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Kansikuva: Inventoidun alueen etelärinteellä todettu kangasvuokko.
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JOHDANTO
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Savitaipaleen Pöksänlahden asemakaavan täydentävä
luontoinventointi tehtiin heinäkuussa 2015 (LIITTEET, Kartta 1.). Inventoinnin tavoitteena oli
todeta kaikki mahdolliset kangasvuokkojen esiintymät suunnittelualueesta erikseen rajatulla
alueella. Laji on VU-laji.
Suunnittelualue käsittää suppien välissä kulkevaa korkeimpien harjumuodostumien aluetta, joka
pohjoisessa rajautuu Pöksänlahteen. Suunnittelualueen maasto on kokonaisuudessaan harjumaata,
josta noin puolet on pohjoiseen viettävää rinnemaata ja puolet lakialuetta tai etelään ja itään
viettävää rinnemaata Pöksänlahden ranta-alueen harjumuodostuma todettiin joko MT- tai OMT kankaaksi. Muilta osin suunnittelualue todettiin VT-kankaaksi. Suunnittelualueen itä- ja etelärinteet
todettiin pääosin hakatuiksi, pohjoiseen viettävät rinteet kasvoivat kookasta keski-ikäistä
männikköä. Lähellä Pöksänlahden rantaa oli todettavissa sekapuuna kuusta ja aivan rantaviivassa
runsaammin koivuja ja leppiä (lähinnä tervaleppää). Pohjois- ja länsirinteiden viileys ja paksu
sammalkerros eivät suosi kangasvuokkoa, sen sijaan etelärinteiden paahteisuus voisi mahdollistaa
lajin esiintymisen. Tosin etelä- ja itärinteillä suoritetut hakkuut ovat aiheuttaneet voimakasta
heinien kasvua (sekä runsaasti hakkuujätettä), joka voi estää kangasvuokon kasvun myös etelä- ja
itärinteillä.

INVENTOINNIN TULOKSET
Kangasvuokkoa todettiin kolmena eri esiintymänä, joista kaksi lähekkäin rajatun alueen keskiosan
kumpareella, lähellä nykyistä Pöksänlahteen johtavaa tietä ja kolmas rajatun alueen ulkopuolella,
alueen reunan välittömässä läheisyydessä (esiintymien koordinaatit: 3535146:6788320,
3535133:6788313 ja 3535063:6788309). Esiintymien sijainnit on merkitty Karttaan 1. (LIITTEET).
Kaikki todetut esiintymät sijaitsivat rinteiden eteläsivuilla. Esiintymä (3535063:6788309) sijaitsi
suunnittelualueen ulkopuolella.

Suositus. Kangasvuokkoesiintymien ympärille tulee jättää riittävästi luonnontilaista ympäristöä,
joka myös säilyy luonnontilaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sora- tai asfalttipintaisen tien
voi vetää n. kahden metrin etäisyydeltä esiintymästä, jos tietä ei suolata ja liikenne tiellä on
vähäistä. Erittäin vilkas liikenne ja teiden suolaus lisää tien penkereiden ravinteisuutta, jolloin mm.
heinät valtaavat kasvualaa syrjäyttäen kangasvuokon (tällainen tilanne on lähinnä päätieverkon
varsilla, joilla suojavyöhyke tulisikin olla n. 20m)). Muuta maankäyttöä ajatellen (esim. pihapiirit)
luonnontilaisen suojavyöhykkeen tulee olla kahta metriä leveämpi mahdollisten ravinnevalumien
vuoksi. Jos pientaloalue kaavoitetaan esiintymän ylärinteen puolelle, tulisi suojavyöhykkeen olla n.
20m leveä tontin rajan ja esiintymän välillä. Edellä mainitut seikat tulisi ottaa huomioon alueen
maankäyttöä suunniteltaessa.
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