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JOHDANTO

Selvitysalue (22,5 ha) sijaitsee Pukkilan Torpin kylässä maantie 162:en molemmin puolin. Selvitysalueeseen kuuluu kallioista metsää ja pieniä soita. Osalle aluetta on tarkoitus kaavoittaa yritystontteja. Selvitys kattaa koko sen alueen, joka yleiskaavassa on osoitettu yritystoiminnan alueeksi. Asemakaava laaditaan vain maantien eteläpuoliselle alueelle. Tällä hetkellä koko alue on rakentamatonta maastoa.

Selvitysalueen sijainti
2.

SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TYÖMENETELMÄT

Selvitys toimii maankäyttö ja rakennuslain mukaisena selvityksenä asemakaavoitusta varten. Selvityksessä on erityisesti huomioitu seuraavat luonto- ja maisema-arvoihin vaikuttavat tekijät:
- Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit
- Metsälain mukaiset merkittävät elinympäristöt
- Vesilain kohteet
- EU:n luontodirektiivin (Liite II, IVa) lajien esiintymät
- EU:n lintudirektiivin (Liite 1a) lajit
- Uhanalaisten ja suojeltujen lajien esiintymät
Yllä lueteltujen ns. lakikohteiden lisäksi selvityksessä on tarkasteltu seudulla ja alueella kiinnostavaa (harvinaista, erityisen vaateliasta tai kulttuurihistoriallisesti merkittävää) lajistoa. Paikallisesti
merkittävät lähiluontokohteet on huomioitu selvityksessä. Suur- tai lähimaiseman kannalta arvokkaat kohteet tai kuviot on tarvittaessa rajattu erikseen.
Selvitysalueella tehtiin maastoinventointi 12.7.2014. Alue kuvioitiin luontotyyppien perusteella ja
kultakin kuviolta kartoitettiin kasvillisuus, kasvisto ja mahdollisuuksien mukaan myös eläimistöä.
Varsinaista linnustoselvitystä ei vuodenajasta johtuen voitu laatia, mutta maastotyön yhteydessä
saadut lintuhavainnot kirjattiin ylös.
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Torpin alueelta on tehty luontoselvitys kymmenen vuotta sitten (Jaakko Pöyry Infra 2004). Tässä
tarkastellulta selvitysalueelta siinä on kuvattu yksi metsälakikohde. Muuta valmista luontotietoa ei
ollut saatavilla. Inventoinnin laati biologi Mikko Siitonen.
3.

TULOSTEN YHTEENVETO

Selvitysalueelta ei löydetty luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä eikä selväpiirteisiä metsälakikohteita. Kasvistossa ei havaittu valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisia lajeja.
Aikaisemmassa selvityksessä mainittu metsälakikohde (korpinotko) on myöhemmin avohakattu.
Suo on myös aikoja sitten ojitettu. Kaksi suolaikkua on kuitenkin melko hyvässä kunnossa. Niissä
kasvaa hyvin runsaasti kookasta maariankämmekkää (Dactylorhiza maculata) ja muutakin suolajistoa. Kumpaakin laikkua voi luonnehtia kuivahtaneeksi ruoho- ja heinäkorveksi.
Puhtaasti luontoarvojen (lajisto ja elinympäristöt) kannalta selvitysalue on melko vaatimatonta talousmetsämaastoa. Korpinotko (Kuvio 8) kannattaa jättää rakentamatta ja säilyttää esimerkiksi viheralueena, sillä suotyyppinä ruoho- ja heinäkorpi on kuivahtaneenakin säilyttämisen arvoinen. Muita
kaavoitusta koskevia suosituksia ei ole tarpeen antaa.
4.

YLEISKUVAUS

Selvitysalue on kallioista, pienipiirteistä metsämaastoa. Kalliokumapreiden välisissä notkoissa
esiintyy pieniä suolaikkuja ja soistumia. Maantie 162 kulkee selvitysalueen läpi. Asutusta tai rakennuksia ei alueella ole.
Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu etelä-boreaalisen vyöhykkeen eteläosaan ns. vuokkovyöhykkeelle. Alueellisessa uhanalaistarkastelussa kyseessä on vyöhyke 2a (etelä-boreaalinen, Lounaismaa
ja Pohjanmaan rannikko). Perinnemaisemainventoinneissa käytetyssä aluejaossa selvitysalue kuuluu
Eteläisen rantamaan eteläiseen viljelysseutuun.
Selvitysalueen maaperä on pääasiassa hienoainesmoreenia tai avokalliota. Notkelmissa esiintyy
ohutturpeisia soistumia ja peltoon rajautuvilla alarinteillä hiukan savimaita. Maastonmuodot ovat
jyrkkäpiirteisiä ja suhteelliset korkeuserot melko suuria. Loilonmäen ja kahden muun korkeimman
kumpareen laet nousevat noin 25 metriä pohjoispuolisen peltoalueen yläpuolelle. Selvitysalueen
graniittinen kallioperä on karu, mutta pohjoisosan rinnemaiden moreenit melko reheviä.
Metsät selvitysalueella lukeutuvat pääasiassa tuoreisiin ja kuivahkoihin kankaisiin sekä kalliometsiin. Lehtomaisia metsiä tapaa pohjoisreunan pellolle laskevan rinteen alaosissa ja notkelmissa.
Varsinaista lehtoa on hieman Loilonmäen alarinteessä. Notkelmien suot ovat alkujaan olleet ruohoja heinäkorpia, kangaskorpia ja mustikkakorpia. Vanhojen ojitusten jäljiltä ne ovat muuttuneet turvekankaiksi tai lehtomaisiksi metsiksi. Kuvioilla 5 ja 8 on edelleen melko hyvin säilynyttä korpea.
Puulajisuhteiltaan ja ikärakenteeltaan metsät ovat varsin yhtenäisiä. Alueella on pääasiassa mänty
tai koivuvaltaista nuorta kasvatusmetsää, jossa kuusen osuus on paikoin huomattava. Toisaalta alueella on joitain taimikkolaikkuja ja suuri avohakkuuala tien pohjoispuolella. Taimikot ovat laajalti
koivuvaltaisia, sekapuuna mm. haapaa ja harmaaleppää. Varttunutta tai vanhaa metsää ei löydy,
joskin kalliomäillä ja peltoreunuksissa esiintyy ikääntynyttä jättöpuustoa. Tien eteläreunassa on
noin 10 metrin levyinen kaivettu ja tasoitettu kaistale (siirtoviemäri).
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Selvitysalueen linnusto edustaa talousmetsien tyyppilajistoa. Yleisiä pesimälajeja ovat peippo, punarinta, metsäkirvinen ja pajulintu. Lisäksi alueella esiintyy ainakin punakylkirastas, talitiainen,
sinitiainen, leppälintu ja rautiainen.
5.

KUVIOKOHTAISET KUVAUKSET
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Kuviokartta
Kuvio 1. Kalliometsälaikkujen kirjomaa tuoreen kankaan varttunutta taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää. Valtapuuna kasvaa mänty, sekapuuna koivu ja kuusi. Etelälaidassa kuusi kasvaa valtalajina
(soistuma). Puustoa on äskettäin harvennettu.
Kuvio 2. Laajoja kalliometsälaikkuja. Valtapuuna kasvaa erirakenteista männikköä; nuoren kasvatusmetsän joukossa on vanhaa jättöpuustoa. Myös avointa jäkäläkalliota esiintyy. Etenkin Loilonvuoren laella on myös keloja ja maapuuta. Kalliokasvisto on niukkaa, varsinaisista kalliolajeista
tavattiin vain ahosuolaheinä, jäykkärölli ja mäkitervakko. Loilonmäellä on maisemallista merkitystä.
Kuvio 3. Lehtomaista kangasta ja kuivaa VRT-lehtoa. Kivisessä rinteessä kasvaa nuorta koivutaimikkoa, sekapuuna paikoin pihlajaa, kuusta ja haapaa. Harvennuksen jäljiltä kuvio on vesakkoinen (pihlaja, raita, haapa). Kasvillisuuden valtalajina on laajoilla alueilla kielo. Muita yleisiä lajeja
ovat lilukka, ahomansikka, metsäorvokki, valkovuoko, puolukka ja nuokkuhelmikkä. Rinteessä on
louhikkoinen muinaisrantavyö.
Kuvio 4. Kuivaa Vaccinium-Rubus lehtoa (VRT) peltojen rajaamassa niemekkeessä. Kuvio on hakattu melko äskettäin ja siinä kasvaa parin metrin mittaista sekataimikkoa sekä istutettua kuusta.
Pellon reunassa on kookkaiden jättöhaapojen ja pökkelöiden ryhmä. Kasvilajistoon kuuluvat taikinamarja, kielo, puolukka, valkovuokko, lillukka, sudenmarja, sormisara, metsäorvokki, nuokkuhelmikkä, ahomansikka ja käenkaali.
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Kuvio 4. Jättöhaapa ja lehtotaimikko pellon laidassa.

Kuvio 5. Ojitettu korpi. Kasvillisuus on alkujaan ollut kangaskorpea, mutta ojan lähiympäristö on
kuivunut turvekankaaksi ja kivennäismaaksi. Kuviolla kasvaa nuorta harvennettua kuusikkoa, joukossa pari haapaa ja tervaleppää. Vaatimatonta suokasvillisuutta kuviolla edustavat hiirenporras,
virpapaju, pallosara, tähtisara, metsäkorte ja metsäalvejuuri. Kuvion laiteessa kasvaa vaateliasta
jänönsalaatia (Mycelis muralis). Luoteislaidassa kuvio rajautuu 3-5 metrin korkuiseen jyrkänteeseen.
Kuvio 6. Toissavuotinen hakkuuaukko. Kuvion kasvillisuus edustaa tuoretta kangasta. Jättöpuina
on säilytetty koivuja, mäntyjä ja haaparyhmä.
Kuvio 7. Kuivahkoa kangasta ja kalliometsälaikkuja. Loivapiirteisellä kuviolla kasvaa nuorta männikköä, alikasvoksena paikoin kuusta ja koivua sekä katajaa. Kuvion kautta kulkee motocros-polku.

Kuvio 5. Kuivahtanutta kangaskorpea.

Kuvio 7. Kuivahkoa kangasta ja kalliolaikkuja.

Kuvio 8. Ojitettu korpipainanne. Kuvion puusto on hakattu joitain vuosia sitten, mutta märimpien
kohtien puusto (alikasvoskuusia ja pieniä hieskoivuja) on osittain säilytetty. Kahden parhaiten säilyneen laikun kasvillisuus edustaa ruoho- ja heinäkorpea tai sarakorpea. Itäisemmässä laikussa kasvaa verraten monipuolista suolajistoa, kuten tupasvillaa, juolukkaa, röyhyvihvilää, sormivihvilää,
tähti-, harmaa-, jokapaikan-, ja pullosaraa, sekä hieman harvinaisempaa korpisaraa (Carex loliacea). Huomiota kiinnittää suuri, kookkaiden yksilöiden muodostama maariankämmekkäesiintymä (n. 250 kpl, korkeus jopa 50 cm.). Läntisempi laikku on kasvillisuudeltaan vaatimattomampi,
mutta sielläkin kasvaa maariankämmekkää noin 30 yksilöä. Itäisemmässä laikuissa on myös pieni
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turpeenottopainanne. Kuvio 8 on kasvillisuudeltaan huomionarvoinen pienkohde, muttei luonnontilansa menettäneenä täytä metsälakikohteen kriteerejä.

Kuvio 9. Heinittynyttä tuoretta kangasta.

Kuvio 10. Kuivahtanut lehtomainen korpi.

Kuvio 9. Melko vaihteleva pitkänomainen kuvio käsittää selvitysalueen pohjoisreunan rinnemaita.
Kasvillisuus edustaa tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Valtapuusto on nuorta kasvatusmetsää, vallitsevina puulajeina koivu ja mänty, kuvion luoteiskulmassa kuusi. Haapoja ja raitoja näkee siellä täällä. Luoteisosan harjanteella kasvaa joitain huomattavan vanhoja mäntyjä ja koivuja jättöpuina. Notkelmien pohjilla on ollut aikaisemmin korpijuotteja, mutta ne ovat kuivuneet kivennäismaaksi. Luoteisimmassa nurkkauksessa on pieni savipohjainen lehtolaikku, itäreunassa taas lehtomainen kulttuurivaikutteinen paikka (vanhaa metsälaidunta tms.). Sen valtapuuna kasvaa haapaa. Kasvillisuuden valtalajina koko kuviolla on yleensä kielo, lillukka tai metsäkastikka mustikan ja puolukan
ohella. Paikoin kasvaa runsaasti sananjalkaa.
Kuvio 10. Ojitettu soistunut notkelma. Puusto on tiheää nuorta hieskoivikkoa, seassa runsaasti
kuusta ja itäosassa haapaa. Alikasvoksena kasvaa runsaasti korkeaa pajukkoa ja kuusta. Kasvillisuus on alkujaan ollut rehevää ruohokorpea. Kuivumisen seurauksena kasvillisuus on muuttunut
lehtomaisemmaksi, mutta kuviolla kasvaa yhä mm. hiirenporrasta, metsäalvejuurta, metsäkoretta,
tähtisaraa, korpikaislaa ja harmaasaraa.
Kuvio 11. Lehtomaisen kankaan koivutaimikko, sekapuuna kuusta.
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