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1 Johdanto 

Tämä luontoselvitys liittyy Pirkkalan Koiviston asemakaavan täydennykseen (nro 249). Tämä 
luontoselvitys käsittää selvitysalueen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen sekä liito-orava- 
ja lepakkoselvityksen. Selvitysalue sijoittuu Pirkkalan kuntaan Sorkkalan alueelle, Tampere-
Pirkkala-lentoaseman koillispuolelle (Kuva 1 ja Kuva 2). Työn tilaajana on Pirkkalan kunta ja 
työn yhteyshenkilönä on toiminut Mika Raatikainen.  

 

Kuva 1. Aluerajaus on esitetty sinisenä rajauksena. 
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Kuva 2. Selvitysalue käsittää yllä olevaan karttaan punaisella merkityn alueen.  

2 Kasvillisuus ja luontotyypit 

2.1 Aineisto ja menetelmät 

Lähtötietoina tilattiin tiedot uhanalaisista ja rauhoitetuista lajeista Eliötiedot-tietojärjestel-
mästä (Pirkanmaan ELY-keskus 2017). Muina lähtötietoina käytettiin Ympäristöhallinnon paik-
katietoaineistoja (OIVA-palvelu), Luonnonvarakeskuksen paikkatietoaineistoja (Valtakunnalli-
sen metsieninventoinnin aineistot) sekä alueen ilmakuvia ja peruskarttoja. 

Maastoinventointi toteutettiin 1.9.2017. Maastoinventoinnin ja tämän raportin on laatinut 
MMM Hanna Suominen Sito Oy:stä. Maastoinventoinnissa kartoitettiin selvitysalueen kasvilli-
suustyypit, kasvillisuus yleispiirteisesti sekä alueen luontotyypit. Pääpaino oli selvittää selvi-
tysalueella mahdollisesti esiintyvät luonnonsuojelulain ja vesilain luontotyypit, uhanalaiset 
luontotyypit sekä muut huomionarvoiset luonnonympäristön kohteet. Metsälakikohteita ei 
kartoitettu, koska ne sisältyvät oleellisilta osin uhanalaisiin luontotyyppeihin. Selvitysalue kul-
jettiin kattavasti läpi.  
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2.2 Epävarmuustekijät 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoitukseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä, sillä 
kartoitusajankohta oli sovelias kasvillisuuden ja biotooppien kartoittamiseen. Yksittäisten kas-
vilajien havaitsematta jääminen on aina mahdollista, mutta luontotyyppien ja alueen yleispiir-
teiden perusteella pystytään riittävällä tarkkuudella määrittämään alueen arvot.  

2.3 Kasvillisuus ja lajisto 

Kasvimaantieteellisessä jaottelussa selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle vyöhykkeelle (Kal-
liola 1973). Selvitysalueen runsaimpina metsätyyppeinä esiintyy rehevää käenkaali-mustikka-
tyypin lehtomaista kangasta (OMT) sekä tuoreen kankaan mustikkatyypin (MT) metsää. Selvi-
tysalue on pääosin metsätalouskäytössä ja selvitysalueen pohjoisosaan sijoittuu pienialaisesti 
kuusi- ja mäntyvaltaista kasvatusmetsikköä. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsee laaja niitty-
alue. Selvitysalueella ei sijaitse kallioita eikä soita. Selvitysalueen kasvillisuustyypit on esitetty 
sivun 5 kartassa.  

Puusto on kuusivaltaista ja lisäksi esiintyy mäntyä ja koivua paikoitellen (Kuva 5). Pensasker-
roksessa runsaimpana lajina on pihlaja ja myös taikinamarjaa kasvaa satunnaisesti. Lehtomais-
ten kankaiden kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat käenkaalin lisäksi metsäimarre, metsäkur-
jenpolvi ja metsäorvokki. Myös sinivuokkoa kasvaa muutamalla rehevimmällä kohteella. Poh-
jakerrosta hallitsee seinäsammal.  

Selvitysalueen toinen vallitseva metsätyyppi on mustikkatyypin (MT) tuore kangas. Puusto on 
kuusivaltaista ja lisäksi esiintyy mäntyä ja koivua paikoitellen. Alikasvoksena kasvaa pihlajan-
taimia. Tuoreiden kankaiden kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat mustikan lisäksi oravan-
marja, metsätähti, nuokkutalvikki ja metsäalvejuuri. Pohjakerrosta hallitsee metsäkerrossam-
mal ja isokynsisammal. 

Selvitysalueen etelä- ja länsiosassa esiintyy pienialaisesti tuoretta lehtoa. Puusto on kuusival-
taista, lisäksi esiintyy paikoitellen koivua ja haapaa. Kenttäkerroksen tyyppilajistoa ovat mm. 
kielo, ahomansikka, sinivuokko, valkovuokko, käenkaali, karhunputki, metsäkurjenpolvi ja 
metsäorvokki. Mustakonnanmarjaa (Kuva 7) ja jänönsalaattia esiintyy paikoitellen. Pensasker-
roksessa esiintyy taikinanmarjaa ja paikoitellen punaherukkaa. 

Paahteisia ja ketomaisia ympäristöjä esiintyy tien varressa paikoitellen. Tienvarren kasvillisuus 
on pääasiassa metsävarpuvaltaista. Valtatien varressa kasvaa mm. kanervaa, puolukkaa, aho-
mansikkaa, päivänkakkaraa, kieloa, nurmitädykettä, maitohorsmaa, hiirenvirnaa, pujoa, pie-
taryrttiä, siankärsämöä ja keto-orvokkia.  

Sähkölinja kulkee selvitysalueen halki itä-länsisuunnassa ja sähkölinjan alla kasvaa mm. kata-
jaa, maitohorsmaa, sananjalkaa, pajukkoa ja vadelmaa (Kuva 6). Korkeakasvuista suurruoho-
valtaista niittyä kasvaa selvitysalueen eteläosassa (Kuva 8). Lajistoon kuuluvat mm. vadelma, 
maitohorsma, mesiangervo, timotei, vuohenputki, koiranputki, puna-apila, valkoapila, pietar-
yrtti, pujo, voikukka, hiirenvirna ja siankärsämö. Lisäksi niityllä kasvaa paikoitellen kuusen-
taimia ja koivuja pienissä ryhmissä. Selvitysalue rajautuu itä- ja eteläosastaan peltoalueisiin 
(Kuva 9). 

Alueen eteläosassa on ojan varressa kosteikkoa, jossa vallitsee luhtainen kasvillisuus (Kuva 11). 
Kosteikkoalueen puuston muodostavat haapa, hieskoivu ja pajut (mm. raita ja kiiltolehtipaju). 
Kosteikon luhtaista kasvillisuutta edustavat mm. vehka, kurjenjalka, suo-orvokki, suoputki, 
rentukka, luhtamatara ja pullosara. 
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Kuva 3.  Alueen kasvillisuustyypit. 
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Kuva 4. Alueen huomionarvoiset kohteet. 
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Kuva 5. Selvitysalueen pohjoisosan harvennettua kuusivaltaista sekametsää. 

 

Kuva 6. Selvitysalueen poikki kulkevan sähkölinjan alapuolista kasvillisuutta, mm. sananjalkaa, 
maitohorsmaa, vadelmaa, katajaa ja pajukkoa. 
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Kuva 7. Mustakonnanmarjaa tuoreen lehdon alueella.  

 

 

Kuva 8. Selvitysalueen eteläosan suurruohovaltaista kasvillisuutta, mm. vuohenputkea, mesi-
angervoa, pujoa, maitohorsmaa, siankärsämöä ja valkoapilaa. 
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Kuva 9. Selvitysalue rajautuu itä- ja eteläosastaan peltoalueisiin.  

 

Kuva 10. Selvitysalueen eteläosan haavikkoa pellon reunassa. 
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Kuva 11. Selvitysalueen eteläosan luhtaista kasvillisuutta, mm. kurjenjalkaa, pullosaraa, ren-
tukkaa ja luhtamataraa. 

 

Kuva 12. Taikinamarjaa tuoreen lehdon alueella. 
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2.4 Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit 

Uhanalaisrekisterin mukaan alueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien havaintoja (Pirkan-
maan ELY-keskus 2017) eikä maastokäynnin yhteydessä havaittu uhanalaisia tai suojeltuja la-
jeja. 

2.5 Tulokset  

Arvokkaisiin luontotyyppeihin on luettu ne alueella esiintyvät luontotyypit, jotka ovat luon-
nonsuojelulailla tai vesilailla suojeltuja, uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Lisäksi tavanomai-
sesta poikkeavia ympäristöjä voidaan esittää huomionarvoisina luontotyyppeinä. 

Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain 11 
§:n suojeltuja vesiluontotyyppejä.  

Selvitysalueen etelä- ja länsiosassa esiintyy pienialaisesti tuoretta lehtoa. Selvitysalueen tuo-
reet lehdot kuuluvat tuoreisiin keskiravinteisiin lehtoihin, jotka on luokiteltu koko maassa vaa-
rantuneeksi luontotyypiksi (VU). Tuore keskiravinteinen lehto on Suomen yleisin lehtoluonto-
tyyppi. Lehtojen uhanalaisuus perustuu ensisijaisesti niiden edustavuudessa tapahtuneeseen 
heikentymiseen, ei niinkään pinta-alan pienentymiseen. Selvitysalueen tuoreet lehdot ovat ta-
vanomaisia tuoreita lehtoja lajistollisesti. 

3 Liito-orava 

Liito-orava on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV 
(92/43/EEC) laji. Liito-orava on luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi (NT = Near 
Threatened) (Liukko ym. 2015). Luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin mukaan lajin lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kieltoon voidaan ha-
kea poikkeuslupaa alueelliselta ELY-keskukselta. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä 
on, että lajin suotuisa suojelutaso ei heikkene, hankkeella ei ole muuta toteuttamisvaihtoeh-
toa ja hanke on yhteiskunnan edun mukainen. 

3.1 Aineisto ja menetelmät 

Selvitystä varten tilattiin aiemmat liito-oravan havaintotiedot selvitysalueelta ja sen ympäris-
töstä ympäristöhallinnon ylläpitämästä uhanalaisten lajien rekisteristä (Hertta 2017). Lähtöai-
neistona on käytetty myös Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja. Puusto-
tiedot pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventoinnin metsävaratie-
toihin (VMI).  

Ympäristöhallinnon rekisterissä ei ole aikaisempia havaintotietoja liito-oravasta selvitysalu-
eelta. Liito-oravaselvityksen laadinnasta on vastannut MMM Hanna Suominen Sito Oy:stä. 
Maastoinventointi toteutettiin 1.9.2017. Selvitysalue kuljettiin kattavasti läpi.  

Liito-oravan havainnointi perustui elinympäristötarkasteluun sekä jätösten ja sopivien pesä-
kolojen havainnointiin. Liito-oravan asutut ympäristöt ovat maastokäynnin ajankohtana löy-
dettävissä inventoinneissa luotettavasti. Sen sijaan lajin ravinnonhankintaan käyttämiltä alu-
eilta ei välttämättä löydetä jälkiä, jos kyseessä on satunnaisesti ravinnonhankintaan tai liikku-
miseen käytetty ympäristö. Oleellisinta on kuitenkin havaita lajin keskeiset elinympäristöt, 
joita yksilö käyttää pesintään ja ruokailuun. Nämä voidaan selvittää varsin luotettavasti esite-
tyn menetelmän avulla. Selvitys antaa tiedon selvitysajankohtana olleesta tilanteesta liito-ora-
van esiintymisen suhteen. Tuloksia ei voida pitää ”pysyvinä”, koska laji voi levittäytyä myö-
hemmin sille sopiviin elinympäristöihin.  
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3.2 Tulokset 

Lajille soveltuvat elinympäristöt ovat kuusi- ja/tai lehtipuuvaltaisia varttuneita tai hakkuukyp-
siä tuoreen kankaan, lehtomaisen kankaan metsiä tai lehtometsiä. Uhanalaisrekisterin mu-
kaan alueelta ei ole aiempia tunnettuja havaintoja liito-oravan esiintymisestä (Pirkanmaan 
ELY-keskus 2017). Maastokäynnin yhteydessä ei havaittu merkkejä liito-oravasta (ulostepapa-
noita tai pesäkoloja).  

Selvitysalueen eteläosassa sijaitsee melko paljon liito-oravalle sopimatonta elinympäristöä. 
Tämä laaja niittyalue heikentää tällä hetkellä avoimena ympäristönä lajin mahdollisuutta liik-
kua selvitysalueen poikki. Liito-oravalle soveltuvaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää si-
jaitsee Lentoasemantien ja Varuskunnantien läheisyydessä selvitysalueen pohjoisosassa. Jä-
reiden kuusten lisäksi alueella kasvaa myös jonkin verran haapaa. Selvitysalueen eteläosassa 
esiintyy pellon reunassa haavikkoa, joka on myös potentiaalista elinympäristöä liito-oravalle. 
Alueella kasvaa myös järeitä haapoja.  

Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia kuolemaansa saakka ja varsin lyhytikäisiä. Liito-orava 
elää keskimäärin 1–2 vuoden ikäiseksi. Naaraan kuoltua sen asuttama reviiri jää tyhjäksi, joten 
sopivatkin liito-oravametsiköt voivat joinain vuosina olla asumattomia, kunnes ne ehkä asute-
taan uudelleen (K. Hanski 2016). 

4 Lepakot 

Suomessa on tavattu kaiken kaikkiaan 13 eri lepakkolajia, nämä kaikki ovat lueteltu EU:n luon-
todirektiivin (92/43/EEC) liitteessä IV (a). Suomi liittyi vuonna 1999 Euroopan lepakoidensuo-
jelusopimukseen (EUROBATS). Sopimus velvoittaa huolehtimaan lepakoiden suojelusta lain-
säädännön kautta ja säilyttämään ja suojelemaan lepakoille merkittäviä ruokailualueita. Lepa-
kot ovat myös luonnonsuojelulailla rauhoitettuja. Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan lepakoi-
den lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Näitä ovat 
lisääntymispaikat, muut kesä-, kevät- ja syysaikaiset päiväpiilot sekä talvehtimispaikat.  

Suomessa 13 esiintyvästä lepakkolajeista yleiseksi on arvioitu pohjanlepakko (Eptesicus nilsso-
nii), vesisiippa (Myotis daubentonii), viiksisiippa (M. mystacinus), isoviiksisiippa (M. brandtii) 
ja korvayökkö (Plecotus auritus). Levinneisyytensä perusteella hankealueella voi esiintyä kaik-
kia Suomessa tavattuja lepakkolajeja. (Lappalainen 2003, SYKE 2014. www.ymparisto.fi/laji-
esittelyt). 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat hyönteissyöjiä. Lajit ovat kokoonsa nähden ver-
rattain pitkäikäisiä ja ne lisääntyvät hitaasti. Lepakot saavat vuosittain noin 1-2 poikasta. Le-
pakot ovat yöeläimiä ja lentäessään hahmottavat ympäristöään kaikuluotauksen avulla. 

Kesäaikaan lepakoita voidaan tavata monenlaisista päiväpiilopaikoista, kuten puiden koloissa, 
kaarnan alla, linnunpöntöissä tai muissa ahtaissa ja lämpöisissä paikoissa. Lepakkonaaraat 
muodostavat piilopaikkoihinsa pesimäyhdyskuntia, jotka yleisimmin koostuvat muutamasta - 
kymmeniin naaraisiin. Tyypillisimmin pesimäyhdyskunnat sijaitsevat rakennusten yhteydessä. 
Yöaikaan lepakot saalistavat hyönteisiä pääasiassa päiväpiilojen lähialueella, mutta voivat tar-
peen mukaan vierailla kilometrien etäisyydellä paremmilla ruokailualueilla (Lappalainen 
2003). 

Lepakot parittelevat syksyisin ja kerääntyvät niin kutsuttuihin syysparveilupaikkoihin. Osa le-
pakoista muuttavaa talveksi etelään maamme rajojen ulkopuolelle ja osa talvehtii Suomessa. 
Talvehtivat lepakot vaipuvat horrokseen yli puoleksi vuodeksi. Hyvä talvehtimispaikka on rau-
hallinen ja sopivan kostea, ominaisuuksiltaan tasainen ympäristö. Tällaisia voivat olla esimer-
kiksi luolat, kalliohalkeamat, maakellarit tai louhikot.  
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4.1 Aineisto ja menetelmät 

Selvitys on laadittu Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen kartoitusohjeiden mukaisesti. 
Maastotyöt kohdistettiin lepakoiden kannalta oleelliseksi arvioituihin ympäristöihin kuitenkin 
siten, että selvitysalue tuli kauttaaltaan. 

Alueelle tehtiin maastokäynti 1.9.2017. Kartoitus tehtiin havainnointiin soveltuvissa olosuh-
teissa eli sopivan tyynenä ja lämpimänä ajankohtana, jolloin lämpötila oli vähintään 10 °C. Ha-
vainnoinnissa käytettiin ultraäänidetektoria (Ciel Electronique Observer Heterodyne Bat De-
tector), joka muuntaa lepakoiden käyttämät korkeat kaikuluotausäänet ihmiskorvin kuulta-
viksi. Detektorilla voidaan kuunnella ja määrittää lepakoita reaaliajassa heterodyne-menetel-
mällä. Maastotyöt toteutti MMM Hanna Suominen Sito Oy:stä. 

4.2 Tulokset 

Maastokäynnin yhteydessä ei tehty havaintoja lepakoista.  

5 Yhteenveto  

Arvokkaisiin luontotyyppeihin on luettu ne alueella esiintyvät luontotyypit, jotka ovat luon-
nonsuojelulailla tai vesilailla suojeltuja, uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Lisäksi tavanomai-
sesta poikkeavia ympäristöjä voidaan esittää huomionarvoisina luontotyyppeinä. 

Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain 29 §:n suojeltuja luontotyyppejä eikä vesilain 11 
§:n suojeltuja vesiluontotyyppejä.  

Selvitysalueen etelä- ja länsiosassa esiintyy pienialaisesti tuoretta lehtoa. Selvitysalueen tuo-
reet lehdot kuuluvat tuoreisiin keskiravinteisiin lehtoihin, jotka on luokiteltu koko maassa vaa-
rantuneeksi luontotyypiksi (VU). Tuore keskiravinteinen lehto on Suomen yleisin lehtoluonto-
tyyppi. Lehtojen uhanalaisuus perustuu ensisijaisesti niiden edustavuudessa tapahtuneeseen 
heikentymiseen, ei niinkään pinta-alan pienentymiseen. Selvitysalueen tuoreet lehdot ovat ta-
vanomaisia tuoreita lehtoja lajistollisesti.  

Maastokäynnin yhteydessä ei havaittu merkkejä liito-oravasta (ulostepapanoita tai pesäko-
loja) eikä lepakoista. 
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