Pirkkalan Loukonlahden luontoselvitys 2020

Pekka Rintamäki/Agriborealis osuuskunta

1. Selvityksen tausta ja tavoite
Pirkkalan kunnan kaavoitus tilasi Agriborealis osuuskunnalta luontoselvityksen Loukonlahden
asemakaavan laajennus ja muutos nro 260 varten. Selvitys noudattaa soveltuvin osin
ympäristöoppaan 109 ohjeistusta luontoselvitykselle asemakaavaa varten. Seuraavat seikat
huomioitiin:
1. Yleistieto alueen luonnosta ja alueen rakennettavuudesta
2. Olemassa olevat suojelukohteet ja inventoinnit
3. Luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaiset luontotyypit
4. Uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit
Selvityksessä huomioitiin kaava-alueen kasvillisuus mukaan lukien kynäjalava ja luontotyypit,
linnusto, liito-orava, lepakot, sammakot ja rupikonna, sekä sudenkorennot.
Selvityksen lopussa esitetään Loukonlahden alueen luontoarvoalueet, ekologiset käytävät ja
suojavyöhykkeet (Ramboll 2012). Asemakaavoitusta varten esitetään lisäksi vaihtoehtoiset
ekologiset yhteydet, mikäli Rambollin (2012) esittämä viheryhteys osittain katkeaisi. Lopuksi
esitetään koostekartta Loukonlahden tällä hetkellä arvokkaimmista luontoalueista.
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2. Loukonlahden historia
Maanmittauslaitoksen vanhoista painetuista peruskartoista saa hyvän käsityksen millainen
Loukonlahti on aikaisemmin ollut. Varhaisimmassa, vuoden 1953 peruskartassa
Loukonlahdella ei ollut vielä asutusta kuin Haikon kartanon kohdalla (kartta 1.). Valtaosa
alueesta oli viljelyskäytössä. Vuoden 1975 peruskartassa (kartta 2.) tilanne on maankäytön
suhteen lähes nykyistä vastaava. Vedenpuhdistamo on rakennettu, Loukonvainion tai
Nikkilän rivitaloasutus suunnitteilla ja Kirkkoveräjän alue rakennettu. Kartassa 3. on
nykytilanne.
Vanhojen painettujen karttojen hyöty on myös siinä, että niiden perusteella voi päätellä
kuinka luonnontilaisia alueet ovat olleet. Tällä on merkitystä luontotyyppien arvioinnissa.
Loukonlahden nykyiseen kasvillisuuteen heijastuu se, että metsät ovat istutettu tai kasvaneet
entisten viljelysmaiden päälle.

Kartta 1. Loukonlahden peruskartta vuonna 1953. © Maanmittauslaitos.
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Kartta 2. Loukonlahden peruskartta vuonna 1975. © Maanmittauslaitos.

Kartta 3. Loukonlahden peruskartta ja selvitysalue vuonna 2020. © Maanmittauslaitos.
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3. Aineisto, menetelmät ja epävarmuustekijät
Loukonlahden alueella käytiin 8.3.-15.8.2020 yhteensä 21 kertaa. Karttakuvassa 1. on esitetty,
miten Loukonlahden alue jaettiin eri osa-alueisiin. Seuraavassa on esitetty käynnit ja käynnin
tarkoitus. Vain käynnin päätarkoitus on mainittu, koska luonnollisesti esimerkiksi
linnustokäynneillä havainnoitiin myös kasvillisuutta ja päin vastoin.
8.3. Liito-orava
5.4. Liito-orava ja linnusto
19.4. Linnusto
24.4. Sammakot, rupikonna ja lepakot
6.5. Linnusto
27.5. Lepakot ja linnusto
31.5. Lepakot ja linnusto
2.6. Linnusto
15.6. Lepakot
22.6. Sudenkorennot (direktiivilajit lummelampi-, sirolampi- ja täplälampikorennot)
27.6. Lepakot
2.7. Kasvillisuus ja sudenkorennot
5.7. Kasvillisuus
8.7. Kasvillisuus
9.7. Kasvillisuus
16.7. Lepakot
9.8. Lepakot
15.8. Lepakot
27.8. Kynäjalavat
29.8. Osa-alue tarkistus
5.9. Osa-alue tarkistus
Loukonlahden luontoselvitys pystyttiin ajoittamaan ihanteellisiin olosuhteisiin kunkin
selvitysryhmän kannalta. Useilla käynneillä saatiin täydennettyä havaintoaineistoa eri lajiryhmistä.
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3.1. Kasvillisuus, luontotyypit ja kynäjalava
Kasvillisuutta havainnoitiin kaikilla touko - elokuisilla käynneillä. Luontotyyppi määriteltiin
Raunion ym. (2008) mukaan. Luontotyyppiä ei määritelty alueilta, jotka olivat entistä peltoa, koska
pellon ravinteikkuus on muokannut kasvillisuutta sellaiseksi, että se ei vastaa luonnollista
luontotyyppiä. Lisäksi luontotyyppiä ei määritelty osa-alueilta, joille puusto oli istutettu. Alueen
kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin saatiin lisätietoa Kortteen (2007) ja Rambollin (2012)
julkaisuista. Kynäjalavat etsittiin pääasiassa Laamasen (1996) selvityksen perusteella.
3.2. Linnusto
Linnusto selvitettiin pääasiassa kuudella käynnillä 5.4. - 2.6., mutta kaikilla käynneillä saatiin
täydennyksiä lajistoon. Osa-alueittaisissa tarkasteluissa taulukoissa tai tekstissä esiintyvät
parimäärät perustuvat pääasiassa laulaviin koiraisiin. Omassa kappaleessaan on esitetty
Loukonlahden satama-alueella havaittu vesi-, lokki- ja rantalinnusto. Lajiston tarkastelussa
huomioitiin lajin uhanalaisuus, onko se Lintudirektiivin liitteen I laji tai Suomen vastuulaji EU:ssa.
3.3. Liito-oravat
Liito-oravien esiintyminen Loukonlahden alueella kartoitettiin pääasiassa 8.3. käynnillä, mutta
myös muilla käynneillä aina elokuun loppua myöden papanaesiintymiä tarkkailtiin sellaisten puiden
tyviltä, jotka eivät olleet kasvillisuuden peitossa. Liito-oravatietoa saatiin Kortteen (2007, 2012),
Rambollin (2012) ja Rintamäen (2019) julkaisuista. Papanoita etsittiin pääasiassa kuusten ja
haapojen tyviltä, mutta myös muiden puiden tyviltä. Vuosi 2020 oli poikkeuksellisen hyvä oravalle
ja se heijastui liito-oravahavaintoihin ainakin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Esimerkiksi
Nokialla liito-orava oli papanahavaintojen perusteella lähes täysin kateissa verrattuna vuoteen 2019.
Lisäksi kevään 2020 sääolosuhteet olivat papanoiden löytämisen kannalta mahdollisimman
epäsuotuisat; ne saattoivat hajota nopeasti lumipeitteen puuttumisen ja lauhojen säiden vuoksi.
3.4. Lepakot
Lepakot kartoitettiin yhteensä 7 käynnillä 27.5.-15.8. Koko Haikan - Loukonlahden alue kierrettiin
jokaisella käynnillä siten, että käytännössä kaikki aktiiviset lepakot olisi pitänyt tulla havaituiksi.
Lepakkojen havaitsemiseen ja tunnistamiseen käytettiin apuna detektoria.
3.5. Sammakot ja rupikonna
Rusko- ja viitasammakoita sekä rupikonnaa etsittiin Loukonlahden suun oja-alueelta ja siitä
jatkeena olevalta ojalta 24.4. Tällöin oli jo tiedossa, että rusko- ja viitasammakko olivat aktiivisia
(Nokian Knuutila ja Pirkkalan Avesaari).
3.6. Sudenkorennot
Direktiivikorentoja etsittiin erityisesti 22.6., mutta myös heinäkuussa. Lumme-, siro- ja
täplälampikorentoja etsittiin kiikareilla ja kaukoputkella asemakaava-alueen ranta-alueilta, sillä
22.6. ne kaikki olivat jo täydessä lennossa mm. Nokialla. Sudenkorennoista ei ole aikaisempaa
selvitystietoa alueelta.
Selvityksen tekijän mielestä hyvin ajoitettujen käyntien nojalla ei tiedossa ole epävarmuustekijöitä,
jotka voisivat vaikuttaa asemakaavan etenemiseen.
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4. Inventointialueen osa-aluejako ja osa-alueiden kuvaus
Osa-alueet ja selvitysalueen rajaus on esitetty karttakuvassa 1. Alueet on esitelty kuva-aineistolla ja
tuloksissa osa-alueiden lajisto.

Karttakuva 1. Loukonlahden n. 59 hehtaarin selvitysalueen rajaus ja selvitysalueet 1.-17. Ei merkityillä kahdella alueella ei havaittu mitään sellaista luontoarvoa, millä voisi olla merkitystä
alueen kaavoittamiselle.
Alue 1. Loukonlahti Haikanpuisto.
Alue 2. Loukonlahden Haikanpuiston ja Pyhäjärven rannan välinen pelto.
Alue 3. Loukonlahden harmaaleppäranta.
Alue 4. Loukonlahden vanha vedenpuhdistamo.
Alue 5. Loukonlahden istutuskoivikko.
Alue 6. Loukonlahden istutusmännikkö.
Alue 7. Loukonlahden satama N-puoli.
Alue 8. Loukonlahden satama S-puoli.
Alue 9. Loukonlahti Nikkilän asuntoalueen ranta.
Alue 10. Loukonlahden ojauoma.
Alue 11. Loukonlahden pajukko-oja.
Alue 12. Loukonlahden nurmikenttä pajukko-ojan eteläpuolella.
Alue 13. Loukonlahden nurmipuntarpää niitty pajukko-ojan pohjoispuolella.
Alue 14. Loukonlahti Loukonlahdentien risteys.
Alue 15. Loukonlahti Eskonpolun risteyksen raitametsikkö.
Alue 16. Loukonlahden leikkipuisto.
Alue 17. Loukonlahti metsänreunus.
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Alue 1. Loukonlahti Haikanpuisto

Kuva 1.1. Haikanpuiston keskialuetta 8.3.2020.

Kuva 1.2. Haikanpuiston keskialuetta 2.7.2020
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Kuva 1.3. Haikanpuiston itäistä haavikkoaluetta 8.7.2020. Kenttäkerroksen valtalaji on
vuohenputki.

Kuva 1.4. Haikanpuiston keskiosan itäpuolen mesiangervokasvustoa 2.7.2020.
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Kuva 1.5. Haikanpuiston pohjoispuolen pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuutta.
Pohjakerroksessa on niukasti lajistoa ja kenttäkerroksessa mm. hiirenporras ja käenkaali.
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Alue 2. Loukonlahden Haikanpuiston ja Pyhäjärven rannan välinen pelto

Kuva 2.1. Haikanpuiston ja Pyhäjärven rannan välinen peltoalue 8.3.2020.

Kuva 2.2. Haikanpuiston ja Pyhäjärven rannan välinen ohrapelto 2.7.2020.
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Alue 3. Loukonlahden harmaaleppäranta

Kuva 3.1. Kalliopalmikkosammalta kivien peitteenä Loukonlahden alueella 3. 8.3.2020.

Kuva 3.2. Harmaalepikkoa ja raudus- ja hieskoivua Loukonlahden alueella 3. 9.7.2020.
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Alue 4. Loukonlahden vanha vedenpuhdistamo

Kuva 4.1. Entisen vedenpuhdistamon pohjoispuolta 2.7.2020. Kenttäkerroksessa
kangasmaitikka ja niittynätkelmä olivat runsaita.

Kuva 4.2. Entisen vedenpuhdistamon koillispuolta 2.7.2020, missä entisellä peltopohjalla
puustossa raudus- ja hieskoivu ja kenttäkerroksessa kulttuurinseuralaisia mm. maitohorsma
ja mesiangervo.
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Alue 5. Loukonlahden istutuskoivikko

Kuva 5.1. Asutuksen ja entisen vedenpuhdistamon väliin jäävä istutuskoivikko, jossa on
kenttäkerroksessa vuohenputki ja mesiangervo valtalajeina. Kuva on otettu 2.7.2020.
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Alue 6. Loukonlahden istutusmännikkö

Kuva 6.1. Loukonlahden istutusmännikön länsiosaa. Kenttäkerroksessa tässä kohden on
valtalajina vuohenputki. Kuvattu 2.7.2020.

Kuva 6.2. Mustakonnanmarjaa Loukonlahden istutusmännikössä 2.7.2020.
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Kuva 6.3. Käenkaalikasvustoa Loukonlahden istutusmännikössä 2.7.2020.

Kuva 6.4. Kielo- ja mustakonnanmarjakasvustoa Loukonlahden istutusmännikössä
2.7.2020.
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Alue 7. Loukonlahden satama N-puoli

Kuva 7.1. Loukonlahden sataman N-puolen haavikko 5.7.2020.

Kuva 7.2. Loukonlahden satama N-puolisen metsikön kielokasvustoa 5.7.2020.
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Alue 8. Loukonlahden satama S-puoli

Kuva 8.1. Loukonlahden sataman S-puolisen metsikön koivikkoa 5.7.2020.

Kuva 8.2. Loukonlahden sataman S-puolista metsikköä 5.7.2020. Kenttäkerroksessa
runsaasti kulttuurinseuralaisia mm. maitohorsma, koiranheinä, vadelma ja vuohenputki.
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Alue 9. Loukonlahti Nikkilän asuntoalueen ranta

Kuva 9.1. Loukonlahden Nikkilän rantametsää 5.7.2020.

Kuva 9.2. Loukonlahden Nikkilän rantametsää 5.7.2020. Etualalla puna-apilaa, sitten
kangasmaitikkaa ja rinteessä kieloa.
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Alue 10. Loukonlahden ojauoma

Kuva 10.1. Loukonlahteen laskevan vesiuoman metsikköä 5.4.2020.

Kuva 10.2. Loukonlahteen laskeva uoman rehevää kesällä 5.7.2020.
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Alue 11. Loukonlahden pajukko-oja

Kuva 11.1. Loukonlahden pajukko-ojaa kuvattuna ojan pohjoispuolelta 5.7.2020.

Kuva 11.2. Loukonlahden pajukko-ojan kasvillisuutta 5.7.2020.
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Alue 12. Loukonlahden nurmikenttä pajukko-ojan eteläpuolella

Kuva 12.1. Loukonlahden asutuksen ja pajukko-ojan välistä nurmikenttää 5.7.2020.

Alue 13. Loukonlahden nurmipuntarpääniitty pajukko-ojan pohjoispuolella

Kuva 13.1. Loukonlahden pajukko-ojan pohjoispuolista puntarpääniittyä.
Vasemmalla ylhäällä näkyy Nikkilän asutusaluetta. Kuva on otettu 5.7.2020.
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Alue 14. Loukonlahti Loukonlahdentien risteys

Kuva 14.1. Loukonlahdentien risteyksen lehtomainen metsikkö 8.7.2020.

Alue 15. Loukonlahti Eskonpolun risteyksen raitametsikkö

Kuva 15.1. Eskonpolun risteyksen raitametsikkö 8.7.2020.
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Alue 16. Loukonlahti leikkipuisto

Kuva 16.1. Loukonlahden leikkipuiston metsikkö 5.9.2020.

Alue 17. Loukonlahti metsäreunus

Kuva 17.1. Loukonlahden Kreetantien pohjoispuolen asutusalueen reunametsä 5.9.2020.
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5. Inventointien tulokset
Inventointien tulokset esitetään osa-alueittain ja vesistöaluetta lähinnä sudenkorentoja ja osin
linnustoa koskien erikseen. Myös lepakkoalueet käsitellään erikseen ja kynäjalava.
Kuvakoosteet eri osa-alueista on esitetty edellä kappaleessa Selvitysalueen osa-aluejako ja osaalueiden kuvaus
5.1. Alue 1. Loukonlahti Haikanpuisto (n. 3,6 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Haikanpuiston alue on Haikan kartanon villiintynyt puistoalue, jossa kasvaa monipuolinen ja iäkäs
puusto. Jalopuista tavataan tammea, vaahteraa ja saarnea, mutta myös iäkkäitä kuusia. Valtapuuna
ovat koivut, mutta myös pihlaja ja tervaleppä. Lisäksi alueen itäpuolella on haavikkoalue.
Pohjakerroksen lajisto on niukkaa kuten se yleensä lehtomaisissa elinympäristöissä on.
Kenttäkerroksessa kasvaa valtalajina vuohenputkea, avoimilla puiston osilla myös mesiangervoa.
Lehtomaisuutta kuvastaa myös valko- ja sinivuokko, mustakonnanmarja, kyläkellukka, kielo ja
kevätlehtoleinikki. Pensaskerroksessa tavataan lehtokuusamaa ja korpipaatsamaa. Alue voidaan
luontotyypiltään luokitella keskiravinteiseksi lehdoksi, joka on alueellisesti uhanalainen (VU,
Raunio et al. 2008).
Puiston puustosta osa on lahonnutta ja sen vuoksi alueella tavataan harvalukuisia sienilajeja kuten
tahmakieli, oliivikieli, hytysavikka, rakkosieni ja liituvinokas (Ramboll 2012).
Linnusto
Haikanpuiston alue oli oletetusti Loukonlahden asemakaava-alueella runsaslintuisin ja -lajisin alue
(taulukko 1.). Yhteensä havaittiin 29 lajia, jotka pesivät puistossa tai puisto on osa niiden elinpiiriä.
Lajisto oli melko tavanomaista. Uhanalaisiksi luokitelluista lajeista tavattiin erittäin uhanalaiseksi
(EN) luokitellut hömötiainen ja viherpeippo. Hömötiainen tavattiin maaliskuun alkupuolella, mutta
ei enää myöhemmin, joten se ei varmuudella pesi puistossa. Viherpeippo on myös hankala laji,
koska sekin havaittiin alueella vain kerran ja pesinnästä ei saatu varmuutta. Haikanpuisto on osa
palokärjen vuotuista, laajaa elinpiiriä. Laji on mukana Lintudirektiivin liitteessä I.
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Taulukko 1. Haikanpuistossa keväällä-kesällä
2020 havaitut linnut. EN = erittäin uhanalainen.
Laji
Pareja/reviirejä Lisätietoja
Fasaani
1
1 koiras
Lehtokurppa
1
Sepelkyyhky
1
Palokärki
1
Ei pesinyt
Käpytikka
1
Käenpiika
1
Rautiainen
2
Punarinta
3
Laulurastas
1
Punakylkirastas
2
Räkättirastas
3
1 poikue
Mustarastas
2
Lehtokerttu
2
Mustapääkerttu
2
Pajulintu
4
Sirittäjä
1
Tiltaltti
1
Hippiäinen
1
Harmaasieppo
1
Kirjosieppo
1
Talitiainen
2
1 poikue
Kuusitiainen
1
Sinitiainen
2
1 poikue
Hömötiainen
1
EN
Närhi
1
Varis
1
Peippo
4
Viherpeippo
1
EN
Vihervarpunen
2
ylilentäviä
Liito-orava
Loukonlahden selvitysalueen todennäköisin liito-oravan esiintymisalue on Haikanpuisto. Alueelta
etsittiin liito-oravan jätöksiä erityisesti 8.3.2020. Yhteensä tarkastettiin 20 ison kuusen, 10 ison
lepän, 25 haavan, 5 koivun, 3 tammen ja 4 vaahteran tyvet. Papanoita ei löytynyt kuten ei myöskään
vuoden takaisessa liito-oravaselvityksessä (Rintamäki 2019). Kappaleessa 3. (Aineisto, menetelmät
ja epävarmuustekijät) on mainittu yleisiä seikkoja liito-oraviin liittyen koskien kevättä 2020.
Haikanpuiston alueen itäpuolen haavikosta on ilmoitettu papanalöytö v. 2009 (Ramboll 2012).
Lähinnä Haikanpuistoa liito-oravan papanoita on löytynyt n. 250 metrin päästä Komperinmäeltä
vuosina 2019 ja 2020 (Rintamäki 2019, Rintamäki julkaisematon). Komperinmäki sijaitsee lähellä
Haikanpuistoa, mutta välissä on avoin peltoalue ja Naistenmatkantie. Ne eivät helpota liito-oravan
elinpiirin laajentamista tai mahdollisten nuorten yksilöiden levittäytymistä.
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Lisäksi Haikanpuistossa on pesinyt n. 25 vuotta säännöllisesti lehtopöllö sinne asetetussa pöntössä.
Tämä saattaa heikentää liito-oravien elinmahdollisuuksia jos ne joutuvat lehtopöllön ravinnoksi.
Lepakot
Ks. 6. Lepakot.
Suositukset
Puistoalueen luontoarvoihin perustuen suosituksena on ollut jättää se rakentamatta (Ramboll 2012).
Alueen historia ulottuu 1700-luvulle, joten se on historiallisestikin tärkeä. Ks. myös lepakot.
5.2. Alue 2. Loukonlahden Haikanpuiston ja Pyhäjärven rannan välinen pelto (n. 6,7 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Ohraviljelys.
Linnusto
Huhtikuussa peltoalueella oli kiurun ja töyhtöhyypän reviirit, mutta viljelyn myötä ainakaan
töyhtöhyypän pesintä ei onnistunut. Pellolla nähtiin myös 2 ruokailevaa meriharakkaa, jotka pesivät
mahdollisesti Pyhäjärven Kukko- tai Kanasaaressa. Lisäksi 19.4. pellolla oli yhteensä n. 50
ruokailevaa punakylki- ja räkättirastasta. Lepakkokartoituksessa 9.8. selvitysalueen ohrapellon
länsireunalla soidinsi ruisrääkkä. Ruisrääkkä on lintudirektiiviliitteen I laji ja myös Suomen
vastuulaji EU:ssa.
Suositukset
Peltoalue on jo otettu ihmisen hyötykäyttöön, joten varsinaisia esteitä alueen rakentamiselle ei ole.
Pertuntien kohdalle ehdotetaan selvityksen lopulla istutettavan puustoa ekologiseksi väyläksi
Loukonlahden sataman suunnalta Haikanpuistoon.
5.3. Alue 3. Loukonlahden harmaaleppäranta (n. 1,1 ha)
Alueen kasvillisuus jäi jonkin verran puutteellisesti havainnoitua, sillä 2.7. käynnillä rantametsän ja
ohrapellon reunaan ja myös itse rantametsään oli ilmaantunut ”Yksityisalue läpikulku kielletty”
kyltti. Paikalla ollut maanomistaja suhtautui hyvin kielteisesti alueella liikkumiseen ja siksi
kasvillisuus arvioitiin vain rannan asemakaava-alueelta eikä lännenpää koko selvitysalueelta.
Rantalueen kenttäkerroksen lajisto oli niukkaa, huomiotaherättävintä oli kivien päällä kasvava
kalliopalmikkosammal. Kenttäkerroksen lajistossa valtalajeina olivat vuohenputki,
metsäkurjenpolvi, mesiangervo ja ojakellukka. Myös sudenmarja, metsäorvokki ja metsäalvejuuri ja
harvalukuisempana sudenmarja, hiirenporras ja kyläkellukka esiintyivät lehtomaisessa
rantametsässä. Kulttuurin seuralaisena alueella esiintyi myös nokkonen ja mesiangervo.
Pensaskerroksessa tavattiin nuoria pihlajia, terttuseljaa ja taikinanmarjaa. Puusto koostui pääosin
harmaalepästä ja raudus- ja hieskoivusta. Myös vaahteraa, vuorijalavaa, tuomea, raitaa ja haapaa
esiintyy alueella. Rantaan johtavan polun reunassa on huomattavan iso tammi, johon oli jo
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vuosikausia sitten kiinnitetty yksityisalue -kyltti. Alueelta löytyi kolme hyväkuntoista kynäjalavaa.
Kynäjalava on rauhoitettu (ks. kappale 7. Kynäjalavat).
Ranta-alue on lähinnä kostea keskiravinteinen lehto (NT), vaikka sanikkaiset eivät olleetkaan
erityisen runsaita.
Linnusto
Loukonlahden rantalepikossa esiintyi varsin tavanomainen lintulajisto (taulukko 2.).
Taulukko 2. Loukonlahden ranta-alueen
pesivä linnusto 2020.
Laji
Fasaani
Lehtokurppa
Punarinta
Punakylkirastas
Räkättirastas
Mustarastas
Lehtokerttu
Pensaskerttu
Pajulintu
Harmaasieppo
Sinitiainen
Peippo

Pareja
1
1
2
2
2
1
1
1
3
1
2
3

Liito-orava
Alueelta tarkastettiin 3 haavan, 10 harmaalepän ja 1 tammen tyvet. Liito-oravan papanoita ei
löydetty. Ranta-alueelta puuttuu lähes täysin kuusi, joka on liito-oravan elinpiirille tärkeä.
Lepakot
Ei lepakkohavaintoja.
Suositukset
Kynäjalavan esiintyminen ranta-alueella on huomioitava asemakaavaa laadittaessa.
Rantavyöhykkeen puusto toimii ekologisena yhteytenä ja on mahdollisesti tärkeä liito-oravan
levittäytymisen kannalta.
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5.4. Alue 4. Loukonlahden vanha vedenpuhdistamo (n. 1,8 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Vedenpuhdistamo ja sen lähiympäristö on entistä peltoa, joten alueelle ei määritelty luontotyyppiä.
Vain ranta-alue on luonnontilaista suurine koivuineen. Pohjakerroksen kasvillisuutta ei käytännössä
ollut. Kenttäkerroksessa kulttuurivaikutteinen niittynätkelmä, mutta myös yllättäen kangasmaitikka
olivat hyvin runsaita. Alueen itäpuolella kosteammalla elinympäristöllä kasvoi runsaasti
mesiangervoa. Kulttuurin vaikutuksesta kertovat myös hiirenvirna, paimenmatara, leskenlehti,
nokkonen ja puna-ailakki. Vuonna 2007 vedenpuhdistamon läheltä kulkuväylän läheltä löytyi
kevätlehtoleinikkiä (Korte 2007). Puusto koostuu pääosin istutetuista hieskoivuista ja joistakin
männyistä.
Linnusto
Vanhan vedenpuhdistamon ja sen ympäristön lintulajisto on esitetty taulukossa 3. Lajisto on varsin
tavanomaista.
Taulukko 3. Vanhan vedenpuhdistamon
alueen linnusto 2020.
Laji
Käpytikka
Västäräkki
Punakylkirastas
Räkättirastas
Mustarastas
Lehtokerttu
Pensaskerttu
Pajulintu
Harmaasieppo
Talitiainen
Sinitiainen
Peippo
Liito-orava

Pareja
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2

Alueelta tarkastettiin 10 hieskoivun tyveä, mutta elinympäristö ei suosi liito-oravaa (ks. myös Korte
2007).
Lepakot
Ei lepakkohavaintoja.
Suositukset
Korte (2007) suosittelee rantavyöhykkeen säilyttämistä ja sitä puoltaa myös sen potentiaalinen
hyöty liito-oravan levittäytymiselle. Lisäksi alueen länsireunalta kulkee Perttulantien jatkeena
kävely- ja pyöräilytie, jonka reunuspuustoa ehdotetaan lisättävän ekologiseksi käytäväksi
Haikanpuiston suuntaan.
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5.5. Alue 5. Loukonlahden istutuskoivikko (n. 2,0 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Maanmittauslaitoksen vuoden 1953 kartassa (kartta 1.) tällä osa-alueella ei olisi ollut viljelystä
pitkään aikaan. Nykyisin puusto koostuu kuitenkin pääosin nuoresta hieskoivikosta (rym =
ympärysmitta rinnan korkeudelta 65 cm), joka on selvästi istutusperäinen. Alueen länsiosassa on
pieni n. 20 yksilöä käsittävä haavikko, jossa kasvaa jo iäkkäämpiä haapoja (rym 128 cm). Alueella
esiintyy myös muutama nuori kuusi. Muu kasvillisuus alueella on melko yksipuolista.
Pohjakerroksessa esiintyy seinäsammalta ja kenttäkerroksen valtalajit olivat mesiangervo,
niittynätkelmä ja vuohenputki. Muista lajeista mainittakoon metsäkurjenpolvi, ojakellukka, timotei
ja nurmilauha. Alueen eteläreunalta on tieto lehtotähtimön esiintymästä (Korte 2007).
Luontotyyppiä alueelle ei yritetty määrittää.
Linnusto
Lintulajisto alueella oli tavanomainen (taulukko 4.). Hieman harvinaisempi laji oli luhtakerttunen,
joka lauloi koivikkoalueen eteläreunassa asutuksen reunapensaassa.
Taulukko 4. Loukonlahden istutuskoivikon
linnusto 2020.
Laji
Punarinta
Punakylkirastas
Räkättirastas
Mustarastas
Lehtokerttu
Mustapääkerttu
Luhtakerttunen
Pajulintu
Talitiainen
Harakka
Peippo

Pareja
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Liito-orava
Rambollin (2012) yleiskaavaselvityksessä haavikkoalue on merkitty potentiaaliseksi liito-oravan
esiintymisalueeksi. Vuonna 2020 tarkastettiin n. 10 hieskoivun tyveä ja 15 haapaa. Kuusi haapaa
tarkastettiin uudestaan vielä elokuun lopussa, koska tyvet olivat kasvillisuudesta vapaita. Papanoita
ei löytynyt. Myös tältä alueelta puuttuu liito-oravalle tärkeä elementti: iäkäs kuusi.
Lepakot
Ei lepakkohavaintoja.
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Suositukset
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, mutta tämän selvityksen lopussa nykyisen asutuksen reunaan
ehdotetaan säilytettäväksi puustoa ekologiseksi käytäväksi länsi – itä -suuntaan. Myös alueella
olevan haavikon säilyttämistä suositellaan.
5.6. Alue 6. Loukonlahden istutusmännikkö (n. 1,0 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Entinen pelto, johon on istutettu mäntyä (rym 100-125 cm). Ei tulkittu luontotyyppiä, koska
metsikön syntyperä ei ole luonnollinen. Ilmeisesti pellon ravinteisuuden vuoksi männikön
kasvillisuus on varsin erikoista. Perinteisestä männiköstä poiketen metsikössä kasvaa runsaana tai
melko runsaana mustakonnanmarja, jänönsalaatti, ketunleipä, kielo ja puutarhasta levinnyt
töyhtöangervo. Kosteammassa alueen eteläosassa on kotkansiipikasvusto. Pohjakerroksessa kasvaa
paikoitelleen seinäsammal ja metsäkerrossammal. Alueen luoteiskulmassa on rehevä suisto, jossa
kasvaa lehtopalsamia ja punakoisoa (Korte 2007), Suiston rinteessä kasvaa ikääntyvä kuusi, missä
on lehtopöllön pönttö.
Linnut
Männikköalueen linnusto oli tavanomaista (taulukko 5.).
Taulukko 5. Loukonlahden istutusmännikön
linnusto 2020.
Laji
Fasaani
Punakylkirastas
Räkättirastas
Mustarastas
Pajulintu
Tiltaltti
Kirjosieppo
Talitiainen
Sinitiainen
Peippo
Vihervarpunen

Pareja
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Lisätietoja
1 koiras
1 poikue

1 poikue
Ylilentävä

Liito-orava
Mäntymetsikkö ei sovi liito-oravan elinympäristöksi. Ikääntyvän kuusen juurelta papanoita ei
löydetty maaliskuussa eikä elokuussa,
Lepakot
Ei lepakkohavaintoja.
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Suositukset
Alue on ihmisen muovaama ja sen luontoarvot eivät estä rakentamista. Kuitenkin ranta-alueen
puusto ehdotetaan säilytettäväksi ekologiseksi käytäväksi (Korte 2007).
5.7. Alue 7. Loukonlahden satama N-puoli (n. 0,2 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Pieni pääosin haapaa (rym 125 cm) ja joitakin mäntyjä käsittävä pieni metsikkö Loukonlahden
sataman lähellä. Pohjakerroksessa lähinnä kariketta, kenttäkerroksessa esiintyy mm. kielo,
nuokkuhelmikkä, mustikka ja puolukka. Luontotyyppiä ei määritelty.
Linnut
Havaittu lajisto on esitetty taulukossa 6. Havaituista lajeista leppälintu on Suomen vastuulaji
Euroopan unionissa.
Taulukko 6. Loukonlahden sataman N-puolen
linnusto 2020.
Laji
Västäräkki
Leppälintu
Räkättirastas
Pajulintu
Tiltaltti
Harmaasieppo
Peippo
Vihervarpunen

Pareja
1
1
2
1
1
1
1
1

Lisätietoja

Ylilentävä

Liito-orava
Kymmenen haavan tyvet tarkastettu 8.3.2020. Ei papanoita.
Lepakot
Ks. kappale 6. Lepakot.
Suositukset
Suositellaan säilytettäväksi lepakkojen takia. Rantapuusto varjostaa rantavesiä ja toimii
tuulensuojana ja ”hyönteishaavina” lepakoille (Hagner - Wahlsten & Karlsson 2009). Lisäksi
metsikkö mahdollistaa liito-oravan levittäytymisen Pyhäjärven rantametsiköitä myötäillen.
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5.8. Alue 8. Loukonlahden satama S-puoli (n. 0,9 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Toinen metsikkö Loukonlahden sataman alueella. Puusto oli pääosin hieskoivua ja harmaaleppää.
Kenttäkerroksen päälajit olivat vuohenputki, mesiangervo ja maitohorsma. Muu lajisto paljolti
kulttuuriin sidonnaista: nurmipuntarpää, koiranheinä, puna-ailakki, lehtovirmajuuri, koiranputki,
valkoapila, metsäkurjenpolvi, piharatamo, rönsyleinikki, vadelma, nokkonen ja aitovirna.
Luontotyyppiä ei määriteltävissä.
Linnusto
Havaittu lintulajisto on esitetty taulukossa 7. Kaikki tavallisia lajeja.
Taulukko 7. Loukonlahden sataman N-puolen
linnusto 2020.
Laji
Räkättirastas
Lehtokerttu
Pensaskerttu
Hernekerttu
Pajulintu
Kirjosieppo
Talitiainen
Sinitiainen
Peippo

Pareja
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Liito-orava
Alueelta tarkastettiin 5 hieskoivun ja 5 harmaalepän tyveä – ei papanoita.
Lepakot
Ks. kappale 6. Lepakot.
Suositukset
Suositellaan säilytettäväksi lepakkojen takia. Rantapuusto varjostaa rantavesiä ja toimii
tuulensuojana ja ”hyönteishaavina” lepakoille (Hagner - Wahlsten & Karlsson 2009). Lisäksi
metsikkö mahdollistaa liito-oravan levittäytymisen Pyhäjärven rantametsiköitä myötäillen.
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5.9. Alue 9. Loukonlahti Nikkilän asuntoalueen ranta (n. 0,6 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Rivitaloasutuksen ja Loukonlahden välissä oleva vanha puistomainen rantametsä. Puusto pääosin
hies- ja rauduskoivua, tuomea ja pihlajaa. Lisäksi alueella kasvaa kaksi kynäjalavaa (ks. kappale 7.
Kynäjalavat). Kenttäkerroksessa pääosin kariketta, mutta siinä kasvoi myös seinäsammalta,
metsäkerrossammalta ja metsäliekosammalta. Kenttäkerroksessa kielo, puna-apila ja
kangasmaitikka muodostavat paikoin laajoja yhtenäisiä kasvustoja. Muuta kenttäkerroksen lajistoa
mm. metsäalvejuuri, siankärsämö, alsikeapila, mustikka, koiranputki, nuokkuhelmikkä, kultapiisku,
nurmipuntarpää, sudenmarja, metsäkurjenpolvi, hiirenvirna, käenkaali ja huopakeltano eli lajisto on
hyvin monipuolista. Ihmisen vaikutus metsän kasvillisuuteen ja metsän yleisilmeeseen on niin
selvä, että rantametsä ei edusta mitään luontotyyppiä.
Alueen eteläpuolella Loukonlahden rantavyöhykkeessä kasvaa vieraslajia isosorsimoa. Laji on
Suomessa levittäytynyt etenkin Kokemäenjoen vesistöalueelle.
Linnut
Rantametsän tavanomainen lintulajisto on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8. Loukonlahden Nikkilän asuntoaleen
rantametsän linnusto 2020.
Laji
Lehtokurppa
Punakylkirastas
Räkättirastas
Mustarastas
Lehtokerttu
Pajulintu
Talitiainen
Peippo

Pareja
1
1
1
1
1
3
1
3

Liito-orava
Alueelta tarkastettiin 5 koivua, 1 pihlaja ja 2 tuomea. Liito-oravan papanoita ei löytynyt.
Lepakot
Ks. kappale 6. Lepakot.
Suositukset
Alueella esiintyy lepakoita ja kynäjalavaa, jonka vuoksi rantametsä suositellaan jätettäväksi
rakentamisen ulkopuolelle. Rantametsä voi olla myös tärkeä liito-oravan levittäytymiselle ja toimii
muutenkin ekologisena käytävänä.
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5.10. Alue 10. Loukonlahden ojauoma (n. 1,0 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Sekava pajukkoinen alue sijaitsee ojauomien ympärillä. Ojassa tai sen vaikutuspiirissä kasvoi
mesiangervo, lehtovirmajuuri, rönsyleinikki ja luhtalemmikki. Itse ojassa vesikasvillisuutta
niukahkosti, jonkin verran ulpukkaa ja jotain vitalajia. Puustossa esiintyy myös tuomea ja
hieskoivua. Ei luontotyyppiä.
Ojan virtaama oli jo kesäkuussa heikkoa.
Linnusto
Taulukosta 9. voi havaita, että kaikki alueella havaitut lintulajit ovat yleisiä.
Taulukko 9. Loukonlahden ojauoman
linnusto 2020.
Laji
Punarinta
Mustarastas
Pajulintu
Sinitiainen
Harakka
Varis

Pareja
2
1
1
1
1
1

Liito-orava
Alueella käytiin 8.3.2020, mutta edes potentiaalisia liito-oravan ruokailupaikkoja ei löytynyt.
Lepakot
Ks. kappale 6. Lepakot.
Suositukset
Loukonlahteen laskeva ojansuu on merkityksellinen vesisiipoille ja muu alue mahdollisesti
viiksisiipoille ja pohjanlepakolle saalistusaluetta.
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5.11. Alue 11. Loukonlahden pajukko-oja (n. 0,1 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Tiheän pajukon reunustama oja, missä kasvaa myös muutama isompi raita ja harmaaleppä. Itse oja
oli heinäkuun alkupuolella jo lähes kuivunut. Kostean ympäristön lajistoa kuitenkin rantakukka,
rentukka, leveäosmankäämi, korpikaisla, terttualpi ja järvikorte. Ei luontotyyppiä.
Linnusto
Ojan varrella on hyvin niukka linnusto. Ainoat havaitut lajit olivat harakka ja pajulintu, jotka
mahdollisesti pesivät ojan varressa. Pajusirkkua (vaarantunut) ei havaittu.
Liito-orava
Ei esiintynyt alueella, mutta voi käyttää pajukkoa levittäytymiseen.
Lepakot
Ks. kappale 6. Lepakot.
Suositukset
Ojan syntyperää ei tiedetä, mutta se oli olemassa jo v. 1953. Lähtöpiste saattaa olla peruskartan
mukaan lähde Peren suunnalla. Pääosa ojavedestä lienee sateiden jälkeisiä valumavesiä.
5.12. Alue 12. Loukonlahden nurmikenttä pajukko-ojan eteläpuolella (n. 3,5 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Laajahko nurmikenttä, jonka kasvillisuutta ei inventoitu tarkemmin.
Linnusto
Nurmikentällä pesi onnistuneesti töyhtöhyyppä.
Lepakot
Ei havaintoja.
Suositukset
Alueen rakentamiselle ei selvityksessä löytynyt esteitä ja alue on jo ihmisen muokkaama.
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5.13. Alue 13. Loukonlahden nurmipuntarpääniitty pajukko-ojan pohjoispuolella (n. 3,0 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Pääosin nurmipuntarpäätä kasvava niitty.
Linnusto
19.4.2020 alueen eteläosan kostealla nurmella levähti 5 taivaanvuohta.
Lepakot
Ei havaintoja.
Suositukset
Alueen rakentamiselle ei selvityksessä löytynyt esteitä ja alue on jo ihmisen muokkaama.
5.14. Alue 14. Loukonlahti Loukonlahdentien risteys (n. 0,1 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Puustoinen metsikkö käsittäen raitaa, vaahteraa, pihlajaa, tuomea, rauduskoivua ja harmaaleppää.
Kenttäkerroksen valtalaji oli vuohenputki. Muuta lajistoa hiirenporras, ketunleipä, metsäorvokki ja
kielo. Ei selkeää luontotyyppiä.
Linnusto
Pienialaisessa rehevässä metsässä tavattiin melko runsas, mutta yleinen lintulajisto (taulukko 10.).
Taulukko 10. Loukonlahdentien eteläpuolisen
metsikön linnusto 2020.
Laji
Lehtokurppa
Käpytikka
Punarinta
Punakylkirastas
Mustarastas
Lehtokerttu
Pajulintu
Talitiainen
Peippo

Pareja
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Liito-orava
Hieman eristäytyneestä metsiköstä ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä.
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Lepakot
Ks. kappale 6. Lepakot.
Suositukset
Aluetta sopii edelleen viheralueeksi asutuksen lomaan ja toimii myös ekologisena käytävänä.
5.15. Alue 15. Loukonlahti Eskonpolun risteyksen raitametsikkö (n. 0,15 ha)
Kasvillisuus ja luontotyyppi
Pieni raitametsikkö Pereentien ja Eskonpolun kulmauksessa. Metsikkö ollut jo olemassa n. 70
vuotta sitten ja raidat jo ikääntyneitä (rym enimmillään n. 130 cm). Muuta puustoa rauduskoivu ja
haapa. Pohjakerrosta peittää lähinnä karike. Kenttäkerroksen valtalaji oli vuohenputki, muuta
lajistoa mesiangervo, hiirenporras, rönsyleinikki ja kielo. Pensaskerroksessa esiintyi näsiää ja
pihlajaa. Raitavaltaiselle metsälle ei ole olemassa omaa luontotyyppiä. Kasvillisuuden puolesta
metsikkö on lehtomainen.
Linnusto
Metsikössä havaittu lintulajisto on esitetty taulukossa 11. Kaikki havaitut lajit ovat yleisiä.
Taulukko 11. Eskonpolun eteläpuolisen raitametsikön
linnusto 2020.
Laji
Fasaani
Lehtokurppa
Punarinta
Punakylkirastas
Mustarastas
Pajulintu
Harmaasieppo
Kirjosieppo
Talitiainen
Peippo
Vihervarpunen

Pareja
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Lisätietoja

Ylilentävä

Liito-orava
Metsiköstä tarkastettiin yhteensä 10 raidan tyveä. Liito-oravan papanoita ei löytynyt.
Lepakot
Ei havaintoja lepakoista.
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Suositukset
Pienialaisen raitametsikön voisi säilyttää rakentamattomana.

Alue 16. Loukonlahti leikkipuisto (0,4 ha)
Alue tarkastettiin vasta 5.9. Pienialaisessa puistossa kasvaa haapaa (rym 100 cm), raitaa (rym < 140
cm) ja hies- ja rauduskoivua. Kenttäkerroksessa havaittiin puna-ailakkia, mesiangervoa,
vuohenputkea ja nokkosta, sekä myös vieraslajin jättipalsamin kasvusto. Kolmen raidan ja kolmen
haavan tyveltä ei löydetty liito-oravan papanoita. Kesäisellä käynneillä kohteella ei havaittu
lepakoita. Leikkipuiston vieressä pienellä mäellä on istutusmännikkö.
Alueen merkitys on lähinnä toimia itä – länsi suuntaisena ekologisena käytävänä Pereentieltä
Haikanpuiston suuntaan.

Alue 17. Loukonlahti metsäreunus (0,1 ha)
Iäkästä puustoa kasvava reunuspuusto asutuksen ja pellon välissä. Puustossa hieskoivua (rym 80 –
100 - > 150 cm), poppeli (rym > 120 cm), mäntyä (rym 100 – 145 cm, sekä tammi (rym > 150 cm).
Puiden tyviltä ei löytynyt liito-oravan merkkejä.
Reunuspuuston voisi säilyttää ekologisena käytävänä itä – länsi -suunnassa.
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6. Lepakot
6.1. Lepakoiden suojeluasema
Kaikki Suomen lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat EU:n luontodirektiiviin, joka suojaa
lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat kaikenlaiselta häirinnältä. Lisäksi Euroopan lepakoiden
suojelusopimus EUROBATS (Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1999) kannustaa esimerkiksi
huomioimaan lepakoiden tärkeät muuttoreitit ja saalistusalueet maankäytön suunnittelussa.
Suojelusopimukseen velvoittaa suojelemaan lepakoita entistä paremmin. Lepakoiden
pyydystäminen ja tappaminen ilman viranomaisen lupaa on kiellettyä. Lisäksi lepakoille tärkeitä
talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja sekä päiväpiiloja pyritään suojelemaan ja ravinnonsaannin
kannalta tärkeät alueet huomioidaan suojelupäätöksiä tehtäessä.
Lepakkolajeja koskevat luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitussäännökset, ja kiellettyä on lajeihin
kuuluvan yksilön:

 tahallinen tappaminen ja pyydystäminen
 tahallinen vahingoittaminen
 tahallinen häiritseminen erityisesti eläinten lisääntymisaikana tai muutoin niiden
elämänkierron aikana tärkeillä paikoilla
Lisäksi kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a)
lueteltuihin tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin, luonnonsuojelulain 49 §:n kiellot koskevat niitä.
Kiellettyä on:






lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen
lepakoitten hallussapito
kuljetus
myyminen ja vaihtaminen sekä tarjoaminen myytäväksi ja vaihdettavaksi

Käytännössä sopimusten ja lainsäädännön toteumista valvoo Suomessa ELY-keskukset.
6.2. Lepakkohavainnointi Loukonlahden asemakaava-alueella
Koko Haikan - Loukonlahden alue kierrettiin 24.4.-15.8. yhteensä kahdeksan kertaa lukuun
ottamatta 24.4. käyntiä, jolloin havainnoitiin vain Loukonlahden pohjukkaan laskevaa ojaa
sammakkoperspektiivistä. Huhtikuisen käynnin lisäksi toukokuussa havainnoitiin kahdesti (27. ja
31.5.), kesäkuussa kahdesti (15. ja 27.6.), heinäkuussa kerran (16.7.) ja elokuussa kahdesti (9. ja
15.8.). Kaikki käynnit pystyttiin ajoittamaan sääolosuhteiltaan sellaisiin iltoihin ja öihin, että
lepakot olivat aktiivisia.
Lepakkolajien määrittämiseen käytettiin Pettersson ultrasound D 240 -detektoria ja havaitun
lepakkojen käyttäytymistä. Havaituista lajeista vesisiippa on helppo määrittää jo käyttäytymisen
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perusteella, mutta viiksisiippalajien ja pohjanlepakon erottaa varmuudella detektorin KHz taajuuden perusteella.
6.3. Tulokset
Loukonlahden – Haikanpuiston lepakkohavainnot touko – elokuussa 2020 on tiivistetty
lepakkokarttaan 1. Haikanpuistossa 7 käynnillä ei kaikilla käynneillä havaittu pohjanlepakoita,
mutta suotuisammalla käynnillä havaittujen pohjanlepakoiden määrän arvioitiin olevan 6 yksilöä.
Loukonlahden satama-alueella havaittiin vähintään yksi pohjanlepakko joka käynnillä. Enimmillään
eri pohjanlepakoita arvioitiin olevan lennossa 5 yksilöä. Loukonlahteen laskevan ojan suulla ei joka
käynnillä havaittu vesisiippaa. Parhaimmillaan niitä nähtiin saalistamassa 3 yksilöä samanaikaisesti.
Muut havainnot Haikanpuiston ja Loukonlahden alueelta koskevat yhtä havaittua lepakkoyksilöä.

Lepakkokartta 1. Haikanpuiston – Loukonlahden alueella touko - elokuussa 2020 tehdyt
lepakkohavainnot lajeittain tai lajiryhmittäin. Yksi piste vastaa yhtä yksilöä ja pisteen väri lajin tai
lajiryhmän. Viiksi- ja isoviiksisiippaa on käytännössä mahdoton erottaa maastossa toisistaan.
Alueen arvo lepakoille on luokiteltu seuraavasti:
Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka. Hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa
kielletty.
Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti. Maankäytössä huomioitava alueen arvo
lepakoille (EUROBATS sopimus).
Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava
alueen arvo lepakoille.

41

Karttakuvassa 2. on esitetty rajauksineen tähän luokitukseen perustuen Loukonlahden satama-alue
ja Haikanpuisto. Loukonlahden satama-alueella havaittiin vähintään yksi saalistava lepakko
jokaisella käyntikerralla. Käyntien perusteella II -alue luokitus on perusteltua. Lisääntymiseen
sopiva paikkoja satama-alueella ei tiedettävästi ole. Haikanpuisto luokiteltiin I/II -alueeksi sillä
perusteella, että puistossa on koloja ja onkaloita, joissa pohjanlepakon lisääntyminen on täysin
mahdollista.

Lepakkokartta 2. Loukonlahden ja Haikanpuiston lepakkoalueiden rajaukset (ks. teksti). Kuvassa
on punaisella merkitty asemakaavan rajaus.
Suositukset
Molemmat rajatut lepakkoalueet ovat tärkeitä lepakoille ja suojelusäädösten perusteella ne tulee
huomioida asemakaavoituksessa. Käytännössä rakentamista alueille tulisi välttää.
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7. Kynäjalavat
Loukonlahden asemakaava-alueelta löydettiin 5 kynäjalava yksilöä (kynäjalavakartta). Näistä 3
yksilöä oli samoja kynäjalavia, jotka oli löydetty vuonna 1994 tehdyssä kartoituksessa (Laamanen
1996).

Kynäjalavakartta. Loukonlahden kynäjalavat vuonna 2020.
Tietoa kynäjalavista:
1. Kynäjalava rym (ympärysmitta rinnan korkeudelta) 113 cm. Yksi juuriverso. Yllättäen vuonna
1994 tältä kohdalla ei ole havaintoa kynäjalavasta, jonka rym sopisi vuoden 2020 havaintoon.
2. Kynäjalava rym 80 cm. Puusta n. 2m lounaaseen kaksi taimea, jotka saattavat olla juuriversoja.
Vuonna 1994 tämän kynäjalavan rym oli ilmeisesti 50 cm.
3. Kynäjalava rym 85 cm. Noin 5 juuritainta lähellä puun runkoa. Vuonna 1994 tämän kynäjalavan
rym oli ilmeisesti 65 cm.
4. Kynäjalava rym 43 cm. Vuonna 1994 rym oli 22 cm (kynäjalavakuva).
5. Kynäjalava rym 18 cm. Tätä kynäjalavaa ei ilmeisesti ollut olemassa vuonna 1994.
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Suositukset
Kynäjalavat on merkitty valkopunaisella muovinarulla, joten ne on mahdollista säästää jos niiden
esiintymisalueelle tehdään muutoksia. Kynäjalavat kasvavat ranta-alueella, joka on tärkeä osa
Pirkkalan taajama-alueen ekologisia yhteyksiä.

Kynäjalavakuva. Kynäjalavan nro 4 lehti.

8. Sammakot ja rupikonna
Loukonlahden suulle laskevan oja-alueen sammakkokuuntelu tehtiin 24.4. klo 21.00-22.30.
Lämpötila oli +7 C, mikä oli ajankohtaan nähden varsin lämmin. Tällöin oli tiedossa, että Pirkkalan
Avesaaressa ja Nokian Knuutilassa rusko- ja viitasammakot olivat aktiivisia. Uoma tai oja kuljettiin
Pereentielle, mutta yhtään sammakkoa tai konnaa ei kuultu. Uoma ja oja eivät sovellu
ruskosammakollekaan elinympäristöksi. Keväällä virtaama ojassa on sen verran voimakas, että kutu
kulkeutuisi Loukonlahteen ja toisaalta kudun kehittyminen saattaisi pysähtyä ojan kuivumiseen.
Loukonlahdella ei yksinkertaisesti ole rusko- tai viitasammakolle eikä rupikonnalle sopivia
elinympäristöjä.
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9. Sudenkorennot
Sudenkorentoja havainnoitiin 22.6., mutta myös heinäkuisilla käynneillä. 22.6. sää oli ihanteellinen
sudenkorennoille: + 25 C, pilvetöntä ja tuuli 1-2 m/s. Ajankohtana mahdollisten direktiivikorentojen
lumeelampi-, sirolampi- ja täplalampikorentojen lento oli täydessä käynnissä mm. Nokialla. Yhtään
lampikorentoa ei havaittu. Täplälampikorento vaatii elinympäristökseen
järvikorte/järviruokokasvustojen sisään jääviä allikoita, joita Loukonlahdella ei ole. Lumme- ja
sirolampikorennot puolestaan ovat todennäköisempiä havaita metsäjärvillä.

Loukonlahtea 22.6.2020.

10. Loukonlahden vesialueen ranta-, lokki- ja vesilinnusto
Loukonlahden asemakaava-alueen vesi- tai ranta-alueella havaittiin seuraavat lajit:
* Laulujoutsen 1 ruokaileva, ei pesinyt alueella.
* Kanadanhanhi 2 ruokailevaa yksilöä, eivät pesineet alueella.
* Telkkä 1 poikanen Loukonlahden ojan suulla. Omen vastuulaji EU:ssa
* Rantasipi 1 yksilö. Mahdollisesti pesivä. Suomen vastuulaji EU:ssa.
* Kalalokki 3 paria. Kaksi pesintää onnistui: 2 ja 3 poikasta.
* Kalatiira 1 pari.
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11. Loukonlahden luontoarvoalueet, ekologiset käytävät ja suojavyöhykkeet
Rambollin (2012) havainnekartassa on esitetty Loukonlahden alueella olevat luontoarvoalueet
(oranssi poikkiviivoitus), ekologiset käytävät (vihreät nuolet) ja suojavyöhykkeet (vihreä
poikkiviivoitus) (Kartta). Jostain syystä Loukonlahden sataman kohdalle (vihreä nuoli) ei ole
merkitty ekologista käytävää osoittavaa vihreää nuolta, vaikka alue on muutoin merkitty
luontoarvoalueeksi.

Kartta. Loukonlahden arvokkaat luontoalueet (ks. teksti).

12. Täydennys Loukonlahden alueen puustoverkostoon
Rambollin kartan (ks. kohta 11. yllä) täydennykseksi ja asemakaavassa huomioitavaksi
Loukonlahden alueelle tehtiin täydennys- ja tarkennusehdotuksia ekologisiin käytäviin (kartta
ekoväylät, kuvat viittaavat kartalla esitettyihin kohteisiin). Osa vihervyöhykkeistä on jo olemassa ja
esitetty jo aiemmin (Korte 2012, Rintamäki 2019).
Puustoverkoston kehittäminen ja säilyttäminen uudessa asemakaavassa on tärkeää etenkin silloin
jos rantaan osoitettu itä – länsisuuntainen viheryhteys osittain katkeaa. Kartalla esitetyistä olemassa
olevista yhteyksistä todennäköisesti purouoman kasvillisuus tulee häviämään (kuva 9.).
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Ekoväylät. Vaihtoehtoiset ja täydentävät ekologiset yhteydet Loukonlahden alueelle.

Kuva 1. Haikapuiston itäpuolelta kulkevan Perttulantien reunaan on helppo istuttaa puustoa
ekologiseksi väyläksi Haikanpuistosta Pyhäjärven rantaan ja päin vastoin.
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Kuva 2. Perttulantien jatkelle pyörätienä voi istuttaa lisää puustoa.

Kuva 3. Perttulantien jatke. Oikealla on vanha vedenpuhdistamo. Puustoa voi lisätä
ekologisen käytävän vahvistamiseksi.
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Kuva 4. Perttulantien kulmauksesta asutukseen päin, missä reunapuuston voisi säilyttää.

Kuva 5. Kirkkoveräjäntien reunassa on jo puustoa, mutta sitä olisi istutettava lisää.
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Kuva 6. Ikääntynyt puurivistö nykyisen asutuksen ja Loukonlahden sataman välissä.

Kuva 7. Loukonlahden metsikkö leikkipuiston vieressä. Ikääntyneen metsikön (kuva 6.) ja
näkyvän metsikön väliin voi istuttaa puustoa viherväyläksi.
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Kuva 8. Loukonlahden pallokentän viereinen ekologinen väylä.

Kuva 9. Loukonlahden pajuojakko, joka toimii myös viherväylänä. Ei merkitty karttaan.
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Kuva 10. Eskonpolkua Pereentielle, johon viherväyläksi istutuspuustoa tien varteen.

Kuva 11. Pereentien ja Loukonlahdentien risteyksessä puustollinen viheryhteys katkeaa.
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13. Johtopäätökset ja suositukset tiivistettynä
Loukonlahden asemakaavan nro 260 luontoselvityksessä huomioitiin alueen kasvillisuus kynäjalava
mukaan lukien, luontotyypit, linnusto, liito-orava, lepakot, sammakot ja rupikonna, sekä
sudenkorennot.
Selvityksen perusteella asemakaavoituksessa erityisesti huomioitavia alueita ovat Haikanpuisto ja
Loukonlahden satama-alue, joissa tavattiin säännöllisesti ainakin kolmea eri lepakkolajia.
Pyhäjärven ranta-alueen rakentamatta jättäminen turvaisi alueella esiintyvien kynäjalavien
tulevaisuuden ja toimisi myös liito-oravan mahdollisena levittäytymisreittinä. Tärkeät alueet on
esitetty tiivistelmäkartassa.
Uudistetussa asemakaavassa on oleellista myös huomioida, että viheryhteydet (puustoverkosto)
säilyy alueella kattavana.

Tiivistelmäkartta. Loukonlahden tärkeimmät luontokohteet. 1. Haikan lepakkoalue ja arvokas
puistomainen lehto. 2. Kynäjalavaesiintymä. 3. Lepakkoalue ja kynäjalavien kasvupaikka.
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