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1. Johdanto 
Insinööritoimisto Poutanen Oy tilasi keväällä 2014 Suomen Luontotieto Oy:ltä Sipoon kun-
nan eteläosassa sijaitsevan Krokholmenin alueen luontoarvojen perusselvityksen. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään alueen maankäytön suunnitte-
lun tausta-aineistona. Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut Juha Poutanen 
ja Suomen Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen. 

2. Aineisto ja menetelmät 
Suunnitellulta ranta-asemakaavan muutosalueelta ja sen välittömästä lähiympäristöstä (karttalii-
te 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 
1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja 
Vesilain suojelemat pienvesikohteet (Vesilaki 1961/264, 15a § ja 17a §). Inventointi toteutettiin 
Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000) mukaisesti. 

Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin 6.6.2014. Alueen pesimälinnusto selvitettiin 
mahdollisen uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi. Selvityksessä alueelta 
etsittiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää käyttäen kansallisessa uhanalaisluokitukses-
sa (Rassi ym. 2010) mainittuja lintulajeja sekä EU:n Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja. 
Linnustoselvitys tehtiin 6.6.2014. Alueelta tehtiin liito-oravaselvitys jätöshavainnointimene-
telmällä (18.4.2014). Alueelle tehtiin vielä kolmas maastokäynti 23.7 mahdollisen uhanalai-
sen syyskasvilajiston havaitsemiseksi. 

Maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. Raportin 
taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja 
käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkais-
tua luontotietoa. Kansallisessa uhanalaisrekisterissä ei ole tietoa suunnittelualueella esiinty-
vistä uhanalaisista putkilokasvilajeista, sammalista tai jäkälistä. Aluetta on saatettu inventoida 
laajempien selvitysten yhteydessä. 

Alueen pohjoisosan kallioalue (Metsälakikohde) 
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3. Tulokset 
3.1. Tutkimusalueen yleiskuvaus 

Valtaosa alueesta on mäntyvaltaista kallioista saaristometsää. Avokallioita on alueella jonkin 
verran mutta suurin osa niistä on pienialaisia ja ne rajautuvat pääasiassa rantaan. Alueen 
pohjoisosassa on hieman laajempi ja osin jyrkkärinteinen, mäntyä (Pinus sylvestris) kasvava 
kalliokumpare, jonka laelle on rakennettu maja. Osa kallioalueesta on kulunutta, mutta osaa 
peittää poronjäkäläkasvustot. Kohde on Metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinym-
päristö (karttaliite 1) ja se tulee jättää metsänkäsittelytoimien ulkopuolelle. Niemen puusto 
on pääasiassa keski-ikäistä, mutta alueella kasvaa muutamia vanhempiakin puita. Alueella 
on tervaleppää (Alnus glutinosa) ja rauduskoivua (Betula pendula) kasvavia notkelmia, joissa 
aluspuustossa kasvaa myös pihlajaa (Sorbus aucuparia) ja pensaskerroksessa myös tuomea 
(Prunus padus) ja taikinanmarjaa (Ribes alpinum). Näillä kohdin aluskasvillisuudessa esiintyy 
sekä metsänalvejuurta (Dryopteris carthusiana ) että kivikkoalvejuurta (Dryopteris flix-mas). 
Notkelmia lukuun ottamatta alueen aluskasvillisuus on varpuvaltaista ja puolukan (Vaccini-
um vitis-idaea), kanervan (Calluna vulgaris), mustikan (Vaccinium myrtillus) sekä metsälau-
han (Deschampsia fexuosa) dominoimia. Muutamin paikoin alueella on myös metsäkastik-
kavaltaisia (Calamagrostis arundinacea) laikkuja. 

Alueelle on levinnyt kulttuurikasvilajistoa ja alueella kasvaa mm. kaukasianmaksaruo-
hoa (Sedum spurium) ja syyläjuurta (Scrophularia nodosa). Alueella kasvaa myös yksittäisiä 
vaahteroita (Acer platanoides). Alueen merkittävin luontoarvo on keskimääräistä suurempi 
lahopuun määrä. Erityisesti alueen pohjoisosassa on lahopuuta keskimääräistä talousmetsää 
enemmän. Alueella on sekä pystykeloja että lahoavaa lehtipuustoa ja pökkelöitä. Alueen la-
hopuissa näkyy runsaasti tikkojen ruokailujälkiä ja alueella havaittiin peräti kolme tikkalajia 
(kts. linnustoselvitys) 

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 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. 

3.2.2 Käytetty menetelmä 
Alueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen 18.4.2014. 
Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokailu-
puiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. 
Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten löytämisek-
si. 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 ruokailujäl-
kiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös 
pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. 
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3.2.3 Tulokset 
Suunnittelualueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta eikä alue ole tyypillistä lajin elinym-
päristöä. Alue on pääosin mäntyvaltaista ja suojakuusten puute heikentää myös lajin elin-
mahdollisuuksia alueella. Lajin ravinnoksi sopivaa lehtipuuta on alueella ja alueella on myös 
tikankoloja. Alue tuskin soveltuu kuitenkaan liito-oravan lisääntymisympäristöksi. 

3.3. Pesimälinnusto 
Selvityksessä alueelta etsittiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää käyttäen kansallisessa 
uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainittuja lintulajeja sekä EU:n Lintudirektiivin liit-
teen I pesimälajeja. Linnustoselvitys tehtiin 6.6.2014. 

Alueen pesimälinnusto on tyypillistä kuivien mäntymetsien lajistoa. Alueen lahopuusto 
houkuttelee kuitenkin kolopesijöitä ja alueella havaittiin liito-oravaselvityksen yhteydessä 
pikkutikka, käpytikka ja palokärki. Näistä palokärki pesi kuitenkin alueen ulkopuolella. Pa-
lokärjen reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja lajin ruokailulennot voivat ulottua kilo-
metrienkin päähän pesältä 

Alueen pohjoisosassa on tervalepässä pikkutikan vanha pesäkolo ja todennäköisesti laji 
pesi jossain alueen lahopuussa tänäkin vuonna. Palokärki on ainoa Lintudirektiivin liitteen I 
pesimälaji, joka havaittiin alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävien 
(NT) ryhmään kuuluva rantasipi havaittiin niemen kärjessä. Havainto koski varoittelevaa yksi-
löä ja laji pesi jossain niemen alueella. Aivan niemen vieressä ei ole merkittäviä lintuluotoja, 
mutta alueen eteläpuolisella välisaaristoalueella lintuluotoja on useita. 

Alue kuuluu palokärjen laajaan reviiriin 
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4. Yhteenveto 
Suunnittelualueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä 
Vesilain (Vesilaki 1961/264, 15a § ja 17a §) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä kuten lähteitä., 
Alueen pohjoisosan kallio on kuitenkin Metsälain 10§ tarkoittama erityisen tärkeä elinympä-
ristö, joka tulee jättää metsänkäsittelytoimien ulkopuolelle. Suunnittelualueella ei ole perin-
nemaisemia tai perinnebiotooppeja eikä vanhaan kulttuuriin sidoksissa olevaa kasvilajistoa. 
Alueelta ei löytynyt uhanalaista putkilokasvilajistoa ja ympäristön perusteella uhanalaisen 
putkilokasvilajiston esiintyminen on epätodennäköistä. Alueella havaittiin pesimäaikaan yksi 
Lintudirektiivin liitteen I lintulaji eli palokärki, jonka pesäkolo sijaitsi kuitenkin suunnittelu-
alueen ulkopuolella. Palokärjen reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja lajin ruokai-
lulennot voivat ulottua kilometrienkin päähän pesältä. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa 
(Rassi ym. 2010) mainituista lintulajeista alueella havaittiin rantasipi.  Liito-oravia ei alueella 
havaittu ja liito-oravalle optimaalista elinympäristöä ei alueella ole. Alueella ei ole samma-
koille soveltuvia makeavesilampareita tai kausikosteita kosteikoita, joissa esim. viitasammak-
ko saattaisi kutea. 

Alueella ei ole lepakoille soveltuvia talvehtimispaikkoja, kuten laajoja louhikoita tai maa-
kellareita. Alueen nykyinen virkistyskäyttö on epämääräistä ja alue on paikoin roskaantunut. 
Kaavoituksella ohjattava maankäyttö ei uhkaa merkittäviä luontoarvoja. Päinvastoin kaavoi-
tuksella järjestettävä uusi rakentaminen osalle aluetta säilyttää paremmin alueen muut luon-
toarvot. 

Rantasipi pesi alueella 
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