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Teiskon seurakuntakodin
luontoarvoista

(Teiskon

Kirkkotie

113)

alueen

Suunnittelualue inventoitiin 26.9.2017. Alueen pinta-ala on noin
0,8 ha. Se rajautuu etelässä ja idässä Teiskon Kirkkotiehen, länsija pohjoispuolella yksityisiin kiinteistöihin. Alue on jyrkkäpiirteinen,
sen länsiosa on korkeustasossa noin 100 mpy ja maasto nousee
koillisosaan tullessa tasoon 114 mpy, vain noin 100 metrin
matkalla. Jyrkin nousu on lännestä noin 1/3:n osuudella
suunnittelualueesta.
Suunnittelualue on voimakkaasti ihmistoiminnan muovaamaa ja
luonnontilaisen kaltaista metsää on lähinnä länsiosan jyrkänteellä,
sen tyvellä sekä idässä olevan varastorakennuksen itäpuolella.
Luonnontilaisen kaltaisen alueen kasvillisuustyyppi vaihtelee
lähinnä mustikkatyypin tuoreesta kankaasta paikoitellen
vuohenputkityypin tuoreeseen lehtoon.
Alueella olevaa luontaista kasvillisuutta edustavat mm.
sinivuokko (Hepatica nobilis)
vuohenputki (Aegopodium podagraria)
metsäkastikka (Calamagrostis arundinaceae)
mustikka (Vaccinium myrtillys)
sananjalka (Pteridium aquilinum)
taikinamarja (Ribes alpinum)
Puolikulttuurilajistoa (lajistoa, joka leviää tahattomasti ihmisen
mukana ja ihmisen luomissa elinympäristöissä) on runsaasti, josta
huomion arvoisimpia ovat
ketoneilikka (Dianthus deltoides, NT= silmälläpidettävä eli lähes
uhanalainen laji)
kissankäpälä (Antennaria dioica, NT)
ukontulikukka (Verbascum thapsus)
keltamaksaruoho (Sedum acre)
isomaksaruoho (Sedum telephium)

otavalvatti (Sonchus asper)
keltamo (Chelidonium majus)
kissankello (Campanula rotundifolia)
Varsinaista kulttuurilajistoa on myös runsaasti. Sitä edustavat mm.
keltapäivänlilja (Hemerocallis lilio-asphodelus)
ruttojuuri (Petasites sp.)
syyspäivänhattu (Rudbeckia laciniata)
tarhakäenkaali (Oxalis fontana)
töyhtöangervo (Aruncus dioicus)
kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris)
tuija (Thuja sp.)
isokultapiisku (Solidago gigantea)
idänkanukka (Cornus alba)
lumimarja (Symphoricarpos albus)
Kasvistoltaan arvokkain osa-alue
Kasvistoltaan arvokkain osa-alue on seurakuntakodin ja tien
välissä oleva kallioalue, jossa kasvaa luontaisen kaltaisen alueen
ympärillä ja seassa niin puolikulttuuri- kuin myös kulttuurilajistoa.
Kallioalueen luontainen lajisto on kuivahkon ja tuoreen kankaan
lajistoa. Puolikulttuurilajistoa ovat
kissankäpälä (NT)
keltamaksaruoho
keltamo
päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)
lampaannata (Festuca ovina)
kissankello
Kulttuurilajistoa ovat istutetut ja viljellyt lajit, joita kalliolta ovat
kalliomaksaruoho (Sedum reflexum)
hopeahärkki (Cerastium tomentosum)
vuorikaunokki (Centaure montana)
tarha-alpi (Lysimachia punctata)
mehitähti (Sempervivum sp.)
sammalleimu (Phlox subulata)
tarha-ajuruoho (Thymus vulgare)
mäkimeirami (Origanum vulgare)
keltapäivänlilja
pikkusydän (Dicentra formosa)
kuunlilja (Hosta sp.).

Liito-orava
Merkittävin
suunnittelualueen
tai
sen
välittömässä
lähivaikutusalueen luonnonarvo on liito-orava (Pteromys volans).
Liito-orava on rauhoitettu, EU:n luontodirektiivin liitteen IV ja
silmälläpidettävä
laji.
Luontodirektiivin
liitteen
IV
ja
luonnonsuojelulain
mukaan
liito-oravan
lisääntymisja
levähdyspaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää. Välittömästi
suunnittelualueen
pohjoisja
itäpuolella
(ja
osin
suunnittelualueellakin)
on
biotoopiltaan
liito-oravan
elinympäristöksi hyvin soveltuvaa metsää, josta löytyi 8
kolohaapaa. Alueen ympäristöstä on havaintoja liito-oravasta niin
länsi- kuin myös itäpuolelta, ja jopa aivan lähivuosilta, mutta
suunnittelualueen lähiympäristöä ei ole järjestelmällisesti tutkittu,
vaan havainnot ovat satunnaishavaintoja. Ottaen huomioon
lähialueen liito-oravahavainnot, suunnittelualuetta ympäröivien
metsien tilan ja kolopuiden runsauden, on jopa todennäköistä, että
lähimetsä on liito-oravan käytössä.

Lopuksi
Alueen suunnittelussa on otettava huomioon liito-oravan
mahdollinen esiintyminen suunnittelualueella ja ympäröivissä
metsissä niin, että metsän olemassaoloa kolopuineen ei
vaaranneta (esim tien tekeminen idän suunnalta). Kolopuut on
otettava huomioon juuristoineen. Alueelta olisi hyvä teettää liitooravaselvitys otollisempaan vuoden aikaan. Vaikka toisaalta
elinympäristö saattaa joinakin vuosina olla tyhjänäkin ja siksi liitooravan olemassaoloa olisi pystyttävä tarkkailemaan useana
vuotena.
Suunnittelualueen suunnittelussa on suositeltavaa ottaa huomioon
ketoneilikan ja kissankäpälän kasvupaikat sekä myös alueen
kasvistollisesti arvokkain osa-alue - kalllioalue seurakuntakodin ja
tien välissä. Kallioalueen kasvistollinen arvo on luokkaa
”paikallisesti arvokas”.
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