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1 YLEISTÄ
Tämä luontoselvitys on laadittu Lapin kunnan Teilinummen asemakaavatyötä varten. Selvityksen tavoitteena on selvittää suunnittelualueen arvokkaat luontokohteet
ja määritellä alueen maisematekijöitä. Luontoselvityksessä esitetään suosituksia
kaavoituksen suunnittelun apuvälineiksi. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen alueella ja edistää hyvän elinympäristön tavoitetta. Selvityksen on laatinut FM biologi Sanna Tolonen Air-Ix ympäristö Oy:stä.
Suunnittelualue sijaitsee Lapin kunnassa, kuntakeskuksesta kaakkoon. Suunnittelualueen luontoarvoja kartoitettiin 5.12.2006 tapahtuneella maastokäynnillä. Alue
kierrettiin ja alueelta kartoitettiin kasvillisuus sekä jätöshavainnot eläimistöstä.
Myös liito-oravan mahdollista esiintymistä alueella tutkittiin havainnoimalla maastossa mm. metsätyypit ja tarkistamalla mahdolliset kolopuut. Inventoinnin tulokset
esitetään oheisella liitekartalla.
Vuoden 2006 syksy oli ollut poikkeuksellisen lämmin ja sateinen. Koska maa ei
ollut kartoitusajankohtana vielä lumen peitossa, luontokartoitus tehtiin silmällä pitäen mahdollisuutta, että sitä voitaisiin tarkentaa myöhemmin, mikäli maastokäynti
antaisi viitteitä tarkennustarpeesta.

2 MAISEMA
Lappi kuuluu Lounaismaan maisemamaakuntaan ja tarkemmin Ala-Satakunnan
viljelyseutuun. Alueen maastonmuodot ovat vaihtelevat. Jokiuomia seuraavia peltolakeuksia täplittävät metsäiset alueet.
Suunnittelualue rajautuu lännessä Lapista etelään Hinnerjoelle kulkevaan tiehen.
Tältä tien tuntumassa maasto on avaraa männikköä ja maaston korkeus noin 36
m.p.y. Maasto laskeutuu ja jatkuu tieltä itään päin metsäisenä. Suunnittelualueen
keskivaiheilla alueen halkaisee etelä-pohjoissuuntainen painannealue, joka on
avoimena peltona ja viljelykäytössä. Tällä kohdalla suunnittelualueen maasto on
matalimmillaan maanpinnan korkeuden ollessa 27 m.p.y. Maasto kohoaa mäkisenä, paikoin kallioisena koillista ja kaakkoa kohti mentäessä. Suunnittelualueen korkeimmat pisteet ovatkin itäosan etelälaidalla, missä kallioisen mäen lakialueen
korkeus on 48 m.p.y sekä itäosan pohjoislaidalla kallioisella mäellä, jossa maaston
korkeus on 45 m.p.y. Mäkien väliin jää alava, pieni peltoalue, joka on 29 m.p.y.
Aivan koillisessa suunnittelualueen maasto lähtee jälleen laskemaan kohti itää.
Pohjoispuolella alue rajautuu länsiosiltaan urheilukenttään ja metsään. Itäosan
mäkiset maastot rajautuvat ja laskeutuvat pohjoislaiteella paikoin jyrkästi laajahkoon avoimeen peltomaastoon. Idässä ja etelässä suunnittelualueen ulkopuolella
maasto jatkuu metsäisenä.
3 MAAPERÄ
Suunnittelualueen länsiosassa maaperä on kapealti Lapin keskustasta Hinnerjoelle
johtavan yhdystien (2070) varressa hiekkaa. Tästä itään maaperä on hietaa suunnittelualueen puoliväliin saakka hietaa. Suunnittelualueen puolivälistä itään maaperä on pääosin kallioista mäkeä. Myös länsiosan hietaisen alueen keskellä on pieni
ja matala kallioalue. Suunnittelualueen itäosassa kallioisen alueen keskellä taas on
pieni savikkoalue ja aivan itälaidalla on kallioinen maaperä muuttuu moreeniksi.
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4 KASVILLISUUS
Männikkökankaat
Suunnittelualueen eri osissa
sijaitsevat mäntykankaat ovat
valoisia ja karuja. Erityisesti
suunnittelualueen
itäosassa
maaston korkeusvaihtelut ovat
suuret ja maasto on kallioista
ja kivistä. Männyn (Pinus sylvestris) joukossa kasvaa paikoin jokunen koivu (Betula sp.)
ja kuusi (Picea abies). Pensaskerroksessa esiintyy paikoin mm. kataja (Juniperus
communis).
Kenttäkerroksessa
kasvaa
vaihtelevasti puolukkaa (Vaccinium vitis-idaea), mustikkaa
(Vaccinium myrtillus), variksenmarjaa (Empetrum nigrum), kanervaa (Calluna vulgaris). Pohjakerroksessa esiintyy
kangasmetsän
tyypillisiä
sammalia ja jäkäliä. Suunnittelualueen itäosassa, kallioisilla ja korkeammilla alueilla
jäkälät mm. valko-, harmaa- ja
palleroporonjäkälät
(Cladina
arbuscula,
C.
rangiferina,
C.stellaris), torvijäkälät (Cladonia sp.) sekä hirvenjäkälä
(Cetraria islandica) vallitsevat
paikoin pohjakasvillisuutta (CT). Laiteilla ja alueen itäosassa metsät ovat enemmän puolukkatyyppiä (VT). Puuston ikä vaihtelee. Suunnittelualueen eteläosassa
on avoimehkoa, käsiteltyä metsää.
Kuusivaltaiset kankaat
Kuusivaltaisia, mustikkatyypin (MT) kankaita, on suunnittelualueen alavilla osilla,
mäkien alarinteillä sekä peltojen laiteilla. Kuusien joukossa kasvaa paikoin koivua
ja mäntyä. Kenttäkerroksessa
esiintyy tyypillisesti mustikkaa ja
puolukkaa ja metsänpohja on
sammaleinen. Paikoin kariketta
on runsaasti.
Koivu-kuusi sekametsä
Suunnittelualueen
länsiosan
alavalla alueella on kosteapohjainen alue, jolla kasvaa kuusta
ja koivua ja pohjalla on lähinnä
kariketta. Alue on aiemmin ollut
mahdollisesti
suopohjainen,
mutta ojat ovat kuivattaneet aluetta.
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Ruohoinen kangas
Suunnittelualueen mäntyvaltaisessa länsiosassa on pienialainen ojan halkaisema
hieman ruohoisempia alue. Sekapuustoisella alueella kasvaa mustikan ja puolukan seassa talvikkia (Pyrola sp.), ketunleipää (Oxalis acetosella), vanamoa (Linnea borealis), rönsyleinikkiä (Ranunculus repens), metsäalvejuurta (Dryopteris
carthusiana) sekä heiniä mm. kevätpiippoa (Luzula pilosa). Tämä pieni alue
edustaa suunnittelualueen rehevintä luontoympäristöä.
Räme
Hyvin pienialainen isovarpuräme sijaitsee suunnittelualueen kaakkoiskulmassa,
painanteessa. Hyvin harvaan puustoon kuuluvat matalat mänty, koivu ja kuusi.
Kenttäkerrokseen kuuluvat mm. suopursu (Rhododendron roseum), puolukka ja
mustikka.
Myös suunnittelualueen länsiosassa on pienellä alueella hieman soistumaa.
Puustoltaan mäntyvaltaisella alueella pohjakasvillisuudessa esiintyy rahkasammalia (Sphagnum sp.), karhunsammalia (Polytrichum sp.) ja puolukkavaltaisen varvuston joukossa on satunnaisesti mm. suopursua.
Hyvin pienialaisia soistumia on myös painanteissa.
Lehti- ja sekapuustoiset alueet
Suunnittelualueen
länsiosassa,
pienen pellon pohjoispuolella on
kivikkoisessa rinteessä koivikkoa,
tien vieressä sekametsää, jossa
kasvaa kuusta, mäntyä ja koivua
sekä muutama järeä haapakin.
Pohjakasvillisuus on paikoin heinittynyttä, paikoin varpuista lajiston edustaessa tavanomaista
metsänpohjan kasvillisuutta.
Pellon laiteilla on paikoin muuallakin pienialaisia lehtipuustoisia
alueita.
Taimikko
Koillisosassa suunnittelualuetta ja pienen peltoalueen pohjoispuolella on nuorehkoa, avointa mäntytaimikkoa. Männyn lisäksi alueilla kasvaa koivua, katajaa. Hakkualueille tyypillisesti heinittyneessä kenttäkerroksessa esiintyy jonkin verran tavanomaisia varpuja, kuten mustikkaa ja puolukkaa.
Pelto
Aktiivisessa käytössä olevat pienehköt peltoalueet.
5 ELÄIMISTÖ
Alueen eteläosassa liikkuu jätöshavaintojen perusteella hirvi.
Liito-orava
Kasvillisuuskartoituksen yhteydessä kartoitettiin alueen liito-oravalle soveliaita
metsätyyppejä. Alueen metsät eivät edusta liito-oravan suosimia metsätyyppejä.
Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia ja kuusivaltaisten alueiden puusto taas on nuorehkoa. Itäosassa, pellon laidan haavikosta ei myöskään löydetty kolopuita.
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Liito-oravan biologiaa
Liito-orava (Pteromus volans) suosii vanhempia kuusivaltaisia metsiä, joissa on riittävästi
järeitä kuusia ja kolohaapoja tarjoamaan suojaa sekä pesäpuiksi. Sopivien pesäpaikkojen
lisäksi liito-oravan reviirillä on oltava riittävästi myös ravintopuita, kuten koivuja, haapoja ja
leppiä. Liikkuessaan reviirillään alueelta toiselle liito-oravat voivat käyttää myös nuoria metsiä, taimikoita ja siemenpuuhakkuualueita. Puuttomat avohakkuut, nuoret taimikot ja muut
avoimet alueet eivät sovellu liito-oravalle.
Liito-oravat liikkuvat laajoilla alueilla. Urosten reviirin keskimääräinen koko on noin 60 hehtaaria ja naaraiden 8 hehtaaria. Liito-oravalla on ja se käyttää useita pesiä elinpiirillään.
Kesällä liito-oravan ravintoa ovat lehtipuiden, erityisesti haavan, lepän ja koivun, lehdet.
Talvella se käyttää ravinnokseen lepän ja koivun norkkoja, sekä havupuiden kukintoja ja
vuosikasvaimia.
Uhanalaisuus
Liito-orava on luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa. Uhanalaisuusluokitus perustuu kannan taantumiskehitykseen. Liitoorava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV a lajeihin, joiden suojelutason tulee säilyä
suotuisana. Suomen luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a)
tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

6 SUOSITUKSET MAANKÄYTTÖÖN JA KAAVOITUKSEEN

Suunnittelualueella ei ole metsä-, vesi- tai luonnonsuojelulainmukaisia kohteita.
Suunnittelualueen luonto on karua, pääosin mäntyvaltaista kangasta ja lajisto on
tavanomaista. Luoteisosan ruohoinen kankaan osa monipuolistaa suunnittelualueen luontoa. Tämä alue on hyvin pienialainen ja lajistoltaan niukka sekä ojitettu.
Sillä ei ole erityistä luonnonsuojelullista arvoa, mutta jos mahdollista, se toivotaan
voitavan ottaa huomioon alueen suunnittelussa.
Maastokartoitus ei antanut viitteitä kartoituksen tarkennustarpeille myöhempänä
ajankohtana.

Air-Ix Ympäristö Oy
Tampereella 11.1.2007

Sanna Tolonen
Biologi, FM
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