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1. JOHDANTO 

 

Pirkkalan kunta tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä luontoselvityksen 

Linnakorven asemakaavan muutosalueen pohjoisosasta (kartta 1). 

 

 

Kartta 1. Selvitysalueen sijainti. 

 

Luontoselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa alueen luontoarvot ja arvioida niiden 

vaikutusta maankäyttöön. Työhön sisältyi pesimälinnustokartoitus, lepakkoselvitys, liito-

oravakartoitus, viitasammakkokartoitus, muiden EU:n luontodirektiivin II- ja IV-liitteiden 

lajien ja uhanalaisten lajien esiintymien selvitys sekä luontotyyppikartoitus. 

Luontotyyppikartoituksessa kartoitettiin mahdolliset luonnonsuojelulain 29 §:n suojelemat 

luontotyypit, luonnonsuojelulain 23 §:n mukaiset luonnonmuistomerkit, vesilain 2. luvun 11 

§:n mukaiset suojeltavat pienvedet, metsälain 10 §:n tarkoittamat erityisen tärkeät 

elinympäristöt, valtakunnalliset Metso-kriteerit täyttävät kohteet, uhanalaiset luontotyypit 

sekä muut luontoarvoiltaan merkittävät luontotyypit. Lisäksi alue jaettiin kasvillisuudeltaan 

ja luonnonoloiltaan yhtenäisiin luontotyyppikuvioihin. 
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Luontoselvityksen laati FM (biologi) Turkka Korvenpää. Selvityksen maastotyöt tehtiin 

touko-elokuussa 2021. Työn tausta-aineistoksi hankittiin Suomen Lajitietokeskuksesta 

tiedot alueelta aiemmin tunnetuista lajiesiintymistä.  

 

 

2. ALUEEN YLEISKUVAUS 
 

Selvitysalue sijaitsee E12 -tien ja Linnakalliontien välissä Linnakorven alueella. Se on 

kokonaan rakentamaton. Alue rajoittuu lännessä hakkuualueeseen ja Linnakalliontien 

viereiseen täyttömaahan. 

 

Linnakorpi on ojituksen voimakkaasti kuivaama suo, jonka vesitalouteen on vaikuttanut 

myös viereinen E12 -tie. Suon itäosassa vedenpinta on noussut ja suon puusto kuollut tai 

se on kituvaa. Selvitysalueen pohjoisosassa on tuoreen kangasmetsän melko vanhaa 

kuusikkoa sekä tiheää nuorta sekametsää. 

 

 

3. ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 
 

Alueen luontotyyppejä ja kasvillisuutta havainnoitiin ensimmäisen kerran jo kevään ja 

alkukesän liito-orava-, viitasammakko- ja linnustokartoitusten yhteydessä. Varsinainen 

tarkempi luontotyyppien ja kasvillisuuden kartoitus tehtiin 12.8.2021. Alueelta ei löytynyt 

maankäytössä huomioitavia arvokkaita luontotyyppikohteita. 

 

 

4. LUONTOTYYPPIKUVIOT 
 

Selvitysalue jaettiin kuuteen luontotyyppikuvioon, jotka esitellään alla. Lopullinen kuviojako 

suoritettiin 12.8.2021, jolloin kuviot myös inventoitiin tarkemmin. Kuviot on merkitty 

karttoihin 2-3. 

 

Kuvio 1: Melko vanha, talousmetsämäinen tuoreen kankaan kuusikko (kannen kuva), 

jossa kasvaa sekapuina hiukan mäntyä ja koivua. Linnankalliontien vieressä mäellä on 

nuorempaa mänty- ja koivuvaltaista puustoa. Metsä on hoidettua ja lahopuuta hyvin 

vähän. Kenttäkerroksessa tavataan tavanomaista kangasmetsäkasvistoa kuten mustikkaa, 

metsälauhaa, lillukkaa, kultapiiskua, metsäorvokkia, oravanmarjaa, sananjalkaa, 
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metsäkastikkaa, metsämaitikkaa, vanamoa ja kevätpiippoa. Metsässä on muutama leveä 

polku, mutta niiden ulkopuolella maasto ei ole kulunut. 

 

Kuvio 2: Vanhaa kuusikkoa kasvava ojitettu kangaskorpi (kuva 1), joka on jo kuivumassa 

turvekankaaksi. Puustossa on myös hieman koivua. Lahopuuta on niukasti, mutta maassa 

makaa yksi tuore, järeä kuusituulenkaato. Kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti mustikkaa, 

pallosaraa ja metsäkortetta, joiden ohella kasvistoon kuuluvat mm. puolukka ja vanamo. 

 

 
 

Kuva 1. Luontotyyppikuvio 2. 

 

Kuvio 3: Tiheä, nuori, kosteapohjainen, mutta ojituksen selvästi kuivattama koivikko, jossa 

kasvaa jonkin verran kuusta varsinkin alikasvoksena. Maasto nousee pohjoista kohti. 

Kuvion kuivemmassa pohjoisosassa kasvaa muiden puiden seassa myös nuorta mäntyä, 

minkä lisäksi kuviolla on vähän pihlajaa ja yksi lähes kuollut vanha raita. 

Kenttäkerroksessa tavataan esim. mustikkaa, metsäalvejuurta, metsäkortetta ja 

puolukkaa. Kuviolla on polku. 

 

Kuvio 4: Suo, jonka vedenpinnantaso on noussut viereisen moottoritien padottua vesien 

luontaista virtausta (kuva 2). Suurin osa puustosta on tämän vuoksi kuollutta tai kituvaa. 

Se koostuu pienikokoisista männyistä ja koivuista. Suon reunoilla on paljon kuolleita 

pienikokoisia kuusia.  Länsiosaan on muodostunut pieni lampare, jossa oli vettä läpi 

kesän. Karu suo on ollut aiemmin ehkä sararämettä tai tupasvillarämettä, mutta tällä 

hetkellä suotyyppiä ei veden nousun vaikutuksesta voi määrittää. Saraisuus on 

todennäköisesti lisääntynyt. Nyt suolla kasvavat runsaina pullosara, tupasvilla ja 

isokarpalo. Muuhun putkilokasvilajistoon kuuluvat mm. harmaasara ja luhtavilla. 
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Sammalikossa huomio kiinnittyy komeisiin korpikarhunsammalmättäisiin. Vedennousu on 

runsastuttanut haprarahkasammalta. 

 

 
 

Kuva 2. Kuollutta ja kituvaa puustoa luontotyyppikuviolla 4 Linnakorven itäosassa. 

Etualalla suolle muodostunut lampare. 

 

 

Kartta 2. Luontotyyppikuviot maastokartalla. 
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Kartta 3. Luontotyyppikuviot ilmakuvalla. 

 

Kuvio 5: Suurimmaksi osaksi kosteapohjainen, mutta ojituksen kuivattama tiheä nuori 

koivikko, jossa kasvaa myös vähän kuusta sekä melko paljon vesonutta nuorta pihlajaa. 

Kenttäkerroksessa tavataan esim. puolukkaa, metsäalvejuurta, isoalvejuurta, pallosaraa, 

mustikkaa ja metsälauhaa. 

 

Kuvio 6: Ojitettu räme, joka on selvästi kuivunut (kuva 3). Suo on ennen ojitusta ollut 

isovarpu- tai kangasrämettä, mutta kuivuminen on ehtinyt jo turvekangasvaiheeseen ja 

ojat toimivat edelleen tehokkaasti. Rämeellä kasvaa melko kookasta männikköä, jossa on 

myös vähän koivua. Vallitsevan puuston alla esiintyy melko paljon kuusen taimia. 

Kenttäkerroksessa tavataan runsaasti puolukkaa, mustikkaa, tupasvillaa ja suopursua. 

Kasvistoon kuuluvat lisäksi mm. variksenmarja ja juolukka. 
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Kuva 3. Linnakorven ojituksen kuivaamaa rämettä (luontotyyppikuvio 6). 

 

 

5. PESIMÄLINNUSTO 
 

5.1 Menetelmät 

Alueen pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies & Väisänen 

1988). Varsinaisia kartoituskertoja oli kaksi (taulukko 1), minkä lisäksi linnustoa 

havainnoitiin myös muun maastotyön ohessa (mm. liito-oravakartoituksen yhteydessä 

5.5.2021). Sää oli kaikkina kartoituspäivinä linnustokartoitukselle suotuisa. 

 

Päivä Laskenta-aika Sää 

23.5.2021 8.05-8.30 Lämpötila +7 ⁰C - +8 ⁰C, tyyntä, puolipilvistä 

12.6.2021 7.20-7.45 Lämpötila +16 ⁰C, heikkoa tuulta, lähes täysin pilvistä 
 

Taulukko 1. Lintulaskentapäivät, laskenta-ajat ja vallinnut säätila. 

 

Kartoituslaskennassa selvitysalue käveltiin niin tiheästi läpi, että kaikki siellä oleskelevat 

lintuyksilöt voitiin havaita. Apuvälineinä käytettiin kiikaria, GPS -laitetta sekä etukäteen 

tulostettuja suurimittakaavaisia karttoja. Kaikki havaitut lintuyksilöt merkittiin tulostetuille 

paperikartoille ja samalla merkittiin muistiin tieto lajista, sukupuolesta (jos mahdollista 

määrittää kiikarilla), yksilömäärästä ja käyttäytymisestä (laulava koiras, poikasille ruokaa 

kuljettava emo, varoitteleva lintu, pari ym.). Selvästi yli lentävät linnut jätettiin 

huomioimatta, mutta alle 50 metrin päässä selvitysalueen rajan ulkopuolella havaitut 
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yksilöt merkittiin muistiin, sillä niiden reviiri sijoittuu suurella todennäköisyydellä osittain 

selvitysalueelle. 

 

Tehdyt lintuhavainnot vietiin paperikartoilta paikkatieto-ohjelmistoon erotellen eri 

laskentakertojen havainnot toisistaan. Reviiriksi tulkittiin kaikki havainnot laulavista 

koiraista, pesistä, ruokaa kuljettavista emoista ja varoittelevista linnuista. Jo yhdellä 

laskentakerralla saatu havainto tulkittiin reviiriksi. Lähellä toisistaan tehtyjen eri 

laskentakertojen havaintojen tulkittiin tarkoittavan samaa reviiriä. Samaksi reviiriksi 

tulkittujen havaintojen välinen maksimietäisyys vaihteli hieman lajeittain, mutta 

nyrkkisääntönä voidaan pitää noin paria sataa metriä, jota kauempana toisistaan eri 

laskentapäivinä tehdyt havainnot tulkittiin eri reviireiksi. Käytännössä tulkinta oli pääosin 

yksiselitteistä. 

 

5.2 Tulokset ja niiden tulkinta 

Selvitysalueella ja sen välittömässä lähiympäristössä tulkittiin pesivän kaikkiaan 16 

lintuparia. Pesimälajeja oli yhteensä 12. Nämä olivat (suluissa parimäärä): hippiäinen (1), 

keltasirkku (1), laulurastas (1), metsäviklo (1), mustarastas (1), pajulintu (2), peippo (3), 

punakylkirastas (1), punarinta (2), rautiainen (1), talitiainen (1) ja tiltaltti (1). Yksikään 

lajeista ei ole uhanalainen, silmälläpidettävä tai harvinainen. Havainnoista mielenkiintoisin 

koski vettyneellä suolla (luontotyyppikuvio 4) nähtyä metsävikloa, joka todennäköisesti 

pesi paikalla. Kaiken kaikkiaan linnusto on varsin tavanomaista eteläsuomalaista 

metsälinnustoa. 

 

Linnustoon perustuvia maankäyttösuosituksia ei ole tarpeen esittää. 

 

 

6. LEPAKOT 
 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit sisältyvät EU:n luontodirektiivin IV-liitteeseen, 

joten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. 

 

6.1 Menetelmät 

Lepakkokartoitus jakaantui detektorihavainnointiin ja lepakoille sopivien päiväpiilojen sekä 

talvehtimis- ja lisääntymispaikkojen etsintään. 
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Lepakkoja havainnoitiin detektorilla kolmena yönä (taulukko 2). Havainnointi aloitettiin 

aikaisintaan noin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen. Sääolosuhteet olivat kaikkina öinä 

hyvät. Havainnointi suoritettiin kävelemällä ennalta suunniteltu reitti (kartta 4) havaintoja 

tehden ja merkitsemällä kaikkien havaittujen lepakkojen laji ja GPS-laitteella mitattu 

havaintopaikka muistiin. Isoviiksisiippaa ja viiksisiippaa ei eroteltu, sillä näitä kahta 

toisilleen läheistä lajia ei ole mahdollista erottaa detektorilla. Lisäksi kirjattiin tieto siitä, 

oliko kyseessä ohilentävä vai paikalla saalistava yksilö. 

 

Päivä Laskenta-aika Sää 

30.6.2021 0.45-1.00 Lämpötila +21 ⁰C, tyyntä, selkeää 

15.-16.7.2021 23.55-0.10 Lämpötila +24 ⁰C, heikkoa tuulta, selkeää 

31.8.2021 21.05-21.20 Lämpötila +15 ⁰C, heikkoa tuulta, ohutta yläpilveä 
 

Taulukko 2. Detektorihavainnointiajat ja vallinnut säätila. 

 

Lepakoille sopivia päiväpiiloja sekä talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja (mm. linnunpönttöjä, 

kolopuita ja maakellareita) etsittiin muun maastotyön yhteydessä. 

 

6.2 Tulokset ja niiden tulkinta 

Detektorilla saadut lepakkohavainnot ja kuljettu reitti on merkitty karttaan 4. Kolopuita tai 

muita lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja ei löydetty. 

 

Alueella havaittiin melko vähän lepakoita. Kesäkuun lopun kierroksella kuultiin muutamia 

viiksisiippoja / isoviiksisiippoja Linnakorven suolla ja sen pohjoisreunalla. Molemmat 

viiksisiippalajit viihtyvät metsissä ja ilmeisesti vettynyt ja jonkin verran avoimempi suon 

itäosa houkuttelee niitä. Tosin heinä- ja elokuussa ei saatu yhtään viiksisiippahavaintoa.  

 

Pohjanlepakko saalisteli Linnakorventien varrella kesä- ja heinäkuun kartoituskerroilla. 

Pohjanlepakko suosii erilaisia reunavyöhykkeitä ja se viihtyy parhaiten monimuotoisessa 

maisemassa, jossa avomaat ja metsiköt vuorottelevat. Laji kaihtaa tiheää metsää, mutta 

saalistelee usein esimerkiksi metsäteiden yllä. 

 

Kaiken kaikkiaan selvitysalueen voi tulkita kuuluvan luokkaan III: muu lepakoiden käyttämä 

alue Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen arvoluokituksessa. 

 

Lepakoiden esiintymiseen perustuvia maankäyttösuosituksia ei ole tarpeen esittää. 
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Kartta 4. Lepakkohavainnot ja kuljettu detektorihavainnointireitti. 

 

 

7. LIITO-ORAVA 
 

7.1 Menetelmät 

Liito-orava suosii varttuneita, tiheitä kuusisekametsiä, joissa kasvaa kookkaita haapoja. Se 

pesii puunkoloissa, pöntöissä ja oravan rakentamissa risupesissä, joskus myös 

rakennuksissa. Laji on uhanalainen ja se on mainittu EU:n luontodirektiivin liitteessä IV, 

minkä vuoksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 

on kielletty luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. 

 

Liito-oravan luotettavin kartoitusjakso ajoittuu maalis-toukokuulle, jolloin sen papanat ovat 

väriltään keltaisia – kellertäviä ja siten helpommin havaittavissa kuin kesän ruskeat 

papanat. Lisäksi keväällä kasvillisuus ei haittaa jätösten havaitsemista. Papanoiden 

löytyminen osoittaa varsin luotettavasti liito-oravan esiintyvän alueella, joskin vain 

yksittäisten papanoiden löytyminen yhden tai muutaman puun tyveltä voi viitata myös 
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eläinten tilapäiseen pysähtymiseen niiden siirtyessä alueelta toiselle. Mikäli jätöksiä löytyy 

vähänkin runsaammin, käyttää liito-orava aluetta pysyvämmin. Runsaan papanamäärän 

löytyminen kolopuun alta, ympäröivää puustoa selvästi järeämmän tuuhealatvuksisen 

kuusen tyveltä tai linnunpöntön alta viittaa vahvasti pesintään. Usein pesäpuiden 

tyvirungoilla on myös virtsaamisjälkiä. Liito-oravat suosivat pesäpuinaan varsinkin 

tiheiköissä kasvavia puita, sillä tiheä puusto antaa suojaa saalistajilta. 

 

Selvitysalue kartoitettiin 5.5.2021 kävelemällä alueen metsät huolellisesti läpi. Liito-oravan 

esiintymistä selvitettiin etsimällä lajin papanoita runkomaisten haapojen sekä 

kookkaimpien kuusten ja koivujen tyviltä, mikä on lajin kartoituksessa vakiintunut 

menetelmä (Nieminen 2017). Papanoiden lisäksi voi puiden rungon tyviosasta löytää 

virtsaamisjälkiä, jotka erottuvat usein mm. sammalkasvustojen kuolemisena. Lisäksi 

etsittiin kolopuita ja linnunpönttöjä. 

 

7.2 Tulokset ja niiden tulkinta 

Liito-oravan esiintymisestä kertovia merkkejä ei löydetty. Luontotyyppikuvion 1 kuusikko 

sopisi melko hyvin liito-oravan elinympäristöksi, joskin haavan ja muiden lehtipuiden 

vähäisyys heikentää sen laatua liito-oravan kannalta. 

 

Liito-oravan esiintymiseen perustuvia maankäyttösuosituksia ei ole tarpeen esittää. 

 

 

8. VIITASAMMAKKO 
 

8.1 Menetelmät 

Viitasammakon elinympäristöä ovat suot, vesistöjen rannat ja erilaiset pienvedet kuten ojat 

ja lammet sekä näiden läheiset maa-alueet. Laji on mainittu EU:n luontodirektiivin liitteessä 

IV, ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty 

luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla. 

 

Viitasammakko muistuttaa ulkonäöltään huomattavan paljon tavallista ruskosammakkoa. 

Parhaiten lajit erottaa toisistaan kutuäänistä, jotka eroavat selvästi. Viitasammakon 

kutuääntely muistuttaa veden alle painetusta tyhjästä pullosta nousevien ilmakuplien 

pulputusta. Sen on kuvattu kuulostavan myös pienen koiran haukunnalta. 
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Ruskosammakon kurnutuksesta selvästi poikkeava ääni on melko hiljainen, ja se kuuluu 

korkeintaan noin sadan metrin päähän. 

 

Linnakorven itäosaan muodostuneen lampareen arveltiin ilmakuvatulkinnan perusteella 

mahdollisesti sopivan viitasammakon kutupaikaksi. Niinpä lampareen rannalla kuunneltiin 

mahdollisia kutevia viitasammakoita 9.5.2021 illalla klo 20.50-21.10. Sää oli tyyni, pilvinen 

ja melko lämmin (ilman lämpötila +9 ⁰C) eli tarkoitukseen hyvin sopiva. 

 

8.2 Tulokset ja niiden tulkinta 

Viitasammakoita ei havaittu. Linnakorven avovesilampare on karu ja sen rannat ovat 

sammalvaltaiset. Rannoilla tai itse lampareessa on niukasti putkilokasvillisuutta. Lampare 

ei vaikuta viitasammakolle erityisen sopivalta, joten paikalla ei suoritettu toista 

kuuntelukertaa. 

 

Viitasammakon esiintymiseen perustuvia maankäyttösuosituksia ei ole tarpeen esittää. 

 

 

9. MUU LAJISTO 
 

Lintuja, lepakkoja, viitasammakkoa ja liito-oravaa käsitellään aiemmissa kappaleissa. 

 

Suomen Lajitietokeskuksen tietokantojen perusteella selvitysalueelta ei tunneta ennestään 

uhanalaisten, silmälläpidettävien tai EU:n luontodirektiivin II- ja IV-liitteen lajien esiintymiä. 

 

Linnakorven reunoilta löytyi kahdelta pitkälle lahonneelta kannolta rauhoitetun, EU:n 

luontodirektiivin II -liitteeseen sisältyvän ja ainakin toistaiseksi erittäin uhanalaiseksi 

luokitellun lahokaviosammalen itujyväsryhmiä (kartta 5). Kasvupaikka ei kuitenkaan 

vaikuta sopivalta itiöpesäkkeiden tuottoon, eikä alueella muutenkaan ole 

lahokaviosammalen suojelulle tärkeitä lajin nk. ydinalueita (katso mm. Manninen & 

Nieminen 2020). Siten lahokaviosammalen esiintyminen selvitysalueella ei aiheuta tarvetta 

maankäyttösuosituksille. 

 

Lahokaviosammalen uskottiin aiemmin rajoittuvan eteläisimpään Suomeen ja olevan hyvin 

harvinainen. Käsitys sen biologiasta ja esiintymisestä mullistui vuonna 2015 julkaistun 

tutkimuksen (Wolf 2015) jälkeen. Tutkimuksessa kuvattiin lajilla esiintyvät, alkeisrihmasta 

kuroutuvat, suvuttomat itujyväset, jotka muodostavat pallomaisia ryhmiä kasvualustan 
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(lähinnä kannot ja maapuut) pinnalle. Lahokaviosammalen itujyväsiä on viime vuosina 

kartoitettu eri puolilla Suomea. Niitä on löydetty varsin runsaasti mm. Vantaalta (Manninen 

& Nieminen 2020), Tampereelta (Manninen, julkaisematon, Luonto- ja ympäristötutkimus 

Envibio Oy 2020) ja Kuopiosta (Veteli 2020, Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 

2021). Tämä on muuttanut perin pohjin käsitystä lajin levinneisyydestä ja yleisyydestä 

Suomessa. Lahokaviosammalen tunnettujen esiintymien määrä on kasvanut 

räjähdysmäisesti ja tunnettu levinneisyysalue laajentunut huomattavan paljon aiemmin 

tiedettyä pohjoisemmaksi. Samalla on havaittu, että itujyväsiä esiintyy myös paikoilla, jotka 

eivät aiemman käsityksen mukaan vastaa lainkaan lajin kasvupaikkavaatimuksia. Niitä on 

havaittu mm. nuorissa talousmetsäkoivikoissa järeillä, edelliseen puusukupolveen 

kuuluneiden kuusten, kannoilla. 

 

 

Kartta 5. Lahokaviosammalen itujyväsryhmät 

 

 

10. YHTEENVETO MAANKÄYTTÖSUOSITUKSISTA 
 

Selvitysalueelta ei löytynyt maankäyttöön vaikuttavia luontotyyppikohteita tai lajeja. 
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