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1. Johdanto 

Työn tarkoituksena oli selvittää Pirkkalan keskustan osayleiskaavan laadintaa 
varten selvitysalueen maankäytön suunnittelua mahdollisesti rajoittavat ja 
ohjaavat luontoarvot. Päivityksen yhteydessä käytiin läpi uudet liito-
oravahavainnot sekä tarkistettiin luontoarvokohteet.  
 
Taajamayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 24.3.-23.4.2010 välisellä ajalla. 
Nähtävillä oloaikana kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 153 osallisten jät-
tämää muistutusta. Lausuntoja saatiin yhteensä 18 kappaletta. Muistutus-
ten, lausuntojen ja toteutuneiden sekä suunnittelun alla olevien kohteiden 
sekä uusien, ajan kulumisesta, sopimuksista, valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden tarkistamisesta ja seutuyhteistyöstä johtuvien tavoitteiden 
takia ehdotusta on tarkennettu ja muokattu. Tampereen seudun maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen (MAL)-aiesopimuksessa 2011-2012 on pyritty 
siihen, että kunnassa olisi yleiskaavavarantoja 10 vuodeksi eteenpäin, jolloin 
kunnan maankäytön kehittäminen olisi johdonmukaista ja pitkäjänteistä. 
Sopimuksessa määritellään, että kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta 
pyritään eheyttämään ja ohjaamaan sekä asumista että palvelutoimintoja 
nykyiseen rakenteeseen ja joukkoliikennevyöhykkeille. Uusi ehdotus on tar-
koitus saada nähtäville keväällä 2013. 
  
Yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi seutuyhteistyön ja valtakunnallisten aluei-
denkäyttötavoitteiden tarkistuksen myötä on noussut kestävän kehityksen 
mukainen yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Naistenmatkantien joukkolii-
kennekäytävän varrella. 
 
Selvitysalueen ja ohitustien ulkopuolinen alue jää odottamaan vaihemaakun-
takaavojen etenemistä. Yleiskaavoitusta ohitustien ulkopuolisten osien koh-
dalla on tarkoitus viedä eteenpäin vaihemaakuntakaavojen tahdissa. 
 
Työn tilaaja oli Pirkkalan kunta (kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen). 
Luontoselvityksen laati FT, ekologi Kaisa Mustajärvi.  
 

2. Selvitysalueen rajaus ja yleispiirteet 

Selvitysalue sijaitsee Pirkkalan kunnassa, kunnan keskustaajaman ympärillä. 
Sitä rajaavat pohjoisessa Pyhäjärven ranta ja etelässä Tampereen läntinen 
ohitustie.  Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty liitekartassa 1. 

Alue on pääosin rakennettua ja pientalovaltaista. Tiheämpien, uusien asuin-
alueiden lisäksi alueella on paljon puistomaisia, vanhoja asuinalueita, joiden 
pihojen välissä on metsä- tai puistokaistaleita. Nämä muodostavat luontaisia 
ekologisia käytäviä asuinalueille. Luonnontilaisimmillakin alueilla, kuten alu-
een eteläosan metsätalousmetsissä on selvästi havaittavissa ihmisen vaiku-
tus.   

Lisäksi selvitysalueella on peltoalueita, jotka ovat yhä viljelyskäytössä sekä 
muutamia niittyjä. Perinnemaisemaselvityksissä inventoituja perinnemaise-
mia tai arvokkaita perinnebiotooppeja ei selvitysalueella kuitenkaan ole. 

Pirkkala sijaitsee lehtovyöhykkeellä, ja lehtomaisuus leimaa yhä selvästi se-
kä rantojen rakentamattomia rantametsäkaistaleita, että rakennettujen alu-
eiden väliin jääneitä lähimetsiä. Lehtokasvit kuten koiranheisi, mustakon-
nanmarja ja terttuselja ovat alueella yleisiä. Alueella kasvaa yleisesti myös 
kynäjalavia, pähkinäpensasta ja metsälehmusta. 
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Laajempia, yhtenäisiä metsäalueita on ainoastaan selvitysalueen eteläosas-
sa.  Eteläosan metsät ovat pääosin voimakkaasti käsiteltyjä talousmetsiä. 
Lahopuuta ja hyvin iäkästä puustoa on runsaasti lähinnä vain Komperinmäen 
peltoalueiden eteläpuolella olevassa metsässä.  

Lajistoltaan metsät ovat pääosin reheviä kuusimetsiä, mutta kallioisilla ja 
karummilla alueilla sekä muutamalla ojitetulla suolla kasvaa myös mänty-
metsää. Ojien ja purojen varsilla on rehevää puronvarsikasvillisuutta, mutta 
muuttamattomia, luonnontilaisia tai luonnontilaisenkaltaisia puronvarsia alu-
eella on vain muutama.  
 
Rantojen läheisyyteen on monin paikoin rakennettu, joten ne eivät ole häi-
riintymättömiä elinympäristöjä. Rantoja kiertää kuitenkin lähes koko ranta-
viivan matkalta rehevä puistomainen rantametsikkövyöhyke, joka kapeim-
millaankin tarjoaa elinympäristön ja kulkureitin monille eläinlajeille, kuten 
liito-oravalle.  
 
Alueen monimuotoisuutta lisäävät erityispiirteet ovat vanhat kulttuuriympä-
ristöt: Haikan kartanon vanha puisto, Pereen kartanopuisto, sekä Virkanie-
men huvilan villiintynyt vanha puisto. Puistoissa kasvaa istutettuja kookkaita 
vanhoja jaloja lehtipuita sekä villiintyneitä vanhoja puutarhakasveja.  Alueet 
ovat myös osa maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 

3. Selvityksen laatiminen ja lähtötiedot 

Uhanalaisten ja huomionarvoisten eliölajien, arvokkaiden elinympäristöjen ja 
pienvesien sijainti selvitettiin alueelliselta ympäristökeskukselta, Suomen 
ympäristökeskukselta, Pirkkalan kunnalta, Pirkanmaan lintutieteelliseltä yh-
distykseltä, Pirkanmaan kasvitieteelliseltä yhdistykseltä ja paikallisilta luon-
nonsuojeluyhdistyksiltä. Myös tärkeimmät selvitysalueelta tehdyt aikaisem-
mat selvitykset ja tutkimukset sekä muut julkaisut hankittiin lähtötiedoksi. 
Lähtötietoina käytetyt selvitykset on lueteltu raportin lopussa (kappale 12.) 
Lisäksi haastateltiin paikallisia harrastajia ja asiantuntijoita.  

Olemassa olevien luonnonsuojeluohjelmien rajaukset selvittiin OIVA –
tietokannasta. Lisäksi selvitettiin nykyinen kaavatilanne ja mahdolliset 
maankäytön rajoitukset yhdessä Pirkkalan kunnan kanssa. 

Alueen ilmakuvaa käytettiin kasvillisuuskuvioinnin ja maastokäyntien suun-
nittelun pohjana. Ympäristökeskukseen oltiin yhteydessä ennen maastokäyn-
tien suorittamista ja tarkistettiin lähtötietojen oikeellisuus, ajankohtaisuus, 
sekä maastoselvityssuunnitelmien riittävyys.  

3.1 Maastokäynnit 

Olemassa olevan tiedon ja lähtöaineiston perusteella suunniteltiin maasto-
käynnit, joilla täydennettiin ja päivitettiin olemassa olevaa tietoa. Maasto-
käynnit ajoitettiin touko-heinäkuulle siten, että alueen luonnosta saatiin kas-
vukaudelta havaintoja sekä kevät- että kesäaikaan.  

Maastokäyntien yhteydessä tehtiin havaintoja alueen topografiasta, kenttä- 
ja pensaskerroksen kasvilajistosta sekä puustorakenteesta.  Metsäisiltä alu-
eilta määritettiin pääpuulajit, sekä kartoitettiin alueen arvokkaat metsä- ja 
suotyypit. Lisäksi tarkasteltiin monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden leh-
tipuiden ja lahopuun määrää. Alueelta kartoitettiin metsälain 10 §:n mukai-
set elinympäristöt ja tehtiin arvio metsien luonnontilaisuudesta ja suojeluar-
vosta.  Myös alueen linnustoa, kasvillisuutta ja eläinlajistoa havainnoitiin 
maastossa. 

Maastokäyntien yhteydessä havainnoitiin erityisesti: 
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 erityisesti suojeltavien lajien olemassa olevat ja potentiaaliset 
elinympäristöt 

 luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien potentiaaliset elinympäristöt 
 luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset metsäiset luontotyypit,  
 uhanalaiset, vesilain 15 a § ja 17 a §:n mukaiset kohteet (pienet 

lammet ja lähteet),  
 tärkeimmät ekologiset yhteydet 
 lintudirektiivin liitteen I lintulajit  
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3.2 Arvokkaiden alueiden valintaperusteet 

 
Raportissa arvotetaan luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet paikallisesti, 
maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti arvokkaisiin. Luoki-
tuksen perusteet on kuvattu liitteessä 1 ja lueteltu kunkin kohderyhmän ku-
vauksen alussa. 
 

Kohteiden sijainti on esitetty liitekartalla 1. Kohteen otsikon perässä sulkeis-
sa esitetty numero viittaa liitekartan 1 kohdenumerointiin. 

4. Kansainvälisesti arvokkaat kohteet 

Kansainvälisesti arvokkaiksi kohteiksi luokitellaan: 

 NATURA 2000 – verkoston alueet 
 Ramsar – alueet 
 kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet 

Selvitysalueella tai hankkeen vaikutuspiirissä ei ole kansainvälisesti arvok-
kaita kohteita. 

5. Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

Valtakunnallisesti arvokkaiksi luontokohteiksi luokitellaan: 

 kansallispuistot 
 luonnonpuistot 
 erämaa-alueet 
 suojeluohjelmien kohteet 
 kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA –alueet) 
 koskiensuojelulain mukaiset vesistöt 
 valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet 
 kohteet, joilla on vesilain (VL 15a§, VL 17a§) mukaisia suojeltavia 

pienvesistöjä tai lähteitä 
 kohteet, joilla on luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luon-

totyyppejä 
 erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat (LSL 47§ / LSA 21 §) 
 luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymät (LSL 49§ /LSA 22§) 
 muut arvokkaat luonnonsuojelualueet 
 valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat 

 
Näistä kohteista selvitysalueella on mahdollisia vesilain mukaisia suojeltavia 
pienvesistöjä, liitteen IV(a) lajien (liito-orava) esiintymiä ja luonnonsuojelu-
alueita, joilla esiintyy myös luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä.   
 

5.1 Luonnonsuojelualueet 

5.1.1 Nikkilänlehdon luonnonsuojelualue (YSA 042575) (liitekartta 1, 
kohde 1) 

Nikkilänlehto on noin 1 ha suuruinen kallioinen, rehevä jalopuulehto, jossa 
kasvaa isoja metsälehmuksia (kuva 1). Suuria metsälehmuksia kasvava kal-
lioinen rinne viettää Nikkilänlahteen. Alueella on runsaasti myös lahopuuta ja 
pohjakasvillisuus on rehevää. Harvinaisista lajeista luonnonsuojelualueella 
esiintyy mm. keuhkonahkajäkälää.  Lehtoa ympäröi Nikkilänniemen väljästi 
rakennettu vanha asuinalue, jonka puistomaiset pihapiirit muodostavat hy-
vän puskurialueen luonnonsuojelualueelle.  Alue on rauhoitettu luonnonsuo-
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jelualueeksi Hämeen lääninhallituksen päätöksellä 21.11.1986 (numero 
294/A231). Alueen omistaa Pirkkalan kunta.   
 

 
Kuva 1. Nikkilänlehdon luonnonsuojelualuetta. 

 

Suositukset: Alue on luonnonsuojelulain suojelema ja tulee jättää rakenta-
misen ulkopuolelle. Alueen ympärillä tehtävät toimet eivät saa olla sellaisia, 
jotka aiheuttavat haittaa alueen luontoarvoille. Alueen ympäristön maan-
käyttö on suunniteltava niin, että luonnonsuojelualueen vesiolosuhteet tai 
varjostusolosuhteet eivät muutu.   

5.2 Luonnonsuojelulain 29§ mukaiset luontotyypit 

 
Luonnonsuojelulain 29 § listassa mainitut luonnonsuojelulain suojeltavat 
luontotyypit (LSL 29§) ovat: 

 luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osain jaloista lehtipuista koostu-
vat metsiköt 

 pähkinäpensaslehdot 
 tervaleppäkorvet 
 luonnontilaiset hiekkarannat 
 merenrantaniityt 
 puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
 katajakedot, lehdesniityt 
 avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 

 
Selvityksen yhteydessä ei löydetty uusia luonnonsuojelualain mukaisia luon-
totyyppejä. Selvitysalueella olevat luontotyypit ovat jo ympäristökeskuksen 
rajaamia. 

5.2.1 Kalliomäen pähkinäpensaslehto (liitekartta 1, kohde 2) 
LTA0401159 

Kalliomäen pähkinäpensaslehto sijaitsee Nuolialassa aivan Naistenmatkan-
tien kupeessa ja teollisuusalueen vieressä. Alue on ympäristökeskuksen ra-
jaama (Pirkanmaan ympäristökeskus 11.6.2003 pir-2003-I-223). Alue on 
pienialainen kallionaluslehto, jossa kasvaa tiheässä pähkinäpensaita (kuva 
2). Pähkinäpensaslehdon säilymisen kannalta oleellista on suojella aluetta 
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liialliselta kulumiselta ja alueen kosteus- ja valaistusolosuhteiden säilyttämi-
nen.   

 

Kuva 2.  Kalliomäen pähkinäpensaslehdon tiheää pähkinäpensaikkoa  

Suositukset: Alue on luonnonsuojelulain suojelema ja tulee jättää rakenta-
misen ulkopuolelle. Alueen ympärillä tehtävät toimet eivät saa olla sellaisia, 
jotka aiheuttavat haittaa alueen luontoarvoille. Alueen ympäristön maan-
käyttö on suunniteltava niin, että luonnonsuojelualueen vesiolosuhteet tai 
varjostusolosuhteet eivät muutu.   

5.3 Mahdolliset vesilain (1.luku 15 a§ ja 17 a§) mukaiset 
luontotyypit 

 
Listassa mainitut vesilain (1.luku 15 a§ ja 17 a§) mukaiset suojeltavat luon-
totyypit ovat: 

1 Pienet lammet ja järvet (enintään 1 ha) muualla kuin Lapin läänissä 
2 Fladat ja kluuvijärvet (enintään 10 ha) (15a§) 
3 Luonnontilaiset lähteet (17a§) 
4 Luonnontilaiset uomat (17a§) 

5.3.1  Luonnontilaiset purot ja puronuomat  

Hankealueelta löytyi luonnontilaisen kaltaisia puroja, jotka ainakin osan uo-
mansa matkalta ovat luonnontilaisen kaltaisia. Nämä kohteet on esitelty tar-
kemmin metsälainmukaisten kohteitten yhteydessä. Tällaisia kohteita ovat:   

 Vähäoja (metsälakikohde  7.1.3, liitekartta 1, kohde 3) 

 Seiväslampeen laskeva puro (metsälakikohde 7.1.4, liitekartta 1, 
kohde 4) 

 Vadelmakorven lähteestä laskeva puro (metsälakikohde 7.1.5, liite-
kartta 1, kohde 5) 
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 Vähäjärven ruohokorvessa oleva lampi (metsälakikohde 7.1.6, liite-
kartta 1, kohde 8) 

5.3.2 Vadelmakorven lähde (liitekartta 1, kohde 6) 

Vadelmakorven lähde on luonnontilaisen kaltainen lähde, joka sijaitsee rehe-
vässä kuusimetsässä. Lähteessä on pienalainen lähteensilmä, sekä tihkupin-
toja. Lähteen ympäristössä on rehevää lähteisen kostean lehdon kasvillisuut-
ta, lähinnä suursaniaisia, esim. hiirenporrasta ja metsäalvejuurta. Lisäksi 
lähteen ympäristössä on tuppisaraa, lähteikköpoimulehteä, purolitukkaa, 
linnunsilmää ja lehtotähtimöä.  

5.3.3 Seiväskorven lähde (liitekartta 1, kohde 7) 

Seiväskorven lähde on tihkupintainen lähde, mutta ei luonnontilainen. Lähde 
sijaitsee tiheässä suursaniaiskasvustossa seiväskorven peltoalueen itäpuolel-
la. Lähteikön ympäristö on tiheää koivuvaltaista taimikkoa. Lähteen ympäris-
tön puusto ei ole täysin luonnontilaista, ja lähteikön alapuolinen puro on osin 
perattu. Lähteikön vedet laskevat länteen Seiväskorven pelto-alueen ojiin.   

Suositukset: Vesilain mukaisten kohteiden luonnontilaisuuteen puuttumi-
nen on vesilain mukaan kiellettyä. Kohteet tulisi jättää rakentamisen ulko-
puolelle ja maankäyttö suunnitella niin että kohteiden luonnontilaisuus, 
esim. virtaama ja uoma säilyvät ennallaan. Mikäli kohteiden luonnontilaan 
puututaan, tarvitaan tälle toimenpiteelle ympäristölupavirastosta vesilainmu-
kainen lupa.   

6. Maakunnallisesti arvokkaat kohteet 

Maakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi luokitellaan: 

 valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvok-
kaiksi luokitellut kohteet 

 seutu- ja maakuntakaavan suojeluvaraukset  
 alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat 
 maakunnallisesti / seudullisesti merkittävät muut luontokoh-

teet esim. maakuntakaavan (Pirkanmaan 1. maakuntakaava) 
arvokkaat kulttuurimaisema-alueet (akm) 

 
Pirkkalan alueella maakunta-kaavaan merkittyjä luontokohteita ovat jo val-
takunnallisesti arvokkaiden kohteiden yhteydessä esitellyt Nikkilänniemen 
luonnonsuojelualue ja Kalliomäen pähkinäpensaslehto. 
 
Selvitysalueella on joitakin alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikko-
ja, sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa arvokkaiksi kulttuurimaisema-
alueiksi luokiteltuja alueita. Osana näitä kulttuurimaisemia on myös muuta-
ma paikallisesti arvokas muu luontokohde, jotka kuuluvat oleellisesti osaksi 
näitä kulttuurimaisemia.  
 
Nämä maisemallisesti arvokkaat kulttuurimaisema alueet ovat: 
 

 Nuolialan-Partolan kulttuurimaisema (akm-129) (liitekartta 1, kohde 
10, kuva 3) 

 Nuolialan asutusmaisema (akm-130) (liitekartta 1, kohde 11, kuva 
3) 

 Haikan kartanoalue (akm-131) (liitekartta 1, kohde 12) 
 Virkaniemen huvila-alue, Naistenmatka (akm -132) (liitekartta 1, 

kohde 13) 
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Kuva 3. Nuolialan – Partolan kulttuurimaisemaa 

6.1.1 Kynäjalavien kasvupaikat 

Pirkkalan kunnassa on huomattavan paljon kynäjalavia (Ulmus laevis). Ky-
näjalavien kasvupaikat on merkitty liitekarttaan 1. UHEX-lajeina. Kynäjalavia 
kasvaa etenkin Pyhäjärven rantalehdoissa, ja suurin osa kasvaa ranta-
vyöhykkeellä.  Kynäjalava on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut (VU) 
ja luonnonsuojeluasetuksessa mainittu valtakunnallisesti uhanalainen laji, 
mutta ei erityisesti suojeltu.  

Suositukset: Kynäjalavia kasvaa lähinnä kuitenkin pienissä paikallisissa 1-
5 yksilön ryhmissä, jolloin kynäjalavien esiintymät eivät täytä lsl 29 §:n 
jalopuumetsikön kriteerejä. Jotta jalopuumetsikkö voitaisiin luokitella lsl:n 
29 §:n mukaiseksi luontotyypiksi, tulisi hehtaarin alalla kasvaa 20 runko-
maista jaloa lehtipuuta yhtenä tai useampana ryhmänä rajattavissa olevalla 
alueella. Kynäjalavat suositellaan kuitenkin suojeltavaksi ja niiden sijainti 
olisi hyvä tarkistaa ennen asemakaavoitusta. Asemakaavoituksen yhteydes-
sä olisi suositeltavaa suojella alueella kasvavat kynäjalavat.  

7. Paikallisesti arvokkaat kohteet 

Paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi luokitellaan: 

 kohteet, joilla on metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä 

 yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset 
 paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat 
 muut mahdolliset paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet 

 

7.1 Mahdolliset metsälain 10§:n mukaiset erityisen tärkeät 
elinympäristöt  

 
Metsälain (10§:n) mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 
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 lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien 
norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt 

 ruoho – ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin lää-
nin etelä-puolella sijaitsevat letot 

 rehevät lehtolaikut 
 pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
 rotkot ja kurut 
 jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
 karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, 

kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 

7.1.1 Koivistonkorpi (liitekartta 1, kohde 14) 

Koivistonkorpi on soistunut pieni lampi ja on mahdollinen metsälain tarkoit-
tama vähäpuustoinen suo. Lammen keskiosa on puutonta, avointa sararä-
mettä. Lammen reunoilla kulkevat ojat, joiden varsilla kasvaa luhtaista kas-
villisuutta, pienikasvuista koivua ja tervaleppää.  

7.1.2 Vuorenhaan suo (liitekartta 1, kohde 15) 

Vuorenhaan suo on Vuorenhaan kallioiden eteläpuolella sijaitsevassa painan-
teessa sijaitseva pienialainen suolaikku.   

7.1.3 Vähäoja (liitekartta 1, kohde 3) 

Vähä-oja on Vähänaistenjärven ja Vähäjärven välinen puro. Osin puro on 
perattu ojaksi ja hakkuut ulottuvat lähelle puron vartta. Osin purossa on 
luonnontilaisen kaltaisia osuuksia ja puron varrella kasvaa rehevää kosteaa 
puronvarsilehtoa. 
 

7.1.4 Seiväslampeen laskeva puro ja puronvarsilehto (liitekartta 1, 
kohde 4) 

Puro laskee Seiväskorven peltoalueelta Vähäjärven asuinalueen läheisyydes-
sä sijaitsevaan Seiväslampeen. Puron varressa on rehevää lehtokasvillisuut-
ta.  

7.1.5 Vadelmakorpi (liitekartta 1, kohde 5) 

Vadelmakorvessa on lähde, josta virtaavan puron ympäristöön on muodos-
tunut rehevä korpi- ja kosteikkopainanne. Lähteen ympäristössä kasvaa 
mm. tuppisaraa, korpisaraa, korpinurmikkaa, harajuurta ja lähteikköpoimu-
lehteä. Lähde on yhä luonnontilainen ja se on mainittu myös vesilainmukai-
sissa kohteissa kohdassa 5.3.2. Vadelmakorven kosteikkoalue, lähteestä 
luoteeseen, on myös liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa. Kosteikkoalu-
eella kasvaa myös liito-oravan ravinto- ja levähdyspuiksi soveltuvia järeitä 
haapoja sekä joitakin kolopuita.  Alueen kosteikolla voi olla myös linnustolli-
sia arvoja. Lähteestä lounaaseen alue on arvokasta terveleppäkorpea (Etelä 
Suomessa EN). 

7.1.6 Vähäjärven ruohokorpi (liitekartta 1, kohde 8) 

Hyvin kostea ruohokorpi, jossa on luonnontilankaltainen lampi, joka on mai-
nittu myös vesilainmukaisissa kohteissa kohdassa 5.3.4. Korvessa kasvaa 
röyhyvihvilää, kurjenjalkaa, rentukkaa, mesiangervoa ja suo-orvokkia.  Ruo-
hokorvet ovat uhanalaisuusluokitukseltaan Etelä-Suomessa erittäin uhan-
alainen (EN) luontotyyppi ja koko maassa vaarantunut (VU). 

7.1.7 Kurikan eteläpuolen isovarpuräme (liitekartta 1, kohde 9) 

Isovarpuräme, joka säilytetään luonnontilaisena. Suolla kasvaa suopursua, 
mustikkaa, puolukkaa, kanervaa ja karpaloa. Puusto on mäntyvaltaista, jon-
ka lisäksi kohteessa kasvaa muutamia koivuja ja kuusia. Sammallajisto on 
monipuolista. 
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Suositukset: Metsälaki ja metsälain mukaiset kohteet eivät rajoita maan-
käyttöä, mutta metsälain mukaisten tärkeiden elinympäristöjen säästäminen 
suojelee luonnon monimuotoisuutta. Metsälakikohteet ovat tärkeitä avainbio-
tooppeja ja mahdollisia uhanalaisten ja harvinaisten lajien elinympäristöjä. 
Puron varret ovat tärkeitä ekologisia käytäviä, joita myöden eläimet liikkuvat 
elinympäristöjen välillä.  Lisäksi ne tarjoavat suojaa rakennetussa ympäris-
tössä. Kohteet suositellaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle. 

 

7.2 Asemakaavojen suojeluvaraukset 

7.2.1 Kurikan Liito- ja Leppähaka (Kurikan asemakaavan muutos 
20.4.2006) (liitekartta 1, kohde 16) 

Liito- ja Leppähaka ovat puistoalueita Kurikan asuinalueen itä-
kaakkoispuolella. Puistoalueilla on virkistyskäytön lisäksi suojeltavia luon-
nonarvoja, sillä alue on liito-oravan elinympäristöä. Liito-oravan pesimis- ja 
ruokailualueet, eli suuret, liito-oravan ravintopuuksi kelpaavat haavat, on 
merkitty s-merkinnällä (suojelualue). Näitä ympäröivä puistoalue on merkit-
ty merkinnällä VL-1/s. 

 

Kuva 4. Kurikan asemakaavassa merkityt liito-oravan elinympäristöt Liito- 
ja Leppähaka. 

7.2.2 Vähäjärven kaakkoisranta (Kurikan asemakaavan muutos 
20.4.2006) (liitekartta 1, kohde 17) 

Vähäjärven ruovikkoisen kaakkoisrannan lehtipuustoinen rantaluhta/-lehto 
on suojeltu Kurikan asemakaavassa. Alueen kenttäkerroksessa on myös 
luonnon monimuotoisuutta lisäävä lahopuuta. 
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7.2.3 Vähäjärven kaakkoinen osa (Kurikan asemakaavan muutos 
20.4.2006) (liitekartta 1, kohde 18) 

Vähäjärven kaakkoiskulman lahti ja rantaruovikko on suojeltu vesilintujen 
kannalta tärkeänä elinympäristönä merkinnällä W/s. 
 

  
Kuva 5. Kurikan asemakaavassa suojellut Vähäjärven itärannan lehtipuu-

vyöhyke ja rannan linnustolle tärkeä lahti ja ruovikko.  

7.2.4 Vuorenhaan lehto (Kurikan ja Vähäjärven asemakaa-
vat)(liitekartta 1, kohde 19)  

Vuorenhaan kallionaluslehto sijaitsee Vuorenhaan itäpuolella.  Alueella kas-
vaa järeitä lehtipuita, mm. runsaasti liito-oravalle soveltuvaa haapaa. Alueel-
la on myös runsaasti kolopuita, jotka liito-oravan lisäksi soveltuvat muille 
kolopesijöille esim. kolopesiville linnuille ja lepakoille. Huolimatta asuinaluei-
den läheisyydestä alue on säilynyt hyvin luonnontilaisena. 

 

Kuva 6. Vuorenhaan kallionaluslehto ja kaksihaarainen suuri mänty, jotka 
on suojeltu Vähäjärven ja Kurikan asemakaavoissa. 

 

7.2.5 Haikan asemakaava-alueen rantalehto (Rantaniityn asemakaa-
va) (liitekartta 1, kohde 20) 
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Rantaniityn asemakaavassa on sl-merkinnällä suojeltu rantalehto/kosteikko, 
jonka kenttäkerroksen kasvillisuus on rehevää. Lehdossa kasvaa järeitä leh-
tipuita. Vl-merkinnällä merkityllä virkistysalueella on myös sl- merkinnällä 
suojeltu kynäjalava.  

 
Kuva 7. Haikan asemakaavassa suojeltu rantalehto. 

 

7.2.6 Rantaniityn asemakaava-alueen rantalehto (Rantaniityn asema-
kaava) (liitekartta 1, kohde 21) 

Vuohiniemessä Pyhäjärven rannassa sijaitseva rantalehtokaistale, joka on 
rakentamisen seurauksena osin kuivunut. Lehto on suojeltu Rantaniityn 
asemakaavassa s-merkinnällä.  Lehdossa kasvaa vanhoja järeitä lehtipuita. 
Alueella on myös pökkelöitä ja liito-oravalle soveltuvia kolohaapoja ja kent-
täkerroksen kasvillisuus on rehevää. Lehdossa kasvaa mm. kaksi kynäjala-
vaa, jotka on merkitty kaavaan sl-merkinnällä. 

 

Kuva 8. Rantaniityn asemakaavassa suojeltu rantalehto. 

7.2.7 Partolan puutarha (Pereen asemakaava) (liitekartta 1, kohde 
22) 

Partolan entisen kartanon piha-alue on suojeltu Pereen asemakaavassa puis-
tona, jossa on suojeluarvoja (VP/s). Alue sijaitsee Pereentien varressa, enti-
sen kenkätehtaan länsipuolella.  Alue on villiintynyt kartanopuutarha, jossa 
kasvaa suurikokoisia jaloja lehtipuita, esim. saarnia, tammia ja vaahteroita.  
Alueella on myös kolopesijöille soveltuvia kolopuita sekä maapuuna runsaasti 
lahopuuta. Alueella on myös kulttuurihistoriallista arvoa.  
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Kuva 9. Pereen asemakaavassa suojeltu Partolan puutarha. 

7.2.8 Makedonianmäntykuja Suupassa (Naistenmatkan asemakaava) 
(liitekartta 1, kohde 23)  

Naistenmatkantien ja Suupantien risteyksessä sijaitsevat Ollilantilan van-
haan sisääntulokujaan kuuluneet suurikokoiset makedonianmännyt on suo-
jeltu asemakaavassa VP/s merkinnällä.  

 

 

Kuva 10. Naistenmatkan asemakaavassa suojeltu makedonianmäntykuja. 
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7.2.9 Pereen ja Jaakontien lehmukset (Loukonlahden asemakaa-
va)(liitekartta 1, kohde 24) 

Jaakontien rivitalojen pihalla kasvavat ja Pereentien varressa sijaitsevat 
lehmukset on suojeltu Pereen asemakaavassa merkinnällä s. Suojelun perus-
teena on suojeltu luontotyyppi ”avointa maisemaa hallitseva suuri puu”. 

 

Kuva 11. Pereen asemakaavassa suojellut Pereen- ja Jaakontien lehmukset.  

8. Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet 

Muihin luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin alueisiin luokitellaan ne luonnon-
suojelullisesti arvokkaat kohteet, joita ei ole sisällytetty edellä mainittuihin 
luokkiin, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkei-
tä. Näihin luetaan esimerkiksi ekologiset käytävät. Lisäksi luonnonsuoje-
lullisesti arvokkaita ovat luonnonmuistomerkit ja suuret yhtenäiset tavan-
omaisen luonnon alueet.  

Tällä selvitysalueella on muiksi arvokkaiksi kohteiksi luokiteltu ekologiset 
käytävät sekä muutama luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaksi 
arvioitu elinympäristö. Tällaisia alueita ovat kulttuuriympäristöihin kuuluvat 
vanhat puistoalueet sekä Vähäjärvi ympäristöineen. Tässä luetellut alueet 
ovat sellaisia, joita ei ole vielä kaavoituksessa huomioitu. 

8.1 Ekologiset käytävät 

Tarkoituksena on turvata eliöiden liikkuminen soveltuvien elinympäristöjen 
välillä tunnistamalla ja huomioimalla ekologiset käytävät maankäytön suun-
nittelussa. Mikäli eliöiden liikkumista ei huomioida, eristyneistä elinympäris-
töistä häviävät eläin ja kasvilajit nopeammin kuin soveltuville alueille kyt-
köksissä olevilta alueilta. 

Käynnissä oleva ilmastonmuutos asettaa ekologiset käytävät erityisen tärke-
ään asemaan, sillä elinympäristöjen muuttuessa eliöt siirtyvät näitä käytäviä 
myöten uusille soveltuville elinalueille.  Eläinten lisäksi, ajan myötä myös 
kasvillisuus – ja siten kasvillisuusvyöhykkeet siirtyvät uusille alueille. Ekolo-
gisista käytävistä ovat erityisen riippuvaisia eliöt, joiden kyky liikkua sovel-
tumattomien alueiden yli on rajoittunut. Esim. liito-orava voi liitää sille sovel-
tumattomien aukeiden alueiden yli vain korkeintaan 40 m matkan. 

Tässä luvussa käsitellään viherkaistaleita, joiden on tarkoitus toimia yleisesti 
eliöiden liikkumisväylinä. Niiden määrittelyssä käytetään kriteereinä maa-
kuntatason kaavoituksen määrittelemiä käytäviä sekä erityisesti luontodirek-
tiivin IV lajien liito-oravan ja lepakoiden tarpeita.  

Maankäytön suunnittelussa tulisi pyrkiä muodostamaan ekologisia käytäviä 
kytkemällä luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet rakentamisen ulkopuolelle 
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jätettävillä käytävillä ja suojavyöhykkeillä, jotka voivat muodostua myös 
alempaa arvoluokkaa olevista luontokohteista tai tavanomaisista metsäalu-
eista.  Rakennetuilla alueilla tai viljelyskäytössä olevilla alueilla, purojen var-
ret toimivat luontaisina välittävinä käytävinä metsäalueiden välissä. Myös 
puistomaiset, vanhat asuinalueet, joiden pihoissa on riittävän kookasta 
puustoa tai joiden pihojen välissä on riittäviä viherkaistaleita, toimivat eko-
logisina käytävinä monille eläinlajeille. 

Liito-oravan vaatimia kulkuyhteyksiä on käsitelty erikseen myös liito-
oravaselvityksen yhteydessä luvussa 8.1. 

Liitteessä 3 on esitetty ehdotettuja viheryhteystarpeita, joilla yhdistetään 
tärkeitä ja suojeltuja elinympäristöjä sekä huomioidaan erityisesti liito-
oravan liikkumista soveltuvien elinympäristöjen välillä.  

8.1.1 Maakuntakaavassa merkityt viheryhteystarpeet ja niihin liittyvät 
lisätarpeet yleiskaavoituksessa 

Pirkanmaan 1. maakuntakaavaan on merkitty kolme suunnittelualueen läpi 
kulkevaa viheryhteyttä, joilla on merkitys myös ekologisina käytävinä. Käy-
tävät on pääpiirteittäin merkitty liitekarttaan 3. Maakuntakaavaan merkitty-
jen viherkäytävien tarkoitus on palvella myös virkistyskäyttöä. Ohessa on 
esitelty nämä käytävät ja ehdotukset mahdollisista käytävien täydennyksistä 
yleiskaavoituksessa. Käytäviä on arvioitu karttatietojen, ilmakuvan ja maas-
tokäyntien perusteella.  

8.1.1.1 Vähäjärven käytävä (karttaliite 1, kohde 25) 
Maakuntakaavaan merkitty viheryhteystarve kulkee selvitysalueen läpi etelä-
pohjoissuunnassa.  Maakuntakaavassa viheryhteys on merkitty kulkemaan 
Seiväskorven peltoalueen itäpuolen metsäalueelta Vähäjärven-Vuorenhaan 
arvokkaan metsäalueen ja liito-oravaesiintymän läpi Vähäjärven itäreunaa 
Naistenmatkanlahdelle. Käytävä liittää Seiväskorven peltoalueiden läheisyy-
dessä olevia reheviä lehtomaisia metsiä ja liito-oravalle soveltuvia elinalueita 
Vähäjärven arvokkaisiin metsäalueisiin ja edelleen reheviin rantametsiköihin 
ja rantaniittyyn Naistenmatkanlahdella.   
 
Vähäjärven viherkäytävä palvelee hyvin Vähäjärven-Vuorenhaan liito-
oravaesiintymän yhteyksiä etelän suuntaan, kohti Seiväskorven soveltuvia 
elinympäristöjä alueita.  
 
Suositukset: Soukonkallion suuntaan suositellaan yleiskaavassa ottamaan 
huomioon myös liito-oravan liikkuminen kohti Soukonkallion esiintymää ja 
edelleen Turrin metsäalueille ja soveltuville elinympäristöille. Lisäksi voi olla 
tarpeen huomioida myös liikkuminen kahden käytävän välillä itä-
länsisuunnassa.  
  
8.1.1.2 Killo-Haikka käytävä (karttaliite 1, kohde 26) 
Killon-Haikan viheryhteystarve kulkee Killon metsäalueelta läpi Haikan puis-
ton Pyhäjärven rantaan.  Viherkäytävä liittää Komperinmäen lehto- ja van-
han metsän alueen sekä Vadelmakorven kosteikkoalueen Haikanpuiston ar-
vokkaaseen puistomaiseen lehtometsään ja edelleen Pyhäjärven rannan ran-
tametsäkaistaleeseen. 
 
Suositukset: Maakuntakaavan mukainen Killo-Haikka käytävä palvelee hy-
vin Komperinmäen liito-oravien kulkureittejä pohjoiseen ja etelään. Yleiskaa-
vassa ekologisen viherkäytävän paikka tulee tarkentaa. Kartassa 2 on esitet-
ty vaihtoehtoisia viherkäytävän paikkoja, joilla liito-oravan liikkuminen 
huomoidaan etelä-pohjoissuunnassa. Myös Kurikan esiintymän kulkuyhtey-
det tulee huomioida tämän käytävän yhteydessä.   
 
8.1.1.3 Pakkalankulma- Härmälä käytävä (karttaliite 1, kohde 27) 
Maakuntakaavaan merkitty viherkäytävä kulkee Hannunharjun metsäalueel-
ta Pakkalankulman eteläpuolelta, kunnan rajaa pohjoiseen ja edelleen Här-
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mälän puolelle Tampereelle. Tämä käytävä ei nykyisellään ole ekologisesti 
toimivin.    
 
Suositukset: Liito-oravan tiedetään liikkuvan Kalliomäen metsäalueella. 
Myös Nuolialan pieni metsä sekä Pereen kartanopuisto ovat sille soveltuvia 
elinalueita. Lisäksi Kalliomäen pähkinälehto ja Pereen kartanopuisto tulisi 
yhdistää viherkäytävällä muihin viheralueisiin, jotta niiden lajisto säilyisi.  
Luontainen viherkäytävä tällä alueella kulkee Partolan alueen läpi virtaavan 
ojan varressa. Karttaliitteessä 2 on esitetty vaihtoehtoisia viherkäytäviä, 
joilla huomioidaan eliöiden liikkumista Kalliomäen liito-oravalle soveltuvalta 
alueelta Pyhäjärven rantaan. Kaikkia kolmea haaraa Nuoliala-Partola alueella 
ei ole välttämätöntä toteuttaa, mutta yhteys rantaan tuli säilyttää. Kaikilla 
kolmella vaihtoehdolla on omat etunsa:  

a) itäisin liittää Partolan puutarhan käytävään,  
b) keskimmäinen seurailee luontaista puronvartta, joka on ekologiselle 

käytävälle luonteva reitti, 
c) läntisin kulkee puustoista käytävää.  

 

8.1.2 Luontoarvojen perusteella yleiskaavaa varten arvioidut muut 
ekologiset käytävät 

Pyhäjärven rantaa kiertää monin paikoin rehevät rantalehdot, jotka ovat 
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Myös monet muut eläimet käyttävät 
rantojen viherkaistaleita liikkumiseen. Rannoilla sijaitsee myös asemakaa-
vassa suojeltuja alueita ja Nikkilänniemen luonnonsuojelualue.  

Suositukset: Rannoille suositellaan osoitettavaksi myös viheryhteyksiä, 
jotka kytkevät arvoalueita toisiinsa ja helpottavat liito-oravan liikkumista 
rannoilla. 

8.2 Niityt 

Niityt ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä. 
Monet niittyjen kasvit ovat viimeaikoina uhanalaistuneet sillä uusien maata-
lousmenetelmien käyttöönoton yhteydessä niiden elinympäristöt ovat hävin-
neet. 
 

8.2.1 Naistenmatkanlahden niitty (liitekartta 1, kohde 28) 

Naistenmatkan lahden rannassa sijaitsee niitty, jonka kasvillisuus on ojan 
varressa pääosin tuoreen suurruohoniityn kasvillisuutta (mm. mesiangervo, 
ojakellukka, metsäkurjenpolvi, maitohorsma). Rinteen kasvillisuus on pää-
osin tuoreen heinäniityn kasvillisuutta (mm. nurmilauha, nurmirölli, nurmi-
puntarpää, pukinjuuri, niittyleinikki). Uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja ei ta-
vattu, mutta yhdessä ojanvarren kosteikon kanssa niitty muodostaa pienen 
paikallisesti arvokaan elinympäristön kaupungin keskellä. 
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Kuva 12. Naistenmatkanlahden kosteaa niittyä 

8.3 Muut kohteet 

8.3.1 Haikanpuisto (liitekartta 1, kohde 29) 

Haikanpuisto on vanha Haikan kartanon villiintynyt puistoalue, jonka puusto 
on erityisen monipuolinen ja iäkäs. Aluetta leimaavat etenkin erittäin suuret, 
näyttävät jalopuut. Puistossa kasvaa järeitä vaahteroita, lehmuksia, saarnia 
ja tammia. Puiston valtapuulaji on koivu. Lisäksi alueella kasvaa haapoja, 
pihlajaa ja tervaleppää.  

Puusto on hyvin kerroksellista, vaihtelevan ikäistä ja kenttäkerroksen lajisto 
on hyvin runsas. Alueen kasvillisuus on lähinnä keskiravinteista lehtoa muis-
tuttavaa. Keskiravinteiset lehdot on luokiteltu luontotyyppien uhanalaisuus-
luokituksessa alueellisesti uhanalaisiksi (VU, Raunio et al. 2008). Kenttäker-
roksen hallitsevina lajeina ovat metsäkurjenpolvi, valko- ja sinivuokko, vuo-
henputki, kielo, sudenmarja, metsäalvejuuri ja sormisara. Lehdossa on kui-
tenkin myös runsaasti kosteiden runsasravinteisten lehtojen (VU) lajeja, 
kuten pensaita - paatsamaa ja koiranheittä. Runsasravinteisten lehtojen la-
jistosta tavataan mustakonnanmarjaa.  

Maapuuta ja lahopuuta on runsaasti. Istutettuja jaloja lehtipuita kasvaa 
etenkin alueen etelä- ja länsiosassa. 

Alueen keskellä on kosteaa rehevää niittyä, jossa kasvaa villiintyneitä koris-
tekasveja mm. ruusua. Pääosin kasvustoa hallitsee metsäkurjenpolvi, me-
siangervo ja nokkonen.  

Alueen itäosissa kasvaa haavikkoa, jossa havaittiin vuoden 2009 maasto-
käyntien yhteydessä liito-oravan papanoita. Haavikko on suhteellisen nuorta, 
eikä alueella havaittu kolohaapoja. Liito-oravalle soveltuva risupesä voi kui-
tenkin olla alueen pellon reunassa kasvavassa suuressa kuusessa. 

Luontoarvoiltaan alue on paikallista arvoluokkaa. Lisäksi alue on osa maa-
kunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, johon puiston alue olennaisesti 
liittyy ja joka tulee huomioida alueen maankäyttöä suunnitellessa. 
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Alueella on havaittu useita uhanalaisia sienilajeja kuten: 

tahmakieli (Geoglossum glutinosum), oliivikieli (Microglossum olivacuem incl. 
fuscorubens, EN), hytysavikka (Tremellodendropsis tuberculosa), rakkosieni 
(Nidularia farcta) ja liituvinokas (Cheimonophyllum candidissimum). 

 

Kuva 13. Haikan puiston rehevää 
lehtoa 

 

Kuva 14. Haikan puistossa on 
myös kosteaa niittyä ja 
kookkaita saarnia 

Suositukset: Alue suositellaan jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Arvok-
kaimmat alueet ovat etenkin alueen etelä- ja länsiosassa kasvava jalopuu-
valtainen metsikkö. Alueella kasvavaa kosteaa niittyä olisi suositeltavaa hoi-
taa niittämällä. Mikäli alueen välittömään läheisyyteen rakennetaan, suosi-
tellaan kulkua metsikössä ohjaamaan kulutuksen vähentämiseksi.  

8.3.2 Komperinmäen lehtoalue (liitekartta 1, kohde 30) 

Komperinmäen lehtoalueet sijaitsevat Naistenmatkantien eteläpuolella. 
Komperinmäen lehtoalueeseen kuuluu erityyppisiä lehtoalueita, sekä vanhaa 
metsää. Lehtojen kasvillisuus vaihtelee kosteasta ravinteisesta puronvarsi-
lehdosta (VU) kuivan keskiravinteiden lehdon (VU, Raunio et al. 2008) kas-
villisuuteen.  Alueella on suoritettu lähiaikoina metsähakkuita, mutta osin 
alueen arvokkaat lehdot ovat säilyneet. Lehdon kenttäkerroksen lajistoon 
kuuluvat vuohenputki, valko- ja keltavuokko, kielo, mesiangervo, metsäkur-
jenpolvi, käenkaali, lehtovirmajuuri ja sudenmarja. Alueen pensaskerrokses-
sa kasvaa myös mm. pähkinäpensasta ja terttuseljaa. Alueen pähkinäpen-
saikko ei kuitenkaan täytä luonnonsuojelulain mukaisen pähkinälehdon mää-
ritelmää. 

Hakkuut ovat vaikuttaneet etenkin puronvarsilehtoon, mutta peltoja reunus-
tavat lehdot ovat säilyneet. Puronvarren puustoa on hakattu, mutta Nais-
tenmatkantien läheisyydessä puronvarressa kasvaa yhä kostean puronvarsi-
lehdon kasvillisuutta mm. luhtalitukka, soikkokaksikko, harajuuri ja lehto-
virmajuuri. 

Lehtokasvillisuuden seassa on alueen länsilaidalla sijainneen rakennuksen 
raunioiden ympärillä kasvaa villiintyneitä omenapuita, vaahteroita, tammia, 
tuomia sekä karviaismarjaa ja terttuseljaa. Raunioiden ympärillä kasvaa 
myös kookkaita haapoja ja alue on potentiaalinen liito-oravalle soveltuva 
elinympäristö.   
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Käsittelemättömät lehtolaikut ovat metsälain 10§ mukaisia elinympäristöjä 
ja luontotyyppien uhanalaisluokituksen mukaan alueella sijaitsevat lehtotyy-
pit kuuluvat luokkaan vaarantuneet (VU). 

  

 

Kuva 15. Komperinmäen liito-oravalle 
soveltuvaa lehtoa 

Kuva 16. Komperinmäen lehdossa on 
runsaasti myös lahopuuta 

 

Suositukset: Metsiä suositellaan käsiteltäväksi mahdollisimman vähän ja 
alue suositellaan jättämään mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Päh-
kinäpensaita kasvavan lehdon kuusettumista tulee myös pyrkiä estämään. 

8.3.3 Vähä-Naistenjärvi (liitekartta 1, kohde 31) 

Vähäjärvi on pieni järvi, jota kiertävät virkistysreitit. Järveä ympäröivässä 
suoreunuksessa kasvaa tavanomaista lyhytkorsinevan kasvillisuutta (mm. 
pyöreälehtikihokki, tupasvilla, isokarpalo). Nevavyöhyke vaihettuu isovarpu-
rämeen kautta mäntyturvekankaaksi.   

Kasvillisuudeltaan järven alue on tavanomaista suorantaisen metsäjärven 
kasvillisuutta, mutta huolimatta asutuksen läheisyydestä suhteellisten kos-
kemattomien rantojensa ja erämaisen ilmeensä säilyttäneellä järvellä on 
paikallista arvoa.  

Suositukset: Alue suositellaan jättämään rakentamisen ulkopuolelle. Metsiä 
järven ranta-alueilla suositellaan käsiteltäväksi mahdollisimman vähän ja 
jättämään mahdollisimman luonnonmukaiseksi. 

8.3.4 Pyhäjärven luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset ranta-
vyöhykkeet (liitekartta 1, kohde 32) 

Pirkkalan rakentamattomat rantavyöhykkeet muodostavat paikallisesti ar-
vokkaan luontokohteen. Rannan rakentamaton vyöhyke on elinympäristö 
monille lajeille, kuten rantavyöhykkeellä viihtyville linnuille sekä kosteikkojen 
ja rantojen kasveille. Monin paikoin rantalehdoissa kasvaa vanhoja järeitä 
lehtipuita ja myös jaloja lehtipuita (mm. kynäjalavaa). Lehdoissa on myös 
lahoavia pökkelöitä ja lahoa maapuuta. Lehtojen kasvillisuus on pääosin re-
hevää, tuoreiden kosteiden lehtojen kasvillisuutta (VU, Raunio et al. 2008).  
Suhteellisen yhtenäinen, pitkä rakentamaton rantavyöhyke on paikallisesti 



   
 
 
 
 

 
 

19

arvokas elinympäristö ja toimii myös ekologisena käytävänä monille eläinla-
jeille.  

9. Liitteen IV-lajien elinympäristöt  

EU:n luontodirektiivin liitteen IV-lajeista alueella tavataan lähinnä liito-
oravaa sekä lepakoita. Liito-oravan elinympäristöistä on laadittu erillinen 
kartta, ja lepakoista on laadittu erillinen lepakkoselvitys (Bathouse 2009). 
Lepakoiden ruokailualueet on merkitty karttaan 2. 

9.1 Liito-oraville soveltuvien esiintymien mallinnus Pirkan-
maalla 

Liito-oraville soveltuvia elinympäristöjä on mallinnettu Pirkanmaalla sovitta-
malla yhteen aikaisempia liito-oravahavaintoja ja valtion metsien inventoin-
nin antamaa tietoa metsän rakenteesta.  Tietojen perusteella on laadittu 
kartta, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa kun halutaan laajempi käsitys 
liito-oravalle soveltuvien elinympäristöjen jakautumisesta ja esiintymisestä 
Pirkanmaalla. 

Tässä kartassa liito-oravalle soveltuvat alueet osuvat suhteellisen hyvin yh-
teen Pirkkalassa tehtyjen havaintojen perusteella. Tosin Turkkiradan, joka 
kartassa näkyy erityisen hyvin liito-oravalle soveltuvana on nykyään avoha-
kattu ja myös Takamaan metsät ovat nykyiseltä rakenteeltaan liito-oravalle 
liian nuorta, vaikka kartassa alue on merkitty liito-oravalle soveltuvaksi. Vä-
häjärven ja Komperinmäen alueet, jotka havaintojenkin perusteella ovat 
liito-oravalle soveltuvaa ovat myös mallin mukaan soveltuvia. Sen sijaan 
Soukonkallio ei ole mallin mukaan soveltuvaa aluetta, vaikka täältä havain-
toja tehtiinkin.   

9.2 Liito-oraville soveltuvien esiintymien kartoitus ja aikai-
semmat havainnot 

Alueen liito-oravaesiintymistä ja liito-oraville soveltuvien elinympäristöjen 
sijainnista tehtiin erillinen kartta (liitekartta 2), jossa hyödynnettiin sekä 
kevään että kesän 2009 maastokäyntien tuloksia soveltuvista elinympäris-
töistä ja papanahavainnoista, sekä vanhoja tietoja liito-oravaselvityksistä 
alueelta. Luontoselvityksen päivityksen yhteydessä lisättiin karttaan uusim-
mat havaitut liito-oravaesiintymät. 

Selvitysalueelta on havaittu useita liito-oravaesiintymiä, jotka tulee huomioi-
da maankäytön suunnittelussa. Luonnonsuojelulain 49 § kielletään EU:n 
luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien, kuten liito-oravan, lisääntymis- ja le-
vähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen. Hävittäminen tarkoittaa toi-
menpidettä, jonka jälkeen liito-oravat häviävät esiintymästä eikä alue ole 
enää niille soveltuva. Hävittäminen tarkoittaa että suurin osa lisääntymis- ja 
ruokailualueen puustosta sekä pesäpuista häviää.  Esiintymä hävitetään 
myös, jos kaikki kulkuyhteydet sinne tuhotaan, eli latvusyhteys ympäröiviin 
elinalueisiin katkeaa. 

Selvitysalueella havaitut liito-oravaesiintymät ja soveltuvat elinalueet sekä 
arvioidut kulkureitit (ekologiset käytävät) on esitetty kartassa 2. Kohteen 
otsikon perässä sulkeissa esitetty numero viittaa liitekartan 2 kohdenume-
rointiin. 

Tärkeimmistä esiintymistä on lisäksi esitetty lyhyet kuvaukset alla. 

9.2.1 Liito-oravaesiintymät ja soveltuvat elinympäristöt 

9.2.1.1 Soukonkallion esiintymä (liitekartta 2, kohde 1) 
Soukonkallion liito-oravaesiintymä on mainittu Laamasen (2004) tekemässä 
selvityksessä mahdollisena vanhana havaintona. Kevään 2009 selvitysten 
yhteydessä alueelta havaittiin liito-oravaesiintymä Pyhäjärven rannan tun-
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tumasta. Liito-oravan papanoita havaittiin usean kuusen juurelta. Papanoita 
havaittiin myös läheltä rinteessä havaittua esiintymää rantalehdosta ja kuu-
sikosta. Alueella on myös liito-oravalle soveltuvia ravintoalueita. Pääasialliset 
kulkureitit alueelta ovat länteen kohti Turrin metsäalueita, jossa on myös 
liito-oravalle soveltuvaa biotooppia, sekä itään pitkin Pyhäjärven rantaa. 
 
Etelään päin kulkuyhteys on todennäköisesti yli Naistenmatkantien, mutta 
tähän suuntaan ei ole lähettyvillä soveltuvia metsiköitä tai aikaisempia ha-
vaintoja liito-oravasta. Lähin esiintymä on Vähäjärven rannassa. Soukonkal-
lion alueelta on laadittu erillinen asemakaavan mukainen liito-oravaselvitys 
(Ramboll Finland 2009). 
 
9.2.1.2 Vähäjärven-Vuorenhaan esiintymä (liitekartta 2, kohde 2) 
Vuorenhaan alue on suojeltu merkinnällä sl Kurikan ja Vähäjärven asema-
kaavoissa. Alueella on useita kolopuita ja liito-oravalle hyvin soveltuvaa kal-
lionalushaavikkoa. Alueelta on tehty havaintoja liito-oravasta aikaisempina 
vuosina.  Kulkuyhteydet alueelta ovat pääosin etelään kohti Seiväskorven 
peltoalueen ympäröiviä soveltuvia elinalueita. Pohjoiseen yhteydet ovat huo-
nommat, koska aluetta ympäröi pohjoisen suuntaan Vähäjärvi ja rakennetut 
alueet. Liito-orava saattaa käyttää kulkuyhteyksinään myös vanhojen väljien 
pihojen suurta puustoa, sekä peltojen ja ojien reunusten pienempää puus-
toa, joten kulkuyhteys voi olla olemassa myös luoteeseen Lepomoision Mak-
karamäen kautta Soukonkalliolle. 
 
9.2.1.3 Kurikan esiintymä (liitekartta 2, kohde 3) 
Kurikan liito-oravaesiintymä on suojeltu Kurikan asemakaavassa, Liito- ja 
Leppähakana eli virkistysalueina, jolla on myös luonnonsuojelullista arvoa.  
Alueen liito-oravalle soveltuvat haavikot on suojeltu myös merkinnällä sl.  
Tärkeimmät kulkuyhteydet alueelta ovat pohjois-luoteeseen kohti Kompe-
rinmäen lehtoalueen esiintymiä, sekä kaakkoon kohti Vadelmakorven kos-
teikkoja. Yhteydet yli Kurikan tien kohti Vähäjärven esiintymiä ovat tällä 
hetkellä huonot, sillä Kurikantien itäpuolella ovat soveltuvat siirtymä metsät 
on  hakattu.  
  
9.2.1.4 Komperinmäen-Vadelmakorven liito-oravaesiintymä (liitekartta 

2, kohde 4) 
Komperinmäen lehto- ja vanhan metsän alueen liito-oravaesiintymä on to-
dennäköisesti selvitysalueen ydinpopulaatiota, sillä alueelta on havaintoja 
useilta vuosilta.  Vuonna 2009 selvitysalueen havainnot tehtiin Naistenmat-
kantien eteläpuolella sijaitsevia peltoalueita reunustavista haavikoista sekä 
metsäalueen keskiosasta hakkuuaukean reunassa sijaitsevasta kuusikosta. 
Varsinainen liito-oravan pesintä oli todennäköisesti tässä kuusikossa. Alueel-
le on laadittu erillinen, asemakaavan mukainen liito-oravaselvitys vuonna 
2009 (Ramboll Finland, 2009).  
 
Pääyhteydet alueelta ovat todennäköisesti pohjoiseen Haikanpuistoon, jossa 
kesän 2009 selvityksissä löydettiin liito-oravan papanoita, ja edelleen Pyhä-
järven rantaan. Etelään kulkee yhteys Vadelmakorven soveltuvien elinaluei-
den läpi itään Kurikan esiintymälle ja länteen mm. Kalliomäen alueelle ja 
mahdollisesti yli Naistenmatkantien.  Liito-oravan esiintymisestä  Partolan 
alueella ei ole havaintoja, mutta Nuolialan pieni metsäalue sekä Pereen kar-
tanopuisto ovat sille soveltuvia alueita. Luultavasti ne ovat kuitenkin niin 
pieniä ja eristyneitä, että liito-orava ei voi niitä hyödyntää.  
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9.2.1.5 Nuolialan ja Läpikäytävänkujan liito-oravaesiintymä (liitekartta 
2, kohde 5) 

Metsä on järeää ja lahoavaa puuta on kohtalaisesti. Kasvupaikkatyypiltään 
alue on lehtomaista kangasta. Alue on yksityisen maanomistajan omistuk-
sessa ja vanhassa asemakaavassa alueelle on osoitettu asuin-, toimisto- ja 
liiketilaa. Vuoden 2012 selvityksissä alueelta löytyi hyvin papanoita sekä 
pesintään sopivia kolopuita. Läheisen kerrostalon pihasta löydettiin myös 
runsaasti papanoita (Korte 2012). 
 
Kulkuyhteys Naistenmatkantien yli Kalliomäkeen tulisi parantaa, sillä kulku-
yhteys on heikentynyt puuston poiston vuoksi. Myös kulkuyhteyttä Pyhäjär-
ven rannan suuntaan tulisi parantaa esimerkiksi istuttamalla puita. 
 
Alue on erittäin merkittävä pohjoisen liito-oravaesiintymän kannalta ja tulisi 
säilyttää kaavassa suojeltuna alueena. 
 
9.2.1.6 Haikanlahden liito-oravaesiintymä (liitekartta 2, kohde 6) 
Haikanlahdelta on liito-oravan jätöshavaintoja usealta vuodelta. Viimeisim-
mät havainnot ovat vuodelta 2010, jolloin papanoita oli runsaasti suurten 
kuusten tyvellä. Alueella on pesintään soveltuvia kolopuita ja pönttöjä. 
 
Läheisiä soveltuvia alueita löytyy Haikasta ja Nikkelinlahdelta. Mahdollinen 
kulkuyhteys on myös itään Soukonkallion esiintymälle rantaa pitkin sekä 
Haikasta etelään Komperinmäelle ja Kurikkaan. viheryhteyksien avulla voi-
daan varmistaa kulkuyhteyksien säilyminen, jottei alue eristy muista liito-
oravaesiintymistä.  
 
9.2.1.7 Muut soveltuvat alueet ja kulkureitit 
Alueella havaitut muut liito-oravalle soveltuvat alueet sekä Pyhäijärven ran-
taan suositellut kulkuyhteydet on esitetty kartassa 2.  

Liito-oravia on tavattu myös Kalliomäen alueella vuonna 2008 tehdyssä sel-
vityksessä. Kalliomäen alueelta ei löydetty liito-oravan varsinaista pesintää 
(liitekartta 2, kohde 7). 

Liito-oravalle soveltuvia alueita, joista ei ole todennettuja papanahavaintoja, 
on myös Seiväskorven peltoalueiden ympärillä, Vähä-Naistenjärven pohjois-
puolella sijaitsevassa rinteenaluskuusikossa, sekä Pyhäjärven rannassa.  

Myös Haikanpuiston itäpuolella sijaitsevassa haavikossa havaittiin merkkejä 
liito-oravasta. 

10. EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit, uhanalai-
set lintulajit ja niiden elinympäristöt  

Alue on pääosin rakennettua aluetta ja talousmetsiä, joten linnuston kannal-
ta selvitysalueella on vähän erityisen arvokkaita soveltuvia elinympäristöjä. 
Havaintojen perusteella ei ole nähtävissä mitään selkeää linnuston kannalta 
tärkeää lajistolista keskittymää. Elinympäristöjen laadun, maastokäyntien ja 
aikaisempien havaintojen perusteella linnuston kannalta merkityksellisim-
miksi alueiksi arvioitiin Komperinmäen lehtoalue ja vanha metsä, Haikan 
kartanopuisto sekä Pyhäjärven rannan rantavyöhykkeen lehdot, joissa on 
runsaasti vanhaa ja myös lahoa puustoa. Nämä alueet soveltuvat monille 
lehtomaisten rantametsien lajeille.  Erityisesti suojeltuja lintulajeja ei käytös-
sä olevan tiedon mukaan alueella ole havaittu.  

Seuraavassa luetteloidaan lintuhavaintorekisteriin Tiiraan 2006-2009 pesin-
täaikaan (1.5.-30.6.) ilmoitettuja, kesän 2009 selvityksissä sekä alueelle 
tehdyissä aikaisemmissa luontoselvityksissä havaittuja lajeja ja niiden esiin-
tymistä alueella. Lajinimen perässä oleva lyhenne kertoo lajin uhanalaissta-
tuksesta ( VU = vaarantunut, NT = silmällä pidettävä, Dir = EU:n lintudirek-
tiivin liitteen I laji, RT = alueellisesti uhanalainen, Vas = Suomen vastuulaji). 
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Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltuja (CR) tai erittäin uhanalaisia (EN) la-
jeja ei alueelta ole käytettävissä olevan tiedon mukaan tavattu. Lintuhavain-
not on merkitty karttaan 2. 

10.1 Vesistöt ja rannat 

10.1.1 Kuikka (Gavia arctica, Dir) 

Kuikka pesii harvalukuisena koko maassa. Sen elinympäristöä on useimmi-
ten  rauhalliset metsäjärvet, mutta se pesii myös kaupungissa rauhallisilla 
rannoilla. Kuikka on häirinnälle herkkä. Kuikkia havaittiin kesällä 2009 useita 
eripuolilla Pyhäjärven rantoja. Etenkin kivirannan pienen saaren ympäristös-
sä havaittiin useita Kuikkia ruokailemassa selvitysten yhteydessä. Pesinnästä 
ei ole varmuutta. Kuikka on suhteellisen yleinen Suomessa ja uhanalaisuus-
luokitukseltaan elinvoimainen. 

10.1.2 Kaakkuri (Gavia stellata, NT, Dir) 

Kaakkuri on harvalukuinen erämaisten metsäjärvien lintu. Kaakkuripareja on 
Suomessa arvioitu olevan vain noin 800-1000 paria. Pirkkalassa kaakkureita 
on havaittu ruokailemassa Pereensaaren sekä Nikkiläniemen edustalla olevi-
en Kukko- ja Kanasaaren edustalla.  

10.1.3 Kalatiira (Sterna hirundo, Vas, Dir) 

On uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa elinvoimainen, mutta vähentynyt 
Suomessa viime vuosikymmeninä. Kalatiiroja tavataan selvitysalueella aina-
kin Vähäjärvellä.  

10.1.4 Telkkä (Buchephala clangula, Vas, Dir) 

On uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa elinvoimainen, ja parimäärä on 
kokoajan kasvussa. Telkkä on elinympäristövaatimuksiltaan väljä ja sitä ta-
vataan selvitysalueella ainakin Vähäjärvellä. 

10.1.5 Laulujoutsen (Cygnus cygnus, Vas, Dir) 

Laulujoutsen on uhanlaisuusluokitukseltaan Suomessa elinvoimainen.  Selvi-
tysalueella sitä tavataan ainakin Vähä-Naistenjärveltä. 

10.1.6 Isokoskelo (Mergus merganser, NT, Vas) 

Isokoskelo on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa silmällä pidettävä, sitä 
on tavattu selvitysalueella Loukonlahdella. 

10.1.7 Tukkakoskelo (Mergus serrator, NT, Vas) 

Tukkakoskelo on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa silmällä pidettävä, 
sitä on tavattu selvitysalueella Pereensaaren edustalla. 

10.1.8 Valkoposkihanhi (Branta leucopsis, Dir) 

Valkoposki hanhi on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa elinvoimainen, 
sitä on tavattu selvitysalueella Loukonlahdella. 

10.1.9 Kuovi (Numenius arquata, Vas) 

Kuovi on uhanalaisuusluokitukseltaan elinvoimainen, kesantopeltojen ja kos-
teiden niittyjen laji. Selvitysalueella kuoveja on havaittu ruokailemassa Pe-
reen/Partolan peltoalueilla. 
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10.2 Vanhat metsät 

10.2.1 Tiltaltti (Phylloscopus collybita) 

Tiltaltti on iäkkäiden kuusimetsien laji, sitä tavattiin selvitysalueelta Kompe-
rinmäestä.  Komperinmäen alueelle teetettiin erillinen linnustoselvitys, jossa 
tiltaltteja arvioitiin pesivän alueella kaksi paria (Vihervaara 2009). Tiltaltin 
reviiri voi olla 3-4 hehtaarin suuruinen ja linnun sanotaan karttavan alle vii-
den hehtaarin metsiä, joten Komperinmäessä metsäalue tulee tiltaltin säily-
miseksi säilyttää yhtenäisenä suurempana alueena. Vuoden 2010 uhanalai-
suus luokituksen mukaan tiltaltin kanta on parantunut, eikä laji ole enää 
uhanalainen. 

10.2.2 Palokärki (Dryocopus martius, Dir) 

Palokärki on laji, joka viihtyy myös kaupunkimetsiköissä. Alueella palokärkiä 
on tavattu mm. Soukonkallion metsikössä, sekä vuoden 2008 asemakaavan 
mukaisessa selvityksessä Pereen peltoalueiden yhteydessä. Palokärjen pää-
asiallinen elinympäristö on vanhat järeät mäntymetsät, mutta se esiintyy 
nykyään myös muunlaisissa elinympäristöissä. Palokärki on taantumassa 
isojen puiden vähenemisen myötä. 

10.3 Lehtometsät  

10.3.1 Pikkutikka (Dendrocopus minor) 

Pikkutikan on havaittu aikaisempina vuosina pesivän Haikan vanhassa kar-
tanopuistossa. Pikkutikka on uudessa uhanalaisuusluokituksessa Rassi 
(2010) luokiteltu elinvoimaiseksi, eikä ole enää uhanalaisten lajien listalla. 
Pikkutikka ei ole erityisen harvinainen eteläisessä Suomessa, mutta sen 
esiintyminen ilmentää yleensä elinympäristön soveltuvuutta myös monille 
muille uhanalaisille lajeille ja se esiintyy yleensä luontoarvoiltaan arvokkais-
sa kohteissa, joissa esiintyy myös luonnon monimuotoisuuden kannalta ar-
vokasta lahopuuta ja kääpiä. Pikkutikasta on tehty havaintoja Pyhäjärven 
rantalehdoissa, etenkin Loukonlahdenalueella, mutta myös Pereessä. Lähtö-
tiedoissa on havaintoja myös pikkutikan esiintymisestä Haikan puistoalueen 
metsiköissä. 

10.4 Kulttuuriympäristöt  

10.4.1 Kottarainen (Sturnus vulgaris, Dir) 

Kottarainen on elinympäristövaatimuksiltaan väljä. Se esiintyy monenlaisis-
sa, avoimissa elinympäristöissä, kuten peltoalueilla ja vesijättömailla. Yleis-
kaava-alueella kottaraisia on tavattu Partolan ranta-alueella. Kottarainen on 
luokiteltu elinvoimaiseksi. 

10.4.2 Käenpiika (Jynx torquilla, NT) 

Käenpiian elinympäristöä ovat, niityt, puutarhat, puistot, valoisat seka- ja 
lehtimetsät ja avoimet havumetsät. Aikaisemmin käenpiian suosimia elinym-
päristöjä olivat vanhojen kartanoiden pihapiirit sekä rantojen hakamaat ja 
metsälaitumet. Käenpiikaa on tavattu selvitysalueella Pereen/Partolan alu-
eella. Käenpiian kanta on parantunut viime vuosina ja on silmällä pidettävä 
laji. 

10.5 Generalistit ja rikkonaiset reunusmetsiköt 

10.5.1 Pyy (Bonasia bonasia, Dir) 

Pyitä on havaittu Hannunharjun metsissä vuoden 2008 asemakaavan mukai-
sissa selvityksissä. Pyitä on havaittu myös Turrissa, Soukankalliolla sekä 
Pakkalankulmassa. Pyy on kuitenkin tavallisten metsien laji, jonka elinympä-
ristöjä on suhteellisen paljon yhä jäljellä. Pyyn tavallisia elinympäristöjä ovat 
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pellon- ja suonreunusmetsiköt, rehevät kuusivaltaiset lehtipuusekametsät, 
puronvarsilehdot, korvet ja jopa tiheän aluskasvillisuuden omaavat kaupun-
kimetsät.  

10.5.2 Käki (Cuculus canorus, RT) 

Käki on pesäloinen, jonka kanta Suomessa on taantuva, mutta joka on 
uhanalaisuusluokaltaan elinvoimainen. Käki on elinympäristövaatimuksiltaan 
väljä ja asuu hyvin monenlaisissa metsissä. Selvitysalueella käkiä on havait-
tu Loukonlahden rantametsissä. 

10.5.3 Leppälintu (Saxicola rubetra, NT, Vas) 

Leppälintu on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä, metsien pihojen 
ja puistojen lintu. Selvitysalueelta sitä on tavattu Pereen alueen rantametsi-
köistä. 

10.6 Karut kivikot, sora- ja hiekkakentät 

10.6.1 Kivitasku (Oenanthe oenanthe, VU) 

Kivitaskun kanta on taantunut maatalouden muutosten myötä. Laji esiintyy 
avomailla koko maassa, mutta kanta on vahvin Pohjois-Suomessa. Arvioitu 
kanta Suomessa on noin 50 0000-100 000 paria. Lajin elinympäristöjä ovat 
teollisuusalueet ja maatalousympäristöt. Kivitaskuja on havaittu selvitysalu-
eella Palmrothin tehdasalueella. 

10.7 Avoimet elinympäristöt 

10.7.1 Pensastasku (Saxicola rubetra) 

Pensastasku on yleinen jokivarsiniityillä, joutomailla, peltoaukeiden valtaoji-
en varsilla, laitumilla, avosoilla ja hakkuuaukoissa. Se vaatii elinympäristök-
seen riittävän laajan aukean elinympäristön, eikä viihdy jos elinalue kapenee 
liikaa. Vuoden 2010 uhanalaisuus arvioinnissa pensastasku on poistettu 
uhanalaisten lajien listasta ja on elinvoimainen. Pensastaskuja on havaittu 
selvitysalueella Pereen peltoalueilla.  

11. Johtopäätökset ja suositukset 

11.1 Luonnonoloiltaan merkittävimmät alueet ja maankäyttö 

Alueelta ei löydetty uusia luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Alu-
eella on kaksi luonnonsuojelualuetta (Nikkilänniemen luonnonsuojelualue ja 
Kalliomäen pähkinäpensaslehto), joiden läheisyyteen rakennettaessa tulee 
huomioida, että niiden luontoarvot säilyvät myös rakentamisen jälkeen.  

Alueelta löydettiin myös paikallisesti arvokkaita ja luokkaan muu luonnon-
suojelullisesti arvokas alue kuuluvia luontoarvokohteita. Luonnonsuojelulaki 
ei velvoita huomioimaan näitä kohteita maankäytön suunnittelussa, mutta 
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta näiden alueiden jättämi-
nen rakentamisen ulkopuolelle on suositeltavaa.  

11.2 Liito-oravan elinympäristöt 

Selvitysalueen maankäytön suunnittelussa olennaisinta on huomioida erityi-
sesti suojellun liito-oravan esiintymien säilyttäminen ja näiden ekologisten 
yhteyksien turvaaminen. 

Koska selvitysalueelta on tavattu luonnonsuojelulain 49§ tarkoittamia lisään-
tymis- ja levähdyspaikkoja, on maankäytön suunnittelussa huomioitava, että 
liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat säilyvät rakentamisen ulkopuolel-
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la. Pesäpuun säästäminen ei riitä, sillä tutkimusten mukaan liito-orava tar-
vitsee lisääntymispaikakseen vähintään neljän hehtaarin laajuisen metsäalu-
een. Lisääntymispaikkana ei siis voida pitää pientä laikkua pesäpuun ympä-
rillä. Varmistettua pesintää alueella ei todettu, mutta lähinnä Komperinmäen 
metsikössä on havaintoja niin usealta vuodelta, että metsikössä on todennä-
köinen pesäpaikka. Luonnonsuojelulain 49 §:ssä kielletään EU:n luontodirek-
tiivin IV(a) lajien, joihin liito-orava kuuluu, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen. Hävittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden seurauksena 
alue ei ole enää liito-oravalle soveltuva. Heikentämistä ei välttämättä tarkoi-
ta papanapuiden, kuten kuusien, ei kuitenkaan kolopuiden, jääminen raken-
tamisen alle tai hakkaaminen.  Lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämi-
nen tarkoittaa tilannetta, jossa osa esiintymän ydinalueesta, osia ruokailu- ja 
lisääntymisalueesta hakataan tai estetään liito-oravan liikkumista alueella. 

Liito-oravan kulkuyhteydet on säilytettävä jättämällä esiintymältä kulkuyhte-
yksiä laajemmille metsäalueille. Kulkuyhteydet ovat pääosin katkeamattomia 
puustoisia latvusyhteyksiä, joiden lisäksi liito-oravat voivat käyttää pihapiiri-
en puustoa ja ojanvarsien pensaikkoja kulkuyhteyksinään. Liito-orava käyt-
tää myös taimikoita ja puustoisia soita kulku yhteyksinään, jopa mieluummin 
kuin kuivia mäntymetsiä. Vanhan metsän sijasta, liito-oravien kulkuyhteydet 
voivat olla myös tavallista, korkeudeltaan yli 10 metristä, talousmetsää. Ra-
kentamisen ulkopuolelle jätettävien ekologisten käytävien leveys tulisi olla 
30-40 metriä. Liito-oravan on kuitenkin havaittu käyttävän myös kapeampia, 
vähintään kuitenkin viiden metrin levyisiä käytäviä.  Pyhäjärven rakentamat-
toman rantakaistaleen lehtipuuvaltaiset metsiköt toimivat ekologisten käytä-
vien lisäksi myös potentiaalisina ruokailualueina. 

11.3 Luonnonarvoiltaan merkittävimmät osakokonaisuudet 

Luontoarvojen huomioimisessa maankäytön suunnittelussa tulee pyrkiä ar-
vokkaimpien osakokonaisuuksien säilyttämiseen, yksittäisten esiintymien 
ja laikkujen huomioimisen sijaan. Osakokonaisuuksien ja verkostojen huo-
mioimisella luonnon monimuotoisuus voidaan säilyttää myös pitkällä aikavä-
lillä ja eliöiden liikkumista myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien elinympä-
ristöjen muutoksen vuoksi. Osakokonaisuuksien sisällä on erilaisia luontoar-
voja, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden. Arvokkaiksi osakokonai-
suuksiksi on määritelty sellaiset alueet, joilta löytyy useita erilaisia luontoar-
voja, ja joista muodostuu yhtenäinen verkosto. Arvoalueiden valinnassa on 
painotettu niitä luontoarvoja, jotka eniten ohjaavat maankäyttöä, kuten di-
rektiivilajien elinympäristöjä sekä luontotyypeiltään luonnon monimuotoi-
suuden kannalta arvokkaimpia elinympäristöjä.  

Seuraavassa on esitelty yleiskaava-alueen luonnonarvoiltaan merkittävim-
mät osakokonaisuudet.  Alueet on numeroitu karttaan 3. Luontoarvokoko-
naisuudet on arvioitu arvojärjestykseen, niiden luontoarvojen perusteella. 

Punaisella rasterilla on esitetty Komperinmäen lehtoalue sekä Nuolialan 
liito-oravaesiintymä, jonka liito-oravan elinympäristöt ja vanhanmetsän alue 
suositellaan merkittäväksi luo-alueena, sillä alueella on useita luontoarvoja 
ja liitteen IV-lajien elinympäristöjä. Alueen käyttöä suunniteltaessa on otet-
tava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäris-
töjen ja eliölajien esiintymisen säilyminen. Alueella ei tule harjoittaa sellaisia 
metsätaloustoimia, jotka vaarantavat kohteen suojeluarvojen säilymisen. 

Oranssilla rasterilla on esitetty alueet, joilla esiintyy luontoarvoja, ja jotka 
suositellaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle ja mahdollisimman 
luonnontilaan. Alueella tehtävät toimet on arvioitava niiden luontoarvojen 
perusteella, jotka on esitetty aikaisemmin tässä selvityksessä.  Alueen ase-
makaavoituksen ja muun käytön suunnittelun yhteydessä alueen luontoarvo-
jen asettamat vaatimukset tulee huomioida. Ne soveltuvat parhaiten luon-
nonmukaisiksi lähivirkistysalueiksi. 

Vihreällä rasterilla on esitetty luontoarvoalueita yhdistävät ekologiset käy-
tävät ja luontoarvoalueiden väliin jäävät suojavyöhykkeet. Nämä alueet suo-
sitellaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle ja niillä tehtävät toimet on 
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suunniteltava niin, ettei alueen toiminta suojavyöhykkeenä tai ekolo-
gisena käytävänä vaarannu. Liito-oravan ekologisen yhteyden säilymisen 
kannalta olennaista on, että latvusyhteys elinympäristöjen välillä ei katkea. 
Ekologiset käytävät ja suojavyöhykkeet suositellaan säilytettäviksi puustoisi-
na. Ne soveltuvat parhaiten maiseman- ja luonnonhoitoalueiksi. 

Osin ekologiset yhteydet on nyt suunniteltu peltoalueille. Asemakaavoituksen 
yhteydessä näille alueille on suositeltavaa suunnitella puustoisia yhteyksiä 
eläinten kulkumahdollisuuksien parantamiseksi. Partolan- ja Haikan ja Nuo-
lialan alueella tulee kuitenkin huomioida puustoisten alueiden suunnittelun 
yhteydessä, että alueen kulttuurimaisemalliset arvot eivät kärsi. 

Toisaalta ekologisia yhteyksiä on osoitettu vanhojen pientalovaltaisten tai 
väljien asuin- tai julkisten alueiden läpi. Näillä alueilla pihat ovat puistomai-
sia, tai kiinteistöjen välissä on jätetty erillisiä viherkäytäviä, esim. Vähäjär-
ven ja Pakkalankulman alueella. Nämä alueet suositellaan jätettäviksi mah-
dollisimman paljon nykyisen kaltaisiksi eikä rakentamisen tiivistämistä näillä 
alueilla suositella. 

11.3.1 Komperinmäen lehdon-Liito- ja Leppihaan –Vadelmakorven- 
Haikanpuiston alue (karttaliite 3, kohde 1) 

Tämä luontoarvokokonaisuus arvioitiin alueen merkittävimmäksi luontoarvo-
kokonaisuudeksi. Alueeseen kuuluu Komperinmäen lehdon ja vanhan metsän 
alue, jossa elää liito-oravia, lepakoita ja vanhan metsän lintulajeista tiltaltti. 
Alue liittyy sen eteläpuolella Vadelmakorven kosteikko- ja lähdealueeseen, 
jonka kasvillisuus on lähteisen lehdon kasvillisuutta ja jossa on myös liito-
oravalle soveltuvaa elinympäristöä. Pohjoispuolella, Naistenmatkantien yli on 
Haikan puistoalue, jossa kasvaa runsaasti jalopuita, ja jossa on tehty myös 
havaintoja liito-oravasta. Alue liittyy edelleen Pirkkalan rantoja kiertävään 
lehtovyöhykkeeseen. Tärkeä ekologinen käytävä on Haikanoja, jonka varren 
puusto on nyt hakattu. Kaavoituksen yhteydessä suositellaan että esim. Hai-
kanojan vartta kulkisi puustoinen yhteys Haikan puistosta Pyhäjärven ran-
taan.  Tärkeimmät ekologiset yhteydet kulkevat kaakkoon Hannunharjun yli 
ja viheryhteystarve olisi arvion mukaan kohti Korven ja Hannunharjun aluet-
ta VT3:n yli. 

11.3.2 Pirkkalan Pyhäjärven rantavyöhykkeet (karttaliite 3, kohde 2) 

Näsijärven rantoja kiertävä rantalehtovyöhyke on toinen merkittävä luonto-
arvokokonaisuus alueella. Alueeseen kuuluu luonnontilaisuudeltaan ja luon-
toarvoiltaan erilaisia kohteita ranta-alueella. Merkittävimmät kohteet on 
merkitty karttaan 3 oranssilla rasterilla. Alue toimii todennäköisesti ekologi-
sena käytävänä ja on rakentamattomana ranta-alueena paikallisesti arvokas 
elinympäristö. Alueeseen kuuluvaa Haikanniemen arvoa nostaa myös alueen 
liito-oravaesiintymä. Alueeseen kuuluu kulttuurimaisemallisilta arvoiltaan 
maakuntakaavassa arvo alueita kuten Virkaniemi, ja Partolan kulttuurimai-
sema sekä asemakaavoissa suojeltuja lehtoja ja kosteikkoja sekä Nikkilän-
niemen luonnonsuojelualue.  

11.3.3 Vähäjärven- Vuorenhaan- Vähä Naistenjärven alue (Soukonkal-
lion alue) (karttaliite 3, kohde 3) 

Vähäjärven ranta-alueet ovat olleet linnustollisesti arvokkaita. Näihin aluei-
siin liittyy Vuorenkallion lehdon ja vanhan metsänalue, jossa on myös liito-
oravalle soveltuvaa elinympäristöä ja havaintoja liito-oravasta. Alueella kul-
kee osin luonnontilaisen kaltainen Vähä-oja ja alueen eteläosissa on liito-
oraville ja lepakoille soveltuvia elinympäristöjä. Alueelta on viheryhteystarve 
VT3:n yli Jasperinojan luontoarvoiltaan arvokkaille alueille ja ekologinen käy-
tävä läpi Lepomoision alueen liittää Soukonkallion liito-oravien ja lepakoiden 
elinympäristöt ja Pyhäjärven rantavyöhykkeen alueeseen.  
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11.3.4 Pereen-Partolan-Nuolialan-Kallionmäen alue (karttaliite 3, kohde 
4) 

Alueeseen kuuluu Nuolialan-Partolan kulttuurimaisema ja Nuolialan asutus-
maisema sekä Kalliomäen pähkinäpensaslehto ja Kalliomäen liito-oravan 
elinympäristöt sekä Pereen kartanon puisto, jossa kasvaa rehevää lehtoa ja 
jalopuita. Alue toimii ekologisena käytävänä Komperinmäen-Vadelmakorven 
alueelta kohti Pyhäjärven rantaa. Käytävä yhdistää myös Nuolialan uusim-
man liito-oravaesiintymän ja Kalliomäen. Nuolialasta on yhteys myös Lou-
konlahteen. Pereen saaressa on lisäksi lepakoiden ruokailualueita ja Pereen-
saaren lähettyvillä ja rantalehdoissa on tehty havaintoja uhanalaisista ja 
lintudirektiivin liitteen I-lajeista. 

12. Lähtötiedot: 

Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt, Pirkanmaan liiton julkai-
su B97 

Arvokkaita luontokohteita Pirkkalassa (PYY) (1989) 

Pirkkalan kunnan ympäristönhoitosuunnitelma, luontoinventointi ja suojelta-
vat alueet (1989) 

Pirkkalan kynäjalavat (1996) 

Pirkanmaan perinnemaisemat (PIR 1999) 

Pirkkalan yleiskaavan maisemaselvitys (2003) 

Pirkkalan kunnan keskustan sisääntuloväylien maisemaselvitys (2003) 

Selvitys Pirkkalan kunnan Kurikan asemakaavan laajennusosan liito-
oravatilanteesta (2003) 

Pirkkalan kunnan viheralueohjelma (2003) 

Naistenmatka-Niemenmaan alueen biotooppi-, kasvillisuus- ja liito-
oravaselvitys (2003) 

Pirkkalan Killo-Toivio -alueen liito-oravaselvitys (2004) 

Pirkkalan Killo-Kurikan -metsäalueen liito-oravaselvitys (2004) 

Pirkkalan Lastenojan asemakaava-alueen liito-oravaselvitys (2007) 

Pirkkalan Lastenojan asemakaava-alueen eliöstö- ja biotooppiselvitys (2007) 

Loukonlahden asemakaava-alueen nro. 8 eliöstö- ja biotooppiselvitys (2007) 

Niittyjen ja peltojen kartoitus, Pirkkalan kunta, ProAgria (2007) 

Eliöstö- ja biotooppiselvitys 2008, Linnakorpi-Linnakallio (176) ja Linnakorpi-
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1. Kansainvälisesti arvokkaiksi kohteiksi luokitel-
laan: 

 NATURA 2000 – verkoston alueet 
 Ramsar – alueet 
 kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet 

2. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuulu-
vat: 

 kansallispuistot 
 luonnonpuistot 
 erämaa-alueet 
 suojeluohjelmien kohteet 
 kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA –alueet) 
 koskiensuojelulain mukaiset vesistöt 
 valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet 
 kohteet, joilla on vesilain (VL 15a§, VL 17a§) mukaisia suojeltavia 

luontotyyppejä 
 kohteet, joilla on luonnonsuojelulain 29 § mukaisia suojeltavia luon-

totyyppejä 
 erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat (LSL 47§ / LSA 21 §) 
 luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien esiintymät (LSL 49§ /LSA 22§) 
 muut arvokkaat luonnonsuojelualueet 
 valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat 

 
Listassa mainitut luonnonsuojelulain suojeltavat luontotyypit (LSL 29§) ovat: 

1 luontaisesti syntyneet, merkittäviltä osain jaloista lehtipuista koostu-
vat metsiköt 

2 pähkinäpensaslehdot 
3 tervaleppäkorvet 
4 luonnontilaiset hiekkarannat 
5 merenrantaniityt 
6 puuttomat tai luontaisesti vähäpuustoiset hiekkadyynit 
7 katajakedot, lehdesniityt 
8 avointa maisemaa hallitsevat suuret yksittäiset puut ja puuryhmät 

 
Listassa mainitut vesilain (1.luku 15 a§ ja 17 a§) mukaiset suojeltavat luon-
totyypit ovat: 

1 Pienet lammet ja järvet (enintään 1 ha) muualla kuin Lapin läänissä 
2 Fladat ja kluuvijärvet (enintään 10 ha) (15a§) 
3 Luonnontilaiset lähteet (17a§) 
4 Luonnontilaiset uomat (17a§) 
 

3. Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaiksi 
kohteiksi luokitellaan: 

 valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi 
luokitellut kohteet 

 seutu- ja maakuntakaavan suojeluvaraukset 
 alueellisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat 
 maakunnallisesti / seudullisesti merkittävät muut luontokohteet 

LIITE 1 
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4. Paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi luokitellaan: 

 kohteet, joilla on metsälain 10§:n mukaisia erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä 

 yleis- ja asemakaavojen suojeluvaraukset 
 paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat 
 muut mahdolliset paikallisesti harvinaiset ja edustavat luontokohteet 

1.1 Listassa mainitun metsälain (10§:n) mukaisia erityisen tär-
keitä elinympäristöjä ovat: 

1 lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien 
norojen sekä pienten lampien välittömät lähiympäristöt 

2 ruoho – ja heinäkorvet, saniaiskorvet sekä lehtokorvet ja Lapin lää-
nin etelä-puolella sijaitsevat letot 

3 rehevät lehtolaikut 
4 pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla 
5 rotkot ja kurut 
6 jyrkänteet ja niiden välittömät alusmetsät 
7 karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, 

kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja rantaluhdat 

1.2 Lisäksi luonnonsuojelullisesti muita arvokkaita kohteita 
ovat: 

ne luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet, joita ei ole sisällytetty edellä 
mainittuihin luokkiin, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen 
kannalta tärkeitä. Näihin luetaan esimerkiksi ekologiset käytävät. Lisäksi 
Luonnonsuojelullisesti arvokkaita ovat luonnonmuistomerkit ja suuret yhte-
näiset tavanomaisen luonnonalueet. 

 
 


