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1. Johdanto
Söderlångvikin tila/Mikael Jensen tilasi kesäkuussa 2017 Suomen Luontotieto Oy:ltä Kemiönsaaren Purunpään alueen luontoarvojen perusselvityksen. Selvitys liittyy alueen mahdolliseen suojeluun ja siihen liittyvän luontotiedon hankkimiseen. Tehtävän yhteyshenkilönä on
tilaajan puolella toiminut tilan metsävastaava Siv-Vesterlund-Karlsson ja Suomen Luontotieto
Oy:ssä Jyrki Matikainen.

2. Aineisto ja menetelmät
Tutkimusalueelta (karttaliite 1) selvitettiin Luonnonsuojelulain tarkoittamat suojeltavat luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996/1096, 29§), Metsälain tarkoittamat erityisen tärkeät elinympäristöt (1996/1093, 10§) ja Vesilain (Vesilaki 587/2011) suojelemat pienvesikohteet, kuten
lähteet ja purot. Inventointi toteutettiin Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointiohjeen
(Pääkkönen 2000) mukaisesti.
Luontotyyppiselvitys, jonka yhteydessä etsittiin myös uhanalaisia putkilokasvilajeja, tehtiin 14.6. – 28.9.2017 välisenä aikana. Alueelle tehtiin vielä maastotarkastus lokakuun lopussa, jolloin etsittiin pysyvän pesän rakentavien petolintujen pesiä. Etsintä on helpompaa,
kun lehtipuut ovat jo pudottaneet lehtensä. Alueen pesimälinnusto selvitettiin mahdollisen
uhanalaisen tai vaateliaan pesimälajiston havaitsemiseksi (kts. pesimälinnusto-osio). Alueen
liito-oravat selvitettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen (kts. liito-oravaosio).)
Selvityksen maastotöistä vastasi FM, biologi Jyrki Matikainen Suomen Luontotieto Oy:stä.
Raportin taittoi Eija Rauhala (tmi Eija Rauhala). Selvityksessä käytetyn karttamateriaalin luovutti tilaaja käyttöömme. Ennen maastoinventointia selvitettiin onko alueelta olemassa aiemmin julkaistua luontotietoa. Alueelta on runsaasti julkaistuja lintuhavaintoja, joista osa
on tehty pesimäaikana. Lintuharrastajat retkeilevät alueella säännöllisesti erityisesti keväisin.

Kalliokohokki kuuluu alueen kallioiden niukkaan putkilokasvilajistoon
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3. Tutkimusalue
Tutkimusalue sijaitsee Kemiönsaaren lounaisosassa ja se käsittää Purunpään niemen Naturaalueen ulkopuolelle jäävän osan. Koko alue on metsää ja yli puolet alueesta on niukkapuustoista kalliomaastoa. Kallioiden välisillä alueilla kasvaa pääosin varttunutta metsää ja
avohakkuualueita tai nuoria metsäkuvioita ei alueella käytännössä ole. Vaikka osaa alueesta
on hoidettu talousmetsänä, ovat alueella tehdyt harvennukset olleet varovaisia eikä esim.
lahopuuta ole alueelta systemaattisesti poistettu. Talousmetsäalueita voi pitää luonnontilaisen
kaltaisina ja ojitetuilla korpilaikuillakin on näkyvissä vielä alkuperäisen korven ominaispiirteitä. Alueella ei ole asutusta kahta kesäasuntoa lukuun ottamatta, eikä alueella ole viljelyksiä
tai muuta ihmistoimintaa. Alueella kulkee yksi pohjois-eteläsuuntainen sorapohjainen tie,
jonka pohjoispäässä on lukittu portti. Alue on rauhallinen ja satunnaista virkistyskäyttöä lukuun ottamatta alueella liikkuu hyvin vähän ihmisiä. Alue rajautuu länsiosiltaan ja eteläosiltaan Saaristomeri nimiseen Natura-alueeseen ja itäosiltaan toiseen tilaan sekä vesialueeseen.
Alueen Natura rauhoitus on toteutettu Luonnonsuojelulailla.
Luonnonmaantieteellisesti alue sijaitsee hemiboreaalisella vyöhykkeellä, jota myös tammivyöhykkeeksi kutsutaan. Tälle alueelle ovat tyypillisiä jalopuulehdot ja runsaslajiset niityt.
Tutkimusalueella jalopuulehtoja ei kuitenkaan esiinny ja jalopuita edustavat yksittäin kasvavat
tammet (Quercus robur), joista suurin osa on taimivaiheessa sekä muutamat tienpientareen
reunoilla kasvaneet vaahterat (Acer platanoides). Pähkinälehtoja (Corylus avellana) ei alueella ole ja alueella havaitut pähkinäpensaat kasvoivat yksittäin tai muutaman yksilön ryhminä.

4. Tulokset
4.1 Alueen yleiskuvaus ja luontotyypit
Koska tutkimusalue on laaja, jaettiin se yhteentoista erilliseen lohkoon, joista kustakin tehtiin
lyhyt luontoarvojen yleiskuvaus. Kuvaus käsitti alueen kasvillisuuden yleispiirteet, luontotyypit sekä alueen luontoarvojen ja luonnontilaisuuden kuvauksen. Lohkorajaus ei kaikin

Alueella sinnittelee pieni metsopopulaatio. Kuvassa nuori koiras
4

Suomen Luontotieto Oy
KEMIÖNSAAREN PURUNPÄÄN ALUEEN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS 2017

osin noudata luontotyyppien tai kasvillisuustyyppien rajaa. Erityiskohteiden kuten Metsälakikohteiden kuvaukset ovat mukana lohkojen kuvauksissa. Tutkimusalue ja lohkorajaukset on
esitetty karttaliitteissä 1-3.

4.1.1 Lohkojen luontoarvojen yleiskuvaus

Lohko 1

Lohkon alue käsittää alueen pohjoisosan, jossa maasto on kumpuilevaa ja ympäristötyyppi
vaihtelee lyhyellä matkalla nopeasti. Alueelle johtavan tien eteläpuolella on mäntyvaltaista
(Pinus sylvestris) kalliomaastoa, jossa puusto on harvaa ja keski-ikäistä. Alueella on muutamia
pienialaisia, poronjäkälien (Cladonia) peittämiä kalliopaljastumia, mutta muuten kalliot ovat
puustoisia. Eteläpuolella on myös pieni jyrkänne, jonka pudotuskorkeus jää kuitenkin alle 10
metrin. Jyrkänteen alapuolella metsätyyppi muuttuu mustikka/oravanmarjatyypin kankaaksi
ja puusto kuusivaltaiseksi (Picea abies). Puusto on järeää ja kuusen seassa kasvaa yksittäisiä mäntyjä ja rauduskoivuja (Betula pendula). Alueella on myös muutamia nuoria tammia
(Quercus robur) ja tammentaimia. Aluskasvillisuuden ehdoton valtalaji on mustikka (Vaccinium myrtillus) ja kallioalueella valtalajiston muodostavat puolukka (Vaccinium vitis-idaea),
kanerva (Calluna vulgaris) ja metsälauha (Deschampsia flexuosa). Tien pohjoispuolinen alue
on myös kallioista, mutta täällä puusto on tiheämpää ja kuusivaltaista. Alueelle johtavan tien
varressa kasvaa kookkaita hiirenportaita (Athyrium filix-femina) ja kallioiden reunamilla kasvaa myös muutamissa kohdin kivikkoalvejuurta (Dryopteris filix-mas). Vähälukuisemmasta lajistosta mainittakoon Kemiönsaarella vähälukuinen katinlieko (Lycopodium clavatum). Koko
lohkon alueella on jonkin verran lahopuuta mm. tuulenkaatoja sekä kallioalueella mäntykeloja.

Lohko 2

Lohkon alue käsittää metsäojaa reunustavan, entisen pienialaisen korpilaikun lähiympäristöineen. Puusto on järeää ja koostuu kuusista, rauduskoivuista, männyistä ja tervalepistä (Alnus
glutinosa). Ennen ojitusta alue lienee ollut tervaleppäkorpea. Alueen pensaskerros koostuu
puiden taimista. Osalla alueesta aluspuustoa on harvennettu, mutta ojan varsi on tiheäpuus-

Lohkon 1 puustoista kalliomaastoa
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toista. Aluskasvillisuus on paikoin heinävaltaista ja koostuu metsä- ja korpikastikasta (Calamagristis arundinaceus ja C. phragmitoides). Muutamin kohden on laajempia hiirenporraskasvustoja ja muista saniaisista metsänalvejuuri (Dryopteris carthusiana) kasvaa paikoin
runsaana. Alueen reunoilla on myös kielo (Convallaria majalis) ja lillukka (Ribes saxatilis)
kasvustoja. Vaateliaampaa lajistoa ei alueelta löytynyt muutamaa lehtotesmaa (Milium effusum) lukuun ottamatta. Reunoilla kuitenkin mustikka kasvaa valtalajina. Alueella on jonkin
verran lahopuuta ja muutama tuulenkaato sekä myös muutama kolopuupökkelö. Lohkon pesimälinnustoon kuuluu pyy (poikue) ja puukiipijä.

Lohko 3

Lohkon alue on pinnanmuodoiltaan hyvin vaihtelevaa sekametsää, jossa puustoon kuuluu
kookkaita mäntyjä, rauduskoivuja ja tien varressa myös haapoja (Populus tremula). Metsätyyppi on alueella mustikkatyypin kangasta, mutta aluskasvillisuus on paikoin heinävaltaista
ja valtalajina kasvaa metsäkastikka. Lohkon alueen kallioinen lounaisosa on kuitenkin karua
kanervatyypin kangasta. Alueen puusto on melko harvaa ja alueen puustoa on harvennettu.
Lohkon alueen poikki kulkee viereiseltä Starrängarnan pellolta laskeva suoristettu puro, jonka
varrella kasvaa muutamia kookkaita tervaleppiä. Aluspuusto on tällä kohdin hyvin tiheää ja

Lohkon 2 ojanvartta
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lehtipuuvaltaista. Puron reunamilla kasvaa myös runsaasti tammen taimia. Puronvarressa on
laaja hiirenporraskasvusto ja alueella kasvaa myös rantaminttua (Mintha arvensis). Alueen
eteläosassa kasvaa tien varren kalliolla kalliokieloa (Polygonatum odoratum) ja myös isomaksaruohoa (Sedum telephium). Lohkon alueella on jonkin verran lahopuuta ja alueella on
myös vanha palokärjenkolo. Puron varressa oli peukaloisreviiri.

Lohko 4

Lohko käsittää entisen tervaleppäkorven alueen ja sitä ympäröivän sekametsäalueen. Alueen
maapohja on savea ja osa alueesta on ojituksesta huolimatta edelleen hyvin kosteapohjaista.
Nykyisin korpimuuttumaksi tulkittava alue on aiemmin ollut metsäkorte- ja saniaiskorpea ja
reunoiltaan mahdollisesti myös heinäkorpea. Tien itäpuolella ojan varressa on kapea alue
joka on luokiteltavissa saniaistyypin lehdoksi. Alueen puustoa on harvennettu ja alueella on
myös pieni avohakkuulaikku (ilmeisesti myrskytuhojen korjuun seurauksena syntynyt). Alue
on sekametsää, jossa valtapuusto koostuu kuusista, rauduskoivuista, männyistä ja tien itäpuolella ojan varressa myös tervalepistä. Paikoin kasvaa myös yksittäisiä haapoja ja muutamia
raitoja (Salix caprea). Alueella on muutamin kohdin eri-ikäistä puustoa, mutta muutamin kohdin aluspuusto on hakattu. Pensaskerros muodostuu kuusen taimista ja muutamista lehtokuu-

Lohkon 4 entisen korven
hiirenporraskasvustoja
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samista (Lonicera xylosteum) sekä tien varrella kasvavasta yksittäisestä koiranheisikasvustosta
(Viburnum opulus). Aluskasvillisuus on saniais- ja heinävaltaista, tien itäpuolella kuitenkin
mustikka kasvaa paikoin valtalajina. Alueella on laajoja hiirenporraskasvustoja ja myös metsäkorte (Equisetum sylvaticum) ja metsänalvejuuri kasvavat runsaslukuisina. Erityisesti alueen poikki kulkevan voimalinjan alla hiirenporraskasvustot peittävät laajan alueen. Muuhun
valtalajistoon kuuluu metsä – ja korpikastikka. Saaristossa vähälukuinen kalvassara (Carex
pallescens) kasvaa alueella ja tien varressa kasvoi myös muutama maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata). Alueella on runsaasti lahopuuta mm. tuulenkaatojen ja lahojen koivupökkelöiden muodossa. Alueelta ei löytynyt vaateliaampaa suurikokoista kääpälajistoa, mutta
pienten kääpäsienten ryhmistä näitä lajeja alueella saattaa esiintyä. Alueen pesimälinnusto
on runsas ja monilajinen ja alueen vaateliain pesimälaji on pikkusieppo, joka piti reviiriään
tien kummallakin puolen ojan varressa.
Entinen korpialue on ennallistettavissa helposti. Alueen ojien täyttäminen nostaa pohjaveden pintaa nopeasti ja koska alueella on jäljellä korpilajistoa, kohde palautuu luonnontilaiseksi varsin nopeasti ja pienin kustannuksin.

Lohko 5

Erittäin laaja kallioalue, joka käsittää lähes koko tutkimusalueen pohjoisosan länsireunan.
Lohko rajautuu länsipuoleltaan Natura-alueeseen. Suuri osa lohkon alueesta on poronjäkälien ja sammalien peittämää avokalliota ja alueella on useita laajoja avokalliopintoja. Alueen
puusto on vankkaoksaista ja lyhytrunkoista saaristomännikköä ja vain muutamin paikoin notkelmissa kasvaa yksittäisiä hieskoivuja. Lohkolla on muutamia kosteampia kallionotkelmia,
joissa pensaskerroksen lajistoon kuuluu virpapaju (Salix aurita) ja kookkaita juolukoita (Vaccinium uliginosum) ja yhdessä notkelmassa kasvaa myös järviruokoa (Phragmites australis)
merkkinä pysyvämmästä kosteudesta. Kalliokedot puuttuvat alueelta, mutta ketolajeja kasvaa
alueella yksittäin. Lohkon kallioketolajistoon kuuluu kalliokohokki (Silene rupestris), keväthatikka (Spergula morisonii), keltamaksaruoho (Sedum acre), ahosuolaheinä (Rumex acetosella),
tuoksusimake (Anthoxanthum odorata) ja lampaannata (Festuca ovina). Kallioiden valtalajisto
koostuu kuitenkin kanervasta, puolukasta ja metsälauhasta. Alueella on muutamin paikoin

Lohkon 4 itäpuolen rehevää sekametsää
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hieman laajempia sianpuolukkakasvustoja (Arctostaphylos uvaursi) ja rinteillä on useissa kohdin
kangasrahkasammalen (Sphagnum capillifolium) muodostamia
pieniä valurahkoja. Osa alueen
männyistä on todennäköisesti
hyvin vanhoja. Lahopuuta on alueella mäntykelojen muodossa ja
alueen reunoilla on myös muutama kolopuu. Lohkon alueella
sijaitsevat jyrkänteet ovat liian
matalia täyttääkseen Metsälain
määritelmän erityisen tärkeästä
elinympäristöstä (jyrkänne).
Lohkon alue on hyvin luonnontilainen eikä kallioiden jäkälä- tai sammalpeitteessä näy minkäänlaisia kulumisen merkkejä.

Yleiskuva lohkolta 5

Lohkon 5 kalliolla on pieniä valurahkoja
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Lohko 6

Tien itäpuolelle sijoittuva kallioinen ja mäntyvaltainen metsäalue, jonka reunat ovat kuitenkin
kuusivaltaisia. Osa alueesta on varttunutta ja harvennettua kangasmetsää, jossa valtapuusto muodostavat mänty ja kuusi. Sekapuuna alueella kasvaa rauduskoivua ja paikoin myös
yksittäisiä haapoja. Alueen keskiosa on kalliomaastoa, jossa kasvaa harvakseltaan mäntyä.
Kallio ulottuu lähelle tien reunaa ja tällä paikalla rikkonaisella kallioreunamalla kasvaa runsaasti kivikkoalvejuurta. Lähellä tietä on itäpuolen kallion päällä pienialainen soistuma, jossa
aluskasvillisuuden valtalajina on suopursu (Rhododendron tomentosum). Lohkon eteläosan
poikki kulkee kaivettu metsäoja, joka lähtee lohkon 8 entiseltä varpurämeeltä. Ojan ympäristössä puusto on järeärunkoista ja puustoon kuuluu myös kookkaita tervaleppiä. Ojan ja tilanrajan välissä on pitkä kalliojyrkänne, joka korkeudeltaan on noin 10 metriä ja täyttänee täten
Metsälain määritelmän erityisen arvokkaasta elinympäristöstä (Jyrkänne). Lohkon alueella on
niukasti lahopuuta ja lohkon luontoarvoja voi pitää tavanomaisina.

Lohko 7

Reilun hehtaarin kokoinen, ojitettu entinen korpilaikku, jossa ylispuusto muodostuu rauduskoivuista ja muutamista tervalepistä. Aluspuustona kasvaa hyvin tiheä kuusikko. Maapohja on
kosteaa ja ravinteikasta ja alueen reunoilla kasvaa runsaasti hiirenporrasta, metsänalvejuurta
ja paikoin myös riidenliekoa (Lycopodium annotinum). Tiheän aluspuusto kuusikon alla on
paikoin lähes kasvittomia laikkuja. Lehtolajeista alueella kasvaa lehtotesmaa ja alueelta löytyi
myös yksi valkolehdokkikasvusto (Platanthera bifolia.) Alueella on komea pahka vanhassa
rauduskoivussa. Lahopuuta on lohkon alueella jonkin verran ja myös muutamia kolopuupökkelöitä alueelta löytyy. Ensimmäisellä käyntikerralla alueella huuteli uuttukyyhky.
Lohkon alue on aiemmin ollut todennäköisesti tervaleppäkorpea. Kuten lohko 4 myös tämä
alue on ennallistettavissa tukkimalla alueelta lähtevä kuivatusoja.

Lohko 8

Tien länsipuolelle sijoittuva ojitettu entinen varpuräme, jossa soinen luontotyyppi on muuttunut jo metsäiseksi luontotyypiksi (rämekangas). Alue on ojitettu ja nyt alueella kasvaa tasaikäi-

Lohkon 8 ojitettua, entistä varpurämettä
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nen ja tasakasvuinen männikkö. Männyn lisäksi alueella kasvaa jonkin verran hieskoivua ja
alueen reunoilla myös nuoria kuusia. Pensaskerroksessa kasvaa yksittäisiä virpapajuja. Aluskasvillisuuden valtalajiston muodostavat mustikka, puolukka ja kanerva. Entisestä rämevaiheesta muistuttavat enää muutamat suopursu- ja tupasvillakasvustot (Eriophorum vaginatum).
Koska soinen luontotyyppi on jo kauan sitten muuttunut metsäiseksi luontotyypiksi, ei kohteen ennallistaminen onnistu nopeasti laskuoja tukkimalla, mutta pitkällä aikavälillä kohde
palautuu rämeeksi.

Lohko 9

Lohko käsittää alueen korkeimman kallioalueen ja sitä reunustavat rinnealueet. Kallion lakialue kohoaa 40 metrin korkeuteen merenpinnasta ja alueelta on edustavat näkymät merialueelle. Alueen lakiosassa on laajoja avokalliopintoja, jotka ovat osin poronjäkälien peitossa. Lakialueen puusto koostuu matalista tuulen pieksemistä männyistä ja alueen puusto on
todennäköisesti paikoin hyvin vanhaa. Aluskasvillisuus on hyvin niukkaa, mutta muutamin
paikoin alueella kasvaa kallioketojen lajistoa, vaikka varsinaista kallioketoa ei alueelta löydy.
Ketolajeista alueella kasvaa mm. keltamaksaruohoa, isomaksaruohoa, keto-orvokkia (Viola
tricolor), hietalemmikkiä (Myosotis stricta), kalliokohokkia ja keväthatikkaa. Itäpuoleisella
kallioalueella kasvaa myös muutama tupas vähälukuista jäykkärölliä (Agrostis vinealis). Kallioalueen rinteet ovat hieman tiheämpipuustoisia, mutta rinteilläkin avokalliot ovat vallitsevia. Muutamin kohdin kallioiden välisiin notkelmiin on kertynyt hieman paksumpi kerros
maannosta ja täällä männyt ovat vankempia ja alueella on myös muutama kolopuu. Muutamin paikoin notkelmissa kasvaa hieman runsaammin katajaa ja yksittäisiä pihlajia (Sorbus
aucuparia). Notkelmissa on myös muutama pienialainen soistuma, joissa kasvaa juolukkaa
ja virpapajua. Lohkon lakialueella ja myös itärinteellä on erilaisia kivilatomuksia, joista osa
saattaa olla vanhoja. Rinnealueella on myös rikkonaista kalliopintaa ja muutamin kohdin
alueella on myös syvälle meneviä lohkeamia, jotka saattaisivat olla riittävän syviä lepakoiden
talvehtimispaikoiksi. Alueen reunamilla tavattiin jokaisella käyntikerralla teerikukkoja ja alueella havaittiin myös kangaskiurupoikue.

Lohkon 9 lakialuetta
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Lohko 10

Kallioalueiden väliin jäävä metsäalue,
jossa puusto on keski-ikäistä. Osa alueesta on harvennettu, mutta alueella on
myös tiheämpipuustoisia laikkuja. Puusto vaihtelee nuoresta männiköstä puhtaisiin kuusikkokuvioihin. Sekapuuna
alueella kasvaa rauduskoivua, haapaa ja
muutamissa kohdin myös nuoria tammia.
Alueen eteläosassa kasvaa myös yksittäisiä pähkinäpensaita, mutta suurin osa
alueen pähkinäpensaista kasvaa Naturaalueella. Metsätyyppi on alueella tuoretta
mustikkatyypin kangasta, jossa mustikka
kasvaa valtalajina. Rinnealueiden yläosissa metsätyyppi on kuitenkin puolukka- ja jopa kanervatyypin karua kangasta.
Koko alueella kasvaa katajaa ja alueella
on myös muutamia kookkaampia pylväskatajia. Muutamin kohdin rinnealueilla
on laajoja sananjalkakasvustoja (Pteridium aquilinum). Alueen itäreunalla kasvaa myös rannikkoalueella vähälukuista
mäntykukkaa (Monotropa hypopitys) lähellä kauriiden ruokintapaikkaa. Lohkon
alueella havaittiin runsaasti metsäkauriita
ja alueella nähtiin myös koko ajan harvinaistuva metsäjänis.
Lohkon 10 talousmetsää

Alueella on tiheä metsäkaurispopulaatio
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Lohko 11

Metsälakijyrkänne lohkon 11 alueella

Alueen itäosaa hallitsee laaja kallioalue,
jossa on pienialaisia avokalliolaikkuja
ja niiden välissä mäntyä kasvavia, hyvin
harvapuustoisia notkelmia. Alueen kalliomännyt ovat matalia ja vankkarunkoisia
ja alueen puusto on vanhaa. Alueella on
runsaasti mäntykeloja ja alueen reunoilla
on myös muutamia tuulenkaatoja. Kalliot ovat pääosin jäkälien ja sammalten
peittämiä ja kallioiden putkilokasvilajisto on niukkaa. Putkilokasvien valtalajiston muodostavat kanerva ja metsälauha.
Kallioketolajeista alueelta löytyi ahosuolaheinää ja yhdeltä rikkonaiselta kalliopinnalta yksi yksittäinen haurasloikkokasvusto. Kalliokedot puuttuvat alueelta
täysin. Alueen keskiosassa on pieni noin
aarin kokoinen soistuma, jossa on runsaasti lahopuuta. Soistuman putkilokasvilajistoon kuuluu tupasvilla, riippasara
(Carex magellanica) sekä pullosara (Carex rostrata). Lohkon alue on hyvin luonnontilainen, eikä minkäänlaisia merkkejä
hakkuista tai muista aiemmista ihmistoiminnoista alueella näy. Kallion lakialueen
reunamilla tavattiin jokaisella käyntikerralla vanha ukkometso, joka viihtyi muutaman hehtaarin kokoisella alueella.
Lohkon länsireunalla on näyttävä
selvärajainen jyrkänne, jonka pudotuskorkeus on yli 10 metriä. Näyttävällä
jyrkänteellä on ylikaltevia pintoja ja tihkusammallaikkuja. Sen alapuoli on hyvin
kosteaa ja paikalla on pieni lammikko.
Jyrkänteen vieressä kasvaa kookas monihaarainen pähkinäpensas. Jyrkänteen
putkilokasvilajistoon kuuluu kallioimarre
(Polypodium vulgare), haurasloikko (Cystopteris fragilis)(vain 1 yksilö), ahosuolaheinä ja lehtoarho (Moehtringia trinervia).
Sammallajiston valtalaji on kalliopalmikkosammal (Hypnum cupressiforme). Kohde täyttää Metsälain määritelmän erityisen
arvokkaasta elinympäristöstä (jyrkänne).
Jyrkänteen yläpuolisella kallioalueella havaittiin tuoreet näädän jätökset syyskuun
maastokäynnillä.

Pieni soistuma lohkon 11 alueella
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4.2 Pesimälinnustoselvitys
Tutkimusalueen pesimälinnusto selvitettiin kahta käyntikertaa käyttäen 14.6 ja 22.6.2017.
Varsinaisen linnustoselvityksen lisäksi huomioitiin myös muiden selvitysten yhteydessä tehdyt lintuhavainnot, mikäli ne koskivat pesintään viittaavaa havaintoa tai paikkalintua. Laskentakertojen säätila oli laskenta-aamuina kohtalainen, eikä laskentaa jouduttu siirtämään
lintujen hiljaisuuden vuoksi. Keväällä 2017 lintujen pesimäkausi venyi pitkälle kesään poikkeuksellisen kylmien toukokuun säiden vuoksi ja usea laji aloitti pesimäkiertonsa uudelleen
kesäkuussa epäonnistuneen ensimmäisen pesintäyrityksen jälkeen.
Alueen pesimälinnusto selvitettiin sovellettua kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies
1988) käyttäen, siten että laskennoissa etsittiin ensisijaisesti Lintudirektiivin liitteen I pesimälajeja sekä kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2015) mainittuja lintulajeja
tutkimusalueelta. Koko alue kuljettiin kolmeen kertaan systemaattisesti läpi. Laskenta suoritettiin aamuisin klo 4.00–9.00 välisenä aikana. Koska työn tarkoituksena oli löytää mahdolliset vaateliaat tai uhanalaiset pesimälajit käytettiin laskennassa myös atrappia vakioidun
kartoituslaskentamenetelmän ohjeiden vastaisesti.
Linnuston laskentamenetelmistä kartoituslaskenta on tarkin, mutta samalla työläin, mikäli
laskentakertoja on useampi kuin yksi. Kartoituslaskentamenetelmää käytetään yleisesti maalinnuston selvitys- ja seurantamenetelmänä ja menetelmänä se on hyvin yksinkertainen ja
helposti toteutettavissa.
Kartoituslaskentamenetelmä perustuu tavallisesti useaan käyntikertaan tutkimusalueella.
Kuten muutkin pesimälinnustoon kohdistuvat laskentamenetelmät sen pohjana on lintujen reviirikäyttäytyminen. Kullakin käyntikerralla merkitään kartalle kaikki pesivää paria osoittavat
havainnot. Useimmiten havainto on laulava koiras, mutta myös pesät, juuri pesästä lähteneet
maastopoikaset sekä varoittelevat naaraat ovat pesivää paria osoittavia havaintoja. Havainnot
merkitään käyntikartalle, jonka tulisi olla mahdollisimman tarkka. Käytännössä peitepiirros,
johon voi merkitä omia karttamerkkejä, on usein paras vaihtoehto.
Kartoitus on hidas, mutta hyvin tehokas laskentamenetelmä. Yhdellä käyntikerralla havaitaan metsämaastossa keskimäärin 60 % alueella pesivistä lintupareista ja kymmenellä jo 99,5
% (Enemar 1959). Avomaastossa, kuten suoympäristössä tai peltoaukeilla kartoituslaskentamenetelmä on hyvin toimiva.

Hömötiainen poikasilleen ruokaa hakemassa
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Kahden laskentakerran menetelmällä ei välttämättä havaita kaikkia alueella esiintyviä lintuja, niiden satunnaisen liikkumisen sekä muuttuvien ympäristöolosuhteiden vaikutusten takia. Harvakasvuisissa metsissä yhdellä käyntikerralla voidaan olosuhteiden ollessa suotuisat
havaita lähes kaikki alueella pesivät lintuparit, mikäli laskennan ajoitus osuu oikeaan aikaan
(mm. Koskimies ja Väisänen 1988).
Tulosten tulkinnassa inventointialueen rajalla havaitut parit tulkittiin alueella pesiviksi.
Laajan reviirin omaavat linnut (mm. palokärki ja harmaapäätikka) laskettiin alueen pesimälinnustoon, mikäli reviirin oletettiin ulottuvan inventointialueelle. Selvityksessä käytettiin
atrappia jo mahdollisesti laulukautensa lopettaneiden tai muista syistä hiljaisten lintulajien
havaitsemiseksi.

4.2.1 Tulokset
Koska peruslinnustoa ei systemaattisesti laskettu, ei linnuston tarkkaa tiheyttä määritelty. Alueen pesimälinnusto on kuitenkin monipuolinen ja linnuston tiheys on keskimääräistä suurempi erityisesti alueen kuusivaltaisissa, kosteapohjaisissa ja korpimaisissa metsäkuvioissa.
Karujen kallioalueiden pesimälinnusto on hyvin niukkaa, mutta lajistoon kuuluu muutamia
vähälukuisia lajeja, kuten kangaskiuru ja isokäpylintu. Koska alue on hyvin rauhallinen ja yhtenäinen, pesii alueella myös petolintuja. Kolopuita alueella on jonkin verran, mutta erityisesti mäntyvaltaisilta alueilta kolopuut puuttuvat kokonaan. Arvokkaan pesimälinnuston lisäksi
alueen linnustollista arvoa korostaa alueen merkitys lintujen muuttoreittinä. Erityisesti syksyisin alue kerää runsaasti vaelluslintuja, kuten tiaisia, saariston ja meren ylitystä odottamaan.

4.2.2 Alueella pesivät /havaitut Lintudirektiivin (Council Directive 79/409/ETY)
liitteen I pesimälajit

Pyy (Bonasa bonasia) 3 paria

Alueella tehtiin kolme pyyhavaintoa. Kaksi havainnoista koski aikuista yksilöä ja yksi havainto
kolmen poikasen poikuetta, joka havaittiin aivan alueen pohjoisosassa. Pyy on alueen runsaslukuisin kanalintu ja lajin löytää alueelta kuusivaltaisista metsäkuvioista, joissa sekapuuna
kasvaa lehtipuita. Laji viihtyy erityisesti rehevissä notkelmissa ja puronvarsikuusikoissa. Pyy
on alueen kuusimetsien peruslajeja, ja se kuuluu myös metsästettäviin riistalintuihin.

Alueella havaittiin naarasteeri
15
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Teeri (Tetrao tetrix) 1-2 paria ja noin 10 koirasteertä.

Alueella tehtiin yhteensä noin 15 teerihavaintoa, joista yksi koski alueen eteläreunassa havaittua yksinäistä naarasteertä. Tämän lisäksi alueella havaittiin yhteensä noin 10 koirasteertä,
jotka viihtyivät erityisesti alueen länsireunan kallioalueella sekä alueen kaakkoisnurkkauksessa lohkon 11 alueella. Lajista ei tehty poikuehavaintoja. Saaristoalueella teeri on vähälukuinen pesimälaji, joka suosii pesimäpaikkoinaan suon ja metsän reunavyöhykkeitä. Lajille
tyypillistä pesimäympäristöä on alueella niukasti.

Metso (Tetrao urogallus) 2 koirasta

Hieman yllättäen alueelta tehtiin kaksi metsohavaintoa, joista toinen koski alueelle johtavalla
tiellä havaittua nuorta koiraslintua ja toinen vanhaa ukkometsoa, joka viihtyi alueen kaakkoisosan kalliolla. Vanhasta metsokukosta tehtiin havaintoja lähes jokaisella käyntikerralla.
Alueelta löytyi myös metson talvisia jätöksiä. Ajankohdan vuoksi metson soidinpaikkaselvitystä ei ollut mahdollista tehdä. Vaikka naarasmetsoa ei alueella havaittu, viittaa nuoren
koiraan läsnäolo aiempaan onnistuneeseen pesintään.

Huuhkaja (Bubo bubo) 1 pari

Selvityksessä ei kuunneltu pöllöjä lopputalvesta ja myyräkantojen romahdus talvella 2016–
2017 aiheutti sen että pöllöhavaintoja tehtiin koko Etelä-Suomessa niukasti. Hieman yllättäen
Purunpään länsireunalta, aivan Natura alueen rajalta löytyi huuhkajan maastopoikanen ja
sitä vartioiva aikuinen huuhkaja. Purunpään alueelta on tehty aiemminkin pesimäaikaisia
huuhkajahavaintoja ja alueella on useita lajille sopivia kalliojyrkänteitä pesimäpaikaksi. Lajin
tarkkaa pesäpaikkaa ei etsitty, mutta todennäköisesti lajin pesäpaikka sijaitsee Träskdalenin
jyrkänteellä, joka kuuluu Natura-alueeseen. Mikäli pesäpaikka on suojaisa, sitä voidaan käyttää vuosikausia.

Palokärki (Dryocopus martius) 1-2 paria

Lähes jokaisella alueelle tehdyllä maastokäynnillä havaittiin palokärkiä ja yksi havainnoista koski maastopoikuetta, jossa oli ainakin kaksi jo hyvin lentävää maastopoikasta. Alueen
puissa näkyi runsaasti palokärjen ruokailujälkiä ja alueelta löytyi myös palokärjen vanhoja
pesäkoloja. Alueella saattaa pesiä jopa kaksi palokärkiparia. Palokärjen reviiri on usean neliökilometrin laajuinen ja lajin ruokailulennot voivat ulottua kilometrienkin päähän pesältä.
Lajin ruokailujälkiä näkyi koko tutkimusalueella ja alue kuuluu useamman palokärkiparin
elinpiiriin varsinkin talviaikaan, jolloin parien ruokailualueet menevät usein päällekkäin.

Huuhkaja pesi alueella
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Harmaapäätikka (Picus canus) 1 pari

Alueen pohjoisosasta löytyi harmaapäätikan maastopoikue, jossa oli 2-3 poikasta. Mahdollista pesäpaikkaa ei ollut mahdollista määrittää, mutta alueella on suurikokoisia lehtipuita,
joihin laji pystyy hakkaamaan pesäkolonsa. Harmaapäätikka suosii kulttuuriympäristöä elinympäristöinään ja monet reviirit sijaitsevat jalopuulehdoissa. Toisaalta laji saattaa pesiä kaukanakin asutuksesta, mikäli alueella kasvaa vankkarunkoista sekametsää ja erityisesti haapoja. Hyvin usein pesäpaikka sijaitsee pellonreunus haavikossa.

Kehrääjä (Gaprimulgus europaeus) 2-3 paria

Purunpää on tunnettu kehrääjäreviireistä ja alueella havaittiin 15.6 kolme eri ääntelevää
kehräjää. Lajin saalistusreviiri on laaja, eikä reviirin rajojen tulkitseminen ole helppoa. Lajin maassa sijaitseva pesäpaikka löytyy vain sattumalta ja pesinnän varmistaminen on usein
mahdotonta. Kemiönsaaren kalliomänniköissä elää hyvin elinvoimainen kehrääjäpopulaatio.

Kangaskiuru (Lullula arborea) 1-2 paria

Alueen keskiosan laajalla kallioalueella havaittiin laulava kangaskiuru kesäkuun loppupuolella ja alueen eteläpuolen korkeimmalla kallioalueella kangaskiurupoikue heinäkuussa. Ilmeisesti toista pesimäkierrosta aloitteleva lintu liikkui laajalla alueella, eikä ole täysin poissuljettua, että kyseessä olisi havaitun poikueen koiraslintu. Kangaskiuru on harvalukuinen
laajojen, karujen kallioalueiden pesimälintu. Nykyisin suuri osa lajin reviireistä sijaitsee ihmisen luomissa ympäristöissä, kuten kalliolouhoksilla ja soranottoalueilla. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa laji luetaan vaarantuneisiin (VU) lintulajeihin.

Pikkusieppo (Ficedula parva) 1 pari

Alueen pohjoisosassa Starrängarnan pellon lounaispuoleisella entisellä korpialueella havaittiin laulava pikkusieppo ja alueella nähtiin myös naaraspukuinen lintu. Vanha koiraslintu
reagoi soitettuun atrappiin hyvin voimakkaasti ja erittäin todennäköisesti laji pesi alueella,
vaikka pesintää ei varmistettu. Pikkusieppo on vanhojen metsien indikaattorilajeja ja viime

Alueella oli harmaapäätikkareviiri
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vuosina lajin pesimäkanta on ilmeisesti vahvistunut Etelä-Suomessa. Samalta alueelta on havaintoja pikkusieposta myös aiemmilta vuosilta.

3.2.4 Alueella pesivät /esiintyvät kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym.
2015) mainitut lintulajit

Hömötiainen (Poecile montanus) 1 pari (VU=vaarantunut)

Aiemmin metsien peruslajistoon kuuluneen hömötiaisen kanta on romahtanut Suomessa
ja erityisesti Etelä-Suomessa laji on nykyisin hyvin vähälukuinen. Ainoa alueen hömötiaishavainto tehtiin samalla korpilaikulla, jossa oli pikkusiepporeviiri. Havainto koski aikuista
lintua, jolla oli ruokaa nokassaan. Alueella on useita hömötiaisen pesimäpaikaksi sopivia
lahopuupökkelöitä.

Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) 3 paria (VU=vaarantunut)

Alueen keskiosassa sekä alueen kaakkoiskulmassa tehtiin havaintoja töyhtötiaisista. Havainnoista kaksi koski töyhtötiaispoikuetta, jossa kummassakin oli vähintään 3 poikasta. Tämän
lisäksi alueen pohjoisosassa nähtiin heinäkuun alussa aikuinen yksi liikkuva lintu, joka tulkittiin pesiväksi. Alueella on runsaasti lajin pesäpaikaksi käyttämiä lehtipuupökkelöitä. Laji viihtyy karuilla mäntyä kasvavilla alueilla ja lajille sopivaa elinympäristöä on alueella runsaasti.
Uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi luokiteltu töyhtötiainen kärsii metsien nuorentumisesta kuten moni muukin metsälaji.

Punatulkku (Pyrhula pyrhula) 1 pari (VU=vaarantunut)

Alueen pohjoisosassa havaittiin aikuinen punatulkku kuusivaltaisessa notkelmassa ja alueella
on jonkin verran lajille tyypillistä pesimäympäristöä. Hiljainen koiraslintu oli todennäköisesti
hakemassa ruokaa pesäpoikasille. Aiemmin runsaslukuisen punatulkun pesimäkanta on nopeasti pienentynyt ja nykyisin laji luetaan jo vaarantuneisiin lajeihin.

4.2.3 Muu arvokas linnusto

Pikkutikka (Dendrocopos minor) 1 pari

Lohkon 4 tienvarressa havaittiin pikkutikkanaaras lahopuupökkelöitä tutkimassa.

Nuolihaukka (Falco subbuteo) 1 pari

Heinäkuun kasvillisuusselvityksen yhteydessä havaittiin aivan tutkimusalueen pohjoisosassa
varoitteleva nuolihaukka ja myöhemmin samalta alueella havaittiin nuolihaukkapoikue. Lajin todennäköinen pesäpaikka sijaitsi tutkimusalueen ulkopuolella korkeapuustoisessa rantamännikössä. Alue kuuluu Natura-alueeseen.

Isokäpylintu (Loxia pytyopsittacus) 2 paria

Lohkon 5 kallioalueella ja myös alueen kaakkoisosan kallioalueella havaittiin isokäpylintuja
useimmilla käyntikerroilla. Laji pesii normaalisti varhaiskeväällä, mutta jostain syystä kummallakin alueella havaittiin laulava koiras vielä kesäkuussa. Koiraiden lisäksi alueella havaittiin naaraspukuisia lintuja, joista osa lienee tämän kevään poikasia. Purunpään alueella
isokäpylintuja havaitaan säännöllisesti ja Kemiönsaaren kallioalueet ovat lajin suosimia pesimäalueita.
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4.3 Liito-oravaselvitys
4.3.1 Johdanto
Liito-orava (Pteromys volans) kuuluu EU:n Luontodirektiivin liitteen IV lajeihin ja on siten
erityisesti suojeltu laji koko EU:n alueella. Kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym.
2010) laji kuuluu luokkaan vaarantuneet (VU). Suomen liito-oravapopulaation kokoa on vaikea tarkasti selvittää, mutta seurantatutkimusten perusteella laji näyttää taantuneen viimeisen
vuosikymmenen aikana jopa 30 %. Liito-oravan suojelustatus on vahva, sillä Luontodirektiivin 12 artiklan I kohta edellyttää, että lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkoja ei hävitetä eikä
heikennetä. Alueellinen ympäristökeskus voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan, mikäli lajin
suojelutaso säilyy suotuisana.

4.3.2 Käytetty menetelmä
Tutkimusalueella tehty liito-oravaselvitys toteutettiin jätöshavainnointimenetelmää käyttäen. Inventoinnissa liito-oravan keltaisia jätöksiä haettiin lajin mahdollisten oleskelu- ja ruokailupuiden tyviltä ja oksien alta 14.6.2017. Samalla alueelta haettiin mahdollisia pesä- ja
päivälepokoloja. Alueelta tutkittiin kaikkien suurikokoisempien puiden tyvet liito-oravan jätösten löytämiseksi. Talvijätösten lisäksi inventointialueelta haettiin liito-oravan jättämiä virtsamerkkejä, jotka värjäävät erityisesti haapojen epifyyttisammaleet keltaisiksi ja tuoksuvat
voimakkaasti läheltä nuuhkaistessa. Lisäksi alueelta etsittiin liito-oravan jättämiä syönnöksiä
ja muita ruokailujälkiä. Lajin suosimien ruokailupuiden alta löytyy silmuja ja oksankärkiä ja
kesäaikana myös pureskeltuja lehtiä, joita kertyy joskus runsaastikin puiden alle. Mahdollisia
ruokailujälkiä ja virtsamerkkejä etsittiin myös muiden selvitysten yhteydessä systemaattisesti.

4.3.3 Tulokset
Alueelta ei löytynyt merkkejä liitooravan esiintymisestä, mutta alueen
entiset korpilaikut ovat lajille sopivaa ja paikoin jopa optimaalista
elinympäristöä. Alueella on myös
kolopuita ja runsaasti nuorta lehtipuustoa lajin ravinnoksi. Sen sijaan
alueen mäntyä kasvat, karut kallioalueet eivät sovi lajin elinympäristöksi. Kemiönsaaren liito-oravat
esiintyvät pääosin saaren keskiosissa, mutta lajia tavataan myös rantalehdoissa esim. Mjösundin alueella. Purunpään alueelta lajista ei
tiettävästi ole havaintoja.

Komea rauduskoivunpahka lohkon
5 alueella
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5. Yhteenveto
Purunpään tutkimusalueella ei ole Luonnonsuojelulain 29§ mukaisia suojeltavia luontotyyppejä. Alueella kasvaa yksittäisiä tammia ja pähkinäpensaita, mutta jalopuulehtoja tai pähkinälehtoja ei ole alueelle kehittynyt. Alue on niukkavetistä, eikä Vesilain (Vesilaki 587/2011)
tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ole alueella. Metsälain 10 § mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä on alueella runsaasti. Yli puolet alueesta on karua kalliomaastoa ja alueella
on useita jyrkänteitä jotka täyttävät Metsälain vaatimukset erityisen tärkeästä elinympäristöstä. Natura suojelun edellyttämiä luontotyyppejä alueella on määrällisesti runsaasti. Alueen
kalliomänniköt ovat vanhoja ja luonnontilaisia ja ne täyttävät Luonnonmetsä mäntyvaltaiset
vanhat metsät Natura-luontotyypin vaatimukset selkeästi. Lisäksi alueen avokalliot ovat Silikaattikalliot Natura-luontotyyppiä. Nämä alueet ovat myös Metsälaissa tarkoitettuja erityisen
arvokkaita elinympäristöjä. Alueen kuusivaltaiset sekametsänotkelmat ovat ojitettuja, mutta
edelleen kosteapohjaisia. Nämä alueet ovat olleet ennen ojitusta osittain tervaleppäkorpia,
saniaiskorpia sekä mahdollisesti myös heinäkorpia, jotka kaikki ovat arvokkaita luontotyyppejä. Korpien putkilokasvilajistoa on edelleen alueella runsaasti, vaikka mitään erityisen vaateliasta lajistoa ei alueelta löytynyt. Nämä korvet on helppo ennallistaa ojat tukkimalla. Vaikka
aluetta on hoidettu talousmetsänä, siellä on paikoin keskimääräistä talousmetsää runsaammin
lahopuuta, joka lisää alueen monimuotoisuutta huomattavasti. Osa alueesta on tuuliherkkää,
joten lahopuuta alueelle syntyy luontaisesti runsaasti.
Alueen pesimälinnusto on arvokasta ja pesimälajistoon kuuluu runsaasti EU:n lintudirektiiviin liitteen I lajeja. Näistä lajeista alueella havaittiin pesivänä: huuhkaja, pyy, teeri, metso,
palokärki, harmaapäätikka, kehrääjä, kangaskiuru ja pikkusieppo. Lisäksi alue kuuluu usean
merikotkaparin ja kalasääksen reviiriin. Purunpään alueella pesii useita kansallisessa uhanalaisluokituksessa (Tiainen ym. 2015) mainittuja lintulajeja kuten töyhtötiainen, hömötiainen
ja punatulkku. Alueella on myös huomattava merkitys lintujen syysmuuton aikaisena kerääntymisalueena erityisesti vaelluslintujen osalta.
Vaikka lepakoita ei selvitetty, niitä alueella varmuudella esiintyy, ja alueella on myös rikkonaisia kalliolohkeamia, jotka saattavat olla lepakoiden talvehtimispaikkoja.
Alueen nisäkäslajisto on runsas ja alueella on hyvin tiheä metsäkauriskanta ja alueella esiintyy myös näätiä. Alueen pienpetokantoja pidetään kurissa systemaattisella pyynnillä,
mikä osaltaan selittää alueen poikkeuksellisen tiheän kanalintukannan. Liito-oravia ei alueella havaittu, mutta alueella on lajille sopivaa elinympäristöä jonkin verran.
Alueen ehkä tärkein suojeluperuste on alueen yhtenäisyys ja suuri pinta-ala. Alueella ei
ole asutusta ja vain niemen kärjessä on kaksi kesäasuntoa. Lisäksi aluetta ympäröi Naturaalue niin länsi- kuin eteläpuolellakin. Alueen suojelu synnyttäisi laajan, yhtenäisen suojelualueen, joka mahdollistaisi myös suuren reviirin vaativien lajien esiintymisen. Suojelu mahdollistaisi myös lahopuujatkumon, joka loisi edellytykset useiden vanhojen metsien lajien
leviämiseen alueelle.
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