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TIIVISTELMÄ
Työn tavoitteena on ollut laatia Pirkkalan kunnan Toivion alueelta yleiskaavoitusta palveleva luontoselvitys. Luontoselvityksen tarkoituksena on ollut selvittää yleiskaavan
edellyttämällä tarkkuudella (MRL 39 §) alueen luonnonympäristön perustekijät sekä
määritellä luonnonarvoiltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet ja kohteet sekä
esittää suosituksia maankäyttöön. Selvityksen on laatinut Pirkkalan kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.
Selvityksen työvaiheet sisälsivät lähtötietojen koonnin ja analysoinnin, maastotyöt ja
raportoinnin. Selvityksen lähtötietoina käytettiin kartta- ja ilmakuva-aineistoja, alueen
aiempia uhanalaishavaintoja sekä alueelta aiemmin laadittuja selvityksiä ja tutkimuksia. Maastossa suoritettiin vuosina 2015–2016 liito-orava-, lepakko-, linnusto- ja luontotyyppikartoitukset. Kunnan omistamien maiden osalta inventoitiin myös METSO –
ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) mukaiset kohteet.
Toivion osayleiskaava-alue (laajuus 715 hehtaaria) sijaitsee Pirkkalan kunnan kaakkoisosassa rajoittuen Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan rajaan. Selvitysalueen pohjoispuolella sijaitsee Pyhäjärventie (vt 3). Selvitysalue on maastonmuodoiltaan
vaihtelevaa ja mäkistä aluetta. Alueen koillisosa on rakennettua omakotialuetta, kaakkoisosassa on yksittäisiä taloja peltomaisemassa.
Alueen keskiosa on metsäinen ja sillä risteilee laaja latu- ja polkuverkosto. Alueen
puusto on havupuuvaltaista talousmetsää. Kuivemmilla lakialueilla puusto on mäntyvaltaista, muuten puusto on pääosin kuusivaltaista sekametsää. Paikoin on reheviä lehtipuuta valta- ja sekapuuna kasvavia kuvioita. Metsät ovat tehokkaasti käsiteltyjä ja
luonnontilaisen metsän piirteitä on vain vähän.
Valtakunnallisessa
kallioalueinventoinnin
mukaisen
kohteen,
TaaporinvuorenMyllyvuoren, ohella alueella on pienempiä kallioalueita kuten Haikanvuori ja Multivuori.
Metsäpohja on paikoin erittäin kivistä ja louhikkoista ja siirtolohkareita esiintyy yleisesti. Selvitysalueella on melko niukasti suokuvioita. Selvitysalueella sijaitsevia lampia ja
järviä ovat Saukkolammi, Iso Naistenjärvi sekä Sääksjärven pohjoisosa. Alueella on
muutamia luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia puroja. Selvitysalueen maaperä
on valtaosin hiekkamoreenia. Selvitysalueelle ei sijoitu pohjavesialueita.
Selvitysalueella ei inventointien perusteella esiinny liito-oravaa. Alueelta rajattiin muutamia lepakoille tärkeitä alueita. Alueella esiintyy muutamia arvokkaita lintulajeja, mutta varsinaisia linnustollisesti arvokkaita kohteita ei ollut rajattavissa.
Selvitysalueen pohjoisosan yhtenäisellä metsäalueella eläinlajit voivat liikkua melko esteettömästi. Selvitysalueen vesistöjen ja pienvesien reunametsät muodostavat luonnollisia ekologisia käytäviä myös vesielinympäristöistä riippuvaisille eliölajeille.
Merkittävin luonnonarvoalue selvitysalueella on Taaporinvuori-Myllyvuori ja sen liepeillä
sijaitsevat lehmusmetsiköt, lehtokuviot sekä Saukonoja ja Saukkolammi. Myös selvitysalueen tärkein lepakkoalue sijoittuu Taaporinvuoren-Myllyvuoren alueelle. Tämä
aluekokonaisuus on suositeltavaa säästää rakentamattomana ja käsitellä alueen metsiä
puustoa ja kasvillisuutta säästävin menetelmin. Muiden kohteiden osalta erityisesti vesistöt ja pienvedet välittömine lähiympäristöineen ovat alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja ne on suositeltavaa säästää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan.
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Toivion osayleiskaavan luontoselvitys
1

Johdanto
Tämän työn tavoitteena on ollut laatia Pirkkalan kunnan Toivion alueelta yleiskaavoitusta palveleva luontoselvitys. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys ja luonnonarvojen vaaliminen. Luontoselvityksen tarkoituksena on selvittää alueen luonnonympäristön perustekijät sekä määritellä luonnonarvoiltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat alueet ja kohteet sekä esittää suosituksia maankäyttöön. Lähtökohtana on, että kaavassa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt sekä edistää kasvillisuudeltaan
merkittävien alueiden sekä eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden alueiden ominaispiirteiden säilymistä kaava-alueella Nämä tavoitteet on mainittu maankäyttö- ja rakennuslaissa (Yleiskaavan laadinta MRL 39 §).
Selvitystä on laadittu vuosina 2015 ja 2016. Selvitysaluetta on laajennettu työn kuluessa kahteen kertaan. Selvityksen on laatinut Pirkkalan kunnan toimeksiannosta FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy, jossa työryhmä oli seuraava:
-

2

FM biologi Marja Nuottajärvi: projektin johto ja raportointi vuosina 2015–2016 sekä
liito-orava-, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys vuonna 2016
FM biologi Janne Partanen: lepakkoselvityksen maastotyöt ja raportointi vuosina
2015–2016
FM biologi Elina Lehtinen: liito-oravaselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys,
METSO-kohteiden selvitys, linnuston havainnointi ja raportointi vuonna 2015
FM biologi Tiina Mäkelä, linnustoselvitys ja raportointi vuonna 2016
FM suunnittelumaantieteilijä Katariina Pahkasalo: paikkatietoaineistot, karttakuvat,
raportointi vuonna 2015
Arkkitehti Minttu Kervinen: paikkatietoaineistot, karttakuvat, raportointi vuonna
2016

Menetelmät ja aineisto

2.1 Selvitysalue
Toivion osayleiskaava-alue, jolta tämä selvitys on laadittu, sijaitsee Pirkkalan kunnan
kaakkoisosassa rajoittuen Tampereen kaupungin ja Lempäälän kunnan rajaan. Alueen
pinta-ala on 715 hehtaaria ja sen yleissijainti on esitetty kuvassa 1.
Kaavoitettavan alueen rajaus muuttui selvitystyön aikana ensin vuonna 2015 siten, että
kesäkuussa tehdyt maastotyöt kattoivat muun alueen paitsi Kaitalankulman selvitysalueen lounaiskulmassa. Heinä- ja elokuun maastotyöt suoritettiin koko alueella.
Vuonna 2016 selvitysalueeseen lisättiin luode-kaakko -suuntainen kaistale maastoa Iso
Naistenjärven ja Multivuoren väliseltä alueelta. Maastokaudella 2016 tehtiin tältä lisäalueelta vastaavat selvitykset kuin edellisenä vuonna muulta alueelta.
2.2 Lähtöaineisto
Selvityksessä käytetty lähtöaineisto on esitetty kokonaisuudessaan lähdeluettelossa.
Keskeisimmät aineistot ja niiden selvitysaluetta koskevat tiedot ovat:
-

Pirkanmaan
elinkeinoja
ympäristökeskuksen
uhanalaisja
liitooravatietokannan tiedot selvitysalueelta 18.6.2015
Pirkkalan kunnan omistamien metsien metsäsuunnitelmien tiedot selvitysalueelta
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Alueelta aiemmin laaditut selvitykset:
o Sito Oy 2011: Pirkkalan kunta, Linnakallion alueen luontoselvitys
o Ramboll Oy 2012: Pirkkalan kunta, keskustan yleiskaavan luontoselvitys
o Ramboll Oy 2012: Tampereen kaupunki, Peltolammin Myllyvuoren asemakaavan luontoselvitys, lepakkokartoitus ja linnustoselvitys
o Junttanen, Sanna 2009: Pirkkalan Saukkolammin-Taaporinvuroen alueen
luontoselvitys
o Korte, Kari 2004: Pirkkalan Killo-Toivio –alueen liito-oravaselvitys

Kuva 1. Selvitysalueen yleissijainti.
2.3 Työvaiheet
Selvitystä laadittaessa on otettu huomioon ympäristöviranomaisten antama ohjeistus:
-

Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi –
kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. –Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas-sarja 109, Helsinki
Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002: Luontoselvitykset yleis- ja asemakaavoissa.
–Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 24, Oulu
Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon
ottaminen hankesuunnittelussa. –Suomen ympäristö –sarja 742

Selvityksen työvaiheet sisältävät lähtötietojen koonnin ja analysoinnin, maastotyöt ja
raportoinnin. Tulkintalähteinä käytettiin kohdassa 2.2 esitettyjen lähtötietojen ohella
peruskarttaa, kallio- ja maaperäkarttoja sekä ilmakuvia. Kartta- ja ilmakuvatulkinnassa
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tunnistettiin mm. liito-oravan elinympäristövaatimukset täyttäviä metsäkuvioita sekä
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita ja aluekokonaisuuksia kuten
luonnontilaisia pienvesiä, geologisia muodostumia ja ojittamattomia soita. Lähtötietojen
analysoinnin jälkeen suoritettiin maastoinventoinnit.
Lepakoita koskevissa maastotöissä kartoitettiin lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueet, tärkeät ruokailualueet sekä siirtymäreitit selvitysalueelta. Kartoituksessa noudatettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeita. Maastokartoituksilla pyrittiin saamaan mahdollisimman tarkka kuva kaavoitettavan alueen lepakkolajistosta
sekä lepakoiden käyttämistä alueista.
Ruokailualueita ja niille johtavia reittejä kartoitettiin öisin. Selvitysalue käveltiin kattavasti lävitse ja samalla kuunneltiin detektorilla lepakoiden ultraääniä. Selvityksessä
käytettiin lepakoiden havainnointiin kehitettyä ultraäänidetektoria tyypiltään Wildlife
Acoustics EM3+.
Yöaikaan tarkkailtiin myös mahdollisesti rakennuksista ja muista koloista saalistamaan
lähteviä lepakoita (auringon laskun aikaan) tai niihin saalistukselta palaavia lepakoita
(auringon nousun aikaan). Lisäksi lepakoita tarkkailtiin alueen tieverkostossa liikuttaessa.
Vuonna 2015 lepakkokartoitusta tehtiin yhteensä kolmena yönä koko hämärän ja pimeän ajan. Kartoitukset jaettiin kesän ajalle siten, että alueella käytiin kesä-, heinä- ja
elokuussa. Kartoituskierrokset tehtiin 18.–19.6., 16.–17.7. ja 14.–15.8. Kaitalankulman
alueelta ei tehty kesäkuun havainnointia, koska alue liitettiin selvitysalueeseen kesäkuun lopussa.
Vuonna 2016 lepakkokartoitus toteutettiin selvitysalueeseen lisätyllä alueella kolmena
yönä kesä-elokuun aikana. Maastossa käytiin 3.-4.6., 8.-9.7. ja 11.–12.8.2016.
Kasvillisuutta ja luontotyyppejä koskevat maastotyöt suoritettiin vuonna 2015 23.–
24.6. ja 30.7. Vuonna 2016 maastotyöt suoritettiin laajennusalueella 8.-9.7. Selvitysalue kuljettiin maastossa läpi kattavasti siten, että alueen luontotyypeistä ja kasvillisuudesta saatiin hyvä yleiskäsitys. Kartta- ja ilmakuvatulkinnan perusteella potentiaalisiksi arvokohteiksi tunnistetut alueet inventoitiin tarkemmin. Inventoinnissa alueelta
määritettiin luonnonarvoiltaan merkittävät, maankäytön suunnittelussa huomioitavat
alueet ja kohteet, joiden valintaperusteet on esitetty kappaleessa 2.4.
METSO-ohjelman mukaiset kohteet inventoitiin kunnan omistamien maa-alueiden
osalta kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointien ohella.
Liito-oravaa koskevat maastoinventoinnit suoritettiin vuonna 2015 kasvillisuus- ja
luontotyyppi-inventoinnin ohella. Selvitystyö päästiin aloittamaan kesäkuun puolessa
välissä, joten suositusten (Söderman 2003, Sierla ym. 2004) mukaista kevättalvenkevään inventointiaikaa ei päästy noudattamaan. Vuonna 2016 liito-oravainventointi
suoritettiin laajennusalueella 23.5. ja 3.6. Olosuhteet papanoiden löytämiselle olivat
molempina vuosina hyvät. Maastossa liito-oravan esiintymistä kartoitettiin jätöshavaintojen perusteella. Selvitysalueella kuljettiin liito-oravan elinympäristöiksi sekä kulkuyhteyksiksi soveltuvat metsäalueet läpi jalkaisin ja etsittiin liito-oravan jätöksiä puiden,
erityisesti suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Samalla arvioitiin liito-oravalle soveltuvan elinympäristön laatua, määrää ja sijaintia.
Linnuston osalta vuonna 2015 varsinaista linnustoselvitystä ei tehty, koska selvitystä
päästiin tekemään vasta parhaan laulukauden jälleen. Maastotöiden yhteydessä 23.–
24.6.2015 alueella havaitut lintulajit kirjattiin ylös.
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Vuonna 2016 laadittiin täydentävä linnustoselvitys, joka kohdennettiin erityisesti alueen
rakentamattomaan länsiosaan. Kartoituspäivät olivat 20.5. ja 10.6. Sää kartoituspäivinä oli hyvä (lämmin ja tyyni). Kartoitus aloitettiin aikaisin aamulla (n. klo 4.00) ja jatkettiin iltapäivään. Arvokkaammilta vaikuttavat elinympäristöt (mm. varttuneemmat
metsäalueet ja rannat) kartoitettiin tarkemmin. Samoilla maastokäynneillä kartoitusta
tehtiin yleispiirteisemmin myös muulle osalle selvitysaluetta. Kartoituksessa pyrittiin
paikantamaan erityisesti huomionarvoisten lintulajien pesimäreviirit (uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, lintudirektiivin liitteen I lajit, kansainväliset vastuulajit sekä petolintulajit).
Viitasammakon, hyönteisten sekä muiden erityisiä omia inventointimenetelmiä
vaativien lajien ja lajiryhmien osalta pyrittiin tunnistamaan yleiskaavan laadinnan vaatimalla tarkkuudella näille lajeille ja lajiryhmille tärkeät elinympäristöt.
2.4 Kohteiden arvottaminen
Tunnetut ja maastotyössä löydetyt arvokkaat kohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Kohteiden arvotuskriteereinä käytetään kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen
toiminnallista merkitystä lajistolle. Alueen arvoa nostaa sen toimiminen eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena. Mitä harvinaisemmasta ja uhanalaisemmasta
lajista on kyse, sitä arvokkaampi alue on. Metsien luonnontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsähoidollinen tila, lahopuujatkuvuus ja lahopuun määrä sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet.
Arvoluokitus pohjautuu seuraavaan jaotukseen: a) kansainvälisesti arvokkaat kohteet,
b) kansallisesti arvokkaat kohteet, c) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, d) paikallisesti arvokkaat kohteet sekä e) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat
kohteet. Vesilain 2. luvun 11 § mukaiset suojeltavat luontotyypit arvotetaan tapauskohtaisesti poikkeuksena fladat ja kluuvijärvet, jotka luokitetaan kansallisesti arvokkaiksi
kohteiksi.
Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –verkoston
alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet (IBA –
alueet).
Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain
mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet, joilla on luonnonsuojelulain
luontotyyppejä (LsL 29 §) ja muut arvokkaat luonnonsuojelualueet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat myös äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat sekä luontodirektiivin liitteen IV a mukaisten tiukasti suojeltavien lajien esiintymispaikat. Lisäksi
kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat sekä moreenimuodostumat.
Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, seutu- ja
maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti merkittävät muut luontokohteet.
Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kohteet,
joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat
sekä muut paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet.
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Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä,
esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat luonnonmuistomerkit.
2.5 Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusluokitus
Luontoselvityksen lajien uhanalaisuusluokitus pohjautuu vuonna 2010 julkaistuun
uhanalaisuusarviointiin, joka on laadittu IUCN:n uhanalaisuusluokkien ja kriteerien mukaisesti sekä linnuston ja nisäkkäiden osalta uusiin, vuonna 2015 päivitettyihin arviointeihin (Rassi ym. 2010, Tiainen ym. 2015, Liukko ym. 2015). Näissä mietinnössä on
määritelty kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja
uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN)
ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.
Alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisuusluokituksen aluejakona käytetään
metsäkasvillisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT).
Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus pohjautuu vuonna 2008 valmistuneeseen Suomen
luontotyyppien uhanalaisuuden arviointiin (Raunio ym. 2008). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. PohjoisSuomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi hemi-,
etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.
Luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetyt uhanalaisuusluokat vastaavat
pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisia ovat
äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin
kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai
suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen.
Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on
harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen
uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen
kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta.
2.6 Epävarmuudet
Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon
tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Esimerkiksi liito-oravan esiintyminen
vaihtelee sekä vuodenajan että vuosien välillä, lajille sopivan elinympäristön asettamissa rajoissa. Huomioon ottaen maastotöiden kattavuuden eli että alueella liikuttiin kolmen kuukauden aikana kahtena kasvukautena ja kaikki selvitysalueen osat käytiin läpi
(peltoja, rakennettuja ympäristöjä ja pihoja lukuun ottamatta), voidaan todeta, että
tämän selvitysraportin tuloksiin ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä.
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Luonnonympäristö

3.1 Kallio- ja maaperä
Selvitysalueen kallioperä (kuva 3) muodostuu pääosin biotiittiparagneissistä. Alueella
on myös apliittia, gabroa, uraliittiporfyriittiä sekä alueen eteläosissa porfyyristä granodioriittiä, mafista vulkaniittia sekä granodioriittiä.
Maaperä (kuva 2) puolestaan on laajasti hiekkamoreenia. Lisäksi alueella on kalliomaata, savea ja saraturvetta. Selvitysalueelle sijoittuu myös vesialueita.

Kuva 2. Selvitysalueella on laajasti hiekkamoreenia ja kallioita.
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Kuva 3. Selvitysalueen kallioperä on pääosin biotiittiparagneissiä (kiillegneissi, grauvakkaliuske,
suonigneissi).

Kuva 4. Selvitysalueen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.
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3.2 Vesisuhteet
Pohjavedet
Selvitysalue ei sijoitu miltään osin pohjavesialueelle (kuva 4). Lähimmät pohjavesialueet ovat Tampereen kaupungin puolelle sijoittuvat Epilänharju-Villilä A (4,6 km pohjoiseen, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sekä Aakkulanharju (5,8 km kaakkoon, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue).
Valuma-alueet
Selvitysalue (kuva 5) kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA 3). Selvitysalue kuuluu Kokemäenjoen päävesistöalueeseen (35), jonka
alueella selvitysalue sijoittuu Vanajaveden - Pyhäjärven alueen (35.2) Pyhäjärven alueeseen (35.21). Suurimmaksi osaksi selvitysalue kuuluu Härmälänojan valumaalueeseen (35.216), mutta pieneltä osin luoteessa myös Pyhäjärven laskualueeseen
(35.211).
Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää uutta valtakunnallista valuma-aluejakoa, joka tulee korvaamaan vanhan vuodelta 1993 peräisin olevan rajauksen. Uusi valumaaluejako otetaan käyttöön vuosien 2015–2016 kuluessa.

Kuva 5. Selvitysalue sijoittuu pääosin Härmälänojan valuma-alueeseen, mutta luoteessa myös Pyhäjärven laskualueeseen.
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3.3 Lähimmät suojelualueet
Selvitysaluetta lähimmät suojelualueet on esitetty kuvassa 6. Selvitysalueelle sijoittuu
valtakunnallisessa kallioalueinventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi (arvoluokka 4) luokiteltu Taaporinvuoren-Myllyvuoren kallioalue.
Alueen itäpuolella sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin päässä PeltolamminPärrinkosken luonnonsuojelualue, joka on yksityisten mailla oleva suojelualue. Itäpuolella 1,2 kilometrin päässä sijaitsee Rukkamäen lehmusmetsikkö ja runsaan kahden kilometrin päässä Särkijärven jalopuumetsikkö, jotka ovat yksityisten mailla olevia suojelualueita.
Selvitysalueesta 1,3 kilometriä lounaaseen sijaitsee Pulkajärven metsä, joka kuuluu
vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alue kuuluu myös Natura 2000 –verkostoon
(FI0337002, Pulkajärvi). Tämän alueen lounaispuolella on Pulkajärven luonnonsuojelualue, joka on yksityisten mailla oleva suojelualue sekä osa vanhojen metsien suojeluohjelma-aluetta. Pentin metsä puolestaan on yksityisen mailla oleva suojelualue.
Kalliomäen pähkinäpensaslehto, joka on yksityisen mailla, on runsaan kilometrin päässä selvitysalueenalueen pohjoispuolella.
Leppäperkon luonnonsuojelualue, joka on myös yksityisten mailla, sijoittuu runsaan
kahden kilometrin päähän selvitysalueen länsipuolelle.

Kuva 6. Selvitysalueella sijaitseva arvokas kallioalue ja selvitysaluetta lähimmät suojelualueet.

Toivio_OYK_Luontoselvitys_20160916.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

16.9.2016

Pirkkalan kunta
Toivion OYK luontoselvitys

10 (41)

3.4 Luontotyyppien ja kasvillisuuden yleiskuvaus
Selvitysalue on maastonmuodoiltaan vaihtelevaa ja mäkistä aluetta. Alueen koillisosa
on rakennettua omakotialuetta, jossa valtaosa taloista on jälleenrakennuskaudelta ja
uusimmat talot 2000-luvulta. Kaakkoisosassa on yksittäisiä taloja peltomaisemassa. Lisäksi umpeenkasvavia peltolohkoja on aivan alueen pohjoisosassa moottoritien varrella.
Haikanvuoren pohjoispuolella on teollisuusaluetta ja laaja, tasainen kenttä, jolla varastoidaan maa-aineksia. Alueen eteläpäässä asutus on keskittynyt Sääksjärven rantamaisemiin, missä on sekä loma- että vakituista asutusta.
Kaitalan tilan ympäristössä on vielä jäljellä vanhoja maatalousrakennuksia, peltotilkkuja
ja umpeen kasvavaa niittyä. Alueen keskiosa on metsäinen ja sillä risteilee Toivion laaja
latu- ja polkuverkosto. Metsäautoteitä alueella ei ole lukuun ottamatta Isolle Naistenjärvelle vievää mökkitietä. Alueen puusto on havupuuvaltaista talousmetsää. Kuivemmilla lakialueilla puusto on mäntyvaltaista, muuten pääosin kuusivaltaista sekametsää,
paikoin on puhtaita istutuskoivikoita. Sekapuuna kasvaa paikoin melko runsaastikin
haapaa.
Lehmusta esiintyy siellä täällä pienissä ryppäissä metsissä ja puronvarsilla. Puuston ikä
vaihtelee taimikkokuvioista varttuneisiin kasvatusmetsiköihin. Metsät ovat tehokkaasti
käsiteltyjä ja luonnontilaisen metsän piirteitä on vähän. Uudistuskypsää metsää alueella on erittäin vähän. Selvitysalueen maaston alavimmilla kohdilla on lajistoltaan monipuolisia puronvarsia. Rehevin puronvarsi on Pyramiitinnotko, jossa tavataan monia lehtolajeja. Myös Kaitajärvestä Sääksjärveen laskeva Saunaoja on lajistollisesti ympäristöään selvästi monipuolisempi.
Metsäpohja on paikoin erittäin kivistä ja louhikkoista, siirtolohkareita esiintyy yleisesti
ja alueella on myös yksi luonnonmuistomerkkinä vuonna 2009 rauhoitettu siirtolohkare,
Pirunkivi. Taaporinvuoren-Myllyvuoren ohella alueella on pienempiä kallioalueita kuten
Haikanvuori ja Multivuori. Näillä kallioalueilla kasvaa enimmäkseen talousmetsän kaltaista männikköä ja niillä on merkitystä lähinnä virkistyksen ja luonnonmaiseman kannalta.
Selvitysalueella on melko niukasti suokuvioita. Suurin osa niistä on ojitettuja, mutta
muutamia suokuvioita on säästynyt ojittamattomina ja luonnontilaisen kaltaisina. Luonnontilaltaan parhaat suokuviot on rajattu arvokohteiksi ja kuvattu kappaleessa 4. Vallitseva suoluontotyyppi on isovarpuräme, pienialaisemmin esiintyy myös luonnontilaltaan
muuttuneita korpia ja nevoja.
Selvitysalueella sijaitsevia lampia ja järviä ovat Saukkolammi, Iso Naistenjärvi sekä
Sääksjärven pohjoisosa. Saukkolammi on esitelty arvokkaana luontokohteena kappaleessa 4. Iso Naistenjärvellä on virkistyksellistä arvoa, sen ympäri kiertää virkistysreitti
ja järven pohjoisrannalla sijaitsee laavu. Iso Naistenjärvi rantoineen on rajattu arvokkaana luontokohteena ja esitetty kappaleessa 4. Sääksjärven rannat selvitysalueella
ovat osin rakennettuja, osin niittyä ja ruovikkoa. Osa rannasta on rajattu lepakoiden
käyttämänä alueena.
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3.5 Linnusto
3.5.1 Yleistä alueen linnustosta
Selvitysalue sijoittuu kolmannessa valtakunnallisessa lintuatlastutkimuksessa (Valkama
ym. 2010) pääosin Lempäälän Höytämön kartoitusruudulle (681:332). Aivan alueen
pohjoisosat sijoittuvat Tampereen Pispalan ruudulle (682:332). Höytämön atlasruudulla
on havaittu varmasti pesivänä 68 lajia ja todennäköisesti pesivänä 32 lintulajia. Lisäksi
alueella on havaittu kaksikymmentä muuta alueella mahdollisesti pesivää lajia. Kaikki
atlasruudulla havaitut lintulajit eivät kuitenkaan esiinny selvitysalueella, sillä atlasruudun kattama alue on huomattavasti selvitysaluetta laajempi ja siihen sisältyy useita
elinympäristötyyppejä, joita ei selvitysalueella esiinny. Atlasruutuun sisältyy selvitysalueen eteläpuolella mm. laajoja metsäalueita, joilla on havaittu pesivänä useita pöllölajeja sekä uhanalaistuneita metsätiaisia. Ruutuun sisältyy myös vesialueita, joilla ovat
pesineet mm. uhanalainen selkälokki (EN) ja tukkasotka (VU). Näitä lajeja ei todennäköisesti esiinny Toivion selvitysalueella.
Selvitysalueelta ei ole saatavilla aiempia, koko aluetta kattavia linnustoselvityksiä. Alueen keskiosiin sijoittuvan Taaporinvuoren alueen linnustoa on selvitetty vuonna 2008
(Junttanen 2009). Alueella havaittiin yhteensä 35 lintulajia, joista pesiviä oli 31 lajia.
Reviirien yhteismäärä oli 90. Suojelullisesti arvokkaista lajeista alueella havaittiin ainakin pohjantikka (lintudirektiivi liite I), pyy (lintudirektiivi liite I), punatulkku (VU) ja
töyhtötiainen (VU). Lisäksi alueella tavattiin mm. idänuunilintu, varpushaukka, pyrstötiainen, metsäviklo, lehtokurppa, puukiipijä ja tiltaltti.
Aivan Toivion selvitysalueen itäpuolella, Peltolammin asemakaava-alueella on selvitetty
linnustoa vuonna 2012. Peltolammin alueella esiintyi pääasiassa tyypillisiä eteläsuomalaisen metsän lajeja (Ramboll 2012). Petolinnuista alueella on tavattu ainakin varpuspöllöä (lintudirektiivi liite I) (Ramboll 2012).
3.5.2 Kesän 2015 havainnot
Kesällä 2015 tehtyjen maastokartoitusten perusteella Toivion selvitysalueen linnusto
edustaa kokonaisuudessaan pääosin melko tavanomaista, metsätalousvaltaisten alueiden pesimälajistoa. Käsitellyillä metsäalueilla esiintyy ns. metsien yleislajistoa kuten
peippoa, pajulintua, rastaita ja tiaisia. Kasvillisuudeltaan rehevimmillä paikoilla esiintyy
tyypillistä lehtimetsälinnustoa kuten mustarastas, lehto- ja mustapääkerttu sekä sirittäjä. Nuoret, tiheät ja hieman kosteapohjaiset kasvatusmetsät kelpaavat elinympäristöksi
lintudirektiivin liitteessä I mainitulle pyylle. Peltoalueilla ja rakennettujen maiden läheisyydessä esiintyvät puolestaan ainakin sepelkyyhky, räkättirastas ja viime vuosina
uhanalaistunut viherpeippo (VU).
Selvitysalueella ei todettu linnustollisesti erityisen arvokkaita alueita. Alueen linnustoarvot keskittyvät yhtenäisille metsä- ja kallioalueille Taaporinvuoren-Myllyvuoren alueelle, missä esiintyy useita viime vuosina harvinaistuneita, mutta vielä yhä melko tavanomaisia metsälintulajeja.
3.5.3 Kesän 2016 havainnot
Alueen rakentamattomaan länsiosaan (mm. Multivuori, Kaitajärvi, Pehkusuo, IsoNaistenjärvi) painottunut linnustoselvitys laadittiin keväällä ja alkukesällä 2016. Samoilla käynneillä tehtiin havaintoja myös mm. Kaitalankuman ja Taaporinvuoren alueiden linnustosta.
Selvitysalueen lounaisosaan sijoittuvan Multivuoren ympäristö on voimakkaasti käsiteltyä talousmetsää (osin avohakkuuta ja taimikkoa sekä kasvatusmetsiä) ja alueella
esiintyy pääasiassa metsien yleislajistoa kuten sepelkyyhky, punakylkirastas, metsäkir-
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vinen, pajulintu, punarinta ja rautiainen. Lisäksi alueella havaittiin palokärki (lintudirektiivi liite I), keltasirkku, harmaasieppo, talitiainen ja hernekerttu.
Kaitajärven laskuojan eli Saunaojan ympäristössä elinympäristöt ovat hieman monipuolisempia ja alueella havaittiin metsäviklo, lehtokurppa ja pyy (lintudirektiivi liite I). Kaitajärven ympäristön varttuneen metsän alueella havaittiin toinen pyyreviiri, pikkukäpylintupoikue, tiltaltti ja kulorastas. Itse Kaitajärvellä ei havaittu mitään vesi- tai rantalinnustoa.
Kaitajärven pohjois/koillispuolisella metsäalueella pesii niin ikään runsaasti metsien
yleislajeja kuten musta-, laulu- ja punakylkirastas, tiltaltti, pajulintu, peippo, kuusi-, sini- ja talitiainen, punarinta, puukiipijä, sepelkyyhky, rautiainen, metsäkirvinen, hippiäinen, käki ja korppi. Huomionarvoisista lajeista alueella esiintyvät töyhtötiainen (VU),
palokärki (lintudirektiivi liite I), teeri (lintudirektiivi liite I) ja punatulkku (VU).
Keskisentien ympäristössä, Iso-Naistenjärven etelä- ja kaakkoispuolella on hieman
varttuneempaa havupuuvaltaista metsäaluetta, jossa pesivät mm. punatulkku (VU),
puukiipijä, kuusitiainen, sirittäjä, peukaloinen, idänuunilintu ja töyhtötiainen (VU). IsoMakkaran alueella todettiin niin ikään töyhtötiaisreviiri sekä pesivinä peukaloinen, puukiipijä ja sirittäjä. Toukokuun maastokäynnillä Iso-Naistenjärven eteläpuolisella, melko
nuorella metsäalueella havaittiin vanhojen metsien lajina tunnettu pikkusieppo (lintudirektiivi liite I), mutta kesäkuulla lajista ei enää tehty havaintoja.
Iso-Naistenjärvellä havaittiin toukokuussa haapanakoiras (VU), telkkä (koiras ja 4 naarasta) sekä leppälintu ja kesäkuun maastokäynnillä kaakkuripari (NT, lintudirektiivi I).
Kaakkuri ei kuitenkaan ilmeisesti pesinyt lammella. Lammen yläpuolella havaittiin kaarteleva tervapääsky (VU), jonka pesäpaikka voi kuitenkin sijaita kaukanakin alueesta.
Pehkusuon ja lähiympäristön pesimälajistoon kuuluvat metsäviklo, tiltaltti, vihervarpunen, rautiainen, pyy (lintudirektiivi liite I), peippo, käki ja sinitiainen.
Alueen pohjoisosassa, Haikanvuoren alueella metsät ovat hoidettuja ja mäntyvaltaisia
talousmetsiä eikä alueen linnusto ole erityisen runsasta tai monipuolista. Alueen pesimälajistoon kuuluu metsien yleislajistoa kuten peippo, pajulintu, kulorastas, laulurastas, metsäkirvinen ja vihervarpunen.
Taaporinvuoren alueella tavattiin tavanomaista metsälajistoa mm. kulorastas, tiltaltti,
peippo, pajulintu, metsäkirvinen, leppälintu, palokärki (lintudirektiivi liite I), punarinta
ja sirittäjä. Kaitalankulman alueella tai esimerkiksi Sääksjärven pohjoisrannalla ei havaittu huomionarvoisia lajeja.
Kaikki kartoituksissa havaitut lajit on listattu taulukossa 1. ja huomionarvoiset lajit taulukossa 2.
Taulukko 1. Kaikki vuosien 2015 ja 2016 kartoituksissa havaitut lintulajit.
Havaitut lajit
Haapana
Telkkä
Pyy
Teeri
Kaakkuri
Lehtokurppa
Metsäviklo
Sepelkyyhky
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Käki
Tervapääsky
Palokärki
Käpytikka
Metsäkirvinen
Peukaloinen
Rautiainen
Punarinta
Leppälintu
Mustarastas
Räkättirastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Kulorastas
Mustapääkerttu
Lehtokerttu
Hernekerttu
Pensaskerttu
Idänuunilintu
Sirittäjä
Tiltaltti
Pajulintu
Hippiäinen
Harmaasieppo
Pikkusieppo
Töyhtötiainen
Kuusitiainen
Sinitiainen
Talitiainen
Puukiipijä
Närhi
Varis
Peippo
Viherpeippo
Vihervarpunen
Urpiainen
Pikkukäpylintu
Punatulkku
Keltasirkku
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Cuculus canorus
Apus apus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Anthus trivialis
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus phoenicurus
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia curruca
Sylvia communis
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula parva
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Certhia familiaris
Garrulus glandarius
Corvus corone cornix
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis spinus
Carduelis flammea
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella

Taulukko 2. Kartoituksissa havaitut huomionarvoiset lintulajit.
Laji
Haapana
Telkkä
Pyy
Teeri
Kaakkuri
Tervapääsky
Palokärki

Uhanalaisuus Direktiivilaji
Anas penelope
Bucephala clangula
Bonasa bonasia
Tetrao tetrix
Gavia stellata
Apus apus
Dryocopus martius

Toivio_OYK_Luontoselvitys_20160916.docx

VU

NT
VU

Vastuulaji
x
x

x
x
x
x

x

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

16.9.2016

Phoenicurus phhoenicurus
Pikkusieppo
Ficedula parva
Töyhtötiainen Parus cristatus
Viherpeippo
Carduelis chloris
Punatulkku
Pyrrhula pyrrhula
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Leppälintu

x
x
VU
VU
VU

3.6 Lepakot
Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla rauhoitettuja. Ne kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin, joiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999. Sopimus velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön
kautta tutkimusta ja kartoitusta lisäämällä. EUROBATS - sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja
muuttoreitit.
Kartoituksessa löydetyt lepakoiden käyttämät alueet luokiteltiin yleisesti käytössä oleviin arvoluokkiin (Siivonen 2004), joita ovat:
I)

Lisääntymis- ja levähdyspaikka, jonka hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty

II)

Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti, jonka maankäytössä huomioitava alueen
arvo lepakoille (EUROBATS - sopimus)

III)

Muu lepakoiden käyttämä alue, jonka maankäytössä mahdollisuuksien on mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.

Selvitysalueella tehtiin vuonna 2015 yhteensä 38 lepakkohavaintoa. Lepakkohavaintoja
tehtiin jokaisella kartoituskierroksella, mutta eniten lepakkohavaintoja tehtiin elokuussa. Havaitut lepakot olivat pohjanlepakoita tai iso-/viiksisiippoja.
Eri kartoituskertojen havainnot yhdistettiin ja tulosten perusteella selvitysalueelta rajattiin lepakoille tärkeät alueet. Vuoden 2015 lepakkokartoituksen perusteella selvitysalueen lepakoille merkittävin alue sijaitsee Taaporinvuoren pohjoisosassa. Lisäksi selvitysalueelta tunnistettiin useita lepakoiden käyttämiä ruokailualueita. Lepakoille tärkeät
alueet on esitelty kappaleessa 4.
Vuonna 2016 selvitysalueella tehtiin lepakkokartoituksessa yhteensä vain kuusi lepakkohavaintoa. Kesäkuun lepakkohavainnot tulivat selvitysalueen rajalta osittain kallioiselta varttuvan männikön alueelta. Kesäkuun lepakkohavainnot olivat kaikki ylilentoja
eikä lepakoista saatu enää uutta havaintoa ylilennon jälkeen. Heinäkuussa saatiin yksi
lepakkohavainto ruokailevasta pohjanlepakosta tiealueella. Pohjanlepakko lensi ruokailulentoa tiealueen päällä selvitysalueen keskiosalla.
Elokuussa saatiin kaksi lepakkohavaintoa Iso Naistenjärven itäpäädystä. Molemmat havaitut lepakot olivat vesi- tai viiksisiippoja, tarkempaa lajimääritystä ei pystytty aktiividetektorilla tekemään. Toinen havaituista vesi/viiksisiipoista oli ruokailemassa järven
itäpäädyn pohjukassa vesisiipalle lajityypillisen tapaan vesialueen päällä. Toinen havainto saatiin rämealueelta mäntymetsästä viiksisiipalle tyypillisemmästä ympäristöstä.
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Toivion lisäselvitysalueen lepakkohavainnot tehtiin vuonna 2016 eri kuukausina eri paikoista, joten selkeää lepakoille merkittävää aluetta selvitysalueelta ei pystytty rajamaan. Lepakkohavaintojen määrä oli myös selvityksessä vähäinen. Lisäselvitysalue on
pääasiassa metsätalouskäytössä olevaa metsäaluetta eikä alueella sijaitse lepakoille potentiaalisesti merkittäviä alueita.
3.7 Liito-orava
Selvitysalueella vuosina 2015–2016 suoritetuissa inventoinneissa ei havaittu merkkejä
liito-oravan esiintymisestä alueella. Aiemmissa selvityksissä (mm. Korte 2004) havaituilla lajin esiintymispaikoilla on suoritettu metsänhakkuita, jonka seurauksena laji on
karkottunut alueelta. Lajille soveltuvaa elinympäristöä on selvitysalueella jonkin verran
ja osa selvityksessä muilla perusteilla rajatuista arvokkaista luontokohteista soveltuu
liito-oravan elinympäristöksi.
3.8 Muu eläimistö
Viitasammakkoa voi mahdollisesti esiintyä Sääksjärven rannoilla, Iso-Naistenjärvellä
sekä Saukkolammella sekä alueen rehevimmissä pienvesissä ja metsäojissa. Saukon
esiintyminen selvitysalueen vesistöissä ja pienvesissä on mahdollista. Suurpetojen kuten karhun ja ilveksen esiintyminen alueella satunnaisesti on mahdollista.
Hyönteistöllisesti arvokkaimmat alueet ovat todennäköisesti alueelta muilla perusteilla
rajattuja luontokohteita, jotka on esitetty kappaleessa 4. Monipuolisinta hyönteislajisto
on tyypillisesti vanhahkoissa – vanhoissa lahopuustoisissa metsissä, soilla sekä vesistöjen ja pienvesien äärellä. Myös paahdeympäristöt sekä niityt ja muut perinnebiotoopit
ovat hyönteisille tärkeitä; selvitysalueella näistä ympäristöistä sijoittuu niittyä.
Alueen muu eläimistö koostuu toisaalta taajamaympäristön liepeille tyypillisistä ja tavanomaisista lajeista, toisaalta taas laajempien metsäympäristöjen lajeista. Alueella
liikkuu jäljistä päätellen hirvieläimiä.
3.9 Luontodirektiivilajit
Pohjanlepakko Eptesicus nilssonii
Pohjanlepakko on Suomen yleisin ja laajimmalle levinnyt lepakkolaji. Pohjanlepakko on
vahva lentäjä ja suosii usein melko avoimia maastoja. Pohjanlepakko lentää usein tiealueilla ja pihapiireissä ja käyttää mielellään päiväpiiloina rakennuksia. Pohjanlepakko
talvehtii usein yksin tai muutaman lajitoverin seurassa viileässä paikassa.
Isoviiksisiippa/viiksisiippa Myotis bradtii/Myotis mystacinus
Isoviiksisiippaa ja viiksisiippaa ei pysty kunnolla erottamaan toisistaan detektorilla. Molemmat viiksisiippalajit saalistavat usein metsäisessä ympäristössä. Viiksisiipat pysyttelevät mielellään suojaisissa paikoissa ja karttavat valoisia aukeita alueita. Viiksisiippojen levinneisyys Suomessa keskittyy nykytietämyksen mukaa maan itäosiin ja levinneisyys ulottuu noin Kainuun korkeuksille.
3.10 Erityisesti suojeltavat lajit
Selvityksessä ei havaittu esiintyvän luonnonsuojelulain 47 § mukaisia erityisesti suojeltavia lajeja.
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3.11 Uhanalaiset lajit
Viherpeippo (Carduelis chloris)
(VU, vaarantunut). Suomessa viherpeipon levinneisyys ulottuu nykyään jo lähes koko
maahan, mutta pesimäkanta harvenee selkeästi pohjoista kohden mennessä. Maan tihein kanta sijoittuu Etelä-Suomeen. Viherpeippo viihtyy etenkin kulttuuriympäristöissä
niin kaupungeissa kuin maaseudulla (Valkama ym. 2010). Viherpeipon uhanalaisuuden
ainoaksi syyksi on voitu tunnistaa Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus, joka on lisännyt voimakkaasti yksilöiden kuolevuutta. Sairaus todettiin ensimmäistä
kertaa Etelä-Suomessa vuonna 2008 (Lehikoinen ym. 2013) ja on johtanut viherpeippopopulaation vähenemiseen 58 prosentilla kolmen sukupolven (13 vuoden) aikana (Tiainen ym. 2015). Viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä
on noin 580 000 (Tiainen ym. 2015). Lajia esiintyy selvitysalueella monella paikalla.
Punatulkku (Pyrrhula pyrrhula)
(VU, vaarantunut). Suomessa laji on laajalle levinnyt ja sitä tavataan lähinnä kuusivoittoisissa metsissä lähes koko maassa. Laji puuttuu tai on hyvin harvinainen TunturiLapissa (Valkama ym. 2010). Laji on harvinaistunut mm. metsien rakenteen muutoksen
seurauksena. Viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä on
noin 380 000 (Tiainen ym. 2015). Lajia esiintyy ainakin Taaporinvuoren alueella (Junttanen 2009) sekä selvitysalueen länsireunan varttuneemmilla metsäalueilla.
Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus)
(VU, vaarantunut). Suomessa töyhtötiaisen yhtenäinen levinneisyys yltää eteläisimmästä Suomesta Oulun läänin pohjoisosiin, Etelä-Lapissa lajia tavataan paikoittaisesti.
Töyhtötiainen on havumetsien laji, joka tulee toimeen niin karuissa kalliomänniköissä
kuin vanhoissa kuusikoissa (Valkama ym. 2010). Laji on harvinaistunut mm. metsien
rakenteen muutoksen seurauksena. Viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa
esiintyvä yksilömäärä on noin 850 000 (Tiainen ym. 2015). Lajia esiintyy ainakin Taaporinvuoren alueella (Junttanen 2009) sekä selvitysalueen länsireunan varttuneemmilla
metsäalueilla.
Haapana (Anas penelope)
(VU, vaarantunut). Haapana pesii vesistöjen tuntumassa koko Suomessa. Viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä on 100 000–166 000 (Tiainen ym. 2015). Laji havaittiin keväällä 2016 Iso-Naistenjärvellä.
Tervapääsky (Apus apus)
(VU, vaarantunut). Tervapääskyn levinneisyys kattaa lähes koko Suomen aivan pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. Alun perin tervapääskyt ovat pesineet metsien ja erämaiden tikankoloissa, mutta nykymaailmassa valtaosa kannasta pesii rakennetussa
ympäristössä, pöntöissä ja rakennusten koloissa (Valkama ym. 2010). Viimeisimmän
kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä on 39 000 (Tiainen ym. 2015).
Laji havaittiin keväällä 2016 Iso-Naistenjärvellä.
3.12 Alueellisesti uhanalaiset lajit
Harajuuri (Corallorhiza trifida)
Harajuuri on pieni vaatimattoman näköinen kämmekkäkasvi ja samalla sienijuuren varassa elävä loiskasvi. Harajuuren tyypillisiä kasvipaikkoja ovat korvet, kosteat soistuvat
metsät sekä puronvarret. Harajuurta kasvaa selvitysalueella Saukonojaa reunustavassa
puronvarsilehdossa.
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3.13 Silmälläpidettävät lajit
Kaakkuri (Gavia stellata)
Kaakkuri on pienten (yleensä alle 20 ha) järvien ja suolampien asukki, joka erityisen
mielellään pesii nevareunaisissa lammissa. Ravinnonhakumatkoillaan kaakkurit lentävät
useiden kilometrien matkoja ja kalastavat usein suurten järvien selkävesillä. Pesäpaikan valinnassaan kaakkuri karttaa ihmisasutusta kuikkaakin enemmän (Valkama ym.
2010). Kaakkuripari havaittiin kesällä 2016 Iso-Naistenjärvellä.
3.14 Lintudirektiivilajit
Pyy (Tetrastes bonasia)
Suomessa pyy on yleinen pesimälaji lähes koko maassa. Laji suosii kuusta kasvavia
metsiä, ja sen levinneisyysalue noudattelee Suomessa kuusen levinneisyyttä. Levinneisyys harvenee selkeästi pohjoiseen mentäessä, ja laji puuttuu aivan pohjoisimmasta
Lapista (Valkama ym. 2010). Lajin kanta on elinvoimainen ja viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä on noin 590 000 (Tiainen ym. 2015).
Teeri (Lyrurus tetrix)
Teeri on Euraasian havumetsävyöhykkeen laji, jota Suomessa tavataan koko maassa
Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Lajia tavataan niin havu- kuin lehtimetsissä, mutta
runsain kanta on puustoisilla soilla sekä nuorehkoissa, rikkonaisissa metsissä (Valkama
ym. 2010). Soidintava teeri havaittiin keväällä 2016 Kaitalankulman länsipuolen soistuneilla ja osin avohakatuilla metsäalueilla.
Palokärki (Dendrocopos major)
Palokärki on euraasialainen tikkalaji, joka Suomessa esiintyy koko maassa aivan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta (Valkama ym. 2010). Lajin kanta on elinvoimainen ja
viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä on noin 63 000
(Tiainen ym. 2015).
Pohjantikka (Picoides tridactylus)
Suomessa levinneisyysalue kattaa koko maan, joskin aivan pohjoisimmassa Lapissa laji
esiintyy hyvin harvakseltaan. Pohjantikka on leimallisesti havumetsien laji. Lajin kanta
on elinvoimainen ja viimeisimmän kannanarvion mukaan Suomessa esiintyvä yksilömäärä on noin 54 000 (Tiainen ym. 2015). Lajia esiintyy ainakin Taaporinvuoren alueella (Junttanen 2009).
Kaakkuri (Gavia stellata)
Kaakkuri on pienten (yleensä alle 20 ha) järvien ja suolampien asukki, joka erityisen
mielellään pesii nevareunaisissa lammissa. Ravinnonhakumatkoillaan kaakkurit lentävät
useiden kilometrien matkoja ja kalastavat usein suurten järvien selkävesillä. Pesäpaikan valinnassaan kaakkuri karttaa ihmisasutusta kuikkaakin enemmän (Valkama ym.
2010). Kaakkuripari havaittiin kesällä 2016 Iso-Naistenjärvellä.
Pikkusieppo (Ficedula parva)
Suomessa pikkusieppo on melko harvalukuinen pesimälaji maan eteläosissa, ja sen levinneisyys painottuu etelärannikolle, kaakkoon ja itään. Pesimäympäristönään pikkusieppo suosii vanhahkoa tai vanhaa (yli 50-vuotiasta) kosteapohjaista kuusimetsää
tai kuusivaltaista sekametsää (Valkama ym. 2010). Laulava pikkusieppo havaittiin IsoNaistenjärven eteläpuolella, epätyypillisen nuorella metsäalueella toukokuussa 2016.
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Kyseessä oli todennäköisesti muuttomatkallaan pysähtynyt yksilö. Lajia on kuulunut
myöskin Taaporinvuoren pesimälajistoon.
3.15 Suomen kansainväliset vastuulajit
Alueella esiintyvät ainakin seuraavat Suomen kansainväliset vastuulajit:
-

Haapana

-

Teeri

-

Telkkä

-

Leppälintu

3.16 Uhanalaiset luontotyypit
Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit (Raunio ym.
2008) on kuvattu arvokkaiden luontokohteiden yhteydessä kappaleessa 4 ja listattu
seuraavassa. Suluissa on mainittu sen luontokohteen numero, jolla kyseistä luontotyyppiä esiintyy.
Äärimmäisen uhanalaiset luontotyypit (CR):


Tuore runsasravinteinen lehto (kohteella 4)

Erittäin uhanalaiset luontotyypit (EN):



Metsäkortekorpi (kohteella 13)
Ruohokorpi (kohteella 14)

Vaarantuneet uhanalaiset luontotyypit (VU):




Keskiravinteinen tuore lehto (kohteilla 3 ja 18)
Saraneva (kohteella 11)
Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (kohteilla 4, 7, 8, 9, 12, 16 ja
21)

Silmälläpidettävät luontotyypit (NT):


4

Keski-ikäiset ja vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (kohteilla 3, 5, 6, 12,
16, 17 ja 20)
Isovarpuräme (kohteilla 19 ja 23)

Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet
Tässä kappaleessa esitettyjen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden ja kohteiden
sijainnit ja rajaukset on esitetty liitteessä 1.
L II) Taaporinvuoren lepakkoalue, luokka II
Pinta-ala: 1,22 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Pohjanlepakko ja iso-/viiksisiippa (LSL 49 §
tarkoittama, Luontodirektiivin liitteen IV (a) mukainen tiukasti suojeltavia lajeja)
Arvoluokka: Kansallisesti/paikallisesti arvokas
Taaporinvuoren ja pohjoisrinteellä sekä Taaporinvuoren ja Huhtavuoren välisessä notkossa tehtiin yhteensä 10 lepakkohavaintoa. Havaintoja tehtiin sekä pohjanlepakosta
että viiksisiipasta. Lepakkohavaintoja alueella tehtiin kaikilla kartoituskerroilla. Kesäkuussa tehdyt lepakkohavainnot viittaavat mahdollisen lisääntymisalueen läheisyyteen,
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sillä kesäkuussa lepakot ruokailevat usein alkukesällä lisääntymispaikkojen lähiympäristössä. Kyseisellä alueella puusto on pääasiassa varttunutta kuusikkoa, missä esiintyy
myös jonkin verran lahopuustoa. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi sopivasta
ympäristöstä huolimatta alueella ei pystytty kartoituksen aikana tarkasti paikallistamaan mahdollisia lepakoiden päiväpiiloja. Alue (kuva 7) on joka tapauksessa paikallisesti merkittävä lepakoiden ruokailualue.
L III) Lepakoiden liikkumis- ja ruokailualueet, luokka L III
Pinta-ala: 1,81 ha + 3,89 ha + 1,09 ha + 3,84 ha + 5,77 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Pohjanlepakko ja iso-/viiksisiippa (LSL 49 §
tarkoittama, Luontodirektiivin liitteen IV (a) mukainen tiukasti suojeltavia lajeja)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Selvitysalueella tehtiin satunnaisempia lepakkohavaintoja Taaporinvuoren eteläosassa,
Kaitalankulman alueella, kuntoradan varrelta, Iso Makkaran alueelta sekä kahdelta eri
tiealueelta. Näillä alueella havainnot olivat satunnaisia ja havaintomäärät olivat melko
vähäisiä. Lepakoiden lentokäyttäytymisen perusteella alueita tulkittiin joko liikkumisalueeksi tai/sekä ruokailualueeksi (kuva 7).
Taaporinvuoren etelärinteellä tehtiin heinäkuun kartoituskierroksella neljä lepakkohavaintoa. Havaitut lepakot olivat siirtymälennolla lukuun ottamatta yhtä ruokailulennolla
ollutta yksilöä. Tämän perusteella lepakot käyttävät satunnaisesti Taaporinvuoren eteläosan aluetta siirtymä- ja ruokailualueena.
Kaitalankulman alueelta tehtiin neljä lepakkohavaintoa heinä- ja elokuun kartoituskierroksella. Havaitut lepakot olivat siirtymälennolla tiealueella tai ruokailemassa rantaalueella. Kaitalankulman alueen rakennuksista esimerkiksi rantasaunat voivat tarjota
lepakoille päiväpiiloja.
Kuntoradan varrelta tehtiin heinäkuussa yksi lepakkohavainto ja elokuussa kolme havaintoa. Havaitut lepakot olivat sekä siirtymä- että ruokailulennolla.
Iso-Makkaran alueella tehtiin kesäkuussa yksi lepakkohavainto ja elokuussa neljä havaintoa. Havaintojen vähäisen määrän perusteella Iso-Makkaran alue ei ole lepakoiden
ydinaluetta, vaan lepakot käyttävät aluetta satunnaisesti liikkumis- ja ruokailualueena.
Hannunsuon tiealueen läheisyydessä oli kesällä 2015 kasattu energiapuuta. Energiapuukasojen ympärillä havaittiin kesän jokaisella kartoituskierroksella ruokailevia viiksisiippoja. Energiapuukasojen ympärillä on yleensä tavanomaista metsäympäristöä
enemmän hyönteisiä, mikä todennäköisesti houkutti alueelle viiksisiippoja ruokailemaan. Energiapuukasojen pois vieminen todennäköisesti muuttaa tulevaisuudessa alueen merkitystä lepakoille, jolloin lepakoiden ruokailu alueella tulee vähenemään.
Iso-Makkaran ja Taaporinvuoren välisellä tiealueella tehtiin useita havaintoja pääasiassa siirtymälennolla olevista lepakoista. Tämän perusteella lepakot liikkuvat IsoMakkaran ja Taaporinvuoren välillä sekä käyttävät näiden alueiden välistä tiealuetta
liikkumisväylänä ja ruokailualueena.
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Kuva 7. Kohteiden 1-6 sijainti.
1) Taaporinvuori-Myllyvuori
Pinta-ala: 76 ha
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
Selvitysalueella ja osittain sen ulkopuolella sijaitsee Taaporinvuoren-Myllyvuoren kallioalue (kuva 7), joka on valtakunnallisessa kallioalueinventoinnissa luokiteltu arvoluokkaan 4.
2) Pienialainen lehmusmetsikkö
Pinta-ala: 0,14 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Luonnonsuojelulain
29 § mukainen suojeltava luontotyyppi
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas
Kohde (kuva 7) on pienialainen lehmusmetsikkö, jossa on 20 halkaisijaltaan yli 7 cm
lehmuksen runkoa, sijaitsee rinteessä polun varressa Keskisentien länsipuolella. Lehmuksen lisäksi tavataan kuusta, koivua, pihlajaa ja raitaa. Lehmusta kasvaa myös pensaskerroksessa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mustikka, käenkaali, kielo ja metsätähti.
Lehmuksista 18 on lähekkäin ja kaksi hiukan kauempana tiheämmästä lehmusryppäästä. Lehmukset sijoittuvat noin 0,15 hehtaarin alalle. Kohde todennäköisesti täyttää
luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun luontotyypin kriteerit.
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3) Lehmusta kasvava lehtomainen kangas ja lehto
Pinta-ala: 2,29 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Tuore, keskiravinteinen lehto (VU), keski-ikäiset, kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas
Kohde (kuva 7) on lehmusta kasvava lehtomainen kangas ja lehto. Toivion koulun takana Pyramiitinnotkon länsirinteellä kasvaa varttunutta ja osin jo vanhaa metsää, jossa
lehtomainen kangas ja lehtometsä vuorottelevat. Jyrkimmän rinteen partaalla kasvaa
12 runkolehmusta, joista kaksi järeää, ja yksi jättihaapa, ja myös nuorempaa haapaa
on alueella runsaasti. Kuusta alueella on tavanomaista runsaammin pysty- ja maalahopuuna. Pensaskerroksessa on runsaasti lehtopensaita, mm. lehtokuusamaa, taikinamarjaa, vadelmaa ja lehmusta. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. kielo, mustakonnanmarja, hiirenporras, mustikka, käenkaali, sinivuokko ja paikoin kivillä kasvaa myös
haisukurjenpolvi. Tuore, keskiravinteinen lehto on Etelä-Suomessa ja koko maassa vaarantuneeksi (VU) luokiteltu luontotyyppi. Keski-ikäiset, kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat puolestaan ovat koko maassa ja Etelä-Suomessa silmällä pidettäviä (NT) luontotyyppejä. Yhdessä Pyramiitinnotkon puronvarren kanssa kohteista muodostuisi hyvä
lehtokokonaisuus (II-luokka) METSO-ohjelmaan. Kohde on lisäksi sekä lähivirkistysaluetta että koulun lähimetsää.
4) Saukonoja
Pinta-ala: 3,94 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Harajuuri (RT)
Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon tärkeä elinympäristö, tuore runsasravinteinen lehto (CR), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU)
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas
Saukonoja kulkee läpi kuusivaltaisen kangasmetsän ja rehevän Pyramiitinnotkon ja on
kasvillisuudeltaan monipuolinen alue (kuvat 7 ja 8). Puron varsi on paikoin erittäin kivinen, ryteikköinen ja vaikeakulkuinen. Puron varressa kasvaa Pyramiitinnotkossa rehevää lehtometsää, jossa on myös kymmenkunta runkolehmusta j a pensasmaisia lehmuksia. Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti lehtolajeja, mm. kotkansiipeä ja lehtopalsamia, lehtopähkämöä, lehtotähtimöä ja alueellisesti uhanalaista (RT) harajuurta.
Puusto on pääosin luonnontilaisen kaltaista. Tuore, runsasravinteinen lehto on koko
maassa ja Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi (CR). Lehto on metsälain 10 § mukainen kohde ja potentiaalinen METSO-kohde yhdessä rinnemetsän
(kohde 3) kanssa.
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Kuva 8. Saukonojan varren lehtoa.
5) Lehmusmetsikkö
Pinta-ala: 0,44 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Luonnonsuojelulain
29 § mukainen suojeltava luontotyyppi , keski-ikäiset – vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas
Kahden latu-uran väliin jäävässä kivisessä ja louhikkoisessa rinteessä Pyramiitinnotkon
alueella kasvaa noin 40 runkolehmusta kuusivaltaisessa metsässä noin 0,4 hehtaarin
alalla (kuva 7). Kenttäkerros on lehtomaista kangasta, ja kielo on yksi alueen valtalajeista. Lehmusta tavataan myös pensaskerroksessa, jossa kasvaa myös koiranheittä.
Kohde todennäköisesti täyttää luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun luontotyypin
kriteerit.
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6) Lehmusmetsikkö
Pinta-ala: 0,30 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Luonnonsuojelulain
29 § mukainen suojeltava luontotyyppi, keski-ikäiset – vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas
Huhtavuoren pohjoisrinteellä polkuun ja latu-uraan rajoittuen kasvaa lehtipuuvaltainen
lehmusmetsikkö (kuva 7 ja 9), jossa on 30 runkolehmusta noin 0,3 hehtaarin alueella.
Isoimpien lehmusten läpimitta on yli 20 cm. Alueella on myös varttunut haavikko ja
nuorta lehmusta. Pensaskerroksessa kasvaa mm. vadelmaa, taikinamarjaa, pihlajaa,
kuusta ja lehmusta. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. kielo, lehtotesma, mustikka, puolukka, hiirenporras, oravanmarja ja lillukka. Kohteella on myös muutamia suuria siirtolohkareita. Kenttäkerros vastaa lähinnä lehtomaista kangasmetsää. Kohde todennäköisesti täyttää luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun luontotyypin kriteerit.

Kuva 9. Huhtavuoren pohjoisrinteen lehmusmetsikköä (kohde 6).
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Kuva 10. Kohteiden 7-10 sijainti.
7) Puro ja puronvarsimetsä
Pinta-ala: 0,25 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Kohde (kuva 10) sisältää puron ja puronvarsimetsän. Lyhyt puro laskee moottoritien
suunnasta ja yhtyy pelto-ojaan Uusikorven peltojen pohjoisreunalla. Uomaa on osittain
kaivettu, puusto puolestaan on luonnontilaisen kaltainen. Kuollutta lehtipuuta on runsaasti puron varrella. Puusto koostuu raidasta, pihlajasta, kuusesta ja koivusta. Penkkamaille on kasvanut tiheään nuorta kuusikkoa. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. suoorvokki, hiirenporras ja korpi-imarre. Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen
metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
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8) Puro ja puronvarsimetsä
Pinta-ala: 0,69 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Kontinmäen pohjoispuolella sijaitseva puronvarsi (kuva 10) on uomaltaan luonnontilaisen kaltainen ja puustoltaan osin käsitelty. Puusto on lehtipuuvaltaista ja osin ryteikköistä. Kuusen lisäksi tavataan harmaaleppää, tuomea ja yksittäisiä tervaleppiä. Puron
päältä on hakattu joitakin isoja kuusia. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. rentukkaa, vehkaa, niittyleinikkiä, hiirenporrasta, ahomansikkaa ja oravanmarjaa. Pensaskerroksen lajeja ovat mm vadelma ja taikinamarja. Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen
metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
9) Puro ja puronvarsimetsä
Pinta-ala: 1,27 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Keskisentien ja Haikanvuoren väliin jäävä puronvarsi ja on kostea notkelma talousmetsien keskellä (kuva 10). Latu-ura kulkee puroa myötäillen. Puuston valtalajit ovat harmaaleppä, koivu ja kuusi. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. rentukka, korpikaisla, hiirenporras ja mesiangervo. Puusto on luonnontilaisen kaltaista ja uoma luonnontilainen.
Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
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Kuva 11. Kohteiden 10–16 sijainti.
10) Saukkolammi
Pinta-ala: 1,21 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Vesilain 2. luvun 11 §
mukainen suojeltava luontotyyppi, metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen
tärkeä elinympäristö
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Taaporinvuoren länsipuolella sijaitseva Saukkolammi (kuva 11 ja 12) on alle hehtaarin
laajuinen lampi ja siten vesilain 2. luvun 11 § mukainen suojeltava luontotyyppi. Lammen välitön lähiympäristö on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö. Saukkolammin läpi virtaa Isosta Naistenjärvestä laskeva
puro, joka jatkaa koilliseen Pyramiitinotkoon. Lampi on nevareunainen ja rakentamaton. Ympäröivät metsät ovat varttuvia talousmetsiä, joita on osin harvennettu hiljattain; lammen välitön rantapuuston on luonnontilaisen kaltaista sekametsää. Lammella
ei havaittu vesilintuja.
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Kuva 12. Saukkolammi (kohde 10).
11) Saraneva
Pinta-ala: 0,13 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, saraneva (VU)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Pienialainen avosuoalue (kuva 11) sijaitsee taimikoiden keskellä Taaporinvuoren itäpuolella. Suotyypiltään se on lähinnä ruohoista saranevaa, lajeina mm. pullosara, kurjenjalka, karpalo ja tupasvilla. Avosuoalueella rimpi- ja välipinnat vuorottelevat. Saraneva on Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi (VU). Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
12) Puro ja puronvarsimetsä
Pinta-ala: 1,33 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit:
Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU), vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Kohde on teiden väliin jäävä kivikkoinen puronvarsi, jossa puro kulkee osittain piilopurona kivikossa (kuva 11). Puusto puron varrella on monipuolista ja myös lahopuuta on
paikoin runsaasti (pysty- ja maapuuna kuusta). Lehmusta esiintyy paikoin sekä runkomaisena että pensaina. Paikoin kasvaa myös tervaleppää ja raitaa. Uoma vaikuttaa
kauttaaltaan luonnontilaiselta. Kenttäkerroksen lajeja mm. hiirenporras, käenkaali, ora-
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vanmarja, ahomansikka ja lehtomatara. Pensaskerroksessa kasvaa mm. koiranheittä.
Puronvarsi on potentiaalinen liito-oravan elinympäristö ja kulkureitti. Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
13) Metsäkortekorpi
Pinta-ala: 0,76 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, metsäkortekorpi (EN)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Metsäkortekorpi sijaitsee luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun Pirunkiven itäpuolella
(kuva 11 ja 13). Kuusivaltainen alue on ojittamaton ja puustoltaan luonnontilaisen kaltainen. Valtalaji kuusen lisäksi tavataan koivua. Kenttäkerroksen valtalaji on metsäkorte. Metsäkortekorpi on koko maassa ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN). Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen
tärkeä elinympäristö.

Kuva 13. Metsäkortekorpi (kohde 13).
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14) Ruohokorpi
Pinta-ala: 1,18 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Kaislasara (NT), harajuuri (RT)
Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, ruohokorpi (EN)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Korpikuviolla (kuva 11) on selvempi mätäspinta-välipintarakenne kuin Pirunkiven viereisellä korvella (kohde numero 13), ja suo on keskeltä mosaiikkimainen. Se on ojittamaton ja siltä on tehty 2008 havainnot silmälläpidettävästä kaislasarasta (NT) ja alueellisesti uhanalaisesta (RT) harajuuresta (Junttanen 2009). Puusto on luonnontilaisen
kaltaista, mutta ei erityisen vanhaa. Kuusen lisäksi tavataan lehtipuustoa. Välipinnoilla
kasvaa mm. korpikastikkaa, kurjenjalkaa, vehkaa ja terttualpia. Ruohokorvet ovat koko
maassa vaarantuneita (VU) ja Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia luontotyyppejä (EN).
Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
15) Metsäkortekorpi
Pinta-ala: 0,06 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, metsäkortekorpi (EN)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Pienialainen, ojittamaton metsäkortekorpi sijaitsee Kaitalantien varrella talousmetsien
välissä (kuva 11). Puusto on luonnontilaisen kaltainen ja sekapuustoinen. Puustossa tavataan kuusta, koivua ja tervaleppää. Kenttäkerroksen lajeja ovat mm. metsäkorte,
mustikka ja maariankämmekkä. Metsäkortekorpi on koko maassa ja Etelä-Suomessa
erittäin uhanalainen luontotyyppi (EN). Kohde on mahdollinen metsälain 10 § mukainen
metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö.
16) Saunaoja, puronvarsimetsät ja Kaitajärven rannat
Pinta-ala: 5,56 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö, havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU), keski-ikäiset ja vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Kohde sisältää Saunaojan, sitä reunustavat monipuolisen metsän ja Kaitajärven koillispään rantametsineen (kuvat 11 ja 14). Kaitajärvestä Sääksjärveen laskeva puro, Saunaoja, on kivinen ja uomaltaan luonnontilaisena ja luonnontilaisen kaltaisena säilynyt.
Talousmetsän keskelle on jäänyt puronvarteen kapea luonnontilaisen kaltainen metsävyöhyke. Välillä purouoma levenee rahkasammalta ja rentukkaa kasvavaksi hetteiköksi.
Lahopuuta alueelle on syntynyt myrskytuhoina paikoitellen. Puronvarsi ja Kaitajärven
rannat ovat lehtomaista kuusivaltaista vaihtelevan ikäistä sekametsää, paikoin kasvaa
tervaleppää ja lehmusta. Puron varrella kasvaa mm. vehkaa, kotkansiipeä ja hiirenporrasta. Puronvarsi on mahdollinen metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö. Kohdekokonaisuus muodostaa muutoin voimakkaasti käsiteltyjen
metsäalueiden keskellä todennäköisesti tärkeän ekologisen käytävän.
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Kuva 14. Saunaojan kivikkoista koskimaista osuutta (vasemmalla) ja leveämpää suvanto-osuutta
(oikealla).
17) Varttunut lehtomaisen kankaan kuusivaltainen metsä
Pinta-ala: 1,15 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: keski-ikäiset ja vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Varttunut lehtomaisen kankaan kuusivaltainen metsä sijaitsee pakettipeltojen välissä
(kuva 15), ja sen pohjoiskulmalla moottoritien varressa on lähes puhdas varttuva haavikkokuvio. Alue on potentiaalinen liito-oravan elinpiiri, mutta havaintoja liito-oravasta
ei tehty. Metsässä on paljon polkuja, majoja ja merkkejä virkistyskäytöstä, ja vieressä
sijaitsee päiväkoti. Lahopuuta alueella ei ole juurikaan mutta puusto on muutoin luonnontilaisen kaltaista. Kenttäkerroksen lajeja mm. kielo, mustikka, sananjalka, metsätähti, sinivuokko, nuokkuhelmikkä, kivikkoalvejuuri, valkovuokko, metsäimarre ja metsäkorte. Pensaskerroksessa kasvaa vaahteran ja tammen taimia, metsäruusua, haapaa,
pihlajaa ja koivuja. Lähivirkistysalue.
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18) Monimuotoinen metsä
Pinta-ala: 4 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Kohde on teiden ja omakotiasutuksen väliin jäävä metsikkö (kuva 15), jonka koilliskulma on kivikkoista sekapuustoista lehtometsää, jonka luonnontila on kohtalainen. Koilliskulman puusto on varttuvaa, puulajeina kuusi, haapa, raita, ja pihlaja, pensaskerroksessa taikinamarjaa ja pihlajaa. Kenttäkerroksen lajeja ovat käenkaali, mustikka, kielo,
lehtotesma, mustakonnanmarja, lehtopalsami ja sinivuokko. Lahopuuna on pystyyn
kuollutta pihlajaa ja kuusta, maapuuna kuusta. Mäen laelle noustessa puusto muuttuu
vanhemmaksi ja havupuuvaltaisemmaksi sekametsäksi, kuivimmalla kohdalla on avoin
niittylaikku, jossa kasvaa mm. aho-orvokkia ja ahomansikkaa. Alueen halki kulkee polku. Havaintoja liito-oravasta ei tehty, mutta alue vaikuttaa potentiaaliselta liitooravaympäristöltä. Pesintä on mahdollista myös viereisillä tonteilla rakennuksissa tai
linnunpöntöissä (pihapiirejä ei tarkistettu). Alueella pesivät peippo, sirittäjä ja mustapääkerttu. Lähivirkistysalue.

Kuva 15. Kohteiden 17 ja 18 sijainti.
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Kuva 16. Kohteiden 19–22 sijainti.
19) Ojittamaton isovarpuräme
Pinta-ala: 3,16 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Isovarpuräme (NT)
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Ojittamaton isovarpuräme sijaitsee Taaporinvuoren ja Sääksjärven välisessä alavassa
maastossa (kuvat 16 ja 17). Puusto on mäntyvaltainen ja luonnontilaisen kaltainen.
Kenttäkerroksessa suopursu on valtalaji, myös mustikkaa ja juolukkaa kasvaa mättäillä. Rämeen eteläreunalla on kapea vyöhyke koivuvaltaista korpea. Isovarpuräme on
Etelä-Suomessa silmällä pidettävä luontotyyppi (NT).
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Kuva 17. Ojittamatonta isovarpurämettä (kohde 19).
20) Monimuotoinen metsä
Pinta-ala: 0,25 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Keski-ikäiset lehtomaiset kuusivaltaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Monimuotoinen pienialainen varttuneen lehtomaisen kuusivaltaisen metsän alue sijaitsee Sääksjärven pohjoispuolella tien varressa (kuva 16). Alue rajautuu nuorempaan
metsään, tuoreeseen hakkuuaukkoon ja omakotiasutukseen. Kuusimetsässä sekapuuna
on haapaa, raitaa ja koivua, kuivemmilla kohdilla myös mäntyä. Kohteella on jonkin
verran maa- ja pystylahopuuta. Pensaskerroksessa kasvaa mm. taikinamarjaa ja lehmusta. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa, mustakonnanmarjaa, metsäimarretta, sinivuokkoa ja kieloa. Potentiaalinen liito-oravan elinympäristö, pesintä mahdollista
myös linnunpöntöissä viereisillä tonteilla.
21) Puro ja puronvarsimetsä
Pinta-ala: 0,26 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU)
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Kohde on pienialainen varttuneen sekametsän puron/ojanvarsimetsikkö Kaitalan tilan
lähellä Saunanojan varrella (kuva 16). Kohteella on vanhoja rakennuksia ja umpeenkasvaneita, pajukoituneita peltoja, joilla on runsaasti ravintoa liito-oravalle. Liitooravalle potentiaalinen alue jatkuu kaakkoon asuinalueen pihapiireihin.
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22) Niitty
Pinta-ala: 0,25 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit:
Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Kaitalan tilalla sijaitseva niittyalue on peruskartalle merkitty pelloksi viimeksi vuonna
1980. Niittykuviolla (kuva 16 ja 18) kasvaa tuoreen niityn kasvillisuutta, lajeina mm.
metsäapila, metsäkurjenpolvi, paimenmatara, ahomansikka ja niittyleinikki. Niitty on
paikallisesti arvokas kohde, jolla kasvaa perinnebiotooppilajistoa. Se muistuttaa uhanalaisista luontotyypeistä tuoretta niittyä (CR), mutta kohteen hoitohistoriasta ei ole tarkempaa tietoa perinnebiotooppiarvon määrittämiseksi.

Kuva 18. Niittyä Kaitalan tilan läheisyydessä (kohde 22).
23) Pehkusuo
Pinta-ala: 4,46 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Isovarpuräme (NT)
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Ojittamaton pehkusuo sijaitsee Iso Naistenjärven länsipäädyssä (kuvat 19 ja 20). Puusto on mäntyvaltainen ja pääosin tiheähkö, luonnontilaltaan enintään kohtalainen. Kenttäkerroksessa valtalajeja ovat tupasvilla ja suopursu, myös mustikkaa ja juolukkaa
kasvaa mättäillä. Isovarpuräme on Etelä-Suomessa silmällä pidettävä luontotyyppi
(NT). Pehkusuolla on virkistysarvoa; sen läpi vievät pitkospuut.
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Kuva 19. Kohteiden 23–24 sijainti.
24) Iso Naistenjärvi
Pinta-ala: 8,51 ha
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Haapana (VU), tervapääsky (VU), kaakkuri
(NT)
Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Iso Naistenjärvi on rauhallinen, virkistysrakenteita lukuun ottamatta rakentamaton
metsäjärvi (kuvat 19 ja 21). Järveä kiertää virkistysreitti ja sen pohjoisrannalla on laavu. Järven rannoilla on vaihtelevan levyinen vanhan, kuusi-mäntymetsän vyöhyke.
Kasvillisuustyyppi on rämevaikutteinen tuore mustikkatyypin kangas ja isovarpuräme.
Vesirajassa on paikoin kapea saraikkoa kasvava nevalaide. Järvellä havaittiin arvokkaina lintulajeina haapana (VU), tervapääsky (VU) ja kaakkuri (NT), mutta kyseiset lajit
eivät todennäköisesti pesi järvellä. Iso Naistenjärvi on paikallisesti luonnon monimuotoisuuden, virkistyksen ja luonnonmaiseman kannalta arvokas. Järven rantametsät yhdessä länsipuolisen Pehkusuon kanssa muodostavat puustoisen ekologisen käytävän.
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Kuva 20. Pehkusuo (kohde 23).

Kuva 21. Iso Naistenjärvi (kohde 24).

Toivio_OYK_Luontoselvitys_20160916.docx

Pirkkalan kunta
Toivion OYK luontoselvitys

36 (41)

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

16.9.2016

5

Pirkkalan kunta
Toivion OYK luontoselvitys

37 (41)

Ekologiset käytävät
Selvitysalueen pääasialliset ekologiset yhteydet on esitetty liitteessä 4. Liitteessä esitetyt ekologiset käytävät ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne sulje pois mahdollisuutta, että
jotkin lajit käyttävät liikkumiseen myös muita alueita kuten rakennettujen alueiden pihapuustoa tai hakkuualojen taimikoita. Metsänhoidolliset toimenpiteet muuttavat ajan
myötä ekologisten yhteyksien tilannetta, ja liitteen 4 karttaesitys pyrkii siihen, että
maankäyttöä suunniteltaessa huolehditaan ekologisista yhteyksistä sekä säästämällä
esitettyjä yhteyksiä että tarvittaessa muodostetaan varttuvista taimikkoalueista uusia
yhteyksiä. Suunnittelualueella pysyviä eliöstön kulkuesteitä muodostavat merkittävimmin Pyhäjärventie (valtatie 3) ja sen varrella sijaitsevat maa-aineisten käsittelyalueet
pohjoisessa sekä Toivion-Sarankulman rakennetut alueet ja rautatie idässä.
Selvitysalue on nykyisellään suurelta osin metsäinen ja eläimet voivat liikkua melko esteettömästi alueen eri osissa. Yhtenäistä varttunutta tai vanhaa puustoa liikkumiseen
vaativien eläinten liikkumista rajoittavat jossain määrin metsäisellä alueella tehdyt hakkuut sekä pysyvästi avoimet voimajohtoalueet.
Tärkeimmiksi ekologisiksi yhteyksiksi on määritelty Taaporinvuoren-Myllyvuoren laajan
metsäalueen ohella varttuneen – vanhan metsän alueita Toivion asuinalueen ja Korven
peltojen välissä pohjoisen suuntaan sekä arvokkaista luontokohteista ja tavanomaisemman metsän alueista koostuvia nauhamaisia metsäalueita etelään ja länteen. Järvien rantametsät sekä pienvesiä reunustavat metsät muodostavat luontaisia puusto- ja
elinympäristöjatkumoita, jotka toimivat ekologisian yhteyksinä myös vesielinympäristöistä riippuvaisille lajeille.

6

Geoekologinen luokitus ja suositukset
Selvitysalueella sijaitsevien luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden
sekä luonnon yleispiirteiden ja ekologisten yhteyksien perusteella laadittiin liitteenä 3
oleva kokoava karttaesitys geoekologisesta luokituksesta eli luonnonympäristöön perustuvista maankäyttösuosituksista. Karttaesityksessä selvitysalue on jaettu kolmeen
eri luokkaan, jotka ovat rajauksiltaan suuntaa-antavia ja niiden väliset rajat ovat liukuvia.
I. Normaaliin rakentamiseen soveltuvat alueet. Luokan I normaaliin rakentamiseen soveltuvat alueet ovat pääsääntöisesti voimakkaasti käsiteltyjä metsätalousalueita tai vaihtelevalla tehokkuudella rakennettuja
alueita, joille ei sijoitu erityisiä luonnonsuojelullisia arvoja.
II. Ympäristö- ja luonnonarvoja sisältävät rakentamisalueet. Luokan II
alueet suositellaan säästettäväksi rakentamattomana mahdollisuuksien
mukaan. Luokkaan II on koottu yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi paikallisesti arvokkaat alueet ja kohteet sekä muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet ja niiden välittömät lähiympäristöt. Luokan II alueilla
on metsälain 10 § mukaisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä sisältäviä kohteita, lepakoiden liikkumis- ja ruokailualueita, virkistyksen ja luonnonmaiseman kannalta arvokkaita kohteita sekä maastonmuodoiltaan ja
maaperän ominaisuuksiltaan rakentamiseen huonosti soveltuvia alueita.
III. Ympäristö- ja luonnonarvoiltaan erityisen arvokkaat alueet. Luokan III
alueet suositellaan säästettäväksi rakentamattomana. Luokkaan III
kuuluvat selvitysalueen luontoarvoiltaan ja maiseman kannalta tärkeimmät ja suojelustatukseltaan merkittävimmät kohteet, joita ovat
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Taaporinvuoren-Myllyvuoren arvokas kallioalue ja sen liepeille sijoittuvat luonnonsuojelulain 29 § mukaisen luontotyypin kriteerit täyttävät
luontotyypit sekä erittäin uhanalaisia sekä äärimmäisen uhanalaisia
luontotyyppejä sisältävät kohteet.
Merkittävin luonnonarvoalue selvitysalueella on Taaporinvuori-Myllyvuori ja sen liepeillä
sijaitsevat lehmusmetsiköt, lehtokuviot sekä Saukonoja ja Saukkolammi. Myös selvitysalueen tärkein lepakkoalue sijoittuu Taaporinvuoren-Myllyvuoren alueelle. Tämä
aluekokonaisuus suositellaan rajattavaksi kokonaisuudessaan rakentamisen ulkopuolelle. Taaporinvuoren-Myllyvuoren alueen metsiä suositellaan käsiteltäväksi nykyistä
puustoa ja muuta kasvillisuutta mahdollisimman paljon säästävin menetelmin. Muiden
kohteiden osalta erityisesti vesistöt ja pienvedet välittömine lähiympäristöineen on suositeltavaa säilyttää käsittelemättä ja huolehtia niiden vesitalouden säilymisestä häiriöttömänä.
Rakentamisen ulkopuolelle rajattavista alueista tulee pyrkiä muodostamaan kokonaisuuksia, joissa luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita ja kohteita ympäröivät suojavyöhykkeet ja niitä yhdistävät ekologiset käytävät. Suojavyöhykkeet ja ekologiset käytävät voivat muodostua alempaa arvoluokkaa olevista luontokohteista tai tavanomaisen
metsän alueista. Muodostamalla yhtenäisiä luonnonarvokokonaisuuksia ylläpidetään
ekosysteemin toimivuutta sekä arvokkaan eläin- ja kasvilajiston säilymistä ja uudistumista. Taulukossa 3 on esitetty kohdekohtaiset maankäyttösuositukset.
Taulukko 3. Maankäyttösuositukset kohteittain

Kohde

Arvoluokka

Maankäyttösuositus

L II) Taaporinvuoren
lepakkoalue

Kansallisesti / paikallisesti arvokas

L III) Lepakoiden
liikkumis- ja ruokailualueet

Paikallisesti arvokas

1) TaaporinvuoriMyllyvuori

Valtakunnallisesti
arvokas

2) Pienialainen lehmusmetsikkö

Seudullisesti arvokas

3) Lehmusta kasvava
lehtomainen kangas
ja lehto
4) Saukonoja

Seudullisesti arvokas

5) Lehmusmetsikkö

Seudullisesti arvokas

6) Lehmusmetsikkö

Seudullisesti arvokas

7) Puro ja puronvarsimetsä

Paikallisesti arvokas

Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Alueen nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta
tulee säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Alueen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta suositellaan säilytettäväksi.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Alueen nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta
tulee säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Metsän käsittelyssä suositellaan säilytettäväksi lehmuksia.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Metsän käsittelyssä suositellaan säilytettäväksi lehmuksia.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Saukonojan vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä.
Kohteen nykyistä puustoa ja pensastoa on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Metsän käsittelyssä suositellaan säilytettäväksi lehmuksia.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Metsän käsittelyssä suositellaan säilytettäväksi lehmuksia.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Puron
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
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8) Puro ja puronvarsimetsä

Paikallisesti arvokas

8) Puro ja puronvarsimetsä

Paikallisesti arvokas

10) Saukkolammi

Paikallisesti arvokas

11) Saraneva

Paikallisesti arvokas

12) Puro ja puronvarsimetsä

Paikallisesti arvokas

13) Metsäkortekorpi

Paikallisesti arvokas

14) Ruohokorpi

Paikallisesti arvokas

15) Metsäkortekorpi

Paikallisesti arvokas

16) Saunaoja, puronvarsimetsät ja Kaitajärven rannat

Paikallisesti arvokas

17) Varttunut lehtomaisen kankaan kuusivaltainen metsä
18) Monimuotoinen
metsä

Muu arvokas luontokohde

19) Ojittamaton isovarpuräme

Muu arvokas luontokohde

20) Monimuotoinen
metsä

Muu arvokas luontokohde

21) Puro ja puronvarsimetsä

Muu arvokas luontokohde

22) Niitty

Muu arvokas luontokohde

23) Pehkusuo

Muu arvokas luontokohde

24) Iso Naistenjärvi

Muu arvokas luontokohde
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Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Puron
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Puron
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa
säilyttää
rakentamattomana.
Saukkolammin vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Suon
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Puron
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Suon
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Suon
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Suon
vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen
nykyistä puustoa ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana. Saunaojan ja Kaitajärven vesitalous tulee säilyä häiriöttömänä. Kohteen nykyistä puustoa ja muuta
kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suon vesitaloutta ei ole suositeltavaa muuttaa.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Puron vesitaloutta ei ole
suositeltavaa muuttaa. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Niityn säilyttäminen
avoimena on suositeltavaa.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Suon vesitaloutta ei ole suositeltavaa muuttaa.
Suositeltavaa säilyttää rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan. Kohteen nykyistä puustoa
ja muuta kasvillisuutta on suositeltava säilyttää.
Järven vesitaloutta ei tule muuttaa.
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