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1. Johdanto
Tämä luontoselvitys on tehty Rudus Oy:n toimeksiannosta Sipoon Fågelbackenin louhinta-alueen
lähistöllä sijaitsevien kahden suoluontokohteen alustavaa arviointia varten syksyllä 2014.
Toinen toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsevista luontokohteista on ns. ”Keuksuo”. Keuksuota ei
ole nimetty peruskartassa, mutta sille johtava tie on nimetty Keuksuontieksi, mistä systä tässä
käytetään kyseisestä kosteasta alueesta nimeä Keuksuo. On tosin mahdollista, että tien nimi viittaa
myös lännempänä olevaan Koukkusuohon, jonka osalta arvioitiin myös kasvillisuus.
Alueet kuljettiin läpi 4.9. (Keuksuo, linnusto, elinympäristöarviointi), 16.9.2014 (Koukkusuo,
kasvillisuus), 22.9. (Keuksuo, kasvillisuus). Maastokäyntien yhteydessä pyrittiin arvioimaan
alueiden tilaa ja merkitystä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia eri lajeille ja lajiryhmille.
Katselmusajankohdasta johtuen linnustollisia arvioita voi pitää suuntaa-antavina, kasvillisuuden
osalta suotyypit oli mahdollista arvioida suhteellisen tarkasti.
Tämän alustavaksi tarkoitetun luoontokatsausraportin on laatinut FM (biologi) Tommi Lievonen,
joka vastasi myös linnustoarviosta sekä muista eläinrymäarvioista. Kasvillisuusarviot on tehnyt FM
(biologi) Krister Karttunen.

Selvitysalueet. Keuksuo näkyy alla vihreällä vinoviivoituksella ja ojitettu Koukkusuo sinisellä.
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2. Kasvillisuus
2.1. Keuksuo
Maastokäynti tehtiin kasvillisuuden osalta 22.9.2014. Alueen suot ovat edustavia ja puustoltaan ja
hydrologialtaan lähes luonnontilaisia. Vallitseva suotyyppi, sarakorpi eli nevakorpi, on luokiteltu
Etelä-Suomessa vaarantuneeksi. Alue muodostaa yhtenäisen useiden suotyyppien kokonaisuuden ja
on pinta-alaltaan suhteellisen laaja (6,5 ha); suoalue on suojeluarvoltaan merkittävä.
Alueen vallitseva suotyyppi on sarakorpi. Sitä luonnehtii märkä, tasainen välipinta, jolla
nevakasvillisuus vallitsee ja kuivemmat, puustoiset, korpikasvillisuuden luonnehtimat mätäspinnat;
suotyypin puusto on harvaa ja kituliasta. Tyypillisimmillään tyyppi esiintyy alueen etelä ja
keskiosissa; paikoin suon kasvillisuus lähestyy muita suotyyppejä; puusto on tiheämpää ja
järeämpää, mutta niilläkin mätäs ja välipinta vuorottelevat mosaiikkimaisesti.
Suo viettää pohjoisesta etelään ja samalla ravinteisuus, korpien lajisto, ja märkyys, luhta- ja
nevalajisto, lisääntyvät. Alueen keskiosan kapeikko, missä pintavalunnan voi arvella vaikuttavan
voimakkaimmin, on selvästi rehevin ja luhtaisin osa-alue. Aluetta rajaavat mäet, joilta tuleva
pintavalunta ja toisaalta alueen suhteellisen vähäinen kallistus ovat olleet soistumisen edellytyksiä.
Lisäksi pohjaveden pinnan taso vaikuttaa suon hydrologiaan ja kasvillisuuteen.
Alueen eteläosa, 2,7 ha, on tyypillistä sarakorpea. Märkä välipinta on vallitseva, mättäiden osuus
vaihtelee 10-40%. Puusto on suotyypille luonteenomaista: mättäillä kasvavaa kituliasta, 1-2m
korkeaa kuusta, hieskoivua, tervaleppää ja niukasti mäntyä sekä paikoin tiheää, matalaa pajukkoa.
Puuston peittävyys on 20-50%, pensaskerroksen pajukon 2-60%.
Välipinta on karua saranevaa, valtalajeina pullosara ja rämerahkasammal, joukossa myös
luhtataisuutta ilmentäviä lajeja, kuten jouhivihvilä vehka ja kurjenjalka Mättäät ovat suhteellisen
korkeita, 50 cm välipintaa ylempänä. Niiden kenttä ja sammalkerroksessa runsaina esiintyvät
puolukka ja mustikka sekä rämerahakasammal, punarahkasammal ja korpirahasammal
Siirryttäessä pohjoiseen keskiosan kapeikko, pinta-alaltaan 0,7 ha, on luhtaisempaa ja puustoltaan
järeämpää; välipinnan nevakasvillisuuden osuus on edellistä pienempi. Suotyypiltään osa-alue
lähestyy ruoho- ja heinäkorpea. Siellä vuorottelevat mosaiikkimaisesti mätäspinta, välipinta ja
rimpipinta. Lajistossa mm. luhtalajit vehka, raate, kurjenjalka, järvikorte, viitakastikka,
jouhivihvilä, ranta-alpi ja hapra-rahkasammal, sekä lähteisyyttä kuvastavat hetesirppisammal ja
kiiltosirppisammal. Mätäspinnoilla kasvaa suhteellisen järeää kuusta ja koivua, läpimitaltaan 20-50
cm, ja kitulista tervaleppää sekä pajukkoa, puuston peittävyys on noin 60%. Keskiosassa nevakorpi,
1,0 ha, on lajistoltaan niukempi, luhtaisuutta ilmentävät lajit lähes puuttuvat.
Koilliskulman suo on tyypiltään lähinnä korpirämettä, jonka pohjakerroksessa kuitenkin
vuorottelevat mosaiikkimaisesti nevainen välipinta ja kuivempi mätäspinta. Puusto on tiheää ja
yhtenäinen, sen latvuskerroksen muodostaa, järeähkö, läpimitaltaan 20-30 cm, paikoin keloutuva
mänty, joukossa harvakseltaan koivua, läpimitaltaan noin 20 cm, ja tiheä, matala, 2-5 m,
läpimitaltaan noin 10 cm, kuusikko. Mätäspinnoilla kasvaa puolukkaa, mustikkaa, pallosaraa ja
tupasvillaa sekä räme-, puna- ja korpirahkasammalta ja seinäsammalta; välipinnoilla raatetta sekä
räme- ja korpirahkasammalta ja korpikarhunsammalta.
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Luoteinen osa-alue on tasainen, mätäs- ja välipintojen vuorottelu puuttuu. Suotyyppi on sararäme.
Puusto on harvaa, valtapuu on mänty joukossa matalaa koivua, 1-5 m, ja kuusta, korkeudeltaan noin
1m. Kasvillisuudessa vallitsevat jouhisara ja rämerahkasammal, joukossa niukasti raatetta,
suokukkaa ja tupasvillaa.
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Yhteenveto
Alueen suot ovat edustavia ja puustoltaan ja hydrologialtaan lähes luonnontilaisia. Vallitseva
suotyyppi, sarakorpi eli nevakorpi, on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneeksi. Alue muodostaa
yhtenäisen useiden suotyyppien kokonaisuuden ja on pinta-alaltaan suhteellisen laaja (6,5 ha);
suoalue on suojeluarvoltaan merkittävä.

2.2. Koukkusuo
Kuvaus
Suo on jyrkästi ja selvärajaisesti kivennäismaiden, moreeni ja kallioalueiden, rajoittama. Sen
valuma-alue, alue jolta suolle voi tulla pintavesiä kuten lumen sulamisvesiä, on karttatarkastelun
perustella pieni. Toisaalta rinteiden jyrkkyys saattaa lisätä valuntaa. Itse suolla valumasuunta on
pohjoiseen. Turvekerros lienee paksuimmillaan yli metrin, ojien syvyyden perusteella arvioiden;
suo on tasapintainen, selviä matäs- tai välipintoja ei erotu. Suo on ojitettu, sarkaleveys on noin 50
metriä, ojat purkautuvat pohjoiseen. Alueen pinta-ala, pois lukien ulkoilutien itäpuolinen osa ja
pohjoisessa metsäsaarekkeiden erottama alue, on noin kymmenen hehtaaria.
Puusto on mäntyvaltaista, tiheää ja melko kookasta, läpimitaltaan 15-30 cm, tasaikäistä, männyn
taimia tai kelottuneita puita ei suolla ole. Paikoin esiintyy pieniä, alle kolmen metrin korkuisia
hieskoivuja.
Alueella vallitsee suokasvillisuus. Lajien runsaussuhteita, yleisyyttä ja peittävyyttä, kuvataan
taulukossa 1. Yleisyys kuvastaa kuinka suurella osalla aluetta tai osa-aluetta jokin laji esiintyy,
ikäänkuin alue olisi jaettu sataan ruutuun, joilla lajien esiintymistä havainnoidaan; peittävyys taas
kuinka suuren osan noin yhden neliömetrin ruudusta kasvilaji tyypillisesti kasvaessaan peittää.
Suon kasvillisuudessa voidaan erottaa kaksi osa-aluetta. Pohjoisosassa suopursu (Ledum palustre)
on kenttäkerroksen valtalaji, tupasvilla ja muurain ovat yleisiä, mutta peittävyydeltään vähäisiä;
rahkasammaleet peittävät pohjakerroksessa alle puolet, mutta rämeille tyypillisten lajien määrä on
melko korkea (Kuva 2.). Muutkin rämevarvut ja jopa nevoille tyypillisemmät lajit (Andromeda
polifolia, suokukka; Vaccinium oxycoccos, karpalo) ovat yleisiä. Erityisesti osa-alueen
koillisreunalla ulkoilutien läheisyydessä metsäsammaleet (Plerozium schreberii, seinäsammal;
Dicranum polysetum; kangaskynsisammal) ja mustikka (Vaccinium myrtillus) ovat runsaita; näitä
lajeja voidaan kuitenkin tavata myös täysin luonnontilaisilla soilla. Eteläisellä osa-alueella
suovarpujen peittävyys on pienempi ja kanerva runsain varpu; pohjakerroksessa on melkein
yksinomaan rahkasammalia. Ruskorahkasammal (Sphagnum fuscum) esiintyy pieninä laikkuina.
Alue rajoittuu idässä ulkoilutiehen, joka lienee rakennettu suon päälle: sen takana on vielä kapea
kaistale suokasvillisuutta.
Ojat ovat kokonaan kasvittuneet. Niissä on runsaasti tupasvillaa ja niitä peittää haprarahkasammal
(Sphagnum riparium). Se on laji, joka erittäin usein leviää ojiin, mutta puuttuu varsinaisesta
suokasvillisuudesta. Aluetta tutkittiin 14.9.2014 noin neljän tunnin ajan.
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Suotyyppi
Soiden luokittelu eri tyyppeihin perustuu mm. puustoon ja kasvilajien runsaussuhteisiin
kenttäkerroksessa (varvut, sarat ja ruohot) ja pohjakerroksessa (sammaleet). Voidaan erottaa
esimerkiksi nevoille tai rämeille tyypillisiä lajeja, vain tietyllä suotyypillä kasvavia, tyypillisiä
metsälajeja tai lajeja, jotka menestyvät niin metsissä kuin soilla. Yksittäisten lajien esiintymisen
perusteella ei suotyyppiä voi määrittää, vaan on tarkasteltava lajien runsautta.
Suomessa on erotettu monia kymmeniä erilaisia suotyyppejä ja arvioitu niiden levinneisyyttä ja
uhanalaisuutta. Useimmilla rämetyypeillä puustossa vallitsee mänty, kenttäkerroksessa rämevarvut
ja pohjakerroksessa rahkasammaleet. Ojitetuille soille on kuvattu omia kasvillisuustyyppejään,
kuivumisen ja kasvillisuuden muuttumisen voimakkuuden mukaan: ojikko, muuttuma ja
turvekangas.
Koukkusuo on tyypiltään isovarpuräme muuttuma. Tyypille tunnusomaisesti turvekerros on
kohtalaisen paksu ja yhtenäine. Rämevarvut, suopursu, juolukka tai kanerva, ovat vallitsevia;
rämeiden rahkasammallajit ja muut suosammaleet (Polytrichum strictum, rämekarhunsammal;
Dicranum bergeri, rämekynsisammal) ovat melko yleisiä; lisäksi jopa enemmin nevoille tyypilliset
varvut, suokukka ja karpalo, ovat yleisiä.
Muihin suotyyppeihin voisi viitata metsäsammalten ja mustikan runsaus, mutta se johtunee
ojituksen aiheuttamasta kuivumisesta. Suon eteläosa ja osin pohjoisosa ovat vähiten muuttuneita ja
niitä voisi pitää vasta ojikkovaiheessa olevina, toisaalta koillisreunan kasvillisuus on muuttunut
siinä määrin, että se voitaisiin katsoa turvekankaaksi.
Isovarpurämeitä pidetään Etelä-Suomessa uhanalaisina, vaarantuneena luontotyyppinä.
Luonnontilaisuus
Alue on ojitettu ilmeisesti jo vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Ojaverkko on kuitenkin suhteellisen
harva ja melkoiselta osin jo umpeutumassa. Suo lienee kuivahtanut, mikä näkyy kasvillisuudessa
metsäsammalien runsautena rahkasammalten kustannuksella. Jälkimmäisen tiedetään olevan
yleinen ojitusalueilla. Lisäksi metsävarpuja (Vaccinium myrtillus, mustikka) ja hieskoivua on
suhteellisen runsaasti. Toisaalta alueella ovat säilyneet rämeille tyypilliset sammallajit,
isovarpurämeen tyyppilajit ovat edelleen vallitsevia ja monet muut suovarvut runsaita.
Puustossa ojituksen vaikutukset ehkä näkyvät männyn kasvun voimistumisena, mistä ei kuitenkaan
ole varmuutta, ja hieskoivun taimettumisena.
Koukkusuon voidaan arvioida olevan edustavuudeltaan luokassa hyvä tai jopa erinomainen. Kaikki
suotyypin tunnuslajit löytyvät alueelta, eikä lajistossa ole tyypille kokonaan vieraita lajeja.
Luonnontilaltaan alue kuluu luokkaan hyvä. Ojituksen vaikutukset näkyvät vesitaloudessa ja lajien
runsaussuhteissa, mutta vaikutukset eivät liene pysyviä. Puuston tasaikäisyys heikentää suon
rakenteellista luonnontilaisuutta jossain määrin.
Suon ojat ovat jo pääosin kasvittuneet ja vähitellen umpeutumassa. Ne ovat kuitenkin edelleen suon
pintaa alempana, joten alueen kuivuminen todennäköisesti jatkuu hitaasti edelleen, vaikka
kunnostusojituksia ei tehtäisi. Ulkoilutie suon itäreunalla on myös voinut vaikuttaa kuivattavasti: se
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on voinut katkaista pohjavesivaikutuksen ja se estää pintavalunnan idästä.
Ennallistamistoimenpiteillä suon luonnontilan ja edustavuuden voisi palauttaa.
Uhkat
Ulkoilutien läheisyys voi johtaa opportunististen lajien, kuten horsmat, leviämiseen suolle.
Lisääntyvä retkeily saattaa lisätä tallausta. Kunnostusojitukset tai puuston hakkuut luonnollisesti
tuhoaisivat suon.
Pohjaveden pinnan aleneminen voisi vaikuttaa suon hydrologiaan. Muutokset pintavalunnassa ovat
myös uhkatekijä, jo nykyisin valunta lienee estynyt idästä ulkoilutien takia.

Umpeen kasvava oja ja Isovarpuista rämettä.
Yhteenveto
Koukkusuo on edustava isovarpuräme, jolla ojitettunakin luontotyypin ominaispiirteet ja lajisto ovat
hyvin säilyneet. Suon ennallistaminen olisi helppoa. Isovarpurämeet ovat uhanalainen luontotyyppi
Etelä-Suomessa ja näinkin laajat rämeet seudulla harvinaisia ja arvokkaita.

3. Linnustollisista arvoista
Ojitettua Koukkusuota ei käyty läpi linnustollista arviota varten. Keuksuon alue on useamman
erilaisen elinympäristön yhdistelmä. Siten toisistaan poikkeavia elinympäristöjä suosivat lajit voivat
hyödyntää sitä sekä pesintään että ravinnonhankintaan.
Linnustollisesti katsoen alue vaikuttaa kuitenkin ensitarkastelun perusteella sellaiselta, että se ei
muodosta yhtenäisiä, suurempia kokonaisuuksia sellaisia suotyyppejä, joilla olisi merkittävää
linnustollista merkitystä. Jotta suoympäristö muodostaisi linnustollisesti merkittävämmän
kokonaisuuden ja pystyisi ylläpitämään esim. märälle nevalle tyypillisiä lajeja, tulisi alueen olla
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selvästi suurempi. Toisaalta koko aluetta luonnehtii mosaiikki, jossa eri elinympäristöt vaihtuvat
nopeasti.
On selvää, että tällainen mosaiikki pystyy tarjoamaan elinympäristöjä joillekin sellaisille lajeille,
jotka hyödyntävät esim. kosteuden vaivaamien metsien alueita – mm. töyhtötiainen havaittiin
alueella. Muita havaittuja lajeja olivat talitiainen, sepelkyyhky, korppi (ylilento), vihervarpunen
(ylilentäviä), räkätti- ja mustarastaat sekä käpytikka (suoalueen ulkopuolella). Tällaisilla
satunnaishavainnoilla etenkin katsauksentekoaikaan ei voida katsoa olevan suurtakaan merkitystä.
Alueen pesimälajiston kartoittaminen edellyttäisi vähintään 2-3 käyntiä kevät-kesäaikaan.
On kuitenkin mahdollista arvioida, että todennäköisesti alue tarjoaa pesimismahdollisuuksia
jonkinlaiselle skaalalle varpuslintuja – pääasiassa tavanomaista metsien lajistoa, sillä varsinaisen
suolajiston esiintymiseksi alue on turhan pieni ja etenkin sulkeutunut. Pyy todennäköisesti esiintyy
alueella, mutta sekin ehkä enemään niiden hakkaamattomien reunametsien ansiosta, jotka kasvavat
tiheämpää kuusikkoa. Periaatteessa useammatkin tikkalajit voivat hyödyntää kosteuden vaivaamaa
metsäisempää aluetta.
Suoalueen itäpuolella on tehty hakkuita, mutta länsipuolilla jäljellä on melko varttunutta metsää
edelleen kostean alueen reunoilla. Nämä reunametsät yhdessä kostean ja enemmän lehtipuuta
kasvavan ja avoimen ymnpäristön kanssa muodostavat kokonaisuuden, jolla on enemmän
linnustollista kokonaisarvoa kuin pelkällä kostealla / märällä suoalueella. Monet lajit, joita alueella
todennäköisesti pesimälinnustokartoituksessa havaittaisiin, esiintyisivät alueella nimenomaisesti
reunametsien vuoksi, ei niinkään kostean korven vuoksi (poislukien esim. juuri töyhtötiainen).
Vaikka tällainen kostean korven kokonaisuus voi suotyyppinä olla Etelä-Suomessa arvokas, näin
pienialaisella alueella ei – etenkin jos reunametsät hakataan, kuten Keuksuon pohjoisreunassa on
tehty – ole erityisen suurta linnustollista arvoa. Säästämällä reunametsät alue tarjoaa tavanomaista
talousmetsää paremmat elinolosuhteet tavamnomaista suuremmalle määrälle lajeja.
Mikäli pitäisi elinympäristötulkinnan perusteella arvioida, mitkä lajit voisivat pesiä suoalueella,
arvio olisi seuraava: peippo, pajulintu, lehtokurppa, ehkä metsäviklo, töyhtötiainen, punarinta,
keltasirkku, mahdollisesti myös pyy ja lehtokerttukin. Mikäli vielä pystyssä olevat reunametsät
otetaan mukaan, lajilista voisi täydentyä mm. tiltaltilla, hippiäisellä, puukiipijälläkin, käpytikalla,
sepelkyyhkyllä, variksella, eri rastailla ja metsäkirvisellä. Mahdollisesti esiintyvän lajiston arvailu
ei yleisesti ottaen ole kovin suotavaa, muta tässä esitetyillä lajiesimerkeilläon tarkoitus tuoda esiin,
että alueen linusto on todennäköisesti varsin tavanomaista. Luonnollisesti aina yksittäisten
harvinaisempien lajien esiintyminen on mahdollista.
Linnustollisesti kokonaisuuden kannalta suurinta monimuotoisuutta pitäisi yllä tilanne, jossa
kostean suoalueen reunoilla on ainakin jonkin verran vanhenevaa puustoa, jolloin alue tarjoaa
monimuotoisemman elinympäristökokonaisuuden.

4. Luontodirektiivin IV(a) lajit
Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
on kielletty. Laki tarkoittaa, että kaikkien liitteen IV(a) lajien. lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat
suojeltuja eikä kielto edellytä mitään erillistä viranomaispäätöstä tullakseen voimaan. Myös
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esimerkiksi lisääntymis- ja levähdysalueille kulkevien liikkumisyhteyksien katkaiseminen on
katsottu näiden paikkojen hävittämiseksi ja siten lainvastaiseksi toimeksi. Niin sanotun Keuksuon
alueelta arvioitiin seuraavien luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien mahdollisuudet esiintyä alueella:
liito-orava, viitasammakko, sudenkorennot sekä lepakot. Näiden lajien ja lajiryhmien osalta on
tarkasteltu lisääntymis- ja levähdyspaikkojen mahdollista esiintymistä.
Liito-orava
Lajista ei havaittu merkkejä. Lajia etsittiin alueelta tarkastamalla soveltuvien puiden tyviltä
mahdollisia ulostepapanakasoja. On mahdollista, että lajia ei havaittu, koska kesäaikaiset ulosteet
ovat vaikeammin löydettävissä kuin talviaikaiset kellertävät ulostepapanat. Papanat on helpompi
havaita lajin suositeltuun kartoitusaikaan kevättalvella, jolloin ne näkyvät hangella paremmin.
Todennäköisimmältä kuitenkin vaikuttaa, että laji ei esiinny alueella; vanha ja vahvasti käytössä
oleva liito-oravan elinpiiri on yleensä havaittavissa ympäri vuoden, koska ulostepapanoita kertyy
suuria määriä mm. pesäpuun alle. Lisäksi tulee huomata, että vaikka lajin on todettu esiintyvän
myös ”epätyypillisissä” elinympäristöissä, kostea harvapuustoinen soistuva alue näin nuorella /
kitukasvuisella puustolla ei tarjoa lajille mitenkään erityisen hyvin soveltuvaa elinympäristöä.
Viitasammakko
Laji voi esiintyä alueella ja todennäköisesti esiintyykin, mutta sille eritysen hyvin sopivia
lammikoita tai ojia ei havaittu. Pienet kosteat lampareet ja vesialueet voivat luonnollisesti tarjota
lajille levähdyspaikkoja, mutta lajin esiintymisen tai puuttumisen varmistaminen vaatisi
lisäselvityksen. Todennäköiseltä lisääntymis- ja levähdyspaikalta alue ei kuitenkaan vaikuta.
Sudenkorennot
Alueella ei ole luontodirektiivin mukaisille lajeille sopivia elinympäristöjä – suolla ei ole sellaisia
vesialueita, joissa laji pystyisi lisääntymään.
Lepakot
Alueella ei tehty lepakkokartoitusta, mutta alueen ominaispiirteitä arvoitiin siltä kannalta, löytyisikö
suolta lepakoille soveltuvia lisääntymis- ja levähdysalueita. Yksittäiset lepakot voivat käyttää
puiden halkeamia, kallioiden halkeamia, luolia, koloja ja kivikoita ainakin lepopaikkoinaan
(päiväpiilot), mutta maastokäynnin perusteella alueella ei käytännössä ole sellaisia kohteita, jotka
voisivat toimia minkään lepakkolajin kunnollisena lisääntymis- tai levähdysalueena (jokin
luonnonkolo alueella varmasti on). Epäilemättä suolla ja sen reunamilla voi esiintyä
ravinnonhankintaan liittyvää lepakoiden liikkumista (jota voidaan detektorein ja lämpökameroin
sekä paljain silmin toki havainnoida), mutta lain tarkoittamia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
alueella ei todennäköisesti ole.
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5. Uhanalaisesta lajistosta ja tietolähteistä
Tätä selvitystä varten ei haettu alueellisia uhanalaistietoja. Niiden avulla voidaan kuitenkin
mahdollisissa jatkoselvityksissä kohdentaa selvityksiä tiettyihin lajeihin tai lajiryhmiin, mikäli
lähialueen uhanalaistiedot antavat siihen aihetta. Samoin paikallisen lintutieteellisen yhdistyksen
esim. 5 vuoden havaintorekisteriote laajennusalueelta ja lähialueilta saattaa antaa hyvää taustatietoa
alueen linnustosta, joskaan maastokatselmuksen perusteella ja alueen sijainti ja laatu huomioiden
laajennusalueelta tuskin löytyy mittavia havaintomääriä tai huomionarvoisia lajeja (ellei sattumalta
alueelta ole ilmoitettu jostain syystä poikkeuksellisen paljon havaintoja).

6. Muu eläimistö
Ei ole syytä olettaa, että alueen nisäkäslajisto tai muukaan fauna juuri poikkeaisi tavanomaisesta
metsälajistosta ja kosteita korpinotkoja ja märkiä ympäristöjä suosivista lajeista.

