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Tiivistelmä 
Agriborealis osk toteutti syksyllä 2015 Keski-suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta 

luontoselvityksen Jyväskylän Kirrin Lintukankaalla. Selvitys liittyy valtatien 4 rakentamiseksi 

moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski. Alueelta selvitettiin seuraavat asiat: 

• 1. Kasvillisuusselvitys 

• 2. Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (LsL 29§) 

• 3. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ML 10§) 

• 4 Vesilain mukaiset kohteet (2. luvun 11§) 

• 5. Uhanalaiset luontotyypit 

• 6. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

• 7. Liito-oravan potentiaaliset elinympäristöt 

 

Selvityksen perusteella alue on tehokkaassa metsätalouskäytössä olevaa pääosin tuoretta ja 

kuivahkoa kangasmetsää. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin esiintyy 

kohtalaisen runsaasti. Selvitysalueen eteläosat ovat vanhaa ja suurelta osin maisemoitua 

hiekkamontun pohjaa, jonka puusto lienee luontaisesti syntynyttä. Muilta osin selvitysalueen 

puusto on viljelyperäistä. 

Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luontotyyppejä eikä 

metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei myöskään havaittu 

luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia eliölajeja. Myöskään 

uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei havaittu. 

Selvitysalueella ei esiinny liito-oravalle potentiaalisia elinympäristöjä. Selvitysalueen metsiköt 

ovat suurelta osin kuitenkin tarpeeksi kehittyneitä liito-oravan liikkumista ajatellen. Kuvion 2 

avohakkuu katkaisee kuitenkin tehokkaasti kulkuyhteyksiä selvitysalueen poikki. 

Myöhäisen selvitysajankohdan vuoksi jätettiin tekemättä mm. linnusto- ja lepakkoselvitys. 

Selvitysalueen luontotyyppien ja maankäytön historian valossa lisäselvityksille ei kuitenkaan 

liene tarvetta. 

Tämän luontoselvityksen perusteella ei ole estettä mahdollisiin muutoksiin Lintukankaan 

kohdalla.  
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1 Johdanto 
Keski-Suomessa on vireillä hanke valtatien 4 rakentamiseksi moottoritieksi välillä Kirri – 

Tikkakoski. Hankkeen tiesuunnitelma on valmistunut ja se on hyväksytty Liikennevirastossa 

13.5.2015. Tiesuunnitelman mukaan moottoritie rakennetaan uuteen maastokäytävään 

välillä Kirri – Matinmäentien liittymä. Moottoritie on suunniteltu rakennettavaksi tunneliin 

Lintukankaan kallioselänteen kohdalla. 

Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tilasi luontoselvityksen 

osuuskunta Agriborealikselta tiesuunnitelman mahdollista muuttamista varten Lintukankaan 

kohdalla.  

 

1.1 Luontoselvityksen tavoitteet 

Tavoitteena on selvittää luontoarvot tiesuunnitelman mahdollisella muutosalueella 

Lintukankaalla. Luontoselvityksen tilausajankohta oli vuodenaikaan nähden myöhäinen, 

joten selvitettäväksi sovittiin seuraavat asiat, jotka on mahdollista selvittää laadukkaasti 

myös myöhään syksyllä: 

- 1. Kasvillisuusselvitys 

- 2. Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit (LsL 29§) 

- 3. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ML 10§) 

- 4 Vesilain mukaiset kohteet (2. luvun 11§) 

- 5. Uhanalaiset luontotyypit 

- 6. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

- 7. Liito-oravan potentiaaliset elinympäristöt 

1.2 Selvityksen laatija 

Luontoselvitys on laadittu osuuskunta Agriborealiksen toimesta. Selvityksen maastotöistä ja 

raportoinnista vastaa luontokartoittaja EAT Timo Kypärä, joka tutkinnossaan on syventynyt 

metsä- ja suotyyppeihin sekä putkilokasvi- ja sammallajistoon.  

2. Selvitysalue ja lähdeaineisto 
Lintukankaan selvitysalue on pinta-alaltaan 

noin 18 hehtaaria ja se sijaitsee Jyväskylän 

Palokassa, Kirrin pienalueella. Selvitysalue 

sijoittuu välittömästi nykyisen valtatien 4 

länsipuolelle Alvajärven kohdalla. (Kuva 1.). 

Luonnonmaantieteellisesti selvitysalue 

sijaitsee Pohjois-Hämeen (PH) 

eliömaakunnassa ja eteläboreaalisen 

kasvillisuusvyöhykkeen Järvi-Suomen 

lohkossa (2b).  

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti 
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Lähtötietoja kerättiin peruskartalta, ilmakuvista ja kallioperäkartasta. Selvitysalue on pääosin 

maapeitteistä kallioaluetta, jossa on kohtalaisen suuret korkeuserot. Alueen kaakkois- ja 

luoteiskulma ovat noin 115 metriä merenpinnan yläpuolella, kun alueen keskiosaan 

sijoittuvat korkeimmat mäen laet ovat lähes 160 metriä merenpinnan yläpuolella. 

Selvitysalueelle sijoittuva Lintukankaan korkein kohta (157,9 mpy) kohoaa yli 60 metriä 

viereisen Alvajärven pintaa korkeammalle. Kallioperäkartan mukaan Lintukangas on 

pienialainen graniittisaareke kivilajiltaan erilaisten dioriittien muodostamassa laajemmassa 

kallioperäalueessa (Nironen ym. 2002). 

Selvitysaluetta lähimpänä oleva luonnonsuojelualue on noin 2 km itään Alvajärven takana 

sijaitseva Touruvuoren yksityinen luonnonsuojelualue. Selvitysalueesta koilliseen noin 3 km 

etäisyydellä sijaitsee Punavuori, joka on valtakunnallisissa kallioalueinventoinneissa todettu 

luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalueeksi Keski-Suomessa. (OIVA – 

Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille verkkopalvelu). 

Keski-Suomen ELY-keskuksen biologi Aulis Jämsä tarkisti ympäristöhallinnon ylläpitämästä 

uhanalaisten lajien tietokannasta (Hertta/eliölajit) kohteen mahdollisia havaintotietoja. 

Selvitysalueelta ei ollut tallennettu havaintoja uhanalaisista eliölajeista. (Keski-suomen ELY-

keskus). Lähin uhanalaishavainto on liito-oravasta Kangaslammen etelärannalta, joka 

sijaitsee noin 400 m selvitysalueesta länteen. 

3. Maastotyö menetelmät 
Maastotyöt suoritettiin 5.11.2015. Sää oli puoliaurinkoinen ja lämpötila vähän pakkasen 

puolella. Maasto oli lumeton. Selvitysalue kuljettiin kauttaaltaan läpi sillä tarkkuudella, että 

kaikki kasvillisuus- ja luontotyypit pystyttiin havaitsemaan. 

3.1 Kasvillisuusselvitys 

Selvitys alue jaettiin kasvillisuustyyppien ja alueella suoritettujen metsätaloustoimien 

perusteella yhdeksään (9) kuvioon, joiden pinta-alat vaihtelevat 0,4 hehtaarin ja 5,6 

hehtaarin välillä. Kuviojako peruskartalla löytyy liitteestä 1 ja ilmakuvalla liitteestä 2. 

Jokaiselta kuviolta kirjattiin ylös havaitut putkilokasvi- sekä sammallajit ja arvioitiin 

kenttäkerroksen valtalajit. Sammallajeista kerättiin muutamia näytteitä mikroskooppista 

lajinmääritystä varten. Putkilokasvien havainnointiin selvitysajankohta oli myöhäinen, mutta 

sammallajistoa voidaan havainnoida laadukkaasti kaikkina lumettomina vuodenaikoina. 

Maastotöissä apuna käytettiin Garmin Oregon 300 GPS-paikanninta, johon oli ladattu 

peruskartta selvitysalueelta. 

3.2 Luonnonsuojelulain (29§) suojellut luontotyypit 

Maastossa etsittiin mahdollisia luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Laissa on 

mainittu yhdeksän (9) luontotyyppiä, joiden tulee olla luonnontilaisia tai 

luonnontilaisenkaltaisia täyttääkseen lain määritelmän (Taulukko 1). Keski-suomessa on 

rajattu lain määritelmän täyttäviä jalopuumetsiköitä sekä tervaleppäkorpia. Maakunnassa 

lienee myös lain tarkoittamia pähkinäpensaslehtoja, hiekkarantoja, katajaketoja ja avointa 
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maisemaa hallitsevia suuria yksittäisiä puita tai puuryhmiä. Edellä mainitulla avoimella 

maisemalla ei tarkoiteta metsätaloudellisia uudistusaloja. 

Taulukko 1. Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit. 

 

3.3 Metsälain (10§) erityisen tärkeät elinympäristöt 

Metsälaissa on mainittu joukko elinympäristöjä, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden 

kannalta erityisen tärkeitä (Taulukko 2). Elinympäristöjen tulee olla luonnontilaisia tai 

luonnontilaisen kaltaisia sekä erottua selvästi ympäröivästä metsäluonnosta täyttääkseen 

lain määritelmän. Keski-Suomessa tavataan lähes kaikkia laissa mainittuja elinympäristöjä. 

Taulukko 2. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 

METSÄLAIN (10§) ERITYISEN TÄRKEÄT ELINYMPÄRISTÖT 

1 Lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä 
 pienten lampien välittömät lähiympäristöt 

2 Lehto- ja ruohokorvet, metsäkorte- ja muurainkorvet, letot, vähäpuustoiset jouto- ja kitumaansuot 
sekä luhdat 

3 Rehevät lehtolaikut 
4 Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5 Rotkot ja kurut 
6 Jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7 Karukkokankaita puuntuotannollisesti vähäisemmät hietikot, kalliot, kivikot ja louhikot 

 

 

3.4 Vesilain (2 LUKU 11§) suojaamat luontotyypit 

Vesilaissa on suojeltu eräitä vesiluontotyyppejä (Taulukko 3), joiden luonnontilan 

vaarantaminen on kielletty. Keski-Suomessa esiintyviä vesiluontotyyppejä ovat 

luonnontilaiset lähteet, purouomat sekä alle hehtaarin kokoiset lammet ja järvet. 

Taulukko 3. Vesilain suojaamat luontotyypit 

VESILAIN (2 LUKU 11§) SUOJAAMAT LUONTOTYYPIT 

1 Fladat , kluuvijärvet ja lähteet  <10 ha 
2 Lapin maakunnan ulkopuolella sijaitsevat lammet ja järvet <1 ha 
3 Lapin maakunnan ulkopuolella sijaitsevat luonnontilaiset purouomat 

 

 

LUONNONSUOJELULAIN (29§) SUOJELLUT LUONTOTYYPIT 

1 Luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt 
2 Pähkinäpensaslehdot 
3 Tervaleppäkorvet 
4 Luonnontilaiset hiekkarannat 
5 Merenrantaniityt 
6 Puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
7 Katajakedot 
8 Lehdesniityt 
9 Avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut tai puuryhmät 
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3.5 Uhanalaiset luontotyypit 

Suomen luontotyyppien uhanalaisuutta arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 (Raunio 

ym. 2008). Uhanalaisarvio annettiin koko maan lisäksi erikseen Etelä- ja Pohjois-Suomelle. 

Etelä-suomen alue käsittää hemi- etelä- ja keskiboreaaliset metsäkasvillisuusvyöhykkeet. 

Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa on käytetty kahta kriteeriä: 1) luontotyypin 

esiintymien kokonaispinta-alan tai lukumäärän muutosta ja 2) luontotyyppien laadullista 

kehitystä. Uhanalaisluokat ovat käytännössä samat kuin lajien uhanalaisuustarkastelussa 

käytetyt, Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokitukseen perustuvat 

luokat:   

- RE Hävinnyt (Regionally Extinct) 

- CR Äärimmäisen uhanalainen (Critically Endangered) 

- EN Erittäin uhanalainen (Endangered) 

- VU Vaarantunut (Vulnerable) 

- NT Silmällä pidettävä (Near Threatened) 

- LC Säilyvä (Least Concern) 

- DD puutteellisesti tunnettu (Data Deficient) 

Suomen luontotyypit on jaettu seitsemään pääryhmään (Taulukko 4). Uhanalaisuusluokka on 

pystytty arvioimaan kaikkiaan 368 luontotyypille. 

Taulukko 4. Luontotyyppien pääryhmät 

UHANALAISARVIOINNISSA KÄYTETYT LUONTOTYYPPIEN 7 PÄÄRYHMÄÄ 

1 Itämeri ja rannikko (53 luontotyyppiä, joista uhanalaisiksi arvioitu 53 %) 
2 Sisävedet ja rannat (43 kpl, 40 %) 
3 Suot (70 kpl, 56 %) 
4 Metsät (73 kpl, 70 %) 
5 Kalliot ja kivikot (43 kpl, 21 %) 
6 Perinnebiotoopit (40 kpl, 93 %) 
7 Tunturit (46 kpl, 15 %) 

 

 

3.6 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet 

Maastossa etsittiin mahdollisia metsien monimuotoisuusohjelma METSOn kriteerit täyttäviä 

kohteita. Muita luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita voivat olla myös mm. supat, 

paahdeympäristöt ja ruderaatit. 

3.7 Liito-oravan potentiaaliset elinympäristöt 

Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Liito-orava on uusimmassa 

kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Uhanalaistumisen 

merkittävin syy on tehokas metsätalous, joka vähentää ja pirstoo lajille sopivia 

elinympäristöjä. (Rassi ym. 2010). 

Laadukasta liito-oravaselvitystä ei voi laatia myöhään syksyllä. Liito-oravan esiintyminen 

pystytään todentamaan luotettavimmin keväällä (huhti-toukokuu), jolloin liito-orava 

merkitsee reviiriään aktiivisesti helposti tunnistettavilla ulostepapanoillaan. Muina 

vuodenaikoina voidaan laadukkaasti kartoittaa liito-oravan potentiaalisia elinympäristöjä. 
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Liito-orava suosii elinympäristönään ikääntyneitä tai varttuneita kuusivaltaisia sekametsiä. 

Lehtipuusto voi esiintyä metsissä pieninä metsiköinä tai hajallaan yksittäisinä runkoina. 

Erityisesti haapa on liito-oravalle tärkeä niin pesä- kuin ravintopuunakin. Liito-orava pesii 

vanhoihin tikankoloihin tai vanhoihin oravan risupesiin. (Hanski 2006). 

 

4. Tulokset 
Selvitysalueen kuviojako on esitetty peruskartalla liitteessä 1 ja ilmakuvalla liitteessä 2. 

 

4.1 Selvitysalueen yleiskuvaus 

 

Selvitysalue on tehokkaassa metsätalouskäytössä olevaa pääosin tuoretta ja kuivahkoa 

kangasmetsää. Puusto on nuorta ja mäntyvaltaista, mutta koivuakin esiintyy kohtalaisen 

runsaasti. Selvitysalueen itäosan kuviot on hiljattain ensiharvennettu, kun länsiosan kuviot 

vielä odottavat harventamista. Alueen keskiosassa on tuore avohakkuu (kuvio 2), joka ei vielä 

näy ilmakuvissa. 

Selvitysalueen eteläosat ovat vanhaa ja suurelta osin maisemoitua hiekkamontun pohjaa, 

jonka puusto lienee luontaisesti syntynyttä. Muilta osin selvitysalueen puusto on 

viljelyperäistä. 

Selvitysalueelta havaittiin tasan sata (100) kasvilajia, joista putkilokasveja on 55 kpl ja 

sammalia 45 kpl. Kaikki havaitut lajit ovat uhanalaisuudeltaan elinvoimaisiksi (LC) 

luokiteltuja. Putkilokasvit on taulukoitu liitteeseen 3 ja sammalet liitteeseen 4. Liitteiden 

taulukoista selviää myös lajien esiintyminen kuvioittain. 

4.2 Kuviokohtaiset tulokset 

 

KUVIO 1 on maisemoitua vanhaa hiekkamontun pohjaa. Maastonmuodoiltaan kuvio on 

kumpuilevaa ja kuoppaista kaakkoon laskevaa rinnettä. Kuviolle on kehittynyt kuivahkon 

kankaan puolukkatyypin kasvillisuus (VT). Paikoin esiintyy myös kanervatyypin (CT) ja 

mustikkatyypin (MT) kasvillisuutta. Kenttäkerroksen valtalajeina kasvavat puolukka 

(Vaccinium vitis-idaea) ja kanerva (Calluna vulgaris). Avoimempien kohtien pohjakerroksessa 

esiintyy runsaasti hietikkotierasammalta (Racomitrium canescens) (Kuva 2). 

Puusto on syntynyt kuviolle luontaisesti. Kuvion itäosassa puusto on paikoin jo varttunutta, 

kun se kuvion länsiosassa on vasta taimikko asteella. Pääpuulaji on mänty (Pinus sylvestris) ja 

vähäisessä määrin sekapuuna esiintyy kuusta (Picea abies), rauduskoivua (Betula pendula), 

harmaaleppää (Alnus incana) ja raitaa (Salix caprea). Pensaskerroksessa esiintyy kuusta, 

pajuja (Salix spp.) ja harmaaleppää. 

Kuviolla risteilee polkuverkosto. Polkujen varsille on leviämässä haitalliseksi vieraslajiksi 

luokiteltu lupiini (Lupinus polyphyllus). 
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Pinta-ala:  1,4 ha 

Kasvillisuustyyppi: VT (laikuttain myös CT ja MT) 

Luontotyyppi (Lt): Nuoret kuivahkot kankaat 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / VU (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Huono (voimakkaasti muokattu maaperä) 

Putkilokasvien lajimäärä: 19 

Sammalien lajimäärä: 13 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 

 

Kuva 2. Kuvion 1 avoimilla kohdilla on laajoja hietikkotierasammalkasvustoja. (Kuvan vaaleat alueet). 

 

 

KUVIO 2 on hiljattain avohakattua kivikkoista ja paikoin kallioista kaakkoon laskevaa rinnettä. 

Kasvillisuus on tuoretta mustikkatyypin kangasta (MT), kallioisemmilla kohdilla esiintyy myös 

karumpaa kangasmetsäkasvillisuutta. Kuvion eteläosassa on pienialainen avoin 

hiekkamonttu ja vähän laajemmin kasvittunutta vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. (Kuva 3). 

Hiekkamontussa esiintyy ihmisen mukana sinne levinnyttä kulttuurivaikutteista kasvilajistoa. 

Kannoista päätellen avohakattu puusto on ollut nuorta ja mäntyvaltaista. Sekapuuna on 

esiintynyt ainakin koivua. 

 

Pinta-ala:  4,0 ha 

Kasvillisuustyyppi: MT  

Luontotyyppi (Lt): Nuoret tuoreet kankaat 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / VU (Etelä-Suomi / koko Suomi) 
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Lt:n edustavuus: Huono (avohakattu viljelymetsä) 

Putkilokasvien lajimäärä: 18 

Sammalien lajimäärä: 8 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 

 

 
Kuva 3. Kuvio 2 on hiljattain avohakattu. Etualalla vanhaa hiekkamontun pohjaa. Taustalla kuvion 8 telemasto. 

 

KUVIO 3 on tuoretta mustikkatyypin (MT) kangasmetsää. Maastonmuodoltaan kuvio on 

kaakkoon suhteellisen jyrkästi laskevaa rinnettä. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka ja 

paikoin metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea). Maininnan arvoisena lajina kuviolla 

kasvaa, joskin hyvin niukkana, harvinaisehko kangaskorte (Equisetum hyemale). 

Valtapuusto on nuorta-varttuvaa rauduskoivikkoa, joka on hiljattain ensiharvennettu. 

Sekapuustona esiintyy kuusta ja niukemmin haapaa (Populus tremula), pihlajaa (Sorbus 

aucuparia) ja harmaaleppää. Pensaskerroksessa esiintyy katajaa (Juniperus communis), 

kuusta, haapaa ja pihlajaa. (Kuva 4). 

Pinta-ala:  1,1 ha 

Kasvillisuustyyppi: MT  

Luontotyyppi (Lt): Nuoret tuoreet kankaat 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / VU (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Huono (ensiharvennettu viljelymetsä) 

Putkilokasvien lajimäärä: 21 

Sammalien lajimäärä: 7 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 
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Kuva 4. Kuviolla 3 kasvaa koivuvaltaista sekametsää. 

 

KUVIO 4 on mosaiikkimaisesti vaihtelevaa tuoretta mustikkatyypin (MT) ja kuivahkoa 

puolukkatyypin (VT) kangasmetsäkasvillisuutta. Paikoilla, joissa kallio on lähellä maanpintaa, 

esiintyy myös kuivaa kanervatyypin (CT) kasvillisuutta. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat 

mustikka ja puolukka. Kuvio käsittää selvitysalueen korkeimman mäen laen ja siitä kaakkoon 

ja länteen laskevat rinteet. Kuviosta on erotettu pois omaksi kuviokseen kalliojyrkänne (kuvio 

5). Pohjoisosaltaan kuvio rajautuu vanhaan hiekkamonttuun. Pohjoisosassa kuvion läpi 

kulkee myös vankka polku. 

Puusto kuviolla on mäntyvaltaista nuorta sekametsää, jossa sekapuuna kasvaa rauduskoivua, 

kuusta ja haapaa. Kuvio on hiljattain ensiharvennettu, jonka yhteydessä pensaskerros on 

lähes kokonaan raivattu pois. Paikoin pensaskerrokseen on säästetty kuusta ja haapaa. (Kuva 

5). 

Pinta-ala:  4,3 ha 

Kasvillisuustyyppi: MT  

Luontotyyppi (Lt): Nuoret tuoreet kankaat 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / VU (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Huono (ensiharvennettu viljelymetsä) 

Putkilokasvien lajimäärä: 16 

Sammalien lajimäärä: 4 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 
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Kuva 5. Sekapuustoista nuorta talousmetsää kuviolla 4. 

 

KUVIO 5 käsittää kuvion 4 sisään jäävän pienen kalliojyrkänteen. Kalliojyrkänteen pituus on 

vajaat 100 metriä ja seinämän maksimikorkeus noin neljä (4) metriä. Seinämä avautuu 

länteen (w-ekspositio). Seinämän edustan nuori puusto on jätetty äskettäisissä hakkuissa 

harventamatta ja raivaamatta. Kohde ei täytä metsälain 10 §:n mukaisen kalliojyrkänteen 

määrällisiä eikä laadullisia kriteereitä. (Kuva 6). 

Seinämällä esiintyvä kasvillisuus on oligotrofista ja tyypillistä karuille ja varjoisille 

kallioseinämille. Seinämältä havaittiin 20 sammallajia, jotka ovat tyypillisiä keskisuomalaisille 

kallioseinämille. Huomionarvoisin näistä on kalliokaviosammal (Buxbaumia aphylla), jota 

tavataan yleisenä Ahvenanmaalla ja Varsinais-Suomessa, mutta muualla suomessa se on 

harvinaisempi. 

Pinta-ala:  0,4 ha 

Kasvillisuustyyppi: Oligotrofinen kalliokasvillisuus 

Luontotyyppi (Lt): Karut varjoisat kalliojyrkänteet 

Lt:n uhanalaisuus luokka: NT / NT (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Heikko (pienikokoinen, edustan nuori metsä ) 

Putkilokasvien lajimäärä: 8 

Sammalien lajimäärä: 20 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 
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Kuva 6. Kallioseinämän edustalla kasvaa tiheä nuori puusto kuviolla 5. 

 

KUVIO 6 on länteen laskevan rinteen notkanne, joka kerää rinnettä pitkin valuvia pintavesiä. 

Kuviolle on kehittynyt märkä ja luhtainen korpikasvillisuus, joka tyypiltään muistuttaa lähinnä 

oligotrofista sarakorpea (OlSK). Kuviolta tosin puuttuu sarakorville tyypilliset suursarat. 

Kenttäkerroksen valtalajeja ovat pallosara (Carex globularis) ja jouhivihvilä (Juncus filiformis). 

Pohjakerroksen mätäspintojen valtalaji on korpikarhunsammal (Polytrichum commune) ja 

välipinnoilla korpi- ja rämerahkasammal (Sphagnum girgensohnii, S. angustifolium). 
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Puusto on nuorta ja hieskoivuvaltaista (Betula pubescens) talousmetsää. Sekapuuna esiintyy 

mäntyä ja kuusta. Kuviolle on tehty ensiharvennus ja pensaskerros on raivattu harvennuksen 

yhteydessä. Korpikasvillisuuden luonnontilaisuus on kärsinyt pahasti metsätaloustoimista. 

Pitkänomaisen kuvion halkoo pisinpäin suunniteltu metsäkoneen ajoura, johon on jäänyt 

koneen jäljiltä syvät raiteet. (Kuva 7). Raiteilla on todennäköisesti kuvion kasvillisuutta 

kuivattava vaikutus. 

Pinta-ala:  0,7 ha 

Kasvillisuustyyppi: OlSK 

Luontotyyppi (Lt): Sarakorvet 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / NT (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Huono (pienialainen, nuori talousmetsä ) 

Putkilokasvien lajimäärä: 19 

Sammalien lajimäärä: 4 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 

 

 
Kuva 7. Metsäkoneen raiteet korpikasvillisuudessa kuviolla 6. 

 

KUVIO 7 on maastollisesti samaa notkomuodostumaa kuin edellinen kuvio 6. Tällä kuviolla 

maasto on kuivempaa ja vastaa lähinnä kasvillisuudeltaan mustikkakorpea (MK). Nuoren ja 

tiheän puuston vuoksi kenttä- ja pohjakerros on hyvin aukkoista. (Kuva 8). Kenttäkerroksen 

näkyvimpiä lajeja ovat mustikka ja metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana). Pohjakerroksessa 

esiintyy runsaimmin korpikarhunsammalta, korpirahkasammalta ja metsäkerrossammalta 

(Hylocomium splendens). 
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Valtapuustona on nuori ja tiheä koivikko, jota ei ole vielä harvennettu. Sekapuuna vähäisessä 

määrin kasvaa kuusta ja mäntyä. Pensaskerroksessa on harvakseltaan kuusia. Puuston 

haihduttavan vaikutuksen vuoksi kasvillisuus on kehittymässä turvekankaaksi. 

Pinta-ala:  0,4 ha 

Kasvillisuustyyppi: MK 

Luontotyyppi (Lt): Mustikkakorvet 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / VU (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Huono (pienialainen, nuori talousmetsä ) 

Putkilokasvien lajimäärä: 8 

Sammalien lajimäärä: 8 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 

 

 
Kuva 8. Tiheää nuorta koivikkoa kuviolla 7. 

 

KUVIO 8 sijaitsee selvitysalueen länsilaidalla. Maastoltaan kuvio käsittää mäkialueen lakiosat 

ja luoteeseen sekä itään laskevat rinteet. Kasvillisuus on enimmäkseen kivikkoista tuoreen 

mustikkatyypin (MT) kangasmetsää, mutta paikoin esiintyy myös kuivahkoa puolukkatyypin 

(VT) ja kuivaa kanervatyypin (CT) kasvillisuutta. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mustikka ja 

puolukka. Pohjakerroksessa hallitsevat metsäkerrossammal ja seinäsammal (Pleurozium 

schreberi). Paikoin kallioisilla kohdilla ja rinteiden alaosissa kangasrahkasammal (Sphagnum 

capillifolium) on alkanut soistuttamaan kasvillisuutta. 
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Puusto on nuorta ja pääpuulaji on mänty. Sekapuuna kasvaa raudus- ja hieskoivua sekä 

kuusta. Niukasti esiintyy myös haapaa. (Kuva 9). Kuvion pensaskerros on raivattu ja puusto 

odottaa ensiharvennusta. Kuviolla kasvaa kolme vanhaa mäntyä, jotka on aikoinaan 

avohakkuussa jätetty siemen- tai maisemapuiksi. 

Kuviolla on teleliikenteen tukiasema mastoineen. Kuviolla on myös hyväkuntoisia polkuja ja 

aivan kuvion 2 rajalla vanhan hiekkamontun laidalla aktiivisessa käytössä oleva nuotiopaikka. 

Pinta-ala:  5,6 ha 

Kasvillisuustyyppi: MT  

Luontotyyppi (Lt): Nuoret tuoreet kankaat 

Lt:n uhanalaisuus luokka: VU / VU (Etelä-Suomi / koko Suomi) 

Lt:n edustavuus: Huono (nuori viljelymetsä) 

Putkilokasvien lajimäärä: 9 

Sammalien lajimäärä: 3 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 

 

 
Kuva 9. Kuvion 8 nuori metsä odottaa ensiharvennusta. 
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KUVIO 9 on teollisuusalueen tontin kulma, joka on tuoretta ruderaattialuetta. Kuviolta on 

poistettu kaikki kasvillisuus ja pintamaat kalliota myöden. (Kuva 10). 

Pinta-ala:  0,4 ha 

Kasvillisuustyyppi: - 

Luontotyyppi (Lt): - 

Lt:n uhanalaisuus luokka: - 

Lt:n edustavuus: - 

Putkilokasvien lajimäärä: - 

Sammalien lajimäärä: - 

Merkittävät luontoarvot: Ei erityisiä luontoarvoja 

 

 
Kuva 10. Pintamaat on kuorittu pois kuviolla 9. 

 

5. Johtopäätökset 
Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulailla tai vesilailla suojeltavia luontotyyppejä eikä 

metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Selvityksessä ei myöskään havaittu 

luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittuja tai erityisesti suojeltavia eliölajeja. Myöskään 

uhanalaisia, silmällä pidettäviä tai rauhoitettuja eliölajeja ei havaittu. 

Selvitysalueen luontotyypit ovat tehokkaan metsätalouden ja maa-ainesten oton vuoksi 

luonnontilaltaan voimakkaasti heikentyneet. Luontotyyppien edustavuus on siten huono. 
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Selvitysalueella on paikoin puulajisuhteiltaan liito-oravan suosimia metsiköitä, mutta puusto 

on lajin elinympäristöä ajatellen liian nuorta. Metsiköistä ei löydy tarpeeksi kookkaita puita 

lajin pesä- ja suojapaikoiksi. Selvitysalueella ei siten esiinny liito-oravalle potentiaalisia 

elinympäristöjä. Selvitysalueen metsiköt ovat suurelta osin kuitenkin tarpeeksi kehittyneitä 

liito-oravan liikkumista ajatellen. Kuvion 2 avohakkuu katkaisee kuitenkin tehokkaasti 

kulkuyhteyksiä selvitysalueen poikki. 

Myöhäisen selvitysajankohdan vuoksi kaikkia alueella mahdollisesti esiintyviä 

putkilokasvilajeja ei välttämättä pystytty havaitsemaan. Selvitysalueella vallitseva 

kangasmetsäkasvillisuus on kuitenkin varpuvaltaista ja sillä esiintyy vähän nopeasti lakastuvia 

ruohokasveja, joten tämä selvitys antaa myös alueella esiintyvästä putkilokasvilajistosta 

riittävän kuvan. Sammallajiston inventointiin ajankohta oli hyvä. 

Myöhäisen selvitysajankohdan vuoksi jätettiin tekemättä mm. linnusto- ja lepakkoselvitys. 

Selvitysalueen luontotyyppien ja maankäytön historian valossa lisäselvityksille ei kuitenkaan 

liene tarvetta. 

Tämän luontoselvityksen perusteella ei ole estettä mahdollisiin muutoksiin Lintukankaan 

kohdalla. 
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LIITE 1. 

SELVITYSALUEEN KUVIOJAKO PERUSKARTALLA 
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LIITE 2. 

SELVITYSALUEEN KUVIOJAKO ILMAKUVALLA 
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LIITE 3. 

SELVITYSALUEELTA HAVAITUT PUTKILOKASVILAJIT 

№ 
PUTKILOKASVIT KUVIOT 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Achillea millefolium siankärsämö 
 

x 
       2 Agrostis capillaris nurmirölli x 

 
x 

      3 Alchemilla sp. poimulehti-laji 
 

x 
       4 Alnus incana harmaaleppä x 

 
x 

      5 Angelica sylvestris karhunputki 
   

x 
     6 Anthriscus sylvestris koiranputki 

 
x 

       7 Betula pendula rauduskoivu x 

 
x x x x x x 

 8 Betula pubescens hieskoivu x 

    
x x x 

 9 Calamagrostis arundinacea metsäkastikka 
  

x x 
     10 Calamagrostis epigejos hietakastikka x x x x 
     11 Calamagrostis purpurea korpikastikka 

     
x 

   12 Calluna vulgaris kanerva x x 
 

x x 
    13 Carex brunnescens polkusara 

     
x 

   14 Carex canescens harmaasara 
     

x 
   15 Carex echinata tähtisara      x    

16 Carex globuralis pallosara      x    
17 Cirsium arvense pelto-ohdake 

 
x 

       18 Cirsium palustre suo-ohdake 
   

x 
     19 Convallaria majalis kielo 

  
x 

      20 Deschampsia cespitosa nurmilauha x x 
 

x 
 

x 
   21 Deschampsia flexuosa metsälauha        

x 
 

22 Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 
  

x 
  

x x 
  23 Dryopteris expansa isoalvejuuri      x    

24 Empetrum nigrum variksenmarja        
x 

 
25 Epilobium angustifolium maitohorsma 

 
x x 

  
x 

   26 Equisetum hyemale kangaskorte 
  

x 
      27 Festuca ovina lampaannata 

 
x 

       28 Hieracium umbellatum sarjakeltano x 

        29 Juncus filiformis jouhivihvilä      x    
30 Juniperus communis (koti)kataja x 

 
x 

      31 Lathyrus pratensis niittynätkelmä 
 

x 
       32 Ledum palustre suopursu      x    

33 Lupinus polyphyllus komealupiini x 

        34 Luzula pilosa kevätpiippo x x x x 
 

x x 
  35 Maianthemum bifolium oravanmarja 

  
x 

      36 Melampyrum pratense kangasmaitikka x 

 
x x 

     37 Orthilia secunda nuokkutalvikki 
  

x 
      38 Picea abies (metsä)kuusi x x x x x x x x 

 39 Pinus sylvestris (metsä)mänty x 

   
x x x x 

 40 Polypodium vulgare kallioimarre 
    

x 
    Jatkuu… 



Lintukankaan luontoselvitys 2015  Agriborealis osk 

22 
 

LIITE 3 jatkoa… 

№ 
PUTKILOKASVIT KUVIOT 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 Populus tremula (metsä)haapa 
  

x x 
   

x 
 42 Potentilla erecta rätvänä      x    

43 Prunella vulgaris niittyhumala 
 

x 
 

x 
     44 Pyrola minor pikkutalvikki x 

        45 Pyrola rorundifolia isotalvikki x 

        46 Ranunculus repens rönsyleinikki 
 

x 
       47 Rubus idaeus vadelma 

   
x 

     48 Salix caprea raita x 

        49 Solidago virgaurea kultapiisku 
  

x x 
     50 Sorbus aucuparia (koti)pihlaja 

  
x 

 
x 

    51 Trifolium pratense puna-apila 
 

x 
       52 Vaccinium myrtillus mustikka x x x x x x x x 

 53 Vaccinium vitis-idaea puolukka x x x x x x x x 
 54 Veronica officinalis rohtotädyke 

  
x 

      55 Vicia sepium aitovirna 
 

x 
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LIITE 4. 

SELVITYSALUEELTA HAVAITUT SAMMALLAJIT 

№ 
SAMMALET KUVIOT 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Andrea rupestris kalliokarstasammal 
    

x 
    2 Aulacomnium palustre suonihuopasammal 

      
x 

  3 Barbilophozia barbata metsäpykäsammal 
    

x 
    4 Bartramia pomiformis kallio-omenasammal 

    
x 

    5 Brachythecium sp. suikerosammal-laji 
  

x 
      6 Buxbaumia aphylla kalliokaviosammal 

    
x 

    7 Calypogeia integristipula korpipaanusammal 
    

x 
    8 Cephaloziella divaricata metsärahtusammal x 

        9 Ceratodon purpureus metsäkulosammal 
 

x 
       10 Dicranella sp. nukkasammal-laji 

    
x 

    11 Dicranum polysetum kangaskynsisammal x x x x 

     12 Dicranum scoparium kivikynsisammal 
 

x 
  

x 
 

x 
  13 Ditrichum pusillum pikkukarvasammal x 

        14 Grimmia muehlenbeckii nuokkukivisammal 
    

x 
    15 Hedwigia ciliata kiviharmosammal 

    
x 

    16 Heterocladium dimorphum mäyränsammal 
    

x 
    17 Hylocomium splendens metsäkerrossammal x x x x 

  
x x 

 18 Hypnum cupressiforme kalliopalmikkosammal 
    

x 
    19 Isothecium myosuroides hiirenhäntäsammal 

    
x 

    20 Kiaeria blyttii kallioahmansammal 
    

x 
    21 Lophozia excisa hiekkalovisammal x 

        22 Paraleucobryum longifolium kiviturkkisammal 
    

x 
    23 Plagiochila porelloides pikkukastesammal 

    
x 

    24 Plagiomnium cuspidatum metsälehväsammal 
  

x 
      25 Pleurozium schreberi seinäsammal x x x x 

 
x x x 

 26 Pogonatum urnigerum törmähiekkasammal x 

        27 Pohlia bulbifera silmuvarstasammal x 

        28 Pohlia cruda hohtovarstasammal 
    

x 
    29 Pohlia filum vuorivarstasammal x 

        30 Pohlia nutans nuokkuvarstasammal 
 

x x 
 

x 
    31 Polytrichum commune korpikarhunsammal 

     
x x 

  32 Polytrichum piliferum karvakarhunsammal x x 
       33 Pseudotaxiphyllum elegans kolokiiltosammal 

    
x 

    34 Ptilidium ciliare isokorallisammal 
   

x x 
    35 Ptilidium pulcherrimum sirokorallisammal 

    
x 

    36 Ptilium crista-castrensis sulkasammal 
  

x 
      37 Racomitrium canescens hietikkotierasammal x 

        38 Racomitrium microcarpon kivitierasammal 
 

x 
        

Jatkuu… 
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LIITE 4 jatkoa…. 

№ 
SAMMALET KUVIOT 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 Rhytidiadelphus triquetrus metsäliekosammal x 

        40 Scapania curta ojakinnassammal x 

        41 Sphagnum angustifolium rämerahkasammal 
     

x 
   42 Sphagnum capillifolium kangasrahkasammal 

       
x 

 43 Sphagnum centrale vaalearahkasammal 
      

x 
  44 Sphagnum girgensohnii korpirahkasammal 

     
x x 

  45 Tetraphis pellucida lahosammal 
      

x 
   


