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Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavan luontoselvitys
1

Johdanto
Tämän työn tavoitteena on laatia Kangasalan kunnan Kuhmalahden kirkonkylän
osayleiskaava-alueelta
maankäytön
suunnittelua
palveleva
luontoja
maisemaselvitys.
Yleiskaavaa
laadittaessa
on
otettava
huomioon
yhdyskuntarakenteen ekologinen kestävyys ja luonnonarvojen vaaliminen.
Luontoselvityksen tarkoituksena on selvittää alueen luonnonympäristön
perustekijät sekä määritellä luonnonarvoiltaan edustavimmat, suojelua tarvitsevat
alueet ja kohteet sekä esittää suosituksia maankäyttöön. Lähtökohtana on, että
kaavassa voidaan huomioida luonnonsuojelun kannalta arvokkaat luontotyypit ja
elinympäristöt sekä edistää kasvillisuudeltaan merkittävien alueiden sekä
eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden alueiden ominaispiirteiden säilymistä kaavaalueella Nämä tavoitteet on mainittu maankäyttö- ja rakennuslaissa (Yleiskaavan
laadinta MRL 39 §).
Selvityksen ovat laatineet Kangasalan kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy, missä työryhmään ovat kuuluneet FM biologi Marja Nuottajärvi ja
FM biologi Tiina Mäkelä.

2

Selvitysalue
Selvitysalue käsittää Kuhmalahden kirkonkylän alueen ympäristöineen. Alueeseen
sisältyy jo rakennettujen taajama-alueiden lisäksi rakentamattomia pelto- ja
metsäalueita Kangasala-Kuhmoinen seututien (st 325) molemmin puolin.
Selvitysalueen rajaus ja sijainti on esitetty kuvassa 1.

3

Menetelmät ja aineisto

3.1 Lähtötiedot
Selvityksen
työvaiheet
olivat
lähtöaineiston
koonti
ja
analysointi,
maastoinventoinnit sekä raportointi. Selvitystä laadittaessa on otettu huomioon
ympäristöviranomaisten antama yleinen ohjeistus:
o

o

o

Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi –
kaavoituksessa,
YVA-menettelyssä
ja
Natura-arvioinnissa.
–Suomen
ympäristökeskus, Ympäristöopas-sarja 109, Helsinki;
Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002: Luontoselvitykset yleis- ja
asemakaavoissa. –Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 24,
Oulu
Nieminen, M. & Ahola, A. (toim.) 2017: Euroopan unionin luontodirektiivin
liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt. – Suomen ympäristö 1/2017: 1–278.

Merkittävimpinä lähtöaineistoina selvityksessä ovat olleet seuraavat alueelta
aiemmin laaditut selvitykset:
o
o

Suunnittelukeskus Oy 1997: Kuhmalahden rantaosayleiskaava, luonto- ja
maisemaselvitys.
Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää 2006: Kuhmalahden kirkonkylän
luonto- ja maisema-arvoselvitys.
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Käytetty aineisto on listattu kokonaisuudessaan lähdeluettelossa. Lähtötiedoiksi
hankittiin myös seuraavia tietokantatietoja:
o
o
o

o
o

Hertta –eliölajit, uhanalaisten eliölajien havainnot (Pirkanmaan ELY-keskus)
(aineistopyyntö 20.6.2016)
Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksirekisteri
(aineistopyyntö 7.7.2016)
Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen Tiira-havaintotietokanta vuosilta
2010–2016 (valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, silmälläpidettävät,
lintudirektiivin liitteen I lajit sekä kansainväliset vastuulajit) (aineistopyyntö
23.3.2016)
Valtakunnallinen Lintuatlas 2005–2010 (Väisänen ym. 2011)
Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot 2015 (www.kartta.metla.fi)

Kuva 1. Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaava-alueen sijainti.

3.2 Maastoinventoinnit
3.2.1 Yleistä
Lähtöaineiston kokoamisen ja analysoinnin perusteella suunniteltiin selvityksen
maastotyöt. Maastoinventointeja suoritettiin kaavoitettavan alueen sellaisilla
osilla, joilla ennakoitiin olevan lähtötietojen ja/tai karttatarkastelun perusteella
luontoarvoja. Tavoitteena oli saada tietoa selvitysalueen kaikista osista ja kattava
yleiskäsitys alueen luontoarvoista. Inventoimatta jätettiin rakennetut alueet,
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viljelykset, yksityiset pihapiirit, voimakkaasti luonnontilaltaan muuttuneet alueet
kuten hakkuualueet ja nuoret taimikot sekä voimakkaasti ojitetut suot.
3.2.2 Liito-orava
Liito-oravan (Pteromys volans) esiintyminen inventoitiin selvitysalueen niistä
osista, missä on liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä eli varttuneita ja
vanhempia kuusikoita ja kuusisekametsiä. Inventoitavia alueita ennakoitiin
ilmakuvien ja aiempien selvitysten perusteella. Liito-oravan elinympäristöksi
soveltuvilta metsäalueilta etsittiin ulostepapanoita, joita kertyy liito-oravan talven
aikana pesimiseen, ruokailuun, oleskeluun ja liikkumiseen käyttämien puiden
tyviltä. Tällaisia puita ovat erityisesti kookkaat kuuset ja haavat. Löydettyjen
papanoiden sekä metsän rakenteen mukaan arvioitiin liito-oravaesiintymien
rajaukset ja lajille tärkeät kulkuyhteydet.
Liito-oravaa koskeviin maastoinventointeihin käytettiin yhteensä 20 työtuntia
toukokuussa 2016.
3.2.3 Luontotyypit ja kasvillisuus
Arvokkaita kasvillisuus- ja luontotyyppikohteita inventoitiin kappaleessa 3.3
Kohteiden ja lajiston arvottaminen esitetyillä perusteilla. Inventoitavat alueet
ennakoitiin aiempien selvitysten sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelujen
perusteella. Alueelta rajattujen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden alueiden
säilyttämisestä ja rajaamisesta sekä ekologisista yhteyksistä annetaan tässä
raportissa suositukset.
Luontotyyppejä ja kasvillisuutta koskeviin
yhteensä 20 työtuntia heinäkuussa 2016.

maastoinventointeihin

käytettiin

3.2.4 Linnut
Kaava-alueella ei ole tehty varsinaista maastotutkimuksiin perustuvaa
linnustoselvitystä, vaan selvityksen linnustotiedot pohjautuvat aiemmin
linnustotietoihin, joita ovat mm. Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen Tiirahavaintotietokantaan tallennetut havainnot (PiLY 2016) sekä kolmannen
valtakunnallisen Lintuatlaksen tulokset (Valkama ym. 2011). Linnustotietoa oli
saatavilla
myös
alueella
aiemmin
laadituista
selvityksistä
(mm.
Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää 2006). Lisäksi alueen linnustoa havainnoitiin
liito-orava- ja luontotyyppiselvityksen maastotöiden yhteydessä. Linnustollisesti
arvokkaita alueita arvioitiin maastotöissä tehtyjen havaintojen sekä lähtötietojen
perusteella.
3.3 Kohteiden ja lajiston arvottaminen
3.3.1 Kohteiden luokittelu
Luontokohteiden
arvotuskriteereinä
käytettiin
kohteen
edustavuutta,
luonnontilaisuutta, harvinaisuutta ja uhanalaisuutta, luonnon monimuotoisuutta
lajitasolla sekä kohteen toiminnallista merkitystä lajistolle. Arvoluokitus pohjautuu
seuraavaan jaotukseen (pääosin Söderman 2003):
a) Kansainvälisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat Natura 2000 –
verkoston alueet, Ramsar -alueet ja kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja
lintualueet (IBA –alueet).
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b) Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat
kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet,
koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, valtakunnallisten suojeluohjelmien kriteerit
täyttävät kohteet, kansallisesti tärkeät lintuvesialueet (FINIBA -alueet), kohteet,
joilla on luonnonsuojelulain luontotyyppejä (LsL 29§), äärimmäisen ja erittäin
uhanalaisten lajien esiintymispaikat sekä erityisesti suojeltavien lajien
esiintymispaikat tai kohteella on useita vaarantuneita lajeja. Lisäksi kansallisesti
arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat ja
kulttuurimaisemat.
c) Maakunnallisesti ja alueellisesti arvokkaat kohteet. Tähän ryhmään kuuluvat
valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut
kohteet,
seutuja
maakuntakaavan
suojelualuevaraukset,
useiden
silmälläpidettävien lajien esiintymispaikat, alueellisesti uhanalaisten lajien
esiintymispaikat ja maakunnallisesti/alueellisesti merkittävät muut luontokohteet.
Samoin kohde luokitetaan alueellisesti arvokkaaksi, jos kohteella on vaarantuneen
lajin esiintymä.
d) Paikallisesti arvokkaat kohteet. Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat
kohteet, joilla on metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MeL 10§), yleis- ja
asemakaavojen
suojeluvaraukset
ja
harvinaisten
lajien
(esim.
yksi
silmälläpidettävä laji) esiintymispaikat sekä muut paikallisesti harvinaiset ja
edustavat luontokohteet.
e) Muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kohteet, jotka eivät ole edellä
mainituissa luokissa mutta, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen
kannalta tärkeitä, esimerkiksi suuret yhtenäiset tavanomaisen luonnon alueet ja
ekologiset käytävät. Lisäksi tähän luokkaan on sijoitettu luonnonmuistomerkit
sekä lähinnä maisemallista arvoa omaavat perinnebiotooppikohteet, jotka ovat
menettäneet luontoarvojaan laidunnuskäytön loputtua.
3.3.2 Uhanalaisuusluokitus
Tiedot alueella aiemmin tavatuista uhanalaisista eliölajeista on saatu Pirkanmaan
ELY-keskuksesta (Pirkanmaan ELY-keskus 2016). Maastoinventoinnin yhteydessä
havainnoitiin myös uhanalaisia lajeja.
Uhanalaisuusluokitus pohjautuu Punaisen kirjan 2010 esitykseen (Rassi, ym.
2010) sekä uusimpiin Suomen lintujen (Tiainen ym. 2016) ja nisäkkäiden (Liukko
ym. 2016) uhanalaisuusarviointeihin. Uhanalaisia lajeja ovat äärimmäisen
uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit.
Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja.
3.3.3 Lintu- ja luontodirektiivi
Maastoinventointien yhteydessä havainnoitiin Euroopan Unionin lintudirektiivin
(79/409/EEC,) liitteen I sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) (erityisesti
luontodirektiivin liitteen IV(a)) lajeja.
Lintudirektiivin liite I käsittää yhteisön tärkeinä pitämät lajit, joiden
suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita (Natura 2000 -verkosto).
Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja ja sen yleistavoite on
ylläpitää tietyt lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja
sivistyksellisiä vaatimuksia. Lintudirektiivi edellyttää sekä lintulajien että niiden
elinympäristöjen suojelua. Direktiivi kieltää niissä lueteltujen lintujen tahallisen
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tappamisen, pyydystämisen häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana ja
kaupallisen käytön. Lintudirektiiviin on viitattu tässä raportissa lyhenteellä ”L-dir”.
Liitteessä IV(a) on puolestaan eläin- ja IV(b) kasvilajeja, jotka ovat tiukasti
suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi liitoorava, kaikki lepakot ja jokihelmisimpukka. Liitteen lajien lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty automaattisesti,
ilman erillistä suojelupäätöstäkin. Käytännössä jäsenmaat ovat velvoitettuja
rauhoittamaan
omalla
alueellaan
elävät
IV-liitteen
lajit
kansallisessa
luonnonsuojelulainsäädännössään.
3.3.4 Luontotyyppien uhanalaisuus
Luontotyyppien
uhanalaisuusluokitus
pohjautuu
Suomen
luontotyyppien
uhanalaisuusarviointiin (Raunio ym. 2008). Arviointi auttaa kohdentamaan
suojelua, hoitoa, ennallistamista, tutkimusta ja seurantaa tarkoituksenmukaisesti.
Uhanalaisuuden arvioinnissa Suomi on jaettu kahteen osa-alueeseen. PohjoisSuomi vastaa pohjoisboreaalista metsäkasvillisuusvyöhykettä ja Etelä-Suomi
hemi-, etelä- ja keskiboreaalista vyöhykettä. Kohdekuvauksissa esitetty
uhanalaisuusluokka on koko maan osalta esitetty arvio luontotyypin
uhanalaisuudesta.
Luontotyyppien
uhanalaisuuden
arvioinnissa
käytetyt
uhanalaisuusluokat
vastaavat pääpiirteissään lajien uhanalaisuustarkastelussa käytettyjä luokkia.
Uhanalaisen luontotyypin esiintymiin tai sen keskeisimpiin laadullisiin piirteisiin
kohdistuu äärimmäisen suuri välitön uhka, erittäin suuri uhka lähitulevaisuudessa
tai suuri uhka keskipitkällä aikavälillä hävitä tarkastelualueelta. Uhanalaisten
luontotyyppien esiintymiä voi uhata pelkästään laadullinen heikkeneminen.
Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja
vaarantuneet (VU) luontotyypit.
Luontotyyppi on silmälläpidettävä (NT), jos sen esiintymät ovat taantuneet tai se
on harvinainen. Säilyvän (LC) luontotyypin esiintymiin ei kohdistu merkittävää
häviämisen uhkaa keskipitkällä aikavälillä. Luontotyyppi kuuluu luokkaan hävinnyt
(RE), jos sen kaikki esiintymät ovat hävinneet tarkastelualueelta.
3.3.5 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsälain 10 §:ssä määriteltyjä erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm.
rehevät lehtolaikut, joiden tulee olla luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia.
Metsälaki ja siinä annetut luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen tähtäävät
säädökset koskevat ainoastaan metsätalouteen liittyviä toimia. Niillä ei ole sitovia
vaikutuksia muuhun maankäyttöön. Metsälain määrittelemät erityisen tärkeät
elinympäristöt ovat kuitenkin tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja
siksi suositeltavia huomioida kaavoituksessa (Meriluoto & Soininen 2002).
Arvokohteiden (kappale 4) kuvauksissa on viitattu seuraaviin metsälain 10§:n
mukaisiin kohtiin:
1) lähteiden, purojen ja pysyvän vedenjuoksu-uoman muodostavien norojen sekä
enintään 0,5 hehtaarin suuruisten lampien välittömät lähiympäristöt, joiden
ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat
erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto;
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2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen
ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous:
a) lehto- ja ruohokorvet, joiden ominaispiirteitä ovat rehevä ja vaatelias
kasvillisuus, erirakenteinen puusto ja pensaskasvillisuus;
b) yhtenäiset metsäkorte- ja muurainkorvet, joiden ominaispiirteitä ovat
erirakenteinen puusto ja yhtenäisen metsäkorte- tai muurainkasvillisuuden
vallitsevuus;
c) letot, joiden ominaispiirteitä ovat maaperän runsasravinteisuus, puuston
vähäinen määrä ja vaatelias kasvillisuus;
d) vähäpuustoiset jouto- ja kitumaan suot; sekä
e) luhdat, joiden ominaispiirteenä on erirakenteinen
pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus;
3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat
kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen
pensaskasvillisuus;

lehtipuusto

tai

lehtomulta, vaatelias
kaltainen puusto ja

4) kangasmetsäsaarekkeet, jotka sijaitsevat ojittamattomilla soilla tai soilla, joissa
luontainen vesitalous on pääosin säilynyt muuttumattomana;
5) kallioperässä olevat tai kivennäismaahan uurtuneet, jyrkkärinteiset,
pääosiltaan vähintään kymmenen metriä syvät rotkot ja kurut, joiden
ominaispiirteenä
on
luonteenomainen
muusta
ympäristöstä
poikkeava
kasvillisuus;
6) pääosiltaan vähintään
välittömät alusmetsät;

kymmenen

metriä

korkeat

jyrkänteet

ja

niiden

7) karukkokankaita puuntuotannollisesti vähätuottoisemmat hietikot, kalliot,
kivikot ja louhikot, joiden ominaispiirre on harvahko puusto.
3.3.6 Luonnonsuojelulain luontotyypit
Luonnonsuojelulaissa (LsL 29§/ LsA 10§) määritellään kaikkiaan yhdeksän
suojeltua luontotyyppiä. Näihin luontotyyppeihin kuuluvia luonnontilaisia tai
luonnontilaiseen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että niiden
ominaispiirteiden säilyminen kyseisellä alueella vaarantuu. Alueellinen ELY keskus tekee luontotyyppien rajauspäätökset, minkä jälkeen edellä mainittu
muuttamiskielto tulee voimaan (Pääkkönen & Alanen 2000).
3.3.7 Vesilain luontotyypit
Uudistettu vesilaki tuli voimaan vuoden 2012 alusta. Lain toisessa luvussa
määrätään eräiden vesiluontotyyppien suojelusta seuraavaa: ”Luonnontilaisen
enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka
muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin
suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.” (VesiL 2.
luku
11
§
1.
mom.)
Tästä
suojelusäännöksestä
lupaviranomainen
yksittäistapauksessa
myöntää
poikkeuksen,
mikäli
vesiluontotyyppien
suojelutavoitteet eivät huomattavasti vaarannu (2. mom).
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3.3.8 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO)
METSO on metsien monimuotoisuutta turvaava ohjelma, jonka avulla yksityiset
metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuusarvoja. METSOohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-ohjelman 20082016 lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Metsänomistaja voi halutessaan tarjota
metsäänsä
METSO-kohteeksi.
METSO-ohjelman
kohteet
valitaan
luonnontieteellisten valintakriteereiden mukaan. Kohteet voidaan luokitella
kaikkiaan 10 elinympäristötyyppiin ja kolmeen arvoluokkaan. Valintakriteerit
sisältävät
elinympäristötyyppikohtaisia
vaatimuksia
metsäluonnon
rakennepiirteistä sekä muista ominaisuuksista. Näitä ovat mm. lahopuu, jalot
lehtipuut ja puuston erirakenteisuus. Jos tarjottu metsä hyväksytään METSOkohteeksi, valtio korvaa metsänomistajalle kustannukset, joita puuntuotannon
tulonmenetyksistä ja luonnonhoidosta aiheutuu. Tätä kutsutaan luonnonarvojen
kaupaksi (METSOn valintaperustetyöryhmä 2008).
3.3.9 Ekologiset yhteydet
Ekologisten yhteyksien lähtöpisteinä sekä niiden varrella on luonnon ydinalueita,
jotka ovat lajien kannalta tärkeitä elinympäristöjä tai ruokailu- ja
levähdyspaikkoja. Laajat luonnon ydinalueet ovat eläimistölle tärkeitä, rauhallisia
alueita.
Ekologisten yhteyksien vaatimukset vaihtelevat eliölajin mukaan, esim. liitooravan ja käävän tarpeet ovat hyvin erilaiset. Toimivat ekologiset yhteydet ovat
leveydeltään 400–500 metriä ja vähimmäisleveytenä voidaan pitää 250-300
metriä. Tällaisen kapeikon pituus tulisi olla kuitenkin pienempi kuin sen leveys
(Väre ja Krisp 2005). Tätä suositusta on kuitenkin monin paikoin mahdotonta
yhdistää muun maankäytön kanssa. Ohjeellisesta yhteyden leveydestä voidaan
tinkiä, mikäli yhteys on muutoin laadukas eli käytännössä mahdollisimman
puustoinen ja luonnontilainen. Kapeat ekologiset yhteydet eivät voi sisältää
esimerkiksi virkistyskäyttöön tarkoitettuja reittejä, koska reittien käytöstä
aiheutuu häiriötä lajistolle.
3.4 Epävarmuudet
Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä
maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina
hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Esimerkiksi
liito-oravan esiintyminen vaihtelee sekä vuodenajan että vuosien välillä, lajille
sopivan elinympäristön asettamissa rajoissa. Kuhmalahden kirkonkylän alueelta
on laadittu aiempia selvityksiä ja alueelta on jo aiemmin tunnistettu
merkittävimmät luontoalueet. Kesällä 2016 kierrettiin alue oleellisilta osin
maastossa läpi. Selvitystyöhön ei siten arvioida liittyvän merkittäviä
epävarmuustekijöitä.
4

Luonnon yleispiirteet

4.1 Maa- ja kallioperä
Alueen maaperä (kuva 2) on pääosin savea. Paikoin esiintyy pieniä
kalliopaljastumia. Kallioalueiden rinteillä ja niiden välisissä notkelmissa on
moreenimaata. Alueen keskiosissa, kirkon seutuvilla maaperä on karkeaa hiekkaa
(GTK 2017).
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Kuva 2. Selvitysalueen maaperä.

Kuva 3. Selvitysalueen kallioperä
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Alueen kallioperä (kuva 3) on pääasiassa kiillegneissiä. Alueen keskiosissa, IsoPenton alueella esiintyy granodioriittia ja alueen kaakkoisosaan ulottuu kapeahko
grauvakkajuonne (GTK 2017).
4.2 Pintavedet
Selvitysalue sijoittuu kokonaisuudessaan Kokemäenjoen päävesistöalueelle (35),
Längelmäveden valuma-alueelle (35.72) ja siinä tarkemmin kolmannen
jakovaiheen Längelmäveden lähialueelle (35.721). Alueella ei ole merkittäviä
pintavesimuodostumia kuten järviä tai lampia. Alueen länsiosan halki virtaa
Kuhmalahteen laskeva Pento-oja ja itäosassa puolestaan Karhuoja.

Kuva 4. Selvitysalueen sijoittuminen eri valuma-alueille.

4.3 Pohjavedet
Selvitysalueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Lintusyrjän (0428901) vedenhankintaa
varten tärkeä pohjavesialue sijoittuu noin kilometrin selvitysalueen eteläpuolelle,
Pentojärven itäosiin. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 0,65 km2 ja
muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,29 km2. Pohjavesialueen antoisuus on
noin 240 m3 vuorokaudessa (Kuva 5).
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Kuva 5. Pohjavesialueet selvitysalueen läheisyydessä.

4.4 Luontotyypit ja kasvillisuus
Kuhmalahti
kuuluu
eteläboreaalisen
kasvillisuusvyöhykkeen
Vuokkovyöhykkeeseen eli lounaismaahan ja Etelä-Hämeen eliömaakuntaan.
Lehtokasvillisuuden aluejaon mukaan alue kuuluu vuokkovyöhykkeeseen ja EteläHämeen lehtokeskukseen (Lehtojensuojelutyöryhmä 1988).
Selvitysalueesta huomattava osa Kangasala-Kuhmoinen seututien varsilla on
viljelyssä olevaa peltoaluetta, rakennettua ympäristöä sekä niihin liittyvää
ihmisvaikutteista puolikulttuurialuetta. Tällä viljelyvaltaisella alueella on runsaasti
lehtipuuvaltaisia metsäsaarekkeita ja pellonreunusmetsiä (kuva 7), joilla kasvaa
sekä kangasmetsien lajistoa, hajanaisesti lehtojen lajistoa, heiniä sekä viljelysten
ympäristöille tyypillisiä savimaiden typensuosijalajeja.
Viljelysten läheisyydessä on muutamia metsäkuvioita, joista on nähtävissä, että
ne ovat aiemmin olleet todennäköisesti hakamaisia laidunkuvioita, mutta
sittemmin kasvaneet umpeen. Tällaisilla kuvioilla kasvaa harvaa iäkästä
sekapuustoa sekä alikasvoksena tiheää lehtipuustoa ja –pensastoa sekä nuorta
kuusta. Pirkanmaan perinnemaisemat –julkaisussa (Liedenpohja-Ruuhijärvi ym.
1999) alueelta esitetyt paikallisesti arvokkaat perinnemaisemat ovat inventoinnin
jälkeen kuluneina parina vuosikymmenenä menettäneet umpeenkasvun ja
rehevöitymisen myötä ominaispiirteensä eivätkä ne enää olleet rajattavissa
arvokohteina.
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Selvitysalueen yhtenäisimmät metsäalueet sijoittuvat Kangasala-Kuhmoinen
seututien eteläpuolelle Vihantavehmaan ja Salokankaan alueille sekä seututien
pohjoispuolella Vohtenkirkonmäelle, missä vallitsevia pääkasvillisuustyyppejä ovat
tuoreet havupuukankaat. Lehtomaista kasvillisuutta esiintyy pienialaisina
laikkuina eri puolilla metsäalueita. Metsien pääkasvupaikkatyypit on esitetty
Metsäntutkimuslaitoksen metsätietojen mukaan kuvassa 6. Näillä yhtenäisimmillä
metsäalueilla on suoritettu laajoja hakkuita, minkä myötä vaihtelevasti kuusi- ja
mäntyvaltainen puusto on pääosin nuorta. Alueella aiemman selvityksen
(Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää 2006) mukaan sijainnut vanha
luonnontilaltaan hyvä vanhan metsän kuvio Vihantavehmaalla on hakattu. Vanhaa
puustoa on säästynyt vain Pento-ojan varrella. Pento-oja on rajattu luonnon
arvoalueena ja esitelty kappaleessa 5.
Hakkuualoilla, taimikoissa ja nuorissa metsissä kangasmetsien lajisto on osin
korvautunut heinillä, maitohorsmalla, vadelmalla ja sananjalalla sekä nuorella
lehtipuutaimikolla. Varttuvissa ja tätä vanhemmissa metsissä on enemmän
kangasmetsien varpuja kuten mustikkaa ja puolukkaa.

Kuva 6. Pääkasvupaikkatyypit selvitysalueella (LUKE 2015)
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Kuva 7. Selvitysalueelle tyypillistä maisemaa ja lehtipuuvaltaista pellonreunusmetsää maatilojen ja
viljelysten ympäristössä.

4.5 Linnusto
Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset
levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien
esiintymistieto kerättiin 10x10 km2 ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010.
Kyseessä on kolmas valtakunnallinen lintuatlas (Valkama ym. 2011).
Kuhmalahden
kirkonkylän
osayleiskaava-alue
sijoittuu
valtakunnallisessa
lintuatlaksessa kokonaisuudessaan atlasruuduille Kuhmalahti, Kuhmajärvi
(682:337). Ruudun selvitysaste on atlaksessa ”erinomainen”. Ruudulla havaittiin
lintuatlaksen aikana yhteensä 132 lintulajia, joista 112 lajia arvioitiin alueilla
varmasti tai todennäköisesti pesiviksi. Alueen pesivän maalinnuston keskitiheys
on noin 175–200 paria / km2.
Selvitysalueen ja lähiseudun linnusto on melko monipuolista käsittäen pääasiassa
metsien sekä pelto- ja kulttuuriympäristöjen lajistoa. Alueelle ei sijoitu
valtakunnallisesti (IBA), kansallisesti (FINIBA) tai maakunnallisesti tärkeitä
lintualueita. Selvitysalueelle ulottuu maakunnallisesti arvokas (MAALI) LieskaMarttalansaari –alue, joka on Kuhmalahden kirkonkylän tuntumassa sijaitseva
Enonselän rehevä, koukeroinen lahti, johon laskee useampi laskuoja läheisiltä
peltoalueilta (PiLy 2014). Kohteen merkittäviin pesimälajeihin kuuluvat
kaulushaikara, härkälintu, silkkiuikku, lapasorsa, punasotka, selkälokki,
naurulokki, luhtahuitti, nokikana, laulujoutsen, kurki ja taivaanvuohi (PiLy
2014)(Kuva 10).
Selvitysalueen peltoympäristöissä esiintyy yleisiä ja kannaltaan runsaita
lintulajeja, joita ovat mm. kuovi, töyhtöhyyppä, keltasirkku, västäräkki, kiuru,
sepelkyyhky, kottarainen ja tikli. Kulttuuriympäristöjen lajistoa edustavat
puolestaan mm. varislinnut, pikkuvarpunen, tervapääsky ja fasaani.
Alueella on myös havupuuvaltaisia metsäalueita, joilla pesii talousmetsäalueille
tyypillistä ja Suomessa hyvin runsaana esiintyvää lajistoa kuten peippo,
metsäkirvinen, rautiainen, punarinta, närhi, useat rastas- sekä tikkalajit sekä
kertut ja tiaiset. Palokärkeä (lintudirektiivin liite I) on tavattu Pento-ojan
lähialueelta. Kanalinnuista alueella esiintyvät myös teeri (lintudirektiivin liite I),
metso (lintudirektiivin liite I) ja pyy (lintudirektiivin liite I). Vanhojen metsien
lajeille kuten metsolle soveltuvia elinympäristöjä alueella on hyvin rajallisesti.
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Metsoa ja pyytä on tavattu aiemmissa selvityksissä mm. Pento-ojan varsien
kuusivaltaisista kangasmetsistä (Luontotietotoimisto Lehto & Sillanpää 2006).
Alueella ei esiinny Lieska-Marttalansaaren MAALI-alueen ohella muita lampia,
järviä tai muita kosteikoita, joilla esiintyisi erityistä vesilinnustoa.
Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen TIIRA –havainnot 2010-2016
Suojelullisesti arvokkaasta lintulajistosta on TIIRA -havaintotietokannassa vain
hyvin vähän havaintoja. Alueelta on tehty havaintoja seuraavista lajeista:
kuhankeittäjä (EN), selkälokki (VU), ruisrääkkä (dir) ja ruskosuohaukka (dir).
Selkälokki ja ruskosuohaukka pesivät todennäköisesti selvitysalueen ulkopuolella.
Kuhankeittäjästä on alueelta vain yksi satunnaishavainto, eikä lajin pesimäalue
ole tiedossa. Ruisrääkälle soveliasta pesimäympäristöä on Kuhmalahden
kirkonkylää ympäröivillä peltoalueilla sen sijaan runsaasti.
Huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Selvitysalueelta aiemmissa selvityksissä havaitut (Lehto&Sillanpää 2006) sekä
vuosina 2010–2016 Tiira-havaintojärjestelmään tallennetut uhanalaiset (EN=erittäin
uhanalainen) lintulajit sekä lintudirektiivin liitteessä I mainitut lintulajit (dir)(PiLy 2016).
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4.6 Muu eläimistö
Selvitysalue sijoittuu Suomen eliömaantieteellisessä aluejaossa Etelä-Hämeen
eliömaakuntaan, missä esiintyy Pirkanmaan alueelle tyypillistä havu- ja
sekametsien, rantojen sekä kulttuuriympäristöjen eläinlajistoa. Alueen eläimistö
koostuu pääosin metsätalousvaltaisille alueille tavanomaisesta ja alueellisesti
yleisestä nisäkäslajistosta, jonka elinalueita monipuolistavat mosaiikkimaisesti
vaihtelevat metsä- ja peltoalueet sekä ihmistoiminnan alaiset kulttuuriympäristöt.
Laajemmin tarkasteltuna selvitysalueella esiintyy alueelle tyypillisiä ja
tavanomaisia nisäkkäitä, joista runsaimpia ovat mm. orava, metsäjänis, rusakko,
supikoira ja kettu sekä joukko erilaisia pikkunisäkkäitä. Talousmetsän hakkuiden
ja eri-ikäisten taimikoiden mosaiikkimainen vuorottelu muodostaa muun muassa
hirville soveliaita elinympäristöjä. Hirvieläimistä alueella tavataan lisäksi
metsäkaurista ja valkohäntäpeuraa. Alueella voi levinneisyytensä puolesta
esiintyä kaikkia suurpetojamme, joista ilves on todennäköisin. Ilveskanta
Kuhmalahden seudulla on hyvin vahva. Kuhmalahden kirkonkylän alueelta etelään
suuntautuvalta laajalta metsäalueelta on tuoreita yksittäishavaintoja myös
ahmasta (LUKE 2017).
4.7 Uhanalaiset ja muut arvokkaat lajit
Seuraavassa taulukossa
esiintyvä uhanalaislajisto.

on

esitetty

selvitysalueella

lähtötietojen

mukaan

Taulukko 1. Selvitysalueella lähtötietojen mukaan esiintyvä uhanalaislajisto.
Nisäkkäät

Tieteellinen
nimi

UHEX

KUVAUS

Ahma

Gulo gulo

CR

Satunnainen

Karhu

Ursus arctos

VU

Satunnainen

Ilves

Lynx lynx

NT

Satunnainen

Liito-orava

Pteromys
volans

NT

Esiintyy alueella. Vanhojen kuusi- ja sekametsien
laji.

Saukko

Lutra lutra

NT

Satunnainen

Linnut

Tieteellinen
nimi

UHEX

KUVAUS

kuhankeittäjä

Oriolus oriolus

EN

selkälokki

Larus fuscus

VU

Kasvit
ketoneilikka

Tieteellinen
nimi
Dianthus
deltoides

Satunnaishavainto alueelta (vuonna 2011, PiLy
2016). Pesii rehevissä, varttuneissa lehti- ja
sekametsissä.
Ei pesi selvitysalueella. Esiintyy Enonselän alueella
ja voi ruokailla selvitysalueen pelloilla.

UHEX

KUVAUS

NT

Useita vanhoja havaintopaikkoja. Kuivien niittyjen
ja ketojen kasvilaji.

Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisista tiukasti suojeltavista lajeista
selvitysalueella esiintyy liito-oravaa. Alueella voi esiintyä myös lepakoita,
saukkoa, viitasammakkoa ja suurpetoja. Tämän selvityksen yhteydessä havaittu
liito-oravan elinalue on kuvattu kappaleessa 5 ja sijainti on esitetty liitteessä 1.
Muiden
luontodirektiivin
liitteen
IV
a
lajien
osalta
suoritettiin
elinympäristöpotentiaalitarkastelu eli lähtötietojen ja maastotöiden perusteella
arvioitiin ko. lajien esiintymisen mahdollisuuksia ja todennäköisyyttä alueella.
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Levinneisyytensä puolesta alueella voi esiintyä lepakoista ainakin Etelä- ja KeskiSuomessa yleisinä tavattavia pohjanlepakkoa, isoviiksi- ja viiksisiippaa,
vesisiippaa sekä korvayökköä. Lepakoiden kannalta parhaita mahdollisia
esiintymisalueita
selvitysalueella
ovat
varttuneemmat
metsäkuviot,
mosaiikkimaiset kulttuuriympäristöt, joihin sisältyvät niitty- ja peltokuviot ja
niiden läheiset pihapiirit erityisesti, jos pihoissa on vanhoja rakennuksia.
Vesisiipoille ominaisia ranta-alueita ei selvitysalueella ole, mutta toisaalta
läheisellä Enonselällä voi esiintyä vesisiippoja, joiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja voi olla myös selvitysalueella. Viiksi- ja isoviiksisiipoille
potentiaalisia ovat mm. samat varttuneet metsäkuviot, jotka ovat liito-oravan
elinalueita. Suomen yleisin lepakkolaji, pohjanlepakko suosii puoliavoimia metsäja kulttuuriympäristöjä ja sen esiintyminen on mahdollista erityisesti asutuksen
läheisyydessä sekä osin myös tavanomaisilla talousmetsäalueilla.
Viitasammakolle
soveltuvaa
elinympäristöä
eli
matalavetistä
ja
reheväkasvustoista kosteikkoa alueella on lähinnä vain alueen pohjoisrajalla,
Längelmäveden
Enonselän
Konterkollinlahteen
laskevan
Karhuojan
monihaaraisessa, matalassa suistossa. Alue on rajattu maakunnallisesti
arvokkaana Lieska-Marttalansaari –linnustoalueena ja esitetty kappaleissa 4.5 ja
5.
Saukon elinpiirit ovat tyypillisesti laajoja ja vesistöstä toiseen siirtyessään se voi
kulkea kaukanakin rannasta, ja sen elinpiirin on arvioitu käsittävän noin 20–40
kilometriä vesistöreittejä. Saukon esiintyminen selvitysalueella virtaavissa
Karhuojassa ja Pento-ojassa on mahdollista.
Alueella voi levinneisyytensä puolesta esiintyä kaikkia suurpetojamme, joista ilves
on todennäköisin. Ilveskanta alueella on hyvin vahva. Kuhmalahden kirkonkylän
alueelta
etelään
suuntautuvalta
laajalta
metsäalueelta
on
tuoreita
yksittäishavaintoja myös ahmasta (LUKE 2017).
4.8 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
Selvitysalueella
esiintyy
luontotyyppejä, jotka on
yhteydessä kappaleessa 5:
-

seuraavia
uhanalaisia
ja
silmälläpidettäviä
esitelty arvokkaiden luontokohteiden kuvausten

Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU)
Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT)
Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Pensaikkoluhdat (NT)
Avoluhdat (NT)
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Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet

5.1 Yleistä
Lähtöaineiston ja vuoden 2016 maastoinventointien perusteella rajatut
luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet on esitetty liitekartalla 1 ja
niiden numerointi kartalla ja tekstissä on yhtenäinen.
Selvitysalueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu Natura-alueita,
luonnonsuojelualueita tai valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sisältyviä kohteita.
5.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet
LO1. Toivolan liito-oravametsä
Pinta-ala: 1,4 ha
Arvolajit: Liito-orava (luontodirektiivin liitteen IV a laji, silmälläpidettävä NT laji)
Uhanalaiset luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT)
Lakiperusteet: Luonnonsuojelulaki 49 § (liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen suojelu)
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas
Selvitysalueen länsiosassa, Kivisalmentien koillispuolella, Toivolan ja Niinimäen
välisellä metsäalueella havaittiin liito-oravan jätöksiä kahden haavan tyvellä ja
näiden lisäksi alueella yhdessä kuusessa oli pönttö, joka soveltuu liito-oravan
pesäpaikaksi (kuva 9).

Kuva 9. Toivolan liito-oravan elinalueen rajaus ja liito-oravan käyttämien puiden sijainnit
(vasemmalla) ja elinalueen vanhaa kuusi-haapametsää Lieskantien vierellä (oikealla).

Papanoita löydettiin noin 40–50 kappaletta molempien papanapuiden tyviltä.
Liito-oravan elinalue on vanhaa käenkaali-mustikkatyypin tuoretta ja lehtomaista
kuusikangasta, jossa kasvaa sekapuuna haapaa ja koivua. Elinalue rajautuu
peltoon ja nuorempiin metsiin ja siltä on kulkuyhteydet pohjoiseen, etelälounaaseen ja itään. Idässä kulkuyhteyden varrella sijaitsee luontokohde Lk1,
joka on liito-oravalle erittäin hyvin sopivaa elinympäristöä, mutta jolta ei keväällä
2016 löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä.
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5.3 Maakunnallisesti arvokkaat kohteet
Lieskan-Marttalansaaren MAALI-kohde
Noin 71 hehtaarin laajuinen Lieskan-Marttalansaaren maakunnallisesti arvokas
lintualue on Kuhmalahden kirkonkylän tuntumassa sijaitseva Enonselän rehevä,
koukeroinen lahti, johon laskee useampi laskuoja läheisiltä peltoalueilta (kuva
10). Kohteen merkittäviin pesimälajeihin kuuluvat kaulushaikara, härkälintu,
silkkiuikku, lapasorsa, punasotka, selkälokki, naurulokki, luhtahuitti, nokikana,
laulujoutsen, kurki ja taivaanvuohi (PiLy 2014). Alueesta noin hehtaari sijoittuu
selvitysalueelle ja tämä alue sisältää Karhuojan kosteikkoista vartta ennen ojan
laskua Konterkollinlahteen.

Kuva 10. Lieskan-Marttalansaaren maakunnallisesti arvokas linnustokohde (MAALI).
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5.4 Paikallisesti arvokkaat kohteet
Lk1. Lehtolan vanha metsä
Pinta-ala: 1 ha
Arvolajit: Uhanalaiset luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT)
Lakiperusteet: Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Lehtolan – Lautalan pohjoispuolella sijaitsee kuvio luonnontilaltaan hyvää
edustavaa vanhaa lehtomaisen kankaan metsää, jossa kasvaa erittäin järeää
kuusta ja haapaa (kuva 11).
Metsäalueella on kohtalaisesti maa- ja
pystylahopuuta sekä kolopuita ja metsiköllä voi olla arvoa vanhoja metsiä
suosiville kolopesijälinnuille. Metsäalueelle on latvusyhteys noin 400 metrin
etäisyydellä idässä sijaitsevalta Toivolan liito-oravan elinalueelta ja Lehtolan
vanha metsä on varsin potentiaalinen liito-oravan elinalue, mutta keväällä 2016
alueelta ei löydetty merkkejä lajista. Lehtomaisen kankaan kasvilajistoa ovat
mustikan ja käenkaalin ohella sinivuokko, kevätlinnunherne, metsä- ja korpiimarre, metsä- ja kivikkoalvejuuri, metsäorvokki ja lillukka. Metsäkuvio
mahdollisesti täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman
(METSO) kohdekriteerit.

Kuva 11. Lehtolan vanhan metsän arvokohteen rajaus (vasemmalla) ja metsässä kasvava järeä
haapa (oikealla).

Kuva 12. Pento-ojan varrella kasvaa kosteiden lehtojen lajia lehtopalsamia.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Raportti

19 (24)

13.4.2017

Lk2. Pento-oja
Pinta-ala: 4,5 ha
Arvolajit: Palokärki (lintudirektiivin liite I), metso (lintudirektiivin liite I)
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU),
kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas
(NT)
Lakiperusteet: Metsälaki 10 §
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Etelästä Pentojärvestä Längelmäveden Konterkollinlahteen laskeva Pento-oja
virtaa osittain luonnontilaisen kaltaisessa purouomassa ja osittain uomaa on
perattu ja syvennetty niin, että läjitetyt kaivumassat muodostavat puron
ympärille selvät vallit. Puron vesi on etenkin yläjuoksulla melko kirkasta.
Yläjuoksun
metsäosuudella
puron
ympärille
on
enimmäkseen
jätetty
hakkaamaton suojavyöhyke, jonka leveys vaihtelee välillä 2 – 20 metriä.
Viljelymailla puro kulkee syväksi uurtuneessa ojamaisessa uomassa, jota
reunustaa 5 – 10 metrin levyinen pensaikkovyöhyke. Yläjuoksun luonnontilaltaan
parhaalla osuudella puron varrella on vanhaa kuusivaltaista lehtomaista kangasta
sekä kosteaa hiirenporras-käenkaalityypin lehtoa (AthOT). Puusto koostuu
vaihtelevan ikäisestä, osin vanhasta kuusesta, koivusta, tuomesta sekä harmaaja tervalepästä. Puronvarren lajistoa ovat lehto-osuudella muun muassa
punakoiso, lehtopalsami (kuva 12), lehtotähtimö, korpikaisla, hiirenporras,
käenkaali, kotkansiipi, korpi-imarre ja suo-orvokki. Alajuoksulla puronvarren
lajisto ei ole yhtä monipuolista ja peltojen keskellä sijaitsevalla osuudella
puronvarren valtalajeja ovat vadelma ja mesiangervo. Pento-oja on
selvitysalueella paikallisesti tärkeä monimuotoinen elinympäristökokonaisuus ja
muodostaa luontaisen ekologisen käytävän erityisesti vesielinympäristöistä
riippuvaisille lajeille.
5.5 Muut arvokkaat kohteet
Lk3. Karhuoja
Pinta-ala: 5,2 ha
Arvolajit: Ketoneilikka (NT)
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU),
pensaikkoluhdat (NT), avoluhdat (NT)
Lakiperusteet: Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Selvitysalueen kaakkoispuolisilta soisilta metsäalueilta alkunsa saava Karhuoja
virtaa selvitysalueella suurimmaksi osaksi ihmisen muokkaamana, uomaltaan
voimakkaasti muuttuneena ojana peltojen keskellä. Karhuoja muodostaa
kuitenkin Pento-ojan jälkeen selvitysalueen merkittävimmän pintavesien
valumauoman, jolla on merkitystä luontaisena ekologisena käytävänä ja sen
varrelle sijoittuu pienimuotoisia niitty-ympäristöjä esimerkiksi Puntarinraitin
kohdalla, missä kasvaa silmälläpidettävää ketoneilikkaa (kuva 13). Lähellä
selvitysalueen pohjoisrajaa Karhuoja muodostaa laajemman linnustollisesti
arvokkaan kosteikkoalueen, missä on sekä pajua kasvavaa pensaikkoluhtaa että
saroja ja heiniä kasvavaa avoluhtaa.
Kosteikkoalue on osa LieskanMarttalansaaren maakunnallisesti arvokasta lintualuetta, jonka lajistoa on esitelty
kappaleessa 5.3.
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Lk4. Ketoneilikan kasvupaikka
Pinta-ala: 0,2 ha
Arvolajit: Ketoneilikka (NT)
Uhanalaiset luontotyypit: Lakiperusteet: Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde
Selvitysalueen keskiosassa Kangasala-Kuhmoinen seututien eteläpuolisen
hautausmaan eteläpuolella Harhalantien varsilla on pieni kuvio niittymäistä
ympäristöä, missä kasvaa silmälläpidettäväksi lajiksi lukeutuvaa ketoneilikkaa
(kuva 13).

Kuva 13. Ketoneilikka (oikealla) ja sen kasvupaikka (vasemmalla) Harhalantien varrella.

6

Ekologiset yhteydet
Kuhmalahden kirkonkylän selvitysalue on ekologisten jatkumoiden kannalta
pienipiirteistä ja rikkonaista aluetta. Suuri osa alueesta on avointa viljelymaata
sekä
rakennettuja
ympäristöjä
sekä
liikenneväyliä.
Maaseutuja
kylärakentaminen on tosin väljää, ja pihapiireissä kasvaa puustoa. Yhtenäistä
puustoista viheraluetta edustaa vain selvitysalueen eteläosan metsäinen maasto
Vihantavehmaan ja Salokankaan alueella, joka tosin on voimakkaasti käsiteltyä ja
puustoltaan nuorta. Selvitysalueen eteläosat rajautuvat metsämaastoon, joka
jatkuu Laipanmaalle saakka. Muualla selvitysalueella metsät ovat rikkonaisia
metsäsaarekkeiden jatkumoita. Liitekartalle 1 on merkitty tärkeimmiksi arvioidut
ekologiset yhteydet selvitysalueen sisällä. Tärkeimmät yhteydet muodostuvat
selvitysalueen länsiosan liito-oravalle tärkeistä varttuneen – vanhan kuusikon
muodostamista yhteyksistä, Pento-ojan ja Karhuojan muodostamista luontaisista
virtavesiuomiin tukeutuvista metsäisistä ja pesastoisista yhteyksistä sekä
Vuohtenkirkonmäen ja Puntarin välisestä puustoisesta yhteydestä. Näiden
yhteyksien lisäksi eliöt voivat käyttää kulku- ja leviämisväylinään myös muita
alueen osia. Esimerkiksi liito-orava voi käyttää myös rakennetun ympäristön
pihapiiripuustoa liikkumiseen ja osa eläimistöstä kuten hirvet voivat liikkua myös
avoimilla peltoalueilla. On myös muistettava, että metsänhakkuut muuttavat
ekologisten yhteyksien tilannetta vuodesta toiseen metsätalousalueilla.
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Johtopäätökset ja suositukset
Selvitysalueen luonnon arvokkaimmat elementit ovat hakkuilta säästyneet vanhan
metsän kuviot alueen länsiosassa, missä esiintyy myös liito-oravaa, sekä
monimuotoiset elinympäristöt Pento-ojan ja Karhuojan varsilla. Selvitysalueella on
aiemmin ollut perinnebiotooppien arvoja, jotka kuitenkin ovat suurelta osin
hävinneet hakojen ja niittyjen umpeenkasvun ja rehevöitymisen myötä. Alueella
kasvaa vielä paikoin kuivien niittyjen ja ketojen lajia ketoneilikkaa. Selvitysalueen
luonnonympäristö pienipiirteisesti vaihtelevine pelto- ja metsäkuvioineen on
kokonaisuutena monipuolinen ja ylläpitää muun muassa monipuolista kasvi- ja
lintulajistoa.
Alueelta rajatut vanhan metsän kuviot eli Toivolan liito-oravametsä sekä Lehtolan
vanha metsä suositellaan säilytettäväksi rakentamisen ulkopuolella. Vanhan
metsän kuvioilla varovaiset poimintahakkuut eivät vaaranna luontoarvoja
merkittävästi. Vanhan metsän kohteiden välille suositellaan säilytettäväksi niitä
yhdistävä puustoinen ekologinen yhteys.
Lieskan-Marttalansaaren maakunnallisesti arvokas linnustokohde suositellaan
jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle. Alueen välittömään läheisyyteen ei
suositella sijoitettavaksi uutta rakentamista tai muita häiriötä aiheuttavia
toimintoja. Kohteen alueella puuston tai pensaston raivaukset tai kosteikon
ruoppaukset eivät ole suositeltavia.
Purokohteiden eli Pento-ojan ja Karhuojan varsille suositellaan säilytettäväksi
vähintään 15–20 metrin levyinen suojavyöhyke, joka metsäisillä alueilla olisi
suositeltavaa olla mahdollisuuksien mukaan leveämpi. Suojavyöhykkeellä tulisi
säilyttää nykyinen puusto ja pensasto. Peltoalueilla suojavyöhyke lisäksi pidättää
pelloilta valuvaa kiintoainesta ja ravinteita, millä on myönteistä vaikutusta sekä
puron että alapuolisen vesistön veden laatuun. Puro-uomien oikaistuilla osuuksilla
kunnostustoimet luonnontilan palauttamiseksi ovat mahdollisia, kun taas peltojen
ja metsien kuivatusta tehostavia uoman ruoppauksia tulee välttää.
Suositukset
arvokkaiden
luontokohteiden
suunnittelussa on esitetty kootusti taulukossa 2.
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Taulukko 2. Suositukset maankäytölle kohteittain.

Kohde

Suositus maankäytölle

Valtakunnallisesti arvokkaat
LO1.
Toivolan
oravametsä

liito-

Säilytetään
rakentamattomana
ja
mahdollisimman
luonnontilaisena. Varovaiset poimintahakkuut ovat mahdollisia.

Maakunnallisesti ja seudullisesti arvokkaat
Lieskan-Marttalansaaren
maakunnallisesti arvokas
linnustoalue, MAALI-alue

MAALI-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei suositella
sijoitettavaksi uutta rakentamista tai muita häiriötä aiheuttavia
toimintoja. Kohteen alueella puuston tai pensaston raivaukset tai
kosteikon ruoppaukset eivät ole suositeltavia.

Paikallisesti arvokkaat
Lk1.
metsä

Lehtolan

vanha

Lk2. Pento-oja

Säilytetään
rakentamattomana
ja
mahdollisimman
luonnontilaisena. Varovaiset poimintahakkuut ovat mahdollisia.
Puron varrelle suositellaan säilytettäväksi vähintään 15–20 metrin
levyinen suojavyöhyke, joka metsäisillä alueilla olisi suositeltavaa
olla mahdollisuuksien mukaan leveämpi. Suojavyöhykkeellä tulisi
säilyttää nykyinen puusto ja pensasto. Kunnostustoimet
luonnontilan palauttamiseksi ovat mahdollisia, mutta peltojen ja
metsien kuivatusta tehostavia uoman ruoppauksia tulee välttää.

Muut arvokkaat
Lk3. Karhuoja

Lk4.
kasvupaikka

Puron varrelle suositellaan säilytettäväksi vähintään 15–20 metrin
levyinen suojavyöhyke, joka metsäisillä alueilla olisi suositeltavaa
olla mahdollisuuksien mukaan leveämpi. Suojavyöhykkeellä tulisi
säilyttää nykyinen puusto ja pensasto. Kunnostustoimet
luonnontilan palauttamiseksi ovat mahdollisia, mutta peltojen ja
metsien kuivatusta tehostavia uoman ruoppauksia tulee välttää.
Ketoneilikan

Suositellaan
säilytettäväksi
rakentamisen
ulkopuolella
mahdollisuuksien
mukaan.
Kohteen
avoimena
pitäminen
pensaston raivauksella ja niitolla on suositeltavaa.
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