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1. Johdanto 

 
 

Pirkkalan taajama-alueen lähellä, Vähäjärven kaakkoispuolella sijaitsee n. 9 hehtaarin Vuoreenhaan 

metsäinen alue, joka on suosittu virkistysalue. Alueen itä- ja pohjoispuolella kulkee kuntorata, 

mutta polkujen kuluneisuuden perusteella Vuorenhaan metsäalue on myös kuntalaisten suosiossa. 

Vuorenhaan alueen jakaa kahtia etelästä Vahverotien kohdalta kuntoradalle kulkeva väylä. Vuonna 

2019 varinaisen Vuorenhaan alueelle tehtiin linnusto- , kasvillisuus- ja liito-oravaselvitys 

(Rintamäki 2019a, b, c). Linnusto- ja kasvillisuusselvitys tehtiin vain vaan varsinaiselle Vuorenhaan 

alueelle (Vahverontieltä lähtevän aluetta halkaisevan väylän länsipuoli), mutta liito-oravaselvitys 

koko alueelle. 

 

Vuonna 2021 Vaahteratieltä lähtevän Vuorenhakaa halkaisevan itäpuoliselle alueelle tehtiin 

täydentävä linnusto- ja kasvillisuusselvitys (ks. kartta 1.). Selvityksen tarkoituksena täydentää tietoa 

Vuorenhaan alueesta, sillä alue on mukana kunnan laatimassa monimuotoisuusohjelemassa. 

Nykyisin Vähäjärven ja Kurikan asemakaavoissa Vuorenhaan alue on lähivirkistysaluetta (VL). 

 

 
Kartta 1. Vuorenhaan itäinen selvitysalue rajattuna punaisella vuonna 2021. Mustikkatyypin (MT) 

metsäalueen pinta-ala on n. 3 hehtaaria. Vihreällä on rajattu osa Vuorenhaan läntisestä n. 5,5 

hehtaarin kokoisesta selvitysalueesta vuonna 2019. Vahverotieltä jatkuu pohjoiseen 

joukkoliikenteelle asemakaavaan varattu tie, jota ei ole toteutettu. Vuorenhaan alueen jakava 

tievaraus on nyt leveänä polkuna ks. kuva 2. © Maanmittauslaitos. 

  



I Linnusto 

 

 
1. Aineisto ja tulokset 
 

 

Vuorenhaan itäpuolisen alueen linnustolaskennat tehtiin verrattain myöhään 27.5.− 21.7.2021. 

Yhteensä käyntejä oli lintujen lauluaikana kuusi: 27.5., 3.6., 15.6., 1.7., 7.7. ja 21.7. Valtaosa 

taulukkoon 1. kirjatuista lintuhavainnoista tehtiin aamukäynneillä 27.5. ja 3.6. Allekirjoittaneen 

mielestä melko pienialaisen metsikön linnustosta saatiin riittävän hyvä käsitys (ks. taulukko 1.).  

 

 

Taulukko 1. Vuorenhaan itäpuolen linnusto vuonna 2021. Parimäärät viittaavat laulaviin koiraisiin 

tai muutoin reviiriksi tulkittuihin havaintoihin. Taulukkoon on lisätty sarake, mistä ilmenee lajin 

Suomen uhanalaisuus ja myös mikäli laji on mainittu lintudirektiivin liitteessä I. 

 

 

Lajinimi Tieteellinen nimi Parimäärä 2021 Uhanalaisuus 2021 ja direktiivilajit 

Pyy Tetrastes bonasia 1 Vaarantunut (VU), Lintudirektiivi I 

Sepelkyyhky Columba palumbus 1  

Rautiainen Prunella modularis 1  

Punarinta Erithacus rubecula 3  

Mustarastas Turdus merula 2  

Räkättirastas Turdus pilaris 2  

Punakylkirastas Turdus iliacus 2  

Kultarinta Hippolais icterina 1  

Hernekerttu Sylvia curruca  1  

Pensaskerttu Sylvia communis 1 Silmälläpidettävä (NT) 

Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1  

Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 2  

Tiltaltti Phylloscopus collybita 1  

Pajulintu Phylloscopus trochilus 3  

Hippiäinen Regulus regulus 2  

Harmaasieppo Muscicapa striata 1  

Kirjosieppo Ficedula hypolueca 1  

Sinitiainen Parus caeruleus 1  

Hömötiainen Parus montanus 1 Erittäin uhanalainen (EN) 

Puukiipijä Certhia familiaris 1  

Närhi Garrulus glandarius 1 Silmälläpidettävä (NT) 

Peippo Fringilla coelebs 3  

Viherpeippo Carduelis chloris 2 Erittäin uhanalainen (EN) 

Vihervarpunen Carduleis spinus 2  

Punatulkku Pyrrhyla pyrrhyla 2  

    

Yhteensä lajeja  25  

Yhteensä 

pareja  39  

Paria/ha  13  

 

 

 

  



2. Tulosten tarkastelu - linnusto 

 

 
Taulukossa 1. mainituista lajeista käsitellään tarkemmin ne lajit, jotka on listattu edellisessä vuoden 

2019 uhanalisuusmietinnössä ja/tai jos ne ovat lintudirektiivin liitteen I lajeja. Tuloksia verrataan 

varsinaisen Vuorenhaan alueen linnustoselvitykseen 2019. 

 

Vuorenhaan metsäalueen tavallisimmat lintulajit olivat peippo, pajulintu ja punarinta. Samat lajit 

olivat tavallisimmat myös Vuorenhaan länsipuolisella alueella vuonna 2019. Ainoa laji, jota ei 

vuonna 2019 havaittu Vuorenhaan länsipuolisella alueella oli kultarinta, joka kuultiin laulavana 

metsikön reunassa 3.6.2021. 

 

Yhteensä Vuorenhaan 3 hehtaarin itäpuolisella alueella havaittiin pesintään viittaavasti 25 lintulajia, 

kun puolestaan länsipuolisella alueella vuonna 2019 yhteensä 36 lintulajia. Kultarinta ynnättynä 

mukaan koko Vuorenhaan metsäalueella pesii laskentojen mukaan 37 lintulajia. Länsipuolinen alue 

on elinympäristöltään monipuolisempi, mikä selittää pääosan runsaammasta pesimälajien määrästä. 

Lintupareja itäpuolisella alueella havaittiin vuonna 2021 yhteensä 39 paria, kun vastaavasti 

länsipuolisella alueella vuonna 2019 yhteensä 79 paria. Pinta-alaan suhteutettuna itäpuolisella 

alueella pesii 13 paria/ha ja länsipuolisella alueella 14 paria/ha. Lajikohtaiset tarkastelut on 

koostettu alla olevassa. 

 

 

Pyy (VU) 

 

 

Pyyn jätöksiä löytyi metsäalueen keskiosasta kahden kuusen tyveltä ja on ilmeistä, että laji pesii 

metsäalueella. Pyy luokitellaan nykyisin Suomessa vaarantuneeksi (VU) ja se on lintudirektiivin 

liitteen I laji. Lajin pesimäelinympäristöjen suojeluun on direktiivin mukaisesti kiinnitettävä 

huomiota. 

 

 

Pensaskerttu (NT) 

 

 

Pensaskerttu luokiteltiin vuoden 2019 uhanalaisuusmietinnössä silmälläpidettäväksi (NT). 

Silmälläpidettävän lajin kohdalla vähentyminen on ollut havaittavaa, mutta ei toistaiseksi täytä 

uhanalaisuuteen vaadittavia kriteereitä (ks. Rintamäki 2019a). Yksi pensaskerttureviiri sijaitsi 

metsäalueen reunalla Vahverotien itäpuolella.   

 

 

Hömötiainen (EN) 

 

 

Hömötiainen (kuva 1.) havaittiin kahtena eri päivänä metsäalueen pohjoispuolisen 

kosteikkopainauman lähellä (ks. Kasvillisuus -osio). Sopivia kolopuita ei alueelta löydetty, mutta 

metsäalue on selvästi hömötiaisen elinpiirillä. Hömötiainen oli vielä elinvoimainen (LC) vuoden 

2010 mietinnössä, mutta tulkittiin vaarantuneeksi vuonna 2015 ja viimeisimmässä mietinnössä 

vuonna 2019 erittäin uhanalaiseksi. Syy kannan huomattavaan niukentumiseen on vanhojen, 

lahopuita käsittävien metsien vähentyminen Suomessa.  

 

 

  



 

Kuva 1. Hömötiainen on 2000-luvulla ja erityisesti 2010-luvulla taantunut erittäin huolestuttavasti 

Suomessa. Vuorenhaassa laji vielä esiintyy koko alueella laskentojen perusteella kahden parin 

voimin. Kuva © Lassi Kangasmäki.   

 

 

Närhi (NT) 

 

 

Närhestä tehtiin Vuorenhaan itäpuolella yksi pesimäaikainen havainto. Laji on pesimäaikana 

huomaamaton ja saattaa hyvin pesiä säännöllisesti Vuorenhaassa. Laji on nykyisellään 

silmälläpidettävä, joten sen kannassa on tapahtunut suuntausta vähentymiseen. 

 

 

Viherpeippo (EN) 

 

 

Viherpeippoja havaittiin Vuorenhaan länsipuolella vuonna 2019 kaksi paria. Myös itäpuolella 

tulkittiin kaksi paria vuonna 2021. Kaikki havainnot on läheltä asutusta Vuorenhaan alueen 

länsipuolelta. Viherpeippo oli vuoden 2010 uhanalaisuusmietinnössä elinvoimainen, mutta vuoden 

2015 mietinnössä vaarantunut ja vuonna 2019 erittäin uhanalainen. Viherpeipon kanta väheni 

dramaattisesti vuosina 2008 ja 2009 peipon nielussa elävän Trichomonas gallinae -alkueläimen 

aiheuttaman nielemisvaikeuksia aiheuttavan taudin takia.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Kuva 2. Vuorenhaan n. 8,5 hehtaarin metsäalueen jakaa länsi- ja itäpuoliseen alueeseen 

Vahverotieltä lähtevä väylä, joka on asemakaavaan merkitty joukkoliikenteelle varatuksi tieksi. 

Hanketta ei ole toteutettu ja väylän maahan on upotettu vesijohto. 

 

 

3. Tiivistelmä Vuorenhaan itäpuolisen alueen linnustosta 
 

 

Vuorenhaan itäpuolisen alueen linnusto on pääosin tavallista peruslinnustoa. Silmälläpidettävistä 

(NT) lajeista tavattiin pensaskerttu ja närhi, vaarantuneista pyy ja erittäin uhanalaisista (EN) lajeista 

hömötiainen ja viherpeippo. Kaikki nämä lajit olivat vielä 10 vuotta sitten elinvoimaisia (LC), mikä 

kuvastaa huolestuttavaa suuntausta lintulajien kantojen niukentumisesta pitkällä aikavälillä. 

Perinteisesti kuusivaltaisissa metsissä viihtyvien lintulajien lisäksi Vuorenhaan itäpuolisella alueella 

tavattiin kulttuuriympäristössä pesiviä lajeja, joiden reviirit sijaitsevat osaksi metsäalueella. 

 

 

  



II Kasvillisuus 

 

 
1. Aineisto ja tulokset 

 
Alueen kasvillisuutta kartoitettiin seitsemällä käynnillä 27.5., 3. ja 15.6., 1., 7. ja 21.7., sekä 3.8. 

Vuorenhaan itäpuolinen alue on kuusivaltaista metsää (MT -tyyppi). Alueen keskiosassa ja 

luoteiskulmassa on lähdepohjaista kosteampaa elinympäristöä, missä kasvaa erityyppistä 

kasvilajistoa kuin muualla Vuorenhaan alueella. 

 

Vuorenhaan länsipuolisen alueen kasvillisuuskartoitus (Rintamäki 2019b) tehtiin siten, että alueelle 

muodostettiin 31 kooltaan 2 – 4 m2 kasvillisuusruutua. Tämä tehtiin sen vuoksi, että Vuorenhaan 

länsipuolisella alueella oli kolmea erityyppistä metsä- tai luontotyyppiä. Vuorenhaan itäpuolinen 

alue on yhtenäisempi kasvillisuudeltaan ja alueella kasvavien kasvilajit luokiteltiin koko alueelta 

seuraavan jaottelun mukaisesti: 

 

 

Kasvihavaintojen luokittelu (suluissa peittävyys) 

 

1 = yksittäisiä havaintoja kasvilajista (< 2 %) 

2 = muutamia versoja siellä täällä (2 – 5 %) 

3 = niukasti jokseenkin koko alalla ( 5 – 10 %) 

4 = runsaasti koko alalla, mutta ei muodosta laajoja yhtenäisiä kasvustoja (10 – 50 %) 

5 = kasvilaji esiintyy massalajina koko alueella (50 – 70 %) 

6 = kasvilaji esiintyy erittäin runsaana massalajina (> 70 %) 

 

 

Yllä olevan luokittelun perusteella kullakin käynnillä merkittiin alueittain kasvilajien runsaus 

asteikolla 1 – 6 ja kaikkien seitsemän käynnin aikana tehdyistä luokitteluahavainnoista laskettiin 

keskiarvo vaihteluväleineen. Tämän perusteella saatiin hyvä käsitys pohja- ,kenttä- , pensas- ja 

puukerroksissa esiintyvien kasvilajien peittävyyksistä. Kasvillisuuden havainnointi ajanjaksolla 

27.5.–3.8. oli riittävä valtaosan mustikkatyypin metsässä kasvavien kasvilajien havaitsemiseen. 

 

Vuorenhaan itäpuolinen pääosin mustikkatyypin metsässä on sen keski- ja luoteisosassa kaksi 

pienialaista kosteikkoa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa aivan kuivimpia kausia lukuun ottamatta (ks. 

kartta 2.). Kosteikolla esiintyvän lajiston perusteella kosteikko on lähdepohjainen. Kosteikoilla 

pääasiassa esiintyneet lajit eriteltiin omaan taulukkoon tuloksissa (taulukko 2.). 

 

Vuorenhaan länsi- ja itäpuolta erottavan väylän (ks. kuva 2.) ruderaattityyppisessä maastossa 

kasvavia kasvilajeja ei kartoitettu kuten ei myöskään vuonna 2019. Joitain kulttuurin seuralaislajeja 

havaittiin myös itäisen Vuorenhaan polkujen reunoilla, mutta niitä ei huomioitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kartta 2. Vuorenhaan itäpuolisen mustikkatyypin metsässä oleva ilmeisesti lähdepohjainen 

kosteikko rajattuna karttaan (ks. taulukko 2.). © Maanmittauslaitos. 

 

 

Taulukko 2. Vuorenhaan itäpuolisen alueen kosteikon kasvillisuutta 2021. Taulukkoon on kerätty 

vain havainnot peittävyyksineen lajeista, jotka esiintyivät vain kosteikolla tai pääosa kasvilajista 

tehdyistä havainnoista oli kostekkoialueelta. 

 

 

Lajinimi Tieteellinen nimi Taso X Vaihtelu Huomioita 

Leskenlehti Tussilago farfara Kenttä 2 1,5 – 2 Korvet luontainen kasvupaikka. Uusi laji. 

Terttualpi Lysimachia thyrsiflora Kenttä 3 2 – 4 Uusi laji Vuorenhakaan. 

Luhtamatara Galium uliginosum Kenttä 3 1,5 – 4 Uusi laji Vuorenhakaan. 

Luhtalitukka Cardamine amara Kenttä 1,5   

Pajulaji Salix sp. Pensas 3,5 1,5 – 5 Etenkin keskinen kosteikko. 

Raita Salix caprea Puu 1,5 1 – 2 Myös muualla puita kuin kosteikoilla. 

Suo-orvokki Viola palustris Kenttä 3,5 3 – 4,5 Uusi laji Vuorenhakaan. 

Rönsyleinikki Ranunculus repens Kenttä 2,5 1 – 4  

Kurjenjalka Comarum palustre Kenttä 2,5 1 – 3 Uusi laji Vuorenhakaan. 

Mesiangervo Filipendula ulmaria Kenttä 1    

Ojakellukka Geum rivale Kenttä 1,5   

Tuomi Prunus padus Puu 1,5 1 – 2 Esiintyi etenkin kosteikoilla. 

Metsäkorte Equisetum sylvaticum Kenttä 2 1,5 – 5 Esiintyi etenkin kosteikoilla. 

Soreahiirenporras Athyrium filix-femina Kenttä 2,5 1,5 – 3 Runsain kosteikoilla. 

Metsäalvejuuri Dryopteris carthusiana Kenttä 2,5 1,5 – 3,5 Esiintyi etenkin kosteikoilla. 

Okarahkasammal Sphagnum squarrosum Pohja 2,5 2 – 3 Uusi laji Vuorenhakaan. 

 

  



Taulukko 3. Muu Vuorenhaan itäpuolisella alueella vuonna 2021 havaittu kasvilajisto (ks. teksti). 

 

Lajinimi Tieteellinen nimi Taso X Vaihtelu Huomioita 

Mäntykukka Monotropa hypopitys Kenttä 1  Uusi laji Vuorenhakaan. 

Kielo Convallaria majalis Kenttä 3 1,5 – 5 Paikoitellen runsas. 

Oravanmarja Maianthemum bifolium Kenttä 2 1 – 3  

Kultapiisku Solidago virgaurea Kenttä 1 1 – 1,5  

Kissankello Campanula rotundifolia Kenttä 1   

luhtalemmikki Myosotis scorpioides Kenttä 1    

Vanamo Linnea borealis Kenttä 0,5 0,5 – 1   

Lehtokuusama Lonicera involucrata Pensas 1   

Mustikka Vaccinium myrtillus Kenttä 4,5 4 – 5  

Puolukka Vaccinium oxycoccos Kenttä 2 1,5 – 2,5  

Metsätähti Lysimachia europaea Kenttä 1    

Harmaaleppä Alnus incana Puu 1,5 1 – 2  

Hieskoivu Betula pubescens Puu 3 3 – 3,5  

Tammi Quercus robur Kenttä 1  Pieniä taimia 

Haisukurjenpolvi Geranium robertianum Kenttä 1  Yhdellä kivellä. 

Metsäkurjenpolvi Geranium sylvaticum Kenttä 1,5 1 – 2   

Metsämaitikka Melampyrum sylvaticum Kenttä 1,5 1 – 2  

Nurmitädyke Veronica chamaedrys Kenttä 1   

Sudenmarja Paris quadrifolia Kenttä 1 1 – 1,5  

Haapa Populus tremula Puu 2 1 – 4  

Metsäorvokki Viola riviniana Kenttä 1,5 1 – 2  

Käenkaali Oxalis acetosella Kenttä 2 1,5 – 4  

Metsäkastikka Calamagrostis arundinacea Kenttä 3 1,5 – 5   

Nuokkuhelmikkä Melica nutans Kenttä 1   

Mustakonnanmarja Actaea spicata Kenttä 1   

Sinivuokko Hepatica nobilis Kenttä 2 1 – 2,5  

Korpipaatsama Frangula alnus Pensas 1 1 – 1,5  

Ahomansikka Fragaria vesca Kenttä 1,5 1 – 2  

Vadelma Rubus idaeus Pensas 1,5 1 – 2  

Lillukka Rubus saxatilis Kenttä 2,5 1,5 – 3  

Kotipihlaja Sorbus aucuparia Pensas 2,5 2 – 3 Kaikki pensaskerroksessa. 

Vaahtera Acer platanoides Kenttä 1 1 Pieniä taimia. 

Taikinamarja Ribes alpinum Pensas 1,5 1 – 2  

Kataja Juniperus communis Pensas 1    

Kuusi Picea abies Puu 5 5 – 6  

Mänty Pinus sylvestris Puu 1   

Sananjalka Pteridium aquilinum Kenttä 1,5 1 – 2,5 Paikoin. 

Metsäimarre Gymnocarpium dryopteris Kenttä 2 1 – 4  

Kallioimarre Polypodium vulgare Kenttä 2 1,5 – 2,5 Kahdella eri kivellä. 

korpi-imarre Phegopteris connectilis Kenttä 1,5   

Mertsäkerrossammal Hylocomium splendens Pohja 4,5 4 – 5  

Seinäsammal Pleurozium schreberi Pohja 4,5 4 – 5  

Metsäliekosammal Hylocomiadelphus triquetrus  Pohja 2 1,5 – 3  

Karike  Pohja 3,5 3,5 – 4  

  



2. Tulosten tarkastelu - kasvillisuus 
 

 

Vuorenhaan alue on ollut pitkään luonnontilainen tai lähes luonnontilainen ( ks. kartta 3.). 

 

 

 

Kartta 3. Vuorenhaan alueen peruskartta vuodelta 1953. Alue on säilynyt lähes koskemattomana 

siis ainakin  n. 70 vuotta ja alueen länsi- ja itäpuolen puustosta mitattujen ympärysmittojen 

perusteella alueella on runsaasti tai melko runsaasti yli 100 vuotiasta puustoa. © Maanmittauslaitos. 

 

 

Kosteikkoalue (taulukko 2., kuvat 3.–5.) 

 

 

Kartalle 2. rajatulla kosteikkoalueella kasvaa joitakin putkilokasvilajeja, joita ei ole muualla koko 

Vuorenhaan alueella havaittu: leskenlehti, terttualpi, luhtamatara, suo-orvokki (kuva 4.) ja 

kurjenjalka. Näiden lajien esiintyminen viittaa siihen, että kosteikko on lähdepohjainen ja pysyvä. 

Leskenlehteä kasvaa runsaasti myös Vuorenhaan länsi- ja itäpuolen erottavalla väylällä kulttuurin 

seuralaisena, mutta kosteikolla se on luontaisella kasvupaikallaan. Alue luo Vuorenhaan 

itäpuoliselle alueelle hieman korpikuusikkomaista tunnelmaa, mitä vahvistaa paikoin runsas 

metsäkortekasvusto (kuva 3.). 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kuva 3. Vuorenhaan itäpuolen keskiosan kosteikkoa, missä kasvaa runsaana  

  metsäkorte, hiirenporras ja paikoin tiheää pajukkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kuva 4. Suo-orvokki viihtyy Vuorenhaan itäpuolisella kosteikolla. Lajin    

 pysyväluonteinen esiintyminen viittaa siihen, että kosteikko on lähdepohjainen. 

  



 

Kuva 5. Vuorenhaan itäpuolen keskiosan kosteikkoa kuvattuna 3.6.2021. 
 

 

Vuorenhaan itäpuolisen alueen MT-kuusikko (taulukko 3., kuvat 6.–8.) 
 

 

Mustikkatyypin (MT) kuusivaltaisessa metsikössä pohjakerroksen valtalajit olivat odotetusti 

seinäsammal ja metsäkerrossammal, kenttäkerroksessa mustikka ja paikoin myös kielo, 

oravanmarja, käenkaali, metsäkastikka, lillukka ja metsäimarre, pensaskerroksessa nuoret pihlajat ja 

puukerroksessa hieskoivu ja kuusi. Yhdeltä kohtaa tavattiin mäntykukkaa, jota ei ole Vuorenhaan 

alueelta aikaisemmin tavattu. Muutamalla alueen kivellä kasvoi kallioimarretta ja haisukurjenpolvea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. 

Vuorenhaan itäpuolisen alueen kenttäkerroksen kasvillisuutta: oravanmarja,  käenkaali ja 

sinivuokko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 7. Kielo on paikoitellen hyvin runsas myös Vuorenhaan itäpuolisella alueella. 

  



 
Kuva 8. Vaikka Vuoreenhaan itäpuolinen metsälaikku on vain 3 hehtaarin laajuinen antaa se jo 

vaikutelman rauhallisesti ikääntyvästä metsästä. 

 

 

3. Tiivistelmä Vuorenhaan itäpuolisen alueen kasvillisuudesta 

 

 

Vuorenhaan itäpuolisen alueen putkilokasvillisuus on tavanomaista MT-tyypin kuusivaltaiselle 

metsätyypille. Pirkkalan luonnon monimuotisuushanketta silmällä pitäen Vuorenhaan itäpuolisen 

alueen kosteikko lisää Vuorenhaan luonnonsuojelullista arvoa. 
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