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1 Johdanto 

Ilmatar Köyliö Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Säkylän Korpilevonmäkeen. 
Hankkeen kaavoitusta varten hankealueelle tehtiin luontoarvojen perustilaselvi-

tys vuonna 2020 ja täydentävä luontoselvitys lokakuussa 2021. Luontoselvityk-
sen tarkoituksena oli selvittää, oliko alueen luonnonympäristössä tapahtunut 
oleellisia muutoksia suhteessa hankealueen aiempiin selvitystietoihin vuodelta 

2015. Luontoarvojen perustilaselvitys on tehty aiemmin myös vuonna 2020. 

 

2 Selvitysalue 

Selvityksen kohteena olivat kaavan EO- ja EN-alueet, alueelle uudet hankkee-

seen liittyvät tielinjaukset sekä voimalapaikat (kuva 1).  

 

Kuva 1. Selvitysalueiden (sininen täyttö) sijainti suunnitelmakarttapohjalla. 

Länsiosan vinoviivoitettu alue on Leväyskallioiden EO-alue (kiviainesotto) ja itä-

osan ruutuviivoitetut alueet EN-alueita (sähköaseman sijoitusvaihtoehdot). 

Aiemmissa selvityksissä rajattu liito-oravan elinpiiri on esitetty vihreällä täy-

töllä. 

3 Menetelmä ja lähtötiedot 

3.1 Menetelmä 

Maastoselvitys tehtiin 30.10.2021. Maastossa kohteet kuljettiin läpi siten, että 

kaavan EO- ja EN-alueilta sekä tielinjauksilta saatiin luotettava ja kattava 
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käsitys kohteiden luonnonympäristöistä ja luontotyypeistä. Voimalapaikkojen 
osalta arvioitiin kohteiden mahdollisia muutoksia suhteessa aiemmin esitettyyn 

tietoon.  

Selvityksessä kiinnitettiin huomioita erityisesti metsälain, vesilain ja luonnon-

suojelulain mukaisiin luontotyyppeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin sekä mui-
hin mahdollisiin luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin ympäristöi-

hin. Tavanomaisia talousmetsiä ei lähtökohtaisesti ole huomioitu uhanalaisten 
metsäluontotyyppien osalta (metsiköiden edustavuus ja tila tyypillisesti selvästi 
heikentyneitä tai heikkoja). Maastotöistä vastasi biologi, FM Juha Kiiski / Sito-

wise Oy. 

3.2 Lähtötiedot 

Lähtötietoina käytettiin lajitietokeskuksen lajitietoja (saatu vasta maastokäyn-
nin jälkeen 1.11.2021) ja hankkeen aiempia luontoselvityksiä, joista keskeisin: 

• Ahlman, S. & Tuominen, H. 2015. Köyliön Korpilevonmäen tuulivoima-
puiston kasvillisuusselvitys 2015 

4 Tulokset 

4.1 Yleistä 

Selvitysalueen piensuot ovat lähes täysin ojitettuja. Ainoa selkeä ojittamaton 
suolaikku löytyi hankealueen läntisimmästä osasta. Sitä vastoin peruskartan 

mukainen ojittamaton suolaikku hankealueen itäosassa (EN-alueella) oli hiljat-
tain hakattu ja ajourien vuoksi muuttunut. Alueen metsät ovat kauttaaltaan 

eriasteisesti hoidettuja talousmetsiä. Selvitysalueen keskiosissa, voimalapaikan 
4 eteläpuolella on paikoin melko iäkkäitä ylismäntyjä, mutta metsiköt ovat vas-
taharvennettuja ja sijoittuvat pääosin ojitetuille turvekankaille. Itäisimmän EN-

alueen itäpuolella on hyvin pieni, kohtuullisen edustava kalliometsän osa.  



3 / 8 
Täydentävä luontoselvitys  

1.12.2021 

 

Kuva 2. Selvityksessä tunnistetut huomioitavat luontokohteet (=luontoinven-

tointikohteet) ja hankesuunnitelma. 

 

EO-alue, Leväyskalliot (kiviainesten ottoalue) 

Leväyskallioiden EO-alue sijoittuu kalliometsän laelle. Alueella vallitsevat män-
tyvaltaiset talousmetsät. Osa kallioalueesta on kuusisekametsää. Lakialueella 
vaihtelevat kuivahkon kankaan kanervaa ja jäkäliä kasvavat kallioiset osat ja 

tuoreiden kankaiden kasvillisuus. Alueella on muutamia maapuukeloja, mutta 
lahopuujatkumo puuttuu. EO-alueen pohjoisosa sijoittuu osittain kalliopaljastu-

mien välisen painanteen piensuolle (noin 0,4 hehtaaria). Kasvillisuudeltaan 
piensuo on tässä yhteydessä määritetty sararämeeksi. Suon valtapuusto on 
mänty ja kenttäkerroksen näkyviin lajeihin kuuluvat jouhisara, suopursu, kar-

palo sekä reunojen järvikorte. Paikoin kasvaa kituliaita koivuja (osa aiemmin 
kaadettu). Saraisuus ja varpuisuus ovat likimain yhtä vallitsevia. Leväyskallion 

sararämeellä on merkkejä aiemmista kitukasvuisten koivujen harvennuksista. 
Tästä huolimatta monimuotoisuuden kannalta olennaiset ominaispiirteet koh-
teella ovat säilyneet. Kohde on ojittamaton, mutta pieni. 
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Kuva 3. Leväyskallion sararämettä. 

Tielinjaukset 

Uusilla tielinjauksilla esiintyy lähes ainoastaan turvekankaita, voimakkaasti 
muuttuneita talousmetsiä, hakkuita ja taimikoita. Voimalapaikkojen 5 ja 6 vä-

lillä tielinjaus ylittää Sonnilanjoen. Ylityspaikalla ja sen ympäristössä Sonnilan-
joen varrella on runsaasti pystyyn kuolleita kuusia ja lehtipuupökkelöitä 

(koivu, harmaaleppä). Kohteella on myös melko järeää maalahopuuta run-
saasti. Jokivarren ulkopuolella alueet ovat joko nuoria tiheitä kasvatusmetsiä, 
taimikkoa tai avohakkuita. Jokivarren alue on kasvillisuudeltaan muuttunut (oji-

tusten muuttama ja heinittynyt), eikä edusta mitään selvää luontotyyppiä. Itse 
joki on maastossa tulkittu uomatuksi (alkuperäistä jokivarsille tyypillistä mean-

derointia ei havaittu) ja ojitusten yhteydessä ruopatuksi. 
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Kuva 4. Sonnilanjokivarren lahopuurikasta osaa. Taustalla näkyy joen länsipuo-

linen avohakkuu. 

Itäosan EN-alueet (sähköasemavaihtoehdot) 

Voimalapaikan 1 eteläpuolisista EN-alueista läntisempi on valtaosin hiljattain 
avohakattu. EN-aluerajauksen länsireunalla on varttunutta mäntyvaltaista, osin 
kivikkoista tuoretta kangasta. Avohakkuulta säästynyt metsikkö on aiemmin 

harvennettu, eikä alueella esiinny lahopuita. Peruskartan mukaan tällä alueella 
olisi soistumaa tai suota. Maastossa hakkuilta säästynyt länsireuna todettiin 

kuitenkin kasvillisuudeltaan kivennäismaiden tuoreeksi kankaaksi. Avohakkuun 
puolella on aiemmin sijainnut hyvin kapea soistuma- tai korpipainanne. Painan-
teen alueella oli maastokäynnillä ajouria.  

Itäisempi EN-alue on avohakattu. EN-alueen itäpuolella metsät ovat pääasiassa 
varttunutta kalliomännikköä, josta hyvin pieni osa on puustoltaan iäkkäämpää 

ja edustavaa. Paikalla on muutama iäkäs mänty ja maapuukelo. Edustava met-
sän osa sijoittuu hankealueen ulkopuolelle (Huittisten puolella rajaa). Edustava 
osa on vain muutaman aarin kokoinen, eikä sitä ole kuvioitu. 

Voimalapaikat 1-6 

Voimalapaikoilla kasvillisuus edustaa tyypillisiä tuoreiden kankaiden talousmet-

siä ja turvekankaita. Muista poiketen voimalapaikalla 5 esiintyy paikoin kalli-
oista mäntyvaltaista kasvatusmetsää. Yhdelläkään voimalapaikalla ei havaittu 
erityisiä luontoarvoja.  
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4.2 Huomionarvoiset luontokohteet 

Huomionarvoisiksi kohteiksi on katsottu Leväyskallion sararäme ja Sonni-
lanjokivarren lahopuurikas osa. Kumpikin kohde on arvioitu paikallisesti ar-

vokkaiksi. Sonnilanjokivarren aluetta ei kartoitettu laajemmin ja lahopuurikkaan 
kuvion rajaus saattaa jatkua etäämmäskin tien joenylityspaikalta. 

 

4.3 Huomionarvoiset lajit 

Huomionarvoisista lajeista selvityksessä havaittiin harvinainen kampasaniai-
nen (kampasulka). Laji oli vuoden 2000 uhanalaisarvioinnissa arvioitu Suo-
mesta hävinneeksi (RE), mutta nykyisin lajista tehdään lähes vuosittain yksit-

täisiä havaintoja. Tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinnissa lajin uhanalaisuutta 
ei ole arvioitu (NA, arvioimatta jätetty). Kampasaniainen on monivuotinen laji. 

 

Kuva 5. Hankealueen itäosan kampasaniainen. 

Kampasaniaisen kasvupaikka sijaitsee hankealueen itäosassa, nykyisen metsä-
autotien varrella.  Kasvupaikka sijaitsee nykyisen metsäautotien ja voimalapai-

kalle 1 suunnitellun tien erkanemiskohdassa. Kasvupaikka on metsäautotien itä-
puolen tienluiskan alaosassa, ojan reunalla. 
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Kuva 6. Kampasaniaisen kasvupaikka. Maastossa paikan löytää 

kahden metsäautotien länsireunalla kasvavan kuusen väliseltä 

tieosuudelta. Kuvan oikeassa reunassa näkyy eteläisempi tien 

länsireunan kuusista. 

 

Lajitietokeskuksen (1.11.2021) tiedoissa silmälläpidettävistä, uhanalaisista tai 
muista huomioitavista lajeista hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
on tehty havaintoja hömötiaisesta (EN), viherpeiposta (EN), töyhtötiaisesta 

(VU), hiirihaukasta (VU) ja aarnisammalesta (VU). Lintuja koskevat tiedot ovat 
hajahavaintoja valtatien 12 varrella liikkuneista yksilöistä vuosilta 2006 (var-

puslinnut) ja 2015 (hiirihaukka). Aarnisammalta on löydetty puolestaan Sonni-
lanjoen varrelta, valtatien 12 läheisyydestä (kuva 7). Kohteelle tai sen läheisyy-
teen ei ole suunniteltu hankkeeseen liittyviä toimintoja.  

 

Kuva 7. Aarnisammalesiintymän sijainti ja hankealuerajaus.  
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5 Johtopäätökset ja suositukset 

Suhteessa aiempiin selvitystietoihin (Ahlman 2015), selvityksen perusteella uu-
sia huomioitavia kohteita hankealueella ovat: 

• Leväyskallion sararäme: kohde suositeltava rajata rakennettavien aluei-
den ulkopuolelle ja pyrittävä suolaikun vesitalouden säilyttämiseen. 

• Sonnilanjoen lahopuurikas jokivarsi (selvitetty tielinjauksen lähialueen 

osalta): minimoitava ylityspaikan aluemenetykset linjaamalla tie kohti-
suorassa suhteessa uomaan. 

• Kampasaniaisesiintymä: kasvupaikan alueella metsätietä ei tule parantaa 
itäpuolen luiskan osalta (kasvupaikka säilytettävä). Kasvupaikan ojan ve-
sitalous tulee säilyttää ennallaan (ei ojituksia/perkauksia, jotka voisivat 

heikentää ojan vesitaloutta). Esiintymää suositellaan seurattavan (esiin-
tymä ei todennäköisesti ole kovin pitkäikäinen). 

 

Muilta osin selvitysalueen luonnonpiirteet ovat hakkuiden ja harvennusten joh-
dosta pääasiassa heikentyneet. 


