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1. Johdanto 
 

Marseuddenin alueella tehtiin kesän 2010 aikana luontoselvityksiä alueen kaavoituksen tausta-aineistoksi. 

Selvitysalue sijaitsee Siuntiossa Marseuddenin niemellä Pikkalanlahden rannalla, Marsuddenintien loppu-

päässä. Selvitysalue on rakentamatonta metsää ja rantaa, mutta selvitysalueen läheisyydessä on rakennuksia. 

Alueen linnustoa ja vesikasvillisuutta on selvitetty aiemmin vuonna 2006 (Vaskelainen & Yrjölä 2006) ja 

siellä tehtiin liito-oravaselvitys keväällä 2010 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy). Selvitysalueen itä- ja kaak-

koispuolella sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen ylettyy selvitysalueen rantaviivaan asti. Sel-

vitys tehtiin Nokia Asset Management Oy:n tilauksesta. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin seuraavat luontoarvot: 

• alueen luontotyypit (luonnonsuojelulain erityisesti suojeltavat luontotyypit, vesilain mukaiset 

suojeltavat kohteet ja metsälain arvokkaat elinympäristöt määritettiin) 

• kasvillisuus 

• linnusto 

• lepakot 

 

Tutkimuksen tuloksia on arvioitu Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiivien perusteella, sekä Suomen 

luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain perusteella (Ympäristösäädökset 2004). Lajien uhanalaisuutta on 

Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen mukaan (Rassi ym. 2001). Lintulajien harvalukuisuutta on arvioitu 

teoksen ’Muuttuva pesimälinnusto’ mukaan (Väisänen ym. 1998). 

 

Työn ovat tehneet Kirsi Jokinen (kasvillisuus ja luontotyypit), Rasmus Karlsson (linnut) ja Nina Hagner-

Wahlsten (lepakot). 
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2. Kasvillisuus- ja kasvistoselvitys 
Kirsi Jokinen 

2.1 Tavoitteet ja menetelmät 

Marseuddenin kasvillisuusselvityksen tavoitteena oli paikantaa luonnon monimuotoisuuden kannalta merkit-

tävät luontotyypit sekä selvittää alueen kasvillisuuden yleispiirteet ja putkilokasvilajisto, mukaan lukien 

uhanalaisten, erityisesti suojeltavien ja Suomen kansainvälisten vastuulajien esiintymät.  

 

Selvityksen maastokäynnit tehtiin 8.6.2010 ja 8.7.2010. Maastokäyntien aikana pidettiin listaa havaituista 

putkilokasvilajeista. Lajien määritysapuna käytettiin Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998) sekä Suurta 

Pohjolan Kasviota (Mossberg & Stenberg 2006). Lista alueella havaituista putkilokasvilajeista on liitteessä 1. 

Nimistö noudattaa Retkeilykasviota (Hämet-Ahti ym. 1998). Vesikasvillisuutta ei selvitetty. 

 

Kasvillisuuskuviot ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät luontotyypit rajattiin kartalle maas-

tossa. Kuvioiden rajaamisessa pyrittiin siihen, että yksittäisen kuvion kasvillisuus olisi mahdollisimman ho-

mogeenistä. Rajattujen kuvioiden kasvillisuus luokiteltiin Toivosen ja Leivon (2001) oppaan mukaisesti. 

Kuviot luokiteltiin kolmannelle hierarkiatasolle (kasvillisuus- tai kasvupaikkatyyppiryhmä), jonka katsottiin 

olevan työn tarkkuuden kannalta riittävä. Metsälakikohteet arvioitiin Meriluodon ja Soinisen (1998) teoksen 

mukaan ja luonnonsuojelulain luontotyyppien arvioimisessa käytettiin Suomen ympäristökeskuksen ohjeita 

(Pääkkönen & Alanen 2000). Alueen kasvillisuuskuviot on esitetty kuvassa 2-2 ja kasvillisuustyypit on lis-

tattu taulukossa 2-1.  

 

2.2 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Selvitysalue on kasvillisuudeltaan pääosin metsätalouskäytössä ollutta metsää. Osa metsästä on hakkuuta, 

mutta paikoin on myös vanhempaa männikköä. Rannassa on säilynyt pieni kaistale tervalepikkoa. Rannoilla 

kasvaa vaihtelevan levyinen ruovikkovyöhyke, mutta myös niittymäistä rantakasvillisuutta esiintyy paikoin 

kapealla kaistaleella puiden ja ruovikon välissä. Kasvillisuuskuviot luokittain eriteltynä näkyvät taulukosta 

2-1 ja niiden rajat on esitelty kuvassa 2-4. 

  

Selvitysalueen pohjoisosassa (kuvio 1) kasvillisuutena on kuusi- ja mäntymetsä, jota on voimakkaasti har-

vennettu. Isoja puita kasvaa harvassa. Mänty on kuusta yleisempi kuvion pohjoisosassa, mutta rantaa kohti 

kuusen osuus kasvaa. Kasvillisuustyypiltään metsä on mustikkatyypin tuore kangas. Pensaskerroksessa kas-

vaa vaihtelevasti koivun ja pihlajan taimia, paikoin pensaskerros on hyvinkin tiheä. Kenttäkerroksessa kas-

vaa etenkin metsälauhaa ja mustikkaa, lisäksi oravanmarjaa, puolukkaa ja sananjalkaa.  
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Taulukko 2-1. Kasvillisuuskuviot Marseuddenin selvitysalueella vuonna 2010. 

Kasvillisuuden päätyyppi Kuvio 
Kasvillisuuden ala-
tyyppi Tarkennus 

Metsäkasvillisuus 1 Havupuukangas Tuore havupuukangas 
 2 Hakkuu  
 3 Mäntykangas Tuore mäntykangas 
 4 Mäntykangas Kalliomännikkö 

  6 Tervaleppälehto 
Runsasravinteinen kostea tervaleppäleh-
to 

Rantakasvillisuus 5 Rantaniitty Järviruokorantaniitty 
 

Tien vieressä on hakkuuaukio (kuvio 2). Hakkuulla kasvaa harvakseltaan säästettyjä koivuja (kuva 2-1). 

Hakkuuaukio on pensoittunut ja sillä kasvaa mm. pihlajan taimia ja vadelmaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat 

saniaiset ja metsälauha. 

 

 
Kuva 2-1. Kuvio 2 on hakkuuaukio, jolla on säästetty muutamia isoja puita.  

 

Selvitysalueen eteläosassa kasvaa tuoretta mustikkatyypin mäntykangasta (kuvio 3). Männyt ovat tasaikäisiä. 

Kenttäkerroksen yleisiä lajeja ovat kangasmaitikka, metsäkastikka, metsälauha, mustikka ja puolukka. Pen-

saskerroksessa kasvaa harvakseltaan etenkin koivun ja pihlajan taimia. Paikoin on myös pieniä, kuivempia, 

kallioisia kohoumia.  

 

Tien vieressä kohoaa pienehkö kalliomäki, jolla kasvaa kalliomännikköä (kuvio 4, kuva 2-2). Kuvio on met-

sälain mukainen arvokas elinympäristö. Kalliolla on joitain kantoja, mutta männyt ovat siitä huolimatta van-

hoja ja metsä luonnontilaisen kaltainen. Kalliolla on myös yksi vanha kelo. Mäeltä on jyrkkä rinne alas tielle 

ja muutenkin kallio rajautuu selvästi ympäristöstään. Kalliomännikön kasvillisuus on luontotyypille tyypillis-

tä: kalliopinnoilla kasvaa runsaasti jäkäliä ja sammalia, painanteissa kallioilla viihtyviä putkilokasveja, kuten 

ahosuolaheinää ja mäkitervakkoa.  
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Kuva 2-2. Kuvio 4 on metsälain mukainen arvokas elinympäristö. 

 

Rannoilla (kuvio 5) kasvaa ruovikkoa (kuva 2-3). Muutamissa kohdissa on pieniä rantakallioita. Vesirajan ja 

puuston välissä on paikoin niittymäistä rantakasvillisuutta. Rantojen lajistoon kuuluvat mm. keltamaite, me-

risuolake, mesiangervo, ranta-alpi, ruohokanukka ja ruoholaukka.  

 

 
Kuva 2-3. Selvitysalueen rannalla kasvaa vaihtelevan levyinen järviruokovyöhyke.  
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Klovviken rannassa on pieni tervalepikkö, joka on ojitettu (kuvio 6). Tervalepikon arvoa heikentää myös se, 

että se rajautuu hakkuuaukioon. Rehevän kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mm. kurjenmiekka, mesianger-

vo, nurmilauha, ranta-alpi ja suo-orvokki. 

 
Kuva 2-4. Kuvasta näkyvät Marseuddenin selvitysalueen 6 kasvillisuuskuviota. 

 

Yhteensä selvitysalueella havaittiin 101 putkilokasvilajia.  

 

2.3 Arvokkaat luontokohteet ja uhanalaiset lajit 

Selvitysalueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain mukaisia kohteita. 

Myöskään uhanalaisia putkilokasvilajeja ei havaittu. Luonnontilaiset tervalepikot kuuluvat luonnonsuojelu-

lain suojeltuihin luontotyyppeihin, mutta selvitysalueen tervalepikko on ojitettu ja aivan sen vieressä on hak-

kualue. Selvitysalueella on yksi metsälain mukainen arvokas kalliomännikkö, kuvio 4.  

 

2.4 Suositukset 

Kuvio 4 kalliomännikkö on metsälain mukainen arvokas elinympäristö, jonka säilyttäminen on suositeltavaa. 

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta olisi hyvä säilyttää rannan pienialainen tervalepikko ja muu-
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tenkin rannat olisi hyvä säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina etenkin niiltä osin, kun ne rajautuvat 

luonnonsuojelualueeseen. Luonnonsuojelualueeseen rajautuville rannoille rakentamisella voi olla haitallinen 

vaikutus myös luonnonsuojelualueen tilaan. Muilta osin selvitysalue on tavanomaista talouskäytössä ollutta 

metsämaata, jonka osalta ei tarvita erityisiä suosituksia maankäytölle. 
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3. Lepakkoselvitys 
Nina Hagner-Wahlsten 

3.1 Johdanto 

Siuntion Marseuddenin suunnittelu-alueen lepakkoselvitys on Nokia Assett Management Oy:n Ympäristö-

tutkimus Yrjölä Oy:n kautta BatHouse:lta tilaamaa selvitys.  

 

Selvityksen tavoite on antaa suuntaa-antavaa taustatietoa suunnittelulle lepakoiden esiintymisestä ja suojelu-

tarpeesta selvitysalueella. Lepakkokartoituksen on tehnyt FM Nina Hagner-Wahlsten, BatHouse.  

 

Suomessa esiintyy 13 lepakkolajia jotka kaikki ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Ripsisiippa on Suo-

messa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi ja se on luonnonsuojeluasetuksella säädetty erityistä suoje-

lua vaativaksi. Kaikki maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilis-

taan, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (luonnon-

suojelulaki 49§). Suomessa esiintyvistä lepakoista, lampisiippa on luontodirektiivin II -liitteen laji, joka tosin 

on havaittu maassamme vain kerran.  

 

Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtionsopimus 

104/1999). Sopimus velvoittaa jäsenmaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä 

tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää riittävien ekologisten selvitysten tekemistä suunnittelutyön pohjaksi. 

Näiden lepakoiden suojeluun liittyvien säädösten sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten takia lepakot 

tulee huomioida erilaisissa hankkeissa.  

 

3.2 Aineisto ja menetelmät 

Alueella ei ole aikaisemmin tehty dokumentoitua lepakkokartoitusta, joten taustatietoa alueen lepakoista ei 

ollut. Alueeseen tutustumisen jälkeen päätettiin, että alueella ei tehdä perinteistä lepakkokartoitusta, jossa 

käydään läpi koko alue käsidetektorilla yöaikaan. Sen sijaan kartoitustyö tehtiin yhdellä automaattisella Ana-

Bat-lepakkodetektorilla (kuvat 1 ja 2), joka asennettiin maastoon 23.6.2010. Laite sijoitettiin potentiaalisim-

maksi lepakkoalueeksi arvioituun kohtaan Klovvikenin pohjukkaan. Paikka on rehevä, ja lähellä rantaviivaa. 

Hakkuut ja kuivat kallioalueet eivät ole yhtä hyviä alueita lepakoille.  
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Laitteen sijainti käy ilmi kuvasta 3-1. Myöhäinen aloitusajankohta johtui laitteen valmistajan myöhäisestä 

toimitusajasta. Laitteeseen 24.9.2010 asti tallennetut tiedot on otettu huomioon tässä raportissa. Laite jäte-

tään kuitenkin maastoon tallentamaan loppusyksyn tietoja lokakuun 2010 loppuun saakka. 

 

 

 
Kuva 3-1. Marseuddenille asennetun lepakkodetektorin sijainti vuonna 2010 merkitty punaisella pisteellä.   
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Kuva 3-2. AnaBat-lepakkodetektori Marseuddenin Klovvikenin metsikössä vuonna 2010.   

 

 
Kuva 3-3. AnaBat-lepakkodetektori suojakotelossaan. Ylhäällä 17 Ah akku, alla detektori, jonka mikrofoni 

osoittaa alaspäin heijastuslevyyn, jonka kautta lepakoiden kaikuluotausäänet tallentuvat detektoriin. 

 

3.3 Tulokset 

Selvitysalueella havaittiin neljä eri lepakkolajia, pohjanlepakko, viiksi-/isoviiksisiippa, pikkulepakko ja hy-

vin todennäköisesti ripsisiippa. Havainnot on koottu viikon jaksoiksi, jolloin saadaan tulokset selkeämmin 

esitettyä kuvana (kuva 3-4). Lepakon lentäessä detektorin ohi, laite tallentaa äänen aikaleimattuna tiedostona. 
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Mikäli sama lepakko saalistaa alueella ja lentää edes takaisin detektorin lähettyvillä, laitteeseen tallentuu 

monta tiedostoa samasta yksilöstä. 

 

Menetelmä ei mahdollista yksilöiden määrän arviointia, mutta antaa hyvän kuvan lepakoiden aktiviteetistä, 

eli paljonko lepakot käyttävät aluetta joko saalistusalueena tai siirtymäreittinä. 

 

Viikoilla 25 ja 26 (ke 23.6. – su 4.7.) alueella oli suurempi määrä havaintoja pohjanlepakosta kuin siippala-

jeista. Ensimmäinen havaintoviikko oli vajaa, joten viikon todellisen havaintomäärän tulisi olla jonkun ver-

ran korkeampi. Viikon 25 aikana (24.6.) oli yksi havainto pikkulepakosta.  

 

Viikoilla 27 ja 28 (5.7. – 18.7.) pohjanlepakoita ja siippahavaintoja oli suurin piirtein saman verran.  

 

Viikoilla 29, 30, 31 ja 32 (19.7. – 15.8.) pohjanlepakoiden havaintomäärä laski ja siippalajien havaintomäärä 

pysyi samalla tasolla.  

 

Viikon 31 aikana oli yksi havainto pikkulepakosta (6.8.). Tulokset viittaavat siihen, että alueen läheisyydessä 

ei ole lepakoiden lisääntymisyhdyskuntaa, jonka lepakot käyttäisivät detektorin ympärillä olevaa metsikköä 

saalistusalueena.   

 

Viikolla 33 (16.8. – 22.8.) pohjanlepakoiden määrä pysyi ennallaan, mutta siippojen määrä kasvoi merkittä-

västi. Viikolla oli havainto pikkulepakosta. 

 

Viikoilla 34, 35, 36 ja 37 (23.8. – 19.9.) pohjanlepakkohavaintoja oli vain muutama, kun taas siippojen ha-

vaintomäärät kasvoivat entisestään. Jokaisella viikolla oli myös havaintoja pikkulepakosta. 

  

Viikolla 38 (20.9. – 23.9.) siippahavaintojen määrä laski, joka osittain johtui vajaasta havaintoviikosta. Al-

kuviikosta oli kolme havaintoa pikkulepakosta. 
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Kuva 3-4. Marseuddenin lepakkohavaintomäärät vuonna 2010.   

 

Tulokset osoittavat, että detektorin ympärillä oleva metsikkö on hyvin selkeästi siippojen syyssaalistusalu-

etta. Lepakot käyttävät eri alueita hyödyksi kesän eri aikoina, tämä alue on tärkeä ruokailualue nimenomaan 

syksyllä.  

 

Pikkulepakko on muuttava lepakkolaji. Havainnot pikkulepakoista ovat kaikki yksittäisiä tiedostoja, joka 

tarkoittaa, että lepakot ovat lentäneet detektorin ohi eivätkä ole pysähtyneet saalistamaan detektorin läheisyy-

teen. Lepakot käyttävät muuttoreiteillään usein rantaviivoja, joita pitkin ne suunnistavat. Tulokset osoittavat, 

että pikkulepakoita lentää Marseuddenin rantoja seuraten ainakin syysmuuttoreitillään. Pikkulepakoiden 

havaintomäärät on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 3-5. Marseuddenin pikkulepakon havaintomäärät vuonna 2010.   

 

Yllä esitetyissä tuloksissa kaikki siippahavainnot on yhdistetty yhdeksi kategoriaksi. Siippalajeja on vaikea 

erottaa toisistaan AnaBat-detektorin tiedostojen avulla. Erittäin merkittävää kuitenkin on, että siippahavain-

noista osa on erittäin korkeataajuisia (äänien ylin taajuus ylittää 100 kHz). Viiksisiippalajeilla saattaa ajoit-

tain olla näin korkeita taajuuksia, mutta näiden korkeaäänisten siippojen säännöllinen esiintyminen usean 

viikon aikana (kuva 3-6) viittaa siihen, että kyseessä on todennäköisesti ripsisiippa. Ripsisiippa on Suomessa 

harvinainen laji, joka ainoana lepakkolajeistamme on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi lainsäädännössämme.  

 

 
Kuva 3-6. Marseuddenin korkeataajuisten siippojen havaintomäärät vuonna 2010.   
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3.4 Tulosten tarkastelu ja vaikutusten arviointi 

 

Koska havainnot perustuvat automaattidetektorin havaintoihin vain Klovvikenin pohjukasta, ei tuloksia voi 

täysin varmasti yleistää koskemaan koko Marseuddenin suunnittelualuetta. Tulokset ovat kuitenkin suuntaa-

antavia ja antavat osittain aihetta jatkotutkimuksiin. 

 

Havaintojakson myöhäisestä aloitusajankohdasta johtuen ei saatu tietoa alueen merkityksestä lepakoille ke-

väällä. Alueen piirteitä huomioonottaen, ranta-alue vaikuttaa olevan pohjanlepakoille soveliasta saalistusalu-

etta keväisin. Samoin alueen kautta saattaa muuttaa muun muassa pikkulepakoita kevätmuuttoaikana.  

 

Mikäli alueella esiintyy ripsisiippaa, havainto on tieteellisesti erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen. 

 

3.5 Toimenpidesuositukset 

 

Klovvikenin rantametsikkö (kasvillisuuskartoituksen kuvio 6) ja sen edessä oleva rantavyöhyke tulisi säilyt-

tää nykyisessä tilassa, jotta siippalajeille, ja erityisesti potentiaaliselle ripsisiipalle, säilyy tärkeä syyssaalis-

tusalue.  

 

Rantapuusto säilytetään siten, että yhtenäiseen puustoon ei tehdä uusia laajoja aukkoja. Näin säilyy pikkule-

pakoille tärkeä elementti niiden muuttoreitillä. 

 

Mikäli alueen läheisyyteen rakennetaan ulkoilupolku, sitä ei tulisi valaista 15.5. – 30.9. välisenä aikana. 

Alueella tulisi suorittaa lepakoiden pyyntiä, jotta ripsisiipan esiintyminen varmistuisi.  
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4. Linnustoselvitys 
Rasmus Karlsson 

4.1 Menetelmä 

Marseuddenin alueen pesimälinnusto selvitettiin koko alueen kattaneen kesäatlaslaskennan avulla. Selvitys-

alue on pieni ja valtaosa pinta-alasta on hakkua tai kalliomännikköä. Selvitysalueen itä- ja kaakkoispuolella 

sijaitsee kaksi luonnonsuojelualuetta, joista toinen ylettyy selvitysalueen rantaviivaan asti. Tästä johtuen on 

maalinnuston lisäksi yritetty huomioida myös vesilintujen esiintymistä selvitysalueen edustalla.  Kartoituk-

sessa kaikki lintuhavainnot merkittiin GPS pisteinä, ja tarvittaessa pisteeseen liitettiin tiedot eri lintujen si-

jainnista ja likimääräisistä etäisyyksistä pisteestä. Tämä mahdollistaa mm. saman lajin yhtäaikaisten havain-

tojen erottaminen toisistaan. Jokaisen maastokäynnin jälkeen kaikki lintuhavainnot sijoitettiin kartalle maas-

tossa kerättyjen GPS pisteiden, ilmansuunta- ja etäisyystietojen perusteella. Tämä havaintotapa noudattaa 

maalintujen kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väisänen 1988) mutta on sovellettu käytettäväksi digitaa-

listen karttojen ja GPS paikantimen kanssa. Havaintojen etäisyyksien arvioinnissa noudatettiin seuraavat 

kriteerit: 

 

Tarkat havainnot  

+/- = GPS pisteen päällä  

+25 = n. 25m GPS pisteestä 

+50 = n. 50m GPS pisteestä 

 

Epätarkat havainnot 

Yli 50 m päässä kuulluista tai havaituista linnuista kerättiin ilmansuuntatiedot ja etäisyys pisteestä arvioitiin 

mahdollisimman tarkasti. Nämä havainnot toimivat ennen kaikkea lisätietona kun saman lajin eri yksilöt 

erotetaan toisistaan. 

 

Kartoituksessa pyrittiin mahdollisimman suureen tarkkuuteen keräämällä pääosin yllä mainitut tarkat ha-

vainnot linnuista. Kartoituksen tulosten tulkinnassa on noudatettu kesäatlaksen ohjeistusta. Alue kartoitettiin 

kolme kertaa toukokuun lopun ja kesäkuun lopun välisenä aikana (26.5, 4.6 ja 23.6). Mitä enemmän käynti-

kertoja, sitä tarkempi kuva saadaan alueen pesimälinnustosta. Kolme laskentakertaa voidaan pitää miniminä, 

mutta antaa riittävän hyvän yleiskuvan pienen kartoitusalueen linnustosta ja lajien runsaussuhteista. Maasto-

työssä on noudatettu Eläinmuseon linnustoseurantaohjeita. Laskennat aloitettiin auringonnousun aikaan ja 

lopetettiin kun koko alue oli käyty perusteellisesti läpi. Erilaiset lisätiedot lintujen iästä, sukupuolesta ja 

käyttäytymisestä kirjattiin ylös. Muut eläinhavainnot huomioitiin myös. Laskentapäivät valittiin siten että 

sääolosuhteet olivat mahdollisimman suotuisat, ts. lämpötila, sade ja tuuli eivät haitanneet havainnointia. 



Marseuddenin luontoselvitys 2010 

 

 17

Maastotyöstä ja raportoinnista vastasi Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan opiskelija Rasmus 

Karlsson. Raportin on tarkistanut myös FM Rauno Yrjölä Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:stä.  

 

4.2 Tulokset 
Marseuddenin selvitysalueella ja sen meriedustalla havaittiin yhteensä 43 pesivää tai pesimäaikaan ruokaile-

vaa lintulajia (taulukko 1). 

 

Taulukko 4-1. >5= reviirejä enemmän kuin 5; e= havaittu pesimäaikaan ruokailevana/oleskelevana alueel-

la, mutta todennäköisesti ei pesi;  paja= tikan tai palokärjen käyttämä pajapuu; u= reviiri sijaitsee todennä-

köisesti selvitysalueen ulkopuolella tai rajoilla. 

 

Tieteellinen nimi Laji Reviirejä

Acrocephalus scirpaceus Rytikerttunen 2 

Actitis hypoleucos Rantasipi 1 

Anas platyrhynchos Sinisorsa 1e 

Anser anser Merihanhi 1e 

Anthus trivialis Metsäkirvinen 3 

Ardea cinerea Harmaahaikara 1e 

Branta canadensis Kanadanhanhi 2e 

Bucephala clangula Telkkä 1 

Carduelis chloris Viherpeippo 1 

Carduelis spinus Vihervarpunen 3 

Certhia familiaris Puukiipijä 2u 

Columba oenas Uuttukyyhky 1u 

Columba palumbus Sepelkyyhky 1 

Corvus corone cornix Varis 1e 

Cuculus canorus Käki 1u 

Cygnus olor Kyhmyjoutsen 1u 

Dendrocopos major Käpytikka 1 paja 

Dryocopos martius Palokärki 1 paja, u 

Erithacus rubecula Punarinta 3 

Falco subbuteo Nuolihaukka 1 

Ficedula hypoleuca Kirjosieppo 3 

Fringilla coelebs Peippo >5 

Hirundo rustica Haarapääsky 1e 

Larus marinus Merilokki 1u e 
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Larus ridibundus Naurulokki 1e 

Muscicapa striata Harmaasieppo 1 

Pandion haliaetus Kalasääski 1u 

Parus ater Kuusitiainen 1u 

Parus caeruleus Sinitiainen 1 

Parus major Talitiainen 4 

Parus montanus Hömötiainen 1u 

Phalacrocorax carbo Merimetso u e 

Phylloscopus trochilus Pajulintu >5 

Podiceps cristatus Silkkiuikku 1u 

Prunella modularis Rautiainen 2u 

Regulus regulus Hippiäinen 2u 

Sterna hirundo Kalatiira 1u 

Sylvia atricapilla Mustapääkerttu 1 

Sylvia borin Lehtokerttu 1 

Sylvia communis Pensaskerttu 3 

Turdus iliacus Punakylkirastas 2u 

Turdus merula Mustarastas 2 

Turdus philomelos Laulurastas 3 

Lajeja yhteensä 43  

 

Luonto- ja lintudirektiivin priorisointiluokitus 

Luokka I: 

Kaikki luontodirektiivin liitteeseen II ensisijaisesti suojeltaviksi merkityt lajit tai luonnonsuojelu asetuksen 

erityistä suojelua vaativat lajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvista lajeista IUCN:n kritee-

rien mukaan äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioidut tai luonnosta hävinneet lajit (EW). 

 

Luokka II: 

Kaikki luontodirektiivin liitteen IVa eläinlajit tai luonnonsuojeluasetuksella uhanalaisiksi säädetyt muut liit-

teiden II ja IV direktiivilajit. Metsästys- ja kalastuslainsäädännön piiriin kuuluvista lajeista liitteen IVa lisäk-

si IUCN:n uhanalaisluokituksen mukaan erittäin uhanalaiset (EN) lajit tai ne vaarantuneeksi (VU) arvioidut 

lajit, jotka ovat myös direktiivilajeja. 

 

Luokka III: 

Priorisointiluokkaan III kuuluvat kaikki ne direktiivilajit sekä LsA:n uhanalaiset lajit, jotka eivät kuulu 

ylempiin luokkiin (I ja II). Luokaan III kuuluvat myös Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) luokitte-
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lussa uhanalaisiksi arvioidut luonnonsuojelulainsäädännön piiriin kuuluvat lajit, jotka ovat myös kansainväli-

siä vastuulajeja (Luonto- ja lintudirektiivi III-IV, 2008). 

 

Tämä hallinnollinen priorisointiluokitus perustuu lajien suojelua koskeville säädöksille etukäteen annettuun 

painoarvoon. Luokitus käytetään apuvälineenä lajien seurannan tarpeellisuuden hahmottamisessa ja antaa 

siten myös jonkinlaisen kuvan lajin suojeluarvosta. Marseuddenin selvitysalueella tai sen läheisyydessä ha-

vaittiin alla luetellut Suomen uhanalaisuus-luokitukseen tai EU:n lintudirektiiviin kuuluvat lintulajit (uhan-

alaisuusluokituksen lyhennykset: SP= silmällä pidettävä, V= vaarantunut). Selvitysalueelta tavattiin myös 

muutamia Natura-alueiden perustamisessa käytettyjä kriteerilajeja. 

 

Palokärki  1 pajapuu  EU:n direktiivilaji Priorisointi: III 

Kalasääski  SP 1 reviiri  EU:n direktiivilaji Priorisointi: III 

Kalatiira  1 yksilö  EU:n direktiivilaji Priorisointi: III 

Käki SP 1 reviiri   alueen ulkopuolella  

Harmaahaikara 1 ylilentävä  Otettu huomioon Natura alueita perustettaessa 

Nuolihaukka  1 pesii alueella  Otettu huomioon Natura alueita perustettaessa 

Naurulokki  V 1 ylilentävä  Otettu huomioon Natura alueita perustettaessa  

 

Muita alueella mielenkiintoisia lajeja: 

 

Uuttukyyhky  1 reviiri 

Sepelkyyhky  1 reviiri 

Harmaasieppo  1 reviiri 

Kuusitiainen  1 reviiri  selvitysalueen rajalla 

Hömötiainen  1 reviiri  selvitysalueen rajalla 

Mustapääkerttu 1 ääntelevä  epäselvä pesintä, jäi alueen ainoaksi havainnoksi 

Lehtokerttu  1 reviiri 

 

4.3 Tulosten tarkastelu 

Marseuddenin selvitysalueen läheisyydessä esiintyy joitakin metsämaisemalle tyypillisiä lintulajeja kuten 

uuttukyyhky, kuusitiainen, hömötiainen, rautiainen, hippiäinen ja puukiipijä. Näiden lajien esiintymisessä 

havaitaan selvä painottuminen selvitysalueen länsi-, luoteis- ja pohjoispuolella sijaitseviin metsiin. Ottaen 

huomioon selvitysalueen hakkuut ja kalliomaaston tämä on täysin odotettavissa. Varsinaisella selvitysalueel-

la esiintyy kuitenkin hakkuualueiden nuorta rehevää pensaikkoa hyödyntäviä lajeja kuten pensaskerttu ja 

lehtokerttu (sekä mahdollisesti mustapääkerttu). Kaislikosta löytyi ainakin kahden rytikerttusen reviirit. Alu-

een pohjoispuolella sijaitsevalla kalliolla oli palokärjen pajana toimiva lahonnut kanto. 
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Selvitysalueen selvästi erikoisin havainto oli kuivuneessa männyssä pesivä nuolihaukkapari. Kyseinen laji 

suosii vanhoja varislintujen tekemiä risupesiä ja viihtyy usein rantojen ja saarien harvoissa männiköissä. 

Maastokäyntien painottuessa kevääseen ja alkukesään nuolihaukan poikaset jäävät yleensä kartoittajalta nä-

kemättä, eikä pesinnän onnistumisesta ole tietoja. Selvitysalueella havaittiin ainoastaan pesän läheisyydessä 

oleskelevat aikuiset nuolihaukat, jotka varoittelivat aktiivisesti. Viereisessä männyssä pesivä kyyhkypari 

viittaa myös vahvasti haukkojen pesintään kalliolla, sillä sepelkyyhky pitää tunnetusti nuolihaukan lähinaa-

puruudesta. 

  

Kaikki havainnot punakylkirastaasta olivat äänihavaintoja Marseuddenin länsipuoleiselta metsäalueelta ja 

Marsevikenin ympärillä sijaitsevista pihapiireistä. Kolmesta laulurastasreviiristä kaksi sijaitsee selvitysalu-

een sisällä.  
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Kuva 4-1. Huomionarvoisten ja eräiden muiden lintulajien havainnot Marseuddenin selvitysalueella. 

Kalasääski 

Nuolihaukka 

Käki 

Sepelkyyhky 

Uuttukyyhky 

Harmaasieppo 

Kuusitiainen 

Rautiainen 

Rautiainen 

Lehtokerttu 

Mustapääkerttu 

Hömötiainen 

Kalatiira 

Palokärjen paja 
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4.4 Suositukset 

Selvitysalue on yleisesti katsottuna karuhko joitakin ranta alueita lukuun ottamatta, eikä linnuston kannalta 

löytynyt ehdottomasti säilytettäviä paikkoja. Nuolihaukkojen valtaama kalliomännikkö suositellaan kuiten-

kin säilytettäväksi (kasvillisuuskartoituksen kuvio 4). Saaristossa pesivät nuolihaukat käyttävät yleensä sa-

moja pesiä vuodesta toiseen. Lähellä sijaitsevat Klovviken ja Marseviken ovat todennäköisimpiä haukkojen 

käyttämiä metsästysalueita. Selvityksen perusteella voidaan lisäksi päätellä että vastaavanlaiset hakkuut ja 

harvennukset Marseuddenin länsipuolella todennäköisesti heikentäisivät koko alueen kelpoisuutta joillekin 

lintulajeille.  
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5. Yhteenveto suosituksista maankäytölle 
 

Kasvillisuuden perusteella suositellaan säilyttämään kallioalue ja tervalepikko koskemattomina. Myös ran-

nat, etenkin rantaniityt, olisi hyvä säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. Kallioalueen säilyttäminen on 

suositeltavaa myös linnuston kannalta. Lepakkoselvityksen tulosten perusteella tervalepikko ja sen edessä 

oleva rantavyöhyke tulisi säilyttää nykyisessä tilassa. Lisäksi rannalla tulisi välttää uusien laajojen aukkojen 

tekemistä yhtenäiseen rantapuustoon.  

 

 
Kuva 5-1. Säilytettäväksi suositellut alueet on merkitty kuvaan vihreällä. 
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Liite: putkilokasvilajisto 

 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi 
Achillea millefolium siankärsämö 
Allium schoenoprasum ruoholaukka 
Alnus glutinosa tervaleppä 
Anemone nemorosa valkovuokko 
Anthoxanthum odoratum tuoksusimake 
Anthriscus sylvestris koiranputki 
Athyrium filix-femina hiirenporras 
Betula pendula rauduskoivu 
Betula pubescens hieskoivu 
Calamagrostis arundinacea metsäkastikka 
Calluna vulgaris kanerva 
Caltha palustris rentukka 
Carex canescens harmaasara 
Carex echinata tähtisara 
Carex nigra jokapaikansara 
Cirsium palustre suo-ohdake 
Cornus suecica ruohokanukka 
Cystopteris fragilis haurasloikko 
Dactylis glomerata koiranheinä 
Dactylorhiza maculata maariankämmekkä 
Deschampsia cespitosa nurmilauha 
Deschampsia flexuosa metsälauha 
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri 
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri 
Eleochrais uniglumis meriluikka 
Epilobium angustifolium maitohorsma 
Epilobium montanum lehtohorsma 
Equisetum sylvaticum metsäkorte 
Festuca pratensis nurminata 
Festuca rubra punanata 
Filipendula ulmaria mesiangervo 
Fragaria vesca ahomansikka 
Galeopsis sp. pillike 
Galium album paimenmatara 
Galium palustre rantamatara 
Gymnocarpium dryopteris metsäimarre 
Hepatica nobilis sinivuokko 
Iris pseudacorus kurjenmiekka 
Juncus alpinoarticukatus rantavihvilä 
Juncus effusus röyhyvihvilä 
Juniperus communis kataja 
Lapsana communis linnunkaali 
Linnaea borealis vanamo 
Lotus corniculatus keltamaite 
Luzula multiflora nurmipiippo 
Luzula pilosa kevätpiippo 
Lychnis viscaria mäkitervakko 
Lycopodium annotinum riidenlieko 
Lysimachia vulgaris ranta-alpi 
Maianthemum bifolium oravanmarja 
Melampyrum pratense kangasmaitikka 
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka 
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Melica nutans nuokkuhelmikkä 
Myosotis scorpioides luhtalemmikki 
Orthilia secunda nuokkutalvikki 
Oxalis acetosella käenkaali 
Phegopteris connectilis korpi-imarre 
Phragmites australis järviruoko 
Picea abies kuusi 
Pinus sylvestris mänty 
Plantago major piharatamo 
Poa nemoralis lehtonurmikka 
Poa pratensis niittynurmikka 
Polygonatum odoratum kalliokielo 
Polypodium vulgare kallioimarre 
Populus tremula haapa 
Potentilla erecta rätvänä 
Potentilla norvegica peltohanhikki 
Pteridium aquilinum sananjalka 
Quercus robur tammi 
Ranunculus acris niittyleinikki 
Ranunculus auricomus kevätleinikki 
Ranunculus repens rönsyleinikki 
Ribes nigrum mustaherukka 
Rosa sp. ruusu 
Rubus arcticus mesimarja 
Rubus idaeus vadelma 
Rumex acetosella ahosuolaheinä 
Rumex longifolius hevonhierakka 
Salix caprea raita 
Salix phylicifolia kiiltopaju 
Sambucus racemosa terttuselja 
Sedum telephium isomaksaruoho 
Sorbus aucuparia pihlaja 
Stellaria graminea heinätähtimö 
Tanacetum vulgare  pietaryrtti 
Taraxacum sec. Vulgare voikukka 
Trientalis europaea metsätähti 
Trifolium repens valkoapila 
Triglochin maritima merisuolake 
Tripleurospermum inodorum peltosaunio 
Tussilago farfara leskenlehti 
Vaccinium myrtillus mustikka 
Vaccinium vitis-idaea puolukka 
Valeriana officinalis rohtovirmajuuri 
Veronica chamaedrys nurmitädyke 
Veronica officinalis rohtotädyke 
Vicia cracca hiirenvirna 
Viola canina aho-orvokki 
Viola palustris suo-orvokki 
Viola tricolor keto-orvokki 

 

Yhteensä 101 lajia.  
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1. Johdanto 
 
Selvitysalue sijaitsee Siuntion kunnassa Pikkalan lahden rannalla. Marseudenin itäisellä rannalla on kaksi 
lahtea, Klovviken ja Pattuviken ja edustalla on muutamia pieniä saaria. Liito-oravaselvityksen tavoitteena oli 
arvioida biotooppien soveltuvuus liito-oravan elinympäristöksi sekä kartoittaa mahdolliset esiintymät ja 
tarpeelliset viherkäytävät. Liito-oravaselvityksen suoritti ympäristösuunnittelija (AMK) Sirkka-Liisa 
Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy:stä.  
 

 
Kuva 1. Selvitysalueen rajaus. 
  

2. Liito-oravan biologia ja suojelu 
 
Liito-orava (Pteromys volans) on tavallista oravaa pienempi ja väritykseltään hopeanharmaa. Etu- 
jatakajalkojen välissä olevien liitopoimujen avulla se pystyy liitämään jopa kymmeniä metrejä. 
Suurisilmäistä yöliikkujaa harvemmin tapaa päiväsaikaan, joten liito-orava saattaa asustaa lähimetsässä 
muiden tietämättä. Usein ainoana merkkinä liito-oravan asuttamasta metsiköstä ovat suurten kuusien ja 
haapojen juurilla olevat keltaiset riisinjyvän kokoiset ulostepapanat. (Hanski ym.2001) 
 
Liito-oravan elinympäristöä ovat useimmiten varttuneet kuusivaltaiset metsät, joista löytyy myös 
ravintopuiksi haapaa, lepää tai koivua. Kesällä liito-oravat syövät lehtipuiden lehtiä ja syksyllä sekä talvella 
havupuiden silmuja ja lehtipuiden norkkoja. (Hanski ym. 2001) Liito-orava valitsee pesäkseen useimmiten 
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käpytikan hylkäämän kolohaavan, mutta ne voivat pesiä myös kuusen oksistoon rakennetuissa risupesissä. 
Keväällä liito-orava synnyttää poikasensa pesään, josta ne lähtevät loppukesästä etsimään omia 
lisääntymisalueitaan. Naaraat liikkuvat yleensä vain pesimäpaikkaa ympäröivässä lähimetsässä, uroksilla on 
laajempi reviiri. (Hanski ym. 2001) 
 
Euroopan alueella liito-oravia esiintyy ainoastaan Suomessa. Myös Venäjällä liito-oravaa esiintyy vielä 
melko runsaana. Uhanalaisluokituksessa liito-orava luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi, jonka kannan 
kehitystä on seurattava. Liito-orava sisältyy Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen IVa lajeihin, joiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49§ mukaisesti 
kielletty. (Hanski ym. 2001) 

3. Menetelmät 
 
Liito-oravainventointeja voidaan ohjeiden mukaan parhaiten tehdä maaliskuun lopun ja kesäkuun alun 
välisenä aikana (Hanski ym. 2001, Sierla ym. 2004 ja Södermann 2003). Inventoinnissa etsitään ulostejälkiä 
lajille sopivista metsistä. Löydetyiltä reviireiltä paikannetaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat. 
Raportti sisältää liito-oravakartoituksen tulokset, esiintymien kuvaukset ja suositukset maankäytön 
suunnitteluun. Esiintymät rajataan ja numeroidaan liitekartoille. Myös liito-oravalle sopivat metsäalueet 
rajataan liitekartoille, jotta tulevaisuudessa voidaan ottaa huomioon reviirien mahdolliset maantieteelliset 
muutokset. Marseuddenin liito-oravaselvitys tehtiin 28.4.2010.  

4. Tulokset 
 
Selvitysalueen pohjoisosassa kasvoi pääosin kuusta ja mäntyä. Alueen keskiosassa oli hakkuualue, jonka 
keskellä oli muutama haapa. Eteläosassa oli kalliomännikköä ja mäntymetsää. Alueelta ei tehty havaintoja 
liito-oravasta eikä liito-oravalle sopivaa biotooppia löytynyt. 
 

 
Kuva 2. Eteläosan männikköä 

 

5. Suositukset maankäytölle 
 
Koska alueelta ei tehty havaintoja liito-oravasta, eikä alue muutenkaan sovellu liito-oravan elinympäristöksi, 
ei maankäytölle tarvitse antaa suosituksia liito-oravan suhteen.  
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