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1 Johdanto 

Vastaanottokeskuksen selvitysalue sijaitsee noin 3,4 kilometriä Kokemäen keskustasta luoteeseen ja 

se on noin 16,5 hehtaarin suuruinen. Alue rajautuu Kuurolantiehen, Kokemäenjokeen sekä 

Hiidenojan tilan piha- ja peltoalueeseen. Alueella on vanha rapattu päärakennus, asumaton 

asuinrakennus, autotalli, neljä varastorakennusta ja koulurakennus sekä jääkiekkokaukalo. 

Luontoselvitys on tehty asemakaavan suunnitelmien pohjaksi Nosto Consulting Oy:n 

toimeksiannosta. Alueelta on laadittu kevään ja kesän 2018 aikana linnusto-, viitasammakko-, liito-

orava-, lepakko-, putkilokasvi- ja luontotyyppiselvitykset. Selvitykset on laatinut luontokartoittaja 

Marika Vahekoski Luontopalvelu Kraakusta.   

Kartta 1: Selvitysalueen rajaus 

 
Selvitysalue on tummennettu sinisellä 

 

2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 

2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen menetelmät 

Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus tehtiin 3.6.2018 kiertämällä alue kattavasti läpi. 

Kasvillisuutta katseltiin linnustoselvityksen yhteydessä myös  13.5. ja 22.5.2018. Alue on kuvioitu 

luontotyyppien mukaan.  
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2.2 Kuvio 1 

Selvitysalueen ja Kuurolantien väliin on kasvatettu kuusiaita ja aidan vieressä kasvaa rivi kuusia ja 

makedonianmäntyjä. Kuvio 1 on aidan vieressä oleva niitty. Niityllä kasvaa lupiinia, koiranputkea, 

vuohenputkea, peltokortetta, rönsyleinikkiä, niittynätkelmää, nokkosta, voikukkaa, metsäkortetta, 

niittysuolaheinää, nurmipuntarpäätä ja niittynurmikkaa. Niittyä on hoidettu ja se on 

matalakasvuista.  

 
Kuva 1: Kuusiaita ja havupuurivi 

 
Kuva 2: Kuvion 1 niitty 

2.3 Kuvio 2 

Kuvio 2 on joenranta-aluetta, jossa kasvaa pihlajaa, vaahteraa, rauduskoivua, tervaleppää, haapaa, 

kuusta, raitaa, tuomea, vadelmaa, terttuseljaa ja puhaherukkaa sekä kenttäkerroksessa puna-ailakkia, 

rönsyleinikkiä, nokkosta, ojakellukkaa, karhunputkea, rohtovirmajuurta, keltakannusruohoa, 
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valkovuokkoa, metsäkurjenpolvea, ahomansikkaa, pietaryrttiä, metsäapilaa, maitohorsmaa, 

koiranputkea, lupiinia ja ahdekaunokkia. Rantavedessä kasvaa viiltosaraa, rentukkaa ja ulpukkaa.  

 
Kuva 3: Joenranta-aluetta 

2.4 Kuvio 3 

Kuvio 3 on osittain luonnontilaista rantalehtoa ja osittain hoidetumpaa luonnontilaisenkaltaista 

haavikkoa, jonka aluskasvillisuus on lehtokasvillisuutta. Lehtoalueella  kasvaa haapaa, 

rauduskoivua, raitaa ja harmaaleppää ja muutamia kuusia ja mäntyjä. Pensaskerros on hyvin tiheä ja 

siinä kasvaa tuomea, vadelmaa, taikinamarjaa, punaherukkaa, korpipaatsamaa, koiranheisiä ja 

terttualpia. Kenttäkerroksessa kasvaa kyläkellukkaa, mukulaleinikkiä, nokkosta, puna-ailakkia, 

kevätpiippoa, käenkaalia, oravanmarjaa, tesmaa, hiirenvirnaa, särmäkuismaa, metsäkortetta, 

syyläjuurta, nuokkuhelmikkää, kultapiiskua, vuohenputkea, hiirenporrasta, isoalvejuurta, 

metsäalvejuurta, sudenmarjaa, kieloa, valkovuokkoa, pystykiurunkannusta, metsäimarretta, 

lehtotähtimöä, keltaängelmää, valkoailakkia, karhunputkea, metsäorvokkia, niittysuolaheinää, 

ahomansikkaa, pietaryrttiä, metsäkurjenpolvea, siankärsämöä, voikukkaa, koiranputkea, ranta-alpia, 

terttualpia, pujoa, piennarpoimulehteä ja seittitakiaista. Lähempänä joenrantaa maasto on  

kosteampaa ja kuvio on hiirenporras-käenkaalityypin kosteaa keskiravinteista lehtoa (ArhOT) ja 

kuivemmilla alueilla lehto on tuoretta runsasravinteista vuohenputkilehtoa (AegT). Tällä kuviolla 

on runsaasti euroopanmajavan syömiä puita. Kostean keskiravinteisen lehdon alueella on runsaasti 

järeää lahopuuta. Lehdot ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.  
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Kuva 4: Hiirenporras-käenkaalityypin keskiravinteista kosteaa lehtoa 

 

 
Kuva 5: Runsasravinteista vuohenputkilehtoa 

2.5 Kuvio 4 

Kuvio 4 on niemenkärkeä, jossa kasvaa viiltosaraa, ranta-alpia, järvikortetta, suoputkea, 

mesiangervoa, puna-ailakkia, kyläkellukkaa, mukulaleinikkiä, maitohorsmaa, keltaängelmää, 

rönsyleinikkiä ja jättipalsamia sekä mustaherukkaa. Kuvio on suursararantaniittyä.  
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Kuva 6: Suursararantaniittyä 

2.6 Kuvio 5 

Kuvio 5 on niittyä, jonka eteläosassa kasvaa terttu- ja ranta-alpia, koiranputkea, peltokortetta, 

mesiangervoa, nokkosta, jättipalsamia, luhtalitukkaa, pietaryrttiä, suo- ja pelto-ohdaketta, 

niittysuolaheinää ja valkovuokkoa. Niityn pohjoisosassa kasvaa nurmipuntarpäätä, pelto-ohdaketta, 

siankärsämöä, pujoa, voikukkaa, nokkosta, lupiinia, koiranputkea, kyläkellukkaa, rönsyleinikkiä, 

metsäapilaa, särmäkuismaa, kultapiiskua, puna-ailakkia, metsäkurjenpolvea, niittysuolaheinää, 

maitohorsmaa, niittynurmikkaa ja karhunputkea. Koko niittyalueella on runsaasti sekä muovi- että 

metalliroskaa. Niityn reunoilla kasvaa pajupensaita, pihlajaa, harmaaleppää ja rauduskoivua. 

Jättipalsami on haitallinen vieraslaji, joka tulisi yrittää hävittää. Niityn eteläosa on luonnontilaista 

mesiangervovaltaista kosteaa joenrannan ruohoniittyä. Pohjoisosan niittyä on hoidettu ja se on 

kuivempaa ja matalakasvuisempaa.  

 
Kuva 7: Mesiangervovaltaista joenrantaniittyä 
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Kuva 8: Hoidettua matalakasvuista niittyä 

2.7 Kuvio 6 

Kuvio 6 on peltoa, jossa kasvoi nurmea. 

 
Kuva 9: Viljeltyä nurmea 

2.8 Kuvio 7 

Kuvio 7 on piha-aluetta, jossa kasvaa vanhoja lehtikuusia, rauduskoivua, vaahteraa, marjapensaita 

ja hyvin hoidettuja kuusiaitoja. Nurmikko on hoidettua ja pihapiiri on siisti. Pihapiirissä 

varastorakennuksen ja asumattoman asuinrakennuksen välissä on pieni valoisa männikkö, jossa 

kasvaa rauduskoivun, pihlajan, vaahteran ja kuusen taimia, vadelmaa, kieloa, puna-ailakkia, 

valkovuokkoa, metsäkurjenpolvea, koiranputkea, maitohorsmaa, metsäkortetta, nokkosta, 

kyläkellukkaa, metsälauhaa, päivänkakkaraa, voikukkaa, rönsyleinikkiä, nurmipuntarpäätä.  
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Kuurolantien ja asumattoman rakennuksen välissä on pieni kuusikko. Kuusikossa kasvaa 

pihlajantaimia, punaherukkaa, tuomea, oravanmarjaa, käenkaalia, sudenmarjaa ja ahomansikkaa. 

Asumattoman rakennuksen edessä nurmikolla kasvaa tesmayrttiä. 

 
Kuva 10: Koulurakennus 

 

 
Kuva 11: Joenrannalla oleva rakennus 
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Kuva 12: Joenrannalla oleva rakennus 

 

 
Kuva 13: Jääkiekkokaukalo 
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' 
Kuva 14: Navettarakennus ja varastorakennus 

 

 
               Kuva 15: Asumaton asuintalo 
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                   Kuva 16: Pihapiirin männikkö 

 
Kuva 17: Pihapiirin kuusikko 
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Kartta 2: Selvitysalueen luontotyypit 

 
Numero 1 on niittyä, numero 2 on joenrantakasvillisuutta, numero 3a on keskiravinteista kosteaa lehtoa, 3b 

on tuoretta runsasravinteista lehtoa, numero 4 on suursaraniittyä, numero 5a on kosteaa ruohoniittyä, numero 

5b on niittyä, numero 6 on peltoa ja numero 7 pihapiiriä.  

 

3 Arvokkaat elinympäristöt ja uhanalaiset lajit  

3.1 Luontotyyppien uhanalaisuus 

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt viisivuotisessa hankkeessa Suomessa esiintyvien 

luontotyyppien luokittelua ja tyyppien uhanalaisuutta. Ensimmäinen uhanalaisuusarviointi valmistui 

2008 ja sen lopputuloksena esitettiin jokaiselle luontotyypille uhanalaisuusluokat erikseen Pohjois-

Suomen, Etelä-Suomen ja koko maan osalta. Uhanalaisuusluokkien määräytyminen perustuu 

havaittuihin ja ennustettuihin muutoksiin kyseisen luontotyypin esiintymien määrässä ja laadussa 

sekä tyypin yleisyyteen nykyhetkellä. 
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3.2 Arvokkaan luontotyypit ja uhanalaiset putkilokasvit 

Tuoreet runsasravinteiset lehdot ja kosteat ruohoniityt ovat äärimmäisen uhanalaisia (CR) sekä 

koko maassa että Etelä-Suomessa. Tuoreiden runsasravinteisten lehtojen uhkana on 

puulajisuhteiden muutokset, lahopuun väheneminen, ojitukset, metsien hoitotoimenpiteet ja 

rakentaminen. Kosteiden ruohoniittyjen uhkana on ojitus, umpeenkasvu, pellonraivaus, 

metsittäminen ja rehevöityminen. Sisävesien suursararantaniityt ovat erittäin uhanalaisia (EN) koko 

maassa ja Etelä-Suomessa. Niiden uhkana on ojitukset, pellonraivaus, vesirakentaminen, vesien 

rehevöityminen, vesien säännöstely ja umpeenkasvu. Kosteat keskiravinteiset lehdot ovat 

silmälläpidettäviä koko maassa ja Etelä-Suomessa. Niiden uhkana on metsien uudistamis- ja 

hoitotoimenpiteet, vieraslajit, lahopuun väheneminen, puulajisuhteiden muutokset, kunnostusojitus 

ja rakentaminen. 

Selvitysalueen lehdot ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. 

Luonnonsuojelulailla suojeltavia luontotyyppejä ei alueella ole. 

Alueelta ei löydetty uhanalaisia, alueellisesti uhanalaisia tai luonnonsuojeluasetuksella suojeltavia 

kasvilajeja, eikä myöskään Suomen kansainvälisiä vastuulajeja.  

 

4 Liito-oravaselvitys 

4.1 Yleistä liito-oravasta 

Liito-orava elää kuusivaltaisissa metsissä, joissa tulee kasvaa myös riittävästi sopivia ravintopuita 

kuten haapoja, leppiä ja koivuja. Liito-orava käyttää elinpiirillään useita pesäpaikkoja. 

Pesäpaikoiksi kelpaavat puun kolot, oravan vanhat risupesät sekä linnunpöntöt. Aikuisen naaraan 

elinpiiri on noin 8 ha ja uroksen noin 60 ha. Urosten elinpiirit voivat sijaita osittain päällekkäin ja 

yhden uroksen elinpiirin sisällä voi olla useita naaraiden elinpiirejä. Naaraiden elinpiirit sijaitsevat 

yleensä erillään toisistaan.  

Liito-orava voi käyttää siemenpuuasentoon hakattuja aukkoja, varttuneita taimikoita ja nuoria 

metsiä ruokailuun ja siirtymiseen kuusimetsiköstä toiseen. Puuttomia hakkuuaukkoja ja nuoria 

taimikoita liito-orava ei pysty ylittämään liitäen puusta toiseen, jolloin nämä alueet eivät sovellu 

liito-oravalle. Liito-orava pystyy liitämään jopa 60 metriä. 

Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty silmälläpidettäväksi lajiksi. 

Suomen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen eläinlajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

4.2 Liito-oravaselvityksen menetelmät 

Alueelta etsitään mahdollisia liito-oravan pesimä- ja ruokailupuita tarkastamalla haapojen, koivujen 

ja isojen kuusien tyvet. Puiden alta etsitään liito-oravan papanoita. Papanat ovat parhaiten 

nähtävissä lumien sulettua huhtikuun alusta kesäkuun loppuun, jolloin ne eivät vielä ole jääneet 

kasvillisuuden peittoon. Vastaanottokeskuksen alueen liito-oravaselvitys tehtiin  22.4.2018. 
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4.3 Liito-oravaselvityksen tulokset 

Selvitysalueella on lehtometsää, jossa kasvaa runsaasti järeitä haapoja ja myös kolopuita ja on näin 

ollen liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Alueelta löydettiinkin liito-oravan papanoita kymmenen 

puun alta. Selvitysalueen pohjoisosasta papanoita löytyi aidanteessa kasvavan kuusen ja 

makedonianmännyn juurelta sekä rannassa kasvavan raidan juurelta. Liito-orava kulkee muille 

metsäalueille todennäköisesti rannan puustoa hyväksikäyttäen. Metsäalueen, jossa liito-oravan 

käyttämät puut kasvavat, tulisi säilyä suojaisana. Liito-oravan käyttämiä puita tai niiden 

välittömässä läheisyydessä olevia suojaa tai ravintoa antavia puita ei saa kaataa. 

Kartta 3: Liito-oravan käyttämien puiden sijainti selvitysalueella 

 
Liito-oravan käyttämät puut on merkitty sinisellä nastalla ja l-o merkinnällä 

 

5 Linnusto 

Linnustoselvitystä tehtäessä alue kierrettiin jalkaisin kartoituslaskentamenetelmää käyttäen 22.4., 

13.5. ja 3.6.2018 klo 4:00 – 12:00 välisenä aikana. Apuna laskennassa käytettiin kiikareita ja GPS-

paikanninta. Laskennat suoritettiin poutaisella ja tyynellä tai heikko tuulisella säällä. Linnuista 

merkittiin kartalle näkö- ja kuulohavainnot. Myös aluerajauksen läheisyydessä ääntelevät ja nähdyt 

linnut merkittiin karttaan (noin 50 m etäisyydellä alueen rajalta). Korkealla ylilentäviä lintuja ei 

merkitty ylös.   
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5.1 Linnustoselvityksen tulokset 

Selvitysalueella havaittiin 31 lintulajia, jotka kaikki pesivät alueella. Yhteensä pesiviä pareja 

arvioidaan olevan 60. Varpusten tarkkaa parimäärää ei pystytty arvioimaan, sillä ne olivat parvena 

kuusiaidan suojissa. Alueen lehtokuvio on rehevää ja tarjoaa runsaasti pesäpaikkoja ja ravintoa. 

Sillä havaittiin 21 lintulajia ja 35 pesivää paria. Koko alueen yleisimmät lintulajit olivat peippo ja 

pajulintu. Ne ovat yleisiä lintulajeja koko maassa. Peltoalueella havaittiin vain räkättirastaita 

ruokailemassa ja pihapiirin niityn laidan pensaikossa yksi keltasirkku. Joella havaittiin lisäksi 

22.4.2018 seitsemän laulujoutsenta.  

Taulukko 1: Selvitysalueella pesivät lintulajit ja niiden arvioitu parimäärä 
Lintulaji Kuvio 

1 

Kuvio 

2 

Kuvio 

3 

Kuvio 

4 

Kuvio 

5 

Kuvio 6 Kuvio 7 

Fasaani - - - - - - 1 

Lehtokurppa - - 1 - - - - 

Rantasipi - 1 - - - - - 

Sepelkyyhky - - 1 - - - 1 

Käpytikka - - 1 - - - - 

Västäräkki - 2 - - - - - 

Punarinta - 2 3 - - - 2 

Satakieli - - - - 1 - - 

Mustarastas - - 1 - 1 - 1 

Räkättirastas - 1 3 - 1 parvi 

ruokailemassa 
4 

Laulurastas - - 1 - - - - 

Punakylkirastas - - 1 - - - 1 

Viitakerttunen - - 1 - - - - 

Kultarinta - - 1 - - - - 

Hernekerttu - - - - - - 1 

Pensaskerttu - 1 1 - - - 1 

Lehtokerttu - - 2 - - - - 

Mustapääkerttu - - 1 - - - - 

Tiltaltti - - - - - - 1 

Pajulintu - 1 5 - 1 - - 

Kirjosieppo - - 1 - - - - 

Sinitiainen - - 1 - 1 - 1 

Talitiainen - - 2 - 1 - 2 

Puukiipijä - - 1 - - - - 

Närhi - - 1 - - - - 

Varpunen - - - - - - parvi 

kuusiaidassa 

Peippo - 2 5 - 2 - 5 

Viherpeippo - - 1 - 1 - - 

Punavarpunen - 2 - - - - - 

Keltasirkku 1 1 - - 1 - - 

Pajusirkku - - - 1 - - - 

Yhteensä 1 13 35 1 10 0 20 + 

varpuset 
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6 Alueella pesivät uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lajit sekä Suomen 

vastuulajit 

Lintulajien uusin uhanalaisuusarviointi on tehty vuonna 2015 ja se perustuu Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton ohjeistoon. Arvioitavat lajit ovat elinvoimaisia  (LC), tai silmälläpidettäviä 

(NT), uhanalaisia tai hävinneitä (RE). Uhanalaiset lajit ovat joko vaarantuneita (VU), erittäin 

uhanalaisia (EN) tai äärimmäisen uhanalaisia (CR). Laji voi olla myös puutteellisesti tunnettu (DD). 

Laji on vaarantunut, kun siihen kohdistuu keskipitkällä aikavälillä suuri uhka kadota luonnosta. 

Uhanalaisuusluokan 2015 mukaan laji arvioidaan vaarantuneeksi (VU), kun se parhaan saatavilla 

olevan tiedon perusteella täyttää jonkun vaarantuneiden luokan kriteereistä A-E, ja siihen 

arvioidaan täten kohdistuvan luonnossa korkea häviämisriski. Laji arvioidaan silmälläpidettäväksi 

(NT), kun se ei täytä uhanalaisten kriteerejä, mutta jonkun kriteerin täyttyminen on kuitenkin 

lähellä tai on todennäköistä, että ehdot täyttyvät lähitulevaisuudessa. Alueellisessa 

uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan valtakunnallisesti silmälläpidettävien ja elinvoimaisten lajien 

uhanalaisuutta vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnin mukaan. Lintudirektiivin I-liitteessä on lueteltu 

yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 

2000 -verkosto.). Suomen erityisvastuulajit ovat lajeja, joiden levinneisyys on keskittynyt 

Eurooppaan tai, jotka ovat maanosan laajuisesti uhanalaisia, voimakkaasti taantuneita tai 

harvalukuisia, ja erityisesti karujen vesien, soiden ja boreaalisten havumetsien lajit, joiden Suomen 

kannan osuus on yli 15 % Euroopan kannasta, lukuun ottamatta punakylkirastasta, järripeippoa ja 

vihervarpusta. (Suomen ympäristökeskus: Vastuulaji, linnut. 2013. Ympäristöministeriön www-

sivut. ) 

Pajusirkku ja varpunen ovat uhanalaisuusluokituksen mukaan vaarantuneita lintulajeja (VU) ja 

punavarpunen on silmälläpidettävä laji (NT). Varpusparvi havaittiin piha-alueen kuusiaidassa. 

Varpunen pesii kuitenkin koloissa, esimerkiksi niille rakennetuissa pöntöissä tai rakennusten 

onkaloissa. Selvitysalueella ei havaittu alueellisesti uhanalaisia lintulajeja eikä lintudirektiivin I-

liitteen lajeja. Rantasipi on Suomen kansainvälinen vastuulaji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Kartta 4: Selvitysalueella pesivät vaarantuneet ja silmälläpidettävät lintulajit sekä  

lintudirektiivin I-liitteen laji 

 
PS on pajusirkku, VAR tarkoittaa varpusia, PV tarkoittaa punavarpusia ja RS rantasipiä 

 

7 Lepakot 

7.1 Yleistä lepakoista 

Saalistaessaan lepakot kaikuluotaavat ultraääniensä avulla hyönteisiä. Kaikuluotauksen avulla 

lepakot myös suunnistavat. Puu- ja pensasrivit helpottavat lepakon suunnistamista ruokailu- ja 

lepopaikoille. Lepakot pariutuvat loppukesällä tai alkusyksyllä ja niillä on viivästynyt 

sikiönkehitys. Lepakko synnyttää yleensä yhden poikasen, mutta myös kaksoset ovat tavallisia. 

Poikaset syntyvät kesä-heinäkuussa ja osaavat lentää kolmen viikon ikäisinä. Aluksi ne lentelevät 

lepopaikkansa läheisyydessä, ennen kuin seuraavat emojaan saalistusreissuilla. 
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Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia. Pohjanlepakko, vesi-, lampi-, ripsi-, viiksi- ja isoviiksisiippa 

sekä korvayökkö talvehtivat Suomessa. Iso-, kimo-, pikku-, kääpiö-, etelän- ja vaivaislepakko ovat 

Suomessa harvinaisia ja muuttavat talveksi Keski-Eurooppaan. Lepakot vaipuvat talveksi 

horrokseen ja tarvitsevat horrostuspaikaksi 0-8
o
C lämpöisen, vedottoman ja kosteahkon paikan. 

Maakellarit, kallion syvät halkeamat ja louhikot ovat tällaisia paikkoja. Kesällä lepakoiden 

päiväpiilopaikoiksi kelpaavat puiden kolot, kaarnanaluset, linnunpöntöt ja rakennusten vintit sekä 

kattojen rakenteet. 

Pohjanlepakko on lepakkolajeista yleisin ja sen kaikuluotausääni kantaa 50 – 80 metriä. Koska 

pohjanlepakon ääni on voimakas, eivät leveät tie- tai sähkölinjat haittaa sen suunnistamista.  

Isoviiksisiippa ja viiksisiippa ovat myös yleisiä lepakoita Suomessa. Viiksisiippojen 

kaikuluotausääni kantaa noin 15 – 20 metriä. Viiksisiipat asustavat metsissä ja karttavat valaistuja 

alueita. Ne saalistavat pienillä aukeilla, metsäteiden varsilla ja metsänreunoissa. 

Korvayökön kaikuluotausääni on kaikkein heikoin ja kantaa vain noin 5 metriä. Korvayökkö 

käyttää saalistaessaan isoja korviaan. Koska korvayökön kaikuluotausääni on heikko, on sen 

havaitseminen detektorinkin avulla vaikeaa. Korvayökkö asustaa pihoissa, puutarhoissa ja 

puistoissa esimerkiksi hautausmailla. 

Vesisiippa saalistaa nimensä mukaisesti vesistöjen yllä. Vesisiipat lentävät lähellä veden pintaa, 

pyörähdellen ympäri pienillä alueilla. Välillä ne poikkeavat rannalta veden päälle kaartuvien puiden 

alle. 

Lampisiippa, ripsisiippa, pikkulepakko, etelänlepakko, kääpiölepakko, vaivaislepakko, isolepakko 

ja kimolepakko ovat Suomessa harvinaisia ja eteläisiä lajeja. 

Kaikki lepakot ovat Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (a) listaan. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan.  Suomi on liittynyt Euroopan 

lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimuksen mukaan lepakoiden 

tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreittejä tulee pyrkiä säästämään. Tämän mukaan 

lepakkoalueet luokitellaan luokkiin I – III. Luokka I tarkoittaa lisääntymis- tai levähdyspaikkaa, 

joka on ehdottomasti säilytettävä ja sen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa 

kielletty. Luokka II on tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida 

maankäytössä. Luokka III tarkoittaa muuta lepakoiden käyttämää aluetta. Tällainen alue on 

mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä.  

7.2 Selvitysalueen lepakot 

Lepakoita laskettiin kolme kertaa; 12.5., 6.7. ja 19.8.2018.  Sää oli selvityskerroilla poutainen ja 

tuuli tyyntä tai heikkoa. Selvityksen tekeminen aloitettiin tunnin kuluttua auringon laskemisesta.  

Alueella kuljettiin rauhallisesti kävellen teitä ja polkuja pitkin sekä rannalla kävellen. Lepakoita 

havainnoitiin detektorin avulla (Pettersson ultrasound detector D 230). Kasvillisuus- ja 

luontotyyppiselvitystä tehtäessä katseltiin löytyykö alueelta lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja tai 

mahdollisia talvehtimispaikkoja.  
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Jokaisella selvityskerralla havaittiin pohjanlepakoita piha-alueella, joenrantaan vievän tien varrella 

sekä metsässä olevien polkujen kohdalla. Piha-alueella ja rantatien varrella lenteli jokaisella kerralla 

yksi pohjanlepakko ja metsäpolkujen varrella kaksi pohjanlepakkoa. Näin ollen voidaan arvioida, 

että alueella elää 4 pohjanlepakkoa. Alueella on monta rakennusta, joiden vinteillä lepakot voivat 

päivisin olla ja lehtoalueelta löytyy kolopuita. Alue luokitellaan luokkaan II, joka tarkoittaa alueen 

olevan tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida maankäytössä. 

Kartta 5: Pohjanlepakoiden saalistusalueet selvitysalueella 

 
Pohjanlepakoiden saalistusalueet on tummennettu violetilla värillä 
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Kuva 18: Pohjanlepakko saalisti tätä tieväylää hyväksikäyttäen 

 

8 Yleistä viitasammakosta 

Viitasammakkoa tavataan Suomessa Metsä-Lappiin asti. Viitasammakko on paikkauskollinen ja 

elää kutuvetensä läheisyydessä. Viitasammakko ei kude helposti kuivuviin ojiin ja lammikoihin 

kuten sammakko. Viitasammakot elävät merenlahdissa, järvien rantamilla sekä räme- ja aapasoilla.  

Viitasammakko on Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteen IV laji ja luonnonsuojelulain 

714/2009 mukaan rauhoitettu. Uhanalaisuusluokan mukaan viitasammakko on elinvoimainen (LC).  

Viitasammakoiden esiintyminen alueella on helpointa selvittää niiden kerääntyessä kutupaikoille 

lisääntymisaikana. Viitasammakon ääni kuulostaa pulputukselta, kun taas sammakko kurnuttaa. 

Viitasammakoiden soidin on aktiivisimmillaan hämärän aikaan. Sammakon kutu eroaa 

viitasammakon kudusta siinä, että se jää veden pinnalle ryppäiksi, kun taas viitasammakon kutu 

vajoaa yleensä veden pohjaan.  

8.1 Viitasammakkoselvityksen tulokset 

Viitasammakkoselvitys tehtiin kaksi kertaa; 21.4.2018 ja 12.5.2018 iltahämärässä. Alueella 

käveltiin joen rantaa mahdollisimman ääneti ja varsinkin joen poukamissa seisottiin pitkään ja 

kuunneltiin kuuluuko viitasammakoiden soidinääniä. Alueella ei kuitenkaan havaittu 

viitasammakon soidinta.  

 

9 Yleistä majavista 

Suomessa elää sekä euroopan- että kanadanmajavia. Kanadanmajavat ovat aikanaan tuotu Suomeen 

Pohjois-Amerikasta. Majavat elävät vesistöjen varsilla perhekuntina.  Ne rakentavat kekopesiä tai 

kaivavat pesän rantapenkkaan. Ravintonaan ne käyttävät vesikasveja sekä koivun, haavan, pihlajan 

ja pajujen kuorta. Kanadanmajavat saavat yleensä 4-5 poikasta ja euroopanmajavat 2-4 poikasta. 



22 
 

Majavat ovat pariuskollisia. Satakunnassa tavatut majavat ovat euroopanmajavia, joita on 

Riistantukimuksen syksyllä 2017 järjestämän laskennan mukaan Suomessa noin 3300 - 4500. 

(Suomen riistakeskus). 

Euroopanmajava kuuluu luontodirektiivin II, IV ja V-liitteen lajeihin. Luontodirektiivin IV-

liitteessä on lueteltu yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa 

suojelua. Liitteen IV lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kiellettyä. Suomella on kuitenkin poikkeama euroopanmajavalle tämän liitteen vaatimuksista. 

Metsästyslain 37§:n mukaan asuttuun pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen 

estämiseksi purkaa maanomistajan luvalla Satakunnan alueella 15.6. - 31.10. Asutun pesän 

purkamiseen vaaditaan Suomen riistakeskuksen lupa, joka voidaan myöntää 1.8. - 15.9. väliseksi 

ajaksi. Suomen lajien uhanalaisuuslistassa euroopanmajava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi 

(VU) (Rassi ym. 2010). Metsästyslain (615/1993) 5§:n mukaan euroopanmajava on riistalaji. 

Euroopanmajavan metsästykseen vaaditaan erillinen pyyntilupa, joka pääasiallisesti myönnetään 

vahinkojen rajaamiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi.  

9.1 Menetelmät 

Euroopanmajavien pesiä ja syöntijälkiä etsittiin alueella muiden luontoselvitysten ohella kevään ja 

kesän 2018 aikana. Havaitut pesät merkittiin karttaan.  

9.2 Tulokset 

Kolmannella lepakkoselvityskerralla Kokemäenjoen vesi oli niin alhaalla, että rannalla oli helppo 

kävellä ja euroopanmajavan penkkapesät olivat näkyvillä. Risupesä oli pääosin rakennettu rannalle 

ja se oli helposti löydettävissä jo keväällä. Lehtoalueella oli keväällä ja kesän aikana nähtävissä 

puissa tuoreita syöntijälkiä ja maastossa majavien tallomia uria.  

Kartta 6: Euroopanmajavan pesien sijainnit selvitysalueella 

 
Euroopanmajavan pesäpaikat on merkitty sinisellä nastalla ja  

niiden viereen on kirjoitettu; majavan risupesä ja majavan penkkapesä 
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                             Kuva 19: Majavan penkkapesä rantavallissa 

 
                       

 

  
  Kuva 20: Majavan risupesä 
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10 Päätelmät 

Selvitysalueen maankäyttöä koskevia suunnitelmia tehtäessä tulee ottaa huomioon, että alueella 

olevat lehdot ovat metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lehto alueelta löydettiin 

myös merkkejä liito-oravasta. Lehtoalueen, jossa liito-oravan käyttämät puut kasvavat, tulisi säilyä 

suojaisana. Suomen eliölajiston uhanalaisuusluokituksessa liito-orava on merkitty 

silmälläpidettäväksi lajiksi. Suomen luonnonsuojelulain 49§:n mukaan, luontodirektiivin liitteessä 

IV (a) mainittujen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

kielletty. Liito-oravan käyttämiä puita tai niiden välittömässä läheisyydessä olevia suojaa tai 

ravintoa antavia puita ei saa kaataa. Myös euroopanmajavat käyttävät lehtoaluetta ruokaillessaan. 

Euroopanmajavien risupesä ja penkkapesä sijaitsevat joenrannan penkassa. Euroopanmajava kuuluu 

luontodirektiivin II, IV ja V-liitteen lajeihin. Luontodirektiivin IV-liitteessä on lueteltu yhteisön 

tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Liitteen IV lajien 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Suomella on 

kuitenkin poikkeama euroopanmajavalle tämän liitteen vaatimuksista. Metsästyslain 37§:n mukaan 

asuttuun pesään liittyvän padon tai muun rakennelman saa vahinkojen estämiseksi purkaa 

maanomistajan luvalla Satakunnan alueella 15.6. - 31.10. Asutun pesän purkamiseen vaaditaan 

Suomen riistakeskuksen lupa, joka voidaan myöntää 1.8. - 15.9. väliseksi ajaksi. Metsästyslain 

(615/1993) 5§:n mukaan euroopanmajava on riistalaji. Euroopanmajavan metsästykseen vaaditaan 

erillinen pyyntilupa, joka pääasiallisesti myönnetään vahinkojen rajaamiseksi tai 

ennaltaehkäisemiseksi.  

Alueella pesivistä linnuista pajusirkku ja varpunen ovat uhanalaisuusluokituksen mukaan 

vaarantuneita lintulajeja (VU) ja punavarpunen on silmälläpidettävä laji (NT). Selvitysalueella ei 

havaittu alueellisesti uhanalaisia lintulajeja eikä lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Rantasipi on 

Suomen kansainvälinen vastuulaji.  

Selvitysalueella havaittiin pohjanlepakoita, jotka saalistivat alueella. Arvion mukaan alueella elää 4 

pohjanlepakkoa. Lepakoille löytyy päiväpiilopaikkoja rakennusten vinteiltä sekä lehtoalueen 

kolopuista. Alue luokitellaan lepakoiden suojelusopimuksen mukaan luokkaan II, joka tarkoittaa 

alueen olevan tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti ja tämä alue tulee huomioida maankäytössä.  

Alueella ei havaittu viitasammakoiden soidinta. Selvitysalueelta ei myöskään löydetty uhanalaisia, 

Suomen kansainvälisiä vastuulajeja tai luonnonsuojeluasetuksella suojeltavia kasvilajeja.  
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