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Sääskin
niemen kaavamu
k
uutos – luontose
elvitys
1

Johda
anto
aalla Kolimajärven po
ohjoisrannalla Kärväsk
kylän Sääkssiniemessä on suunnittteilla
Pihtiputa
kaavamuutos rakennuspaikan
n siirtämise
eksi Alvajärrven Savisa
aaresta, jok
ka ei sovellu
u
kentamisee
en, Sääskin iemeen rak
kentamiselle soveltuva
aan paikkaan. Tähän
rantarak
liittyen alueella
a
suo
oritettiin su
uunnitellun uuden rake
ennuspaika
an luontoarrvot selvittä
ävä
maastok
käynti, jonk
ka tulokset esitellään tässä raportissa.
Maastottyöt FM Tuo
omo Pihlaja
a FCG Oy:sttä. Raportin
n laati FM T
Tuomo Pihla
aja FCG Oy
y:stä.

2

Selvittysalue
niemen loun
naiskärjessä
ä olemassa
a olevien
Selvitysalue sijaitsee Sääksin
uspaikkojen
n välissä. Se
elvitysaluee
en pinta-ala on noin 1 ha. Kartta
a kuva
rakennu
selvitysa
alueesta on
n esitetty k uvassa 1 ja
a ilmakuva kuvassa 2..

Kuva 1 Selvitysalue merkittynä
m
punaisella .
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Kuva 2 Ilm
makuva selv
vitysaluees
sta.

3

Menettelmät
k
lä pi jalan aamulla 12.5.2015. Alue
eelta kartoitettiin
Koko selvitysalue kuljettiin
yypit, pesim
mälinnusto jja tarkasteltiin mahdo
ollisten uha
analaisten la
ajien
luontoty
esiintym
mistä. Aluee
elta etsittiin
n merkkejä liito-oravis
sta ja viitassammakoistta ja arvioittiin
alueen sopivuutta
s
näille lajeil le.
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Tulok
kset

ntotyypit
4.1 Luon
o hyvin ha
arvaksi hak
kattua vartttunutta män
ntyä kasvavaa kuivah
hkoa
Koko selvitysalue on
pi). Nuorta koivua kasv
vaa niukastti aluspuun
na. Alue on
kangastta (VT, puolukkatyypp
varsin kivikkoinen.
k
Kenttäkerrroksessa kasvaa puolukkaa, niuk
kemmin mu
ustikkaa ja
harvaks
seltaan suop
pursua ja k
kanervaa.
Selvitysalueella ei esiinny uha
analaisia luontotyyppe
ejä tai metssälain tarko
oittamia eriityisiä
elinympäristöjä.
min puolin avoimesti jo
j rakennetttuun loma-asutuksee
en.
Selvitysalue rajauttuu molemm
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Kuva 3 Näkymä selvitysalueen keskeltä kaakon suuntaan.

Ranta on karu ja kivikkoinen ja kasvillisuutta on vain kapealti. Rantaviivassa kasvaa
varttunutta mäntyä ja matalana katajaa, kuusta ja lehtipuita.

Kuva 4 Näkymä niemen länsireunaa pitkin etelän suuntaan.

4.2 Pesimälinnusto
Alueella havaittiin tavanomaisia metsälajeja, joiden esiintymistä ovat osin ohjanneet
viereisten kesäasuntojen alueelle asetetut pöntöt. Maalinnustoa havaittiin sinitiainen,
talitiainen, pajulintu, västäräkki, peippo ja kirjosieppo. Selvitysalue kuuluu kaikkien
lajien osalta vain yhden parin reviiriin.
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Vesi- ja rantalinnustosta havaittiin vain yksi rantasipi. Laji on selvitysalueen kaltaisille
ranta-alueille tyypillinen ja laji pystyy esiintymään myös loma-asutukseen kaavoitetuilla
ranta-alueilla.
4.3 Liito-orava
Alue on luonteeltaan liian karu ja puustoltaan harva liito-oravan esiintymiselle.
Merkkejä lajista ei myöskään havaittu.
4.4 Viitasammakko
Selvitysalueella ei ole viitasammakon lisääntymisalueeksi sopivia ojikoita, lampareita tai
allikoita. Koliman rantaviiva on selvitysalueen kohdalla karu ja vähäkasvustoinen, eikä
se sovellu viitasammakon lisääntymisalueeksi.
4.5 Muut huomioitavat lajit
Alueella ei havaittu muuta huomioitavaa lajistoa, eikä sen esiintyminen ole alueen
luonteesta johtuen todennäköistä.
5

Johtopäätökset
Selvitysalueelta ei löytynyt kaavamuutokseen vaikuttavia luontoarvoja.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Jarmo Silvennoinen
aluepäällikkö, rkm

Tuomo Pihlaja
suunnittelija, FM biologi

