LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS
LOPPI, LAUNONEN – KORMU OSAYLEISKAAVA

Suunnittelualueelle on laadittu alustava luontoselvitys syksyllä 2008 AIRIX Ympäristö Oy:n
toimesta. Selvitys perustuu pääasiassa olemassa olleen aineiston analysointiin ja
maastokartoituksiin lähinnä alueen keskeisissä kohteissa. Koko suunnittelualue on tarkasteltu
yleispiirteisesti maisemanäkökohtia painottaen. Maastokartoitusten ajankohta on lisäksi ollut
soveltumaton lajikohtaisten luotettavien havaintojen tekoon.
Osayleiskaava-alueen luontoselvitystä on täydennetty Lopen kunnan toimesta kevään ja kesän 2009
aikana. Tehtävästä ovat vastanneet kunnan lupa- ja valvontatarkastaja Hannu Alén sekä harjoittelija
Mari Aalto. Aalto on vastannut Heinijärvien ja tiilitehtaan ympäristön selvityksestä.
Täydennystyö perustuu peruskartta- ja ilmakuvatulkinnan avulla valittujen kohteiden
maastotarkastuksiin sekä Kasvimuseolta saatujen harvinaisten kasvien esiintymispaikkojen
nykytilanteen selvittämiseen. Lisäksi on huomioitu maastokäynneillä muutoin havaitut erityiset
kohteet. Työn aikana on pyritty myös selvittämään Hämeen ELY-keskuksen uhanalaisten eliölajien
rekisteristä löytyvien esiintymien nykytila.
Maankäytön suunnittelussa huomioitavia kohteita
1. Kalattomanlampi
Luonnontilainen, alle hehtaarin suuruinen lampi, jolla edustava räme-/rahkareunus. Vesilain ja
metsälain mukaan suojeltava kohde.
2. Kallioalueet
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee useita jokseenkin merkittäviä kalliokohteita.
Edustavin näistä on kallioinventoinnissa arvokkaaksi luokiteltu Niittykallio. Kallioiden
lakialueet ovat osin jäkäläisiä karukkoja ja jyrkänteiden juurilla tavataan lehtoa. Niittykallion
itäjuurella lehto on rehevää ja siellä tavataan mm. imikkää ja lehto-orvokkia. Siellä löytyy myös
järeitä haapoja ja se soveltuu liito-oravan elinympäristöksi.
3. Silmänkanto
Kausikuiva noro, jonka ympärillä lehtokasvillisuutta. Lajistoon kuuluu mm. lehmus ja
korpinurmikka.
4. Isolukko
Entisen sorakuopan laiteilla paahdeympäristöä. Lajistoon kuuluu mm. silmällä pidettävä keltaapila sekä ruotsinpitkäpalko.

5. Kormu
Paahteinen rinneketo. Lajistoon kuuluu mm. silmällä pidettävä ketoneilikka, pölkkyruoho sekä
Lopen ainoalla tunnetulla kasvupaikalla heinäkaura.
6. Sillanpää
Tien pientareella on vuonna 2002 todettu hirvenkelloesiintymä. Hirvenkello on luokiteltu
vaarantuneeksi lajiksi. Pientareiden niiton johdosta lajia ei nyt havaittu.
7. Launonen
Kartanontien varrella sijaitsevan sammaloituneen kiviaidan päällä sijaitsee pieni
jänönsalaattikasvusto.
8. Vanha-Oinaala
Rehevä purolehto, jossa kasvaa mm. Lopella harvinaista keltavuokkoa.
9. Patterimäki
Hieman suunnittelualueen ulkopuolella, Patterimäellä, sijaitsee luonnonsuojelulain tarkoittama
lehmusmetsikkö, joka on nyt suojeltu. Vastaava metsikkö löytyy myös läheiseltä Lepokalliolta.
10. Harjumäki
Harjumäelle on perustettu luonnonsuojelualue. Alueella on vanhaa osin lehtomaista tuoretta
kangasmetsää.
11. Lintulanmäki S
Alueen metsä on vanhaa ja kuusivaltaista. Sekapuuna iäkkäitä haapoja ja jokunen lehmus.
Soveltuu liito-oravan elinympäristöksi.
12. Kallioinen
Kallioisten talouskeskuksen pohjoispuolella sijaitsee kahden mäen välissä rehevä lehto, jossa
kasvaa mm. lehmusta.
13. Korkea-aho ja Kormun vedenottamo W
Vanhahkoa lehtomaista kuusimetsää, jossa sekapuuna jonkin verran haapaa. Soveltunevat liitooravan elinympäristöiksi.
Syksyllä 2008 tehdyssä luontoselvityksessä kohdassa 4.1.3 Muut merkittävät kohteet esitetyt
mahdollisesti arvokkaat kohteet käytiin läpi ja todettiin, ettei niistä löydy sellaisia arvoja, jotka
vaikuttaisivat maankäytön suunnitteluun. Lisäksi todettiin, että Kallelantien läheisyydessä
sijainneet liito-oravan esiintymisalueet ovat tuhoutuneet hakkuiden johdosta jo vuosia sitten.

