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1 JOHDANTO
Lohjan kaupunki on laatimassa osayleiskaavaa Lieviö–Paunin maaseutualueille.
Aiemmin tehdyt selvitykset kattavat osan vireillä olevan osayleiskaavan alueesta. Tässä raportissa esitellään osayleiskaava-alueen luontoselvityksen lähtöaineisto ja menetelmät, selvitysalueen luonnon yleispiirteet sekä arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoisten eliölajien tunnetut esiintymät. Luontoselvityksen
on tehnyt biologi, LuK Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.

Kuva 1. Lieviö–Paunin osayleiskaava-alueen sijainti.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 LÄHTÖAINEISTO
Selvitysalueella aiemmin tehdyt selvitykset ja olemassa olevat luontotiedot saatiin Lohjan kaupungilta. Tiedot sisälsivät aiemmissa selvityksissä todetut arvokkaat luontokohteet, ympäristöhallinnon OIVA – ympäristö- ja paikkatietopalvelun aineistot sekä Hertta-tietojärjestelmän tiedot uhanalaisista ja muista huomionarvoisista eliölajeista. Uudenmaan liitosta tarkistettiin maakuntakaavan aluevaraukset.
2.2 MAASTOTYÖT
Luontoselvitys on laadittu kuvaan 1 rajatulta alueelta, jonka pinta-ala on noin
2100 hehtaaria.
Luontoselvitys on tehty yleiskaavatarkkuudella soveltaen Luontoselvitykset ja
luontovaikutusten arviointi -oppaan (Söderman 2003) ohjeita. Maastoselvitysten
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kohdentamista suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä lähtöaineiston
perusteella. Selvityksen maastotöiden ulkopuolelle jätettiin pääsääntöisesti pellot sekä pihat ym. rakennetut alueet; näiltä tarkistettiin ainoastaan tiedossa olevien luontokohteiden nykytila. Hakkuualueet ja taimikot inventoitiin yleispiirteisesti reunoilta kiikaroimalla tai teiden lähiympäristössä liikkumalla?
Selvityksen maastotyöt tehtiin ajalla 22.7.–21.8.2014. Maastotöihin käytettiin
aikaa yhteensä 54,5 tuntia.
Selvitysalueen luonnonolojen ja kasvillisuuden yleispiirteet inventoitiin maastossa käyttäen luonnonolojen ja maankäytön perusteella tehtyä osa-aluejakoa
(luku 3). Osa-alueilta selvitettiin arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen
(mm. luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit, vesilain 2 luvun
11 §:n mukaiset pienvesikohteet, lajistollisesti merkittävien metsälain 10 §:n
mukaiset elinympäristöt, Suomessa uhanalaiset luontotyypit sekä mahdolliset
muut arvokkaat luontokohteet). Inventointi painotettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun sekä lähtöaineiston perusteella valituille alueille (esim. rannat, ojittamattomat suot, kalliot, niityt, lehdot), joilla arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen on todennäköisintä.
Lähtöaineiston perusteella tiedossa olevien erityisesti suojeltavien, uhanalaisten
ja muiden merkittävien eliölajien esiintymien nykytila tarkistettiin maastossa,
jos se oli työn ajankohta huomioiden mahdollista ilman erikoismenetelmiä.
Maastotöissä havainnoitiin eliölajistoa siltä osin kuin tämä oli inventoitavien
alueiden luonnonolot huomioiden tarkoituksenmukaista ja maastotöiden ajankohta huomioiden mahdollista. Erityistä huomiota kiinnitettiin luontodirektiivin
liitteen IV(a) lajien, erityisesti suojeltavien, uhanalaisten ja muiden merkittävien
eliölajien kannalta tärkeisiin elinympäristöihin. Työn osana tehtiin arvio lajistoselvitysten (esim. liito-orava) tarpeesta ja kohdentamisesta.
Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx), jolla luontokohteet ja
lajien havaintopaikat voitiin paikantaa yleiskaavoituksen kannalta riittävällä
tarkkuudella.

2.3 LUONTOKOHTEIDEN ARVOTTAMINEN
Arvokkaille luontokohteille (luku 4) annettiin seuraavan jaottelun mukainen arvoluokka (vrt. Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat ohjeellisia ja niiden soveltamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala, monipuolisuus, luonnontila ja huomionarvoinen lajisto.
1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K)
Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän
luokkaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät linnustoalueet eli ns. IBA-alueet.

2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V)
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Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa valtakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit ja
lajisto täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja arviointiohjeissa tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu valtakunnallisesti arvokkaille kohteille. Alueet, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta.
3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M)
Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet. Muut maakunnallisesti arvokkaat alueet pyrittiin tunnistamaan Uudenmaan luonnonympäristöjen arvottamiseen kehitetyllä
LAKU-kriteeristöllä (Salminen & Aalto 2012), joka painottaa luonnonoloiltaan
merkittävien alueiden edustavuutta, pinta-alaa ja sijaintia muihin luontokohteisiin nähden. Maakunnallisesti arvokkaiksi tulkittiin myös alueet, joilla on merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien kannalta sekä
alueet, joilla on (useita) silmälläpidettäviä tai alueellisesti uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja.
4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P)
Kohteella esiintyy paikallisesti harvinaisia tai edustavia luontotyyppejä tai lajeja.

3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Lohja kuuluu hemiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Selvitysalue kuuluu
hemiboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen sisällä Lounaisen rannikkomaan
lohkoon ja se sijoittuu Uudenmaan (U) ja Varsinais-Suomen (V) eliömaakuntien
rajalle. Seudulla vallitsevat metsätyypit on tuoreita kangasmetsiä (mustikkatyyppi, MT) ja lehtomaisia kangasmetsiä (käenkaali–mustikkatyyppi, OMT).
Suokasvillisuuden aluejaossa selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen kilpikeidasvyöhykkeeseen. Soiden osuus selvitysalueen maa-alasta on pieni eikä alueella
ole laajoja suoyhdistymiä.
Maisemamaakuntajaossa selvitysalue sijoittuu Eteläisen rantamaan alaluokkaan
Eteläinen viljelyseutu.
Lieviö–Paunin osayleiskaava-alue sijaitsee Lohjan taajaman itäpuolella ja rajoittuu Siuntion rajaan. Alueella ei ole luonnontilaisia vesistöjä, kaikki lammet ovat
keinotekoisia patoamalla syntyneitä.
Selvitysalueen pinta-alasta noin kolmannes on peltoa ja puolet metsämaata. Rakennettua aluetta on noin 10 prosenttia. Peltoalueet ovat laajoja ja sijoittuvat
pääosin selvitysalueen eteläpuoliskoon. Laajimmat metsäalueet ovat alueen itäja pohjoisosassa.
Selvitysalue jaettiin luonnonolojen ja nykyisen maankäytön (mm. tiet) perusteella kahteentoista osa-alueeseen (kuva 2), joiden luonnonoloja ja kasvillisuutta
kuvataan seuraavassa alaluvussa.
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Kuva 2. Selvitysalueen osa-aluejako (siniset viivat ja numerot 1–12).

3.1 OSA-ALUE 1
Osa-alue sijaitsee selvitysalueen koilliskulmassa ja se rajoittuu lounaassa pieneen peltoalueeseen ja Risupakanjoen itäpuoliseen kallioalueeseen. Muilta osin
osa-alue rajoittuu selvitysalueen rajaan ja idässä myös Siuntion kunnanrajaan.
Osa-alueen länsiosa on pääosin metsämaata, itäosassa on myös peltoa. Kahvimaantie kulkee alueen itäosan halki. Niukka asutus keskittyy peltojen reunoille.
Osa-alueen itäisimmässä nurkassa virtaavan puron ympäristö on rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.3). Alueelta löytyi myös liito-oravan jätöksiä varttuneesta lehtomaisen kankaan kuusikosta (kuva 4). Osa-alueen pohjoisimmassa osassa Furumon tilan eteläpuolella on kuusivaltaista lehtoa, joka on
osittain rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.3). Tästä etelään pellon reunassa on lehtomaista kuusivaltaista kangasta, jonka kenttäkerroksessa
kasvavat mm. kielo, jänönsalaatti, lillukka, oravanmarja, käenkaali ja mustikka.
Kausikuivan puron notkelmassa on pienialainen hiirenporrasta kasvava saniaislehto. Alueella on muutama kookas haapa ja melko paljon kuollutta puuta, pohjoisessa on tuore hakkuualue, jonka reunalla on joitain lehmuksen vesoja.
6
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Kuva 3. Osa-alueen 1 sijainti ja rajaus (sininen viiva). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Arvokkaat luontokohteet on merkitty vihreällä.

Männistön tilan itäpuolella virtaavan puron varrella on tehty äskettäin avohakkuita, jotka ovat muuttaneet alueen luonnontilaa. Myös purouomaa on eteläosastaan muutettu. Puron varressa kasvaa mm. kotkansiipeä, sinivuokkoa ja mustakonnanmarjaa. Nybackan tilan itäpuolella olevan metsäisen mäen rinteillä on
lehtomaisen kankaan varttuvaa–varttunutta kuusikkoa lehtoa. Kenttäkerroksessa
esiintyy mm. käenkaalia, lillukkaa, oravanmarjaa, sinivuokkoa ja jänönsalaattia.
Mäen lounaisrinteellä on runsaasti pähkinäpensasta. Alue on rajattu arvokkaaksi
luontokohteeksi (ks. alaluku 4.1). Alueelta löytyi myös liito-oravan jätöksiä.
Mäen kallioinen lakiosa on varttuvaa kalliomännikköä
Koivuniemen tilan eteläpuolella on kaakkoon viettävässä rinteessä varttuvaa–
varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, jonka puustossa on myös haapaa ja
rinteen yläosassa mäntyä. Kenttäkerroksessa on mm. sinivuokkoa, käenkaalia ja
oravanmarjaa. Sikamäen etelärinteen hakkuualueella on useita nuoria lehmuksia. Koivuniemen tilan itäpuolella peltotien varrella on silmälläpidettävän (NT)
kelta-apilan kasvupaikka.
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Kuva 4. Osa-alueen 1 itäisimmän kulman kuusikkoa, joka on myös liito-oravan elinympäristöä.

Myllymäen tilan pohjoispuolisen pellon itäpuolella olevan kallionjyrkänteen alla
on varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa, jossa on sekapuuna haapaa ja mäntyä.
Kasvilajistoon kuuluvat mm. mustikka, käenkaali, oravanmarja sekä louhikossa
myös haisukurjenpolvi. Pellon kaakkoispuolella on nuorta lehtipuustoa, sekä
kuusamaa ja niukasti pähkinää.
Muutoin osa-alueen metsät ovat pääosin nuoria talousmetsiä ja hakkuualueita.
Peltojen ympäröimillä metsäsaarekkeilla kasvaa lähinnä kuusivaltaisia tuoreen
kankaan metsiä.

3.2 OSA-ALUE 2
Osa-alue 2 rajoittuu pohjoisessa ja koillisessa selvitysalueen rajaan, lännessä
Nummenkyläntiehen ja etelässä Metsäniementiehen ja voimalinjaan. Alue on
pääosin peltoa, metsiä on koillis- ja luoteisosassa. Asutus keskittyy pääosin
isompien teiden varteen ja osa-alueen itäosaan.
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Kuva 5. Osa-alueen 1 sijainti ja rajaus (sininen viiva). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Arvokkaat luontokohteet on merkitty vihreällä ja hirvenkellon
kasvupaikat tähdellä.

Niemelän tilan pohjoispuolella osa-alueen itäosassa on varttuvaa–varttunutta
kuusivaltaista tuoreen ja lehtomaisen kankaan metsää, jonka lajistoon kuuluvat
mm. mustikka, puolukka, käenkaali, oravanmarja, metsäkastikka ja metsälauha.
Mäkien kallioisilla lakialueilla on kuivahkon kankaan männiköitä.
Metsäalueen halki virtaavan puron varsi on rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi
(ks. alaluku 4.3, kuva 6). Pellon reunassa puron varressa on mesiangervoa ja
hiirenporrasta kasvavaa lehtoa, puusto on harmaaleppää, kuusta ja haapaa. Metsäalueen luoteisosa pellon tuntumassa on nuorta sekametsää.
Varsahaan eteläosassa Nummenkyläntien varrella on eri-ikäisiä hakkuualueita ja
taimikoita. Hakkuiden välissä on pienialaisia varttuneita kasvillisuudeltaan tavanomaisia kalliomänniköitä. Peltojen pientareilla ja teiden varsilla on useita
uhanalaisen hirvenkelon kasvupaikkoja (ks. alaluku 4.4).
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Kuva 6. Niemelän tilan pohjoispuolista puronvarsilehtoa.

3.3 OSA-ALUE 3
Osa-alue 3 rajoittuu pohjoisessa Metsäniementiehen, lännessä Lieviöntiehen,
idässä peltoon ja Risupakanjoen itäpuoliseen kallioalueeseen, etelässä rajana on
Siuntion kunnanraja. Alue on pääosin metsää. Peltoa on alueen pohjois- ja luoteisosassa ja asutus keskittyy Lieviöntien varteen.
Osa-alueen luoteiskulmassa Lieviöntien varrella on arvokkaaksi luontokohteeksi rajattu vaahterametsikkö (ks. alaluku 4.1). Tästä itään peltojen eteläpuolella on tavanomaista varttuvaa–varttunutta tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusikkoa ja kuusivaltaista sekametsää sekä varttunutta koivikkoa. Pienten kalliokumpareitten välissä on muutamin paikoin melko paljon pähkinäpensasta,
runsain kasvusto on lehtipuuvesakon seassa pienellä hakkuualueella. Vesaikossa
kasvava pähkinäpensasto ei täytä luonnonsuojelulain mukaan suojeltavan pähkinäpensaslehdon tunnusmerkkejä.
Hakalan pellon itäpuolella on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, länsirinteen alaosassa on kookkaita haapoja. Sinivuokko ja lehtokuusama ovat paikoin runsaita. Etelämpänä Kalliojärventien pohjoispuolella on kausikuivan noron ympäristössä varttunutta kuusikkoa, jonka kasvillisuuteen kuuluu mm. sinivuokko, lehtokuusama ja koiranheisi. Noron pohjoisosa on hakattu, hakkuulla
on mm. muutamia kotkansiipikasvustoja (kuva 8).
Myllymäen talon pohjoispuolinen osa Risupakanjoen varresta on rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.3, kuva 9). Kalliojärven laskupuron luonnonsuojelualueen länsipuolella on laajoja hakkuualueita, jotka ulottuvat luon-
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nonsuojelualueen rajalle. Luonnonsuojelualueiden välinen metsä on harvennettua varttuvaa–varttunutta tuoreen ja kuivahkon kankaan männikköä sekä avohakkuuta.
Kalliojärventien ympäristössä on varttuvaa–varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa ja kuusivaltaista sekametsää, joka on kasvilajistoltaan tavanomaista. Tien
länsipuolella on paikoin runsaasti haapaa.

Kuva 7. Osa-alueen 3 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Luonnonsuojelualueet on rajattu punaisella, arvokkaat luontokohteet vihreällä ja liito-oravan elinalueet katkoviivalla.
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Kuva 8. Kotkansiipiä hakatussa puronvarsilehdossa Hakalan pellon länsipuolelta.

Kuva 9. Risupakanjoen vartta Myllymäen talon pohjoispuolella.
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3.4 OSA-ALUE 4

Kuva 10. Osa-alueen 4 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla.

Osa-alue 4 rajoittuu idässä Nummenkyläntiehen ja etelässä Muijalantiehen,
muualla se rajoittuu selvitysalueen rajaan. Osa-alue on pääosin metsää, idässä ja
kaakossa on peltoa. Asutusta on etenkin teiden varsilla, mutta myös muualla.
Lieviön kylä sijoittuu osa-alueen eteläosaan.
Osa-alueen pohjoisosan metsät ovat nuoria mäntyvaltaisia sekametsiä. Kaakkoon viettävällä rinteellä Lottenbergin tilan koillispuolella on kasvillisuudeltaan
tavanomaista varttuvaa–varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa kuusivaltaista
sekametsää. Lottenbergin tien eteläpuolella on varttuvaa lehtomaisen kankaan
kuusikkoa, jossa on sekapuuna paljon haapaa.
Vuohenkalmanrinne-nimisen tien pohjoispuolella on varttunutta tuoreen kankaan mänty- ja kuusimetsää, karummilla paikoilla on kuivahkon kankaan männikköä. Tästä itään pellon reunalla on varttuvaa–varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, kasvillisuus on muuten tavanomaista, mutta pähkinäpensaita
kasvaa siellä täällä.
Lepolan tilan länsipuolinen metsäsaareke on eteläosaltaan harvennettua tuoreen
ja lehtomaisen kankaan varttunutta kuusikkoa ja pohjoisosasta varttunutta tuoreen kankaan mäntyvaltaista sekametsää.
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Muijalantien varrella osa-alueen länsiosassa on pieniä varttunutta kuusikkoa ja
kuusivaltaista sekametsää kasvavia lehtomaisen kankaan metsiköitä. Muutoin
länsiosa on hakkuualueita ja taimikoita.

3.5 OSA-ALUE 5

Kuva 11. Osa-alueen 5 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Arvokkaat luontokohteet vihreällä ja liito-oravan elinalueet katkoviivalla.

Osa-alue 5 rajoittuu idässä Lieviöntiehen, pohjoisessa Muijalantiehen, lännessä
Lieviön kylältä etelään ulottuvaan peltoon ja etelässä Siuntion kunnanrajaan.
Pohjois- ja länsiosassa on peltoa, muuten alue on metsää. Asutusta on Lieviöntien varrella ja tekolampien ympäristössä.
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Kuva 12. Pekanlammen rannalta.

Osa-alueen pohjoisosassa Ingaksen talon kohdalla on arvokkaaksi luontokohteeksi rajattu vaahterametsikkö (ks. alaluku 4.1).
Ukkolan tekolammen pohjoispuolisella mäellä on varttuvaa kuusivaltaista lehtomaisen kankaan sekametsää, pohjoisrinteellä myös varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Kallioisilla alueilla ja Ukkolantien varrella on nuorta–varttuvaa
mäntyvaltaista sekametsää. Tekolammen lounaispuolella on nuorta koivuvaltaista sekametsää ja etelästä laskevan puron varressa nuorta koivikkoa ja kuusikkoa. Lammen eteläpuolella on varttuvaa tuoreen kankaan kuusikkoa ja kallioalueilla nuorta–varttuvaa männikköä. Lammen itäpuolella on harvennettua varttuvaa kuusikkoa.
Pekanlampi on padottu lampi. Lammessa on melko kirkas vesi ja pohjanlummetta melko paljon (kuva 12). Lammen itäpuolella on varttuvaa–varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa. Itärannalla on muutama asuinrakennus. Lammesta lähtevä oja oli kuiva ja sen varrella on nuorta–varttuvaa kuusikkoa sekä joitain haapoja. Lammen lounaispuolella on nuorta sekametsää, joka kallioalueilla on mäntyvaltaista, muualla koivu- ja kuusivaltaista.
Osa-alueen lounaisosassa Korpelan talon itäpuolella on varttunutta lehtomaisen
kankaan kuusikkoa. Kosteapohjaisessa notkelmassa ojan varressa on pienialainen kurjenjalkaa ja korpikaislaa kasvava ruoho- ja heinäkorpi. Kuusikossa tavattiin rauhoitettu ja silmälläpidettävä (NT) rantakäärme.
Osa-alueen eteläosassa on hakkuualueita. Alueella on ollut liito-oravan elinalue,
joka on mahdollisesti tuhoutunut hakkuissa. Siuntion puolella sijaitseva Lakeasuo-Kurjen Suursuo -niminen soidensuojeluohjelman kohde rajoittuu selvitysalueeseen. Selvitysalueella on tässä kohtaa avohakkuualue.
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3.6 OSA-ALUE 6
Osa-alue 6 rajoittuu pohjoisessa Muijalantiehen, idässä Lieviön kylältä etelään
ulottuvaan peltoon, lännessä rajana on Visatie ja etelässä Siuntion kunnanraja.
Alueen asutus keskittyy Lieviön kylään osa-alueen pohjoisosassa ja Visatien
varteen.
Västerkullan itäpuolinen mäki on pääosin hakattu, länsireunalla on hieman varttuvaa kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää, lehtipuustoa on myös melko paljon.

Kuva 13. Osa-alueen 6 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Liito-oravan elinalueet on merkitty katkoviivalla ja hirvenkellon
kasvupaikat tähdellä.

Viljamaan kaakkois- ja itäpuolisen metsäalueen länsiosassa on tuore avohakkuualue. Alueen itäosassa on varttunutta tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusikkoa.
Haapaa on paikoitellen runsaasti sekapuuna. Kallioisemmilla alueilla on varttunutta tuoreen kankaan männikköä. Metsäalueen pohjoisosassa on liito-oravan
elinalue. Metsäalueen itäosassa on pieni noro, jonka varrella on niukasti kotkansiipeä ja nuori lehmus. Korpelan talon pohjoispuolella on mäntyvaltaista tuoretta
16
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kangasta ja tästä itään varttuvaa kuusikkoa. Metsäalueen keskiosassa on lehtomaisen kankaan varttuvaa kuusikkoa ja pienehkö suo, jonka länsiosa on saranevaa ja itäosa korpirämettä. Suon kasvilajistoon kuuluvat mm. pullosara, luhtavilla, kurjenjalka sekä reuna-alueilla metsäkorte.

Kuva 14. Pieni neva osa-alueen 6 keskiosasta.

Osa-alueen eteläosan metsäalueella on varttuvaa osittain harvennettua kuusikkoa, keskiosassa on varttuvaa männikköä. Metsikön länsiosassa on melko paljon
haapaa. Pellon reunassa ja Visatien varrella on hirvenkellon kasvupaikka.
Siuntion puolella sijaitseva Lakeasuo-Kurjen Suursuo -niminen soidensuojeluohjelman kohde rajoittuu selvitysalueeseen. Selvitysalueella on tässä kohtaa
avohakkuualue.

3.7 OSA-ALUE 7
Osa-alue rajoittuu lännessä ja pohjoisessa selvitysalueen rajaan, etelässä rajana
on Immulantie ja voimalinja ja idässä Visatie. Länsiosassa on isoja peltoalueita,
itäosa on pääosin metsäinen. Asutusta on etenkin isompien teiden varrella.
Härkähaan metsäalue on hakattu lukuun ottamatta pohjoisinta osaa, jossa on
varttuvaa tuoreen kankaan kuusikkoa. Härkähaan eteläkärjessä on hirvenkellon
kasvupaikka, lisäksi hirvenkelloa kasvaa osa-alueen länsirajalla pellonreunassa
ja tien reunalla Sakaran talon eteläpuolella (ks. alaluku 4.4).

17

Lieviö–Paunin maaseutualueiden osayleiskaava. Luontoselvitys.

Kuva 15. Osa-alueen 7 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Arvokkaat luontokohteet vihreällä ja liito-oravan elinalueet on
merkitty katkoviivalla ja hirvenkellon kasvupaikat tähdellä.

Osa-alueen koillisosa on lähinnä eri-ikäisiä hakkuualuetta ja taimikkoa. Rosbackan talon itäpuolella on pieni metsikkö varttuvaa kuusivaltaista tuoreen kankaan sekametsää sekä varttunutta kalliomännikköä.
Tammelan pohjoisosan metsä on pääosin nuorta harvennettua kuusikkoa ja taimikkoa. Kallioalueilla on nuoria männiköitä. Alueelta on rajattu kaksi pientä
suota arvokkaiksi luontokohteiksi (ks. alaluku 4.2). Alueelta on myös rajattu
useita liito-oravan elinalueita, jotka nykyään on osittain hakattu. Tammelan eteläosan halki kulkevan metsätien ympäristössä on tuoreita hakkuualueita. Eskolan talon itäpuolella on pienialainen tuoreen kankaan varttunut kuusikko.
Idempänä voimalinjan pohjoispuolella on harvennettua varttuvaa kalliomännikköä. Kallioalueen koillispuolella on varttuvaa tuoreen kankaan mänty- ja kuusimetsää ja avohakkuu. Kyrönkorven pellon ympäristö on taimikkoa.
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3.8 OSA-ALUE 8

Kuva 16. Osa-alueen 8 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen raja on
merkitty mustalla viivalla. Hirvenkellon kasvupaikat on merkitty tähdellä.

Osa-alue 8 rajoittuu pohjoisessa voimalinjaan, lännessä Immulantiehen, idässä
Sipoon peltoon ja etelässä Siuntion kunnanrajaan. Alue on pääosin metsäinen,
itäosassa on hieman peltoa. Asutus keskittyy Immulantien varrelle.
Osa-alueen pohjoisosassa voimalinjan tuntumassa on varttuvaa männikköä ja
mäntyvaltaista tuoreen kankaan sekametsää. Frigårdinmäki Immulantien itäpuolella on kokonaan hakkuualueita, taimikoita ja harvennettua nuorta mäntyvaltaista sekametsää. Rehevämmillä paikoilla metsät ovat kuusivaltaisia. Alueella
on useita erikokoisia tekolampia. Sipoon pellon reunalla on hirvenkellon kasvupaikka (ks. alaluku 4.4).
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3.9 OSA-ALUE 9

Kuva 17. Osa-alueiden 9 ja 10 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen
raja on merkitty mustalla viivalla. Arvokkaat luontokohteet on rajattu vihreällä.

Osa-alue 9 rajoittuu pohjoisessa ja idässä Immulantiehen, lännessä Kivikoskenpuron peltoihin ja etelässä Siuntion kunnanrajaan. Alueen länsiosa on pääosin
peltoa, itä- sekä eteläosa ovat metsäisiä. Asutus sijoittuu Immulentien varteen.
Osa-alueen pohjoisoassa Immulantien länsipuolella on etupäässä nuorta sekametsää, joka on joko mänty- tai koivuvaltaista. Hakkuualueita on siellä täällä.
Etelämpänä on myös varttuvaa kuusikkoa. Pellon reunassa on nuorta lehtipuustoa ja paikoin varttuvaa–varttunutta kuusivaltaista sekametsää.
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Etelämpänä Urolan talon itäpuolella on varttuvaa harvennettua kuusikkoa ja rinteen alaosassa nuorta lehtipuuvaltaista sekametsää, jossa on myös runsaasti pähkinäpensasta. Alue on rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.1).
Immulantien eteläosa Paunin kylän alueella on lähinnä nuoria koivuvaltaisia sekametsiä ja taimikoita. Lampomäen metsäalue osa-alueen länsireunalla on avohakattu. Lampomäen itäpuolella pellon reunassa on varttuvaa kuusivaltaista sekametsää, jossa on sekapuuna haapaa.
Äijänniitun eteläpuolinen metsäalue on itäosalta nuorta koivikkoa. Keskiosa on
harvennettua varttuvaa koivikkoa, kallioalueilla on harvennettua nuorta männikköä. Pohjois- ja eteläosa on nuorta harvennettu kuusikkoa ja koivikkoa, pihlaja
on myös runsas. Länsireunalla on nuorta–varttuvaa kuusivaltaista lehtomaisen
kankaan sekametsää.
3.10 OSA-ALUE 10
Osa-alue rajoittuu lännessä selvitysalueen rajaan, pohjoisessa Immulantiehen,
idässä Kivikoskenpuron peltoihin ja etelässä Suitiantiehen (kuva 17). Suurin osa
alueesta on peltoa, keskiosassa ja eteläosassa on metsiä. Asutusta on niukasti
lähinnä Muijalantien varressa ja Lintumäen ympärillä etelässä.
Antinkallion keskiosan kallioalueella on harvaa kalliomännikköä ja avokallioita
(kuva 18), jotka rajattiin arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.2). Kallioalueen pohjoispuolella on varttuvaa tuoreen kankaan männikköä. Metsäalueen
pohjoisin osa on varttuvaa tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaista sekametsää, jossa on koivua ja haapaa sekapuuna. Kallioalueen itä- ja länsipuolella on hakkuualueet. Metsäalueen kaakkoisosassa on nuorta–varttuvaa
tuoreen kankaan kuusikkoa, jota on paikoin harvennettu. Itäisimmät osat on hakattu.
Haapasalon talon koillispuolella kulkevan tieuran varrella virtaa pieni puro, joka
on rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (ks. alaluku 4.4). Puron länsipuolella on
nuorta sekametsää ja taimikkoa. Lintumäen metsät on pääosin hakattu, mutta
pohjoisrinteen lehto on arvokas luontokohde (ks. alaluku 4.4). Suitiantien varressa on kapealti varttuvaa–varttunutta kuusivaltaista lehtomaisen kankaan sekametsää. Annebergin talon länsipuolella on mäntyvaltaista tuoretta kangasmetsää ja hakkuiden reunoilla jonkin verran haapaa.
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Kuva 18. Näkymä Antinkalliolta lännen suuntaan osa-alueella 10.

3.11 OSA-ALUE 11
Osa-alue 11 rajautuu idässä ja lännessä selvitysalueen rajaan, pohjoisessa Suitiantiehen ja etelässä Veijolantiehen. Pääosa alueesta on peltoa, asutusta on lähinnä Veijolantien varressa.
Munkkaanojan itäpuoliset metsät ovat pääosin nuoria sekametsiä. Ylitalon länsipuolella on avohakkuun ympärillä varttuvaa kuusivaltaista tuoreen ja lehtomaisen kankaan sekametsää. Luonnontilaisessa uomassa virtaava Munkkaanoja on
rajattu arvokkaaksi luontokohteeksi (alaluku 4.4).
Munkkaanojan länsipuolella on enimmäkseen nuorta kuusivaltaista sekametsää.
Myllymäen itäpuolella jyrkänteen alla on pihlajavaltaista vesakkoa, mäen länsipuolella on pieni kuivahko suopainanne, jolla kasvaa mm. korpikastikkaa, terttualpia, pullosaraa ja kurjenjalkaa. Suo laskuojaa on perattu ja sen varrella nuorta
kuusivaltaista lehtomaisen kankaan sekametsää, jossa kasvaa myös muutama
pähkinäpensas. Myllymäki on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi (Husa & Teeriaho 2004) (kuva 20).
Myllymäen ja Veijolantien välissä on varttuvaa harvahkoa kuusivaltaista tuoreen
kankaan sekametsää. Söderkullan talon pohjoispuolella on Veijolantien yli ulottuva hakkuualue, joka oli paikoin jättipalsamin valtaama. Hakkuun pohjoispuolella on sorakuoppa.
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Kuva 19. Osa-alueiden 11 ja 12 sijainti ja rajaus (siniset viivat). Osayleiskaava-alueen
raja on merkitty mustalla viivalla. Luonnonsuojelualue on rajattu punaisella, arvokkaat
luontokohteet vihreällä ja arvokkaat kallioalueet ruskealla.

3.12 OSA-ALUE 12
Osa-alue 12 rajoittuu pohjoisessa Veijolantiehen, muualla rajana on selvitysalueen raja. Alueen itäosa on peltoa ja länsiosa metsää. Asutusta on lähinnä pellon
reunoilla.
Myllyniityntien ja Veijolantien välissä on nuorta–varttuvaa osin hakattua kuusivaltaista sekametsää. Myllyniityntien varrella olevan tekolammen rantaan on rakennettu talo, lammen rantoja on osittain täytetty ja rannalle on rakennettu kaksi
laituria. Talon piha ulottuu itäpuolella olevan pienen nevan reunaan ja suota on
pohjoisosasta pengerretty. Suon lajistoon kuuluu mm. raate, kurjenjalka, järvikorte, pullosara ja terttualpi sekä virpapaju, hieskoivu ja paatsama. Suon laskuojassa kasvaa vehkaa.
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Kuva 20. Myllymäen etelärinnettä osa-alueella 11.

Kuva 21. Myllyniityntien ja Veijolantien välinen suo.

Lammen kaakkoispuolella on varttuvaa kuusivaltaista sekametsää ja pellon reunassa nuorta koivikkoa. Grönbergan talon pohjoispuolella on kalliomännikköä
ja hakkuualueita.
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Pahnamäen kaakkoisosassa on nuorta sekametsää. Kallioiden välisessä notkelmassa kasvaa nuorta koivikkoa ja kallioilla harvaa kalliomännikköä. Kallioalueen korkeimman kohdan eteläpuolella on pieni kuvio varttuvaa–varttunutta tuoreen kankaan kuusi- ja mäntymetsää. Kallion lakialue on rajattu arvokkaaksi
luontokohteeksi (alaluku 4.2). Koko Pahnamäki on arvioitu aiemmin valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi (Husa & Teeriaho 2004).
Pahnamäen pohjoisrinteellä selvitysalueen ulkopuolelle on luonnonsuojelulain
mukaisena luontotyyppinä suojeltu pähkinäpensaslehto. Pahnamäen ja Myllyniityntien välissä on puronotko, joka on hakattu ja kasvaa nuorta tiheää koivikkoa, pähkinäpensaita on myös melko paljon.

4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT
Lieviö–Paunion osayleiskaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita. Selvitysalueella ei ole Uudenmaan vahvistetussa
maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) osoitettuja luonnonsuojeluvarauksia
tai muita luontokohteita.
Osayleiskaava-alueella ei sijaitse kansainvälisesti (IBA; Heath & Evans 2000),
kansallisesti (FINIBA; Leivo ym. 2002) tai maakunnallisesti (Ellermaa 2010)
tärkeitä lintualueita.
Selvitysalueella tavatut Suomessa uhanalaiseksi luokitellut luontotyypit (Raunio
ym. 2008a, b) sisältyvät pääosin alaluvuissa 4.2 ja 4.3 esitettyihin arvokkaisiin
luontokohteisiin.
4.1 LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET LUONTOKOHTEET
Lieviö–Paunion osayleiskaava-alueella on luonnonsuojelualueita viisi, suojeltuja luontotyyppejä yksi ja soidensuojeluohjelman kohteita yksi.
Luonnonsuojelualueet
1. Risubackajoen rantalehto 2 (YSA012946) (osa-alue 3, kuva 22)
Sijaitsee Siuntion puolella, rajoittuu selvitysalueen rajaan.
2. Sikamäen luonnonsuojelualue (YSA013395) (osa-alue 3, kuva 22)
Perustettu 9.11.1994. Risupakanjoen varressa kosteaa haapavaltaista mesiangervon luonnehtimaa suurruoholehtoa. Rinteillä on kuusivaltaista tuoretta kuusivaltaista lehtoa. Kasvilajistoon kuuluvat mm. näsiä, lehtokuusama, koiranheisi, keltavuokko, imikkä ja lehtopalsami. Alueen pinta-ala on noin hehtaari.
3. Markkisen luonnonsuojelualue (YSA013521) (osa-alue 3, kuva 22)
Perustettu 21.12.1995. Risupakanjoen varressa on harmaaleppävaltaista mesiangervolehtoa. Lisäksi on koivua ja kuusta. Kasvilajistoon kuuluvat lisäksi mukulaleinikki, pystykiurunkannus ja valko- sekä keltavuokko. Alueen pinta-ala on
1,7 hehtaaria.
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4. Kalliojärven laskupuron luonnonsuojelualue (YSA014104) (osa-alue 3,
kuva 22)
Alue on perustettu 14.12.1998. Alueella on tuoretta ja kosteaa lehtoa, mm. saniais- ja mesiangervolehtoa. Puron rinteillä on kookasta kuusikkoa. Kasvilajistoon kuuluvat mm. mukulaleinikki, imikkä, kotkansiipi, lehtopalsami ja lehtotähtimö. Alueen pinta-ala on 4,7 hehtaaria.
5. Linnunsilmän luonnonsuojelualue (YSA200404) (osa-alue 3, kuva 22)
Alue on perustettu 15.5.2003. Alueella on tuoreita ja kosteita lehtoja sekä puronvarsiniittyjä. Kasvilajistoon kuuluvat mm. mukulaleinikki, jalkasara, imikkä,
kotkansiipi ja lehmus. Alueen pinta-ala on noin 6,7 hehtaaria.
Suojellut luontotyypit
6. Pahnamäen pähkinäpensaslehto (LTA010094) (osa-alue 12, kuva 19)
Alue on perustettu 16.12.2003. Alue sijaitsee hieman selvitysalueen ulkopuolella. Puuston valtalaji on kuusi, lisäksi on haapaa rauduskoivua ja pihlajaa. Pensaskerroksessa on noin 55 kappaletta elinvoimaisia pähkinäpensaita. Muuta kasvilajistoa ovat mm. lehtosinijuuri, mustakonnanmarja, imikkä ja lehtotähtimö.
Alueen pinta-ala on 1,2 hehtaaria.
Soidensuojeluohjelman kohteet
7. Lakeasuo–Kurjen Suursuo (SSO010011) (osa-alue 6, kuva 23)
Sijaitsee Siuntion puolella, rajoittuu osa-alueeseen 6.
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Kuva 22. Selvitysalueella sijaitsevat luonnonsuojelualueet.

Kuva 23. Lakeasuo–Kurjen Suursuon pohjoisosa. Selvitysalueen raja on merkitty mustalla viivalla.
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Maastoselvityksissä todettiin seuraavat kohteet, jotka todennäköisesti täyttävät
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien kriteerit:
8. Nybackan pähkinälehto (osa-alue 1, kuvat 24 ja 25)
Osa-alueen 1 etelärajalla sijaitsevalla alueella on puustoltaan varttunutta lehtomaisen kankaan kuusivaltaista sekametsää ja lehtoa. Puustossa on myös runsaasti isoja haapoja. Kasvilajistoon kuuluvat mm. oravanmarja, sinivuokko,
käenkaali, mustikka ja jänönsalaatti. Pensaskerroksessa on kymmeniä yli kaksimetrisiä pähkinäpensaita. Pähkinää on runsaasti etenkin rajatun alueen eteläosassa. Yhden haavan tyveltä löytyi lisäksi liito-oravan jätöksiä. Kohde täyttää
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen suojellun pähkinäpensaslehdon kriteerit.

Kuva 24. Nybackan pähkinälehto on rajattu vihreällä. Selvitysalueen raja on merkitty
mustalla viivalla.
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Kuva 25. Nybackan pähkinälehto.

9. Urolan pähkinälehto (osa-alue 9, kuvat 26 ja 27)
Immulantien länsipuolella osa-alueella 9 sijaitsevalla alueella nuorta pihlajaa,
haapaa ja koivua kasvavaa lehtoa, jossa on myös useita kymmeniä yli kaksimetrisiä pähkinäpensaita. Alueen halki kulkee vanha metsittyvä tieura. Alueen kasvilajistoon kuuluvat mm. taikinamarja, kielo, kalliokielo, käenkaali, karhunputki
ja kivikkoalvejuuri. Kohde on pähkinäpensaiden määrän perusteella luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen suojeltu luontotyyppi, mutta sen luonnontila on heikentynyt paikalla aikanaan tehdyn ylispuuston hakkuun vuoksi.

Kuva 26. Urolan pähkinälehto on rajattu vihreällä. Osa-alueen raja on merkitty sinisellä
viivalla.

29

Lieviö–Paunin maaseutualueiden osayleiskaava. Luontoselvitys.

Kuva 27. Urolan pähkinälehtoa.

10. Ingaksen vaahterametsikkö (osa-alueet 3 ja 5, kuvat 28 ja 29)
Osa-alueiden 3 ja 5 rajalla Lieviöntien varrella sijaitsevalla metsäkuviolla kasvaa varttunutta ja vanhaa lehtipuustoa. Alueella on yli 20 kappaletta runkomaisia
vaahteroita, joista suurimman rinnankorkeusläpimitta on yli puoli metriä. Rajatulla alueella on myös useita isoja haapoja, joissa on paljon koloja. Kasvilajistoon kuuluu mm. vuohenputki, vadelma, lehtovirmajuuri, maitohorsma, nokkonen, kivikkoalvejuuri ja käenkaali. Vaahterametsikkö vaikuttaa luontaisesti syntyneeltä ja se todennäköisesti täyttää luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen suojellun jalopuulehdon kriteerit.

Kuva 28. Ingaksen vaahterametsikkö on rajattu vihreällä, Osa-alueen raja on merkitty
sinisellä.
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Kuva 29. Ingaksen vaahterametsikkö.

4.2 MUIDEN LAKIEN JA INVENTOINTIEN MUKAISET LUONTOKOHTEET
Metsälain mukaiset kohteet
Metsälain 10 §:n mukaisia metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm.
 lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt
 ruoho- ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin läänin eteläpuolella sijaitsevat letot
 rehevät lehtolaikut
 jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät sekä karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
Jos ko. elinympäristöt ovat luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia sekä ympäristöstään selvästi erottuvia, niitä koskevat hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee
tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. On kuitenkin huomattava, että metsälakia sovelletaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella
metsän hoitamiseen ja käyttämiseen vain maa- ja metsätalouteen ja virkistykseen
osoitetuilla alueilla. Metsälakia ei sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitettuja alueita.
Selvitysalueella todetut lajistollisesti merkittävät metsälain 10 §:n mukaiset kohteet sisältyvät muihin tässä raportissa esitettyihin arvokkaisiin luontokohteisiin.
Pelkästään metsälain mukaisia kohteita (ei muita merkittäviä luontoarvoja, esimerkiksi tavanomaisesta poikkeavaa lajistoa) todettiin kolme:
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10. Metsälakikohde Myllymäen pohjoispuolella (osa-alue 3, kuvat 30 ja 31)
Osa-alueen 3 pohjoisosassa Nykullan talon itäpuolella sijaitsevan mäen laella on
harvahkoa kalliomännikköä, joka on karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempaa ja siten metsälain 10 §:n tarkoittama metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä elinympäristö. Samoin kallion lounaispuolinen jyrkänne ja sen välitön alusmetsä on metsälain mukainen kohde. Kasvilajistoltaan
molemmat alueet ovat tavanomaisia.

Kuva 30. Myllymäen pohjoispuolinen kallio.
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Kuva 31. Myllymäen pohjoispuolinen metsälakikohde ja Myllymäen puronvarren arvokas luontokohde on rajattu vihreällä. Osa-alueen raja on merkitty sinisellä.

11. Antinkallion metsälakikohde (osa-alue 10, kuvat 32 ja 18)
Osa-alueella 10 sijaitsevan Antinkallion laella on harvaa kalliomännikköä ja vähän nuorta koivikkoa. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. mäkitervakko, kalliokielo,
isomaksaruoho ja kanerva. Kalliolla on myös useita keloutuneita mäntyjä.
Kohde on karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisempaa, joten se on
tulkittavissa metsälain 10 §:n mukaiseksi metsien monimuotoisuuden kannalta
erityisen tärkeäksi elinympäristöksi.

Kuva 32. Antinkallion metsälakikohde ja Haapasalon puronvarren arvokas luontokohde
on rajattu vihreällä. Selvitysalueen raja on merkitty mustalla viivalla.
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12. Pahnamäen metsälakikohde (osa-alue 12, kuvat 33 ja 34 )
Selvitysalueen länsinurkassa sijaitseva Pahnamäki on arvioitu arvokkaaksi kallioalueeksi (Husa & Teeriaho 2004). Kallion laella on harvaa kalliomännikköä,
osa männyistä on kilpikaarnaisia, myös keloja on useita. Kasvilajistoon kuuluvat
mm. kalliokohokki, mäkitervakko, jäykkärölli, metsälauha, mustikka, puolukka
ja kanerva. Alue on tulkittavissa metsälain 10 §:n mukaiseksi metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi elinympäristöksi.

Kuva 33. Pahnamäen kallion metsälakikohde on rajattu vihreällä. Pahnamäen pähkinälehto on merkitty punaisella ja selvitysalueen raja mustalla viivalla.

Kuva 34. Pahnamäen kallioaluetta.
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13. Tammelan metsälain mukaiset suot (osa-alue 7, kuvat 35, 36 ja 37)
Tammelan metsäalueella on kaksi metsälain 10 § pykälän mukaista pientä, vähäpuustoista ojittamatonta nevaa. Soiden ympäristöt on hakattu, ja ne kasvavat
noin seitsemänmetristä lehtipuustoa. Soiden reunusmetsät ovat kuitenkin pääosin säästyneet hakkuilta.

Kuva 35. Metsälain mukaiset suot osa-alueella 7. Erittäin uhanalaisen saunionoidanlukon kasvupaikka on merkitty tähdellä (ks. alaluku 4.4.2).

Kuva 36. Tammelan pohjoisempi suo.
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Kuva 37. Tammelan eteläisempi suo.

Pohjoisempi suo (2) on lähes kokonaan puuton. Kasvilajistoon kuuluvat pullosara, riippasara, isokarpalo, raate, kurjenjalka, luhtavilla ja metsäkorte. Suolla
on myös kasvanut rauhoitettua suovalkkua.
Eteläisemmän suon (1) eteläosassa on harvapuustoista harmaaleppää, hieskoivua
ja tervaleppää kasvavaa sarakorpea, muu osa on avointa nevaa. Suon kasvilajistoon kuuluvat mm. pullosara, riippasara, tähtisara, isokarpalo, raate, järvikorte,
suokorte ja rätvänä. Suolla on muutama kuivahtanut lampare, joissa on ulpukkaa. Myös tällä suolla on kasvanut suovalkkua.
Uudenmaan kallioalueselvityksen kohteet
Selvitysalueella on kaksi Uudenmaan kallioalueselvityksessä (Husa & Teeriaho
2004) valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi arvioitua aluetta. Alueet sijoittuvat osa-alueille 11 ja 12 ja muodostavat yhdessä Pahnamäen-Myllymäen
kallioalueen (KAO010203) (kuva 19). Alueen arvoluokka on 4 (arvokas kallioalue), selvityksen mukaan alueella on valtakunnallista tai muutoin huomattavaa
merkitystä luonnonsuojelun kannalta.
4.3 MUUT ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
Osayleiskaava-alueella aiemmin tehdyissä luontoselvityksissä (ks. luku 6) on
lueteltu suuri joukko eritasoisia luontokohteita. Useista raporteista puuttuu selkeä kohteiden luontoarvojen yksilöinti ja/tai kohteiden arvotus. Alueet on tarkistettu maastossa kesällä 2014, mutta pääosaa niistä ei luokiteltu tässä yhteydessä
käytetyillä arvotusperusteilla (ks. alaluku 2.3) arvokkaiksi luontokohteiksi.
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Muiksi arvokkaiksi luontokohteiksi katsottiin kesällä 2014 tehtyjen inventointien perusteella seuraavassa lueteltavat kohteet. Kaikki kohteet ovat paikallisesti
merkittäviä luontokohteita,
14. Furumon lehto (osa-alue 1, kuva 38)

Kuva 38. Furumon lehto on rajattu vihreällä. Selvitysalueen raja on merkitty mustalla
viivalla.

Selvitysalueen pohjoisosassa osa-alueelle 1 sijaitseva alue on kuusivaltaista lehtomaista kangasta ja lehtoa. Rajaus ulottuu selvitysalueen ulkopuolelle. Alueen
rajaus on Pykälän (1992) mukainen, mutta eteläosasta sitä on hakkuiden takia
vähän muutettu. Alueella on tavattu saunionoidanlukko, joka on erityisesti suojeltava ja erittäin uhanalainen (EN) saniainen. Muuhun kasvilajistoon ovat kuuluneet mm. jalkasara, pähkinäpensas, lehtokuusama ja lehtokorte. Pykälä (1992)
on luokitellut alueen maakunnallisesti arvokkaaksi.
15. Haapasalon puronvarsilehto (osa-alue 10, kuvat 31 ja 39)
Osa-alueella 10 Antinmäen lounaispuolella on metsätien vierellä kuusivaltaista
lehtoa, jossa virtaan luonnontilaisessa uomassa pieni puro. Puron ympäristössä
on harmaaleppää ja tuomea sekä muutamia kookkaita kuusia, alueella on myös
runsaasti lahopuuta. Puroa reunustavan suurruoholehdon ja saniaislehdon kasvilajistoon kuuluvat mm. kotkansiipi, hiirenporras, mesiangervo, mustaherukka ja
nokkonen.
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Kuva 39. Haapasalon puronvarsilehtoa.

16. Itänurkan puronvarsilehto (osa-alue 1, kuvat 4, 40 ja 41)
Osa-alueen 1 itäisimmässä nurkassa virtaa pohjoisesta tuleva puro. Puronvarsi
on aiemmin (Pykälä 1992) arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi, mutta rajaus ei ole ulottunut selvitysalueen puolelle. Rajausta on kesällä
2014 tehdyn selvityksen perusteella syytä jatkaa etelään pellon reunaan asti.
Laajennusalueen kasvilajistoon kuuluvat mm. kotkansiipi, mesiangervo, koiranvehnä, lehtotähtimö ja nokkonen. Tämä osa on arvioitu paikallisesti arvokkaaksi.
Puron itäpuolella on varttunutta kuusikkoa, joka on otettu rajaukseen mukaan.
Alueelta löytyi liito-oravan jätöksiä.

Kuva 40. Itänurkan puronvarsi on rajattu vihreällä ja liito-oravan käyttämä puu pisteellä.
Selvitysalueen raja on merkitty mustalla viivalla.
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Kuva 41. Kotkansiipiä itänurkan puronvarsilehdosta

17. Lintumäen lehto (osa-alue 10, kuvat 42 ja 43)
Lintumäen alue on aikanaan arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi
(Pykälä 1992). Nykyään alue on suurimmaksi osaksi hakattu, vain mäen pohjoisrinteellä on lehtoa säilynyt. Rajatulla alueella on mm. järeitä haapoja ja koivuja. Kallionaluslehdon kasvillisuuteen kuuluvat mm. sinivuokko, lehtokuusama, kivikkoalvejuuri, kielo ja mustakonnanmarja. Aiemmissa tiedoissa on
mainittu mm. jalkasara, mäkilehtoluste ja mäkiminttu, joiden esiintymät ovat
jääneet hakatulle alueelle.

Kuva 42. Lintumäen lehto on rajattu vihreällä ja selvitysalueen raja on merkitty mustalla.
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Kuva 43. Lintumäen kallionaluslehtoa.

18. Munkkaanoja (osa-alue 11, kuva 44 ja 45)
Munkkaanojan selvitysalueella oleva osuus on vain pieni osa valtakunnallisesti arvokkaasta Munkkaanoja–Kruotinoja kokonaisuudesta (Pykälä 1992). Osa-alueelle
sijoittuvan purojakson rajausta on muutettu poistamalla pellot ja jatkamalla rajausta
etelään. Suurin osa rajauksesta on harmaaleppää kasvavaa suurruoho- ja saniaislehtoa, jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. kotkansiipi, mesiangervo, lehtopalsami, lehtotähtimö ja korpikastikka. Paikoin puustossa on varttuvaa koivua.

Kuva 44. Munkkaanojan puronvarsi on rajattu vihreällä ja selvitysalueen raja on merkitty mustalla viivalla.
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Jakson eteläosassa Munkkaanojan varrella on varttunutta kuusivaltaista lehtoa,
jonka lajistoon kuuluu ylläolevien lisäksi mm. sinivuokko, käenkaali, oravanmarja ja mustaherukka.

Kuva 45. Munkkaanojan uoma on suurimmaksi osaksi luonnontilainen.

Kuva 46. Myllymäen puronvarsi.
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19. Myllymäen puronvarsi (osa-alue 3, kuvat 9, 31 ja 46)
Kohde käsittää Risupakanjoen varren Linnunsilmän luonnonsuojelualueelta
pohjoiseen. Joen uoma on luonnontilainen ja pohjoisosaltaan hyvin kivikkoinen
ja sen varressa on melko kuivaa harmaaleppävaltaista lehtoa. Kasvilajistoon
kuuluvat mm. hiirenporras, luhtalemmikki, ranta-alpi ja vuohenputki. Suurruoho- ja saniaislehtoa on niukasti. Etelämpänä on avoimempaa kasvillisuudeltaan tavanomaista suurruohoniittyä, jonka lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo,
karhunputki ja nokkonen.
20. Niemelän pohjoispuolinen puronvarsi (osa-alue 2, kuvat 6, 47 ja 48)
Niemelän talon pohjoispuolella on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa
ja lehtoa. Puustossa on myös harmaaleppää etenkin rajauksen länsiosassa. Idästä
tuleva puro virtaa osittain kivikkoisessa jyrkästi laskevassa uomassa. Uomaan
laskee etelästä ja pohjoisesta kausikuivia noroja, joiden ympäristössä on saniaislehtoa, jonka valtalajeina on hiirenporras ja metsäkorte (kuva 48). Purouoman
varrella on hiirenporrasta, rönsyleinikkiä, metsäkortetta ja terttualpia. Puron ympäristössä on mm. sinivuokkoa, oravanmarjaa, käenkaalia ja metsämaitikkaa.
Rajauksen länsiosassa myös jalkasaran kasvupaikka (Pykälä 1992).

Kuva 47. Niemelän pohjoispuolinen puronvarsi on rajattu vihreällä. Selvitysalueen raja
on merkitty mustalla viivalla.
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Kuva 48. Niemelän pohjoispuolinen puronvarsi

4.4 MERKITTÄVÄT LAJIESIINTYMÄT
Selvitysalueelta on aiempia tietoja merkittävien eliölajien (tässä: EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi
ja uhanalaiseksi säädetyt lajit, muut ns. Punaisen kirjan lajit (ks. Rassi ym. 2010)
sekä alueellisesti uhanalaiset lajit) esiintymisestä.
4.4.1 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
Luonnonsuojelulain 49 §:ssä säädetään, että luontodirektiivin liitteessä IV (a)
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5 on lueteltu Suomessa esiintyvät 42 EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY)
liitteen IV(a) lajia. Seuraavassa on tarkasteltu niitä lajeja, joista on esiintymistietoja selvitysalueelta.
Liito-orava
Tähän kesällä tehtyyn luontoselvitykseen ei sisältynyt erillistä liito-oravainventointia. Raportin osa-aluekarttoihin vihreällä katkoviivalla merkityt liito-oravarajaukset ovat alkuperäisiä eli peräisin lähtöaineistosta, eikä mahdollisia hakkuita ole päivitetty rajauksiin. Selvityksen aikana löydettiin liito-oravan jätöksiä
kahdelta alueelta (kohde 8 Nybackan pähkinälehto ja kohde 16 Itänurkan puronvarsilehto). Liito-oravan nykyinen esiintyminen kaava-alueella tulisi selvittää erikseen keväällä tehtävällä inventoinnilla.
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Saukko
Saukon esiintymistä selvitysalueella ei ole tietoja. Alueella on kuitenkin useita
puroja ja ojia, jotka sopisivat saukon kulkuväyliksi.
Suurpedot
Suurpedoista on tietoja Riistan- ja kalantutkimuslaitoksen verkkosivuilla (RKTL
2014). Tietojen mukaan selvitysalueella tai sen tuntumassa on havaittu karhuja,
ilveksiä ja susia.
Lepakot
Lepakoiden esiintymisestä selvitysalueella ei ole julkaistuja tietoja. Kesällä
2014 tehdyn arvioinnin perusteella osayleiskaava-alueella on sopivaa ympäristöä ainakin pohjanlepakolle, vesisiipalle sekä viiksi- ja isoviiksisiipalle. Lepakot
käyttävät ruokailualueinaan mm. kulttuuriympäristöjä, puustoltaan varttuneita
metsiä sekä rantoja ja kosteikoita. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
voi olla mm. puiden halkeamissa, luonnonkoloissa, linnunpöntöissä ja rakennuksissa.
Viitasammakko
Vuoden 2014 maastotyöt tehtiin kesällä, joten työhön ei sisältynyt viitasammakkoinventointia. Viitasammakon kutupaikoiksi sopivia tekolampia on useimmilla
selvityksen osa-alueilla. Rantojen ruoppaukset tms. toimenpiteet saattavat hävittää tai heikentää viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lajin esiintyminen sopivilla alueilla tuleekin selvittää keväällä jäiden sulamisen jälkeen ennen ympäristöä muuttavia toimenpiteitä.
4.4.2 Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit
Tässä alaluvussa käsitellään luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi
ja/tai uhanalaiseksi säädetyt lajit sekä muut uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) luokkiin CR, EN ja VU sijoitetut lajit. Liito-oravan esiintyminen on käsitelty edellisessä alaluvussa.
Vaarantuneesta (VU; Rassi ym. 2010) hiirihaukasta on selvitysalueelta tiedossa
kolme pesäpaikkaa osa-alueelta 7 (Tammela kaksi paikkaa, Härkähaka yksi
paikka).
Selvitysalueelta on kaksi havaintoa erittäin uhanalaisesta (EN) saunionoidanlukosta. Toinen on vuodelta 2004 (kuva 35) ja toinen vuodelta 1986. Erittäin uhanalainen tupsukivisammal on tavattu Sikamäellä osa-alueella 1.
Vaarantunut (VU) haapariippasammal on löydetty Tornimäeltä osa-alueelta 3.
Esiintymä on sittemmin ilmeisesti hävinnyt.
Hirvenkello
Selvitysalueelta oli tiedossa 22 aiempaa havaintoa vaarantuneesta (VU) hirvenkellosta. Osa havainnoista on tehty samoilta paikoilta. Kaikki aiemmat kasvu-
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paikat käytiin tarkastamassa kesällä 2014 (kuvat 49–51). Lähes kaikilla kasvupaikoilla pientareet oli niitetty, joten kaikkia paikoilla kasvaneita yksilöitä ei
ehkä enää voitu nähdä.

Kuva 49. Hirvenkellon kasvupaikat osa-alueella 2. Punaiset tähdet ovat vanhoja tietoja
ja vihreät vuoden 2014 tietoja. Punaiset numerot viittaavat alla olevaan listaan.

Hirvenkello löydettiin kesällä 2014 seuraavilta paikoilta (kuvat 49–51):
1. 2 kukkivaa, paikalta ei vanhoja tietoja
2. 1 kukkiva, tietoja vuodesta 1996
3. 2 kukkivaa, tietoja vuodesta 1996
4. 4 kukkivaa, tietoja vuodesta 1996
5. 25 kukkivaa, tietoja vuodesta 2004
6. 3 kukkivaa, tietoja vuodesta 2000
7. 11 kukkivaa, tietoja vuodesta 2000
8. 1 kukkiva, tietoja vuodesta 1998.
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Kuva 50. Hirvenkellon kasvupaikat osa-alueella 2. Punaiset tähdet ovat vanhoja tietoja
ja vihreät vuoden 2014 tietoja.

Kuva 51. Hirvenkellon kasvupaikat osa-alueella 7. Punaiset tähdet ovat vanhoja tietoja
ja vihreät vuoden 2014 tietoja.

4.4.3 Muut huomionarvoiset lajit
Tässä alaluvussa käsitellään uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym.
2010) silmälläpidettäväksi (NT) arvioituja lajeja sekä alueellisesti uhanalaisia
(RT) lajeja.
Kelta-apila on luokiteltu Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) kasvilajiksi (Rassi
ym. 2010). Pieni kasvusto havaittiin osa-alueella 1 tien pientareella Koivuniemen talon itäpuolella.
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Osa-alueen 6 kahdella suolla (ks. alaluku 4.2) on tavattu suovalkkua, joka on
luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomessa silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Suovalkku on myös Lounaisella rannikkomaalla (vyöhyke 1b) alueellisesti uhanalainen (RT) laji.
Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmässä on tietoja useiden silmälläpidettävien (NT) sienten (lumokääpä, pohjanrypykkä ja punakarakääpä), sammalten
(rakkosammal ja turrisammal) ja jäkälien (hentoneulajäkälä, härmähuhmarjäkälä ja ruskolehtojäkälä) esiintymisestä selvitysalueella. Tässä selvityksessä ei
näitä esiintymiä tarkastettu.
Silmälläpidettävistä (NT; Rassi ym. 2010) lintulajeista on selvitysalueelta tiedossa kolme huuhkajan pesäpaikkaa: osa-alue 1 (Sikamäki), osa-alue 11 (Myllymäki) ja osa-alue 3 (pohjoisosan mäki)
Silmälläpidettävä (NT; Rassi ym. 2010) rantakäärme (kuva 52) havaittiin osaalueella 5, Korpelan talon itäpuolisessa kosteapohjaisessa kuusikossa.

Kuva 52. Rantakäärme havaittiin osa-alueella 5.
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5 EKOLOGISET YHTEYDET
Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja niitä yhdistävistä ekologista käytävistä. Luonnon ydinalueita ovat mm. laajat metsäalueet, joissa isokokoiset, suuria alueita tarvitsevat eläimet voivat lisääntyä ja elää ympärivuotisesti. Ekologiset käytävät voidaan jakaa eri tasoihin sen mukaan, miten laajalle
alueelle niiden vaikutukset ulottuvat.
Maakunnalliset ekologiset yhteydet mahdollistavat joillekin lajeille välttämättömät vuotuiset vaellukset ja turvaavat eläinten levittäytymisen luonnonympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti. Maakunnalliset ekologiset yhteydet yhdistävät Uudellamaalla toisiinsa laajoja, yhtenäisiä metsäalueita, joita Uudellamaalla on Väreen ja Rekolan (2007) mukaan 13. Alueista osa on merkitty
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavaan (laajat yhtenäiset metsätalousalueet eli
MLY-alueet). Ne jäävät metsätalouskäyttöön, mutta niille ei ole osoitettu pirstovia toimintoja, joten voidaan arvioida, että MLY-alueet edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä Uudellamaalla.
Laajoista metsäalueista Meikon–Lappträskin–Volsin alue sijaitsee Lieviö–Paunin osayleiskaava-alueen kaakkoispuolella noin 15 kilometrin päässä osayleiskaava-alueesta. Kaava-alueen itäpuolella Paunin ja Myllykylän välissä on toinen
laajahko metsäalue, joka toimii ns. luonnon ydinalueena. Maakunnallisesti tärkeä ekologinen yhteys suuntautuu Meikon alueelta luoteeseen Paunin–Myllykylän metsäalueelle ja sieltä edelleen luoteeseen Lohjanjärven itäpuolelle. Väreen
ja Rekolan (2007) merkitsemistä yhteyksistä eteläisempi sijoittuu niukasti Lieviö–Paunin yleiskaava-alueen eteläpuolelle ja pohjoisempi alueen keskelle
suunnilleen Paunin–Muijalan kohdalle. Molemmat noudattavat kapeita, peltomaiden ja asutuksen reunustamia metsäselänteitä. Eteläisempi yhteyksistä on
merkitty maakuntakaavaan viheryhteystarpeena, joka edistää myös lajien leviämistä.
Paikalliset ekologiset yhteydet mahdollistavat eläinten päivittäisen liikkumistarpeen ja esimerkiksi nisäkkäiden poikasten levittäytymisen ympäristöön. Paikalliset yhteydet tekevät mahdolliseksi myös heikosti leviävien lajien, kuten monien kasvien ja selkärangattomien eläinten levittäytymisen. Paikalliset yhteydet
muodostuvat yleensä tavanomaisen metsätalouden piirissä olevista metsäalueista ja niihin voi kuulua myös rakennettujen alueiden reunapuustoa, puistoa,
joutomaita tai puronvarsia. Paikalliset ekologiset käytävät voivat olla maakunnallisen ekologisen verkoston osia tai niiden merkitys voi olla pelkästään paikallinen.
Lieviö–Paunin osayleiskaava-alueelta voidaan kartta- ja ilmakuvatarkastelun
perusteella osoittaa runsaasti paikallisia ekologisia yhteyksiä (kuva 53), joista
ainakin osa olisi syytä ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon. Maakunnallisesti tärkeä ekologinen yhteys sijoittuu Paunin ja Lieviön peltoalueiden väliselle metsäalueelle. Yhteys jatkuu kaava-alueen pohjoispuolella todennäköisesti
Lohjanharjun suuntaisena, eikä suuntaudu yhtä selvästi pohjoiseen kuin Väre ja
Rekola (2007) ovat karkeassa karttatarkastelussaan esittäneet.
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Kuva 53. Maakunnallisesti (punaiset nuolet) ja paikallisesti (vihreät nuolet) tärkeät ekologiset yhteydet Lieviö–Paunin osayleiskaava-alueella.

6 SUOSITUKSET JATKOSELVITYKSISTÄ
Selvitysalueelta on tiedossa useita liito-oravan elinalueita. Osa tiedoista on jo
vanhentunut ja joitakin alueita on ilmeisesti tuhoutunut hakkuiden seurauksena.
Osayleiskaava-alueella on melko paljon liito-oravalle soveliasta metsää ja tämänkin selvityksen maastotöissä löytyi liito-oravan jätöksiä kahdelta uudelta
alueelta. Selvitysalueen liito-oravalle soveliaat alueet olisi syytä inventoida
osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Liito-oravien luotettava inventoiminen
on mahdollista keväällä maaliskuusta toukokuun puoliväliin.
Selvitysalueella ei ole luonnontilaisia lampia, mutta lukuisia erikokoisia tekolampia on eri puolilla aluetta. Viitasammakon esiintyminen näissä lammissa on
hyvin todennäköistä. Suurin osa näistä sijaitsee talojen pihapiirissä, joten niiden
inventointi on hankalaa. Viitasammakkoinventointi olisi kuitenkin hyvä saada
tehtyä osayleiskaavan laatimisen yhteydessä. Viitasammakoita voidaan inventoida keväällä lajin soidin- ja kutuaikaan.
Selvitysalueelta ei ole tietoja lepakoiden esiintymisestä. Alueella on vanhoja
maatiloja, joiden rakennuksissa todennäköisesti asustaa lepakoita. Osayleiskaava-alueen lepakoille tärkeät kohteet olisi inventoitava viimeistään myöhemmän asemakaavoituksen yhteydessä. Lepakkoselvityksiä on mahdollista tehdä
kesäkuukausina.
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Liite 1. Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet.
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