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1  JOHDANTO 

 

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää uuden maa-

kuntakaavatyön. Kaavan luonnosaineisto on ollut nähtävillä elo–syyskuussa 2012. 

Päijät-Hämeen liitto tilasi keväällä 2012 Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä kahden 

maakuntakaavan muutospainealueen luontoselvityksen. Tässä raportissa kuvataan 

Nastolassa sijaitsevan alueen selvityksen toteuttaminen ja tulokset. Työn on tehnyt 

biologi, FM Marko Vauhkonen. 

 

 

2  AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Selvitysalueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria ja se sijaitsee Nastolan entisen kaato-

paikan ympärillä. Alueen sijainti ja rajaus ilmenevät kuvasta 1. Rajaus poikkeaa Päi-

jät-Hämeen maakuntakaavan luonnoksessa esitetyn muutospainealueen NA5 rajauk-

sesta. Entinen kaatopaikka lähiympäristöineen ei sisältynyt selvitysalueeseen, koska 

se on inventoitu seudullisen maanvastaanottoalueen ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyn (FCG Finnish Consulting Group Oy 2010) yhteydessä. 

  

Selvitysalueen aiemmat luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon OIVA – ympä-

ristö- ja paikkatietopalvelusta, Hämeen ELY-keskuksesta (mm. Hertta-tietojärjestel-

män Eliölajit-osio), Päijät-Hämeen liitosta ja Lahden seudun ympäristöpalveluista. 

Tietoja saatiin myös eräistä luvussa 5 mainituista julkaisuista. 

 

Selvitysalueelle tehtiin maastokäynnit 25.5. ja 16.7.2012. Alue käveltiin kattavasti 

läpi molemmilla kerroilla lukuun ottamatta piha-alueita, peltoja, hakkuualueita ja 

taimikoita, joita havainnoitiin reunoilta kiikaroimalla. Maastotöissä käytettiin GPS-

paikanninta (Garmin 60Cx), jolla kohteet ja lajien havaintopaikat voitiin paikantaa 

riittävällä tarkkuudella. 

 

Maastokäynneillä inventoitiin ja kuvattiin sanallisesti selvitysalueen luonnon ja mai-

seman yleispiirteet sekä inventoitiin arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. 

Näitä olivat luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset suojellut luontotyypit, vesilain 2 lu-

vun 11 §:n mukaiset kohteet ja muut arvokkaat pienvedet, metsälain 10 §:n mukaiset 

erityisen tärkeät elinympäristöt sekä mahdolliset muut arvokkaat luontokohteet 

(esim. perinnebiotoopit, paahdeympäristöt). Lisäksi inventoitiin Suomessa uhanalai-

seksi tai silmälläpidettäväksi luokiteltujen (Raunio ym. 2008a, b) luontotyyppien 



 
 

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy Sivu 2 / 14 

 Porrassalmenkatu 25 B 

 50100 Mikkeli 

www.ys-enviro.fi Puh. 0400 760 075 

marko.vauhkonen@ys-enviro.fi 

Y-tunnus 0625780-0 

Kaupparek. 381.706 

Kotipaikka Heinola 

ALV rek. 

Ennakkoperintärek. 

 

esiintyminen, METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet (Ympäristömi-

nisteriö 2008) täyttävät kohteet tai metsäkuviot sekä mahdolliset muut maakunnan 

tasolla merkittävät tai harvinaiset elinympäristöt ja kohteet. 

 

 

 

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus. Kuvan keskellä oleva rajausviivan erottama ja ras-
tilla merkitty alue (Nastolan entinen kaatopaikka lähiympäristöineen) ei kuulunut selvitysalu-
eeseen. Lähde: Päijät-Hämeen liitto. 

 

 

Maastokäynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota alueella esiintyviin huomionarvoi-

siin eliölajeihin, joihin kuuluvat erityisesti suojeltavat lajit, valtakunnallisesti ja alu-

eellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät lajit (ks. Rassi ym. 2010 ja www.ympa-

risto.fi), EY:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit sekä lintudirektiivin liitteen I 
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lajit. Esiselvityksessä tietoon tulleiden reviirien tai esiintymien nykytila tarkastettiin 

maastossa. Lisäksi rajattiin kartalle huomionarvoisten lajien kannalta merkittävät 

elinympäristöt, joissa niiden esiintyminen arvioitiin mahdolliseksi tai todennäköi-

seksi. 

 

Ensimmäinen maastokäynti ajoittui toukokuun lopulle, jolloin voitiin havainnoida 

ns. kevätaspektin kasvilajistoa. Lisäksi etsittiin liito-oravan jätöksiä muutamista lajin 

elinympäristöksi sopivista metsiköistä mm. haapojen ja kookkaiden kuusien tyviltä. 

Työhön ei sisältynyt varsinaista linnustoselvitystä, koska selvitysalueelta ei ollut tie-

dossa linnustollisesti merkittäviä kohteita. Pesimälinnustoa kuitenkin havainnoitiin 

molemmilla maastokäynneillä. 

 

Luontokohteiden arvottaminen 

 

Arvokkaille luontokohteille annettiin seuraavan jaottelun mukainen arvoluokka (vrt. 

Söderman 2003). Alimpien luokkien (3 ja 4) kriteerit ovat ohjeellisia ja niiden sovel-

tamisessa on huomioitu mm. kohteen pinta-ala, monipuolisuus, luonnontila ja huo-

mionarvoinen lajisto. 

 

1. Kansainvälisesti arvokkaat alueet (K) 

 

Alueet, jotka on arvioitu kansainvälisten arviointikriteerien perusteella tähän luok-

kaan kuuluviksi, esim. Natura 2000 -alueet tai kansainvälisesti tärkeät linnustoalueet 

eli IBA-alueet. 

 

2. Valtakunnallisesti arvokkaat alueet (V) 

 

Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa valtakunnallisesti 

arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit ja lajisto 

täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja arviointiohjeissa 

tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu valtakunnallisesti arvokkaille kohteille. 

Alueet, joilla on erityistä merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien 

tai lajien esiintymisen kannalta. Alueet, jotka ovat erityisesti suojeltavan lajin sään-

nöllisiä esiintymisalueita. 

 

3. Maakunnallisesti arvokkaat alueet (M) 

 

Valtakunnallisissa luonnonsuojeluohjelmissa tai inventoinneissa maakunnallisesti 

arvokkaiksi luokitellut kohteet. Kohteet, joiden luonnontila, luontotyypit ja lajisto 

täyttävät samat kriteerit kuin luontotyyppien ja lajien inventointi- ja arviointiohjeissa 

tai luonnonsuojeluohjelmissa on annettu maakunnallisesti arvokkaille kohteille. 

Alueet, joilla on merkitystä valtakunnallisesti uhanalaisten luontotyyppien tai lajien 

esiintymisen kannalta. Alueet, joilla on (useita) silmälläpidettäviä tai alueellisesti 

uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. 
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4. Paikallisesti arvokkaat alueet (P) 

 

Alueet, joilla on merkitystä silmälläpidettävien luontotyyppien esiintymisen kannal-

ta. Alueet, joilla on vähäistä merkitystä silmälläpidettävien tai alueellisesti uhan-

alaisten lajien esiintymisen kannalta. Kohteet, joilla esiintyy paikallisesti harvinaisia 

tai edustavia luontotyyppejä tai lajeja. 

 

 

3  SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS 

 

Selvitysalue (kuva 1) sijaitsee I Salpausselän eteläpuolella Notkon ja Nastolan Mon-

tarin kylien välissä. Alue rajoittuu pääasiassa peltoihin ja alueen pohjois–koillis-

puolella valtatiehen 12. Selvitysalueen keskellä sijaitsevat Nastolan entinen kaato-

paikka ja jätevedenpuhdistamo. 

 

Selvitysalueen kallioperä on graniittia (Geologian tutkimuskeskus 1997a). Se on ha-

pan ja ravinneköyhä kivilaji, minkä vuoksi alueella ei ole rehevää kasvillisuutta 

(esim. lehdot). Maaperä on pääosin moreenia, mutta alueen länsireunalla on vähän 

hiesua (Geologian tutkimuskeskus 1997b). Eloperäisistä maalajeista tavataan turvet-

ta muutamissa ohutturpeisissa soistumissa. 

 

Selvitysalue sijaitsee Porvoonjoen ja Koskenkylän päävesistöalueiden vedenjakajal-

la. Alueella ei ole järviä tai lampia. Ainoat vesistöt ovat muutamat I Salpausselän 

eteläpuolelta alkunsa saava purot, jotka laskevat Palojokeen. Purot eivät ole luon-

nontilaisia. Selvitysalueella ei ole luokkiin 1–3 kuuluvia pohjavesialueita (Mäyrän-

pää & Rihkavuori 2012). 

 

Selvitysalueen keskiosassa on matalahko moreeni- ja kallioselänne, joka kohoaa yli 

100 metrin korkeuteen merenpinnasta. Sen molemmin puolin ovat laaksoalueet, jot-

ka jäävät alle 100 metrin korkeudelle merenpinnasta. Suhteelliset korkeuserot ovat 

seudulle tyypillisesti melko vähäisiä, eivätkä mäkimaat hallitse suurmaisemaa. Lä-

himaisemassa merkitystä on lähinnä peltoalueita (Notko, Nastolan Montari) reunus-

tavilla metsillä. 

 

Selvitysalue kuuluu Etelä-Suomen maisemalliseen suuralueeseen, eteläisen rannik-

komaan maisemamaakuntaan ja Uudenmaan peltolakeuden maisemaseutuun (Raivo 

1999). Tarkemmassa maakunnallisten maisematyyppien jaossa (Aarrevaara ym. 

2007) selvitysalue sijoittuu I Salpausselän alueelle. Selvitysalueella ei ole valtakun-

nallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuja maisema-alueita tai rakenne-

tun kulttuuriympäristön kohteita (Aarrevaara ym. 2007). 

 

Selvitysalue on lähes kokonaan metsätalouskäytössä olevaa kasvillisuudeltaan ja 

kasvistoltaan tavanomaista kangasmetsämaastoa. Kasvillisuutta kuvataan seuraavas-

sa yleispiirteisesti käyttäen jakoa yhdeksään osa-alueeseen. Niiden rajaukset ilmene-

vät kuvasta 2. 
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Kuva 2. Selvitysalueen kasvillisuuden yleiskuvauksessa käytetty osa-aluejako 1–9. 

 

 

Osa-alue 1 

 

Osa-alueen pohjoispäässä on valtatien 12 ja Mönjätien välinen kuvio, joka on suu-

rimmaksi osaksi taimikkoa. Kuvion länsireunalla kasvaa asutukseen rajautuen vart-

tuvaa puustoa. Mönjäntiestä erkanee etelään päin metsäautotie, jonka molemmin 

puolin kasvaa kuusivaltaista taimikkoa (kuva 3). Mönjäntien ja valtatien kulmauk-

sessa on pieni laikku puustoltaan varttuvaa sekametsää. Pellon reunalla on nuorta 

sekapuustoista (kuusi ja koivu) kasvatusmetsää. Metsäautotien länsipuolella kasvaa 

taimikon lisäksi sekapuustoista nuorta kasvatusmetsää ja laikku varttunutta kasva-

tuskuusikkoa. Kasvillisuus on koko alueella lähinnä tuoretta kangasmetsää (MT). 
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Kuva 3. Taimikkoa Mönjäntien eteläpuolella osa-alueella 1. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 

Osa-alue 2 

 

Osa-alue rajautuu idässä peltoon, jonka eteläreunalla on nuorta kasvatusmetsää ja 

taimikkoa. Pääpuulaji on koivu; lisäksi tavataan kuusta, harmaaleppää ja raitaa. 

Pellon lounaispuolella on metsäautotiehen rajautuva taimikkoalue. Sen länsipuolella 

on laajempi mänty- ja kuusivaltainen kuvio (kuva 4), joka on lähinnä varttunutta 

kasvatusmetsää. Kasvillisuus on tälläkin osa-alueella tuoretta kangasta (MT). 

 

Osa-alue 3 

 

Osa-alue on suurimmaksi osaksi hakkuuaukeaa ja taimikkoa. Alueen itäosassa on 

pieni peltolaikku, jonka tuntumassa kasvaa kuvio varttunutta kuusivaltaista metsää. 

Osa-alueen länsi- ja lounaisosassa on mäntyvaltaista tai sekapuustoista nuorta kasva-

tusmetsää. Kasvillisuus on tuoretta kangasmetsää (MT). Osa-alueen länsiosassa on 

korpisoistuma, jonka puusto on hakattu. 
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Kuva 4. Varttunutta kasvatuskuusikkoa osa-alueella 2. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 

Osa-alue 4 

 

Myös tämä osa-alue on pääosin hakkuuaukeaa ja tuoreen kankaan taimikkoa. Alueen 

halki kulkee metsäautotie, jonka länsipuolella olevien ojien reunoille on hakkuissa 

jätetty varttunutta puustoa (kuusi, koivu, haapa). Metsäautotien ja Lemuntien väli-

sellä alueella kasvaa taimikon lisäksi vähän nuorta–varttuvaa sekapuustoa. Lemunti-

en länsireunalla on kuvio uudistuskypsää lehtomaisen kankaan (OMT) kuusikkoa. 

Kuvion puustoa on harvennettu ja sekapuuna kasvaa mm. vähän koivua ja nuorta 

haapaa. 

 

Osa-alue 5 

 

Osa-alueen pohjoispäässä, Lemuntien ja pellon välisellä alueella, kasvaa uudistus-

kypsää lehtomaisen kankaan (OMT) kuusikkoa (kuva 5). Sekapuuna kasvaa vähän 

mäntyä, koivua ja joitakin haapoja. Kuvion keskellä on melko tuore hakkuualue. 

Uusi-Mattilan tilakeskuksen eteläpuolella on kaksi taimikkoaluetta. Ne rajoittuvat 

lehtomaisen kankaan metsikköön, jonka puustona on uudistuskypsä kuusikko. Talli-

tien ja Lemuntien kulmauksessa on pieni kuvio lehtomaista kangasta. Sen sekapuus-

to on nuorta kasvatusmetsää. Tallitien länsipuolella on laajahko taimikko, joka ra-

jautuu etelässä voimajohtoaukeaan. 
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Kuva 5. Lehtomaisen kankaan kuusikkoa osa-alueella 5. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 

Osa-alue 6 

 

Osa-alueen pohjoispäässä, Lemuntien itäpuolella, on tuore avohakkuualue (kuva 6). 

Sen itäpuolella on taimikkokuvioita sekä kuusivaltaisia nuoren ja varttuneen kasva-

tusmetsän kuvioita. Kasvillisuus vaihtelee tuoreesta (MT) lehtomaiseen (OMT) kan-

kaaseen. Osa-alueen keskellä on soistuneita painanteita. Tallintien itäpuolella on laa-

ja taimikkoalue. Mäkelän tilan rakennusten länsipuolella on kuvio uudistuskypsää 

kuusikkoa, jossa kasvaa paikoin sekapuuna myös haapaa. Osa-alueen eteläosa on 

pääasiassa taimikoiden ja nuorten kuusivaltaisten kasvatusmetsäkuvioiden mosaiik-

kia. Alueen itäosassa kasvaa peltoon rajautuen varttuvaa männikköä. Kasvillisuus on 

osa-alueen eteläosassa enimmäkseen tuoretta kangasta, joka lähenee paikoin lehto-

maista kangasmetsää. 
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Kuva 6. Avohakkuu osa-alueella 6. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 

Osa-alue 7 

 

Osa-alueen pohjois- ja länsiosa on vastaavanlaista taimikoiden ja eri-ikäisten kasva-

tusmetsien mosaiikkia kuin osa-alueella 6. Kasvillisuus on tuoretta kangasmetsää 

(MT). Alueen lounaisreunalla on peltoon rajautuvaa uudistuskypsää kuusikkoa, jos-

sa kasvaa sekapuuna haapaa. Kasvillisuus lähenee lehtomaista kangasta (OMT). 

Lemuntien eteläpäässä on taimikkoa–nuorta kasvatusmetsää ja hakkuualue, jossa 

kasvaa nuori taimikko. Toinen uusi taimikkoalue (kuusi–koivu) on Tunnusmäentien 

reunalla osa-alueen eteläpäässä. Osa-alueen itäreunalla on peltoon rajautuvaa varttu-

nutta ja osin uudistuskypsää sekametsää (kuva 7). Pääpuulajina on kuusi; lisäksi ta-

vataan koivua, mäntyä ja haapaa. Kasvillisuus vaihtelee tuoreesta lehtomaiseen kan-

kaaseen. 

 

Osa-alue 8 

 

Osa-alueen pääosa on puustoltaan nuorta tuoreen kankaan kasvatusmetsää. Pääpuu-

lajina on mänty ja vain paikoin kuusi. Osa-alueen länsireunalla on laajahko taimik-

koalue, joka on osin soistunut. Osa-alueen pohjoisreunalla on voimajohtoaukeaan ra-

jautuva kuvio uudistuskypsää kuusikkoa. Kuviolla kasvaa sekapuuna mäntyä, koi-

vua ja haapaa. Kasvillisuus on koko osa-alueella lähinnä tuoretta kangasmetsää 

(MT); lähellä peltoa kasvillisuus kuitenkin lähenee lehtomaista kangasta (OMT). 
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Kuva 7.  Sekametsää osa-alueen 7 itäreunalla. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 

Osa-alue 9 

 

Lähes koko osa-alue on uudistuskypsää kuusikkoa, jossa kasvaa vain vähän lehti-

puustoa. Osa-alueen lounaisosassa on pieni avohakkuualue sekä puustoltaan varttu-

nutta sekametsää. Kasvillisuus on lehtomaista kangasta (OMT) ja paikoin tuoretta 

kangasmetsää (MT). Osa-alueen itäosaan ulottuu laaja taimikkoalue. 

 

 

4  ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA LAJIESIINTYMÄT 

 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -alueita, valta-

kunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja 

luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

 

Maastoselvityksissä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n 

mukaisten suojeltujen luontotyyppien tai vesilain 2 luvun 11 §:n tarkoittamien pien-

vesikohteiden kriteerit. Alueella ei tavattu myöskään metsälain 10 §:n mukaisia met-

sien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä elinympäristöjä, Suomessa uhan-

alaisia tai silmälläpidettäviä luontotyyppejä (Raunio ym. 2008a, b) tai muita merkit-

täviä luontokohteita tai -tyyppejä. 

 

Maastoselvityksissä ei tehty havaintoja liito-oravan esiintymisestä eikä lajin esiin-

tymistä todettu myöskään Päijät-Hämeen liiton projektikoordinaattori Jussi Mäkisen 

maastoinventoinnissa 27.4.2012. Selvitysalueella on joitakin liito-oravan elinympä-
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ristöksi sopivia metsiköitä (varttuneet kuusikot, joissa kasvaa myös haapaa ja muuta 

lehtipuustoa), jotka eivät olleet lajin asuttamia vuonna 2012. Selvitysalueen kaak-

koispuolella aiemmin sijainnut liito-oravareviirin ydinalue oli hakattu ja muuttunut 

lajille sopimattomaksi elinympäristöksi. 

 

Muista EY:n luontodirektiivin liitteen IV(a) eliölajeista lepakoiden (ainakin pohjan-

lepakko ja viiksisiipat) esiintyminen selvitysalueella arvioitiin mahdolliseksi. Lepa-

koiden havainnointi ei ollut mahdollista luontoselvityksen maastokäynneillä, jotka 

tehtiin päivällä. 

 

Selvitysalueelta ei ollut ennestään tiedossa luonnonsuojelulain 46 §:n tarkoittamien 

uhanalaisten lajien tai 47 §:n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä eikä 

niitä todettu myöskään vuoden 2012 luontoselvityksessä. Alueella ei arvioitu olevan 

em. lajien kannalta tärkeitä kohteita tai elinympäristöjä. 

 

Muita huomionarvoisia (ks. luku 2) eliölajeja tavattiin maastokäynneillä viisi. Ne 

ovat kaikki lintulajeja, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Lintujen 

havaintopaikat on merkitty kuvan 8 karttaan. Koska selvitysalueella ei tehty kattavaa 

linnustoselvitystä, on myös eräiden muiden huomionarvoisten lintulajien esiintymi-

nen kohteella mahdollista. Alueella on aiempina vuosina tehty reviirihavaintoja mm. 

harmaapäätikasta sekä hiiri-, mehiläis- ja varpushaukasta. Hiiri- ja mehiläishaukka 

on luokiteltu (Rassi ym. 2010) Suomessa vaarantuneiksi (luokka VU) lajeiksi. Selvi-

tysalueen pesimälinnustoon kuuluvat lisäksi vuoden 2012 maastohavaintojen perus-

teella mm. kanahaukka, peukaloinen, puukiipijä ja tiltaltti. 

 

Palokärki (Dryocopus martius) on EY:n lintudirektiivin liitteen I laji, joka suosii 

vanhoja havu- ja sekametsiä. Lajin keskikannaksi Suomessa on arvioitu 30 000–50 

000 paria (Valkama ym. 2011). Palokärjet liikkuvat myös pesimäaikana laajalla alu-

eella. Lajista tehtiin selvitysalueen lounaisosassa yksi äänihavainto, joka saattoi kuu-

lua alueen ulkopuolelta. Selvitysalueella ei tehty lajin pesintään viittaavia havainto-

ja. 

 

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio) pesii erilaisissa puoliavoimissa ympäristöissä, 

kuten pensoittuneilla tai metsittyvillä niityillä ja pelloilla sekä hakkuualueilla ja tai-

mikoissa. Lajin kanta Suomessa vaihtelee suuresti, mutta nykykannaksi on arvioitu 

50 000–80 000 paria (Valkama ym. 2011). Pikkulepinkäinen on EY:n lintudirektii-

vin liitteen I laji. Selvitysalueen hakkuilla ja taimikoissa todettiin kolme lajin revii-

riä. 

 

Pyy (Bonasa bonasia) esiintyy eri-ikäisissä, usein kuusivaltaisissa metsissä, joissa 

kasvaa tavallisesti ainakin sekapuuna leppiä ja koivuja. Pyy on toiseksi runsain met-

säkanalintumme, jonka nykykannaksi on arvioitu (Valkama ym. 2011) yli puoli mil-

joonaa paria. Pyystä tehtiin kolme havaintoa eri puolilla selvitysaluetta ja laji kuuluu 

kohteen pesimälinnustoon. Pyy on EY:n lintudirektiivin liitteen I laji. 
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Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) pesii Suomen etelä- ja keskiosissa suosien valoi-

sia ja reheviä lehti- tai sekametsiä. Laji on taantunut viimeisten vuosikymmenten ai-

kana ja sen nykykannaksi maassamme arvioidaan (Valkama ym. 2011) 100 000–

200 000 paria. Taantumisensa vuoksi sirittäjä on luokiteltu (Rassi ym. 2010) maas-

samme silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi. Selvitysalueella todettiin yksi lajin reviiri 

entisen kaatopaikan koillispuolella. 

 

 

 

Kuva 8.  Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat selvitysalueella. Ympyröiden värien 
selitys: punainen = pikkulepinkäinen, sininen = pyy, vihreä = sirittäjä ja ruskea = teeri. Palo-
kärjen äänihavainto kuului todennäköisesti sinisellä katkoviivalla rajatulta alueelta. 
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Teeri (Tetrao tetrix) pesii erilaisissa metsissä ja soilla lähes koko maassa. Soitimella 

teeriä näkee yleisesti erilaisilla avoimilla paikoilla, mm. pelloilla. Laji on runsain 

metsäkanalintumme, jonka nykykannaksi on arvioitu (Valkama ym. 2011) noin 

700 000 paria. Teeri on maassamme silmälläpidettävä (NT) laji (Rassi ym. 2010), 

EY:n lintudirektiivin liitteen I laji sekä Suomen kansainvälinen vastuulaji. Alueella 

tehtiin kaksi havaintoa teerestä. 
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