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1. Johdanto
Marttilan kunta /Heini Luoma tilasi syksyllä 2017 Suomen Luontotieto Oy:ltä Marttilan kun-
nan alueella sijaitsevan Myllyvainion asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen. 
Selvitys liittyy hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perussel-
vityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut arkkitehti Seppo Pärnä ja 
Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luonto-
tyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinym-
päristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten 
lähteet ja purot. Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen 
(Pääkkönen 2000) mukaisesti. 

Alueelle tehtiin luontotyyppiselvitys 4.12.2017. Lämpimästä syksystä ja lumettomasta al-
kutalvesta johtuen alueen kasvillisuudesta sai hyvän kuvan. Ajankohdasta johtuen alueen 
pesimälinnustoa ei voitu selvittää, mutta alueen pesimälinnustosta esitettiin arvio ympäristön 
perusteella. Alueen liito-oravat selvitettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen luontotyyp-
piselvityksen yhteydessä.

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä.  
Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luo-
vutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiem-
min julkaistua luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä ei ole havaintoja uhanalaisesta 
lajistosta suunnittelualueella. 

Lohkon 2 länsiosan ojanvartta
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3. Tutkimusalue
Suunniteltu asemakaava-alue sijaitsee Marttilan kunnan keskustaajaman pohjoisreunassa 
ja se rajautuu itä- ja eteläosiltaan asutukseen. Pinta-alaltaan alue on noin neljä hehtaaria. 
Alueen länsipuolella on peltoa ja metsää. Alueen eteläreunassa kulkee Ihmistenoja. Koko 
suunnittelualue, kapeita ojanvarsia lukuun ottamatta, on ihmisen muokkaamaa ympäristöä 
ja valtaosa alueesta on viljelyksessä olevaa salaojitettua peltoa. Alueen itäreunassa on kapea 
viljelymetsikkö, joka rajautuu talojen pihapiireihin. Alueen lähistöllä ei ole luonnonsuojelu-
alueita tai merkittäviä luontokohteita.

4. Tulokset
4.1 Alueen yleiskuvaus
Tutkimusalue jaettiin kolmeen lohkoon lähinnä maankäytön perusteella. Kultakin lohkolta 
tehtiin lyhyt kasvillisuuden kuvaus sekä kuvattiin muut luontoarvot. Lohkorajaus on esitetty 
karttaliitteessä 1.

Lohko 1

Valtaosa asemakaava-alueesta on tasaista savipohjaista peltoa, joka on salaojitettu. Lohkon 
poikki kulkee vain yksi avo-oja pohjois-eteläsuunnassa. Inventointiajankohtana alue oli 
kynnetty. Lohkon reunamien ojanvarsilla kasvillisuus on typensuosijalajien dominoimaa ja 
valtalajiston muodostavat mm. juolavehnä (Elymus repens), nurmipuntarpää (Alopecurus 
pratensis), koiranputki (Anthriscus sylvestris), nokkonen (Urtica dioica) ja paikoin myös pelto-
ohdake (Cirsium arvense).  Lohkon luontoarvot ovat vähäiset ja peltoalueen pienuudesta joh-
tuen myös alueen avomaalinnusto lienee niukkaa.

Lohko 1 on kokonaan peltoa
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Lohko 2

Lohko käsittää Ihmistenojan alueen ojanpientareineen. Savimaahan uurtunut Ihmistenoja on 
mutkitteleva, osin luonnontilainen puro, jota asutuksen kohdalla on kuitenkin monin paikoin 
oikaistu ja perattu. Asemakaava-alueen kohdalla puron eteläpuoli on tonttien pihapiiriä ja 
pohjoispuolella peltoa. Ojan varressa on kapea suurruohoniittyreunus, jossa kasvillisuuden 
valtalajiston muodostavat mm. mesiangervo (Filipendula ulmaria), koiranputki, karhunputki 
(Angelica sylvestris), nokkonen, nurmipuntarpää, nurmilauha (Deschampsia cespitosa), ruo-
kohelpi (Phalaris arundinacea) sekä niittynurmikka (Poa pratensis). Muutamissa kohdin on 
myös korpikaislakasvustoja (Scirpus sylvaticus). Ojanvarsi on erityisesti itäosiltaan hyvin pen-
saikkoinen ja pensaskerroksen lajiston muodostavat kiiltolehtipaju (Salix phylicifolia), tuhka-
paju (Salix cinerea), raita (Salix caprea) sekä yksittäiset tuomet (Prunus padus). Erityisesti joen 
itäreunassa on runsaasti lahoavaa pienpuuta ja täällä ojan yli on kaatunut puita. Alue on pai-
koin hyvin ryteikköistä. Tämän alueen aluskasvillisuudesta ei saanut selkeää kuvaa johtuen 
inventointiajankohdan runsaasta tulvasta. Lohkon keskivaiheilla ojaan laskee pienempi oja 
pohjoisen suunnasta. Ojien risteyskohdassa kasvaa maisemapuuna komea mänty (Pinus syl-
vestris), jonka alaosat tosin jäävät osin pajukasvuston peittämiksi. Männyn vieressä on myös 
pieni metsäruusukasvusto (Rosa majalis) ja tällä kohdin ojanvarsi on hieman kuivempaa. 
Lohkon länsiosassa ojanvarressa kasvaa vain yksittäisiä pajuja. Ojanvarren pensaikkoalueel-
la saattaa olla merkitystä pensaikkolinnustolle ja alueella saattaa pesiä ainakin pensaskerttu 
sekä ruokokerttunen.

Lohko 3

Lohko käsittää alueen itäreunan rakennettujen tonttien ja pellon väliin jäävän harvakasvuisen 
metsäkuvion, jonka leveys on noin 15 metriä. Entisellä peltomaalla kasvaa rauduskoivua (Be-
tula pendula), hieskoivua (Betula pubescens) ja yksittäisiä mäntyjä sekä raitoja. Pensaskerros 
on hyvin niukka ja koostuu muutamista lehtipuiden taimista. Aluskasvillisuus on heinävaltais-
ta ja valtalajistoon kuluu nurmilauha, niittynurmikka ja nurmipuntarpää. Alueen puusto on 
nuorta eikä alueella ole lahopuuta. Osaa alueesta hoidetaan pihapiirinä.

Lohkon 2 itäosan tiheää pajukkoa
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4.2 Liito-oravaselvitys
4.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vai-
kea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen 
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektii-
vin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä 
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana.

4.2.2 Käytetty menetelmä
Tutkimusalueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. 
Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lohkon 3 alueelta sekä lohkon 2 ojan-
varren itäosan pensaikkoalueelta. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet 
liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan 
jättämiä virtsamerkkejä, 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 ok-
sankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. 

4.2.3 Tulokset 
Suunnittelualueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta ja alueella ei ole lajille soveliasta elin-
ympäristöä. Alueen ainoa metsäkuvio on liian harvakasvuinen ja puustoltaan nuori liito-ora-
van elinympäristöksi. Alueella ei ole myöskään merkitystä liito-oravan läpikulkualueena.

Alueella ei havaittu liito-oravan jätöksiä
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5. Yhteenveto
Tutkitulla asemakaava-alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luonto-
tyyppejä eikä Metsälain 10§ tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Vesilain (Vesilaki 
587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ei alueella ole. Alueella ei ole perinnemaisema-
kohteita eikä perinnebiotooppeja. Vanhaan asutukseen viittaavia arkeofyyttejä eli muinais-
tulokkaita ei alueella havaittu. Alueen putkilokasvilajistoon ei todennäköisesti kuulu vaate-
liaampia tai uhanalaisia lajeja. alueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta, eikä alueella ole 
lajille sopivaa elinympäristöä. Lohkon 2 ojanvarren pensaikkoalueella saattaa olla merkitystä 
pensaikkolinnuston pesimäalueena ja ojanvarsi saattaa olla myös lepakoiden saalistusaluetta. 
Kokonaisuutena alueen luontoarvoja voi pitää tavanomaisina. Ojanvarren pensaikkoalueet 
sekä maisemapuuksi sopiva mänty kannattaa huomioida alueen maankäyttöä ja hoitoa suun-
niteltaessa.
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