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1 JOHDANTO 
 

Skatanniityn selvitysalue sijaitsee Espoon Suvisaaristossa, Svinön saarella. Selvitysalueen pinta-ala on noin 9,4 

hehtaaria. Alue on jäänyt ympärillä olevien rantakiinteistöjen keskelle rakentamattomana metsäalueena. 

Osin rakentamattomuutta selittää se, että paikalta on johtanut tunneli Espoon meriviemäriin ja alueella on 

myös läjitetty maamassoja. 

Perustason luontoselvityksen tarkoituksena oli löytää alueille tyypilliset ja luonnon monimuotoisuuden 

kannalta olennaiset piirteet asemakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Tutkimuksessa selvitettiin seuraavat 

luontoarvot:  

 alueen luontotyypit (luonnonsuojelulain erityisesti suojeltavat luontotyypit ja metsälain arvokkaat 

elinympäristöt määritettiin)  

 kasvillisuuden pääpiirteet  

 liito-oravan esiintyminen  

 linnusto  

 lepakoiden esiintyminen  

Raportin ovat laatineet FM Laura Aropelto, lintuharrastaja Jorma Vickholm sekä FM Rauno Yrjölä. Espoon 

kaupungin puolesta työtä ovat ohjanneet maisema-arkkitehti Mikla Koivunen, arkkitehti Aija Aunio, 

ympäristöasiantuntija Tia Lähteenmäki sekä ympäristöasiantuntija Laura Lundgren.  

 

Kuva 1-1. Selvitysalue.  Kartta: Espoon kaupunki 2016. 



4 

 

2 LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS  
Luontotyyppi ja putkilokasviselvityksen tavoitteena oli selvittää mahdollisimman tarkasti alueella esiintyvät 

putkilokasvilajit ja niiden kasvupaikat. Näiden pohjalta laadittiin selvitysalueen luontotyyppikuviointi. 

Kuvioinnissa pyrittiin välttäen kovin pienipiirteistä kuviointia.  Lajistoselvityksessä erityistä huomiota 

kiinnitettiin kasvupaikkatyyppien indikaattorilajeihin sekä uhanalaisiin tai direktiivilajeihin.  

Selvityksessä tukena on käytetty alueelta aiemmin vuonna vuonna 2003 tehtyä luontoselvitystä, joka on 

laadittu Suvisaariston luontoselvityksen yhteydessä (Pöyry 2003).  

Kasvillisuuskuvioinnin on tehnyt FM Laura Ahopelto, lajistotietoa on lisäksi kerännyt FM Rauno Yrjölä. 

2.1 MENETELMÄT  
Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys tehtiin kahdessa osassa kasvukauden aikana, ja lisäksi toukokuulta on 

tietoja kevätaspektin lajeista. Maastomuistiinpanojen perusteella selvitysalueet kuvioitiin niillä vallitsevien 

luontotyyppien mukaisesti, ja kohteista laadittiin paikkatietomuotoiset teemakartat. Luontotyyppikuvioinnin 

apuna käytettiin myös ilmakuvaa ja muita kartta-aineistoja.  

Putkilokasvien määrityksessä on käytetty Suurta Pohjolan Kasviota (Bossberg & Stenberg 2005) ja 

uhanalaisten putkilokasvien arvioimisessa käytettiin tuoreinta Suomen uhanalaisluokitusta (Rassi ym. 2010). 

Metsien ja kosteikkojen luokittelussa on käytetty Suomessa yleisesti käytössä olevaa metsätyyppi- (Hotanen, 

J-P. ym. 2013) ja suotyyppiluokitusta (Laine J. Ym 2012). Muiden luontotyyppien luokittelussa käytetään 

Toivosen & Leivon kasvupaikkaluokitusta (Toivonen & Leivo 1993).  

Luontotyyppejä arvioitiin luonnonsuojelulain ja metsälain perusteella. 

2.2 YHTEENVETO TULOKSISTA 
Kohde on pinta-alaltaan pieni, omakotitaloalueiden ja teiden rajaama alue, joka muodostuu mustikkatyypin 

kangasmetsästä, kalliometsästä ja niittyluonnosta. Alueelta löytyy myös pieni sararäme ja hakkuuaukkoon 

istutettu mäntytaimikko. 

Skatanniityn alueelta  havaittiin 128 putkilokasvilajia, jotka löytyvät listattuna liitteestä 1. Taulukkoon on 

arvioitu lajin yleisyys asteikolla 1-3, jossa 3 tarkoittaa yleistä. Alueelta ei tavattu tuoreimman kasvien 

uhanalaisuusluokituksen lajeja eli rauhoitettuja, erityisesti suojeltavia, uhanalaisia, EU:n luontodirektiivin 

mukaisia tai Suomen vastuulajeja. Sen sijaan alueelta löytyi muutamia tehokkaasti leviäviä vieraslajeja 

(jättipalsami ja japanin/jättitatar), joita löytyi erityisesti kuvioilta 4. 

Selvitysalueella sijaitsee vanha niittykuvio (kuvio 4), joka voidaan nähdä perinnebiotooppeina arvokkaiksi. 

Kosteat suurruohoniityt ja tuoreet heinäniityt ovat myös luontodirektiivin luontotyyppi.  

Skatanniityn alueella sijaitseva saraneva (kuvio 8) korpireunuksineen on vesitaloudeltaan luontainen ja näin 

ollen suoekosysteeminä arvokas. 

Kuvassa 2-1 on esitetty Skatanniityn kasvillisuuskuviot. 
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Kuva 2-1. Skatanniityn kasvillisuuskuviot. 

Kuvio 1. Osin metsittynyt, tuore heinäniitty 

Kuvio muodostuu paikoin avoimesta ja paikoin puustoisesta tuoreesta niitystä (TrNi), jolla lajien kirjo on 

suuri. Puusto muodostuu pääosin koivusta, raidasta ja nuoresta haavasta. Kuvion rajalla kasvaa myös nuorta 

tervaleppää. Niityn reunoilla on korkeita sananjalka ja vadelmakasvustoja. 

Puustoisissa kohdissa kenttäkerros on hieman harvempaa, mutta lajisto on pääosin samaa kuin avoimissa 

kohdissa. Valtalajeina ovat heinät, kuten nurmilauha, koiranheinä, tuoksusimake, hietakastikka, timotei, 

juolavehnä, nurmirölli, metsälauha ja niittynurmikka. Puustoisissa kohdissa kasvaa paikoin runsaasti 

mätästävää rantanurmikkaa, esiintymä katinliekoa, ja lisäksi sananjalkaa, metsäalvejuurta ja hiirenporrasta. 

Heinien ohella kuviolla kasvaa monia perinteisiä niittylajeja, kuten peltomataraa, niittyleinikkiä, hiirenvirnaa, 

niittynätkelmää, keltanoita, ahomansikkaa, harakankelloa ja niittyhumalaa. Sarakasveista kuviolla kasvoi 

laikuittain jänönsaraa ja kalvassaraa sekä jouhi- ja röyhyvihvilää. Kuviolla tavattiin yksittäisenä kasvustona 

haisukurjenpolvi sekä ilmeisesti puutarhakarkulaisena rohtosormustinkukka.  
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Kuvat 2-2 ja 2-3. Kuvion 1 niitty on kuvan etuosassa avointa, mutta muuttuu puustoisemmaksi taaempana. 

Kuvio 2. Mäntytaimikko 

Kuvio muodostuu tasaikäisestä nuoresta männystä, joka on istutettu avohakkuun jäljiltä. Kenttäkerroksessa 

kasvaa hietakastikkaa, lupiinia, vadelmaa ja aukkokodissa mm. nurmitädykettä ja vuohenputkea. 

Kuvio 3. Sekametsä 

Kuvio on vaihettumisvyöhyke kuvioiden 1, 2 ja 4 välillä, ja se sisältää ominaispiirteitä kustakin.  

Puusto on pääosin nuorta ja lehtipuuvaltaista. Ylispuuna kasvaa hieskoivu, jonka joukossa on raitaa, nuorta 

kuusta ja tervaleppää. Kuvion itäosassa valtapuuna on paikoin kookkaanakin kasvava haapa. Kuvion puustoa 

on paikoin harvennettu ja rungot on jätetty metsään. 

Kenttäkerroksessa on sekä tuoreen että lehtomaisen kankaan sekä tuoreiden niittyjen lajistoa. Aivan tien 

reunassa kenttäkerros muodostuu korkeasta heinikosta ja lupiinikasvustoista. Puiden suojassa ovat 

valtalajeina edelleen heinät, mutta harvemmassa kuin kuviolla 1. Heinistä alueella kasvavat mm. nurmilauha ja 

rantanurmikka sekä metsäkastikka. Muita yleisiä lajeja ovat metsäalvejuuri ja metsäimarre, kevätpiippo, 

rönsyvihvilä, hiirenporras, suo-ohdake, nokkonen, kultapiisku, puna-ailakki ja kielo ja kyläkellukka. 

Niittyleinikkiä ja nurmitädykettä on paikoin runsaasti. Kuviolla tavattiin myös mm. lehtolaji syyläjuuri. 

Kuvio on kausikostea ja näin ollen kenttäkerros on paikon paljas.  

Kuvio 4. Kostea heinäniitty (nurmilauha) ja suurheinäniitty 

Kuvio on heinävaltaista kosteaa niittyä (KsNi). Puusto reunustaa muutoin avointa niittyä. Valtapuuna kasvaa 

hieskoivu, lisäksi pajuja kuten raitaa, halavaa ja kiiltopajua sekä haapaa, tervaleppää ja kuusta. Kuviolla on 

kosteikkopainanteita, jotka kuivuvat kesäaikaan. 

Kenttäkerroksessa valtalajeina ovat nurmilauha ja hietakastikka, paikoin kasvaa myös ruokohelpiä. 

Kosteimmissa osissa on runsaasti rönsyvihvilää, ranta-alpia ja paikoin keltakurjenmiekkaa. Keskellä sijaitsee 

kiiltopajusaareke.  

Kuvion reunoilla kasvaa mm. jokapaikansaraa, lehtohorsmaa, rantamataraa sekä muita heinälajeja, kuten 

viitakastikka, tuoksusimake, niittynurmikka, rantanurmikka, timotei, nurmirölli ja nurmipuntarpää ja jopa 

järviruoko. 
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Kuvion poikki kulkee metsäautotie, jonka itäpuolella kuvion lajisto muuttuu ruohovaltaisemmaksi niityksi: 

lajistossa on heinien ohella mm. rantakukka, rohtovirmajuuri sekä vuohenputki ja peltokorte. Vieraslajeista 

tehokkaasti leviävä jättipalsami on vallannut alaa.  

  

Kuvat 2-4 ja 2-5. Kuviolla 4 kasvaa heiniä ja muita ruohovartisia kasveja. Kuvio on keskiosiltaan avoin ja reunoilta 

lehtipuuvaltaista. 

Kuvio 5. Lehtipuulehto 

Kuvio rajautuu pohjoisesta asuinrakennusten pihoihin ja etelässä sammaloituneeseen kivimuuriin, joka 

erottaa kuvion kangasmetsästä (kuvio 6). Puusto on kuvioilla pääosin lehtipuuta; tervaleppää ja hieskoivu, 

hieman kuusta. Lahopuuta on kuviolla varsin runsaasti. Kuvio on pienialainen ja sen kenttäkerroksesta uupuu 

kuvion 4 heinävaltaisuus ja kuvion 6 mustikka kasvaa harvana. 

Kuvio on kostea ja keskiravinteinen hiirenporras-käenkaalityypin (athOT) lehto, jossa valtalajeina käenkaali 

ja saniaiset: hiirenporras, metsäalvejuuri, korpi- ja metsäimarre. Hiirenporras on peittävintä erityisesti 

tonttien takapihojen jälkeen n. 10 neliömetrin alalla, missä se peittää muun kenttäkerroksen alleen. Kuviolla 

kasvaa myös rönsyleinikkiä, lehto- ja metsäkortetta, nurmilauhaa ja viitakastikkaa, metsäorvokkia, 

isotalvikkia, luhtamataraa. Kuviolla tavattiin vähälukuisena valkovuokkoa, rätvänää ja suo-ohdaketta. Saroista 

kuviolla kasvaa mm. jokapaikansaraa, virnasaraa ja jänönsaraa. Kuvion itäisin osuus tien varressa on 

jättipalsamin ja japanin/jättitattaren valtaamaa. 

Kuvio 6. Metsittyvä niitty 

Kuvio rajautuu mäntytaimikkoon ja niittyyn sekä kangasmetsään. Puustossa valtalajina on nuorta tervaleppää 

ja koivua. Alikasvoksena kasvaa kuusta ja paikoin raitaa. Kuviolla kasvaa sekä niitty- että metsälajistoa. 

Kenttäkerros on aukkoista, mutta valtalajina on vuoroin käenkaali sekä metsäkastikka ja nurmilauha. 

Kuviolla kasvaa harvana metsäkortetta, metsäalvejuurta, metsävirnaa ja hiirenvirnaa, rätvänää ja suo-

ohdaketta sekä mustaherukkaa. Saroista kuviolla kasvaa mm. jokapaikansaraa ja kalvassaraa. Kuvion 

pohjoisosassa kenttäkerros on hieman kosteampaa ja lajistossa on mukana myös mm. maariankämmekkä ja 

ranta-alpi. 
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Kuva 2-6. Pienialainen lehtokuvio (kuvio 5) rajautuu 

niittyyn, kangasmetsään ja asutukseen. Hiirenporras 

kasvaa rehevänä. 

Kuva 2-7. Kuviolla 6 kohtaavat niitty- ja metsälajisto. 

Kuvio 7. Tuore kangasmetsä 

Valtaosa alueesta on tuoretta mustikkatyypin kangasmetsää. Puuston valtalajina on kuusi ja joukossa kasvaa 

koivua. Kuusikko on eri-ikäisrakenteista ja joukosta löytyvä koivu on järeää. Lahopuuta on paljon ja se on 

lahoamisvaiheiltaan eriasteista. Kenttäkerroksessa valtalajina mustikka, sananjalka kasvaa paikoin laajempina 

kasvustoina. Muita lajeja ovat mm. puolukka, metsälauha, metsätähti sekä käenkaali. 

Kuvio 8. Saraneva 

Kuvion muodostaa todennäköisesti luontaisesti pienen lammen umpeenkasvun seurauksena syntynyt 

pienialainen suo, tyypiltään saraneva. Suo on pääosin avointa nevaa ja sitä reunustaa kuusikko. Valtalajina on 

pullosara, suon reunoilla kasvaa runsaasti raatetta ja terttualpia. Suolla on muutamia mättäitä, joilla kasvaa 

männyn ja koivun ohella muuta suokasvillisuuta: suopursua ja isokarpaloa sekä variksenmarjaa. 

Suon reunoilla tavattiin myös harmaasaraa ja jokapaikansaraa, tupasvillaa, luhtavillaa,  

Sarakorven ympärille, erityisesti länsi- ja eteläpuolelle rajautuu kangaskorpea (KgK). Kuusi kasvaa tiheänä ja 

on iältään hieman nuorempaa kuin ympäröivässä kangasmetsässä. Kenttäkerroksessa kasvaa harvana 

mustikkaa ja pohjakerroksessa kosteikko- ja metsäsammalia.  
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Kuva2-8. Kuvion 8 pienialainen suo on muodostunut lammen umpeenkasvun seurauksena. 

Kuvio 9. Kalliometsä 

Kuvion muodostaa pitkänomainen kalliometsä, joka on osittain puustoltaan avointa. Kallio on kauttaaltaan 

kasvien peittämää. Kuvio on sekoitus mustikka- ja puolukkatyypin kangasmetsää ja paikoin valtalajina on 

metsälauha. 

Valtapuuna kasvaa mänty, jonka joukossa myös kuusta. Kuusi kasvaa runsaana erityisesti rinteissä ja 

notkelmissa. Paikoin kasvaa nuorta lehtipuuta (koivua ja pihlajaa) ja itäosassa katajaa. Kenttäkerroksessa 

kasvaa mustikka, puolukka, metsälauha sekä poronjäkäliä. Kanervaa kasvaa vain paikoin laikkuina.  

3 LIITO-ORAVASELVITYS 
Tyypillisintä liito-oravan elinympäristöä ovat melko tiheät vanhat kuusikot, joissa on kolohaapoja. Talvella 

liito-oravan pääravintoa ovat haavan silmut, ja liito-oravan papanat saavat siitä kirkkaan keltaisen värin. 

Papanoita kertyy yöpymis- ja ruokailupaikkojen alle. Helpointa niiden löytäminen on kevättalvella, kun lumi 

on jo hieman sulanut, eikä kasvillisuus vielä vaikeuta etsintää. Sopiva aika on maaliskuulta toukokuulle. 

Kesällä ravinto muuttuu ja samalla muuttuu myös papanoiden väri (Henttonen ym. 2001, Sierla ym. 2004).  

3.1 MENETELMÄT 
Selvitysalueelta etsittiin alkukeväällä liito-oravan papanoita ja samalla arvioitiin alueen soveltuvuutta liito-

oravan  elinympäristöksi. Liito-oravakartoituksen teki FM Rauno Yrjölä. 

3.2 YHTEENVETO TULOKSISTA 
Selvitysalueelta ei havaittu liito-oravan jätöksiä. Alueella on liito-oravan elinpiiriksi soveltuvaa metsää, lähinnä 

kasvillisuusselvityksen kuvion 7 sekametsä. Ruokailualueeksi soveltuu myös kuvion 3 haavikko. Koska 

alueelta ei löydetty liito-oravaa, ei lajia tarvitse erityisesti huomioida alueen kaavoituksessa. 
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Kuva 3-1. Liito-oravalle parhaiten soveltuva metsikkö. 

4 LINNUSTOSELVITYS 
Skatanniityn alue on osin muuttunutta metsäaluetta, alueen linnustoarvosta ei etukäteen ollut tietoa. 

Alueeseen ei kuulunut lainkaan rantametsiä, jotka todennäköisesti olisivat alueella linnustoltaan 

monipuolisempia. 

4.1 MENETELMÄ 
Alueen pesimälinnusto laskettiin kartoitusmenetelmällä, jossa laskija kiertelee alueella ja merkitsee kartoille 

havaitsemansa lajit. Sama menetelmä on yleisesti käytössä linnuston seurannassa (Koskimies & Väisänen 

1988). Tämän lisäksi keväällä tehtiin pöllökuuntelu alueelle. 

Laskentapäivät olivat  

26.3.2016 klo 21.00-23.00, sää +3, pilvisyys 8/8, tuuli 3m/s SW 

17.4.2016 klo 9.15-10.30, 8/8, +6 ,  E 3m/s, vesisadetta 10.00 alkaen 

22.5.2016 klo 4.20-5.10,  7/8, +11, 1m/s 

5.6.2016 klo 4.05-5.00, 3/8, +8, 2m/s 

Laskennat teki lintuharrastaja Jorma Vickholm. Laskennat on tehty samoina päivinä Soukanniemen 

laskentojen kanssa. 

 Karttojen perusteella tehtiin tulkinta alueen reviirien määristä lajeittain. Reviirit tulkittiin niin, että yksikin 

reviiriin viittaava havainto jollakin laskentakerralla riitti reviirin tulkintaan. Reviiriin viittasi laulava, 

varoitteleva tai poikasille ruokaa kantava aikuinen lintu, tai pesä tai poikaset, jotka niin pieniä, että ovat 

todennäköisesti syntyneet alueella.   

4.2 YHTEENVETO TULOKSISTA  
Alueilla havaitut lajit ja niiden tulkitut parimäärät on esitetty taulukossa 4-1. Taulukossa on myös havainnot 

lajeista, joille ei tulkittu reviiriä osa-alueella. 
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Taulukko 4-1. Skatanniityn pesimälinnusto vuonna 2016. 

Laji Lyhenne Reviirejä Tiheys 

pareja/km2 

Muut 

havainnot 

Lisätieto 

Lehtokurppa SCORUS 1 10.6 1  

Käki CUCCAN   1 Alueen ulkopuolelta Ä 

Sepelkyyhky COLPAL 1 10.6   

Käpytikka DENMAJ   2 2 Ä hieman alueen 

ulkopuolella 

Rautiainen PRUMOD 1 10.6   

Punarinta ERIRUB 2 21.3   

Mustarastas TURMER 3 31.9   

Laulurastas TURPHI 3 31.9   

Räkättirastas TURPIL 2 21.3   

Pajulintu PHYLUS 3 31.9   

Sirittäjä PHYSIB 1 10.6   

Kultarinta HIPICT   1 1 Ä alueen ulkopuolella 

Viitakerttunen ACRDUM 1 10.6   

Lehtokerttu SYLBOR 1 10.6   

Mustapääkerttu SYLATR 1 10.6   

Pensaskerttu SYLCOM   1  

Talitiainen PARMAJ 2 21.3   

Sinitiainen PARCAE 2 21.3   

Kuusitiainen PARATE 1 10.6   

Hippiäinen REGREG 3 31.9   

Puukiipijä CERFAM 1 10.6   

Pikkulepinkäinen LANCOL   1 Toukokuussa koiras, ei 

varmuutta reviiristä. 

Peippo FRICOE 4 42.6   

Vihervarpunen CARSPI 1 10.6   

Pikkukäpylintu LOXCUR   1 A 5 alueella, ehkä 

lentopoikue  

Yhteensä  34 361.7   

 

Tämän selvityksen perusteella alueen linnusto koostuu Uudellamaalla yleisistä lajeista. Alueella ei havaittu 

uhanalaisia tai suojelua vaativia lajeja. Linnuston perusteella alueiden maankäyttöä voidaan suunnitella 

normaalisti, alueen luonnon monimuotoisuus huomioiden.   
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5 LEPAKKOSELVITYS 
Suomessa havaitut 13 lepakkolajia ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Lisäksi ne kuuluvat EU:n 

Luontodirektiivin IV (a) liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kielletty. Euroopan lepakoidensuojelusopimus (EUROBATS) velvoittaa osapuolimaitaan 

myös säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita.   

Selvityksen tavoitteena oli todentaa mitä lepakkolajeja alueella esiintyy, ja mitkä alueet ovat lajien kannalta 

keskeisiä. Lepakoiden kannalta erityisen arvokkaita ovat yhdyskunnille sopivat päiväpiilot puiden koloissa, 

rakennuksissa ja muissa suojaisissa paikoissa sekä hyvät saalistusalueet riittävän lähellä päiväpiiloja.   

5.1 MENTELMÄ 
Selvityksessä alueella tehtiin kolme kartoitusta kesän eri aikoina. Alueella käveltiin polkuja pitkin ja 

lepakoiden havainnoimiseen käytettiin ultraääni-ilmaisinta (Wildlife Acoustics EM Touch).  Kuivin kallioalue 

jäi kävelemättä.  Alueen kartoituksiin kului aikaa 1-2 tuntia käyntiä kohti. 

Lisäksi alueelle jätettiin passiivitallentimia äänittämään lepakoiden aktiivisuutta useamman yön ajalle. 

Passiivitallentimet täydentävät hyvin tietoja alueen lajistosta, vaikka niillä ei lajien alueellista esiintymistä tai 

lukumääriä voi luotettavasti arvioidakaan. Ultraäänien passiivihavainnoinnissa käytettiin Wildlife Acousticsin 

SM2Bat ultraäänitallentimia, jotka oli varustettu sisäisillä akuilla, ja niiden toiminta-aika oli enimmillään kaksi 

viikkoa. 

Maastokauden jälkeen tallennukset tutkittiin Wildlife Acousticsin Kaleidoscope Pro –ohjelmalla, joka pyrkii 

automaattisesti määrittämään lajit ja ”siivoamaan” muut kuin lepakoiden äänet pois. Käytännössä lajien 

tunnistaminen ei onnistu ohjelmalta luotettavasti kuin muutaman lajin osalta, esimerkiksi siipat ovat sille 

vaikeita. Siksi määritykset katsottiin vielä läpi tietokoneen ruudulla. Työssä ei pyritty määrittämään kattavasti 

kaikkia ääniä lajilleen, vaan tärkeintä oli selvittää lepakoiden aktiivisuus ja esiintyminen eri alueilla. Ohjelman 

”roskaääniksi” luokittelemaa aineistoa ei tarkistettu, vaikka niissäkin lepakoiden pulsseja voisi olla.  

Äänten määrityksessä sekä tutkimuksen suorituksessa soveltuvin osin apuna käytetyt teokset ja ohjeistot on 

listattu kirjallisuusluettelossa.  

 

Kuva 5-1. Lepakkoselvityksessä alueella kuljetut reitit sekä tallentimien paikat (1-4). 
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5.2 YHTEENVETO TULOKSISTA 
Alueilla tehdyt lepakkohavainnot on esitetty taulukossa 5-1ja kuvissa  5-2 - 5-4.  

Taulukko 5-1. Passiivitallentimilla kerätty aineisto. Detektorien paikat ovat kuvassa 5-1. 

Detektorin 
paikka 

Ajanjakso Öitä Pohjan-
lepakko 

Pikku-
lepakko 

Vesi-
siippa 

Viiksi-
siippalaji 

Siippalaji Korva-
yökkö 

Kaikki 
yhteensä 

1 6.-11.6.2016 5 1006  28 21 31  1086 

2 6.-11.6.2016 5 334  22 167 73  596 

3 11.-21.6.2016 10 49 3 19 32 12 1 116 

4 11.-21.6.2016 10 1835 12 49 11 35  1942 

Kaikki 
yhteensä 

  3224 15 118 231 151 1 3740 

 

  

Kuvat 5-2 ja 5-3. Lepakkoäänitteiden määrä suhteutettuna yötä kohti, sekä lajien osuus äänitteistä. 

 

Kuva 5-4. Aktiivikartoitusten lepakkohavainnot, arvio yksilöistä kaikkien kartoitusten perusteella. 

Kaava-alueilla ei ole rakennuksia, joten lepakoiden mahdollisia lisääntymis- tai levähdyspaikkoja alueella 

voisivat olla vain puunkolot tai linnunpöntöt. Todennäköisesti alueet ovat lepakoiden ruokailualueita, ja 
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lisääntymispaikat ovat lähialueen rakennuksissa. Havaintomäärät ovat melko pieniä, joten EUROBATS 

suositusten mukaisessa luokittelussa alueella oli korkeintaan luokkaan III sijoittuvia alueita: muu lepakoiden 

käyttämä alue (ks.. kuva 5-5). 

Havaituista lepakoista pääosa oli pohjanlepakoita, joka on tavallisin lepakkolajimme. Pohjanlepakot saalistavat 

usein metsänreunoissa tai aukkopaikoilla.  

Viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei voi luotettavasti erottaa äänitteistä. Viiksisiipat saalistavat usein tiheämmissä 

metsissä kuin pohjanlepakot, ja sopivaa aluetta on esimerkiksi suon ympärillä oleva kuusivaltainen metsä. 

Alueilla havaittiin aktiivikartoituksissa muutamia saalistavia lepakoita, mutta yksilöitä ei ollut erityisen paljoa, 

eikä alueilta ole tiedossa lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Passiivitallentimissa havaintoja oli enemmän, 

havainnot olivat pääosin pohjanlepakoita jotka lentelivät metsän reunoissa ja avoimilla kohdilla. 

Todennäköisesti niitä on vielä lisää ympäröivän asutuksen pihapiireissä.  

Tulosten perusteella lepakoita ei erityisesti tarvitse ottaa huomioon alueen rakentamisessa.  Taimikkoalueen 

säilyttäminen ei ole olennaista, mutta suosittelemme suon ja sen lähiympäristön säilyttämistä lepakoille, 

erityisesti siipoille,  soveltuvana ruokailualueena. 

  

Kuva 5-5. Arvioidut lepakoille tärkeät alueet. 

 

6 MUUT HAVAINNOT 
Selvitysten aikana alueella havaittiin muista eläimistä mm. hirvi, metsäkauriita sekä supikoiria. 
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7 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 
Skatanniityn alueelta ei löytynyt uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lajeja tai luontotyyppejä. Selvityksen 

perusteella alueella suositellaan säilytettäväksi pienialainen suoja ja sitä ympäröivä metsä (kasvikuvio 8), jolla 

voi olla merkitystä myös joidenkin lepakkolajien ruokailualueena. 
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9 LIITE: SKATANNIITYN KARTOITUSTEN AIKANA HAVAITUT 

PUTKILOKASVILAJIT.  
      Yleisyys  Lisätietoja 

  

  

I= harvalukuinen          II= 

jokseenkin yleinen  III= 

hyvin yleinen 

Yksilöitä (1, muutama, 

useita jne) 

LAJI TIENIM SUOMI 

Havaittu 

(x=kyllä) I II III 

HIER VULG Hieracium sek. Vulgata ahokeltano  X    x   

 FRAG VESC Fragaria vesca ahomansikka  X   x    

 RUME ACLA Rumex acetosella ahosuolaheinä  X x      

 VICI SEPI Vicia sepium aitovirna  X   x    

 TRIF HYBR Trifolium hybridum alsikeapila  X x      

 POPU TREM Populus tremula haapa x    x    

 GERA ROBE Geranium robertianum haisukurjenpolvi x  x      Yksi esiintymä 

SALI PENT Salix pentandra halava x  x      

 CAMP PATU Campanula patula harakankello  X   x    

 CARE CANE Carex canescens harmaasara  X  x     

 BETU PUBE Betula pubescens hieskoivu x      x  

 ATHY FILI Athyrium filix-femina hiirenporras  X   x    

 VICI CRAC Vicia cracca hiirenvirna  X     x  

 PILO OFFI Pilosella officinarum huopakeltano  X  x     metsäautotie 

DRYO EXPA Dryopteris expansa isoalvejuuri x  x      

 VACC OXYC Vaccinium oxycoccus isokarpalo  X x      

 PYRO ROTU Pyrola rotundifolia isotalvikki  X   x    

 CARE NIGR Carex nigra jokapaikansara  X   x    

 JUNC FILI Juncus filiformis jouhivihvilä  X   x    

 ELYM REPE Elymus repens juolavehnä  X  x     

 MYCE MURA Mycelis muralis jänönsalaatti x  x      

 CARE OVAL Carex ovalis jänönsara  X   x   

 PHRA AUST Phragmites australis järviruoko  X  x     Yksi esiintymä 

IMPA GLAN Impatiens glandulifera jättipalsami x  x      

 CARE PALL Carex pallescens kalvassara  X   x    

 CALL VULG Calluna vulgaris kanerva  X   x    

 MELA PRAT Melampyrum pratense kangasmaitikka  X   x    

 POA  TRIV Poa trivialis karheanurmikka  X     x  

 JUNI COMM Juniperus communis kataja  X  x     

 LYCO CLAV Lycopodium clavatum katinlieko  X  x 

 

  

 LUZU PILO Luzula pilosa kevätpiippo  X   x    

 CONV MAJA Convallaria majalis kielo x    x    

 SALI PHYL Salix phylicifolia kiiltopaju  X   x    

 DRYO FILI Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri  X  x     niityllä 

DACT GLOM Dactylis glomerata koiranheinä x      x  

 ANTH SYLV Anthriscus sylvestris koiranputki  X    x   

 LUPI POLY Lupinus polyphyllus komealupiini  X      X 

 PHEG CONN Phegopteris connectilis korpi-imarre  X  x     

 CALA PURP Calamagrostis purpurea korpikastikka  X   x    

 SOLI VIRG Solidago virgaurea kultapiisku  X   x    

 IRIS PSEU Iris pseudacorus kurjenmiekka  X  X     

 PICE ABIE Picea abies kuusi  X     x  

 GEUM URBA Geum urbanum kyläkellukka  X  X     

 POA  ANNU Poa annua kylänurmikka  X  x     

 OXAL ACET Oxalis acetosella käenkaali  X      X 

 FEST OVIN Festuca ovina lampaannata X  X   

EPIL MONT Epilobium montanum lehtohorsma  X   x    

 EQUI PRAT Equisetum pratense lehtokorte  X   x    

 POA NEMO Poa nemoralis lehtonurmikka X  X   



17 

 

TUSS FARF Tussilago farfara leskenlehti  X    X   

 RUBU SAXA Rubus saxatilis lillukka  X  x     

 LAPS COMM Lapsana communis linnunkaali X X    

ERIO ANGU Eriophorum angustifolium luhtavilla  X x      Vain suolla 

DACT MACU Dactylorhiza maculata maariankämmekkä  X x      

 EPIL ANGU Epilobium angustifolium maitohorsma  X   x    

 FILI ULMA Filipendula ulmaria mesiangervo  X x      

 DRYO CART Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri  X   x    

 GYMN DRYO Gymnocarpium dryopteris metsäimarre  X   x    

 CALA ARUN Calamagrostis arundinacea metsäkastikka  X   x    

 EQUI SYLV Equisetum sylvaticum metsäkorte  X x      

 DESC FLEX Deschampsia flexuosa metsälauha  X     x  

 VIOL RIVI Viola riviniana metsäorvokki  X   x    

 TRIE EURO Trientalis europaea metsätähti  X   x    

 VICI SYLV Vicia sylvatica metsävirna  X x      

 RIBE NIGR Ribes nigrum mustaherukka x   x     Yksi esiintymä 

VACC MYRT Vaccinium myrtillus mustikka  X     x  

 PINU SYLV Pinus sylvestris mänty  X      X 

 PRUN VULG Prunella vulgaris niittyhumala  X    X   

 RANU ACRI Ranunculus acris niittyleinikki  X    X   

 POA  PRAT Poa pratensis niittynurmikka x      x  

 LATH PRAT Lathyrus pratensis niittynätkelmä  X     x  

 RUME ACSA Rumex acetosa niittysuolaheinä  X  X     

 URTI DIOI Urtica dioica nokkonen  X   x    

 DESC CESP Deschampsia cespitosa nurmilauha  X     x  

 FEST PRAT Festuca pratensis nurminata x   x     

 LUZU MULT Luzula multiflora nurmipiippo  X x      

 ALOP PRAT Alopecurus pratensis nurmipuntarpää  X   x    

 AGRO CAPI Agrostis capillaris nurmirölli  X   x    

 VERO CHAM Veronica chamaedrys nurmitädyke  X    X   

 ACHI PTAR Achillea ptarmica ojakärsämö  X   x    

 MAIA BIFO Maianthemum bifolium oravanmarja  X x      

 CIRS ARVE Cirsium arvense pelto-ohdake X X    

TANA VULG Tanacetum vulgare pietaryrtti  X   x    

 PLAN MAJO Plantago major piharatamo  X    x   

 POLY AVIC Polygonum aviculare pihatatar  X  x     

 SORB AUCU Sorbus aucuparia pihlaja  X    x   

 ARTE VULG Artemisia vulgaris pujo  X    x   

 CARE ROST Carex rostrata pullosara  X x      Vain suolla 

SILE DIOI Silene dioica puna-ailakki  X   x    

 VACC VITI Vaccinium vitis-idaea puolukka  X   x    

 MENY TRIF Menyanthes trifoliata raate  X  X     Vain suolla 

SALI CAPR Salix caprea raita  X   x    

 LYSI VULG Lysimachia vulgaris ranta-alpi  X   x    

 POA  PALU Poa palustris rantanurmikka x    x    

 BETU PEND Betula pendula rauduskoivu  X    x   

 LYCO ANNO Lycopodium annotinum riidenlieko  X  x     

 VERO OFFI Veronica officinalis rohtotädyke  X  X     

 VALE OFFI Valeriana officinalis rohtovirmajuuri  X   x    

 PHAL ARUN Phalaris arundinacea ruokohelpi  X  x     

 POTE EREC Potentilla erecta rätvänä  X   x    

 RANU REPE Ranunculus repens rönsyleinikki  X  x     

 AGRO STOL Agrostis stolonifera rönsyrölli  X    x   

 JUNC EFFU Juncus effusus röyhyvihvilä  X   x    

 PTER AQUI Pteridium aquilinum sananjalka  X   x    

 HIER UMBE Hieracium umbellatum sarjakeltano  X   x    

 ACHI MILL Achillea millefolium siankärsämö  X   x    

 CIRS PALU Cirsium palustre suo-ohdake  X   x    

 VIOL PALU Viola palustris suo-orvokki  X x      

 RHOD TOME Rhododendron tomentosum suopursu  X  x     Vain suolla 

SCRO NODO Scrophularia nodosa syyläjuuri  X  X     Yksi esiintymä 
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LEON AUTU Leontodon autumnalis syysmaitiainen  X  x     

 HYPE MACU Hypericum maculatum särmäkuisma  X  X 

 

  

 LYSI THYR Lysimachia thyrsiflora terttualpi  X x      Vain suolla 

ALNU GLUT Alnus glutinosa tervaleppä  X   x    

 PHLE PRAT Phleum pratense timotei  X   x    

 ANTH ODOR Anthoxanthum odoratum tuoksusimake  X    X   

 ERIO VAGI Eriophorum vaginatum tupasvilla  X x      Vain rämeellä 

RUBU IDAE Rubus idaeus vadelma  X   x    

 TRIF REPE Trifolium repens valkoapila  X   x    

 ANEM NEMO Anemone nemorosa valkovuokko  X   x    

 LINN BORE Linnea borealis vanamo X x    

EMPE NIGR Empetrum nigrum variksenmarja  X x      

 CALA CANE Calamagrostis canescens viitakastikka  X    x   

 SALI AURI Salix aurita virpapaju  X  x     

 TARAXACUM sp. Taraxacum sp. voikukka  X    x   

 AEGO PODA Aegopodium podagraria vuohenputki  X   x    

 ECHI VULG Echium vulgare kyläneidonkieli 

      

Lisäksi puutarhakarkulaisena rohtosormustinkukka  

 


