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1 Johdanto 

Aliketolan tilan luontoarvoselvitys on tehty rantaosayleiskaavan muutosten pohjaksi tiloilta 271-

419-1-125 ja 271-419-1-116. Selvitysalueen pinta-ala on noin 2,8 hehtaaria. Alueen luontoarvot 

tarkastettiin 20.10.2015 kävelemällä alue kattavasti läpi. Alueen kasvillisuuden selvittäminen oli 

haasteellista johtuen selvitystyön syksyisestä ajankohdasta. Näin ollen alueen kasvillisuudesta on 

voinut jäädä esimerkiksi kevätkukkijoita näkemättä. Selvityksen on laatinut luontokartoittaja 

Marika Vahekoski Luontopalvelu Kraakusta ja työ on tehty Sirpa ja Olavi Aliketolan 

toimeksiannosta. 

2 Yleistä selvitysalueesta 

Aliketolan tila sijaitsee Kokemäenjoen rannalla. Piha-alueen ja rannan välissä kulkee Ketolantie. 

Koko alue on kulttuurivaikutteista.  

2.1 Ranta-alue 

Ranta-alue on kapea ja jyrkkä. Ketolantien ja joen välisen ranta-alueen leveys vaihtelee muutamasta 

metristä noin 25 metriin. Rannassa on tällä hetkellä yksi saunarakennus. Rantametsää on hoidettu ja 

siinä kasvaa harvassa nuoria kuusia, mäntyjä ja rauduskoivuja. Pensaskerroksessa kasvaa 

lehtokuusamaa, koiranheisiä, taikinamarjaa, terttuseljaa ja pihlajantaimia. Kenttäkerroksen 

kasvillisuudesta erottuivat vielä koiranputki, voikukka, käenkaali, keltamo, nokkonen ja 

harakankello. Vesirajassa kasvaa isosorsimoa. Rantametsä on kulttuurivaikutteista tuoretta 

keskiravinteista lehtoa. Tämä alue ei kuitenkaan ole luonnontilainen tai sen kaltainen, joten se ei ole 

metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. 

 
                   Kuva 1: Ranta-alueen metsää 
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2.2 Piha-alue 

Piha-alueella rakennusten ympärillä on hoidettua nurmikkoa ja  laaja sora-alue. Piha-alueella on  

myös pienoisgolfrata ja vanha lieteallas, jonka pohjalla kasvaa osmankäämiä.  

 
Kuva 2: Piha-alueella oleva pienoisgolfrata 

 
                     Kuva 3: Vanhan lietekaivon osmankäämikasvustoa 
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2.3 Peltoalue 

Pellolla on tällä hetkellä nurmiviljelyä. 

 
Kuva 4: Peltoalue 

Pihan ja peltoalueen välissä on joutomaa-alue, jossa on iso kivikasa. Kivet ovat peräisin sekä piha-

alueelta ja pellolta, joista ne on aikanaan siirretty. Joutomaa-alueella kasvaa rauduskoivuja, pihlajia, 

tuomea, pajuja, punaherukkaa, terttuseljaa, taikinamarjaa, vadelmaa, koiranputkea, karhunputkea, 

maitohorsmaa, leskenlehteä, pelto-ohdaketta, nokkosta, puna-apilaa, koiranheinää, 

nurmipuntarpäätä, nurmilauhaa ja peltokortetta.  

 
                   Kuva 5: Joutomaa-aluetta 
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2.4 Lammikot  

Selvitysalueella on kaksi lammikkoa. Näiden lammikoiden välillä kulkee oja. Lammikoista ei laske 

ojia muualle. Lammet ovat olleet alueella luonnostaan, mutta ne eivät ole luonnontilaisia, sillä niitä 

on kaivettu. Tiheä rantakasvillisuus peittää näkymän lammikoille. Koska pelto ja piha-alue 

ympäröivät lampia, ne eivät ole metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

 Pohjoisen puoleisessa lammikossa on avovettä. Tämä lammikko on noin 350 m2 suuruinen. Sen 

reunoilla kasvaa rauduskoivuja, pajuja, vadelmaa, maitohorsmaa, rönsyleinikkiä, nokkosta, 

keräpäävihvilää, hiirenvirnaa, siankärsämöä, mesiangervoa, pelto-ohdaketta, pujoa, ahomansikkaa, 

karhunputkea, koiranputkea, voikukkaa ja pihaketohanhikkia. Lammikossa kasvaa pikkulimaskaa, 

joka on yleinen runsasravinteisissa lammikoissa.  

 
Kuva 6: Pienempi lammikko, jossa on avovettä 

Isompi lammikko, joka on noin 495 m2 suuruinen, on kasvanut umpeen. Se on kuitenkin vielä 

märkä ja upottava. Siinä kasvaa terijoensalavaa ja muita pajuja, järvikortetta, järviruokoa, 

mesiangervoa, rantakukkaa, osmankäämiä, rönsyleinikkiä, maitohorsmaa, niittynätkelmää, 

myrkkykeisoa, vesihierakkaa, keräpäävihvilää, juolavehnää ja isorölliä.  

 
Kuva 7: Umpeenkasvanut isompi lammikko 



7 
 

Kartta 1: Selvitysalueen luontotyypit 

 
Numero 1 on rantalehtoa, numero 2 on hoidettua piha-aluetta, numero 3a  on peltoa, 3b on joutomaa-aluetta 

ja numero 4  on lammikkoalue. Ruskealla raidoituksella on merkitty lohkarekasat.  

 

3 Päätelmät 

Alue on pääasiassa piha- ja peltoaluetta. Lisäksi pihan ja pellon välissä on joutomaa-alue, jolla 

kasvaa muutama rauduskoivu, nuoria pihlajia, pajuja ja tuomea sekä pientareilla ja pihojen sekä 

peltojen reunoilla kasvavia kasveja kuten pelto-ohdaketta ja pujoa. Alueella on kaksi lammikkoa, 

joista isompi on kasvanut umpeen ja pienemmän lammikon pintaa peittää kokonaan 

pikkulimaskakasvusto. Lammikot eivät ole luonnontilaisia, sillä niitä on aikanaan kaivettu. 

Lammikoiden muuttaminen rapulammikoiksi ei vaaranna alueen luonnonmukaisuutta. 

Selvitysalueelta ei löydetty uhanalaisia tai rauhoitettuja kasvilajeja. Alueella ei ole 

luonnonsuojelulailla rauhoitettuja luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä 

elinympäristöjä. Alue sopii luontoarvojensa puolesta alustavissa suunnitelmissa esitettyyn 

täydennysrakentamiseen. 


