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1. Johdanto
Schauman Arkkitehdit Oy/Harjattulan Kehitys Oy tilasivat huhtikuussa 2011 Suomen Luon-
totieto Oy:ltä Turun Kakskerran Harjattulassa sijaitsevan asemakaava-alueen luontoarvojen 
perusselvityksen. Alueelta on aiemmin tehty yleiskaavatasoinen luontoselvitys v. 2004 (Suo-
men Luontotieto Oy). Maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset täyttävää selvitystä käytetään 
alueen maankäytön suunnittelussa tausta-aineistona.

2. Aineisto ja menetelmät
Inventointialueelta selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit 
(Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt 
(1996/1093, 10§) ja Vesilain suojelemat kohteet (Vesilaki 1961/264, 15a § ja 17a §). Inven-
tointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen (Pääkkönen 2000)
mukaisesti. Koko alueelta, golf-kentän viheriöitä ja kiinteistöjen piha-alueita lukuun ottamatta 
etsittiin uhanalaisia putkilokasvilajeja ja osasta aluetta tehtiin lohkokohtaiset yleiskuvauk-
set. Erityishuomio kiinnitettiin niille alueille, joihin maankäyttöä on alustavasti suunniteltu. 
Maastoselvityksessä etsittiin uhanalaisten tai vaateliaiden putkilokasvien lisäksi uhanalaisla-
jistoa myös muista eliöryhmistä (mm. kääpäsienet, puiden runkojen ja kallioseinämien epi-
fyyttilajit). Alueelta tehtiin muiden selvitysten yhteydessä jätöshavaintoihin perustuva liito-
oravaselvitys. Pesimälinnustoselvitys toteutettiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää 
käyttäen (Koskimies 1998), kuitenkin siten, että inventointi koski vain Lintudirektiivin liitteen 
I pesimälajeja sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) mainittuja lajeja. 
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin maastokäynneillä 24.5 ja 21.6. Samassa yhtey-
dessä alueen pesimälinnusto kartoitettiin. Alueen rannoille ja golf-kentän lampareille tehtiin 
viitasammakkoselvitys, joka toteutettiin kutuaikaisella kuunteluhavainnoinnilla sekä etsimällä 
aikuisia sammakoita lammikoiden reunamilta ja rannoilta. Selvitys tehtiin 5.5.2011

Ketotädyke kuuluu alueen ketolajistoon
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Alueelta haettiin lepakoille sopivia talvehtimisraunioita ja mahdollisia lepakoiden pesin-
tään sopivia kohteita, mutta systemaattista lepakkoselvitystä ei alueelta tehty.  Golf-kentän 
lampareilta etsittiin kesäkuun käynnillä EU:n erityisesti suojelemia sudenkorentolajeja tulok-
setta.

Alueelle tehtiin vielä 10.8 maastokäynti loppukesän putkilokasvilajiston inventoimiseksi. 
Maastotöistä ja raportin kirjoittamisesta vastasi FM, biologi Jyrki Oja Suomen Luontotieto 
Oy:stä. Maastotöissä avusti Tikli Matikainen. Raportin taittoi Eija Rauhala (Tmi.Eija Rauhala).

Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luonto-
tietoa. Taustaselvityksen yhteydessä käytiin läpi Lounais-Suomen ympäristökeskuksen arkis-
to sekä Turun yliopiston kasvimuseon arkistotietoja uhanalaisen putkilokasvilajiston osalta. 
Kakskerran alueelta on aiemmin tehty yleiskaavatasoinen luontoselvitys (2005), ja myös koko 
Turkua koskeneissa selvityksissä aluetta on inventoitu (mm. Lehtomaa 1998).

3. Tutkimusalue
Inventointialue sijaitsee Turun kaupungin eteläosassa Kakskerran saaren itäpäässä. Kasvi-
maantieteellisesti alue kuuluu hemiboreaaliseen tammivyöhykkeeseen, jolle ovat tyypilli-
siä jalopuulehdot ja runsaslajiset keto- ja niittyalueet. Inventointialueella ei jalopuulehtoja 
kuitenkaan esiinny ja jalopuustoonkin kuuluu vain muutamia tammia, metsälehmuksia ja 
vaahteroita. Sen sijaan alueella on useita ketokohteita ja ketolajistoa kasvaa lähes jokaisen 
metsäsaarekkeen reunamilla. Valtaosa inventointialueesta on golf-kenttä aluetta tai talojen 
pihapiirejä. Erityisesti ranta-alueet ovat tiheään rakennettuja. Golf-kentän viheriöiden väliin 
jäävat metsäsaarekkeet ovat pääosin hoidettuja talousmetsiä eikä alueella ole vanhaa metsää. 
Pienvedet ja suot puuttuvat alueelta täysin golf-kentän lampareita lukuun ottamatta. Suunnit-
telualueen rantaviiva on lähes kokonaan rakennettua pihaympäristöä. Rantaa kiertää paikoin 
melko harvakasvuinen ruovikkoreunus.

. 

Alueen rannat ovat rakennettuja
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4. Tulokset
4.1 Kohteiden kuvaus
Koko inventointialueelta ei tehty lohkokohtaista kasvillisuuden kuvausta. Luontoarvoiltaan 
merkittävimmiltä kohteilta sekä joiltakin niiltä kohteilta, joihin rakentamista on alustavasti 
suunniteltu, tehtiin kasvillisuuden yleiskuvaus, jossa selvitettiin mm. kohteen luontotyyppi, 
putkilokasvillisuuden valtalajisto ja mahdolliset vaateliaammat lajit. Kohteiden muut luonto-
arvot kuten lahopuun tai kolopuiden määrä, luonnontilaisuus ym. käsiteltiin kohdekohtaises-
ti. Alueelta ei tehty systemaattista putkilokasvilajilistaa.

Lohko 1
Lohko käsittää kallioisen metsäsaarekkeen, jota golfkenttä ympäröi joka puolelta. Lohkon 
poikki kulkee huoltotie ja alueelle on myös läjitetty maakasoja ja osa alueesta on varasto-
kenttää. Metsäinen osa oli keväällä melko tiheäpuustoista sekametsää, jossa puustoon kuuluu 
mäntyä (Pinus sylvestris), kuusta (Picea abies), haapaa (Populus tremula) ja rauduskoivua (Be-
tula pendula). Pensaskerroksen lajisto koostuu mm. taikinanmarjasta (Ribes alpinum), orjan-
ruususta (Rosa dumalis) ja katajasta (Juniperus communis). Alueella on muutamia lahopuita 
ja kolopuita, joissa mm. uuttukyyhky pesii. Koko alue on harvennettu kesällä 2011 ja nyt 
lohkon alue on puistomainen ja harvapuustoinen. Saarekkeen reunoilla kasvaa jonkin verran 
ketolajistoa, kuten mäkitervakkoa (Lychnis viscaria) ja isomaksaruohoa (Sedum telephium)

Kohteen pesimälinnustoon kuuluu uuttukyyhky (1 pari), pensaskerttu (1 paria) ja lehtokert-
tu (1 pari). Metsäsaarekkeen harvoissa lahopuissa näkyi tikkojen ruokailujälkiä.

Lohko 2
Lohkon alueella on monilajinen kulttuuriketo. Kedon arvokkain osa sijaitsee lohkon länsireu-
nalla, jossa kasvillisuus on matalakasvuista. Näillä kohdin lajistoon kuuluu mm. isomaksa-
ruoho, lituruoho (Arabidopsis thaliana), kevätkynsimö (Erophila verna), ketotädyke (Veronica 
arvensis), hietalemmikki (Myosotis stricta), mäkitervakko, sikoangervo (Filipendula vulgaris) 

Lohkon 2 ketoa
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ja törrösara (Carex muricata). Lohkon etelä- ja itäreuna ovat hieman rehevöityneitä ja val-
talajisto koostuu nurmipuntarpäästä (Alopecurus pratensis) ja nurmilauhasta (Deschampsia 
cespitosa). Pensaskerroksen lajistoon kuuluu orjanruusu ja kalliotuhkapensas (Cotoneaster 
integerrimus). Lohkon itäreunan kentänreunuksella on kevätesikkoesiintymä (Primula veris).

Lohko 3
Metsäinen lohko, jonka keskiosassa on taimettunut hakkuuaukea mäen päällä. Lehtipuuval-
tainen taimikko on paikoin hyvin tiheä ja vesaikko koostuu pääosin koivusta ja pihlajasta 
(Sorbus aucuparia). Mäkialueen rinteet ovat loivia. Puusto on kuusivaltaista ja nuorehkoa. 
Alueen eteläpäässä pellon reunustalla on hieman vanhempi kuusimetsäkuvio. Metsätyyp-
pi alueella on mustikkatyypin kangasta ja aluskasvillisuuden valtalajisto koostuu mustikasta 
(Vaccinium myrtillus), puolukasta (Vaccinium vitis- idaea) sekä metsälauhasta (Deschampsia 
flexuosa). Alueen eteläpäässä aluskasvillisuus on hyvin niukkaa kuusikon varjostuksen vuok-
si. Lohkon luontoarvot ovat tavanomaiset eikä vaateliaampaa lajistoa esiinny alueella.

Lohkon pesimälinnusto on niukkaa havumetsien peruslajistoa.

Lohko 4 
Keikkulanmetsän mäen lakialue on tiheää lehtipuutaimikkoa, mutta alueen eteläosassa kas-
vaa varttunutta sekametsää. Eteläreunan puusto koostuu kookkaista kuusista, rauduskoivuista, 
männyistä ja haavoista. Alueella on muutama kolopuu ja inventoinnissa havaittu harmaa-
päätikka saattoi pesiä tällä alueella. Keikkulanmetsän itäreuna harvennettiin kesällä 2011 ja 
tällä hetkellä alue on puistometsää, jossa aluspuusto ja pensaskerros on niukkaa tai puuttuu 
kokonaan. Metsätyyppi alueella on mustikkatyypin kangasta, joskin taimikkoalue on pio-
neerilajien kuten metsälauhan 
ja metsäkastikan (Calamagrostis 
arundinacea) dominoimaa. Vaa-
teliaampaa kasvilajistoa ei koh-
teella havaittu.

Harmaapäätikan lisäksi loh-
kon alueella havaittiin puukii-
pijä.

Yleiskuva lohkon 3 alueelta
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Lohko 5
Lohko 5 käsittää tiheäpuustoisen entisen huvila-alueen. Umpeutuneen metsän seassa on 
heikkokuntoisia rakennuksia ja umpeenkasvanut puutarha. Puusto on kuusivaltaista ja pai-
koin tiheää. Aluskasvillisuus on entisen puutarhan alueella hyvin rehevää ja alueella kas-
vaa mm. omenapuita (Malus domestica), syreenejä (Syringa sp) ja ukkomansikkaa (Fragaria 
moschata) . Aluskasvillisuuden hieman vaateliaammasta lajistosta mainittakoon sinivuokko 
(Hepatica nobilis), valkolehdokki (Platanthera bifolia) sekä jänönsalaatti (Mycelis muralis). 
Alueella on jonkin verran lahoavaa pienpuuta. Osa alueesta on roskaantunut ja rakennukset 
ovat heikkokuntoisia.

Lohkon pesimälinnustoon kuuluu satakieli, lehtokerttu ja mustapääkerttu.

Lohko 6 Metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (avokal-
lio ja jyrkänne)
Golf-kentän reunalle sijoittuva metsäinen kalliomäki ja jyrkänne. Itse avokallio on hyvin pie-
nialainen ja niukkalajinen, mutta mäen eteläreunalla on avokalliolaikku, jossa on kallioketo-
kasvillisuutta. Lajistoon kuuluu mm. haurasloikko (Cystopteris fragilis), mäkitervakko ja keto-
orvokki (Viola tricolor). Mäen lakialueen puustoon kuuluu näyttäviä mäntyjä ja kohteella ei 
näy kulumisen merkkejä.

Lohko 7  Metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (avokal-
lio ja jyrkänne)
Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee hyvin näyttävä avokallio ja jyrkänne. Maisemakuvaa 
hallitsevan jyrkänteen päällä on erittäin edustava kallioketo, jonka putkilokasvilajistoon kuu-
luu vaateliaita lajeja. Kalliokedon putkilokasvilajistoon kuuluu mm. haurasloikko, tummarau-
nioinen (Asplenium trichomanes), liuskaraunioinen (Asplenium septentrionale), mäkihorsma 
(Ebilobium collinum), keto-orvokki, pelto-orvokki, pölkkyruoho (Arabis glabra), isomaksa-
ruoho, kalliokielo (Polygonatum odoratum), huopakeltano (Pilosella officinarum ryhmä), 
mäkikuisma (Hypericum perforatum), ukontulikukka (Verbascum thapsus), ketotädyke, hie-
talemmikki, rantatädyke (Veronica longifolia), rohtotädyke, ketokeltto (Crepis tectorum),  lit-
teänurmikka (Poa compressa) ja mäkikattara (Bromus hordeaceus).

Lohkon 7 näyttävä jyrkänne
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Kohde on hyvin säilynyt ja mm. sammal- ja jäkäläkasvustot eivät ole kuluneita. Pohjoiseen 
avautuvan jyrkänteen alaosassa on muutamia tihkupintoja, mutta vaateliasta tihkusammalla-
jistoa ei kohteella esiinny. Kohteelta on edustavat näkymät golf-kenttäalueelle ja lähiympä-
ristöön.

Lohko 8 Metsälain 10 § tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö   
(avokallio)
Paasikivi-opiston koillispuolella sijaitsevan kallioalueen rinteet ovat melko jyrkät. Jyrkänteen 
alapuolista metsää on lännenpuolelta harvennettu ja alue on avointa. Mäen lakialueella on 
kallioketoa, jonka putkilokasvilajisto on kuitenkin alueen muita kallioita niukempaa. Hieman 
vaateliaampaan lajistoon kuuluvaa haurasloikkoa esiintyy kallion laella. Kallion itäpuolella 
on varttunutta männikköä, jossa nuolihaukka pesi kesällä 2011. Pesä sijaitsi vanhassa varik-
senpesässä ja poikaset olivat alueella vielä 10.8.

Lohko 9
Ullankallio on metsäinen kallioalue, jossa kallioita kiertää varttunut sekametsäkuvio. Rin-
teiden alaosissa ja kallioiden välisissä notkelmissa puusto on varttunutta ja metsätyyppi on 
mustikkatyypin tuoretta kangasta. Alueella on kaksi erillistä avokalliota, joista eteläisin on 
terassimainen. Kummallakin kalliolla on kallioketoja, joiden lajisto on monipuolista. Alueella 
kasvaa mm. haisukurjenpolvea, isomaksaruohoa, kevätkynsimöä, keto-orvokkia, kalliohors-
maa, haurasloikkoa sekä ketoneilikkaa (Dianthus deltoides). Harvinaisin laji on kuitenkin 
yksivuotinen mäkihärkki (Cerastium semidecandrum), jota kasvoi kymmenkunta yksilöä suu-
rimmalla kallioalueella. Mäkihärkki on lounais-saaristoon rajautunut laji, joka vain harvoin 
kasvaa sisäsaariston kallioilla. Laji on ilmeisesti taantunut viime vuosina. Ullankallion kalliot 
ovat hyvin säilyneitä eikä kulumisen merkkejä näkynyt alueella. Lohkon länsireunalla mökki-
tien varressa kasvaa kookas, suorarunkoinen metsälehmus.

Lohko 10
Lohko 10 käsittää laajan, puustoisen mäkialueen, jossa ei kuitenkaan yhtä pientä jyrkännettä 
lukuun ottamatta ole avokallioita.

Ullankallion_kallioketoa
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4.2 Liito-oravaselvitys
4.2.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten eri-
tyisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.2010) 
laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tar-
kasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen vuosi-
kymmenen aikana jopa 30 % (mm Hanski 1998) ). Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä 
Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei 
hävitetä eikä heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, 
mikäli lajin suojelutaso säilyy suotuisana.

4.2.2 Käytetyt menetelmät
Liito-oravainventointi suoritettiin jätöshavainnointia käyttäen ja lisäksi asemakaava-alueelta 
etsittiin sopivia kolopuita, joissa liito-oravat pesivät ja joita ne käyttävät päivälepopaikkoi-
naan. Inventointi suoritettiin muiden selvitysten yhteydessä touko-kesäkuussa. Liito-orava-
esiintymien etsintä on helpointa ja samalla tarkinta kevättalvella, jolloin reviirillään oleskele-
vien liito-oravien jätökset kertyvät sulavan lumen pinnalle helposti havaittaviksi jätöskasoiksi. 
Keski- ja loppukesän umpeutuneen kasvillisuuden keskeltä jätösten löytyminen saattaa olla 
erittäin hankalaa. Lisäksi jätökset hajoavat kesällä varsin nopeasti ja liito-oravat liikkuvat tal-
veen verrattuna laajemmalla alueella. Tutkimusalue kuljettiin systemaattisesti läpi jalkaisin ja 
kaikkien suurimpien puiden tyvet tarkastettiin jätösten löytämiseksi.

4.2.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä ja alueen sijainnin vuoksi liito-
oravan esiintyminen on epätodennäköistä. Vaikka osa alueesta on liito-oravalle soveltuvaa 
elinympäristöä, ei nyt tehdyssä inventoinnissa havaittu mitään merkkejä lajin mahdollisesta 
esiintymisestä alueella. 

Kakskerran-Satavan alueelta ei ole julkaistuja liito-oravahavaintoja ja lajia on haettu alueelta 
lukuisten selvitysten yhteydessä systemaattisesti. Laji puuttuu lähes kaikilta sisäsaariston saarilta 
luontaisen leviämisesteen vuoksi. Esim. Turun Ruissalossa lajia ei ole koskaan havaittu.

Vähälukuinen jänönapila kasvaa alueella mm. viheriöillä
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4.3 Pesimälinnusto
Alueen pesimälinnusto selvitettiin kahteen käyntikertaan perustuvalla kartoituslaskentamene-
telmällä (Koskimies 1988). Selvityksessä inventoitiin ainoastaan EU:n lintudirektiivin liitteen 
I lajit sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa mainitut lintulajit. Peruslinnustoa ei laskettu 
eikä linnuston tiheyttä arvioitu. Alueen valtalajisto koostuu havumetsien ja kulttuuriympäris-
tön peruslajeista. Peippo, pajulintu, talitiainen, sinitiainen ja räkättirastas muodostavat alueen 
valtalajiston. Suunnittelualueen alueen pihoilla on jonkin verran linnunpönttöjä ja rannoilla 
on muutamia telkänpönttöjä. Näiden lisäksi alueen metsäkuvioissa on jonkin verran luon-
nonkoloja ja pökkelöitä. Keväällä 2011 alueen arvokkain pesimälintu oli pikkulepinkäinen, 
jolla oli reviiri suunnittelualueen länsireunan pensaikkoisella alueella. Inventoinnissa alueel-
la havaittiin myös harmaapäätikka, jonka pesinnästä alueella ei kuitenkaan saatu varmuutta

Pensaikko ja lehtolajeista alueella havaittiin mm. satakieli (4 paria), luhtakerttunen (1 
pari), mustapääkerttu (2 paria), sirittäjä (2 paria) sekä lehtopöllö (1pari).

4.3.1 Alueella esiintyvät Lintudirektiivin liitteen I pesimälajit

Harmaapäätikka (Picus canus) 1 pari ?
Lohkon 4 alueella havaittiin inventoinnissa harmaapäätikkakoiras, mutta pesäkoloa tai muuta 
pesintään viittaavaa havaintoa ei lajista tehty. Laji liikkuu kesäaikaan vain vähän, joten lintu 
todennäköisesti pesi joko suunnittelualueella tai sen lähistöllä. Laji on Kakskerrassa melko 
yleinen pesimälintu

Palokärki (Dryocopus martius) 1-2 paria
Asemakaava-alue kuuluu ainakin yhden ja todennäköisesti kahden palokärkiparin laajaan 
reviiriin. Laji ei kuitenkaan itse suunnittelualueella pesinyt. Alueella on joitakin riittävän suu-
rirunkoisia puita lajin pesimäpaikoiksi ja joitakin vanhoja pesäkoloja alueella havaittiin.

Pikkulepinkäinen ( Lanius collurio) 1 pari
Keväällä 2011 alueen arvokkain pesimälintu oli pikkulepinkäinen, jolla oli reviiri suunnitte-
lualueen länsireunan pensaikkoisella alueella. Reviiri sijoittui Kakskerrantien ja golf-kentän 
väliselle osin pensaikkoiselle alueelle.

Harmaapäätikka tavattiin alueella pesimäaikaan
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4.3.2. Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa(Rassi ym 
2010) mainitut lintulajit

Rantasipi (Actitis hypoleuca)  1 pari
Alueella havaittiin yksi varoitteleva rantasipi alueen koilliskulmauksessa. Laji hyvin todennä-
köisesti pesi alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa laji luokitellaan silmälläpidettä-
väksi (NT)

Käenpiika (Jynx torquila) 1 pari
Alueen eteläosassa havaittiin laulava käenpiika, joka tulkittiin alueella pesiväksi. Kansallises-
sa uhanalaisluokituksessa laji luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT)

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 3 paria
Alueella oli kolme sirittäjäreviiriä, joista kaksi sijaitsi lohkon 10 alueella ja yksi Ullankallion 
länsipuolella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa laji luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT)

4.4 . Viitasammakko ja lajin ekologian yleispiirteet
4.4.1 Tuntomerkit
Viitasammakko (Rana arvalis) on pienikokoinen, suurimmillaankin vain noin 5 cm mittai-
nen teräväkuonoinen sammakko. Täysikasvuinen viitasammakko on siis tavallisesti noin 2 
cm tavallista sammakkoa (Rana temporaria) lyhyempi. Lajin varmimmat tunnusmerkit ovat 
kuitenkin takajalassa. Viitasammakon räpylän ulkopuolelle jää 2,5-3 varvasluuta, kun sam-
makolla enintään 2. Jalkapohjan sisäsyrjän metatarsaalikyhmy on kova ja kookas, vähintään 
puolet sisimmän varpaan pituudesta; sammakolla tämä kyhmy on pehmeä ja pyöreä ja alle 
kolmannes varpaan pituudesta. Selkäpuoli on useimmiten harmaanruskea ja harvakseltaan 
tummien laikkujen kirjailema; vatsapuoli on lähes yksivärisen valkea. Selän sivuilla kulkevat 
ihopoimut ovat vaaleat. Keskiselässä saattaa olla vaalea pitkittäisjuova. Parhaimpiin lajitun-
tomerkkeihin kuuluu kutuaikana koiraiden ääntely, joka muistuttaa uppoavan pullon pulpu-
tusta ja on verraten hidas voup, voup, voup... Kuoron ääni muistuttaa kaukaa erehdyttävästi 
teeren soidinääntä.

Viitasammakkoa ei alueella havaittu
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4.4.2 Levinneisyys;
Viitasammakko on Itämerenalueen ja Venäjän pohjoisempien osien laji. Euroopassa eteläisim-
mät alueet ovat Ranskan luoteisosissa ja Alppien pohjoispuolella. Idässä levinneisyys jatkuu 
aina Siperiaan saakka. Suomessa pohjoisimmat havainnot ovat Napapiirin pohjoispuolelta. 
Pohjoisessa viitasammakko on kuitenkin eteläosia harvalukuisempi, kun taas Keski-Suomessa 
se on paikoin jopa sammakkoa runsaslukuisempi. Erityisen runsas se on Pohjanlahden maan-
nousemarannikon merenlahdilla. Turun seudulla laji on paikoin runsaslukuinen, mutta levin-
neisyys ei ole aukotonta.

4.4.3 Elintavat
Viitasammakko on pääasiassa hämäräaktiivinen, hitaasti liikkuva saalistaja, mutta voi koste-
alla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan päiväaktiivisia. Vii-
tasammakot ovat tavallisesti hidasliikkeisiä ja liikkuvat varsin pienellä alueella. Keväällä ne 
viihtyvät kutuvesissään, ja kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä 
ainoastaan muutaman metrin säteellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko 
palata samalle paikalle seuraavinakin vuosina. 

4.4.4 Talvehtiminen
Etelä-Suomessa viitasammakko hakeutuu horrokseen syys-lokakuussa ja herää huhtikuun tie-
noilla. Pohjoisempana horrosaika on pidempi. Viitasammakko talvehtii maassamme ilmei-
sesti yksinomaan vesien pohjissa, sekä makeassa, että murtovedessä. Viitasammakko suosii 
talvehtimispaikkana suurempia lampia ja järviä, mutta voi talvehtia myös lähteissä ja pienissä 
lampareissa ja mm. golf-kenttien vesilammikoissa lajia on tavattu.

4.4.5 Lajin uhanalaisuus
Viitasammakko on rauhoitettu ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajina sen lisääntymispaikko-
jen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Luontodirektiivin IV-liite: yhteisön tärkeinä pitämät eläin- ja kasvilajit, jotka edellyttävät 
tiukkaa suojelua. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiel-
lettyä.

4.4.6 Käytetty menetelmä
Alueen rannoille ja golf-kentän lampareille tehtiin viitasammakkoselvitys, joka toteutettiin 
kutuaikaisella kuunteluhavainnoinnilla sekä etsimällä aikuisia sammakoita lammikoiden reu-
namilta ja rannoilta. Selvitys tehtiin 5.5.2011. Tämän lisäksi muiden inventointien yhteydessä 
otettiin kiinni, tutkittiin ja määritettiin kaikki sammakkoyksilöt.

4.4.7 Tulokset
Alueella ei havaittu kutevia viitasammakoita ja vaikka golf-kentän lammikot vaikuttavat ihan-
teellisilta sammakkojen kutupaikoilta ei niissä havaittu viitasammakoita. Vaikka lampareet 
sopisivat viitasammakoiden kutupaikoiksi, niillä ei ole lähistöllä soveliasta elinympäristöä. 
Viheriöille joutuessaan ne päätyvät nopeasti petojen saaliksi. Alueen merenrannoilla ei ole 
suojaisia viitasammakoille soveliaita kutupaikkoja. Kaikki ranta-alueet ovat avoimia ja kaloil-
la on pääsy koko vesirantavyöhykkeelle. Kalat syövät nuijapäät ja myös aikuiset sammakot 
joten viitasammakolla ei ole sopivia kutupaikkoja alueen merenrannoilla. Kaikki alueella ha-
vaitut sammakot määritettiin tavallisiksi sammakoiksi (Rana temporaria).
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5. Yhteenveto
Suunnitellulla asemakaava-alueella ei esiinny Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia 
luontotyyppejä. Käytännössä kaikki alueen korkeat avokalliot täyttävät Metsälain 10 § vaati-
mukset erityisen tärkeistä elinympäristöistä (avokalliot). Alueen jyrkänteistä ainakin lohkojen 
6 ja 7 jyrkänteet täyttävät Metsälain 10 § kriteerit erityisen arvokkaasta elinympäristöstä (jyr-
känne). Vaikka alueen kasvillisuus on monin paikoin lehtomaista, ei selkeitä lehtokuvioita 
esiinny alueella. Osa pihapiireistä on kuitenkin lehdoiksi luokiteltavia erityisesti rannan tun-
tumassa. Alueella ei esiinny Vesilain (15 a ja 17 a) tarkoittamia suojeltavia pienvesiä, kuten 
lähteitä tai puroja. Suunnittelualueella ei ole perinnemaisemakohteita ja perinnebiotoopeiksi 
luokiteltavat niityt ovat nykyisin golf-viheriötä. Alueen kasvilajistoon kuuluu muutamia van-
haan asutukseen viittaavia arkeofyyttejä eli muinaistulokkaita. Näistä sikoangervoa ja pölk-
kyruohoa kasvaa golf-kentän reuna-alueilla ja metsäsaarekkeiden reunamilla. Suot puuttuvat 
alueelta kokonaan eikä alueen puusto ole poikkeuksellisen vanhaa. Osa alueesta on ihmisen 
voimakkaasti muokkaamaa pihaympäristöä, jossa kasvilajistossa näkyy voimakas kulttuuri-
vaikutus. Alueen metsiä hoidetaan talous tai puistometsinä ja lahopuuta alueella on niukasti. 
Alueen rannat ovat pääosin rakennettuja ja rantoja on muokattu virkistyskäyttöön sopiviksi. 

EU:n Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyy pesimäaikana ainakin harmaapää-
tikka, palokärki ja pikkulepinkäinen, jonka pesintä varmistui alueelta. Lähivesien luodoilla 
pesii myös kalatiiroja (mahdollisesti myös lapintiiroja), jotka kuuluvat Lintudirektiivin liitteen 
I lajeihin sekä valkoposkihanhia, jotka myös laiduntavat golfkentällä. Petolintulajeista nuoli-
haukka pesi alueella ja pöllöistä alueella esiintyy /pesii myös lehtopöllö. Alueen putkilokas-
vilajisto on melko runsas, ja lajistoon kuuluu vaateliaita lajeja kuten liuskaraunioista, kallio-
tuhkapensasta sekä mäkihärkkiä. Suunnittelualueella ei ole asuttuja liito-oravan elinpiirejä ja 
liito-oravan esiintyminen alueella on kohteen sijainnin perusteella hyvin epätodennäköistä.  
Alueella ei havaittu viitasammakoita.  Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvia lepakoita 
esiintyy varmasti alueella, mutta lepakoiden mahdollisia pesimäyhdyskuntia tai talvehtimis-
paikkoja ei inventoinnissa löydetty ja merkittävien talvehtimispaikkojen esiintyminen alueel-
la on epätodennäköistä sopivien louhikoiden puuttumisen vuoksi. EU erityisesti suojelemia 
sudenkorentolajeja haettiin golfkentän lampareilta tuloksetta. Lammikot olivat hyvin samea-
vetisiä ja niistä otettiin kasteluvettä ja ilmeisesti ne eivät ole riittävän pysyviä sudenkorentojen 
toukille, jotka kehittyvät vedessä usean vuoden ajan. 

Pikkulepinkäinen pesii alueen länsiosassa. Kuvassa nuori naaras
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