maisemallista

merkitystä.

3d Länsilaidan kalliokumpare. Sekapuustoinen (kuusi, mänty, koivu) kalliometsäkuvio,

jonka ohuthumuksinen lakiosa on karua ja pohjakerrokseltaan poronjäkälävaltaista.

Sekä maisemallinen että lajistollinen merkitys vähäinen.

3e Luoteiskulman vanha kuusimetsä. Puronrantametsän ohella ainoa järeäpuustoinen

metsäkuvio. Valtalajina kuusi. Putkilokasvilajisto tyypillistä tuoreelle kankaalle, esim

mustikka, nuokkutalvikki (Orthilia secunda) ja riidenlieko (Lycopodium annotinum).

Lajistollinen merkitys kuitenkin melko vähäinen. Lahopuuta hyvin niukasti.

3f  Nuori rinnemännikkö, joka pienialaisena vähämerkityksinen.
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Lajistollista merkitystä on lähinnä kuviolla 3a, joka rajautuu myös tärkeämpään elinympäristöön.

Maisemallisesti huomioitavia kohteita ovat kuviot 3a, 3b ja 3c, jotka sijoittuvat viljelymaiden ja

avoimen puronvarren välittömään läheisyyteen.

4. Tervaskannonmäen kalliomännikkö

Rajauksen keskiosaan sijaitseva Tervaskannonmäki muodostaa karkeasti noin neljänneksen

inventoidusta rajauksesta. Tervaskannonmäki on loiva kallioinen kumpare, jolla kasvaa 10-30-

vuotiasta männikköä. Elinympäristö on enimmäkseen kuivaa kangasta, ohuthumuksisilla kohdilla

jopa jäkäläistä karukkoa. Kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat puolukka, kanerva (Calluna vulgaris)

ja paikoin mustikka. Lintulajisto muodostuu yleisimmistä metsälajeista.

Karulla ja vähälajisena ympäristönä Tervaskannonmäellä on rajauksen sisällä lähinnä maisemallista

arvoa. Loivana ja peitteisenä pienimuotoinen kallioalue on kuitenkin merkitykseltään vähäinen.

Merkittävin huomioon otettava tekijä on rajauksen itäreunan rajoittuminen huomattavasti

arvokkaampaan puronvarsimetsään (kuvio 1).

5. 5uori lehtimetsä

Inventoidun alueen pohjoisosaan sijoittuva lehtimetsä muodostaa suunnilleen kolmanneksen koko

rajauksesta. Aluetta halkovat useat toisiinsa yhteydessä olevat metsäojat. Puusto on nuorta ja

muodostuu enimmäkseen hieskoivusta (Betula pubescens) ja alikasvoskuusesta. Lisäksi esiintyy

sekapuuna harmaaleppää sekä etenkin ojien varsilla haapaa. Ruohovartisista kasveista lajistoa

edustavat tavalliset heinät kuten metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja kastikat (Calamagrostis

spp.) sekä esimerkiksi metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), puolukka, valkovuokko (Anemone

nemorosa), ahomatara (Galium boreale) ja kevätpiippo (Luzula pilosa).

Linnusto muodostuu metsien yleislajistosta, kuten peiposta (Fringilla coelebs), pajulinnusta

(Phylloscopus trochilus), punakylkirastaasta (Turdus iliacus) ja metsäkirvisestä (Anthus trivialis).

Lohkolla tavattiin myös metsäviklo (Tringa ochropus), sepelkyyhky (Columba palumbus) ja EU:n

lintudirektiivin liitteessä I mainittu palokärki (Dryocopus martius).

Parin vuosikymmenen takaisen hakkuun ja metsätaloudellisten ojitusten vuoksi alueella näkyy

voimakkaana ihmistoiminnan vaikutus eikä sillä ole erityistä lajistollista tai maisemallista

merkitystä. Inventoinnin yhteydessä tavatun palokärjen pesä sijaitsee alueen ulkopuolella.

6. Pelto

Viljelykäytössä olevaa aluetta, jolla ei esiinny luonnontilaista elinympäristöä. Kuviolla esiintyvät

linnuista mm. kiuru (Alauda arvensis) ja kuovi (5umenius arquata). Avoimena ja puronvarteen

rajoittuvana kuvio on huomionarvoinen lähinnä maisemallisesti.

7. Rakennettu ympäristö

Rakennettu ympäristö kattaa koulun sorakentän, varastorakennuksen ja kuntoradan sekä pellon

itälaidalla kulkevan tien jatkeineen.
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3. Yhteenveto ja päätelmät

Rossalan Tervaskannonmäen noin 20 hehtaarin laajuinen inventointirajaus sisältää kaksi

elinympäristöä, joiden maankäyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon kohteiden luonnonarvot.

Ihmistenojan varteen sijoittuvan kangasmetsä (kuvio 1) tulva- ja lähdevaikutteisine ja lehtipuuta

sisältävine pohjoisosineen sisältää vaarantuneeksi luokitellun ja EU:n luontodirektiivin tiukasti

suojeltaviin lajeihin lukeutuvan liito-oravan esiintymisalueen. Lajille soveltuva alue jatkuu

inventointirajauksen pohjois- ja itäpuolelle. Kapea ja korkean puuston reunustama Ihmistenoja ei

muodosta liito-oravalle liikkumisestettä ja koko 8-10 ha alue voidaan lukea lajin yhtenäiseksi

esiintymisalueeksi. Muista uhanalaista lajeista alueella tavattiin vaarantunut tiltaltti. Paikoin

runsaasti lehtilahopuuta sisältävä rantametsä soveltuu elinympäristöksi myös vaarantuneelle

pikkutikalle, jonka ainakin ajoittaisesta läsnäolosta kertoo inventoinnin yhteydessä havaittu vanha

pesäkolo. Lintudirektiivin I-liitteen lajeista kuviolla esiintyy pyy.

Ihmistenojan rantavyöhyke (kuvio 2) lukeutuu vesilaissa ja metsälaissa mainittuihin

elinympäristöihin. Vyöhyke rajautuu kuvioon 1 muodostaen tämän kanssa lajirikkaan ja arvokkaan

kokonaisuuden. Rantavyöhykkeen lajistossa ei esiinny uhanalaisia putkilokasvi- tai lintulajeja,

mutta alueen kasvillisuus on tulvavaikutteista ja rehevää. Kuviolle tyypillisiä huomionarvoisia

kasveja ovat mm. kurjenmiekka, keltaängelmä sekä mukulaleinikki. Uomaltaan melko

luonnontilaisena säilyneen ja paikoin meandereita muodostavan Ihmistenojan avoin rantavyöhyke

on myös maisemallisesti arvokas.

Tervaskannonmäen ja pohjoisosan lehtimetsän luonnonarvot ovat vähäiset. Yksittäisillä

reunametsillä ja saarekkeilla on niin ikään vain vähän lajistollista arvoa. Kuviolla 3a voi kuitenkin

olla merkitystä mahdollisena ekologisena käytävänä ja osittain puronvarsimetsän

suojavyöhykkeenä. Peltoon rajoittuvat kuviot 3a-c muodostavat yhdessä peltoaukean ja puronvarren

kanssa kokonaisuuden, jolla on esteettistä maisema-arvoa.

Kaavoituksen tavoitteeksi on suositeltavaa ottaa rakentamisen ohjaaminen kuvioiden 1 ja 2

ulkopuolelle. Laajemmassa yhteydessä tarkasteltuna liito-oravalle ja muulle uhanalaislajistolle

potentiaalinen elinympäristö on syytä ottaa huomioon nyt inventoidun alueen ulkopuolelle

jatkuvana kokonaisuutena.

Liitteet

LIITE 1 Kuviokartta

LIITE 2 Valokuvia inventoidulta alueelta

Nousiaisissa 24.6.2009

_________________________________

Mika Lehto





LIITE 2. Valokuvia inventoidulta alueelta

Kuvion 1 puronvarsikuusikko ja tie pohjoisesta kuvattuna.

Lahoavaa lehtipuuta kuvion 1 pohjoisosassa.



Ihmistenojan rehevää rantaa kuviolla 2.

Mukulaleinikki kukassa Ihmistenojan rantavyöhykkeellä.



Kuvion 3a kapea reunametsävyöhyke.

Kuvion 3b peltosaareke.



Tervaskannonmäken nuorta kalliomännikköä kuviolla 4.

Pohjoisosan nuorta lehtipuuvaltaista metsää kuviolla 5.


	Luontoinventointi_Rossalana lue
	Kuviokartta (1)_Rossalan alue
	LIITE 2a_Rossalan alue
	LIITE 2b _1_Rossalan alue

