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Koivuniemen asemakaavan luontotarkastelu 

1 Johdanto 

Työn tavoitteena on laatia asemakaavoitusta palveleva luontotarkastelu 

Vilppulankosken Koivuniemen alueelta Mänttä-Vilppulan kaupungissa. Työn 

tarkoituksena on selvittää asemakaavoitettavan alueen luonnon yleispiirteitä ja 

liito-oravan esiintymispotentiaalia selvitysajankohdan sallimalla tarkkuudella.  

Selvityksen on laatinut Mänttä-Vilppulan kaupungin toimeksiannosta FM, biologi 

Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.  

2 Selvitysalue 

 

Kuva 1. Asemakaavoitettavan selvitysalueen sijainti ja rajaus.  

Selvitysalueen yleissijainti on esitetty kuvassa 1. Pinta-alaltaan 1,6 hehtaarin 

laajuinen alue sijoittuu Vilppulankosken niskalla sijaitsevaan niemeen, missä 

sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita vanhoja rakennuksia ja paikalla 

sijainneen oluttehtaan kellarin kiviperustat. Alue on osa Vilppulankosken 

maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 

3 Työn suorittaminen ja menetelmät 

Alueella suoritettiin maastokäynti 30. tammikuuta 2020. Maastotöihin käytettiin 

aikaa yksi tunti. Tarkoituksena oli määrittää alueen biotoopit yleisellä tasolla ja 

suorittaa liito-oravainventointi papanakartoitusmenetelmällä. Maastokäyntiä 
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edeltävinä päivinä oli kuitenkin satanut 15-20 cm lunta, minkä vuoksi 

maastohavainnointi keskittyi alueen arvioimiseen puuston rakenteen perusteella. 

Järeimpien kuusten ja haapojen tyviä tarkistettiin liito-oravan papanoiden varalta, 

mutta tuulen mukana tuiskunnut lumi oli peittänyt puiden tyvet.   

4 Tulokset 

4.1 Biotoopit 

Selvitysalueen biotooppikuviot määritettiin puuston iän ja valtalajin mukaan (kuva 

2). Apuna käytettiin myös ilmakuvia ja Mäntä-Vilppulan kaupungilta saatuja, 

alueelta kevätaikaan otettuja valokuvia.   

 

Kuva 2. Selvitysalueen biotooppikuviot puuston iän ja valtalajin mukaan rajattuina.  

Selvitysalueen pohjoisin osa pysäköintialueen pohjois- ja koillispuolilla on nuorta – 
nuorehkoa koivuvaltaista lehtipuuta kasvavaa entistä peltoa (kuva 3). Alueella on 
nähtävissä vanhat sarkaojat. Kenttäkerros on suurruohoinen ja heinäinen, valtalajeinaan 

mesiangervo ja kastikat. Koivikossa kasvaa runsaasti nuorta pajua. 

Selvitysalueesta suurin osa kasvaa varttunutta – vanhahkoa haapavaltaista 
sekametsää (kuva 4). Haavan ohella kuviolla kasvaa vaihtelevan ikäistä, pääosin 
varttunutta koivua, kuusta ja mäntyä. Puustorakenne on valikoivin puuston poistoin aikaan 
saatua väljää, osittain puistomaista metsää. Biotooppikuvion pohjois- ja koillisreunat ovat 

suurruohoista vanhaa peltoa, joka vaihtuu kangasmaaksi selvitysalueen keskiosassa. 
Kangasmaan osuudella kenttäkerroksessa kasvaa mustikkaa, puolukkaa, metsäkortetta, 
metsäimarretta, koiranputkea ja karhunputkea. Paikoin kasvaa lehtomaista lajistoa kuten 
sudenmarjaa ja kotkansiipeä. Puuston väljyyden vuoksi kuviolla kasvaa melko runsaasti 
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myös heiniä kuten metsäkastikkaa ja metsälauhaa. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa, 
lehtipuiden ja kuusen taimia, taikinamarjaa, vadelmaa sekä herukoita. Koivuniemen 
päärakennuksen sekä Retkeilymajan pihapiirissä on hoidettua nurmialuetta, missä kasvaa 
tavanomaista pihojen lajistoa kuten voikukkaa, poimulehteä, rönsyleinikkiä, piharatamoa 

ja valkoapilaa. Pihapiirissä kasvaa vanhoja järeitä puuyksilöitä.  

Selvitysalueen rantaviivalla kasvaa vyöhyke vanhahkoa mäntyvaltaista sekapuustoa, 
jonka seassa on myös vanhoja, maisemallisesti edustavia mäntyjä (kuva 5). Männyn ohella 
vyöhykkeellä kasvaa koivua, haapoja ja muutamia kuusia. Puusto on väljää ja 
rantavyöhykkeessä Koivuniemen itäosassa sijaitsee myös grillikatos. Kenttäkerroksessa 

kasvaa puolukkaa, kanervaa ja heiniä. 

 

Kuva 3. Nuorta – nuorehkoa koivuvaltaista lehtipuuta kasvavaa entistä peltoa 
selvitysalueen pohjoisosassa.  
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Kuva 4. Varttunutta – vanhahkoa haapavaltaista sekametsää selvitysalueen keskiosissa. 

 

Kuva 5. Selvitysalueen rantaviivalla kasvaa paikoin vanhaa männikköä. 
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4.2 Liito-orava 

Inventoinnissa ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella. 

Olosuhteet papanoiden havaitsemiseen olivat vasta sataneen uuden lumen vuoksi 

heikot. Inventointisuositusten mukaan (Nieminen & Ahola 2017) 

papanakartoitusten maastotyöt on suoritettava maalis-kesäkuussa; tosin myös 

tammi-helmikuussa on mahdollista tehdä havaintoja. 

Liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä selvitysalueella edustaa varttunut – 

vanhahko haapavaltainen sekametsäkuvio (kuvat 4 ja 6). Kuviolla on lajille 

sopivaa ravintopuustoa (haapa, koivu), jokin verran suojaa antavaa nuorta kuusta 

sekä yksi erittäin järeä kuusi mahdollisena levähdyspuuna. Alueella havaittiin 

myös yksi kolohaapa mahdollisena pesäpuuna. Järeä kuusi ja kolohaapa on 

merkitty karttakuvalle 6 ja valokuvat puista ovat kuvassa 8. 

Vuonna 2016 osayleiskaavoituksen yhteydessä laaditussa liito-

oravainventoinnissa (FCG 2018) Vilppulankosken ympäristöstä rajattiin kolme 

liito-oravan elinaluetta (kuva 7). Koivuniemestä on puustoinen kulkuyhteys näille 

liito-oravan asuttamille metsäkuvioille, ja liito-oravan ajoittainen liikkuminen tai 

pysyvämpi esiintyminen Koivuniemessä on mahdollista.  

 

Kuva 6. Liito-oravalle soveltuva elinympäristö Koivuniemen alueella ja lajille mahdollisesti 
merkityksellisten puiden eli vanhan järeän kuusen ja kolohaavan sijainnit. 

järeä kuusi 

kolohaapa 
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Kuva 7. Liito-oravan elinalueet Vilppulankoskella vuoden 2016 inventoinnin mukaan ja 

kulkuyhteydet Koivuniemen alueelle sekä muuhun ympäristöön. 

  

Kuva 8. Liito-oravalle mahdollisesti merkitykselliset puut eli vanha järeä kuusi 
Retkeilymajan pihassa sekä kolohaapa selvitysalueen koillisosassa. 
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5 Johtopäätökset ja suositukset 

Selvitysalueen biotoopit ovat kauttaaltaan ihmisen vaikutuksen alaisia eli alueella 

ei esiinny täysin luonnontilaisia elinympäristöjä. Alueen luonnonsuojelulliset arvot 

liittyvät alueen vanhaan, osin järeään puustoon ja erityisesti runsaaseen 

varttuneen – vanhahkon – vanhan haavan kasvuun alueella. Kasvilajistossa ja 

luontotyypeissä ei käytettävissä olevan aineiston perusteella (valokuvat, FCG 

2018) esiinny erityistä suojeltavaa lajistoa.  

Selvityksessä ei havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä alueella, mutta 

lumipeitteen ja vuodenajan vuoksi papanainventoinnin tulos on epävarma. Liito-

oravan liikkuminen ja vakituinen esiintyminen on Koivuniemen alueella 

mahdollista metsän rakenteen sekä läheisten vuonna 2016 todettujen liito-oravan 

elinalueiden perusteella. 

Maankäytön suunnittelussa suositellaan säilyttämään liito-oravalle mahdollisesti 

merkitykselliset kaksi puuta ja lajille soveltuvaa elinympäristöä (kuva 6) 

mahdollisuuksien mukaan siten, että säilytetään yhtenäinen metsäkuvio. Liito-

oravalle soveltuvaa elinympäristöä suositellaan säilytettäväksi yhtenäisenä 

kuviona myös laajemman kulkuyhteyden turvaamiseksi.  

Lähteet 
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