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1  JOHDANTO 

Sipoon kunta on laatimassa asemakaavat Söderkullassa sijaitseville alueille T6 Itä-
Taasjärvi ja K8 B Hiekkamäki. Itä-Taasjärven asemakaava-alue sijoittuu nimensä 
mukaisesti Taasjärven itäpuolelle (kuva 1). Alueella on metsämaaston lisäksi run-
saasti vanhaa lomarakennuskantaa ja asuinrakennuksia. Itä-Taasjärven asema-
kaava-alueen pinta-ala on noin 52,8 hehtaaria. Hiekkamäen asemakaava-alue si-
jaitsee Kallbäckin alueella Porvoonväylän ja maantie 170:n välissä. Alueella on 
metsämaaston lisäksi peltoja sekä asuin-, loma- ja teollisuusrakennuksia. Hiekka-
mäen asemakaava-alueen pinta-ala on noin 91,2 hehtaaria. 

Sipoon kunta tilasi asemakaavoitusta varten tarvittavat luontoselvitykset Ympäris-
tösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn ovat tehneet biologit FM Esa Lammi ja FM 
Marko Vauhkonen. Toimeksiantoon kuuluivat pesimälinnustoselvitys, liito-orava-
selvitys, lepakkoselvitys sekä kasvillisuuden ja luontokohteiden inventointi. Tässä 
raportissa esitellään selvitysten keskeiset tulokset ja annetaan joitakin suosituksia 
maankäytön suunnittelua varten. 
 
 
 

 
Kuva 1. Selvitysalueiden sijainti. 
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2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1  Lähtöaineisto 

Söderkullan taajaman laajenemisalueilta on aiemmin tehty asemakaavoitusta var-
ten kolme luontoselvitystä, joista yksi (Tammelin 2009) sivuaa Itä-Taasjärven alu-
etta. Itä-Taasjärven alueen reunassa sijaitseva rinne mainitaan Tammelinin rapor-
tissa liito-oravalle sopivaksi ympäristöksi. Lajia ei kuitenkaan tuolloin tavattu. Yr-
jölän (2014) lausunnossa on esillä Hiekkamäen alueen itärajalla oleva pähkinäpen-
saslehto, joka mainitaan luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppikohteena. 

Selvitysalueilla tai niiden ympäristössä ei tiettävästi ole tehty muita luontoselvi-
tyksiä, joissa voisi olla Itä-Taasjärveä ja Hiekkamäkeä koskevia luontotietoja. Selvi-
tysalueiden luontotiedot tarkistettiin myös ympäristö- ja paikkatietopalvelu 
OIVA:sta, Sipoon kunnasta, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Suomen ympäristö-
keskuksesta (Eliölajit-tietojärjestelmä). Aineistoissa ei ollut selvitysalueita koske-
via tietoja. Käytettävissä olivat lisäksi kunnan kesäkuussa 2016 järjestämässä asu-
kastilaisuudessa kootut luontotiedot, joissa kiinnitettiin huomiota mm. pähkinä-
pensasesiintymiin ja Taasjärven laskupuron kasvillisuuteen. 

2.2  Maastotyöt 

Työn tavoitteena oli tehdä asemakaavoituksen ja kaavojen vaikutusarvioinnin 
pohjaksi selvitys niistä alueilla sijaitsevista luontoarvoista, jotka voidaan katsoa 
merkityksellisiksi asemakaavan laadinnassa. Selvitykset on tehty asemakaavatark-
kuudella soveltaen mm. Södermanin (2003) ohjeita. Kaikissa maastotöissä käytet-
tiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx tai 62s), jolla mm. luontokohteet ja lajien ha-
vaintopaikat voitiin paikantaa riittävällä tarkkuudella. 

Työ koostui neljästä keväällä ja kesällä 2016 toteutetusta osaselvityksestä, jotka 
olivat liito-oravaselvitys, yleispiirteinen pesimälinnustoselvitys, lepakkoselvitys 
sekä kasvillisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden inventointi.  

Liito-orava 

Liito-oravien inventointi perustuu lajin helposti tunnistettaviin papanoihin, joita 
voitaan löytää liito-oravan käyttämien ruokailupuiden tai pesä- ja suojapuiden ty-
viltä lopputalvella ja keväällä. Myöhemmin jätökset maatuvat nopeasti. Ympäris-
töhallinnon ohjeiden mukaan liito-oravia voidaan luotettavasti inventoida vain ke-
väällä. 

Liito-oravan esiintyminen selvitysalueilla inventoitiin 13.4.2016. Työ tehtiin Sier-
lan ym. (2004) julkaisun ohjeiden mukaisesti. Selvitysalueiden metsäiset osat (pl. 
taimikot ja puhtaat männiköt) käveltiin kattavasti läpi samalla etsien liito-oravan 
jätöksiä sopivien pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut, 
kookkaat haavat, lepät ja koivut sekä suuret kuuset. Lisäksi maastossa tarkasteltiin 
liito-oravan tarvitsemia puustoisia kulkuyhteyksiä ympäröiville metsäalueille. 
Liito-oravaselvityksen teki Marko Vauhkonen. 
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Pesimälinnusto 

Yleispiirteisen pesimälinnustoselvityksen tavoitteena on selvittää ns. huomionar-
voisten lajien (ks. jäljempänä) ja pesivälle linnustolle tärkeiden kohteiden esiinty-
minen alueella. Tällöin ei pyritä selvittämään yleisten lintujen parimääriä tai revii-
rien sijaintia. Inventoinnissa sovelletaan lintujen reviirikäyttäytymiseen perustu-
vaa kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988), jossa alue kierre-
tään huolellisesti läpi ja havaitut linnut merkitään karttapohjalle. Laskennat teh-
dään varhain aamulla, jolloin pesimäpaikoillaan oleskelevat linnut ovat parhaiten 
havaittavissa (laulu yms.). 

Asemakaavatarkkuudella tehtävä pesimälinnustoselvitys tulisi toistaa eri aikaan 
muutolta saapuvien ja eri aikaan pesivien lintujen vuoksi vähintään kolme kertaa. 
Laskennat tehtiin 29.‒30.4., 24.‒25.5.2016 sekä 22.‒23.6.2016. Molempien alu-
eiden laskentaan käytettiin jokaisella laskentakierroksella yksi aamu. 

Linnustoselvityksessä kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin huomionarvoisiin 
lintulajeihin: 

 erityisesti suojeltavat ja muut uhanalaiset lajit 

 silmälläpidettävät lajit 

 alueellisesti uhanalaiset lajit 

 lintudirektiivin liitteen I lajit 

 Suomen erityisvastuulajit 

 tikat lukuun ottamatta yleistä käpytikkaa 

 petolinnut 

 merkittävien elinympäristöjen, esim. lehtojen ja vanhojen metsien, ilmen-
täjälajit. 

Laskennassa merkittiin muistiin ja kartalle kaikki huomionarvoiset lintulajit käyttä-
mällä Helsingin yliopiston eläinmuseon ohjeen mukaisia merkintätapoja. Tulokset 
tulkittiin ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin reviiriksi tulkittiin yksikin pe-
sintää ilmaiseva havainto (pää)muuttokauden jälkeen lajille sopivassa ympäris-
tössä. Laskennoissa kierrettiin asemakaava-alueiden metsät ja viljelykäytöstä 
poistuneet peltokuviot. Pihamaiden linnustoa tarkkailtiin teiltä ja viljelykäytössä 
olleiden peltojen linnustoa peltojen laiteilta käsin. Lintulaskennat teki Esa Lammi. 

Lepakot 

Maastotöiden tavoitteena oli selvittää alueiden lepakkolajistoa ja eri lajien run-
sautta sekä paikallistaa mahdolliset lepakoille tärkeät saalistusalueet ja niille joh-
tavat kulkureitit. Lisäksi etsittiin mahdollisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja (päiväpiilot) tarkistamalla muutama liito-oravaselvityksen yhteydessä to-
dettu linnunpönttö ja kolopuu. Alueilla sijaitsevien rakennusten tarkistaminen ei 
sisältynyt työhön. 

Lepakkoselvityksen kartoitusmenetelmät noudattavat Suomen lepakkotieteelli-
sen yhdistyksen (2012) suosituksia. Työssä on lisäksi huomioitu mm. Sierlan ym. 
(2004) ohjeistus. 
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Lepakot ovat Suomen oloissa aktiivisia tavallisesti toukokuusta syys–lokakuuhun. 
Ne käyttävät mm. ruokailuun eri alueita kesän eri vaiheissa, minkä vuoksi lepak-
kokartoitus tulee toistaa eri ajankohtina, alku-, keski- ja loppukesällä. Eri lepakko-
lajit suosivat erityyppisiä ympäristöjä, mikä on otettu huomioon kartoituksen 
suunnittelussa. 

Maastotyöt suunniteltiin kartta-aineiston ja päiväaikaisten maastokäyntien perus-
teella. Kartoitusreiteissä (kuva 2) hyödynnettiin jonkin verran olemassa olevia 
teitä ja kulku-uria. Tämä helpottaa reittien toistettavuutta eri kartoituskerroilla 
sekä vähentää olennaisesti korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutu-
vaa ja lepakoiden kaikuluotausäänten kuulemista häiritsevää taustamelua. 

Lepakkoselvitys tehtiin selvitysalueilla kesä–elokuussa 2016 kolmena yönä (2.–
3.6., 7.–8.7. ja 11.–12.8.), joilla jokaisella alueiden reitit kierrettiin läpi sääoloiltaan 
sopivana tyynenä poutayönä. Kartoitukset keskitettiin lepakoille parhaiten sovel-
tuville alueille. Maastotöiden ulkopuolelle jätettiin yksityiset piha-alueet yms. 
sekä lepakoille soveltumattomat aukeat (pellot, hakkuuaukeat jne.). 

Ennen varsinaisen kartoituksen alkamista etsittiin lepakoiden päiväpiiloja luon-
nonkoloista, linnunpöntöistä ym. sopivista kohteista. Näistä oli saatu tietoja liito-
oravaselvityksen yhteydessä. 

Kartoituskierrosten aloitusajankohta oli noin 30 minuuttia auringonlaskun jälkeen, 
valo-olosuhteista riippuen. Tulosten luotettavuuden vuoksi lepakoita kartoitettiin 
vain hyvällä säällä, eli poutaisina, melko tyyninä (tuulen voimakkuus enintään 3 
m/s) ja lämpiminä (> +10 °C) öinä. Sade, kova tuuli ja kylmyys vähentävät oleelli-
sesti lepakoiden saalistusaktiivisuutta. 

Selvitys tehtiin kulkemalla yöaikaan kartoitusreittejä pitkin ja kuuntelemalla sa-
malla lepakoita kannettavan ultraääni-ilmaisimen eli lepakkodetektorin (Petters-
son D240x) avulla. Laitteella voidaan havaita lepakoiden päästämät korkeataajui-
set kaikuluotausäänet. Ääniä nauhoitettiin tarvittaessa digitaalisella tallentimella 
(Edirol R-09) käyttäen detektorin aikalaajennustoimintoa. Kaikkien havaintojen si-
jainnit paikannettiin GPS-laitteella. 

Lepakoita ei aina pystytä määrittämään lajilleen ääni- ja näköhavaintojen perus-
teella. Lajipari viiksisiippa/isoviiksisiippa on erotettavissa ainoastaan anatomisten 
rakenteiden perusteella, joten nämä lajit käsitellään tässä työssä lajiparina nimellä 
viiksisiipat.  

Todetut lepakoiden käyttämät alueet luokiteltiin ja arvotettiin Suomen lepakko-
tieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeen mukaisesti (luokat I–III). Lepakkoinventoin-
nista ja aineiston tulkinnasta vastasi Marko Vauhkonen. 
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Kuva 2. Lepakkoselvityksen kartoitusreitit (punaiset katkoviivat) selvitysalueilla. 

Kasvillisuus ja kasvisto sekä arvokkaat luontokohteet ja lajiesiintymät 

Itä-Taasjärven kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin 28.7. Hiekkamäen alu-
eella selvitys tehtiin 5.8.2016. Molemmat kaava-alueet käveltiin kattavasti läpi lu-
kuun ottamatta pihamaita ja viljelykäytössä olevia peltoja. Alueilta laadittiin 
biotooppikuvioiden mukainen osa-aluejako. Osa-alueilta kirjattiin muistiin luon-
nonolojen yleiskuvaus, runsaimmat kasvilajit ja mahdolliset merkittävät lajit. Tar-
kemmat inventoinnit keskitettiin luonnonoloiltaan edustavimmilta vaikuttaneille 
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kohteille, joita olivat mm. rakentamattomat ranta-alueet, pienvesien lähiympäris-
töt, soistuneet maastopainanteet, avokalliot ja puustoltaan iäkkäimmät metsäku-
viot. 

Alueilta selvitettiin maastossa arvokkaiden luontokohteiden (mm. luonnonsuoje-
lulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mu-
kaisten pienvesikohteiden, metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen, Suo-
messa uhanalaisten luontotyyppien (Raunio ym. 2008a, b) sekä mahdollisten mui-
den arvokkaiden luontokohteiden, kuten LAKU- tai METSO-kriteerit täyttävien 
kohteiden esiintyminen. 

Maastokäynneillä havainnoitiin myös muuta eliölajistoa sekä arvioitiin huomion-
arvoisen lajiston kannalta merkittäviä elinympäristöjä ja kohteita. Kasvillisuus- ja 
luontokohdeinventoinnista vastasi Esa Lammi. 

3  TULOKSET: ITÄ-TAASJÄRVI 

Itä-Taasjärven alueeseen kuuluu Taasjärven itäpuolinen lomarakennus- ja asuin-
rakennusalue sekä niiden itäpuolinen rakentamaton metsäselänne (kuva 3). Alu-
een itäreunassa on muutama vanha maalaistalo ja hieman peltoa. Luontoselvitys 
painotettiin rakentamattomille ranta- ja metsäalueille. Lisäksi tarkistettiin piha-
maiden välissä olevat rakentamattomat ja aitaamattomat metsäkuviot (”tyhjät 
tontit”). 

3.1  Luonnonolot ja kasvillisuus 

Selvitysalueelta erotettiin 21 luonnonoloiltaan erityyppistä kuviota (kuva 4), joita 
kuvataan seuraavassa. 

Kuvio 1. Selvitysalue rajautuu 18 hehtaarin laajuisen Taasjärven itärantaan. Taas-
järvi on rehevöitynyt, mutta rantojen kasvillisuusvyöhykkeet ovat kapeat. Itäran-
nalla vuorottelevat kasvittomat rantajaksot ja enintään muutaman metrin levyiset 
järviruoko-, pullosara- ja kortekasvustot. Ulompana vesialueella kasvaa harvaksel-
taan ulpukkaa, ruskoärviää ja siimapalpakkoa. Rantapuustossa on joitakin terva-
leppiä mm. järven itäisimmästä päästä alkavan laskuojan suulla. 

Kuvio 2. Tiheään rakennettu, asuintaloista ja vanhoista kesäasunnoista koostuva 
alue. Rakennetun alueen yleisilme on melko metsäinen, sillä pihamailla on paljon 
puustoa ja tonttien reunaosat ovat monin paikoin metsäisiä. Alueelta inventoitiin 
laajimmat rakentamattomat ja aitaamattomat metsäalueet (kuviot 4, 20, 21) sekä 
pohjoisosan pihamaita reunustavat pähkinäpensaskasvustot (ks. alaluku 3.2).  
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Kuva 3. Itä-Taasjärven asemakaava-alue (sininen rajaus) kartta- ja ilmakuvapohjalla. 
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Kuva 4. Itä-Taasjärven selvitysalueen osa-aluekuviot. 

Kuvio 3. Selvitysalueen lounaispää on pihamaata, mutta aivan lounaisimmassa 
kärjessä on rakentamaton tuoreen kankaan metsäkuvio, jonka läpi kulkee alueelle 
tuleva tie. Kuvion puusto on varttunutta kuusta, sekapuuna on muutama koivu ja 
mänty, pienpuustona on pihlajaa. Aluskasvillisuus on tuoreille kankaille tyypillistä, 
mm. mustikkaa ja metsäkastikkaa. Järven pohjukka on soistunut. Rantaa reunus-
taa 30 metrin levyinen räme, jonka itäosa on aidatun pihamaan puolella. Räme on 
selvitysalueen ainoa suo. Sen luonnontila on säilynyt melko hyvänä ja kasvillisuus 
on monipuolista, joskin tavanomaista. Rantasuo on paikallisena luontokohteena 
säilyttämisen arvoinen (ks. alaluku 3.2). 

Kuvio 4. Pihamaiden, maantien ja selvitysalueen eteläpuolisen hakkuualueen vä-
liin jäävä pieni metsäkuvio, joka on lehtomaisen kankaan sekametsää. Puusto on 
varttunutta koivua ja kuusta. Aluskasvillisuudessa on mm. mustikkaa, käenkaalia, 
metsäorvokkia ja metsämaitikkaa. Kuvion pohjoispäässä on märkä painanne, jossa 
kasvaa luhtasaraa, ranta-alpia ja metsäkortetta. Tienpuoleisessa reunassa on van-
hoja maa-aineskasoja. 
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Kuvio 5. Hylätty pelto, jonka kasvilajistossa vallitsevat juolavehnä, pelto-ohdake, 
maitohorsma, karhunputki, mesiangervo ja pensasmaiset pajut (kuva 5). Peltoalu-
een itäpuolinen metsäkannas on hakattu ja kasvaa nykyisin tiheää, muutaman 
metrin korkuista koivikkoa. Aluskasvillisuus on tavanomaista tuoreen kankaan la-
jistoa.  

Kuva 5. Entistä peltoa selvitysalueen eteläpäässä. 

Kuvio 6. Peltoalueen pohjoispuolinen pihamaa, jonka rakennukset on hylätty. Pi-
hamaiden kasvillisuus on villiytynyt. Siihen kuuluu mm. vadelmaa, nokkosta, mai-
tohorsmaa, keltamoa, terttuseljaa ja nuoria vaahteroita. Kuviolla ei ole ketoja tai 
muita kasvillisuudeltaan arvokkaita perinneympäristöjä. 

Kuvio 7. Selvitysalueen itäreunaan rajautuva peltoalue. Pelto on viljelykäytössä ja 
sen laiteilla on useita asuinrakennuksia. 

Kuvio 8. Taasjärven itäpuolisen metsäalueen eteläpää, joka on kallioaluetta ja pel-
lon suuntaan viettävää rinnettä. Rinteen puusto on noin 15 metrin mittaista ja 
harvennettua. Kuvion eteläosan puusto on männikköä, itärinteellä on kuusiseka-
metsää, jossa on ylispuina muutama järeä mänty. Rinteen aluskasvillisuutena on 
mustikkaa, kieloa, sananjalkaa, metsälauhaa ja metsäkastikkaa. Loivapiirteisen 
kallioalueen puusto on varttunutta, mutta alle kymmenmetristä männikköä. Muu 
kasvillisuus on karuille kallioalueille ominaista, mm. kanervaa, metsälauhaa, puo-
lukkaa, kangasmaitikkaa sekä poronjäkälää ja hirvenjäkälää. 
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Kuvio 9. Kallioharjanteen länsipuolella on tiheäpuustoista varttunutta kuusiseka-
metsää. Aluskasvillisuudessa on tyypillisten tuoreen kankaan lajien lisäksi hieman 
valkovuokkoa. Muita lajeja ovat mm. mäntykukka ja kultapiisku. 

Kuvio 10. Noin 30 vuotta sitten harvennettu metsäkuvio, jonka reunoille on jätetty 
ylispuiksi koivuja ja kuusia. Keskiosa on voimakkaammin käsiteltyä metsää, johon 
on kasvanut tiheä, alle kymmenmetrinen koivun, kuusen ja pihlaja muodostama 
puusto. Siellä täällä on myös nuoria mäntyjä ja haapoja. Aluskasvillisuus koostuu 
tuoreen kankaan lajeista, joista runsaimpia ovat mustikka, kangasmaitikka ja met-
sälauha. Kuvion keskiosan soistunut notkelma on ojitettu hakkuun yhteydessä. 

Kuvio 11. Nuori talousmetsäkuvio, jonka eteläosa on tiheää, alle 10 metriä korkeaa 
koivikkoa ja pohjoisosa hieman varttuneempaa koivun ja kuusen muodostamaa 
sekametsää. Aluskasvillisuus on tavanomaista tuoreen kankaan lajistoa. Itärin-
teessä tilustien varrella kasvaa pähkinäpensaita. Pensaikkoa on harvennettu, 
mutta se on paikallisesti merkittävä pähkinäpensasesiintymä (ks. alaluku 3.2). 

Kuvio 12. Metsäalueen keskiosa on kallioista mäntykangasta, jonka puusto on ym-
päristöä vanhempaa. Ylispuina kasvaa harvakseltaan kookkaita mäntyjä, pien-
puustona on vaihtelevasti pihlajaa ja kuusta (kuva 6). Kenttäkerroksessa on tuo-
reen ja kuivahkon kankaan lajistoa, mm. mustikkaa, puolukkaa ja metsälauhaa. 
Pohjakerros on seinäsammalvaltainen ja niukkakasviset kalliopaljastumat ovat 
pieniä. Kuvion läntisin osa on tuoreen‒lehtomaisen kankaan rinnettä, jonka puus-
toa on harvennettu. Kasvilajistossa on mm. lehtotesmaa ja kallioisimmilla paikoilla 
kivikkoalvejuurta. Vaateliaampi lehtokasvillisuus puuttuu. 

Kuvio 13. Puustoltaan nuorehko metsäalue, joka on paikoin väljäksi harvennettua 
sekametsää (kuva 7) ja paikoin tiheää, harventamatonta kuusikkoa. Aluskasvilli-
suudessa on tuoreen kankaan lajistoa. 

Kuvio 14. Taasjärven laskupuron ympäristö ja sen itäpuolinen metsärinne. Alue on 
lehtomaista kangasta ja tuoretta lehtoa ja sen puusto on varttunutta, osin van-
haakin. Ympäristöstään kasvilajistoltaan ja puustoltaan erottuva alue on paikalli-
sesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 3.2). 

Kuvio 15. Selvitysalueen itäreunaan rajautuva metsäalue on harvennettua tuo-
reen kankaan kuusikkoa. Puusto on varttunutta. Kuvion pohjoisreunassa on myös 
lehtomaisen kankaan piirteitä, mm. runsaasti käenkaalia. 

Kuvio 16. Viljelykäytössä oleva pelto, jonka keskellä pieni, koivikkoinen metsäsaa-
reke. 

 



T6 Itä-Taasjärvi ja K8 B Hiekkamäki. Asemakaavojen luontoselvitys.  

 

 

13 

Kuva 6. Mäntyvaltaista tuoreen kankaan sekametsää kuviolla 12. 

 
Kuva 7. Itäosan metsäalue on kuviota 12 lukuun ottamatta lähes kokonaan nuorehkoa, talouskäytössä olevaa 
sekametsää. 
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Kuvio 17. Entinen tilakeskus, joka pihamaata reunustavat metsittyvät niityt. Etelä-
reunassa on 20 metrin levyinen varttuva koivikko, muut entiset niittyalueet ovat 
puoliaukeita. Niissä kasvaa harvakseltaan kiiltopajuja sekä nuoria mäntyjä ja koi-
vuja. Muu kasvillisuus on tyypillistä ruoho- ja heinäniittyjen lajistoa, kuten nurmi-
puntarpäätä, nurmilauhaa, vuohenputkea, koiranputkea, nurmikaunokkia ja hara-
kankelloa. 

Kuvio 18. Hakkuurinne. Joitakin vuosia sitten paljaaksi hakattu rinne kasvaa nuorta 
koivuvesaikkoa ja tiheää vadelmakasvustoa. Muu kasvillisuus koostuu tavanomai-
sista tuoreen kankaan lajeista. 

Kuvio 19. Harvennusala, jonka pohjoispäässä on hakkuussa säästetty vanha kallio-
männikkö. Muualle on jätetty ylispuiksi joitakin vanhoja mäntyjä. Niiden katvee-
seen on sittemmin kasvanut nuorta haapaa, koivua ja pihlajaa. Aluskasvillisuu-
dessa on mustikkaa, puolukkaa, kieloa, metsälauhaa ja paikoin metsäimarretta. 
Pohjoispään kallioalueella on mustikkaa, metsälauhaa, kanervaa ja muita karuille 
kallioalueille ominaisia kasveja. 

Kuvio 20. Pihamaiden välissä oleva vanha kuusikko, jossa on myös järeitä kuusia. 
Aluskasvillisuudessa on mustikkaa, kieloa, kangasmaitikkaa ja metsäalvejuurta. 
Kuvion pohjoisreunassa on muutama nuori pähkinäpensas. Pähkinää on enem-
män läheisten pihamaiden reunoissa (ks. alaluku 3.2). 

Kuvio 21. Rantarakennusten ja pihatien väliin jäävä varttunut metsäkuvio, joka on 
paikoin harvennettua, paikoin luonnontilaisempaa sekametsää. Ylispuustona on 
kuusta, mäntyä ja koivua, pienpuustona koivua, pihlajaa ja pihamailta levinneenä 
vaahteraa ja nuoria tammia. Pähkinäpensaita kasvaa siellä täällä, eniten kuvion 
pohjoisosassa. Aluskasvillisuudessa on lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon la-
jeja, mm. näsiää, metsäorvokkia, metsäkurjenpolvea, käenkaalia, kieloa ja lehto-
tesmaa. Kuvion eteläosassa on lounaaseen suuntautuva puuton kallioharjanne, 
jolla kasvaa jänönsalaattia, kallioimarretta, tuoksusimaketta ja hietakastikkaa. 

3.2  Arvokkaat luontokohteet 

Itä-Taasjärven asemakaava-alueella tai sen lähellä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, 
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

Alueella ei ole kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten 
suojeltujen luontotyyppien kriteerit. Alueella ei ole myöskään METSO-ohjelman 
kriteerit (Syrjänen ym. 2016) tai maakunnalliset LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 
2012) täyttäviä kohteita. Taasjärven laskupuron ympäristössä on tuoretta keskira-
vinteista lehtoa, joka on Suomessa uhanalainen luontotyyppi (Raunio ym. 2008a, 
b).  Myös pohjoispään laajin pähkinäesiintymä on lehtoa, vaikkakin se sijaitsee osin 
pihamaan puolella.  
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Taasjärven eteläpään rantasuo on melko hyvin säilynyt, paikallisesti arvokas luon-
tokohde. Selvitysalueen pohjoisrajalla kuviolla 19 sijaitseva kallioalue on tulkitta-
vissa metsälain 10 §:n mukaiseksi erityisen arvokkaaksi elinympäristöksi. Metsäla-
kia sovelletaan asemakaava-alueilla ainoastaan maa- ja metsätalouteen osoite-
tuilla alueilla. Kalliokohde sijaitsee suurimmaksi osaksi selvitysalueen ulkopuolella. 
Tammelinin (2009) mainitsema liito-oravalle sopiva metsärinne (kuvio 18) on ha-
kattu, eikä sillä ole enää merkitystä luontokohteena. 

 

 
Kuva 8. Itä-Taasjärven asemakaava-alueen luontokohteet. 1 = Taasjärven laskupuron lehto, 2 = luoteisosan 
pähkinäpensaslehto, 3 = itäosan pähkinäpensaikko ja 4 = Taasjärven rantasuo. 
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Kuva 9. Taasjärven lasku-uoman lehtoa. 

 
Kuva 10. Luoteisosan pähkinäpensaslehto käsittää useita kymmeniä kookkaita pähkinäpensaita. Pääosa pen-
saista kasvaa pihamaiden reunoissa, joiden puusto on aikanaan hakattu. Kohde ei täytä luonnonsuojelulain 
mukaan suojeltavan pähkinäpensaslehdon kriteerejä, vaikka pensaita on paljon. 
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Taasjärven laskupuron lehto lähiympäristöineen 

Taasjärven laskupuron alkupää virtaa pihamaiden reunassa hiekkatien varrella. 
Entisen kurssikeskuksen pohjoispuolella puron ympäristö on säilynyt paremmin. 
Puroa reunustaa täällä muutaman kymmenen metrin levyinen puronvarsilehto 
(numero 1 kuvassa 8). Lehdon puusto on osin vanhaa ja lahopuuta on paikoitellen. 
Alueella kasvaa runsaasti pähkinäpensaita, mutta tiheää pähkinäpensaikkoa ei 
ole. Muuta lehtolajistoa ovat mm. näsiä, jänönsalaatti, sinivuokko, valkovuokko, 
mustakonnanmarja ja lehtotesma. Itse puro on noin metrin levyinen ja hiekkapoh-
jainen. Sen rannalla kasvaa mm. hiirenporrasta, lehtopalsamia ja suokelttoa. Alue 
on kulttuurivaikutteinen, sillä sitä on käytetty lammaslaitumena ja puuaineksen 
varastointipaikkana. Puustoa on myös harvennettu (kuva 9).  

Samaan kokonaisuuteen kuuluu puronvarren itäpuolella oleva peltoon rajautuva 
metsärinne, jonka on vanhaa kuusivaltaista sekametsää. Alueella kasvaa runsaasti 
järeitä haapoja ja järeitä kuusia. Aluskasvillisuudessa on tuoreen lehdon lajeja, ku-
ten valkovuokkoa, kieloa, jänönsalaattia, metsäorvokkia, käenkaalia, näsiää ja leh-
totesmaa.  

Taasjärven laskupuron lehto lähiympäristöineen täyttää metsälain 10 §:n mukais-
ten monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen kriteerit. 
Metsälakia ei sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalou-
teen osoitettuja alueita. Lehdot on Suomessa uhanalainen luontotyyppiryhmä. 

Pähkinäpensasesiintymät 

Pähkinäpensaita kasvaa eri puolilla aluetta yksittäisinä pensaina ja muutaman 
pensaan ryhminä. Paikallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi rajattiin laajimmat päh-
kinäpensasesiintymät, joista toinen sijoittuu pihamaiden reunoille alueen pohjois-
osaan (numero 2 kuvassa 8) ja toinen harvennettuun pellonreunusmetsään selvi-
tysalueen itäreunaan (numero 3 kuvassa 8). 

Pohjoisemman esiintymän (kuva 10) muita kasvilajeja ovat kielo, valkovuokko, 
metsäkurjenpolvi, metsäorvokki, näsiä ja kevätlinnunherne. Kohteen lähiympäris-
tössäkin kasvaa runsaasti pähkinää pihamaiden laiteilla; esiintymäksi on rajattu 
yhtenäinen, tihein pähkinäpensaskasvusto. 

Alueen itärajalla oleva kasvusto on selvästi pienempi. Kookkaita pähkinäpensaita 
on metsänreunassa parisenkymmentä. Lisäksi alueella on joitakin metsänharven-
nuksesta toipuvia pensaita. Paikalla ei kasva muita vaateliaita kasvilajeja. 

Kumpikaan esiintymistä ei täytä luonnonsuojelulain mukaisen suojeltavan päh-
kinäpensaslehdon vaatimuksia. Paikallisina luontokohteina molemmat esiintymät 
ovat säilyttämisen arvoisia. 

Taasjärven rantasuo 

Taasjärven eteläpäässä sijaitseva pieni rantasuo (numero 4 kuvassa 8) on säilynyt 
melko luonnontilaisena ja sitä voidaan pitää muutoin suottomalla suunnittelualu-
eella paikallisesti arvokkaana luontokohteena. Noin 30 metriä leveän ja viitisen-
kymmentä metriä pitkän rantasuon kasvilajisto on monipuolista. Siihen kuuluvat 
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mm. pullosara, jouhisara, raate, pyöreälehtikihokki ja suopursu. Metsänpuolei-
sessa korpireunuksessa on harmaapajua ja mustikkaa. Suo on syntynyt rannan 
soistuessa ja rantanevan levittäytyessä vähitellen vesialueen suuntaan. Nevalle on 
hiljattain alkanut kasvaa hieskoivuja (kuva 11). 

 
Kuva 11. Taasjärven eteläpään rantasuota. 

3.3  Pesimälinnusto 

Pesintään viittaavia havaintoja tehtiin 40 lintulajista (taulukko 1). Lähes kaikki lajit 
olivat metsälintuja tai rakennetuilla alueilla menestyviä lajeja. Taasjärven vesi- ja 
rantalinnusto on niukka. Laskennoissa tavattiin telkkä (1 pari), sinisorsa (2 paria, 
saattoivat pesiä alueen länsipuolella), rantasipi (1 pari) sekä rantalaiturilla pesinyt 
kalalokkipari. 

Metsäalueiden runsaimmat lintulajit olivat pajulintu, peippo, punarinta ja musta-
rastas, jotka kuuluvat runsaimpiin lintuihin muuallakin Etelä-Suomen metsäalu-
eilla. Vähälukuisiin metsälajeihin kuuluivat mm. kultarinta, mustapääkerttu ja si-
rittäjä, jotka ovat elinympäristönsä suhteen vaateliaita lehtipuuvaltaisten lehtojen 
ja nuorten lehtimetsien lajeja. Puustoltaan varttuneita ja vanhoja metsiä suosi-
vista lajeista tavattiin palokärki, puukiipijä, töyhtötiainen ja pyy, jotka havaittiin 
selvitysalueen pohjoisosan varttuneimmissa metsäkuvioissa (kuva 12). Petolin-
nuista lajistoon kuului varpushaukka, joka pesi entisen kurssikeskuksen itäpuoli-
sella metsäalueella. Pesää ei laskennoissa löydetty, mutta heinäkuussa paikalla 
oleskellut, hiljattain pesästä lähtenyt varpushaukkapoikue osoitti pesinnän onnis-
tuneen.  
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Kuva 12. Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat Itä-Taasjärven selvitysalueella vuoden 2016 lintulasken-
noissa. Punainen piste = uhanalainen laji, keltainen piste = lintudirektiivin liitteen I laji, vihreä piste = muu vä-
hälukuinen laji. 

Taulukko 1. Itä-Taasjärven lintulaskennoissa havaitut ja pesimälinnustoon kuuluneiksi tulkitut lajit. 

Laji 29.4. 24.5. 22.6.  Laji 29.4. 24.5. 22.6. 

telkkä x x   mustapääkerttu  x  
sinisorsa  x   hernekerttu  x x 

varpushaukka x  x  pensaskerttu   x 
rantasipi x  x  kultarinta   X 

kalalokki x x x  pajulintu  x x 
sepelkyyhky  x x  tiltaltti x x  
käki  x x  sirittäjä   x 
käpytikka x x x  hippiäinen x  x 
palokärki x    harmaasieppo   x 
metsäkirvinen x  x  kirjosieppo  x x 
västäräkki x x x  töyhtötiainen  x  
peukaloinen x    kuusitiainen x  x 
rautiainen x x x  talitiainen x x x 
punarinta x x x  sinitiainen x x x 
leppälintu x x   puukiipijä x x  
mustarastas x x x  närhi  x x 
räkättirastas x x x  varis   x 
punakylkirastas x x x  peippo x x x 
laulurastas x x x  viherpeippo x x  
lehtokerttu  x x  punatulkku x  x 
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Pihamailla ja muilla rakennetuilla alueilla viihtyvistä lajeista pesimälinnustoon 
kuuluivat leppälintu, viherpeippo ja västäräkki. Myös punatulkut tavattiin pihojen 
tuntumasta, vaikka laji pesii metsäalueilla usein kaukana pihamailta. 

Pesimälinnustoon aiemmin mahdollisesti kuulunutta lehtopöllöä (Tammelin 
2009) ei tavattu. Lehtopöllö jää yöaktiivisena lintuna yleensä huomaamatta aa-
mulla tehtävissä lintulaskennoissa, joten lajin pesiminen alueella on mahdollista.  

3.3.1  Huomionarvoiset lintulajit 

Huomionarvoisten lintulajien esiintyminen painottui alueen pohjoisosaan (kuva 
12). Suurin osa havainnoista tehtiin pihamaiden tuntumassa. Selvimmin metsä-
alueille painottuvia lajeja olivat käki, varpushaukka ja pyy, jotka kaikki tavattiin en-
tisen kurssikeskuksen itäpuoliselta alueelta. 

Huomionarvoisista lajeista töyhtötiainen, viherpeippo ja punatulkku ovat Suo-
messa uhanalaisia (vaarantuneita) lajeja. Lintudirektiivin liitteen I lajeista havait-
tiin palokärki ja pyy.  

Töyhtötiainen pesii Etelä- ja Keski-Suomessa vanhoissa, tavallisesti mäntyvaltai-
sissa metsissä. Töyhtötiainen kovertaa itse pesäkolonsa lahopuuhun ja elää koko 
ikänsä samalla seudulla. Laji ei menesty talousmetsissä, joista se ei löydä talvisin 
riittävästi ravintoa, eikä keväisin sopivaa pesimäpaikkaa. Töyhtötiainen on vähen-
tynyt huomattavasti vanhojen metsien huvettua. Laji arvioitiin vuonna 2015 uhan-
alaiseksi (Tiainen ym. 2016). Selvitysalueen pohjoispään kalliometsästä tavattiin 
yksi töyhtötiaispari. 

Viherpeippo pesii Lapin eteläosia myöten pihoilla ja peltojen laiteilla. Osa linnuista 
jää meille talveksi. Lajin pesimäkanta moninkertaistui Suomessa 1900-luvun ai-
kana lintujen talviruokinnan ansiosta. Viherpeippojen määrä romahti kymmenisen 
vuotta sitten pienen osaan entisestä. Romahduksen syynä oli Trichomonas-al-
kueläimen aiheuttama loistauti. VIherpeippokanta ei ole toipunut romahduk-
sesta. Laji arvioitiin vuonna 2015 uhanalaiseksi. Selvitysalueelta löydettiin kolme 
viherpeippoparia, kaikki pesimiseen sopivilta pihamailta. 

Punatulkku on koko Suomessa pesivä lintu, joka vierailee talvisin pihoilla ja lintu-
laudoilla. Pesimäajaksi laji vetäytyy vanhoihin kuusivaltaisiin metsiin, joissa se ele-
lee melko huomaamattomasti. Punatulkku on vähentynyt viime vuosikymmeninä 
huomattavasti ja sen kanta arvioitiin vuonna 2015 uhanalaiseksi. Selvitysalueen 
kaksi punatulkkuparia havaittiin molemmat pihoilla. Pesimäpaikat todennäköi-
sesti sijaitsivat kauempana metsissä. 

Palokärki on EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, joka suosii vanhoja havu- ja seka-
metsiä. Laji tavattiin huhtikuisilla käynneillä (liito-oravaselvitys ja 1. lintulaskenta) 
selvitysalueen pohjoisosasta ja Granbackan läheltä. Myöhemmillä laskentaker-
roilla sitä ei havaittu. Palokärjet liikkuvat pesimäaikana laajalla alueella, mikä vai-
keuttaa reviirien tulkintaa. Luultavaa on, että pesäpaikka sijaitsi selvitysalueen ul-
kopuolella. 
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Pyy on paikkalintu, joka elää puustoltaan eri-ikäisillä metsäalueilla, joissa kasvaa 
tavallisesti ainakin sekapuuna leppiä ja koivuja. Laji viihtyy parhaiten kosteapoh-
jaisessa maastossa, esim. metsäpurojen varsilla ja korvissa. Pyy on EY:n lintudirek-
tiivin liitteen I laji. Alueen ainoa pyyreviiri todettiin selvitysalueen koillisosassa 
(kuva 12). 

3.3.2  Linnustoltaan tärkeät alueet 

Suurin osa alueen huomionarvoisista lintulajeista tavattiin pihoilta ja niiden lä-
heltä. Kurssikeskuksen itäpuolinen metsäalue osoittautui metsälinnuston kan-
nalta parhaaksi kohteeksi. Sen pesimälinnustoon kuuluivat mm. käki, pyy ja var-
pushaukka, joita alueen muista osista ei tavattu. Huomattava osa kurssikeskuksen 
itäpuolisesta alueesta on hiljattain käsiteltyä talousmetsää, eikä siellä ole esimer-
kiksi vanhoille metsille ominaista linnustoa. Selvitysalueelta ei ole perusteltua ra-
jata linnustollisesti tärkeitä alueita. 

3.4  Liito-orava 

Selvityksessä ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Asemakaava-alueelta 
tai sen lähiympäristöstä ei ole myöskään aiempia tietoja lajin esiintymisestä. Itä-
Taasjärven alueella on vain vähän liito-oravan elinympäristöksi hyvin sopivaa met-
sää; parhaiten sopivaa aluetta on Taasjärven lasku-uoman puronvarsilehto ja sen 
itäpuolinen metsäkuvio, jossa kasvaa runsaasti kookkaita haapoja. Liito-oravalle 
sopivin alue on rajattu muiden luontoarvojen perusteella arvokkaaksi luontokoh-
teeksi (Taasjärven laskupuron lehto). 

3.5  Lepakot 

Itä-Taasjärven alueen selvityksessä tehtiin kesällä 2016 melko vähän lepakkoha-
vaintoja. Tehtyjen lepakkohavaintojen paikat ilmenevät kuvasta 13. Merkittävä 
osa alueesta on lepakoiden kannalta sopimattomia tai niille heikosti soveltuvia 
elinympäristöjä (hakkuualueet, taimikot ja nuoret metsät, pellot ja muut aukeat). 
Alueella on myös runsaasti piha-alueita, joita ei voitu havainnoida. 

Pohjanlepakko on keskikokoinen lepakkolaji, jolle ominaisia elinympäristöjä ovat 
erilaiset metsäiset tai puustoiset kulttuurimaisemat myös kaupungeissa. Laji vält-
telee laajoja puuttomia alueita. Pohjanlepakot saalistavat tyypillisesti yli viiden 
metrin ja jopa 20 metrin korkeudella maan pinnasta, usein puunlatvojen tasalla. 
Suomessa pohjanlepakkoa on tavattu pohjoisinta Lappia myöten ja se onkin ylei-
sin ja runsain lepakkolajimme. 

Selvityksessä tehtiin kesäkuun käynnillä neljä, heinäkuun käynnillä kaksi ja elokuun 
käynnillä yksi pohjanlepakkohavainto (kuva 13). Selvitysalueen pohjoisosasta ke-
säkuussa tehdyt pohjanlepakkohavainnot koskenevat 1–2 yksilöä. 

Viiksi- ja isoviiksisiippaa ei voida varmuudella erottaa toisistaan pelkän maastoha-
vainnon perusteella. Tässä selvityksessä lajiparista käytetään nimitystä viiksisiipat. 
Molemmat ovat pienikokoisia, tyypillisesti metsissä tai niiden reunoilla ja pienillä 
aukioilla saalistavia lajeja. Viiksisiippa suosii ilmeisesti isoviiksisiippaa enemmän 
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kulttuuriympäristöjen metsiköitä. Loppukesällä viiksisiipat siirtyvät usein metsistä 
saalistamaan avoimemmilla alueilla, kuten rannoilla tai pihoilla. Isoviiksisiippa on 
edellistä selvemmin metsälaji ja sitä voi tavata jopa mäntykankailla. Suomessa mo-
lempia lajeja tavataan maan etelä- ja keskiosissa ja ne ovat melko yleisiä. 

Selvityksessä tehtiin kesäkuun käynnillä kolme, heinäkuun käynnillä kaksi ja elo-
kuun käynnillä yksi havainto viiksisiipoista (kuva 13). 

 

 
Kuva 13. Lepakkohavainnot Itä-Taasjärven alueella. Ympyräsymboli = pohjanlepakko ja kolmio-
symboli = viiksisiipat. Sininen väri = havainto kesäkuussa, vihreä väri = havainto heinäkuussa ja 
punainen väri = havainto elokuussa. 
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Selvityksessä ei todettu lepakoiden pesäpaikkoja tai päiväpiiloja eikä tallaisista 
saatu tietoja myöskään alueen asukkailta. On mahdollista, että lepakoiden lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja sijaitsee selvitysalueella tai sen läheisyydessä olevissa 
rakennuksissa. On myös mahdollista, että alueella on sellaisia luonnonkoloja tai 
muita sopivia päiväpiiloja, joita ei tässä selvityksessä havaittu. 

Tulosten perusteella rajattiin yksi arvokas lepakkoalue. Sen rajaus on sama kuin 
kuvaan 8 merkityllä arvokkaalla luontokohteella numero 1 eli Taasjärven laskupu-
ron lehdolla. Rajaukset on tehty havaintojen sijoittumisen ja puuston rakenteen 
tai ilmakuvassa erottuvien elinympäristön rajojen perusteella.  

Taasjärven laskupuron lehto katsottiin luokan III alueeksi eli muuksi lepakoiden 
käyttämäksi alueeksi (ks. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys 2012). Perusteena 
oli lähinnä alueen (todennäköisesti) hyvin pieni yksilömäärä. Kohteella tehtiin vain 
1–3 viiksisiippahavaintoa jokaisella käyntikerralla ja niistäkin osa saattoi koskea 
samoja yksilöitä. 

3.6  Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Selvitysalueen metsäisissä osissa on jonkin verran kirjoverkkoperhoselle sopivaa 
elinympäristöä. Lajin esiintymisestä Itä-Taasjärven alueella tai sen ympäristössä ei 
ole aiempia tietoja eikä sitä inventoitu tämänkään työn osana. 

Selvitysalueella ei arvioitu olevan muille luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille 
(mm. eräät sudenkorennot, viitasammakko) hyvin sopivia elinympäristöjä, joissa 
niiden esiintyminen olisi todennäköistä. Viitasammakon esiintyminen on mahdol-
lista Taasjärven eteläpäässä. 

3.7  Muut merkittävät lajit 

Itä-Taasjärven alueelta ei ole tiedossa aiempia havaintoja muista huomionarvoi-
sista eliölajeista. Myöskään tässä selvityksessä ei todettu uhanalaisten ja silmällä-
pidettävien (Liukko ym. 2016, Rassi ym. 2010, Tiainen ym. 2016) tai muiden huo-
mionarvoisten eläin- ja kasvilajien esiintymiä lukuun ottamatta alaluvussa 3.3 kä-
siteltyjä lintulajeja. Alueella ei arvioitu olevan sellaisia elinympäristöjä tai kohteita, 
joissa muiden huomionarvoisten eliölajien esiintyminen olisi todennäköistä tai 
jotka olisivat niille tärkeitä. 
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4  TULOKSET: HIEKKAMÄKI 

Hiekkamäen alueen länsipäässä on maaseutumaisena säilynyt Tarapotintie sekä 
Tarapotenin työpaikka-alue, jonka itäpuolella on laaja hakkuualue (kuva 14). Alu-
een keskiosassa on Bondaksentien alkupään asuin- ja loma-asuntoalueet sekä 
Bondaksentien ja Porvoonväylän välinen peltoalue, josta osa on säilynyt viljelykäy-
tössä. Itäpäässä on peltoihin rajautuva metsäalue ja muutama asuinrakennus. 
Luontoselvitys painotettiin alueen metsäisiin osiin. Hakkuualueet, hevoslaitumet 
ja hylätyt pellot tarkistettiin yleispiirteisemmin. Pihamailla ja aidatuilla teollisuus-
tonteilla ei käyty, mutta niiltä havaitut linnut merkittiin muistiin. 

4.1  Luonnonolot ja kasvillisuus 

Selvitysalueelta erotettiin peltojen ja pihamaiden ulkopuolelta 16 luonnonoloil-
taan erityyppistä kuviota (kuva 15), jotka kuvataan seuraavassa. 

Kuvio 1. Pihapiiristä, hevoslaitumista ja varttuneista lehtipuumetsiköistä koostuva 
alue. Metsälaikkujen puusto on lähinnä koivua ja niiden aluskasvillisuudessa val-
litsevat maitohorsma, vadelma, metsäapila, karhunputki ja hietakastikka. Hevos-
laitumet ovat rinneniittyjä, joiden kasvillisuus koostuu tavanomaisista nurmilaitu-
mien lajeista. Ketoja tai muita arvokkaita perinnebiotooppeja laidunniityillä ei ole. 

Kuvio 2. Hevoslaitumena käytetty rinneniitty, jonka länsipuolella on metsittyvä pi-
hapiiri ja itäpuolella Tarapotintien ja Hiekkamäentien välissä varttuvaa lehtimet-
sää. Metsikköön on tuotu aikanaan kiviä ja maa-ainesta. Maasto on epätasaista ja 
kasvillisuus kulttuurivaikutteista. Lajistoon kuuluvat mm. vadelma, vuohenputki, 
kyläkellukka, koiranheinä ja nurmirölli. Puusto on tiheää koivikkoa, sekapuuna kas-
vaa vaahteraa, raitaa ja tuomea. Laidunalueen kasvillisuus on kulunutta ja kasvila-
jisto tehokkaasti laidunnetuille alueille ominaista. 

Kuvio 3. Pihamaiden väliin jäävä metsäalue, jossa on kaksi kallioista mäkeä ja nii-
den välinen laaksomainen painanne. Alue on kuusivaltaista, varttunutta sekamet-
sää, joka muuttuu mäkien laella matalaksi kalliomänniköksi. Etelärinteillä on leh-
tomaisen kankaan kasvillisuutta, mm. käenkaalia, valkovuokkoa ja metsäalve-
juurta, ainakin yksi pähkinäpensas ja ympäristön pihamailta levinneenä jokunen 
nuori vaahtera. Muualla on tuoreen kankaan mustikkavaltaista kasvillisuutta. Kal-
lioalueilla vallitsevat puolukka, metsälauha, seinäsammal ja muut niukkaravinteis-
ten kallioiden lajit. Laaksopainannetta pitkin kulkee vesijohtolinja, joka saa valu-
vesiä ympäröiviltä rinteiltä. Putkilinjalla kasvaa mm. leskenlehteä, metsäalve-
juurta ja hiirenporrasta. 

Tarapotintien pohjoispuolella tienvarressa on pieni notkelma, josta alkaa pihamai-
den välitse pellolle laskeva oja. Notkelmassa on kostean lehdon kasvillisuutta, 
mm. mesiangervoa, rönsyleinikkiä, amerikanhorsmaa, mustaherukkaa, korpikais-
laa ja hiirenporrasta. Puusto on harvennettua koivua ja vaahteraa.  
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Kuva 14. Hiekkamäen asemakaava-alue (sininen rajaus) kartta- ja ilmakuvapohjalla. 
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Kuva 15. Hiekkamäen selvitysalueen osa-aluekuviot. P = pihamaa tai pelto, jonka kasvillisuutta ei inventoitu. 

Kuvio 4. Kallioinen metsäalue Tarapotintien ja teollisuusrakennusten välissä. Ete-
lärinteessä on puustoltaan varttuvaa mäntyvaltaista kuivahkon ja tuoreen kan-
kaan sekametsää. Sen aluskasvillisuutta luonnehtivat mustikka, puolukka ja met-
sälauha. Ylempänä on varttunutta kalliomännikköä, jonka puusto on pääosin alle 
kymmenmetristä. Yksittäisiä keloja ja lahopuita on siellä täällä (kuva 16). Loivasti 
kumpuilevaa kalliota peittävät poronjäkälät, puolukka, kangasmaitikka, kanerva ja 
metsälauha. Vaateliaammat kalliokasvit ovat niukkoja. Niihin kuuluvat mäkiter-
vakko, kalliokielo ja tuoksusimake. 

Kuvion läntisin pää on varttunutta lehtomaisen kankaan sekametsää. Puusto on 
kuusivaltaista, sekapuuna kasvaa mäntyä ja koivua ja pienpuustona pihlajaa. Kent-
täkerroksessa on harvakseltaan mm. sinivuokkoa ja oravanmarjaa. 

Kuvio 5. Varttuvaa, harvennettua puustoa kasvava kalliometsäalue. Ylispuiksi on 
jätetty harvakseltaan isoja mäntyjä, mutta muuten alueella kasvaa nuorta, alle 
kymmenmetristä mäntyä ja koivua. Kallioiset alueet ovat loivapiirteisiä ja niiden 
valtakasveja ovat mustikka, puolukka, kanerva, ahosuolaheinä ja metsälauha. Kal-
lioperän ravinteisuudesta kertovat vaateliaammat kasvilajit puuttuvat. Kallioiden 
välisten painanteiden puusto on koivuvaltaista. Muuhun kasvilajistoon kuuluvat 
mm. kielo, metsäapila, kangasmaitikka ja nurmilauha. Kuvion länsipäässä pellon-
laiteella on pieni heinäniitty, jota on aiemmin käytetty laidunalueena. 
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Kuva 16. Aamuinen maisema Kallbäckin etelärinteen kalliolta. 

Kuviot 6 ja 7. Kallbäckin mäki on hakattu lähes kokonaan paljaaksi, mutta jyrkkä 
pohjoisrinne on säästetty. Rinne on vanhaa, tiheäpuustoista kuusikkoa (kuva 17), 
jossa kasvaa myös järeitä kuusia ja mäntyjä. Metsäalue muodostuu kahdesta eril-
lisestä kuviosta, joiden välissä on kiilamainen peltoalue. Pohjoispuolella on peltoa 
ja eteläpuolella laaja hakkuualue. Runsaslahopuustoinen metsä täyttää METSO-
ohjelman vallintakriteerit ja se on melko pienestä pinta-alastaan huolimatta pai-
kallisesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 4.2). 

Kuvio 8. Heinäpelto, jonka pohjoisreunasta alkaa peltojen ympäröimä metsäsaa-
reke. Saarekkeen reuna on lehtomaista kangasta, jonka puustona on varttunutta 
kuusta, koivua ja mäntyä. Aluskasvillisuudessa on mm. kieloa, käenkaalia, valko-
vuokkoa ja vähän mustikkaa. Pellonpuoleisessa reunassa on nuoria vaahteroita. 

Kuvio 9. Tuore hakkuuaukea, johon on jätetty harvakseltaan mäntyjä ja koivuja 
(kuva 18). Kenttäkerros on hakkuun jälkeen heinittynyt ja myös muut hakkuusta 
hyötyvät lajit ovat runsastuneet. Niihin kuuluvat mm. myös maitohorsma ja mata-
lana vesakkona kasvavat koivu ja pihlaja. Suurin osa kuviosta on tuoretta kangasta, 
itäpään kallioalueella on myös kuivahkon kankaan kasvillisuutta. Kuvion pohjoisin 
pää on muuta aluetta rehevämpää. Aluskasvillisuudessa on lehtomaisen kankaan 
lajeja ja myös uusia tulokaskasveja, kuten jättipalsamia, kanadanpiiskua ja tahma-
villakkoa.  
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Kuva 17. Kallbäckin pohjoisrinne on runsaslahopuustoista vanhaa kuusimetsää. Keväinen näkymä kuvion 6 kes-
kiosasta. Kuvio 7 on puustoltaan hieman nuorempaa ja lahopuuta on vähemmän. 

Kuva 18. Kallbäckin pohjoisrinteen vanha metsä rajautuu tuoreeseen hakkuualueeseen, joka ulottuu teolli-
suusrakennuksille asti. 
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Pellonreunaan kuvion 7 itäpuolelle on jätetty kymmenisen metriä leveä sekapuus-
toinen kaistale, jonka suojissa kasvaa muutama suuri pähkinäpensas. Pähkinää on 
runsaammin hakkuuaukean puolella, jossa on joitakin kymmeniä metrin korkuisia, 
hakkuusta toipuvia pensaita. Paikalle kasvaa tiheähkö pähkinäpensaikko, jos pen-
saat saavat vapaasti kasvaa. Pähkinäpensaita kasvava alue on rajattu säilyttämisen 
arvoiseksi (alaluku 4.2), vaikka sen nykytila on kaukana luonnontilaisesta. 

Kuvio 10. Entinen loma-asuntoalue, jonka rakennuksista osa on purettu ja osa on 
tyhjillään. Pihamaat ovat metsittyneet, mutta huomattava osa vanhoista ome-
napuista ja muista pihakasveista on jäljellä. Mesiangervo, vuohenputki ja komea-
lupiini ovat käytön loputtua vallanneet laajat alueet. Kuvion eteläpäässä lähellä 
Porvoonväylää on pieni notkelma, jossa kasvaa kotkansiipeä; entisen pihamaan 
reunalla oleva esiintymä on todennäköisesti istutusperäinen. Porvoonväylää reu-
nustavat kapeat metsiköt ovat tiheitä, varttuvia koivikkoja, joissa on sekapuuna 
harmaaleppää. Aluskasvillisuudessa on mm. vuohenputkea, rönsyleinikkiä ja me-
siangervoa. 

Kuvio 11. Hylätty pelto, jonka keskellä on käytössä oleva pihapiiri rakennuksineen. 
Pellolla on muutamia pensasmaisia koivuja ja tuomia, mutta muutoin se on kor-
keaa ruoho- ja heinäniittyä (kuva 19). Kasvilajistoon kuuluvat mm. hietakastikka, 
nurmipuntarpää, karhunputki, koiranputki, maitohorsma ja hyvin runsaana kas-
vava kanadanpiisku. Pihamaiden puoleisissa reunoissa on nuoria koivua, muuta-
mia kuusia sekä villiytyneitä koristepensaita ja komealupiinia. Kuvion pohjoispään 
pienessä metsäkielekkeessä kasvaa varttunutta kuusta ja koivua. Muu kasvillisuus 
koostuu lehtomaisen kankaan lajeista, mm. kielosta, mustikasta, lillukasta, lehto-
tesmasta ja nuokkuhelmikästä. 

Kuvio 12. Pieni peltojen reunustama metsäkieleke Granbackan itäpuolella. Puusto 
on nuorehkoa tiheää lehtipuustoa, lähinnä koivua, raitaa ja haapaa. Pienpuustona 
on rytöistä tuomea ja aluskasvillisuutena kieloa, maitohorsmaa, metsäkortetta, 
rönsyleinikkiä ja juolavehnää. Pensaskerroksessa on muutama pähkinäpensas, 
joita kasvaa enemmän loivassa rinteessä selvitysalueen rajan länsipuolella. 

Kuvio 13. Uuden Porvoontien pohjoispuolinen metsäalue, jonka molemmilla puo-
lilla on vanhat, asuinkäytöstä poistuneet rakennukset. Kuviolla kasvaa runsaasti 
pähkinäpensaita. Huomattava osa kuviosta on rajattu säilyttämisen arvoiseksi 
luontokohteeksi (ks. alaluku 4.2). 

Kuvio 14. Hakkuualue. Selvitysalueen itäpäässä olevan metsäniemekkeen keskiosa 
on hakattu joitakin vuosia sitten. Hakkuuta on täydennetty hiljattain kuvion etelä-
osassa. Hakkuualueelle on jätetty ylispuiksi jonkin verran koivuja ja mäntyjä. Hak-
kuun jälkeen paikalle on kasvanut tiheä, 3‒5 metrin korkuinen puusto, joka koos-
tuu koivusta, pihlajasta ja kuusista. Kenttäkerroksessa on lähinnä tuoreen kankaan 
lajistoa. Kuvion länsi- ja eteläosassa kasvaa joitakin pähkinäpensaita. 
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Kuva 19. Osa Hiekkamäen pelloista on hylätty, mutta enin osa on vielä käytössä. Kuvassa kuvion 11 eteläosaa. 

Kuvio 15. Varttunut kuusisekametsä, jonka pohjoispäässä on pieni soistuma. 
Puusto on tiheää ja lahopuuta on runsaasti, sillä aluetta ei ole viime vuosikymme-
ninä käsitelty. Kuvion pohjoisosassa kasvaa runsaasti pähkinäpensaita. Metsäalue 
on paikallisesti arvokas luontokohde (ks. alaluku 4.2). 

Kuvio 16. Hiljattain harvennettua tuoreen kankaan sekametsää. Kasvilajisto on ta-
vanomaista ja puusto harvennushakkuun jäljiltä melko nuorta. Ympäröivää peltoa 
ei ole viime vuosina viljelty, mutta pelto ei vielä ole alkanut metsittyä. 

4.2  Arvokkaat luontokohteet 

Hiekkamäen asemakaava-alueella tai sen lähellä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, 
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

Alueella on muutamia säilyttämisen arvoisia luontokohteita, jotka täyttävät joko 
METSO-ohjelman kriteerit tai ovat luonnonsuojelulain 29 §:n tai metsälain 10 §:n 
tarkoittamia kohteita. Näihin kuuluvat Uuden Porvoontien pohjoispuolinen päh-
kinäpensaslehto sekä Kallbäckin rinteen ja alueen koillisosan runsaslahopuustoi-
nen kuusimetsä. Kallbäckin metsäalueen pohjoisreunalla oleva pähkinäpensas-
esiintymä on suurimmaksi osaksi hakattu. Esiintymän säilyttäminen on silti suota-
vaa, sillä pähkinäpensaat toipuvat hakkuista nopeasti. Selvitysalueella ei todettu 
maakunnalliset LAKU-kriteerit (Salminen & Aalto 2012) täyttäviä kohteita. 
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Uuden Porvoontien pähkinäpensaikko 

Kohteella (numero 1 kuvassa 20) kasvaa noin 80 yli kaksimetristä pähkinäpen-
sasta. Alueen puusto säilynyt melko hyvin ja aluskasvillisuudessa on tuoreen leh-
don ja lehtomaisen kankaan lajistoa, mm. mustikkaa, käenkaalia, metsäkurjenpol-
vea, valkovuokkoa, metsäorvokkia, nuokkuhelmikkää ja lehtotesmaa. Pähkinäleh-
dot ovat Suomessa luontotyyppinä erittäin uhanalaisia (Raunio ym. 2008a, b). Uu-
den Porvoontien pähkinäpensaikko täyttää luonnonsuojelulain mukaisten suojel-
tujen pähkinäpensaslehdon kriteerit ja se on tukittavissa myös metsälain 10 §:n 
tarkoittamaksi reheväksi lehtolaikuksi, joka tulisi ottaa huomioon puuston käsitte-
lyssä. Metsälakia ei sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja met-
sätalouteen osoitettuja alueita. Pähkinäpensaiden sijaintitiedot on toimitettu Si-
poon kuntaan. Alueen pinta-ala on 0,25 hehtaaria. 

 
Kuva 20. Hiekkamäen asemakaava-alueen luontokohteet. 1 = pähkinäpensaslehto, 2 = koillisosan runsaslaho-
puustoinen metsä, 3 = Kallbäckin rinteen metsä ja 4 = Kallbäckin pähkinäpensasesiintymä. 

Koillisosan runsaslahopuustoinen metsä 

Alueen koillisosan kuusimetsä (numero 2 kuvassa 20) on pitkään ollut metsäta-
louskäytön ulkopuolella. Hakkuuaukean ja pellon välinen metsikkö on pääosin leh-
tomaista kangasta, jonka runsaimpia kasvilajeja ovat käenkaali, valkovuokko ja 
kielo. Puusto on vanhaa kuusikkoa, jossa on sekapuina kookkaita haapoja. Alueella 
on paljon lahopuuta sekä pystypuuna että maahan kaatuneena. Alue täyttää la-
hopuuston määrän ja luonnontilaisuutensa perusteella METSO-ohjelman kriteerit 
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(Syrjänen ym. 2016). Alueen arvoa lisää pohjoispään pieni soistuma, jonka kasvil-
lisuudessa on lehtokorven piirteitä (lajistossa on mm. hiirenporrasta, käenkaalia 
ja metsäkortetta). Korpialueen eteläpuolella on melko runsas pähkinäpensasesiin-
tymä. Tiheän puuston katveessa vähällä valolla kasvaneet pähkinäpensaat eivät 
ole kovin kookkaita, mutta niitä on useita kymmeniä. Kookkaampia pähkinäpen-
saita on alueen keskiosassa, jossa niitä on niukemmin. Metsikön eteläreunan van-
hassa hiekkakuopassa on mäyrän tai ketun pesäluolasto. 

Metsäalue muodostaa pienen (1,5 hehtaaria), mutta monipuolisen kohteen, jonka 
arvo kasvaa lahopuuston määrän lisääntyessä. 

Kallbäckin pohjoisrinteen runsaslahopuustoinen metsä 

Kahdesta lähes erillisestä kuviosta koostuva tiheäpuustoinen rinnemetsä, jossa on 
erittäin runsaasti kuusilahopuuta (numero 3 kuvassa 20). Puusto ei ole erityisen 
vanhaa, mutta metsätaloutta rinteessä ei ole harjoitettu useaan vuosikymme-
neen. Tuulen kaatamia puita ei myöskään ole korjattu. Rinteen yläosa on tuoretta 
kangasta, alarinteellä on lehtomaisen kankaan kasvillisuutta. Metsäalueen länsi-
osan läpi johtaa pieni notkelma, jonka kasvillisuus on hieman muuta metsää rehe-
vämpää. Lajistoon kuuluvat mm. metsäalvejuuri, vaahtera (nuoria) ja rönsyakan-
kaali.  

Metsäalue täyttää lahopuuston määrän ja luonnontilaisuutensa perusteella 
METSO-ohjelman kriteerit (Ympäristöministeriö 2008). Vanhat kuusivaltaiset tuo-
reet kankaat ovat Suomessa uhanalaisia (Raunio ym. 2008a, b). Alueen pinta-ala 
on 3,1 hehtaaria. 

Kallbäckin pähkinäpensasesiintymä 

Kallbäckin hakkuualueen pohjoisreunassa (numero 4 kuvassa 20) kasvaa pienellä 
alueella muutamia kymmeniä pähkinäpensaita, joista suurin osa on kaadettu hak-
kuun yhteydessä. Kannoista vesoneet pensaat olivat kesällä 2016 noin metrin mit-
taisia. Pähkinäpensaat kasvavat valoa saatuaan nopeasti. Paikalle kasvaa näyttävä 
pähkinäpensaikko, jos pensaita ei kaadeta puuston harvennuksen yhteydessä eikä 
aluetta käytetä muuhun tarkoitukseen. Pähkinäpensaita kasvavan alueen pinta-
ala on noin 0,2 hehtaaria. 

4.3  Pesimälinnusto 

Hiekkamäen alueen pesimälinnusto on tavanomaista rakennettujen alueiden ja 
maaseutualueiden linnustoa. Pesintään viittaavia havaintoja tehtiin 39 lintulajista 
(taulukko 2), joista suurin osa eri-ikäisissä sekametsissä toimeen tulevia lajeja. 
Vanhoja metsiä suosivista lajeista tavattiin palokärki, hömötiainen ja puukiipijä, 
yksi pari kutakin (havaintopaikat kuvassa 21). Rehevien lehtimetsien vähälukuisia 
lajeja olivat mustapääkerttu (3 reviiriä) ja kultarinta (1 reviiri). 

Kanalinnut, tikat käpytikkaa lukuun ottamatta sekä petolinnut puuttuivat. Hiiri-
haukka tosin havaittiin kerran, mutta todennäköisesti se pesi alueen ulkopuolella.  
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Peltolinnustoon kuuluivat töyhtöhyyppä (useita pareja), kiuru (useita pareja), pu-
navarpunen (1 pari) ja keltasirkku (2 paria). Ainoa vesilintu – mahdollisesti naa-
rasta etsivät sinisorsakoiras – kierteli peltoalueen ojia. Pellon ruokavieraisiin kuu-
luivat kalalokki ja naakka, joita tavattiin useita kaikilla laskentakerroilla. 

Rakennettujen alueiden ja pihamaiden lintuja olivat västäräkki, kivitasku (reviiri 
rakenteilla olevan tien varrella), tikli (1 pari), kottarainen (1 pari ja pellolla useita 
ruokailevia), pikkuvarpunen (1 pari) ja viherpeippo (1 pari). 

 

 
Kuva 21. Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat Hiekkamäen selvitysalueella vuoden 2016 lintulasken-
noissa. Punainen piste = uhanalainen laji, keltainen piste = lintudirektiivin liitteen I laji, vihreä piste = muu vä-
hälukuinen laji. 

Taulukko 2. Hiekkamäen lintulaskennoissa havaitut ja pesimälinnustoon kuuluviksi tulkitut lajit. 

Laji 30.4. 25.5. 23.6.  Laji 30.4. 25.5. 23.6. 

sinisorsa x    kultarinta   x 
töyhtöhyyppä x x x  pajulintu x x x 
sepelkyyhky x x x  hippiäinen   x 
käki  x   harmaasieppo   x 
käpytikka x  x  kirjosieppo  x  
palokärki  x   hömötiainen x   
kiuru   x  kuusitiainen x   
metsäkirvinen x    talitiainen x x x 
västäräkki   x  sinitiainen x x x 
rautiainen x x x  puukiipijä x  x 
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punarinta x x x  varis x  x 
kivitasku  x   kottarainen  x  
mustarastas x x x  pikkuvarpunen x  x 
räkättirastas x  x  peippo x x x 
laulurastas x x x  tikli x  x 
lehtokerttu  x x  punatulkku   x 
mustapääkerttu  x   punavarpunen  x  
hernekerttu  x   keltasirkku x x x 
pensaskerttu  x x      

4.3.1  Huomionarvoiset lajit 

Huomionarvoisten lintulajien reviirit sijaitsivat hajallaan eri puolilla aluetta (kuva 
22). Huomionarvoisista lajeista hömötiainen, viherpeippo ja punatulkku ovat Suo-
messa uhanalaisia (vaarantuneita) lajeja ja punavarpunen silmälläpidettävä. Lin-
tudirektiivin liitteen I lajeista havaittiin palokärki.  

Hömötiainen pesii Etelä- ja Keski-Suomessa vanhoissa metsissä. Hömötiainen ko-
vertaa itse pesäkolonsa lahopuuhun. Laji ei menesty talousmetsissä, sillä se ei 
löydä niistä talvisin riittävästi ravintoa, eikä keväisin sopivaa pesimäpaikkaa. Hö-
mötiainen on vähentynyt huomattavasti vanhojen metsien huvettua. Laji arvioitiin 
vuonna 2015 uhanalaiseksi (Tiainen ym. 2016). Alueen ainoa hömötiainen tavat-
tiin Kallbäckin pohjoisrinteen vanhasta metsästä (kuva 21). 

Viherpeippo pesii Lapin eteläosia myöten pihoilla ja peltojen laiteilla. Osa linnuista 
jää meille talveksi. Lajin pesimäkanta moninkertaistui Suomessa 1900-luvun ai-
kana lintujen talviruokinnan ansiosta. Viherpeippojen määrä romahti kymmenisen 
vuotta sitten pienen osaan entisestä. Romahduksen syynä oli Trichomonas-al-
kueläimen aiheuttama loistauti. VIherpeippokanta ei ole toipunut romahduk-
sesta. Laji arvioitiin vuonna 2015 uhanalaiseksi. Selvitysalueella todettiin vain yksi 
viherpeipporeviiri, joka oli pihamaan tuntumassa Uuden Porvoontien pohjoispuo-
lella. 

Punatulkku on koko Suomessa pesivä lintu, joka vierailee talvisin pihoilla ja lintu-
laudoilla. Pesimäajaksi laji vetäytyy vanhoihin kuusivaltaisiin metsiin, joissa se ele-
lee melko huomaamattomasti. Punatulkku on vähentynyt viime vuosikymmeninä 
huomattavasti ja sen kanta arvioitiin vuonna 2015 uhanalaiseksi. Laji tavattiin kah-
dessa paikassa Kallbäckin hakkuualuetta reunustavista metsistä, jotka sopivat sen 
pesimäpaikoiksi. 

Punavarpunen on 1900-luvun aikana kaakosta Suomeen levinnyt lintulaji, jonka 
elinympäristöä ovat puoliaukeat pensaikkoiset alueet. Huomattava osa maamme 
punavarpusista pesii hylättyjen peltojen laiteilla. Selvitysalueella todettiin yksi pu-
navarpusreviiri lajille tyypilliseen tapaan hylätyllä pellolla. Punavarpunen on vä-
hentynyt Suomessa viime vuosikymmeninä ja sen kanta on arvioitu silmälläpidet-
täväksi. 

Palokärki on EU:n lintudirektiivin liitteen I laji, joka suosii vanhoja havu- ja seka-
metsiä. Laji tavattiin kaikilla käyntikerroilla Kallbäckin metsäalueelta. Pesäpaikka 
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jäi epäselväksi, mutta todennäköisesti palokärki pesi teollisuuskiinteistöjen lähellä 
joko metsässä tai hakkuuaukean männyissä. 

4.3.2  Linnustoltaan tärkeät alueet 

Huomionarvoisten lintulajien elinalueet sijoittuvat eri puolille Hiekkamäen selvi-
tysaluetta. Alueelta ei voida osoittaa linnustoltaan erityisen tärkeitä kohteita.  

4.4  Liito-orava 

Selvityksessä ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä. Asemakaava-alueelta 
tai sen lähiympäristöstä ei ole myöskään aiempia tietoja lajin esiintymisestä. Hiek-
kamäen alueella on vain vähän liito-oravan elinympäristöksi hyvin sopivaa metsää. 

4.5  Lepakot 

Hiekkamäen alueen selvityksessä tehtiin kesällä 2016 hyvin vähän lepakkohavain-
toja. Tehtyjen lepakkohavaintojen paikat ilmenevät kuvasta 22. Suurin osa alu-
eesta on lepakoiden kannalta sopimattomia tai niille heikosti soveltuvia elinympä-
ristöjä (hakkuualueet, taimikot ja nuoret metsät, pellot ja muut aukeat). Alueella 
on myös jonkin verran teollisuus- ja piha-alueita, joita ei voitu havainnoida. 

Pohjanlepakko on keskikokoinen lepakkolaji, jolle ominaisia elinympäristöjä ovat 
erilaiset metsäiset tai puustoiset kulttuurimaisemat myös kaupungeissa. Laji vält-
telee laajoja puuttomia alueita. Pohjanlepakot saalistavat tyypillisesti yli viiden 
metrin ja jopa 20 metrin korkeudella maan pinnasta, usein puunlatvojen tasalla. 
Suomessa pohjanlepakkoa on tavattu pohjoisinta Lappia myöten ja se onkin ylei-
sin ja runsain lepakkolajimme. 

Selvityksessä tehtiin kesäkuun käynnillä kaksi ja heinäkuun käynnillä yksi pohjan-
lepakkohavainto (kuva 22). Elokuun käynnillä ei havaintoja tehty lainkaan. 

Viiksi- ja isoviiksisiippaa ei voida varmuudella erottaa toisistaan pelkän maastoha-
vainnon perusteella. Tässä selvityksessä lajiparista käytetään nimitystä viiksisiipat. 
Molemmat ovat pienikokoisia, tyypillisesti metsissä tai niiden reunoilla ja pienillä 
aukioilla saalistavia lajeja. Viiksisiippa suosii ilmeisesti isoviiksisiippaa enemmän 
kulttuuriympäristöjen metsiköitä. Loppukesällä viiksisiipat siirtyvät usein metsistä 
saalistamaan avoimemmilla alueilla, kuten rannoilla tai pihoilla. Isoviiksisiippa on 
edellistä selvemmin metsälaji ja sitä voi tavata jopa mäntykankailla. Suomessa mo-
lempia lajeja tavataan maan etelä- ja keskiosissa ja ne ovat melko yleisiä. 

Selvityksessä tehtiin kesäkuun käynnillä kaksi ja heinäkuun käynnillä yksi viiksisiip-
pahavainto (kuva 22). Elokuun käynnillä ei havaintoja tehty lainkaan. 

 



T6 Itä-Taasjärvi ja K8 B Hiekkamäki. Asemakaavojen luontoselvitys.  

 

 

36 

 
Kuva 22. Lepakkohavainnot Hiekkamäen alueella. Ympyräsymboli = pohjanlepakko ja kolmiosym-
boli = viiksisiipat. Sininen väri = havainto kesäkuussa ja vihreä väri = havainto heinäkuussa. Elo-
kuussa ei alueella tehty lainkaan lepakkohavaintoja. Selvitysalueen itäosassa ei tehty lepakkoha-
vaintoja millään käyntikerralla. 

Selvityksessä ei todettu lepakoiden pesäpaikkoja tai päiväpiiloja eikä tallaisista 
saatu tietoja myöskään alueen asukkailta. On mahdollista, että lepakoiden lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja sijaitsee selvitysalueella tai sen läheisyydessä olevissa 
rakennuksissa. On myös mahdollista, että alueella on sellaisia luonnonkoloja tai 
muita sopivia päiväpiiloja, joita ei tässä selvityksessä havaittu. 

Tulosten perusteella ei rajattu arvokkaita lepakkoalueita (vrt. Suomen lepakkotie-
teellinen yhdistys 2012). On mahdollista, että viiksisiippojen yksilömäärät olivat 
todellisuudessa Kallbäckin pohjoisrinteen kuusikoissa suuremmat kuin selvityk-
sessä havaittiin. Metsäalue oli puustoltaan tiheää ja vaikeakulkuista, minkä vuoksi 
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häiriöitä ja taustamelua syntyi normaalia enemmän. Rinnemetsät on käsitelty pai-
kallisesti arvokkaana luontokohteena alaluvussa 4.2 (kohde numero 3 kuvassa 20), 
joten niiden mahdollinen merkitys lepakoidenkin kannalta tulee huomioiduksi 
tätä kautta. 

4.6  Muut luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Selvitysalueen metsäisissä osissa on jonkin verran kirjoverkkoperhoselle sopivaa 
elinympäristöä. Lajin esiintymisestä Hiekkamäen alueella tai sen ympäristössä ei 
ole aiempia tietoja. 

Selvitysalueella ei arvioitu olevan muille luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille 
(mm. eräät sudenkorennot, viitasammakko) hyvin sopivia elinympäristöjä, joissa 
niiden esiintyminen olisi todennäköistä. Viitasammakon esiintyminen alueen hei-
kosti virtaavissa pelto-ojissa on mahdollista. 

4.7  Muut merkittävät lajit 

Hiekkamäen alueelta ei ole tiedossa aiempia havaintoja muista huomionarvoisista 
eliölajeista. Myöskään tässä selvityksessä ei todettu uhanalaisten ja silmälläpidet-
tävien (Liukko ym. 2016, Rassi ym. 2010, Tiainen ym. 2016) tai muiden huomion-
arvoisten eläin- ja kasvilajien esiintymiä lukuun ottamatta alaluvussa 4.3 käsitel-
tyjä lintulajeja. Alueella ei arvioitu olevan sellaisia elinympäristöjä tai kohteita, 
joissa muiden huomionarvoisten eliölajien esiintyminen olisi todennäköistä tai 
jotka olisivat niiden kannalta tärkeitä. 

Nybondaksen pellon läpi virtaavassa ojassa havaittiin toukokuussa pikkukaloja, 
joista osa tunnistettiin kutuasuisiksi kolmipiikeiksi. 

5  SUOSITUKSET 

Sekä Itä-Taasjärven että Hiekkamäen selvitysalueilla todettiin vuoden 2016 selvi-
tyksissä melko vähän sellaisia erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi erikseen huomi-
oida maankäytön suunnittelussa. Alueilla on pääosin talouskäytössä olevia metsiä, 
hakkuualueita, rakennettuja alueita ja peltoja, joilla merkittäviä luontoarvoja ei 
useinkaan ole. Yksittäisten huomionarvoisten lintulajien reviirien huomioiminen 
asemakaavassa ei ole tarkoituksenmukaista, sillä reviirien sijainti voi etenkin var-
puslinnuilla vaihdella vuodesta toiseen. Kummaltakaan alueelta ei ollut perustel-
tua rajata linnustollisesti arvokkaita kohteita. Arvokkaita lepakkoalueita rajattiin 
Itä-Taasjärven alueelta yksi; sen rajaus on yhteneväinen arvokkaan luontokohteen 
kanssa. 

Molemmilta selvitysalueilta rajattiin neljä arvokasta luontokohdetta. Itä-Taasjär-
ven osalta nämä on käsitelty alaluvussa 3.2 ja esitetty kartalla kuvassa 8. Hiekka-
mäen osalta luontokohteet on käsitelty alaluvussa 4.2 ja esitetty kartalla kuvassa 
20. Arvokkaille luontokohteille ei tulisi osoittaa nykytilannetta muuttavaa maan-
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käyttöä. Kohteiden ja niiden luontoarvojen säilymistä voidaan tukea ja edistää so-
pivilla kaavamerkinnöillä (esim. luo) ja niihin liittyvillä määräyksillä, jotka kieltävät 
luontoarvojen heikentämisen. 
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