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JOHDANTO
Luumäen Pihlajaniemen länsipuolella (motellin ranta lähiympäristöineen) tehtiin maankäyttö- ja
rakennuslain mukainen luontoinventointi, joka käsitti liito-orava-inventoinnin (direktiivin IV(a)
laji) sekä kasvillisuusinventoinnin (LIITTEET, Kartta 1.). Liito-oravainventointi tehtiin huhtikuussa
2018. Toukokuussa 2018 tehtiin vielä täydennyskäyntejä, jolloin alueesta otettiin myös valokuvia.
Kasvillisuusinventointi tehtiin kesä-heinäkuussa 2018. Muu lajisto ja muut mahdolliset luontoarvot,
joilla voisi olla merkitystä alueen maankäyttöä suunniteltaessa, käytiin läpi liito-orava- ja
kasvistoselvityksen yhteydessä.
Havainnot ja arviot kirjattiin systemaattisesti ylös havainnointipaikalla. Maastotöiden yhteydessä on
kerätty suunnittelualueesta kuva-aineistoa, jota on käytetty hyväksi inventoinnin tulosten
kokoamisessa sekä raportin laadinnassa. Raportissa on esitetty inventoinnin tulosten lisäksi tulosten
perusteella tehdyt suositukset maankäytön suunnittelua varten.

TULOKSET
Liito-oravainventoinnissa selvitettiin erityisesti mahdollisen ekologisen käytävän olemassaoloa motellin
alueella. Aiempien inventointien perusteella oli tiedossa, että Pihlajaniemessä ja motellin länsipuolen
rantalehdossa on liito-oravan elinympäristöä. Pihlajaniemessä on todettu myös liito-oravan
lisääntymisympäristö.
Tässä inventoinnissa todettiin Pihlajaniemessä ja motellin länsipuolen rantalehdossa liito-oravan
elinympäristöt asutuiksi (LIITTEET, Kartta 2.). Molemmat elinympäristöt jatkuvat inventointialueen
ulkopuolelle. Motellin rantavyöhykkeen harvennettu puusto (kansikuva, Kuvat 1.-4.) toimii ekologisena
käytävänä elinympäristöjen välissä. Rantavyöhykkeen puiden juurilta todettiin runsaasti tuoreita liito-oravan
jätöksiä kaikilla käyntikerroilla. Puusto, jonka juurilta jätöksiä todettiin, rajautuu rannan ja johtokäyrän väliin
(LIITTEET, Kartta 2., merkitty palloilla). Rantavyöhykkeen lehtipuissa (tervaleppää, koivua ja haapaa sekä
hieman mäntyä) todettiin runsaasti kolopuita, joista ainakin osa toimii lajin yöpymispaikkana. Rannan
rinteen puolivälin yläpuolella harvennetussa männikössä ei todettu liito-oravan jätöksiä (Kuva 3.).
Suunnittelualue on voimakkaasti ihmistoiminnan muokkaamaa, jonka vuoksi alkuperäisbiotooppeja ei ollut
todettavissa. Kasvilajistossa oli kuitenkin todettavissa monipuolisesti tuoreen ja kuivan kankaan lajistoa,
lehtolajistoa sekä kulttuuribiotooppien lajistoa. Rantavyöhykkeen kasvilajisto indikoi dys-oligotrofisuutta
mutta merkkejä rehevöitymisestä oli selvästi todettavissa (mm. järviruokoa). Rauhoitettuja tai uhanalaisia
kasvilajeja ei todettu.
Linnustoa seurattiin muun inventoinnin yhteydessä touko-heinäkuun aikana. Lajisto todettiin monipuoliseksi
kulttuuribiotooppien, rantojen, lehtojen ja kangasmetsien lajistoksi (mm. peippo, leppälintu, punakylkirastas,
mustarastas, harmaasieppo, haarapääsky, tervapääsky, varis, kalalokki, kalatiira ja härkälintu), uhanalaisia
lintulajeja ei todettu.

Suositus. Alueella ei todettu rauhoitettuja tai uhanalaisia kasvilajeja tai uhanalaisia lintulajeja, jotka
olisi erityisesti huomioitava maankäytön suunnittelussa. Pihlajaniemen ja motellin länsipuolen
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rantalehdon välinen harvapuustoinen rantavyöhyke motellin alueella on liito-oravan
elinympäristöjen välinen ekologinen käytävä. Rannan rakentaminen on mahdollista mutta
rantavyöhykkeen puusto ainakin rantarinteen puoliväliin saakka tulisi säilyttää nykytilassaan.

Kuva 1. Motellin edustan rantapuustoa, joiden
juurella todettiin liito-oravan jätöksiä.

Kuva 2. Liito-oravan käyttämää rantapuustoa
Pihlajaniemeen (itään päin) kuvattuna.

Kuva 3. Motellin rantaa itään päin kuvattuna. Kuvan
koivun ja tervaleppien juurella todettiin jätöksiä.

Kuva 4. Tuoreita papanoita oli erityisesti kolopuiden
juurella. Kuva motellin rannan tervalepän tyveltä..
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