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1. JOHDANTO 

Kyrkösjärven itärannalle on laadinnassa ranta-asemakaava, jonka tavoitteena on tutkia loma-

asuntotonttien rakentamisen mahdollisuutta kiinteistön 145-421-8-174 rannan puoleista osaa. 

Tässä lausunnossa tarkastellaan ko. alueen mahdollisia luontoarvoja.  Tarkastelualue on esitetty 

alla olevassa kuvassa. 

 

 

Kuva 1. Tarkastelualue punaisella rajauksella (maastokartan lähde: MML 2021). 

 

2. MENETELMÄT 

Maastoselvitys tehtiin 17.5.2020 ja 22.5.2020 kulkemalla selvitysalue kävellen läpi. 

Maastokäynneillä havainnoitiin liito-oravan ja viitasammakoiden esiintymistä sekä alueen 

luontotyyppejä. Maastokäynnit ajoitettiin viitasammakoiden kutuaikaan ja iltaan, jolloin 

viitasammakoiden kutuääntelyaktiivisuus on suurimmillaan. Rannat kierrettiin varovasti välillä 

pysähdellen mahdollisia viitasammakoiden ääntelyä kuunnellen. Liito-oravan esiintymisen tarkistus 

perustui ulostepapanoiden etsimiseen isojen kuusten ja haapojen tyviltä. Alueelta selvitettiin lisäksi 

tiedot mahdollisista uhanalaisista eliölajeista (Suomen lajitietokeskus Laji.fi). Maastotarkastelun on 

tehnyt Juha-Matti Märijärvi ja lausunnon on laatinut Nelli Nenonen ja Ville Yli-Teevahainen. 
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3. TULOKSET 

3.1 Alueen yleiskuvaus 

 

Kiinteistön 145-421-8-174 polun ja rannan välinen metsäalue on kuivahkon kankaan 

kasvatusikäistä talousmetsää (kuva 2 ja kuva 4). Rannassa ei ole selvää luhtavyöhykettä, vaan 

metsä alkaa enimmäkseen hyvin läheltä rantaa (kuva 3 oikealla). 

 

Suomen lajitietokeskuksen aineistoissa ei ole havaintoja uhanalaisista eliölajeista 

suunnittelualueelta. 

 

Puusto on sekametsää: mäntyä, kuusta, hieskoivua, jonkin verran haapaa ja rauduskoivua, 

yksittäisiä pihlajia. Alueen pohjoisosassa on koivuvaltaisempi alue, jossa myös haapoja on 

enemmän kuin muualla. Pensaskerros koostuu edellisten puulajien taimista, lähempänä rantaa 

myös pajunvesoista. Kenttäkerroksessa kasvaa puolukkaa, mustikkaa, niukasti kanervaa, paikoin 

vähän riidenliekoa, polun vierellä valoisammilla paikoilla kastikoita, pohjakerroksessa seinä- ja 

metsäkerrossammalta. 

 

Lahopuuta alueella on niukasti, pari koivupökkelöä löytyy, joista toisessa on runsaasti koloja. 

Selvitysalueella on muutamia isoja kiviä, osa sammalpeitteisiä, myös kallioimarretta kasvaa 

paikoitellen. 

 

Rantapuustona on hieskoivua, muutamia isompia kuusia ja harmaaleppää. Rannan 

pensaskerroksessa kasvaa mm. pajuja sekä harmaalepän, hieskoivun ja pihlajan vesoja, 

kenttäkerroksessa osmankäämiä, järviruokoa, järvikaislaa ja saroja. 

 

Kuva 2. vas. metsän yleisilmettä selvitysalueella, oik. koivuvaltaisempi alue kiinteistön pohjoisosassa. 



LAUSUNTO KIINTEISTÖN 145-421-8-174 LUONTOARVOISTA 

 

  

 

4/6 

Kuva 3. vas. metsä alkaa monin paikoin heti järven rannasta. Oik. selvitysalueen rantaa kohdasta, jossa 

rantavyöhyke on hieman leveämpi. Oikeanpuoleisen kuvan taustalla vastarannalla näkyy Sevon voimalaitos. 

 

 

Kuva 4. Selvitysalue ilmakuvassa (ortokuvan lähde: MML 2021). 

 

3.2 Direktiivilajit 

 

Liito-orava ja viitasammakko ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja ja EU:n luontodirektiivin 

liitteen IV (92/43/EEC) lajeja. Liito-orava on myös luontodirektiivin liitteen II laji. Uhan-

alaisluokitukseltaan liito-orava on arvioitu vaarantuneeksi (VU = Vulnerable) ja viitasammakko 

elinvoimaiseksi (LC = Least Consern) (Hyvärinen ym.  2019). Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan 

luontodirektiivin liitteen IV lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kiellettyä.  Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi määritellään liito-oravan lisääntymiseen 

käyttämä puu ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat liito-oravan suoja- ja ruokailupuut. 

Viitasammakon lisääntymis- ja talvehtimisalueet ovat suojeltuja. Kieltoon voidaan hakea 

poikkeuslupaa alueelliselta ELY-keskukselta.  Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
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lajin suotuisa suojelutaso ei heikkene, hankkeella ei ole muuta toteuttamisvaihtoehtoa ja hanke on 

yhteiskunnan edun mukainen. 

 

Alueelta ei havaittu liito-oravan jätöksiä. Suunnittelualueella on jonkin verran haapoja ja kuusia, 

joskaan ei järeitä puita. Alueelta ei myöskään ole aiempiakaan havaintoja liito-oravasta. Lähimmät 

tiedossa olevat liito-oravan esiintymisalueet sijaitsevat Kyrkösjärven pohjoisosissa Kattilavuoren 

luonnonsuojelualueella.  

 

Alueen pohjoisosassa havaittiin kutevia viitasammakoita (kuva 5). Äänteleviä koiraita oli arviolta 

muutamia yksilöitä. Havainnot keskittyvät rannan tuntumaan.    

 

 

Kuva 5. Viitasammakkohavainnot ja kasvupaikkatyypit suunnittelualueen läheisyydessä (maastokartan lähde 

MML 2021, kasvupaikkatyyppien paikkatieto-aineistot Metsäkeskus 2021). 
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Kuva 6. Viitasammakoiden kutupaikkaa rannan edustalla.  

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kasvillisuudeltaan kiinteistön 145-421-8-174 polun ja rannan välinen alue on tavanomaista 

talousmetsää, jolla ei ole erityisiä luontoarvoja. Rantavyöhyke Kyrkösjärven rannassa on kapea, 

eikä rannassa ole selvää luhtavyöhykettä. 

 

Selvitysalueella ei havaittu merkkejä liito-oravasta. 

 

Kiinteistön pohjoisreunalla ja viereisen kiinteistön puolella rantavedessä havaittiin kutevia 

viitasammakoita. Kyseinen alue on luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lajin lisääntymis- ja 

levähdysalue, jonka hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä. Alueelle ei saa ranta-

asemakaavan laadinnassa osoittaa toimintoja, joista voisi olla viitasammakolle haittaa. 
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