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1. Taustaa 
 

Selvitysalue sijaitsee Uuraisten kuntakeskustaajamasta noin kolmen kilometrin etäisyydellä 
Multiantietä (627) länteen, Mansikkamäentien varrella, Akko-järven rannalla. 

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen rantayleiskaava. Alueella on M- ja MY- aluetta. M- 
merkintä tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. MY-alue tarkoittaa maa- ja 
metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Metsähakkuu on näillä alueilla 
suoritettava alueen eristyisluonteen edellyttämällä tavalla siten, että maisemalliset ja muut 
ympäristölliset arvot säilyvät. 
 
Alueella on AP 1, 2 ja 3- merkinnällä olevia alueita, joista yksi AP 1-alue sijoittuu itse 
Akonniemeen. AP- tarkoittaa pientalovaltaista asuntoaluetta, numero osoittaa alueelle 
sijaitsevien rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Akonniemen kaakkoisosassa on RT-
merkinnällä oleva entinen leirintäalue. 
 
Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Akonniemen alueella 
on käynnistetty kunnanhallituksessa 13.5.2019 §115. Akonniemen asemakaavoitus  on 
käynnistetty kunnanhallituksessa 10.6.2019 §144. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:n mukaisesti kaavan tulee perustua merkittävät 
vaikutukset arvioivaan ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa 
on tarpeellisessa määrin mm. selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen 
toteuttamisen ympäristövaikutukset. 
 
Luontoselvitys on tehty toimeksiantona rantayleiskaavan muutoksen ja asemakaavoituksen 
tuoksi touko- kesäkuun 2019 aikana, johon kuului viitasammakkoselvitys toukokuun alussa 
ja kasvillisuusselvitys kesäkuun lopussa. Alue on kuljettu maastossa läpi mahdollisimman 
kattavasti ja alueelta on otettu kuvia. 
 
Selvityksen on tehnyt Uuraisten kunnan ympäristösihteeri Mia Rahinantti. 
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Kuva 1. Akonniemen selvitysalue. 
 

2. Menetelmät 
Akonniemen alueelle tehtiin viitasammakon havainnointikäynnit 26.4 ja 14.5, sekä 
luontoselvityskäynnit 14.6 ja 25.6.2019. Selvityksissä selvitysalueet (kuva 1) kierrettiin 
kokonaan läpi. Alueilta selvitettiin luontotyypit ja kasvillisuus luonne yleisesti. Lisäksi arvioitiin 
luontodirektiivin liitteen IV(a) lajiston mahdollista esiintymistä. Kaikki suojelullisesti arvokkaat 
lajit ja luontotyypit kirjattiin muistiin. 
 
Liito-oravan esiintymistä arvioitiin yleisesti käytettävällä papanakartoitusmenetelmällä. 
Selvitysalueen kaikkien varttuneiden kuusien ja koivujen, sekä kaikkien haapojen tyvet 
tarkastettiin ja lisäksi tehtiin tarkastukset elinpiirikuvion mahdollisten reunapuiden osalta. 
Samalla tarkasteltiin liito-oravan pesäpaikoiksi soveltuvien kolopuiden, pönttöjen ja 
risupesien esiintymistä.  
Kaikki olennaiset havainnot tallennettiin maastossa GPS-laitteen avulla paikkatiedoksi.  
 
Havaintojen arvottaminen pohjaa seuraaviin luokituksiin.  

 
2.1 Uhanalaiset lajit  

Suomessa uhanalaisten ja alueellisesti uhanalaisten lajien luokittelu perustuu kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämään uhanalaisuusluokitukseen. Viimeisin tarkastelu on 
linnuston osalta tehty vuodelle 2015 (Tiainen ym. 2016). Uhanalaisuusluokat ovat CR = 
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äärimmäisen uhanalainen, EN = erittäin uhanalainen, VU = vaarantunut. Lisäksi käytetään 
luokkaa NT = silmälläpidettävä, joka ei vielä tarkoita uhanalaisuutta.  
 

2.2 EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitut lajit  
Näiden lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luonnonsuojelulain nojalla kielletty.  

 
2.3 Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit  

Luonnonsuojelulain luontotyyppisuojelu koskee sellaisia laissa lueteltuihin luontotyyppeihin 
(LSL 29 §) kuuluvia alueita, jotka ovat luonnontilaisia tai luonnontilaiseen verrattavia.  

 
2.4 Uhanalaiset luontotyypit  

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus perustuu vuonna 2018 tehtyyn arviointiin (Suomen 
luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja). Selvitysalue kuuluu 
alueellisessa jaottelussa Etelä-Suomeen. Uhanalaisuusluokat kuten kohdassa 2.1.  

 
2.5 Metsälain erityiset elinympäristöt  

Metsälain (Metsälaki 10 §) monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt ovat 
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia kohteita, jotka erottuvat ympäröivästä 
metsäluonnosta selvästi. 
 

2.6 Vesilain suojeltavat luontotyypit  
Vesilain mukaisten kohteiden (Vesilaki 11 §) muuttaminen tai heikentäminen vaatii vesilain 
mukaisen lupamenettelyn. 
 

3. Maastoselvitys 

3.1.Selvitysalueen lounaan M-alue 
Rantayleiskaavassa M-alueeksi merkitty alue selvitysalueen lounaisosassa kasvaa noin 20-
vuotiasta mäntyä ja koivua. Kasvupaikka on suomuuttumaa, jossa kasvaa karhunsammalia, 
harmaasaraa ja tuppisaraa, metsälauhaa, metsäkastikkaa, metsätähteä. Paikoin kuivemmilla 
mättäillä puolukkaa ja kosteimmissa painanteissa kasvaa rahkasammalia ja lakkaa. Alue 
muuttuu itäänpäin mentäessä metsätyyppi muuttuu kuivemmaksi, tuoreeksi kankaaksi, jolla 
kasvaa mm. metsätähteä, oravanmarjaa ja nurmilauhaa. 
 

 
Kuva 2. Nuorta kasvatusmetsää selvitysalueen lounaisosassa 
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Tämän M-alueen pohjoisosan AP1-tontilla kasvaa noin 10 vuotiasta koivua, mäntyä, kuusen 
taimia ja pihlajaa. Kasvillisuutena kasvaa mm. hietakastikkaa, nurmilauhaa, metsälauhaa, 
lillukkaa, maitohorsmaa, kultapiiskua ja kangasmaitikkaa. 
 
 

3.2. Selvitysalueen eteläosan MY- ja K 62-alue 
Tällä merkinnällä on rajattu merkittävä puroalue, jolla on luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erityistä arvoa. Puro lukeutuu myös metsälain 10 §:n mukaiseen erityisen 
arvokkaaseen elinympäristöön. Puro laskee Akko-järvestä mm. Sääkspää järveen. Puro on 
kaavamerkintäalueeltaan luonnontilainen. 
 
Puron varressa kasvaa merkittävästi kurjenmiekkaa ja vehkaa. Muita kasveja puron varressa 
ovat suoputki, myrkkykeiso, terttualpi, verikurjenjalka, metsäkorte, suo-orvokki metsä- ja 
lehtokortetta, iso- ja pikkutalvikkia ja lehtokuusamaa, jota kasvoi erityisesti K 62 alueella. 
Puusto puronvarrella koostui lepästä ja muutamasta tervalepästä, iäkkäistä männyistä ja 
koivuista. 
 

 
Kuva 3. Akko-järvestä laskeva puro 
 
 
Lähestyttäessä Akko-järveä puron varrella kasvoi entistä enemmän kurjenmiekkaa ja 
vehkaa, sekä lisäksi järvikortetta, korpikastikka ja verikurjenjalkaa. Luhta-alueella kasvoi 
raatetta, lakkaa, pikkurantamataraa, luhta- ja jouhisaraa ja useita maariankämmeköitä. 
Rämesuoalueella, joka ympäröi järven ja puron luhta-aluetta, kasvoi pyöreälehtikihokkia aika 
runsaasti, suokukkaa, karpaloa, tupasvillaa, lakkaa, suopursua ja rahkasammalia. 
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Kuva 4 Maariankämmekkä ja raate Kuva 5. Pikkurantamatara 
 
Hyönteisistä alueella lenteli mm. niittyhopeatäplä (Boloria selene), neitokorento (Calopteryx 
virgo) ja runsaasti ruskoukonkorentoja (Aeshna grandis). 
 
Purosta lähteenpäin MY-alue muuttuu isovarpurämeeksi, jossa kasvoi eri ikäisiä mäntyjä ja 
koivuja, sekä suopursua. Sammalista alueella kasvoi karhunsammal ja rahkasammalia. 
Mättäillä kasvoi mm. puolukkaa ja kerrossammalia. 
 
Akko-järven Pappilanlahden lounaisrannassa ui isokoskelonaaras, jolla oli 11 poikasta. 
 
 

3.3. Eteläosan M-alue 

 3.3.1. Liito-oravan elinpiiri 
Akko-järven Pappilanlahden eteläranta on merkitty rantayleiskaavaan M-merkinnällä. Ranta-
alueelle on jätetty suojapuuvyöhyke ja merkintäalueen eteläinen osa on hakattu muutama 
vuosi sitten. Suojapuuvyöhykkeellä, joka oli leveydeltään noin 50 metriä, löytyi liito-oravan 
(Pteromys volans) elinpiiri ja sen lisääntymis- ja levähdysalue. Alueella kasvoi iäkkäitä 
haapoja ja kuusia, sekä leppää ja koivua. Haavoissa oli koloja, joista kolmen juurelta löytyi 
tuoreita papanoita kymmenittäin. Alueen luonnon monimuotoisuutta nosti myös runsas 
järeiden maapuiden määrä, jotka olivat lähinnä haapaa ja koivua. Maapuissa oli kääpiä, 
kuten mm. taula-, arina-, kuhmu- ja kennokääpää. 
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Kuva 6. Kennokääpä  Kuva 7. Kuhmukääpä 
 
Alueella on hyvin todennäköisesti lisääntyvä liito-oravanaaras ja sen tämän vuotisia poikasia, 
sillä idän ranta-alueen haapojen juurilla oli pienempikokoisia papanoita. 
 

 
Kuva 8. Iäkkään haavan (kolopuu) juurella olevia liito-oravan papanoita 
 

 
Kuva 9. Toisen läheisen haavan juurella olevia papanoita 
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Suositus: Nykyinen M-merkintä muutetaan MY – luo- merkinnäksi 50 m etäisyydeltä 
rannasta, yhdistyen idempänä olevaan MY-alueeseen. Kulkuyhteydet tulee säilyttää. 
 
 
 

 3.3.2. M-alueen eteläpuoli 
Purosta kaakkoon päin alue on isovarpurämettä, jossa kasvaa noin 20 - 30 vuotiasta mäntyä 
ja koivua. Kasvillisuus on suopursua, lakkaa, vaiveroa, juolukkaa, tupasvillaa ja 
karhunsammalta. Metsä muuttuu mustikkatyypin (Mt) kankaaksi itään päin kuljettaessa. 
Puusto on noin 20-vuotiasta mäntyä. 
 
M-alueen ja kaavoittamattoman alueen raja-alueella metsä on tiheää noin 20 -vuotiasta 
koivikkoa ja kuusikkoa. Ojassa kasvaa mm. rahkasammalia metsäalvejuurta ja 
oravanmarjaa. Ojan jälkeen alue muuttuu lehtomaiseksi koivikoksi, jossa kasvaa 
metsäkortetta runsaasti, lisäksi oravanmarjaa, metsätähteä, metsäalvejuurta, metsätähtimöä 
ja sormisaraa. Alueella on pohjavesivaikutusta paikoin, sillä alueella kasvaa hiirenporrasta, 
verikurjenjalkaa, ojakellukkaa, rönsyleinikkiä, huopaohdaketta, suo-orvokkia. Pohjamaassa 
kasvaa lehväsammalia. Ruohokorpi jatkuu lännen rinteeseen, jossa kasvaa mm. 
hiirenporrasta, korpi-imarretta, nokkosta, vadelmaa ja suo-orvokkia. Puustosta tällä alueella 
kasvaa harmaaleppää, kuusta ja koivua. Ruoho-heinäkorpinen alue on kokonaisuudessaan 
noin 30 aaria. Rinteessä, ennen M-aluetta pohjoiseen mentäessä, kasvaa tiheässä noin 50- 
vuotiasta kuusikkoa ja muutamia järeitä haapoja ja suuri pihlaja. 
 

 
Kuva 10. Ruohokorpea rinnemetsässä selvitysalueen eteläosassa. 
 
 
M-alue on hakattu muutama vuosi sitten ja kasvaa runsaasti erilaisia ruohovartisia 
pioneerikasveja. 
 
M-alueen itäisin osa oli kuusen taimikkoa, jonka rinne etelään päin oli kasvupaikaltaan 
lehtomaista. Alueella kasvoi mm. sudenmarjaa, nuokkuhelmikkää, niittynurmikkaa, korpi-
imarretta, ojakellukkaa, suo-orvokkia, mesimarjaa, nurmitädykettä ja niittyleinikkiä. Rinteen 
yläosassa taimikko muuttui kasvupaikkatyypiltään kuivemmaksi, jossa kasvoi tiheä 
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metsälauhakasvusto, seassa mm. hietakastikkaa, kangasmaitikkaa, rätvänää ja 
heinätähtimöä. 
 

 
Kuva 11. Kuusentaimikkoa M-alueen itäisin osa. 
 
 

 3.3.3. Akko-järven eteläosan MY-alue 
MY-aluemerkinnällä olevalla ranta-alueella puusto on iäkästä kuusikkoa. Kuusien ikä noin 
100 -150 vuotta. Metsätyyppi on MT vaihtuen korveksi. Ranta on matalaa luonnon 
hiekkarantaa. Rannassa kasvaa järvikortetta, terttualpea, vehkaa, lummetta ja rantaluikkaa. 
Rantapuusto koostui koivuista ja haavoista.  
 

 
Kuva 12. Pappilanlahden etelärannan MY-alueen vanhaa kuusikkoa 
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3.4. Pappilanlahden pohjukka 
Alueelle kaavoitettu kolme tonttia ja näiden välissä on vesihuoltolinjan pumppaamoalue. 
Alueet on hakattu muutamia vuosia sitten ja näillä kasvaa nuorta sekapuutaimikkoa. Lahden 
pohjukka on luhtaista, jossa kasvaa mm. kurjenmiekkaa, raatetta, järvikortetta, 
verikurjenjalkaa, pikkumataraa, suoputkea, suo-ohdaketta ja pajua. 
 
Tonttien rannalla kasvaa koivua, raitaa, kuusta ja leppää. Kasvillisuutena raatetta, 
järvikortetta ja luhtasaraa. Mantereen puolella maitohorsmaa, hietakastikkaa, nurmilauhaa, 
lillukkaa, kangasmaitikkaa ja vadelmaa. Paikoin kosteissa painanteissa esiintyi 
rahkasammalia. 
 

4.5. Akonniemi 

 4.5.1. M-alue 
M-alue Akonniementien eteläpuolella on nuorta koivun ja kuusentaimikkoa. 
Kasvupaikkatyyppi on lehtomainen kangas, joten taimikon aluskasvillisuus koostui lähinnä 
erilaisista ruohovartisista kasveista, kuten mm. maitohorsmasta, hietakastikasta, 
nurmilauhasta, lillukasta. Tienvarressa kasvoi myös korpipaatsama. 
 
M-alue itäännpäin muuttuu ennen rakennettua kiinteistöä mustikkatyypin (MT) 
kangasmetsäksi, jossa kasvaa noin 50- vuotiaita mäntyjä ja koivuja, aluskasvustona kuusia. 
 
Akonniementien pohjoispuolella kasvaa erittäin tiheä, noin 15-vuotias sekapuustoinen 
taimikko. Alue on tällä hetkellä lähes läpipääsemätön. Metsätyyppi on lehtomainen kangas. 
 
Akonniemen pohjoisempi M-alue muuttuu vaiheittain sekapuustoisesta, 30-40- vuotiaasta 
metsiköstä iäkkääksi kuusikoksi. Mäen rinne ja mäen päällä kasvaa noin 80-100-vuotiasta 
kuusikkoa, seassa myös saman ikäisiä mäntyjä ja nuorempaa koivua. Erityisesti länsirinne 
on mustikkatyypin (MT) kangasta, paikoin jopa puolukkatyyppiä (VT). RT- merkinnän ja MY-
alueen länsiosa on mustikkakangaskorpea, joka katsotaan luontotyyppinä romahtaneeksi ja 
uhanalaisuusluokka koko maan osalta on EN ja Etelä – Suomessa CR (Uhanalaiset 
luontotyypit punainen kirja 2018) 
 

 
Kuva 13. Kangaskorpea Akonniemen länsiosa. 
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Leirintäalueen pohjoispuolen metsikkö on rehevää ruohokorpea, jossa kasvaa raitaa, järeitä 
haapoja, leppää, pihlajaa ja kuusia. Aluskasvillisuutena kasvaa metsäalvejuurta, 
metsäkurjenpolvea, metsäimarretta, lillukkaa, sudenmarjaa, metsätähteä, oravanmarjaa, 
vadelmaa, kurjenjalkaa, korpikastikkaa, nuokkuhelmikkää ja vuohenputkea. Kostea 
painanne, joka tulee MY-alueelta läpi M-alueen ja kulkee leirintäalueen pohjoispuolelta 
Akonniemen ranta-alueelle saakka, on tyypiltään ruoho- ja heinäkorpiin kuuluva ja myöskin 
uhanalaisluokitettu suoluontotyyppi. Alueella kasvaa paikoin edellä mainittujen kasvien 
lisäksi hiirenporrasta ja sammalista lehväsammalia. 
 

  
Kuva 14. Lehväsammalia  Kuva 15. Korpi-imarre 
 
Kosteimmassa kohdassa, joka sijaitsee leirintäalueen luoteisrajan pohjoispuolella, on ympäri 
vuoden kosteikkona pysyvä suopainanne (rimpipinta). Kasvillisuutena kasvaa 
metsäalvejuuri, korpipaatsama, oravanmarja, metsäimarre ja erilaisia rahkasammalia, 
lähinnä korpirahkasammalia. Vaatelijaitten kasvilajien puuttuminen ei tällä kohdin ilmennä 
lähteisyyttä.  
 

 
Kuva 16. Rimpipintaa Akonnimen ruohokorpialueella 
 
Rinteen alaosassa, niemen pohjoispuolella, kasvillisuus on rehevämpää, ravinteisuuden 
lisääntyessä alue ilmentää luhtaisuutta. Kasvillisuutena kasvaa korpi-imarretta ja 
soreahiirenporrasta, korpikastikkaa, käenkaalia, metsäkortetta, oravanmarjaa, suo-orvokkia, 
korpi- ja haprarahkasammalia, sekä lehväsammalia. 
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Ruohokorvet kuuluvat Uhanalaiset luontotyypit 2018 punaisen kirjan 
uhanalaisuusluokituksessa koko maan osalta VU- EN- luokkiin. Alue kuuluu myös metsälain 
10 §:n mukaisiin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin, sillä alue on myös luonnontilainen, 
sekä pienialainen.  
 

Suositus: Alue tulee jättää luonnontilaiseksi niin, että kohteen luontoarvot ja vesitalous 
voidaan turvata. Suojavyöhykkeen leveys tulisi olla vähintään puolet alueen puuston 
keskipituudesta.  

 
M-alue Marjoniementien itäisellä puolella kasvaa noin 30-vuotiasta mäntyä ja koivua. Alue 
on harvennettu muutama vuosi sitten. Aluskasvillisuutena kasvoi maitohorsmaa, vadelmaa, 
hietakastikkaa, korpikastikkaa, koiranputkea, puna-ailakkia, metsäkurjenpolvea, suo-
ohdaketta, metsäimarretta ja metsäalvejuurta. 
 
Marjoniementien länsiosa Multiantielle asti kasvoi metsätyypiltään oravanmarja 
mustikkatyypin (OMT) metsätyypillä iäkästä, noin 80-90-vuotiasta kuusikkoa, osa jopa yli 100 
vuotiaita. Metsäojassa, joka halkoi kyseistä aluetta, kasvoi vaatelijaista kasveista mm. 
herttakaksikko, harajuurta, lehtomataraa, lehtokortetta ja paikoin hiirenporrasta. Sammalista 
ojassa kasvoi mm. haprarahkasammalta. 
 

 
Kuva 17. Herttakaksikko 
 
Alueella esiintyi linnuista kaksi palokärkeä, joilla mahdollinen pesä selvitysalueen luoteisosan 
mesäalueella, sekä sinitiaisia ja kuusitiainen. 
 
Lähellä Multiantietä olevalla alueella kasvoi 20-25 vuotiasta koivua ja kuusta. 
Aluskasvillisuutena kasvi käenrieskaa, metsäimarretta, oravanmarjaa ja avarammissa 
kohdissa myös lillukkaa, nuokkuhelmikkää, metsälauhaa, nurmilauhaa, korpikastikkaa. 
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4.5.2. Akonniemen MY-alueet 
Akonniemen Pappilanlahden puoleinen MY-alue on isovarpurämettä. Puusto koostuu 
kitukasvuisista männyistä, joita on harvakseltaan ja aluskasvillisuus pääasiassa 
suopursusta, jonka seassa kasvaa juolukkaa ja vaiveroa, sekä kanervaa. Muita kasveja ovat 
suokukka, tupasvilla, karpalo. Rannassa kasvaa myös suoputkea. Rahkasammalista kasvaa 
mm. räme-, varvikko- ja kangasrahkasammalet. 
 
Alueella lenteli hyönteisistä mm. kangassinisiipi (Plebeius argus) ja isosurviaisia (Ephemera 
vulgata). 
 

 
Kuva 18. Kangassinisiipi isovarpurämeellä 
 
Myös Akonniemen pohjoinen MY-alue on isovarpurämettä alueen lännen puoleisesta päästä. 
Puusto oli kitukasvuista mäntyä. Alueen valtalajina olivat suopursu, vaivero, juolukka ja 
karpalo. Rannassa kasvoi myös vaivaiskoivua ja mm. suoputkea, myrkkykeisoa. 
Keskiosassa oli myös tupasvillarämettä. Alueen laitamilla kasvoi lisäksi lakkaa, raatetta ja 
metsäkortetta. 
 
Vaihettumisvyöhykkeellä oli käpytikka (Dendrocopos major). 
 

 
Kuva 19. Akonlahden isovarpurämettä MY-alueella 
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MY-alue Akonniemen Akonlahden puoleisella ranta-alueella oli jyrkkää mustikkatyypin 
rinnemetsää, jossa kasvoi iäkkäitä, noin 90- 100- vuotiaita kuusia ja mäntyjä. Seassa kasvoi 
myös noin 200 vuotiaita mäntyjä ja paikoitellen hyvin vanhoja haapoja ja raitoja. Loivemmissa 
kohdissa metsätyyppi muuttui heti reheväksi korveksi. 
 

 
Kuva 20. Pohjoisosan rinnettä 
 
Aivan niemen kärjessä kasvoi mustikkatyypin kasvupaikalla noin 50 -60 vuotiasta kuusikkoa, 
jossa esiintyi paikoin mm. tähtitalvikkia. Rannassa kasvoi myös koivua, pihlajaa ja leppää, 
sekä muutama noin 200 vuotias mänty. Järvessä kasvoi mm. raatetta ja järvikortetta. 
 

  
Kuva 21. Tähtitalvikki 
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4.5.3. Leirintäalue 
Leirintäalueen rakennukset ovat olleet käyttämättömänä pari vuotta. Näiden rakennusten 
kattojen rakolaudoitus ja rakennusten sijainti avaralla alueella, lähellä metsää ja rantaa, antoi 
oletuksen mahdollisista lepakoiden levähdys- ja lisääntymispaikoista. Rakennukset kuljettiin 
läpi ja puuvaraston, sekä kellarin sisäpuoli tarkastettiin. Lepakoita tai näiden jätöksiä ei 
alueelta kuitenkaan löytynyt. Päiväpiilona pohjanlepakko kelpuuttaa erityisesti rakennukset. 
 

 
Kuva 22. Leirintäalueen rakennuksia 
 
Lepakot nauttivat tiukkaa suojelua. Kaikki maassamme tavattavat lepakkolajit ovat 
luonnonsuojelulain 38 §:n mukaan rauhoitettuja. Lepakot kuuluvat myös EU:n 
luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a) lueteltuihin lajeihin. Luonnonsuojelulain 49 §:n 
mukaan muun muassa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on kielletty. 
 
Suositus: Lepakkoselvitys tulisi alueelle tehdä elokuussa 2019 detektorikuuntelulaitteilla. 
Mikäli lepakoita löytyy, tulisi lepakoiden asuttaman rakennuksen korjaustyöt asettua ajalle, 
jolloin lepakot ovat poissa, tavallisesti syys-huhtikuulle. 
 
Kasvillisuus entisen leirintäalueen ympärillä koostui ruohovartisista ketokasveista. Näitä 
olivat mm. niittyhumala, paimenmatara, poimulehti, ahomansikka, puna-apila, 
päivänkakkara, harakankello, metsäkurjenpolvi, rohtotädyke, nurmitädyke, särmäkuisma, 
niittymaitikka, niittyleinikki ja siankärsämö. Heinäkasveista alueella kasvoi mm. 
niittynurmikka, nurmilauha, metsälauha ja nurmirölli. Ranta-alueen rinteessä kasvoi myös 
hietakastikkaa, koiranputkea ja juolavehnää. 
 
 

4. Viitasammakkoselvitys 
Viitasammakkohavainnointikäynnit suoritettiin 26.4 ja 14.5, heti auringonlaskun jälkeen. Sää 
havainnointipäivinä olivat tyynet ja kirkkaat. Lämpötila 26.4 oli noin + 10 astetta ja 14.5. noin 
+ 12 astetta. 
Alueen oletettavia viitasammakon esiintymisranta-alueita kierrettiin, kuten Akonniemen 
pohjoisen MY-alue, eteläinen MY-alue ja Pappilanlahden MY-alueen luhtaneva-alue. 
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Kohteisiin mentiin niin hiljaa kuin mahdollista, jotta mahdolliset viitasammakot eivät olisi 
pelästyneet ja lopettaneet soidinääntelyään. Mistään kohteesta ei kuitenkaan kuultu 
viitasammakon kutuääntelyä. 
 

5. Tulokset 

4.1 Huomioitavat luontotyypit 
Selvitysalueella ei havaittu luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä. Alueella oli 
pienialaisesti uhanalaisia luontotyyppejä kangasmetsän ja soiden osalta. Näitä olivat 
kangasmetsien osalta ruohokangaskorpi ja mustikkakangaskorpi. Soiden osalta 
isovarpurämeet, tupasvillaräme suoyhdistymätyyppinä ja luhtaneva. 
 
Alueella esiintyy kuitenkin nykyisessä metsätaloudessa puustoltaan poikkeuksellisen 
iäkkäitä kuvioita. Maisemallisesti iäkkäät männyt, kuuset, haavat ja raidat ovat kuitenkin 
paikallisesti merkittäviä, eteenkin sijoittuessaan yleisesti ranta-alueelle. 
 

4.2 Uhanalaiset lajit ja EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitut lajit 
 

Selvitysalueelta löytyi muutama uhanalaisten kasvilajien esiintymä. Pyöreälehtikihokki on 
uhanalaisluokitettu, mutta luokituksessa elinvoimainen (LC), korpipaatsama (Rhamnus 
frangula) ja myrkkykeiso (Cicuta virosa) ovat myös uhanalaisuusluokitukseltaan 
elinvoimainen. 
 
Linnustossa havaittiin muutamia yksilöitä vaarantuneiksi (VU) luokiteltuja tiaisia. 
Selvitysalueiden metsät kuuluvat todennäköisesti näiden lajien elinpiirin, jonka pääosan 
muodostaa vanhan metsän alueet Marjoniementien länsipuolella ja Akonniemen pohjois- ja 
itäosassa. Vaateliaammasta metsälajistosta tavattiin myös palokärki (Dryocopus martius). 
Selvityksen ajankohta ei ollut linnustoselvitykseen sopiva, mutta elinympäristötarkastelun 
perusteella alueella ei ole merkittäviä linnustollisia arvoja, jotka vaatisivat lisäselvityksiä. 
Akkojärvessä oli kuikkapariskunta (Gavia arctica) (LC) kahden poikasen kanssa ja 
isokoskelonaaras (Mergus merganser) 11 poikasen kanssa (NT). 
  
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lajien osalta alueella esiintyy ainakin liito-
orava (Pteromys volans). Muiden lajien, kuten viitasammakon (Rana arvalis) tai 
pohjanlepakon (Eptesicus nilssonii) tai viiksisiipan (Myotis mystacinus) 
esiintymistodennäköisyys alueella arvioitiin pieneksi, mutta lepakoiden osalta lisätutkimuksia 
tarvitaan. 
 
Ranta-alueiden arvioidaan soveltuvan melko huonosti viitasammakon lisääntymisalueeksi, 
koska kortteikko alueella on tähän liian harvaa. 
 
Viitasammakko kuuluu Luontodirektiivin IV (92/43/ETY) a) liitteen lajiluetteloon ja sen 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Laji on 
rauhoitettu myös luonnonsuojelulain nojalla. Viimeisimmässä Suomen 
uhanalaisuustarkastelussa viitasammakon kanta on luokiteltu elinvoimaiseksi (LC) (Rassi 
ym., 2010). 
Viitasammakko (Rana arvalis) esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa ja sitä tavataan Lapin 
eteläosissa asti. 
 
Elinympäristöikseen viitasammakko kelpuuttaa suot ja rehevät rannat, mutta sitä voi tavata 
kesäisin myös kosteilta niityiltä, ranta- ja lehtimetsistä, puutarhoista sekä hakkuuaukoilta. 
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Alueelta todettiin yksi aktiivinen liito-oravan elinpiiri selvitysalueen eteläosassa, 
Pappilanlahden rantavyöhykkeellä. Alueella olevien kolmen järeän haavan juurelta löydettiin 
tuoreita papanoita ja kahden haavan puolivälissä oli liito-oravalle sopivia koloja. 
 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 
luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämisen 
välttäminen edellyttää, että ainakin elinpiirin parhaimmat osat (eli runsaimmin papanoita 
sisältävä elinpiirin ydinosa ja mahdollinen erillinen ruokailualue sekä tarvittavat 
kulkuyhteydet) säilytetään liito-oravalle soveltuvina (Nieminen & Ahola 2017). 
 
Aiempien selvitysten mukaan liito-oravalle sopivia elinpiirejä sijaitsee myös selvitysalueen 
länsipuolella Marjoniemen alueella, sekä Sääkspään länsirannalla (Uuraisten kunnan rty liito-
oravaselvitys. FCG Planeko Oy.2009). On oletettavaa, että koska pellot rajaavat lajin 
liikenneyhteyksiä alueella, Pappilanlahden ja Marjoniemen välisellä ranta-alueella sijaitsee 
lajin tärkeä kulkuyhteys. Tällä alueella tulisi säilyttää lajin liikkumisen mahdollistava riittävä 
puustoisuus. Käytännössä perättäisten puiden etäisyys tällaisessa yhdyskäytävässä ei tulisi 
ylittää 20 m. Mahdollisia kulkuyhteyksiä on esitetty liitekartassa nuolella. 
 
 

6. Johtopäätökset 
 
Selvitysalue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja on kasvupaikoiltaan 
rehevää. Alueelle on myös tyypillistä erilaiset suotyypit ja näiden yhdistymät, jotka kuitenkin 
ovat hyvin pienialaisia ja mosaiikkimaisia. Alueen maasto on vaihtelevaa ja eteenkin 
Akonniemessä on voimakkaita korkeuseroja. Erityisesti Akonniemen pohjoisosa on hyvin 
jyrkkärantainen. Mäkien välissä on kostea ruohokorpialue, joka kulkee Akonniemen 
pohjoisrannasta Akonniemen poikki kohti itärantaa. Tällä alueella on myös rimpipintainen 
alue, joka on ympäri vuoden kostea. Alue kuuluu uhanalaisiin ruohokorpiin ja on 
ravinteisuudeltaan meso-eutrofivinen. Alueen kokonaisala on alle puoli hehtaaria ja 
leveydeltään noin 20 metriä. Alueen säilyttämisen tarpeista kaavoituksessa 
rakentamispaikkojen osalta tulee keskustella Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 
 
Akonniemen itäosan metsä kuuluu myös osin uhanalaisiin mustikkakangaskorpiin. Nykyinen 
MY-alueet tulee jättää rakentamistoimien ulkopuolelle.  
 
Varsinaisen Akonniemen, Marjoniementien itäpuolen M-alueen osat soveltuvat 
rakentamiseenkin, sillä näillä ei ole erityisiä luontoarvoja. Puusto on näillä alueilla nuorta, 
paikoin erittäin tiheää taimikkoa, poislukien Akonniemen keskellä olevan M-alueen mäki, 
jossa kasvaa hyvin iäkästä kuusikkoa ja joka osin kuuluu mustikkakangaskorpiin, osin 
mustikkakankaaseen. Näiltä osin karkeasti voidaan todeta Akonniemen eteläpuolisen osan 
soveltuvan rakentamiselle, poislukien MY-alue. 
 
RT-alue on osin rakennettua entistä leirintäaluetta. Alueella olevat rakennukset voivat 
soveltua lepakoiden levähdyspaikoiksi, joten näiden osalta, mikäli purkamista on ajateltu, 
tulisi toimet ajoittaa vuodenaikaan, jolloin rakennuksissa ei ole lepakoita eli syyskuun ja 
huhtikuun väliselle ajalle. Alueen kasvillisuus on nykyään keto- ja niittykasvillisuutta, mutta 
harvinaisia kasvilajeja ei selvityksessä löytynyt. Joten alue soveltuu mahdolliselle 
rakentamiselle. 
 
Selvitysalueen eteläosa, joka sijoittuu Pappilanlahden eteläpuolelle, sen lounainen 
kaavamerkinnältään M-alue soveltuu rakentamiselle, sillä puusto on nuorta kasvatusmetsää. 
Alue on kuitenkin myös jokseenkin kostea, joten kuivatus tulee toteuttaa 
rakentamisedellytysten mahdollistamiseksi. 
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Pappilanlahdesta laskevan puron elinolosuhteet ja pienilmasto tulee säilyttää. Alue kuuluu 
metsälain 10 §:n mukaisiin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin, sekä osin uhanalaisten 
luontotyyppien mukaiseen luhtanevaan (VU).  
Puroalueesta itään oleva ranta-alue kuuluu liito-oravan elinpiiriin, joten ranta-alue tulee jättää 
rakentamistoimien ulkopuolelle ja kaavamerkintä tälle alueelle muuttaa sellaiseksi, että liito-
oravan elinalue tullaan huomioiduksi. Aluerajaus tulee olla noin 50 m leveä rantavyöhyke ja 
ulottua itäisen osan My-alueelle saakka. Liito-oravan kulkuyhteydet tulee säilyttää sekä 
itäpuolelle, etelään, että lounaaseen. Tämä tulee ottaa huomioon mm. mahdollisessa 
lounaisosan M-alueen rakennuspaikkasuunnittelussa. Kulkuyhteys tulee säilyttää myös 
Marjoniemeen. 
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  LIITE 2. 

KASVILLISUUSLUETTELO 

KORTEKASVIT 
Metsäkorte   (Equisetum sylvaticum)  

Lehtokorte  (Equisetum pratense) 
SANIAISKASVIT  

Hiirenporras   (Athyrium filix-femina)  
Metsäimarre   (Gymnocarpium dryopteris)  
Metsäalvejuuri  (Dryopris carthusiana)  

MÄNTYKASVIT  
Mänty   (Pinus sylvestris)  
Kuusi   (Picea abies)  

SYPRESSIKASVIT  
Kataja  (Juniprus communis)  

LILJAKASVIT  
Oravanmarja   (Maianthemum bifolium)  

SUDENMARJAKASVIT 
 Sudenmarja  (Paris quadrifolia) 
HEINÄKASVIT  

Hietakastikka   (Calamagrostis epigejos)  
Korpikastikka   (Calamagrostis purpurea)  

Metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) 
Nurmilauha   (Deschampsia caespitosa)  

Nuokkuhelmikkä (Melica nutans) 

KOHOKKIKASVIT 
 Puna-ailakki  (Silene dioica) 
KIHOKKIKASVIT 
 Pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia) 
KÄMMEKKÄKASVIT 
 Herttakaksikko (Listera cordata) 
 Maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) 
 Harajuuri  (Corllorhiza trifida) 
HERUKKAKASVIT 
 Punaherukka  (Ribes rubrum) 
 Mustaherukka  (Ribes nigrum) 

PAJUKASVIT/KOIVUKASVIT  
Haapa   (Populus tremula)  
Rauduskoivu   (Betula pendula)  
Hieskoivu   (Betula pubescens)  
Harmaaleppä  (Alnus incana)  
Tervaleppä  (Alnus glutinosa) 

NAAMAKUKKAISET 
 Nurmitädyke  (Veronica chamaedrys) 
 Rohtotädyke  (Veronica officinalis) 
 Kangasmaitikka (Melampyrum pratense) 

NOKKOSKASVIT  
Nokkonen   (Urtica dioica)  

RUUSUKASVIT  
Kotipihlaja   (Sorbus aucuparia)  
Tuomi   (Prunus padus)  
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Ahomansikka  (Fragaria vesca) 
Poimulehti   (Alchemilla vulgaris coll.)  
Ojakellukka   (Geum rivale)  
Lillukka   (Rubus saxatilis)  
Vadelma   (Rubus idaeus)  
Mesiangervo   (Filipendula ulmaria)  
Kurjenjalka  (Comarum palustre) 

POIMULEHDET 
 Piennarpoimulehti (Alchemilla vulgaris) 
APILAT 
 Puna-apila  (Trifolium pratense) 
KELLOT 
 Harakankello  (Campanula patula) 
KUISMAKASVIT 
 Särmäkuisma  (Hypericum muculatum)  
KURJENMIEKKAKASVIT 
 Kurjenmiekka  (Iris pseudacorus) 
KUUSAMAKASVIT  
 Lehtokuusama (Lonicera involucrata) 
HERNEKASVIT  
 Hiirenvirna  (Vicia cracca) 

KURJENPOLVIKASVIT  
Metsäkurjenpolvi  (Geranium sylvaticum)  

KÄRSÄMÖT 
 Siankärsämö  (Achillea millefolium) 
LEINIKKIKASVIT 
 Niittyleinikki  (Ranunculus acris) 
MYKERÖKUKKAISET 
 Huopaohdake  (Cirsium helenioides) 
 Suo-ohdake  (Cirsium palustre) 

ORVOKKIKASVIT  
Suo-orvokki   (Viola palustris)  

HORSMAKASVIT  
Maitohorsma   (Epilobium angustifolium)  

SARJAKUKKAISKASVIT  

Karhunputki  (Angelica sylvestris) 
Suoputki  (Peucedanum palustre) 
Myrkkykeiso  (Cicuta virosa) 

KANERVAKASVIT  
Mustikka   (Vaccinium myrtillus)  
Puolukka   (Vaccinium vitis-idaea)  
Karpalo  (Vaccinium microcarpum) 
Juolukka  (Vaccinium uliginosum) 

Suokukat 
Suokukka  (Andromeda polifolia) 

Suopursut 
 Suopursu  (Ledum palustre) 
Vaiverot 
 Vaivero  (Chamaedaphne calyculata) 
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MATARAT 
 Pikkurantamatara (Gallium palustre) 
 Paimenmatara (Gallium album) 
PAATSAMAKASVIT 
 Korpipaatsama (Rhamnaceae frangula) 

TALVIKIT 
 Isotalvikki  (Pyrola rotundifolia) 
 Pikkutalvikki  (Pyrola minor) 
 Tähtitalvikki  (Moneses uniflora) 

 
SAMMAL-, JÄKÄLÄ-, KÄÄPÄ JA LINTULUETTELO 
 
JÄKÄLÄT  

 Harmaaröyhelöt  
Harmaaröyhelö  (Platismatia glauca)  
 
Harmaaporonjäkälä (Cladina rangiferina) 

KÄÄVÄT  
 Kuhmukääpä  (Phellinus punctatus syn. Fomitiporia punctata) 
 Arinakääpä  (Phellinus igniarius) 
 Taulakääpä  (Fomes fomentarius) 
 Kennokääpä  (Datronia mollis) 

SAMMALET 
Liekosammalet 
 Korpiliekosammal (Rhytidiadelphus subpinnatus) 

Kerrossammal  
Metsäkerrossammal  (Hylocomium splendens)  
Seinäsammal   (Pleurozium schreberi)  

Lehväsammalet  (Plagiomnium) 
  
Rahkasammal 

Korpirahkasammal  (Sphagnum girgensohnii) 
Haprarahkasammal (Sphagnum riparium) 

 

 
LINNUT (selvityshetkellä tavattuja) 
 
Käpytikka   (Dendrocopos major) 
Palokärki   (Dryocopus martius) 
Kuikka   (Gavia arctica) 
Isokoskelo   (Mergus merganser) 
Peipponen   (Fringilla coelebs) 
Tiltaltti   (Phylloscopus collybita) 
Sinitiainen   (Cyanistes caeruleus) 
Kuusitiainen   (Periparus ater) 
Laulurastas   (Turdus philomelos) 
Räkättirastas   (Turdus pilaris) 
Mustarastas   (Turdus merula) 
Pajulintu   (Phylloscopus trochilus) 




