
, 

 

 

 KANGASALAN KUNTA 

  

 Kuhmalahden Pohjan 
osayleiskaavan luontoselvitys 

 

 Raportti 

 

   

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 13.4.2017 P29178P001 
 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  
   
13.4.2017   
   
 
 
 

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 

 
 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto ....................................................................................................................... 1 
2 Selvitysalue ................................................................................................................... 1 
3 Menetelmät ja aineisto .................................................................................................... 1 

3.1 Lähtötiedot ............................................................................................................ 1 
3.2 Maastoinventoinnit.................................................................................................. 2 

3.2.1 Yleistä ........................................................................................................ 2 
3.2.2 Liito-orava .................................................................................................. 3 
3.2.3 Luontotyypit ja kasvillisuus ............................................................................ 3 
3.2.4 Linnut ........................................................................................................ 3 

3.3 Kohteiden ja lajiston arvottaminen ............................................................................ 3 
3.3.1 Kohteiden luokittelu ..................................................................................... 3 
3.3.2 Uhanalaisuusluokitus .................................................................................... 4 
3.3.3 Lintu- ja luontodirektiivi ................................................................................ 4 
3.3.4 Luontotyyppien uhanalaisuus ......................................................................... 5 
3.3.5 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt ........................................................ 5 
3.3.6 Luonnonsuojelulain luontotyypit ..................................................................... 6 
3.3.7 Vesilain luontotyypit ..................................................................................... 6 
3.3.8 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO) .................. 7 
3.3.9 Ekologiset yhteydet ...................................................................................... 7 

3.4 Epävarmuudet ....................................................................................................... 7 
4 Luonnon yleispiirteet ....................................................................................................... 7 

4.1 Maa- ja kallioperä ................................................................................................... 7 
4.2 Pintavedet ............................................................................................................. 9 
4.3 Pohjavedet ............................................................................................................ 9 
4.4 Luontotyypit ja kasvillisuus ...................................................................................... 9 
4.5 Linnusto .............................................................................................................. 11 
4.6 Muu eläimistö ...................................................................................................... 12 
4.7 Uhanalaiset ja muut arvokkaat lajit ......................................................................... 13 
4.8 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit ........................................................... 14 

5 Luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet ............................................................ 15 
5.1 Yleistä................................................................................................................. 15 
5.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet ....................................................................... 16 
5.3 Paikallisesti arvokkaat kohteet ................................................................................ 18 
5.4 Muut arvokkaat kohteet ......................................................................................... 21 

6 Ekologiset yhteydet ....................................................................................................... 22 
7 Johtopäätökset ja suositukset ......................................................................................... 23 
Lähteet ............................................................................................................................. 25 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti  
   
13.4.2017   
   
 
 
 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kartta-aineistot: 
© Maanmittauslaitos 2017 
Paikkatietoaineistot: 
© SYKE 2017 
© GTK 2017 
 
Valokuvat: FCG / Marja Nuottajärvi 
Kansikuva: Kuhmajärven laskupuro, Vuoto 
 
 
Liitteet:  
Liite 1. Luonnonarvoiltaan arvokkaat alueet ja ekologiset yhteydet 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (26) 
   
13.4.2017   
   
 
 
 

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 

 
 

Kuhmalahden Pohjan osayleiskaavan luontoselvitys 

1 Johdanto 

Tämän työn tavoitteena on laatia Kangasalan kunnan Kuhmalahden Pohjan 
osayleiskaava-alueelta maankäytön suunnittelua palveleva luontoselvitys. 
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 kaava-
alueella 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, FM 
biologi Janne Partanen ja FM biologi Tiina Mäkelä. 

2 Selvitysalue 

Selvitysalue käsittää Kuhmalahden Pohjan alueen. Alueeseen sisältyy jo 
rakennettujen taajama-alueiden lisäksi rakentamattomia pelto- ja metsäalueita 
Kangasala-Kuhmoinen seututien (st 325) pohjois- ja eteläpuolella. 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 Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi –
kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. –Suomen 
ympäristökeskus, Ympäristöopas-sarja 109, Helsinki; 

o Huttunen, A. & Pahtamaa, T. 2002: Luontoselvitykset yleis- ja 
asemakaavoissa. –Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste 24, 
Oulu 

o 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 Suunnittelukeskus Oy 1997: Kuhmalahden rantaosayleiskaava, luonto- ja 
maisemaselvitys. 

o Jokihaara, Sirpa 2009: Kuhmalahden Pohjan kylän luontoselvitys, osa 1 
(eteläinen osa). 
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Käytetty aineisto on listattu kokonaisuudessaan lähdeluettelossa. Lähtötiedoiksi 
hankittiin myös seuraavia tietokantatietoja: 

o Hertta –eliölajit, uhanalaisten eliölajien havainnot (Pirkanmaan ELY-keskus) 
(aineistopyyntö 20.6.2016) 

o Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon sääksirekisteri 
(aineistopyyntö 7.7.2016) 

o Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen Tiira-havaintotietokanta vuosilta 
2010–2016 (valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset, silmälläpidettävät, 
lintudirektiivin liitteen I lajit sekä kansainväliset vastuulajit) (aineistopyyntö 
23.3.2016) 

o Valtakunnallinen Lintuatlas 2005–2010 (Väisänen ym. 2011) 
o Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot 2015 (www.kartta.metla.fi) 

 
Kuva 1. Kuhmalahden Pohjan 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. 

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 maastoinventointeihin käytettiin 
yhteensä 15 työtuntia kesäkuussa 2016.  

3.2.4 Linnut 

Kaava-alueella ei ole tehty varsinaista maastotutkimuksiin perustuvaa 
linnustoselvitystä, vaan selvityksen linnustotiedot pohjautuvat aiempiin 
linnustotietoihin, joita ovat mm. Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen Tiira-
havaintotietokantaan tallennetut havainnot (PiLY 2016) sekä valtakunnallisen 
Lintuatlaksen tulokset (Valkama ym. 2011). Lisäksi 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). 

b) Kansallisesti arvokkaat kohteet. Kansallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat 
kansallispuistot, luonnonpuistot, suojeluohjelmien kohteet, erämaa-alueet, 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (26) 
   
13.4.2017   
   
 
 
 

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 

 
 

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, seutu- ja 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 
tappamisen, pyydystämisen häiritsemisen erityisesti pesinnän aikana ja 
kaupallisen käytön. Lintudirektiiviin on viitattu tässä raportissa lyhenteellä ”L-dir”. 
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Liitteessä IV(a) on puolestaan eläin- ja IV(b) kasvilajeja, jotka ovat tiukasti 
suojeltuja myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella. Näitä ovat esimerkiksi liito-
orava, 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. Pohjois-
Suomi 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; 

2) seuraavat a–e-alakohdissa luetellut suoelinympäristöt, joiden yhteinen 
ominaispiirre on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen vesitalous: 
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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 lehtipuusto tai 
pensaskasvillisuus sekä pintavesien pysyvä vaikutus; 

3) rehevät lehtolaikut, joiden ominaispiirteitä ovat lehtomulta, vaatelias 
kasvillisuus sekä luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen puusto ja 
pensaskasvillisuus; 

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 kymmenen metriä korkeat jyrkänteet ja niiden 
välittömät alusmetsät; 

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. METSO-
ohjelman eli Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toiminta-ohjelman 2008-
2016 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 METSO-
kohteeksi, 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. liito-
oravan 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 Pohjan alueelta on 
laadittu aiempia selvityksiä ja kesällä 2016 alue kierrettiin 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 ja moreenia. Peräjärven ympäristössä 
esiintyy myös saraturvetta. Rasinkulman lounaispuolelle sijoittuvat peltoalueet 
ovat hiesua. 
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Kuva 2. Selvitysalueen maaperä. 

 
Kuva 3. Selvitysalueen kallioperä 
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Alueen kallioperä (kuva 3) on pääasiassa kiillegneissiä. Alueen pohjoisosaan, 
Tervaniemenlahden pohjoispuolelle ulottuu kapeahko pegmatiittigraniittijuonne 
(GTK 2017). 

4.2 Pintavedet 

Selvitysalue sijoittuu kokonaisuudessaan Kokemäenjoen päävesistöalueelle (35) 
ja siinä tarkemmin Längelmäveden valuma-alueelle (35.72). Alueen länsi- ja 
pohjoisosat sijoittuvat kolmannen jakovaiheen Längelmäveden lähialueelle 
(35.721). Alueen itäosat sijoittuvat puolestaan Kuhmajärvenojan valuma-alueelle 
(35.727) (kuva 4). 

 
Kuva 4. Selvitysalueen sijoittuminen eri valuma-alueille sekä purkupisteet. 

4.3 Pohjavedet 

Selvitysalueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita.  

4.4 Luontotyypit ja kasvillisuus 

Kuhmalahti kuuluu eteläboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen 
Vuokkovyöhykkeeseen eli lounaismaahan ja Etelä-Hämeen eliömaakuntaan. 
Lehtokasvillisuuden aluejaon mukaan alue kuuluu vuokkovyöhykkeeseen ja Etelä-
Hämeen lehtokeskukseen (Lehtojensuojelutyöryhmä 1988).  
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Selvitysalueesta huomattava osa on viljelyssä olevaa peltoaluetta, rakennettua 
ympäristöä sekä niihin liittyvää ihmisvaikutteista puolikulttuurialuetta. 
Viljelyvaltaisella alueella ja rakennetun ympäristön yhteydessä sijaitsee lukuisia 
erikokoisia metsäsaarekkeita, joilla kasvaa vaihdellen mänty- ja lehtipuuvaltaista 
puustoa, paikoin sekapuuna myös kuusta. Metsäsaarekkeiden puusto on 
pääasiassa nuorta, iäkästä puustoa on säilynyt lähinnä vain pihapiirien yhteydessä 
pihapuustona. Kenttäkerroksen lajisto koostuu heinistä, suurruohoista, 
puolikulttuurilajeista ja hajanaisesti tavanomaisista kangasmaiden lajeista. 

Selvitysalueelle sijoittuu yhtenäistä metsäaluetta sen lounaiskulmassa, mistä on 
laadittu aiempi luontoselvitys (Jokihaara 2009), sekä alueen pohjois- ja 
koillisosissa. Näille metsäalueille sijoittuu useita mökki- ja metsäautoteitä sekä 
Pohjan koulun läheisyyteen valaistu ulkoilureitti. Metsäalueiden vallitseva 
pääkasvillisuustyyppi on tuore havupuukangas, missä valtapuuna vuorottelevat 
mänty ja kuusi. Lehtomaista kasvillisuutta esiintyy pienialaisina laikkuina eri 
puolilla metsäalueita. Metsien pääkasvupaikkatyypit on esitetty 
Metsäntutkimuslaitoksen metsätietojen mukaan kuvassa 5.  

 
Kuva 5. Selvitysalueen pääkasvupaikkatyypit (LUKE 2015). 
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Yhtenäisimmillä metsäalueilla on suoritettu runsaasti hakkuita, minkä myötä 
puusto on pääosin nuorta. Vanhan metsän kuvioita sijoittuu Pohjan koulun 
ympäristöön, Kuhmajärven laskupuron läheisyyteen sekä vähäisesti myös 
selvitysalueen pohjoisosan metsäalueelle. Luonnonsuojelullisesti arvokkaat 
vanhan metsän kuviot on rajattu luonnon arvoalueena ja esitelty kappaleessa 5. 

Selvitysalueen hakkuualoilla, taimikoissa ja nuorissa metsissä kangasmetsien 
lajisto on osin korvautunut heinillä, maitohorsmalla, vadelmalla ja sananjalalla 
sekä nuorella lehtipuutaimikolla. Varttuvissa ja tätä vanhemmissa metsissä on 
vallitsevasti kangasmetsien varpuja kuten mustikkaa ja puolukkaa (kuva 6).  

 
Kuva 6. Harvennettua varttuvaa tuoretta havupuukangasta selvitysalueen itäosassa. 

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 Pohjan 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. 

Seudun linnusto on melko monipuolista käsittäen pääasiassa metsien, pelto- ja 
kulttuuriympäristöjen lajistoa. Alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti (IBA) tai 
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kansallisesti (FINIBA) tai maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (MAALI)(BirdLife 
2017).  

Peltoympäristöissä yleisiä lajeja ovat mm. tavanomaiset kuovi, töyhtöhyyppä, 
keltasirkku, västäräkki, kiuru ja sepelkyyhky. Huomionarvoisista peltolintulajeista 
alueella esiintyy ruisrääkkä. Kulttuuriympäristöjen lajistoa edustavat puolestaan 
mm. varislinnut, varpunen, pikkuvarpunen ja tervapääsky. 

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. Vanhojen metsien lajeille kuten pohjantikalle ja metsolle 
soveltuvia elinympäristöjä alueella on hyvin rajallisesti. Kanalinnuista alueella 
esiintyvät fasaanin ohella ainakin teeri ja pyy. 

Alueella ei esiinny lampia, järviä tai muita kosteikoita, joilla esiintyisi erityistä 
vesilinnustoa. 

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen TIIRA –havainnot 2010-2016 

Suojelullisesti arvokkaasta lintulajistosta Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 
TIIRA-havaintotietokantaan on tallennettu havaintoja seuraavista lajeista: 
pulmunen (EN), metsähanhi (VU), sinisuohaukka (VU, dir), kivitasku (NT), 
hiiripöllö (dir), kurki (dir), laulujoutsen (dir), harmaapäätikka (dir) ja ruisrääkkä 
(dir). Edellä mainituista lajeista alueella ainoastaan muuttoaikaan tavattavia lajeja 
ovat pulmunen, metsähanhi ja sinisuohaukka. Hiiripöllö puolestaan esiintyy 
alueella satunnaisesti talvehtivana. Huomionarvoisten lajien havaintopaikat on 
esitetty kuvassa 7. 

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-, ranta- ja suoluontotyypit sekä ihmistoiminnan alaiset alueet 
kuten pellot. 

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. Lähialueelta on tuoreita 
yksittäishavaintoja myös ahmasta (LUKE 2017). 
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Kuva 7. Selvitysalueelta vuosina 2010–2016 Tiira-havaintojärjestelmään tallennetut 
uhanalaiset (EN=erittäin uhanalainen, VU=vaarantunut) ja silmälläpidettävät (NT) lintulajit 
sekä lintudirektiivin liitteessä I mainitut lintulajit (dir)(PiLy 2016). 

4.7 Uhanalaiset ja muut arvokkaat lajit 

Taulukossa 1 on esitetty selvitysalueelta lähtötietojen mukaan esiintyvä 
uhanalaislajisto. Luontodirektiivin liitteen IV a mukaisista tiukasti suojeltavista 
lajeista selvitysalueella esiintyy varmuudella liito-oravaa. Lisäksi alueella voi 
esiintyä 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.  
 
Lepakoista alueella voi esiintyä levinneisyytensä puolesta ainakin Etelä- ja Keski-
Suomessa 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. Viiksi- ja 
isoviiksisiipoille potentiaalisia ovat mm. samat varttuneet metsäkuviot, jotka ovat 
liito-oravan elinalueita. Suomen yleisin lepakkolaji, pohjanlepakko suosii 
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puoliavoimia metsä- ja kulttuuriympäristöjä ja sen esiintyminen on mahdollista 
erityisesti asutuksen läheisyydessä sekä osin myös tavanomaisilla 
talousmetsäalueilla. 

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 sekametsien laji. 

Saukko Lutra lutra NT Satunnainen 

Linnut   UHEX KUVAUS 

pulmunen Plectrophenax 
nivalis EN Havaittu alueella muuttoaikaan. 

metsähanhi Anser fabalis VU Havaittu alueella muuttoaikaan. 

sinisuohaukka Circus 
cyaneus VU Havaittu alueella muuttoaikaan. 

kivitasku Oenanthe 
oenanthe NT 

Harvalukuinen pesimälaji alueella. Havaittu 
pesimäaikaan mm. 2013 (PiLy 2016). 
Elinympäristöä pellot ja rakennetut maa-alueet. 

 

Viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä eli matalia ja reheväkasvustoisia 
vesistöjä ja pienvesiä alueella edustavat ainoastaan Kuhmajärven laskupuron 
suvannot, joista merkittävin sijaitsee Mäkeläntien ja Huvilantien risteyksen 
kohdalla. 
 
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 Kuhmajärven laskupurossa sekä 
Peräjärvenojassa on mahdollista.  
 
Alueella voi levinneisyytensä puolesta esiintyä kaikkia suurpetojamme, joista ilves 
on todennäköisin. Ilveskanta alueella on hyvin vahva. Lähialueelta on tuoreita 
yksittäishavaintoja myös ahmasta (LUKE 2017). 

4.8 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit 

Selvitysalueella esiintyy seuraavia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä 
luontotyyppejä, jotka on esitelty arvokkaiden luontokohteiden kuvausten 
yhteydessä kappaleessa 5: 

- Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU)  
- Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT) 
- Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)  
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5 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.  

Selvitysalueella ei sijaitse Natura-alueita, luonnonsuojelualueita tai 
valtakunnallisiin suojeluohjelmiin sisältyviä kohteita. Selvitysalueen läheisyyteen 
sijoittuva Tervaniemenlahti kuuluu Natura 2000 –verkostoon (kohdetunnus 
FI0319002, aluetyyppi SPA) ja lisäksi alueelle sijoittuu useita eri 
luonnonsuojelualueita (kuva 8). Tervaniemenlahden alue on myös 
valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde (kuva 9). Tervaniemenlahti on 
myös Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen määrittelemä MAALI-kohde 
(maakunnallisesti arvokas lintualue). 

 
Kuva 8. Natura- ja luonnonsuojelualueet selvitysalueen läheisyydessä (SYKE 2017). 
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Kuva 9. Tervaniemenlahti kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja on 
maakunnallisesti arvokas linnustokohde (MAALI). 

5.2 Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet 

LO1. Sariolan liito-oravametsä 
Pinta-ala: 4,2 ha 
Arvolajit: Liito-orava (luontodirektiivin liitteen IV a laji, silmälläpidettävä NT laji) 
Uhanalaiset luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT), kosteat 
keskiravinteiset lehdot (NT) 
Lakiperusteet: Luonnonsuojelulaki 49 § (liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen suojelu) 
Arvoluokka: Valtakunnallisesti arvokas 

Pohjan kylätaajamassa, koulun pohjoispuolella Sariolassa, sijaitsee liito-oravan 
elinalue, jolta löydettiin kahdeksan liito-oravan papanapuuta sekä yksi pesäpuu eli 
kolohaapa (kuva 10). Puolet papanapuista oli kuusia ja puolet haapoja. Puiden 
tyvillä oli muutamista kymmenistä sataan papanaan per puu. Pesäpuu on 
huonokuntoinen vanha haapa, jossa on useita koloja (kuva 11). Liito-oravan 
elinalueeksi rajatusta alueesta mäen laki on kuusta ja mäntyä kasvavaa tuoretta 
kangasmetsää, kun taas pohjoiseen laskeva rinne on kuusivaltaista lehtomaista 
kangasta. Elinalueen pohjoisosa puron varressa on puolestaan lehtipuuvaltaista 
kosteaa käenkaali-hiirenporrastyypin lehtoa ja toimii liito-oravan ruokailualueena. 
Elinalueen puusto on osittain erittäin järeää. Elinalueelta on kulkuyhteydet 
puronvarren puustoa ja pensastoa pitkin pohjoiseen ja itään sekä hakkuualuetta 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 17 (26) 
   
13.4.2017   
   
 
 
 

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 

 
 

reunustavaa puustoa pitkin etelään ja lounaaseen. Kouluntien eteläpuolella 
kasvaa muutamia hakkuulle jätettyjä vanhoja haapoja, joiden luota on ennen 
hakkuita löydetty liito-oravan jätöksiä (Jokihaara 2009), mutta keväällä 2016 
paikalta ei löydetty merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Liito-oravan elinalueen 
metsä mahdollisesti täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelman (METSO) kohdekriteerit. 

  
Kuva 10. Sariolan liito-oravan elinalueen rajaus ja liito-oravan käyttämien puiden sijainnit. 

 
Kuva 11. Kolohaapa Sariolan liito-oravametsässä. 
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5.3 Paikallisesti arvokkaat kohteet 

Lk1. Lähde 
Pinta-ala: 1,4 a 
Arvolajit: - 
Uhanalaiset luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT) 
Lakiperusteet: Metsälaki 10 § 
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas 

Pohjan kylätaajamassa, Rautajärventien itäpuolella sijaitsee lähde (kuva 12). 
Maastokäynnin aikaan kesäkuun lopussa 2016 lähteessä oli avointa vesipintaa 
noin 1,4 aaria, joskin vedessä kasvaa uposkasvillisuutena runsaasti 
vesisammalta. Lähteen pohjalla ei ollut nähtävissä selvää veden 
purkautumissilmäkettä eikä veden virtausta. Lähde sijoittuu sähköjohdon alle eli 
sen ympäriltä on raivattu puusto. Lähdettä reunustavaa kasvillisuutta ovat 
pihlajan taimet, punaherukka, hiirenporras, mesiangervo ja heinät. Varsinaista 
lähdeympäristöjen erityislajistoa ei havaittu. Lähteen luonnontila on jossain 
määrin muuttunut puuston raivauksen ja todennäköisen lähdesilmäkkeen kaivun 
yhteydessä.  

  
Kuva 12. Sähköjohdon alla sijaitsevan lähteen sijainti (vasemmalla) ja valokuva kohteelta kesäkuussa 
2016 (oikealla). 
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Kuvasarja 13. Kuhmajärven laskupuron, Vuodon, luonnontilaisen kaltaista yläjuoksua 
(ylin kuva), kirkasta vedenalaista pohjanäkymää (keskimmäinen kuva) ja purouoman 
runsaskasvustoista suvantoa (alin kuva). 
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Lk2. Kuhmajärven laskupuro 
Pinta-ala: 6,2 ha 
Arvolajit: -  
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU), 
vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT) 
Lakiperusteet: Metsälaki 10 § 
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas 

Kuhmajärven laskupuro eli Vuoto virtaa selvitysalueen halki idästä yhdistyen 
Peräjärvenojaan alueen eteläosassa Sippolanmäen pellolla. Selvitysalueen 
ulkopuolella koillisessa sijaitsevan 505 hehtaarin laajuisen Kuhmajärven vesi on 
peruslaadultaan kirkasta, väritöntä ja vähähumuksista ja veden laatu on luokiteltu 
erinomaiseksi (Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n verkkosivut, 
www.kvvy.fi/vedenlaatu). Kuhmajärven laskupuron vesi on niin ikään kirkasta ja 
väritöntä, mikä on seudun purovesille harvinaista. Puron uoma on yläjuoksun 
metsäalueella luonnontilaisen kaltainen ja sitä reunustaa vaihtelevan levyinen 
vyöhyke varttunutta – vanhaa lehtomaisen kankaan kuusi-lehtipuusekametsää. 
Selvitysalueen ulkopuolella Lehtoniemen puronvarsimetsässä sijaitsee liito-oravan 
elinalue (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2017). Pelto-osuuksilla ja uomaa on 
suoristettu. Uomassa on myös muutamia suvantomaisia leventymiä, joista laajin 
sijaitsee Mäkeläntien ja Huvilantien risteyksen kohdalla. Suvannot ovat 
mahdollisesti ihmistoiminnan seurausta ja niissä kasvaa muun muassa raatetta, 
järvikortetta, osmankäämiä ja viitakastikkaa. Hitaasti virtaavissa uomaosuuksissa 
kasvaa ulpukkaa ja niukalti vehkaa. Laskupuro on uoman metsäosuuksien melko 
hyvän luonnontilan sekä erinomaisen vedenlaadun myötä luonnonsuojelullisesti 
arvokas, monimuotoinen kokonaisuus (kuvasarja 13). Purolla saattaa olla myös 
kalastollisia arvoja. 
 
Lk3. Huvilantien vanha metsä 
Pinta-ala: 0,4 ha 
Arvolajit: - 
Uhanalaiset luontotyypit: Vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT) 
Lakiperusteet: - 
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas 

Huvilantien vierelle sijoittuu pieni kuvio vanhaa luonnontilaltaan hyvää 
lehtomaisen kankaan kuusimetsää, jossa kasvaa järeää haapaa ja koivua 
sekapuuna (kuva 14). Metsikössä on kohtalaisesti lahopuuta sekä kolopuita. 
Kenttäkerroksen lajistoa ovat oravanmarja, mustikka, lillukka, käenkaali, tesma, 
sormisara, metsäalvejuuri ja sinivuokko. Metsäkuvio on liito-oravalle soveltuvaa 
elinympäristöä ja siltä on latvusyhteydet selvitysalueen ulkopuoliselle 
Lehtoniemen liito-oravan elinympäristölle. Selvitysalueella on verrattain varsin 
vähän luonnontilaltaan hyviä vanhoja metsiä, joten Huvilantien vanhan metsän 
kuviolla on paikallista merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Metsäkuvio mahdollisesti täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelman (METSO) kohdekriteerit. 
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Kuva 14. Huvilantien vanhan metsän rajaus. 

5.4 Muut arvokkaat kohteet 

Lk4. Peräjärvenoja 
Pinta-ala: 2,5 ha 
Arvolajit: - 
Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU), 
kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) 
Lakiperusteet: Metsälaki 10 § 
Arvoluokka: Muu arvokas luontokohde 

Peräjärvestä Längelmäveden Tervaniemenlahteen laskeva Peräjärvenoja on 
uomaltaan suurelta osin muuttunut, mutta muodostaa yhdessä Kuhmajärven 
laskupuron kanssa selvitysalueen merkittävimmän pintavesien valumareitin, joka 
kokoaa kylätaajaman vedet ja purkaa ne Längelmäveden Tervaniemenlahteen, 
joka on Natura 2000 –aluetta. Peräjärvenojan vesi on alajuoksullakin kohtalaisen 
kirkasta ja väriltään rusehtavaa. Kuhmajärven laskupuron vesi todennäköisesti 
laimentaa ja parantaa Peräjärven ojan veden laatua. Puron varrelle sijoittuu 
Sariolan kohdalla liito-oravan elinalue sekä hiirenporras-käenkaalityypin 
lehtipuulehto (luontokohde LO1) (kuva 15). Muutoin puronvarren kasvillisuus 
koostuu heinä- ja mesiangervovaltaisesta niittymäisestä kasvillisuudesta sekä 
pajupensaikosta ja nuoresta lehtipuustosta. Peräjärvenoja muodostaa osan 
selvitysalueen ekologista verkostoa. 
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Kuva 15. Peräjärvenojan vartta Sariolan kohdalla. 

6 Ekologiset yhteydet 

Kuhmalahden Pohjan selvitysalue on ekologisten jatkumoiden kannalta osittain 
pienipiirteistä ja rikkonaista aluetta. Keskiset osat alueesta ovat avointa 
viljelymaata sekä rakennettuja ympäristöjä sekä liikenneväyliä. Pelloilla on 
kuitenkin melko paljon pieniä metsäsaarekkeita sekä ojien varsien pensastoja, 
jotka muodostavat vaihtelevan rikkonaisia jatkumoita. Yhtenäisiä puustoisia 
viheralueita edustavat selvitysalueen lounaisosa Koulutien eteläpuolella sekä 
selvitysalueen koillis- ja itäosat, mistä on yhteydet Kuhmajärven rantametsiin. 
Selvitysalueen lounaiskulma rajautuu metsämaastoon, joka jatkuu Laipanmaalle 
saakka.  

Liitekartalle 1 on merkitty tärkeimmiksi arvioidut ekologiset yhteydet 
selvitysalueen sisällä. Tärkeimmät yhteydet muodostuvat selvitysalueen keski- ja 
lounaisosan liito-oravalle tärkeistä varttuneen – vanhan kuusikon muodostamista 
yhteyksistä, jotka tukeutuvat pohjoisen ja idän suuntaan virtavesiuomien 
reunuspensastoihin ja mahdollisesti rakennetun ympäristön yhteydessä 
kasvavaan vanhaan puustoon. Myös selvitysalueen pohjois- ja itäosissa on 
jatkuvia metsäisiä ekologisia yhteyksiä.  

Kuhmajärven laskupuro ja Peräjärvenoja muodostavat yhdessä luontaisen 
ekologisen yhteyden, joka ei kuitenkaan ole jatkuvasti puustoinen. Tällainen 
yhteys on merkityksellinen vesielinympäristöistä riippuvaisille lajeille kuten 
kaloille, saukolle ja joillekin hyönteisille.  

Näiden yhteyksien lisäksi eliöt voivat käyttää kulku- ja leviämisväylinään muita 
alueen osia. Esimerkiksi liito-orava voi käyttää myös rakennetun ympäristön 
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pihapiiripuustoa liikkumiseen ja osa eläimistöstä kuten hirvet voivat liikkua myös 
avoimilla peltoalueilla. On myös muistettava, että metsänhakkuut muuttavat 
ekologisten yhteyksien tilannetta vuodesta toiseen metsätalousalueilla. 

7 Johtopäätökset ja suositukset 

Selvitysalueen luonnon arvokkaimmat elementit ovat hakkuilta säästyneet vanhan 
metsän kuviot, jotka toimivat myös liito-oravan elinympäristönä, sekä 
Kuhmajärven laskupuron ja Peräjärvenojan muodostama virtavesikokonaisuus. 
Erityisesti Kuhmajärven laskupuro on harvinaislaatuisen kirkkaine vesineen 
edustava kohde. Selvitysalueen luonnonympäristö pienipiirteisesti vaihtelevine 
pelto- ja metsäkuvioineen on kokonaisuutena monipuolinen ja ylläpitää läheisen 
Tervaniemenlahden linnustollisesti merkittävän Natura-alueen kanssa alueen 
luonnon monimuotoisuutta laajemminkin. 

Alueelta havaittu Sariolan liito-oravametsä suositellaan säilytettäväksi 
rakentamisen ulkopuolella ja puusto tulisi säilyttää mahdollisimman 
luonnontilaisena. Varovaiset poimintahakkuut ovat kuitenkin mahdollisia, mikäli ei 
kaadeta liito-oravan pesäpuuta ja sitä suojaavaa puustoa. 

Huvilantien vanha metsä suositellaan säilytettäväksi rakentamisen ulkopuolella 
mahdollisuuksien mukaan. Varovaiset poimintahakkuut eivät vaaranna 
luontoarvoja merkittävästi.  

Rautajärventien itäpuolella sijaitseva lähde suositellaan säilytettäväksi 
käsittelemättömänä, ja lähteen läheisyydessä tulisi välttää voimakkaita maan 
muokkauksia.  

Purokohteiden eli Kuhmajärven laskupuron ja Peräjärvenojan 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 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 
suositeltavia, kun taas peltojen ja metsien kuivatusta tehostavia uoman 
ruoppauksia tulee välttää.  

Suositukset arvokkaiden luontokohteiden huomioimisesta maankäytön 
suunnittelussa on esitetty kootusti taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Suositukset maankäytölle kohteittain. 

Kohde Suositus maankäytölle 

Valtakunnallisesti arvokkaat  

LO1. Sariolan liito-
oravametsä 

Säilytetään rakentamattomana ja mahdollisimman 
luonnontilaisena. Varovaiset poimintahakkuut ovat mahdollisia. 

Paikallisesti arvokkaat 

Lk1. Lähde Lähteen vesitaloutta ei saa muuttaa. Kohde suositellaan 
säilytettäväksi käsittelemättömänä, ja lähteen läheisyydessä tulisi 
välttää voimakkaita maan muokkauksia. 

Lk2. Kuhmajärven 
laskupuro 

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. 

Lk3. Huvilantien vanha 
metsä 

Säilytetään rakentamattomana ja mahdollisimman 
luonnontilaisena mahdollisuuksien mukaan. Varovaiset 
poimintahakkuut ovat mahdollisia. 

Muut  arvokkaat 

Lk4. Peräjärvenoja 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. 
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