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JOHDANTO
Pirkkalan kunta tilasi Sito Oy:ltä Linnakallion alueen luontoselvityksen laatimisen
maankäytön suunnittelun tarpeisiin.
Selvityksen ovat laatineet FM biologi Seija Väre ja FM biologi Lauri Erävuori Sito
Oy:stä.

2

AINEISTO JA MENETELMÄT

2.1

Selvitysalue
Linnakallion selvitysalue sijaitsee Valtatien 3 eteläpuolella rajautuen etelässä kantaverkon voimajohtoon, lännessä golf-kenttään ja idässä metsäautotiehen. Selvitysalueen pinta-ala on 144 hehtaaria. Alue on rakentamatonta metsäympäristöä, joka on
pääosin metsätalouskäytössä. Kaakosta luoteeseen kulkee metsäautotien rinnalla.
Alueella on useita avohakkuualueita sekä taimikkovaiheessa olevia vanhempia hakkuita. Topografialtaan alue on suhteellisen vaihtelevaa korkeimpien kohtien sijaitessa
noin 155 metriä merenpinnan yläpuolella ja matalimpien kohtien sijaitessa noin 110
metriä merenpinnan yläpuolella.
Alueen itäosaa hallitsee Kurikkakallion laajahko kallioselänne korkeustasolla + 140
metriä. Kurikkakallion alue on suhteellisen yhtenäinen niin topografialtaan, maaperältään kuin metsiltään. Vallitsevina tyyppeinä ovat tuoreen kankaan ja kuivahkon kankaan mäntyvaltaiset nuoret ja varttuneet metsät. Soistuneita alueita on vain muutamia ja kuusikoitakin hyvin vähän.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus.
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Länsiosa on heterogeenisempi käsittäen matalampia, osittain kallioisia mäkiä sekä
kosteikkoja ja Jasperinojan purolaakson. Länsiosassakin merkittävä osa metsistä on
käsiteltyjä taimikkoja tai nuorehkoja mäntyvaltaisia tuoreen kankaan metsiä. Jasperinojan alue poikkeaa suhteellisen luonnontilaisena sekä rehevänä, lehtipuuvaltaisena ympäristönä, jossa tavataan useita korpityyppejä ja luhtapintoja. Paikoin mäkien
alarinteillä on lehtomaista kangasta sekä jopa lehdoksi luokiteltavia kuvioita.
2.2

Lähtöaineistot
Selvitysalueilla mahdollisesti tiedossa olevat uhanalaisten ja rauhoitettujen lajien tiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmästä.
Selvitysalueen pohjoispuolelta on tehty luontoselvitys vuonna 2003, joka ulottuu osittain selvitysalueelle (Korte 2003). Lisäksi selvitysalueen luoteispuolelta Vähä-Vaittista
on tehty erillinen liito-oravaselvitys vuonna 2010 (Vauhkonen 2010). Edelleen selvitysalueen koillispuolelta on tehty sekä luontoselvitys Haikanvuoren alueelta (Korte
2008) ja liito-oravaselvitys (Kosonen 2008). Selvitysalueelta ei ole pohjoisia osia lukuun ottamatta tehty aiemmin luontoselvitystä.
Edellä mainitut selvitykset antavat hyvän kuvan selvitysalueen ympäristöstä ja luonnosta ja niitä on hyödynnetty tämän selvityksen teossa.

2.3

Menetelmät
Selvitysalueiden aiemmat tiedot luonnonympäristöstä
tietojärjestelmästä sekä edellä mainituista luontoselvityksistä.

selvitettiin

Eliölajit-

Selvitysalueen maastoselvitykset tehtiin kevään ja kesän 2011 aikana. Liito-oravan
esiintyminen kartoitettiin 10.4.2011. Selvityksessä keskityttiin lajille sopivien metsäkuvioiden kartoittamiseen. Lajin esiintymistä selvitettiin etsimällä papanoita kuusien,
haapojen ja leppien tyveltä.
Kasvillisuus ja luontotyypit inventoitiin 25.5.2011 sekä 2.7.2011. Linnusto-osuuden
maastotyöt tehtiin 25.5. sekä 20.6.2011. Linnustotietoja täydennettiin muilla maastoinventointikäynneillä. Linnustokartoituksessa kierrettiin koko alue painottaen

ympäristöjä, jotka eivät ole voimakkaan metsätalouden alaisia. Linnustoa inventoitiin reviiriään laulavien koiraiden perusteella siihen parhaiten sopivan
vuorokauden aikaan aikaisin aamulla (05.30 – 09.00).
Maastoinventoinnit ovat tehneet FM biologi Lauri Erävuori ja FM biologi Seija
Väre Sito Oy:stä.
3

Selvitysalueen yleiskuvaus

3.1

Vesistöt ja suot
Selvitysalueella ei ole lampia tai järviä. Ainoa varsinainen pienvesistö on Jasperinoja,
jokasaa alkunsa etelästä Vehkakorven ojitetulta suoalueelta ja virtaa selvitysalueen
länsiosan poikki edelleen Valtatien 3 pohjoispuolelle. Puroon yhtyy myös koillisesta
Pihtikorven soilta tulevat vedet. Jasperinojan vesi on humuksen ruskaksi värjäämää.
Jasperinojan uoma on suoalueita lukuun ottamatta pääosin luonnontilainen.
Varsinaisia suoalueita ovat Vehkakorpi, Pihtikorpi ja Ruutanakorpi, jotka ovat ojituksen myötä muuttuneet oleellisesti. Poikkeuksena on Ruutanakorpi, jonka reunaojat
eivät ole oleellisesti muuttaneet keskiosan luhtanevan piirteitä. laitaosan kapeat rämelaiteet ovat muuttuneet ojituksen ja metsätaloustoimien myötä. Pihtikorven eteläpuolella on soistunut ympäristö laskupuron varressa, jossa on korpimaisia piirteitä.
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Korpi- ja luhtaympäristöä esiintyy lisäksi Jasperinojan varressa, jossa suotyypit ovat
paikoin hyvinkin edustavia, joskin melko pienialaisia. Selvitysalueen itäosassa, Kurikkakallion laiteilla sijaitsevat soistumat ovat ojituksen myötä kuivahtaneet ja ovat tyypiltään rämemuuttumia. Sen sijaan Kurikkakallion lounaisosassa on muutama pienialainen luhta säilyttänyt verraten hyvin ominaispiirteensä. Luhdilla kasvaa mm. suhteellisen runsaasti maariankämmekkää.
Pihtikorven itäpäässä on karu lähdepurkauma, josta johtaa ilmeisesti osittain perattu
uoma ojikkoalueelle. Lähteen ympäristössä ei esiinny lähdekasvillisuutta.
3.2

Vesisuhteet
Selvitysalueen itäosan Kurikkakallion alue on ylänköä ja se muodostaa vedenjakajan.
Jasperinojan länsipuolella vedet virtaavat luoteeseen. osa itäisestä pohjoisosasta
toimii myös vedenjakajana siten, että jakajan pohjoiset vedet virtaavat Ruutanakorven alueen kautta Valtatien 3 alitse kohti Seiväskorpea. Muutoin selvitysalue muodostaa jokseenkin yhtenäisen Jasperinojan valuma-alueen.

Kuva 2. Selvitysalueen vesistösuhteet.
3.3

Metsät
Selvitysalueen metsiä on käsitelty voimakkaasti ja suurin osa metsistä on tavanomaista talousmetsää (Kuva 3). Valtaosa metsistä on nuoria tai taimikkovaiheessa
olevia metsäkuvioita. Hakkuualoja on myös useampia, joista osa on alkanut taimet-
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tua. Myös varttuneempia tasarakenteisia metsiä on kohtalaisesti. Mänty on ehdoton
valtalaji koko alueen metsiä tarkasteltaessa. Osa varttuneista metsäkuvioista on kuusivaltaisia ja ne sijaitsevat tyypillisesti painanteissa tai rinteiden alaosissa vaihettuen
kuivemmilla, karummilla ja yleensä mäkisillä kasvupaikoilla männyksi.
Iäkkäintä ja luonnontilaisen kaltaista metsää kasvaa Jasperinojan varrella sekä kapeana kaistaleena Kurikkakallion jyrkähkön länsi- ja luoteisrinteiden yläreunoilla.
Luonnontilaisen kaltaista, osittain harvennettua kuusisekametsää esiintyy Ruutanakorven muodostamassa painanteessa ja sen eteläisellä rinteellä. Yksittäinen
vanhahko kuusikkokuvio sijaitsee Pihtikorven kaakkoisosassa.
Lehtipuustoa esiintyy pääasiassa Jasperinojan varrella käsittäen haapaa, leppää ja
koivua sekä kuusta sekapuuna. Muutoin lehtipuustoa esiintyy lähinnä pioneerilajistona vanhoilla hakkuilla sekä Pihtikorven ojikkoalueella, jossa kasvaa jo varttunutta koivikkoa.

Kuva 3. Selvitysalueen metsien ikäluokat ja käsittely.
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Kasvupaikkatyypit
Kaakkois-luode-suuntainen Jasperinoja sen itäpuolisine rinteine muodostaa jyrkähkön vaihettumisvyöhykkeen. Jasperinojan alueella ja sen länsipuolella kasvillisuus on
muuta aluetta selvästi rehevämpää käsittäen Jasperinojan varren kuusivaltaisia luhtaja korpiympäristöjä sekä lehtomaisia kankaita. Jasperinojan itärinteillä kasvillisuus
vaihettuu tuoreen kankaan kasvillisuteen ja edelleen karuimmilla kallioalueilla kuivahkon kankaan ja paikoin jopa karukkokankaan kasvillisuuteen. Koko alueen vallitseva
kasvillisuustyyppi on varpuvaltainen tuore kangas, jotka ovat kuitenkin harvennetuissa metsissä monin paikoin heinittyneitä (Kuva 4).
Jasperinojan varressa tavataan myös pienialaisia lehtokuvioita, jotka ovat tyypiltään
sinivuokko-käenkaali-tyyppiä tai saniaislehtoa. Jasperinojan alueella risteilee motocross-ura, joka erottuu erityisesti kosteissa ympäristöissä voimakkaasti kuluneena
urana. Muutoin lehto- ja lehtomaista kasvillisuutta esiintyy vain pienehköllä alueella
Pihtikorven lounaispuolisen mäkialueen rinteessä. Selvitysalueen poikki kulkevan
uran ja maakaasulinjan varrella kasvillisuus on tyypillistä kulttuurivaikutteista joutomaakasvillisuutta.

Kuva 4. Selvitysalueen yleispiirteinen kasvupaikkatyyppikartta.
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Linnusto
Selvitysalueen linnusto on tavanomaista havu- ja sekametsien lajistoa. Alueelta tavattiin kaiken kaikkiaan 29 lajia. Alueen länsiosan, erityisesti Jasperinojan varren linnusto ilmensi alueen rehevyyttä sekä vaihtelevia, varttuneita metsiä. Alueella tavattiin
mm. punarinta, mustarastas, peippo, puukiipijä, pohjantikka sekä hippiäinen.
Selvitysalueella esiintyviä kulttuuriympäristöjen lajeja ovat viherpeippo, keltasirkku,
punakylkirastas, harakka ja varis.
Metsäalueilla tavattiin lisäksi mm. rautiainen, tali-, hömö- ja sinitiainen, sepelkyyhky,
närhi, pyy, teeri, laulurastas ja palokärki, käpytikka, varpuspöllö ja tervapääsky. Hiirihaukka nähtiin liitelemässä selvitysalueen yllä, mutta laji ei pesi alueella.
Selvitysalueella ei ole linnustollisesti merkittäviä kokonaisuuksia. Jasperinojan varressa linnusto on monipuolinen.

4

Arvokkaat luontokohteet
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteita, arvokkaita kallioalueita tai moreenimuodostumia eikä luonnonsuojelulain luontotyyppejä.
Selvitysalue on suurimmaksi osaksi tavanomaista ja monin paikoin voimakkaastikin
käsiteltyä talousmetsää. Arvokkaat luontokohteet ovat pääasiassa pienialaisia, irrallisia kohteita keskittyen kosteikkoihin ja rinteiden painanteisiin.

Kuva 5. Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Numerointi viittaa tekstiin.

PIRKKALAN KUNTA
20.10.2011
4.1

8 (16)

Uhanalaiset luontotyypit ja metsälain kohteet
Kohde 1. Kurikkakallion kaakkoinen luhtaneva
Kohde käsittää pienehkön painanteen soistuman, jossa vallitsee avoin suursaravaltainen (pullosara) nevapinta. Luhtaisuus ilmenee paikoin esiintyvänä kurjenjalkana.
Kohde on ojittamaton, mutta lajistoltaan tavanomainen. Kohde ei kuulu uhanalaisiin
luontotyyppeihin. Sillä on lähinnä paikallista arvoa monimuotoisuutta lisäävänä kohteena.
Kohde 2. Pihtikorven eteläinen lehtorinne
Pihtikorven laskupuron länsipuolella on nuorta sekametsää käsittävä rinteen alusta,
jossa tavataan kuivan lehdon tyyppilajistoa. Puusto on nuorta ja männyn lisäksi esiintyy mm. haapaa ja koivua. Kasvilajistoon kuuluu tyypillisiä ja tavanomaisia lehtolajeja,
kuten sini- ja valkovuokko, kevätlinnunherne, oravanmarja, käenkaali, metsäkurjenpolvi, lehto-orvokki ja sormisara. Alue on paikoin voimakkaasti kulunut, koska alueen
poikki kulkee motocross-ura.

Kuva 6. Rehevää, lehtolajistoa käsittävää rinteen alustaa. Alue on paikoin voimakkaasti kulunut.
Kohde 3. Kurikkakallion eteläinen luhtaneva
Luhtaneva on pienialainen painanteeseen syntynyt kosteikko, joka on luonnontilainen. Reunat rajautuvat jyrkästi tuoreen kankaan männiköihin. Kosteikon puusto on
koivuvoittoista ja harvaa, pajuja esiintyy pensaina. Suon pinta on suursaravaltainen ja
varsinaisista luhtalajeista tavataan lähinnä kurjenjalkaa. Suolla kasvaa lukuisia maariankämmeköitä. Kohde on lajistoltaan tavanomainen. Kohde ei kuulu uhanalaisiin
luontotyyppeihin. Sillä on lähinnä paikallista arvoa monimuotoisuutta lisäävänä kohteena.
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Kohde 4: Kurikkakallion kalliomännikkö
Kurikkakallion länsireuna laskee jyrkähkösti kohti Vehakorven aluetta. Rinne on kokonaisuudessaan hakattu ja taimikkona. Rinteen yläosassa on eteläpohjoissuuntainen kalliopaljastuma, joka on osittain avokalliota ja osittain karukkokankaiden kasvillisuuden peittämää. Puusto on harvaa, kitukasvuista kalliomännikköä. Alue rajautuu idässä taimikkoon/nuoreen istutusmännikköön. Kasvillisuuteen ei
kuulu poikkeuksellista lajistoa, mutta alue on paikallisesti edustavaa kalliomännikköä
jäkäläpeitteineen ja kanervikkoineen. Kasvillisuus on paikoin kulunutta. Kohde on
metsälain tarkoittamaa vähätuottoista metsää. Kohde on paikallisesti arvokas.

Kuva 7. Kurikkakallion kallioalue on karua poronjäkälikköjen ja kanervan laikuttamaa
ympäristöä, joka erottuu ympäristöstään.
Kohde 5 ja 6: Jasperinoja
Jasperinoja muodostaa selvitysalueen läntiseen osaan muusta ympäristöstä selvästi
poikkeavan kosteikkokonaisuuden, jossa esiintyy myös varttunutta kuusikkoa ja sekametsää. Kohde on jaettu kolmeen osaan. Näistä eteläisin osa (kohde 5) käsittää
tieuran eteläpuoleisen ojan varren, joka rajautuu loivahkorinteiseen kuusisekametsään. Ojan varret ovat rehevät käsittäen suurruohokasvillisuutta sekä paikoin laajoja
kastikkakasvustoja alueella tehtyjen hakkuiden luotua avoimia ympäristöjä. Oja on
luonnontilainen, joskin ympäristön arvot ovat jonkin verran heikentyneet eteläpuolen
hakkuiden seurauksena sekä ojan pohjoisreunalla risteilevien motocross-urien seurauksena. Kuusivaltaisessa ympäristössä tavataan vaateliaammista lajeista sinivuokkoa, sormisaraa ja metsäkurjenpolvea.
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Kuva 8. Jasperinojan eteläosassa on suurruohokasvillisuutta. Puusto on kuusivaltaista, paikoin esiintyy haapaa, leppää ja raitaa. Ojan reunassa on voimakkaasti kulunut
motocross-ura.
Pohjoinen osa-alue (kohde 6) jakautuu kahtia. Lajistollisesti ja luontotyypeiltään ehdottomasti edustavin osa on pohjoisempi ja laajempi aluerajaus. Se käsittää sekä
Jasperinojan varren että siihen idästä liittyvän kosteikkopainanteen. Aluetta luonnehtivat varttuneet kuusikot, jossa haapaa esiintyy sekapuuna. Kasvillisuus on rehevää
ja kosteimmilla paikoilla luhtalajien vallitsemaa ympäristöä. Saniaisista tavataan laajoinakin kasvustoina esiintyvää hiirenporrasta. Kotkansiipeä esiintyy Jasperinojan
varressa. Kasvillisuuteen kuuluu tavanomaisen lehtolajiston ohella hieman vaateliaampiakin lajeja, kuten näsiä, mustaherukka ja kaiheorvokki. Jasperinojan länsipuolella on kookasta, varttunutta tuoreen kankaan kuusikkoa, kun taas koillisrinteet ovat
nuorta männikköä.
Eteläisempi osa-alue (kohde 6, erillinen kuvio) on suhteellisen tavanomaista ojanvarren ympäristöä, joka rajautuu melko selväpiirteisesti kuusivaltaiseen kankaaseen.
Puusto on pääosin varttunutta ja oja on luonnontilainen tälläkin osa-alueella.
Jasperinojan arvokkain osa-alue on kohteen 6 pohjoisempi osa-alue. Muut osa-alueet
täydentävät kokonaisuutta. Alue on säilyttänyt muutoin hyvin luonnontilansa, mutta
siellä täällä risteilevät motocross-urat ovat kuluttaneet maanpintaa.

Kuva 9. Jasperinojan itäinen painanne on kuusivaltaista, rehevää ympäristöä. Alueen
poikki kulkee motocross-ura. Jasperinojassa kasvaa mm. purovitaa.
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Kuva 10. Jasperinojan varsi on hyvin rehevä. Kosteikon poikki on rakennettu epämääräinen kulkuyhteys.
7. Ruutanakorven neva.
Ruutanakorpi on reunoiltaan ojitettu suoalue, jonka laiteilla esiintyy isovarpurämettä
(silmälläpidettävä luontotyyppi, NT). Ojituksesta huolimatta keskiosassa on säilynyt
luonnontilaisena pienehkö avoneva, joka on tyypiltään varsinaista saranevaa (silmälläpidettävä, NT). Pullosaraa esiintyy laajalti, lisäksi karujen nevojen tyyppilajistoa
edustavat mm. muta- ja riippasara. Varpuja esiintyy yleisesti, erityisesti nevan reunaosissa. Näitä ovat mm. karpalot, juolukka ja suopursu. Itäreunalla on luhtaosa, jolla
kasvaa mm. kurjenjalkaa ja raatetta. Kohde on paikallisesti arvokas.
4.2

Vesilain kohteet
Jasperinoja (kohde 5 ja 6) on keskiosastaan luonnontilainen ja siten luokiteltavissa
vesilain tarkoittamaksi luonnontilaiseksi tai luonnontilaisen kaltaiseksi uomaksi, jonka
luonnontilan muuttaminen on kielletty. Jasperinojan kohde on kuvattu tarkemmin
edellä kohdassa 4.1. Osakohteen 6 eteläinen osa on osittain luonnontilaltaan muuttunut, kuten myös osakohteen 5 pohjoispää tien vaikutusalueella.
Pihtikorven itäreunalla sijaitsee pieni lähdepurkauma (Kuva 5). Luonnontilaiset tai
luonnontilaisen kaltaiset lähteet on suojeltu Lapin läänin eteläpuolella. Pihtikorven
lähde käsittää pienen, halkaisijaltaan noin 0,5 metrin suuruisen kuoppamaisen lähdepurkauman, josta johtaa perattu uoma Pihtikorven ojikkoon. Lähteellä tai sen ympäristössä ei ole lähteille ominaista kasvillisuutta, vaan ympäristö on lähes kasvitonta
ylitiheästä kuusikosta johtuen. Lähde ei ole luonnontilainen.
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Kuva 11. Pihtikorven lähdepurkauma.
4.3

Muut huomionarvoiset kohteet
Pihtikorven itäpuolella on idästä viettävän rinteen alustassa avolouhikko. Keväisin
rinnettä myöten valuu sulavesiä kohti kivikkoa ja rinteellä esiintyy muusta ympäristöstä hieman rehevämpää kasvillisuutta, kuten yksittäin esiintyvä kevätlinnunherne.
Puusto on kuusivaltaista, mutta nuorta. Rinteen yläosassa on ojitettu soistunut ympäristö, jonka puusto on hakattu. Kivikko lienee syntynyt jääkauden jälkeen. Piilopuroa
tai vastaavaa alueelta ei löydetty eikä kivikkoon liity kasvillisuudeltaan erikoista lajistoa. Kohde on paikallisesti mielenkiintoinen.

Kuva 12. Kivikko Pihtikorven kupeessa.
4.4

Uhanalaiset ja suojellut lajit
Liito-orava
Jasperinojan varresta on aiemmin (Korte 2003) tehty havaintoja liito-oravan papanoista. Havaintojen perusteella liito-orava on käyttänyt aluetta kulkureittinä. Vuoden
2010 liito-oravaselvityksessä ei tehty havaintoja lajista selvitysalueen pohjoispuoleisilta metsäalueilta. Tässä selvityksessä liito-oravan papanoita havaittiin Jasperinojan
varresta kolmen kuusen alta vähäisissä määrin. Havainnot eivät viitanneet pesintään
tai aktiiviseen reviiriin, vaan kyseessä lienee läpikulkumatkalla ollut liito-orava. Pesäkoloja ei havaittu, mutta Jasperinojan pohjoinen kuvio (kohde 6) muodostaa lajille sinänsä soveltuvan elinympäristön.
Haapaa sekä varttunutta kuusikkoa tavataan selvitysalueella myös mm. Pihtikorven
kaakkoispuolella sekä Ruutanakorven eteläisellä rinteellä. Näiltä alueilta ei kuitenkaan tehty havaintoja liito-oravasta.
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Muut lajit
Selvitysalueelta ei tehty havaintoja uhanalaisista tai suojelluista lajeista. Alueella ei
ole viitasammakolle luonteenomaisia elinympäristöjä (pieniä avovesialueita). Alueen
soveltumista lepakoiden pesimäympäristöksi arvioitiin maastotöiden yhteydessä biotooppitulkintana. Lepakot käyttävät pesimäpaikkoina ja päiväpiiloina puiden koloja,
kalliokoloja tai rakennuksia. Selvitysalueella ei juurikaan ole lepakoiden piilopaikoiksi
soveltuvia kohteita. Alueen metsät ovat myös voimakkaasti käsiteltyjä ja vesistöjä on
vähän. Tästä johtuen alueen soveltuminen lepakkolajeille on selvästi alentunut. Todennäköisesti alueella tavataan ainakin satunnaisesti saalistamassa pohjanlepakoita,
joka on maamme yleisin lepakkolaji ja elinympäristövaatimuksiltaan generalisti. Sen
sijaan siippalajit suosivat vesistöjä ja vanhoja tai varttuneita metsäalueita, joita selvitysalueella on vain pienialaisina kuvioina. Varsinaiset avovesiä ja virtaavia vesiä selvitysalueella ei ole lukuun ottamatta Jasperinojaa, joka sinänsä voi tarjota sopivan
saalistusympäristön myös muille lepakkolajeille kuin pohjanlepakolle.
Linnustoon kuuluu lintudirektiivin liitteen I lajeista palokärki, varpuspöllö, pohjantikka
ja teeri (silmälläpidettävä, NT). Lisäksi hiirihaukan (vaarantunut, VU) nähtiin lekottelevan selvitysalueen yllä, mutta pesää ei alueelta löydetty.
Pohjantikan syönnöksiä oli runsaasti Jasperinojan varrella. Teeri tavattiin Kurikkakallion eteläpuoleiselta rinteeltä ja pyitä esiintyi alueella useampia pesueita. Palokärjestä
tehtiin ääni- ja näköhavaintoja muutamilta paikoilta eri puolilta aluetta. Varpuspöllö
tavattiin Jasperinojan sekametsäkuviolla.
4.5

Arvokkaat kokonaisuudet
Selvitysalueen ainoan oleellisen luonnonympäristön kokonaisuuden muodostaa Jasperinoja sitä reunustavine varttuneine sekametsäkuvioineen (Kuva 13). Muutoin alueella tavatut luonnon arvot ovat pienialaisia ja pirstaleisia sekä tyypiltään yleisiä eikä
niistä muodostu oleellista kokonaisuutta.
Jasperinoja toimii myös luontaisena ekologisena reittinä alueen poikki pohjoisesta
etelään.
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Kuva 13. Selvitysalueen arvokas kokonaisuus muodostuu Jasperinojan varresta.
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Liittyminen ympäristöön
Selvitysalue on osa Sorkkalan ja Sääksjärven välistä lähes rakentamatonta aluetta.
Pohjoisessa kehätie rajaa yhtenäisen alueen kehätien pohjoispuoleisesta metsävaltaisesta alueesta rajoittaen kulkuyhteyksiä alueiden välillä.
Pirkkalan taajamayleiskaavan ehdotuksessa (2.2.2010) on osoitettu viheryhteystarve
pohjoisesta Jasperinojan vartta kohti etelää. Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa Jasperinojan tuntumaan on osoitettu virkistysalue. Kehätien varteen on maankäytön
suunnitelmissa osoitettu rakentamista. Sen sijaan selvitysalueen eteläpuolelle ja itäpuolelle ei ole tiedossa erityisiä rakentamissuunnitelmia.
Selvitysalueen olennaisin kokonaisuus on Jasperinojan varsi, joka yhdistää kehätien
pohjoisen alueen eteläiseen laajaan, metsäalueeseen (Kuva 14). Tämän yhteyden
säilyttäminen olisi suositeltavaa säilyttää.
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Kuva 14. Selvitysalue osana ympäristöä. Selvitysalueella sijaitseva Jasperinoja toimii
luontevana yhteysreittinä pohjoisesta etelään.

6

Suositukset
Maankäytön suunnittelussa suositellaan säilytettäväksi Jasperinojan keskeinen osaalue, joka on kasvistollisesti ja luontotyypeiltään arvokas. Lisäksi Jasperinoja muodostaa luontaisen kulkuyhteyden pohjoisesta etelään selvitysalueen poikki. Muutoin
alueella ei todettu erityisiä, alueellisesti poikkeavia kokonaisuuksia, jotka tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. Alueelta havaitut paikalliset luonnon arvokohteet rikastuttavat selvitysalueen luontoa, mutta ovat pienialaisia, talousmetsien pirstomia ja
suhteellisen yleisiä ympäristöjä.
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