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1. JOHDANTO 

 

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

luontoselvityksen. Selvitysalue sijaitsee E12 -tien ja Huovin teollisuusalueen eteläpuolella 

(kartta 1). 

 

 

Kartta 1. Selvitysalueen sijainti. 

 

Luontoselvitys laadittiin asemakaavan edellyttämällä tarkkuudella. Sen tarkoituksena oli 

kartoittaa alueen luontoarvot ja arvioida niiden vaikutusta maankäyttöön. Työhön sisältyi 

pesimälinnustokartoitus, lepakkoselvitys, liito-oravakartoitus, 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. Maastotyöt tehtiin touko-elokuussa 

2021. Työn tausta-aineistoksi hankittiin Suomen Lajitietokeskuksesta tiedot alueelta 

aiemmin tunnetuista lajiesiintymistä. Työssä hyödynnettiin myös alueen eteläosasta 

vuonna 2007 tehtyjä selvityksiä (Korte 2007 a ja b). 

 

 

2. ALUEEN YLEISKUVAUS 
 

Lastenojanvuori sijaitsee E12 -tien ja Huovin teollisuusalueen eteläpuolella (kartta 1). 

Selvitysalueen pinta-ala on noin 30 ha ja se rajoittuu idässä Ahvenistontiehen, etelässä 

pientaloihin, peltoon ja Heikkiläntiehen sekä pohjoisessa Huovin teollisuusalueeseen. 

Lännessä alue ulottuu lähelle Heikkilän taloa. 

 

Selvitysalue on käytännössä kokonaan metsämaata, eikä siellä ole rakennuksia. 

Lastenojanvuorella on kuntorata, joka on lähialueen asukkaiden ahkerassa käytössä. 

Kuntoradan ympäristössä kasvaa vanhoja kangasmetsiä, joita ei ole aivan viime aikoina 

hoidettu tehokkaasti. Puusto on siten tiheää ja paikoitellen maastoon on jo ehtinyt kertyä 

hieman lahopuuta. Vallitsevin metsätyyppi on tuore kangas, mutta Lastenojanvuoren 

lakialueella on myös kalliometsiä ja pohjoisrinteellä lehtomaisen kankaan kuusikoita. 

Pohjoisrinteellä sijaitsee useita silikaattisia karuja jyrkänteitä. Lastenojanvuoren 

länsirinteen alla olevassa laaksossa sijaitsee pieni lehtokorpi – kostea lehto, mutta muuten 

soita ei ole. Selvitysalueen lounaisosat ovat taimikkoa ja avohakkuuta. 

 

 

3. ARVOKKAAT LUONTOTYYPPIKOHTEET 
 

Kuntoradan ympäristössä kasvaa vanhoja, tavanomaista talousmetsää luonnontilaisempia, 

kuusikoita ja kuusi – mäntymetsiä, jollaiset ovat yleisesti vähenemässä. Nämä metsät 

muodostavat alueen keskeisimmän arvon. Lisäksi löytyi yksi lehtokorpi – kostea lehto, joka 

on merkitty karttaan 2. 

 

3.1 Lastenojanvuoren lehtokorpi ja kostea lehto 

Selvitysalueen eteläosan kaakko-luode -suuntaisen laakson pohjalla sijaitsee peltoon 

rajautuva rehevä ja luhtavaikutteinen, ojittamaton lehtokorpi – kostea runsasravinteinen 

lehto (kuva 1), johon kertyy sulamis- ja sadevesiä. Korvessa kasvaa pääpuulaji koivun 
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ohella kuusta. Lahopuuta ei juuri ole. Putkilokasvistoon kuuluvat esim. metsäkorte, 

mesiangervo, nurmilauha, kurjenjalka, rentukka, syyläjuuri, hiirenporras, terttualpi, 

luhtalemmikki, suo-orvokki ja korpikaisla. Sammallajistoon lukeutuvat mm. 

okarahkasammal, palmusammal ja luhtakuirisammal. Rahkasammalikko on aukkoista. 

Lahokaviosammalen itujyväsryhmiä löytyi yhdeltä pitkälle lahonneelta vanhalta kannolta. 

 

Maankäyttösuositus: Lastenojanvuoren lehtokorpi ja kostea lehto on paikallisesti arvokas 

metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö ja se täyttää valtakunnalliset Metso-

kriteerit luokassa I. Lehtokorpi on Etelä-Suomessa erittäin uhanalainen ja kostea 

runsasravinteinen lehto vaarantunut luontotyyppi. Kohde ja sen lähiympäristö (ks. kartta 8) 

tulee jättää rakentamatta ja ojittamatta ja puuston käsittelyssä tulee huomioida kohteen 

ominaispiirteiden säilyminen. Kohteen jättäminen kokonaan luonnontilaan olisi suotavinta. 

 

 
 

Kuva 1. Lastenojanvuoren lehtokorpea. 

 

 

4. LUONTOTYYPPIKUVIOT 
 

Selvitysalue jaettiin 16 luontotyyppikuvioon, jotka esitellään alla. Lopullinen kuviojako 

suoritettiin 12.8.2021 mutta luontotyyppejä ja kasvillisuutta havainnoitiin jo aiemmin 

keväällä ja alkukesällä selvityksen muiden osioiden maastotöiden yhteydessä. 

Luontotyyppikuviot on merkitty karttoihin 2-3. 

 

Kuvio 1: Vanha kuusikkoa (kuva 2) kasvava alarinteestä lehtomainen (kannen kuva) ja 

ylärinteestä tuore kangasmetsä, jota ei ole viime aikoina hoidettu kovin tehokkaasti. 
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Kuusen ohella vallitsevaan puustoon kuuluu mäntyä ja vähän koivua.  Paikoin kasvaa 

vähän nuorta haapaa. Pensaskerroksessa esiintyy paikoin melko paljon lehtipuiden ja 

kuusen taimia sekä niukasti taikinamarjaa. Metsään on levinnyt myös joitakin 

isotuomipihlajia (vieraslaji). Kuntoradan vierestä kuvion pohjoisosasta löytyi muutaman 

vesasyntyisen, mutta runkomaisen (läpimitta 1,3 metrin korkeudelta yli 7 cm) 

metsälehmuksen ryhmä. Kenttäkerroksessa tavataan runsaiden mustikan, oravanmarjan, 

metsälauhan ja metsäkastikan lisäksi mm. metsäalvejuurta, sananjalkaa, kultapiiskua, 

käenkaalia, kevätpiippoa, metsäimarretta, sormisaraa, ahomansikka, sinivuokkoa, 

metsäkurjenpolvea, puolukkaa, vanamoa ja kivikkoalvejuurta. Kuviolta löytyi myös puolen 

neliömetrin laajuinen kasvusto vähentynyttä yövilkkaa. Tämä laji kertoo metsän 

suhteellisen pitkään ilman merkittäviä häiriöitä jatkuneesta kehityksestä. Kuviolle on 

ehtinyt jo kertyä hieman tavanomaista runsaammin lahopuuta. Maassa makaa paikoin 

järeitäkin tuulenkaatoja ja myös pystylahopuuta on hieman. Alarinteessä on useita 

varjoisia, matalia, runsassammaleisia ja karuja silikaattijyrkänteitä, joissa on paikoin 

valuvetisiä ja ylikaltevia pintoja. Jyrkänteiden sammalisto on tavanomaista (mm. kallio-

omenasammalta, pikkukastesammalta, isokämmensammalta, viuhkasammalta, 

kimpputierasammalta, hohtovarstasammalta, kyhmytorasammalta ja 

pikkuraippasammalta). Lahokaviosammalen itujyväsryhmiä löytyi kolmelta pitkälle 

lahonneelta vanhalta kannolta. Puretun hyppyrimäen alastulorinne alkaa olla jo nuoren 

lehtipuuston valtaama. 

 

 
 

Kuva 2. Kuusikkoa luontotyyppikuviolla 1. 

 

Kuvio 2: Melko kivinen tuore kangasmetsä, jossa kasvaa kookkaiden ylispuumäntyjen alla 

nuorta, tiheää sekapuustoa (kuusta, koivua, pihlajaa, raitaa ja haapaa). Kenttäkerroksessa 
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tavataan runsaan mustikan ohella esim. metsäalvejuurta, metsäkortetta, oravanmarjaa, 

ahomansikkaa, sananjalkaa ja metsälauhaa. Lahokaviosammalen itujyväsryhmiä löytyi 

yhdeltä pitkälle lahonneelta vanhalta kannolta. 

 

Kuvio 3: Tuoreen kankaan vanha kuusi - mäntymetsä, jossa kasvaa myös hieman koivua 

(kuva 3). Vallitsevan puuston alla on paljon nuorempaa kuusta, koivua ja paikoin hiukan 

nuorta haapaa. Lahopuuta on vähän. Kenttäkerroksen kasvistoon kuuluvat mm. mustikka, 

oravanmarja, metsälauha, kevätpiippo, metsäalvejuuri, sananjalka, kultapiisku, 

metsäkastikka ja käenkaali. Lahokaviosammalen itujyväsryhmiä löytyi kolmelta pitkälle 

lahonneelta vanhalta kannolta. 

 

 
 

Kuva 3. Luontotyyppikuvio 3. 

 

Kuvio 4: Monin paikoin lohkareinen, tuore – kuivahko kangasmetsä (kuva 4), jossa kallio 

ulottuu lähelle maanpintaa. Pääosin mäntyvaltainen puusto on vaihtelevaa ja eri-ikäistä. 

Metsässä on kookkaita kilpikaarnaisia mäntyjä, mutta myös nuorempaa mäntyä, kuusta ja 

koivua sekä vähän nuorta haapaa. Lahopuuta ei juuri ole. Kasvistossa ovat runsaita 

mustikka, puolukka ja metsälauha, joiden ohella tavataan esim. kieloa, oravanmarjaa ja 

metsäkastikkaa. 

 

Kuvio 5: Tuore – kuivahko, melko kivinen kangasmetsä. Puusto on mäntyvaltaista ja 

varsinkin kuntoradan eteläpuolella kasvaa komeaa männikköä. Sekapuina tavataan kuusta 

ja koivua. Vallitsevan puuston alla on paljon kuusialikasvosta. Lahopuuta esiintyy vähän, 

mutta metsässä on kuitenkin joitakin keloja. Kenttäkerroksessa tavataan runsaiden 

metsälauhan, mustikan ja puolukan lisäksi mm. oravanmarjaa, vanamoa ja kieloa. 
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Kuva 4. Männikköä luontotyyppikuviolla 4. 

 

Kuvio 6: Ojaksi perattu entinen puro, joka on uurtanut saviseen maahan usean metrin 

syvyisen kapean laakson (kuva 5). Korkeilla valleilla kasvaa nuorta lehtipuustoa. Rannalla 

on kookas maanvyörymä. Kuvion pohjoispäässä kuntoradan vieressä sijaitseva 

kotkansiipikasvusto lienee jäänne ajalta, jolloin puro oli luonnontilaisempi. Kotkansiiven 

seurana on lehtopalsamia. 

 

 
 

Kuva 5. Entinen puro, joka on perattu ojaksi. 
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Kartat 2-3. Luontotyyppikuviot maastokartalla ja ilmakuvalla. 
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Kuvio 7: Lehtomainen – tuore kangasmetsä, jossa kasvaa melko tiheää ja eri-

ikäisrakenteista, mutta pääosin nuorehkoa, sekapuustoa. Kuviolla on koivua, kuusta ja 

mäntyä sekä paljon nuorta haapaa. Pohjoisreunalla on myös muutama järeä haapa. 

Kasvistoon kuuluvat esim. kielo, sananjalka ja mustikka. Kuviota halkoo kuntorata. 

 

Kuvio 8: Tuore, osittain lehtomainen, kangas, jossa kasvaa varttunutta kuusi – 

mäntymetsää. Maastokarttaan kallioksi merkitty alue on kuivahkoa kangasta. Tiheässä 

puustossa on eri-ikäisrakenteisuutta, sillä vanhempien puiden seassa on runsaasti nuorta 

puustoa (koivua, raitaa, kuusta, pihlajaa ja vähän haapaa.). Lahopuuta esiintyy niukasti. 

Kenttäkerroksessa tavataan mm. mustikkaa, ahomansikkaa, kultapiiskua, sinivuokkoa, 

metsäkastikkaa, sormisaraa, oravanmarjaa, puolukkaa ja metsälauhaa. 

 

Kuvio 9: Nuorehko, melko tiheä kalliomännikkö, jossa kasvaa jonkin verran kuusen taimia, 

alikasvoskuusia ja muutama nuori haapa. Paikoitellen hieman kuluneen kuvion kasvistoon 

kuuluvat esim. puolukka, metsälauha ja mustikka. 

 

Kuvio 10: Kookasta mäntyä kasvava kallio, jolla on melko paljon kivenlohkareita. 

Suhteellisen runsaaseen nuorempaan puustoon kuuluu mäntyä ja vähän koivua. Lisäksi 

on melko paljon kuusen taimia sekä jonkin verran katajaa. Niukkalajiseen kasvistoon 

lukeutuvat mm. puolukka, mustikka, kanerva ja kielo. 

 

Kuvio 11: Tuore kangasmetsä, jonka puusto on tiheää ja eri-ikäistä.  Selvän pääpuulajin 

männyn lisäksi kuviolla on varsinkin nuoremmassa puustossa paljon kuusta ja myös 

koivua. Lahopuuta esiintyy vain vähän. Kasvistossa tavataan runsaiden mustikan ja 

metsälauhan ohella esim. sananjalkaa, kevätpiippoa, puolukkaa, kieloa, ahomansikkaa ja 

metsäkastikkaa. 

 

Kuvio 12: Vanha tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusikko, jossa kasvaa paikoin melko 

runsaasti järeitä haapoja (kuva 6). Sekapuina tavataan myös mäntyä ja koivua. Kuvion 

koillisosassa kasvaa runsaasti nuorta haapaa. Metsään on ehtinyt kertyä jo hiukan 

maapuuta ja siellä on myös koivupökkelö ja joitakin pystyyn kuolleita kuusia. Kaakko-luode 

-suuntaisen laakson pohjalla sijaitsee kosteampi laikku (merkitty maastokarttaan suoksi), 

johon kertyy sulamisvesiä. Laikun puusto on koivuvaltaista ja koivujen alla kasvaa 

alikasvoskuusia. Kenttäkerroksessa märkyys näkyy mm. ranta-alven esiintymisenä ja 

rahkasammallaikkuina. Myös kuvion pohjoisosan rinteen alaosat ovat osittain soistuvia. 

Kuvion kasvistoon kuuluvat mm. käenkaali, metsäkurjenpolvi, kielo, kivikkoalvejuuri, 

metsälauha, mustikka, metsäkastikka, metsäalvejuuri, sinivuokko ja lillukka. 
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Lahokaviosammalen itujyväsryhmiä löytyi yhdeltä pitkälle lahonneelta maapuulta ja 

laakson pohja vaikuttaa sopivalta myös itiöpesäkkeiden tuottoon. 

 

 
 

Kuva 6. Sekametsää luontotyyppikuviolla 12. 

 

Kuvio 13: Katso kohde 3.1 ”Lastenojanvuoren lehtokorpi ja kostea lehto”. 

 

Kuvio 14: Tiheä varttunut sekapuutaimikko tuoreella kankaalla. Taimikossa kasvaa 

vieraslaji terttuseljaa. Kenttäkerroksen kasvistoon kuuluvat mm. metsäkorte, 

metsäalvejuuri, kielo, kultapiisku, metsäimarre ja mustikka. Lahokaviosammalen 

itujyväsryhmiä löytyi yhdeltä vanhalta pitkälle lahonneelta kannolta. 

 

Kuvio 15: Tuoreen kankaan avohakkuu, jolla kasvaa koivuvesakkoa. Hakkuun 

länsireunan mäelle on jätetty siemenpuumäntyjä.  Kuviolla kasvaa melko runsaasti 

terttuseljaa. Kenttäkerroksessa tavataan mm. metsälauhaa, sananjalkaa ja kevätpiippoa. 

 

Kuvio 16: Tuoreen kankaan nuori koivikko, jossa on myös vähän kuusta ja pihlajaa. 

Kenttäkerroksessa kasvaa esim. metsälauhaa, sananjalkaa, mustikkaa ja ahomataraa. 
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5. PESIMÄLINNUSTO 
 

5.1 Menetelmät 

Pesimälinnusto selvitettiin kartoituslaskentamenetelmällä (Koskimies & Väisänen 1988). 

Laskentakertoja oli kolme. Tämän lisäksi linnustoa havainnoitiin muun maastotyön ohessa 

(mm. toukokuun liito-oravakartoituksen aikana). Sää oli kaikkina kartoituspäivinä 

linnustokartoitukselle suotuisa (taulukko 1). 

 

Päivä Laskenta-aika Sää 

23.5.2021 6.15-7.55 Lämpötila +7 ⁰C, tyyntä, sumupilveä 

4.6.2021 7.55-9.40 Lämpötila +18 ⁰C - +21 °C, heikkoa tuulta, selkeää 

12.6.2021 5.35-7.00 Lämpötila +16 ⁰C, heikkoa tuulta, puolipilvistä-pilvistä 
 

Taulukko 1. Kartoituslaskentapäivät, 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 

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. 
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5.2 Tulokset ja niiden tulkinta 

Selvitysalueella ja sen välittömässä lähiympäristössä tulkittiin pesivän kaikkiaan noin 110 

lintuparia (taulukko 2). Pesimälajeja oli yhteensä 29. 

 

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Parimäärä Status 

Anthus trivialis metsäkirvinen 1 LC 

Certhia familiaris puukiipijä 3 LC 

Columba palumbus sepelkyyhky 3 LC 

Corvus corone varis 1 LC 

Curruca curruca hernekerttu 1 LC 

Cyanistes caeruleus sinitiainen 6 LC 

Dendrocopos major käpytikka 2 LC 

Emberiza citrinella keltasirkku 3 LC 

Erithacus rubecula punarinta 11 LC 

Ficedula hypoleuca kirjosieppo 5 LC 

Fringilla coelebs peippo 21 LC 

Garrulus glandarius närhi 1 NT 

Lophophanes cristatus töyhtötiainen 2 VU 

Parus major talitiainen 5 LC 

Periparus ater kuusitiainen 1 LC 

Phoenicurus phoenicurus leppälintu 1 LC 

Phylloscopus collybita tiltaltti 6 LC 

Phylloscopus trochilus pajulintu 8 LC 

Poecile montanus hömötiainen 1 EN 

Prunella modularis rautiainen 2 LC 

Regulus regulus hippiäinen 6 LC 

Scolopax rusticola lehtokurppa 1 LC 

Spinus spinus vihervarpunen 2? LC 

Sylvia atricapilla mustapääkerttu 3 LC 

Tetrastes bonasia pyy 1 VU, D 

Turdus iliacus punakylkirastas 4 LC 

Turdus merula mustarastas 5 LC 

Turdus philomelos laulurastas 5 LC 

Turdus pilaris räkättirastas 1 LC 

Taulukko 2. Selvitysalueen pesimälinnusto. (EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, 

NT=silmälläpidettävä, LC=elinvoimainen, D=EU:n lintudirektiivin I -liitteen laji) 



14 
LASTENOJANVUOREN LUONTOSELVITYS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Linnuston lajikoostumus ja parimäärä ovat taajaman tuntumassa sijaitsevalle 

eteläsuomalaiselle melko vanhaa puustoa kasvavalle kangasmetsälle tyypillisiä. Karttaan 

4 on merkitty kartoituksissa uhanalaisista ja silmälläpidettävistä lintulajeista tehdyt 

havainnot. Pisteet eivät osoita pesien sijaintia, mutta kartasta nähdään, että alueella on 

kaksi vaarantuneen töyhtötiaisen, yksi erittäin uhanalaisen hömötiaisen, yksi vaarantuneen 

ja EU:n lintudirektiivin I -liitteeseen sisältyvän pyyn ja yksi silmälläpidettävän närhen reviiri. 

Hömötiainen on näistä lajeista selvästi luonnonsuojelullisesti arvokkain. Se vaatii 

elinympäristökseen vanhaa metsää ja on viime vuosikymmeninä erittäin voimakkaasti 

vähentynyt. Tätä aiemmin varsin yleistä metsien peruslintua voi nykyisin pitää Etelä-

Suomessa jo harvalukuisena. Myös töyhtötiainen pesii vanhoissa metsissä, mutta se on 

taantunut hömötiaista vähemmän ja on yhä melko tavallinen. Myös pyy ja närhi ovat 

vähentyneet, mutta ne ovat vielä yleisiä. Lastenojanvuoren vanhat kangasmetsät sopivat 

hyvin em. tiaisten ja pyyn elinympäristöksi. 

 

 

Kartta 4. Tärkeimmät pesimälinnut. (EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut, NT=silmälläpidettävä, 

D=EU:n lintudirektiivin I -liitteen laji) 

 

Maankäyttösuositus: Lastenojanvuoren vanhojen kangasmetsien säilyminen mahdollistaisi 

hömö- ja töyhtötiaisen sekä pyyn säilymisen alueella. Mitä vähemmän metsiä käsitellään, 
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sitä paremmin ne sopivat em. lajeille. Hömö- ja töyhtötiainen kovertavat itse pesäkolonsa 

lahoihin pökkelöihin, joten ne tarvitsevat pystyssä olevia lahopuita. 

 

 

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. 

 

Lepakkoja havainnoitiin detektorilla kolmena yönä (taulukko 3). Havainnointi aloitettiin 

aikaisintaan noin puoli tuntia auringonlaskun jälkeen. Sääolosuhteet olivat kaikkina öinä 

hyvät. Havainnointi suoritettiin kävelemällä ennalta suunniteltu, pääasiassa kuntoradalla 

kulkenut, reitti (kartta 5) 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 

29.-30.6.2021 23.45-0.40 Lämpötila +23 ⁰C - +21 °C, tyyntä-heikkoa tuulta, selkeää 

15.7.2021 23.20-23.50 Lämpötila +24 ⁰C, tyyntä, selkeää 

31.8.2021 21.25-.22.10 Lämpötila +15 ⁰C, heikkoa tuulta, ohutta yläpilveä 
 

Taulukko 3. 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, kuljettu reitti ja lepakoille sopivat päiväpiilot on 

merkitty karttaan 5. 
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Detektorilla havaittiin lähinnä pohjanlepakoita. Niistä kertyi havaintoja melko tasaisesti 

kuntoradan varrelta. Lisäksi elokuun lopussa havaittiin muutamia viiksisiippoja / 

isoviiksisiippoja selvitysalueen itäosassa. Lastenojanvuoren pohjoisrinteen jyrkänteiltä ei 

löytynyt lepakoiden päiväpiiloiksi sopivia rakoja, mutta alueella on joitakin kolopuita ja 

linnunpönttöjä, joita lepakot voivat käyttää. 

 

 

Kartta 5. Lepakkohavainnot, detektorireitti, kolopuut ja linnunpöntöt. 

 

Lepakkohavaintojen määrä vastaa melko hyvin maisemarakenteen perusteella 

muodostuneita ennakko-odotuksia. Tosin viiksisiippoja havaittiin melko vähän. Ne viihtyvät 

erityisesti metsissä, kun taas pohjanlepakot suosivat enemmän metsänreunoja, puutarhoja 

ja muita vaihtelevia alueita, joissa on paljon reunavyöhykkeitä. Varsinkin pohjanlepakot 

saalistelevat mielellään teiden ja polkujen yllä, mikä oli Lastenojanvuorellakin selvästi 

havaittavissa. 

 

Havaittu laji- ja yksilömäärä oli sen verran pieni, että Lastenojanvuoren alueen voi arvioida 

kuuluvan luokkaan III: muu lepakoiden käyttämä alue Suomen lepakkotieteellisen 

yhdistyksen arvoluokituksessa. Varsinaisia lepakoiden esiintymiseen perustuvia 
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maankäyttösuosituksia ei ole tarpeen esittää, mutta mitä vähemmän alueella on 

keinovaloa sen paremmin lepakot pystyvät aluetta käyttämään. 

 

 

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 

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. ja 15.5.2021 kävelemällä kaikki 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. Lastenojanvuoren länsirinteen 

alla olevasta laaksosta on kuitenkin papanahavaintoja 2000 -luvulta ja tuorein havainto 
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sieltä on yhdestä papanapuusta alkukeväältä 2021. Vaikuttaa siltä, että alue ei vuonna 

2021 ollut liito-oravareviirin ydinaluetta, mutta liito-oravat varmasti käyttävät sitä. 

Tulevaisuudessa liito-orava todennäköisesti myös pesii alueella, sillä metsä on sille 

erinomaisesti sopivaa vanhaa kuusikkoa, jossa on kookkaita haapoja ja myös muutamia 

kolopuita. Tämä liito-oravalle parhaiten soveltuva metsä on merkitty karttaan 6. Myös 

muualla Lastenojanvuorella on liito-oravalle hyvin sopivia vanhoja kuusikoita, joissa on 

siellä täällä haapoja. Ainoastaan selvitysalueen lounaisosan taimikko (luontotyyppikuvio 

14), avohakkuu (luontotyyppikuvio 15) ja nuori koivikko (luontotyyppikuvio 16) eivät sovi 

liito-oravalle. 

 

Maankäyttösuositus: Liito-oravalle erinomaisesti sopiva metsä Lastenojanvuoren 

länsirinteen alla sijaitsevassa laaksossa (merkitty karttaan 6) tulee jättää rakentamatta ja 

liito-orava tulee ottaa huomioon metsänkäsittelyssä. Parasta olisi, jos metsän annetaan 

kehittyä kokonaan luonnontilassa. Lisäksi tulee huolehtia metsäyhteyksien säilymisestä 

varsinkin idän ja etelän suuntaan. Myös muualla Lastenojanvuorella on liito-oravalle hyvin 

sopivia metsiä. Liito-oravan kannalta on siten sitä parempi mitä enemmän alueella säilyy 

varttunutta ja harventamatonta kuusivaltaista metsää. 

 

 

Kartta 6. Liito-oravalle erinomaisesti sopiva metsä (ei rakentamista), kolopuut ja 

linnunpöntöt. 



19 
LASTENOJANVUOREN LUONTOSELVITYS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. MUU LAJISTO 
 

Lintuja, lepakkoja ja liito-oravaa käsitellään aiemmissa kappaleissa. 

 

Suomen Lajitietokeskuksen tietokantojen perusteella selvitysalueelta tai sen 

lähiympäristöstä ei tunneta ennestään muiden uhanalaisten, silmälläpidettävien tai EU:n 

luontodirektiivin II- ja IV-liitteen lajien esiintymiä. 

 

Alueella ei ole viitasammakolle sopivia kutupaikkoja. 

 

Rauhoitetun, EU:n luontodirektiivin II -liitteeseen sisältyvän ja ainakin toistaiseksi erittäin 

uhanalaiseksi luokitellun lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä etsittiin kattavasti 

selvitysalueelta. Sen sijaan itujyväsryhmiä ei kartoitettu yhtä kattavasti vaan siten, että 

niitä merkittiin muistiin otoksenomaisesti tarkoituksena saada kuva lajin esiintymisestä 

alueella. 

 

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 

(lähinnä kannot ja maapuut) pinnalle. Lahokaviosammalen itujyväsiä on viime vuosina 

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

& Nieminen 2020) ja Tampereelta (esim. Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy 2020). 

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. Siten pelkkien itujyväsryhmien löytyminen ei välttämättä 

aiheuta tarvetta maankäytön rajoittamiselle. 

 

Selvitysalueelta löytyi useita lahokaviosammalen itujyväsryhmäesiintymiä (kartta 7). Niitä 

on alueella todennäköisesti havaittua enemmänkin. Itiöpesäkkeellisiä esiintymiä ei sen 

sijaan löytynyt, mutta itiöpesäkkeiden kehittyminen on alueen kosteimmissa kuusikoissa 

(luontotyyppikuviot 1, 11, 12 ja 13) mahdollista. Lahokaviosammalen esiintymiseen 

perustuvia varsinaisia maankäyttösuosituksia ei ole tarpeen esittää, mutta mitä enemmän 
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alueella säilyy kosteita vanhoja kuusikoita sitä parempi lajin kannalta. Erityisen hyvin 

lahokaviosammalelle sopivat luontotyyppikuviot 1, 11, 12 ja 13, jotka olisi suotavaa 

säilyttää vanhoina kuusimetsinä. 

 

Kuntoradan vieressä Lastenojanvuoren pohjoisrinteellä kasvaa ryhmä vesasyntyisiä 

metsälehmuksia ja alueen itäosan kuusikosta löytyi Suomessa vähentynyttä yövilkkaa, 

joka kertoo metsän pitkään jatkuneesta suhteellisen häiriöttömästä kehityksestä. 

 

 

Kartta 7. Lahokaviosammal ja eräitä muita lajeja. (r=rauhoitettu, D=EU:n luontodirektiivin II -liitteen 

laji, EN=erittäin uhanalainen, LC=elinvoimainen) 

 

 

9. YHTEENVETO SUOSITUKSISTA 
 

Lastenojanvuorella kasvaa paljon vanhoja kuusivaltaisia kangasmetsiä, joita ei ole viime 

vuosikymmeninä hoidettu kovin tehokkaasti. Metsä on monin paikoin ehtinyt kehittyä 

tavanomaista talousmetsää luonnontilaisemmaksi. Puusto on tiheää ja metsässä kasvaa 

eri-ikäisiä puita. Paikoin on jo jonkin verran lahopuuta, ja sitä muodostuu 
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lähitulevaisuudessa lisää. Lastenojanvuoren metsillä on potentiaalia kehittyä entistä 

arvokkaammiksi. Tästä syystä olisikin hyvä jättää ainakin pääosa alueesta rakentamatta ja 

mielellään myös antaa metsien kehittyä ilman ainakaan voimaperäistä hoitoa kuten 

harvennushakkuita.  Selvitysalueen lounaisosan taimikossa, hakkuulla ja nuoressa 

koivikossa (luontotyyppikuviot 14-16) ei muusta alueesta poiketen ole erityisiä 

luontoarvoja. 

 

 

Kartta 8. Keskeiset suositukset (tarkemmat suositukset tekstissä). 

 

Lastenojanvuoren länsirinteen alaosasta ja rinteen alapuolisesta laaksosta on aiempia 

tietoja liito-oravan esiintymisestä (myös yksi papanahavainto alkukeväältä 2021). Metsä on 

liito-oravalle erinomaisesti sopivaa vanhaa kuusikkoa, jossa kasvaa järeää haapaa. 

Alueella on myös kolopuita.  Vaikuttaa siltä, että alue ei vuonna 2021 ollut liito-oravareviirin 

ydinaluetta, mutta liito-oravat varmasti käyttävät sitä. Tulevaisuudessa liito-orava 

todennäköisesti myös pesii alueella. Karttoihin 6 ja 8 merkitty metsä tulee jättää 

rakentamatta ja liito-orava tulee ottaa huomioon metsänkäsittelyssä. Parasta olisi, jos 

metsän annetaan kehittyä kokonaan luonnontilassa. Lisäksi tulee huolehtia 

metsäyhteyksien säilymisestä varsinkin idän ja etelän suuntaan. Myös muualla 

Lastenojanvuorella on liito-oravalle hyvin sopivia metsiä. Liito-oravan kannalta on siten sitä 



22 
LASTENOJANVUOREN LUONTOSELVITYS 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

parempi mitä enemmän alueella säilyy varttunutta ja harventamatonta kuusivaltaista 

metsää.  

 

Karttaan merkitty liito-oravalle erinomaisesti sopiva metsä sisältää myös lehtokorven - 

kostean lehdon, joka tulee jättää rakentamatta ja ojittamatta ja jonka puuston käsittelyssä 

tulee huomioida luontotyyppien ominaispiireiden säilyminen.  Suositeltavinta on antaa 

korven ja lehdon kehittyä kokonaan luonnontilassa. 
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