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1 Johdanto 

Tämä selvitys on laadittu Akaan kaupungin toimeksiannosta vuonna 2020 ja sen tarkoitus on 
ollut selvittää maastokatselmuksin mahdollisuuksien mukaan, ajankohta huomioiden, seitse-
män alueen sellaisia luontoarvoja, joilla voisi olla merkitystä alueiden käytön suunnitteluun. 
Alueita oli kaikkiaan seitsemän, joista merkittävin oli Sataman alue sisältäen Kangassaaren nie-
men asemakaava-alueen. Muita alueita olivat Hinkan asuntoalue, Humalikorven asemakaava-
alue, moottoritien pohjoispuolen alue, vanhan kaatopaikan alue, HLT Worksin alue lähiympä-
ristöineen sekä Männikön asemakaava-alue. 

Tämä selvitys on laadittu konsulttityönä Sitowise Oy:ssä ja selvityksestä vastasi FM (biologi) 
Tommi Lievonen Sitowise Oy:stä. 

 

1.1 Menetelmät 

Alueilla käytiin maastossa 29.9. ja 30.9.2020. Kukin alue kuljettiin kauttaaltaan läpi. Vuoden-
ajan takia mm. linnustosta tai useista luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeista (mm. liito-orava, 
viitasammakko) ei ollut mahdollista tehdä luotettavia havaintoja.  Näiden ja muiden mahdol-
lisesti huomionarvoisten eliöryhmien osalta arvioitiin elinympäristöjen soveltuvuutta maas-
tohavaintojen perusteella. Mikäli lisätietoja eri lajiryhmistä tai lajeista halutaan, tulisi kartoi-
tukset toteuttaa lajiryhmien ja lajien  osalta oikea-aikaisesti. Tämä koskee erityisesti liito-ora-
vaa, viitasammakkoa ja linnustoa. 

Työhön ei tässä vaiheessa sisältynyt taustamateriaalin hakua tai uhanalaisselvityksiä, vaan 
tavoite oli saada yleiskuva kunkin alueen potentiaalisista luontoarvoista ja tehdä esiselvitys 
kunkin alueen tilanteesta. Mikäli maastokatselmus antoi aihetta, lisäselvityksiä on suositeltu 
maastokäyntien perusteella. 

 

2 Tulokset 

Seuraavassa on esitetty kunkin alueen tulokset tiiviisti alueittain. Selvitysalueen luonnosta on 
esitetty yleispiirteinen kuvaus, todettu mahdolliset havaitut luontoarvot ja tulosten jälkeen 
on esitetty yhteenveto kaikista alueista ja tarvittaessa suosituksia jatkoselvityksiä varten. 

Kustakin kohteesta on heti otsikon jälkeen esitetty Akaan kaupungin aluerajauskuva ja sen 
jälkeen tekstiosuus sekä tarvittaessa lisämateriaalia.  
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2.1 Sataman asemakaava-alue 

 

Kuva 1. Sataman asemamakaava-alue. 

Alue on suurelta osin melko varttunutta tuoreen kankaan sekametsää. Vanhempaa puustoa 
on enemmälti Satamatien eteläpuolella ja toisaalta Kangassaaren niemen alueella. Selvitys-
alueella esiintyy kosteampia korpimaisia alueita, mutta varsinaista suota ei alueella kuiten-
kaan ole, vaan alueet ovat kankaita. Rannoilla, etenkin Kangassaaren niemessä on tervalep-
päreunusta vaihtelevassa määrin. Todennäköisesti ei ole kuitenkaan kyse luonnonsuojelulain 
tarkoittamasta tervaleppäkorvesta, vaan tervaleppäluhdasta tai luhtakorvesta. kangassaaren 
kärjessä on todennäköisesti jalopuumetsiköksi tulkittava luonnonsuojelulain mukainen suo-
jeltava kohde (kuva 2). Alueen länsipuolen rannat ja vesialue soveltuvat viitasammakon 
elinympäristöksi. 

 

Kuva 2. Kangassaaren luonnonsuojelulain mukaisen jalopuumetsikön (vaahteralehto) sum-
mittainen rajaus. Varsinaisen rajauksen tekee oman arvionsa mukaan paikallinen ELY-keskus. 
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2.2 Hinkan asuntoalue 

 

Kuva 3. Hinkan suunniteltu asuntoalue. 

Hinkan alue on suureksi osaksi peltoa. Metsäiset osuudet ovat vahvasti harvennettua havu-
puuvaltaista tuoreen kankaan talousmetsää. Rehevämpää metsätyyppiä on kohteen luoteis-
nurkassa, jossa ilmeisesti on ollut peltoa aikanaan. Tyypiltään nurkkaus on todennäköisesti 
kulttuurivaikutteista lehtomaista kangasta. Alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, joiden voisi 
katsoa rajoittavan maankäytön suunnittelua.  
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2.3 Humalikorven asemakaava-alue 

 

Kuva 4. Humalikorven asemakaava-alue. 

Humalikorven alue on varttunutta tuoreen kankaan sekametsää, jossa kasvaa myös järeää 
lehtipuuta (haapaa, koivua). Puusto on pääosin varttunutta ja osin vanhaa. Alue on ominais-
piirteiltään sellainen, että se soveltuu kokonaisuutenakin liito-oravan elinympäristöksi ja voi-
daan lukea luontotyypin osalta todennäköiseksi uhanalaiseksi tuoreen kankaan alueeksi 
siellä esiintyvän lahopuuston ja metsän erirakenteisuuden vuoksi. Alueelta ei maastokatsel-
muksen yhteydessä tehty lajista havaintoja, mutta ajankohta oli lajin selvittämiseen epäsuo-
tuisa.  Luoteiskulma alueesta on viljelyaluetta tai sen reunojen puoliavointa ympäristöä. 
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2.4 Moottoritien lähialue, tien pohjoispuoli 

 

Kuva 5. Moottoritien pohjoispuolen selvitysalue. 

Selvitysalue on luoteisreunaltaan vanhempaa, mutta melko tasaikäistä koivua kasvavaa leh-
tomaisen kankaan aluetta, mutta suurin osa alueesta on tasaikäistä mäntyä kasvavaa ojitet-
tua suomuuttumaa. Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. Luoteinen osa voisi soveltua liito-
oravan elinympäristöksi. 
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2.5 Vanhan kaatopaikan alue 

 

Kuva 6. Vanhan kaatopaikan suunnittelualue. 

Vanhan kaatopaikan alue on osin avointa tai puoliavointa ruderaattia, jonka puusto on pää-
osin nuorta koivua ja mäntyä. Metsäisemmät etelä- ja koillisosan alueet ovat havupuuval-
taista talousmetsää, joka eteläosista on kuusivaltaista ja koillisosista mäntyvaltaista. Alueella 
ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka rajoittaisivat maankäytön suunnittelua. 
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2.6 HLT Works:in alue 

 

Kuva 7. HLT Worksin tarkastelualueen aluekokonaisuus. 

Selvitysalue on suurelta osin varttunutta tuoreen kankaan kuusivaltaista, paikoin reheväkas-
vuisempaakin tuoretta kangasta. Alueella ei todettu sellaisia luontoarvoja, jotka voisivat teh-
dyn maastokatselmuksen perusteella vaikuttaa rajoittavasti maankäytön suunnitteluun.  

Alueen eteläpuolella, tarkastelualueen ulkopuolella, on kostea, rehevämpi painanne, jossa 
kasvaa myös järeää haapaa ja reunoilla sopivaa kuusikkoa. Tämä alue voisi haapojen ja suoja-
puuston vuoksi soveltua liito-oravan elinympäristöksi tai osaksi sitä huomioiden ympäröivät 
metsäiset alueet, joissa on myös elinympäristöksi ja liikkumisreiteiksi sopivaa metsää. Alu-
eelta ei maastokatselmuksen yhteydessä tehty lajista havaintoja, mutta ajankohta oli lajin 
selvittämiseen epäsuotuisa. Mikäli suunnittelualuetta laajennetaan nykyisestä kohti etelää, 
olisi suositeltavaa tehdä oikea-aikainen liito-oravakartoitus keskittyen potentiaalisimpiin ym-
päristöihin. 
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2.7 Männikön asemakaava-alue 

 

Kuva 8. Männikön asemakaava-alue 

Alue on suureksi osaksi peltoa. Metsäiset osat ovat tuoreen kankaan kuusivaltaista sekamet-
sää, jossa on myös järeämpiä kuusia. Lahopuuta alueella ei ole ja metsäalueet ovat talous-
metsää, jota on vaihtelevasti käsitelty. Alueella ei todettu sellaisia luontoarvoja, joilla olisi 
vaikutusta maankäytön suunnittelun kannalta. 

 
 

3 Yhteenveto ja suositukset 

Luontoarvojen suhteen erityisiä lisäselvitystarpeita tai vuodenaika huomioiden tunnistettavia 
luontoarvoja ei havaittu seuraavilla alueilla: 

• Hinkan asuntoalue 

• Vanhan kaatopaikan alue 

• HLT Worksin aluekokonaisuus  

• Männikön asemakaava-alue 
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Seuraavia suosituksia on tämän esiselvityksen perusteella perusteltua esittää: 

• Sataman alueen osalta olisi suotavaa, että ELY-keskus tarkistaa, voiko se määritellä 
aiemmin kuvatun niemen kärkialueen luonnonsuojelulain mukaiseksi suojelluksi jalo-
puumetsikkö -luontotyypiksi. Luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin rajaa ja 
vahvistaa paikallinen ELY-keskus. Luonnonsuojelulain luontotyyppien suojelu poik-
keaa perinteisistä luonnonsuojelualueista perustamistavan ja suojelutavan suhteen.  
Alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteiden säilyminen vaaran-
tuu. Muuttamiskielto tulee voimaan, kun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
päätöksellään määritellyt alueen rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omista-
jille ja haltijoille. Päätöstä valmisteltaessa kuullaan maanomistajia ja muita asianosai-
sia.  

• Mikäli Sataman alueen Kangassaaren nimen länsipuolisella alueella tapahtuu maan-
käytön muutoksia, on suositeltavaa tehdä viitasammakkoselvitys lajin esiintymisen 
selvittämiseksi. 

• Humalikorven asemakaava-alueella olisi maastokatselmuksessa todetun lajille sovel-
tuvan ympäristön vuoksi suositeltavaa tehdä liito-oravakartoitus oikea-aikaisesti ke-
vättalvella. 

• Moottoritien pohjoispuolisen selvitysalueen osalta länsireunan lehtipuuta kasvavalta 
osalta olisi suositeltavaa tarkistaa oikea-aikaisesti, onko alue liito-oravan lisääntymis- 
tai levähdysaluetta, vaikka kolopuita ei nyt tehdyssä esiselvityksessä havaittukaan. 

• HLT Worksin alueella on suositeltavaa tehdä liito-oravakartoitus oikea-aikaisesti, jos 
suunnittelualue laajenee etelään.  

 
 


