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1 JOHDANTO
Asikkalan kunta on käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen Vesivehmaan alueelle, joka sijaitsee Asikkalan kuntakeskuksen Vääksyn kaakkoispuolella (kuva
1). Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4200 hehtaaria. Sen pohjoisraja sijoittuu Vesivehmaankankaan ja seututien 313 (Vääksy–Vierumäki) pohjoispuolelle. Alue rajoittuu idässä Urajärven osayleiskaava-alueeseen sekä etelässä Asikkalan ja Hollolan kuntien väliseen rajaan. Suunnittelualueen länsiosa ulottuu
Vääksyn osayleiskaava-alueelle (AIRIX Ympäristö Oy 2010).

Kuva 1. Vesivehmaan osayleiskaava-alueen sijainti ja rajaus (punainen viiva). Asikkalan kuntakeskus Vääksy sijaitsee kuvan vasemmassa yläkulmassa.

Vesivehmaan osayleiskaavaa laativana konsulttina toimii AIRIX Ympäristö
Oy, joka tilasi tarvittavan luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro
Oy:ltä. Selvityksen on tehnyt biologi, FM Marko Vauhkonen. Tässä raportissa
esitellään luontoselvityksen toteuttaminen sekä yleiskaava-alueen luonnon
yleispiirteet, arvokkaat luontokohteet ja huomionarvoisten eliölajien esiintymät.
Asikkalan kunta tilasi erikseen lajistoselvitykset liito-oravasta ja kangasvuokosta Tmi Marko Vauhkoselta Heinolasta. Näiden selvitysten tulokset on
esitetty omassa raportissaan (Vauhkonen 2011).
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 LÄHTÖAINEISTO
Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon OIVA –
ympäristö- ja paikkatietopalvelusta, Asikkalan kunnasta, Hämeen ELY-keskuksesta ja Päijät-Hämeen liitosta. Lisätietoja saatiin mm. Vauhkosen (2003)
julkaisua varten kootusta aineistosta sekä Marko Vauhkosen havaintoarkistosta.
Hämeen ELY-keskus toimitti työssä käytettäväksi luonnonsuojeluohjelmiin ja
Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden sekä mm. suojeltujen luontotyyppien julkaisemattomia inventointitietoja. Lisäksi paikkatietoaineistona saatiin
rajaukset valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankituista alueista sekä Herttatietojärjestelmän aineisto uhanalaisista ja muista huomionarvoisista eliölajeista.
2.2 VUODEN 2011 MAASTOTYÖT
Luontoselvitys on laadittu kuvaan 1 rajatulta alueelta lukuun ottamatta Vääksyn osayleiskaavaan kuuluvaa alueen osaa, josta Ramboll Oy on tehnyt luontoselvityksen vuonna 2006.
Maastoinventointeihin käytettiin jaksolla 8.7.–21.8.2012 yhteensä seitsemän
työpäivää. Selvitysalue jaettiin luonnonolojen ja nykyisen maankäytön perusteella osa-alueisiin, joiden luonnonoloista ja kasvillisuudesta kirjoitettiin muistiin sanallinen yleiskuvaus. Maastotöiden ulkopuolelle jätettiin pihat ym. rakennetut alueet ja pellot. Hakkuualueet ja taimikot inventoitiin hyvin yleispiirteisesti esim. reunoilta kiikaroimalla. Maastoselvitysten kohdentamista suunniteltiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun, lähtöaineiston ja kaavoittajalta saatujen
alustavien kaavaluonnosten perusteella.
Selvitysalueelta inventoitiin luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen
luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienvesikohteiden, lajistoltaan merkittävien metsälain 10 §:n mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen sekä mahdollisten muiden arvokkaiden luontokohteiden (esim. perinnebiotoopit, Suomessa uhanalaiseksi luokitellut luontotyypit) esiintyminen.
Maastokäynneillä havainnoitiin ja inventoitiin huomionarvoisten eliölajien (erityisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, silmälläpidettävät, luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit sekä muut harvinaiset tai vaateliaat lajit) esiintymistä siltä osin kuin tämä oli alueen luonnonolot huomioiden
tarkoituksenmukaista ja maastotöiden ajankohta huomioiden mahdollista. Inventointi keskitettiin merkittäville lajeille sopiviin elinympäristöihin (mm. lehdot, vanhat metsät, kalliot, suot ja niityt). Tiedossa olevien huomionarvoisten
eliölajien esiintymien nykytila tarkistettiin (lukuun ottamatta liito-oravaa ja
kangasvuokkoa), jos tämä oli maastotöiden ajankohta huomioiden mahdollista
ilman erikoismenetelmiä.
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Työhön ei sisältynyt tarkempia lajistoselvityksiä. Asikkalan kunta teetti erillisen selvityksen (Vauhkonen 2011) liito-oravan ja kangasvuokon esiintymisestä.
Maastotöissä käytettiin GPS-paikanninta (Garmin 60Cx), jolla luontokohteet ja
lajien havaintopaikat voitiin paikantaa yleiskaavoituksen kannalta riittävällä
tarkkuudella.

3 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS
Luonnonolojen yleiskuvauksessa on käytetty jakoa yhdeksään osa-alueeseen.
Niiden sijainti ja rajaukset ilmenevät kuvasta 2.

Kuva 2. Vesivehmaan osayleiskaavan osa-aluejako 1–9.

3.1 OSA-ALUE 1
Osa-alueen länsiraja kulkee lähellä Salonsaarentietä, pohjoisrajana on osayleiskaava-alueen raja, itärajana Kopsuontie ja etelärajana Vääksy–Vierumäkiseututie. Osa alueen länsi- ja eteläreunoista kuuluu Vääksyn osayleiskaavaan.
Osa-alueen lounais- ja eteläosissa ovat maa-ainesten ottamisalueet Näkkimäellä ja Mikkolankankaalla. Seututien pohjoispuolella on myös pienteollisuutta
tms. yritystoimintaa. Alueella on muutamia asuintiloja ja niihin liittyviä pie5
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nehköjä peltoja. Osa-alueella sijaitsee osa Natura 2000 -alueeseen sisältyvästä
Pahankorvensuosta ja muutamia pieniä luonnonsuojelualueita (ks. tarkemmin
alaluvut 4.1 ja 4.2).
Pääosa alueesta on metsätalousmaata. Varsinkin osa-alueen länsi- ja pohjoisosissa on tehty runsaasti hakkuita ja aukeita tai taimikoita on paljon. Alueen
keski- ja itäosissa on enemmän varttunutta puustoa. Pääpuulaji on alueen eteläosassa II Salpausselällä mänty ja muualla enimmäkseen kuusi. Kasvillisuus
vaihtelee vastaavasti kuivahkoista kankaista tuoreisiin ja lehtomaisiin kankaisiin. Alueella on paikoin lähteisyyttä ja painanteissa sekä purojen tai ojien varsilla on korpi- ja lehtokasvillisuutta (edustavinta Pahankorvensuolla). Näiden
kohteiden kasvillisuus on muuttunut mm. ojitusten ja hakkuiden seurauksena.
3.2 OSA-ALUE 2
Osa-alueen länsi- ja etelärajoina on osayleiskaava-alueen raja ja pohjoisrajana
Vääksy–Vierumäki-seututie. Alueen itäraja kulkee peltoalueiden reunaa pitkin
Kimosmäen länsipuolitse päättyen valtatien 24 eteläpuolelle.
Pääosa alueesta on peltoja ja niihin liittyvää haja-asutusta. Osa-alueen pohjoisreunalla on laajempi metsäalue, jossa kasvaa havumetsää II Salpausselällä ja
sen reunalla. Pääpuulajina on seututien läheisyydessä mänty ja etelämpänä
kuusi. Kasvillisuus vaihtelee kuivahkosta tuoreeseen ja paikoin lehtomaiseen
kankaaseen saakka. Metsiä on hakattu ja siemenpuu- tai taimikkokuvioita on
useita. Peltojen välissä on muutamia kosteapohjaisia ja ojitettuja painanteita,
joissa kasvaa lehtipuustoa sekä mm. mesiangervoa, maitohorsmaa ja eri heinälajeja.
Osa-alueen eteläosan metsäalueet ovat enimmäkseen lehtomaista ja tuoretta
kangasmetsää. Puustona on pääosin varttunutta kuusta.
3.3 OSA-ALUE 3
Osa-alueen länsirajana on Kopsuontie ja pohjoisrajana osayleiskaava-alueen
raja. Alueen itäraja kulkee Vesivehmaan lentokentän itäpuolella. Etelärajana
Vääksy–Vierumäki-seututie.
Lähes koko osa-alue on Vesivehmaankankaan tasaista, mannerjäätikön sulamisvaiheessa muodostunutta deltaa. Alueen keski- ja pohjoisosissa on runsaasti
suppia, joista erityisesti Paimenmäen itäpuolella sijaitseva on kasvillisuudeltaan arvokas (ks. alaluku 4.4).
Alueen kasvillisuus on pääasiassa kuivahkoa kangasmetsää. Suppien varjorinteillä ja pohjilla on paikoin tuoretta kangasmetsää ja suppien valorinteillä ns.
harjuvariantteja. Puustona on pääasiassa mäntyä. Kuusta kasvaa paikoin rinteillä tai istutettuna; koivu ja haapa esiintyvät siellä täällä sekapuina. Osa-alueen
metsät ovat tehokkaassa talouskäytössä ja pääosa alueesta onkin hakkuuaukeita, taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä. Muutamia puustoltaan varttuneita metsiköitä on lähinnä osa-alueen pohjoisosassa sekä itäosassa Vesivehmaan lentokentän läheisyydessä.
6
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3.4 OSA-ALUE 4
Osa-alueen pohjoisrajana on Vääksy–Vierumäki-seututie ja itärajana maantie
3131. Alueen etelärajana on osayleiskaava-alueen raja eli Asikkalan ja Hollolan kuntien välinen raja. Länsiraja kulkee Joenkulman peltoalueen ja Kimosmäen länsipuolitse.
Osa-alueen pohjoisreunalla on II Salpausselän etelärinne, jossa kasvaa varttuvaa kuivahkon kankaan männikköä. Tästä etelään päin on peltoja ja asutusta
sekä peltojen välisiä metsäisiä mäkiä. Puustona on kuusta ja paikoin mäntyä
sekä ojavarsilla ja peltoihin rajoittuvilla entisillä laidunmailla myös lehtipuustoa. Kasvillisuus on pääasiassa lehtomaista kangasta ja paikoin tuoretta kangasta tai tuoretta lehtoa.
Lehtokasvillisuutta on mm. monin paikoin Kimosmäen alueella, jossa on myös
Päijät-Hämeen runsain pähkinäpensaan esiintymä (arvokkaat luontokohteet; ks.
alaluvut 4.3 ja 4.4). Pienialaisempia ja kasvillisuudeltaan vaatimattomampia
lehtoja on mm. Kolunkulmassa Iso-Pietilän tilalla (ks. alaluvut 4.2 ja 4.3) sekä
Myllyojan ja sen sivuhaarojen varsilla.
3.5 OSA-ALUE 5
Osa-alueen pohjoisrajana on osin Vääksy–Vierumäki-seututie ja länsirajana
maantie 3131. Alueen itä- ja eteläraja noudattelevat peltoalueiden reunoja.
Suurin osa alueesta on peltoa ja kylä- tai haja-asutusta. Vesivehmaan–Muikkulan yhtenäisen peltoalueen lisäksi alueeseen kuuluu sen reunaosien pienempiä
peltoalueita.
Peltojen ympäröimänä tai niiden reunoilla on useita pieniä metsäalueita. Metsiköiden kasvillisuus on pääosin lehtomaista kangasta; paikoin on myös tuoretta
kangasmetsää. Lehtokasvillisuutta on pienialaisesti lähinnä ojien varsilla. Metsäalueiden puusto on kuusi- tai mäntyvaltaista ja iältään vaihtelevaa. Kinturinsuolla kasvaa nuorehkoja koivuja sekä muutamia kuusia ja haapoja.
3.6 OSA-ALUE 6
Osa-alueen muodostavat metsäalueet Muikkulan peltojen sekä osayleiskaavaalueen etelärajan (Asikkalan ja Hollolan kuntien raja) välissä.
Alueen länsiosassa on laaja hakkuu- ja taimikkoalue sekä pienempiä metsiköitä
varttuvaa kuusikkoa. Osa-alueen keskivaiheilla on eri-ikäisiä kuusivaltaisia
metsiköitä sekä pienialaisia taimikoita. Osa-alueen itäosassa Pilkanmäkien
pohjoispuolella metsä on varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna vähän
mäntyä. Kasvillisuus on koko alueella tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää.
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3.7 OSA-ALUE 7
Osa-alue sijaitsee Vesivehmaan osayleiskaava-alueen koilliskulmassa Vääksy–
Vierumäki-seututien pohjoispuolella.
Osa-alueen keskivaiheilla on muutama talo, vanha maa-ainesten ottamisalue
sekä peltoa. Alueen länsiosassa on muutama pienempi pelto ja itäosassa
osayleiskaava-alueen ainoa lampi (Omennus). Lampea ympäröi kapea nevareunus sekä osin ojitettu puustoinen suo, jossa on sekä rämeisyyden että korpisuuden luonnehtimia osia.
Muu osa alueesta on talouskäytössä olevaa metsää, jossa taimikoiden ja nuorehkojen kasvatusmetsien osuus on suuri. Puusto on alueen länsiosassa enimmäkseen mäntyä, kuusta kasvaa paikoin idempänä. Kasvillisuus on tuoretta ja
paikoin kuivahkoa kangasmetsää.
3.8 OSA-ALUE 8
Osa-alueen pohjoisrajana on Vääksy–Vierumäki-seututie ja itärajana osayleiskaava-alueen raja. Alueen etelä- ja länsirajat noudattelevat yhtenäisemmän peltoalueen reunaa eli osa-alueen 5 rajaa.
Osa-alueella on viisi peltoaluetta ja niihin liittyvää haja-asutusta. Peltojen väliset alueet ovat metsää. Alueen länsiosassa ja II Salpausselän reunalla pääpuulajina on mänty. Muualla alueella metsät ovat kuusivaltaisia tai sekapuustoisia,
mutta myös muutamia männikkökuvioita esiintyy mäkien lakialueilla ja kallioisilla paikoilla. Kasvillisuus vaihtelee kuivahkoista tuoreisiin kankaisiin ja
paikoin on myös lehtomaista kangasmetsää. Osa-alueen itäosassa on luonnonsuojelualue (Urajärven tikkametsä, ks. alaluku 4.2).
3.9 OSA-ALUE 9
Osa-alueen itä- ja etelärajoina on osayleiskaava-alueen raja (etelässä osin
Asikkalan ja Hollolan kuntien välinen raja). Alueen länsi- ja pohjoisrajat noudattelevat yhtenäisemmän peltoalueen reunaa eli osa-alueen 5 rajaa.
Osa-alueella on muutama pienehkö pelto ja vähäistä haja-asutusta (kaksi asuttua tilaa). Muu osa alueesta on metsää, jossa on taimikkokuvioita ja eri-ikäisiä
talousmetsiköitä. Puustoltaan varttuneet kuviot ovat kuusivaltaisia ja mäillä
mäntyvaltaisia. Kasvillisuus on pääasiassa tuoretta ja paikoin kuivahkoa kangasmetsää. Alueen kosteapohjaiset tai soistuneet painanteet on ojitettu.

8

Asikkalan Vesivehmaan osayleiskaava. Luontoselvitys 2011.

4 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT
4.1 NATURA 2000 -ALUEET JA VALTAKUNNALLISTEN LUONNONSUOJELUOHJELMIEN KOHTEET
1. Asikkalan letot: Pahankorvensuo
Asikkalan letot on EU:n Natura 2000 -suojelualueverkostoon kuuluva alue, joka koostuu viidestä erillisestä lähteikkö- ja lettokohteesta. Näistä kohteista yksi
on Pahankorvensuo, joka sijaitsee osittain Vesivehmaan osayleiskaava-alueella
(kuva 3). Pahankorvensuo on lähteistä korpea ja lehtoa, jonka erikoisuutena on
Päijät-Hämeen runsain saarniesiintymä (RT; Vauhkonen 2003). Kohteella tavataan myös muita huomionarvoisia kasvilajeja, kuten hajuheinä (NT, luontodirektiivin liitteiden II ja IV(b) laji), korpinurmikka (NT) ja tuoksumatara (NT).
Kohteen luonnontila on heikentynyt ojitusten ja suon poikki rakennetun tien
vuoksi.

Kuva 3. Asikkalan letot -nimiseen Natura 2000 -alueeseen sisältyvän Pahankorvensuon sijainti ja rajaus (punainen ruuturasteri). Vesivehmaan osayleiskaava-alueen raja
on merkitty punaisella viivalla.

Pahankorvensuo on myös valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde. Suojeluohjelman rajaus on sama kuin kuvassa 3 esitetty Natura 2000 -alueen rajaus. Osa Pahankorvensuosta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi ja osa hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin (kuva 4).
9
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Kuva 4. Pahankorvensuon alueelle perustetut luonnonsuojelualueet (Kotitila, Saarnikorpi, Salmela, Tuohikatto ja Vinkaranmäki; punainen rasteri) sekä valtiolle hankitut
alueet (vihreä rasteri). Kuvan vasemmassa reunassa näkyy erillisenä Lempisenmäen
luonnonsuojelualue (ks. alaluku 4.2). Vesivehmaan osayleiskaava-alueen raja on
merkitty punaisella viivalla.

2. Asikkalan letot: Toivolan suo
Toinen Asikkalan letot -nimisen Natura 2000 -alueen kohteista on Toivolan
suo, joka sijaitsee Vesivehmaan lentokentän koillispuolella (kuva 5). Kohde on
lähimmillään noin 90 metrin päässä osayleiskaava-alueen rajasta. Toivolan suo
on myös valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde, jonka pääosa on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Pieni osa suosta (noin 0,5 hehtaaria)
on rauhoitettu Muttalan luonnonsuojelualueeksi.
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Kuva 5. Asikkalan letot -nimiseen Natura 2000 -alueeseen sisältyvän Toivolan suon
sijainti ja rajaus (punainen ruuturasteri). Vesivehmaan osayleiskaava-alueen raja on
merkitty punaisella viivalla.

3. Riihikallio–Pilkanmäki
Asikkalan ja Hollolan kunnissa sijaitseva Riihikallio–Pilkanmäki-niminen Natura 2000 -alue koostuu kolmesta osa-alueesta. Näistä yksi on Pilkanmäkien
alue, joka rajoittuu Vesivehmaan osayleiskaava-alueen etelärajaan (kuva 6).
Alue kuuluu myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja se on valtion omistuksessa oleva luonnonsuojelualue.
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Kuva 6. Pilkanmäkien ja Ojavallanmäen alueet (punainen ruuturasteri), jotka kuuluvat
Riihikallio–Pilkanmäen Natura 2000 -alueeseen. Vesivehmaan osayleiskaava-alueen
eteläraja on merkitty punaisella viivalla.

4.2 LUONNONSUOJELUALUEET

4. Iso-Pietilä
Iso-Pietilän luonnonsuojelualueen (kuva 7) pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria ja se
on perustettu vuonna 2010. Hämeen ELY-keskuksen päätöksen mukaan kyseessä on reheväkasvuinen entinen metsälaidun, jonka puusto on erirakenteista
ja tiheähköä. Ylispuuston muodostavat koivu, haapa ja mänty. Pähkinäpensaita
on paikoin runsaasti ja alueen laidalla kasvaa useita järeitä metsälehmuksia.
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Kuva 7. Iso-Pietilän luonnonsuojelualueen sijainti ja rajaus (punainen rasteri).

5. Kotitila
Kotitilan luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria ja se on perustettu vuonna 2004. Kohde on osa valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohdetta ja Natura 2000 -aluetta nimeltä Asikkalan letot (ks. alaluku 4.1 ja kuva 4).

6. Lempisenmäki
Lempisenmäen luonnonsuojelualueen (kuva 4) pinta-ala on noin 0,3 hehtaaria
ja se on perustettu vuonna 2008. Hämeen ympäristökeskuksen päätöksen mukaan kyseessä on pienialainen lähteinen korpi, jonka pääpuulaji on tervaleppä.
Lisäksi alueella kasvaa joitakin metsälehmuksia.

7. Saarnikorpi
Saarnikorven luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 4,3 hehtaaria ja se on perustettu vuonna 2006. Kohde on osa valtakunnallisen soidensuojeluohjelman
kohdetta ja Natura 2000 -aluetta nimeltä Asikkalan letot (ks. alaluku 4.1 ja kuva 4).
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8. Salmela
Salmelan luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 5,0 hehtaaria ja se on perustettu vuonna 2009. Kohde on osa valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohdetta ja Natura 2000 -aluetta nimeltä Asikkalan letot (ks. alaluku 4.1 ja kuva 4).

9. Tuohikatto
Tuohikaton luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria ja se on perustettu vuonna 2004. Kohde on osa valtakunnallisen soidensuojeluohjelman
kohdetta ja Natura 2000 -aluetta nimeltä Asikkalan letot (ks. alaluku 4.1 ja kuva 4).

10. Urajärven tikkametsä
Urajärven tikkametsä -niminen luonnonsuojelualue (kuva 8) on pinta-alaltaan
noin 16,5 hehtaaria ja se on perustettu vuonna 1990.

Kuva 8. Urajärven tikkametsä -nimisen luonnonsuojelualueen sijainti ja rajaus (punainen rasteri). Vesivehmaan osayleiskaava-alueen itäraja on merkitty punaisella viivalla.
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Hämeen lääninhallituksen päätöksen mukaan Urajärven tikkametsä on alue,
jonka puusto on vanhaa koivikkoa ja koivuvaltaista sekametsää. Aluskasvillisuus on paikoin lehtomaista ja kohteen linnusto on monipuolinen. Alueen rauhoituksella todettiin olevan valtakunnallista merkitystä valkoselkätikan (EN,
erityisesti suojeltava) ja sen elinympäristön suojelun kannalta. Alueelta on
1990-luvulta liito-oravan (VU) esiintymistieto, joka ei ehtinyt mukaan Vauhkosen (2011) raporttiin.

11. Vinkaranmäki
Vinkaranmäen luonnonsuojelualueen pinta-ala on noin 0,1 hehtaaria ja se on
perustettu vuonna 2009. Kohde on osa valtakunnallisen soidensuojeluohjelman
kohdetta ja Natura 2000 -aluetta nimeltä Asikkalan letot (ks. alaluku 4.1 ja kuva 4).

4.3 SUOJELLUT LUONTOTYYPIT

12. Iso-Pietilä
Hämeen ympäristökeskus on vuonna 2009 määrittänyt päätöksellään suojellun
luontotyypin rajat Iso-Pietilän alueella (kuva 9). Kyseessä on pähkinäpensaslehto, jonka pinta-ala on noin 1,4 hehtaaria. Alueella kasvaa ainakin 125 kookasta pähkinäpensasta.

13. Mustikkapassi
Hämeen ympäristökeskus on vuonna 2008 määrittänyt päätöksellään suojellun
luontotyypin rajat Mustikkapassin alueella (kuva 10). Kyseessä on pähkinäpensaslehto, jonka pinta-ala on noin 2,7 hehtaaria. Alueella kasvaa arviolta ainakin
1200 kookasta pähkinäpensasta.
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Kuva 9. Iso-Pietilän suojellun luontotyypin sijainti ja rajaus (vihreä rasteri).

Kuva 10. Mustikkapassin suojellun luontotyypin sijainti ja rajaus (vihreä rasteri) sekä
Kimosmäen pähkinälehdon sijainti ja rajaus (vihreä ruuturasteri).
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4.4 MUUT ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

14. Kimosmäen pähkinälehto
Kimosmäen eteläosassa on rinnelehto, joka täyttää Hämeen ympäristökeskuksen vuonna 2009 tekemän inventoinnin perusteella suojellun luontotyypin kriteerit. Kyseessä on pähkinäpensaslehto, jossa kasvaa yli sata kookasta pähkinäpensasta sekä kymmenkunta runkomaista metsälehmusta ja useita nuorten
metsälehmusten ryhmiä. Hämeen ELY-keskus ei ole toistaiseksi määritellyt
päätöksellään suojellun luontotyypin rajoja. Kuvassa 10 on kohteen likimääräinen rajaus. Alueelta on tavattu vaarantuneeksi (VU) luokiteltu (Rassi ym.
2010) sienilaji, pähkinämaljakas.

15. Paimenmäki
Vesivehmaan lentokentän pohjoispuolisella Paimenmäellä on suppa-alue (kuva
11), jonka rinteillä ja osin pohjallakin on arvokasta harjujen valorinteiden ja
kuivien lehtojen kasvillisuutta.

Kuva 11. Paimenmäen suppa-alueen sijainti ja rajaus (vihreä ruuturasteri). Vesivehmaan osayleiskaava-alueen pohjoisraja on merkitty punaisella viivalla.
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Paimenmäen alueella on Päijät-Hämeen runsain kangasvuokon (VU) esiintymä. Lisäksi alueella kasvaa niukkana vaarantunut (VU) ahokirkiruoho. Muuta
kasvilajistoa ovat mm. mustalinnunherne, ahokissankäpälä (NT), hietaorvokki
ja valkolehdokki. Alueella on havaittu useana vuonna kirjoverkkoperhonen, joka on EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji.

16. Sipilän tila
Muikkulassa sijaitseva tila Sipilä RN:o 3:6 on tullut valtiolle perintönä. Tilan
metsäisistä osista (yht. noin 26 ha) on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelualue.
Se täydentäisi ja tukisi lähistöllä sijaitsevia valkoselkätikan ja vanhan metsän
suojelukohteita. Sipilän tilan metsät ovat tuoretta–lehtomaista kangasta. Puusto
on enimmäkseen varttunutta tai uudistuskypsää. Alueella on myös muutama
kuvio taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää. Tilalla todettiin vuonna 2011 liitooravan elinympäristö (Vauhkonen 2011).

Vesivehmaan osayleiskaava-alueella ei ole alaluvuissa 4.1 ja 4.2 mainittujen
kohteiden lisäksi muita Päijät-Hämeen maakuntakaavassa (vahvistettu
11.3.2008) osoitettuja luontokohteita. Vesivehmaankangas on osoitettu arvokkaana harjualueena tai muuna geologisena muodostelmana (ge).
Vesivehmaan osayleiskaava-alueella ei sijaitse Päijät-Hämeen perinnemaisemainventoinnissa (Hovi 2000) todettuja arvokkaita kohteita.
Selvityksessä ei todettu vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia pienvesikohteita eikä
lajistoltaan merkittäviä metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä lukuun ottamatta alaluvuissa 4.1–4.4 mainittuihin alueisiin sisältyviä
kohteita.
Suomessa uhanalaiseksi luokiteltuja (Raunio ym. 2008a, b) luontotyyppejä todettiin lähinnä alalukujen 4.1–4.4 arvokkailla luontokohteilla. Näiden lisäksi
tavattiin pienialaisia ketolaikkuja teiden varsilla ja muutamilla peltokallioilla
sekä lehtokasvillisuutta mm. Myllyojan ja sen sivupurojen varsilla. Nämä kohteet ovat niin pienialaisia, ettei niiden esittäminen kartoilla tai erityinen huomioiminen kaavassa ole mahdollista eikä tarpeellista.
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4.5 HUOMIONARVOISET LAJIESIINTYMÄT
Seuraavissa alaluvuissa lueteltujen tietojen lisäksi Vesivehmaan alueelta on
muutamia huomionarvoisten lajien esiintymistietoja (Hertta-tietojärjestelmä),
jotka ovat joko vanhoja ja/tai sijaintitiedoiltaan epätarkkoja.
4.5.1 Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajit
Luonnonsuojelulain 49 §:ssä säädetään, että luontodirektiivin liitteessä IV (a)
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luonnonsuojeluasetuksen
liitteessä 5 on lueteltu Suomessa esiintyvät 42 EY:n luontodirektiivin
(92/43/ETY) liitteen IV(a) lajia. Näistä lajeista ainoastaan liito-oravasta ja kirjoverkkoperhosesta on aiempia esiintymistietoja Vesivehmaan osayleiskaavaalueelta. Liito-oravan esiintyminen on käsitelty Vauhkosen (2011) raportissa
sekä täydentävässä tiedossa alaluvussa 4.2.
Kirjoverkkoperhosesta on tehty havaintoja (M. Vauhkonen, julkaisematon)
useana vuonna Paimenmäen alueella (ks. alaluku 4.4). Lajin esiintymistä ei ole
selvitetty kattavasti ja se esiintynee myös muualla Vesivehmaan osayleiskaavaalueella.
Muita Vesivehmaan osayleiskaava-alueella todennäköisesti esiintyviä luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja ovat yleisimmät lepakkolajimme. Lisäksi viitasammakko saattaa esiintyä alueella, vaikka lajin lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi sopivia vesistöjä on vähän.
4.5.2 Erityisesti suojeltavat ja uhanalaiset lajit
Luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltavaksi tai uhanalaiseksi säädettyjen lajien sekä muiden uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010)
luokkiin CR–VU sijoitettujen lajien esiintyminen arvokkailla luontokohteilla
on mainittu alaluvuissa 4.1–4.4. Liito-oravan esiintyminen on käsitelty Vauhkosen (2011) raportissa sekä täydentävässä tiedossa alaluvussa 4.2.
Perhosiin kuuluva erityisesti suojeltava valkoreunapussikoi on tavattu Harttusenmäen alueelta vuonna 2002. Laji on luokiteltu uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) erittäin uhanalaiseksi (EN). Esiintymän nykytila
ei ole tiedossa.
Putkilokasveihin kuuluva uhanalainen peltorusojuuri kasvaa Kolunkulman EtuSihvolassa. Laji on luokiteltu uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym.
2010) erittäin uhanalaiseksi (EN). Esiintymä oli edelleen olemassa vuonna
2011.
Putkilokasveihin kuuluva etelänhoikkaängelmä on kasvanut selvitysalueella ainakin neljässä paikassa 1980- ja 1990-luvuilla: Etu-Sihvola, Taka-Sihvola,
Ylä-Vähälä ja Rahtila. Näistä ainakin Etu-Sihvolan ja Ylä-Vähälän esiintymät
olivat edelleen olemassa vuonna 2011. Etelänhoikkaängelmä on luokiteltu
(Rassi ym. 2010) Suomessa vaarantuneeksi (VU).
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Hertta-tietojärjestelmässä on 1990-luvulta pikkutikkahavainnot Vesivehmaan
Kolunkulmasta ja Urajärven tikkametsän luonnonsuojelualueelta. Pikkutikka
on edelleen luonnonsuojeluasetuksella uhanalaiseksi säädetty laji, mutta arvioitu uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa (Rassi ym. 2010) elinvoimaiseksi
(LC) lajiksi.
4.5.3 Muut huomionarvoiset lajit
Muiden huomionarvoisten lajien esiintyminen arvokkailla luontokohteilla on
mainittu alaluvuissa 4.1–4.4.
Kovakuoriaisiin kuuluva surunirppu on tavattu Vesivehmaan Jenkkapirtin läheltä vuonna 2009. Laji on luokiteltu uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa
(Rassi ym. 2010) silmälläpidettäväksi (NT). Esiintymän nykytila ei ole tiedossa.
Ketoneilikkaa ja kangasajuruohoa todettiin kesällä 2011 kasvavan useassa paikassa Vesivehmaankankaalla teiden 313 ja 3132 pientareilla. Molemmat lajit
on luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomessa silmälläpidettäviksi (NT). Samoin
silmälläpidettävä (NT) ahokissankäpälä esiintyi monin paikoin II Salpausselän
alueen mäntyvaltaisissa metsissä.
Silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) ketonoidanlukko kasvaa Vesivehmaan lentokentällä. Paikalla kasvaa myös ketoneilikkaa, kangasajuruohoa ja ahokissankäpälää, jotka ovat silmälläpidettäviä (NT) lajeja.
Alueellisesti uhanalainen (RT) pussikämmekkä on tavattu Vesivehmaan Suopellosta vuonna 1990. Lajia ei löydetty vuonna 2011.

5 SUOSITUKSET
Alaluvuissa 4.1–4.4 luetellut arvokkaat luontokohteet tulee osoittaa kaavakartassa sopivilla kaavamerkinnöillä ja niihin liittyvillä määräyksillä. Kohteiden
välittömään läheisyyteen ei tule osoittaa sellaista maankäyttöä, joka voisi vaikuttaa epäedullisesti luontoarvojen säilymiseen.
Alaluvuissa 4.5.2–4.5.3 luetelluille huomionarvoisten lajien esiintymispaikoille
ei tulisi osoittaa nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä. Esiintymät eivät kuitenkaan edellytä erityisiä kaavamerkintöjä tai -määräyksiä. Liito-oravaa ja
kangasvuokkoa koskevat suositukset on annettu Vauhkosen (2011) raportissa.
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