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1. JOHDANTO

Työn tarkoituksena oli selvittää Kangasalan Herttualan osayleiskaava-alueen luontoarvot kesällä
2015. Selvitysalueen pinta-ala on noin 220 ha. Alueelta on tehty aiempi luontoselvitys Herttualan
osayleiskaavaluonnoksen yhteydessä vuonna 2006. Tarkoituksena oli täydentää aiempia selvityk-
siä sekä antaa suosituksia kaavoitukselle.

Selvityksessä on hyödynnetty olemassa olevia luontoselvityksiä sekä Ramboll Finland Oy:n ke-
väällä ja kesällä 2015 tekemän valtatien 12 parantamishankkeeseen liittyvän luontoselvityksen
tuloksia.

Selvityksestä ja maastotöistä on vastannut FT, ekologi Kaisa Mustajärvi ja niissä ovat avustaneet
FM Tiina Virta ja FM Niina Onttonen Ramboll Finland Oy:stä. Linnustovaikutusten asiantuntijana
on toiminut FM Jussi Mäkinen Ramboll Finland Oy:stä.

2. SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVAUS

Selvitysalue sijaitsee Kangasalan keskustaajaman kaakkoispuolella. Selvitysalue rajautuu lännes-
sä Kirkkojärveen, etelässä ojaan, Taivallampeen ja Säkkölänjärveen, idässä pientaloasutukseen
ja pohjoisessa valtatiehen 12. Luoteiskulmassa selvitysalueeseen kuuluu myös pieni osa Kuohun-
lahtea ja terveyskeskuksen alue valtatien 12 pohjoispuolella. Selvitysalue kattaa eteläosassa laa-
jemman alueen kuin itse osayleiskaava-alue (Kuva 2-1).

Kirkkojärvi, Taivallammi ja Säkkölänjärvi kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan
kansainvälisesti merkittävinä kohteina. Järvet ovat matalia ja luontaisesti runsasravinteisia. Niis-
sä on rehevä vesikasvillisuus ja laajat ilmaversoisvyöhykkeet, ja ne tuottavat runsaasti kalaa.
Myös avovettä on laajalti, mikä on tärkeää mm. uikuille  (Kangasalan kunta, 1997). Järvet kuulu-
vat myös Natura 2000 -alueeseen ”Kirkkojärven alue”.

Selvitysalue koostuu pääosin peltoaukeista ja tienvarsien pihamaista. Suurin osa kaava-alueesta
on viljelyskäytössä olevaa peltoa. Puustoisia alueita on Kirkkojärven rannalla sekä selvitysalueen
eteläosassa, valtatien viereisellä Eerolan tilan itäpuolella sekä Yli-Marttilan kumpareella selvitys-
alueen itäosassa. Hiukan laajempia metsäalueita on Taivallammen ympärillä. Luonnonsuojelulli-
sesti merkittävimpiä ovat järvien tuntumassa kasvavat metsät.

Merkittävä osa alueen asuinrakennuksista on rakennettu jälleenrakennuskautena. Toimitilaraken-
nusten vieressä on iso muuntamo, ja sähkölinja lähtee muuntamolta etelään. Herttualantien var-
ressa toimii kaksi hevostallia. Alueella on muutamia kasvihuoneita. (Kangasalan kunta, 2015)
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Kuva 2-1. Sinisellä viivalla on esitetty selvitysalueen rajaus. Punainen katkoviiva esittää Herttualan
osayleiskaava-alueen rajausta. Kirkkojärven Natura 2000 -alue on esitetty vihreällä viivoituksella.

Pirkanmaan 2. maakuntakaavan luonnoksessa Herttualan osayleiskaavan alueelle on osoitettu
taajamatoimintojen alue (A) ja virkistysalueita (V). Osayleiskaavan alue on myös osoitettu mai-
semallisesti arvokkaaksi alueeksi (Kuva 2-2).

Kuva 2-2. Pirkanmaan 2. maakuntakaavan luonnoksen merkinnät Herttualan osayleiskaavan alueella.
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1 Aiemmat selvitykset ja lähtötiedot

Luontoselvityksessä on käytetty lähtötietoina alueelle tehtyjä kulttuuri- ja luontoselvityksiä (tau-
lukko 1.) sekä saatavilla olevaa paikkatietoaineistoa (METLA, OIVA). Luonnonsuojelullisesti mer-
kittävien lajien tiedot saatiin Pirkanmaan ELY-keskukselta 23.1.2015. Alueen linnuston tiedot
saatiin Pirkanmaan Lintutieteelliseltä yhdistykseltä ja hankkeen osalta on oltu yhteydessä myös
alueella toimivan rengastusaseman (KANLAS) vastuuhenkilöön Vesa Tuomiseen.

Taulukko 1. Suunnittelualueelle tehdyt aiemmat luontoselvitykset, ympäristöselvitykset ja maisemasel-
vitykset, joita on hyödynnetty tämän luontoselvityksen koostamisessa.

Tekijä Vuosi Nimike
Pirkanmaan
lintutieteellinen yhdistys ry

2014 Kangasalan Kirkkojärven vesilintulaskenta

Biologitoimisto Jari Venet-
vaara KY

2001 Kangasalan Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyt-
tösuunnitelma

ELY 2015 Kirkkojärven Natura-alueen tietokantatäydennys. Ei
virallinen.

Kangasalan kunta 2000 Lintuvesien osayleiskaava LOYK
Kulmala, P. & Virola, T.,
Kangasalan kunta

1996 Lintujärvien osayleiskaava-alue

Kulmala, P. & Virola, T.,
Kangasalan kunta

1997 Selvitys Kirkkojärven-Taivallammen luontoarvoista ja
niihin vaikuttaneista tekijöistä

Lagerström, M.  (PiLY) 1988 Kangasalan Kirkkojärven pesimis- ja muuttoaikainen
linnusto

Lagerström, M. (PiLY) 1989 Kangasalan lintujärvien pesimälinnustot
Lagerström, M. (PiLY) 1990 Kangasalan pesimälinnusto ja linnustoltaan arvok-

kaat luontokohteet
Lagerström, M. (PiLY) 1997 Kangasalan Kirkkojärven ja Taivallammin pesimälin-

nustot
Ramboll Finland Oy 2011 Kuohunlahden puiston yleissuunnitelma. Natura tar-

veharkinta.
Ramboll Finland Oy 2015 Vt 12 tien parannushankkeen luontovaikutukset

(luonnos)
Ramboll Finland Oy 2015 Kirkkojärven Natura-arviointi. Vt 12 parantaminen.

(luonnos)
Pirkanmaan
lintutieteellinen yhdistys ry

2014 Pirkanmaan tärkeät lintualueet. Loppuraportti MAALI-
hankkeesta.

Smolander, E. 1999 Kangasalan lintuvesien linnustoselvitys – Suojelupis-
tearvojen vertailu

Suhonen, P. (PiLY) 2004 Kangasalan Kuohunlahden linnustoselvitys ja kohdis-
tettu luontoarviointi linnuston kannalta

Tiehallinto 2002 Valtatien 12 tiemaiseman kehittämissuunnitelma,
Kangasala. Tieluonnon LUMO Pirkanmaalla -hanke.

Tieliikelaitos 2005 Valtatien 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven
Natura 2000 –alueen kohdalla. –Pirkanmaan 1. maa-
kuntakaavaehdotuksen taustaselvitys.

Toivonen, Heikki 2015 Kommentteja Kangasalan Kirkkojärven rantametsien
hoito- ja käyttösuunnitelmaan

Tuominen, V. 1989 Taivallammin rantametsät linnuston kannalta
Willitys tmi 2014 Kangasalan Kirkkojärvi. Viitasammakkoselvitys. Jät-

tisukeltajan esiintyminen järvessä..
Ympäristösuunnittelu Envi-
ro Oy

2006 Herttualan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutuk-
set.
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3.2 Maastoinventoinnit

3.2.1 Linnustoselvitykset

Linnustoselvityksen lähtötietoina käytettiin maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-
aineistoa, ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja (OIVA), sekä Pirkanmaan lintutieteelliseltä
yhdistykseltä (PiLY) saatuja tietoja sekä alueella aiemmin laadittuja selvityksiä (taulukko 1).

Alueelle toteutettiin pesimälinnustoselvitys kahdella käynnillä 4.-5.6. ja 16.6.2015. Sää oli kartoi-
tuspäivinä melko tyyni ja selkeä. Pesimälinnustoselvityksessä sovellettiin maalintujen kartoitus-
laskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen, 1988; Koskimies P. , 1994). Reviirikartoitukset suo-
ritettiin kello 4.00–10.00 välisenä aikana, jolloin useimpien lintulajien lauluaktiivisuus on kor-
keimmillaan. Selvitettävä alue kuljettiin siten, että mikään alueen puustoinen osa ei jäänyt yli 50
metrin päähän laskijasta. Peltoalueilla kartoitusetäisyys oli suurempi. Kaikki alueella havaitut lajit
kirjattiin ylös, mutta vain huomionarvoisimmista lajeista merkittiin myös selvitettävällä alueella
havaitut reviirimäärät. Kartoituslaskennan lisäksi alueella suoritettiin klo 10–12 päiväpetolintu-
seurantaa peltoalueilla.

Erityisesti selvityksen tavoitteena oli kerätä tietoa uhanalaisten ja muiden suojelullisesti huo-
mionarvoisten lajien (valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, rauhoitetut, erityissuojellut ja
Suomen kansainväliset vastuulajit, EU:n lintudirektiivin liitteen I lajit) esiintymisestä alueella.
Havainnot uhanalaisista sekä muista harvalukuisista lajeista kirjattiin ylös maastossa sekä mer-
kittiin peruskarttapohjille, joiden perusteella arvioitiin edelleen eri lajien runsautta ja reviirimääriä
alueella. Perusteena lajin pesimiselle alueella käytettiin ensisijaisesti havaintoja lintujen reviiri-
käyttäytymisestä, joksi tulkittiin esimerkiksi laulava koiras, reviirikahakat, ruokaa kantavat tai
varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikuehavainnot. Tulosten perusteella arvioitiin selvitysalueen
linnuston kannalta arvokkaimmat osakokonaisuudet, jotka tulee huomioida maankäytön suunnit-
telussa. Lintujen sijaintitiedot tallennettiin GPS-paikantimella ja ovat saatavissa suunnittelukäyt-
töön Ramboll Finland Oy:ltä.

3.2.2 Liito-oravaselvitykset

Liito-oravan esiintymistä alueella selvitettiin 23.4.2015 sekä kasvillisuuskartoitusten yhteydessä
heinäkuussa. Liito-oravan papanoita etsittiin suurten kuusten ja haapojen tyviltä. Lisäksi analy-
soitiin alueen merkitystä liito-oravan kannalta arvioimalla biotoopiltaan sille soveltuvien elinym-
päristöjen laatua, kokoa ja eheyttä yhteyksineen sekä kartoitettiin lajille sopivien pesäpuiden si-
jainnit (kolopuut, risupesät ja pöntöt). Tilannetta tarkasteltiin myös selvitysalueen lähiympäris-
töstä aiemmin tehtyjen havaintojen suhteen.

3.2.3 Viitasammakkoselvitykset

Viitasammakkoselvitykset tehtiin valtatien 12 parantamishankkeen luontoselvitysten yhteydessä
keväällä 2015. Viitasammakoiden todennäköiset elinympäristöt (ruovikkorannat, soveltuvat ojat)
tiealueen vaikutusalueella valittiin maastotarkastelukohteiksi. Viitasammakot ovat helpommin
havaittavissa ja tunnistettavissa kutuaikana huhti-toukokuun vaihteessa niiden ääntelystä. Ään-
telystä havainnointi on myös ainoa luotettava keino saada jonkinlainen käsitys viitasammakoiden
lukumäärästä alueella. Koska ääntelyyn perustuva lajinmääritys on luotettava, ei ulkonäköön pe-
rustuvaa lajinmääritystä tarvita. Näin pystytään välttämään pyydystämisen aiheuttama häiriö
kudun aikana.

Suunnittelualueen läheisyydessä on tunnettuja viitasammakon kutualueita Säkkölänjärvessä ja
Kirkkojärvessä. Viitasammakkoselvitys keskitettiin alueella potentiaalisiin viitasammakon kutu-
alueisiin. Näitä alueita tunnistettiin kartta- ja lähtötietojen perusteella suunnittelualueelta Eerolan
tilakeskuksen itäpuolella sijaitsevalta pieneltä suoalueelta. Lisäksi Kuohunlahdessa tehtiin vii-
tasammakkokartoitus.

Myöhäinen ilta-yö on viitasammakoiden soitimen aktiivisinta aikaa. Selvitysaluetta käveltiin hi-
taasti tasaisin välein pysähdellen, sillä viitasammakot keskeyttävät herkästi ääntelynsä tullessaan
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häirityksi. Kartoituksen tavoitteena oli selvittää viitasammakoiden mahdolliset lisääntymis- ja le-
vähdysalueet lähtöaineiston perusteella potentiaalisimmiksi valituilta alueilta.

Viitasammakkoselvitysten tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että äänen perusteella teh-
dyt kartoitukset kertovat ainoastaan laulavien koiraiden lukumäärän. Kutualueilla on aina myös
naaraita ja nuoria koiraita, jotka eivät laula.

Viitasammakkoselvitys tehtiin Kuohunlahdella ja Herttualassa 4.5.2015. Kartoitushetkellä sää oli
selkeä ja lämpötila noin + 6-8 astetta. Tuuli oli vähäistä.

3.2.4 Kasvillisuusselvitykset

Kasvillisuusselvitykset tehtiin heinäkuussa 1.7. ja 20.7.2015. Kartoituksen yhteydessä havainnoi-
tiin uhanalaiset lajit ja luontotyypit, metsälakikohteet ja arvioitiin pienvesiä vesilain kannalta se-
kä metsän ikää, rakennetta ja luonnontilaisuutta. Havaintoja tallennettiin GPS-tallentimelle. Li-
säksi havainnoitiin valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, direktiivilajit, rauhoitetut, erityis-
suojellut ja Suomen kansainväliset vastuulajit.

Kasvillisuutta havainnoitiin yleispiirteisesti myös kaikkien muiden selvitysvaiheiden yhteydessä.
Kasvillisuudessa lajit ja niiden runsaussuhteet vaihtelevat jonkin verran vuosittain lämpötilojen ja
kosteusolojen mukaan.

3.3 Kohteiden arvottaminen

Tunnetut ja maastossa löydetyt merkittävät kohteet arvotetaan luontoarvojen perusteella. Arvo-
tuksessa käytetään kriteereinä kohteen edustavuutta, luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhan-
alaisuutta, luonnon monimuotoisuutta lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle.
Mikäli alue toimii eläimistön lisääntymis- tai ravinnonhankinta-alueena sen merkitys korostuu.
Mikäli kyseessä on harvinainen, uhanalainen tai direktiivilaji, alueen arvo kasvaa. Metsien luon-
nontilaisuutta arvioitaessa huomioidaan metsän metsänhoidollinen tila, lahopuun määrä ja laho-
puujatkuvuus sekä elävän puuston rakenne ja puulajisuhteet.

Alueet on arvotettu seuraavan luokituksen mukaisesti: 1) kansainvälisesti arvokkaat kohteet, 2)
valtakunnallisesti arvokkaat kohteet, 3) maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat kohteet, 4)
paikallisesti arvokkaat kohteet sekä 5) muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet.

3.3.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet

Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 -verkoston alueet, Ramsar-alueet ja kansainvälisesti mer-
kittävät kosteikot ja lintualueet (IBA–alueet).

3.3.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjel-
mien kohteet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluoh-
jelmien kriteerit täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA–alueet), kohteet,
joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LSL 29 §), äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä
vaarantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut ar-
vokkaat luonnonsuojelualueet. Lisäksi valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valta-
kunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja kulttuurimaisemat.

3.3.3 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet

Tähän ryhmään kuuluvat valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luoki-
tellut kohteet, seutu- ja maakuntakaavan suojelualuevaraukset, alueellisesti uhanalaisten lajien
esiintymispaikat ja maakunnallisesti/seudullisesti arvokkaat muut kohteet.
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3.3.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet

Tähän ryhmään kuuluvat kohteet, joilla on metsälain (ML 10 §) mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä, vesilain (VL 2. luvun 11 §) mukaiset kohteet, yleis- ja asemakaavojen suojeluva-
raukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat sekä muut paikallisesti
harvinaiset ja edustavat luontokohteet. Tähän tyyppiin kuuluvat myös luonnonsuojelulailla
rauhoitetut kohteet kuten luonnonmuistomerkit.

3.3.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet

Kohteet, jotka eivät ole edellä mainituissa luokissa, mutta ovat luonnon monimuotoisuuden säi-
lymisen kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja ekologi-
set käytävät. Lisäksi tähän luokkaan kuuluvat kulttuuriluonnonkohteet.

3.4 Eliölajien uhanalaisuusluokitus

Luontoselvityksen uhanalaisuusluokat perustuvat vuoden 2010 uhanalaisuusarviointiin, joka on
laadittu IUCN:n uhanalaisuusluokituksen ja -kriteerien mukaisesti (Rassi ym. 2010). Tässä mie-
tinnössä määriteltiin kaikille uhanalaisille lajeille uhanalaisuusluokan lisäksi elinympäristötyyppi ja
uhkatekijät. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaaran-
tuneet (VU). Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Silmälläpidettävät lajit on
kuitenkin esitelty tässä raportissa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien yhteydessä, mutta niiden
esiintymisalueet eivät kuulu automaattisesti maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin kohtei-
siin.

Alueellisesti uhanalaisten lajien osalta uhanalaisuusluokituksen aluejakona käytetään metsäkas-
villisuusvyöhykkeitä osa-alueineen. Lajit jaetaan kahteen luokkaan: alueellisesti hävinneet (RE)
ja alueellisesti uhanalaiset (RT).

3.5 Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus

Luontotyyppien uhanalaisuusluokitus perustuu Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviointiin
(Raunio ym. 2008). Arviointi auttaa kohdentamaan suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta
ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti. Uhanalaisuusarvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-
alueeseen: Pohjois-Suomi vastaa pohjois-boreaalista kasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi
hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä.

Metsätyyppien uhanalaisuusluokitukset vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuus-
tarkastelussa käytettyjä luokkia. Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhan-
alaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) luontotyypit. Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen suu-
rimpiin laadullisiin piirteisiin kohdistuu välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa tai
suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten luontotyyppien esiin-
tymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen.

Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se on harvinainen.
Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää häviämisen uhkaa keskipitkällä ai-
kavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt (RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet
tarkastelualueelta.
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4. LUONNONYMPÄRISTÖ

4.1 Metsät

Selvitysalueen maa-alueet ovat pääasiassa peltoja ja muita viljelysmaita. Metsät ovat keskitty-
neet pieniksi saarekkeiksi peltojen keskelle ja asumusten ympärille sekä kapeiksi reunuksiksi jär-
vien rannoille.

Lauvalan itäpuolella oleva Eerolan tilakeskus sijaitsee metsäisellä kumpareella.  Puusto on nuor-
ta–varttuvaa koivikkoa, jossa on monin paikoin tiheä pihlaja- tai haapa-alikasvos.  Kasvillisuu-
dessa näkyy selvä kulttuurivaikutus, mm. nuoria vaahteroita ja vanhaa rohdoskasvia keltamoa
on runsaasti.  Osa vanhoista pihamaista on metsittymässä.  Metsikön eteläpäässä on muusta
ympäristöstä selkeästi erottuva kalliokupura, jonka kasvillisuus on hyvin säilynyttä, mutta melko
tavanomaista, mm. mäkitervakkoa, kiertotatarta, keltamoa ja keto-orvokkia.  Sekä tilakeskuksen
länsi- että itäpuolella on vanha, muutaman vuoden käyttämättä ollut omenapuutarha.  Tilakes-
kusta ympäröivät pellot ovat viljelykäytössä.  Etelämpänä Aukeentien molemmin puolin on vilja-
peltoa ja pihamaita. (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2006)

Eerolan tilakeskuksen itäpuolella Mäyrävuoren kohdalla on pienehkö suo- ja metsäalue, jonka
länsi- ja pohjoisreunasta on aikanaan nostettu turvetta ja ehkä saveakin. (Ympäristösuunnittelu
Enviro Oy, 2006). Pintaturpeen ottoalueet ovat soistuneet uudelleen, mutta syvimmät kuopat
ovat säilyneet lampareina.  Niiden reunoilla on pullosaravaltaista luhtakasvillisuutta.  Muita alli-
koiden rantakasveja ovat mm. vehka (Calla palustris), kurjenjalka (Potentilla palustris), terttualpi
(Lysimachia thyrsiflora) sekä runsasravinteisuudesta kertovat lajit leveäosmankäämi (Typha lati-
folia), haarapalpakko (Sparganium erectum), myrkkykeiso (Cicuta virosa) ja sekä melko harvi-
nainen varstasara (Carex pseudocyperus). Ottopaikkojen vesikasvillisuus on tavanomaista lam-
pareiden lajistoa, mm. kilpukka (Hydrocharis morsus-ranae), pikkuvesitähti (Callitriche palustris),
isolimaska (Spirodela polyrrhiza), pikkulimaska (Lemna minor), isovesiherne (Utricularia vulgaris)
ja pikkupalpakko (Sparganium natans). Lampareen reunoilla on melko runsaasti lahopuuta.

Suon kaakkoispuolella maasto kohoaa hieman ja puusto muuttuu varttuneeksi kuusikoksi, jossa
kasvaa sekapuina koivuja, mäntyjä ja nuoria harmaaleppiä. Kenttäkerroksen kasvillisuus on lä-
hinnä käenkaali-mustikkatyyppiä.  Lehtokasveista tavataan mm. mustakonnanmarjaa (Actaea
spicata ja punaherukkaa (Ribes rubrum).

Kaava-alueen itäpäässä Huutijärven eritasoliittymän eteläpuolella Yli-Marttilan tilan ja Tampe-
reentien välissä on pieni rakentamaton metsäalue. Metsäalue on kuusimetsää ja kuusitaimikkoa,
jossa on muutama kuivempi kallion paljastuma, jossa lajisto on kuivan kankaan tyypillistä lajis-
toa (Kuva 4-1). Lahdentien eteläpuolella on muutamia hakkuita. Metsikkö eteläpäässä lähellä ky-
lätietä on jyrkähkö, lounaaseen viettävä rinne, jossa kasvaa erittäin runsaasti koristeistutuksista
luontoon levinnyttä isotuomipihlajaa.  Samaisessa rinteessä kasvaa myös jokunen pihtakuusi ja
sembramänty, jotka ovat todennäköisesti istutettuja. Metsikön muu kasvillisuus on tavanomaista
lajistoa kuten hiirenporrasta (Athyrium filix-femina), mustikkaa (Vaccinium myrtillus), puolukkaa
(Vaccinium vitis-idaea), kieloa (Convallaria majalis) ja metsätähteä (Trientalis europaea).
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Kuva 4-1. Yli-Marttilan tilan itäpuolella sijaitseva kallioalue.

Rantametsät ovat pääasiassa nuorehkoja, kosteapohjaisia hieskoivu- ja harmaaleppävaltaisia
lehtimetsiä (Kuva 4-2). Metsät ovat reheviä ja aluskasvillisuus on monin paikoin lehtomaista.
Taivallammen ympärillä on laajahko kosteapohjainen hieskoivuvaltainen turvekangas, johon liit-
tyvät kiinteästi Taivallampea ympäröivät monimuotoiset luhdat ja tulvametsät. Alueella kasvaa
runsaasti saniaisia, Metsä muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden kahden lintujärven välille.

Kuva 4-2. Kirkkojärven rantametsää Restaurannan eteläpuolella. Alueella kulkee pitkospuut Kirkkojär-
veltä Taivallammelle.

Osayleiskaava-alueen puusto on pääosin melko nuorta, 4-40-vuotiasta. Vanhimmat puustot (yli
65-vuotiaat) sijaitsevat suoalueen ympäristössä Mäyrävuoren eteläpuolella (Kuva 4-3).
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Kuva 4-3. Puuston ikä Herttualan osayleiskaava-alueella.  Puusto on pääosin alle 40 vuotiasta.
Vanhimmat puustot ovat Eerolan tilan itäpuolella sijaitsevan suoalueen yhteydessä. (Aineisto  ©Luke
VMI 2011)

4.2 Suot

Eerolan tilakeskuksen itäpuolella on suo, jota vanhat ojat ja turpeenottokaivanteet ovat jonkin
verran kuivattaneet.  Parhaiten säilyneet osat ovat lähinnä isovarpurämemuuttumaa ja kuivem-
mat alueet mustikkaturvekangasta (Kuva 4-4). Isovarpuräme on yksi Suomen yleisimmistä suo-
tyypeistä.  Puusto on 6–7  metrin mittaista mäntyä ja koivua. Tyypillisimpiä kenttäkerroksen laje-
ja ovat mustikka, juolukka (Vaccinium uliginosum) ja suopursu (Rhododendron tomentosum).
Lampareiden lähialueen männyistä osa on kuollut ja maapuuta on jonkin verran. Lähellä metsän
itäreunaa on pieni kosteapohjainen painanne, jossa kasvaa suo-orvokin ja rantamataran lisäksi
melko harvinaista lähdetähtimöä.
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Kuva 4-4. Isovarpurämemuuttumaa Eerolan tilakeskuksen itäpuolella.

Taivallammen rannalla on kosteita korte- ja suovehkavaltaisia suolaikkuja. Alueella kasvaa run-
saasti saniaisia, eniten metsäalvejuurta ja hiirenporrasta, paikoin harvinaisia korpialvejuurta ja
nevaimarretta. (Toivonen, 2015)

4.3 Piha-alueet ja pellot

Alue koostuu pitkälti viljellyistä pelloista sekä piha-alueista. Myös muutamia kesantopeltoja on
alueella esimerkiksi Eerolan tilakeskuksen itäpuolella.

Osayleiskaava-alueen pohjoispäässä sijaitseva Lauvalan tilakeskus on vanhaa piha-aluetta, jota
ympäröivät viljelykäytössä olevat pellot. Alkuperäistä kasvillisuutta ei ole jäljellä.
(Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2006)

Turpeenottoallikoilta alkava pelto-oja jatkuu kaava-alueen poikki ja päätyy Taivallampeen. Oja oli
lähes kuiva ja ympäristön kasvillisuus oli tavanomaista piennarlajistoa.  Alueen pellot olivat ke-
sällä 2015 osittain viljelyssä tai laidunnuksessa.

Kaava-alueen keskiosa eli Juholan tilakeskuksen-sähkömuuntamon tienoo on asuinaluetta. Piha-
maiden lisäksi alueella on pieni lehtikuusta, pihlajaa ja rauduskoivua kasvava istutusmetsikkö,
pieni metsittyvä maankaatoalue ja muuntamon ympäristössä koiranputkivaltaista suurruohoniit-
tyä, jossa kasvaa lisäksi joitakin pensaita, jokunen nuori mänty ja hopeasalava
(Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2006).  Lähiympäristö on viljelykäytössä olevaa peltoa.
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Kuva 4-5 Peltoalueiden pientareet kasvavat tyypillistä piennarlajistoa kuten koiranputkea, kirjopillikettä,
siankärsämöä ja maitohorsmaa.

4.4 Linnusto

4.4.1 Lähtötiedot
Euroopan Unionin lintudirektiivi (79/409/ETY) koskee kaikkien luonnonvaraisina elävien lintujen,
niiden munien ja pesien sekä niiden elinympäristöjen suojelua. Direktiivin I liitteessä lueteltujen
lajien (EU D1) suojeluun halutaan yhteisön alueella kiinnittää erityistä huomiota. Lintudirektiivin I
liitteessä mainittujen lajien elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin, jotta varmistetaan lajien
eloonjääminen ja lisääntyminen niiden levinneisyysalueella. Tarkoitusta varten osoitetaan Natura
2000 –alueita.

Suomella on myös kansainvälinen vastuu tiettyjen lajien säilyttämisestä. Vastuu merkitsee lähin-
nä, että lajin seurantaa ja tutkimusta on tehostettava ja että lajin elinympäristö tulee ottaa huo-
mioon maankäytön suunnittelussa. Suomen vastuulajit ovat kotoperäisiä Suomelle tai Pohjois-
Euroopalle. Lisäksi Suomen vastuulla on sellaisia lajeja, joiden kokonaislevinneisyys on laaja,
mutta ne ovat yleisiä vain pienellä osalla aluetta, josta merkittävä osa on Suomessa. Vastuulajeja
valittaessa pidettiin ohjearvona, että Suomessa on vähintään 15–20 prosenttia Euroopan kannas-
ta. Suomen linnuista vastuulajeja on yhteensä 38.

Taulukossa 2 on esitetty selvitysalueella lähtötietojen perusteella tavatut direktiivilajit, uhanalai-
set lajit ja Suomen kansainväliset vastuulajit.

Taulukko 2. ELY-keskukseen tehdyn paikkatietoaineistokyselyn perusteella, Pirkanmaan Lintutieteellisel-
tä yhdistykseltä saatujen tietojen sekä maastossa ja muun lähtöaineiston perusteella tietoon saadut sel-
vitysalueella esiintyvät uhanalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidettävät, direktiivi- ja Suomen vastuulin-
tulajit.

Laji
Tieteellinen nimi

Uhanalaisuus-
luokka

Suomen
vastuulaji

Direktiivilaji

Jouhisorsa Anas acuta VU

Heinätavi Anas querquedula VU

Metsähanhi Anser fabalis NT x
Tundrametsä-
hanhi Anser fabalis rossicus  NT
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Lapinkirvinen Anthus cervinus VU

Punasotka Aythya ferina VU

Tukkasotka Aythya fuligula VU x

Kaulushaikara Botaurus stellaris x

Valkoposkihanhi Branta leucopsis x

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus x

Sinisuohaukka Circus cyaneus VU x

Ruisrääkkä Crex crex x x

Pikkujoutsen
Cygnus columbianus
ssp. bewickii x

Laulujoutsen Cygnus cygnus x x

Palokärki Dryocopus martius x

Ampuhaukka Falco columbarius x

Muuttohaukka Falco peregrinus VU

Nuolihaukka Falco subbuteo NT

Kuikka Gavia arctica x

Kaakkuri Gavia stellata NT x

Kurki Grus grus x

Merikotka Haliaeetus albicilla VU x

Pikkulokki Hydrocoloeus minutus x x

Pikkulepinkäinen Lanius collurio x

Selkälokki Larus fuscus VU x

Naurulokki Larus ridibundus NT

Sinirinta Luscinia svecica NT x

Pilkkasiipi Melanitta fusca NT x

Mustalintu Melanitta nigra RT

Uivelo Mergellus albellus x x

Keltavästäräkki Motacilla flava VU

Kivitasku Oenanthe oenanthe VU

Sääksi Pandion haliaetus NT x
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Suokukko Philomachus pugnax EN x

Kapustarinta Pluvialis apricaria RE x
Mustakurkku-
uikku Podiceps auritus VU x

Luhtahuitti Porzana porzana NT x

Kalatiira Sterna hirundo  x x

Liro Tringa glareola  RT x
EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut,  NT=silmälläpidettävä, RT= alueellisesti uhanalainen alueella 2a
Eteläboreaalinen, RE= alueelta hävinnyt 2a

Kirkkojärven Natura-alueen pesimälinnustoa on seurattu tiiviisti 1970-luvulta alkaen.  Pesimälin-
nustoa on inventoitu useita kertoja (mm. Lehtiniemi 1996, Lagerström 1997).  Laskennat ovat
kattaneet vesialueen, ruovikot ja rantaniityt. Myös muuttoaikaisesta linnustosta on runsaasti tie-
toa.  Natura-rajauksen ulkopuolella pesivistä linnuista ei ole käytettävissä tarkkoja laskentatieto-
ja, mutta lintudirektiivin lajien esiintyminen Kirkkojärven ympäristössä tunnetaan silti hyvin. Alu-
een linnustoa ja Natura-alueen luontotyyppejä on tarkasteltu mm. lintujärvien osayleiskaavatyön
yhteydessä (esim. Lammi & Nironen 1998).

Pesimälinnusto on monipuolinen ja runsas, ja sorsalinnusto on jakautunut varsin tasaisesti kaikil-
le viidelle lintujärvelle. Pesivässä vesilinnustossa on useita erinomaisten lintuvesien indikaattori-
lajeja. Varsinaisen lintuvesilajiston lisäksi metsissä ja pelloilla pesii useita harvinaisia ja uhanalai-
sia lajeja. Parhaissa rantametsissä pesivien varpuslintujen paritiheydet ovat hyvin korkeita. Kirk-
kojärvi on erittäin huomattava sulkivien vesilintujen kerääntymiskeskus. (Kangasalan kunta,
1997) Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen havainnot pesimälinnustosta on esitetty kuvassa
4-6. Havainnot ovat vuosilta 2010-2014.

Kuva 4-6. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen r.y.n pesimäaikaiset havainnot selvitysalueella ja sen
läheisyydessä vuosilta 2010-2014. Osa havainnoista on poistettu esitysteknisistä syistä. Osa havainnois-
ta ei näy päällekkäisyyksien vuoksi.
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Muuttolinnuille erityisen tärkeitä peltoalueita ovat Kylä-Aakkulan ja Taivallammin välinen pelto-
aukea, Leipin peltoaukea sekä Säkkölänjärven ja Kyläjärven rantapellot.  Alueella oleskelee
muuttoaikoina mm. kapustarintoja. Kylä-Aakkulan peltoaukeat ovat olleet 1990-luvulla maakun-
nallisesti tärkein lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue. Kapustarinta, sepelkyyhky,
keltavästäräkki, kottarainen ja järripeippo ovat lajeja, joita kertyy Kylä-Aakkulan peltoalueille
merkittäviä määriä. Alueelle suurin parvin kerääntyvistä lintulajeista kapustarinta kuuluu EU:n
lintudirektiivin liitteen I lajeihin (Lammi & Nironen, 1998). Kuvissa 4-7 ja 4-8 on esitetty Pirkan-
maan lintutieteellisen yhdistyksen havainnot muuttavista linnuista vuosilta 2010–2014. Havain-
not ovat osittain päällekkäisiä, joten kaikkia havaittuja lintuja ei ole esitetty.

Kuva 4-7. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen r.y.n kevätmuuton havainnot selvitysalueella ja sen
läheisyydessä vuosilta 2010-2014. Osa havainnoista on poistettu esitysteknisistä syistä. Osa havainnois-
ta ei näy päällekkäisyyksien vuoksi.
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Kuva 4-8 Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen r.y.n syysmuuton havainnot selvitysalueella ja sen lä-
heisyydessä vuosilta 2010-2014. Osa havainnoista poistettu esitysteknisistä syistä. Osa havainnoista ei
näy päällekkäisyyksien vuoksi.

Aiemmissa selvityksissä tavattuja huomionarvoisia lajeja ovat pikkutikka, joka on aiemmassa
uhanalaisarvioinnissa (Rassi P. A., 2001) luokiteltu vaarantuneeksi (VU). Laji on muiden tikkojen
tavoin riippuvainen pystylahopuustosta. Pyrstötiainen puolestaan on viime vuosikymmeninä
runsastunut maassamme. Se suosii pensaikoita ja nuoria lehtimetsä, erityisesti koivutaimikoita.
Suunnittelualueen reunojen vesistöjä ympäröivät metsät ovat lajille keskeisiä. Kaavoituksessa ei
ole suunniteltu toimenpiteitä näille alueille, joten sen ei katsota vaikuttavan näihin lajeihin. Lajien
säilymiseen pidemmällä aikavälillä vaikuttaa metsän rakenne ja hoito.

Luhtahuitti on luhtarantojen arka laji, jonka reviiri vaihtelee vuodesta toiseen. Pääasiassa revii-
rit ovat sijainneet Taivallammilla ja Ahulilla. Myös kaulushaikara pesii ja levähtää muuttoaikaan
laajoissa rantaruovikoissa. Lajin reviirit on tavattu Taivallammilta ja Ahulilta (Kangasalan kunta,
2000). Muutonaikaisiin vesistöillä levähtäviin lajeihin kuuluvat mustakurkku-uikku, suokukko,
uivelo, kuikka, kaakkuri, liro, kalatiira ja laulujoutsen, joista kolmelle jälkimmäiselle Kirk-
kojärvellä on myös pesimäaikaista merkitystä. Kirkkojärven erottaa peltoalueista kuitenkin met-
sävyöhyke, joten peltoalueilla ei ole keskeistä merkitystä kalatiiralle ja laulujoutsenelle pesimäai-
kana. Lirolle pesimäaikaista merkitystä voi olla Taivallammin ja Ahulin alueilla. Muuttajien kan-
nalta on keskeistä vesistön rauhan säilyminen sekä rantavyöhykkeen että itse järven osalta. Si-
nirinta tavataan muuttoaikaan rantaluhdilta ja pensaikoista. Peltoalueita muutonaikana käyttä-
viin lajeihin kuuluu heinäkurppa, kapustarinta, ja sinisuohaukka. Lajien alueella levähtämi-
sen kannalta on keskeistä, että alueella säilyy riittävän laajoja peltoalueita, sillä useat lajit aset-
tuvat ruokailemaan kauemmaksi asutuksesta ja alueen ollessa liian pieni, eivät ne kelpuuta sitä
enää levähdysalueeksi. Levähdysalueet ovat keskeisiä muuttolinnuille ja tärkeiden levähdysaluei-
den väheneminen on määritetty jopa joidenkin lintulajien taantumisen syyksi.

Kurjen kannalta keskeisiä alueita voivat olla Taivallammi ja Ahuli, mutta havaintoja on myös
Kirkkojärven rannan läheisyydestä Kylä-Aakkulasta ja sen pohjoispuolelta. Laji pesii soilla ja ran-
taruovikoissa ja voi ruokailla kaukanakin pesäpaikasta. Lajin pesimäympäristöön kuuluu siis kes-
keisenä osana riittävän laajat ja rauhalliset ruokailuympäristöt pesimäalueen läheisyydessä.
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Ruisrääkkä pesii heinäpelloilla, apilanurmilla, niityillä, mosaiikkisilla viljapelloilla ja rantaniityillä.
Lajin reviirejä on tavattu ainakin Ahulin rantaniityiltä, Tiihalan alueelta sekä Kylä-Aakkulan pel-
loilta. Lajin esiintymisen kannalta on keskeistä riittävän laajojen peltoalueiden säilyminen keskei-
sillä pesimäalueilla Kirkkojärven rannan tuntumassa ja Kylä-Aakkulan alueella.

Ruskosuohaukka on suojaisassa suo- ja rantaruovikossa pesivä, häiriöherkkä laji, joka hankkii
ravintonsa pitkienkin saalistusmatkojen päästä pelloilta ja kosteikoilta. Alueen peltoalan vähene-
minen voi vaikuttaa ruskosuohaukan saalistusmahdollisuuksiin samoin kuin häiriön lisääntyminen
erityisesti Kirkkojärven alueella voi heikentää lajin esiintymismahdollisuuksia alueella.

Pikkulepinkäinen on lintudirektiivin I-liitteen laji, joka voi käyttää pesimäympäristöinään mo-
nen laisia avoimia pensaikkoja, kuten metsänuudistusaloja. Laji on suomessa elinvoimainen ja
sen esiintymismahdollisuuden säilyvät alueella, sillä sopivia pesimäalueita sijaitsee ympäri selvi-
tysaluetta että sen ympäristössä.

Huuhkajan ja mehiläishaukan tiedetään ainakin aikanaan pesineen selvitysalueen läheisyy-
dessä ja saalistaneen alueella. Saalistusmahdollisuudet säilynevät alueella jatkossakin lintujärvi-
en, niitä yhdistävien viheralueiden ja näihin liittyvien peltoalueiden muodossa.

Uuttukyyhky ja peltosirkku eivät esiintyne alueen pesimälajistossa enää nykyisin.

Kuva  4-9. Kangasalan lintuvesien osayleiskaavassa1997 esitetyt linnustollisesti ja arvokkaimmat alueet.

4.4.2 Vuoden 2015 lintukartoitus

Taulukossa 3 on esitetty vuoden 2015 maastokäyntien yhteydessä selvitysalueella tavatut huo-
mionarvoiset lintulajit ja kuvassa 4-10 niiden reviirit. Linnuston kannalta arvokkaimmat alueet on
esitetty liitteessä 2, jossa on myös esitetty pesimäaikaisen linnuston havainnot. Kaikki alueella
esiintyvät huomionarvoisten lajien lajikuvaukset on käsitelty liitteessä 3.
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Taulukko 3 Alueella vuoden 2015 maastoinventoinneissa tavatut huomionarvoiset lintulajit

Laji
Tieteellinen nimi

Uhana-
laisuusluokka

Suomen
vastuulaji

Direktiivilaji

Punasotka ** Aythya ferina VU

Telkkä Bucephala clangula x

Punavarpunen Carpodacus
erythrinus

NT

Laulujoutsen Cygnus cygnus x x

Selkälokki Larus fuscus VU

Kuovi Numenius arquata x

Sääksi * Pandion haliaetus NT x

Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix NT

Kalatiira Sterna hirundo x x

* ei pesimälaji ** selvitysalueen ulkopuolien havainto

Kuva  4-10. Havainnot huomionarvoisista lajeista selvitysalueella vuonna 2015 sekä lintujen arvokkaat
ruokailu- ja kerääntymäalue. Viivoitetulla rasterilla on esitetty suojavyöhykealue, joka tulisi jättää ra-
kentamisen ulkopuolelle.

Suunnittelualueella pesivinä tavattiin kolme huomionarvoista lajia. Silmälläpidettäväksi (NT) luo-
kiteltua punavarpusta tavattiin kolmella paikalla Kirkkojärven rantametsikössä. Punavarpusen
pesimäkanta Suomessa oli vielä 1990-luvun alussa noin 400 000 paria, mutta nykyisin kannan
arvioidaan olevan noin 100 000 – 150 000 paria (Valkama ym. 2011). Lajin elinympäristöä ovat
pensaikkoiset kosteikot ja maatalousalueet. Niin ikään silmälläpidettäväksi luokitellulla sirittäjäl-
lä oli reviiri selvitysalueen lounaiskulmassa. Lajin kanta on punavarpusen tavoin taantunut sel-
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västi 1990-luvun alun tilanteesta, ja syiksi on arveltu talvehtimisalueilla Afrikassa tapahtuneita
muutoksia (Valkama ym. 2011).

Suomen kansainväliseksi vastuulajiksi luokitellulla kuovilla (syn. isokuovi) on ainakin neljä revii-
riä selvitysalueen eteläosan laajimmilla peltoaukeilla. Lajin on Suomessa todettu taantuneen, ja
taantuman syiksi on esitetty mm. muutoksia maatalousympäristössä (Valkama ym. 2011). Taan-
tumisestaan huolimatta laji on edelleen luokiteltu elinvoimaiseksi tuoreimmassa uhanalaisuustar-
kastelussa (Rassi 2011).

Linnuston kannalta keskeisenä ruokailu- ja kerääntymäalueena on rajattu Kylä-Aakkulan suuri
yhtenäinen peltoaukea, joka lisäksi rajautuu nuorta lehtipuustoa kasvavaan peltotiehen joka
osaltaan lisää alueen mosaiikkimaisuutta sekä antaa suojaa. Peltoaukealla tavattiin selvitysajan-
kohtana ruokailevia naakkoja (Corvus monedula) sekä kala- ja harmaalokkeja (Larus canus, L.
argentatus). Alueen toiminnallisuuden kannalta on keskeistä, että riittävä peltoala säilyy alueella.
Linnuston kannalta on hyödyllisintä säilyttää alue mahdollisimman laajana, yhtenäisenä alueena
Natura-alueeseen liittyen. Tällöin linnustoon kohdistuva häiriö Natura-alueella on vähäisempää ja
päinvastoin Natura-alue tarjoaa häiriöttömän alueen itsessään melko pienen peltoalueen lähei-
syydessä. Pohjoisosastaan olisi parasta, jos peltoalueet voitaisiin säästää Kylä-Aakkulantien –
Herttualantien länsipuolelta.

Kuriositeettina mainittakoon, että alueelta tavattiin myös kottaraisia (Sturnus vulgaris), joka on
nykyisin jokseenkin vähentynyt laji johtuen maatalouden muutoksista.

4.4.3 Kirkkojärven lintuasema
Kirkkojärvellä sijaitsee Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen ylläpitämä Kangasalan lintujen
rengastusasema. Asemalla on perustettu 1982. Alueella on toteutettu muuttavien varpuslintujen
vakioitua seurantapyyntiä ja tästä on olemassa huomattavan pitkä seuranta-aineisto. Linnuston-
seurannan jatkuvuuden kannalta on keskeistä, että rengastusaseman ranta-alueet sekä niiden
läheiset peltoalueet säilyvät rakentamattomana. Linnustonseurantaa toteutetaan usein öisin, jo-
ten se ei ole asutuksen läheisyyteen soveltuvaa toimintaa.

4.5 Kasvilajisto

Pirkanmaan ELY-keskukseen tehdyn uhanalaisten lajien tietokantakyselyn sekä lähtöaineiston
mukaan alueella ei ole havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja.

Kesällä 2005 tehdyn luontoselvityksen yhteydessä alueelta löydettiin kaksi paikallisesti huomion-
arvoista kasvilajia, varstasara (Carex pseudocyperus) ja lähdetähtimö (Stellaria uliginosa). Vars-
tasara on melko harvinainen, joskin ilmeisesti viimeaikoina yleistynyt kasvilaji, jota tavataan re-
heviltä luhtarannoilta ja metsäpurojen varsilta. Lajia kasvaa myös Kirkkojärven Natura-alueella.
Se on saattanut kulkeutua turpeennostokaivannoille sorsien mukana, sillä sarojen pullakot (he-
delmät) ovat sorsien suosimaa ravintoa. Lähdetähtimö on luonnontilaisten lähteikköjen ja pu-
ronvarsien kasvilaji, jonka levinneisyys on laikuttainen.  Laji kasvaa Mäyrävuoren eteläpuolella
tyypillisessä, ilmeisesti pohjavesivaikutteisessa kasvupaikassa. Elokuussa 2005 lähdetähtimöä
kasvoi runsaasti usean neliömetrin alalla (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2006)

Kuohunlahdessa kasvaa harvinaista litteävitaa (Potamogeton compressus), josta on levinnyt
muutamia kasvustoja myös Kirkkojärveen valtatien eteläpuolelle. Laji on arka rehevöitymisen ai-
heuttamalle veden sameutumiselle. Muita harvinaisia kasvilajeja alueella ovat poimuvita (Pota-
mogeton crispus), Suomessa harvinainen lounainen kasvi, sekä isolimaska (Spirodela polyrrhi-
za), joka elää runsasravinteisissa järvissä ja hyötyy rehevöitymisestä. (Kangasalan kunta, 2010).

Restaurannassa kasvaa Etelä-Suomessa harvinaista tesmayrttiä (Adoxa moschatellina). Tes-
mayrtti on pieni monivuotinen kasvi, joka kukkii keväällä ja on sen jälkeen vaikea huomata.

Vuoden 2015 selvityksissä selvitysalueella ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilaje-
ja.
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4.6 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit

Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit on esitetty taulukossa 4. Näitä uhanalaisia
luontotyyppejä esiintyy kappaleessa 6 esitetyillä arvokkailla luontokohteilla ja ne on mainittu
kohdekuvausten yhteydessä.

Alueen kasvupaikkatyypit Valtakunnan metsien inventointi (VMI) 2011 –aineiston perusteella on
esitetty liitteessä 1.

Taulukko 4. Selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset luontotyypit.

Luontotyyppi Uhanalaisuusluokitus
Lehto VU

Koivuluhta VU

VU=vaarantunut

Isovarpuräme on koko Suomessa silmälläpidettävä luontotyyppi (NT), mutta alueella esiintyvä
isovarpuräme on rämemuuttumaa.

4.7 Hyönteiset

Jättisukeltajaa (Dytiscus latissimus) esiintyy Taivallammella. Jättisukeltaja on kirkasvetisten tai
suurempien (suo)lampien laji. Toukat oleilevat rannan tuntumassa, aikuiset joskus kaukanakin
rannasta.  Kesällä 2014 Willitys tmi kartoitti jättisukeltajat Kangasalan Kirkkojärvellä. Järvessä ei
kuitenkaan havaittu jättisukeltajaa. Kirkkojärvi on hyvin rehevä ja keskikesällä kukkivat leväkas-
vustot samentavat veden. Kirkkaissa vesissä viihtyvän jättisukeltajan voi olla vaikea sopeutua le-
vien vahvasti sakeuttamaan vedenlaatuun (Willitys tmi, 2014).

Haapanirkko (Notodonta tritophus), idänpystyperä (Pygaera timon) ja kirjoruusumittari
(Anticlea derivata) ovat harvinaisia rantametsien ja lehtojen perhoslajeja, joita esiintyy Kirkko-
järven Natura-alueella. Näiden elinympäristöihin ei Herttualan osayleiskaavalla katsota olevan
vaikutuksia.

Taulukko 5. ELY-keskukseen tehdyn paikkatietoaineistokyselyn sekä maastossa ja lähtöaineiston perus-
teella tietoon saadut selvitysalueella esiintyvät uhanalaiset, vaarantuneet ja silmälläpidettävät hyönteis-
lajit.

Laji Uhanalaisuusluok-
ka

Direktiivilaji

Jättisukeltaja (Dytiscus latissimus) x

Lehtopirkko (Oenopia conglobata) VU

Alueelle ei tehty vuonna 2015 hyönteisselvitystä.
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5. EU:N LUONTODIREKTIIVIN LIITTEEN IV (A)  LA-
JIEN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKAT

5.1 Liito-orava

Selvitysalueella elää liito-orava, joka on EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji ja jonka lisään-
tymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulaissa kielletty (LsL 49
§). Laji on luokiteltu myös vaarantuneeksi uhanalaiseksi lajiksi. Liito-oravan luontaisia elinympä-
ristöjä ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät, joissa kasvaa järeitä haapoja sekä leppää ja
koivua. Liito-oravametsissä puusto on tyypillisesti eri-ikäistä ja latvuskerroksia on useita. Elinalu-
eet ovat usein kallioiden juurilla, rinteissä ja pienvesistöjen varsilla. Viime vuosina liito-oravan on
todettu elävän myös tasaikäisissä varttuneissa kuusikoissa, mikäli lehtipuuvaltaista ruokailumet-
sää on vieressä. Liito-oravat pystyvät käyttämään ruokailuun ja liikkumiseen nuoria metsiä se-
kä siemenpuuasentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita. Aikuiset liito-oravat elävät samassa
metsässä vuosia. Naarailla elinympäristön suuruus on 1-3 ha, koirailla suurempi. Liito-orava pesii
palokärjen tai muiden tikkojen tekemässä kolossa yleensä haavassa, ja joskus kuusessa tavalli-
sen oravan tekemässä risupesässä. Laji pesii myös pöntössä. (Hanski, 2001)

Alueelta löytyi yksi liito-oravan elinympäristö vuoden 2015 selvityksissä Kirkkojärven rantaleh-
dosta. Alueelta on havaintoja vuodelta 2014, jolloin papanoita havaittiin 5 haavan tyveltä
(Toivonen, 2015). Selvitysalueelta ei ole tiedossa muita liito-oravan elinympäristöjä eikä havain-
toja. Liito-oravan papananoita havaittiin suuren, mahdollisesti pesäpuuna käytetyn haavan tyvel-
tä. (Kuva 5-1). Alue soveltuu liito-oravalle hyvin. Puusto on järeää haapaa, leppää ja kuusta.
Todennäköiset kulkureitit kulkevat Kirkkojärven rantametsissä sekä Taivallampea ympäröivissä
metsissä, joissa on myös liito-oravalle melko soveltuvaa lehtoa. Liito-oravan elinympäristö ja kul-
kureitit on esitetty liitekartoissa 4 ja 5.

Kuva 5-1. Vasemmalla liito-oravan pesäpuu. Oikealla yllä: haavan tyveltä löytyi runsaasti papanoita. Oi-
kealla alla: elinympäristö on lehtoa.
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5.2 Viitasammakko

Viitasammakko (Rana arvalis) elää etenkin rehevillä rannoilla ja soilla. Sitä tavataan lähes koko
Suomessa, mutta esiintymiä on harvemmassa pohjoiseen päin mentäessä (Sierla ym. 2004). Vii-
tasammakko laskee kutunsa rantaveteen ja etsii kesäisin ravintoa ranta-alueilta kutupaikkojen
läheisyydestä. Laji on paikkauskollinen (Terhivuo 2005). Viitasammakko on pääasiassa hämärä-
aktiivinen, mutta voi kostealla säällä liikkua myös päiväsaikaan. Nuoret yksilöt ovat huomattavan
päiväaktiivisia. Viitasammakot eivät ole kovin liikkuvaisia. Keväällä ne viihtyvät kutuvesissään, ja
kun eläin on kesällä löytänyt mieluisan paikan, se liikkuu siitä ainoastaan muutaman metrin sä-
teellä. Jos elinpaikka on erityisen hyvä, saattaa sammakko palata samalle paikalle seuraavinakin
vuosina.

Viitasammakon kutu alkaa etelässä huhti-toukokuun vaihteessa, jolloin sammakot kokoontuvat
suurina joukkoina tulvivien järvien ja lampien reheväkasvuisille rannoille. Viitasammakko voi las-
kea munansa myös rannikolla meren tulvalammikoihin tai murtovesilahtiin. Viitasammakon kutu-
aluetta on syytä lähestyä varoen, sillä eläimet ovat hyvin arkoja ja katoavat helposti useaksi mi-
nuutiksi veden alle kokiessaan itsensä vähänkin uhatuiksi. Kutu on vilkkaimmillaan öisin. Kutu-
menot kestävät useita vuorokausia, minkä lopuksi naaras laskee veteen 500–2000 munaa, jotka
painuvat pohjaan ja jäävät sinne (päinvastoin kuin tavallisen sammakon munat, jotka kohoavat
pintaan). Munat ovat halkaisijaltaan pari millimetriä ja väritykseltään päältä mustia, alta vaaleita.
Munaa suojaavan hyytelökuoren läpimitta on 7-8 milliä.

Kirkkojärvelle on tehty viitasammakkoselvitys vuonna 2014. Viitasammakkoselvityksen maasto-
kierroksella 12. ja 13.5.2014 välisenä yönä klo 22.00 – 2.30. saatiin runsaasti havaintoja soidin-
tavista sammakoista (Kuva 5-2). Äänessä oli paikoin vielä tavallinenkin sammakko, mutta lähes
koko järven ympäriltä saatiin vahvoja havaintoja viitasammakon soidintamisesta. Leveimmillä
luhdilla oli runsaasti soidintavia ja kapeimmilla luhta-alueilla yksittäisiä soidintavia viitasamma-
koita (Willitys tmi, 2014). Viitasammakoiden elinympäristöt on esitetty liitteissä 4 ja 5.

Kuva 5-2. Vuoden 2014 viitasammakkoselvityksen tulokset (Willitys tmi 2014).

Viitasammakko on tavattu myös Säkkölänjärvellä, joka sijaitsee selvitysalueen kaakkoisrajalla.
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Keväällä 2015 tehdyissä selvityksissä (Ramboll Finland Oy) viitasammakoita käytiin kuuntele-
massa ja havaittiin Herttualan suoalueella Eerolan tilakeskuksen itäpuolella sekä Kuohunlahdes-
sa.

Herttualan suoalueella havaittiin suurimmassa lampareessa (Kuva 5-3, numeroitu kohde 1)
kymmenittäin viitasammakkokoiraita pitkin lamparetta. Koko lampare todennäköisesti on vii-
tasammakoiden kutualuetta. Koska ääni kantautuu tyynenä iltana vettä pitkin, arvioitiin, että
myös lampareen itäpuolella on kutualueita. Valtatieltä kantautuva melu häiritsi viitasammakoiden
havainnoimista jonkin verran. Lampare on ruovikkoinen ja erinomaisesti viitasammakoille sovel-
tuvaa aluetta. Pari yksilöä kuultiin idässä suoalueella sijaitsevassa lampareessa (kohde 2). Myös
eteläosan lampareessa (kohde 3) lähellä asutusta kuultiin useamman, noin viiden yksilön laula-
van. Kokonaisuudessaan aluetta voidaan pitää viitasammakoiden kannalta merkittävänä lisään-
tymisalueena.

Kuva 5-3 Viitasammakkokuulohavainnot (vihreä tähti) Herttualan suoalueella Mäyrävuoren eteläpuolel-
la.

Kuohunlahdella viitasammakoita kuultiin noin 5-10 yksilöä lähinnä lahden länsipuolella (Kuva
5-4). Valtatien melu kantautuu melko voimakkaasti alueelle. Lähellä tiealuetta viitasammakoita ei
kuitenkaan kuultu.
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Kuva 5-4. Kuohunlahdella havaitut kohdat, joissa viitasammakkoja kuultiin (vihreä tähti).
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6. MERKITTÄVÄT LUONTOKOHTEET

Arvokkaiden luontokohteiden rajaukset on esitetty liitteessä 5. Kohteiden numerointi on yhtenevä
tekstissä esitettyjen kohteiden numeroinnin kanssa. Luontokohteiden rajaukset perustuvat tämän
osayleiskaavan luontoselvityksen yhteydessä tehtyihin maastokäynteihin ja aikaisempiin selvityk-
siin, joihin kuvauksissa on lähdeviitteet.

6.1 Kansainvälisesti arvokkaat kohteet

6.1.1 Natura-alueet

1. Kirkkojärven alue
Arvoluokka: Kansainvälisesti arvokas
Pinta-ala: 305 ha
Perustelut: Natura 2000 -alue

Kuva 6-1. Kirkkojärvi.

Kirkkojärven Natura-alue (FI0316005) on pinta-alaltaan 305 hehtaaria. Selvitysalueelle tästä si-
joittuu noin 5,5 hehtaaria eli valtatien 12 pohjoispuolinen Kuohunlahden alue sekä kaistale Kirk-
kojärven itäreunaa (kuva 1) Kuohunlahti ja sen ranta-alueet lukeutuvat Natura-alueen linnustolli-
sesti ja kasvistollisesti arvokkaimpiin osa-alueisiin ja Kuohunlahden perukka on maisemallisesti
merkittävä.

Natura-alueen suojelun perustana ovat luonto- ja lintudirektiivi (SAC ja SPA). Kirkkojärven alue
on valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde ja sen lisäksi kansainvälisesti arvokas kos-
teikko- ja linnustoalue. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu- ja vesilailla. Alue on luokiteltu
Suomen kansainvälisesti merkittäväksi kosteikoksi ja lintualueeksi (Important Bird Area, IBA –
alue) sekä Ramsar-alueeksi. Alue on myös Pirkanmaan tärkeä lintualue (MAALI-alue).

Kirkkojärven alue muodostuu viidestä erillisestä järvialtaasta, Kirkkojärvestä, Taivallammista,
Säkkölänjärvestä, Kyläjärvestä ja Ahulista. Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan moni-
puolisia. Alueen linnusto on erittäin monipuolinen ja etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät
ovat hyvin suuria. Kirkkojärvi on voimakkaan sisäisen kuormituksen rehevöittämä järvi, jossa le-
väkukinnot ovat olleet tyypillisiä lähes joka kesä. Järven tila on parantunut 1990–luvun alku-
vuosien tilanteesta. Veden laatu on Kirkkojärvessä huono (Kokemäenjoen vesistön vesiensuoje-
luyhdistys ry). Kirkkojärven vesipinta-ala on 168 hehtaaria ja maksimisyvyys on 5 metriä.
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Suojelun perustana ovat seuraavat luontotyypit (suluissa pinta-ala osuus):
·  Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Magmopotamion tai Hydrocharition -kasvustoiset luon-

taisesti ravinteiset järvet ) (89 %)
· Vaihettumissuot ja rantasuot (8 %)
· Boreaaliset lehdot (alle 1 %)
· Fennoskandian metsäluhdat (alle 1 %). Luontotyyppi on priorisoitu luontotyyppi

Muuta alueen lajistoa:
· haapanirkko
· idänpystyperä
· kirjoruusumittari
· isolimaska
· kiehkuraärviä
· litteävita
· poimuvita
· tylppälehtivita
· varstasara

(Pirkanmaan ELY-keskus, 2015; Kangasalan kunta, 2010)

Natura-tietolomakkeessa on mainittu yksi luontodirektiivin liitteen IV laji, jättisukeltaja, ja seu-
raavat lintudirektiivin liitteen I linnut:
· huuhkaja
· ampuhaukka
· kaakkuri
· kalatiira
· kapustarinta
· kaulushaikara
· kirjokerttu
· kuikka
· kurki
· lapintiira
· laulujoutsen
· liro
· luhtahuitti
· mehiläishaukka
· mustakurkku-uikku
· palokärki
· peltosirkku
· pikkulepinkäinen
· pyy
· ruisrääkkä
· ruskosuohaukka
· räyskä
· sinirinta
· sinisuohaukka
· suokukko
· suopöllö
· vesipääsky
· uivelo
· viisi (5) uhanalaista lajia

Näistä lintudirektiivilajeista kaksi on satunaisia vierailijoita (kirjokerttu ja räyskä). Lapintiira, suo-
pöllö ja vesipääsky ovat lajeja, joita tavataan Kirkkojärvellä vain vuosittain muutamia yksilöitä
muuttoaikaan.

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut alueella ovat
nuolihaukka ja heinätavi. Muuta lajistoa alueella edustaa linnustossa pikkutikka.
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2. Kuohunlahden rantalehdot (Kirkkojärven Natura 2000 -alue)
Arvoluokka: Kansainvälisesti (Kirkkojärven Natura-alueella sijaitsevat osat) – paikallisesti
arvokas, mahdollinen metsälakikohde
Perustelut: Natura 2000 –alue, lehto ja luhta
Pinta-ala: 2,3 ha

Kuohunlahden rantalehdot sijoittuvat osittain Kirkkojärven alueen Natura 2000 –aluerajauksen
sisään, suurimmaksi osaksi kuitenkin rajauksen ulkopuolelle. Kohde on esitelty tarkemmin koh-
dassa 6.4.2.

6.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet

Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat äärimmäisen ja erittäin uhanalaisten sekä vaa-
rantuneiden lajien esiintymispaikat, erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat ja muut arvok-
kaat luonnonsuojelualueet.

6.2.1 Liito-oravien elinympäristöt

3. Kirkkojärven rantalehto
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas, metsälakikohde, harvinaisen putkilokasvin esiintymisalue
Perustelut: Liito-oravan elinympäristö, lehto
Pinta-ala:0,8 ha

Selvitysalueella havaittiin yksi varma liito-oravan elinympäristö. Elinympäristö sijaitsee selvitys-
alueen lounaisosassa, Kirkkojärven rannalla. Alue on lehtoa, jossa pääpuulajeina ovat kuusi,
haapa, pihlaja ja harmaaleppä. Lajistoon kuuluu mm. punaherukka (Ribes rubrum), hiirenporras
(Athyrium filix-femina), käenkaali (Oxalis acetosella), oravanmarja (Maianthemum bifolium), leh-
topähkämö (Stachys sylvatica), lehtohorsma (Epilobium montanum), sudenmarja (Paris quadrifo-
lia) ja nuokkuhelmikkä (Melica nutans). Kuviolla kasvaa harvinaista tesmayrttiä.

Kuviolla kasvaa järeitä haapoja. Liito-oravan papanoita havaittiin yhden suuren haavan tyveltä
kesällä 2015. Koska havainto tehtiin heinäkuussa, oli muiden papanoiden löytäminen kulkureitti-
en todentamiseksi vaikeaa. Papanoita oli haavan tyvellä runsaasti ja kyseessä on todennäköinen
pesintä.

Liito-oravalle soveltuvaa aluetta löytyy Kirkkojärven ja Taivallammen rantametsistä.

6.2.2 Viitasammakoiden elinympäristöt

Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä on seitsemän viitasammakoiden elinympäris-
töä. Näistä viisi sijaitsee Kirkkojärven rannalla, yksi (neljän alueen yhdistymä) suoalueella valta-
tien 12 eteläpuolella Mäyrävuoren kohdalla ja yksi Säkkölänjärvellä (Kuva 5-3). Viitasammakot
ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeja, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojel-
tuja. Kohdassa 3.2.3 on kerrottu tarkemmin viitasammakkokartoituksista alueella. Viitasammak-
koalueet on todennettu Willitys tmi vuoden 2014 ja Ramboll Finland Oy:n vuoden 2015 kartoituk-
sissa. Viitasammakoiden kaikki elinympäristöt on esitetty liitekartassa 5 numerolla 4.
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Kuva 6-2 Viitasammakoiden elinympäristöt selvitysalueella

Kuva 6-3. Viitasammakoiden elinympäristöä Mäyrävuoren eteläpuolella.
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6.3 Maakunnallisesti merkittävät luontokohteet

6.3.1 MAALI-alueet

5. Kangasalan lintujärvet
Arvoluokka: Maakunnallisesti arvokas
Perustelut: Tärkeä lintualue
Pinta-ala: 1093 ha

Kuva 6-4. Kangasalan lintujärvet MAALI-alue on esitetty kuvassa violetilla viivalla. Herttualan osayleis-
kaavan rajaus on esitetty punaisella viivalla.

Pirkanmaan tärkein lintualue on Kangasalan lintujärvet, joka on myös valtakunnallinen tärkeä lin-
tualue (IBA). Kirkkojärvi sijaitsee Kangasalan keskustan eteläpuolella ja laskee Taivallammin ja
Säkkölänjärven kautta Roineen Talviahteen. Kirkkojärvi voidaan luokitella erittäin reheväksi.
MAALI-alue on sama kuin IBA-alue ja sen koko on 1093 ha. Kerääntymäalueena lintujärvet ovat
parhaimmillaan kesäisenä vesilintujen sulkimisaikana ja syksyisin. Enimmillään järvillä on havait-
tu 1280 sinisorsaa, 36 lapasorsaa, 117 punasotkaa, 450 tukkasotkaa, 66 lapasotkaa, 667 telk-
kää, 90 uiveloa, 45 harmaahaikaraa ja 181 nokikanaa. Keväällä alueella on parhaimmillaan ruo-
kaillut 340 kalatiiraa sekä pääskyistä 900 haarapääskyä ja 250 törmäpääskyä. (Pirkanmaan
lintutieteellinen yhdistys ry., 2014)

6.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet

6.4.1 Mahdolliset vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset pienvedet

Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka
muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lam-
men tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty. Lupaviranomainen voi yksittäistapauk-
sessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 momentin kiellosta, jos momentissa mainittujen ve-
siluontotyyppien suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu.
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Virallisen päätöksen vesilain mukaisen luvan tarpeesta tekee paikallinen ELY-keskus.

Kaava-alueella ei ole mahdollisia vesilain mukaisia pienvesikohteita.

6.4.2 Mahdolliset metsälain 10 §:n mukaiset elinympäristöt

Uhanalaisten tai harvinaisten lajien suojelemiseksi on metsälain mukaan metsänhoidossa jätettä-
vä käsittelemättä tai käsiteltävä varoen ja ominaispiirteet säilyttäen metsäluonnon erityisen tär-
keitä elinympäristöjä, jotka kuuluvat ns. avainbiotooppeihin (metsälain 3. luvun 10 §). Metsälain
10 §:n mukaan metsiä tulee hoitaa ja käyttää siten, että yleiset edellytykset metsien biologiselle
monimuotoisuudelle ominaisten elinympäristöjen säilymiselle turvataan. Avainbiotoopit ovat
säästyneinä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä, joiden ominaispiirteiden
perusteella lajisto todennäköisesti sisältää alkuperäisen luonnon lajeja, joista monet ovat jopa
uhanalaisia. Ne toimivat myös riittävän tiheänä verkostona ns. ekologisina askelkivinä ja käytävi-
nä, joiden kautta eliöt pääsevät siirtymään alueilta toisille.

Pienvesien varsien metsälakikohteet voivat lisäksi olla myös vesilain mukaisia kohteita tai luon-
nonsuojelulain mukaisia kohteita. Seuraavassa esitellään ne metsälain mukaiset kohteet ja mah-
dolliset metsälain mukaisen kohteet, joita ei ole esitelty aikaisemmin esitellyissä kategorioissa.

2. Kuohunlahden rantalehdot (osa kuviosta Kirkkojärven Natura 2000 –alueella)
Arvoluokka: Kansainvälisesti (Natura-alueella sijaitsevat osat) – paikallisesti
arvokas, mahdollinen metsälakikohde
Perustelut: Natura 2000 –alue, lehto ja luhta
Pinta-ala: 2,3 ha

Kuohunlahden rantalehdot sijoittuvat osittain Kirkkojärven alueen Natura 2000 –aluerajauksen
sisään, suurimmaksi osaksi kuitenkin rajauksen ulkopuolelle. Lahden itärannan lehtokuvio on
luonnontilaltaan hyvää suurruohoista lehtipuulehtoa ja lähempänä vesirajaa pienipuustoista, kos-
teapohjaista leppä- ja hieskoivuluhtaa, jossa kasvaa sekapuina raitaa. Myös rannan kasvillisuus
on arvokasta, seassa kasvaa mm. nevaimarretta, kapeaosmankäämiä ja varstasaraa. Pohjakas-
villisuudessa on runsaasti myös lehtokasveja. Lahopuita on paljon. Alueen pesimälajistoon kuuluu
mm. satakieli. Alue on luontotyypiltään Fennoscandian metsäluhtaa, joka on EU:n luontodirektii-
vin mukainen suojeltava luontotyyppi ja yksi Kirkkojärven Natura-alueen suojeluperusteena ole-
vista luontotyypeistä.

Kuohunlahden länsirannan lehtokuvio on kapea, rannan ja asutuksen väliin jäävä rantalehto, joka
on pienestä pinta-alastaan huolimatta runsaslajinen ja kasvillisuudeltaan arvokas. Lehto on kos-
teapohjainen, ja pensaskerros on tiheä. Rannan kookkaiden tervaleppien ja koivujen ansiosta
alue on myös maisemallisesti näyttävä.

Alue on säilynyt melko luonnontilaisena, mutta alueella ei ole sen pienen pinta-alan takia merkit-
täviä linnustonsuojelullisia arvoja. Lehdot ja koivuluhdat on valtakunnallisessa luontotyyppien
uhanalaisuusluokituksessa (Raunio ym. 2008) mainittu Etelä-Suomessa vaarantuneina uhanalai-
sina luontotyyppeinä. (Kangasalan kunta, 2010)

3. Kirkkojärven rantalehto
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas, metsälakikohde
Perustelut: Liito-oravan elinympäristö, lehto
Pinta-ala:0,8 ha

Kohde on esitelty liito-oravan elinympäristöjen yhteydessä kohdissa 5.1 ja 6.2.1.

6. Taivallamminoja
Arvoluokka: Mahdollinen metsälakikohde
Perustelut: Hieskoivuluhta ja koivulehto
Pinta-ala: 2,1 ha

Taivallamminojan luusuaa ympäröivä kosteapohjainen, rehevä hieskoivuluhta ja koivulehto, jossa
siellä täällä lahopuita. Alueen linnustossa on vaateliaita lehtolajeja. Lisäksi alueella ovat pesineet
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uhanalainen pikkutikka ja pyrstötiainen mm. kesällä 1999 (Biologitoimisto Vihervaara, 2001).
Rannassa on kulttuuri- ja luontopolkuun liittyvä lintujenkatselulava ja sinne johtavat pitkospuut.

Lajistoon kuuluu mm. metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana), suo-orvokki (Viola palustris),
tesma (Milium effusum), luhtavuohennokka (Scutellaria galericulata), rantamatara (Galium pa-
lustre), sananjalka (Pteridium aquilinum), vehka (Calla palustris), terttualpi (Lysimachia thyrsiflo-
ra) ja ketosilmäruoho (Euphrasia stricta).

6.5 Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet

Alla olevat kohteet ovat rakennettavaksi kaavoitetulta alueelta havaittuja muita huomionarvoisia
luontokohteita, esimerkiksi luonnontilaltaan muuttuneita metsälakikohteita.  Niiden huomioimi-
seen kaavoituksessa ei ole suoraan lakiin perustuvaa velvoitetta. Kohteiden säästäminen ja huo-
mioiminen asemakaavoituksessa esimerkiksi rakentamisen intensiteettiä, puistojen sijoittelua ja
viheralueita ja niiden hoitoa suunniteltaessa lisää rakennetun alueen biodiversiteettiä ja luontoar-
voja. Alueet soveltuvat lähimetsiksi ja puistoiksi, jotka voivat toimia monille eläinlajeille ns. as-
tinkivinä (”stepping stones”) rakennetun alueen läpi.

Avainbiotooppeihin luetaan metsälain ja luonnonsuojelulain suojaamien kohteiden lisäksi muut
arvokkaat elinympäristöt, kuten supat, metsäniityt (metsään rajoittuva, lähes puuton ja pensaa-
ton kasviyhdyskunta, joka on heinittynyt ja ruohottunut vapaasti) ja luonnontilaiset vanhat met-
sät, ja kohteet, jotka eivät täytä metsälain kriteerejä luonnontilaiseen verrattavista kohteista,
mutta ovat luokiteltavissa vielä ”ei-luonnontilaisiksi metsäluonnon arvokkaiksi elinympäristöiksi”.
Muut arvokkaat elinympäristöt (muut kuin metsä- ja luonnonsuojelulain kohteet) ja ei-
luonnontilaiset metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt suositellaan otettavaksi huomioon met-
sänhoidollisissa toimissa.

7. Suoalue ja vanha turpeenottoalue Mäyrävuoren eteläpuolella
Arvoluokka: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde
Perustelut: Ei luonnontilainen
Pinta-ala:

Suoalue koostuu isovarpurämeestä sekä lähes puuttomista nevoista. Alue poikkeaa selvästi
muusta luonnonympäristöstä ja tuo alueelle lajistollista vaihtelua. Osa alueesta on viitasamma-
koiden kutualuetta ja kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (5.2).

Kuva 6-5. Lämpäre Eerolan tilan itäpuolella suoalueen pohjoisosassa.
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Kuva  6-6. Isovarpuräme vaihettuu tupasvillarämemuuttumaksi.

8. Wigrenin ranta
Arvoluokka: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde

Perustelut: Linnustollisesti arvokas alue

Viljelykäytössä olevan pellon ja rantametsän välinen hylätty peltoalue, jossa on vanhat sarkaojat.
Ojanvarsiin on kasvanut tiheä koivikko ja pajukko. Osa kuviosta on korkeakasvuista pensoittu-
nutta niittyä. Alueen metsissä on aiemmin pesinyt uhanalaisia lintulajeja ja pensaikoissa on ta-
vattu useita harvinaisia pensaikkolintuja. Kirkkojärven kulttuuri- ja luontopolku kulkee alueen
poikki. Rannassa on hyvin kosteapohjainen, monin paikoin lähes luonnontilainen lehto, jonka ul-
kopuolella on lintuaseman pyyntialueena käyttämää luhtaniittyä ja leveä ruovikkovyö. Kuvion
valtapuina ovat hieskoivu, tervaleppä ja harmaaleppä. Lahopuita on siellä täällä.

Läjitysalueelle muodostuneella koivikolla ei ole luonnonsuojelullista arvoa, mutta metsäkuvio
toimii tehokkaana suojavyöhykkeenä arvokkaan linnustoalueen ja moottoriliikennetien välissä.

6.5.1 Harvinaiset putkilokasvit

9. Lähdetähtimön esiintymisalue

Arvoluokka: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde

Perustelut: Harvinaisen putkilokasvin esiintymisalue

Lähdetähtimö on luonnontilaisten lähteikköjen ja puronvarsien kasvilaji, jonka levinneisyys on
laikuttainen.  Laji kasvaa Mäyrävuoren eteläpuolella tyypillisessä, ilmeisesti pohjavesivaikuttei-
sessa kasvupaikassa. Elokuussa 2005 lähdetähtimöä kasvoi runsaasti usean neliömetrin alalla
(Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2006). Vuonna 2015 kasvustoa ei tarkistettu.

10. Varstasaran esiintymisalue

Arvoluokka: Muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde

Perustelut: Harvinaisen putkilokasvin esiintymisalue

Varstasara on melko harvinainen, joskin ilmeisesti viimeaikoina yleistynyt kasvilaji, jota tavataan
reheviltä luhtarannoilta ja metsäpurojen varsilta. Lajia kasvaa myös Kirkkojärven Natura-
alueella. Se on saattanut kulkeutua turpeennostokaivannoille sorsien mukana, sillä sarojen pulla-
kot (hedelmät) ovat sorsien suosimaa ravintoa
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7. EKOLOGISET VERKOSTOT JA VIHERKÄYTÄVÄT

7.1 Ekologiset yhteydet

Luontainen ekologinen käytävä selvitysalueella kulkee Kirkkojärven ja Taivallammen rannoilla ja
rantametsissä. Koska ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen, alueelle ei ole tulossa ekologisia
yhteyksiä heikentävää rakentamista (liite 5). Kaava-alue koostuu lähinnä pelloista, joissa luon-
taista viherkäytävää ei ole. Valtatien 12 alitse kulkee Mäyrävuoren kohdalla rumpuputki, josta
sekä ihmiset että eläimet pystyvät kulkemaan.

Kuva 7-1. Rumpu Mäyrävuoren kohdalla valtatien 12 alitse.

8. VAIKUTUKSET NATURA 2000 –ALUEESEEN

Kaavasuunnittelualue sijoittuu Kirkkojärven Natura 2000 –alueen (FI0316005) välittömään lähei-
syyteen. Natura 2000 -alue koostuu viidestä eri osa-alueesta. Alue on esitelty tarkemmin tämän
raportin kappaleessa 6.1.1.

Alueen kaavoittamisella ei katsota olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen suoje-
luperusteena oleville luontotyypeille.

Natura-alueen suojeluperusteena oleva linnusto on pääasiassa kosteikkolinnustoa sekä kosteikoil-
la levähtävää vesilinnustoa. Suunnittelualue sijaitsee lähimpänä Natura-alueen Kirkkojärven ja
Taivallammin osaa. Muiden Natura-alueen osien kannalta suunnitellulla kaavoitushankkeella ei
voida katsoa olevan vaikutuksia Natura-alueisiin. Kirkkojärveä ja Taivallammia koskevat linnusto-
tiedot perustuvat Natura-tietolomakkeen lisäksi alueella laadittuun Kirkkojärven Natura-
arviointiin, joka liittyy valtatien 12 parannushankkeen suunnitteluun (Ramboll Finland Oy 2015).

Kirkkojärven Natura 2000 –alueen linnustolle ei katsota muodostuvan merkittäviä haitallisia vai-
kutuksia, jos esitetyt linnustoalueet otetaan huomioon kaavoituksen suunnittelussa. Kyseisten
alueiden nykyiset käyttötarkoitukset (maatalouselinkeinot ja vähäinen pientaloasutus) tukevat
alueelle tyypillisen linnuston esiintymistä. Peltoviljely- ja laidunalueet toimivat levähdys- ja ruo-
kailualueina muuttolinnuille. Näiden pinta-ala vähenee hieman, mutta linnuston kannalta keskei-
set alueet on rajattu säilytettäväksi nykyisessä käyttötarkoituksessaan, ja niiden katsotaan tur-
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vaavan Natura-alueen suojeluperusteena oleville lintulajeille riittävät ruokailu- ja pesimäalueet.
Ne myös mahdollistavat peltolintujen, kuten isokuovin ja ruisrääkän esiintymisen alueella. Ruis-
rääkkä on Natura-alueen suojeluperusteena oleva laji, vaikkakin on peltolaji, eikä Natura-
alueeseen sisälly peltoja. Lajin esiintyminen Natura-alueella onkin voimakkaasti riippuvainen pel-
toalueiden säilymisestä. Lajista on havaintoja lähes kaikilta selvitysalueen pelloilta. Lajin havain-
tojen tarkkuus kuitenkin vaihtelee, eikä lajin esiintymisen katsota vaarantuvan, jos alueen ihmis-
toiminnan intensiteetti jäljelle jäävillä peltoalueilla ei kasva.

9. SUOSITUKSET KAAVOITUKSELLE

Rakentamisella on aina ympäröivään luontoon sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia. Välittö-
mät vaikutukset kohdistuvat suoraan rakentamisen alle ja sen välittömään läheisyyteen jääviin
alueisiin. Välilliset vaikutukset liittyvät liikkumiseen ja liikenteeseen, kasvillisuuden kulumiseen,
meluun ja muuhun ihmistoiminnan lisääntymiseen. Vaikutukset kaavoituksessa kohdistuvat lä-
hinnä linnustoon, koska arvokkaat kasvillisuusalueet voidaan yleensä säästää. Useat lintulajit
ovat kuitenkin häiriöherkkiä erityisesti pesimäalueensa valinnassa, minkä lisäksi pesimäalueen
valintakriteerit voivat olla moninaisia. Useat alueen lajit ovat riippuvaisia perinteisen kaltaisesta
pienipiirteistä maatalousympäristöä, jossa vuorottelevat peltoalueet, niiden reunan pensaikko-
mainen kasvillisuus, pelto-ojat sekä laidunmaat. Linnuston kannalta keskeisimmät alueet tulisi
jättää rakentamatta ja muutenkin ennalleen. Lisäksi etenkin tärkeimpiä pesimäalueita ympäröivi-
en alueiden maankäytön suunnittelussa tulisi huomioida rakentamisen välilliset vaikutukset lin-
nustoon ja pyrkiä välttämään ihmistoiminnan lisääntymistä alueella.

Viitasammakoiden kutualueet tulee säilyttää. Alueisiin ei saa kohdistua sellaisia toimenpiteitä,
jotka heikentäisivät kutualueita elinympäristönä.

Alueen maankäyttösuositukset on laadittu ottaen huomioon luonnonoloiltaan arvokkaimmat osa-
kokonaisuudet sekä metsäisten alueiden luonnontila ja eheys, avainbiotoopit, ekologiset yhteydet
sekä virkistykselliset seikat. Näiden perusteella on laadittu maankäyttösuositukset, joissa on käy-
tetty neljää eri soveltuvuusluokkaa. Luokat ovat:

1. Luonnonarvoiltaan arvokas alue, jätetään rakentamisen ulkopuolelle
2. Suojaviheralueena ja/tai puskurivyöhykkeenä toimiva alue
3. Luonnonarvoiltaan kohtalaisesti rakentamiseen soveltuvat alueet
4. Luonnonarvoiltaan hyvin rakentamiseen soveltuvat alueet

Maankäyttösuositukset on esitetty suuntaa antavana kaaviokuvana luontovaikutusten
osalta, joten sitä ei voida suoraan sellaisena soveltaa maankäyttövaihtoehtoja laadit-
taessa, sillä aluerajat voivat osittain olla liukuvia ja/tai tulkinnallisia. Kohtalaisesti ra-
kentamiseen soveltuvilla alueilla (luokka 3), joillakin kohdin myös tiiviimpi rakentaminen on
mahdollista, jos alueen sisällä jätetään myös joitakin alueita rakentamatta. Olemassa olevaan
infraan, piha-alueisiin yms. tukeutuva lisärakentaminen voi olla mahdollista tarkempien selvitys-
ten perusteella. Alueen jako arvoluokkiin on esitetty liitteessä 6.

9.1 Luonnonarvoiltaan arvokkaat alueet, jätetään rakentamisen ulkopuolelle, luokka 1

9.1.1 1a. Puskurivyöhyke Natura-alueiden välillä, linnuston tärkeä ruokailu- ja kokoontumisalue, ar-
vokkaat elinympäristöt

Linnuston kannalta keskeisenä ruokailu- ja kerääntymäalueena on rajattu Kylä-Akkulan suuri yh-
tenäinen peltoaukea, joka lisäksi rajautuu nuorta lehtipuustoa kasvavaan peltotiehen joka osal-
taan lisää alueen mosaiikkimaisuutta sekä antaa suojaa. Alueen toiminnallisuuden kannalta on
keskeistä, että riittävä peltoala säilyy alueella. Alue tulee säilyttää mahdollisimman laajana, yh-
tenäisenä alueena Natura-alueeseen liittyen. Tällöin linnustoon kohdistuva häiriö Natura-alueella
on vähäisempää ja päinvastoin Natura-alue tarjoaa häiriöttömän alueen itsessään melko pienen
peltoalueen läheisyydessä.
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Alueeseen kuuluu myös liito-oravan ja viitasammakoiden elinympäristöjä Kirkkojärven rannalla
sekä arvokkaita luontotyyppejä.

Maankäyttö ja kaavoitus:
Alueelle ei suositella rakentamista. Alueella voidaan tehdä maisemallisia tai metsänhoidollisia
toimenpiteitä linnuston pesimäkauden ulkopuolella. Liito-oravan elinympäristö tulee jättää käsit-
telemättä.

Virkistyskäyttö:
Alueella kulkee Kirkkojärven luontopolku ja alueen luontopolkua hoidetaan. Virkistyskäyttö ei ole
ristiriidassa alueen luontoarvojen kanssa, mutta liikkumista pesimisaikaan tulisi välttää varsinkin
rantojen läheisyydessä.

9.1.2 1b. Kuohonlahden rantalehto

Kuohunlahden länsirannalle sijoittuva lehtokuvio tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle runsaan
ja monipuolisen kasvillisuutensa vuoksi. Alueella on myös viitasammakoiden lisääntymisalue.

Maankäyttö ja kaavoitus:
Alueelle ei suositella rakentamista. Alue toimii myös puskurivyöhykkeenä Natura-alueelle.

9.1.3 1c. Suoalue ja vanha turpeenottoalue Mäyrävuoren eteläpuolella

Alue on merkittävä viitasammakoiden lisääntymisalue. Alue tulee jättää rakentamisen ulkopuolel-
le ja rakennettavilta alueilta tulevat hulevedet tulee hallita siten, ettei niillä ole haitallista vaiku-
tusta viitasammakoiden elinympäristöihin.  Alueella on myös tavattu harvinaisia putkilokasveja
(lähdetähtimö ja varstasara).

Maankäyttö ja kaavoitus:
Alue tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle. Alueelle tulevat hulevedet tulee hallita niin, etteivät
elinympäristöt muutu.

9.2 Suojaviheralueena ja/tai puskurivyöhykkeenä toimiva alue

9.2.1 2a. Suoalueen ympäristö, ojan varsi

Suoalueen ympäristöön tulee jättää suojavyöhyke, joka tukee viitasammakoiden elinympäristön
säilymistä.  Alueella voidaan toteuttaa hulevesien hallintaa. Ojan varren rajaus on suuntaa-
antava ja suunnitellaan tarkemmin kaavoituksessa. Hulevesien suunnittelu tapahtuu kuitenkin
tarkemmin kaavoituksen ratkaisujen myötä. Taivallammiin johtuvat vedet tulee myös käsitellä.
Alue toimii myös ekologisena yhteytenä Mäyrävuoren ja kaava-alueen välillä.

Maankäyttö ja kaavoitus:
Kaavoituksen ratkaisujen myötä tapahtuvassa hulevesien suunnittelussa voidaan hyödyntää alu-
etta, mutta hulevesien viivytys voidaan toteuttaa myös muualla. Arvokkaan alueen (luokka 1) ja
muiden luokkien välille jätetään vähintään noin 30-50 metrin levyinen suojavyöhyke. Alueen ra-
jausta voidaan muuttaa tarvittaessa kaavoituksen ratkaisujen myötä. Ojan varren ympäristö
suunnitellaan tarkemmin kaavoituksessa.

9.2.2 2b. Suoja-alueet  Natura 2000 –alueiden rannoilla

Alueet toimivat puskurivyöhykkeinä Natura-alueiden ja rakennettavien alueiden välillä. Alueet tu-
lisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.

9.3 Kohtalaisesti rakentamiseen soveltuvat alueet

9.3.1 3a. Peltoalue alueen länsiosassa

Osa alueesta kuuluu maakunnallisesti tärkeään lintualueeseen Kangasalan lintujärvet. Alue sovel-
tuu kohtalaisesti rakentamiseen, mutta alueelle suositellaan väljempää rakentamista ja peltoalu-
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eiden säilyttämistä. Peltoalueet toimivat lintujen levähdysalueina. Vaihtoehtoisesti alueelle voi-
daan toteuttaa tiiviimpää rakentamista, jos osa alueesta jätetään kokonaan koskematta. Alueella
on myös tavattu ruisrääkkää. Rakentamisessa on huomioitava hulevedet sekä linnuston kannalta
merkittävän alueen (1a) läheisyys.

9.4 Hyvin rakentamiseen soveltuvat alueet

9.4.1 4a. Sairaalan ympäristö
Sairaalan ympäristö soveltuu hyvin rakentamiseen eikä alueella ole merkittäviä luontoarvoja, jot-
ka vaikuttaisivat alueen kaavoitukseen. Natura-alueen läheisyys ja Kuohunlahden rantalehdot tu-
lee kuitenkin huomioida hulevesien hallinnan kautta.

9.4.2 4b. Herttualantien ympäristö

Selvitysalueesta lähes puolet (40 %) on hyvin rakentamiseen soveltuvaa aluetta. Tämä alueen
pelloilla esiintyy myös lintuja, mutta merkittävimmät alueet keskittyvät lähemmäs Natura-
alueita. Alue koostuu lähinnä pelloista. Yli-Marttilan tilan itäpuolella sijaitseva metsikkö ei ole
luonnontilainen eikä siellä esiinny huomionarvoisia lajeja.
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