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1. Johdanto
Marttilan kunta /Heini Luoma tilasi syksyllä 2018 Suomen Luontotieto Oy:ltä Marttilan kun-
nan alueella sijaitsevan Myllyrannan asemakaava-alueen luontoarvojen perusselvityksen. 
Selvitys liittyy hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perussel-
vityksiin. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut arkkitehti Teppo 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. Selvitys sisälsi myös uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Rau-
nio ym. 2008) koskevan tarkastelun Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppi-
en inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. 

Alueelle tehtiin luontotyyppiselvitys 23.11.2018. Lämpimästä syksystä ja lumettomasta 
alkutalvesta johtuen alueen kasvillisuudesta sai hyvän kuvan. Ajankohdasta johtuen alueen 
pesimälinnustoa ei voitu selvittää. Myöskään lepakkoselvitystä tai viitasammakkoselvitystä ei 
ajankohdan vuoksi voinut tehdä. Alueen liito-oravat selvitettiin jätöshavainnointimenetelmää 
käyttäen luontotyyppiselvityksen 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. Alueen itäpuoliselta Myllyvainion asemakaava-alueelta tehtiin 
luontoarvojen perusselvitys syksyllä 2017 (Matikainen 2018).

Alueen keskiosassa on kaivettu lampi
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3. Tutkimusalue
Suunniteltu asemakaava-alue sijaitsee Marttilan kunnan keskustaajaman pohjoisreunassa ja 
se rajautuu itäosiltaan peltoon, eteläosiltaan Ihmisenojaan ja muilta osin asutukseen ja pel-
toon. Alueen itäpuoli on peltoa ja länsipuoli on kuusivaltaista metsää, jonka keskellä on 
saunarakennus ja kaivettu pieni uimalampi. Alueen lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita tai 
merkittäviä luontokohteita. Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu eteläisen boreaalisen vyö-
hykkeen ja hemiboreaalisen vyöhykkeen eli ns. tammivyöhykkeen rajamaille.

4. Tulokset
4.1. Alueen yleiskuvaus
Kuvauksen helpottamiseksi alue jaettiin kolmeen lohkoon maankäytön ja metsätyyppien pe-
rusteella. Kultakin lohkolta kuvattiin luontotyypit ja tehtiin kasvillisuuden yleiskuvaus sekä 
arvioitiin luontoarvot.

Lohko 1
Asemakaava-alueen itäosa on tasaista savipohjaista peltoa, joka on salaojitettu. Alue rajautuu 
pohjois-eteläsuunnassa kulkevaan avo-ojaan. Inventointiajankohtana alue oli kynnetty. Loh-
kon reunamien ojanvarsilla kasvillisuus on typensuosijalajien dominoimaa ja valtalajiston 
muodostavat mm. juolavehnä (Elymus repens), nurmipuntarpää (Alopecurus pratensis), koi-
ranputki (Anthriscus sylvestris), nokkonen (Urtica dioica) ja paikoin myös pelto-ohdake (Cirsi-
um arvense).  Lohkon länsireunalla on metsäalueeseen rajautuva kapea viljelemätön kaistale, 
jossa kasvillisuus on rehevää ja typensuosijalajien dominoimaa. Tällä alueella oli vesimyyrien 
kaivamia koloja. Lohkon luontoarvot ovat vähäiset ja peltoalueen pienuudesta johtuen myös 
alueen avomaalinnusto lienee niukkaa.

Lohko 1 on viljeltyä peltoa
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Lohko 2
Lohkon alue käsittää kuusivaltaisen, jokea myötäilevän varttuneen metsäkuvion, jossa suurten 
kuusten (Picea abies) lisäksi kasvaa runsaasti haapaa (Populus tremula) sekä joitakin raitoja 
(Salix caprea) ja rauduskoivuja (Betula pendula). Osa puustosta on melko kookasta ja alueella 
on paikoin runsaasti lahopuuta ja myös muutamia kolopuita. Aluspuustona kasvaa paikoin 
harmaaleppää (Alnus incana) erityisesti aivan jokivarressa. Pellon reunalla pensaskerroksen 
lajistoon kuuluu kiiltopaju (Salix phylicifolia), mutta muuten alueen pensaskerros on niuk-
kaa varjostuksen vuoksi. Alueen metsätyyppi on savipohjaiselle maalle tyypillistä lehtomaista 
kangasta, mutta aluskasvillisuus on niukkaa varjostuksen vuoksi. Lehtolajeista alueella kasvaa 
mm. lehtotesmaa (Milium effusum), lehtonurmikkaa (Poa nemoralis) sekä lehtoarhoa (Moeh-
ringia trinervia). Lohkon pohjoisosa on oravanmarjatyypin kangasta ja täällä aluskasvillisuu-
den lajistoon kuuluu runsaana kasvava metsänalvejuuri (Dryopteris carthusiana), käenkaali 
(Oxalis acetosella) ja oravanmarja (Mainthemum bifolium). Alueella havaittiin palokärki sekä 
käpytikka ja alueen lahopuissa havaittiin runsaasti tikkojen syöntijälkiä.

Lohkon 2 liito-oravan 
elinpiiriä
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Lohko 3
Lohkon 2 rajan ja tien rajaama alue on varttunutta mänty-kuusi valtaista talousmetsää, jossa 
metsätyyppi on tuoretta mustikkatyypin kangasta. Alueella on kookkaita mäntyjä (Pinus syl-
vestris) ja aivan saunarakennuksen vieressä kasvaa hyvin kookas kuusi. Muuhun puustoon 
kuuluu rauduskoivu, haapa sekä muutama lahopuuraita. Alue on harvennettu noin vuosi sit-
ten ja pensaskerros sekä aluspuusto ovat harvoja. Harvennuksen jäljiltä alueella on jonkin 
verran lahoavaa maapuuta. Aluskasvillisuuden valtalajiston muodostavat mustikka (Vaccini-
um myrtillus), metsälauha (Deschampsia flexuosa) ja paikoin myös metsäkastikka (Calamag-
rostris arundinacea). Saunarakennuksen ja uimalammen läheisyydessä näkyy kasvillisuudessa 
kulttuurivaikutusta mm. vadelma- ja nokkoskasvustoina ja uimalammen viereisellä avoimella 
kentällä kasvaa niittylajistoa. Lohkon keskiosassa on saunarakennus sekä pieni parkkialue ja 
täällä aluskasvillisuus on melko kulunutta.

Lohkon 3 alue on harvennettua mustikkatyypin kangasta

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
Suunnittelualueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttä-
en. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokai-
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lupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. 
Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. 
Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka vär-
jäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä 
nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujäl-
kiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös 
pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. 

4.2.3 Tulokset
Lohkon 2 alueelta löytyi runsaasti liito-oravan tuoreita jätöksiä useiden puiden alta ja alue on 
tyypillistä liito-oravan elinympäristöä. Runsaimmin jätöksiä löytyi alueen eteläreunan hieman 
vanhemmasta haavikosta.  Alueella kasvaa myös nuorta harmaaleppää, joka on suosittu lajin 
ravintokasvi. Tarkkaa pesäkolon sijaintia on vaikea määrittää, koska alueella on useita vanho-
ja tikankoloja, joita liito-orava voi käyttää pesäkolona sekä päivälepopaikkana. Jätösten mää-
rän ja ympäristön perusteella lohkon 2 alue on kokonaan liito-oravan elinpiirin ydinaluetta. 
Liito-oravan jätöksiä löytyi myös joen itäpuolelta Tervaskannonmäen alueelta, joka rajautuu 
suunnittelualueeseen.

Liito-orava

Liito-oravan tuoreita jätöksiä havaittiin usean puun alla
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5. Yhteenveto
Suunnittelualueella ei esiinny Luonnonsuojelulain (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§) 29 
§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä Metsälain (1996/1093, 10§) määritelmät täyttä-
viä erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Vesilain (Vesilaki 587/2011) tarkoittamia suojelta-
via pienvesiä ei alueella ole eikä uhanalaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio 
ym 2008) alueella esiinny. Alueella ei ole perinnemaisemakohteita eikä perinnebiotooppeja. 
Lohkon 2 aluetta voidaan pitää runsaan lahopuumäärän perusteella monimuotoisuuden kan-
nalta arvokkaana alueena. Vanhaan asutukseen viittaavia arkeofyyttejä eli muinaistulokkaiksi 
luokiteltuja putkilokasvilajeja ei alueella havaittu. Ympäristön perusteella alueen putkilokas-
vilajistoon ei todennäköisesti kuulu vaateliaampia tai uhanalaisia lajeja. Ajankohdan vuoksi 
alueelta ei voitu tehdä pesimälinnustoselvitystä, mutta alueella havaittu palokärki saattaa pe-
siä jossain jokivarren suuressa haavassa. Lohkon 2 alue on liito-oravan elinpiiriä ja alueella 
havaittiin runsaasti lajin jätöksiä. Kaavaehdotuksessa lohkon 2 alue on jätetty suunnitellun 
maankäytön ulkopuolelle. 

Palokärki
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