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1 Tausta 

Maalahden kunnassa sijaitsevan Pixnen asemakaava-alueen tarkistusta ja laa-

jennusta suunniteltaessa todettiin tarve laatia luontoselvitys ja mahdollinen 

yleispiirteinen ympäristövaikutusten arviointi uuden kaavaehdotuksen kaa-

vamerkintöjä varten. 

 

 Kartta 1. Pixnen kaava-alue, Maalahden kunta. 

 Kartta 2. Pixnen kaava-alueen rajaus. 
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2 Menetelmät 

Alue tutkittiin maastossa huhti–syyskuussa 2021. Osaselvitykset maastossa 

tehtiin niille sopivina vuodenaikoina ja sopivissa olosuhteissa.  

 
Osa: Vuosi 2021 Rajausten 

tarkastus 

Liito-
orava/viitasammakko 

Huhti–toukokuu Elokuu 2021 

Lepakko Heinäkuu - 
Lintuinventointi Touko–kesäkuu - 
Biotooppikartoitus Kesä–elokuu - 

3 Kaava-alueen kuvaus 
Pixnen kaava-alue muodostuu lähinnä erilaisista urheilupaikoista ja niihin 

kuuluvista rakennuksista. Jonkin verran peltomaata ja nuorehkoja metsä-

alueita on otettu mukaan kaavaan. Urheilupaikkoja ovat esimerkiksi täysi-

kokoinen jalkapallonurmikenttä, 100 metrin juoksurata, pururadat (hiihto-

ladut) ja jäähalli. 

 

Kartta 3. Ilmakuva Pixnen kaava-alueesta. 
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 Kuva 1. Iso osa alueesta on hyvin hoidettua nurmikkoa. 

Kuva 2. Reunoilla on erilaisia pienempiä alueita, joilla kasvaa korkeampaa ruohoa ja 
vadelmaa. 
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 Kuva 3. Jalkapallokenttä on erinomaisessa kunnossa. 

Kuva 4. Maalahdentien ja jalkapallokentän välissä on avoin niittymäinen alue. 
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Kuva 5. Niitylle on jätetty muutama hieno maisemapuu. 
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3.1 Jako osa-alueisiin 

Jotta tutkimusaluetta voitiin kuvailla paremmin, se jaettiin pienempiin osiin. 

 

Kuva 4. Jako osa-alueisiin. A, B, C = metsäalueet, D, E, F = avoimet niittyalueet, G 

= korkeakasvuinen niitty. 

3.1.1 Metsiköt (A, B, C) 

Alueella on kolme pienehköä metsäaluetta, joilla on hieman erityyppistä puus-

toa. Alueella A on hieman vanhempaa kuusimetsää, jonka seassa kasvaa koi-

vuja. Valitettavasti osa puista on kaatunut jonkin myrskyn yhteydessä. Alueen 

A eteläkulmasta löydettiin myös vähän liito-oravan jätöksiä. 
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 Kuva 6. Alueen A nykyisin harvaa kuusimetsää leikkipuiston pohjoispuolella. 

Kuva 7. Hieman suuremmat kuuset ja haavat, joissa liito-oravia on ajoittain 

esiintynyt talvisin. 

 

Alue B muodostuu puustokaistaleesta Targa-hallin, omakotitalon ja peltomaan 

välissä. Puut ovat varsin suuria, ja alueella kasvaa koivuja, haapoja ja kuusia. 
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 Kuva 8. Tiheä metsäkaistale Targa-hallin ja peltomaan välissä. 

Kuva 9. Sama alue keväällä toisesta suunnasta (jalkapallokentältä) kuvattuna.  

 

Alue C muodostuu tiheästä matalasta koivikosta, joukossa kasvaa myös 

kuusia. Alue pitäisi harventaa, jotta puut kasvaisivat paremmin. 
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Kuva 10. Tiheä, nuori sekametsä. 
 

3.1.2 Avoimet niittyalueet (D, E, F) 

Maalahdentien varrella on avoimia niittymaita ja viljeltyä peltoa. Niityille on 
jätetty muutamia niin sanottuja maisemapuita, jotka tekevät maisemasta kau-
niin. 

 
Kuva 11. Maisemapuu niityllä jalkapallokentän ja Maalahdentien välissä. 
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Kuva 12. Erinomaisessa kunnossa oleva jalkapallokenttä, jonka Maalahdentien 
puoleisella sivulla kasvaa puita. 

 
Kuva 13. Varsin korkeakasvuista niittyä, josta pensaiden ei kuitenkaan ole an-
nettu ottaa valtaa. 

3.1.3 Korkeakasvuinen niitty (G) 

Varsinaisella urheilualueella on korkeakasvuisia rinteitä muun muassa hiek-

kakentän reunoilla. Muut avoimet alat alueella ovat hyvin leikattua nurmikkoa. 
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 Kuva 14. Hieman korkeakasvuisempia reunoja kenttien laidoilla. 

Kuva 15. Enemmän käytetyt alat on lyhennetty kunnolla.  
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4 Täydentäminen voimassa olevan lainsäädännön 
perusteella 

4.1 Suojeluohjelmat / Natura 2000 
 

4.1.1 Luonnonsuojelulaki (20.12.1996/1096) 

Kaavoitettavat alueet tulisi luonnonsuojelulain nojalla inventoida voimassa olevan 

lainsäädännön pykälien perusteella. 

Valtakunnalliset suojeluohjelmat (luonnonsuojelulain 77. §) 

1) kansallis- ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelma (24.2.1978, 

täydennetty 2.4.1980, 19.12.1985 ja 16.6.1988) 

2) soidensuojelun perusohjelma (19.4.1979 ja 26.3.1981) 

3) lintuvesiensuojeluohjelma (3.6.1982) 

4) lehtojensuojeluohjelma (13.4.1989) 

5) Mikkelinsaarten saariryhmän suojelupäätös (24.8.1989) 

6) rantojensuojeluohjelma (20.12.1990) 

7) vanhojen metsien suojeluohjelma (27.6.1996) 

 
Kommentit: 

- Pixnen asemakaava-alueella ei ole valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuulu-

via alueita (luonnonsuojelulain 77. §). 

 
Natura 2000 (luonnonsuojelulain 61. §:n 1. mom.) 

Kommentit: 

- Pixnen asemakaava-alueella ei ole Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvia alueita. 

 
Suojellut luontotyypit (luonnonsuojelulain 29. §) 

• luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 

• pähkinäpensaslehdot 

• tervaleppäkorvet 

• luonnontilaiset hiekkarannat 

• merenrantaniityt 

• puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 

• katajakedot 

• lehdesniityt 

• avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät. 

 
Kommentit: 
- Pixnen asemakaava-alueella ei ole luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja 

luontotyyppejä (luonnonsuojelulain 29. §). 
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4.1.2 Metsälaki (12.12.1996/1093) 

10 § (20.12.2013/1085) 

Monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen tärkeät elinympäristöt: 

Metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että turvataan yleiset edellytykset metsien 

biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen säilymi-

selle. 

Monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat luonnon-

tilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä 

metsäluonnosta selvästi. Näiden kohteiden ominaispiirteitä ovat: 

1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen 

sekä enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joi-

den ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta 

johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto 

2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen 

ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 

a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias kas-

villisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus 

b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat eri-

rakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden val-

litsevuus 

c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston 

vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus 

d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot sekä 

e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen lehtipuusto tai pensas-

kasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus 

3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias kas-

villisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja pensas-

kasvillisuus 

4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, 

joissa luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana 

5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset, pää-

osiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden ominais-

piirteenä on luonteenomainen muusta ympäristöstä poikkeava kasvillisuus 

6) pääosiltaan vähintään kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden 

välittömät alusmetsät 

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kal-

liot, kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto. 
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Edellä 2. momentissa tarkoitetut erityisen tärkeät elinympäristöt ovat pieni-

alaisia tai metsätaloudellisesti vähämerkityksellisiä. Elinympäristön taloudel-

lista arvoa arvioitaessa otetaan huomioon mitä 11. §:ssä säädetään. 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarvittaessa tarkemmin erityisen tär-

keiden elinympäristöjen luonnontilaisuudesta, luonnontilaisuuden kaltaisuu-

desta ja erityispiirteistä. 

10 a § (20.12.2013/1085) 

Elinympäristöjen käsittelyn yleiset periaatteet ja kielletyt toimenpiteet: Edellä 

10. §:n 2. momentissa tarkoitetuissa erityisen tärkeissä elinympäristöissä voi-

daan tehdä varovaisia hoito- ja käyttötoimenpiteitä, joissa elinympäristöjen 

ominaispiirteet säilytetään tai niitä vahvistetaan. Toimenpiteissä on säilytet-

tävä elinympäristölle erityinen vesitalous, puuston rakenne, vanhat ylispuut, 

kuolleet ja lahot puut sekä otettava huomioon kasvillisuus, maaston vaihte-

levaisuus ja maaperä. 

Ominaispiirteitä vahvistavia hoito- ja käyttötoimenpiteitä ovat suunnitelmal-

liset luonnonhoitotoimet ja luonnontilan ennallistamistoimet. Ominaispiirteet 

säilyttäviä hoito- ja käyttötoimenpiteitä ovat varovaiset, poimintaluonteiset 

hakkuut, yksittäisten kuokkalaikkujen tekeminen sekä Suomen luontaiseen 

lajistoon kuuluvien puiden taimien istuttaminen ja niiden siementen kylvä-

minen. Erityisen tärkeissä elinympäristöissä voidaan erityistä varovaisuutta 

noudattaen kuljettaa puutavaraa ja ylittää puron uoma, mikäli se ei vaaranna 

ominaispiirteiden säilyttämistä. 

Erityisen tärkeissä elinympäristöissä ei saa tehdä uudistushakkuuta, metsä-

tietä, kasvupaikalle ominaista kasvillisuutta vahingoittavaa maanpinnan käsit-

telyä, ojitusta, purojen ja norojen perkausta eikä käyttää kemiallisia torjunta-

aineita. 

 
Kommentit: 

- Pixnen asemakaava-alueella on yksi alue, joka suojellaan metsälain 10. §:n nojalla 

Metsäkeskuksen valtakunnallisten inventointien perusteella. 

4.1.3 Vesilaki (27.5.2011/587) 

2. luku 11. § Eräiden vesiluontotyyppien suojelu 

Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijär-

ven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai 

enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaaran-

taminen on kielletty. 

Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poik-

keuksen 1. momentin kiellosta, jos momentissa mainittujen vesiluontotyyp-

pien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu. Jos 1. momentissa tar-

koitettu seuraus aiheutuisi hankkeesta, johon on haettu tämän lain mukaista 

lupaa, lupa-asian yhteydessä on viran puolesta tutkittava kysymys poikkeuk-

sen myöntämisestä. Poikkeuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä lupavi-

ranomaisen luvasta säädetään. 
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Kommentit: 

- Pixnen asemakaava-alueella ei ole vesilain nojalla suojeltavia vesiluonto-

tyyppejä (vesilain 11. §). 

4.2 Voimassa olevan lainsäädännön mukaan uhanalaisten ja 

suojeltujen lajien esiintyminen 

4.2.1 Uhanalaiset lajit (luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 46. ja 47. 

§ / luonnonsuojeluasetuksen (14.2.1997/160) 21. ja 22. §) 

Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 46. §:n ”Uhanalaiset lajit” ja 47. §:n 

”Lajien esiintymispaikkojen suojelu” (29.5.2009/384) mukaan erityisesti suo-

jeltavaksi lajiksi voidaan säätää sellainen uhanalainen eliölaji, jonka häviä-

misuhka on ilmeinen. Ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava ohjelma 

erityisesti suojeltavan lajin kannan tai kantojen elvyttämiseksi. 

Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittämi-

nen tai heikentäminen on kielletty. 

Edellä 5. a §:n 1. momentin 2. kohdassa tarkoitettujen lajien suotuisan suojelu-

tason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkittävien esiintymispaik-

kojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty. Kiellon voimaantuloon ja 

lakkauttamiseen sovelletaan, mitä tämän pykälän 3. ja 4. momentissa sääde-

tään. (29.5.2009/384). Uhanalaisiksi luokitellut lajit on lueteltu luonnonsuo-

jeluasetuksen liitteessä 4 (ainoastaan erityisesti suojeltavat lajit on lueteltu). 

 
Liite 4 (19.6.2013/471) 

 

UHANALAISET LAJIT 

 
*Erityisesti suojeltavat lajit 

 
Nisäkkäät: 

 
*naali, Vulpes lagopus 

 
*ripsisiippa, Myotis nattereri 

 
*saimaannorppa, Pusa hispida saimensis (Phoca h. s.) 

 
Kommentit: 

 
- Kaava-alueella ei esiinny yhtäkään erityisesti suojeltavaa lajia. 
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Linnut: (havainnot maastokäynneillä vuonna 2021 ja tiira.fi-palvelusta 

vuosina 2001–2021) 

 
*lapasotka, Aythya marila 

 
*haarahaukka, Milvus migrans 

 
*heinäkurppa, Gallinago media 

 
*kiljuhanhi, Anser erythropus 

 
*kultasirkku, Emberiza aureola 

 
*merikotka, Haliaeetus albicilla 

 
*tunturihaukka, Falco rusticolus 

 
*kuningaskalastaja, Alcedo atthis 

 
*maakotka, Aquila chrysaetos 

 
*muuttohaukka, Falco peregrinus 

 
*mustapyrstökuiri, Limosa limosa 

 
*etelänkiisla, Uria aalge 

 
*pikkutiira, Sterna albifrons 

 
*kiljukotka, Aquila clanga 

 
*mustatiira, Chlidonias niger 

 
*etelänsuosirri, Calidris alpina schinzii 

 
*rantakurvi, Xenus cinereus 

 
*valkoselkätikka, Dendrocopos leucotos 

 
Sammakkoeläimet 

 
*rupilisko, Triturus cristatus 
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4.2.2 Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 49. § ja luonnonsuojelu-

asetuksen 23. §, luontodirektiivin liite IV (a) 

Luonnonsuojelulain 49. §:n ja luonnonsuojeluasetuksen 23. §:n mukaan luon-

todirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajien lisääntymis- ja leväh-

dyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Nämä lajit ovat niin 

sanotun tiukan suojelujärjestelmän lajeja.  

Alueellinen ympäristökeskus voi myöntää kiellosta poikkeuksen vain tiukasti 

määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta. 

 
Suomessa esiintyvät luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitut eläinlajit 

(luonnonsuojeluasetuksen (14.2.1997/160) 23. §, liite 5) 

 
Nisäkkäät: 

 
• isoviiksisiippa, Myotis brandtii 

• karhu, Ursus arctos 

• koivuhiiri, Sicista betulina 

• lampisiippa, Myotis dasycneme 

• naali, Alopex lagopus 

• liito-orava, Pteromys volans 

• ripsisiippa, Myotis nattereri 

• kimolepakko, Vespertilio murinus 

• ilves, Lynx lynx 

• korvayökkö, Plecotus auritus 

• viiksisiippa, Myotis mystacinus 

• pohjanlepakko, Eptesicus nilssonii 

• vaivaislepakko, Pipistrellus pipistrellus 

• saimaannorppa, Phoca hispida saimensis 

• isolepakko, Nyctalus noctula 

• pikkulepakko, Pipistrellus nathusii 

• pyöriäinen, Phocoena phocoena 

• saukko, Lutra lutra 

• susi, Canis lupus (ei poronhoitoalueella) 

• vesisiippa, Myotis daubentonii 

 
Matelijat: 

 
• kangaskäärme, Coronella austriaca 
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Sammakkoeläimet: 

 
• rupilisko, Triturus cristatus 

• viitasammakko, Rana arvalis 

 
Nilviäiset: 

 
• vuollejokisimpukka, Unio crassus 

 
Perhoset: 

 
• isoapollo, Parnassius apollo 

• kirjoverkkoperhonen, Euphydryas maturna 

• kirjopapurikko, Lopinga achine 

• pikkuapollo, Parnassius mnemosyne 

• isokultasiipi, Lycaena dispar 

• muurahaissinisiipi, Maculinea arion 

• luhtakultasiipi, Lycaena helle 

 
Kovakuoriaiset: 

 
• jättisukeltaja, Dytiscus latissimus 

• punahärö, Cucujus cinnaberinus 

• erakkokuoriainen, Osmoderma eremita 

• kaskikeiju, Phryganophilus ruficollis 

• isolampisukeltaja, Graphoderus bilineatus 

• korpikolva, Pytho kolwensis 

 
Korennot: 

 
• lummelampikorento, Leucorrhinia caudalis 

• täplälampikorento, Leucorrhinia pectoralis 

• kirjojokikorento, Ophiogomphus cecilia 

• viherukonkorento, Aeshna viridis 

• sirolampikorento, Leucorrhinia albifrons 

 
Vuoden 2021 inventoinnin sekä kirjallisuuden, ympäristötiedon hallintajärjes-

telmä Hertan ja muiden inventointien perusteella voidaan tehdä seuraavat 

johtopäätökset: 

 
Kommentit: 

Nisäkkäät: 

Karhu, susi, ilves: 

Saukko: 

- Ei esiinny kaava-alueella. 
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Liito-orava: 

- Liito-orava esiintyy kaava-alueella rajatulla alueella (katso 5. luku).  

Lepakot ja muut lajit: 

- Luontodirektiivissä luetelluista 11 lepakkolajista tehtiin kesällä 2021 yleis-

piirteinen kartoitus (kaksi käyntiä). 

- Suosituksia, miten lepakot tulisi huomioida kaavoituksessa (katso 6. luku). 

- Muita uhanalaisia nisäkkäitä ei inventoitu, koska niiden esiintymistoden-

näköisyys alueella on pieni. 

Muut lajit: 

- Viitasammakon esiintymistä tutkittiin toukokuussa 2021, mutta yhtään ha-

vaintoa ei tehty (lähinnä oja-alueet). Havaintoja ei tehty myöskään maas-

tokäynneillä biotooppikartoitusten yhteydessä. 

- Viitasammakon suojelustatus on myös muuttunut elinvoimaiseksi (LC) Pu-

naisessa kirjassa 2019, mikä viittaa siihen, että laji on elinvoimaisempi kuin 

aiemmissa valtakunnallisissa uhanalaisuuden arvioinneissa. 

- Muita luontodirektiivissä lueteltuja matelijoita, sammakkoeläimiä, nilviäi-

siä, perhosia, kovakuoriaisia tai korentoja ei tutkittu. 

4.2.3 Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019 

https://punainenkirja.laji.fi 

Suomessa arvioidaan lajiston uhanalaisuutta joka kymmenes vuosi. Viides ar-

viointi valmistui vuonna 2019. Punaisen kirjan 2019 perusteella avainlajien 

uhanalaisuudessa on tapahtunut muutoksia. Osalla lajeista uhanalaisuus on 

huonontunut, kun taas osaa lajeista ei enää luokitella uhanalaisiksi. Lähinnä 

muutoksia on tullut joidenkin lintulajien statukseen, mutta ehkä ennen kaik-

kea tavallisimpien lepakoiden (korvayökkö, pohjanlepakko, isoviiksisiippa, 

vesisiippa ja viiksisiippa) ja viitasammakon statuksiin, jotka ovat muuttuneet 

erittäin uhanalaisista (EN) elinvoimaisiksi (LC). Tämä johtuu luultavasti siitä, 

että näiden lajien esiintymisen arviointi ja tuntemus Suomessa on parantunut.  

Tämän vuoksi näiden lajien arviointi voidaan tehdä yleispiirteisemmällä ta-

solla. 
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5 Liito-oravakartoitus toukokuussa 2021 

5.1 Tausta ja menetelmät 

Keväällä 2021 kartoitettiin liito-oravan esiintymistä koko kaava-alueella 

(kartta 5). Kartoitus tehtiin etsimällä liito-oravan jätöksiä suurten kuusten ja 

haapojen alta sekä etsimällä sopivia pesäkoloja huhti–toukokuussa ja osittain 

kesäkuussa 2021. 

5.2 Tulokset 

Liito-oravan esiintymisalue rajattiin yhteen pienehköön alueeseen jalkapallo-

kentän laidalla. Alueelta ei löydetty riittävästi jätöksiä, jotta olisi voitu var-

mistua reviiristä, luultavasti aluetta on käytetty talvisin ruokailualueena (kart-

ta 5). Karttaan 5 on myös merkitty vihreällä alueet, jotka kartoitettiin tarkasti. 

 

Kartta 5. Kartoitetut alueet (vihreä) sekä paikat, joista löydettiin liito-oravan 

jätöksiä (sininen *) vuonna 2021. Siniset viivat osoittavat liito-oravan tärkeät 

kulkureitit. 
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 Kuva 16. Liito-oravan jätöksiä suuren kuusen alla. 

Kuva 17. Määrä ei ole niin suuri, että voitaisiin todeta reviiri. 
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Kuva 18. Lähellä oli ontto haapa, jota liito-orava ei ollut käyttänyt. 
 

5.3 Yhteenveto ja epävarmuustekijät 

Kaava-alueelta löydettiin liito-oravan jälkiä vain yhdeltä alueelta, vaikka kaik-

ki metsäalueet kartoitettiin. Säästämällä kartoituksen perusteella ehdotettu 

metsikkö annetaan liito-oravalle mahdollisuus selviytyä kaava-alueella. 



S i v u | 25 
 

 
 

 

Kartta 6. Alue, jolle voidaan antaa merkintä MY/s (vihreä), sekä tärkeät kulkureitit, 

joita varten tulisi säilyttää riittävän suuria puita.  

 
Suosituksia: 

- Ympyröity alue jätetään luonnontilaan eikä päätehakkuuta sallita. 

- Liito-orava suojellaan luonnonsuojelulain 38. ja 39. §:n nojalla, ja kaavoi-

tuksessa alue voi saada merkinnän MY/s (maa- ja metsätalousvaltainen 

alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja / alue, jolla ympäristö säilytetään). 

- Myös kulkukäytävissä tulisi olla riittävästi suuria puita, jotta liito-oravan on 

mahdollista liikkua eri reviirien ja ruokailualueiden välillä. Etenkin kaakon 

suunnassa, jossa liito-orava esiintyy hiihtoladun varrella. 

 
Epävarmuustekijät: 

- Maastokartoitus tehtiin toukokuussa 2021, ja sitä täydennettiin kesäkuukau-

sina kolopuiden etsinnällä, minkä pitäisi olla riittävää näin rajalliselle kaa-

va-alueelle. 

- Lähialueella ei tehty kartoituksia liito-oravan reviirin selvittämiseksi, mutta 

luultavasti reviiri oli kaakon suunnassa hiihtoladun varrella. 
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6 Lepakkokartoitus kesällä 2021 

6.1 Tausta, suojelustatus ja lepakoiden uhkakuvat 

Asemakaavan laatimisen yhteydessä kävi ilmi, että ympäristöselvitystä tulisi 

täydentää lepakkokartoituksella. Lepakot mainitaan luontodirektiivin liittees-

sä IV (a). 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit (13 lajia) ovat rauhoitettuja luonnon-

suojelulain 38. §:n nojalla ja myös lepakoiden elinympäristöjen heikentäminen 

on kielletty (luonnonsuojelulain 39. §). Lisäksi Suomi on allekirjoittanut kan-

sainvälisen EUROBATS-sopimuksen lepakoiden suojelemiseksi. Sopimuksen 

mukaan lepakoiden talvehtimispaikat, päiväpiilot ja tärkeät ruokailualueet 

tulisi säilyttää. 

Uusien tutkimusten ja päivitettyjen Suomen lajitietokantojen mukaan viiden 

yleisimmän lepakkolajin (korvayökkö, pohjanlepakko, isoviiksisiippa, vesi-

siippa ja viiksisiippa) suojelustatus on muuttunut elinvoimaiseksi (LC) viimei-

simmässä Suomen lajien Punaisessa kirjassa vuodelta 2019, https://punai-

nenkirja.laji.fi. 

Lepakoiden uhkana on lähinnä sopivien elinympäristöjen väheneminen. Te-

hokkaan metsänhoidon vuoksi luonnollisten kolopuiden ja vaihtelevien, eri-

ikäisistä puista koostuvien elinympäristöjen määrä on pienentynyt. Yksipuo-

linen maatalousmaisema ja lisääntyvä kemikaalien käyttö vähentävät sopivia 

ravinnonhakualueita. Vanhojen rakennusten määrä vähenee, ja tiheämpi asu-

tus johtaa siihen, että lepakoille sopivia piiloja on vähemmän. 

6.2 Alueiden luokittelu 

Lepakoille tärkeät alueet luokitellaan luokkiin I, II ja III (Suomen lepakkotie-

teellisen yhdistyksen suositusten mukaisesti). Luokka I: Lisääntymis- tai le-

vähdyspaikka. Säilytettävä. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelu-

laissa ja -asetuksessa kielletty. 

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Huomioitava maankäytössä 

(EUROBATS-sopimus). 

Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Alueen arvo lepakoille on mahdolli-

suuksien mukaan huomioitava maankäytössä. 

6.3 Välineet ja kartoitusmenetelmät 

Lepakoita kartoitettiin aktiivisesti kahdella erilaisella ultraääni-ilmaisimella 

(detektorilla): Batbox Duetilla, joka rekisteröi lepakoiden kaikuluotainäänet ja 

jolla voi maastossa tarvittaessa nauhoittaa (H2next Zoom recorder) äänet 

myöhemmin tietokoneella (Batscan) tehtävää analyysia ja tunnistamista var-

ten sekä Echo Meter Pro 2:lla, joka nauhoittaa suoraan älypuhelimelle ja tekee 

lajimäärityksen reaaliaikaisesti. 
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Kuva 19. Kartoituksessa käytetyt lepakkodetektorit: Batbox Duet ja Echo Meter 

Pro 2. 

Lepakkokartoitusta varten kerättiin ennen maastokäyntiä tausta-aineistoa il-

makuvien/kartta-aineiston, mahdollisten luontoselvitysten ja päiväaikaisten 

maastokäyntien avulla kartoitusreittien suunnittelemiseksi. Kartoitusreitit 

suunniteltiin niin, että ne kattaisivat mahdollisimman hyvin potentiaaliset 

lepakoille tärkeät alueet. Vähemmän potentiaalisia alueita, kuten avohakkuita, 

nuoria metsiä ja suuria peltoalueita, ei tutkita niin tarkasti. 

Kartoitus tehdään siten, että autolla ajetaan hitaasti (5–20 km/h) ja pidetään 

Batbox-detektorin mikrofoni auton ulkopuolella. Auto pysäytettiin sopivien 

elinympäristöjen kohdalla, jolloin tehtiin lyhyitä maastokäyntejä jalkaisin. 

Echo Meter Plus 2:n avulla tehtiin lajimääritys ja saatiin GPS-koordinaatit. Le-

pakot käyttävät usein tienpientareita saalistamiseen ja siirtymiseen. Kartoi-

tuskierroksia voidaan tehdä vain hyvällä säällä (tyynet lämpimät yöt). 

6.4 Lepakot Suomessa 

Suomessa esiintyy yhteensä 13 lepakkolajia, jotka ovat kaikki rauhoitettuja 

luonnonsuojelulain 39. §:n nojalla. Näistä 13 lajista kuuden on todettu lisään-

tyvän Suomessa. 

Yleisin laji on pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii), jota tavataan niinkin pohjoi-

sesta kuin Lapista. Muita yleisiä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinus) / 

isoviiksisiippa (Myotis brandtii) ja vesisiippa (Myotis daubentonii). Muut Suo-

messa esiintyvät lajit ovat harvinaisempia, ja niitä tavataan lähinnä Etelä-Suo-

men rannikolla. 

6.4.1 Yleisimmin esiintyvien lajien etologia 

Pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) suosii avaria maisemia, ja sitä tavataan 

usein teiden varsilla, pihoissa ja pienillä niityillä, joilla se lentää ympyrää. 
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Pohjanlepakko on reviiriuskollinen ja esiintyy samoilla alueilla vuodesta toi-

seen. Laji myös selviytyy parhaiten pohjoisissa olosuhteissa, ja sitä on tavattu 

aina Lappia myöten. Päiväpiilokseen pohjanlepakko kelpuuttaa erityisesti ra-

kennukset, kun taas talvehtimispaikka voi olla kellari/luola. 

Viiksisiippaa (Myotis mystacinus) ja isoviiksisiippaa (Myotis brandtii) käsi-

tellään usein yhtenä lajina, koska niitä on vaikea erottaa toisistaan maastossa 

edes detektorilla. Molemmat lajit viihtyvät metsäympäristöissä, joissa ne par-

tioivat avoimilla valoisilla aukioilla. Viiksisiipan päiväpiilo on usein vanhan 

talon ullakolla ja talviasumus luolassa. Lajien levinneisyys Suomessa on vielä 

huonosti tutkittu. 

Vesisiippa (Myotis daubentonii) viihtyy nimensä mukaisesti vesistöillä ja pie-

nillä järvillä. Vesisiippa viettää päivää mielellään puunkolossa, sillan alla tai 

lepakkopöntössä. Talvella se suosii kosteaa luolaa. 

6.5 Tulokset 

Pixnen lepakkokartoitus tehtiin kahtena iltana–yönä heinäkuussa (klo 23.30 ja 

1.30). Kartoitus tehtiin kulkemalla koko urheilualue läpi detektorin kanssa. 

Heinäkuun kartoituskertojen olosuhteet olivat optimaaliset: tuuletonta, selke-

ää ja suhteellisen lämmintä (12–15 °C). 

Optimaalisista olosuhteista ja ajankohdista huolimatta Pixnessä ei havaittu 

lepakoita kartoituskerroilla. 

6.6 Suosituksia lepakoiden suojelemiseksi kaava-alueella ja epä-

varmuustekijöitä 

Pixnen asemakaava-alueella pitäisi esiintyä lepakoita, koska kartoittajan mu-

kaan siellä on potentiaalisia sopivia alueita (avoimia saalistusalueita, pieniä 

niittyjä, vanhoja rakennuksia ym.). 

Siitä huolimatta lepakoista ei tehty yhtään havaintoa kahtena heinäkuun kar-

toituskertana, mikä on hyvin hämmästyttävää. 

 

Suosituksia: 

- Kun rakennuksia mahdollisesti puretaan, talot tulisi käydä läpi, jotta 

selviää, onko niissä lepakon päiväpiiloja. 

- Jos niitä on, lepakot voidaan siirtää esimerkiksi lepakkopönttöön lähis-

tölle. 

- Radiolähetintutkimuksissa on todettu, että lepakot käyttävät eri päivä-

piiloja päivästä toiseen ilman mitään vakiintunutta kaavaa, minkä 

vuoksi on vaikea antaa suosituksia. 

 
Epävarmuustekijät: 

- Kartoitus tehtiin vain niin sanotuilla aktiivisilla detektoreilla lyhyenä 

ajanjaksona. Voi olla, että lepakot eivät sattuneet olemaan aktiivisia 

juuri silloin, kun kartoitus tehtiin. 
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7 Uhanalaiset lintulajit tutkimusalueella 

Lintudirektiivin liitteessä I mainituista lajeista esiintyy Suomessa 62 lajia. 

(www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi-lajit.shtml) 

Maastotyössä keväällä/kesällä 2021 tehtyjen omien havaintojen, Tiira-palve-

lussa tehtyjen hakujen ja muiden tietolähteiden perusteella voidaan todeta, 

että yksikään 62 uhanalaisesta lintulajista ei varmuudella pesinyt alueella 

vuonna 2021. 

7.1 Bird Lifen luettelo uhanalaisista lintulajeista Suomessa 

Bird Lifen vuodelta 2021 olevan Suomen uhanalaisten lintulajien luettelon 

perusteella Pixnen tutkimusalueesta voidaan kuitenkin tehdä seuraava arvio: 

(https://punainenkirja.laji.fi/sv/results?type=species&year=2019&redListGr 

oup=MVL.729&status=) (hakuja mm. tiira.fi-palvelussa vuosina 2000–2021). 
 

Äärimmäisen uhanalaiset (CR) 18 lajia: 

- Yksikään 18 äärimmäisen uhanalaisesta lajista ei esiinny kaava-alueella. 

 

Erittäin uhanalaiset (EN) 33 lajia: 

- 33 erittäin uhanalaisesta lajista osa esiintyy satunnaisesti kaava-alueel-

la. Ne ovat tervapääsky (Apus apus), varpunen (Passer domesticus) ja 

viherpeippo (Chloris chloris) 

- Erittäin uhanalaisista lajeista tehtiin maastokäynneillä havaintoja ter-

vapääskystä ja viherpeiposta. 

 
Vaarantuneet (VU) 35 lajia: 

- 35 vaarantuneesta lajista (Punainen kirja 2019) tehtiin jonkin verran ha-

vaintoja kaava-alueella, esimerkiksi haarapääskystä. 

 
Silmälläpidettävät (NT) 34 lajia: 

-  Silmälläpidettävistä lajeista osa esiintyy kaava-alueella, esimerkiksi 

harakka ja västäräkki. 

-  Useimmat lajit ovat vielä suhteellisen yleisiä, mutta niiden lukumäärä 

on viime aikoina pienentynyt erilaisista syistä. 

http://www.birdlife.fi/suojelu/lainsaadanto/lintudirektiivi-lajit.shtml)
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8 Ehdotus asemakaavan ympäristömerkinnöiksi 

Selvityksen perusteella voidaan antaa seuraavat suositukset asemakaavaeh-

dotukseen. Suositukset tukeutuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja aiem-

piin kokemuksiin tämänkaltaisista töistä. 

8.1 Selitykset ympäristö- ja maisemasuosituksille 

Suositukset ovat hieman erilaiset eri alueille riippuen siitä, mihin lainkoh-

taan ne perustuvat ja mikä niiden edustavuus on. Suunnittelija ja toimeksi-

antaja voivat päättää, miten näitä kuvauksia käytetään kaavoituksessa. 

 

Luo-1: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

- Merkinnällä on osoitettu luonnonsuojelulain 49. §:n nojalla suojeltavat 

kohteet, liito-oravan elinympäristö. 

- Mitään liito-oravan olemassaoloa uhkaavaa toimintaa ei saa esiintyä 

alueella. 

- Myös liitoreitit, niin sanotut viherkäytävät alueelle ja sieltä pois, on 

turvattava. 

 
Luo-2: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

- Merkinnällä on osoitettu alue, jolla on metsälain (1996/1093) 10. a §:n 

tai vesilain (2011/587) mukainen arvokas luontotyyppi. 

- Aluetta ei saa muuttaa niin, että alueelle ominaisten erityispiirteiden 

säilyminen vaarantuu. 

- Alue voi muodostua esimerkiksi kutupurosta ja sitä ympäröivästä leh-

tomaisesta lehtimetsästä. 

 
Luo-3: Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue 

- Alueella esiintyy lepakkoja, ja se suojellaan luonnonsuojelulain 49. §:n 

perusteella. 

- Lepakoille tärkeät alueet luokitellaan kolmeen eri luokkaan Suomen 

lepakkotieteellisen yhdistyksen suositusten mukaisesti. 

- Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Säilytettävä. Hävittäminen 

tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa kielletty. 

- Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Huomioitava maan-

käytössä (EUROBATS-sopimus). 

 

- Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Alueen arvo lepakoille on 

mahdollisuuksien mukaan huomioitava maankäytössä.  
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MY: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja 

- Alueella esiintyy metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia 

luontoarvoja. 

- /s-merkintä tarkoittaa aluetta, jolla ympäristö säilytetään. 

 
MA: maisemallisesti arvokkaat peltoalueet (keltainen alue) 

- Alueella on maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. 

- Maisema tulisi pitää avoimena eikä alueella sallita rakennustoimintaa. 

8.2 Ympäristö- ja maisemasuositukset 

Pixnen asemakaavaehdotuksessa on oikeastaan vain kaksi aluetta, joiden tulisi 

saada ympäristösuositus. Ne ovat liito-oravametsikkö laskuojan vieressä (A) 

ja avoimet niittyalueet Maalahdentien varrella (B) (kartta 7). 

 

Kartta 7. Alueet, joiden tulisi saada ympäristömerkintä. 

 

Suosituksia: 

- Liito-orava esiintyy alueella A toisinaan talvisin, ja alueen metsikköä 

tulisi hoitaa siten, että liito-orava voi käyttää aluetta talvisin ja pitää sitä 

kulkureittinään. 
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- Alue A voisi saada kaavassa esimerkiksi merkinnän MY/s (maa- ja 

metsätalousalue, joka säilytetään), koska kyseessä ei ole reviiri vaan 

vain talvisaikainen ruokailupaikka. 

- Siksi piirretyt kulkureitit tulisi huomioida siten, että alueelle jätetään 

riittävästi suuria puita. 

- Alue B voisi saada kaavassa merkinnän MA (maisemallisesti arvokas 

peltoalue), koska Maalahden jokilaaksolle ovat tunnusomaisia avoimet 

peltomaisemat esimerkiksi Maalahdentien varrella. 

- MA-alueelle sallittavaa toimintaa voisi olla ”matalien” urheilurakentei-

den rakentaminen, esimerkiksi erilaiset pallokentät. Olisi hyvä, jos niit-

tyalueilla ei sallittaisi korkeakasvuisia pensaita, jotka häiritsevät avoi-

mia aloja. 

9 Yhteenveto luontoselvityksestä 

Pixnen asemakaavan tarkistusta ja laajennusta varten tehty luontoselvitys on 

tehty vuoden 2021 aikana voimassa olevan lainsäädännön perusteella. 

Selvityksessä keskityttiin lähinnä varmistamaan, ettei uhanalaisten lajien ku-

ten liito-oravan, lepakkolajien ja uhanalaisten lintujen elinympäristöjä ja mah-

dollisuuksia elää ja lisääntyä kaava-alueella estetä tai heikennetä huomat-

tavasti. Selvitys tehtiin perusteellisesti noudattaen myös luonnonsuojelulain, 

metsälain ja vesilain esimerkiksi uhanalaisia elinympäristöjä koskevia lain-

kohtia. Selvityksen perusteella alueella on vain kaksi niin sanottua ympäris-

töaluetta, jotka rajattiin ja jotka tulisi huomioida kaavaehdotuksessa. 

Näistä alueista liito-orava-alue on tärkein yhdessä maisema-alueen kanssa. 

Uhkakuvana kaava-alueella on ehkä se, että ei riittävässä määrin ymmärretä 

avoimen maiseman arvoa ja soviteta mahdollisia rakennuksia maisemaan. 

Selvitys on tehty voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti eivätkä suurem-

mat täydennykset liene tarpeellisia. 
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