
S
u

o
m

e
n

 L
u

o
n

t
o

t
ie

t
o

 O
y

VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI 
TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS 
SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN 
SELVITYS V. 2011

Suomen Luontotieto Oy 1/2012
Jyrki Oja ja Tikli Matikainen 

Liito-orava

16T-2.1



2

VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011

Suomen Luontotieto Oy

Sisältö

1.  Johdanto ........................................................ 3

2.  Aineisto ja menetelmät .................................. 3

3.  Tulokset ......................................................... 4

 3.1 Tielinjauksen yleiskuvaus ......................... 4

 3.2 Liito-oravaselvitys .................................... 6

  3.2.1 Johdanto ........................................ 6

  3.2.2 Tulokset .......................................... 6

 3.3 Vesilakikohteiden selvitys ...................... 10

  3.3.1 Johdanto  ..................................... 10

  3.3.2 Tulokset ........................................ 10

4.  Yhteenveto .................................................. 11

5.  Lähteet ja kirjallisuus ................................... 12



3

VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011

Suomen Luontotieto Oy

1. Johdanto
Pekka Karhinen /Destia Oy tilasi keväällä 2011 Suomen Luontotieto Oy:ltä Valtatie 4 pe-
rusparannushankkeen luontoselvityksen väliltä Kirri-Tikkakoski.  Luontoselvitys käsitti liito-
oravaselvityksen sekä Vesilain tarkoittamien pienvesien selvityksen (Vesilaki 15 a ja 17 a) 
Selvityksen tarkoituksena oli maastoselvityksin tutkia esiintyykö suunnitellulla tielinjalla 
rinnakkaisteineen liito-oravia tai Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä. Selvitys täyttää 
maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset maankäyttöön liittyvästä ympäristöarvojen selvi-
tyksestä. Selvityksen lisätöinä inventoitiin Särkimäen kallioalue lentokentän luoteispuolella.  
Selvitys tehtiin tiiviissä yhteistyössä Keski-Suomen ELY keskuksen kanssa ja esim. liito-orava-
havainnot huomioitiin heti tiehankkeen suunnittelussa.

2. Aineisto ja menetelmät
Alueille tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Alueelle 
tehtiin maastokäynti 11–14.4. ja 9-10.5 2011. Tämän lisäksi osa alueista tarkastettiin vielä ke-
säkaudella kesä-heinäkuussa muiden selvitysten yhteydessä. Inventoinnissa liito-oravan kel-
taisia jätöksiä haettiin lajin oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta. Samalla alueilta 
haettiin mahdollisia pesä- ja päivälepokoloja. Alueilta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien 
lehtipuiden, samoin kuin suurten kuusten tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvi- ja 
kevätjätösten lisäksi inventointialueilta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka vär-
jäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat voimakkaasti läheltä 
nuuhkaistessa. Lisäksi alueilta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä ja muita ruokailujäl-
kiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja kesäaikana myös 
pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle.  

Liito-oravaselvityksen lisäksi suunnittelualueelta etsittiin uhanalaista putkilokasvilajistoa 
ja selvitettiin esiintyykö alueella Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luontotyyppe-
jä, Metsälain 10 § mukaisia erityisen arvokkaita elinympäristöjä tai Vesilain tarkoittamia suo-
jeltavia pienvesiä. Vesilakikohteiden selvitys toteutettiin syyskuussa. Päätielinjauksesta tehtiin 
lyhyt ympäristökuvaus koko matkalta. 

Koko suunniteltu linjaus käveltiin läpi, nuoria taimikoita ja avohakkuualueita lukuun ot-
tamatta. Maastoinventoinnin suoritti ja raportin kirjoitti FM, biologi Jyrki Oja Suomen Luon-
totieto Oy:stä. Maastotöissä avusti Tikli Matikainen. Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi Eija 
Rauhala). Työssä tarvittavan karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme.

Liito-oravan jätöksiä
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3. Tulokset
3.1 Tielinjauksen yleiskuvaus

Kirrin eritasoliittymä-Lintukankaan eritasoliittymä
Kirrin eritasoliittymän alueella suunnitellut tiejärjestelyt kulkevat pääosin jo ihmistoiminnan 
piirissä olevilla alueilla eikä alueella ole liito-oravalle soveliasta elinympäristöä. Lintukan-
kaan mäkialueen suunniteltu tielinjaus kulkee tunnelissa. Mäkialue on tunnelin yläpuolelta 
nuorta viljelymännikköä, jossa metsätyyppi vaihtelee lakialueen karusta puolukka/kaner-
vatyypin karusta kankaasta notkelmien mustikkatyypin kankaaseen. Männyn lisäksi alueen 
valtapuustoon kuuluu kuusi ja hieskoivu. Haapaa ja harmaaleppää tunnelin yläpuolisella 
alueella kasvaa niukasti. Lintukankaan mäkialue tutkittiin laajemmalta alueelta eikä alueelta 
löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Lintukankaan jälkeen tunneli tulee maanpin-
nalle viljelykäytössä olevan pellon kohdalle. Pellon ylityksen jälkeen alkaa laaja lintukan-
kaan eritasoliittymäalue, joka sijoittuu osittain pienille peltolaikuille ja osittain harvennettuun 
nuorehkoon sekametsään. Alueen länsipuolelle suunniteltu sivutie (Y2) kulkee peltoaukean 
reunaan sijoittuvan kapean sekametsälohkon poikki. Suurin osa lohkon alueesta on hakattu, 
mutta jäljellä olevien haapojen ja kuusien alta löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä ja alueella 
on myös liito-oravan käyttämä kolopuu. Alueella asustava liito-orava(t) liikkuvat jätöshavain-
tojen perusteella alueen länsipuolisessa nuorehkossa, paikoin kosteapohjaisessa sekametsäs-
sä. Jätöksiä löytyi harvakseltaan laajalta alueelta eikä elinpiirin tarkka rajaus ollut mahdollista 
rajaus. Alueella on Luonnonsuojelulain tarkoittama liito-oravan lisääntymisalue.

Lintukankaan eritasoliittymä- Laahajoki
Lintukankaan eritasoliittymän jälkeen tielinjaus kulkee nuoren koivua ja mäntyä kasvavan 
osittain harvennetun taimikon poikki ja sivuaa Sakarimäen kotaa. Kodan ohituksen jälkeen 
linjaus kulkee pienen matkaa varttuneessa hyvin monotonisessa kuusikossa ja osittain nuoreh-
kossa mänty-koivutaimikossa. Alueella on muutamia harmaleppää kasvavia laikkuja, mutta 
liito-oravalle optimaalista elinympäristöä alueella ei ole. Linjaus kulkee kahden pientaloalu-
een välistä ja saapuu itärinteeseen sijoittuvalle hakkuuaukealle. Alue hakattiin keväällä 2011. 

Ennen Laahajoelle saapumista linjaus kulkee pensoittuneen pellon sekä Laahajokea reu-
nustavan tiheän nuoren koivikon poikki.

Laahajoki-Puuppolan eritasoliittymä
Laahajoen ylityksen jälkeen uusi tielinjaus yhtyy vanhaan tielinjaukseen. Näillä kohdin on 
tienvarressa asutusta eikä liito-oravalle soveliaita elinympäristöjä ole tien reuna-alueella. Ma-
tinmäen koillispuolella (nykyisen valtatien itäpuolella) paikallistielinjaus (M3) kulkee lähellä 
Tervajokea ja alue on taimettuvaa hakkuaukeaa. Aivan valtatien varressa on kapea järeää 
kuusta kasvava varttunut kuusikkokuvio, jossa havaittiin muutamia liito-oravan jätöksiä. Alu-
eella saattaa olla liito-oravan käyttämä ylityspaikka, sillä myös valtatien länsipuolella puusto 
on kookasta. Kuusikkojakson jälkeen valtatien varren metsä muuttuu nuoreksi taimivaiheen 
metsäksi ja osin myös taimettuneeksi hakkuaukeaksi. Suunnitellun Puuppolan eritasoliitty-
män länsiosa sijoittuu nuoreen hyvin monotoniseen mäntytaimikkoon. Tien itäpuolella puus-
to on hieman varttuneempaa ja risteysalueen vieressä on vanhassa sekametsäkuviossa suojel-
tu ja ELY-keskuksen rajaama liito-oravan elinpiiri.

Puuppolan eritasoliittymä- Tikka-Mannila 
Eritasoliittymän jälkeen valtatien itäpuoli on hyvin samantyyppistä nuorta metsää, jossa puus-
toon kuluu männyn lisäksi jonkin verran kuusta ja lehtipuustoa. Tien itäpuolella on laaja, 
taimettuva hakkuualue ja pieni peltokuvio. Peltokuvion jälkeen linjaus kulkee edelleen tai-
mettuneella hakkuaukealla. Hakkuuaukealle on jätetty säästöpuiksi neljä kookasta haapaa, 
joissa on myös tikankoloja. Jokaisen säästöpuun alla havaittiin inventoinnissa runsaasti liito-
oravan jätöksiä ja alueella saattaa olla myös lisääntyvän liito-oravanaaraan elinpiiri. On myös 
mahdollista että lähistön elinpiirien liito-oravat liikkuvat alueella. Tiehankkeen toteutuessa 
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puista lähinnä tietä sijaitseva haapa tulisi häviämään. Itäpuoleinen hakkuuaukea päättyy le-
veään voimalinjauraan. jonka jälkeen linjaus kulkee vanhassa kuusikossa. Alueella tehtiin 
kesällä 2011 alusharvennus, ilmeisesti tulevaa hakkuuta varten. Tien länsipuolella linjaus 
kulkee nuorehkossa sekametsässä ja myös hakkuaukealla päätyen laajaan peltoaukeaan. Yli-
tettyään peltoaukean linjaus päätyy Tikka-Mannilan kylään. Sekä pellon että Tikka-Mannilan 
kohdilla valtatien reunojen luontoarvot ovat tavanomaiset. Lähellä lentokentän eteläpuoleista 
risteysaluetta tien länsipuolella on varttunut kuusikkokuvio, jossa metsätyyppi on hieman re-
hevämpää oravanmarjatyypin kangasta. Noin 140 metriä nykyisen valtatien länsipuoleisesta 
reunasta sijaitsee lähde, joka täyttää Vesilain vaatimukset suojeltavasta pienvedestä.

Tikka-Mannila- lentoaseman liittymä
Lentokentän eteläpuoleisen risteysalueen ja Kaasumäen ympäristö on ihmisen voimakkaasti 
muokkaamaa harjua, jossa on lentokentän kiitoradan vuoksi puustoa poistettu. Tien itäpuolel-
la on laajat soranottoalueet, joissa osassa on edelleen toimintaa. Alueelta ei löytynyt merkittä-
vää harjulajistoa, jota ympäristön puolesta alueella saattaisi esiintyä.  Lentokentän ohituksen 
jälkeen tien itäpuolella on taimettuvaa hakkuaukeaa ja länsipuolella nuorehkoa sekametsää 
sekä myös hakkuaukeata. Peltoaukean ylityksen jälkeen valtatien itäpuoli on kokonaan tai-
mettuvaa hakkuaukeaa kuten myös valtaosa tien länsipuolesta.

Lentoaseman liittymä- Vehniälä
Lentoaseman risteysalueen uudet tiejärjestelyt sijoittuvat joko hakkuuaukeille tai nuoriin taimi-
koihin. Lisäksi alueen eteläosaan on varastoitu maa-aineksia ja alueella risteilee tieuria. Risteys-
alueen jälkeen valtatien itäpuoli on käytännössä peltoa tai rakennettua ympäristö aina Isojoen 
ylitykselle asti. Myös tien länsipuolella on aluksi peltoa ja hakkuaukeaa. Suunnittelualueelle 
yltää vain yksi varttuneempi kuusivaltainen metsäkuvio ennen Isojoen ylityskohtaa. Isojoen yli-
tyskohdalla tien kummallakin puolen kasvaa nuorta koivikkoa ojitetulla entisellä niityllä. Alus-
kasvillisuus on heinävaltaista. Joen ylityskohdan kasvillisuus on tavanomaista eikä vaateliaam-
paa putkilokasvilajistoa esiinny ylityspaikan ympäristössä. Tielinjaus päättyy Vehniälän kylään. 
Suunnittelualue on kylän alueella pääosin peltoa ja rakennusten pihapiirejä.

Särkimäen kallioalue 
Osana selvitystyötä tutkittiin Jyväskylän lentokentän luoteispuolella sijaitseva Särkimäen kal-
lioalue. Alue kuuluu lentokentän kiitoradan varoalueeseen ja mahdollisesti osana hanketta 

Koko Särkimäen alue on säännöllisesti raivattavaa pensaikkoa.
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kallio louhittaisiin. Särkimäen kallion lakialueella on aidattu tutka-asema-alue, joka jätet-
tiin inventoinnin ulkopuolelle.  Koko mäkialue pidetään puuttomana raivaamalla ja alue on 
kokonaisuudessaan matalaa lehtipuuvesakkoa. Mäen länsireunalla on tunnettu muinais-
muistokohde, jossa ei kuitenkaan ole havaittavissa näkyviä merkkejä vanhasta asutuksesta. 
Maastoinventoinnissa alueelta etsittiin arkeofyyttejä eli muinaistulokkaita. Näitä vanhoja 
kulttuurilajeja ei kuitenkaan havaittu eikä kohteella ole lajeille vaadittavaa avointa keto tai 
niitty-ympäristöä. Alueen putkilokasvilajisto on pioneerivaiheen metsälajistoa ja valtalajisto 
muodostuu metsäkastikasta (Calamagrostis arundinacea), metsälauhasta (Deschampsioa fle-
xuosa) ja paikoin myös vadelmasta (Rubus idaeus).  Keto/niittylajeista alueella esiintyy niuk-
kana ahomansikka (Fragaria vesca) ja nurmirölli (Agrostis capillaris) sekä tienvarren tavallisia 
kulttuurilajeja.

Särkimäki on ihmisen muokkaamassa ympäristöä, jonka luontoarvoja voi pitää vähäisinä. 

3.2 Liito-oravaselvitys
3.2.1 Johdanto

Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten eri-
tyisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.2010) 
laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tar-
kasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuosi-
kymmenen aikana jopa 30 % (mm Hanski 1998) ). Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä 
Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei 
hävitetä eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, 
mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana.

3.2.2 Tulokset

Suunnittelualueella tai sen lähistöllä havaitut asutut liito-oravan elinpiirit

1. Kangaslammen elinpiiri

Kangaslammen kaakkoisnurkka-
uksessa on pienialainen, varttunut 
sekametsäkuvio, jossa puustoon 
kuluu kookkaita kuusia, raudus-
koivuja, raitoja sekä harmaa-
leppiä. Alueelta löytyi runsaasti 
liito-oravan jätöksiä ja alueella on 
talvella asustanut vähintään yksi 
liito-oravayksilö. Alueella on la-
hopuupökkelöitä ja ainakin yksi 
liito-oravalle sopiva kolopuu (koi-
vupökkelö). Lisäksi alueella on 
oravan risupesiä, joita myös liito-
oravat saattavat käyttää.  Jätösten 
perusteella alue on hyvin selvä-
rajainen eikä alueen ulkopuolelta 
löytynyt liito-oravan jätöksiä. Laji 
saattaa kuitenkin liikkua alueen 
eteläpuoleisella pientaloalueella.
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2. Kangaslammen pohjoispuoleinen elinpiiri

Alueella sijaitsevan pellon 
reunavyöhykkeeltä ja pellon 
länsipuoleiselta lehtipuuval-
taiselta metsäkuviolta löytyi 
laajalta alueelta liito-oravan 
jätöksiä. Elinpiiri lienee ai-
emmin sijainnut nyt hakatul-
la sekametsäkuviolla, jossa 
jäljellä on yksi kolopuuhaa-
pa. Kolopuuhaavan tyveltä 
löytyi liito-oravan jätöksiä. 
Alue, josta liito-oravan jä-
töksiä löytyi, on nuorta koi-
vuvaltaista sekametsää, jossa 
varttunutta puustoa on niu-
kasti. Alueella on kuitenkin 
lajin ravintona suosimia har-
maaleppiä sekä suojapuiksi 
sopivia kuusia.

Kangaslammen pohjoispuoleinen elinpiiri

Kangaslammen 
pohjoispuoleisen 

elinpiirin kolopuu
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3. Puuppolan eritasoliittymän elinpiiri

Suunnitellun Puuppolan eritasoliitty-
män itäpuolella on aiemmin tunnettu ja 
ELY-keskuksen rajaama asuttu liito-ora-
van elinpiiri. Alueella on noin 20 suurta 
haapaa, joissa on useita lajille sopivia 
pesäkoloja. Puusto kohteella on melko 
vanhaa ja alueella esiintyy mm. uhan-
alaista haavanriippusammalta (2011 
kesällä kolme kasvustoa, joista yksi 
huonokuntoinen). Keväällä 2011 liito-
oravan jätöksiä löytyi koko alueelta eikä 
selkeää pesäpuuta kyetty osoittamaan 
jätösten perusteella.

4. Nykyisen valtatie 4 itäpuolella sijaitsevat liito-oravan käyttämät kolopuut

Tervajoen ja valtatie 4 väliin jäävällä laajalla hakkuuaukealla on neljä säästöpuuhaapaa, 
joissa lähes kaikissa on vanhoja tikkojen pesäkoloja. Kevään 2011 inventoinnissa kaikkien 
näiden säästöpuiden alta löytyi runsaasti liito-oravan jätöksiä. Ilmeisesti sekä Puuppolan että 

Tervajoen elinpiirien oravat käyt-
tävät koloja lepo- ja mahdollises-
ti myös pesäpaikkoinaan eikä ole 
mahdotonta myöskään se että alu-
eella olisi oma lisääntyvän naaraan 
elinpiiri. Alueen taimettuessa kohde 
muuttuu lajille suotuisaksi elinym-
päristöksi. Tiesuunnitelman mukaan 
kolopuista yksi todennäköisesti jäisi 
tiealueelle ja se tulisi häviämään. 
Muut puut säilyisivät alueella tie-
hankkeen toteutuessa.

Puuppolan eritasoliittymän lähellä 
sijaitseva suojeltu liito-oravan elin-
piiri

Tervajoen



9

VT 4 KIRRI-TIKKAKOSKI TIEHANKE. LIITO-ORAVASELVITYS SEKÄ VESILAKIKOHTEIDEN SELVITYS V. 2011

Suomen Luontotieto Oy

5. Tervajoen elinpiiri

Aivan Tervajoen varressa ja sii-
hen laskevan noron uoman 
varressa on pienialainen har-
maaleppäkuvio, jossa puustoon 
kuuluu myös kuusta, raitaa ja 
hieskoivua. Alueella on runsaas-
ti lahoavaa lehtipuuta ja ainakin 
yksi kolopuupökkelö. Kohteelta 
löytyi runsaasti liito-oravan jä-
töksiä ja jätösten sijainnin pe-
rusteella kohteen harmaalepät 
ovat lajin suosimia ruokailupui-
ta. jätösten perusteella alueella 
saattoi asustaa useampikin liito-
oravayksilö. Alueen kuusissa on 
oravanpesiä ja pökkelön lisäksi 
ne saattavat toimia lajin pesä 
tai levähdyspaikkoina. Kohde 
on hyvin selvärajainen ja suurin 
osa jätöksistä sijoittuu Tervajoen 
varteen tai norouomaan.

Tervajoen elinpiiriä

Tervajoen 2.
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3.3 Vesilakikohteiden selvitys
3.3.1 Johdanto 

Osana luontoarvojen selvitystä selvitettiin tiehankkeen alueelta mahdolliset Vesilain mukaiset 
suojeltavat pienvedet. Selvitys toteutettiin syys-lokakuussa 2011. Selvitys koski sekä päätielin-
jausta että uusia sivutielinjauksia. Alueelta selvitettiin luonnontilaisten purojen sekä lähteiden 
esiintyminen. Lähteiden osalta tarkastettiin maastokarttoihin merkityt kohteet myös hieman 
kauempaa suunnittelualueesta. Selvityksessä arvioitiin kohteiden luonnontilaisuus ja mikäli 
kohteet täyttivät Vesilain määritelmät suojeltavasta pienvedestä kohteista tehtiin lyhyt kuvaus

Taulukko 1. Vesilain tarkoittamat suojeltavat pienvedet

1. Enintään 10 hehtaarin suuruiset fladat ja kluuvijärvet koko maassa
2. Enintään 1 hehtaarin suuruiset lammet ja järvet Lapin läänin ulkopuolella
3. Vesistöä pienemmät luonnonuomat eli pienet purot Lapin läänin ulkopuolella
4. Luonnontilaiset lähteet koko maassa

3.3.2 Tulokset

Vesilain määritelmän suojeltavasta pienvedestä täyttävät kohteet suunnittelualueella 

Tikka-Mannilan lähde

Tikka-Mannilan kylän itäpuolella 
noin 140 m nykyisen valtatien län-
sipuolella on kuusikkonotkelmassa 
kaksiosainen lähde. Lähde on muu-
ten luonnontilainen, mutta sen lasku-
puroa on aiemmin kaivettu. Lähteen 
pohjalla on useita pohjaveden pur-
kautumisaukkoja ja syyskuun lopun 
maastokäynnillä veden purku läh-
teestä oli melko voimakasta. Lähteen 
putkilokasvilajisto on tavanomaista 
eikä purolitukkaa (Cardamine ama-
ra) lukuun ottamatta vaateliasta put-
kilokasvilajistoa kohteella havaittu. 
Purolitukka on yksi tyypillisimpiä 
lähteisyyden indikaattorilajeja ja Kes-
ki-Suomessa laji on vähälukuinen. 
Lähdesammalista lajistoon kuuluu 
ainakin purosuikerosammal (Brachyt-
hecium rivulare) ja hetealvesammal 
(Chiloscyphus polyanthos). Sammallajistoa ei kuitenkaan tarkemmin inventoitu. Lähteellä 
käytiin ensimmäisen kerran kesäkuun puolivälissä, jolloin laskupurossa havaittiin purolitukat.
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Kohteet, jotka eivät täytä Vesilain määritelmää suojeltavasta pienvedestä

Kangaslampi on lampea suurempi vesialue, joten se luetaan vesistöksi (Lammen koko enin-
tään 1 hehtaari). Sakarinmäen eteläpuolella sijaitsevan kodan läheisyydessä sijainnut lähde 
tai pohjavesipurkauma on hävinnyt ilmeisesti hakkuiden tai läheisen metsäojituksen vuoksi. 
Alueella on jäljellä kosteampi hiirenporrasta ja harmaaleppää kasvava notkelma, mutta ei 
lähdettä. Laahajoki ja Makkarajoki ovat myös selkeitä jokia eli vesistöjä samoin kuin Tervajo-
ki. Autiojoki, jonka yli on suunniteltu sivutielinjausta, on pikemminkin puro kuin joki, mutta 
tielinjauksen suunniteltu ylityspaikka sijaitsee Survonniityn peltoaukealla, jossa purouoma ei 
ole luonnontilainen. Nykyisen valtatien itäpuolella kulkeva Isojoki on sekin vesistö eikä siten 
täytä Vesilain määritelmää suojeltavasta pienvedestä.

4. Yhteenveto
Suunnitellun tielinjauksen lähiympäristössä on viisi asuttua liito-oravan elinpiiriä, joista tien 
rakentaminen vaikuttaisi suoraan Tervajoen ja nykyisen valtatien väliin jääneeseen mahdol-
liseen elinpiiriin. Elinpiirin ydin koostuu neljästä hakkuaukealle jätetystä säästöpuuhaavasta, 
joissa on liito-oravalle soveliaita pesäkoloja. Tiesuunnitelman toteutuminen hävittäisi yhden 
näistä haavoista. Välillisiä liito-oravan elinpiiriä heikentäviä vaikutuksia saattaa syntyä myös 
Puuppolan risteysalueen itäpuolella sijaitsevalle liito-oravan suojellulle elinpiirille. Muita ha-
vaittuja kohteita ei hankkeen toteutuminen uhkaa. Vaikka suunnittelualueella on runsaasti 
vesistökohteita, on Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä alueella niukasti. Nykyisen val-
tatien läheisyydessä Tikka-Mannilan kylässä sijaitseva lähde on selkeä Vesilain tarkoittama 
suojeltava lähde. Tiehanke ei suoraan uhkaa lähteen luonnontilaisuutta, mutta hankkeen poh-
javesivaikutuksia arvioitaessa lähde on syytä huomioida.

Tikka-Mannilan lähde
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