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1 JOHDANTO
Janakkalan kunta tilasi alkuvuodesta 2019 Luontoselvitys Metsäseltä
Punkan alueelle luontoselvityksen jonka tavoitteena oli selvittää
osayleiskaava-alueen
ja
asemakaava-alueen
keskeisimmät
luontotietoselvityksessä
potentiaalisiksi
tunnistetut
luontoja
lajistoarvot. Näitä olivat luonnonsuojelu-, vesi- ja metsälain mukaiset
lakikohteet, liito-oravan, saukon ja lepakoiden esiintyminen sekä
maakunnallinen ekologinen yhteys.
Luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi Timo Metsänen.
Metsänen on koulutukseltaan ympäristösuunnittelija (AMK) ja
luontokartoittaja (eat). Syventävän eliöryhmätentin hän suoritti linnuista
sekä nisäkkäät, matelijat, sammakkoeläimet ja kalat -kokonaisuudesta.
Metsänen toimii luontokartoitusalalla itsenäisenä yrittäjänä ja omaa
kahdenkymmenen vuoden kokemuksen erilaisten luontokartoitusten
laatimisesta.
2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS
Janakkala sijaitsee Kanta-Hämeen itäosassa, eteläboreaalisella
kasvillisuusvyöhykkeellä,
Lounaismaan
eli
Vuokkovyöhykkeen
metsäkasvillisuuslohkolla. Punkan alue sijaitsee kunnan eteläosassa ja
rajautuu Riihimäen kaupunkiin. Aluetta halkoo Helsinki–Tampere valtatie.
Alue koostuu maaseutumaisesta asutuksesta, pelloista ja metsistä.
Kohde kuuluu pääosin Kokemäenjoen vesistöalueeseen ja Punkanjoen
valuma-alueeseen sekä pieneltä osin myös Tervajoen alaosan ja
Alasjärven valuma-alueisiin. Osa alueesta on puolestaan Vantaan
vesistöaluetta ja Vantaan–Herajoen valuma-alueetta. Kohdealue on
Hämeen maakuntakaavassa (2006) pääasiassa ns. valkoista aluetta.
Länsiosassa on myös ma -merkintä (tärkeä maisema-alue).
Alla on esitetty kohteen sijainti yleiskartalla ja peruskarttapohjalla (Kuva
1.). Alueen pinta-ala on noin 913 hehtaaria, josta asemakaava-alueen
pinta-ala on noin 120 hehtaaria.
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Kuva 1. Alueen sijainti ja selvitysalueen rajaus peruskarttapohjalla.
Osayleiskaava sinisellä ja asemakaava mustalla rajauksella.

3 LÄHTÖAINEISTOT, SELVITYKSET JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Alueelta laaditussa luontotietoselvityksessä ja maastokatselmuksessa oli
selvitetty osayleiskaava-alueen mahdollisia olemassa olevia luontotietoja
ja -selvityksiä sekä arvioitu eri asioiden ja lajien kartoitustarvetta
(Metsänen, T. 2019). Kauden 2019 luonto- ja lajistokartoituksien
tarkoituksena oli tuottaa kaava-alueilta laadukas ja maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen riittävä selvitys kohteen maankäytönsuunnittelua
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ja luontovaikutusten arviointia varten. Asemakaava-alueen selvitys oli
asemakaavatasoinen (tarkka) ja osayleiskaava-alueen selvitys hieman
yleispiirteisempi. Asemakaava-alue inventoitiin läpi kokonaisuudessaan ja
osayleiskaava-alueelta inventointiin potentiaaliset kohteet. Olemassa
olevat pihapiirit jätettiin pääsääntöisesti kartoituksien ulkopuolelle.
Inventoihin
sisältyi
täydentävät
liito-oravainventoinnit,
lepakkokartoitukset, saukon inventointi, ns. lakikohteiden ja arvokkaiden
luontotyyppien inventoinnit sekä ekologisen maakunnallisen yhteyden
tarkastelu.
3.1 Aiemmat tutkimukset ja selvitykset
Alueella on tehty keväällä 2018 liito-orava- ja viitasammakkokartoitus
(Lehtinen, A. 2018) ja loppusyksystä luontotietoselvitys (Metsänen, T.
2019), joiden tulokset ja raportit olivat käytettävissä.
Hämeen Maakuntakaava 2040:een liittyen on laadittu Kanta-Hämeen
ekologinen verkosto selvitys (Mustajärvi, K., Tammi, I. & Mäkinen, J.
2016).
3.2 Viranomaisten tiedot ja avoimet luontotietoaineistot
Raporttien sekä virallisten avoimien aineistojen lisäksi aluetta koskevia
muita käyttökelpoisia aineistoja pyrittiin hankkimaan. Näitä aineistoja
olivat:
SYKE
•
•
•
•
•
•

ELY
•
•

Luonnonsuojelualueet (yksityiset ja valtion)
Natura 2000 -alueet
Koskiensuojelulailla suojellut vesistöt
Luonnonsuojeluohjelma-alueet
Soidensuojelun täydennysehdotus
Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
Liito-oravahavainnot ja -rajaukset. Hämeen ELY-keskus.
UHEX-rekisterin uhanalaisten lajien tiedot. SYKE/ELY.

Hämeen liitto
• Kanta-Hämeen maakunnallinen ekologisten verkostojen selvitys
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•

(2016)
Kanta-Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys (2016)

LUOMUS
• Laji.fi portaali.
Janakkalan kunta
• RHR-tiedot
Metsäkeskus
• Metsälain 10§:n erityisen arvokkaat elinympäristöt
3.3 Muut tiedot ja aineistot
Museovirasto
• Muinaismuistorekisterissä alueelta ei ollut tietoja.
BirdLife Suomi
• Kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden rajaukset (IBA-alueet)
• Kansallisesti tärkeiden lintualueiden rajaukset (FINIBA-alueet)
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (KHLY)
•
Maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden (MAALI) hankkeen
tulokset
Maanmittauslaitos
• Ilma- ja väärävärikuvat
• Peruskartta-aineistot
3.4 Vuonna 2019 tehdyt kartoitukset
3.4.1 Liito-orava
Maastotyö
suoritettiin
MRL:n
mukaisesti
noudattaen
Ympäristöministeriön julkaisun ”Direktiivilajien huomioon ottaminen
suunnittelussa” (Sierla ym. 2004) ja uusimman Euroopan unionin
luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittely -oppaan
tinventointiohjeita ja -suosituksia (Nieminen, M. & Ahola, A. 2017).
Maastotyöskentelyyn kuului liito-oravan ulostepapanoiden etsiminen
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erityisesti suurien haapojen ja kuusien juurilta sekä kolopuiden ja
vanhojen oravan pesien etsiminen sekä tarvittaessa liito-oravan
ekologisten reittien hahmottelu maastokartoille. Alueelta käytiin läpi
kaikki luontotietoselvityksessä lajille soveliaiksi arvioidut metsät ja niissä
tarkastettiin yhteensä noin 750 puun tyveä. Inventoinnit tehtiin 1. ja 5.4.
sekä 2.5. ja niihin käytettiin aikaa yhteensä noin 7 tuntia.
Selvitystä voidaan pitää kattavana ja ajankohtaa papanoiden löytymiselle
luotettavana. Selvitysalueet on esitetty kuvan 2. kartalla.

Kuva 2. Inventoidut liito-oravalle soveliaiksi arvioidut alueet.

3.4.2 Lepakot
Kaikki Suomessa tavatut lepakot kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV a)
lajeihin. Luonnonsuojelulaki kieltää luontodirektiivin liitteen IV a) lajeihin
kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämisen ja
heikentämisen. Suomi on myös ratifioinut EUROBATS-sopimuksen jonka
mukaan muun muassa lepakoiden tärkeät ruokailualueet tulisi ottaa
huomioon maankäytön suunnittelussa. Liitteenä on tietotaulukko (liite 1)
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Suomessa
tavatuista
lepakoista,
niiden
uhanalaisluokituksesta sekä EU:n komission
levähdyspaikan tulkinnasta (liite 2).

levinneisyydestä
ohje lisääntymis-

ja
ja

Rakentaminen vaikuttaa lepakoihin pääasiallisesti välillisesti. Välillisiä
vaikutuksia
voi
muodostua
elinympäristöjen
pirstoutumisesta,
päiväpiilojen ja saalistusalueiden häviämisestä sekä estevaikutuksesta
lepakoiden liikkumiselle. Vaikutuksia voidaan ehkäistä ja vähentää
tarkalla suunnittelulla.
Lepakot kartoitettiin asemakaava-alueelta aktiivikartoitusmenetelmällä
SLTY:n ohjeiden mukaisesti (SLTY, 2012). Tämän alueen ulkopuolinen
osayleiskaava-alue kartoitettiin auto- ja aktiivikartoituksen yhdistelmänä
yleiskaavatasoisesti. Lisäksi molemmilla alueilla aktiivikartoituksia
täydennettiin passiividetektoriseurannoilla.
Asemakaava-alue
Lepakoiden aktiivikartoituksen maastotyö on yhdistelmä kävellen
tehdystä reittilaskennasta, alueellisesta lajistokartoituksesta ja
kesäyhdyskuntalaskennasta. Kartoitusreitit suunniteltiin kattamaan
alueet mahdollisimman hyvin. Kohteilla liikuttiin myös polkujen, teiden ja
urien ulkopuolella, jotta saatiin havaintoja kattavasti alueiden
arvottamiseksi. Lepakoita havainnoitiin tekniikoiltaan erilaisilla
detektoreilla (aikalaajennus, taajuusjako ja heterodyne) maksimaalisen
havaintomäärän saamiseksi. Lepakot määritettiin kaikuluotauspulssien
perusteella ja tarvittaessa osasta yksilöitä nauhoitettiin äänijaksoja
lajinmäärityksen varmistamiseksi. Lepakoita havainnoitiin myös valolla ja
lämpökameran avulla.
Kaikki lepakkohavainnot paikannettiin pistemäisinä kohteina ja
maastotyöskentelyn yhteydessä kuvioiden soveltuvuutta lepakoille
arvioitiin. Samoin kiinnitettiin huomiota mahdollisiin siirtymäreitteihin ja
keskittymiin, jotka toimivat ruokailualueina. Aluemaiset kohteet ja
havaintopisteet tallennettiin hyödyntäen QField ohjelmaa. Kartoitukset
toteutettiin lepakoiden havainnoimiseen otollisessa säässä (tyyntä–
heikkotuulista, poutaa ja lämmintä). Alue kierrettiin kauttaaltaan läpi
kävellen pois lukien pellot, avohakkuut ja maa-ainesten ottoalue, jotka
ovat pääasiallisesti lepakoille heikosti soveltuvia elinympäristöjä. Teillä
liikkumisessa käytettiin polkupyörää. Kartoitukset suoritettiin 9.–10.6.,
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3.–4.7. ja 6.8.–7.8. välisinä öinä. Tarkemmat säätiedot löytyvät raportin
liitteestä 3. Kartoituskierrosten pituudet olivat 14,9, 14,5 ja 15,4 km
(Liitekartat 1–3).
Osayleiskaava-alue
Alueiden tiestö ajettiin läpi mahdollisimman kattavasti autolla hiljaisella
nopeudella ajaen (20–30 km/h) ja havainnoiden lepakoita auton katolle
sijoitettujen mikrofonien kautta. Potentiaalisimmille kohteille myös
jalkauduttiin tekemään aktiivikartoitusta. Kartoituskierrokset suoritettiin
14.–15.6., 14.–15.7. ja 16.–17.8. välisinä öinä. Tarkemmat säätiedot
löytyvät raportin liitteestä 3. Kartoituskierrosten pituudet olivat 40,1,
42,1 ja 43,0 km (Liitekartat 4–6.).

Kuva 3. Auton ulkopuolelle
autokartoituksessa.

sijoitettavat

mikrofonit

tuulisuojineen

Aktiivikartoituksen lisäksi alueilta selvitettiin lepakoiden esiintymistä ja
aktiivisuutta lepakoiden kannalta potentiaalisimmissa ja kriittisimmiksi
arvioiduissa kohdissa passiividetektorien avulla. Päälaitteina käytetään
Cielin CDP102 detektoreja (5–7 kappaletta), jotka sijoitetiin eri kohtiin
aluetta kartoitusöiksi kesä-, heinä- ja elokuussa. Tallennuksilla pyrittiin
saamaan aineistoa, joka ilmentäisi ko paikkojen merkitystä lepakoiden
saalistuspaikkoina ja/tai siirtymäreitteinä.
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Kuva 4. Passiividetektori CDP102 ja nauhuri suojakotelossaan.

Passiividetektorien sijoituspaikat on esitetty kuvan 5. ja 6. kartalla.
Maastokauden jälkeen passiividetektorien ja aktiivikartoituksissa tehdyt
äänitykset tutkitiin ja/tai kuunneltiin ääniohjelmalla ja tehtiin
lajinmääritykset. Useiden satojen äänitteiden tuloksia otostettiin.
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Kuva 5. Asemakaava-alueella sijainneet passiividetektorit.
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Kuva 6. Osayleiskaava-alueella sijainneet passiividetektorit.

3.4.3 Saukko
Mahdollista saukon esiintymistä, erityisesti lisääntymispaikkaa etsiittin
Punkanjoen varresta muiden luonto- ja lajistoselvityksien yhteydessä.
Maastotyöskentelyyn kuului lajin jälkien ja ulosteiden tarkkailu sekä
yöaikaan myös itse eläimen havainnointi.
3.4.4 Luontoarvokohteet ja ekologiset käytävät
Osayleiskaava-alueelta
etsittin
aiemman
tiedon
ja
luontotietoselvityksessä liito-oravalle potentiaalisiksi arvioiduilta alueilta
(kuva 2.) sekä Punkanjoen varrelta luonnonsuojelulain ja asetuksen
kohteita, vesilain mukaisia pienvesiä ja metsälain erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (10§) sekä uhanalaisia luontotyyppejä.
Asemakaava-alue käytiin läpi kokonaisuudessaan inventoiden vastaavat
luontoarvot.
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Näiden inventointien ja erityisesti lepakkokartoitusten yhteydessä
havainnointiin isojen nisäkkäiden kulkureittejä (ns. riistapolkuja) sekä itse
eläimiä ja maisemarakennetta, jotta voitiin hahmottaa alueen ekologisen
verkoston sijoittumista ja merkitystä. Maastotyöt luontoarvojen
selvittämiseksi tehtiin heinä–syyskuussa pääasiassa neljänä päivänä.
4 KOHTEIDEN ARVOTTAMINEN
Kohteiden arvottamisessa on käytetty Södermanin (2003) luokittelua.
4.1 Kansainvälisesti arvokkaat
•Natura-alueet (SAC ja SPA, myös ehdotetut SCI)
•Kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet, ns. IBA-alueet
•Ramsar-alueet
4.2 Valtakunnallisesti arvokkaat
•Kansallispuistot
•Luonnonpuistot
•Soidensuojelualueet
•Lehtojensuojelualueet
•Muut valtakunnallisesti arvokkaat luonnonsuojelualueet
•Erämaa-alueet
•Koskiensuojelulain mukaiset vesistöt
•Valtakunnallisten suojeluohjelmien kohteet
- kansallis- ja luonnonpuistojen kehittämisohjelma
- soidensuojelun perusohjelma
- lintuvesien suojeluohjelma
- valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma
- lehtojensuojeluohjelma
- rantojensuojeluohjelma
- vanhojen metsien suojeluohjelma
•Valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet (vaikka
kohteet eivät kuulu ohjelmiin)
•Kansallisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet, ns. FINIBA-alueet
•Kohteet, joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä
•Äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien
esiintymispaikat
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•Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat
•Kohteet, joilla on vesilain luontotyyppejä
4.3 Maakunnallisesti arvokkaat
•Valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi
luokitellut kohteet
•Maakuntakaavojen suojelualuevaraukset
•Maakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat
•Maakunnallisesti / seudulliset merkittävät muut luontokohteet
4.4 Paikallisesti arvokkaat
•Kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä
•Yleis- ja asemakaavojen suojelualuevaraukset
•Paikallisesti uhanalaisten tai harvinaisten lajien esiintymispaikat
•Muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat kohteet
4.5 Muut arvokkaat
Kohteet, jotka eivät ole yllä mainituissa luokissa, mutta jotka ovat luonnon
monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret,
yhtenäiset, tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät tai
uhanalaisten lajien kannalta tärkeät korvaavat paahdeympäristöt (mm.
hiekkakuopat, tie- ja rataleikkaukset)
4.6 Lepakkoalueet
Kohteet on arvotettu lepakoiden kannalta kolmeen luokkaan:
•

I-luokkaan kuuluvat lainsuojaamat lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikat (yhdyskunnat ja talvehtimispaikat rakennuksissa,
louhoksissa, luonnon elementeissä jne.).

•

II-luokkaan luetaan lepakoille tärkeät ruokailualueet ja siirtymä- ja
muuttoreitit sekä mahdolliset kerääntymisalueet keväällä ja
syksyllä. Alueilla havaitaan yleensä useampia lajeja ja yksilöitä läpi
kauden ja niillä lepakoiden tiheydet ja muu aktiivisuus ovat
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lähialueita suurempaa.
•

III-luokkaan sisältyy alueita jotka ovat hyviä saalistusympäristöjä
lepakoille tai niillä on johonkin aikaan vuodesta merkitystä
ravinnonsaannille. III-luokan alue voi olla myös siirtymäreitti.
Tämänkin luokan alueilla esiintyy hieman keskimääräistä enemmän
lepakoita ja ne voidaan luokitella paikallisesti tärkeiksi
saalistusalueiksi

•

Näiden rajausten ulkopuolelle jäävien alueiden on arvioitu olevan
vähemmän merkittäviä yleisesti lepakoille. Näillä alueilla voi
kuitenkin esiintyä erityisesti pohjanlepakoita ja satunnaisesti
muitakin lajeja.

5 KOHTEEN KUVAUS JA TULOKSET
5.1 Kuvaus
Punkan alue sijaitsee Janakkalan kunnan eteläosassa ja rajautuu
Riihimäen kaupunkiin. Aluetta halkoo Helsinki–Tampere valtatie sekä
Helsingintie (n:o 130). Alue koostuu maaseutumaisesta asutuksesta,
pelloista ja metsistä. Pellot käsittävät alueen pinta-alasta noin puolet.
Erilaista metsää on vajaat puolet ja asutus on haja-asutusta. Alueen
keskiosassa on maa-aineisten ottoalue. Alueen lounaisnurkassa on pieni
Torolammi niminen suo. Aluetta halkoo keskiosasta pieni Punkanjoki,
joka virtaa pääasiassa peltojen läpi lännestä itään. Alueen etelä- ja
lounaisosassa on voimalinja. Alueen metsät ovat pääasiassa
talouskäytössä olevia erilaisia kangasmetsiä. Muutama metsäalue on
kuitenkin varttuneempaa ja luonnontilaisempaa. Alueen ortoilmakuva
esitetään kuvan 5. kartalla.
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Kuva 5. Punkan selvitysalue ilmakuvapohjalla.

Asemakaava-alueen eteläosaa halkoo voimalinja, jonka alusta on lähes
puuton. Paikalla kasvaa haitallista vieraslajia lupiinia. Tästä moottorien
suuntaan on avohakkuu ja nuorta sekametsää. Pohjoispuolella on
kuusivaltainen talousmetsä, joka jatkuu vanhalle maankaatopaikalle asti.
Maankaatopaikan pohjois- ja luoteispuolella on hieman vanhempaa
kuusivaltaista metsää. Moottoritien suuntaan metsä nuortuu ja
ilmakuvassakin näkyvän taimikkoisen aukon itäpuolella on mäntyvaltaista
puolukkatyypin metsää.
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Kuva 6. Eteläosan voimalinja-aukko ja lupiineja.

Kuva 7. Eteläosan nuorta metsää.

Keskellä aluetta on aidattu ilotulitustuotteiden rakettivarastoalue.
Alueen länsiopuolella on kosteampi kuusikko, jossa kulkee leveä oja.
Varastoalueen pohjoispuolella on kapea metsäkaistale ennen maaaineisten ottoaluetta. Ottoalueen pohjoispuolella on rinnemetsä, joka
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yläosastaan on mäntyvaltaista ja alempana kuusivaltaista eli puolukka- ja
mustikkatyypin metsiä. Puusto on melko iäkästä. Metsä rajautuu
Lehtolan tiehen, jonka pohjoispuolella on pellot ja puukujanne
Kiurunojan talolle.

Kuva 8. Länsiosan keskenkasvuista männikköä.

Kuva 9. Maa-aineistenottoalue.
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Kuva 10. Moottoritien vartta ja tie Kiurunojalle.

Peltojen pohjoispuolella virtaa kirkasvetinen Punkanjoki (oja) alueen läpi
lännestä itään. Joen pohjoispuolella on kaakkois–luoteissuuntaisesti
olevat pellot, vanhan metsän kaistale ja nuorempaa kasvatusmetsää.
Kaava-alue rajoittuu Pitkäntiehen.

Kuva 11. Punkanjoen varren rehevää kasvillisuutta.
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5.2 Liito-orava
Keväällä 2019 lajille potentiaaliseksi arvioiduista kohteista ei löydetty
merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Myöskään Risumäen alueelta, jossa
lajista oli havaintoja keväällä 2018, ei löydetty merkkejä. Aluetta oli
harvennushakattu.
5.3 Lepakot
5.3.1 Asemakaava-alueen havainnot
Selvitysalueella ja sen läheisyydessä havaittiin pohjanlepakoita,
viiksisiippalajeja ja määrittämättömiä siippoja (=siippalaji). Kaikkien
kartoituskäyntien havainnot on esitetty kuvan 12. kartalla ja taulukossa 1.
Taulukko 1. Asemakaava-alueen aktiivikartoituksen tulokset.
I-kierros
II-kierros
III-kierros
Yhteensä

Pohjanlepakko

Vesisiippa

Viiksisiippalaji

Siippalaji

Lepakkolaji

Yhteensä

5
7
12

0

3
2
7
12

2
2
4

1
1

9
4
16
29

Viiksisiippalajeja havaittiin jokaisella kartoituskäynnillä, pohjanlepakoita
kesä- ja elokuussa. Lepakkohavainnot eivät jakautuneet selvitysalueelle
tasaisesti, vaan tuloksissa oli havaittavissa pientä keskittymistä tiettyihin
kohtiin aluetta. Siippoja havaittiin alueen varttuneimmissa ja
kuusivaltaisissa metsissä, pohjanlepakoita useimmiten tieurilla ja
rakennusten lähellä. Yleisesti ottaen alueen lepakkotiheydet olivat
alhaisia, erityisesti heinäkuussa, jolloin koko alueella havaittiin vain neljä
lepakkoa.
Passiividetektorit rekisteröivät alueelta havaintoja taulukon 2.
mukaisesti. Äänijaksoja oli verraten vähän. Vain yksi laite rekisteröi yli
100 ääntä, sekin elokuussa. Siipparyhmän havaintoja oli enemmän kuin
pohjanlepakkoja.

Yksilöä/ha
0.1
0.0
0.1
0.2
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Kuva 12. Asemakaava-alueen kaikki lepakkohavainnot.
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Taulukko 2. Asemakaava-alueen passiividetektorien tulokset. Harmailla

olevissa laitteissa oli toimintahäiriö tai häiriöääniä.
Detektori
Ciel1
Ciel2
Ciel3
Ciel4
Ciel5
Ciel1
Ciel2
Ciel3
Ciel4
Ciel5
Ciel6
Ciel1
Ciel2
Ciel27
Ciel3
Ciel4
Ciel5
Ciel6

Tiedostoa
35
56
13
63
34
2
47
6
62
10
71
141
999
34
25
196
39
160

Päiväys
9.-10.6.2019
9.-10.6.2019
9.-10.6.2019
9.-10.6.2019
9.-10.6.2019
3.-4.7.2019
3.-4.7.2019
3.-4.7.2019
3.-4.7.2019
3.-4.7.2019
3.-4.7.2019
6.-7.8.2019
6.-7.8.2019
6.-7.8.2019
6.-7.8.2019
6.-7.8.2019
6.-7.8.2019
6.-7.8.2019

Aika
22:45-3:56
22:52-3:50
23:01-3:28
23:10-3:39
23:20-3:44
22:08-4:19
22:24-4:12
22:48-4:08
22:34-4:03
23:04-3:46
22:56-3:52
21:31-4:57
21:38-5:00
20:52-4:46
21:50-5:12
21:20-4:53
21:59-3:24
21:49-5:07

Paikka
Eteläosa
Maankaatopaikan rist
Uramonmäki
Punkanjoki
Pitkäntie
Eteläosa
Uramonmäki
Lehtola
Silta
Moottoritien alitus
Kiurunoja
Lehtola E
Kiurunoja
Pitkä
Eteläosa
Silta
Moottoritien varsi
Vanha Hgintie

Taajuus
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz

Pohjanlepakko
1
0
0
1
17
0
0
0
0
0
0
40
0
0
13
25
6
57

Siippalaji
19
5
0
14
3
0
1
0
2
0
15
52
0
20
3
77
18
4

Lepakkolaji
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Yht.
22
6
0
15
21
0
1
0
2
0
15
93
0
20
16
102
24
61

havainnot
%-osuus

160
40.2

233
58.5

5
1.3

398
100.0

5.3.2 Osayleiskaava-alueen havainnot
Selvitysalueella ja sen läheisyydessä havaittiin pohjanlepakoita,
viiksisiippalajeja ja määrittämättömiä siippoja (=siippalaji) sekä vesisiippa.
Kaikkien kartoituskäyntien havainnot on esitetty kuvan 13. kartalla ja
taulukossa 3.
Taulukko 3. Osayleiskaava-alueen aktiivikartoituksen tulokset.
I-kierros
II-kierros
III-kierros
Yhteensä

Pohjanlepakko

Vesisiippa

Viiksisiippalaji

Siippalaji

Lepakkolaji

Yhteensä

19
14
22
55

1
1

3
2
6
11

1
4
4
9

0

23
20
33
76

Selvästi runsain laji oli pohjanlepakko, joka toisaalta korostunee
autokartoituksissa. Lepakot jakautuivat alueelle melko tasaisesti ja selviä

Yksilöä/km²
2.5
2.2
3.6
8.3
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keskittymiä ei havainnoista tulkittu. Alueen lepakkotiheydet ovat melko
alhaisia, tosin vastaavia autokartoituksia on tehty vielä vähän Suomessa
ja vertailuaineistot siten puuttuvat.

Kuva 13. Osayleiskaava-alueen kaikki lepakkohavainnot.

Passiividetektorit rekisteröivät alueelta havaintoja taulukon 4.
mukaisesti. Äänijaksoja oli verraten vähän, mutta muutamassa laitteessa
äänitteitä oli hyvin. Vanhat savenottoaltaat osoittautuivat lepakoiden
aktiivisesti käyttämäksi kohteeksi kesä–heinäkuussa, Ojala kesäkuussa ja
Pitkässä oleva moottoritien alitus elokuussa. Pohjanlepakko oli runsain
äänitetty laji, tosin yhden paikan (savenottoaltaat) havainnot nostivat
lajisuhdetta.
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Taulukko 4. Osayleiskaava-alueen passiividetektorien
Harmailla olevissa laitteissa oli toimintahäiriö.
Detektori
Ciel1
Ciel2
Ciel3
Ciel4
Ciel5
Ciel6
Ciel1
Ciel2
Ciel3
Ciel4
Ciel5
Ciel6
Ciel1
Ciel2
Ciel3
Ciel4
Ciel5
Ciel6
Ciel27

Tiedostoa
42
369
73
421
45
576
16
42
39
231
41
31
45
304
92
58
5
276
36

Päiväys
14.-15.6.2019
14.-15.6.2019
14.-15.6.2019
14.-15.6.2019
14.-15.6.2019
14.-15.6.2019
14.-15.7.2019
14.-15.7.2019
14.-15.7.2019
14.-15.7.2019
14.-15.7.2019
14.-15.7.2019
16.-17.8.2019
16.-17.8.2019
16.-17.8.2019
16.-17.8.2019
16.-17.8.2019
16.-17.8.2019
16.-17.8.2019

Aika
Paikka
22:15-4:15
Honkalanmäki
22:25-4:24
Ojala
22:40-4:02
Pitkä N-osa
23:03-3:41
Savenottoaltaat
23:16-3:46
Väinöntie
21:58-3:52
Risumäki E-osa
20:49-4:33 Vanha Helsingin tie
21:02-4:26
Risumäki
21:12-4:20
Anttila
21:24-4:11
Savenottoaltaat
21:57-5:12
Ojala
22:25-4:52
Korpela
20:00-4:06
Pitkä N-osa
20:23-3:29 Moottoritien alitus
20:37-2:36
Kumpula
20:45-2:11
Mäkelä
21:00-2:53
Koivikko
21:11-3:08
Savenottoaltaat
21:18-3:19
Koskela

tulokset.

Taajuus
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz
30 ja 45 kHz

Pohjanlepakko
6
96
12
430
10
0
0
6
11
160
19
0
14
42
14
4
0
20
3

Siippalaji
0
78
28
0
16
0
0
16
1
0
10
3
8
156
22
2
0
10
11

Lepakkolaji
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3

Yht.
6
174
40
430
29
0
0
22
13
160
29
3
22
198
37
6
0
30
17

havainnot
%-osuus

847
69.7

361
29.7

8
0.7

1216
100.0

5.3.3 Päiväpiilopaikat ja RHR-analyysi
Lepakoille potentiaalisia rakennuksia, joissa ne voisivat päivehtiä tai
lisääntyäkin, hahmoteltiin RHR-tietojen (Rakennus- ja huoneistorekisteri)
avulla. Kunta toimitti selvitysalueen rakennuksista sijaintitiedon ja
rakennusvuoden. Alueen kaikki rakennukset eivät olleet mukana
rekisterissä ja osasta mukana olleista rakennuksista rakennusvuosi ei
ollut tiedossa. Lepakoille potentiaalisiksi rakennuksiksi arvioitiin ennen
vuotta 1985 rakennetut talot ja muut rakennukset. Vuosi 1985 valittiin
jakajaksi
sillä
perusteella,
että
tällöin
astui
voimaan
rakentamismääräyksiä, jotka tiukensivat mm. rakennuksien äänen- ja
lämmöneristystä. Näillä aihepiireillä arvioitiin olevan mahdollisia
vaikutuksia esimerkiksi lepakoiden kulkureittien kaventumiseen tätä
uudemmissa rakennuksissa. Yhteensä kriteerit täyttäviä rakennuksia on
alueella 74 ja niistä muodostettiin paikkatietoaineisto. Hahmottelu on
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hyvin
karkea
mallinnus,
mutta
antanee
suuntaa
alueen
rakennuspotentiaalista lepakoille. Analyysin tulokset on esitetty kuvan
14. kartalla.

Kuva 14. Lepakoille potentiaalisimmat rakennukset selvitysalueella.
Lepakoille päivehtimiseen tai talvehtimiseen soveltuvia kohteita ei
erikseen kartoitettu, eikä niitä tullut sattumaltakaan vastaan.
Selvitysalueilla sijaitsee todennäköisesti kohtalaisesti (osayleiskaavaalue) ja niukasti (asemakaava-alue) lepakoille soveltuvia puita, jotka
voivat toimia niiden päiväpiilopaikkoina (kolopuut, puut joissa on
repsottavia kaarnanalusia ja halkeamia). Aktiivikartoituksen yhteydessä
tehty yksi havainto viittaa siihen, että Pitkän alueen metsässä oleva tietty
kolohaapa oli ainakin yhden lepakkoyksilön tiedossa ja kiinnostuksen
kohteena, vaikka lepakko ei siihen havaittavasti mennytkään.
5.3.4 Lepakoille tärkeät saalistusalueet ja liikkumisreitit
Aktiivikartoituksien
ja
elinympäristötarkastelun

passiividetektorien
perusteella alueelle

havaintojen
sekä
rajattiin lepakoille
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tärkeimpiä saalistusalueita ja siirtymäreittejä kuvan 15. karttaan. Alueelta
tunnistettiin vain III-luokan kohteita.

Kuva 15. Lepakoille tärkeimmät alueet.

5.4 Saukko
Maastokaudella 2019 lajista ei tehty suoria havaintoja, mutta saukon
ulosteita löydettiin uudesta kohtaa Punkanjokea, selvitysalueen
länsiosasta. Punkanjoki saa alkunsa lähteistä ja vesi on kirkasta. Saukko
tai saukot todennäköisesti käyttävät Punkanjokea siirtymäreittinään.
Lajin ulostehavaintopaikat on esitetty kuvan 16. kartalla.
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Kuva 16. Saukon ulostehavainnot selvitysalueella.

5.5 Arvokkaat luontokohteet
5.5.1 Lakikohteet
Selvitysalueelta ei ollut pohja-aineistoissa tietoja luonnonsuojelulain tai
vesilain kohteista. Metsälain erityisen tärkeiksi elinympäristöiksi alueelta
on tunnistettu aiemmin kaksi kohdetta (Risumäen kallio ja Torolammin
avosuo). Kohteet on julkaistu alueen luontotietoselvityksessä (Metsänen,
T. 2018) ja ne löytyvät myös Metsäkeskuksen avoimista
paikkatietoaineistoista.
Alueelta ei löydetty kauden 2019 selvityksissä luonnonsuojelu- ja tai
vesilain kohteita.
Metsälain 10§:n mukaisia mahdollisia kohteita löydettiin asemakaavaalueelta kaksi kappaletta. Kohteet on esitetty kuvan 18. kartalla.
Eteläisempi on pienialainen lehtokorpi (kohde 1.), jossa kasvaa muun
muassa kotkansiipeä. Lehtokorvet ovat uhanalaisia, vaarantuneita (VU)
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luontotyyppejä. Etelä-Suomessa ne luokitellaan erittäin uhanalaisiksi
(EN). Pohjoisempi kohde on kallio (kohde 2.), johon yhdistyy myös
louhikkoa.

Kuva 17. Kotkansiipiä ja muita saniaiaisia pienellä korpipainanteella.

Osayleiskaava-alueelta löydettiin vastaavia kohteita viisi kappaletta.
Kohteet on esitetty kuvan 18. kartalla. Kohde 3. on lounaisosassa
sijaitseva pieni rämesuo, joka on tyypiltään lähinnä tupasvillarämettä.
Tupasvillarämeet ovat silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä, EteläSuomessa vaarantuneita (VU).
Kohde 4. on Risumäen lakialueella sijaitseva kalliokohde, jossa kasvaa
harvakseltaan vanhoja puita.
Kohde 5. on pienialainen lehtokorpi, jossa kasvaa saniaisia. Kohteessa on
myös lahopuuta, mutta se on hieman heikentynyt ajourien ja ojan vuoksi.
Kohde 6. on Honkalanmäessä sijaitseva lyhyt noro, jonka yläpuolinen osa
on suoristettu ojaksi.
Kohde 7. on Honkalanmäessä sijaitseva pieni avokallio, jossa jyrkähköt
reunat.
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Kuva 18. Punkan selvitysalueen metsälakikohteet.

5.5.2 METSO-kohteet
METSO-ohjelma ja sen luonnontieteelliset valintaperusteet (Syrjänen, K.
Hakalisto, S., Mikkola, J., Musta, I., Nissinen, M., Savolainen, R., Seppälä, J.,
Seppälä, M., Siitonen, J. & Valkeapää, A. 2016) on yksi tapa arvottaa
metsiä.
Asemakaava-alueelta rajattiin neljä METSO-ohjelmaan soveltuvaa
kohdetta, joilla on luontoarvoja. Kohteet ovat II ja/tai III-luokan alueita ja
ne on esitetty kuvan 20. kartalla. Kohde 1. on Pitkän alueen vanhaa
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kuusivaltaista mustikkatyypin metsää, jossa on myös hieman lahopuustoa
ja riistapolkuja (kuva 19). Kohde 2. on pieni moottoritien ja Lehtolan -tien
väliin jäävä kuusivaltainen metsä, jossa on lahopuustoa. Kohde 3. on
rinnemetsä Lehtolan tien eteläpuolella. Ylempänä puusto on iäkästä
männikköä ja kangasmetsää, mutta rehevöityy ja muuttuu
kuusivaltaiseksi alempana rinteessä. Kohteen sisälle jää yksi edellä
mainittu metsälain kohde. Kohde 4. on pienialainen haapaa ja kuusta
kasvava kaistale vanhan Helsingintien varressa. Lehtomaisessa kankaassa
on jo lehdonkin piirteitä ja kasvillisuutta. Kohde 5. on liito-oravalle
soveliasta kuusikkoa, jossa seassa hieman haapaa. Myös tähän
kohteeseen sisältyy yksi edellä mainittu metsälain kohde.

Kuva 19. Pitkän alueen vanhaa metsää ja eläinten käyttämiä polkuja.
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Kuva 20. Asemakaava-alueen METSO-soveliaat kohteet.
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Osayleiskaava-alueelta rajattiin yhdeksän aluetta läpikäydyistä liitooravalle potentiaalisista metsistä ja muista ennakolta potentiaalisista
paikoista. Kohteet on esitetty kuvan 23. kartalla.
Kohde 6. on jatkumoa kohteelle 1. Se on kuusivaltaista luonnontilaisen
kaltaista vanhaa metsää, jossa kulkee riistapolkuja. Alueella on myös
kolohaapoja ja isoja muurahaiskekoja, jotka kuvastavat alueen
luonnontilaisuutta. Lahopuutakin on kohtuullisen paljon. Keväällä
alueella havaittiin uhanalainen hömötiainen (VU).
Kohde 7. on Risumäen laella olevaa vanhaa kalliomännikköä. Puusto on yli
100-vuotiasta ja lahopuutakin on kalliometsäksi hyvin. Rajaukseen
sisältyy aiempi metsälakikohde.

Kuva 21. Risumäen vanhaa kalliometsää.

Kohde 8. rajautuu edelliseen ja jatkuu etelään ja itään. Alue on
kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasta. Puustoa on hieman
harvennettu, mutta se on iäkästä (80–100-vuotiasta). Paikoin alue on
myös liito-oravalle sovelias. Kohteella havaittiin rauhoitettu
valkolehdokki.
Kohde 9. on metsätyypeiltään alueen. 8. kaltaista. Sitä on vastikään
harvennettu, mutta alue on edelleen liito-oravalle soveliasta. Keväällä
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alueella havaittiin uhanalainen hömötiainen (VU).
Kohde 10. rajautuu vanhaan Helsingintiehen. Puusto on kuusivaltaista,
mutta paikoin kasvaa myös järeitä haapoja. Tiensuuntaisesti kulkee
riistapolku. Kohteeseen sisältyy aiemmin mainittu metsälakikohde
(lehtokorpi).
Kohde 11. sijaitsee moottoritien itäpuolella. Se on pienialainen, mutta
runsaslahopuustoinen. Ylimmällä kohtaa kasvaa mäntyjä, muuten alue on
kuusivaltainen mustikkatyypin metsä. Alueella havaittiin rusokantokääpä,
joka on silmälläpidettävä (NT)laji ja hyvä vanhan metsän indikaattori.

Kuva 22. Rusokantokääpä.

Kohde 12. sijaitsee alueen koillisosassa. Kohteen itäpuoli on nuorempaa
sekämetsää, joka on pääasiassa kuusikkoa. Laitapuissa oli tuulihaukan
risupesä. Länsipuoli on vanhempaa ja runsaslahopuustoista. Seassa on
myös koivupökkelöitä ja mäntyjä. Alueella havaittiin uhanalainen
töyhtötiainen ja siellä sijaitsi pöllönpönttö. Kohteen pohjoisreuna
rajautuu Punkanjokeen joka on rehevää ja omaa paikoin jopa lehtomaisia
piirteitä.
Kohde 13. sijaitsee Honkalanmäessä. Puustoltaan iäkkäin ja eniten
haapaa kasvava ala kiertää kapeana vyönä moottoritieltä mäen
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pohjoispuolelle. Alue on liito-oravalle soveliasta. Alueella ja muuallakin
Honkalanmäessä on runsaasti polkuja joita ulkoilijat käyttävät ahkerasti.
Kohde 14. on Honkalanmäen itäinen osa. Puusto (mäntyä ja kuusta) on
iäkästä ja sammalpeite melko yhtenäinen. Alueella havaittiin muun
muassa pyy ja sulkasammalta. Rajaukseen sisältyy metsälakikohde.

Kuva 23. Osayleiskaava-alueen
luontoarvokohteet.

METSO-soveliaat

kohteet

ja

muut
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METSO-ohjelma

(eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden
toimintaohjelma) on vapaaehtoiseen suojeluun perustuva metsien
monimuotoisuutta turvaava ohjelma. Mikäli tarjottu metsä hyväksytään
METSO-kohteeksi, valtio korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita
puuntuotannon tulonmenetyksistä ja luonnonhoidosta aiheutuu. Myös
kunnat ja seurakunnat voivat tarjota kohteitaan METSOon.

5.5.3. Muut arvokkaat
Muiksi arvokkaiksi kohteiksi alueelta rajattiin pieni Honkalanmäessä oleva
louhikko, kallio ja iso siirtolohkare (kohteet 15. ja 16.), Vanhan Helsingin
tievarressa ollut paahdeseinämä, jossa kasvoi silmälläpidettävää (NT)
kissankäpälää (kohde 17.), liito-oravalle sovelias metsäkuvio Mannilan ja
Anttilan tilojen itäpuolella (kohde 18.) ja alueen itäosan vanhat
savenottoaltaat (kohde 19.) joilla lepakoiden lisäksi voi olla merkitystä
mm. vesilintujen pesimäpaikkoina. Kohteet on esitetty kuvan 23. kartalla.
5.6 Muut lajit
Muiden lajien osalta ei tässä työssä tehty varsinaisia maastoinventointeja.
Viitasammakot on kartoitettu alueelta vuonna 2018 (Lehtinen, A. 2018),
jolloin lajia ei havaittu. Luonto- ja lajistoselvityksien yhteydessä havaittuja
huomionarvoisia lajeja on kirjattu ylläolevien kohteiden kuvauksiin ja
paikkatietoaineistoihin. Niitä olivat muun muassa muutamat havainnot
uhanalaisista
hömöja
töyhtötiaisista,
valkolehdokista
ja
rusokantokäävästä.
Hirvieläinhavaintoja
käsitellään
seuraavassa
kappaleessa.
5.7 Ekologiset yhteydet
Hirvieläinten käyttämiä riistapolkuja ja itse havaintoja hirvieläimistä
kirjattiin ylös kaikkien inventointien yhteydessä. Havainnot ja
maakunnallinen ekologinen yhteys sekä riistapolkujen sijainteja on
esitetty kuvan 24. kartalla.
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Kuva 24. Punkan selvitysalueen läpikulkevan maakunnallinen ekologinen
yhteys, hirvieläinhavainnot ja riistapolut.

Riihimäen puolella on tehty ekologisen verkoston selvitys vuonna 2014
(Mellais, A.). Siinä on julkaistu muun muassa maankäytön
estevaikutusanalyysi, hirvieläinonnettomuudet v. 1996–2011 ja Riihimäen
seudullinen ja paikallinen ekologinen verkosto. Tuloksia hyödynnettiin
myös hahmoteltaessa ekologisia yhteyksiä Punkan alueelle. Käytössä
olivat myös maakuntakaavan tausta-aineistot (reittianalyysi) ekologisesta
verkostosta.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
6.1 Johtopäätökset
Kohdealueilta vuoden 2019 laji- ja luontoselvityksissä tehtyjen
havaintojen valossa alueella on olemassa edelleen joitain luontoarvoja.
Merkittävimpänä asiana maankäytön kannalta voidaan pitää
maakunnallisen ekologisen yhteyden suunnittelua ja sijoittumista
alueelle. Muut arvot ovat lähinnä paikallisia ja koostuvat metsälain 10§
kohteista ja METSO-ohjelmaan soveliaista metsäkuvioista. Liito-oravaa ei
löydetty kevään 2019 inventoinneissa ja saukon lisääntymis- ja
levähdyspaikoista ei saatu viitteitä maastotöissä, laji käyttänee
Punkanjokea kuitenkin kulkureittinään.
Alueella tavattiin yleisimpiä lepakkolajejamme, mutta lepakkotiheydet
ovat verraten alhaisia. Varmoja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei
asemakaava-alueelta löydetty, mutta siellä sijaitsee muutama ja
yleiskaava-alueella useita kymmeniä potentiaalisia rakennuksia, joissa
lepakot voivat esiintyä ja käyttää päiväpiiloinaan.
6.2 Suositukset maankäyttöön
Maakunnallinen ekologinen yhteys suositellaan huomioitavan siten, että
asemakaava-alueelle osoitetaan riittävän leveä/t kaistaleet metsäisenä
pidettävää aluetta. Havaintojen perusteella luonnollisin kohta yhteydelle
olisi kaava-alueella moottoritien reunassa, josta se jatkuisi Lehtolan tien
ja peltojen yli Kiurunojan länsipuolelta edelleen Pitkän metsäkaistaletta
koilliseen. Kanta-Hämeen ekologinen verkosto -raportissa yhteyksien
merkityksen hahmottamiseksi tavoiteleveydeksi asetettiin vähintään 200
metriä (Mustajärvi, K. ym. 2016). Toisaalta haja-asutusalueelle on esitetty
Uudellamaalla huomattavasti leveämpiäkin yhteyksien mitoituksia (500–
1000 metriä) (Väre, S. & Rekola, L. 2007). Moottoritien varren metsät
voitaisiin osoittaa esim. suojavihervyöhykkeiksi.
Koska esitetty yhteys väistämättä jää paikoin kapeaksi ja sen säilymiseen
puustoisena liittyy riskejä, on suositeltavaa osoittaa yhteys myös
osayleiskaavassa. Rikkonaisen maisemakuvan, peltojen ja asutuksen
vuoksi yhteyksiä on suositeltavaa olla useampia. Kuvan 25. kartassa on
esitetty joitain mahdollisia linjauksia.
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Lisäksi kaava-alueella sijaitseva ainoa moottoritien alikulkutunneli tulee
huomioida kaavassa ja mahdollisuuksien sekä tarpeen mukaan sen
ympäristön käyttöä ohjata kaavoituksellakin siten, että tunnelin merkitys
osana ekologista verkostoa paranee. Esimerkiksi parantamalla ja
leventämällä nykyisiä yhteyksiä pohjoisluoteeseen ja eteläkaakkoon sekä
toisaalta lounaaseen ehdotetulle yhteydelle.
Yhteyksien jatkuvuuden turvaamiseksi yli kuntarajojen ulottuva
suunnittelu ja käytännön toteutus yhteyksien huomioimisessa on myös
suositeltavaa.

Kuva 25. Hahmotelmia alueen maakunnallisen ekologisen yhteyden
turvaamiseksi.

Alueen tunnistetut arvokkaat luontotyyppi-, laki- ja METSO-kohteet
suositellaan rajattavan pois rakentamiselta. Kohteiden säilyminen tulisi
varmistaa soveltuvin kaavamerkinnöin ja -määräyksin. Osaa alueista voisi
harkita osoitettavan myös virkistyskäyttöön (Honkalanmäki).
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Saukon huomioimiseksi Punkanjoen varteen ei suositella merkittävästi
uutta rakentamista. Punkanjoki on suositeltavaa osoittaa kaavassa
kokonaisuudessaan paikallisesti arvokkaaksi ekologiseksi yhteydeksi.
Lepakoiden III-luokan alueiden puustoa ei suositella hakattavaksi, mutta
mikäli puita pitää kaataa voidaan alueilla suorittaa varovaisia pienaukkotai poimintahakkuita. Nämäkin mahdolliset hakkuut tulisi suorittaa vain
talvikaudella. Yksittäisiä isoja puita tai kolopuita ei tule kaataa.
Siirtymäreittien osalta puusto suositellaan säilytettäväksi riittävän
yhtenäisenä, jotta lepakot pystyvät edelleen suunnistamaan niiden
avulla. Alueet ja todetut siirtymäreitit tulisi pitää valaisemattomina
talvikauden ulkopuolella. Alueille ei tulisi osoittaa merkittävästi uutta
rakentamista.
6.3 Suositukset jatkoselvityksistä ja toimenpiteistä
Mikäli Punkan alueella aiotaan joskus purkaa taloja ja rakennuksia tai
tehdä niihin remontteja, jotka voivat vaikuttaa lepakoihin (esim.
kattoremontti, ullakon muuntaminen asuin käyttöön), kohteissa jotka
kiinteistöanalyysissa arvioitiin potentiaalisiksi lepakoille, on niihin
suositeltavaa
tehdä
lepakkotarkastus
mahdollisen
lepakoiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkana toimimisen vuoksi. Myös jos alueella
aiotaan kaataa kolopuita, on niidenkin tarkastaminen lepakoiden vuoksi
suositeltavaa.
Tiedot metsälain mahdollisista kohteista on suositeltavaa toimittaa
Suomen Metsäkeskukselle, jotta kohteet voidaan varmentaa ja viedä
viralliseen tietokantaan. Uhanalaisten lajien havainnot on suositeltavaa
toimittaa tai tallentaa ympäristöhallinnon käyttämään tietokantaan.
Raportin tulokset on suositeltavaa toimittaa myös Väylävirastolle ja
Riihimäen kaupungille.
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Liite 1. Suomessa tavatut lepakot, niiden levinneisyys ja uhanalaisluokitus.
Laji

Levinneisyys

Isolepakko (Nyctalus noctula )
Laikuttainen, Etelä-Suomi, muuttaja.
Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) Tavataan koko maassa. Pohjoisessa harvalukuinen.
Etelänlepakko (Eptesicus serotinus) Havaittu kahdesti Suomessa.
Kimolepakko (Vespertilio murinus)
Laikuttainen, Etelä-Suomi, muuttaja. Lähes jokavuotinen vieras
Korvayökkö (Plecotus auritus)
Laajalle levinnyt, Etelä- ja Keski-Suomi, 63° asti.
Pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) Harvalukuinen, maan etelä- ja lounaisosissa. Havaintoja myös Keski-Suomesta.
Vaivaislepakko (Pipistrellus pipistrellusLaikuttainen, erittäin harvalukuinen vierailija maan eteläosissa.
Kääpiölepakko (Pipistrellus pygmaeus)Äärimmäisen harvalukuinen laji maan etelä- ja lounaisosissa.
Ripsisiippa (Myotis nattereri)
Harvinainen, tavattu vain eteläisestä Suomesta.
Isoviiksisiippa (Myotis brandtii)
Laajalle levinnyt, Etelä- ja Keski-Suomi, 64-65° N asti.
Viiksisiippa (Myotis mystacinus)
Laajalle levinnyt, Etelä- ja Keski-Suomi, 64-65° N asti.
Vesisiippa (Myotis daubentonii)
Laajalle levinnyt, Etelä- ja Keski-Suomi, lähes 67° N asti.
Lampisiippa (Myotis dasycneme)
Laikuttainen, Kaakkois-Suomi.

UHEX-luokka
LC
LC
VU
EN
LC
LC
LC
-

Liite 2. Lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmä
Euroopan Unionin komission ympäristöasioiden pääosaston laatimassa ohjeistuksessa (EDG
Environment 2007) lisääntymispaikka on määritelty alueeksi jonka tietyn lajin yksilö tarvitsee:
•
•
•
•
•
•

kosintamenoihin,
paritteluun,
pesänrakentamiseen tai synnytys- tai munintapaikan valitsemiseen,
synnyttämiseen, munimiseen tai jälkeläisten tuottamiseen aseksuaalisesti,
munien kehitykseen ja kuoriutumiseen tai
pesästä tai synnytyspaikasta riippuvaisille poikasille

Ohjeessa levähdyspaikka on määritelty alueeksi, jolla on yksi tai useampia rakenteita tai
elinympäristön piirteitä, joita vaaditaan:
•
•
•
•

lämmönsäätelykäyttäytymiseen,
lepäämiseen, nukkumiseen tai toipumiseen,
piiloutumiseen, suojautumiseen, pakopaikaksi tai
horrostamiseen

Luontodirektiivissä tai EU-komission ympäristöasioiden pääosaston ohjeessa ei aseteta alarajaa tai
ehtoja IV-liitteen lajien lisääntymis-ja levähdyspaikkojen laajuudelle, luonnontilaisuudelle tai paikkaa
käyttävien yksilöiden määrälle.
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Liite 3. Kartoituskertojen säätiedot.
Teema

Päiväys

Kello

Liito-orava
Liito-orava
Liito-orava
Lepakot
Lepakot
Lepakot
Lepakot/luontoarvot
Luontoarvot
Luontoarvot
Lepakot
Lepakot
Luontoarvot
Luontoarvot

1.4.
5.4.
2.5.
9.-10.6.
14.-15.6.
3.-4.7.
14.-15.7.
17.7.
18.7.
6.-7.8.
16.-17.8.
6.9.
9.9.

18:00-19:30
12:45-16:45
10:30-14:00
23:20-3:20
23:45-3:30
23:15-3:35
23:00-4:00
16:00-22:00
17:30-22:30
22:22-4:45
21:28-4:10
15:30-20:30
13:30-20:30

Lämpötila Pilvisyys
(°C)
(0/8–8/8)

+13 - +12
+15 - +13
+14 - +10
+17 - +9

0/8
8/8
6/8
3/8-6/8

+18 - +12
+17 - +13

1/8-8/8
7/8

Tuuli Sade (0/3–3/3) Kosteus Kosteusarvio
(m/s)
(RH%) (kuiva-kastemärkä)
0/3
0/3
0/3
0-3
0/3
kuiva
2-3
0/3
kuiva
1-3
0/3
55 – 71
kuiva
0
0/3
60
kuiva
0
0-1

0/3
0/3, pari kuuroa

77

kuiva
kuiva

43
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Liitekartta 2. Toisen kartoituskierroksen havainnot ja reitti.
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Liitekartta 3. Kolmannen kartoituskierroksen havainnot ja reitti.

46
Liitekartta 4. Ensimmäisen kartoituskierroksen havainnot ja reitti.

47
Liitekartta 5. Toisen kartoituskierroksen havainnot ja reitti.

48
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