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1. Johdanto
Pirkkalan Saukkolammin-Taaporinvuoren alueen kesän 2008 luontoselvitys tehtiin perustuen Pirkkalan
valtuutettujen tekemään valtuustoaloitteeseen. Aloitteessa haluttiin tutkittavaksi alueen merkittävien
kalliomuodostelmien luonnonsuojelulliset arvot, jotta voitaisiin tarkastella soveltuuko alue
luonnonsuojelukohteeksi. Selvitysalue on erityisesti Toivion asukkaiden tärkeätä virkistysaluetta polku- ja
latuverkostoineen. Jos alue halutaan säästää rakentamattomana ja sen annetaan kehittyä luonnontilaiseen
suuntaan, olisi mielenkiintoista selvittää miten koko eliölajisto on muuttunut ja muuttuu seuraavien 10-50
vuoden aikana. Sitä ennen on kuitenkin tärkeää selvittää perusteellisesti mm. liito-oravien, lepakoiden ja
erilaisten hyönteisten esiintyminen alueella.
Selvityksessä käsitellään aluetta kokonaisuutena eli puuston ja metsien tilaa, kasvupaikkatekijöitä,
avainbiotooppeja, alueen linnustoa, kasvillisuutta ja kalliomuodostelmia. Hyönteistöä ei ole systemaattisesti
selvitetty vaan päätelmät tiettyjen alueiden hyönteisarvoista perustuvat alueella tehtyyn yleiseen
havainnointiin. Myöskään liito-orava- ja lepakkokartoitusta ei alueelle tehty. Maastotyöt suoritettiin toukosyyskuun välisenä aikana.

2. Yleistä selvitysalueesta
Selvitysalue sijaitsee Pirkkalan kunnan itä-kaakkoisreunalla, Sääksjärven pohjoispuolella. Alueen pinta-ala
on noin 120 hehtaaria. Maasto on korkeussuhteiltaan huomattavan vaihtelevaa. Korkeimmat huiput
sijoittuvat selvitysalueen läpi kulkevan päävedenjakajan tuntumaan. Korkeuseroa matalimmalla sijaitsevan
Pyramiitinnotkon ja Taaporinvuoren laen välille kertyy jopa 70 metriä. Alueen korkeimmat kohdat ovat
Taaporinvuori (150 mpy), Huhtavuori (145 mpy) sekä Saukonvuori (130 mpy). Näistä viimeksi mainittu jää
osittain Tampereen kaupungin puolelle. Maasto on alavimmillaan Pyramiitinnotkosta, Saukonojasta ja
Saukkolammesta muodostuvan lounais-koillisvyöhykkeen alueella. Pyramiitinnotkossa korkeus
merenpinnasta on alimmillaan 80 metriä.
Selvitysalueesta vajaa puolet on Pirkkalan kunnan omistuksessa. Kunnan omistama alue alkaa
Taaporinvuoren itäpuolelta ja jatkuu kunnan itärajaan saakka. Alueella ei ole asutusta. Pirkkalan
yleiskaavaluonnoksessa alue on varattu suurimmalta osin virkistysalueeksi, mutta sen eteläpuoliselle osalle
on merkitty myös maa- ja metsätalousvaltaista aluetta sekä teollisuus- ja varastoalueeksi kaavoitettavaa
aluetta.
Saukkolammin-Taaporinvuoren alueelle sijoittuu kuusi pienvaluma-aluetta, jotka kuuluvat Pyhäjärven
valuma-alueeseen.
Pyramiitinnotkon pohjalla virtaa Saukonoja, joka saa alkunsa Saukkolammesta ja jatkaa edelleen matkaansa
Tampereen puolelle, laskien lopulta Pyhäjärveen. Saukkolampeen vesi laskee Iso Naistenjärveltä sekä
Saukkolammen lähialueella sijaitsevilta soilta ja soistumilta.
Saukkolampi ja Saukonoja ovat luonnonolosuhteiltaan pienvesiksi luokiteltavia kohteita. Ne ovat erityisen
riippuvaisia paikan vesiolosuhteista. Näiden pienvesien valuma-alueilla onkin kiinnitettävä tarkkaa huomiota
vesiolosuhteiden säilymiseen, jotta kohteiden luonnontilaisuus ei vaarantuisi.
Osittain korkeuseroista sekä pohjavedenpinnan vaihteluista johtuen vuorien laaksoihin kertyy helposti vettä,
joka muodostaa erityyppisiä ja erikokoisia tihkupintoja, soistumia ja soita. Alueelta löytyy toistakymmentä
tällaista kohdetta. Maasto onkin kokonaisuudessaan kauniin pienipiireistä, sillä sieltä löytyy myös notkoja,
rinteitä, siirtolohkareita, louhikkoa ja monin paikoin kivikkoisuutta.
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3. Selvitysalueen biotoopeista
3.1 Puusto ja kasvupaikkatyypit
Koska kuviotietoja ei ollut saatavissa kuin Pirkkalan kunnan mailta, on osa selvitysalueen metsien
ikäluokista ja kasvupaikkatyypeistä jouduttu arvioimaan maastossa. (Liitteet 1 ja 2)
Erityisesti selvitysalueen itä- ja länsireunoilla sijaitsevia metsiä on käsitelty kuluneiden vuosikymmenien
aikana varsin voimaperäisesti ja iso osa metsistä onkin varttuneita koivutaimikoita sekä kuusi-, mänty- ja
koivuvaltaisia nuoria kasvatusmetsiköitä. Varttuneiden koivutaimikoiden ikä on noin 10-20 vuotta ja nuorien
kasvatusmetsiköiden 20-40 vuotta. Alueen keskiosissa olevissa varttuneissa metsissä puusto on keskimäärin
40-60-vuotiasta ja täten jykevämpää.
Maaperän ravinteisuudesta ja kosteudesta johtuen alueen pääpuulajina on kuusi. Taimikoissa valtapuuna on
kuitenkin useimmiten koivu ja nuorissa, kuivien tyyppien kasvatusmetsiköissä mänty.
Edustavimmat ja samalla myös alueen iäkkäimmät metsiköt (40-80 v) löytyvät Toivion koulun eteläpuolelta,
Huhtavuorelta ja sen itäpuolelta sekä selvitysalueen eteläosista, Pirunkiven ja läheisten pienten soiden ja
soistumien alueelta.
Selvitysalueen topografia määrittelee suurelta osin alueen eri kasvillisuustyyppejä. Korkeimmilla alueilla
hallitseva metsätyyppi on kuivahko (VT) tai kuiva (CT), puolukkaa kasvava kallioinen kangasmetsä.
Kenttäkerroksessa kasvaa puolukan ja kanervan ohella mm. mustikkaa ja vanamoa. Kuusten ja koivujen
osuus lisääntyy rinteiden alaosissa.
Matalimmilla alueilla metsät ovat pääasiassa tuoreita mustikkatyypin (MT) kankaita. Niillä tavallisia
puulajeja ovat kuusi, mänty, koivu, haapa ja pihlaja. Aluskasvillisuus on tiheimmissä kuusimetsissä niukkaa
ja siellä esiintyy pääasiassa käenkaalta, eri alvejuurilajeja ja sammalia.
Mustikkatyypin tuoreilla ja lehtomaisilla (OMT) kankailla kasvilajien runsaus on selvästi tuoretta kangasta
suurempi. Suuri osa ravinteisista lehtomaisista kangasmetsistä keskittyy selvitysalueen TaaporinvuoriMyllyvuori kallioalueen pohjoispuolelle. Lehtomaista kangasta löytyy kuitenkin myös selvitysalueen
kaakkoiskulman nuorelta, koivuvaltaiselta kasvatusmetsikköalueelta. Pyramiitinnotkon itä- ja länsirinteillä
kasvaa paikoin runsaasti isoja haapoja. Lisäksi alavilla paikoilla on useita pieniä soita ja soistunutta metsää.
Runsasravinteisimpia kasvillisuustyyppejä, kuten tuoretta ja kosteaa lehtoa sekä lehtokorpea, esiintyy
runsaasti Pyramiitinnotkon pohjalla virtaavan Saukonojan varrella ja sen läheisyydessä. Siellä varjoa luovat
suuret kuuset ja valtalajeina toimivat useat lehtipuulajit kuten tervaleppä, tuomi, pihlaja, koivu, raita, haapa
sekä vaatelias metsälehmus. Näistä monet – myös metsälehmus – kasvavat runkomaisina yksilöinä.
Rinteiden alaosissa kasvien elinmahdollisuudet paranevat huipulta valuvan veden ja sen mukana tulevien
ravintoaineiden ansiosta. Myös selvitysalueen muista osista löytyy pienialaisia tuoreen lehdon laikkuja.
Alueen vanhat metsät ovat voimakkaista hakkuista johtuen pirstoutuneet. Jos puuston annetaan hiljalleen
kasvaa, alue monipuolistuu niin eliölajien kuin maisemankin suhteen.

3.2 Avainbiotoopit
Metsälain mukaan on metsänhoidossa jätettävä käsittelemättä ta käsiteltävä varoen ja ominaispiirteet
säilyttäen metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä eli ns. avainbiotooppeja. Avainbiotoopit ovat
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä, jotka ominaispiirteiden perusteella
todennäköisesti elättävät metsäluonnon alkuperäisiä, usein uhanalaisia lajeja. Jos avainbiotoopit muodostavat
riittävän tiheän verkoston, ne toimivat myös ns. ekologisina askelkivinä ja käytävinä, joiden kautta eliöt
pääsevät siirtymään alueilta toiselle.
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Avainbiotooppeihin luetaan metsälain ja luonnonsuojelulain suojaamien luontotyyppien lisäksi muut
arvokkaat elinympäristöt (muut kuin metsä- ja luonnonsuojelulain luontotyypit). Muut arvokkaat
elinympäristöt ja ei-luonnontilaiset metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt suositellaan otettavaksi
huomioon metsänhoidollisissa toimenpiteissä.
Metsälain 10 §:n määrittelemän erityisen tärkeän elinympäristön ns. metsälakikohteen nimeäminen kuuluu
vain metsäkeskuksen laillisiin oikeuksiin, joten tässä raportissa käytetäänkin nimikettä ”mahdollinen
metsäluonnon erityisen tärkeä elinympäristö”. Raportissa on nimetty myös avainbiotooppien
määrittämistyöryhmän (Aapala ym. 1994) esittämiä muita arvokkaita elinympäristöjä. Ne eivät sisälly metsätai luonnonsuojelulainsäädäntöön, vaan ne voidaan säilyttää metsien monimuotoisuuden säilyttämisen
yleisen velvoitteen ja hyvä metsänhoidon suositusten mukaisesti metsänomistajan omalla päätöksellä.
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien osalta tässä raportissa käytetään termiä
”mahdollinen luonnonsuojelulain luontotyyppi”, sillä vain alueellinen ympäristökeskus voi tutkia täyttääkö
kohde luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin kriteerit ja määrittää sille rajatun alueen. Samoin suoraan
vesilaissa turvatut kohteet voi määritellä vain alueellinen ympäristökeskus. Lopuksi raportissa kerrotaan
alueella sijaitsevista muista huomionarvoisista kohteista.
Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen merkitys uhanalaiselle lajistolle on oletettavasti vähäinen,
mutta muille lajeille arvattavasti suurempi. Jotta avainbiotoopeilla ympäristöineen olisi todellista merkitystä,
biotoopin tulisi olla riittävän suuri ja niitä tulisi olla tarpeeksi tiheässä. Harvassa ja toisistaan kaukana
sijaitsevat pienet kohteet eivät yksin pysty ylläpitämään monimuotoisuutta ja vähitellen niissä ennen
viihtyneet eliölajit katoavat.
Seuraavissa kappaleissa esiteltäviä kohteita on merkitty karttoihin numerointien mukaisessa järjestyksessä.
Lihavoidut ja alleviivatut lajinimet viittaavat mainitulla kohteella esiintyviin harvinaisiin, vähälukuisempiin
tai muuten mainitsemisen arvoisiin lajeihin

4. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet
4.1 Vesilain turvaamat biotoopit
Vesilaissa (20.12.1996/1105) mainittujen luontotyyppien muuttaminen ja luonnontilan vaarantaminen on
kielletty suoraan vesilain nojalla (1. luku 15 a§ ja 17 a§).
Vesilain turvattuihin luontotyyppeihin kuuluvat mm. pienet lammet ja järvet (enintään 1 ha) muualla kuin
Lapin läänissä sekä luonnontilaiset lähteet ja luonnontilaiset uomat.
Selvitysalueelle sijoittuva alle hehtaarin kokoinen Saukkolammi täyttää vesilain 15 a §:n mukaan turvatun
luontotyypin ehdot ja lukeutuu näin valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (kts. kappale 5, kohde 1).
Toimenpide, joka vaarantaa muualla kuin Lapin läänissä enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai
järven säilymisen luonnontilaisena, on kielletty. Tällaisen pikkujärven välitön lähiympäristö on lisäksi
mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö ja lukeutuu näin paikallisesti
arvokkaaksi kohteeksi.

4.1 Kallioalueet
Taaporinvuoren-Myllyvuoren -välinen kallioalue on valtakunnallisessa kallioalueinventoinnissa luokiteltu
arvoluokkaan 4 kuuluvaksi valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.
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4.2 Luonnonsuojelulain mukaiset luonnonmuistomerkit
Luonnonsuojelulain 1. luvun 23 §:n mukaan luonnonmuistomerkiksi lasketaan puu, puuryhmä, siirtolohkare
tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan
määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.
Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka hallinnassa olevalla alueella
luonnonmuistomerkki sijaitsee. Viranomaisen tai laitoksen on huolehdittava luonnonmuistomerkin
merkitsemisestä selvästi havaittavalla tavalla. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai
turmeleminen on kielletty
Taaporinvuoren rinteen eteläpuolella olevan kostean korpikuusikon reunassa seisoo suuri, noin 10 metrin
korkuinen siirtolohkare, Pirunkivi. Siirtolohkare eli hiidenkivi on iso kivi, jonka jääkauden aikainen
mannerjää on kuljettanut mukanaan. Pirunkiven päällä kasvaa useita isohkoja mäntyjä.
Tämä suuri siirtolohkare on rauhoitettu luonnonmuistomerkkinä luonnonsuojelulain 1. luvun 23 §:n
mukaisesti. Pirunkivi rauhoitettiin Pirkkalan ympäristönsuojelulautakunnan päätöksellä 10.3.2009.

Kuva 3. Pirunkivi on poikkeuksellisen suuri siirtolohkare.

4.3 Mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
Luonnonsuojelulaki (20.121996/1096) määrittelee yhdeksän suojeltavaa luontotyyppiä, joiden
ominaispiirteet on kuvattu luonnonsuojeluasetuksessa (14.2.1997/160). Näihin kuuluvia luonnontilaisia tai
luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyypin ominaispiirteet vaarantuvat.
Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit ovat maassamme harvinaisia ja esiintyvät yleensä pienialaisina.
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Luontotyypin suojelu tulee voimaan, kun alueellinen ympäristökeskus on määritellyt suojeltuun
luontotyyppiin kuuluvan alueen rajat (LSL 30 §).
Luonnonsuojelulain mukaisiin luontotyyppeihin kuuluvat mm. luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osin
jaloista lehtipuista koostuvat metsiköt, pähkinäpensaslehdot ja tervaleppäkorvet.

4.3.1 Jalopuumetsikkö
Selvitysalueella sijaitsee mahdollinen luonnonsuojelulain mukainen metsälehmuksia kasvava
jalopuumetsikkö. Sijaintipaikka on Huhtavuoren ja Saukonvuoren välistä kulkevan polun reunalla. Kyseessä
on todennäköisesti luonnontilaiseen verrattava kohde, sillä muuta puustoa on raivattu ja metsikkö rajautuu
nuoreen koivutaimikkoon. Kohteella laskettiin yli 20 puuyksilöä, joiden läpimitta on yli 10 cm.

Kohteella kasvaa lisäksi suuria koivuja ja
haapoja. Kohteen välittömässä läheisyydessä
kasvavat koiranheisi ja taikinamarja.
Kenttäkerroksessa esiintyvät mm. vadelma,
kielo, metsäalvejuuri, korpi-imarre, lillukka,
kultapiisku, kevätlinnunherne ja sinivuokko.
Polun reunassa kasvaa mäkilehtolustetta.
Alueen maanomistaja on Pirkkalan kunta.
Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaan
jalopuumetsikkö täyttää kriteerit, jos siellä on
luontaisesti syntyneitä, merkittäviltä osin
jaloista lehtipuista koostuvia metsikköjä,
joissa jaloja lehtipuita kasvaa runkomaisina
puina vähintään 20 kappaletta hehtaarilla
yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä
rajattavissa olevalla yhtenäisellä alueella.
Jaloja lehtipuita ovat tammi, metsälehmus,
vaahtera, saarni, kynäjalava ja vuorijalava.
Runkomaiseksi puuksi katsotaan puu, jonka
läpimitta on 1,3 metrin korkeudella yli
seitsemän senttimetriä.
Tämän raportin valmistumiseen mennessä
keväällä 2009 Pirkanmaan ympäristökeskus
ei ollut vielä tehnyt päätöstä kohteen
suojelullisesta arvosta.
Kuva 2. Taaporinvuoren lehmusmetsikkö

5. Mahdolliset metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsälaissa asetetaan arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämisen velvoitetaso. Jos elinympäristöt ovat
luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia ja erottuvat selvästi ympäristöstään, niitä koskevat hoito- ja
käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla (MetsäL).
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Metsälain piiriin sisältyvät mm. seuraavat erityisen tärkeät elinympäristöt: lähteiden, purojen ja pysyvän
vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt, ruoho- ja
heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet, rehevät lehtolaikut sekä karukkokankaita puuntuotannollisesti
vähätuottoisemmat kalliot ja vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat.
Kesän 2008 inventoinnissa selvitysalueelta löydettiin runsaasti avainbiotoopeiksi luokiteltavia kohdeita.
Näistä monet ovat mahdollisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai muita arvokkaita
elinympäristöjä. Numerointi viittaa liitteeseen 3.

1. Saukkolammi
Saukkolammi on alle hehtaarin kokoinen suolampi, jota ympäröi kapea nevareunus. Neva on avoin ja märkä
suotyyppi. Tämä johtuu veden suurista korkeusvaihteluista. Saukkolammi saa vetensä useista siihen
laskevista puroista, joiden vesi tulee Iso Naistenjärvestä sekä lähialueen soilta ja turvekankailta. Sarakasveja
on paljon, mutta varpuja vähän. Pohjakerroksen muodostavat rahkasammalet. Vedessä kasvaa mm.
ulpukkaa. Saukkolammin nevareunuksen kasvilajistoon kuuluvat mm:
-

mutasara
juurtosara
harmaasara
pullosara
riippasara
jouhisara
isokarpalo
tupasvilla
pyöreälehtikihokki
raate
maariankämmekkä
kurjenjalka
vehka
myrkkykeiso

Aivan nevareunan laidassa, erityisesti suon eteläosassa, kasvaa runsas pajukko. Sen takana on kapea, koivua
kasvava lehtipuukaistale, joka vaihettuu itäpuolella Taaporinvuoren rinteen kuusikkoon. Länsipuolella metsä
on tiheää ja paikoin ryteikköistä mustikkaturvekangasta, jolla kasvaa koivuja ja kuusia. Valon vähäisyydestä
johtuen kenttäkerroksen kasvillisuus on hyvin niukkaa ja sammalvoittoista. Kenttäkerroksen kasveihin
kuuluvat mm. mustikka, puolukka, metsäkorte, riidenlieko, käenkaali ja metsäalvejuuri.
Ojitukset ja turpeennosto ovat muuttaneet lammen ympäristöä huomattavasti. Turpeennoston seurauksena
lammen pohjois-luoteispuolelle on syntynyt allikoita, joissa kasvaa mm. suursaroja, rahkasammalia,
kurjenjalkaa ja vehkaa. Lisäksi ympäröivät hakkuut ovat heikentäneet lammen luonnontilaista ilmettä.
Saukkolammilla tavattiin kesällä myös paljon erilaisia määrittämättömiksi jääneitä sudenkorentoja.
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Kuva 3.Saukkolammi on rauhallinen suolampi.

2. Saukkolammiin laskevat purot ja norot
Saukkolammin länsipuolella on kosteikko, jossa kasvaa tiuhassa pajuja ja koivuja. Paikan tyyppilajeja ovat
mesiangervo, korpikaisla ja hiirenporras. Kosteikossa kasvaa erittäin runsaana harvinainen kaislasara.
Saukkolammin eteläpuolella kaksi puroa yhdistyy ja kasvillisuustyyppi muistuttaa tuoretta lehtoa. Purojen
reunalla kasvavat mm. hiirenporras, korpi-imarre, metsäalvejuuri, metsäimarre sekä runsaana isoalvejuuri.
Lisäksi kenttäkerroksessa esiintyvät mm. oravanmarja, lillukka sekä vadelma. Kohteessa kasvaa
metsälehmusten ryhmä, jossa yksilöiden läpimitta vaihtelee 5-15 cm:n välillä ja joista kookkaimpien korkeus
on noin kahdeksan metriä.
Yhdistyvien purojen itäpuolella kasvaa noin 50-vuotias koivikko, jonka valtalajina on metsäkastikka. Muita
kenttäkerroksen lajeja ovat lillukka, kielo, oravanmarja, metsäimarre, ahomansikka, sinivuokko,
nuokkuhelmikkä, kultapiisku ja rohtotädyke. Viereisen hiihtouran varrella kasvaa valkovuokkoja sekä joitain
lehtopähkämöitä.
Purot ovat luonnontilaisen kaltaisia, vaikka hiihtoura ne ylittääkin.

3. Saukonoja
Saukonoja on Saukkolammelta koilliseen laskeva luonnontilainen purouoma. Se mutkittelee koko
selvitysalueen pohjoisosan läpi ja laskee lopulta Tampereen Peltolammin luonnonsuojelualueella virtaavaan
Pärrinkosken purouomaan.
Saukonoja virtaa ensin noin kolmanneksen matkastaan sammalikkoisten korpikuusikoiden läpi. Lopulta
Pirkkalan kunnan puolella se alkaa jyrkästi laskeutua kivikkoista uomaa alas Pyramiitinnotkon jokilaaksoon,
jossa kasvillisuustyyppi muuttuu kostean lehdon ja lehtokorven mosaiikiksi.
Itse purouomassa kasvaa mm. isovesitähteä (Callitrichea cophocarpa), isonäkinsammalta (Fontinalis
antipyretica), luhtalitukkaa ja rantapalpakkoa. Näistä isonäkinsammal ilmentää purovesien
lähdevaikutteisuutta.
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4. Pyramiitinnotko
Saukonoja alittaa laskeutuessaan hiihtoladun ja etenee suuria kiviä ja lohkareita täynnä olevaan notkelmaan,
Pyramiitinnotkoon. Notko on yksi alueen näyttävimpiä ja arvokkaimpia kohteita. Siellä kasvillisuus on
lehtokorven ja kostean lehdon mosaiikkia.
Lehtokorvet ovat kaikkein runsaslajisimpia korpityyppejä. Puusto on erirakenteinen ja kuolevia, ja kuolleita
pystypuita, keloja ja maapuita esiintyy yleisesti. Kenttäkerroksessa kasvavat vaateliaat lehto- ja korpilajit.
Lehtokorvet ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisia. Kosteat lehdot puolestaan luokitellaan vaarantuneisiin
(Raunio ym. 2008).
Notkon kivikossa ja sen koloissa kasvaa useita lehtolajeja kuten hiirenporrasta, kivikkoalvejuurta,
koiranvehnää, lehtokortetta ja haisukurjenpolvea. Lehtipuita edustavat tuomi, harmaaleppä, metsälehmus,
pihlaja, raita ja koivu. Monia näistä esiintyy niin pensas- kuin puumaisinakin muotoina. Puumaisten
metsälehmuksien määrä on 10 yksilöä, joiden läpimitta on 10-15 cm. Pensaskerroksessa on runsaasti
lehtopensaita, kuten taikinamarjaa ja lehtokuusamaa.
Kivikkoisuuden vähetessä edempänä uomassa, kasvillisuuteen tulee mukaan muitakin lehtolajeja, kuten
lehtotähtimö, suokeltto, rentukka, mustakonnanmarja sekä mustaherukka. Saukonojan varrella olevan
varjoisan ja muutamia suuria kuusia kasvavan lehtokorven kasvillisuuteen kuuluvat mm. korpikastikka,
luhtalemmikki, luhtalitukka, mesiangervo, isoalvejuuri ja rönsyleinikki. Uoman varrella kasvaa myös erittäin
runsas, yli 100 yksilön kotkansiipikasvusto. Sammalista yleisimpiä ovat lehväsammalet sekä laikuittain
esiintyvät rahkasammalet. Kotkansiipilehto on ravinteikkain suursaniaislehtotyyppi.

Kuva 4. Pyramiitinnotkossa kasvaa runsaasti vaateliaita lehtolajeja.

Saukonojan varsi on vaikeakulkuista, mikä johtuu ojan ylle kaatuneista puunrungoista sekä lehtopensaiden ja
pensasmaisten lehtipuiden tiheydestä. Notkon pohjalle on muodostunut kostea pienilmasto. Varjoa tuovat
muutamat suuret kuuset sekä tiheä lehtipuusto.
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Saukonojan pohjoispuolen ylittävän latureitin jälkeen ojan ilme alkaa muuttua. Uomassa ja sen ympäristössä
kasvillisuuteen kuuluvat mm. karhunputki, terttualpi, vehka, lehtopalsami, korpikaisla, ojasorsimo, rentukka,
hiirenporras, kotkansiipi, korpi-imarre, luhtalitukka, rantapalpakko, isonäkinsammal, koiranvehnä,
lehtotähtimö, suokeltto, viitaorvokki ja isovesitähti.
Puulajeista paikalla kasvavat harmaa- ja tervaleppä, haapa, koivu ja muutama suurempi kuusi. Hiihtoladun
pohjoispuolella jatkuvan uoman viereisessä koivutaimikossa kasvaa tiheä sananjalkakasvusto. Taimikon
reunassa kasvaa jonkin verran metsälehmuksia, raitoja ja isoja haapoja. Tästä pohjoiseen uomaa kuljettaessa
Saukonojan luonnontilaisuus on kadonnut hakkuiden ja rakentamisen myötä. Itärinteessä lehtomaisen
kankaan kuusikko harvenee ja päättyy koivutaimikkoon.
Pyramiitinnotkon luonnontilaisuus on rikkoutunut sitä ympäröivien metsien laajoista hakkuista.
Kasvillisuudesta on saattanut hävitä joitain lajeja tai lajiston kirjo on ainakin vähentynyt.
Havaintoja aiemmilta vuosilta
Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen puheenjohtajan Matti Kääntösen mukaan Taaporinvuoren alueelta
on tehty kasvillisuushavaintoja jo useiden vuosikymmenien ajan. Vuonna 1975 Pyramiitinnotkosta löydettiin
harvinainen lähdehetekaali (Montia fontana). Se on pienikokoinen, lähdepuroissa, ojissa ja tihkupinnoilla
kasvava yksivuotinen ruohokasvi.
Vuonna 1983 Huhtavuoren ja Saukonojan välissä olevalla polulla kasvoi Suomen lajien
uhanalaisuusluettelossa valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu tylppähammaspoimulehti
(Alchemilla samuelssonii). Laji viihtyy lähteiköissä, lehdoissa, kosteilla niityillä, hakamailla ja pientareilla.
Vuonna 1988 Pyramiitinnotkosta löytyi liuskakämmeköihin kuuluva pussikämmekkä (Dactylorhiza viride).
Laji on viime vuosina Etelä-Suomessa harvinaistunut ahomaiden häviämisen myötä ja se luokitellaankin
paikallisesti uhanalaisiin kasveihin. Samana vuonna Pyramiitinnotkon varjoisan länsirinteen sammaleisella
kivellä havaittiin vanhan metsän indikaattori nappinahkajäkälä (Peltigera horizontalis).

5. Pyramiitinnotkon länsirinne
Pyramiitinnotkon länsirinteen lounaisreunasta löytyy tuulenkaatojen
tekemä aukko, jonka reunoilla kasvaa isoja haapoja, koivuja ja raitoja.
Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti hiirenporrasta, isoalvejuurta, korpiimarretta ja metsäalvejuurta. Metsäliekosammalta esiintyy laajoina
kasvustoina. Jonkin verran kasvaa myös näsiää ja mustakonnanmarjaa.
Paikan maannos on hyvin multavaa ja paikoin kasvaa rönsyleinikkiä ja
nokkosta. Ylöspäin mennessä maasto muuttuu kivikkoisemmaksi ja
varjoisammmaksi. Puusto on noin 40-60-vuotiasta kuusikkoa, jonka
pohjakerroksen valtalajeina kasvavat metsäsammalet, isoalvejuuri,
metsäalvejuuri, käenkaali sekä mustikka.
Pyramiitinnotkon jyrkkä länsi-luoteisrinne on kuusten voimakkaasti
varjostama ja neulaskarikkeinen. Useilla paikoilla kielo on lähes
ainoana lajina. Koilliseen edettäessä puustorakenne muuttuu ja
valoisuus lisääntyy. Mäkilehtolustetta esiintyy muutamina isompina
kasvustoina. Kuusen lisäksi kasvaa haapaa, pihlajaa, koivua ja
harmaaleppää.
Kuva 5. Haisukurjenpolvi
Puumaisia metsälehmuksia, joista jotkut ovat jopa yli 30 paksuja, kasvaa noin 13 yksilöä. Niiden lisäksi
löytyy useita matalia, pensasmaisia yksilöitä. Rinteeltä löytyvän siirtolohkareen päällä kasvaa haurasloikkoa
ja haisukurjenpolvea. Hakkuun reunalla, sananjalkakasvuston keskellä, kasvaa suurehko
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lehtotähtimökasvusto. Rinne on pääosin lehtomaista kangasta, jolla esiintyy myös tuoreen lehdon
kasvillisuutta.

6. Luhtainen korpireunus ja tihkupintoja
Saukonojan yläjuoksulla esiintyy kuusivaltaista korpea, jonka keski-ikä on noin 40 vuotta.
Runsaimmat sammallajit ovat metsäkerrossammal ja sulkasammal. Havaittavissa on tihkupintaisuutta eli
maassa on laikkuja, joissa pohjavesi tihkuu hajanaisesti maanpintaan. Pintavesivaikutuksen seurauksena
Saukonojan uoman mutkaan on syntynyt luhtainen reunus, jossa kasvavat paksuna mattona hapra-, oka- ja
punarahkasammal. Reunamilla esiintyvät rönsyleinikki, rentukka, viitaorvokki, mesiangervo,
ruusukesammal, rantamatara, harajuuri, vehka ja kevätlinnunsilmä.
Tiheän ja kuusikkoisen korven kenttäkerroksessa on vähäisen valon vuoksi niukasti kasvillisuutta. Kasveista
löytyvät mm. metsäalvejuuri, käenkaali, korpi-imarre, tähtitalvikki, nuokkutalvikki ja yövilkka.

7. Pirunkivi sekä kangaskorpi/ruohokorpi
Taaporinvuoren eteläpuolella olevassa korpikuusikossa, sähkölinjalta jonkin verran pohjoiseen on Pirunkiviniminen siirtolohkare. Pirunkiven korkeudeksi voidaan arvioida noin 10 metriä. Sen päällä kasvaa useita
isohkoja mäntyjä.
Metsän varjoisuus ja kosteus sekä tumma siirtolohkare tekevät paikasta omintakeisen. Siirtolohkareen
ympäristöä värittää laaja peikkomainen metsäkortekorpi, joka korpityyppinä luokitellaan Etelä-Suomessa
erittäin uhanalaiseksi.
Kuivemmilla kohopinnoilla kasvavat mustikka, puolukka ja metsäkerrossammal. Sammalikosta löytyvät
metsätähti, vanamo, metsäalvejuuri, kämmekkäkasveihin kuuluva yövilkka, nuokkutalvikki ja eteläisessä
Suomessa varsin harvalukuinen hentosara.
Rahkasammalvoittoisesta, kuusivaltaisesta kangaskorvesta löytyy itään päin mennessä myös
ruohokorpimaisia piirteitä. Kosteammilla paikoilla kuusikko muuttuu kituliaammaksi. Paju, koivu, raita ja
harmaaleppä muuttavat maaston ilmettä ryteikköisemmäksi. Märkyyden lisääntyessä esiintyy myös
kurjenjalkaa ja vehkaa.
Pirunkivestä hieman länteen oleva matala rinne on noin 40-60-vuotiasta lehtomaisen kankaan kuusikkoa,
jonka kenttäkerroksessa kasvavat mm. kevätlinnunherne, sinivuokko ja metsäkurjenpolvi. Tämän takana
sijaitsevan ojan reunoilla viihtyvät hiirenporras, vehka, rentukka ja terttualpi.
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8. Taaporinvuori sekä sen länsipuoleinen louhikko
Taaporinvuoren lakialueelle noustessa mustikkaa kasvava kuusivaltainen tuore kangas vaihettuu kuivahkoksi
kankaaksi ja valtapuuksi tulee mänty. Mustikka ja seinäsammal pysyvät valtalajeina tässä reippaan 40
vuoden ikäisessä, koivuakin kasvavassa harvennetussa männikössä.
Taaporinvuoren lakea kohti noustessa
metsätyyppi muuttuu kuivaksi kankaaksi ja
kanerva, puolukka, metsälauha ja
kangasmaitikka lisääntyvät. Myös
kivikkoisuus lisääntyy. Siellä täällä olevien
kivien päällä kasvaa erilaisia poronjäkäliä.
Taaporinvuoren länsi-luoteispuoleisella
rinteellä kivikkoisuus muuttuu
vaikeakulkuiseksi louhikoksi, jossa kivet
ovat sammaleisia ja pääpuulajina on kuusi.

Kuva 6. Taaporinvuoren kuivahkoa
mäntykangasta.

Taaporinvuoren laelta löytyy
karukkokangasta ja paljasta kalliota.
Pääasiassa kallion reunoilla kasvaa
10-80-vuotiaita mäntyjä, joitain
katajia ja kanervikkoa. Kalliolla
kasvavat karukkosammalet,
hirvenjäkälä, poronjäkälät sekä
niukkoihin oloihin tyytyvät heinät ja
ruohot.

Kuva 7. Taaporinvuoren laella näkyy
paljasta kalliota.ja sen karua
kasvillisuutta.

9. Ruohokangaskorpi
Saukonvuoren rinteen kaakkoispuolella on korpi, jossa kasvaa kuusia, koivuja ja pieniä lehtipuun taimia.
Korven valtalajina on isoalvejuuri, jonka ohessa kasvavat myös metsäimarre, käenkaali, oravanmarja ja
kuivemmilla reunoilla mustikka. Kosteuden lisääntyessä kasvillisuus muuttuu näyttäväksi,
rahkasammalvaltaiseksi metsäkortekorveksi. Seassa kasvaa jonkin verran kurjenjalkaa, viitaorvokkia ja
hiirenportaita. Ruohokangaskorvet ja metsäkortekorvet luokitellaan Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi.

10. Luhtainen lehtolaikku ja korpi
Saukonvuoren ja Huhtavuoren välissä sijaitsevassa vanhassa metsäkoneen ajourassa on kosteikko, jossa
esiintyy luhtamaista kasvillisuutta. Ravinteikkaassa painaumassa kasvavat mm. korpikaisla, mesiangervo,
lehtopalsami, luhtalemmikki, karhunputki ja huopaohdake. Ajouran viereisestä metsästä löytyy laajahko
metsäkortekorpi.

14

Kuva 8. Peikkomaiset metsäkortekorvet ovat vähentyneet koko maassa.

11. Lehtokorpi
Huhtavuoren itäjuurella oleva lehtomainen kangas vaihettuu kosteassa notkossa hämyisäksi lehtokorveksi,
jonka valtapuita ovat noin 60-vuotiaat kuuset. Korpi on näyttävä suurine isoalvejuuri- ja korpiimarrekasvustoineen. Näiden varjossa kasvaa käenkaalta. Sama kasvillisuustyyppi jatkuu Tampereen
puolelle ja rajoittuu lopulta mäntyvaltaiseen kasvatusmetsikköön.

12. Puro
Kartoitusalueen luoteiskulmassa sijaitseva purouoma laskee
lounaasta, selvitysalueen ulkopuolella olevilta kosteikoilta ja
kulkee hakkuuaukon läpi. Hakkuuaukolta se pujahtaa
kuusimetsikköön ja jatkaa kulkuaan Toivion asuntoalueelle
päin. Kuusikossa virtaavan puro-osuuden kasvillisuuteen
kuuluvat mm. hiirenporras ja rentukka.

13. Lehtolaikku
Toivion koululta lähtee etelään vievä latu-ura. Sen
länsipuolella sijaitsevan kuusikon keskeltä löytyy
pienialainen tuore lehto, jossa kasvaa muutamia koivuja,
harmaaleppiä sekä haapoja. Lehtolaikku on keskeltä avoin ja
valtalajeina ovat niitty- ja rönsyleinikki. Reunoilla kasvaa
runsaasti mäkilehtolustetta. Muita lajeja ovat mm. kielo,
sinivuokko, tesma, vadelma, metsäkurjenpolvi, ojakellukka
sekä karhunputki.
Kuva 9. Multavaa leinikkilehtoa
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14. Luhtainen ruoho- ja heinäkorpi
Tämä kapea ja pitkänomainen kosteikko sijaitsee kohdassa 13 mainitun lehtolaikun pohjoispuolella.
Kuusikkoisen ja runsaasti isoalvejuurta kasvavan rinteen juurella metsämaa alkaa soistua ja muuttuu
kangaskorven kautta ruohokorveksi. Sen kasvillisuudessa esiintyvät pajut, korpikaisla, korpikastikka,
rönsyleinikki, mesiangervo, rantamatara, rentukka, viitaorvokki, peltokorte sekä harajuuri. Mainituista kaikki
ilmentävät kosteaa ja varsin ravinteista kasvupaikkaa. Rahkasammalista runsaimpia ovat okarahkasammal ja
korpirahkasammal, vähälukuisempana palmusammal. Kosteikon pohjoispuolelle jää noin aarin kokoinen
metsäkortekorpilaikku. Ruoho- ja heinäkorvet luokitellaan Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiksi.

6. Muut arvokkaat elinympäristöt
Avainbiotooppien määrittämistyöryhmä on esittänyt seitsemän arvokasta elinympäristötyyppiä. Ne eivät
sisälly metsä- tai luonnonsuojelulainsäädäntöön, vaan niiden luonnonarvot tulisi turvata metsälakiin
sisältyvän metsien monimuotoisuuden säilyttämisen yleisen velvoitteen ja hyvän metsänhoidon suositusten
mukaisesti metsänomistajan omalla päätöksellä.

15. Ruohoinen sararäme
Pirunkivestä noin 200 metriä koilliseen sijaitsee noin
muutaman aarin kokoinen ruohoinen sararäme. Se on keskeltä
mosaiikkimainen suo, jossa mättäät ja välipinnat vuorottelevat.
Suolla kasvaa paikoin tiheästi pajuja (mm. kiilto- ja tuhkapaju)
ja siellä esiintyvät lisäksi raita, hieskoivu, harmaaleppä sekä
harmaa- ja tervalepän risteymä. Välipinnoilla kasvavat
korpikastikka, kurjenjalka, vehka, terttualpi ja haprarahkasammal. Tämä rahkasammal kuuluu korpisuuden ja
luhtaisuuden indikaattorilajeihin. Mättäillä kasvavat tupasvilla,
räme- ja varvikkorahkasammal, korpikarhunsammal sekä
mustikka. Pirkanmaalla vähälukuisena kasvavaa kaislasaraa
löytyi paikalta useita kymmeniä yksilöitä. Suon ilme vaihtelee
sen eri osissa. Reunoilla kasvavat mm. järvikorte, jouhivihvilä,
pallo-, hento- ja tähtisara, peltokorte, luhtarölli,
karheanurmikka, rantamatara, metsäkorte, rentukka,
rönsyleinikki, viitaorvokki ja harajuuri.
Ruohoiset sararämeet luokitellaan Etelä-Suomessa
vaarantuneiksi

Kuva 10. Kaislasara

16. Ruohoinen saraneva
Selvitysalueen aivan itäreunalla, Saukkolammesta vajaa pari sataa metriä pohjoiseen sijaitsevan suon
näkyvimpään lajistoon kuuluvat suursarat. Niiden seassa kasvavat kurjenjalka sekä raate. Yhtenäisen
pohjakerroksen muodostavat rahkasammalalet. Suon reunoilla kasvaa pajuja, koivuja ja pieniä kuusia.
Kuivemmissa osissa metsäkorte syrjäyttää suursarat ja joukossa esiintyy runsaasti viita-orvokkia sekä useita
kymmeniä maariankämmeköitä. Suon eteläosassa on useista sadoista yksilöistä koostuva esiintymä
nuokkutalvikkia.
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17. Ruohoinen saraneva
Taaporinvuoren ja Huhtavuoren välissä olevan mäntytaimikon itäpuolella sijaitsee pienialainen ruohoinen
saraneva. Suon valtalajeina kasvavat suursaroihin kuuluva pullosara sekä kurjenpolvi. Pohjakerroksen
muodostavat rahkasammalet, joiden seassa kasvaa karpaloa. Pienillä mättäillä kasvaa kitukoivuja ja
korpikarhunsammal. Suon reunoilta löytyy runsaasti raatetta ja metsäkortetta. Suolla tavattiin myös jonkin
verran päiväperhosia.

18. Ruohoinen saraneva
Taaporinvuoren itäpuolella sijaitsee muutaman aarin kokoinen ruohoinen saraneva. Valtalajeina ovat
pullosara ja kurjenjalka. Pohjakerroksessa on yhtenäinen rahkasammalmatto, jonka lomassa kasvaa runsaasti
karpaloa sekä riippa- ja mutasaraa. Märemmillä paikoilla kasvaa pyöreälehtikihokkia.

Suon luoteisreunassa on luhtainen alue,
jossa kasvaa raatetta, korpikaislaa sekä
useita kymmeniä yksilöitä vähälukuista
kaislasaraa. Suon eteläpuolelta löytyy
pajuvaltaista kosteikkoa, jonka
valtalajeihin kuuluvat mm. vehka ja
kurjenjalka.
Suo rajautuu kaikkialla paitsi lännessä
koivu- ja mäntytaimikoihin. Lännessä suo
vaihettuu saraisen reunustan kautta
kuusikkoiseen korpisoistumaan.
Kuva 11.Avoimelta saranevalta löytyy myös upottavia
rimpipintoja.
Suon keskellä esiintyy rimpipintoja, joissa turve on selvästi näkyvissä. Rimpipinnan vieressä kasvaa
runsaasti vaalealuhtavillaa. Yksittäisillä mättäillä kasvaa tuhkapajua, virpapajua, pientä hieskoivua,
tupasvillaa ja suopursua. Kesällä suolla tavattiin sinisiipiä, suonokiperhosia, erilaisia korentoja sekä erittäin
runsaasti rantahämähäkkejä.
Saranevat luokitellaan Etelä-Suomessa vaarantuneiksi.

7. Muita huomionarvoisia kohteita
19. Hiihtourat
Selvitysaluetta halkoo polkujen ja leveiden hiihtoreittien verkosto. Näiden reittien eri osissa kasvillisuus
vaihtelee tuoreiden niittyjen lajistosta hyvin kosteissa olosuhteissa viihtyviin lajeihin. Taaporinvuoren
hiihtourilla olevien niittyjen hyönteislajisto onkin hyvin monipuolinen.
Tuoreita niittyjä esiintyy erityisesti Saukkolammen eteläpuolisen koivikon eteläpuolta ja Pyramiitinnotkon
itäpuolista nuorta istutuskoivikkoa halkovalta reitiltä. Lisäksi Pyramiitinnotkon etelä-kaakkoisosan
ohittavalla hiihtoreitillä on pitkä vyöhyke tuoretta niittyä.
Kartoitusalueen tuoreiden niittyjen lajistosta löytyvät mm.
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-

hakamaapoimulehti
lähteikköpoimulehti
purtojuuri
nurmitatar
karhunputki
rohtotädyke
huopaohdake
niittyleinikki
tesma
metsäkurjenpolvi
koiranputki
vuohenputki
puna-apila
ojakellukka
heinätähtimö
ojakärsämö
maitohorsma
hiirenvirna
silmäruoho
käenkukka
lähdetähtimö

Kuva 12. Kesäisin hiihtourilla kukoistavat lajirikkaat niityt.

Kosteita, luhtamaisia niittyjä on Saukkolammen länsi- ja eteläpuolelta kulkevalla hiihtoreitillä,
Pyramiitinnotkon pohjoispuolen ylittävällä reitillä sekä Saukonvuoren etelässä ohittavalla vanhalla uralla.
Paikoin jopa yli metrin korkuista kasvillisuutta kasvavilla kosteilla niityillä lajistoon kuuluvat mm.
-

luhtamatara
lehtotähtimö
lehtovirmajuuri
karhunputki
korpikaisla
luhtalemmikki
lehtopalsami

20. Huhtavuori
Huhtavuori jää Taaporinvuoren koillispuolelle, lähelle selvitysalueen itärajaa. Lännestä polkua pitkin
vuorelle noustessa kuusivaltainen tuore kangas vaihettuu kuivahkoksi kankaaksi. Mäntyjen määrä lisääntyy
ja kasvillisuuteen tulevat mustikan ohella mukaan metsälauha ja katajat. Ylempänä maasto on kuivaa
kangasta ja siellä viihtyvät kanerva ja puolukka. Hirvensarvi- ja poronjäkäliä esiintyy runsaasti. Paljasta
kalliota on jonkin verran näkyvissä.
Huhtavuoren lakialueella kasvaa pääosin mäntyä, mutta kuustakin löytyy. Huhtavuorelta etelään,
sähkölinjalle asti, metsä on nuorta, joko kuusi-, mänty- tai koivuvaltaista monotonista taimikkoa.
Kasvillisuustyyppi on pääosin lehtomaista kangasta.
Vuoren itä-koillispuolta kehystää 40-60-vuotias kuusi- ja koivuvaltainen tuore kangas, jonka valtalajeja ovat
mustikka, metsäalvejuuri ja metsäkerrossammal. Alhaalla vuoren koillisreunassa metsä on soistunutta
lehtomaista kangasta, jonka valtalaji on metsäkorte. Metsän valoisammilla aukoilla kasvaa useita
pensasmaisia metsälehmuksia. Hakkuun reunasta löytyy noin 30 jykevää metsälehmusta (kts. kappale 4.3
Mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit)
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21. Saukonvuori
Saukonvuori jää selvitysalueen koillisosaan, Pyramiitinnotkon itäpuolelle. Saukonvuoren länsirinteellä
metsikkö on lehtipuuvaltaista. Puusto koostuu noin 40-vuotiaista koivuista ja haavoista sekä nuoremmista
pihlajista ja harmaalepistä. Alikasvustossa esiintyy kuusia.
Ylempänä Saukonvuorella puusto muuttuu kasvatuskoivikoksi, jonka seassa on runsaasti pihlajaa. Tiheä
vadelma- ja hiirenporraskasvusto tekee liikkumisesta vaikeaa. Paikalta löytyy paljon koiranheisiä sekä
lukuisten puumaisten metsälehmusten esiintymä. Tämän metsälehmusryhmän korkeus vaihtelee kahdesta
metristä viiteen metriin ja runkojen läpimitat 2-10 senttimetriin. Kaikkien näiden lajien esiintyminen kertoo
rinteen lehtomaisuudesta.
Ylhäällä vuorella kasvaa 20–40 –vuotiasta kuusta sekä paljon lehtipuuta, kuten koivua, pihlajaa, raitaa ja
harmaaleppää. Saukonvuoren etelärinteessä on melko rehevää kasvillisuutta ja haapa on kuusen ohella
vallitsevana puulajina. Paikoin kasvaa joitain pensasmaisia sekä puumaisia metsälehmuksia.
Kenttäkerroksessa kasvavat mm. mustikka, käenkaali, oravanmarja, taikinamarja sekä kevätlinnunherne.
Alempana rinne muuttuu jälleen kasvatuskoivikoksi.
Ilman hakkuita Saukonvuoren rinteet olisivat näyttävä ja monipuolinen elinympäristö lehtomaisen
rehevyytensä ansiosta. Ajan myötä puuston kasvaessa ja kasvillisuuden palautuessa kohde alkaa hiljalleen
palautua takaisin luonnontilaan.

22. Koulun takana oleva metsäalue
Toivion koulun eteläpuolella sijaitsee kuusi- ja
lehtipuuvaltainen metsäalue, jonka kasvillisuustyyppi on
pääosin lehtomaista kangasta. Puuston ikäskaala vaihtelee
40-80 vuoden välillä. Tämä metsikkö edustaakin puustoltaan
vanhinta osaa kartoitusalueesta. Kuusten seassa kasvaa
vanhoja rauduskoivuja. Pihlaja sekä pienet kuuset
muodostavat väljää alikasvustoa. Alueen itäreunalla kasvaa
suuria haapoja.
Koko alueen peruslajistoon kuuluvat metsäkerrossammal,
mustikka, lillukka, käenkaali, metsäkastikka, metsäalvejuuri
ja kielo. Erityisesti metsikön pohjois- ja koillisosassa kasvaa
todella runsaasti taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Paikoin
esiintyy enemmän lehtomaisen kankaan ja lehdon lajeja,
kuten metsäkurjenpolvea, nuokkuhelmikkää, lehto-orvokkia,
näsiää, mustakonnanmarjaa, sinivuokkoa, tesmaa,
mäkilehtolustetta, karhunputkea ja ahomansikkaa.
Varpukasvit ovat hyvin vähälukuisia. Kasvillisuus ja kasvien
runsaussuhteet vaihtelevat valon määrän, ravinteisuuden ja
kivikkoisuuden mukana. Heti koulun takana on pieniä
kalliojyrkänteitä.
Kuva 13. Sinivuokot kukkivat aikaisin keväällä.
Tälle alueelle ovat tyypillisiä pienet kallionrinteet, kosteat painaumat, ravinteikkaat lehtolaikut,
lehtipuuvaltaiset saarekkeet ja vaihteleva kivikkoisuus. Alueen itäreunan jyrkältä, Pyramiitinnotkoon
laskeutuvalta rinteeltä löytyy suuri kalliolohkare, jonka alle on ilmeisesti supikoira tai mäyrä tehnyt pesänsä.
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8. Lajisto
Uhanalaisuusluokitus kuvaa todennäköisyyttä, että laji häviää joltakin tietyltä tarkasteltavalta alueelta
lähitulevaisuudessa. Luokitus perustuu ensisijaisesti kannan, esiintymisalueen tai levinneisyysalueen
suuruuteen ja muutoksiin, mutta siinä huomioidaan myös esiintymisen pirstoutuneisuus ja esiintymien
lukumäärä sekä suuret kannanvaihtelut.
Uhanalaisuusarviointi pohjautuu uhanalaisten lajien II seurantatyöryhmän esitykseen (2001), joka perustuu
Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokitukseen. Kriteerien mukaan uhanalaiset lajit
jaetaan äärimmäisen uhanalaisiin (CR), erittäin uhanalaisiin (CE) ja vaarantuneisiin (VU). Valtakunnallisesti
uhanalaisia sen sijaan eivät ole silmälläpidettävät lajit (NT), mutta niiden tarkkailu on perusteltua kannan
kehityksen tai koon perusteella.
Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa aluejako perustuu metsäkasvillisuusvyöhykkeiden osaalueisiin. Lajit jaetaan kahteen luokkaan; alueellisesti hävinneet (RE) ja alueellisesti uhanalaiset (RT).

8.1 Kasvillisuus
Taaporinvuoren selvitysalueen kasvillisuutta ja avainbiotooppeja kartoitettiin touko-syyskuun välisenä
aikana. Avainbiotoopit ovat lajistollisesti monimuotoisempia ja niiden kasvillisuutta tarkasteltiin erityisen
huolellisesti.
Metsäluonnon avainbiotoopeista lehdot ovat viljavimpien kasvupaikkojen vehmaita, heinien ja suurien
ruohojen vallitsemia metsämaita, joiden ei välttämättä tarvitse olla lehtimetsiä. Suomessa lehtoja tavataan
yleensä pienialaisina puronnotkoissa, vesistöjen varsilla ja paikoilla, joilla kallioperä sisältää kalkkikiveä tai
muita emäksisiä kivilajeja.
Lehdot luokitellaan kosteuden perusteella kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin lehtoihin, joissa kasvaa erilaisiin
kosteusoloihin sopeutunut kasvillisuus. Lehtokasvit ovat kivennäismaiden putkilokasvilajistostamme
vaateliaimpia ja siten usein harvinaisia. Ne vaativat kasvupaikaltaan runsaasti ravinteita. Lehtojen merkitys
luonnon monimuotoisuuden suojelulle on erittäin tärkeää, sillä niissä esiintyy enemmän uhanalaisia lajeja
kuin millään muulla metsätyypillä.
Kasvillisuudessa lajit ja lajimäärät vaihtelevat jonkin verran vuosittain, lämpötiloista ja kosteudesta riippuen.
Kasvillisuusselvitykset ovatkin hyvin harvoin täydellisiä.

8.1.1 Merkittävimmät kasvilajit
Selvitysalueelta löytyi muutamia harvinaisia, harvalukuisia tai muuten huomionarvoisia lajeja. Niistä suurin
osa kasvaa erilaisissa lehdoissa (Osa esitetään liitteessä 4).
Kaislasara (Carex rhynchopysa) on roteva, leveälehtinen saralaji. Se viihtyy rehevissä korpipainanteissa.
Lajin säilymistä uhkaavat purojen ja ojien ruoppaukset ja oikaisut. Tampereella tiedetään noin kymmenkunta
lajin kasvupaikkaa. Tätä harvinaista kasvilajia tavataan Taaporinvuoren selvitysalueella kolmessa paikassa:
kaakkoisosassa sijaitsevan sararämeen reunalla, eteläosassa olevalla saranevalla sekä Saukkolammin
länsipuolen kosteikossa. Erityisesti saranevalla ja kosteikolla esiintymät olivat suuria ja yksilöitä löytyi
useita kymmeniä.
Hernesara (Carex viridula) on rehevien niittyjen ja lettojen laji. Sen löytäminen kertoo paikan
ravinteisuudesta ja kosteudesta. Selvitysalueelta laji löydettiin Saukkolammen länsipuolella kulkevan
kostean hiihtouran varrelta. Yksilöitä oli joitain muutamia ja ne olivat noin 10-20 cm korkeita.
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Hirssisara (Carex panicea) kasvaa lettomaisilla soilla, tuoreilla ja kosteilla niityillä, lehtoniityillä ja
rannoilla. Suomessa hirssisaraa tavataan melko yleisesti Satakunnassa, Lounais-Suomessa, joissain osissa
Etelä-Savoa, Etelä-Hämettä sekä Kuusamon, Tervolan ja Ylitornion seuduilla. Muissa osissa Suomea kasvia
tavataan hajanaisesti. Selvitysalueella lajia kasvaa vain yhdessä paikassa, aivan Saukkolammen länsipuolisen
hiihtouran viereisessä ojassa. Tälle lajille harvinaisen kookkaita yksilöitä (n. 50 cm) kasvoi vain yhden
neliömetrin alueella.
Yövilkka (Goodyera repens)on yleisimpiä kämmeköitämme, mutta suuresti taantunut. Pienen kokonsa takia
se jää myös monesti huomaamatta. Lajin löytää useimmiten iäkkäämmästä sammaleisesta kuusimetsästä
jossa se voi sopivalla kasvupaikalla muodostaa laajojakin kasvustoja. Yövilkka elää symbioosissa
sienijuuren kanssa. Selvitysalueella yövilkkaa kasvaa pieninä esiintyminä Pirunkiven sekä Saukonojan
ympäristön kuusimetsissä.
Lehtopähkämö (Stachys sylvatica) on eteläinen, multavissa lehdoissa harvalukuisena esiintyvä laji. Se
kasvaa noin 30–100 cm korkeaksi ja purppuranpunaiset kukat aukeavat heinä–elokuussa. Laji viihtyy
multavissa lehdoissa, jyrkänteiden alla ja pientareilla. Kasvi on pahanhajuinen. Selvitysalueella
lehtopähkämöä esiintyy kolmessa paikassa: Saukkolammin eteläpuolen hiihtouran läheisyydessä,
Saukonojan varrella sekä kartoitusalueen koillisosassa, hiihtouran vierellä.
Haisukurjenpolvea (Geranium robertianum) tavataan varjoisilla kallioilla ja lehdoissa. Sille tunnusomaista
on voimakas, epämiellyttävä haju jota ilmenee kasvia käsiteltäessä. Tämän pienikokoisen ja yksivuotisen
kasvin kukat ovat vaaleanpunaiset ja se kukkii toukokuusta syyskuuhun. Haisukurjenpolvi on yleinen
Ahvenanmaalta Lounais-Suomeen ja etelärannikolle, mutta harvinaistuu voimakkaasti koilliseen päin
mentäessä. Vaasa-Parikkala koillispuolella sitä ei enää esiinny. Selvitysalueelta kasvia löytyi
Pyramiitinnotkon purolouhikosta sekä notkon länsirinteessä olevan siirtolohkareen päältä.
Mäkilehtoluste (Brachypodium pinnatum) on eteläinen laji, joka viihtyy lehtomaisissa harjumetsissä ja
kuivissa lehdoissa. Kasvi on kalkinsuosija. Selvitysalueella esiintymispaikat keskittyvät pohjoisosan
ravinteisille paikoille: metsälehmusmetsikön viereisen polun varrelle, Pyramiitinnotkon länsirinteille sekä
Toivion koulun lounaispuolella oleville kahdelle lehtolaikulle ja mäntyvaltaisen kasvatusmetsän rinteelle.
Harajuurta (Corallorhiza trifida) tavataan ohutturpeisissa korvissa, soistuvissa metsissä, soilla,
puronvarsilla, kosteikoilla ja niityillä. Se on noin kymmensenttinen, lehtivihreätön ja sienijuuresta
riippuvainen kasvi. Maavarsi on korallimainen ja turpea. Kukat ovat pieniä ja niitä on yhdessä kasvissa
enintään kymmenen. Harajuuren esiintyminen vaihtelee vuosittain paljon. Joinain vuosina tunnetulta
kasvupaikalta ei ehkä löydy ainuttakaan yksilöä. Selvitysalueella harajuurta havaittiin kolmella paikalla:
Saukonojan varren luhtaisella korpireunuksella, kartoitusalueen luoteisreunan luhtaisella heinäkorvella ja
Pirunkivestä 200 m itään sijaitsevalla ruohoisella sararämeellä.
Hentosara (Carex disperma) viihtyy soistuvissa kangasmetsissä ja puronvarsikuusikoissa. Laji ei kuulu
helpoimmin havaittaviin saroihin. Nimensä mukaisesti se on kovin hento- ja ohutvartinen. Kasvin ainoa
esiintymispaikka löytyi Pirunkiven korpikuusikosta.
Haurasloikko (Cystopteris fragilis) kasvaa mm. varjoisilla kallionseinämillä, lehtokallioilla ja
siirtolohkareilla. Tämä laji on Suomessa melko yleinen, mutta sopivan kalkkipitoiset kalliot ovat.
Haurasloikkoa löytyi pari yksilöä Pyramiitinnotkon länsirinteellä olevan pienen siirtolohkareen päältä.
Kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris) on 50–150 cm korkea saniaiskasvi. Se viihtyy parhaiten
puronvarsilehdoissa, lehtokorvissa, yleensä varjoisilla, hyvinkin kosteilla kasvupaikoilla. Se kasvaa
suppilomaisina kimppuina, joiden keskustasta kohoavat ruskeat pesäkelehdet. Suomessa sitä tavataan koko
maassa. Alueen kotkansiivet kasvoivat pääosin Pyramiitinnotkon varrella.
Lehtotähtimö (Stellaria nemorum) esiintyy mm. lehdoissa, lähteiköillä ja purolaaksoissa. Lehtotähtimöä
kasvaa selvitysalueella erityisesti Pyramiitinnotkon alueella.
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Kevätlinnunsilmä (Chrysosplenium alternifolium) on 5–15 cm korkea kasvi, joka kukkii touko-kesäkuussa.
Se on lehtojen ilmentäjälaji, joka esiintyy lehdoissa usein mattomaisina kasvustoina. Terälehdiltään se on
kellertävä. Kevätlinnunsilmää kasvaa Pyramiitinnotkossa sekä parilla paikalla Saukonojan lähiympäristössä.
Lehto-orvokki (Viola mirabilis) kasvaa multavissa lehdoissa, jalopuumetsissä ja jyrkänteiden juurella.
Lehto-orvokkia löytyi selvitysalueelta vain Toivion koulun takana sijaitsevalta pieneltä lehtolaikulta.
Vieressä kasvoi mm. mäkilehtolustetta.
Lehtopalsami (Impatiens noli-tangere) on yksivuotinen, 40–80 cm:n korkuinen kasvi, joka viihtyy kosteissa
lehdoissa ja lähteiköissällä. Sillä on ohuet, 3–10 cm:n pituiset lehdet. Yhdessä kasvissa on 1–4 suurta,
punapilkkuista keltaista kukkaa. Lehtopalsami esiintyy melko harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomessa ja on
rauhoitettu Oulun ja Lapin lääneissä. Lehtopalsamin tieteellinen lajinimi noli-tangere tarkoittaa "älä koske".
Nimi juontuu siitä, että kasvin siemenkota aukeaa kosketettaessa ja sinkoaa siemenet usean metrin päähän
uudelle kasvupaikalle. Lehtopalsamia kasvoi runsaasti Pyramiitinnotkossa.
Maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) viihtyy parhaiten rantaniityillä, rehevissä metsissä, nevoilla,
letoilla ja lähteiköillä. Lajia esiintyy selvitysalueella eniten aivan läntisimmässä reunassa sijaitsevalla
ruohoisella saranevalla (useita kymmeniä yksilöitä) sekä Saukkolammilla.
Metsälehmus on Tampereen leveyksillä jaloista lehtipuista yleisin, mutta silti harvalukuinen. Lehmus
muodostaa Suomessa harvemmin varsinaisia metsiä ja sitä esiintyykin lähinnä pieninä löyhinä puuryhminä
muiden puulajien seassa. Kasvupaikan suhteen laji on vaativa. Maaperän on oltava ravinteikas ja ilmava.
Metsälehmukset viihtyvät lehdoissa, purolaaksoissa, jyrkänteiden juurella, rehevillä harjuilla, ja lehtomaisilla
kankailla. Aikaisemmin metsälehmusta käytettiin niinen raaka-ainelähteenä ja siitä tuleekin sen toinen nimi,
niinipuu. Puun kuoressa on pitkiä niinisyitä, joita aikaisemmin käytettiin köysien ja narujen valmistukseen.
Niinen keruu oli kaskeamisen ohella yksi syy lehmuksien vähenemiseen. Puu saavuttaa täysi-ikäisyyden
150-180 vuoden iässä, jolloin se on noin 20 metriä korkea. Sopivissa olosuhteissa metsälehmus voi elää jopa
800-vuotiaaksi ja kasvaa yli 30 metriä korkeaksi.
Puita kasvaa - yhtä poikkeusta lukuunottamatta – ainoastaan Toivion koululta Taaporinvuoren pohjoisosaan
rajautuvalla alueella. (Liite 5). Merkittävin paikka on Huhtavuoren ja Saukonvuoren väliin jäävä
metsälehmusmetsikkö, jossa kasvaa yli 20 puuyksilöä. Metsikkö on mahdollinen luonnonsuojelulain
mukainen luontotyyppi. Saukonvuoren koivutaimikossa kasvaa suppeampi ja matalampi metsälehmusryhmä.
Isommat yksilöt on saatettu kaataa hakkuissa. Pienempiä yksilöitä löytyi vuorelta sieltä täältä.
Pyramiitinnotkosta ja sen länsirinteeltä löytyi useita puumaisia lehmuksia, samoin selvitysalueen
lounaisosassa sijaitsevien Saukkolammiin laskevien kahden puron risteyskohdasta.

8.2 Linnusto
Selvitysalueen linnustolaskennat tehtiin touko-kesäkuun aikana. Linnustolaskennassa käytettiin yleisesti
hyväksyttyä kartoitusmenetelmää (Koskimies & Väisänen 1986). Kaikki kartoituksessa havaitut linnut
merkattiin karttapohjille. Reviirikartoitukset suoritettiin kello 3.30–10.30 välisenä aikana, jolloin useimpien
lintulajien aktiivisuus on korkeimmillaan.
Reviirin ehdot täyttyvät, jos lintuyksilö tai -pari havaitaan vähintään kahdella laskentakerralla suurin piirtein
samassa paikassa, vähintään yhden kerran havainnon koskiessa reviirikäyttäytymistä (laulu, varoittelu,
reviirikiista, kantoi ruokaa pesään).
Euroopan Unionin lintudirektiivi (79/409/ETY) koskee kaikkien luonnonvaraisina elävien lintujen, niiden
munien ja pesien sekä niiden elinympäristöjen suojelua. Direktiivin I-liitteessä lueteltujen lajien (EU D1)
suojeluun halutaan yhteisön alueella kiinnittää erityistä huomiota. Lintudirektiivin I-liitteessä mainittujen
lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien eloonjääminen ja lisääntyminen
niiden levinneisyysalueella.
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Suomella on myös kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähinnä, että lajin
seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huomioon maankäytön
suunnittelussa. Suomen vastuulajit ovat lajeja, jotka ovat kotoperäisiä Suomelle tai Pohjois-Euroopalle.
Lisäksi Suomen vastuulla on sellaisia lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on laaja, mutta ne ovat yleisiä vain
pienellä osalla aluetta, josta merkittävä osa on Suomessa. Vastuulajeja valittaessa pidettiin ohjearvona, että
Suomessa on vähintään 15-20 prosenttia Euroopan kannasta. Suomen linnuista vastuulajeja on yhteensä 38.
Alueella havaittiin yhteensä 35 lintulajia, joista pesiviä oli 31 lajia. Reviirien yhteismäärä oli 90.

8.2.1 Tärkeimmät pesimälajit
Metsien ikä ja lahopuun niukkuus vaikuttavat alueella
tavattavien vanhojen metsien lajistoon Lahopuista riippuvaista
vanhan metsän lajistoa todettiin varsin vähän. Lajiston
parhaimmistoon kuuluu pohjantikka, joka on luokiteltu
Suomen uhanalaisuusarvioinnin mukaan (2000) EteläSuomessa alueellisesti uhanalaiseksi (RT). Laji kuuluu EU:n
lintudirektiivin I-liitteen silmälläpidettäviin (NT) ja se on myös
Suomen erityisvastuulaji.
Muita alueella tavattuja vanhojen metsien lajeja olivat
vaarantuneeksi (VU) luokiteltu tiltaltti, puukiipijä sekä
töyhtötiainen (Parus cristatus).
Alueen pesimälajiston vaateliaimpiin kuuluvat lisäksi
varpushaukka, pyy, pyrstötiainen, lehtokurppa, metsäviklo
sekä idänuunilintu. (Liite 6)

Kuva 14. Puukiipijä on vanhojen
kuusimetsien laji
Pohjantikan (Picoides tridactylus) elinpiiriä ovat vanhat kuusimetsät, joissa on pystyyn kuolevaa puuta.
Pohjantikkaa tavataan koko Suomessa, mutta maan eteläosissa se on harvinaisempi. Laji on voimakkaasti
taantunut. Laji on mainittu EU:n lintudirektiivin I-liitteessä ja on Suomen erityisvastuulaji. Koko Euroopan
kannasta 15-20 % pesii Suomessa.
Pohjantikasta tehtiin havainto Toivion koulun takana olevasta metsästä. Siellä puusto on selvitysalueen
vanhinta ja tikalle tärkeää lahopuuta löytyy jonkin verran. Taaporinvuoren alue on yksi Pirkkalan viimeisistä
metsäalueista, jossa pohjantikkaa vielä tavataan. Maankäytön paineiden lisääntyessä myös pohjantikan
elinmahdollisuudet heikkenevät (Ranta 1989).
Tiltaltti (Phylloscopus collypita) on yleinen Suomen eteläosassa, mutta varsin harvalukuinen jo Oulun
läänin pohjoisosissa. Laji suosii valoisia ja tuoreita, vanhoja tai keski-ikäisiä kuusikoita ja kuusilehtisekametsiä. Se karttaa alle viiden hehtaarin kokoisia metsiköitä ja hakeutuu metsän sisäosiin.
Selvitysalueelta löydettiin 4 tiltalttireviiriä, jotka kaikki sijaitsivat vähintään 40-vuotiaissa kuusilehtipuusekametsiköissä.
Varpushaukka (Accipiter nisus) pesii mieluiten tiheissä sekametsissä, joita korpijuotit, pensaikot ja rämeet
halkovat. Metsätaloudessa tapahtuva korpinotkelmien ojitus ja harvennus tuhoavat lajin luontaista
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elinympäristöä. Selvitysalueelta löytyi yksi varpushaukkareviiri. Sen ydinalue keskittyi Saukonojan
korpikuusikkoon ja sen lähistölle.
Pyy (Bonasa bonasia) pesii mieluiten kosteissa, saalistajia vastaan suojaa antavissa tiheissä kuusimetsissä ja
korvissa, joissa on tuuhea aluskasvillisuus. Pyy elää koko ikänsä hyvin pienellä alueella. Nuorimmat pyylle
kelvolliset metsät ovat noin 30-vuotiaita. Metsätalouden seurauksena pyykanta on viimeisen 40 vuoden
aikana pienentynyt jopa 60 %. Pyypoikue havaittiin selvitysalueella Saukonojan eteläpuolisessa kuusikossa.
Pyrstötiainen (Aegithalos caudatus) pesii harvinaisena Suomen etelä- ja keskiosissa. Sen suosimaa
pesimäympäristöä ovat nuoret ja nuorehkot lehtimetsät ja koivuvaltaiset sekametsät, etenkin tiheät ja
pensaikkoiset metsät. Kartoitusalueelta löydettiin kaksi pyrstötiaisreviiriä: yksi aivan alueen eteläosasta
Pirunkiven läheisyydestä ja toinen alueen pohjoisosasta, Saukonojan varresta.
Lehtokurppa (Scolopax rusticola) pesii lehtimetsissä ja kuusivoittoisissa sekametsissä. Se viihtyy etenkin
rantametsissä, puronvarsilehdoissa ja rantalehdoissa. Selvitysalueella on hyvin todennäköisesti vain yksi
kurppareviiri, vaikka havaintoja tehtiinkin kahdesta eri paikasta: Pirunkiven korpimetsästä ja Saukkolammen
lounaispuolelta.
Metsäviklo (Tringa ochropus) pesii mielellään rauhallisissa kuusikoiden ja sekametsien rehevissä
korpipainanteissa, soistuneissa purojuoteissa ja pienillä metsälammilla. Se karttaa viljelyalueita ja taajamia.
Lajia esiintyy Etelä- ja Keski-Suomessa yleisenä, mutta harvalukuisena. Selvitysalueelta löytyi kolme
soidintavaa metsävikloa: Pyramiitinnotkon pohjoispuolelta, selvitysalueen länsireunan kosteikkojen vierestä
ja Saukkolammilta.
Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) pesii harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomen rehevissä, iäkkäissä
kuusikoissa ja kuusivaltaisissa sekametsissä. Erityisesti jykevät rinnemetsiköt ovat lajin mieleen.
Pyramiitinnotkon nuoressa sekametsässä havaittiin laulava koirasyksilö. Täyttä varmuutta pesinnästä ei
kuitenkaan ole.
Puukiipijän (Certhia familiaris) pesimäalue ulottuu etelärannikolta Etelä-Lappiin, mutta kaikkialla laji on
melko vähälukuinen. Se on ainoa suomalainen varpuslintu, joka on erikoistunut etsimään ravintonsa puiden
rungoilta. Laji on erikoistunut tekemään pesänsä puun repsottavan kuoren ja rungon väliin tai vastaavaa
rakoseen. Laji suosii vanhoja, mahdollisimman luonnontilaisia metsiä. Selvitysalueelta löytyi yhteensä neljä
puukiipijäreviiriä, jotka kaikki sijaitsivat kuusivaltaisessa, vähintään 40-vuotiaassa metsässä.

Muuta pesimälajistoa
Alueen yleisimpiin pesimälajeihin kuuluvat peippo (Fringilla coelebs), punarinta (Erithacus rubecula),
pajulintu (Phylloscopus trochilus) sekä hippiäinen (Regulus regulus). Näistä hippiäinen sekä punarinta
kuuluvat havumetsälajeihin. Muita alueen havumetsälejeja ovat rautiainen (Prunella modularis), laulurastas
(Turdus philomelos), kuusitiainen (Parus ater) ja punatulkku (Pyrrhula pyrrhula). Lehtimetsälajien
lajimäärä oli alueella pieni.
Peipon, punarinnan ja pajulinnun lisäksi Suomen metsien ns. yleislajeista alueella pesivät mm. käpytikka
(Dendrocopos major), mustarastas (Turdus merula), sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix), sepelkyyhky
(Columba palumbus) ja kirjosieppo (Ficedula hypoleuca). Yleisten lajien osuus pesimälajeista oli noin
puolet. Yleisten lajien yksilömäärät eivät muutu metsänhoitotoimien seurauksena yhtä selvästi kuin muiden
lajiryhmien. Jos selvitysalueen metsät saavat ikääntyä rauhassa, yleisten lajien yksilömäärät vähenevät ja
harvalukuisempien vanhan metsän lajien määrä kasvaa. Tämä lisää alueen suojelullista arvoa.
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8.3 Muu lajisto
8.3.1 Lepakot
Kaikki Euroopan Unionin alueella esiintyvät lepakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV (a).
Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kaikkien luontodirektiivin liitteeseen IV (a) kuuluvien eläinlajien
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi myös lepakoiden ruokailualueet tulee kartoittaa ja säästää. Kaikki
Suomen lepakot ovat luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. LSL 39 §:n mukaan kiellettyä on rauhoitettujen
eläinten tahallinen tappaminen, pyydystäminen, tahallinen vahingoittaminen sekä muu tahallinen
häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin
niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla, joita ovat esimerkiksi lepakoiden ruokailualueet. Suomi
liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen, joka velvoittaa suojelemaan myös lepakoiden
ruokailualueet ja niille päiväpiiloista ja lisääntymisyhdyskunnista johtavat lentoreitit.
Suomessa on tavattu 11 lepakkolajia. Näitä ovat vesisiippa, viiksisiippa, isoviiksisiippa, ripsisiippa,
lampisiippa, isolepakko, pohjanlepakko, kimolepakko, vaivaislepakko, pikkulepakko ja korvayökkö.
Taaporinvuoren alueen lepakoita ei tämän selvityksen yhteydessä kartoitettu. Alueen monimuotoisuus
vesistöineen, vanhoine metsineen ja kivikkoineen saattaa luoda useille lepakkolajeille otolliset levähdys-,
ruokailu- ja/tai pesimisolosuhteet.

8.3.2 Liito-oravat
Liito-orava on luokiteltu Suomen eliölajiston viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa vaarantuneeksi lajiksi
(Rassi ym. 2001). Liito-oravan luokitus ei perustunut kannan kokoon, vaan kannan lähes 30 % taantumiseen.
EU:n luontodirektiivin mukaan se kuuluu lajeihin (Liite IV a). Luontodirektiivin yleistavoite on saavuttaa ja
säilyttää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana. Lajin on pitkällä aikavälillä säilyttävä
luontaisessa ympäristössään, eikä sen luontainen levinneisyysalue saa supistua. Lisäksi lajin elinympäristöjä
pitää olla riittävästi turvaamaan kannan säilyminen pitkällä aikavälillä. Suomen luonnonsuojelulain
(1096/1996) 49 §:n mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien
yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Tärkein syy liito-oravan taantumiseen on metsätalous. Laji kärsii kolopuiden, erityisesti vanhojen haapojen
vähenemisestä. Metsätalouskäytössä liito-oravan suosimat varttuneet metsät ovat hakkuiden piirissä, joten
liito-oravalle sopivien metsien pinta-ala on pienentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Uusia liitooravalle sopivia metsiköitä ei ole syntynyt yhtä nopeasti, koska 1960-70 luvuilla avohakatut metsät, joista
lehtipuut on poistettu, eivät ole soveliaita liito-oravalle vielä muutamaan kymmeneen vuoteen tai ei koskaan,
jos lehtipuustoa ei synny riittävästi.
Taaporinvuoren alueen liito-oravia ei tämän selvityksen yhteydessä kartoitettu. Lähin elinvoimainen liitooravakanta löytyy kuitenkin Tampereen puolelta, Peltolammin luonnonsuojelualueelta. Selvitysalueen ja
suojelualueen välinen matka on vain parisataa metriä eikä liito-oravien liikkumista rajoittavia tekijöitä ole.
Selvitysalueelta löytyy kohtalaisesti metsää, joka voisi tarjota liito-oravalle levähdys-, ruokailu- ja
pesimäpaikkoja.

8.3 Lajien kannalta arvokkaimmat osa-alueet
Eliölajistoon perustuvan osa-alueluokittelun tekeminen selvitysalueella on hankalaa, sillä hakkuut ovat
dramaattisesti muuttaneet metsien tilaa. Pirkkalan kunnan omistamilla mailla olevat lehtomaisen kankaan
koivutaimikot ovat vielä hyvin nuoria, noin 10-20-vuotiaita. Taimikoiden ikääntyessä ja kasvillisuuden
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mahdollisesti hiljalleen palautuessa myös eliöiden lajisuhteissa tapahtuu muutoksia. Tämä hyvin
todennäköisesti muuttaa nyt tehtävien osa-alueluokittelujen rajauksia. Selvityksessä pyrittiinkin ottamaan
huomioon myös sellaiset alueet, joiden puusto on vasta taimikkoasteella, mutta joilta on ennen hakkuita tehty
hyviä kasvihavaintoja ja joilla edelleen on nähtävissä olemassa ollutta kasvillisuutta. Lintujen ja hyönteisten
kohdalla vastaavaa ei voi tehdä, vaikkakin mm. lintujen kohdalla on mahdollista sanoa, että lehtimetsien ja
vanhojen metsien lajisto tulee metsien ikääntyessä monipuolistumaan.

8.3.1 Kasvillisuudeltaan arvokkaimmat alueet
Kasvistollisesti arvokkain alue syntyy Saukkolammin, Saukonojan ja siihen kuuluvan Pyramiitinnotkon
muodostamasta kokonaisuudesta (Liite 7). Jo Saukkolammiin laskevat ojat ovat reheviä ja kasvillisuudeltaan
monimuotoisia. Niistä löytyviin arvokkaisiin lajeihin kuuluvat mm. harvinainen kaislasara, metsälehmus
sekä monet saniaislajit. Viereiseltä hiihtouralta löytyi kaksi harvinaista kasvilajia: hernesara ja hirssisara.
Saukkolammi kuuluu vesilain turvaamiin biotooppihin sekä mahdollisiin metsälain erityisen tärkeisiin
elinympäristöihin. Ympärillä tapahtuvista hakkuista huolimatta se ei ole menettänyt luonnontilaisuuttaan.
Saukonoja kuuluu kokonaisuudessaan mahdollisiin
metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Sen
varrelta löytyy niin korpikuusikkoa kuin kosteaa
lehtokorpea. Saukonojan rehevin kokonaisuus –
Pyramiitinnotko – on nimensä mukaisesti vuorten
välisessä syvässä notkossa. Kostean lehdon ja kostean
lehtokorven kasvillisuutta löytyy runsaasti. Notkoon
on kehittynyt oma pienilmastonsa. Arvokkaimmista
lajeista löytyvät mm. kotkansiipi, lehtopalsami,
lehtotähtimö, haiskurjenpolvi ja koiranvehnä. Siellä on
myös tavattu harvinaista kaislasaraa. Notkoa
ympäröivillä rinteillä kasvaa mukavasti
metsälehmuksia.
Monipuolisin ja merkittävin kasvilajisto keskittyy
alueen lehtoihin ja kosteikkoihin, joista jälkimmäisiä
löytyy useita. Lehtoja löytyy pieninä laikkuina
erityisesti alueen pohjoisosasta, mutta yksi myös
Saukkolammin alapuolelta. Lehtojen kasvillisuuteen
kuuluvat mm. lehto-orvokki, mäkilehtoluste, näsiä,
mustakonnanmarja, sinivuokko, tesma,
nuokkuhelmikkä, metsäimarre ja kevätlinnunherne.
Selvitysaluetta halkovilta poluille ja hiihtoreiteille on
muodostunut hyvin mielenkiintoinen ja
monimuotoinen tuoreiden ja kosteiden niittyjen
mosaiikki, jonka runsas kasvillisuus vaihtelee
valoisuuden, topografian ja kosteuden mukaan. Niityt
ylläpitävät monipuolista hyönteislajistoa.
Kuva 15. Pyramiitinnotko on yksi selvitysalueen
arvokkaimmista kohteista.

8.3.2 Linnustoltaan arvokkaimmat alueet
Alueen linnustoon kuuluu runsaasti ns. metsäluonnon yleislajeja. Tästä huolimatta muutamia merkille
pantavia pesimälajeja löytyi. Näihin kuuluvat pohjantikka, tiltaltti, pyy, varpushaukka, lehtokurppa,
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puukiipijä, metsäviklo, idänuunilintu ja pyrstötiainen. Kaikkien näiden lajien havainnot keskittyivät pääosin
selvitysalueen länsi- ja keskiosiin, joissa hakkuita on suoritettu maltillisemmin ja metsä on iäkkäämpää.
Valtaosa mainituista lajeista tarvitsee pesimäalueekseen vanhaa kuusi- tai sekametsää. (Liite 6)

8.3.3 Hyönteistöltään arvokkaimmat alueet
Vaikka alueelle ei tehty systemaattista hyönteisselvitystä, antoivat muun kartoituksen ohessa tehdyt
havainnot viitteitä mahdollisista arvokohteista. Alueen avoimet kosteikot ja niityt ylläpitävät monipuolista
hyönteislajistoa. (Liite 8)
Saukkolammilla tavattiin kesällä paljon erilaisia sudenkorentoja. Saukonojalla havainnot jäivät yhteen
neidon-/immenkorentolajiin. Näistä kumpikin viihtyy puhtaiden virtavesien läheisyydessä. Taaporinvuoren
itäpuolella sijaitsevalla ruohoisella saranevalla tavattiin kesän kuluessa sinisiipilajeja, suonokiperhosia,
suohopeatäpliä ja erilaisia korentoja. Loppukesästä suolla oli erittäin runsaasti rantahämähäkkejä satoine
seittirakennelmineen, joissa kussakin suojaa pitivät sadat poikaset.
Aluetta halkovilla hiihtourilla kosteiden ja tuoreiden
niittyjen monipuolinen kasvillisuus tarjoaa ruokaa ja
lisääntymispaikkoja monille eri lajeille. Suurissa
karhunputkissa riittää mettä mm. suurelle määrälle
kimalaisia. Kukkajääriä tavattiin kolme eri lajia:
rusokukkajäärä (Anoplera rubra) ja hoikkakukkajäärä
(Leptura melanura) ja nelitäpläjäärä (Pachyta
quadrimaculata). Heinäsirkat ja hepokatit (mm.
ruskotöpökatti) viihtyivät alempana heinikossa.
Hiihtouran niityltä löytyi yksi erityisen merkittävä laji.
Kukkakärpäsiin kuuluva kimalaiskirvari (Erizona
syrphoides) on Suomessa melko harvinainen. Pirkkalassa
sillä saattaa olla paikallinen esiintymä. Joskus yksilöitä
vaeltaa Suomeen ulkomailta saakka. Laji syö toukkana
kuusen ja/tai männyn kirvoja. Aikuinen käy erityisesti
ruusuruohon ja horsman kukissa.
Alueelta löytyy paljon erilaisia elinympäristöjä, jotka
ylläpitävät monimuotoista hyönteislajistoa. Tästä syystä
hyönteislajiston tarkempi tutkiminen voisi tuoda paljon
lisää tietoa alueen ekologisista arvoista.

Kuva 16. Nelitäpläjäärä karhunputkella.

9. Luonnonoloiltaan arvokkaimmat osakokonaisuudet
Luonnonoloiltaan arvokkaimmat osakokonaisuudet on valittu sillä perusteella, paljonko harvinaista lajistoa
ja arvokkaita elinympäristöjä esiintyy, millaista kasvillisuus on, mikä on metsien tila ja onko alueella
mahdollisesti muita merkittäviä arvoja (mm. maisema). On tärkeää huomioida myös osakokonaisuudet eikä
tarkastella vain yksittäisiä - joskin monipuolisia - lajihavaintoja. Arvokkaan alueen perustana on siis suuri
joukko luontoarvoja pienellä alalla.
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Saukkolammen, Saukonojan ja Pyramiitinnotkon kokonaisuus
Tämä merkittävä osakokonaisuus on hyvin herkkä vesitaloudessa tapahtuville muutoksille. Saukkolammi niminen suolampi saa suurimman osan vedestään Iso Naistenjärvestä ja sitä ympäröiviltä kosteikoilta. Vesi
virtaa lampeen pienien purojen kautta. Jos veden virtaaminen estyy tai vähenee merkittävästi, lammen
vedenpinta laskee ja Saukonojan uoma kuivuu. Näin voi väliaikaisesti käydä kuivan kesän aikana. Jos
muutos on lopullinen, saattaa osa puron vaativammasta kasvillisuudesta kadota kokonaan. Myös lammen
olosuhteet voisivat muuttua merkittävästi. Saukkolammi on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena, vaikka
sen lähiympäristössä on suoritettu hakkuita.
Koilliseen virtaava ja aluetta halkova Saukonoja on saanut säilyttää ainakin osan luonnontilaisuudestaan,
vaikka hakkuut ovat tuhonneet sen viereisiä rinnemetsiä ja vieneet mukanaan osan alueen lajistosta.
Pyramiitinnotkon pohjalla maaperä on ravinteista ja kasvillisuustyyppi kosteaa lehtoa ja lehtokorpea.
Alueella esiintyy runsaasti vaateliaita kasvilajeja..

Pirunkivi ja sen ympäristö
Selvitysalueelta löytyy yksi luonnonmuistomerkki – Pirunkiven siirtolohkare. Siirtolohkare on
poikkeuksellisen suuri ja vaikuttava ilmestys. Se rauhoitettiin 10.3.2009. Kiven ympäristössä esiintyy
soistunutta kuusimetsää ja korpea. Maata peittää paikoin yhtenäinen sammalikko ja runsaimpiin lajeihin
kuuluu mm. metsäkorte. Parhaina lajeina kasvavat hentokorte, yövilkka ja nuokkutalvikki.
Tähän osakokonaisuuteen kuuluu lisäksi kaksi pientä suota: ruohoinen sararäme ja ruohoinen saraneva.
Sararämeen huomattavimpia lajeja on harvinainen kaislasara, jota löytyi kymmeniä yksilöitä. Muut lajit ovat
nevoilla varsin tyypillisiä. Näihin kuuluvat kurjenjalka, korpikastikka ja haprarahkasammal.
Muutaman aarin kokoista saranevaa peittää yhtenäinen rahkasammalmatto ja valtalajit ovat pullosara ja
kurjenjalka. Keskellä suota on upottavaa rimpipintaa, jolla näkyvin kasvi on vaalealuhtavilla. Ehdottomasti
tärkein laji on suon reunaluhdalla kasvava kaislasara. Suolla on erityistä arvoa myös sen hyönteistön osalta,
sillä kesällä siellä tavattiin useita perhoslajeja sekä erilaisia korentoja.

Taaporinvuoren, Huhtavuoren ja Saukonvuoren kallioalueet
Yksi selvitysaluetta leimaavimmista ja näkyvimmistä kokonaisuuksista on Taaporinvuoren-Myllyvuoren
välinen lounais-koillissuuntainen kallioalue. Se on valtakunnallisessa kallioalueinventoinnissa luokiteltu
arvoluokkaan 4 kuuluvaksi arvokkaaksi kallioalueeksi. Se muodostaa lounaispuolelleen pitkän
rotkomuodostelman, jonka pohjalla virtaa Saukonoja. Tällaisten kallioalueiden maastomuodostelmiin
sijoittuvat tyypillisesti suot, purot ja pienet järvet. Vuorien korkeudet ovat: Taaporinvuori (150 mpy),
Huhtavuori (145 mpy) sekä Saukonvuori (130 mpy).
Taaporinvuoren lakialueen vanhimmat männyt ovat mahdollisesti yli satavuotiaita. Huhtavuori eroaa
Taaporinvuoresta siten, että sen lakialue on pienempi, metsäisempi ja avokalliota näkyy vähemmän. Myös
puusto on pienikokoisempaa.
Saukonvuori on selvästi metsäinen ja rinteiltään muita vuoria rehevämpi. Metsätyyppi on pääosin
lehtomaista kangasta. Huhtavuoren ja Saukonvuoren välisillä rinteillä ja painaumissa kasvaa mm.
metsälehmuksia. Siellä sijaitsee myös mahdollinen luonnonsuojelulain mukainen jalopuumetsikkö, josta
löytyy yli 20 isoa metsälehmusta.
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Vanhat metsät Toivion koulun takana
Tämä kuusi- ja lehtipuuvaltaisen metsäalueen kasvillisuustyyppi on pääosin lehtomaista kangasta. Puusto on
selvitysalueen vanhimpia. Kuusten seassa kasvaa myös runsaasti lehtipuita. Lehtopensaista taikinamarja ja
lehtokuusama kasvavat paikoin todella runsaina. Myös kielo muodostaa paikoin laajoja kasvustoja.
Parilla paikalla esiintyy enemmän ravinteisuutta vaativia lehtolajeja, kuten metsäkurjenpolvea,
nuokkuhelmikkää, lehto-orvokkia, näsiää, mustakonnanmarjaa ja sinivuokkoa. Etelämpänä kuusi varjostaa
enemmän ja kenttäkerros on sammaleinen.
Tälle osa-alueelle on tyypillistä sen pienipiirteisyys kallionrinteineen, kosteine painaumineen ja
lehtolaikkuineen. Sieltä löytyy myös muutamia pystylahopuita, joita paikalla tavattu pohjantikka pystyy
hyödyntämään ruoanhankinnassaan. Metsä tarjoaisi hyvän pesimäympäristön myös liito-oravalle.

10. Toimenpide-ehdotukset
Selvitysalueen monimuotoisuus on itsestään selvää. Sieltä löytyy hyvin todennäköisesti niin vesilain,
luonnonsuojelulain kuin metsälain suojelemia kohteita. Vuoret kuuluvat valtakunnallisesti merkittävien
kalliomuodostelmien joukkoon ja eliöstö on monimuotoista. Varaa alueen kehittymiselle kuitenkin vielä on.
Alueella on suoritettu menneinä vuosina hyvinkin dramaattisia hakkuita, jotka tulevat leimaamaan maisemaa
vielä pitkään. Jos metsien annettaisiin kasvaa ja kehittyä luonnontilaisemmiksi ja muilta kuin
ympäristönhoidollisilta hakkuilta pidättäydyttäisiin, saisi alue kehittyä maisemallisesti ja ekologisesti
parempaan suuntaan. Näin se voisi tarjota entistä useammalle harvinaiselle eliö- ja kasvilajille
elinympäristön.
Taaporinvuoren metsillä on merkitystä myös ihmisille. Erityisesti lähialueen asukkaat käyttävät metsiä
virkistäytymispaikkanaan. Alue soveltuu hyvin retkeilyyn sekä sienien ja marjojen poimintaan. Alue toimii
myös läheisen koulun opetuskohteena.
Selvitysalue on niin yhtenäinen ja merkittävä kokonaisuus, ettei siitä voi nakertaa palaakaan ilman, että koko
alueen ilme muuttuisi. Alue on myös varsin hiljainen, vaikka se osuukin lentokentän melualueelle.
Merkittävämpää on jatkuvan taustamelun puuttuminen.
Pirkkala on voimakkaasti kehittyvä kunta ja se asettaa paineita myös alueiden käytölle. Ratkaisevinta ja
haastavinta on kuitenkin se, miten luonnonsuojelu ja maankäyttö voidaan sovittaa yhteen. Ei riitä, että
säästetään pieniä vihreitä laikkuja infrastruktuurin rakosiin. Ne eivät ylläpidä monimuotoisuutta. Isot ja
toisiaan lähellä olevat kokonaisuudet tarjoavat elinympäristön monille lajeille sekä samalla ihmisille
henkireiän. Emme ole oikeutettuja laistamaan vastuustamme luonnonsuojelussa. Myös tulevaisuuden tilanne
näyttää entistä epävarmemmalta ja siksi nyt tehtäviä ratkaisuja on harkittava erityisen tarkasti.
Taaporinvuoren säilyttäminen tuleville sukupolville olisikin yksi merkittävä ratkaisu muiden joukossa.

11. Yhteenveto
Saukkolammin-Taaporinvuoren alueen eliöstö- ja biotooppiselvityksen maastotyöt suoritettiin kesällä 2008.
Selvitystyön taustalla oli Pirkkalan valtuustoryhmän tekemä aloite. Aloitteessa haluttiin tutkittavaksi
erityisesti alueen merkittävien kalliomuodostelmien luonnonsuojelulliset arvot, jotta voitaisiin tarkastella
soveltuuko alue luonnonsuojelukohteeksi. Selvitysalue on toiminut erityisesti Toivion alueen asukkaiden
tärkeänä virkistysalueena polku- ja latuverkostoineen.
Selvitysalue on 120 hehtaarin kokoinen, hyvin monimuotoinen ja maisemallisesti kaunis. Alueen
pinnanmuodot vaihtelevat ja korkeuseroa matalimmalla sijaitsevan Pyramiitinnotkon ja Taaporinvuoren laen
välille kertyy jopa 70 metriä Vuorien notkot ovat kosteita ja niihin on muodostunut erityyppisiä ja
erikokoisia puroja, tihkupintoja, soistumia ja soita. Selvitysalue on monin paikoin kivikkoinen.

29

Erilaisten kartoitusten avulla alueelta pyrittiin selvittämään mahdolliset lain mukaan suojeltavat kohteet
(vesilaki, luonnonsuojelulaki, metsälaki), muut mahdollisesti arvokkaat elinympäristöt, kasvillisuus, linnusto
sekä puuston ja metsien tila. Vasta kaikkia yksityiskohtia tarkasteltaessa on mahdollista muodostaa
kokonaiskuva ja analysoida alueen luonnonsuojelullista arvoa. Tässä selvityksessä havaitut ja mahdollisesti
laissa määriteltävät kohteet voi vahvistaa vain alueellinen ympäristökeskus. Metsälakikohteiden osalta
varsinaisen luokittelun tekee metsäkeskus.
Luontoselvityksessä määritettiin metsälaissa mainittuja mahdollisia metsäluonnon erityisen tärkeitä ja muita
arvokkaita elinympäristöjä. Mahdollisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä arvioitiin olevan 14 kohdetta ja
muita arvokkaita elinympäristöjä 4 kohdetta. Näihin kuului erilaisia korpia, kosteikkoja, lehtoja ja vesistöjä.
Lisäksi nimettiin myös joitain muita huomionarvoisia kohteita: Saukonvuori, Huhtavuori, hiihtourien niityt
sekä Toivion koulun takana oleva vanhan metsän alue.
Luonnonsuojelulaissa määriteltyihin arvokkaisiin kohteisiin kuuluu valtakunnallisen kallioalueinventoinnin
mukaan määritelty Taaporinvuoren-Myllyvuoren välinen kallioalue. Se halkoo maisemaa lounaiskoillissuuntaisena linjana. Samansuuntaisesti kallioalueen notkossa virtaa Saukkolammilta lähtevä,
kasvistollisestikin arvokas Saukonoja. Selvitysalueelta löytyy myös luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu
Pirunkivi-niminen siirtolohkare ja mahdollinen luonnonsuojelulain mukainen, metsälehmusta kasvava
jalopuumetsikkö. Alueellinen ympäristökeskus ei ole tämän selvityksen valmistumiseen mennessä antanut
vahvistustaan kohteelle.
Monimuotoinen luonnonympäristö tarkoittaa myös rikasta eliölajistoa. Alueen kasveista merkittävimpiä ovat
kaislasara, hirssisara ja hernesara, jotka kaikki kasvavat kosteilla ja ravinteikkailla paikoilla. Muut löytyneet
harvinaiset tai vähälukuiset lajit, kuten lehtotähtimö, lehtopalsami, lehto-orvokki, kotkansiipi, lehtopähkämö
ja kevätlinnunsilmä ovat puolestaan ravinteikkaiden lehtojen lajeja. Näistä iso osa kasvaa kasvillisuudeltaan
rikkaassa Pyramiitinnotkossa. Soilta, kosteikoilta, kallioilta tai korvista tavattiin hentosaraa, harajuurta,
yövilkkaa, haisukurjenpolvea, haurasloikkoa ja maariankämmekkää. Yhtään rauhoitettua kasvilajia ei
alueelta löytynyt. Puista arvokkain on vaatelias metsälehmus.
Linnustollisesti alue on tavanomaista monipuolisempi. Pohjantikka on alueellisesti uhanalainen, kuuluu
EU:n lintudirektiivin I-liitteessä silmälläpidettäviin (NT) ja on lisäksi Suomen erityisvastuulaji. Tiltaltti
luokitellaan Suomen uhanalaisuusarviossa vaarantuneeksi (VU). Muita hyviä pesimälajeja ovat
idänuunilintu, varpushaukka, pyy, pyrstötiainen, metsäviklo, lehtokurppa, puukiipijä ja töyhtötiainen.
Mainituista lajeista melkein kaikki viihtyvät iäkkäämmässä havu- tai sekametsässä, jonka määrä alueella on
toistaiseksi kohtalainen.
Liito-oravat, lepakot ja hyönteiset jäivät alueelta selvittämättä. Satunnaisia hyönteishavaintoja tehtiin muun
selvityksen ohessa. Havaintoihin perustuen hyönteisille otollisimmat paikat löytyvät alueen vesistöiltä,
kosteikoilta ja hiihtourien niityiltä.
Kun otetaan huomioon alueella havaitut huomionarvoiset lajit ja niiden elinympäristöt, laissa huomioitavat
kohteet, puusto ja maisema, jäävät kaakkoiskulman monotoniset kasvatusmetsiköt alimmalle sijalle.
Luonnollisesti nämä luonnontilaltaan tällä hetkellä vähäarvoiset nuoret metsät kehittyvät ja ikääntyvät,
jolloin niiden arvonkin on mahdollisuus kasvaa. Muilta osin aluetta on mahdotonta jakaa pienemmiksi
eriarvoisiksi ryhmiksi ilman, että kokonaisuus rikkoutuu.
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Liitteet:
1. Metsien ikärakenne
2. Kasvupaikkatyypit
3. Avainbiotoopit
4. Merkittävimmät kasvilajit
5. Havaitut metsälehmukset
6. Tärkeimmät pesimälajit
7. Kasvistollisesti arvokkaimmat osa-alueet
6. Linnustollisesti arvokkaimmat osa-alueet
8. Hyönteistöllisesti arvokkaimmat osa-alueet
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