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Nikulanmäen laajennus sijaitsee Rauman Uotilan etelä- ja Kourujärven koillispuolella. Alueen 
pohjoispuolella on Nikulanmäen asutusalue. Selvitysalue käsittää rajauksen, jossa on pääosin 
mäntyvaltaisia kankaita ja kalliomänniköitä. 

Tämä raportti esittelee Rauman kaupungin tilaaman Nikulanmäen laajennuksen luonto-
selvityksen tulokset, joiden perusteella voidaan suunnitella alueen maankäyttöä asemakaa-
voituksessa. Selvityksestä vastaa lintuihin, putkilokasveihin ja elinympäristöihin syventynyt 
luontokartoittaja Santtu Ahlman.

SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS

Kuva 1. Nikulanmäen laajennuksen luontoselvityksen 
rajaus (n. 50 ha). Selvitysalue on eteläisempi kuvio.

Selvitysalue (kuva 1) on noin 50 hehtaarin laajuinen ko-
konaisuus, joka kattaa enimmäkseen kuivahkoja ja kuivia 
mäntykankaita kalliomännikköineen sekä pienialaisia tuo-
reita kuusikkokankaita. lisäksi rajauksella on muutama vil-
jelysalue.

Alueella ei ole tehty aiempia luontoselvityksiä, joten 
tausta-aineistoa ei ole käytettävissä. Laajennusalueen poh-
joispuolelta on sen sijaan tehty sekä luontoselvitys (Siivo-
nen 2006) että liito-oravaselvitys (Ahlman 2009). Kuviokoh-
taiset valokuvat löytyvät sivuilta 27–35.  
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luoNtoselVityKseN sisällÖstä

Nikulanmäen laajennuksen luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää liito-oravien esiinty-
minen alueella, linnusto, putkilokasvit sekä elinympäristöt. Samalla kartoitettiin mahdolliset 
uhanalaiset ja EU:n luontodirektiivin mukaan suojeltavat lajit sekä selvitettiin lakien mukaises-
ti suojeltavat luontotyypit ja arvokkaat elinympäristöt asemakaavoitusta ja muuta maankäyt-
töä varten.

Käytännössä luontoselvitys koostui kolmesta erillisestä osiosta: liito-oravaselvitys tehtiin 
1.4., linnusto inventoitiin 3.5. ja 3.6. ja putkilokasvit sekä luontotyypit selvitettiin 21.–22.7. Kun-
kin osa-alueen tutkimusmenetelmät esitellään erikseen. Elinympäristöjä koskevassa osiossa 
esitetään jokaisen kuvion luontoarvot ja maankäyttösuositukset. 

LIITO-ORAVASELVITYS

Tutkimusmenetelmät
Nikulanmäen laajennusalueen rajaus kierrettiin huolella läpi 1.4.2009, jolloin etsittiin liito-
oravien jätöksiä puiden runkojen tyviltä. Lisäksi papanoita etsittiin myös linnustoselvityksen 
yhteydessä 3.5. Inventoinnit tehtiin ajankohtana, jolloin edellisestä lumisateesta oli kulunut 
riittävän pitkästi aikaa ja vanhatkin lumet olivat jo pitkälti sulaneet. Näin ollen mahdollisien 
jätöksien löytämiseen oli erinomaiset edellytykset. Alueelta tutkittiin 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 alueille. 
Nuoret yksilöt sen sijaan levittäytyvät uusille alueille säännöllisesti (dispersaali). Levittäytymi-
sen vuoksi elinvoimaisen reviirin on oltava yhteydessä laajempiin metsäalueisiin niinsanottu-
jen ekologisten käytävien kautta. Mikäli metsät ovat eristäytyneitä saarekkeita, ei liito-oravilla 
ole edellytyksiä elinvoimaisiin pesimäkantoihin. Lisääntymismetsien välillä tulisi olla vähin-
tään kymmenen metriä korkeaa puustoa, mieluummin vielä korkeampaa. Hakkuuaukot ja tai-
mikot eivät ole liito-oravalle kelvollisia liikkumisreittejä.

4



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
Pohjoiskehän länsipäästä ei löydetty lainkaan liito-oravan jätöksiä. Laji ei viihdy karuilla män-
tykankailla ja viljelmillä, minkä vuoksi valtaosa alueesta ei sovellu sen elinympäristöksi. Näin 
ollen lajia ei pakollista huomioida lainkaan alueen maankäytössä. Alueen pohjoislaidalla oleva 
kuusikko on kuitenkin sille kelvollinen elinympäristö ja se on yhteydessä Nikulanmäen aluee-
seen. Koska Nikulanmäen selvitysalueella on ollut varma liito-oravareviiri ja sen mukaisesti 
liito-oravaselvityksen raportissa annettiin ohjeistus ekologisen käytävän jättämisestä (kuva 2), 
suositetaan saman käytävän jatkamista myös laajennusosan läpi alueen ulkopuolelle (kuva 3). 
Mikäli käytävän läpi rakennetaan tielinjoja, niin silloin tienlaiteille kannattaa istuttaa puita, 
jotta liito-oravan kulkemisreitti ei katkea.
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Kuva 2. Suositus Nikulanmäen selvitysalueen ekologiseksi käytäväksi (punainen viiva).

Kuva 3. Suositus Nikulanmäen laajennuksen selvitysalueen ekologiseksi käytäväksi (sininen viiva).
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liNNustoselVitys

Tutkimusmenetelmät
Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskennoin 3.5. ja 3.6. Lisäksi liito-oravaselvitysten yhtey-
dessä 1.4. kirjattiin varhain soidintavien lintujen reviirejä. Linnustoa havainnoitiin myös kas-
villisuuskartoitusten ohessa 21.–22.7. Kartoitukset tehtiin hyvin varhain aamuyöstä alkaen 
useiden tuntien ajan pitkälle aamupäivään, kunnes linnut lopettivat aktiivisen laulamisen. Yö-
laulajiin keskittyviä inventointeja ei tehty.

Menetelmä soveltuu hyvin pienten ja rikkonaisten alueiden kartoituksiin, ja se perustuu 
siihen, että kaikki pareiksi tulkittavat havainnot merkitään karttapohjalle, jotta päällekkäisyyk-
siltä vältytään. Pareiksi tulkittiin seuraavat havainnot: laulava koiras, varoitteleva koiras, nähty 
koiras, varoitteleva naaras, nähty naaras, varoitteleva pari ja nähty pari. Kartoituslaskenta on 
tarkin mahdollinen linnustonselvitysmenetelmä, ja neljän inventointikerran selvitystä voidaan 
pitää erittäin tarkkana.

Nikulanmäen laajennuksen linnustosta
Selvitysalueen luontotyypit ovat varsin yksipuolisia (katso kasvillisuusselvitys s. 16), minkä 
vuoksi lajisto on pääosin samantyyppistä. Vaihtelua tuovat kuitenkin viljelysalueet ja kuusi-
kot.  Peruslajistoon lukeutuvat muun muassa metsäkirvinen, pajulintu, punarinta, laulurastas, 
peippo ja keltasirkku. 

Huomionarvoisia lajeja ovat pyy, teeri ja tiltaltti. Pyy on EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji, 
samoin teeri, joka on uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). Tiltaltti on puolestaan 
uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU). Lisäksi leppälintu on Suomen erityisvastuulaji.
Alla olevassa lajiluettelossa esitellään kunkin lajin tiedot. 

Rajauksella pesii 30 eri lajia ja yhteensä 107 paria (taulukko 1). Lintutiheys on 214 paria 
sataa hehtaaria kohden, mikä on varsin tyypillinen määrä vastaavilla biotoopeilla.

Lajiluettelo
Tavi (Anas crecca)
Yksi pari pesi pohjoislaidan kuusikossa olevan ojajuotin varrella (kartta 1). Tavi on hyvin vaa-
timaton laji, joka kelpuuttaa jopa metsäojat pesimäympäristökseen.

Pyy (Bonasa bonasia)
Ainoa reviiri löytyi Vihdon peltoalueen koilliskulmasta epätyypillisesti lähes mäntykankaalta 
(kartta 1). Pyyn tyyppiympäristöjä on kuusivaltaiset havu- ja sekametsät, joissa on riittävästi 
leppiä. Se on EU:n lintudirektiin I-liitteen laji.

Teeri (Tetrao tetrix)
Pariskunta soidinsi itälaidassa sekä hakkuuaukolla että sen laiteilla (kartta 1). Teeren soidinpai-
kat ovat avoimia, usein soita, peltoja tai hakkuuaukkoja. Se on EU:n lintudirektiivin I-liitteen 
laji sekä uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT).

Metsäviklo (Tringa ochropus)
Alueen ainoa pari pesi aivan itänurkassa mäennyppylällä (kartta 1). Metsäviklo pesii vanhoi-
hin rastaiden pesiin monentyyppisissä metsissä.
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Sepelkyyhky (Columba palumbus)
Kolme paria asettui tasaisesti alueelle (kartta 1). Tyypillisesti sepelkyyhky suosii viljelysmaiden 
liepeiden kuusikoita.

Käpytikka (Dendrocopos major)
Neljä paria on asettunut alueelle tasaisesti (kartta 2). Käpytikalle soveltuvat lähes kaikenlaiset 
metsät, kunhan puusto on riittävän järeää kolon kaivertamista varten.

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)
Yhdeksän paria piti reviiriä sopivilla paikoilla (kartta 2). Metsäkirvinen on Nikulanmäen laa-
jennuksen runsain pesimälaji, joka on erittäin tyypillinen näky harvoilla mäntykankailla ja hak-
kuuaukoilla.

Rautiainen (Prunella modularis)
Viisi koirasta lauloi melko tasaisin välimatkoin (kartta 2). Kuusikot ovat rautiaisen tyypillisim-
piä elinympäristöjä.

Punarinta (Erithacus rubecula)
Seitsemän paria, joiden reviirit painottuvat itäpäähän (kartta 2). Punarinta on Nikulanmäen laa-
jennuksen kolmanneksi runsain pesimälaji yhdessä laulurastaan, peipon ja keltasirkun kanssa.
Se kelpuuttaa pesimäpaikoikseen monipuolisesti kaikenlaisia elinympäristöjä, mieluiten kui-
tenkin kuusikoita.

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)
Kaksi pesivää paria, jotka pesivät sekä alueen keski- että länsiosassa (kartta 2). Leppälintu suo-
sii yleensä mäntykankaita, joista löytyy tarvittavia pesäkoloja. Se on Suomen erityisvastuulaji

Mustarastas (Turdus merula) 
Viisi paria asettui pesimään alueen keski- ja itäosaan (kartta 3). Mustarastaan tavoittaa monen-
laisista elinympäristöistä, mutta karuimpia paikkoja se yleensä karttaa.

Laulurastas (Turdus philomelos)
Seitsemän reviiriä löydettiin varsin tasaisesti levittäyneinä (kartta 3). Laji on Nikulanmäen laa-
jennuksen kolmanneksi runsain pesimälaji yhdessä punarinnan, peipon ja keltasirkun kanssa.
Laulurastas on hyvin yleinen laji, joka on erityisesti mieltynyt kuusikoihin.

Punakylkirastas (Turdus iliacus)
Kolme reviiriä (kartta 3). Punakylkirastas on monenlaisten tiheikköjen, pihapiirien ja lehtimet-
sien yleinen laji.

Kulorastas (Turdus viscivorus)
Ainoa pari havaittiin Vihdon länsipuolen kalliomänniköstä (kartta 3). Kulorastas on nimen-
omaan harvojen, valoisten ja karujen mäntykankaiden laji.



Mustapääkerttu (Sylvia atricapilla)
Yksi koiras lauloi pohjoislaidan kuusikon laiteilla (kartta 3). Mustapääkerttu on rehevien lehti- 
ja sekametsien laji.

Lehtokerttu (Sylvia borin)
Yksi pari pesi länsiosan kapean peltojuotin itälaidalla (kartta 4). Lehtokerttu on rehevien lehti-
metsien ja toisaalta myös pensaikkojen laji. 

Pensaskerttu (Sylvia communis)
Paikan ainoa lintu lauloi länsilaidalla pellon reunalla (kartta 4). Pensaskerttu on nimensä mu-
kaisesti pensaikkolaji.

Tiltaltti (Phylloscopus collybita)
Yksi reviiri sijaitsi pohjoislaidan kuusikossa ja kaksi muuta länsiosan pitkän peltojuotin etelä-
puolella (kartta 4). Tiltaltti on tyypillinen kuusikkolaji, joka asustaa mieluiten iäkkäissä kuusi-
metsissä. Se on valtakunnallisessa uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU).

Pajulintu (Phylloscopus trochilus)
Kahdeksasta parista kolme asusti länsiosassa ja viisi itäosassa (kartta 4). Pajulintu on Niku-
lanmäen laajennuksen toiseksi runsain pesimälaji, joka suosii käytännössä kaikkia metsäisiä 
alueita.

Hippiäinen (Regulus regulus) 
Rajaukselle asettui neljä hippiäisparia (kartta 4). Kuusivaltaiset metsät ovat hippiäisen tyypilli-
siä elinympäristöjä.

Harmaasieppo (Muscicapa striata)
Molemmat parit tavoitettiin peltoalueiden laiteilta (kartta 5). Harmaasieppo on monenlaisten 
ympäristöjen laji, joka on usein kulttuuriläheinen.

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)
Neljä parin parin reviirit sijaitsivat alueen länsipuoliskolla (kartta 5). Kirjosieppo asuu mielel-
lään myös hyvin karuissa paikoissa, kunhan tarjolla on riittävästi pesäkoloja.

Töyhtötiainen (Parus cristatus)
Ainoan parin reviiri löytyi etelälaidan männiköstä (kartta 5). Töyhtötiainen on yleensä melko 
iäkkäiden havumetsien laji. 

Kuusitiainen (Parus ater)
Kaikki kolme paria pesivät alueen länsipuoliskolla (kartta 5). Kuusitiainen on nimensä mukai-
sesti kuusivaltaisissa metsissä viihtyvä laji.

Sinitiainen (Parus caeruleus)
Kolme paria löydettiin länsikolkasta (kartta 5). Sinitiainen on usein kulttuurisidonnainen laji, 
mutta se viihtyy myös kauempana asutuksista rehevillä metsämailla, joissa on pesäkoloja tar-
jolla.
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Taulukko 1. 
Nikulanmäen 
laajennuksen 

pesimälinnusto 
parimäärineen.

Talitiainen (Parus major)
Kuusi paria, joista vain yksi pesi itäpuoliskolla (kartta 6). Talitiainen pesii kaikenlaisissa metsis-
sä, kunhan pesäkolojen kaivertamiseen on mahdollisuus tai tarjolla on valmiita koloja.

Peippo (Fringilla coelebs)
Seitsemän paria pesi melko tasaisesti alueella (kartta 6). Peippo on Nikulanmäen laajennuksen 
kolmanneksi runsain laji punarinnan, laulurastaan ja keltasirkun ohella. Sen tapaa kaikenlai-
sista metsistä.

Laji Parimäärä
Tavi 1
Pyy 1
Teeri 1
Metsäviklo 1
Sepelkyyhky 3
Käpytikka 4
Metsäkirvinen 9
Rautiainen 5
Punarinta 7
Leppälintu 2
Mustarastas 5
Laulurastas 7
Punakylkirastas 3
Kulorastas 1
Mustapääkerttu 1
Lehtokerttu 1
Pensaskerttu 1
Tiltaltti 3
Pajulintu 8
Hippiäinen 4
Harmaasieppo 2
Kirjosieppo 4
Töyhtötiainen 1
Kuusitiainen 3
Sinitiainen 3
Talitiainen 6
Peippo 7
Viherpeippo 3
Vihervarpunen 3
Keltasirkku 7
Yhteensä 107

Viherpeippo (Carduelis chloris)
Kaksi paria länsikulmassa ja yksi itälaidalla (kart-
ta 6). Viherpeippo on pihapiirien ja kuusivaltaisten 
metsien peruslaji, joka ei esiinny käytännössä lain-
kaan pelkällä mäntykankaalla.

Vihervarpunen (Carduelis spinus)
Kolme pesivää paria (kartta 6). Vihervarpunen on 
kuusikoiden laji, jonka pesimänkannat vaihtelevat 
voimakkaasti kuusten siemensatojen mukaan.

Keltasirkku (Emberiza citrinella)
Seitsemän parin reviirit painottuvat lähinnä alueen 
länsiosaan (kartta 6). Keltasirkku on runsaimmillaan 
maalaismaisemissa viljelysten laiteilla sekä toisaalta 
myös hakkuuaukoissa.

Päätelmät
Nikulanmäen laajennusalueen linnusto on tavan-
omaista sekä lajistoltaan että parimääriltään. Huo-
mionarvoisia lajeja ovat pyy, teeri ja tiltaltti. Pyy on 
EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji, mutta samankal-
taista habitaattia, josta laji nyt löytyi, on runsaasti 
lähimaastossa. teeri on niin ikään direktiivilaji sekä 
uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä (NT). 
Soidinareena sijaitsi hakkuuaukolla, jollaisia on 
muun muassa alueen eteläpuolella lisää. Tiltaltti on 
uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut (VU). Mikä-
li pohjoislaidan kuusikkoa sääs-
tetään liito-oravalle ekologiseksi 
käytäväksi, niin tiltaltille turva-
taan suotuisaa elinympäristöä. 
Huomionarvoiset lintulajit eivät 
näin ollen vaadi erityisiä toimen-
piteitä maankäytön suunnittelus-
sa.
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23-9901-3

Tavi (1 pr)

Pyy (1 pr)

Teeri (1 pr)

Metsäviklo (1 pr) 

Sepelkyyhky (3 pr)

Kartta 1. Tavin, pyyn, teeren, metsäviklon ja sepelkyyhkyn reviirit.
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Kartta 1. Tavin, pyyn, teeren, metsäviklon ja sepelkyyhkyn reviirit.

23-9901-3

23-9901-3

Käpytikka (4 pr)

Metsäkirvinen (9 pr)

Rautiainen (5 pr)

Punarinta (7 pr)

Leppälintu (2 pr)

Kartta 2. Käpytikan, metsäkirvisen, rautiaisen, punarinnan ja leppälinnun reviirit.
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23-9901-3

Mustarastas (5 pr)

Laulurastas (7 pr)

Punakylkirastas (3 pr)

Kulorastas (1 pr)

Mustapääkerttu (1 pr)

Kartta 3. Mustarastaan, laulurastaan, punakylkirastaan, kulorastaan ja mustapääkertun reviirit.
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Kartta 3. Mustarastaan, laulurastaan, punakylkirastaan, kulorastaan ja mustapääkertun reviirit.

23-9901-3

23-9901-3

Lehtokerttu (1 pr)

Pensaskerttu (1 pr)

Tiltaltti (3 pr)

Pajulintu (8 pr) 

Hippiäinen ( 4pr)

Kartta 4. Lehtokertun, pensaskertun, tiltaltin, pajulinnun ja hippiäisen reviirit.
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23-9901-3

23-9901-3

Harmaasieppo (2 pr)

Kirjosieppo (4 pr)

Töyhtötiainen (1 pr)

Kuusitiainen (3 pr) 

Sinitiainen (3 pr)

Kartta 5. Harmaasiepon, kirjosiepon, töyhtötiaisen, kuusitiaisen ja sinitiaisen reviirit.
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Kartta 5. Harmaasiepon, kirjosiepon, töyhtötiaisen, kuusitiaisen ja sinitiaisen reviirit.

23-9901-3

23-9901-3

Talitiainen (6 pr)

Peippo (7 pr)

Viherpeippo (3 pr)

Vihervarpunen (3 pr)

 

Kartta 6. Talitiaisen, peipon, viherpeipon, vihervarpusen ja keltasirkun reviirit.
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Keltasirkku (7 pr)



KASVILLISUUSSELVITYS

Nikulanmäen laajennusalueen kasvillisuus selvitettiin 21.–22.7., mutta lajistoa havainnoitiin 
myös linnustoselvitysten yhteydessä 3.5. ja 3.6.

Tutkimusmenetelmät
Aluerajaus kierrettiin kaksi kertaa järjestelmällisesti läpi, jolloin kirjattiin kaikki löydetyt putki-
lokasvilajit, myös puutarhoista ja pihoista villiintyneet lajit. Jokainen kuvio tyypiteltiin maas-
tossa ja niiden rajat piirrettiin ortoilmakuvalle (kuva 4). Kustakin kuviosta kirjoitettiin yleis-
luonnehdinta ja mahdolliset lisätiedot.

Nikulanmäen laajennuksen kasvilajistosta
Selvitysalueen luontotyypit ovat varsin yksipuoleisia, sillä vallitsevina olevat mäntykankaat  ja 
kalliomänniköt kattavat lähes koko pinta-alan. Vaihtelua tuovat kuitenkin kuusimetsät, vilje-
lysalueet, pienet soistumat ja tienpientareet. 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.
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Kuva 4. Nikulanmäen laajennuksen kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta).
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Kuva 4. Nikulanmäen laajennuksen kuviokohtaiset rajaukset (kuviokartta).

1. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö       [NT]
Pienialainen kalliomännikkö, jonka laiteilla on kanervatyypin kuivaa kangasta ja vähäisesti 
myös puolukkatyypin kuivahkoa kangasta (kuva sivulla 27). Mänty on valtapuu, mutta se kas-
vaa melko harvassa. Osa puista on lattapäisiä ja kilpikaarnaisia. Kuviolla on myös kuusia, koi-
vuja ja katajia. Puolukka on monin paikoin runsain varpu, mutta se uupuu kokonaan karuim-
milta paikoilta, joissa on lähinnä vaalea-, harmaa- ja palleroporonjäkälää (Cladonia rangiferina, 
C. arbuscula ja C. stellaris), isohirvenjäkälää (Cetraria islandica) sekä kalliotierasammalta (Raco-
mitrium lanuginosum). Rinteen alaosissa on vähäisesti mustikkaa ja pellon reunassa on kapea 
lehtipuuvyöhyke. Heinistä tavataan lähinnä metsälauhaa. Alue voidaan tyypitellä vähätuottoi-
seksi kitu- ja joutomaan elinympäristöksi, jolloin se on metsälain erityisen tärkeä elinympäristö.

Maankäyttösuositus: kuvio on metsälain (10 §) nojalla suojeltava erityisen arvokas ympäris-
tö, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja 
myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy. Lisäksi sillä on maisemallista merkitystä, koska 
se sijaitsee aivan Kourulantien varrella.

2. Herneviljelmä                  [–]
Rehuherneviljelmä, jossa on seassa runsaasti kauraa sekä yksittäisiä hukkakauroja (kuva sivul-
la 28). Rikkalajiston tyypillisimpiä kasveja ovat valvatit, peltohatikka, pelto-orvokki ja linnun-
kaali. 

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

3. Perunaviljelmä                  [–]
Perunapelto, jossa on runsaasti rikkalajistoa, kuten esimerkiksi peltohatikka, peltoukonnauris, 
pohjanjauhosavikka ja ukontatar (kuva sivulla 28). Pellon kaakkoiskulmassa on lisäksi pieni 
kasvimaa.

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

4. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Tiheäkasvuinen mustikkatyypin (MT) tuore kangas, jossa esiintyy pihlajia ja koivuja (kuva si-
vulla 29). Mustikka on ainoa varpu. Oravanmarja, metsäimarre ja metsätähti ovat perusruoho-
ja. Kuusikko vaihtettuu länsiosassa pieneen lehtimetsävyöhykkeeseen, joka kasvaa aivan pel-
lon laidasssa.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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5. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas           [NT]
Hyvin laaja kanervatyypin (CT) kuiva kangas, jossa mänty on lähes kaikkialla valtapuu (kuva 
sivulla 29). Paikoin kasvaa myös kuusia ja koivuja sekä muita puita. Etenkin Vihdon pelto-
alueen itälaidalla on pienialaisesti mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta. Kuvio kattaa länsi-
itäsuunnassa lähes koko alueen, eikä kuviolla olevia muita luontotyyppejä ole rajattu kartal-
le niiden pienialaisuuden ja mosaiikkimaisuuden vuoksi. tällaisia ovat jo mainitun tuoreen 
kankaan lisäksi puolukkatyypin (VT) kuivahko kangas ja kalliomänniköt. Käytännössä kuvion 
kasvillisuusvyöhykkeet vaihtelevat siten, että korkeuskäyrien alapäissä on kuivahkoa kangasta 
ja korkeammalla on kuivaa kangasta, joka vaihettuu lopulta kalliomänniköksi. Omiksi kuvioik-
seen rajattiin kolme edustavaa kallioaluetta (10a, 10b ja 10c).

Pääosin kanerva ja puolukka vaihtelevat valtavarvun asemassa, mutta joillakin paikoilla 
esiintyy myös mustikkaa vähäisesti. Ruohoista kangasmaitikka on tyypillisin näky koko alu-
eella. Heinistä puolestaan metsälauha on runsain laji. Soistumissa kasvaa muun muassa rahka-
sammalia, suopursua, juolukkaa ja pallosaraa. Itäosan hakatun alueen kasvillisuus on selvästi 
heinittynyt.

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

6. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Kuusivaltainen mustikkatyypin (MT) tuore kangas, jossa mänty on paikoin runsain laji (kuva 
sivulla 30). Mustikka on hyvin runsas, puolukka sen sijaan yleinen seoslaji. Karuimmilla koh-
dilla kyseessä on puolukkatyypin (VT) kuivahkoa kangasta, mutta niitä ei ole rajattu kartalle 
pienialaisuuden vuoksi. Tuoreen kankaan tyyppilajeja ovat muun muassa metsätähti, metsä-
lauha ja paikoin myös metsämaitikka.

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

7. Heinäpelto                  [–]
Pääosin korkeita heiniä kasvava pelto (kuva sivulla 30), jossa runsaimmat lajit ovat nurmitäh-
kiö, nurmilauha ja juolavehnä. Lisäksi tavataan lukuisa joukko muita lajeja, kuten kirjopillike, 
rönsyleinikki ja maitohorsma. Peltoa reunustaa koivu-pajuvyöhyke. 

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

8. Koivumetsä                  [–]
Lähes yksinomaan koivua kasvava metsäkuvio, jossa on taimina alla muun muassa kuusia ja 
pihlajia (kuva sivulla 31). Aluskasvillisuus on hyvin rehevää ja paikoin hyvin korkeaa. Nokko-
nen ja oravanmarja ovat tavattoman runsaita. Kuvio on saattanut olla aikoinaan pelto, johon on 
alkanut kehittyä lehdon piirteitä. Merkkinä on muun muassa taikinamarja.

Maankäyttösuositus: kuviolla ei ole erityisiä luontoarvoja tai lakien mukaan suojeltavia luon-
totyyppejä, joten maankäytölle ei ole esteitä.
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9. Puolukkaturvekangas (Ptkg) / muuttuma              [–]
Mäntyvaltainen turvekangas, jossa on myös koivujen ja kuusien taimia (kuva sivulla 31). 
Varvusto koostuu sekä soiden (suopursu ja juolukka) että metsämaiden (puolukka ja mustikka) 
lajeista. Ruohoista tavataan muun muassa lakkaa. Lisäksi kuviolla on tupasvillaa ja pallosaraa. 
Seinäsammal (Pleurozium schreberi) on runsain sammallaji. Alue on ojitettu mikä on johtanut 
muuttumaan ja näin ollen puolukkaturvekankaaksi.

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

10. Kanervatyypin (CT) kuiva kangas / kalliomännikkö       [NT]
Alueella on kolme hyvin edustavaa kalliomännikköä (10a, 10b ja 10c), jotka on niputettu samaa 
osioon (kuvat sivulla 32). Alemmilta kohdilta ne ovat kanervatyypin (CT) kuivia kankaita, mut-
ta pääosin kuitenkin yksinomaan karuja kalliokkoja, joita kirjovat harvassa ja kitukasvuina kas-
vavat männyt. Osa niistä on kilpikaarnaisia ja lattapäisiä. Kitukasvuisuudesta kertovat lukui-
sata vänkyrärungot. Aluskasvillisuus on pääosin jäkälien ja sammalien sekä kanervan varassa. 
Kaikilla kolmella kuviolla tavataan myös kalliohatikkaa. Soistuneissa painanteissa kasvaa juo-
lukkaa, suopursua, pallosaraa ja rahkasammalia. 10b-kuvion länsilaidalla on hyvin edustava, 
täysin luonnontilainen ja pienialainen soistuma (muutamia aareja), joka on rajattu ainoastaan 
kuvaan 5. Suo on edustava räme, jossa on kitukasvuisia mäntyjä ja yksittäisiä koivuja. Tupasvil-
la on hyvin runsas ja rahkasammalet muodostavat alle yhtenäisen patjan. Suolajeja edustavat 
myös pullo- ja pallosara, suokukka ja isokarpalo. 

Maankäyttösuositus: kuvio on metsälain (10 §) nojalla suojeltava erityisen arvokas ympäris-
tö, joka tulee säilyttää koskemattomana. Se on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen ja 
myös kilpikaarna- ja lattapäämäntyjä esiintyy. Lisäksi 10b-kuvion länsilaidan pieni ja luonnon-
tilainen suokohde suositetaan säilytettävän ennallaan.

11. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Varsin monimuotoinen kuvio, joka on pääosin mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasta (kuva 
sivulla 33). Etenkin länsipäässä kuusi on selvä valtapuu, mutta itäpuolella puusto on enemmän 
lehtipuu- ja mäntyvaltaista, tosin kuusikin on edelleen runsas. Osa alueesta on hyvin tiheää. 
Kuviolla on myös hieman käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasta, ruohoturve-
kangasta (Rhtkg) ja mustikkaturvekangasta (Mtkg), mutta niitä ei ole rajattu erikseen kartalle 
niiden pienialaisuuden ja mosaiikkimaisuuden vuoksi. lehtomaisen kankaan lajisto koostuu 
pitkälti käenkaalista, oravanmarjasta ja mustikasta. Turvekankailla on sen sijaan paikoin hyvin 
runsaasti saniaiaisia, kuten metsä- ja isoalvejuurta. Kuviolla on useita ojalinjoja, joista yhdessä 
kasvaa harvinaista korpinurmikkaa (KKJ 6791118:3207820). 

Maankäyttösuositus: alue suositetaan säästettäväksi, sillä se on kelvollista elinympäristöä lii-
to-oravalle. Kuvio on sopiva ekologiseksi käytäväksi (katso liito-oravaselvitys s. 4–5). Lisäksi se 
on ympäristöstään selkeästi poikkeava ja hyvin rehevä. Yhdellä ojalinjalla kasvaa harvinaista 
korpinurmikkaa. Alueen säästäminen on kuitenkin vapaaehtoista.
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12. Kauraviljelmä                  [–]
Yksipuoleinen kauraviljelmä, jossa ei kasva mainittavasti rikkalajistoa (kuva sivulla 33). Reuna-
vyöhykkeillä kasvaa nurmitähkiö, linnunkaali, pelto-orvokki ja peltosaunio.

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

13. Rypsiviljelmä                  [–]
Monotoninen rypsiviljelmä, jonka laiteilla tavataan sekavaa lajistoa, kuten peltoemäkki, lin-
nunkaali, koiranputki, siankärsämö ja kirjopillike (kuva sivulla 34). 

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

14. Mustikkatyypin (MT) tuore kangas          [NT]
Kuusivaltainen mustikkatyypin (MT) tuore kangas, jossa on myös tukkikokoisia mäntyjä (kuva 
sivulla 34). Mustikka on runsain varpu, eikä puolukkaa ole kuin vähän joukossa. Oravanmarja 
on jokseenkin runsas ruoho. Seinäsammal muodostaa alle lähes yhtenäisen patjan ja paikoin 
tavataan myös metsäkerros- (Hylocomium splendens) ja sulkasammalta (Ptilium crista-castrensis). 

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

15. Kauraviljelmä                  [–]
Yksipuoleinen kauraviljelmä, jonka laiteilla kasvaa muun muassa pelto-orvokkia ja -emäkkiä 
sekä pillikkeitä ja valvatteja (kuva sivulla 35). Ojassa on kosteiden paikkojen lajeja, kuten oja-
leinikkiä ja järvikortetta.

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

16. Lehtimetsätaimikko                 [–]
Hyvin tiheäkasvuinen lehtimetsätaimikko, jossa koivu, pihlaja ja haapa ovat hyvin runsaita 
(kuva sivulla 35). Niiden joukossa on yksittäisiä kuusia. Aluskasvillisuus on laajoilta alueilta 
pääosin metsäkastikan valloittamaa. Ruohoista yleisin on metsämaitikka. Kuviolla on myös 
valkovuokkoja.

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



Päätelmät
Nikulanmäen laajennusalueen luontotyypit ovat pääosin yksipuoleisia mäntykankaita ja -kal-
liokkoja. Vaihtelua tuovat kuitenkin muutamat kuusikkokuviot. Alueella on paljon luonto-
tyyppejä, joita ei tarvitse huomioida kaavoituksessa, mutta muutamat kohteet tulee säilyttää 
koskemattomina (kuva 5). Tällaisia ovat kuviot 1 ja 10 (10a, 10b ja 10c), jotka ovat edustavia 
kalliomuodostumia ja luokitukseltaan vähätuottoisia kitu- ja joutomaan elinympäristöjä, eli 
metsälain (10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Lisäksi kuvio 11 suositetaan säilytettävän, 
koska se on ympäröiviä mäntykankaita huomattavasti rehevämpi kuusikko, joka toimii myös 
liito-oravalle kulkureittinä (katso liito-oravaselvitys s. 4–5). Tuoreen uhanalaisuusluokituksen 
mukaan alueen luontotyypit ovat korkeintaan silmälläpidettäviä (NT). 

Tutkimusalueelta löydettiin yhteensä 170 putkilokasvilajia (taulukko 2), joista vain kor-
pinurmikka on huomionarvoinen laji. se on harvinainen ja kasvaa kuvion 11 vanhassa ojassa. 
Uhanalaisuusluokituksen mukaan sitä ei kuitenkaan tarvitse huomioida erityisesti.
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Kuva 5. Nikulanmäen laajennusalueen luontokohteet, jotka on huomioitava maankäytössä. 
Pohjoislaidan vaaleanpunainen kuvio on suositus, eli sen säästäminen on vapaaehtoista. 
Sininen kuvio on luonnontilainen suo, joka voidaan säästää läheisen metsälakikohteen kanssa (10 §) 



Taulukko 2. Nikulanmäen laajennuksella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai villiintyneitä viljelykasveja.

Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Ahokeltano Hieracium (sektio) vulgata Kevätpiippo Luzula pilosa

Ahomansikka Fragaria vesca Kielo Convallaria majalis
Ahosuolaheinä Rumex acetosella Kiertotatar Fallopia convolvulus
Aitovirna Vicia sepium Kiiltopaju Salix phylicifolia
Alsikeapila Trifolium hybridum Kirjopillike Galeopsis speciosa
Amerikanhorsma Epilobium adenocaulon Kissankello Campanula rotundifolia
Eteläntuoksusimake Anthoxanthum odoratum Komealupiini Lupinus polyphyllus
Haapa Populus tremula Konnanvihvilä Juncus bufonius
Hanhenpaju Salix repens Korpinurmikka Poa remota
Harakankello Campanula patula Korpikastikka Calamagrostis purpurea
Harmaaleppä Alnus incana Korpipaatsama Franfula alnus
Heinätähtimö Stellaria graminea Kotipihlaja Sorbus aucuparia
Herne * Pisum sativum Kultapiisku Solidago virgaurea
Hevonhierakka Rumex longifolius Kurjenjalka Comarum palustre
Hieskoivu Betula pubescens Kurjenkello Campanula persicifolia
Hietakastikka Calamagrostis epigejos Kyläkarhiainen Carduus crispus
Hiirenvirna Vicia cracca Kylänurmikka Poa annua
Hukkakaura Avena fatua Käenkaali Oxalis acetosella
Isoalvejuuri Dryopteris expansa Lakka, hilla, muurain Rubus chamaemorus
Isokarpalo Vaccinium oxycoccos Lampaannata Festuca ovina
Isolaukku Rhinanthus serotinus Lehtovirmajuuri Valeriana sambucifolia
Isonokkonen Urtica dioica Leskenlehti Tussilago farfara
Isotuomipihlaja * Amelanchier spicata Leveäosmankäämi Typha latifolia
Jauhosavikka Chenopodium album Lillukka Rubus saxatilis
Jokapaikansara Carex nigra Linnunkaali Lapsana communis
Jouhivihvilä Juncus filiformis Lutukka Capsella bursa-pastoris
Juolavehnä Elytrigia repens Maitohorsma Epilobium angustifolium
Juolukka Vaccinium uliginosum Mesiangervo Filipendula ulmaria
Jänönsara Carex ovalis Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana
Järvikorte Equisetum fluviatile Metsäapila Trifolium medium
Kalliohatikka Spergula morisonii Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris
Kangasmaitikka Melampyrum pratense Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea
Kanerva Calluna vulgaris Metsäkorte Equisetum sylvaticum
Karheanurmikka Poa trivialis Metsäkuusi Picea abies
Karheapillike Galeopsis tetrahit Metsälauha Deschampsia flexuosa
Karhunputki Angelica sylvestris Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum
Kataja Juniperus communis Metsämänty Pinus sylvestris
Kaura * Avena sativa Metsätammi * Querqus robur
Keltakannusruoho Linaria vulgaris Metsätähti Trientalis europaea
Keräpäävihvilä Juncus conglomeratus Mustaherukka * Ribes nigrum
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Taulukko 2. Nikulanmäen laajennuksella esiintyvät putkilokasvilajit aakkosjärjestyksessä. 
Tähdellä merkityt ovat puutarhakarkulaisia tai villiintyneitä viljelykasveja. Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Mustikka Vaccinium myrtillus Pohjanjauhosavikka Chenopodium suecicum
Niittyhumala Prunella vulgaris Poimulehti Alchemilla sp. 
Niittyleinikki Ranunculus acris Pujo Artemisia vulgaris
Niittynurmikka Poa pratensis Pullosara Carex rostrata
Niittynätkelmä Lathyrus pratensis Puna-apila Trifolium pratense
Niittysuolaheinä Rumex acetosa Punakoiso Solanum dulcamara
Nuokkuhelmikkä Melica nutans Punanata Festuca rubra
Nurmihärkki Cerastium fontana Punapeippi Lamium purpureum
Nurmilauha Deschampsia cespitosa Punasolmukki Spergularia rubra
Nurminata Festuca pratensis Puolukka Vaccinium vitis-idaea
Nurmipiippo Luzula multiflora Päivänkakkara Leucanthemum vulgare
Nurmipuntarpää Alopecurus pratensis Raita Salix caprea
Nurmirölli Agrostis capillaris Ranta-alpi Lysimachia vulgaris
Nurmitädyke Veronica chamaedrys Rauduskoivu Betula pendula
Nurmitähkiö, timotei Phleum pratense Rentukka Caltha palustris
Ojakellukka Geum rivale Rohtotädyke Veronica officinalis
Ojakärsämö Achillea ptarmica Rätvänä Potentilla erecta
Ojaleinikki Ranunculus flammula Rypsi * Brassica rapa ssp. oleifera
Ojasorsimo Glyceria fluitans Rönsyleinikki Ranunculus repens
Oravanmarja Maianthemum bifolium Röyhyvihvilä Juncus effusus
Otavalvatti Sonchus asper Salokeltano Hieracium (sektio) hieracium

Pallosara Carex globularis Sananjalka Pteridium aquilinum
Peltoemäkki Fumaria officinalis Sarjakeltano Hieracium umbellatum
Peltohatikka Spergula arvensis Siankärsämö Achillea millefolium
Peltokaali Brassica rapa Siperianhernepensas * Caragana arborescens
Peltokanankaali Barbarea vulgaris Soreahiirenporras Athyrium filix-femina
Peltokorte Equisetum arvense Sudenmarja Paris quadrifolia
Peltolemmikki Myosotis arvensis Suokukka Andromeda polifolia
Peltomatara Galium spurium Suo-ohdake Cirsium palustre
Pelto-ohdake Cirsium arvense Suo-orvokki Viola palustris
Pelto-orvokki Viola arvensis Suopursu Rhododendron tomentosum
Peltopillike Galeopsis bifida Syysmaitiainen Leontodon autumnalis
Peltopähkämö Stachys palustris Särmäkuisma Hypericum maculatum
Peltosaunio Tripleurospermum perforatum Taikinamarja Ribus alpinum
Peltotaskuruoho Thpaspi arvense Terttualpi Lysimachia thyrsiflora
Peltoukonnauris Erysimum cheiranthoides Tervaleppä Alnus glutinosa
Peltovalvatti Sonchus arvensis Tuhkapaju Salix cinerea
Peruna Solanum tuberosum Tummarusokki Bidens tripartita
Pietaryrtti Chenopodium suecicum Tuomi Prunus padus
Piharatamo Alchemilla sp. Tupasvilla Eriophorum vaginatum
Pihasaunio Artemisia vulgaris Ukontulikukka * Verbascum thapsus
Pihatarar Carex rostrata Vaalea-amerikanhorsma Epilobium ciliatum
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MUUTA

Selvitysalueen länsinurkassa on neljä iäkästä ja järeää kilpikaarna- / lattapäämäntyä, joilla on 
merkittävää maisemallista arvoa (KKJ 6790987:3207112). Maankäytön suunnittelussa kannattaa 
pyrkiä säästämään nämä yksilöt.

Alueen omistaja voi halutessaan rauhoittaa tällaisia arvokkaita puita tai puuryhmiä luon-
nonmuistomerkeiksi. Ote luonnonsuojelulaista (LuonnonsuojeluL 23 §): ”Puu, puuryhmä, siir-
tolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, 
maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta eri-
tyisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka hallin-
nassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Viranomaisen tai laitoksen on huoleh-
dittava luonnonmuistomerkin merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla. Rauhoitetun luon-
nonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.”

Laji Tieteellinen nimi Laji Tieteellinen nimi

Vadelma Rubus idaeus Variksenmarja Empetrum nigrum
Valkoapila Trifolium repens Virpapaju Salix aurita
Valkovuokko Anemone nemorosa Voikukka Taraxacum sp.
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Liite. Kuviokohtaiset valokuvat.

Kuva 6. Liitteen valokuvien kuviokohtaiset kuvaussuunnat.
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