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Lähdepelto sijaitsee Rauman keskustan eteläkaakkoispuolella. 
Alueen pohjoispuolella on Paroalhon ja Kourujärven asutusalu-
eet. Länsipuolella on puolestaan sekä Sampaanala että Kortela. 
187 hehtaarin selvitysalue (kuva 1) käsittää rajauksen, jossa on 
kalliomänniköitä, kuusikankaita, kuntoilualue ja urheilukeskus 
sekä kymmenen hehtaarin laajuinen Pitkäjärvi. Koillis- ja itäpuo-
liskolla on myös vähäisesti viljelysalueita ja asutusta. 

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Läh-
depellon luontoselvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan 
suunnitella alueen maankäyttöä kaavoituksessa. 

Tämän selvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastaa lin-
tuihin, putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt luonto-
kartoittaja Santtu Ahlman (Ahlman Konsultointi & suunnittelu).

Kuva 1. Lähdepellon luontoselvitysalueen rajaus (187 ha).



luoNtoselVityKseN sisällÖstä

Lähdepellon luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää liito-oravien esiintyminen alueella, lin-
nusto, putkilokasvit sekä elinympäristöt. Samalla kartoitettiin mahdolliset uhanalaiset ja EU:n 
luontodirektiivin mukaan suojeltavat lajit sekä selvitettiin lakien mukaisesti suojeltavat luonto-
tyypit ja arvokkaat elinympäristöt kaavoitusta varten.

Käytännössä luontoselvitys koostui kolmesta erillisestä osiosta: liito-oravaselvitys tehtiin 
31.3., 1.4., 3.4., 29.4. ja 30.4., linnusto inventoitiin 14.5., 16.5., 18.5., 19.5., 28.5., 30.5., 9.6. ja 14.6. ja 
putkilokasvit sekä luontotyypit selvitettiin 17.8., 18.8., 25.8., 30.8., 31.8., 1.9., 9.9. ja 10.9. Kunkin 
osa-alueen tutkimusmenetelmät esitellään erikseen. Elinympäristöjä koskevassa osiossa esite-
tään jokaisen kuvion luontoarvot ja maankäyttösuositukset. 

LIITO-ORAVASELVITYS

Tutkimusmenetelmät
Lähdepellon aluerajaus kierrettiin huolella läpi 31.3., 1.4., 3.4., 29.4. ja 30.4., jolloin etsittiin liito-
oravien jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin lumet olivat 
sulaneet riittävästi. Näin ollen mahdollisien jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. 
Alueelta tutkittiin lähes kaikkien lehtipuiden ja kuusten tyvet. Myös useiden mäntyjen tyvet 
tutkittiin, vaikka liito-orava ei tyypillisesti suosi mäntyjä.

Liito-oravan elinpiiristä
Liito-orava asettuu mieluiten kuusivaltaiseen metsään, jossa on riittävästi lehtipuita seassa. Ke-
sällä se syö pääosin lehtipuiden lehtiä, suosituimpia ovat koivut, lepät ja haapa. Syksyllä ravin-
to koostuu lähinnä havupuiden silmuista sekä koivun ja lepän norkoista. Vastaavaan ravintoon 
se turvautuu myös talvella. Monipuoliset ravintovaatimukset määräävät lajin elinympäristön 
sijoittumista. Lisäksi sopivia pesäpaikkoja – kuten vanhoja tikankoloja tai risupesiä – täytyy 
olla riittävästi tarjolla.

Liito-oravien reviirit ovat varsin laajoja, erityisesti koirailla, joiden elinpiirin keskimää-
räinen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. Naarailla on huomattavasti pienempi reviiri, vain noin 
kahdeksan hehtaaria. Molemmat sukupuolet käyttävät useita eri koloja, ja niiden reviireillä on 
tärkeitä ydinalueita.

Aikuiset yksilöt ovat varsin paikkauskollisia ja liikkuvat vain pakon edessä uusille alu-
eille. Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levit-
täytymisen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niin 
sanottujen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liito-
oravilla ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla 
vähintään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot 
ja taimikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.
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Liito-orava lainsäädännössä
Liito-orava kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) mukaisiin lajeihin, joihin kuuluvien 
yksilöiden luonnossa selvästi havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on uuden luonnonsuojelulain (49 §) mukaisesti kielletty.

Tulokset ja päätelmät
Lähdepellon tutkimusalueelta ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä, vaikka lajille sopivaa 
elinympäristöä on etenkin Pitkäjärven rantavyöhykkeellä. Liito-oravan papanoita on kuitenkin 
löydetty aiemmin pallokentän itäpuolelta (Rauman kaupunki 2002). Kyseinen reviiri (kuva 2) 
lienee autioitunut. Luontodirektiivin mukaan aiemmin varmistettu liito-oravan elinympäristö 
on edelleen suojeltava lisääntymis- ja levähdyspaikkana, vaikka se olisikin väliaikaisesti autio. 
Kuvassa 2 esitetään suositeltava ekologinen käytävä. Liito-oravan elinpiirin ja levittäytymisen 
kannalta on tärkeää säästää riittävästi kookasta puustoa havaintopaikan ja soveliaan elinym-
päristön sekä muiden kuusivaltaisten metsien välillä. lajin on mahdollista liikkua Pitkäjärven 
rantametsiä pitkin alueen ulkopuolelle. 

5

Kuva 2. Aiemmin tunnettu liito-oravapaikka (punaisella) sekä lajille soveltuva elinympäristö lähellä 
(sinisellä). Mahdollinen ekologinen reitti (keltaisella) kulkee länteen Pitkäjärven rantametsiin.



6

liNNustoselVitys

Tutkimusmenetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin vesilintu- ja kartoituslaskennoin 14.5., 16.5., 18.5., 19.5., 28.5., 30.5., 
9.6. ja 14.6. Lisäksi liito-oravaselvitysten yhteydessä 31.3., 1.4., 3.4., 29.4. ja 30.4. kirjattiin var-
hain soidintavien lintujen reviirejä. Kartoitukset tehtiin hyvin varhain aamuyöstä alkaen usei-
den tuntien ajan pitkälle aamupäivään, kunnes linnut lopettivat aktiivisen laulamisen. Yölaula-
jiin keskittyviä inventointeja ei tehty.

Vesilintulaskennat tehtiin yhtä aikaa kartoituslaskentojen kanssa Helsingin yliopiston 
eläinmuseon vuonna 2007 täydennettyjen laskentaohjeiden mukaisesti. Ohjeistuksen mukaan 
ensimmäinen laskenta tehdään huhti-toukokuun vaihteessa, toinen toukokuun puolivälissä ja 
kolmas toukokuun lopussa. Tarkat laskenta-ajankohdat määräytyivät kevään edistymisen ja 
meren jäätilanteen mukaan. Parimääräarvio tehtiin kunkin lajin arvioitua pesinnän alkua lä-
himmän laskentakerran perusteella.

Vesilintulaskennat pyritään ajoittamaan siten, että ne tehdään sinä ajankohtana, kun pe-
sivät parit ovat asettuneet tutkimusalueelle, mutta koiraat ovat vielä naaraiden seurana. Hau-
donnan alettua koiraat lähtevät pois pesimäkosteikoilta. 

Vesilintujen parimäärän arviointi perustuu hyvin pitkälti havaittujen koiraiden määrään. 
Pesiviksi pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: yksinäinen koiras tai 2–4 koiraan parvi, pa-
riskunta (puolisukeltajasorsat), juhlapukuinen koiras tai pariskunta (telkkä), naaraiden yksilö-
määrä (sotkat), yksinäinen lintu lähellä rantaa, pari, reviirikiista ja erikseen ääntelevät linnut 
(nokikana). Selvät muuttoparvet eriteltiin pois pesimälinnustosta. 

Kartoituslaskentamenetelmää käytettiin maalinnuston selvittämiseen, ja se soveltuu hyvin 
pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin. Menetelmä perustuu siihen, että kaikki pareik-
si tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään. Pareik-
si tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty koiras, varoitteleva 
naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on tarkin mahdollinen 
linnustonselvitysmenetelmä, ja kolmen inventointikerran selvitystä voidaan hyvin pitää tark-
kana. yhden päivän aikana inventoitiin näin ollen noin 47 hehtaarin alue.

Lähdepellon linnustosta
Selvitysalueen luontotyypit ovat monipuolisia (katso kasvillisuusselvitys s. 21), mikä heijastuu 
pesimälajistoon. Parimäärät ovat kuitenkin varsin pieniä, mikä johtuu karujen kalliomänniköi-
den runsaudesta. Peruslajistoa luonnehtivat peippo (34 paria), pajulintu (31), talitiainen (19), 
kirjosieppo (14), punarinta (11) ja sinitiainen (10). Nämä kuusi lajia muodostavat 49 prosenttia 
kokonaisparimäärästä. 

Rajauksella pesi peräti 45 eri lajia ja yhteensä 243 paria (taulukko 1). Lintutiheys on vastaa-
vasti vain 130 paria sataa hehtaaria kohden, mikä on hyvin pieni lukema, mutta selittyy karujen 
kalliomänniköiden suurella pinta-alalla. Metsämaiden perustiheys on yleensä 100–200 paria ja 
rehevissä lehdoissa se voi olla jopa 400–600 paria neliökilometriä kohden. Seuraavilla sivuilla 
olevassa lajiluettelossa esitellään kunkin lajin tiedot. 
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Lajikohtaista tarkastelua
Lajinimen oikealla puolella punaisissa hakasuluissa esitetään lajin suojelustatus seuraavasti:  
NT = silmälläpidettävä (Near Threatened), A = alueellisesti uhanalainen, S = Suomen erityisvas-
tuulaji ja L = lintudirektiivin I-liitteen laji. 

Tavi (Anas crecca)                            [S] 
Pari pesi Pitkäjärven pohjoispäässä ja Munasuon ojassa (reviirikartta 1). Tavi on hyvin vaatima-
ton laji, joka kelpuuttaa jopa metsäojat pesimäympäristökseen. Se on Suomen erityisvastuulaji.

Sinisorsa (Anas platyrhynchos)                 
Kaksi paria asettui pesimään Pitkäjärven pohjoispäähän (reviirikartta 1). Sinisorsa on hyvin 
yleinen laji, joka on pesimäympäristönsä valinnassa varsin vaatimaton.

Taulukko 1. 
Lähdepellon
pesimälinnusto 
parimäärineen.

Laji Parimäärä Laji Parimäärä

Tavi 2 Hernekerttu 3
Sinisorsa 2 Pensaskerttu 2
Telkkä 4 Sirittäjä 9
Isokoskelo 2 Tiltaltti 7
Pyy 2 Pajulintu 31
Kuikka 1 Hippiäinen 3
Rantasipi 1 Harmaasieppo 8
Sepelkyyhky 3 Kirjosieppo 14
Käpytikka 1 Töyhtötiainen 2
Kangaskiuru 1 Kuusitiainen 2
Metsäkirvinen 9 Sinitiainen 10
Västäräkki 2 Talitiainen 19
Rautiainen 2 Puukiipijä 2
Punarinta 11 Närhi 1
Satakieli 1 Varis 1
Leppälintu 2 Peippo 34
Mustarastas 6 Viherpeippo 4
Räkättirastas 2 Vihervarpunen 7
Laulurastas 5 Urpiainen 1
Punakylkirastas 7 Punavarpunen 1
Kultarinta 2 Punatulkku 1
Mustapääkerttu 3 Keltasirkku 7
Lehtokerttu 4
Yhteensä 244
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Telkkä (Bucephala clangula)                                      [S]
Pitkäjärvellä pesi neljä telkkäparia (reviirikartta 1). Telkälle kelpaavat lähes kaikentyyppiset 
vesistöt, ja pesäpaikat voivat sijaita kaukana lähimmästä vesistöstä. Se on Suomen erityisvas-
tuulaji.

Isokoskelo (Mergus merganser)
Kaksi paria merkittiin pesiviksi Pitkäjärvellä (reviirikartta 1). Isokoskelo on tukkakoskelon ta-
voin suurten vesistöjen laji.

Pyy (Bonasa bonasia)                                                  [L]
Koiras vihelteli kahdessa paikassa tutkimusalueella (reviirikartta 1). Pyyn tyyppiympäristöjä 
on kuusivaltaiset havu- ja sekametsät, joissa on riittävästi leppiä. Se on EU:n lintudirektiivin 
I-liitteen laji.

Kuikka (Gavia arctica)                                                  [L]
Yksi pari tulkittiin pesiväksi Pitkäjärvellä (reviirikartta 1). Lajin edustajia oli parhaimmillaan 
kuusi yksilöä järvellä, mutta muut aikuiset linnut käyvät ilmeisesti kalastamassa Lähdepellon 
tutkimusalueella. Kuikka on tyypillisesti suurten reittivesien pesimälaji. Se on EU:n lintudirek-
tiivin I-liitteen laji.

Rantasipi (Actitis hypoleucos)                                        [NT, S] 
Yksi pari pesi Pitkäjärven pohjoisosassa (reviirikartta 2). Tyypillisimmin sipi on kirkkailla ja 
kivikkorantaisilla järvillä. Edellisessä uhanalaisuusluokituksessa sipi oli elinvoimainen, mutta 
nyt se luokitellaan silmälläpidettäväksi. Se on myös Suomen erityisvastuulaji. 

Sepelkyyhky (Columba palumbus)                                          
Kolmen koiraan reviirit merkittiin alueen etelälaidan metsistä (reviirikartta 2). Sepelkyyhkyn 
pesäpaikka on tyypillisimmillään viljelysalueiden liepeillä olevassa kuusikossa.

Käpytikka (Dendrocopos major)                                               
Alueella pesi vain yksi pari urheilukeskuksen itäpuolella (reviirikartta 2). Käpytikka viihtyy 
hyvin monenlaisissa metsäisissä elinympäristöissä, mieluiten kuitenkin havumetsissä. 

Kangaskiuru (Lullula arborea)                     [A, L]
Ainoa reviiri oli alueen keskivaiheilla (reviirikartta 2). Kangaskiuru on karujen avomaiden ja 
kalliomänniköiden laji. Se on alueellisesti uhanalainen ja kuuluu EU:n lintudirektiivin I-liitteen 
lajeihin. 

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Karuimmilla paikoilla pesi yhteensä yhdeksän paria (reviirikartta 2). Metsäkirvinen on erittäin 
tyypillinen näky harvoilla mäntykankailla ja hakkuuaukoilla.

Västäräkki (Motacilla alba)                                                              
Kahden parin reviirit merkittiin luoteiskulmasta (reviirikartta 2). Västäräkki on pesimäpaik-
kansa suhteen hyvin sopeutuvainen, sillä sille kelpaavat niin pihapiirien rakennukset, rantaki-
vikot kuin hakkuuaukotkin. 



9

Rautiainen (Prunella modularis)
Vain kaksi koirasta lauloi alueen länsilaidalla (reviirikartta 3). Laji oli yllättävän niukkalukui-
nen tutkimusalueella. Rautiaisen tyypillinen elinympäristö on kuusikko.

Punarinta (Erithacus rubecula)
Soidinreviirejä havaittiin yhteensä 11 (reviirikartta 3). Punarinta kelpuuttaa pesimäpaikoikseen 
monipuolisesti kaikenlaisia elinympäristöjä, mieluiten kuitenkin kuusikoita. Se on tutkimus-
alueen viidenneksi runsain pesimälaji.

Satakieli (Luscinia luscinia)                                                                   
Ainoa koiras lauloi Pitkäjärven pohjoisrannalla (reviirikartta 3). Satakieli on eteläinen laji, joka 
viihtyi parhaiten nimenomaan rantalehdoissa.

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)                                                                                          [S] 
Yllättäen vain saksi paria asettui pesimään alueelle (reviirikartta 3). Leppälintu on muun mu-
assa iäkkäiden mäntymetsien laji, mutta se vaatii sopivan pesäkolon, mikä rajaa elinympäristö-
mahdollisuuksia. Se on Suomen erityisvastuulaji.

Mustarastas (Turdus merula) 
Kuusi paria löytyi alueen länsi- ja itäosasta (reviirikartta 3). Mustarastaan tavoittaa monenlai-
sista elinympäristöistä, mutta karuimpia paikkoja se yleensä karttaa.

Räkättirastas (Turdus pilaris)                                                                   
Alueella pesi vain kaksi paria (reviirikartta 3). Räkättirastas on kulttuuriläheinen laji, joka pesii 
monesti useiden – jopa kymmenien – parien voimin pihapiireissä ja viljelysalueiden liepeillä 
olevissa metsissä. 

Laulurastas (Turdus philomelos)
Lähdepellon tutkimusalueella lauloi reviirillään vain viisi koirasta (reviirikartta 4). Laulurastas 
on hyvin yleinen laji, joka on erityisesti mieltynyt kuusikoihin.

Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Alueelta merkittiin seitsemän elinpiiriä, joista suurin osa Pitkäjärven lähistöltä (reviirikartta 4). 
Punakylkirastas on monenlaisten tiheikköjen, pihapiirien ja lehtimetsien yleinen laji.

Kultarinta (Hippolais icterina)                                                                             
Koiras lauloi sekä urheilukeskuksen lähellä että Pitkäjärven kaakkoisrannan tuntumassa (revii-
rikartta 4). Kultarinta on lehtolaji, joka viihtyy myös rehevissä puistoissa.

Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Alueella pesi kolme paria (reviirikartta 4). Mustapääkerttu on rehevien lehti- ja sekametsien 
laji.

Lehtokerttu (Sylvia borin)                                                                                   
Alueella kuultiin neljän eri lehtokerttukoiraan soidinta (reviirikartta 4). Lehtokerttu on nimen-
sä mukaisesti rehevien metsien laji, joka viihtyy etenkin lehtimetsissä ja metsänlaiteilla.



Hernekerttu (Sylvia curruca)                                                                                      
Kolmen parin elinpiirit löydettiin alueelta (reviirikartta 4). Hernekerttu on varsin karujen paik-
kojen laji, joka pesii muun muassa pensaikkomailla, taimikoissa ja kuivilla metsien laiteilla.

Pensaskerttu (Sylvia communis)                                                                                       
Kaksi paria asettui pesimään Lähdepellon tutkimusalueelle (reviirikartta 5). Pensaskerttu on 
etenkin pensaikkomaiden ja metsänlaiteiden laji.

Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix)                                                                                                   [NT] 
Alueella pesi peräti yhdeksän paria (reviirikartta 5). Sirittäjä on peruslaji lehtimetsävaltaisissa 
lehdoissa. Se kuului aiemmassa uhanalaisuusluokituksessa elinvoimaisiin, mutta vuoden 2010 
päivityksessä laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi.

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Tutkimusalueella oli seitsemän reviiriä (reviirikartta 5). Tiltaltti on tyypillinen kuusikkolaji, 
joka asustaa mieluiten iäkkäissä kuusimetsissä. 

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
31 parista valtaosa keskittyi alueen luoteisosaaan (reviirikartta 5). Pajulintu on Lähdepellon  
toiseksi runsaslukuisin pesimälaji, joka suosii käytännössä kaikkia metsäisiä alueita.

Hippiäinen (Regulus regulus) 
Rajauksen kuusikoihin asettui kolme hippiäisparia (reviirikartta 5). Kuusivaltaiset metsät ovat 
hippiäisen tyypillisiä elinympäristöjä.

Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Kahdeksan parin reviirit varmistettiin maastotöiden aikana (reviirikartta 5). Harmaasieppo on 
monenlaisten ympäristöjen laji, joka on usein kulttuuriläheinen.

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
14 paria pesi alueella (reviirikartta 6). Laji oli Lähdepellon neljänneksi runsain pesijä. Kirjosiep-
po asuu mielellään myös hyvin karuissa paikoissa, kunhan tarjolla on riittävästi pesäkoloja.

Töyhtötiainen (Parus cristatus)                                                                                         
Alueen länsipuoliskolla pesi kaksi paria (reviirikartta 6). Töyhtötiainen on iäkkäiden havumet-
sien pesimälaji.

Kuusitiainen (Parus ater)
Tutkimusalueella pesi vain kaksi paria (reviirikartta 6). Kuusitiainen on nimensä mukaisesti 
kuusivaltaisissa metsissä viihtyvä laji.

Sinitiainen (Parus caeruleus)
Laji löydettiin yhteensä kymmeneltä paikalta (reviirikartta 6). Sinitiainen on usein kulttuurisi-
donnainen laji, mutta se viihtyy myös kauempana asutuksista rehevillä metsämailla, joissa on 
pesäkoloja tarjolla. se on lähdepellon kuudenneksi runsain pesimälaji.
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Talitiainen (Parus major)
Yhteensä alueella pesi 19 paria (reviirikartta 6). Talitiainen pesii kaikenlaisissa metsissä, kun-
han pesäkolojen kaivertamiseen on mahdollisuus tai tarjolla on valmiita koloja. se on lähde-
pellon kolmanneksi runsain pesimälaji. 

Puukiipijä (Certhia familiaris)
Kaksi reviiriä oli luoteisosassa (reviirikartta 6). Puukiipijä voi pesiä lähes kaikenlaisissa metsis-
sä, mutta yleensä se kuitenkin suosii reheviä metsäkuvioita.

Närhi (Garrulus glandarius)                                                                                                        
Yksi pari asettui pesimään alueen keskivaiheille (reviirikartta 7). Närhi on erilaisten havumet-
sien pesimälaji.

Varis (Corvus cornix)                                                                                                        
Yksi pari tulkittiin pesiväksi luoteisosassa (reviirikartta 7). Varis on sekä kulttuuri- että erämaa-
laji, joka pesii myös ulkosaaristossa.

Peippo (Fringilla coelebs)
Rajaukselta löydettiin yhteensä 34 peipporeviiriä (reviirikartta 7). Sen tapaa kaikenlaisista met-
sistä. laji on lähdepellon runsain pesimälaji. 

Viherpeippo (Carduelis chloris)                                                                                      
Elinpiirejä löydettiin yllättäen vain neljä (reviirikartta 7). Viherpeippo on kulttuuriläheinen laji, 
joka suosii muun muassa pihapensaita pesimäpaikkoinaan.

Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Alueella pesi seitsemän paria (reviirikartta 7). Vihervarpunen on kuusikoiden laji, jonka pesi-
mäkannat vaihtelevat voimakkaasti kuusten siemensatojen mukaan.

Urpiainen (Carduelis flammea)                                                                                              
Ainoa reviiri havaittiin rajauksen luoteisosassa (reviirikartta 7). Urpiainen on pohjoinen laji, 
joka pesii hyvin harvalukuisena Etelä-Suomessa. Se kelpuuttaa pesimäympäristöikseen melko 
monenlaisia metsäisiä alueita, toisinaan jopa varttuneita taimikoita.

Punavarpunen (Carpodacus erythrinus)                                                                                [NT]                
Yksi koiras lauloi Pitkäjärven itärannan tuntumassa (reviirikartta 8). Punavarpunen on erilais-
ten metsälaiteiden ja pensaikkomaiden laji. Sen tapaa monesti myös pihapiiristä. Laji on tuo-
reessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä.

Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)                                                                                        
Alueelta yhytettiin vain yksi pesivä pari lounaisosasta (reviirikartta 8). Punatulkku on etenkin 
iäkkäiden kuusimetsien laji, joka on pesimäaikaan kovin huomaamaton.
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Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Koiraita lauloi yhteensä seitsemällä paikalla (reviirikartta 8). Keltasirkku on runsaimmillaan 
maalaismaisemissa viljelysten laiteilla sekä toisaalta myös hakkuuaukoissa.

Päätelmät
Vaikka Lähdepellon tutkimusalueella pesii varsin monipuolinen linnusto, on lajisto silti tavan-
omaista ja paritiheys kokonaisuudessaan hyvin pieni. Pitkäjärven koillispuolen rantametsät 
ovat selvästi sekä lajistoltaan että tiheydeltään tutkimusalueen merkittävimpiä alueita. Lisäksi 
järven vesilinnusto tuo mukavan lisän alueen lajistoon.  

Alueella pesivistä lajeista valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettä-
viä (NT) ovat rantasipi, sirittäjä ja punavarpunen. Näiden lajien elinympäristöt säilyvät, kun 
huomioidaan kasvillisuudeltaan arvokkaat alueet (katso kasvillisuusselvitys s. 21) ja rantara-
kentamista vältetään. Rantasipi on myös Suomen erityisvastuulaji yhdessä telkän, tavin ja lep-
pälinnun kanssa. Ne ovat kuitenkin hyvin runsaita pesimälintuja kaikkialla Suomessa. EU:n 
lintudirektiivin I-liitteen lajeja ovat pyy, kuikka ja kangaskiuru. Pyylle soveliaita elinympäristö-
jä säilyy, kun alueen tervaleppä- ja ruohokorvet säilytetään ennallaan. Kuikka pesii rauhallisilla 
järvillä, joten rantarakentamista suositetaan vältettävän. Kangaskiuru puolestaan pesii karuilla 
kalliomänniköillä, joita on pinta-alallisesti eniten koko tutkimusalueesta. Kun metsälakikoh-
teet huomioidaan, säilyy kangaskiurulle soveliaita elinympäristöjä. 
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Reviirikartta 1. 
Tavin (2 paria), sinisorsan (2 pr), telkän (4 pr), 
isokoskelon (2 pr), pyyn (2 pr) ja kuikan (1 pr) reviirit.

Tavi

Sinisorsa

Telkkä

Isokoskelo

Pyy

Kuikka
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Reviirikartta 2. 
Rantasipin (1 pari), sepelkyyhkyn (3 pr), käpytikan (1 pr),
kangaskiurun (1 pr), metsäkirvisen (9 pr) ja västäräkin (2 pr) reviirit.

Rantasipi

Sepelkyyhky

Käpytikka

Kangaskiuru

Metsäkirvinen

Västäräkki
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Reviirikartta 3. 
Rautiaisen (2 paria), punarinnan (11 pr), satakielen (1 pr), 
leppälinnun (2 pr), mustarastaan (6 pr) ja räkättirastaan (2 pr) reviirit.

Rautiainen

Punarinta

Satakieli

Leppälintu

Mustarastas

Räkättirastas
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Reviirikartta 4. 
Laulurastaan (5 paria), punakylkirastaan (7 pr), kultarinnan (2 pr),
mustapääkertun (3 pr), lehtokertun (4 pr) ja hernekertun (3 pr) reviirit.

Laulurastas

Punakylkirastas

Kultarinta

Mustapääkerttu

Lehtokerttu

Hernekerttu
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Reviirikartta 5. 
Pensaskertun (2 paria), sirittäjän (9 pr), tiltaltin (7 pr), 
pajulinnun (31 pr), hippiäisen (3 pr) ja harmaasiepon (8 pr) reviirit.

Pensaskerttu

Sirittäjä

Tiltaltti

Pajulintu

Hippiäinen

Harmaasieppo
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Reviirikartta 6. 
Kirjosiepon (14 pr), töyhtötiaisen (2 pr), kuusitiaisen (2 pr), 
sinitiaisen (10 pr), talitiaisen (19 pr) ja puukiipijän (2 pr) reviirit.

Kirjosieppo

Töyhtötiainen

Kuusitiainen

Sinitiainen

Talitiainen

Puukiipijä
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Reviirikartta 7. 
Närhen (1 pari), variksen (1 pr), peipon (34 pr), 
viherpeipon (4 pr), vihervarpusen (7 pr) ja urpiaisen (1 pr) reviirit.

Närhi

Varis

Peippo

Viherpeippo

Vihervarpunen

Urpiainen
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Reviirikartta 8. 
Punavarpusen (1 pari), punatulkun (1 pr) ja keltasirkun (7 pr) reviirit.

Punavarpunen

Punatulkku

Keltasirkku



KAsVillisuusselVitys

Lähdepellon kasvillisuus ja luontotyypit selvitettiin 17.8., 18.8., 25.8., 30.8., 31.8., 1.9., 9.9. ja 
10.9., mutta lajistoa havainnoitiin myös linnustoselvitysten yhteydessä 14.5., 16.5., 18.5., 19.5., 
28.5., 30.5., 9.6. ja 14.6.

Tutkimusmenetelmät
Aluerajaus kierrettiin järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putkilokasvilajit, 
myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Pitkäjärvi melottiin vesikasvillisuuden inven-
tointia varten. Jokainen kuvio tyypiteltiin maastossa ja niiden rajat piirrettiin ortoilmakuvalle 
(kuva 3). Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleisluonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot. 

Lähdepellon kasvilajistosta
Hyvin monipuoliset elinympäristöt vaikuttavat suuresti Lähdepellon kasvilajistoon. Kallio-
muodostumien, luonnontilaisten soiden ja kulttuuriympäristöjen vuoksi lajimäärä on varsin 
suuri. Selvityksessä käytetty nimistö on Suuren Pohjolan Kasvion (Mossberg & Stenberg 2005) 
mukainen.

Kuviokohtaiset kuvaukset
Tässä osiossa kuvataan jokaisen kuvion yleisluonnehdinta ja maankäyttösuositukset. Lisäksi 
tietoihin on lisätty luontotyyppien uhanalaisuusluokitus (Raunio ym. 2008). Nämä luokitukset 
on merkitty punaisella luontotyyppinimikkeen oikeaan reunaan. Mikäli kyseessä on viljelys-
alue tai jokin muu luontotyyppi, joka uupuu uhanalaisuusluokituksesta, käytetään pelkkää 
viivaa.

1. Joutomaa                                [–]
Pieni teiden halkoma nurmi- ja pensaikkoalue, joka voidaan tulkita joutomaaksi. Kuviolla kas-
vaa muun muassa nuoria harmaa- ja tervaleppiä, pietaryrttiä ja valkomesikkää. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

2. Koivumetsä                            [–]
Koivuvaltainen metsäalue, jossa on sekavaa lajistoa, kuten leskenlehti, vadelma, käenkaali, sui-
keroalpi ja suo-orvokki. Kuviota ei voida tyypitellä tarkemmin, mutta siinä on varsin selviä 
lehdon piirteitä. Etelälaidalla on kapea vyöhyke mustikkatyypin (MT) tuoretta ja käenkaali-
mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta, jossa valtapuu on kuusi. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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3. Puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas                        [NT]
Mäntyvaltainen kuivahko kangas, jossa on myös koivuja seassa. Puolukka on yleisin varpu, 
mutta rehevillä paikoilla myös mustikka on runsas. Kallio-osuuksilla kasvaa jäkäliä ja kaner-
vaa. Ruohoja ja heiniä on niukasti. Osa kuviosta on mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

4. Urheilualue                  [–]
Lähdepellon ulkoilukeskus, joka on käytännössä laaja urheilualue. Kuviolla on muun muassa 
rakennuksia pihapiireineen, iso parkkialue, tennis- ja pesäpallokenttä sekä useita liikuntakoh-
teita. länsilaidalla on muuntamo. Kasvillisuudeltaan alue on kirjavaa ja se voidaan tulkita osin 
joutomaaksi. Puusto on pitkälti koivuvaltaista. Pensaikkoja on etenkin teiden laiteilla. Perus-
kasveja ovat esimerkiksi pujo, pihatatar, apilat, maitohorsma ja heinät.  

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

5. Nurmialue                [–]
Nurmi- ja heinävaltainen alue, jota käytetään muun muassa jousiammuntaratana. Heinien li-
säksi apilat, syysmaitiainen, piharatamo ja rönsyleinikki edustavat peruslajistoa. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

6. Piha- ja peltoalue               [–]
Laaja kuvio, jonka keskivaiheilla on useita asuinrakennuksia pihapiireineen ja koristekasvei-
neen. Niiden itäpuolella on käytössä oleva hevoslaidun, jossa kasvaa eniten heiniä. Länsiosassa 
on metsittyvää peltoa, jossa on runsaasti kiiltopajua ja koivua. Avoimet pelto-osuudet ovat hei-
nittyneet voimakkaasti. Peruslajeja ovat muun muassa maitohorsma, pelto-ohdake ja koiran-
putki. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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7. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Hyvin laaja, mosaiikkimainen ja vaihteleva alue, joka on rajattu samankaltaiseksi kokonai-
suudeksi. Luontotyyppi vaihtelee poikkeuksellisen tiheästi ja kuvio voitaisiin pilkkoa useisiin 
kymmeniin pieniin lohkoihin, mutta se ei ole tässä yhteydessä mielekästä. Mänty on valta-
puuna lähes kaikkialla, mutta kuusiakin on paikoin varsin yleisesti joukossa. Koivu on niin 
ikään yleinen seospuu. Mustikka on käytännössä kaikkialla runsain ja hyvin peittävä varpu, 
mikä johtunee kallioperän ravinteikkuudesta – luultavasti diabaasista. Kuviolla toistuu monin 
paikoin samankaltainen luontotyyppien vaihettuma, jossa tuore kangas vaihettuu kallioiden 
lakipisteitä kohden noustessa ensin hyvin kapeaksi puolukkatyypin (VT) kuivahkoksi kan-
kaaksi ja juuri ennen kallioalueen alkua kanervatyypin (CT) kuivaksi kalliokankaaksi. Nämä 
vyöhykkeet ovat kuitenkin hyvin pienialaisia. Rajauksen sisällä on myös jokunen pienialainen 
avokallio jäkäläpeitteineen. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

8. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö      [NT] 
Pienialainen kalliomuodostuma, jossa on yksittäisiä mäntyjä. Jäkälät hallitsevat aluskasvilli-
suutta ja reunavyöhykkeillä kasvaa etenkin kanervaa ja variksenmarjaa. Muita peruslajeja ovat 
ahosuolaheinä, metsälauha ja lampaannata. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

9. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö      [NT] 
Lähdepellon pinta-alasta yllättävän suuri osa on avointa kallioaluetta, jota rikkovat yksittäiset 
männyt tai pienet mäntyryhmät. Avoimet osat ovat paahteisia ja pitkälti jäkäläkasvustojen val-
litsemia alueita. Edustavimpia paahdekasveja ovat muun muassa ruoholaukka, isomaksaruo-
ho ja kissankäpälä. Kuviokartalle (kuva 3) rajatut kymmenen aluetta ovat varsin samankaltaisia 
ja puustoisilla paikoilla kasvaa monin paikoin puolukan lisäksi mustikkaa. Kanerva on puo-
lestaan paahdepaikoilla peruslaji. Puusto on monin paikoin kitukasvuista ja alueilla esiintyy 
myös kilpikaarna- ja lakkapäämäntyjä. 

Maankäyttösuositus: suuri osa kalliomuodostumista voidaan tulkita metsälain (10 §) nojalla 
suojeltavaksi erityisen arvokkaaksi ympäristöksi, jotka tulee säilyttää koskemattomana. Se on 
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja myös kilpikaarna- ja lakkapäämäntyjä esiintyy. 
Lähes ainoa luonnontilaisuutta vähentävä tekijä on useiden ulkoilupolkujen verkosto, mutta ne 
ovat pinta-alallisesti hyvin pienialaisia. Arvokkaimmat kallioalueet on merkitty kuvaan 4. 
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10. Tervaleppäkorpi            [EN] 
Hyvin monipuolinen ja edustava tervaleppäkorpi, jossa puusto koostuu pääosin nimenomaan 
järeistä tervalepistä. Myös koivuja on seoslajina, laiteilla kuusia. Kuviolla on lukuisia vetisiä 
allikoita, joista rehevimmissä kasvaa runsaasti vehkaa ja terttualpia. Mätäspinnoilla saniaiset 
ovat hyvin runsaita; metsäalvejuuri, soreahiirenporras ja korpi-imarre ovat peruslajeja. Muita 
kasveja edustavat muun muassa suo-orvokki, metsäkorte ja rahkasammalet.  

Maankäyttösuositus: tervaleppäkorvet ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luonto-
tyyppi, jota ei saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteet kärsivät. Kyseinen tervaleppäkorpi tul-
kitaan luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi, vaikka alueen pohjoisreunalla on yksi 
vanha ojalinja. Se on kuitenkin umpeutunut jo osin, eikä sen katsota vaikuttavan oleellisesti 
kuvion vesitalouteen. Kuviolla on myös jokunen ulkoilupolku, jotka suositetaan poistettavan 
kokonaan käytöstä. Tervaleppäkorvet luetaan ruoholehtokorviksi, jotka ovat valtakunnallises-
sa uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalaisia. Natura-luontotyypeissä kuviot luetaan leh-
doiksi (9050). 

11. Heinäpelto                              [–]
Pieni peltoalue, jossa kasvaa heinien lisäksi muun muassa apiloita, rönsyleinikkiä, niittyleinik-
kiä ja voikukkaa. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

12. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Hyvin monipuolinen tuore kangas, jossa kuusi ja haapa ovat valtapuita. Mänty on myös varsin 
runsas seospuu, paikoin myös koivu. Rajauksella on selvästi kuivan lehdon piirteitä, sillä kielo, 
lillukka, ahomansikka ja aitovirna ovat yleisiä. Niiden esiintyminen saattaa kuitenkin johtua 
valoisuudesta ja ravinteikkaasta maaperästä. Mustikka on ainoa varpu. Kaakkoispuoliskoa 
halkovan tien molemmin puolin kasvaa järeitä tervaleppiä ojan laiteilla. Kyseessä lienee van-
ha tervaleppäyhdyskunta tai jopa -korpi, mutta luontoarvoja ei enää ole kuivumisen ja maan-
muokkaustöiden vuoksi. Jäänteinä kasvaa runsaita esiintyvät korpi-imarre, soreahiirenporras, 
metsäalvejuuri, käenkaali ja herukat.   

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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13. Tervaleppäkorpi            [EN] 
Edustava tervaleppäkorpi, jossa kasvaa järeitä tervaleppiä sekä jokunen kuusi, korpipaatsa-
ma ja tuomi. Muita peruskasveja ovat muun muassa metsäalvejuuri, soreahiirenporras, korpi-
imarre ja suo-orvokki sekä vetisissä allikoissa viihtyvät vehka, terttualpi ja raate. Myös käen-
kaali ja pohjanpunaherukka esiintyvät. 

Maankäyttösuositus: tervaleppäkorvet ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luonto-
tyyppi, jota ei saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteet kärsivät. Kyseinen tervaleppäkorpi 
tulkitaan luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi, vaikka osittain alueen läpi kulkee 
ulkoilureitti. Sen ei kuitenkaan enää tulkita vaikuttavat merkittävästi alueen vesitalouteen.  
Tervaleppäkorvet luetaan ruoholehtokorviksi, jotka ovat valtakunnallisessa uhanalaisuusluo-
kituksessa erittäin uhanalaisia. Natura-luontotyypeissä kuviot luetaan lehdoiksi (9050). Korpi-
alue ja eteläpuolen kalliomuodostuma luovat hyvin merkittävän luontotyyppikokonaisuuden, 
jossa tervaleppäkorpi on sidoksissa kalliojyrkänteen luomasta mikroilmastosta. 

14. Niitty / vanha laidun                             [–]
Heinittynyt niitty, joka on saattanut olla aikoinaan laidunalue. Timotei, piharatamo, koiran-
putki, apilat ja rönsyleinikki ovat peruslajeja. Kuvio on alkanut pensoittua reunoiltaan. Lou-
naisosassa on vanha pihapiiri, josta jäänteinä ovat omena- ja kirsikkapuu, saarni, kumina ja 
pihasyreeni. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

15. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö      [NT] 
Kalliomuodostuma, jossa on kitukasvuista ja osin myös lakkapäisiä mäntyjä. Kanerva esiintyy 
pienialaisena ja jäkälät hallitsevat aluskasvillisuutta. Heinistä metsälauha ja lampaannata ovat 
ainoat lajit. 

Maankäyttösuositus: kuvio on metsälain (10 §) nojalla suojeltava erityisen arvokas ympäris-
tö, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja 
myös lakkapäämäntyjä esiintyy. Kuvion pohjoispuolella on arvokas tervaleppäkorpi, joka on 
riippuvainen tämän kallion säilymisestä. 

16. Asutusalue                              [–]
Muutaman omakotitalon asutusalue pihapiireineen, jota ei inventoitu kunnolla. Puusto koos-
tuu niin männyistä kuin lehtipuistakin. Pohjoisosassa on vähäisesti mustikkatyypin (MT) tuo-
retta kangasta. Pihoissa on jonkin verran koristekasveja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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17. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö      [NT] 
Pienehkö kallioalue, jossa kasvaa mäntyjä sekä nuoria kuusia. Kanerva ja jäkälät ovat myös 
peruskasveja. Laiteilla on puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta kapea vyöhyke. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

18. Tupasvillaräme (TR)            [NT]
Kaksi hyvin pienialaista rämelaikkua, jotka ovat luonnontilaisia. Puustoa on hyvin niukasti, 
ja se koostuu lähinnä kitukasvuisista koivuista ja jokusesta männystä. Mättäisyyttä on hyvin 
vähän. Tupasvilla on todella runsas. Muita kasveja ovat runsaasti marjoja karpalo, pullosara ja 
jokapaikansara. 

Maankäyttösuositus: tupasvillaräme ei ole minkään lain mukaan suojeltava luontotyyppi, 
mutta yhdessä läheisten kalliomuodostumisen kanssa kuvion kaksi laikkua muodostavan mo-
nipuolisen elinympäristön. Kuviot suositetaan säilytettävän ennallaan. Soiden luonnontila on 
muuttunut jonkin verran, koska laajemman suon (kuviot 18 ja 19) läpi kulkee ulkoilureitti. Vai-
kuttaa kuitenkin siltä, että tupasvillaräme on asettunut varsin vakaaksi muutosten jälkeen, eikä 
siitä ole kehittynyt muuttumaa. 

19. Isovarpuräme (IR)            [NT]
Melko järeäpuustoinen suokuvio, jossa mänty on valtapuu. Suopursu kasvaa tiheänä ja varsin 
kookkaana. Mättäillä on vähäisesti puolukkaa, variksenmarjaa ja jopa mustikkaa. Suokasveja 
edustavat karpalo, tupasvilla ja hilla. 

Maankäyttösuositus: isovarpuräme ei ole lakien mukaan suojeltava kohde, mutta se muodos-
tuu läheisten tupasvillarämeiden ja kalliomuodostumien kanssa merkittävän kokonaisuuden. 
Kuvio ei ole täysin luonnontilainen, sillä sen halki kulkee ulkoilureitti, joka on ilmeisesti vai-
kuttanut hieman alueen vesitalouteen enemmän kuin tupasvillarämeisiin. Kuvio onkin hyvin 
pieneltä osin muuttumaa. Kuvio suositetaan säilytettävän ennallaan. 

20. Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomainen kangas       [NT]
Haapavaltainen ja edustava lehtomainen kangas, jossa kasvaa myös jokunen kuusi ja mänty. 
Pensaskerroksessa on lähinnä katajia ja pihlajan taimia. Mustikka on hyvin runsas, samoin kä-
enkaali. Sananjalka, oravanmarja, metsätähti, lillukka ja nuokkuhelmikkä ovat peruskasveja. 
Kuviolla on kuivan lehdon piirteitä. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

21. Heinäpelto                                           [–]
Heinäpelto, jossa kasvaa lähinnä nurmilauhaa, timoteitä ja rönsyleinikkiä. Reunoilla on vähäi-
sesti rikkalajistoa. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.



22. Niitty / vanha laidun                             [–]
Hyvin pienialainen niitty, joka lienee vanha laidunalue. Kuvio on voimakkaasti heinittynyt. 
Peruskasveja edustavat timotei, piharatamo, rönsyleinikki, apilat ja voikukka. Reunoilla kasvaa 
pajuja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

23. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö      [NT] 
Kalliomännikkö, jossa kasvaa pääosin nuorta puustoa. Kanerva ja jäkälät ovat peruslajeja kuvi-
olla. Reunoilla on kapea vyöhyke puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta ja rinteissä myös 
mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

24. Tupasvillaräme (TR)            [NT]
Suokokonaisuus, jossa on eniten tupasvillarämettä. Alueella on kuitenkin vähäisesti myös sa-
rarämettä (SR) ja isovarpurämettä (IR). Suolla kasvaa kitukasvuisia koivuja ja mäntyjä. Tupas-
villa hallitsee kasvillisuutta käytännössä kaikkialla. Mätäspinnoilla kasvaa myös kanervaa ja 
juolukkaa vähäisesti. Muita kasveja ovat muun muassa karpalo, jokapaikansara ja muutamista 
paikoista löydetty pyöreälehtikihokki. 

Maankäyttösuositus: kuvion rämeet eivät ole lakikohteita, mutta ne ovat luonnontilaisia ja 
muodostavat läheisten suolaikkujen ja avokallioiden kanssa merkittävän kokonaisuuden. Ku-
vio suositetaan säilytettävän ennallaan. 

25. Metsittynyt vanha pelto                                         [–]
Peltoalue, joka on alkanut metsittyä etenkin ojalinjojen varrelta. Koivu on valtapuu. Avoimilla 
alueilla kasvaa etenkin heiniä, koiranputkea, rönsyleinikkiä ja vadelmia. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

26. Ruohokorpi (RhK)            [EN] 
Pienialainen ruohokorpi, jossa kasvaa pajuja, koivuja ja harmaaleppää. Alueella on lähes yh-
tenäinen rahkasammalpatja, jota rikkoo paikoin karhusammalkasvustot. Kuviolla on erittäin 
kosteita osia, joissa kasvaa runsaasti vehkaa ja terttualpia. Metsäalvejuuri ja muut saniaiset ovat 
peruskasveja. Kuviolla kasvaa harvinaista korpinurmikkaa, joka on uhanalaisuusluokituksessa 
silmälläpidettävä (NT). Korvet laidoilla kasvaa mustikkatyypin (MT) tuoretta kuusikkokangas-
ta. 

Maankäyttösuositus: ruohokorvet ovat metsälain (10 §) nojalla suojeltavia erityisen arvokkaita 
elinympäristöjä, jotka tulee säilyttää koskemattomana. Kuvio on luonnontilainen tai luonnon-
tilaisen kaltainen, sillä yksi läheinen vanha oja on jo lähes umpeutunut, eikä se vaikuta merkit-
tävästi korven vesitalouteen. 

28
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27. Tuore keskiravinteinen lehto                      [NT]
Pienialainen lehtolaikku, joka on koivuvaltainen. Seassa on järeitä haapoja ja lehtipuiden 
taimia. Lillukka on hyvin runsas, samoin taikinamarja, oravanmarja ja metsäimarre. Kuvio on 
osin heinittynyt ja siinä on viitteitä kulttuurivaikutteisuudesta. 

Maankäyttösuositus: tuore lehto on EU:n luontodirektiivin määrittämä luontotyyppi. Se on 
myös metsälain mukaan suojeltava erityisen tärkeä elinympäristö, joskin kyseessä ei ole edus-
tava kohde. Lehto suositetaan kuitenkin säilytettävän ennallaan, sillä on samaa kokonaisuutta 
luoteispuolen ruohokorven kanssa. 

28. Hakkuuala                                           [–]
Hakkuuala, jossa kasvaa noin neljämetristä tiheää taimikkoa. Koivu on runsain laji, joskin seas-
sa on myös mäntyjä yleisesti. Aluskasvillisuus on heinittynyt voimakkaasti.   

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

29. Lehtimetsä                                           [–]
Koivuvaltainen lehtimetsä, jota ei voida tyypitellä tarkemmin. Puustossa on myös haapoja var-
sin paljon. Aluskasvillisuudessa on esimerkiksi maitohorsmaa, nokkosta, koiranputkea ja mo-
nia muita lajeja. Eteläosassa on vähäisesti lehtomaista (OMT) kangasta, Mustikka, käenkaali, 
lillukka, oravanmarja ja metsätähti ovat kankaat tyyppilajeja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

30. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö                                       [NT] 
Pitkäjärven rantaan laskeva kalliomuodostuma, jossa on varsin kookasta puustoa. Jäkälät, ka-
nerva, puolukka ja painanteissa kasvavat pallosara ja rahkasammalet ovat peruslajeja. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Se suositetaan kuitenkin säilytettävän ennallaan, 
koska rantakallio on arvokas. 

31. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö       [NT]
Pohjoisreunaltaan jyrkkäseinäinen kalliomännikkö, jossa kasvaa kitukasvuista mäntyä, myös 
kilpikaarna- ja lakkapääyksilöitä. Jäkälät ja kanerva muodostavat valtalajien aseman, mutta 
kuviolla kasvaa myös sianpuolukkaa ja kalliohatikkaa. 

Maankäyttösuositus: kuvio voidaan tulkita metsälain (10 §) nojalla suojeltavaksi erityisen ar-
vokkaaksi ympäristöksi, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai luon-
nontilaisen kaltainen ja myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy. 
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32. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö       [NT]
Mäntyvaltainen kuvio, jossa kasvaa osin kitukasvuista, kilpikaarnaista ja lakkapäistä mäntyä. 
Avokallioilla on jäkäliä ja kanervia sekä vähäisesti metsälauhaa ja lampaannataa. 

Maankäyttösuositus: kuvion itäosa voidaan tulkita metsälain (10 §) nojalla suojeltavaksi erityi-
sen arvokkaaksi ympäristöksi, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai 
luonnontilaisen kaltainen ja myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy. 

33. Varsinainen saraneva (VSN)                     [VU] 
Avoneva, jossa ei ole käytännössä puustoa lainkaan. Vain itäreunalla on vähän kitukasvuisia 
mäntyjä. Pullosara, luhtavilla, jokapaikansara ja tupasvilla on suon peruslajit. Etenkin pullo-
sara on hyvin runsas. Karpalo kasvaa yleisenä yhtenäisen rahkasammalpatjan päällä. Laiteilla 
kasvaa niin koivuja kuin mäntyjäkin. 

Maankäyttösuositus: saraneva ei ole lakikohde, mutta se on täysin luonnontilainen ja hyvin 
edustava kohde. Valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa se on vaarantunut, joten se 
suositetaan jätettävän ennalleen. 

34. Rämesoistuma                                                    [–]
Pieni rämesoistuma, jossa kasvaa kitukasvuista mäntyä sekä koivuja ja pajuja. Puut ovat mät-
täillä suopursujen tavoin. Välipinnoilla kasvaa rahkasammalta, karpaloa ja tupasvillaa. Kuvio-
ta ei voida tyypitellä tarkemmin. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. 

35. Soistuma                                                    [–]
Varsin erikoinen soistuma, jossa on runsaasti pystyyn kuolleita mäntyjä. Alla on nuoria mänty-
jä ja runsaasti pajuja. Mättäisyyttä on lievästi. Jokapaikansara, tupasvilla ja karpalo ovat perus-
lajeja. Kuviota ei voida tyypitellä tarkemmin.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä. Se suositetaan kuitenkin säästettävän runsaan 
kuolleen puuston vuoksi. 

36. Varsinainen saraneva (VSN) / tupasvillaräme (TR)                 [VU] 
Avoin suo-osuus on pullosaravaltaista saranevaa, jossa kasvaa myös tupasvillaa, jokapaikan-
saraa ja jouhivihvilää. Karpalo on peruskasvi rahkasammalmaton päällä. Pohjoislaidassa on 
lähinnä tupasvillarämettä melko tiheine koivu- ja mäntykasvustoineen. 

Maankäyttösuositus: saraneva ei ole lakikohde, mutta se on luonnontilainen ja edustava koh-
de. Valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa se on vaarantunut, joten se suositetaan jätet-
tävän ennalleen. Myös tupasvillaräme on arvokas osa Lähdepellon suo- ja kalliokokonaisuutta. 
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37. Muuttuma                                           [–]
Mäntyvaltainen muuttuma, jossa on koivuja runsaasti joukossa. Kuvio on voimakkaasti ojitettu. 
Länsiosa on koivuvaltaista aluetta. Lehtipuiden taimet ja pajut ovat tyypillisiä pensaskerroksen 
kasveja. Mustikka, puolukka, kanerva, suopursu, metsäalvejuuri ja pallosara ovat tyyppilajeja. 
Kuvio on muutostilassa kohti erilaisia turvekangastyyppejä. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

38. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Kuusi- ja lehtipuuvaltainen tuore kangas, jossa mustikka on runsain varpu ja puolukka niukka 
seoslaji. Ruohoista tavataan muun muassa oravanmarja ja metsätähti. Kuvio on osin heinitty-
nyt ja kokonaisuudessaan vaihteleva. 

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.

39. Pitkäjärvi                                           [–]
Pitkäjärven vesikasviselvitys osoitti, että vesikasvillisuusyhdyskunnat ovat niin pieniä, ettei 
niitä ole mielekästä kuvata karttapohjalla. Sen vuoksi kasvillisuus luonnehditaan tekstimuo-
dossa. Järven pohjoispäässä on hyvin pieni ulpukkayhdyskunta voimalarakennuksen lou-
naispuolella. Pohjoisosan ”ulokkeen” keskivaiheilla on muutaman aarin kokoinen ulpukka-
uistinvitakasvusto. länsirantaa reunustaa lähes kauttaaltaan melkein yhtenäinen ulpukan ja 
uistinvidan mosaiikkikasvusto, jossa on myös paikoin rantapalpakkoa ja jokunen yksittäinen 
isovesiherne joukossa. Pystykeiholehtiä on ilahduttavan monta kasvustoa. Leveäosmankäämi 
on runsain ilmaversoiskasvi, joka muodostaan ainakin neljä erillistä kasvustoa, josta suurin on 
useiden aarien laajuinen. Sen seassa kasvaa myös niukasti järvikortetta. eteläpäässä on pienia-
lainen ulpukka-pystykeiholehtiyhdyskunta, jonka sisällä kasvaa myös jokunen rantapalpakko 
ja leveäosmankäämi. itäranta on hyvin erikoinen, sillä lähes koko rannan pituudelta on jään-
teinä vesistöjärjestelyjen tai mahdollisesti tukinuittorakenteiden vuoksi tehty penger, joka kas-
vaa nuoria koivuja tai tiivistä terva- ja harmaalepikkoa. Pystykeiholehti, vehka ja monet muut 
kosteikkolajit reunustavat pengertä, joka on osittain vain vedenalainen jäänne. Penkereen itä-
puolella vedenlaatu ja kasvuolosuhteet poikkeavat muuhun järveen verrattuna, sillä lajistoon 
kuuluu muun muassa kiehkuraärviä, erittäin runsaina kasvavat näkinpartais- ja limalevät. Ul-
pukoiden ja uistinvitojen mosaiikki jatkuu koko rannan pituudella. 

Maankäyttösuositus: Pitkäjärveltä ei löydetty mainittavia vesikasvillisuusyhdyskuntia tai vaa-
teliaita luhta-alueita, eikä järvellä ole erityisiä luontoarvoja. Rantarakentamista on kuitenkin 
pyrittävä välttämään etenkin itärannalla. 
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Päätelmät
Lähdepellon luontotyypit ovat kokonaisuudessaan suorastaan häkellyttävän monipuolisia. 
Kallioalueet näyttelevät pääosaa tutkimusalueella, mutta niiden ravinteikkuuden vuoksi met-
sätyypit ovat varsin reheviä. Kalliopainaumiin on lisäksi muodostunut lukuisia soistumia sekä 
edustavia ja luonnontilaisia soita. Oman lisänsä alueella luovat kaksi erityisen hienoa terva-
leppäkorpea ja itäosan pieni ruohokorpi. Yhdessä sekä kalliot, rehevät metsät että suot luovat 
todennäköisesti erään Rauman arvokkaimmista luontokohteista. 

Valtakunnallisen uhanalaisuusluokituksen mukaan metsämaat ovat pääosin silmälläpidet-
täviä (NT), mutta ruohokorpi ja saranevat ovat vaarantuneita (VU). Tervaleppäkorvet ovat puo-
lestaan erittäin uhanalaisia (EN). Etenkin soiden säilyttämisessä vesitalouden huomioiminen 
ja pienilmaston säilyttäminen on oleellista. Kuvassa 4 esitetään sekä metsälain että luonnon-
suojelulain mukaan suojeltavat arvokkaat kohteet ja muiden perusteiden vuoksi säästettäviksi 
suositeltavat kohteet. 

Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 253 putkilokasvilajia (taulukko 2), joista ainoastaan 
korpinurmikka on uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). Sen esiintyminen turva-
taan kuitenkin säilyttämällä itäosan ruohokorppilaikku suojavyöhykkeineen.  
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Taulukko 2. Lähdepellon selvitysalueella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai villiintyneitä viljelykasveja.

Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Ahojäkkärä Gnaphalium sylvaticum Jänönsara Carex ovalis
Ahokeltano Hieracium (sektio) vulgata Järvikorte Equisetum fluviatile
Ahomansikka Fragaria vesca Järviruoko Phragmites australis
Ahomatara Galium boreale Jättitatar * Fallopia sachalinensis
Ahopaju Salix starkeana Kaitapihatatar Polygonum aviculare ssp. neglectum

Ahopukinjuuri Pimpinella saxifraga Kalvaspiippo Luzula pallescens
Ahosuolaheinä Rumex acetosella Kangasmaitikka Melampyrum pratense
Aitaorapihlaja * Crataegus flabellata var. grayana Kanerva Calluna vulgaris
Aitovirna Vicia sepium Karheanurmikka Poa trivialis
Alsikeapila Trifolium hybridum Karheapillike Galeopsis tetrahit
Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Karhunputki Angelica sylvestris
Eteläntuoksusimake Anthoxanthum odoratum Karviainen * Ribes uva-crispa
Haapa Populus tremula Kataja Juniperus communis
Hanhenpaju Salix repens Katinlieko Lycopodium clavatum
Hapankirsikka * Prunus cerasus Keltakannusruoho Linaria vulgaris
Harakankello Campanula patula Keltakurjenmiekka Iris pseudocorus
Harmaaleppä Alnus incana Keltatalvikki Pyrola chlorantha
Harmaasara Carex canescens Keräpäävihvilä Juncus conglomeratus
Heinätähtimö Stellaria graminea Ketohanhikki Argentina anserina
Hevonhierakka Rumex longifolius Ketohopeahanhikki Potentilla argentea ssp. argentea

Hieskoivu Betula pubescens Ketosilmäruoho Euphrasia stricta
Hietakastikka Calamagrostis epigejos Ketunlieko Huperzia selago
Hiirenvirna Vicia cracca Kevätpiippo Luzula pilosa
Huopakeltano Pilosella officinarum ssp. pilosella Kevättaskuruoho Thlaspi caerulescens
Huopaohdake Cirsium helenioides Kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum
Idänukonputki Heracleum sphondylium ssp. sibericum Kielo Convallaria majalis
Isoalvejuuri Dryopteris expansa Kiiltopaju Salix phylicifolia
Isolaukku Rhinanthus serotinus Kirjopillike Galeopsis speciosa
Isomaksaruoho Hylotelephium telephium Kissankello Campanula rotundifolia
Isonokkonen Urtica dioica Kivikkoalvejuuri Dryopteris filix-mas
Isopihatatar Polygonum aviculare ssp. aviculare Koiranheinä Dactylis clomerata
Isotalvikki Pyrola rotundifolia Koiranputki Anthriscus sylvestris
Isovesiherne Utricularia vulgaris Komealupiini Lupinus polyphyllus
Isovesitähti Callitriche cophocarpa Konnanvihvilä Juncus bufonius
Jauhosavikka Chenopodium album Korpi-imarre Phegopteris connectilis
Jokapaikansara Carex nigra Korpikaisla Scirpus sylvaticus
Jouhivihvilä Juncus filiformis Korpikastikka Calamagrostis purpurea
Juolavehnä Elytrigia repens Korpinurmikka Poa remota
Juolukka Vaccinium uliginosum Korpipaatsama Franfula alnus
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Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Kotipihlaja Sorbus aucuparia Metsämänty Pinus sylvestris
Kultapiisku Solidago virgaurea Metsäorvokki Viola riviniana
Kumina Carum carvi Metsätammi Querqus robur
Kurjenjalka Comarum palustre Metsätähti Trientalis europaea
Kurtturuusu * Rosa rugosa Metsätähtimö Stellaria longifolia
Kyläkarhiainen Carduus crispus Metsävaahtera Acer platanoides
Kyläkellukka Geum urbanum Morsiusangervo * Spiraea x arguta
Kylänurmikka Poa annua Mustaherukka Ribes nigrum
Käenkaali Oxalis acetosella Mustikka Vaccinium myrtillus
Lampaannata Festuca ovina Mustuvapaju Salix myrsinifolia
Lamparevesikuusi Hippuris vulgaris Mutasara Carex limosa
Lehtoakileija * Aquilegia vulgaris Myrkkykeiso Cicuta virosa
Lehtokorte Equisetum pratense Niittyhumala Prunella vulgaris
Lehtonurmikka Poa nemoralis Niittyleinikki Ranunculus acris
Lehtotesma Milium effusum Niittynurmikka Poa pratensis
Lehtovirmajuuri Valeriana sambucifolia Niittynätkelmä Lathyrus pratensis
Leskenlehti Tussilago farfara Niittysuolaheinä Rumex acetosa
Leveäosmankäämi Typha latifolia Nuokkuhelmikkä Melica nutans
Lillukka Rubus saxatilis Nuokkutalvikki Orthilia secunda
Linnunkaali Lapsana communis Nurmihärkki Cerastium fontana
Luhtakastikka Calamagrostis stricta Nurmilauha Deschampsia cespitosa
Luhtalemmikki Myosotis scorpioides Nurminata Festuca pratensis
Luhtalitukka Cardamine pratensis Nurmipiippo Luzula multiflora
Luhtasuoputki Peucedanum palustre Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis
Luhtavilla Eriophorum angustifolium Nurmirölli Agrostis capillaris
Luhtavuohennokka Scutellaria galericulata Nurmitädyke Veronica chamaedrys
Lumme Nymphaea alba Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense
Maahumala Glechoma hederacea Ojakellukka Geum rivale
Maariankämmekkä Dactylorhiza maculata Ojakärsämö Achillea ptarmica
Maitohorsma Epilobium angustifolium Ojapalpakko Sparganium erectum ssp. microcarpum

Mesiangervo Filipendula ulmaria Oravanmarja Maianthemum bifolium
Mesimarja Rubus arcticus Otavalvatti Sonchus asper
Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana Paimenmatara Galium album
Metsäapila Trifolium medium Pallosara Carex globularis
Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris Peltohanhikki Potentilla norvegica
Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea Peltohatikka Spergula arvensis
Metsäkorte Equisetum sylvaticum Peltokanankaali Barbarea vulgaris
Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum Peltokorte Equisetum arvense
Metsäkuusi Picea abies Peltolemmikki Myosotis arvensis
Metsälauha Deschampsia flexuosa Peltomatara Galium spurium
Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum Pelto-ohdake Cirsium arvense



36

Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Pelto-orvokki Viola arvensis Rentukka Caltha palustris
Peltopillike Galeopsis bifida Riidenlieko Lycopodium annotinum
Peltosaunio Tripleurospermum perforatum Ruoholaukka Allium schoenoprasum
Peltotaskuruoho Thpaspi arvense Ruokohelpi Phalaris arundinacea
Peltoukonnauris Erysimum cheiranthoides Rätvänä Potentilla erecta
Peltovillakko Senecio vulgaris Rönsyleinikki Ranunculus repens
Piennarmatara ^ G. x pomeranicum Röyhyvihvilä Juncus effusus
Pietaryrtti Tanacetum vulgare Saarni * Fraxinus excelsior
Piharatamo Plantago major Salokeltanot Hieracium (sektio) hieracium

Pihasaunio Matricaria suaveolens Sananjalka Pteridium aquilinum
Pihatähtimö Stellaria media Sarjakeltano Hieracium umbellatum
Pihasyreeni * Syringa vulgaris Sarjarimpi Butomus umbellatus
Pikkulimaska Lemna minor Savijäkkärä Gnaphalium uliginosum
Pikkutalvikki Pyrola minor Siankärsämö Achillea millefolium
Pikkuvesitähti Callitriche palustris Sianpuolukka Arctostaphylos uva-ursi
Pohjanjauhosavikka Chenopodium suecicum Sinivuokko Hepatica nobilis
Pohjankallioimarre Polypodium vulgare Soreahiirenporras Athyrium filix-femina
Pohjanpunaherukka Ribes spicatum Sudenmarja Paris quadrifolia
Poimulehti Alchemilla sp. Suomenpihlaja * Sorbus hybrida
Polvipuntarpää Alopecurus geniculatus Suo-ohdake Cirsium palustre
Pujo Artemisia vulgaris Suo-orvokki Viola palustris
Pullosara Carex rostrata Syyläjuuri Scrophularia nodosa
Puna-ailakki Silene dioica Syysmaitiainen Leontodon autumnalis
Puna-apila Trifolium pratense Särmäkuisma Hypericum maculatum
Punakoiso Solanum dulcamara Tahmavillakko Senecio viscosus
Punanata Festuca rubra Taikinamarja Ribus alpinum
Punapeippi Lamium purpureum Tannerpihatatar Polygonum aviculare ssp. microspermum

Punasolmukki Spergularia rubra Tarhaomenapuu * Malus domestica
Punasänkiö Odontites vulgaris Terttualpi Lysimachia thyrsiflora
Puolukka Vaccinium vitis-idaea Terttuselja * Sambucus racemosa
Pystykeiholehti Sagittaria sagittifolia Tervaleppä Alnus glutinosa
Päivänkakkara Leucanthemum vulgare Tuhkapaju Salix cinerea
Raate Menyanthes trifoliata Tummarantavihvilä Juncus alpinoarcticulatus ssp. alpinoarcticulatus

Raita Salix caprea Tummarusokki Bidens tripartita
Ranta-alpi Lysimachia vulgaris Tuomi Prunus padus
Rantakukka Lythrum salicaria Tupasvilla Eriophorum vaginatum
Rantamatara Galium palustre Tähtisara Carex echinata
Rantayrtti Lycopus europaeus Ukontatar Persicaria lapathifolia
Ratamosarpio Alisma plantago-aquatica Ulpukka Nuphar lutea
Rauduskoivu Betula pendula Vaalea-amerikanhorsma Epilobium ciliatum
Rentohaarikko Sagina procumbens Vadelma Rubus idaeus

242 lajia



Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Valkoapila Trifolium repens Vesisara Carex aquatilis
Valkomesikkä Melilotus albus Viitakastikka Calamagrostis canescens
Valkovuokko Anemone nemorosa Virpapaju Salix aurita
Vanamo Linnaea borealis Voikukka Taraxacum sp.
Variksenmarja Empetrum nigrum Vuohenputki Aegopodium podagraria
Vehka Calla palustris

253 lajia
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TÄYDENNYS LÄHDEPELLON LUONTOSELVITYKSEEN 2011

Luontoselvityksessä esitettyjä tervaleppäkorpia (kuviot 10 ja 13) luonnehditaan hieman tar-
kemmin tässä täydennyksessä. 

10. Tervaleppäkorpi            [EN] 
Monipuolinen tervaleppäkorpi, jossa puusto koostuu pääosin nimenomaan järeistä tervalepis-
tä. Myös koivuja on seoslajina, laiteilla kuusia. Kuviolla on lukuisia vetisiä allikoita, joista re-
hevimmissä kasvaa runsaasti vehkaa ja terttualpia. Mätäspinnoilla saniaiset ovat hyvin runsai-
ta; metsäalvejuuri, soreahiirenporras ja korpi-imarre ovat peruslajeja. Muita kasveja edustavat 
muun muassa suo-orvokki, metsäkorte ja rahkasammalet. Korpikuviolla on ilmeisesti aikoi-
naan maanparannusaineen hankkimisen vuoksi kaivettuja allikoita, jotka ovat vain kausikos-
teita, eikä niissä kasva mainittavaa lajistoa. Vetiset kuviot ovat kehittyneet kuitenkin korviksi ja 
parhaiten niitä voidaan luonnehtia tervaleppäkorviksi, joskin lajisto ei ole erityisen edustavaa. 
Korpikuvion laiteilla on kostean lehdon piirteitä.

Maankäyttösuositus: tervaleppäkorvet ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luonto-
tyyppi, jota ei saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteet kärsivät. Kyseinen tervaleppäkorpi 
tulkitaan osittain luonnontilaisen kaltaiseksi, vaikka alueen pohjoisreunalla on yksi vanha 
ojalinja ja osa alueesta on kulttuurivaikutteista kaivettujen allikoiden vuoksi. Se on kuitenkin 
umpeutunut jo osin, eikä sen katsota vaikuttavan oleellisesti kuvion vesitalouteen. Kuviolla 
on myös jokunen ulkoilupolku, jotka suositetaan poistettavan kokonaan käytöstä. Tervalep-
päkorvet luetaan ruoholehtokorviksi, jotka ovat valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa 
erittäin uhanalaisia. Natura-luontotyypeissä korpikuviot luetaan metsäluhdiksi (9080). Ne ovat 
edustavuudeltaan merkittäviä ja luonnontilaltaan kohtalaisia. 

13. Tervaleppäkorpi            [EN] 
Tervaleppäkorpi, jossa kasvaa järeitä tervaleppiä sekä jokunen kuusi, korpipaatsama ja tuomi. 
Muita peruskasveja ovat muun muassa metsäalvejuuri, soreahiirenporras, korpi-imarre ja suo-
orvokki sekä vetisissä allikoissa viihtyvät vehka, terttualpi ja raate. Myös käenkaali ja pohjan-
punaherukka esiintyvät. Kuviolla on ihmistoiminnan myötä kaivettuja allikoita, joissa ei ole 
lainkaan kasveja. Nämä voidaan tulkita tervaleppäyhdyskunnaksi. Vetisissä osissa on kuiten-
kin luhtakasvillisuutta, joskin vaateliain lajisto uupuu. Laiteilla on kostean lehdon piirteitä.

Maankäyttösuositus: tervaleppäkorvet ovat luonnonsuojelulain mukaan suojeltava luonto-
tyyppi, jota ei saa muuttaa niin, että sen ominaispiirteet kärsivät. Kyseinen tervaleppäkorpi 
tulkitaan osittain luonnontilaisen kaltaiseksi, vaikka osittain alueen läpi kulkee ulkoilureitti 
ja alueella on kaivettuja kohtia. Niiden ei kuitenkaan enää tulkita vaikuttavan merkittävästi 
alueen vesitalouteen, sillä lajisto on vakiintunut. Tervaleppäkorvet luetaan ruoholehtokorviksi, 
jotka ovat valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa erittäin uhanalaisia. Natura-luonto-
tyypeissä korpikuviot luetaan metsäluhdiksi (9080). Ne ovat edustavuudeltaan merkittäviä ja 
luonnontilaltaan kohtalaisia. Korpialue ja eteläpuolen kalliomuodostuma luovat hyvin merkit-
tävän luontotyyppikokonaisuuden, jossa tervaleppäkorpi on sidoksissa kalliojyrkänteen luo-
masta mikroilmastosta. 


