PARTOLA OYK
LUONTOARVOJEN EDISTÄMINEN OSANA
SUUNNITTELUA

LUONNON NYKYTILA
Maastokäynnillä 18.3.2020 alueelta
selvitettiin liito-oravan esiintyminen,
kasvupaikkatyypit, sekä alueen
lepakkopotentiaali. Maastokäynnistä vastasi
FM ekologi Elviira Ritari Ramboll Finland
Oy:sta.
Lähtöaineistot
•

Uhanalaiset lajit (Tampereen kaupunki, ELYkeskus)

•

Pirkanmaan ekologinen verkosto 2014

•

Tampereen kaupunkiseudun
metsäekologinen verkosto 2018

•

Pirkkalan kaava-alueen lepakkoselvitys 2009

•

Pirkkalan taajama-alueen liito-oravaselvitys
2019

•

Härmälänojan (Tampere) yläosan ja
Pärrinkosken alueen kunnostuksen
yleissuunnitelma 2020

•

Partolan osayleiskaava 2001

•

Pirkkalan taajamayleiskaava 2020

•

Yleiskaava 1995

•

Tampereen kantakaupungin yleiskaava 2040

•

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

LUONNON NYKYTILA - YHTEENVETO
• Alueelta ei ole havaittu:
• Huomionarvoisia lajeja tai luontotyyppejä
• Metsälain 10§ tarkoittamia arvokkaita elinympäristökuvioita

• Vesilain 11§ mukaisia kohteita
• Luonnonsuojelulain 29§ tarkoittamia suojeltuja luontotyyppejä

• Alueen länsiosan metsäalueet osin potentiaalisia liito-oravalle ja lepakoille

• Veskan pohjoispuoleisesta rinnemetsästä havaittiin kolopökkelö, joka voi toimia
potentiaalisena pesäpaikkana linnuille tai liito-oravalle (tämä metsäalue ei kuitenkaan
liito-oravalle kovin tyypillinen elinympäristö).
• Viheryhteydet turvattava alueen länsireunassa ja Härmälänojan varressa
• Härmälänojan taimenkunnostuksen turvaaminen huomioitava

KUVIA MAASTOKÄYNNILTÄ

Alueen itäosaan sijoittuva peltoalue
Härmälänojan vartta

Kääpäinen kolopökkelö alueen
pohjoisosan metsikössä

Järeä kuusi länsiosan
metsäalueella

Alueen keskiosaan sijoittuva kosteikkoalue

ALUEEN EKOLOGINEN POTENTIAALI – IHANNE TAVOITETILA
• Alueen kehittämisessä
huomioitava erityisesti
• Pirkkalan
taajamayleiskaavan 2020
viheryhteystarpeen -, sekä
Tampereen kantakaupungin
yleiskaavan 2040
ohjeellisen ekologisen
yhteyden toteutuminen ja
turvaaminen
• Itä-länsi suuntaisen
ekologisen yhteyden
toteutuminen riittävän
leveänä

• Härmälänojan ekologisen
tilan parantamisen
mahdollistaminen (taimen)

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HUOMIOIMINEN
ALUSTAVASSA VISIOSSA
•

Etelä-pohjoissuuntaisten viheryhteyksien
toteutuminen on huomioitu alueen itä- ja
länsireunoissa.

•

Alueen läpi on osoitettu uusi itä-länsisuuntainen
viheryhteys, joka sijoittuu luonnonmukaisen
avouoman yhteyteen.

•

Lepakoille ja liito-oravalle potentiaalinen metsä
alueen länsiosassa säästyy.

•

Hulevesien riittävästä viivytyksestä
huolehditaan, jotta Härmälänojan
virtavesikunnostushanketta ei vaarannettaisi
(taimen).

•

Jatkosuunnittelussa luonnon monimuotoisuutta
lisätään alueella suosimalla luonnonmukaisia
hulevesien hallintarakenteita.
•

luontopohjaiset ratkaisut lisäävät
luonnonmonimuotoisuutta, kunhan niiden
suunnittelussa huomioidaan luonnon
monimuotoisuutta vaalivan suunnittelun
perusteet

LUONNON MONIMUOTOISUUTTA VAALIVAN SUUNNITTELUN
PERUSTEET
a) Yhteydet ympäröiviin elinympäristöihin
•

Luontopohjaiset ratkaisut lisäävät parhaiten monimuotoisuutta, kun ne luovat
yhteyksiä ja ovat yhteyksissä elinympäristöihin, joissa elävät lajit voivat hyötyä niistä.
esim. viherkatot osana niitty- tai harjuverkostoa.

b) Istutettavat kasvit
• Suosi paikallista ja luonnonmukaista lajistoa
• Älä käytä aggressiiviisia vieraslajeja
• Mieti lajivalintoja myös alueelle suunnitellun eläimistön kannalta - onko toivotulle
lajistolle koko niiden elinkierron ajaksi soveltuvaa kasvillisuutta
• Valitse kasveja, jotka tuottavat hedelmiä, marjoja tai siemeniä muuttolinnuille

c) Kasvualusta
• lisää paikallisia (maa)aineksia kasvualustaan - sen mukana siirtyy myös maaperäeliöstöä
ja esim. hyönteisten munia, toukkia yms. paikallista eliöstöä.
• Luo vaihtelevia kasvualustan olosuhteista (paksuus, kuivatus yms. karkeus.)

• Luo kasvualustaan myös kuoppia/kumpuja, paljastuneita alueita luomaan
mikroympäristöjä, joka lisää lajirikkautta

d) Rakenteet
• Linnunpöntöt, lepakkopöntöt, hyönteishotellit lisäävät elinmahdollisuuksia eläimille
• Lahopuu ja kivet luovat erilaisia mikroelinympäristöjä ja lisäävät siten monimuotoisuutta

• Vesipainanteet lisäävät myös monimuotoisuutta

➢ Edellä mainittujen tekijöiden toteutumisen perusteella voidaan myös arvioida kuinka laadukas
esim. viherkatto (tai myös moni muu rakenne) on luonnon monimuotoisuuden kannalta.

➢ Ekologisen asiantuntijuuden ja paikallisen luontotuntemuksen käyttö suunnittelussa lisää
kohteiden arvoa ja merkitystä paikallisen monimuotoisuuden vaalimisessa.

