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IOHDANTO

Puumalan Huriss;alon muutoskohteissa (LIITTEET, Kaflta 1.) tehtiin maankaytto- ja rak.ennuslain
mukainen luonto- j a maisemaselvitys lokakuun alussa 20 I 8 . Tydssti selvitettiin muutoskohteiden
mahdolliset luonnonsuojelulain 29$ mukaiset suojellut luontotyypit, metstilain 10$ mukaiset erityisen
tarkeat elinympiiristcit, vesilain 15a$ ja 17a$ tarkoittamat pienvedet sekii muut arvokkaat kohteet.
Inventoinnissa arvioitiin uhanalaisten lajien (Luonnonsuojelulaki a6$) ja erityistri suojelua tarvitsevien
lajien (LSL 47$) sekii luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymisalueiksi sopivia kohteita.

Lajistoa koskeva selvitystyci keskittyi kasvistoon. Nisrikkiiistii selvitettiin mahdollista liito-,oravan
(Pteromys volans) esiintymistii suunnittelualueella. Muu lajisto ja muut mahdolliset luontoiuvot, joilla
voisi olla merkitystii alueen maank?iytttiii suunniteltaessa, kayiin 16pi kasvistoselvityksen yhteydessii.
Suunnittelualueen maaperd-ja vesiolosuhteita arvioitiin kunkin alueen ekologiaa j ak1ttettiivyyfiA
silmrillii pitaen.

TUTKIMUSMENETETMAT

Muutoskohteet tutkittiin alueet lzipi kartoittamalla. Kasvilajiston inventoinnin lisliksi kartoituksen
yhteydessii tutkitrliin muutoskohteista my<is mahdolliset rauhoitettavattai suojelua vaativat biotoopit sekii
mahdolliset uhanalaisille lajeille soveltuvat elinympiiristot, merkittiivatmaisemakokonaisuldet sekii
mahdolliset muut arvokkaat luontotekijiit sekii arvioitiin alueen maapera-ja vesiolosuhteita ekologiselta ja
maankiiydn suunnittelun kannalta. Liito-oravan mahdollista esiintymistii tai merkkejii esliintymisestii
muutoskohteissa seurattiin kasvi-inventoinnin ohessa sekii tarkastamalla kaikki laiille mahdlollisesti
sopivat elinympliristcit muuto skohteista.

Havainnot ja arviot kirjattiin systemaattisesti yl<is havainnointipaikalla. Pitkiiiin liimpimiiLnfi pysynyt syksy
mahdollisti myds vesikasvien inventoinnin. Maastotdiden yhteydessii on kerdtty rnycis kuva-aineisto, jota
on kiiytetty hyvtiksi inventoinnin tulosten kokoamisessa sekii raportin laadinnasseL. Rapoftissa on esitetty
inventoinnin tulosten lisiiksi tulosten perusteella tehdy suositukset maankiiyon suunnittelua varten.



MUUTOSKOHTEET

1. Kortejrirvi (LIITTEET, Kartta 1.)

Korlejiirven muutoskohde on jiirven kapeassa itiipiiAssii. Muutoskohde on melko loivasti lar;kevaa
harjusoramaata. lRannan tuntumassa maaperii on iasaista, liihes jiirven pinnan tasossa olevas soistunutta
maata' Rinnemazm miintyvaltainen taimikko todettiin lajistoltaan tavanomaiseksi tuoreeksi kankaaksi
(Kuva 1.). Rantatasanteen turvemaa todettiin lajistoltaan tavanomaiseksi varpusriimeeksi. F,uustoa rannantuntumassa rtejiirven itiiptian vesi ranta_ja vesikasvillisuus
indikoi dyst 2.). Rannan kasvilajis Liito-oravaa, merkkejriliito-oravan -oravalle soveliasta el seila todettu.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvil ajeja, thanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympZiristojti, muita luontoarvoia tai sellaisia
luontotekijoitii, jotka olisi erityisesti huomioitava maankiiyt6n suunnittelussa.

2. Stirki i Zirven pohj ois ranta (LIITTEET, Kartta 1 .)

Stirkijiirven pohjoisranta on kivistii harjusorarinnettii, jossa oli todettavissa pieniii avokallioita.
Muutoskohteen itiiosassa on laajahko rantatasanne, joka on soistunut. Rinne on harvennettu',
miint}waltaista kuivaa kangasta (VT) (Kuva 3.). Rannassa on kapeardmevyiihyke, joka nruufoskohteen
itiiosassa laajenee laajahkoksi rantariimeeksi (Kuva 4.). Ranta on sorarantainenia llihes kasv.iton mutaa ja
kasvijiitettii oli todettavissa jonkin verran. Ilmeisesti harjusta purkautuva pohjavesi pitiiii rrantaveden
varsin kirkkaana j atannanpuhtaana. Niukka vesikasvilajisto indikoi oHg-trofist avetta. Kasvilajisto
muutoskohteessa todettiin tavanomaiseksi. Liito-oravaa, merkkejii liito-oravan oleskelusta tai liito-
oravalle soveliasta elinympiirist<iii muuto skohteella ei todettu.
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Kuva 1. Muutoskohteen Kuva 2. Kohteen ramerantaa liinteen lkuvattuna.



Kuva 3 . S tirkij iirven pohj oisrannan muutoskohteen
kuivaa kangasmetszid ffT) liinteen piiin kuvattuna.

Kuva 4. Isovarpur?imettii muutoskohteen itiiosan
rantatasanteella.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuj atai vhatalaisia kasviTajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeiltle (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympiiristcij6, muita luorrtoarvoja tai sellaisia
luontotekijoitii, jotka olisi erityisesti huomioitava maankriytcin suunnittelussa.

3. Stirkijiirven kaakkoisranta (LIITTEET, Kartta 1.)

Siirkijiirven kaakkoisrannan muutoskohde rajautuu jiirven ja sitti kiertiiviin tien viiliin ja on melko kapea
pohjoisosastaan. Iiteliiosassa on laajahko, pii?iosin kasvipeitteinen kallio. Rantaan laskeva ki.yinen
sorarinne on melko jyrkka. Ranta on mutaista sorarantaa. Muutoskohde on nuorta mtintyvaltaista
sekametsii2i (MT). Eteliiosan kallion lakialue on miintyvaltaista kuivaa kangasta (Vt, paikoil CIT). Ranta-
ja vesikasvilajisto indikoi dys-oligotrofista/dystrofista vettii. Vesi todettiin melko ruskeaksi.
Muutoskohteen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kangasmetsien ja dys-oligotrofisten vesiien lajistoksi.
Liito-oravaa, merkkejii liito-oravan oleskelusta muutoskohteella tai liito-oravalle soveliasta
elinympiirist<i2i muuto skohteella ei todettu.

Suositus. AlueellzL ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja 1ai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympiiristrijii, muita luontoarvoja tai sellaisia
luontotekijciitfl, jotka olisi erityisesti huomioitava maankiiytrjn suunnittelussa.



4. Pitkiijtirvi (LIITTEET, Karrta l.)

Pitkiijiirven muutoskohde on matalaa soraharjua jiirven koillisrannalla. Harjurinne muod.st*rr
rantatasanteen, joka on soistunut. Harjumetsti todettiin nuoreksi miintyvaltaiseksi tuoreeksi kankaaksi
(MT), paikoin harjun lakiosalta myds kuivaksi kankaaksi (VT) (Kuva 5.). Ranta on riimeine,n (K'va 6.) ja
kaakkoispiiiin levetimpiiiin osaan rantatasannetta on muo<lostunut kookasta miintyii kasvava isovarpuriime,
joka on ojitettu. Muutoskohteen ranta on hakojen peitteme. 1800/1900 -luvun vaihteessa alueelia on ollut
kova myrsky, joka kaatoi rantametsiii j?irveen. Haot ovat jiiiinne fiistii myrskysfii (Kuva 6,). llanta on
piiiiosin mutapohjainen, vesi on ruskeaa ja vesikasvilajisto indikoi dystrofisia vettii. Vesikasvilajistossa oli
todettavissa hieman mycis jiirviruokoa. Alueen kasvilajisto todettiin tavanomaiseksi kang;asrnets"ien,
riimeiden ja dystrofisten vesien lajistoksi. Liito-oravaa, merkkejii liito-oravan oleskelustaL alueella tai liito-
oravalle soveliasta elinympiirist<iii muuto skohteell a ei todettu.

Kuva 5. Muutoskohteen rinnemetsZie (MT/VT)
Pitklii iirven koillisrannas sa.

Kuva 6. Pitkrijzirven muutoskohteen rtirnerarfi.aa
hakoineen.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeiJlle (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympiirist<ijii, muita luontoarvoja trai sellaisia
luontotekijditii, jotka olisi erityisesti huomioitava maankziytcin suunnittelussa.

5. Sarkanen, Joenpelto liintinen kohde (LIITTEET, Kartta 1.)

Sarkasen lZintinen muutoskohde on alavaaharjusorarantaa. Muutoskohteen itAosa on vedenpinnan tasossa,
jonka vuoksi se on soistunut. Muutoskohteen metsii nuorta miintytaimikkoa (MT-kangasta), rannan
laheisyydessii puusto on kookkaampaa jamtitnyn ohella sekapuuna on runsaasti koivua. isoistuna on
mantyvaltaista riimettti. Rantavydhykkeen kasvilajisto indikoi ravinteisuuden kasvua jiirvessii Mm.
jiirviruokoa todettiin leveiinii vycihykkeenii (Kuva 7.). Ranta- ja vesikasvilajisto indikoi liihiry,tii
eutrofisuutta, joskin lajisto todettiin melko niukaksi. Muutoskohteen kasvilajisto todettiin ta.,zirnomaiseksi.
Rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja ei todettu. Liito-oravaa, merkkejii liito-oravan olesk,e1usta
alueella tai liito-oravalle soveliasta elinympiiristdii muutoskohteella ei todettu.



Kuva 7. Sarkasen liintisen muutoskohteen rantaar\uva /' DarKasen l,lntlsen muutoskohteen rantaa Kuva 8. Sarkasen itZiisen kohteen alavaararfiaa
kaakkoon piiin kuvattuna. ldnteen piiin kuvattuna.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvil aieia, vhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinympiiristcijii, muita luontoarvoja tai sellaisia
luontotekijditii, jotka olisi erityisesti huomioitava maankiiytdn suunnittelussa.

6. Sarkanen, Joenpelto itiiinen kohde (LIITTEET, Kartta 1.)

Sarkasen itAinen muutoskohde on alavaahieta- ja hiesupitoista harjus orarantaa(Kuva 8.). Ranta on
pitkiille matalajakasvaa jlirvikaislan jajiirviruo'on ohellarantaluikkaa sekti jouhi- japullosaraa. MyOs
pystykeiholehteii todettiin rantavedessii. Vesikasvilajisto indikoi eutrofista vettii. Rantametstissii on
harjusorakumpu, josta on otetfu rakemussoraa. Muodostuneessa soramontussa on kaatopaikk ajatette
haapavesaikon peitossa. Kumpareen metsii on miintyti ja ja nuorta haapaakasvavaa tuoretta
kangasmetsiiti' Rannalla lehtipuut ovat vallitsevina.,Muutoskohteen kasvilajisto todettiil valsin
monipuoliseksi mutta tavanomaiseksi kangasmetsien ja eutrofisten vesien lajistoksi. Kulttuuribiotoopeille
tyypillisid lajejatodettiin muutoskohteella melko paljon. Rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja ei
todettu. Liito-oravaa, merkkejii liito-oravan oleskelusta alueella tai liito-oravalle soveliasta elinymptiristiiii
muutoskohteella ei todettu

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja, uhanalaisia lintulajeja tai
uhanalaisille lajeille (direktiivin IV(a) lajit) soveltuvia elinyrnptiristdjii, muita luontoarvoja tai sellaisia
luontotekijtiitii, jotka olisi erityisesti huomioitavamaankiifion suunnittelussa.
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Kartta 1. Hurissalon muutoskohteet.
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