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Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan luontoselvitysten täydennys
1

Johdanto
Tämä raportti käsittelee Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan liito-orava-, linnusto-,
lepakko-, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitystä, joka on liito-oravan osalta laadittu
koko kaava-alueelle ja muilta osin kohdennetusti Kontinmäen-Pyramiitinnotkon
alueille. Työssä on suoritettu myös viitasammakkohavainnointi Saukkolammella.
Työn tavoitteena oli selvittää koko kaavoitettavan alueen liito-oravan esiintymisen
tilanne ja tarkemmin Kontinmäen-Pyramiitinnotkon alueella esiintyvä lepakkolajisto
ja pesimälinnusto sekä alueen kasvillisuus ja luontotyypit keskittyen erityisesti
arvokkaiden luontotyyppien tunnistamiseen. Selvitys perustuu alueesta oleviin
lähtötietoihin ja kesällä 2018 laadittuihin maastokartoituksiin. Selvitystä voidaan
käyttää hyväksi alueen maankäytön suunnittelussa.
Selvityksen ovat laatineet Pirkkalan kunnan toimeksiannosta FM biologi Marja
Nuottajärvi ja FM biologi Tiina Mäkelä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä.

2

Selvitysalue
Liito-oravaselvitys on kohdennettu koko 715 hehtaarin laajuiselle KaakkoisPirkkalan osayleiskaavan alueelle (kuva 1). Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
sekä pesimälinnusto- ja lepakkoselvitykset on kohdennettu Toivion koulun takana
sijaitsevalle metsäalueelle ja erityisesti alueelle osoitetun uuden kokoojakadun
ympäristöön (kuva 2). Viitasammakkoselvitys kohdennettiin Saukkolammelle ja
läheisille vesikuopille (kuva 2).

Kuva 1. Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaava-alueen sijainti.
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Selitteet
Kasvillisuus- ja
luontotyyppiselvityksen alue
Linnusto- ja lepakkoselvityksen
alue
Viitasammakkoselvityksen alue

100 m

Kuva
2.
Kasvillisuusja
luontotyyppiselvityksen,
viitasammakkoselvityksen kohdealueet.

3

linnusto-

ja

lepakkoselvityksen

sekä

Lähtötiedot ja menetelmät

3.1 Lähtötiedot
Selvityksen
työvaiheet
olivat
lähtöaineiston
koonti
ja
analysointi,
maastoinventoinnit sekä raportointi. Selvitystä laadittaessa on otettu huomioon
ympäristöviranomaisten antama yleinen ohjeistus:
o

o

o

Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi –
kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. –Suomen
ympäristökeskus, Ympäristöopas-sarja 109, Helsinki.
Pääkkönen, P. & Alanen, A. 2000: Luonnonsuojelulain luontotyyppien
inventointiohje.
Suomen
ympäristökeskus,
Helsinki.
Suomen
ympäristökeskuksen moniste 188. 128 s.
Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002: Luontoselvitykset yleis- ja
asemakaavoissa. –Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 24,
Oulu
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Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) 2017: Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. – Suomen ympäristö 1/2017: 1–278.

o

Merkittävimpinä lähtöaineistoina selvityksessä ovat olleet seuraavat alueelta
aiemmin laaditut selvitykset:
o

o

Junttanen, S. 2009: Pirkkalan Saukkolammin – Taaporinvuoren alueen
luontoselvitys. Pirkkalan Ympäristönsuojelun julkaisuja 2. 32 s. + liitteet.
Pirkkalan kunta, 2009.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016: Toivion osayleiskaavan
luontoselvitys. – Raportti. 45 s.

Lisäksi on hyödynnetty seuraavaa julkaisua:
o

Kosonen, L., Rintamäki, P. Seppälä, P. & Geiger, C 2016: Pirkanmaan
linnusto.

Käytetty aineisto on listattu kokonaisuudessaan lähdeluettelossa.
3.2 Maastotyöt
3.2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin kasvukauden eri vaiheissa.
Kevätlajistoa tarkkailtiin touko-kesäkuussa linnusto- ja liito-oravaselvityksen
maastotöiden aikana. Maastokäyntejä suoritettiin lisäksi heinä- ja elokuussa. Aikaa
maastoinventointiin käytettiin yhteensä noin 25 tuntia. Alueelle laadittiin
luontotyyppikuviointi,
jossa
noudatettiin
Suomen
luontotyyppien
uhanalaisuusluokituksessa (Kontula & Raunio 2018) esitettyä luontotyyppien
luokittelua sekä Metsähallituksen laatimaa kasvillisuusluokitusopasta (Toivonen &
Leivo 2001).
Arvokkaina luontotyyppeinä huomioitiin luonnonsuojelulain 29 § mukaiset
suojeltavat luontotyypit, metsälain 10 § mukaiset metsäluonnon erityisen tärkeän
elinympäristön kriteerit täyttävät kohteet sekä vesilain 2. luvun 11 § mukaiset
suojeltavat luontotyypit. Lisäksi huomioitiin silmälläpidettävät ja uhanalaiset
luontotyypit sekä kasvilajit uusimpien uhanalaisuusluokituksien mukaisesti
(Kontula & Raunio 2018, Rassi ym. 2010).
3.2.2 Pesimälinnustoselvitys
Pesimälinnustoselvityksen tarkoituksena oli selvittää selvitysalueen lintulajisto ja
lajien
runsaussuhteet.
Kartoitusmenetelmänä
sovellettiin
maalinnuston
kartoituslaskentamenetelmää (mm. Koskimies & Väisänen 1988).
Erityistä
huomiota kiinnitettiin uhanalaisten ja silmälläpidettävien, lintudirektiivin liitteen I
lajien sekä kansainvälisten vastuulajien reviirien paikantamiseen. Näiden reviirit
merkittiin kartoille. Yleisten lintulajien reviirimääriä ei laskettu, mutta lajien
esiintyminen alueella kirjattiin ylös.
Laskennat suoritettiin hyvässä vähätuulisessa säässä (Taulukko 1) aamuyön ja
aamupäivän (klo. 3.00 – 11.00 välillä sääolosuhteiden mukaan toukokuun ja
kesäkuun alkupuolen aikana. Kartoitukseen käytettiin kolme laskentapäivää
toukokuussa ja kesäkuussa ja ne olivat 10.5., 13.5. ja 12.6.2018. Näin alueella
esiintyvistä lajeista ja niiden reviirien ja elinympäristöjen sijoittumisesta alueelle
saatiin riittävä kuva. Maastohavaintojen perusteella kartalle rajattiin toimistotyönä
linnustollisesti arvokkaiden alueiden rajaukset.
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Taulukko 1. Sää linnustoselvityksen maastopäivinä.

Päivämäärä

Lämpötila

Tuulen voimakkuus

Pilvisyys

10.5. 2018

+8°C…+20°C

0 m/s

0/8

13.5.2018

+8°C …+22°C

0 m/s

0/8

12.6.2018

+13°C …+18°C

1-3 m/s

3/8…0/8

3.2.3 Lepakkoselvitys
Alueella esiintyvä lepakkolajisto ja lepakoille arvokkaat alueet sekä siirtymäreitit
kartoitettiin yöaikaan tehtävällä detektorikartoituksella Suomen lepakkotieteellisen
yhdistyksen kartoitusmenetelmiä soveltaen (SLTY 2012). Arvokkaat lepakkoalueet
rajattiin havaintojen perusteella kartoille. Kartoitus toistettiin kolme kertaa kesän
2018 aikana.
Lepakkoselvityksen maastoinventoinnit tehtiin 20.6.–21.6., 16.–17.7. ja 21.–
22.8.2018 noin klo 21.30 – 3.00 välisenä aikana.
Ensimmäisellä maastokäynnillä alueeseen tutustuttiin jo päiväsaikaan kiertämällä
alue tarkkaan läpi ja merkitsemällä kartoille, minne lepakoille potentiaaliset
elinympäristöt sijoittuvat.
Selvitys tehtiin aktiivikartoitusmenetelmällä ja työssä käytettiin detektoreja Wildlife
Acoustics EM3+, Petterson M500 sekä Petterson D200. Ruokailualueita ja niille
johtavia reittejä kartoitettiin öisin kävelemällä selvitysalue kattavasti lävitse ja
samalla kuunnellen detektorilla lepakoiden ultraääniä. Lepakoiden äänet on
mahdollista tunnistaa lajilleen niiden käyttämän taajuuden, rytmin ja muiden äänen
ominaisuuksien perusteella. Myös äänen kuuluvuus vaihtelee lajeittain (Taulukko
3). Viiksisiipan ja isoviiksisiipan ääniä on kuitenkin mahdoton erottaa toisistaan,
jonka vuoksi niitä käsitellään tässäkin selvityksessä lajiparina ”viiksisiipat”. Osa
äänistä myös tallennettiin, ja ne analysoitiin myöhemmin tietokoneella Batsound –
ohjelmistolla. GPS-paikantimella tallennettu kartoitusreitti on esitetty kuvassa 3.
Maastotöissä tarkkailtiin myös potentiaalisista lisääntymis- ja levähdyspaikoista
(kolopuut, kelot ja pöntöt) mahdollisesti auringonlaskun aikaan lähteviä tai niihin
auringon nousun aikaan palaavia lepakoita. Sää maastokäyntien aikana oli hyvä
(Taulukko 2). Pilvisyys on arvioitu asteikolla 1/8 (selkeä) … 8/8 (pilvessä).
Taulukko 2. Sää lepakkokartoitusöinä.

Päivämäärä

Lämpötila

Tuulen voimakkuus

Pilvisyys

20.6.–21.6.2018

+18°C …+9°C

1-2 m/s

4/8

16.–17.7.2018

+25°C …+22°C

0 m/s

0/8

21.–22.8.2018

+14°C …+10°C

1-2 m/s

1/8
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Taulukko 3. Eri lepakkolajien kuuluvuus detektorilla (SLTY 2018).

Laji
Vesisiippa
Ripsisiippa
Viiksisiippa
Isoviiksisiippa
Lampisiippa
Vaivaislepakko
Pikkulepakko
Kääpiölepakko
Isolepakko
Pohjanlepakko
Etelänlepakko
Kimolepakko
Korvayökkö

Tieteellinen nimi
Myotis daubentoni
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
Myotis brandtii
Myotis dasycnieme
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Nyctalus noctula
Eptesicus nilossoni
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Plecotus auritus

Kuuluvuus
15-20 m
5-10 m
15-20 m
15-20 m
20-80 m
15-20 m
15-25 m
15-20 m
100 m
50-80 m
50 m
50-100 m
2-5 m

Taajuus
40-45 kHz
45-50 kHz
45-50 kHz
45-50 kHz
35 kHz
44-48 kHz
37-42 kHz
50-55 kHz
15-25 kHz
28-32 kHz
26-32 kHz
20-25 kHz
20-42 kHz

Kuva 3. Lepakkoselvityksissä kuljettu kartoitusreitti.
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3.2.4 Liito-oravainventointi
Liito-oravan esiintymistä selvitettiin koko yleiskaava-alueella (kuva 1) sekä
erityisen tarkkaan Toivion koulun läheisyydessä (kuva 2). Inventointi suoritettiin
jätöshavaintojen perusteella uusimman viranomaisohjeistuksen mukaisesti
(Nieminen & Ahola 2017). Selvitysalueella kuljettiin liito-oravan elinympäristöiksi
sekä kulkuyhteyksiksi soveltuvat metsäalueet eli varttuneet – vanhat kuusi- ja
kuusiekametsät läpi jalkaisin ja etsittiin liito-oravan jätöksiä puiden, erityisesti
suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Samalla arvioitiin liito-oravalle soveltuvan
elinympäristön laatua, määrää ja sijaintia. Maastoinventoinnit suoritettiin 20.4. ja
18.5.2018 välisenä aikana ja aikaa inventointiin käytettiin noin 35 tuntia.
3.2.5 Viitasammakkoselvitys
Viitasammakkoinventointi suoritettiin kahtena iltana toukokuussa eli 13.5. ja
22.5.2018 kello 19:30 ja 21:00 välisenä aikana. Sää oli molempina iltoina
poutainen, tyyni ja lämmin, noin 18-20 °C. Saukkolammin rannat ja läheisten
vesikuoppien ympäristö (kuva 2) kuljettiin jalkaisin läpi ja pysähdyttiin muutaman
kymmenen metrin välein noin 10-15 minuutiksi kuuntelemaan mahdollista
viitasammakon ääntelyä. Rantavedestä myös etsittiin viitasammakon kuturyppäitä.
3.3 Uhanalaisuusluokitus
Lajien uhanalaisuusluokitus pohjautuu Punaisen kirjan 2010 esitykseen (Rassi, ym.
2010) sekä uusimpiin Suomen lintujen (Tiainen ym. 2016) ja nisäkkäiden (Liukko
ym. 2016) uhanalaisuusarviointeihin. Uhanalaisia lajeja ovat äärimmäisen
uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit.
Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.
Luontotyyppien
uhanalaisuusluokitus
perustuu
Suomen
luontotyyppien
uhanalaisuusluokitukseen, josta käytettiin uutta, joulukuussa 2018 julkistettua
luokitusta.
Luontotyyppien
uhanalaisuuden
arvioinnissa
käytetyt
uhanalaisuusluokat vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa
käytettyjä luokkia. Luontotyyppien uhanalaisuusarviointi auttaa kohdentamaan
suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti.
Uhanalaisilla luontotyypeillä ei ole lakisääteistä suojelustatusta, mutta niiden
säilyttäminen on tärkeää alueen luonnon monimuotoisuuden vaalimisen kannalta.
3.4 Lintu- ja luontodirektiivi
Pesimälinnuston maastoinventointien yhteydessä havainnoitiin mm. Euroopan
Unionin lintudirektiivin (79/409/EEC,) liitteen I lajeja. Lepakot kuuluvat puolestaan
luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) lajeihin.
Lintudirektiivin liite I käsittää yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden suojelemiseksi
on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 2000 -verkosto). Lintudirektiivi koskee
Euroopan luonnonvaraisia lintuja ja sen yleistavoite on ylläpitää tietyt lintukannat
sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia.
Lintudirektiivi edellyttää sekä lintulajien että niiden elinympäristöjen suojelua.
Direktiivi kieltää niissä lueteltujen lintujen tahallisen tappamisen, pyydystämisen
häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana ja kaupallisen käytön.
Luontodirektiivin liitteessä IV (a) on lueteltu eläin- ja liitteessä IV (b) kasvilajeja,
jotka ovat tiukasti suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Näitä ovat
esimerkiksi liito-orava, viitasammakko, saukko ja hajuheinä. Liitteen lajien
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lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
automaattisesti, ilman erillistä suojelupäätöstä. Käytännössä EU:n jäsenmaat ovat
velvoitettuja rauhoittamaan omalla alueellaan elävät IV-liitteen lajit kansallisessa
luonnonsuojelulainsäädännössään.
3.5 Kansainväliset vastuulajit
Suomella katsotaan olevan kansainvälinen vastuu tiettyjen pohjoisten
alkuperäislajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä sitä, että lajin seurantaa
ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon
maankäytön suunnittelussa – lajit eivät välttämättä ole uhanalaisia.
Lainsäädännössä määriteltyä asemaa vastuulajeilla ei ole. Vastuulajien luettelon ja
valintakriteerit on laatinut ympäristöministeriön uhanalaisten lajien toinen
seurantatyöryhmä (Rassi ym. 2001). Lajiluetteloa ei muutettu vuoden 2010
uhanalaisuusarvioinnin yhteydessä.
3.6 EUROBATS
Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999.
Sopimus
velvoittaa
osapuolimaita
huolehtimaan
lepakoiden
suojelusta
lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATSsopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä
ruokailualueita sekä siirtymä‐ ja muuttoreittejä.
3.7 Lepakoiden käyttämien alueiden luokitus
Lepakkoalueiden arvoluokitus noudattelee Suomen lepakkotieteellinen yhdistys
ry:n esittämää suositusta (SLTY 2012):
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka
Ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa
kielletty. Hävittämiselle tai heikentämiselle on haettava lupa ELY-keskukselta.
Vain satunnaisessa käytössä olevien levähdyspaikkojen (satunnaiset päiväpiilot) ei
katsota sisältyvän ehdottomasti säilytettäviin kohteisiin, vaan niiden säilyttämisen
osalta esitetään käytettäväksi tapauskohtaista harkintaa. Käytetty tulkinta
pohjautuu Euroopan komission ohjeeseen, jossa lisääntymis- ja levähdyspaikan
käytön edellytetään olevan säännöllistä (Euroopan komissio 2007). Monille
lepakkolajeille on tyypillistä esim. vaihtaa päivehtimiseen käyttämäänsä
piilopaikkaa vaikka päivittäin. Naaraiden muodostamat lisääntymisyhdyskunnat
sen sijaan tulkitaan aina lain suojaamaksi lisääntymis- ja levähdyspaikaksi.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti
Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS). Kyseessä on vahva
suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. Tärkeä
ruokailualue voi olla sellainen, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa
merkittävä määrä yksilöitä tai aluetta käyttävä laji on harvinainen tai
harvalukuinen. Alue voi olla todettu tai todennäköinen siirtymäreitti päiväpiilon ja
saalistusalueen välillä.
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue
Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille.
Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö.
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Aluetyyppiä ei ole mainittu luonnonsuojelulaissa eikä kohteelle ole suosituksia
EUROBATS-sopimuksessa.
3.8 Epävarmuudet
Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä
maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina
hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Niinpä
alueella voi esimerkiksi esiintyä joinain vuosina lajeja, joita ei tässä kartoituksessa
havaittu tai lepakoiden määrä alueella voi vaihdella eri vuosina.
Lepakkokartoitus
perustuu
Suomen
lepakkotieteellisen
yhdistyksen
kartoitusohjeiden mukaisesti kolmeen eri aikaan kesästä tehtyyn kartoituskertaan
ja inventointeihin käytetty työmäärä arvioidaan siten riittäväksi.
Pesimälinnustoselvityksen yhteydessä alueella tehtiin kartoitusta kolmena eri
päivänä touko- ja kesäkuussa. Alueelta ei ole erikseen kartoitettu alkukeväällä
(maalis-huhtikuussa) soidintavaa lajistoa kuten pöllöjä ja tikkoja, mutta näiden
lajien esiintymistä alueella on selvitetty muiden pesimälinnustolaskentojen sekä
lepakkoselvityksen maastotöiden yhteydessä (esim. kerjäävät pesä- tai
maastopoikaset, tikkojen ruokailujäljet puissa jne.).
Kevät ja kesä 2018 olivat keskivertoa lämpimämpiä ja sateettomia. Lintujen
pesinnät onnistuivat hyvin ja suursäätila oli todennäköisesti myös lepakoiden
lisääntymismenestyksen kannalta suotuisa. Sääolosuhteet olivat kokonaisuutena
linnuston ja lepakoiden kannalta optimaaliset.
Liito-orava- sekä viitasammakkoinventoinnin osalta havainnointiolosuhteet olivat
erittäin hyvät, maastotyöt suoritettiin viranomaissuositusten mukaiseen aikaan ja
suotuisissa sääolosuhteissa.
Kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventointia suoritettiin eri aikoina kasvukaudesta,
joten kasvillisuudesta, kasvilajistosta sekä luontotyypeistä saatiin luotettava ja
kattava käsitys.
Epävarmuustekijät huomioiden voidaan todeta, että selvityksessä on pystytty
kartoittamaan alueella esiintyvä lajisto, eri lajeille tärkeät alueet sekä arvokas
kasvillisuus sekä luontotyypit maankäytön suunnittelun kannalta riittävällä
tarkkuudella.
4

Tulokset

4.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
4.1.1 Luontotyyppien ja kasvilajiston kuvaus
Selvitysalueelta rajatut luontotyyppikuviot on esitetty kuvassa 4. Alueen
luontotyypit
koostuvat
monipuolisista
ja
monimuotoisista
metsäkasvillisuustyypeistä. Erityisesti alueen puusto on monipuolista sekä
lajistoltaan että ikärakenteeltaan. Metsäkuvioista osa on luonnontilaltaan hyvää,
osa on puolestaan voimakkaasti ihmisvaikutuksen alaista. Puuston valtalaji on
osalla metsäkuvioista metsätaloustoimin muodostettu ja joillain kuvoilla metsä on
varhaisessa kehitysvaiheessa avohakkuun jälkeen. Toivion koulun ympäristössä
kasvavan vanhan lahopuustoisen kuusivaltaisen metsän kenttä- ja pohjakerros on
puolestaan voimakkaasti kulunutta, minkä on heikentänyt luontotyypin
luonnontilaa.
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Selvitysalueelta rajatut luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontotyyppikohteet ovat
voimakkailta metsätaloustoimilta ja muilta muokkauksilta säästyneitä metsien ja
pienvesien luontotyyppejä, jotka on esitetty kuvassa x.

Kuva 4. Selvitysalueelta rajatut luontotyyppikuviot.

Seuraavassa
on
ominaispiireet:

kuvailtu

kuvassa

4

rajattujen

luontotyyppikuvioiden

Nuori-varttuva sekapuustoinen lehtomainen kangas: Metsäkuviot ovat
varhaisessa ja välikehitysvaiheessa olevaa lehtomaista kangasta. Valtapuustoa
ovat avohakkuiden jäljiltä nuori koivu, haapa ja pihlaja. Myös nuorta kuusta on
hajanaisesti kasvussa; luontotyypin puusto kehittyy ajan myötä luontaisesti
kuusivaltaisemmaksi. Nuori lehtipuusto on paikoin ylitiheää ja riukumaista.
Kenttäkerroksen
lajistoa
ovat
metsäkastikka,
sananjalka,
metsäja
kivikkoalvejuuri, kielo, lillukka ja sinivuokko. Maasto on erityisesti Kontinmäessä
(kuva 5) kivikkoista ja kenttäkerroksen lajisto heinävaltaista.
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Kuva 5. Nuorta sekapuustoista lehtomaista kangasta Kontinmäessä.

Kuva 6. Varttuvaa tuoretta mustikkatyypin mäntykangasta.
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Tuore mustikkatyypin havupuukangas: Selvitysalueelle sijoittuu pieni kuvio
tuoretta mustikkatyypin havupuukangasta, jolla kasvaa varttunutta kuusta ja
mäntyä. Pensaskerroksessa kasvaa kuusen taimia ja niukassa kenttäkerroksessa
kasvaa hajanaisesti mustikkaa, puolukkaa, metsäimarretta ja metsäkastikkaa.
Tuore
mustikkatyypin
mäntykangas:
Kuvio
on
selvärajainen,
metsätaloustoimin aikaansaatu mäntyvaltainen tuoreen kankaan metsikkö (kuva
6). Kuvion puusto on varttuvaa. Pensaskerroksessa kasvaa kuusen taimia ja
kenttäkerroksen lajistoa ovat mustikka, puolukka, metsäkastikka, vanamo,
oravanmarja, metsäalvejuuri, kallioimarre ja lillukka. Maasto on kivikkoista.
Varttunut-vanhahko sekapuustoinen lehtomainen kangas: Suurin osa
selvitysalueesta on varttunutta ja vanhahkoa sekapuustoista lehtomaista kangasta,
jolle sijoittuu myös luonnonsuojelullisia arvoja. Puusto koostuu kuusesta, koivusta,
haavasta ja pihlajasta (kuva 7). Paikoin kasvaa myös metsälehmuksia. Puuston
ikärakenne on monipuolinen, metsäkuvioilla kasvaa varttuneen ja vanhahkon
puuston lisäksi sekä vanhoja järeitä puuyksilöitä että nuorempaa puustoa.
Pensaskerroksessa kasvaa em. puiden taimia sekä vadelmaa ja taikinamarjaa,
rehevimmillä laikuilla myös lehtokuusamaa. Kenttäkerroksen lajistoa ovat
mustikka,
puolukka,
metsäkastikka,
lillukka,
metsäalvejuuri,
kielo,
nuokkuhelmikkä,
särmäkuisma,
karhunja
koiranputki,
ahomansikka,
metsäkurjenpolvi, aitovirna, sinivuokko ja hiirenporras. Lehtomaisella kankaalla
kasvaa hajanaisesti myös vaateliasta lehtolajistoa kuten mustakonnanmarja,
haisukurjenpolvi, mäkilehtoluste ja syyläjuuri. Toivion koulun ympäristössä
luontotyypin puusto on lahopuustoista ja edustavaa, mutta kenttä- ja pohjakerros
on voimakkaan kulutuksen myötä aukkoista ja niukkaa. Luonnontilaltaan ja
edustavuudeltaan
parhaat
osat
luontotyyppikuviosta
on
rajattu
luonnonsuojelullisesti arvokkaina ja esitetty kappaleessa 4.1.2.

Kuva 7. Varttunutta ja vanhahkoa sekapuustoista lehtomaista kangasta liitooravaselvityksen aikaan huhtikuussa 2018.
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Ruoho- ja heinäkorpi: Kontinmäen eteläpuolelle sijoittuvan kausikuivan noron
varret ovat luontotyypiltään ruoho- ja heinäkorpea (kuva 8), jonka luonnontila
vaihtelee kohtalaisesta hyvään. Noron uomaa on osittain muokattu ja uoman yli
sijoittuu sekä Keskisentie että virkistysreittejä ja metsäautouria. Korpikuvion
puustoa ovat vaihtelevan ikäinen, suurimmaksi osaksi nuorehko kuusi, koivu, raita,
haapa ja tuomi. Noron yläosalla kasvaa myös luonnontilaltaan melko hyvää vanhaa
lahopuustoista kuusikkoa. Pensaskerroksessa kasvaa em. puiden taimia,
korppaatsamaa sekä vadelmaa. Kenttäkerroksen lajistoa ovat hiirenporras,
mesiangervo, lehtovirmajuuri, suo-orvokki, rentukka, kurjenjalka, korpikaisla ja
raate.
Pohjakerros
on
rahkasammalvaltainen.
Luonnontilaltaan
ja
edustavuudeltaan paras osa luontotyyppikuviosta on rajattu luonnonsuojelullisesti
arvokkaana ja esitetty kappaleessa 4.1.2. Vastaavaa luonnontilaltaan hyvää ruohoja heinänkorpea sijoittuu myös Saukonojan varteen ja luontotyyppi on rajattu
luonnonsuojelullisesti arvokkaaseen kohteeseen sisältyen ja esitetty kappaleessa
4.1.2.

Kuva 8. Ruoho- ja heinäkorpea Kontinmäen eteläpuolelle sijoittuvan noron ympäristössä.

Lehtokorpi: Saukonojan varressa on luonnontilaltaan hyvää lehtokorpea, jonka
puusto koostuu vaihtelevan ikäisestä, järeästäkin kuusesta ja sekapuuna
kasvavasta tervalepästä, harmaalepästä ja hieskoivusta. Pensaskerroksessa
kasvaa tuomea, taikinamarjaa ja vadelmaa. Kenttäkerroksen lajistoa ovat
kotkansiipi, isoalvejuuri, metsäalvejuuri, hiirenporras, korpi- ja metsäimarre,
mesiangervo, metsäkorte, käenkaali, oravanmarja, rönsyleinikki, suo-orvokki,
vanamo, lehtotähtimö, kevätlinnunsilmä ja jänönsalaatti. Pohjakerroksessa kasvaa
mosaiikkimaisesti lehvä- ja rahkasammalia. Lehtokorpi on rajattu Saukonojan
luonnonsuojelullisesti arvokkaaseen kohteeseen sisältyen ja esitetty kappaleessa
4.1.2.
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Kuva 9. Lehtokorven lajistoa: lehtotähtimö ja kevätlinnunsilmä.

Hiirenporras-käenkaalityypin kostea lehto: Saukonojan varressa on
luonnontilaltaan hyvää hiirenporras-käenkaalityypin kosteaa lehtoa. Lehdon puusto
koostuu vaihtelevan ikäisestä kuusesta, hieskoivusta ja harmaalepästä.
Pensaskerroksessa kasvaa tuomea, taikinamarjaa, vadelmaa ja lehtokuusamaa.
Kenttäkerroksen
lajistoa
ovat
hiirenporras,
isoalvejuuri,
metsäimarre,
metsäalvejuuri,
käenkaali,
sudenmarja,
syyläjuuri,
mustakonnanmarja,
oravanmarja ja rönsyleinikki. Hiirenporras-käenkaalityypin kostea lehto on rajattu
Saukonojan luonnonsuojelullisesti arvokkaaseen kohteeseen sisältyen ja esitetty
kappaleessa 4.1.2.
Tuore lehto: Pyramiitinnotkon itään-kaakkoon laskevassa rinteessä on kuvio
tuoretta lehtoa. Lehdon puusto koostuu kuusesta, metsälehmuksesta, haavasta,
koivusta, harmaalepästä ja pihlajasta. Puusto on vaihtelevan ikäistä ja
monimuotoista, lehdossa on sekä erittäin järeää kuusta ja haapaa että nuorempaa
puustoa; myös lahopuujatkumo on melko hyvä. Pensaskerroksessa kasvaa
pensasmaista
metsälehmusta
sekä
lehtokuusamaa
ja
taikinamarjaa.
Kenttäkerroksen
lajistoa
ovat
mustakonnanmarja,
mäkilehtoluste,
haisukurjenpolvi, sinivuokko, kivikkoalvejuuri, metsäalvejuuri, isoalvejuuri,
hiirenporras, nuokkuhelmikkä ja kielo. Lehtokuvio on rajattu luonnonsuojelullisesti
arvokkaana ja esitetty kappaleessa 4.1.2.
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4.1.2 Luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontotyypit
Selvitysalueelta rajatut luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontotyyppikohteet on
esitetty kuvassa 10.

Kuva 10. Selvitysalueelta rajatut luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontotyyppikuviot.

1) Noro, ruoho- ja heinäkorpi
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruoho- ja
heinäkorpi (EN), metsälain 10 § mukainen metsäluonnon erityisen tärkeä
elinympäristö
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Kontinmäen eteläpuolelle sijoittuvan noron varret ovat luontotyypiltään ruoho- ja
heinäkorpea, jonka luonnontila vaihtelee kohtalaisesta hyvään. Uoman luonnontila
on Keskisentien länsipuolella melko hyvä. Korpikuvion puustoa ovat vaihtelevan
ikäinen, suurimmaksi osaksi nuorehko kuusi, koivu, raita, haapa ja tuomi. Noron
yläosalla kasvaa myös luonnontilaltaan melko hyvää vanhaa lahopuustoista
kuusikkoa. Pensaskerroksessa kasvaa em. puiden taimia, korpipaatsamaa sekä
vadelmaa.
Kenttäkerroksen
lajistoa
ovat
hiirenporras,
mesiangervo,
lehtovirmajuuri, suo-orvokki, rentukka, kurjenjalka, korpikaisla ja raate.
Pohjakerros on rahkasammalvaltainen. Ruoho- ja heinäkorvet on Etelä-Suomessa
luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) luontotyypiksi. Kohde täyttää mahdollisen
metsälain 10 § mukaisen metsäluonnon erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit.
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Kuva 11. Kontinmäen eteläpuolelle sijoittuvan noron ympäristöä.

Kuva 12. Pienialainen lehmusmetsikkö Keskisentien länsipuolella.
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2) Pienialainen lehmusmetsikkö
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Luonnonsuojelulain 29 § mukainen suojeltava luontotyyppi
Arvoluokka: Kansallisesti arvokas
Kohde on varttuneelle-vanhahkolle sekapuustoiselle lehtomaiselle kankaalle
sijoittuva pienialainen lehmusmetsikkö (kuva 12), jossa on 20 halkaisijaltaan yli 7
cm lehmuksen runkoa. Lehmuksista 18 on lähekkäin ja kaksi hiukan kauempana
tiheämmästä lehmusryppäästä. Lehmukset sijoittuvat noin 0,15 hehtaarin alalle.
Kohde täyttää luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun luontotyypin kriteerit.
Lehmuksen lisäksi kohteella kasvaa kuusta, koivua ja haapaa. Lehmusta kasvaa
myös pensaskerroksessa. Muuta pensaskerroksen lajistoa ovat taikinamarja ja
vadelma. Kenttäkerroksen lajistoa ovat mustikka, käenkaali, oravanmarja, lillukka,
metsäimarre, kallioimarre, puolukka, metsätähti, kielo, metsäalvejuuri ja
metsäorvokki.
3) Lehmusmetsikkö
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit:
Luonnonsuojelulain 29 § mukainen suojeltava luontotyyppi
Arvoluokka: Kansallisesti arvokas
Kohde on varttuneelle-vanhahkolle sekapuustoiselle lehtomaiselle kankaalle
sijoittuva pienialainen lehmusmetsikkö (kuva 13). Kivisessä ja louhikkoisessa
rinteessä sijaitsevassa metsikössä kasvaa noin 40 runkolehmusta noin 0,4
hehtaarin alalla. Kohde täyttää luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun
luontotyypin kriteerit. Lehmusta tavataan myös pensaskerroksessa, jossa kasvaa
lehmuksen ohella koiranheittä. Kenttäkerroksen lajistoa ovat kielo, metsäalvejuuri,
sinivuokko ja lillukka.

Kuva 13. Pienialainen lehmusmetsikkö Pyramiitinnotkon itäpuolella.
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4) Saukonoja
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Harajuuri (RT)
Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Ruoho- ja
heinäkorpi (EN), lehtokorpi (EN) ja hiirenporras-käenkaalityypin kostea lehto
(NT), havumetsävyöhykkeen kangasmaiden latvapurot (VU), metsälain 10 §
mukainen metsäluonnon tärkeä elinympäristö
Arvoluokka: Seudullisesti arvokas
Saukonojan uoma on kohderajauksen eteläosan rinneosuudella luonnontilainen luonnontilaisen kaltainen muuttuen Pyramiitinnotkon pohjalla virratessaan
uomaltaan osittain suoristetuksi ja osittain luonnontilaisen kaltaiseksi. Notkon
pohjalla uoman yli sijoittuu virkistysreitti kahdessa kohtaa ja tieura yhdessä
kohtaa; näillä kohdilla puro virtaa rummussa. Eteläosan rinteessä uoma on
lohkareinen ja puro virtaa sekä koskena (kuva 14) että paikoin piilopurona
lohkareiden alla. Puron pohjamateriaali on kiven ja lohkareiden ohella hiekkaa ja
soraa.

Kuva 14. Saukonojan koskiosuutta kevään ylivirtaama-aikaan.

Rinneosuudella uomaa reunustaa luonnontilaltaan hyvä lahopuustoinen vanhahko
sekapuustoinen lehtomainen kangas, missä kuusen, haavan, koivun ja
harmaalepän ohella kasvaa myös kymmenkunta runkolehmusta ja pensasmaisia
lehmuksia. Pensaskerroksessa kasvaa lisäksi tuomea, lehtokuusamaa ja
taikinamarjaa.
Kenttäkerroksessa
kasvaa
mustikan
ohella
käenkaalia,
oravanmarjaa, isoalvejuurta, metsäalvejuurta, hiirenporrasta, metsäimarretta,
mustakonnanmarjaa ja jänönsalaattia.
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Pyramiitinnotkon pohjalla Saukonojan varren luontotyyppejä ovat pienipiirteisesti
vaihtelevat ruoho- ja heinäkorpi (erittäin uhanalainen EN luontotyyppi), lehtokorpi
(erittäin uhanalainen EN luontotyyppi) ja hiirenporras-käenkaalityypin kostea lehto
(silmälläpidettävä NT luontotyyppi). Näiden luontotyyppikuvioiden puusto koostuu
vaihtelevan ikäisestä, järeästäkin kuusesta ja sekapuuna kasvavasta tervalepästä,
harmaalepästä ja hieskoivusta. Puusto on paikoin nuorta. Pensaskerroksessa
kasvaa tuomea, taikinamarjaa, lehtokuusamaa ja vadelmaa.
Ruoho- ja
heinäkorven
kenttäkerroksen
lajistoa
ovat
hiirenporras,
mesiangervo,
lehtovirmajuuri, suo-orvokki, rentukka, kurjenjalka, korpikaisla ja raate.
Pohjakerros on rahkasammalvaltainen. Lehtokorven kenttäkerroksen lajistoa ovat
kotkansiipi, isoalvejuuri, metsäalvejuuri, hiirenporras, korpi- ja metsäimarre,
mesiangervo, metsäkorte, käenkaali, oravanmarja, rönsyleinikki, luhtalemmikki,
suo-orvokki,
vanamo,
lehtotähtimö,
kevätlinnunsilmä
ja
jänönsalaatti.
Pohjakerroksessa kasvaa mosaiikkimaisesti lehvä- ja rahkasammalia. Kostean
lehdon kenttäkerroksen lajistoa ovat hiirenporras, isoalvejuuri, metsäimarre,
metsäalvejuuri,
käenkaali,
sudenmarja,
syyläjuuri,
mustakonnanmarja,
oravanmarja ja rönsyleinikki. Saukonojan varrella kasvaa lisäksi alueellisesti
uhanalaista (RT) harajuurta.
Saukonojan välitön lähiympäristö täyttää mahdollisen metsälain 10 § mukaisen
metsäluonnon erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit. Saukonoja toimii
luontaisena ekologisena viherkäytävänä, mikä nostaa kohteen arvoa.

Kuva 15. Saukonojan varren kosteaa lehtoa (vasemmalla) ja lajistoon kuuluva mustakonnanmarja
(oikealla).

5) Tuore lehto
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Tuore
runsasravinteinen lehto (EN), metsälain 10 § mukainen metsäluonnon tärkeä
elinympäristö
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Pyramiitinnotkon itään-kaakkoon laskevassa rinteessä on kuvio tuoretta lehtoa,
jonka lajisto viittaa runsasravinteisuuteen. Lehdon puusto koostuu kuusesta,
metsälehmuksesta, haavasta, koivusta, harmaalepästä ja pihlajasta. Runkomaista
metsälehmusta kasvaa lehtokuviolla 12 kappaletta, joten lehto ei täytä
luonnonsuojelulain 29 § suojeltavan luontotyypin kriteerejä. Puusto on vaihtelevan
ikäistä ja monimuotoista, lehdossa on sekä erittäin järeää kuusta ja haapaa että
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nuorempaa puustoa; myös lahopuujatkumo on melko hyvä. Pensaskerroksessa
kasvaa pensasmaista metsälehmusta sekä lehtokuusamaa ja taikinamarjaa.
Kenttäkerroksen lajistoa ovat mustakonnanmarja, mäkilehtoluste, haisukurjenpolvi
(kuva 16), sinivuokko, kivikkoalvejuuri, metsäalvejuuri, isoalvejuuri, hiirenporras,
nuokkuhelmikkä, lillukka ja kielo. Lehto täyttää mahdollisen metsälain 10 §
mukaisen metsäluonnon erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit.

Kuva 16. Tuoreen lehdon lajistoon kuuluva haisukurjenpolvi.

6) Lahopuustoinen lehtomainen kangas
Uhanalaiset ja muutoin arvokkaat lajit: Uhanalaiset, suojeltavat ja silmälläpidettävät luontotyypit: Varttuneet
havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat (NT)
Arvoluokka: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas
Pyramiitinnotkon itään-kaakkoon laskevan rinteen yläosalla on kuvio varttunutta
kuusivaltaista lehtomaista kangasta, jonka luonnontila ja lahopuujatkumo ovat
hyvät. Maasto on kivikkoista ja lohkareikkoista. Kuusen ohella metsäkuviolla
kasvaa koivua, haapaa ja pihlajaa. Pensaskerroksessa kasvaa vadelmaa,
taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Kenttäkerroksen lajistoa ovat mustikka,
puolukka, metsäkastikka, lillukka, metsäalvejuuri, kielo, nuokkuhelmikkä, karhunja koiranputki, ahomansikka, metsäkurjenpolvi, aitovirna, sinivuokko ja
hiirenporras. Hajanaisesti kasvaa myös mustakonnanmarjaa, haisukurjenpolvea ja
mäkilehtolustetta.
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4.2 Pesimälinnusto
4.2.1 Pesimälinnuston yleiskuvaus
Selvitysalueen linnustosta hankittiin tietoja kappaleessa 3.1 mainituista lähteistä.
Selvitysalueelle ei sijoitu valtakunnallisesti (IBA) tai kansallisesti (FINIBA) tai
maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI) (BirdLife 2017).
Selvitysalueelle sijoittuu vaihtelevasti erityyppistä ja eri-ikäistä metsää. Yleisimpiä
pesimälajeja alueella ovat ns. metsän yleislajit; pajulintu ja peippo. Myös
talitiainen, musta-, laulu- ja punakylkirastas, kirjosieppo ja punarinta ovat hyvin
yleisiä. Yhteensä alueella havaittiin selvityksessä 37 eri pesimälintulajia (taulukko
4).
Toivion koulun etelä- ja lounaispuolella on varttunutta ja varttuvaa, kuusivaltaista
kangasmetsää, jossa on myös monille vanhojen metsien lajeille kuten puukiipijälle
ja pohjantikalle tärkeää lahopuuta. Alueella havaittiin myös Pirkanmaalla melko
harvalukuisen pesimälajin, idänuunilinnun reviiri. Muita alueella esiintyviä
pesimälajeja ovat kuusitiainen, talitiainen, vihervarpunen, pikkukäpylintu,
punakylkirastas, laulurastas, käpytikka, tiltaltti ja hippiäinen. Paikoin kuusikkoa
monipuolistavat kookkaat haavat. Näillä, sekapuustoisemmilla alueilla esiintyy
useampi sirittäjäpari.
Pyramiitinnotkon alueella esiintyy nuorempia ja lehtipuuvaltaisempia metsäkuvioita
(kuva 18) ja kosteita reheviä notkoja, joissa viihtyvät mm. useat kerttulajit (lehto, herne- ja mustapääkerttu) sekä sepelkyyhky, mustarastas, sinitiainen,
kirjosieppo, pajulintu ja peippo. Saukonvuoren lakialueella puolestaan kasvaa
karumpaa, mäntyvaltaista kangasmetsää, jonka pesimälajistoon kuuluvat mm.
harmaasieppo ja kulorastas. Alueella kuultiin myös käki. Mäkien rinteiden rehevissä
elinympäristöissä pesii myös pyy.
Toiviontien länsipuolella esiintyy korpimaista, varttuvaa kuusikkoa, jossa havaittiin
mm. palokärki ja peukaloinen (kuva 20). Kuusikon ylärinteillä kasvaa sekapuuna
koivua ja haapaa ja nämä alueet ovat sirittäjän reviiriä. Kotinmäen eteläpuolisella
alueella on nuorta, lehtipuuvaltaista taimikkoa, jossa lintulajisto on laajalla alalla
hyvin yksipuolista (mm. peippo, lehtokerttu ja pajulintu).
Saukonojan varrella selvitysalueen eteläosassa on kosteita painanteita ja
korpisuutta. Tällä alueella pesii metsäviklo. Toinen selvitysalueella esiintyvä
kahlaajalaji on lehtokurppa.
Selvitysalueen eteläosaan, Saukonojan läheisyyteen on ripustettu varpuspöllön
pönttö. Maastokäynnillä vuonna 2018 pöntössä oli talitiaisen munapesä (kuva 17).
Ainoa alueella havaittu petolintulaji oli varpushaukka, jolle alueelta löytyy runsaasti
sopivaa pesimäbiotooppia.
Taulukko 4. Selvitysalueella havaitut lintulajit.

Havaitut lajit

Tieteellinen nimi

Pyy
Varpushaukka
Lehtokurppa
Metsäviklo
Sepelkyyhky

Bonasa bonasia
Accipiter nisus
Scolopax rusticola
Tringa ochropus
Columba palumbus
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Havaitut lajit

Tieteellinen nimi

Käpytikka
Pohjantikka
Västäräkki
Peukaloinen
Rautiainen
Punarinta
Mustarastas
Laulurastas
Punakylkirastas
Mustapääkerttu
Lehtokerttu
Hernekerttu
Idänuunilintu
Sirittäjä
Tiltaltti
Hippiäinen
Harmaasieppo
Kirjosieppo
Töyhtötiainen
Kuusitiainen
Sinitiainen
Talitiainen
Harakka
Pähkinähakki
Varis
Korppi
Peippo
Viherpeippo
Pikkukäpylintu
Punavarpunen
Punatulkku
Keltasirkku

Dendrocopos major
Picoides tridactylus
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia curruca
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Parus cristatus
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Pica pica
Nucifraga caryocatactes
Corvus corone cornix
Corvus corax
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Loxia curvirostra
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
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Kuva 17. Talitiaisen munapesä varpuspöllön pöntössä.

Kuva 18. Selvitysalueen lehtipuuvaltaisilla alueilla pesivät mm. sirittäjä, mustapääkerttu ja
lehtokerttu.
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4.2.2 Havaittujen huomionarvoisten lintulajien kuvaus
Selvityksessä havaittiin kolme uhanalaiseksi määriteltyä lajia (töyhtötiainen,
viherpeippo ja punatulkku), yksi silmälläpidettävä laji (punavarpunen), yksi
Pirkanmaan maakunnan alueella silmällä pidettäväksi luokiteltu laji (pähkinähakki),
sekä kolme lintudirektiivin liitteessä I mainittua lajia (pyy, palokärki ja
pohjantikka).
Alueellisesti harvinaisimmat selvityksessä havaitut pesimälajit olivat pähkinähakki
ja idänuunilintu sekä selvitysalueella todennäköisesti pesivä pohjantikka.
Huomionarvoisten lintulajien lista on taulukossa 5 ja niiden havaintopaikat on
esitetty kuvassa 19.

Kuva 19. Selvityksessä havaittujen huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Hatanpäänkatu 1A, 33900 Tampere
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Raportti

24 (36)

31.12.2018

Taulukko 5. Alueella havaitut huomionarvoiset lintulajit.

Laji

Töyhtötiainen

Viherpeippo

Punatulkku

Punavarpunen

Pyy

Palokärki

Status

VU

VU

VU

NT

Dir

Dir
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Yleiskuvaus ja esiintyminen Pirkanmaalla
(Kosonen ym. 2016)
Havumetsien laji, joka tulee toimeen niin
karuissa kalliomänniköissä kuin vanhoissa
kuusikoissa. Paikoin sille kelpaavat jopa
talousmänniköt,
ja
suosittuja
ovat
pienipiirteisesti aukkoiset havumetsät.
Töyhtötiainen ei ole samalla tavalla
sidoksissa
lehtipuupökkelöihin
kuin
hömötiainen. Parimäärä Pirkanmaalla on
noin 23 000 – 43 000 ja koko Suomessa noin
310 000 – 590 000 paria.
Laji viihtyy etenkin kulttuuriympäristöissä
niin kaupungeissa kuin maaseudulla, mutta
lajin voi löytää pesivänä myös niin saariston
katajikoista kuin hakkuun jälkeisestä
taimikosta. Kaikkein sulkeutuneimpia
metsiä viherpeippo välttää. Parimäärä
Pirkanmaalla on noin 7 000 – 16 000 paria ja
Suomessa 170 000 – 400 000 paria
Suomessa laji on laajalle levinnyt ja sitä
tavataan lähinnä kuusivoittoisissa metsissä
lähes koko maassa. Laji puuttuu tai on hyvin
harvinainen Tunturi-Lapissa . Taantunut
voimakkaasti viime vuosien aikana.
Yksilömäärä Suomessa 380 000.
Punavarpusen elinympäristöihin kuuluu
pensaikkoa
kasvavat
kosteikot
ja
maatalousalueet. Parimäärä Pirkanmaalla
noin 12 000 – 14 000 ja koko Suomessa
190 000 – 260 000 paria.
Pyy on yleinen pesimälaji lähes koko
maassa. Laji suosii kuusta kasvavia metsiä,
ja sen levinneisyysalue noudattelee
Suomessa
kuusen
levinneisyyttä.
Pirkanmaan parimäärä on noin 23 000 –
27 000 paria ja koko Suomessa 470 000 –
520 000 paria.
Viihtyy monenlaisissa metsissä suosien
männiköitä ja sekametsiä. Pesäkolo
koverretaan tyypillisesti korkealle suureen
haapaan tai mäntyyn. Lajin reviiri on melko
laaja. Pirkanmaan kanta on noin 2 000 –
3000 paria ja koko Suomessa noin 32 000 –
53 000 paria.

Esiintyminen alueella

Kuuluu
todennäköisesti
alueen
pesimälajistoon.
Potentiaaliset
pesimäalueet
sijoittuvat
Toivion
koulun
etelä/lounaispuoliselle
havumetsäalueelle.

Todennäköinen pesimälaji.
Esiintyy
selvitysalueen
lehtipuuvaltaisilla
metsäalueilla
lähellä
asutusta.

Todennäköinen pesimälaji
selvitysalueen
havupuuvaltaisilla
metsäalueilla.
Todennäköinen pesimälaji.
Havaittiin laulavana Toivion
koulun
lounaispuolelle
jäävällä
hakkuulla/taimikkoalueella.
Pesii
todennäköisesti
useamman parin voimin
metsäalueilla
mm.
Saukonvuoren
ympäristössä.
Mahdollinen
pesimälaji.
Lajin
ruokailujälkiä
havaittiin Toivion koulun
eteläpuolisella
metsäalueella
ja
soidinhuuteleva
lintu
havaittiin
Kotinmäen
läheisyydessä.
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Laji

Status

Pohjantikka

Dir, EVA

Yleiskuvaus ja esiintyminen Pirkanmaalla
Esiintyminen alueella
(Kosonen ym. 2016)
Mahdollinen
pesimälaji.
Pohjantikka on leimallisesti vanhojen ja
Pohjantikan ruokailujälkiä
varttuvien havumetsien laji. Eteläisessä
havaittiin Toivion koulun
Suomessa pesäkolo koverretaan kuuseen
etelä/lounaispuolisella
tai haapaan. Pesii usein kanahaukan
metsäalueella
runsaasti.
reviirillä. Pirkanmaan kanta on vain noin
Alue on potentiaalinen lajin
300 – 800 paria ja koko Suomen kanta noin
pesimäalueena.
17 000 – 65 000 paria.

Pähkinähakki

Eteläja
Keski-Suomessa
pesii
ohutnokkaisempi macrorhynchos –alalaji
Pirkanmaalla paikoittaisena. Laji pesii kuusivaltaisissa
NT
metsissä
etäällä
taajamista.
Koko
Pirkanmaan pesivä kanta on vain noin 20-40
paria, Suomen kanta 2 000-3 500 paria.

Idänuunilintu

Vähälukuinen, mutta säännöllinen eri
puolilla
Pirkanmaata
rehevissä
lehtomaisissa
rinnekuusikoissa.
Luonnontilaisten metsien indikaattorilaji.
Koko Pirkanmaan pesivä kanta on noin 100400 paria, Suomen kanta 3 800 – 65 000
paria.

-

Mahdollinen
pesimälaji
lähiympäristössä.
Aktiivisesti
varoitteleva
yksilö
havaittiin
toukokuussa
alueen
eteläosassa,
Saukonojan
varrella. Pesää ei löydetty,
mutta sen havaitseminen
tiheästä havumetsästä on
hankalaa.
Mahdollinen
pesimälaji.
Laulava koiras havaittiin
Toivion
koulun
eteläpuoleisella
havumetsäalueella. Alue on
lajille
potentiaalista
pesimäympäristöä.

Kuva 20. Palokärjen (vas.) ja pohjantikan (oik.) ruokailujälkiä selvitysalueella.
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Kuva 21. Selvitysalueen sekapuustoisilla metsäalueilla pesivät mm. lehtokurppa, monet
rastaslajit, pyy, tiaiset ja kirjosieppo.

4.2.3 Linnuston kannalta arvokkaat alueet
Toivion koulun takana oleva metsäkuvio (kuvat 22 ja 23) on iältään keskimäärin
reilusti yli 60 -vuotiasta kuusivaltaista kangasmetsää. Alueella esiintyy useita ns.
vanhojen metsien tyyppilajeja kuten idänuunilintu, pohjantikka, töyhtötiainen,
palokärki, puukiipijä, ja punatulkku. Vanhojen metsien lajisto on taantunut koko
eteläisessä Suomessa viime vuosikymmenten aikana metsien hakkuiden
seurauksena, vaikka monet em. lajeista esiintyvätkin Etelä-Suomessa yhä vielä
melko
yleisinä.
Silti
monet
niistä
on
lintujen
viimeisimmässä
uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltu uhanalaisiksi. Toivion koulun eteläpuolisella
metsäalueella on merkitystä juuri ko. lajiston kannalta.
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Kuva 22. Vanhan metsän lintulajiston kannalta arvokkaan metsäalueen rajaus.

Kuva 23. Toivion koulun eteläpuolisella metsäalueella esiintyy vanhan metsän lintulajistoa.
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4.3 Lepakot
4.3.1 Lepakkohavainnot
Kuvassa 24 on esitetty aktiiviseurannassa eri kuukausina tavattujen lepakoiden
havaintopaikat ja taulukossa 6 lepakkohavaintojen määrät kuukausittain.
Havaintojen määrä ei kerro suoraan yksilömäärästä, sillä sama yksilö on voitu
todeta useammin. Näin tapahtui ainakin Pyramiitinnotkon alueella, missä 2-3
viiksisiippalajin
edustajaa
ruokaili
heinäkuussa
aktiivisesti
edestakaisin
polunsuuntaisesti. Tarkalla yksilömäärällä ei ole selvityksen kannalta kuitenkaan
suurta merkitystä, sillä tärkeämpää on muodostaa yleiskuva lepakoiden
käyttämistä alueista.
Kokonaisuutena selvitysalueella tehtiin melko vähän lepakkohavaintoja. Alueella
havaittiin ainoastaan pohjanlepakkoa ja viiksisiippoja. Elokuun käynnillä alueella ei
tavattu enää yhtään lepakkoa. Vastoin odotuksia Toivion koulun eteläpuolisten
varttuneiden kuusimetsien alueella havaittiin vain yksittäisiä viiksisiippoja. Eniten
siippoja havaittiin Pyramiitinnotkon alueella olevan kuntoradan laiteilla.
Pyramiitinnotkon alueella olevat metsät ovat puolestaan monin paikoin niin tiheitä,
etteivät ne sovellu lepakoiden ruokailualueiksi kovin hyvin.
Taulukko 6. Selvityksessä tehdyt lepakkohavainnot.

Kuukausi

Pohjanlepakko

Viiksisiippalaji

Kesäkuu

2

2

Heinäkuu

3

11

Elokuu

0

0
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Kuva 24. Selvityksessä tehdyt lepakkohavainnot.

4.3.2 Havaittujen lepakkolajien kuvaus
Pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni)
Pohjanlepakko (kuva 25) on Suomen yleisin ja laajimmalle levinnyt lepakkolaji.
Pohjanlepakko on vahva lentäjä, joka suosii melko avaria maisemia. Se lentelee
mieluusti pihoissa tai teiden varsilla, jopa kaupunkimaisemassa katulampun
valossa. Pohjanlepakko lentää melko korkealla, 5 – 10 metrin korkeudessa.
Päiväpiilokseen pohjanlepakko kelpuuttaa erityisesti rakennukset. Talvea se viettää
usein yksin tai muutaman lajitoverin seurassa varsin viileissä oloissa kellarissa tai
muussa sopivassa paikassa. Ääni kuuluu detektorilla parhaimmillaan noin 50 metrin
päähän (SLTY 2015, Kinnunen ym. 2015). Laji on koko Etelä-Suomen ja
Pirkanmaan alueella yleinen.
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Kuva 25. Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji (kuva: Tiina Mäkelä).

Viiksi/Isoviiksisiippa (Myotis mystacinus / brandtii)
Viiksisiippoja (kuva 26) on vaikea erottaa toisistaan – detektorilla se ei onnistu, ja
ulkonäköön liittyvät tuntomerkit löytyvät hampaista. Viiksisiippalajit saalistavat
useimmiten metsäisissä maisemissa. Ne pysyttelevät suojaisissa ympäristöissä ja
karttavat varsinkin valoisia aukeita. Viiksisiippojen päiväpiilo voi löytyä ullakolta ja
talviasumus luolasta. Ääni kuuluu detektorilla vain noin 10 metrin päähän (SLTY
2015, Kinnunen ym.2015). Viiksisiippalajit ovat Pirkanmaan maakunnan alueella
yleisiä.
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Kuva 26. Viiksi- tai isoviiksisiippa (kuva: Tiina Mäkelä).

4.3.3 Lepakoiden kannalta arvokkaat alueet
Maastokartoituksissa ei tehty havaintoja, jotka olisivat viitanneet lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin. Havaintojen perusteella selvitysalueelta ei voida myöskään
rajata lepakoiden kannalta erityisen tärkeitä ruokailualueita, sillä tehdyt havainnot
koskivat vain kahta lajia, jotka molemmat ovat alueellisesti yleisiä. Lisäksi alueella
esiintyvät yksilömäärät ovat kokonaisuudessaan melko alhaisia. Havaintojen
perusteella alueella on kuitenkin lepakoiden käyttämiä alueita, jotka voidaan
luokitella luokkaan III eli ”muut lepakoiden käyttämät alueet”. Aluerajaukset on
esitetty kuvassa 27.
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Kuva 27. Lepakoiden käyttämät alueet (luokka III) selvitysalueella.

4.4 Liito-orava
Liito-oravainventoinnissa ei tehty havaintoja liito-oravasta koko selvitetyltä
osayleiskaava-alueelta. Inventointitulos on yhtenevä aiemman selvityksen kanssa
(FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016). Liito-oravan puuttuminen KaakkoisPirkkalan osayleiskaava-alueelta on sikäli yllättävää, että välittömästi kaava-alueen
itäpuolella Tampereen kaupungin alueella on runsaasti liito-oravahavaintoja
(Tampereen kaupunki 2016), millä kohtaa Pirkkalan puolella Tampereen kaupungin
rajaa vasten kasvaa nuorta lehtipuuvaltaista metsää (kuva 28). Kaakkois-Pirkkalan
osaleiskaavan alueella on liito-oravalle erittäin hyvin soveltuvaa elinympäristöä
Toivion koulun etelä-, lounais- ja itäpuolilla, mihin Tampereen puolelta on liitooravalle hyvät latvusyhteydet Pyramiitinnotkon-Saukonvuoren metsien kautta.
Lajia ei kuitenkaan löydetty alueelta, vaikka inventointi toistettiin vuonna 2018
sekä huhti- että toukokuussa. Muualla osayleiskaava-alueella kuten IsoNaistenjärven ympäristössä, Kaitalankulmalla sekä Sääksjärven rannoilla on liitooravalle soveltuvia metsiä hajanaisempina kuvioina. Näiltäkään alueilta ei havaittu
merkkejä liito-oravasta.
Liito-orava puuttuu tällä hetkellä myös Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan
eteläpuoliselta Lempäälän Sääksjärven laajalta yhtenäiseltä metsäalueelta (FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018), mistä on aiempia havaintoja lajista muun
muassa Perimmäisen alueelta. Sääksjärven alueella liito-oravasta tehtiin vuoden
2018 inventoinnissa havaintoja yhdeltä sijainnilta Sääksjärven rantametsästä ja
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seurakuntakeskuksen ympäristöstä; muutoin liito-oravan esiintymisen todettiin
keskittyvän Tampere-Helsinki –moottoritien itäpuolelle (FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy 2018).

Kuva 28. Nuorta lehtipuuvaltaista lehtomaista kangasta Tampereen rajaa vasten. Kuvassa
oikealla koivikon taustalla näkyy Tampereen kaupungin puolella kasvavaa iäkästä kuusikkoa,
mistä on tehty liito-oravahavaintoja (Tampereen kaupunki 2016).

4.5 Viitasammakko
Saukkolammilla ja sen ympäristön vesikuopilla suoritetussa selvityksessä ei tehty
havaintoja viitasammakosta. Saukkolammi ja vesikuopat ovat todennäköisesti liian
jyrkkärantaisia ja karuja elinympäristöjä viitasammakolle. Lammella ja vesikuopilla
ei ole viitasammakolle ihanteellista matalaa ruovikkoista rantaa.
5

Johtopäätökset ja suositukset

5.1 Kasvillisuus ja luontotyypit
Selvitysalueen kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin liittyvät luonnonsuojelulliset
arvot keskittyvät alueen hakkuilta ja muilta muokkauksilta säästyneille
metsäkuvioille sekä pienvesien yhteyteen. Nämä arvoalueet sisältävät varttunuttavanhahkoa lehtomaista metsää, lehmusmetsiköitä, lehtoja, korpia sekä arvokkaita
pienvesien luontotyyppejä.
Selvitysalueelta ei havaittu uhanalaista tai erityisesti suojeltavaa kasvilajistoa
lukuun ottamatta Saukonojan varrella kasvavaa alueellisesti uhanalaista
harajuurta. Rajatut arvokkaat kasvillisuus- ja luontotyyppikohteet edustavat
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä, joille alueen kasvistollinen
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monimuotoisuus keskittyy. Uhanalaisilla luontotyypeillä (Kontula & Raunio 2018) ei
ole lakisääteistä suojelustatusta, mutta niiden säilyttäminen on tärkeää alueen
luonnon monimuotoisuuden vaalimisen kannalta. Osa rajatuista kohteista täyttää
myös metsälain erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit. Useilla rajatuilla
kasvillisuus- ja luontotyyppikohteilla on arvoa myös linnuston sekä lepakoiden
kannalta.
Kuvassa 10 rajatut arvokkaat kasvillisuus- ja luontotyyppikohteet suositellaan
kansallisesti ja seudullisesti arvokkaiden kohteiden osalta (kohteet 2, 3, 4 ja 5)
säilytettäväksi rakentamattomina ja niiden puuston ja muun kasvillisuuden
käsittelyssä tulee ottaa huomioon kohteiden arvojen säilyminen. Tämä tarkoittaa
luonnontilassa säilyttämistä tai enintään varovaisia poimintahakkuita. Alueelta
rajatut pienialaiset lehmusmetsiköt (kohteet 2 ja 3) täyttävät luonnonsuojelulain
29 § mukaisen suojeltavan luontotyypin kriteerit ja nämä kohteet suositellaan
inventoitavaksi
alueellisen
ELY-keskuksen
toimesta
virallisten
luontotyyppirajausten muodostamiseksi. Saukonojan uoman ja sen välittömään
lähiympäristöön
sijoittuvien
arvokkaiden suoluontotyyppikohteiden
osalta
vesitalouden säilyttäminen mahdollisimman luontaisena on myös tärkeää.
Saukonojan uoman luonnontilainen koskiosuus suositellaan säilytettäväksi
muokkaamattomana. Pyramiitinnotkon pohjalla, missä uoman yli sijoittuu
virkistysreittejä ja ajoura, reittien ja tien rakennus on mahdollista, mutta
toteutuksessa tulee huomioida puroympäristön luonnonsuojelullisten arvojen
säilyminen.
Paikallisesti arvokkaan kohteen (kohde 1) ja muun luonnonsuojelullisesti arvokkaan
kohteen (kohde 6) osalta suositellaan kohteiden säilyttämistä rakentamisen
ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan.
Selvitysalueella on suositeltavaa säilyttää luonnonarvojatkumoita, jotka sisältävät
tässä raportissa esitettyjä arvokkaita kasvillisuus- ja luontotyyppikohteet sekä niitä
yhdistäviä
tavanomaisemman
luonnon
alueita.
Tällöin
säilytettävät
aluekokonaisuudet sisältävät sekä niin sanottuja luonnon monimuotoisuusytimiä
että niitä yhdistäviä yhtenäisiä rakentamattomia alueita. Luonnonarvojatkumoita
säilyttämällä ylläpidetään selvitysalueen ekologista toimintaa ja monimuotoisuutta
kokonaisuutena sekä edesautetaan arvokkaan eläin- ja kasvilajiston säilymistä ja
uudistumista.
5.2 Pesimälinnusto
Selvitysalueella havaittiin 37 eri pesimälintulajia. Pääosin havaittu lajisto edustaa
Etelä-Suomessa havu- ja sekametsäalueilla yleisinä ja melko runsaslukuisinakin
tavattavaa lajistoa, joiden osalta ei ole tarpeen antaa erityisiä suosituksia.
Toivion koulun etelä/lounaispuolella on varttuneempaa kuusikangasmetsää, jolla
on merkitystä useille alueella esiintyville, ns. vanhan metsän lajeille kuten
pohjantikka, puukiipijä, töyhtötiainen, idänuunilintu ja palokärki. Edellä mainitut
lajit esiintyvät Pirkanmaan alueella melko harvalukuisena esiintyvää idänuunilintua
lukuun ottamatta yhä melko runsaina, mutta monien lajien kannat ovat vanhojen
metsien hakkuiden myötä selvästi taantuneet.
Metsäalueen huomioiminen
maankäyttöä suunniteltaessa on suositeltavaa.
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5.3 Lepakot
Selvitysalueella esiintyvä lepakkolajisto ja yksilömäärä olivat hyvin tavanomaisia
eikä alueelta voida havaintojen perusteella rajata SLTY:n kartoitusohjeiden
mukaisia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai erityisen tärkeitä
ruokailualueita. Alueella esiintyy pohjanlepakkoa sekä viiksisiippalajia, joiden
käyttämät alueet ovat luokiteltavissa luokkaan III ”muut lepakoiden käyttämät
alueet”. Maankäytössä on mahdollisuuksien mukaan huomioitava näiden alueiden
arvo lepakoille, mutta aluetyyppiä ei ole mainittu luonnonsuojelulaissa eikä
kohteelle ole suosituksia EUROBATS-sopimuksessa.
5.4 Liito-orava ja viitasammakko
Liito-oravaa ei vuosina 2016 ja 2018 laadittujen selvitysten mukaan esiinny
selvitysalueella. Muiden luonnonsuojelullisten arvojen (luontotyypit, linnusto,
lepakot) perusteella säilytettäviksi suositellut metsäalueet ovat suurelta osin myös
liito-oravalle soveltuvia, joten säilytettäessä näitä alueita ylläpidetään myös liitooravalle potentiaalista elinympäristöä ja turvataan lajin kulkuyhteys Tampereen
puolelta lännen-lounaan suuntaan.
Saukkolammi ja sen ympäristön vesikuopat eivät ole viitasammakolle ihanteellista
elinympäristöä eikä lajia ole havaittu alueella vuosina 2016 ja 2018 laadituissa
selvityksissä. Säilytettäessä Saukonojan vedenlaatu ja virtausolot mahdollisimman
häiriöttöminä viitasammakon esiintymispotentiaalille Saukkolammilla ei aiheudu
haittoja.
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