
 

 

13 HERTTUALAN OSAYLEISKAAVA 
Selostuksen liite 1 Luontoarvot 
 
 
 

Kohde- 
numero 

Kohteen nimi Arvoluokka Kaava- 
merkintä 

Kuvaus 

1 Kirkkojärven Natura-alue 
(FI0316005) 
 

Kansainvälisesti ar-
vokas 

nat 
SL 

Kirkkojärven Kuohunlahti ja sen ranta-alueet lukeutuvat Natura-alueen linnustollisesti ja kasvistol-
lisesti arvokkaimpiin osa-alueisiin ja Kuohunlahden perukka on maisemallisesti merkittävä. Na-
tura-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 (IBA –alue) sekä Ramsar-alu-
eeksi. Alue on myös Pirkanmaan tärkeä lintualue (MAALI-alue). Kirkkojärven alue muodostuu vii-
destä erillisestä järvialtaasta, Kirkkojärvestä, Taivallammista, Säkkölänjärvestä, Kyläjärvestä ja 
Ahulista. Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan monipuolisia. 
Alueen linnusto on erittäin monipuolinen ja etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät ovat hyvin 
suuria. Kirkkojärvi on voimakkaan sisäisen kuormituksen rehevöittämä järvi, jossa leväkukinnot 
ovat olleet tyypillisiä lähes joka kesä. Järven tila on parantunut 1990–luvun alkuvuosien tilan-
teesta. Veden laatu on Kirkkojärvessä huono. 
 

2 Kuohunlahden rantaleh-
dot3 

Kansainvälisesti (Na-
tura-alueella sijaitse-
vat osat) – paikalli-
sesti arvokas, mah-
dollinen metsälaki-
kohde 

nat 
luo-1 

Natura 2000 –alue, lehto ja luhta 
Kuohunlahden rantalehdot sijoittuvat osittain Natura -rajauksen sisään, suurimmaksi osaksi kui-
tenkin rajauksen ulkopuolelle. Lahden itärannan lehtokuvio on luonnontilaltaan hyvää suur-
ruohoista lehtipuulehtoa ja lähempänä vesirajaa pienipuustoista, kosteapohjaista leppä- ja hies-
koivuluhtaa, jossa kasvaa sekapuina raitaa. Myös rannan kasvillisuus on arvokasta, seassa kas-
vaa mm. nevaimarretta, kapeaosmankäämiä ja varstasaraa. Pohjakasvillisuudessa on runsaasti 
myös lehtokasveja. Lahopuita on paljon. Alueen pesimälajistoon kuuluu mm. satakieli. Alue on 
luontotyypiltään Fennoscandian metsäluhtaa, joka on EU:n luontodirektiivin mukainen suojeltava 
luontotyyppi ja yksi Kirkkojärven Natura-alueen suojeluperusteena olevista 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 sillä ei ole 
pienen pinta-alansa takia merkittäviä linnustonsuojelullisia arvoja. Lehdot ja koivuluhdat on valta-
kunnallisessa luontotyyppien uhanalaisuusluokituksessa (Raunio ym. 2008) mainittu Etelä-Suo-
messa vaarantuneina uhanalaisina luontotyyppeinä. (Kangasalan kunta, 2010) 
 

3 Kirkkojärven rantalehto Valtakunnallisesti ar-
vokas, metsälaki-
kohde, harvinaisen 
putkilokasvin esiinty-
misalue 

luo-2 Liito-oravan elinympäristö, lehto 

Liito-oravan elinympäristö sijaitsee selvitysalueen lounaisosassa, Kirkkojärven rannalla. Alue on 
lehtoa, jossa pääpuulajeina ovat kuusi, haapa, pihlaja ja harmaaleppä. Lajistoon kuuluu mm. pu-
naherukka, hiirenporras, käenkaali, oravanmarja, lehtopähkämö, lehtohorsma, sudenmarja ja 
nuokkuhelmikkä. Kuviolla kasvaa harvinaista tesmayrttiä. Kuviolla kasvaa järeitä haapoja. Liito-
oravan papanoita havaittiin yhden suuren haavan tyveltä kesällä 2015. Papanoita oli haavan ty-
vellä runsaasti ja kyseessä on todennäköinen pesintä. 



 

 

4 Viitasammakon elinym-
päristöt 

 luo-3 
luo-4 

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. Viitasammakot ovat EU:n 
luontodirektiivin liitteen IV lajeja, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja.  
 

5 Kangasalan lintujärvet maakunnallisesti ar-
vokas 

- 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. MAALI-alue on sama kuin IBA-alue ja sen koko on 
1093 ha. Kerääntymäalueena lintujärvet ovat parhaimmillaan kesäisenä vesilintujen sulkimisai-
kana ja syksyisin. 
 

6 Taivallamminoja Mahdollinen metsä-
lakikohde 

luo-1 Hieskoivuluhta ja koivulehto 
Taivallamminojan luusuaa ympäröivä kosteapohjainen, rehevä hieskoivuluhta ja koivulehto, jossa 
siellä täällä lahopuita. Alueen linnustossa on vaateliaita lehtolajeja. Lisäksi alueella ovat pesineet 
uhanalainen pikkutikka ja pyrstötiainen mm. kesällä 1999 (Biologitoimisto Vihervaara, 2001). Ran-
nassa on kulttuuri- ja luontopolkuun liittyvä lintujenkatselulava ja sinne johtavat pitkospuut. Lajis-
toon kuuluu mm. metsäalvejuuri, suo-orvokki, tesma, luhtavuohennokka, rantamatara, sananjalka, 
vehka, terttualpi ja ketosilmäruoho. 
 

7 Suoalue ja vanha tur-
peenottoalue 

Muu luonnonsuoje-
lullisesti arvokas 
kohde 

luo-4 Ei luonnontilainen 
Suoalue koostuu isovarpurämeestä sekä lähes puuttomista nevoista. Alue poikkeaa selvästi 
muusta luonnonympäristöstä ja tuo alueelle lajistollista vaihtelua. Osa alueesta on viitasammakoi-
den kutualuetta ja kuuluu valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Rakennettavilta alueilta tulevat 
hulevedet tulee hallita siten, ettei niillä ole haitallista vaikutusta viitasammakoiden elinympäristöi-
hin. 
 

8 Lauvalan ranta Muu luonnonsuoje-
lullisesti arvokas 
kohde 

luo-1 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. Kulttuuri- ja luontopolku kulkee alueen poikki. Rannassa 
on hyvin kosteapohjainen, monin paikoin lähes luonnontilainen lehto, jonka ulkopuolella on lintu-
aseman pyyntialueena käyttämää luhtaniittyä ja leveä ruovikkovyö. Kuvion valtapuina ovat hies-
koivu, tervaleppä ja harmaaleppä. Lahopuita on siellä täällä. Läjitysalueelle muodostuneella koivi-
kolla ei ole luonnonsuojelullista arvoa, mutta metsäkuvio toimii tehokkaana suojavyöhykkeenä ar-
vokkaan linnustoalueen ja moottoriliikennetien välissä. 
 
luo-1 -alue sisältää myös rengastuksen kannalta tärkeän alueen Kirkkojärven rannassa. 
 

9 Lähdetähtimön esiinty-
misalue 

Muu luonnonsuoje-
lullisesti arvokas 
kohde 

luo-4 Harvinaisen putkilokasvin esiintymisalue 
Lähdetähtimö on luonnontilaisten lähteikköjen ja puronvarsien kasvilaji, jonka levinneisyys on lai-
kuttainen. Laji kasvaa Mäyrävuoren eteläpuolella tyypillisessä, ilmeisesti pohjavesivaikutteisessa 
kasvupaikassa. Elokuussa 2005 lähdetähtimöä kasvoi runsaasti usean neliömetrin alalla (Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy, 2006). Vuonna 2015 kasvustoa ei tarkistettu. 
 



 

 

10 Varstasaran esiintymis-
alue 

Muu luonnonsuoje-
lullisesti arvokas 
kohde 

luo-4 Harvinaisen putkilokasvin esiintymisalue 
Varstasara on melko harvinainen, joskin ilmeisesti viimeaikoina yleistynyt kasvilaji, jota tavataan 
reheviltä luhtarannoilta ja metsäpurojen varsilta. Lajia kasvaa myös Kirkkojärven Naturaalueella. 
Se on saattanut kulkeutua turpeennostokaivannoille sorsien mukana, sillä sarojen pullakot (hedel-
mät) ovat sorsien suosimaa ravintoa. 
 

 lintujen ruokailu- ja ke-
rääntymäalueet sekä 
puskurivyöhyke 
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Lähteet: 
Herttualan osayleiskaava luontoselvitys. Ramboll, 2016. 
 
 


