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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. 
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