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1. Johdanto
Arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy tilasi keväällä 2021 Suomen Luontotieto Oy:ltä Pöy-
tyän Elijärvellä sijaitsevan ranta-asemakaava alueen luontoarvojen perusselvityksen.  Selvitys 
liittyy hankkeen ympäristösuunnitteluun ja ympäristövaikutuksiin liittyviin perusselvityksiin. 
Tehtävän yhteyshenkilönä on tilaajan puolella toiminut arkkitehti Tarmo Mustonen ja Suomen 
Luontotieto Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luon-
totyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elin-
ympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, ku-
ten lähteet ja purot. Selvitys sisälsi myös uhanalaisten luontotyyppien (Kontula ym. 2018) 
inventoinnin. Maastotyöt toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen 
(Pääkkönen 2000) mukaisesti.

Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, tehtiin 
1.5. – 18.7.2020 välisenä aikana. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen uhanalaisen 
tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi (kts. pesimälinnusto-osio). Alueelta tehtiin myös 
jätöshavainnointiin perustuva liito-oravaselvitys ja kutuaikainen viitasammakkoselvitys.

Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä. 
Raportin taittoi Eija Rauhala. Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyt-
töömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua 
luontotietoa. Alueen eteläpuolelta on tehty kaksi ranta-asemakaavan liittyvää luontoselvitystä 
ja alueelta on myös tietoa liito-oravan esiintymisestä. 

Alueen eteläosan harvennettua sekametsää
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3. Tulokset
3.1 Alueen kasvillisuus ja luontotyypit
Koko tutkimusalue sijoittuu rannan ja metsätien väliin. Lähes koko alue on keski-ikäistä tai 
varttunutta sekametsää ja alueen ainoa aukio sijaitsee kaava-alueen eteläpäässä, jossa ranta-
saunan ympäristöön on raivattu pieni aukio. Puuston valtalajisto koostuu männyistä (Pinus 
sylvestris) ja kuusista (Picea abies), mutta sekapuuna kasvaa paikoitellen myös raudus -ja 
hieskoivua (Betula pendula ja B. pubescens), haapaa (Populus tremula) ja myös yksittäisiä ter-
valeppiä (Alnus glutinosa). Puusto on melko tiheää ja pensaskerros koostuu kuusen taimista 
ja yksittäisistä korpipaatsamista (Rhamnus frangula). Rantaviivassa kasvaa muutamin paikoin 
tuhka- ja kiiltopajua (Salix cinerea ja S. phylicifolia) ja myös muutama huonokuntoinen tuo-
mi (Prunus padus). Aluskasvillisuuden valtalajisto koostuu mustikasta (Vaccinium myrtillus), 
puolukasta (Vaccinium vitis-idaea), korpikastikasta (Calamagrostis purpurea) ja metsälauhasta 
(Deschampsia flexuosa). Paikoitellen aluskasvillisuus on hyvin niukkaa varjostuksen vuoksi. 
Metsätyyppi on alueella pääosin mustikkatyypin kangasta, mutta muutamin kohdin alueel-
la on puolukkatyypin kankaaksi luokiteltavia laikkuja. Alue on hyvin tasaista ja ainoastaan 
rantaviivan tuntumassa on hieman runsaammin kiviä. Kalliopaljastumia tai siirtolohkareita 
ei alueella ole. Rantaviiva on alueella kapea ja puusto ulottuu vesirajaan saakka. Rannan 
edustalla on kapea, epäyhtenäinen ja harvakasvuinen järviruokokasvusto (Phragmites austra-
lis). Rannan putkilokasvilajistoon kuuluu mm. rentukka (Caltha palustris), luhtavuohennokka 
(Scutellaria galericulata), luhtamatara (Galium uliginosum) ja rantakukka (Lythrum salicaria).

3.2 Erityiskohteet

Korpilaikut ja soistumat
Alueella on muutamia kosteampia painanteita ja muutamin kohdin (karttaliite 2) alue on 
entistä rämekorpea, jossa aluskasvillisuudessa valtalajina kasvaa suolajistoa. Korpilaikut ovat 
enimmillään muutaman aarin kokoisia ja useimmat niistä ovat pitkälle kuivuneita. Lajistol-

Alueen rantavyöhykettä
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taan edustavin laikku sijaitsee alueen pohjoisosassa metsäautotien lähellä. Tällä laikulla alus-
kasvillisuuden valtalajina kasvaa siniheinä (Molinia caerulea). Muuhun laikun lajistoon kuu-
luu rätvänä (Potentilla erecta), suo-orvokki (Viola palustris), juolukka (Vaccinium uliginosum), 
jokapaikansara, harmaasara ja runsaana kasvava maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata). 
Pensaskerroksessa kasvaa yksittäisiä katajia (Juniperus communis), korpipaatsamaa ja myös 
hanhenpajua (Salix repens). Kenttäkerroksessa kasvaa korpirahkasammalta (Sphagnum gir-
gensohnii). Osa korpilaikuista on suopursuvaltaisia ja alueen keskiosassa on myös juolukka-
korpilaikkuja. Turvekerros näillä laikuilla on hyvin ohut ja osa laikuista on ojituksen vuoksi 
kuivumassa. Pienet korpilaikut kannattaa säästää, mikäli alueelle suunnitellaan hakkuita.

3.3 Pesimälinnustoselvitys
Alueelle tehty pesimälinnustoselvitys tehtiin kartoituslaskentamenetelmää käyttäen. Selvi-
tyksessä inventoitiin Lintudirektiivin liitteen I pesimälajit sekä kansallisessa uhanalaisluoki-
tuksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainitut lintulajit. Peruslinnustoa ei inventoitu. Pesimälin-
nustoselvitys tehtiin 28.5 toteutetulla maastokäynnillä. Muiden käyntien yhteydessä tehdyt 
lintuhavainnot huomioitiin selvityksessä. 

3.3.1 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY) 
liitteen I pesimälajit

Metso (Tetrao urogallus) 1 havainto
Alueen vieritse kulkevalta metsäautotieltä löytyi metson sulkia liito-oravaselvityksen yhtey-
dessä ja alue kuulunee lajin elinpiiriin ainakin talvisaikaan.

Pyy (Bonasa bonasia ) 1 pari
Liito-oravaselvityksen yhteydessä alueen keskiosassa havaittiin aktiivisesti ääntelevä pyy ja 
alueelta löytyi useasta kohdasta pyyn lumijälkiä ja talvijätöksiä. Alue on lajille tyypillistä 
pesimäympäristöä. Pyy on alueella tavallinen metsälaji ja se kuukuu myös metsästettäviin 
riistalajeihin.

Siniheinäkasvustoja alueen edustavimmalla korpilaikulla
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Palokärki (Dryocopus martius) 1 pari
Alueella tehtiin äänihavainto palokärjestä ja alueen lahopuissa havaittiin runsaasti palokärjen 
talvisia ruokailujälkiä. Lajin pesää ei alueelta löytynyt, mutta alue kuuluu palokärjen laajaan 
reviiriin, joka voi olla useiden neliökilometrien suuruinen.

3.3.2 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 
ym. 2019) mainitut lintulajit

Pyy (Bonasa bonasia) 1 pari (VU=vaarantunut)  kts. 3.3.1
Närhi (Garrulis glandarius) 1 pari (NT=silmälläpidettävä)
Närhestä tehtiin havainto linnustoselvityksen yhteydessä, jolloin alueen pohjoisreunalla ha-
vaittiin hiljainen ja ilmeisesti lähellä pesää liikkunut lintu. Laji on pesimäaikana hyvin piilot-
televa ja pesän löytäminen on haastavaa.

3.3.4 Muu pesimälinnusto
Vesi- tai rantalintuja ei havaittu alueella pesivinä, mutta kahlaajiin kuuluva lehtokurppa ha-
vaittiin alueen pohjoispäässä kasvillisuusselvityksen yhteydessä. Muista havainnoista mainit-
takoon alueella laulaneet kaksi rautiaista sekä puukiipijä, josta tehtiin poikuehavainto. Peto-
lintujen pesiä ei alueella havaittu.

3.4. Liito-oravaselvitys
3.4.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten 
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen 
ym. 2019) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on 
vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimei-
sen vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodi-

Juolukkavaltaista entistä korpea
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Palokärki

Pyy kuuluu alueen pesimälinnustoon

Metson sulkia löytyi alueelta
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rektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä 
eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli 
lajin suojelutaso säilyy suotuisana.

3.4.2 Aineisto ja käytetty menetelmä
Suunnittelualueelta tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyt-
täen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja 
ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta 30.3.2021. Maastokäynnin ajankohtana maa oli osin 
lumipeitteinen ja liito-oravan jätökset olivat helposti havaittavissa.  Jätöshavaintojen lisäksi 
alueelta etsittiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin suurikokoisempien 
puiden ja erityisesti haapojen tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi in-
ventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haa-
pojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi 
alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruo-
kailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita 
kertyy joskus runsaastikin puiden alle.

3.4.3 Tulokset
Alueen eteläpäästä löytyi yhteensä neljän haavan alta liito-oravan talvisia jätöksiä. Jätökset si-
joittuvat hyvin pienelle alueen eteläpään aukion koillispuolelle (Koordinaatit. ETRS-TM35FIN 
N: 6758875,098 ja E: 246050,442). Jätösten löytöpaikka sijaitsee noin 40 metriä alueella si-
jaitsevan puisen käymälän pohjoispuolella. Muualta alueelta ei liito-oravan jätöksiä löytynyt 
ja osa alueesta on liito-oravan kannalta liian tiheäpuustoista aluetta. Löytöpaikan ympäristö 
sen sijaan on hyvin tyypillistä lajin elinympäristöä. Kolopuuta ei alueelta löytynyt. Jätösten 
määrän perusteella kyseessä tuskin on paikalla pitkään asustanut yksilö (lisääntyvä naaras) 
ja laji lienee tullut alueelle alueen eteläpuolen tunnetulta elinpiiriltä, joka oli asuttu myös 
keväällä 2021.

Liito-oravan jätöksiä haavan tyvellä
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3.5 Viitasammakkoselvitys
3.5.1 Viitasammakko ja lajin ekologian yleispiirteet

Tuntomerkit
Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittainen
teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on tavallisesti noin 2 cm taval-
lista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat kuitenkin
takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sammakolla 
enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään puolet si-
simmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle kolmannes
varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan tummien 
laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat ihopoimut
ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajituntomerkkeihin
kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulputusta ja on ver-
raten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi teeren soidi-
nääntä.

Levinneisyys
Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläi-
simmät esiintymisalueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä le-
vinneisyys jatkuu aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin 
pohjoispuolelta. Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas
Keski-Suomessa se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Poh-
janlahden maannousemarannikon merenlahdilla. Laji voi levitä uusille alueille melko no-
peastikin ja esim. Saaristomeren välisaaristoon laji on uimalla levinnyt.  

Elintavat
Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi koste-
alla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Vii-

Alueella ei ole viitasammakoiden kutupaikkoja
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tasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne
viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä 
ainoastaan muutaman kymmenen metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa 
sammakko palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina.

Talvehtiminen
Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tie-
noilla. Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmeisesti
yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii tal-
vehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä
lampareissa.

3.5.2 Lajin uhanalaisuus
Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä 
pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.)

Laji ei Suomessa kuitenkaan ole uhanalainen, vaikkakin erityisesti monet pienten kostei-
koiden esiintymät ovat hävinneet mm. rakentamisen ja metsäojitusten vuoksi. Paikoin myös 
turvetuotanto on hävittänyt suuria viitasammakkopopulaatioita.  Lounaiselta saaristoalueelta 
laji on monilta kohteilta nopeasti hävinnyt supikoiran leviämisen ja runsastumisen vuoksi. 
Erityisesti kutuaikana kosteikkosaalistukseen sopeutunut supikoira voi pienissä populaatioissa 
aiheuttaa merkittävää haittaa viitasammakoille.

3.5.3 Aineisto ja käytetty menetelmä
Elijärven ranta-alueella kuunneltiin sammakoiden ääniä 29.4.2020 tehdyllä maastokäynnillä. 
Kuuntelu ajoitettiin iltaan klo (18.00–19.30), jolloin ilman lämpötila oli korkeimmillaan ja 
jolloin sammakoiden kutu on tavallisesti vilkkaimmillaan. Elijärven eteläosassa on tunnettu 
viitasammakoiden kutualue, jossa kutevia sammakoita havaittiin myös inventointipäivänä. 
Aikuisia sammakoita havainnoitiin myös muiden selvitysten yhteydessä kesäkuukausina.

3.5.4 Tulokset
Tutkimusalueella ei havaittu kutevia viitasammakoita tai niiden kutua. Alueella ei ole ym-
päristön puolesta lajille soveliaita kutupaikkoja. Elijärven rantaviiva on suunnittelualueella 
pääosin suoraa, eikä järvestä irti kuroutuneita suojaisia lampareita ole alueella. Alueella kas-
vavat järviruokokasvustot ovat hyvin harvoja, eikä muitakaan suojaa tarjoavia vesikasveja 
viitasammakoiden kutupaikoiksi alueella ole. Maastoselvitysten aikana ei alueella havaittu 
sammakoita eikä matelijoita. 
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4. Yhteenveto
Tutkimusalueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä, eikä 
Metsälain 10 § tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Myöskään Vesilain (Vesilaki 
587/2011) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ei alueella ole, kuten ei myös uhanalaisia luon-
totyyppejä (Kontula ym 2018), korpilaikkuja lukuun ottamatta. Alueen pienet korpilaikut ovat 
paikallisesti arvokkaita luontokohteita ja ne tulee jättää mahdollisten hakkuiden ulkopuolelle. 
Alueen eteläosassa havaittiin liito-oravan jätöksiä ja alueen eteläosa kuuluu lajin elinpiiriin. 
Jätösten niukkuuden perusteella vuoksi alue ei kuitenkaan todennäköisesti ole lajin elinpiirin 
ydinaluetta, joka sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella. Alueella ei havaittu viitasammakoiden 
kutupaikkoja. Lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja, kuten luolia tai syviä louhikoita ei alu-
eella ole. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella havaittiin pyy, metso ja palokärki. Kansalli-
sessa uhanalaisluokituksessa (Hyvärinen ym. 2019) mainituista lintulajeista alueella havaittiin 
närhi. Alueella ei ole perinnebiotooppeja, eikä vanhaan asutukseen viittaavaa kasvilajistoa 
havaittu. Haitallisia vieraslajeja (putkilokasvit) ei alueella ole.

Suurin osa aluees-
ta on kuivapoh-
jaista sekametsää
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6. Liitteet
Karttaliite 1. Tutkimusalue ja uhanalaisen tai vaateliaan linnuston havainto-
paikat
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Karttaliite 2. Liito-oravan jätöshavaintopaikka ja korpilaikkujen sijainti
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