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1. JOHDANTO JA SELVITYSALUE 
 
Kokkolan kaupunki tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luontoselvityksen 
Puntusrannan alueelta. Selvitysalueen pinta-ala on noin 26 hehtaaria, ja se sijaitsee 
Puntuksentien ja Perhonjoen välisellä alueella raportin liitekarttoihin merkityn rajauksen 
mukaisesti. Selvityksen laati FM (biologi) Turkka Korvenpää. 
 
Selvityksen maastotyöt suoritettiin huhti-heinäkuussa 2018. Työn tarkoituksena oli 
selvittää alueen luontoarvoja, ja arvioida niiden vaikutusta maankäyttöön. Työ sisälsi 
seuraavat osiot: 
 

- kasvillisuuskartoitus 
- linnustokartoitus 
- uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristöt  
- luontodirektiivin liitteen IV (a) eläinlajien elinympäristöt 
- luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit  
- vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset pienvesikohteet  
- metsälain 10 §:n mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt  
- Suomessa uhanalaiset luontotyypit 
- luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta muuten arvokkaat kohteet  
- alueen maisemakuva 
- maa- ja kallioperä, pinnanmuodot, lähteisyys ja pintavedet 

 
 

2. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 
Ennen maastotöiden aloittamista tarkasteltiin maastokarttoja ja ilmakuvia. Lisäksi 
tarkastettiin Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään uhanalaisten lajien 
esiintymärekisteriin (Hertta) tallennetut havainnot. Linnustoselvityksen tuloksia 
täydennettiin Tiira -lintuhavaintopalveluun talletetuilla havainnoilla. Alueen maa- ja 
kallioperää selvitettiin pääasiassa olemassa olevien maaperä- ja kallioperäkarttojen 
avulla ja pintavesien valuntasuuntia maastokartan ja maastohavaintojen perusteella. 
 
Maastotyössä alue käytiin huolellisesti läpi käytännössä useaan kertaan, sillä eri 
maastotyövaiheet suoritettiin osittain eri aikaan. Maastossa tehdyt havainnot merkittiin 
työkartoille paikantaen ne GPS-laitteella sekä kirjoitettiin muistiinpanot. 
Mielenkiintoisista lajihavainnoista sekä mm. lepakoille sopivista päiväpiiloista merkittiin 
muistiin GPS:n ilmoittamat koordinaatit. Parhaimmillaan näin päästiin muutaman metrin 
ja huonoimmillaan noin kymmenen metrin sijaintitarkkuuteen. Maastossa otettiin 
runsaasti digitaalisia valokuvia, jotka on luovutettu Kokkolan kaupungin käyttöön. Alla 
on kuvattu tarkemmin eri maastotyövaiheiden työmenetelmät ja esitetty eri työvaiheiden 
ajoittuminen. 
 
 
 
 
 



 

_____________________________________________________________________________ 

Puntusrannan luontoselvitys 

4 

2.1 KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPIKARTOITUS 
 

Alue jaettiin kasvillisuudeltaan ja luontotyypiltään yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. 
Samalla arvioitiin, kuuluuko luontotyyppikuvio johonkin alla luetelluista kategorioista: 
 

- luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen suojeltu luontotyyppi  
- vesilain 2. luvun 11 §:n mukainen pienvesikohde 
- metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö 
- Suomessa uhanalainen luontotyyppi 
- luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta muutoin arvokas kohde 

 
Tämän jälkeen kustakin kuviosta laadittiin yleiskuvaus. Yleiskuvaus sisältää tyypillisesti 
kuvauksen alueen mahdollisesta puustosta ja sen luonnontilaisuudesta sekä 
runsaimmista putkilokasvilajeista. Mikäli kuviolla kasvaa harvinaisia tai muuten 
huomionarvoisia kasvilajeja, mainitaan myös nämä yleiskuvauksessa. Uhanalaisista ja 
silmälläpidettävistä lajeista tai muuten erityisen merkittävistä havainnoista otettiin 
muistiin tarkat koordinaatit. Lopuksi arvioitiin kuvioille annettavia maankäyttösuosituksia. 
Varsinainen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus suoritettiin 20.- 21.7., mutta 
kasvillisuutta ja luontotyyppejä havainnoitiin myös muun maastotyön yhteydessä. 
 
2.2 LIITO-ORAVAKARTOITUS 
 
Kaikki liito-oravalle mahdollisesti sopivat metsäkuviot käytiin huolellisesti läpi 18.4. ja 
19.4., jolloin maasto oli vielä pääosin lumen peitossa. Työssä keskityttiin erityisesti 
kuusi- ja sekametsiin, kun taas kuivahkot mäntykankaat inventoitiin kevyemmin, sillä 
liito-oravat eivät asetu puhtaisiin männiköihin. Maastossa etsittiin merkkejä liito-oravan 
esiintymisestä. Näistä merkeistä tavallisimpia ovat suurten haapojen tai kuusten tyviltä 
tyypillisesti löytyvät papanat sekä virtsaamisjäljet puiden rungoilla. Kun papanoita 
havaittiin, merkittiin muistiin puulaji, GPS:n antamat koordinaatit, arvio papanoiden 
määrästä sekä tulkinta siitä, onko kyseessä todennäköinen pesäpuu. Lisäksi rajattiin 
liito-oravalle sopivat ruokailumetsiköt ja selvitettiin tarvittavia puustoyhteyksiä. 
 
2.3 LINNUSTOKARTOITUS 
 

Linnusto kartoitettiin kolmena aamua klo 6-10 välisenä aikana. Kartoituspäivät olivat 
27.5., 28.5. ja 20.6. Sää oli kaikkina kartoituspäivinä poutainen, lämmin ja tyyni tai 
heikkotuulinen eli olosuhteet olivat hyvät. Maastotyömenetelmänä käytettiin 
kartoituslaskentaa. Yleisten lajien reviirejä ei merkitty kartoille, vaan näistä lajeista 
kirjattiin muistiin ainoastaan esiintyminen alueella. Sen sijaan kaikki uhanalaisista, 
silmälläpidettävistä, harvinaisista tai EU:n lintudirektiivin liitteen I lajeista tehdyt 
havainnot merkittiin kartalle. Lisäksi linnustoa havainnoitiin muun maastotyön 
yhteydessä. 
 
2.4 LEPAKKOINVENTOINTI 
 
Lepakkoinventointi koostui kahdesta osasta. Muun maastotyön ohessa etsittiin 
lepakoille sopivia talvehtimispaikkoja ja päiväpiiloja. Näitä ovat mm. kalliojyrkänteiden 
onkalot ja raot, vanhat maakellarit sekä puiden kolot. Kaikista löydetyistä paikoista 
mitattiin koordinaatit GPS -laitteella, ja ne merkittiin lisäksi kartalle. Lepakkoja 
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havainnoitiin kahtena yönä detektorin avulla (Pettersson D240X). Kartoitusyöt olivat 19.-
20.6. ja 20.-21.7. Kaikki lepakoista saadut havainnot merkittiin maastossa lajeittain 
kartalle, jonka jälkeen tehtiin tulkinta alueella liikkuneiden lepakoiden yksilömääristä 
lajeittain sekä arvio alueen merkityksestä lepakoille. 
 

3. TULOKSET 
 
3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS 
 
Selvitysalue on pääosin metsäinen ja metsät ovat suurimmaksi osaksi melko nuoria 
talousmetsiä. Varttuneempaa puustoa kasvaa vain Puntushagenin pohjoispuolella 
Perhonjoen rannalla, jossa on kookasta ja rehevää kuusikkoa. Pääpuulaji vaihtelee 
kuusesta mäntyyn. Alueen pohjoisosassa on nurmiviljelyyn käytettyjä peltoja. Sen sijaan 
Perhonjoen rannalla sijaitseva Puntushagen on ollut viljelemättömänä jo pitkään, ja se 
on jo hyvää vauhtia pajukoitumassa. Samoin Fattigrytin alueella on viljelykäytöstä 
poistuneita peltolohkoja, joista pohjoisempi on jo muuttunut kosteapohjaiseksi 
pajukoksi. Asutus keskittyy selvitysalueen pohjoisosaan, jossa on maisemakuvaltaan 
viehättäviä pienipiirteisiä peltoja puustoisine saarekkeineen. Puntushagenin eteläpuolen 
talot eivät sisälly selvitysalueeseen. Alueella on merkittävää virkistyskäyttöpotentiaalia, 
sillä se sijaitsee aivan tiheän pientaloasutuksen kupeessa. Alueella ei kuitenkaan ole 
mainittavasti polkuja. Puntuksentien itäreunalla Rödsöntien risteyksestä etelään on 
säilynyt lyhyt pätkä vanhaa kiviaitaa (Kuva 1), joka on säilyttämisen arvoinen. Muualta 
ei löytynyt vastaavia kohteita. 
 

 
 
Kuva 1. Hyvin säilynyttä kiviaitaa Puntuksentien varrella. 
 
Maasto viettää kaikkialla loivasti kohti Perhonjokea, johon myös alueen pintavedet 
valuvat. Lähteisyyttä ei havaittu, mutta sitä on voinut alueella esiintyä ennen 
ihmistoiminnan voimistumista. Avoimia kalliopaljastumia ei ole vaan hiekkamoreeni 
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peittää kallioperää kaikkialla. Perhonjoen rannalla hiekkamoreenia peittää 
liejuhiesukerros. Selvitysalueen lounaiskulmassa Fattigrytissä liejuhiesun alla on 
karkeaa hietaa. Alueen kallioperä koostuu kokonaisuudessaan metamorfisiin kivilajeihin 
kuuluvasta biotiittiparaliuskeesta. 
 
 
3.2 ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 
 
Selvitysalueelta löytyi yksi metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö 
(metsäkortekorpi). Luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä, vesilain 
mukaisia pienvesikohteita, Suomessa uhanalaisia luontotyyppejä tai luonnon 
monimuotoisuuden kannalta muuten erityisen tärkeitä luontotyyppikohteita ei löytynyt. 
 
3.2.1 Puntuksen metsäkortekorpi 
 
Puntushagenin ja Puntuksentien välisellä metsäalueella sijaitsee melko pienialainen, 
mutta suhteellisen hyvin luonnontilansa säilyttänyt metsäkortekorpi (Kuva 2). Korven 
puusto on tiheää kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa hiukan mäntyä. Pohjakerrosta 
hallitsee metsäkortekorpien tyyppisammal korpirahkasammal. Kenttäkerroksessa 
tavataan runsaan metsäkortteen ohella mm. puolukkaa, oravanmarjaa, vanamoa, 
mustikkaa ja nuokkutalvikkia. Kohde rajautuu pohjoisessa vesakoituneeseen pieneen 
hakkuuseen. 
 

 
 
Kuva 2. Puntuksen metsäkortekorpea. 
 
Maankäyttösuositus: Puntuksen metsäkortekorpi on luonnontilaisen kaltainen ja 
jokseenkin edustava metsäkortekorpi, joka täyttää metsälain tarkoittaman erityisen 
tärkeän elinympäristön määritelmän. Korpi tulee jättää ojittamatta ja rakentamatta ja 
mielellään kokonaan metsätalouden ulkopuolelle. Korven vesitalouden säilyttämiseksi 
olisi hyvä, jos sen ympärille voitaisiin jättää rinteen suuntaisesti ainakin useamman 
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kymmenen metrin levyinen suojavyöhyke sekä ala- että ylärinteen puolelle. Tämä 
suojavyöhyke tulisi jättää rakentamatta ja ojittamatta sekä mielellään avohakkaamatta. 
 
 

3.3 LUONTOTYYPPIKUVIOT 
 

1. Sähkölinja ja tienristeysalue. Kuviolla kasvaa hiukan nuoria mäntyjä, kuusia ja 
koivuja sekä koivuvesakkoa, männyn taimia ja pajuja. Kenttäkerroksen 
enimmäkseen harvaan kasvistoon lukeutuvat mm. metsälauha (Deschampsia 
flexuosa), nurmirölli (Agrostis capillaris), pietaryrtti (Tanacetum vulgare), 
maitohorsma (Epilobium angustifolium), ojakärsämö (Achillea ptarmica) ja 
syysmaitiainen (Leontodon autumnalis). 

2. Tuoreen kankaan tiheä, varttunut mäntytaimikko, jossa kasvaa myös kuusta ja 
koivua. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti mustikkaa (Vaccinium myrtillus), 
puolukkaa (V. vitis-idaea) ja metsälauhaa, joiden lisäksi lajistoon kuuluvat esim. 
metsätähti (Trientalis europaea), oravanmarja (Maianthemum bifolium), vanamo 
(Linnaea borealis) ja variksenmarja (Empetrum nigrum). 

3. Tuoreen kankaan, hyvin hoidettu, varttunut kasvatusmännikkö, jossa kasvaa 
myös hiukan kuusta ja koivua sekä melko runsaasti vesoneita koivuntaimia 
(Kuva 3). Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustikkaa, puolukkaa, 
metsätähteä, metsälauhaa ja oravanmarjaa, joiden ohella kasvistoon kuuluvat 
mm. metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) ja kevätpiippo (Luzula pilosa). 
 

 
 
Kuva 3. Varttunutta kasvatusmännikköä kuviolla 3. 
 

4. Valtaosin voimakkaasti pajukoitunut entinen pelto. Kosteassa ja rehevässä 
kasvillisuudessa tavataan mm. hiirenvirnaa (Vicia cracca), juolavehnää (Elymus 
repens), pelto-ohdaketta (Cirsium arvense), huopaohdaketta (C. helenioides), 
heinätähtimöä (Stellaria graminea), lehtovirmajuurta (Valeriana sambucifolia), 
rönsyleinikkiä (Ranunculus repens), mesiangervoa (Filipendula ulmaria) ja 
mesimarjaa (Rubus arcticus). 

5. Entiselle pellolle kehittynyt kostea koivikko, jossa kasvaa myös kuusta. 
Pensaskerroksessa tavataan pajuja, vadelmaa ja tuomea. Kenttäkerroksessa on 
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runsaasti nurmilauhaa (Deschampsia cespitosa) sekä metsäkortetta (Equisetum 
sylvaticum), joiden lisäksi kuviolla kasvavat mm. peltokorte (E. arvense), 
oravanmarja, suo-orvokki (Viola palustris), metsäalvejuuri ja korpikastikka 
(Calamagrostis phragmitoides). 

6. Varttunut kasvatusmännikkö, jossa kasvaa myös kuusta ja koivua. Kuvion 
eteläosa on lievästi soistunut. Lahopuuta on vähän, mutta maassa makaa 
kuitenkin muutamia tuoreita tuulenkaatoja. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti 
mustikkaa ja pallosaraa (Carex globularis) sekä mm. metsälauhaa, 
oravanmarjaa, metsätähteä ja kevätpiippoa. 

7. Entiselle pellolle syntynyttä rehevöitynyttä niittykasvillisuutta. Siellä täällä kasvaa 
pajuja. Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mm. nurmipuntarpäätä (Alopecurus 
pratensis), nurminataa (Festuca pratensis), timoteitä (Phleum pratense), 
juolavehnää ja ruokohelpeä (Phalaris arundinacea), joiden lisäksi kasvistoon 
kuuluvat esim. viitakastikka (Calamagrostis canescens), nokkonen (Urtica 
dioica), huopaohdake, mesiangervo, hiirenvirna, pelto-ohdake, puna-apila 
(Trifolium pratense) ja koiranputki (Anthriscus sylvestris). 

8. Pahasti kuivunut, ojitettu metsäkortekorpi, jossa kasvaa nuorta kuusivaltaista 
metsää. Kenttäkerroksessa esiintyy metsäkortteen ohella runsaasti mustikkaa ja 
puolukkaa sekä mm. metsäalvejuurta, metsäimarretta (Gymnocarpium 
dryopteris) ja nurmilauhaa. 

9. Tuoreen kankaan varttunut kasvatusmännikkö, jossa kasvaa hiukan kuusta ja 
koivua alikasvoksena. Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustikkaa, 
puolukkaa, oravanmarjaa, metsälauhaa ja metsätähteä, joiden lisäksi kasvistoon 
kuuluvat esim. vanamo ja metsäimarre. 

10.  Nuorehkoa, mutta melko tiheää, tuoreen kankaan kuusimetsää, jossa kasvaa 
myös hieman mäntyä. Erityisesti alarinteessä maasto on soistunutta. 
Kenttäkerroksessa kasvaa paljon mustikkaa, puolukkaa, metsälauhaa, vanamoa 
ja metsäkortetta, joiden ohella kasvistoon kuuluvat esim. metsätähti, 
oravanmarja, kevätpiippo, pallosara ja käenkaali (Oxalis acetosella). 

11. Tuoreen kankaan harventamaton nuori kasvatusmännikkö, jossa kasvaa vähän 
koivua ja kuusta sekä melko runsaasti koivun taimia. Kenttäkerroksessa esiintyy 
runsaasti metsäkortetta, puolukkaa ja mustikkaa, joiden lisäksi siinä tavataan 
esim. oravanmarjaa, metsätähteä, metsälauhaa ja pallosaraa. 

12. Tuore kangas, jonka vallitseva latvuskerros on varttunutta kasvatusmännikköä. 
Alemmassa latvuskerroksessa kasvaa runsaasti koivua ja kuusta. Kuvion 
itäreunalla maasto on kosteampaa, ja siellä valtapuu vaihtuu koivuksi. 
Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustikkaa ja puolukkaa, joiden ohella 
lajistoon kuuluvat esim. metsätähti, metsälauha, oravanmarja, kevätpiippo, 
käenkaali ja vanamo. 

13. Nuorehkoa kuusikkoa kasvava mustikkakangaskorpi. Sekapuuna tavataan jonkin 
verran mäntyä, varsinkin ylärinteen puolella. Pohjakerroksessa vallitsee 
korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii) ja kenttäkerroksessa mustikka sekä 
metsäkorte. Muuhun kasvistoon kuuluvat esim. puolukka, metsälauha, vanamo, 
metsätähti ja oravanmarja. 

14. Tiheää, harventamatonta, melko varttunutta kuusikkoa kasvava 
mustikkakangaskorpi, jossa kasvaa enemmän metsäkortetta kuin edellisellä 
kuviolla. Lahopuuta esiintyy vain niukasti, ja ympäröivä maankäyttö on jonkin 
verran vaikuttanut korven vesitalouteen. Yhtenäisen sammalkerroksen runsain 
laji on korpirahkasammal, mutta mättäillä vallitsevat tuoreen kankaan 
metsäsammalet kuten metsäkerrossammal (Hylocomium splendens). 
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Kenttäkerroksessa tavataan runsaana paitsi metsäkortetta myös käenkaalia ja 
niukemmin mm isoalvejuurta (Dryopteris expansa), metsäimarretta, mustikkaa, 
oravanmarjaa, vanamoa, korpi-imarretta (Phegopteris connectilis) ja puolukkaa. 

15. Tuoreen kankaan nuori, tiheä sekametsä, jossa kasvaa kuusta ja koivua. 
Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa, metsäkortetta, puolukkaa, 
oravanmarjaa, käenkaalia, metsäalvejuurta ja metsälauhaa. 

16.  Harvahko, nuori ja hieman soistunut tuoreen kankaan kuusi-koivusekametsä. 
Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustikkaa, puolukkaa, metsäkortetta ja 
pallosaraa, joiden lisäksi lajistoon kuuluvat esim. metsäimarre, oravanmarja, 
metsätähti ja vanamo. 

17. Tiheä, harventamaton, melko varttunut kuusikko tuoreella kankaalla. Sekapuina 
tavataan koivua ja mäntyä. Puusto on saanut olla pitkään ilman tehokasta hoitoa, 
ja metsässä esiintyykin paljon kituvia ja kuolleita alikasvoskuusia. Lahopuuta 
tavataan kuitenkin vain vähän. Siellä täällä on pieniä ohutturpeisia korpilaikkuja, 
jotka ovat lähinnä mustikkakorpea – paikoin kuitenkin jo lähellä 
metsäkortekorpea. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaiden mustikan ja 
metsäkortteen ohella mm. oravanmarjaa, puolukkaa ja nuokkutalvikkia (Orthilia 
secunda). 

18. Melko varttunut tuoreen kankaan kuusikko, jossa kasvaa vähän koivua ja mäntyä 
sekä Puntushagenin laidalla haapaa. Metsä on melko tiheää, mutta alikasvos on 
raivattu pois. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti puolukkaa ja mustikkaa, 
sekä mm. metsälauhaa, oravanmarjaa ja käenkaalia. 

19. Puntushagen. Entinen pelto, jolla kasvaa nykyään korkeaa kostean 
suurruohoniityn kasvillisuutta (Kuva 4). Ojan varsilla on monin paikoin tiheää 
pajukkoa samoin kuin Perhonjoen rannalla. Niittykasvillisuuteen kuuluvat esim. 
mesiangervo, maitohorsma, karhunputki (Angelica sylvestris), huopaohdake, 
jouhivihvilä (Juncus filiformis), nurmilauha, korpikastikka, kurjenjalka (Comarum 
palustre), hiirenvirna ja keltaängelmä (Thalictrum flavum). 
 

 
 
Kuva 4. Puntushagen.  
 

20.  Tuoreen kankaan melko nuorta, mutta tiheää kuusivaltaista metsää, jossa 
kasvaa myös hiukan mäntyä ja koivua. Kuviolla kasvaa runsaasti mustikkaa ja 
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puolukkaa, joiden ohella tavataan esim. oravanmarjaa, metsälauhaa, 
metsäalvejuurta, kevätpiippoa, metsätähteä ja käenkaalia. Puuston siimeksessä 
on muutama märkä laikku, joissa esiintyy jopa raatetta (Menyanthes trifoliata) ja 
kurjenjalkaa. 

21. Varttunutta kuusikkoa kasvava lehtomainen kangas – keskiravinteinen tuore 
lehto (Kuva 5). Perhonjokivarressa puusto on järeää, mutta hieman kauempana 
joesta vähän pienikokoisempaa, talousmetsäkuusikkoa. Sekapuuna tavataan 
hiukan mäntyä. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti käenkaalia ja oravanmarjaa 
sekä mm. metsäalvejuurta, kevätpiippoa, metsäimarretta, vanamoa, puna-
ailakkia (Silene dioica) ja tesmaa (Milium effusum). Kuvion pohjoisosassa on 
kosteaa lehtoa, jonka kasvistoon kuuluvat esim. huopaohdake, ojakellukka 
(Geum rivale), nokkonen, mesiangervo, isoalvejuuri, sudenmarja (Paris 
quadrifolia), karhunputki ja hiirenporras (Athyrium filix-femina). Hyvin niukassa 
pensaskerroksessa tavataan ainakin punaherukkaa ja taikinamarjaa. Kuviolle 
rakennetussa petolintujen tekopesässä pesi vuonna 2018 kanahaukka ja kuviolle 
on ripustettu muutama pöllönpönttö. Lisäksi kuviolla on liito-oravan reviirin 
ydinalue. Puuston verraten korkeasta iästä kertoo kuviolta löytynyt kuusenkääpä 
(Kuva 6). 
 

 
 
Kuva 5. Varjoisaa kuusikkoa kuviolla 21. 
 

22. Perhonjoki. Rantojen kasvillisuuteen kuuluvat esim. ranta-alpi (Lysimachia 
vulgaris), vieraslaji jättipalsami (Impatiens glandulifera), rantakukka (Lythrum 
salicaria), viitakastikka, järvikorte (Equsietum fluviatile), pullosara (Carex 
rostrata), keltaängelmä ja kurjenjalka. Rantavedessä esiintyy hieman ulpukkaa, 
mutta muuten varsinainen vesikasvillisuus on niukkaravinteisessa ja 
ruskeavetisessä joessa niukkaa. 

23. Entinen pelto, jolla kasvaa kosteaa mesiangervovaltaista niittyä. Muuhun 
kasvistoon kuuluvat esim. maitohorsma, nokkonen, ruokohelpi, viitakastikka ja 
syyläjuuri (Scrophularia nodosa). 

24. Puustoinen kaistale (mm. kuusta, mäntyä, koivua ja tervaleppää) peltojen 
välissä. Kuviolla on joesta ruopattuja sekä pelloilta kerättyjä kiviä. Kasvistoon 
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kuuluvat esim. maitohorsma, nokkonen, karhunputki, tesma ja metsätähti. 
Pensaista tavataan vadelmaa, tuomea ja punaherukkaa. 
 

 
 
Kuva 6. Kuusenkääpä 
 

25. Heinäpelto. 
26.  Pensaikkoa ja nuorta metsikköä, jossa kasvaa haapaa, pihlajaa, kuusta, koivua, 

harmaaleppää ja tervaleppää. Puiden lomassa on myös tuomea, ja 
kenttäkerroksessa tavataan esim. metsätähteä, sudenmarjaa, käenkaalia, 
lehtotähtimöä (Stellaria nemorum) ja nurmilauhaa. Kuvio muodostuu kahdesta 
erillisestä osakuviosta. 

27. Henäpelto. 
28. Paikoin soistunut, tiheäpuustoinen, melko varttunut tuoreen kankaan kuusikko, 

jossa kasvaa sekapuuna jonkin verran mäntyä ja hieman koivua. 
Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mustikkaa, puolukkaa ja metsälauhaa, 
joiden lisäksi tavataan mm. oravanmarjaa, kevätpiippoa, vanamoa, metsätähteä, 
nuokkutalvikkia, metsäkortetta, käenkaalia ja pallosaraa. 

29.  Katso kohde 3.2.1 Puntuksen metsäkortekorpi. 
30.  Hylättyjä puutarhoja, joissa kasvaa mm. punaherukkaa, kirsikkaa, karviaista, 

vaahteraa, lupiinia, viitapihlaja-angervoa, tuomea, vadelmaa, hiirenvirnaa ja 
maitohorsmaa ym. yleistä kasvistoa. Kuvioon sisältyy myös pellonreunojen 
pensaikkoja rehevöityneine niittylaikkuineen. Puntuksentien itäreunalla 
Rödsöntien risteyksestä etelään on säilynyt lyhyt, mutta hyväkuntoinen pätkä 
vanhaa kiviaitaa. 

31. Tiheää koivu- ja pihlajavesakkoa kasva pieni hakkuu, jonne on hakkuissa jätetty 
muutamia isoja kuusia. Kenttäkerroksessa tavataan mm. metsäkortetta, 
mustikkaa, metsätähteä ja metsälauhaa. 
 

3.4 LINNUSTO 
 
Selvitysalueen linnusto koostuu pääasiassa yleisistä metsien ja pensaikkoisten 
avomaiden linnuista. Kaikkiaan havaittiin 33 lintulajia, jotka todennäköisesti pesivät 
alueella tai sen lähistöllä. Nämä lajit ovat harakka, harmaasieppo, hippiäinen, 
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kanahaukka, keltasirkku, korppi, kuusitiainen, laulurastas, lehtokerttu, metsäkirvinen, 
mustarastas, närhi, pajulintu, peippo, peukaloinen, pikkuvarpunen, punakylkirastas, 
punarinta, punatulkku, punavarpunen, pyy, rantasipi, räkättirastas, satakieli, sinitiainen, 
talitiainen, tiltaltti, töyhtötiainen, varis, viherpeippo, vihervarpunen, viitasirkkalintu ja 
västäräkki. 
 
Silmälläpidettävä kanahaukka pesi vuonna 2018 Perhonjoen lähellä Puntushagenin 
pohjoispuolen kuusikkoon rakennetussa tekopesässä. Lähistölle on myös ripustettu 
muutamia varpuspöllön pönttöjä ja samalla kuviolla on liito-oravareviirin ydinalue. 
Kuusikko tulee siten jättää rakentamatta ja mahdollisissa hakkuissa tulee huomioida 
kanahaukka siten, että jokiranta jätetään hakkaamatta ja haukan pesän ympärille 
jätetään mielellään noin 100 metrin levyinen suojavyöhyke, jossa pidättäydytään 
voimakkaasta metsänhoidosta. Aivan pesän lähiympäristö tulisi jättää kokonaan 
luonnontilaan. Rakentamisesta tulisi pidättäytyä mielellään ainakin 100 metrin levyisellä 
suojavyöhykkeellä pesän ympärillä. Samassa kuusikossa havaittiin myös vaarantunut 
punatulkku. 
 
Vaarantunut töyhtötiainen havaittiin Fattigrytissä. Mikäli selvitysalueella säilyy ainakin 
jonkin verran suhteellisen vanhaa puustoa, voi laji säilyä siellä tulevaisuudessakin. 
Vaarantunut viherpeippo havaittiin Puntuksessa. Se pesii vielä yleisesti pihoissa ja 
puutarhoissa, mutta on luokiteltu vaarantuneeksi voimakkaan taantumisensa vuoksi. 
Tämä ei kuitenkaan johdu sopivien elinympäristöjen vähenemisestä. 
Silmälläpidettävällä punavarpusella oli reviiri Puntuksen pohjoispuolisella peltoalueella. 
Siellä on lajin suosimia pensaikkoja. Mikäli näitä on tarjolla tulevaisuudessakin, on 
punavarpusella mahdollisuus säilyä alueen linnustossa. EU:n lintudirektiivin liitteessä I 
mainittu pyy havaittiin Lillrytissä. Jos selvitysalueella säilyy tulevaisuudessakin melko 
runsaasti kosteita metsiä, voi pyy elää siellä. 
 
Hieman yllättävää oli eteläisen yölaulajan, viitasirkkalinnun, löytyminen Puntuksen 
peltoalueelta. Siellä on kyllä lajille hyvin sopivaa avointen alueiden, pensaikkojen ja 
pienten metsiköiden kirjomaa ympäristöä, mutta laji on näin pohjoisessa tavallisesti 
harvinaisempi kuin Etelä-Suomessa. Kenties hyvin lämmin toukokuu oli osallisena 
viitasirkkalinnun päätymiseen Puntusrantaan. Laji havaittiin samalla paikalla sekä 28.5. 
että 19.6. 
 
3.5 LEPAKOT 
 
Kesäkuun lepakkodetektorihavainnoinnissa havaittiin yksi pohjanlepakko 
Puntushagenin reunalla. Heinäkuussa kuultiin yksi pohjanlepakko Perhonjoen 
rantapellolla ja yksi Puntuksentiellä. Linnunpönttöjen ja vanhojen rakennusten lisäksi ei 
löydetty lepakoille sopivia piilopaikkoja. Tehtyjen havaintojen perusteella voi todeta, että 
alueella on hieman merkitystä pohjanlepakoiden elinalueena mutta ei kuitenkaan 
tavallista asutuksen läheistä metsä- ja peltoaluetta enempää. Lepakoiden kannalta 
parhaat ruokailualueet sijaitsevat Perhonjoen rannoilla. 
 
3.6 LIITO-ORAVA 
 
Selvitysalueelta löytyi yksi liito-oravan reviiri. Sen ydinalue sijaitsee Perhonjoen rannalla 
Puntushagenin pohjoispuolen kuusikossa, josta löytyi tuoreita liito-oravan papanoita 
useiden järeiden kuusten tyviltä. Liito-oravat pesivät todennäköisesti kuusissa olevissa 
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risupesissä, sillä kolopuita ei havaittu eikä alueelle ripustettujen linnunpönttöjen alta 
löydetty papanoita. Todennäköisiksi pesäpuiksi tulkittiin kaksi kuusta, joiden tyvillä 
papanoita oli varsin runsaasti. Reviirin ydinalue rajautuu etelässä Puntushageniin ja 
pohjoisessa se ulottuu pellonreunaan. Lännessä tarkkaa rajaa on mahdotonta 
määrittää, sillä liito-oravalle jokseenkin sopiva metsä ulottuu aina Puntuksentielle asti. 
Ydinalue rajattiin papanahavaintojen sekä liito-oravan kannalta kaikkein parhaimman 
laatuisen puuston esiintymisen perusteella. Liito-oravat liikkuvat myös ainakin 
Puntushagenin muissakin reunametsissä. Tästä todistaa Puntushagenin 
eteläkulmauksessa tehty papanahavainto. Lisäksi Puntushagenin eteläreunalla kasvaa 
ravintopuiksi sopivia haapoja. Reviiriltä on hyvät metsäyhteydet etelään ja länteen, ja 
liito-oravat pystyvät myös ylittämään joen, jonka itärannalla kasvaa ruokailualueeksi 
hyvin sopivaa lehtimetsää. 
 
Maankäyttösuositus: Liito-oravareviirin ydinalue tulee jättää rakentamatta ja mielellään 
ainakin voimaperäisen metsänhoidon ulkopuolelle. Myös Puntushagenin reunametsien 
ja eritoten niissä kasvavien haapojen säilyminen olisi liito-oraville hyväksi. Reviiriltä 
tulee jättää puustoyhteydet länteen ja etelään. Tähän riittää vain muutaman kymmenen 
metrinkin levyinen metsäkaistale tai jopa yksittäisen puut, kunhan ne sijaitsevat 
korkeintaan muutaman kymmenen metrin etäisyydellä toisistaan. 
 
3.7 MUU LAJISTO 
 
Selvitysalueelta ei ole tiedossa aiempia havaintoja uhanalaisista tai silmälläpidettävistä 
lajeista. Tässä työssä löydettiin liito-oravan elinpiiri sekä joitakin uhanalaisia ja 
silmälläpidettäviä lintuja, joita käsitellään muualla tässä raportissa. Alueella ei ole 
viitasammakoille hyvin sopivia kutupaikkoja. Alueen nisäkäslajistossa ei tavattu 
harvinaista lajistoa. 
 
 

4. YHTEENVETO 
 
Selvitysalueen merkittävin luontoarvo on siellä sijaitseva liito-oravan reviiri, joka on 
syytä huomioida maankäytössä edellä kuvatulla tavalla. Lisäksi Puntushagenin ja 
Puntuksentien välisessä metsässä sijaitseva metsäkortekorpi tulisi säästää raportissa 
kuvatulla tavalla. 
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