Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys

018

Sisällys
1JOHDANTO ............................................................................................................................................................ 1
2 SELVITYSALUE ........................................................................................................................................................ 1
3 LUONTOSELVITYKSEN MENETELMÄT .................................................................................................................. 2
3.1 ELINYMPÄRISTÖJEN JA KASVILLISUUDEN KARTOITUS .............................................................................. 2
3.3 LIITO-ORAVAKARTOITUS .............................................................................................................................. 3
3.4 LUONTOTYYPPIEN JA LAJIEN UHANALAISUUSLUOKITUS ......................................................................... 3
3.5 KOHTEIDEN ARVOTTAMINEN ....................................................................................................................... 3
4 TULOKSET ............................................................................................................................................................... 4
4.1 LUONNONMAISEMA .................................................................................................................................... 4
4.2 LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET ....................................................................................................... 6
4.3 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA KOHTEIDEN MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET ..................................... 11
4.5 LIITO-ORAVA................................................................................................................................................ 33
4.6 LINNUSTO...................................................................................................................................................... 34
4.7 EKOLOGISET YHTEYDET .............................................................................................................................. 36
5 YHTEENVETO ....................................................................................................................................................... 38
LÄHTEET ................................................................................................................................................................... 39

Liitteet:
LIITE 1: Uhanalaisten kasvien, nisäkkäiden ja kovakuoriaisten havainnot (ei julkinen, perustuen lakiin
viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 §)
LIITE 2: Lintudirektiivin liitteen I ja uhanalaisten lintulajien havainnot (ei julkinen, perustuen lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 §)
Luontoselvityksen on laatinut Kangasalan kaupungin ympäristösuunnittelija Salli Uljas (biologi, FM)
Päivämäärä:13.11.2018
Valokuvat: Kangasalan kaupunki, Salli Uljas
Kartta-aineistot: Maanmittauslaitos
Kannessa: Lehtopensaita (näsiä, taikinamarja, mustakonnanmarja, lehtokuusama) Saarenmaan
osayleiskaavan lehtokuvioilta

Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys 2018

1

1JOHDANTO
Yleiskaavoituksen yhdeksi sisältövaatimukseksi on maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettu maiseman
ja luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39 §). Tämän luontoselvityksen tavoitteena on tuottaa luontotietoa Saarenmaan osayleiskaavan valmistelun tarpeisiin. Luontoselvityksessä selvittään luonnonympäristön yleispiirteet ja etsitään suojelua ja säilyttämistä tarvitsevat luonnonmonimuotoisuuden kannalta
merkittävät kohteet. Luontoselvityksen tuottama tieto luonnon nykytilasta mahdollistaa sen, että kaavassa voidaan saavuttaa velvoite luontoarvojen ja maiseman vaalimisesta.

2 SELVITYSALUE
Selvitysalueena on Kangasalan Saarenmaan osayleiskaava-alueen aluerajaus (1200 ha) lukuun ottamatta Saarenmaantien eteläpuolelle sijoittuvaa Saarenmaa-Ruskon asemakaava-aluetta (289
ha)(kuva 1), jolle luontoselvitys on laadittu jo vuonna 2017 (Nuottajärvi 2017). Tämän Saarenmaan
osayleiskaavan luontoselvityksen pinta-alaksi on siis 910 hehtaaria. Selvitysalue sijoittuu Kangasalan
kaupungin länsiosaan rajautuen länsireunastaan Tampereen kaupungin rajaan. Pohjoisessa suunnittelualuetta rajaavat Kaukajärvi ja Pitkäjärvi.

Kuva 1 Saarenmaan osayleiskaavan suunnittelualueen sijainti ja rajaus on esitetty kartassa sinisellä
katkoviivalla. Saarenmaantien eteläpuolella rajoittuva Saarenmaa-Ruskon asemakaavoitettava
alue on rajattu vihreällä rajauksella.
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Tampereen puolella suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Ruskon teollisuusalue. Kangasalan puolella suunnittelualue on pääosin talousmetsää. Suunnittelualueen itäosassa on viljelyskäytössä olevia
peltoja. Saarenmaantien ja peltojen läheisyydessä sekä Kaukajärven rannalla sijaitsee asuin- ja lomakäytössä olevia rakennuksia. Suunnittelualueen pohjoisosan metsät ovat aktiivisessa virkistyskäytössä ja polkuverkosto alueella tiheä. Suunnittelualueen halki kulkee kaksi voimajohtoaluetta.

3 LUONTOSELVITYKSEN MENETELMÄT
Luontoselvityksen laatiminen aloitettiin olemassa olevaan materiaaliin tutustumalla. Selvitysalueelta
on olemassa vuosina 1999–2000 laaditut taajamien osayleiskaavaan luontoselvitykset (Kulmala 1999,
Nuottajärvi 2000). Ko. osayleiskaavaan laaditut luontoselvitykset eivät kata koko Saarenmaan
osayleiskaavan suunnittelualuetta ja toisaalta kyseiset inventointitiedot ovat lähes kaksikymmentä
vuotta vanhoja. Vuoden 1999 ja 2000 luontoselvitysten lisäksi tarkastettiin Kangasalan kaupungin
luontoarvoihin liittyvät paikkatiedot ja ELY-keskuksen uhanalaistiedot alueelta. Luontoselvityksen
pääasiallinen tietolähde on tätä luontoselvitystä varten tehdyt maastotyöt ja niiden dokumentointi.
Maastokartoituksiin nojautuvan luontoselvityksen epävarmuus liittyy maastotöihin käytettävissä olevan ajan rajallisuuteen ja luonnossa vuosien välillä ilmenevään vaihteluun. Lajistollista vaihtelua esiintyy vuosien välillä kullekin lajille sopivien elinympäristöjen asettamissa rajoissa. Lajien esiintymisessä
havaitaan myös vuodenaikaisvaihtelua. Luontoselvityksen laatiminen suunniteltiin niin, että maastotyöt tehdään ajankohtana, jolloin kartoitettavien lajien tai luontotyyppien havaitseminen luonnossa
on todennäköisintä. Tämän vuoksi selvityksen tuloksiin ei arvioida liittyvän merkittäviä epävarmuuksia.

3.1 ELINYMPÄRISTÖJEN JA KASVILLISUUDEN KARTOITUS
Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoituksen maastotyöt tehtiin heinä-elokuussa 2018. Kartoittamiseen käytettiin yhteensä yhdeksän maastotyöpäivää. Kartoitus tehtiin kiertämällä jalan koko selvitysalue. Tarkempi havainnointi keskitettiin luontoarvojen kannalta potentiaalisimpiin kohteisiin. Luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet kuvioitiin ja huomionarvoisten lajien esiintymäsijainnit kirjattiin.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaina kohteina maastossa kartoitettiin:
-

olemassa olevan luonnonsuojelualueet
luonnonsuojelulain 29 § mukaiset suojeltavat luontotyypit
vesilain 2 luvun 11 § mukaiset suojeltavat vesiluontotyypit
metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
alueellisesti ja paikallisesti merkittävät ja edustavat luontokohteet (esim. vanhan metsän alueet, geologiset muodostumat, laajat yhtenäiset luonnontilaiset alueet, perinneympäristöt)
muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat luontokohteet, kuten luonnonmuistomerkit.

Kartoituksen tavoitteena ei ollut laatia alueelta kattavaa kasvilistaa, vaan kartoituksessa kirjattiin kasvillisuuden yleispiirteet sekä havaitut huomionarvoiset lajit. Monimuotoisissa elinympäristöissä, joissa
harvinaisten ja huomionarvoisten lajien esiintyminen on todennäköisempää, lajiston yksityiskohtaiseen selvittämiseen käytettiin enemmän aikaa kuin esimerkiksi homogeenisimmilla talousmetsäalueilla.
Linnuston osalta selvitys perustuu pääosin lähdeaineistoon (Sääksiseuranta (Luonnontieteellinen keskusmuseo 29.10.2018), Hertta-tietokannan uhanalaisten lajien esiintymätiedot (Pirkanmaan ELY-kes-
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kus 11.10.2018), Tiira-tietokanta (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys 5.11.2018)). Elinympäristöjen kartoituksen yhteydessä tehdyt hajahavainnot linnustosta kirjattiin myös muistiin ja huomioitiin linnuston
analysoinnissa. Tiira-tietokannan osalta tarkasteluun otettiin vuosien 2010–2018 havainnot.

3.3 LIITO-ORAVAKARTOITUS
Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteessä IV mainittuihin lajeihin, minkä vuoksi sitä koskee luonnonsuojelulain tiukka suojelu. Luonnonsuojelulain mukaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on suoraan lain nojalla kiellettyä (LsL 49 §). Suojelu ei siis edellytä erillistä liito-oravan elinpiirin rajausta koskevaa päätöstä.
Heinä-elokuussa 2018 elinympäristöjä ja kasvillisuutta kartoitettaessa kartoitettiin myös liito-oravalle
soveltuvat metsäalueet. Varsinainen liito-oravakartoitus tehdään keväällä 2019 liito-oravien kartoitukseen sopivana ajankohtana maalis-kesäkuussa (Nieminen & Ahola 2017).
Liito-oravan esiintyminen kartoitetaan etsimällä liito-oravan papanoita kuusien ja haapojen juurelta.
Liito-oravan pesäpuuksi tulkitaan puu, jonka tyvellä on papanoita ja puussa on kolo, risupesä tai liitooravalle soveltuva pönttö. Useimmiten pesäpuut ovat suuria haapoja.

3.4 LUONTOTYYPPIEN JA LAJIEN UHANALAISUUSLUOKITUS
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvio on valmistunut vuonna 2008 (Raunio ym. 2008). Uhanalaisuusarvioinnissa on tarkastettu Suomessa esiintyvistä luontotyypeistä 400 luontotyyppiä, joiden osalta
arvioitiin luontotyypin esiintyvyyttä, uhanalaisuutta ja ihmisen aiheuttamia muutoksia luontotyypeissä.
Putkilokasvien osalta uhanalaisuustiedot perustuvat vuoden 2010 uhanalaisuusarvioon (Rassi ym.
2010). Sammalien osalta käytettiin alueellisia uhanalaisuustietoja vuodelta 2017 (Sammaltyöryhmä
2017). Nisäkkäiden ja lintujen uhanalaisuustiedot ovat vuonna 2015 tehdyistä uhanalaisuusarvioinneista (Liukko ym. 2016, Tiainen ym. 2016).

3.5 KOHTEIDEN ARVOTTAMINEN
Maastossa löydetyt tai olemassa olevasta aineistosta esiin nousseet luontokohteet arvotetaan luontoarvojensa perusteella erialisiin luokkiin. Luontokohteiden arvottaminen helpottaa luontoselvityksen
tulosten tulkintaa kaavasuunnittelussa. Luontokohteen arvoa nostaa sen edustavuus, luonnontilaisuus sekä alueella esiintyvien lajien määrä sekä esiintyvien lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus tai
harvinaisuus. Myös kohteen toimiminen jonkin eliön elinkierron kannalta keskeisenä lisääntymis- levähdys- tai ruokailupaikkana lisää kohteen arvoa.
Tässä luontoselvityksessä on käytetty kahta erilaista kohteiden arvottamistapaa. Kohteiden arvon ja
maankäyttösuosituksen velvoittavuuden arvottamiseen on yhtäältä käytetty tapaa, jossa arvoluokat
visualisoidaan ns. liikennevalovärein (Kuva 9). Toisaalta kohteita arvioidaan myös niiden kansainvälisen, kansallisen, maakunnallisen, paikallisen ja muun luonnonsuojelullisen arvon perusteella.
Punaisella värillä on kuvattu kohteet, joiden säästämiseen lainsäädäntö velvoittaa. Tähän luokkaan
kuuluu mm. luonnonsuojelualueet, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ja vesilain suojelemat
vesiluontotyypit. Keltaisella värillä on korostettu kohteita, joiden säästämiseen lainsäädäntö ei suoraan velvoita, mutta joiden rakentamattomana ja luonnontilaisena säästäminen säilyttäisi huomattavan määrän luonnon monimuotoisuutta. Keltaiseen arvoluokkaan kuuluvat esim. metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt ja laajat yhtenäiset erilaisia elinympäristöjä käsittävät kokonaisuudet. Vihreällä värillä kuvataan kohteita, jotka ovat maisemallisesti tai luonnon monimuotoisuuden
kannalta huomionarvoisia alueita. Näiden kohteiden säästäminen jossain muodossa tai laajuudessa
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lisää maiseman ja/tai luonnon monimuotoisuutta. Tähän luokkaan voi kuulua esimerkiksi paikallisia
ekologisia yhteyksiä tai maisemasta tai ympäristöstä poikkeavia pienialaisia elinympäristöjä.
Toinen luokittelutapa, jossa kohteita luokitellaan niiden alueellisen merkittävyyden kannalta, perustuu
Suomen ympäristökeskuksen oppaaseen luontoselvityksien laatimisesta (Söderman 2003).
Kansainvälisesti arvokkaat kohteet: Natura 2000-alueet, kansainvälisesti merkittävät kosteikot ja lintualueet eli IBA-alueet sekä Ramsar-alueet
Kansallisesti arvokkaat kohteet: Kansallispuistot, luonnonpuistot, soidensuojelualueet, lehtojensuojelualueet, muut valtakunnallisesti arvokkaat suojelualueet, erämaa-alueet, koskiensuojelulain mukaiset vesistöt, vesilain mukaiset suojeltavat luontotyypit, valtakunnalliset suojeluohjelmien kohteet sekä
suojeluohjelmien kriteerit täyttävät kohteet, vaikka ne eivät kuuluisikaan ohjelmiin, FINBA-alueet, luonnonsuojelulain luontotyypit, äärimmäisen- ja erittäin uhanalaisten sekä vaarantuneiden lajien esiintymispaikat sekä erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat
Seudullisesti/maakunnallisesti arvokkaat kohteet: valtakunnallisissa suojeluohjelmissa maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut kohteet, maakuntakaavojen suojelualuevaraukset, maakunnallisesti uhanalaisten lajien esiintymispaikat, maakunnallisesti merkittävät muut luontokohteet
Paikallisesti arvokkaat kohteet: metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt, yleis- ja asemakaavojen
suojeluvaraukset, paikallisesti uhanalaisten ja harvinaisten lajien esiintymispaikat, muut paikallisesti
harvinaiset ja edustavat kohteet
Muut arvokkaat kohteet: kohteet, joita ei ole em. luokissa, mutta jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta tärkeitä, esim. suuret yhtenäiset metsäalueet tai ekologiset käytävät.

4 TULOKSET
4.1 LUONNONMAISEMA
Selvitysalueen luonnonmaisemassa erottuu kolme keskeistä maisemaelementtiä: 1. Pitkäjärven ja
Kaukajärven rantajyrkänteet (kuva 2), 2. mosaiikkimaiset kokonaisuudet, joissa karut, kallioiset, mäntyvaltaiset mäennyppylät vaihettuvat rehevämpien kuusivaltaisten rinnemetsien kautta rinteiden alla
sijaitseviksi lehdoiksi tai korviksi (kuva 3) sekä 3. peltoalueet niitä reunustavine metsineen (kuva 4).

Kuva 2 Pitkäjärven rantajyrkänteet
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Kuva 3 Erilaisten elinympäristöjen muodostama mosaiikki Naapinkallioilla

Kuva 4 Peltokuvio reunametsineen
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Pitkäjärven ja Kaukajärven rantajyrkänne suunnittelualueen pohjoisosassa erottuu itsenäisenä maisemaelementtinä suunnittelualueella. Se poikkeaa huomattavasti muuten melko yhteneväisestä ja topografialtaan kohtalaisen pienipiirteisestä maisemasta suunnittelualueella. Jyrkänteen laelta korkeusero järven pintaan on noin viisikymmentä metriä.
Suunnittelualueelle ominaisinta maisemaa on pienipiirteisestä topografian vaihtelusta riippuvainen
erilaisten elinympäristön muodostama mosaiikki. Suunnittelualueella on runsaasti osin kallioisia mäkiä
ja nyppylöitä, joiden laet ovat mäntyvaltaisia ja karuhkoja kasvupaikkoja. Mäkien ja kallioiden rinteet
ovat kuusivaltaisia lakea rehevämpiä kasvupaikkoja, jotka mäkien alla vaihettuvat edelleen rehevämmiksi kasvupaikoiksi; korviksi ja lehdoiksi. Tällainen kokonaisuus löytyy luonnontilaisimpana Naapinkallioilta, mutta myös esimerkiksi Koivistonsuon ja Muuransuon väliseltä alueelta.
Kolmantena maisemaelementtinä suunnittelualueella erottuu peltoalueet ja niitä ympäröivät reunusmetsät. Peltojen esiintyvyys painottuu suunnittelualueen itäosaan. Peltoalueet edustavat suunnittelualueella pinta-alallisesti vähemmistössä olevaa kulttuurimaisemaa, sillä valtaosa suunnittelualueesta
on rakentamatonta talousmetsäaluetta.
Nämä maisemaelementit olisi hyvä pyrkiä sisällyttämään lopulliseen kaavaratkaisuun, jotta saavutettaisiin yleiskaavalle asetettu sisältövaatimus maiseman vaalimisesta.

4.2 LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET
Seuraavassa on esitelty luonnonympäristön yleispiirteet suunnittelualueella. Luonnonmonimuotoisuuden kannalta merkittävimmät kohteet on esitelty kohdassa 4.3.
Suunnittelualueen pohjoisosat Pitkäjärven, Kaukajärven ja voimalinjan rajaamalla alueella

Kuva 5 Pitkäjärven sekä Kaukajärven ja voimalinjan välinen metsäalue
Suunnittelualueen pohjoisrajalla Pitkäjärveen ja Kaukajärveen laskevat jyrkät rinteet (Kuva 5, A) ovat
pääosin varttunutta, kuusivaltaista lehtomaista kangasmetsää. Rantajyrkänteellä ja sen alla on muutamia lehtokuvioita. Pitkäjärven rantaan laskevalla rinnejaksolla lahopuustoa on todella runsaasti.
Kisapirtin läheisyydessä sen eteläpuolella (Kuva 5, B) sijaitsevat metsät ovat niin ikään varttuneita
kuusikoita, jotka ovat kasvupaikkatyypiltään lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Kisapirtin ympäristössä
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kasvaa runsaasti järeitä haapoja, mikä tekee alueesta liito-oravalle hyvin soveltuvaa metsikköä.
Kisapirtin itäpuolella on voimalinjalle ulottuva avohakkuualue (Kuva 5, C).
Kisapirtintien eteläpuolella sijaitsevan Turvelammen ympäristössä on suoalue(Kuva 5, D). Turvelammen eteläpuolinen avosuo laiteineen on luonnontilainen (esitelty tarkemmin kohdassa 4.3). Lammen
länsipuolisella suoalueella ojitus on kiihdyttänyt puunkasvua, mikä näkyy erityisesti ylitiheänä mäntyja kuusialikasvoksena. Suolammen luoteiskulmasta pohjoiseen suuntaavan ojan ympärillä on rehevä
saniaiskorpi (Kuva 5, E). Ojitus on muuttanut kohteen luonnontilaa merkittävästi, minkä vuoksi se ei
enää ole metsälain tarkoittama erityisen tärkeä korpielinympäristö. Saniaiskorpikuviolla on kuitenkin
edelleen paikallista monimuotoisuutta lisäävä vaikutus, vaikka luonnontila onkin heikentynyt hydrologia muutosten vuoksi.
Turvelammen eteläpuoliset metsät (Kuva 5, F) ovat hieman karumpia, nuorempia ja aktiivisemman
talousmetsänhoidon piirissä olleita lammen pohjoispuoleisiin metsiin verrattuna. Metsätyypit ovat kuusivaltaisia tuoreita kankaita ja mäntyvaltaisia kuivahkoja kankaita. Mäntyvaltaiset alueet keskittyvät
korkeisiin maastonkohtiin.
Turvelammen kaakkoispuolella sijaitseva ojitettu suoalue (Kuva 5, G) on vanhaa isovarpurämettä,
jonka ojittamisesta nyt alueella hyvin kasvava mänty on hyötynyt. Ko. männikköisen turvekankaan
pohjoispuolella sijaitseva mäennyppylä kasvaa nuorta männikköä. Turvelammen lounaispuolella sijaitsevat kaksi ojitettua suoaluetta ovat olleett metsätalouskäytössä. Kyseisistä turvekangasalueista
itäisempi (Kuva 5, H) on hakattu vastikään ja kasvaa nuorta vadelmaa ja horsmaa. Länsipuolinen
turvekangas (Kuva 5, I) on hyvin tiheää hieskoivu- ja kuusivaltaista taimikkoa ja nuorta turvekangasmetsää.
Ojitettujen suokuvioiden välissä sijaitseva rotko (Kuva 5, J) erottuu ympäröivistä metsistä lehtokasvillisuutensa ansioista. Kohteen luonnontila on kuitenkin voimakkaasti muuttunut, sillä rotkon pohjaa
myöten on kaivettu oja ja puusto on ollut metsätaloustoimien piirissä.
Pitkä- ja Kaukajärvien sekä voimalinjan välisellä metsäalueella on useita hakkuualueita sekä eri-ikäisiä
taimikoita. Hakkuualueet painottuvat Kaukajärven ja voimalinjan väliselle alueelle, mutta myös Pitkäjärven eteläpuolisella metsäalueella on tehty hakkuita. Viime vuosina tehtyjen hakkuiden seurauksena on tuhoutunut kaksi edellisissä luontokartoituksissa (1999-2000) esitettyä metsälain mukaista erityisen tärkeää elinympäristöä. Rauhalan pohjoispuolella kulkevan uoman ympärillä on ollut kostea
harmaa- ja tervaleppävaltainen lehtojuotti (Kuva 5, K). Lehtojuotista on edelleen jäljellä pieni jakso
(esitelty tarkemmin kohdassa 4.3), mutta myös sen luonnonoloissa on tapahtunut muutoksia ympäröivien hakkuiden vuoksi.
Toinen luonnontilansa menettänyt edellisessä kartoituksessa löytynyt metsälakikohde on sijainnut rotkomuodostuman länsipuolella (Kuva 5, L). Kyseisessä paikassa on vielä edellisen luontoinventoinnin
aikaan sijainnut useista lähdesilmistä ja noroista koostuva lähteikkö. Lähteikön sijaintipaikka on edelleen tunnistettavissa kasvillisuuden perusteella maastossa, mutta lähdelajisto, etenkin lähdesammalet, ovat pahasti taantuneet lähteikön kuivumisen seurauksena. Aikaisemman karttarajauksen mukaan osa lähteiköstä on ilmeisesti sijainnut nykyisen hakkuuaukon puolella. Hakkuu on muuttanut
myös jäljelle jääneen lähteikön luonnontilaa, sillä valon ja lämmön lisääntyminen on muuttanut kohteen mikroilmastoa. Lisäksi lähteikköä on kuivattanut merkittävästi sen lounaispuolella sijaitsevan suojalueen ojitus. Ojitusojat ulottuvat lähteikköön saakka. On mahdollista, että lähteikkö on muina vuosina ollut tätä vuotta edustavammassa kunnossa. Erityisen kuuma ja kuiva kesä on laskenut pohjavesien pintoja, mikä on todennäköisesti pienentänyt lähteikön virtaamaa ja osaltaan kuivattanut lähteikköä sateisempiin vuosiin verrattuna.
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Suunnittelualueen koillisosa

Kuva 6 Suunnittelualueen koillisosa
Suunnittelualueen Koillisosassa Lentolassa valtatien 12 etelänpuoleisessa rinteessä (Kuva 6, A) kasvavat metsät ovat kuusivaltaista tuoretta ja lehtomaista kangasta. Metsissä on sekapuuna mäntyjä sekä
vanhoja koivuja ja haapoja. Tuulentien itäpuolella on pieni lehtokuvio (kuvattu tarkemmin kohdassa
4.3).
Kaarinkainen- nimisen lammen itäpuolinen suo-alue on tiheään ojitettua suota (Kuva 6, B). Mänty ja
kuusi ovat hyötyneet ojituksesta. Kaarinkaisen ja Suoramanjärven välisen uoman pohjoispuolinen turvekangas Kaarinkaisen itäpuolella on kuusivaltaista mustikkaturvekangasta. Uoman eteläpuolella
uoman läheisyydessä on mäntyvaltaista mustikkaturvekangasta, joka vaihettuu kohti eteläpuolella
nousevaa rinnettä kuusivaltaiseksi. Aikaisemmassa luontoselvityksessä havaittu (1999) Kaarinkaisen
kaakkoispuolella sijainnut lähde on hävinnyt pellonreunan ojien kunnostusojituksen yhteydessä.
Kaarinkaisen eteläpuolella nouseva rinne (Kuva 6, C) on kuusivaltaista lehtomaista kangasta, jossa
on paikoitellen lehtokuvioita. Voimalinjan länsipuolella rinteen yläosassa sijaitsee Alasen rauhoitusalue- niminen vanhasta metsää käsittävä suojelualue (Kuva 6, D). Rinteen lakialueen metsät on hakattu ja taimikoitumassa. Luonnonmonimuotoisuuden kannalta merkittävimmät kohteet on esitelty
tarkemmin kohdassa 4.3.
Alasen rauhoitusalueen ja Naapinsuontien välinen metsäalue (Kuva 6, E) on valtaosin hakattua metsää, eri-ikäisiä taimikoita tai nuorta metsää. Varttuneempia metsäkuvioita on vain muutamia. Metsät
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Koiviston ja Takkuniityn (Kuva 6, F) välisellä alueella ovat niin ikään nuoria talousmetsiä. Iäkkäämpiä
metsäkuvioita on harvakseltaan ja niistäkin laajimmat metsät ovat Koiviston ympäristössä kuusella
metsitettyjä entisiä peltoja. Korkeissa maastonkohdissa on puolukkatyypin kuivahkoa kangasta, jossa
mänty on pääpuulajina. Alavammissa kohdissa esiintyy mustikkatyypin sekapuustoisia kuusikoita. Lievästi soistuneita ja turvepohjaisia ojitettuja metsäalueita esiintyy kohtalaisen paljon. Alueella metsät
ovat nuorempia kuin esim. suunnittelualueen eteläosassa Saarenmaan asemakaava-alueen eteläpuolella ja itäpuolella.
Suunnittelualueen keskiosat Saarenmaantien, Naapinsuontien ja voimalinjan rajaamalla alueella

Kuva 7 Suunnittelualueen keskiosat Saarenmaantien, Naapinsuontien ja voimalinjan rajaamalla alueella
Lampistensuo (Kuva 7, A) on raskaasti ojitettu suoalue, jonka länsiosan poikki kulkee metsäautotie.
Mänty on hyötynyt ojituksesta ja saavuttanut päätehakkuuiän. Suoalueen (nyk. varputurvekangas)
länsiosassa on jo tehty päätehakkuita. Lampistensuon eteläosassa on lehtipuuvaltaista entistä korpea, jossa ojitusten seurauksena on erittäin tiheä alikasvos.
Lampistensuon lounaispuolella (Kuva 7, B) on mäennyppylä, jonka pohjoisrinne on kuusivaltaista lehtomaista kangasta, jossa kasvaa sekapuuna järeitä haapoja. Mäen lakialue on varttunutta mäntymetsää, joka on kasvillisuustyypiltään kuivahkoa kangasta vaihettuen etelään viettäviin rinteisiin mustikkatyypin tuoreiksi kankaiksi, jossa kuusi on männikössä sekapuuna. Mäen pohjoispuolella kulkee ojitettu korpijuotti (Kuva 7, C), jossa ojituksen seurauksena on tiheä kuusialikasvos. Korpijuotin pohjoispuolella olevat metsät ovat osin hakattuja ja juotin eteläpuoleisia nuorempia, mutta muuten vastaavia: korkeimmissa maastonkohdissa esiintyy kuivahkoa mäntykangasta, joka vaihettuu kuusikoiksi alavammissa maastonkohdissa.
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Suunnittelualueen länsirajalla on Muurainkorpi (Kuva 7, D), joka on aikanaan ojitettu pelloksi ja sittemmin metsitetty. Alueen pohjois- ja eteläosat ovat lehtipuuvaltaisia (hieskoivu), jossa vadelma ja mesiangervo kasvavat runsaina. Keskiosan kuusikossa kenttä- ja pohjakerros ovat vähäisiä. Muurainkorven pohjoispuolella on Muurainmäen metsäalue (Kuva 7, E). Alue on lehtomaista kuusikkoa, jossa
kasvaa sekapuuna runsaasti haapoja. Alue on melko kivinen. Muurainmäen itäpuolella, viereisen
kosteikon pohjoispäässä (Kuva 7, F) on edellisessä luontoselvityksessä tunnistettu sittemmin hakattu
metsälakikohde (lehto). Nyt paikalla on pensaikoitunut ja heinikoitunut aukko. Aukkoa reunustavissa
sekapuustoisessa kuusikoissa on lehtolajistoa jäljellä, mutta lehdon ydinalue on sijainnut hakatulla kuviolla.
Lehtisaaren itäpuolella vanhan peltokuvion eteläpuolinen metsäalue on pääosin hakkuualuetta.
Hakkuissa on säästetty kallion laella kasvava vanhan metsän kuvio (kuvattu tarkemmin kohdassa 4.3).
Hakkuuaukean ja Lehtisaaren pusikoituvien peltojen välissä on kivikkoinen, kuusivaltainen tuorekangas (Kuva 7, G). Naapinkallioiden (Kuva 7, H) monimuotoinen metsäalue on kuvattu kohdassa 4.3.
Aholan ja Alangon peltojen välissä sijaitsevat metsäalueet (Kuva 7, I) ovat talousmetsiä. Pellot ovat
pääosin viljelyskäytössä. Metsät ovat korkeimmissa maastonkohdissa puolukkatyypin kuivahkoa kangasta, jossa pääpuulajina on mänty ja sekapuina kuusta ja rauduskoivua. Alavammissa kohdissa
esiintyy mustikkatyypin kuusivaltaisia metsäkuvioita. Paikoitellen metsät ovat ojitettuja turvekankaita,
joissa valtapuulaji on kuusta, sekapuuna mäntyä ja hieskoivua. Alueen metsät ovat melko nuoria ja
hakkuuaukkoja ja eri-ikäisiä taimikoita on runsaasti. Nykyisten peltojen läheisyydessä on myös kuusivaltaisia metsiä, jotka ovat syntyneet metsitettyinä peltoina. Aholan eteläpuolisten peltojen läpi virtaa puro (Kuva 7, J), jonka ympärillä on metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä.
Suunnittelualueen eteläosa Saarenmaan tien ja Rusko-Saarenmaan asemakaavan suunnittelualueen eteläpuolella

Kuva 8 Suunnittelualueen eteläosa Saarenmaan tien ja Rusko-Saarenmaan asemakaavan suunnittelualueen eteläpuolella
Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys 2018
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Saarenmaan asemakaava-alueen, jolla luontoselvitys tehtiin vuonna 2017, eteläpuolinen alue (Kuva
8, A) on talousmetsäaluetta Houkanvuorentien varteen Koivistonsuon kaakkoispuolelle sijoittuvaa kalliomurskeen valmistus- ja läjitysaluetta lukuun ottamatta. Metsät ovat pääasiassa varttuneita kuusivaltaisia metsiä, alueelle sijoittuu myös taimettuneita hakkuukuvioita. Kasvillisuustyypiltään metsät
ovat pääosin kuusivaltaista lehtomaista kangasta, jossa käenkaali kasvaa runsaana. Korkeammissa
maastonkohdissa metsätyyppi vaihettuu kuusivaltaisiin tuoreisiin kankaisiin, joiden kenttäkerroksessa
vallitsevana lajina esiintyy mustikka. Kivennäismaiden kuusikoissa kasvaa sekapuuna haapaa, mikä
tekee metisistä potentiaalisia elinympäristöjä liito-oraville. Mäkien lakialueilla valtapuuna on mänty,
joskin kuusi kasvaa sekapuuna myös näillä alueilla. Metsäiset rinteet ovat paikoin todella kivisiä.
Koivistonsuon ja Muuransuon alueilla (kuva 8, B) metsät ovat ojitettuja ja tehokkaasti kuivuneita turvekankaita, joissa puusto on hyötynyt kuivattamisesta ja kasvanut hyvin. Ojitetut alueet ovat olleet
valtaosin mustikkakorpia, rämekorpia ja kosteita lehtoja. Ojitetuilla alueilla on kivennäismaiden metsien tavoin useimmiten pääpuulajina kuusi. Paikoitellen, entisillä rämekorvilla, mänty kasvaa kuusta
runsaampana. Kuusivaltaisilla alueilla kasvaa sekapuuna hieskoivuja ja mäntyjä. Muutamassa ojitetussa lehtolaikussa lehtipuulajistoon kuuluu myös. mm. pihlaja ja pajulajeja. Koiviston suon reunaan
kartassa merkattu lähde (Kuva 8, C) on ojitusojassa eikä ole enää luonnontilainen eikä siihen liity erityisiä luontoarvoja.
Saarenmaan osayleiskaavan suunnittelualueen kaakoiskulmassa Houkanvuorentien itäpuolelle ja
Saarenmaantien eteläpuolelle rajautuvat alueet (Kuva 8, D) ovat pääosin talousmetsäkäytössä. Alueen kaakkoiskulmassa sijaitsee yksi viljelyskäytössä oleva pelto. Vallitsevin kasvillisuustyyppi on kuusivaltainen tuore kangasmetsä. Korkeammissa maastonkohdissa pääpuulaji on mänty ja metsätyyppi
paikoittain karuhkoa kangasta, jossa puolukka on mustikkaa runsaampana esiintyvä metsävarpu.
Alavissa maastonkohdissa on havaittavissa tuoretta kangasta rehevämpiä metsälaikkuja: lehtomaisia kankaita ja jopa lehtoja. Alueelle sijoittuu muutamia hakkuualueita sekä koivulla metsitettyä entistä peltoa.

4.3 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA KOHTEIDEN MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET
Kuvassa 9 on karttaesitys selvitysalueen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaista kohteista.
Arvokkaita luontokohteita löydettiin yhteensä 15. Monet selvitysalueen arvokkaista luontokohteista
ovat lehtoja. Lehtojen esiintyvyyttä selittää Kangasalan sijainti Etelä-Hämeen lehtokeskuksen alueella. Yksittäisten luontokohteiden koko vaihtelee vajaasta puolesta hehtaarista 47 hehtaariin. Laajimpien arvokkaiden luontokohteiden alueella on useita huomionarvoisia luontotyyppejä. Yhteensä
arvokkaita luontokohteita löydettiin selvityltä alueelta 72 hehtaaria, joka vastaa 7,9 prosenttia tämän
luontoselvityksen selvitysalueesta. Edellä esitetyt laskelmat eivät sisällä Saarenmaan osayleiskaavan
suunnittelualueella sijaitsevan Saarenmaa-Ruskon asemakaavan luontoselvityksen arvokkaita luontokohteita (Nuottarjärvi 2017)(ko. asemakaavan suunnittelualueen rajaus kuvassa 1).
Hertta-tietokannasta (Pirkanmaan ELY-keskus 11.10.2018) löytyy selvitysalueelta kaksi valtakunnallisesti uhanalaisen kantopaanusammalen havaintoa. Lajin uhanalaisuusluokitus on vaarantunut (VU).
Lisäksi Hertta-tietokannassa on suunnittelualueelta havaintoja uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävistä (NT) hajuheinästä ja turrisammalesta. Havaintojen tarkat sijaintipaikat on esitetty liitteessä
1, joka on tarkoitettu ainoastaan viranomaiskäyttöön.
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Kuva 9 Selvitysalueen arvokkaat luontokohteet. Punaisella on merkattu kohteet, joiden säilyttämistä
lainsäädäntö ohjaa suoraan. Keltaisella kohteet, joiden säilyttäminen olisi luonnonmonimuotoisuuden säilymisen kannalta erittäin suositeltavaa ja vihreällä kohteet joiden säilyttäminen esim. osana
ekologista verkostoa on suositeltavaa, mikäli muu maankäytön suunnittelu sen mahdollistaa. (Huom.
Kartassa on esitetty ainoastaan tämän luontoselvityksen selvitysalueelle sijoittuvat luontokohteet.
Rusko-Saarenmaan asemakaavan luontoselvityksen kohteet tarkistettava ko. luontoselvityksestä.)
Seuraavassa esitellään arvokkaat luontokohteet (1-15) ja kohteiden maankäyttösuositukset.

Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys 2018

13

1 Lehto

Kuva 10 Lehto ja lehdon rajaus. Kahden lehtokuvion välinen viivoitettu alue on myös lehtoa, mutta
ko. alueella puusto ei ole luonnontilaista. Oletettavasti viivoitetulla alueella on vanha rakennuspaikka.

Uhanalaiset luontotyypit: tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, lehtokuvio
Arvoluokka: Paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,2 ha
Ryttylän rinteessä käytössä poistuneen pellon reunassa sijaitseva lehtokuvio. Kohteen puusto on kuusivaltaista, mutta sekapuuna esiintyy haapaa, raitaa, tuomea ja harmaaleppää. Lehdon pensaskerroksessa kasvaa näsiää, musta- ja punaherukkaa ja vadelmaa. Muista lehtokasveista kuviolla esiintyy
mm. lehtotesma, sinivuokko, kevätlinnunherne, vuohenputki ja harvalukuisena mustakonnanmarja.
Muuten luonnontilaisen lehtokuvion katkaisee alue, jolla mahdollisesti on aikaisemmin sijainnut rakennus, sillä puusto on kohdassa aukkosita tai ympäristöä nuorempaa ja paikalla sammalten alta on
löydettävissä mm. tiiliä ja lasipulloja. Alue on kartassa (Kuva 10) esitetty viivoituksella luonnontilaisten
lehtokuvioiden välissä.
Maankäyttösuositukset: Suositellaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana.
*kuvio soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka
kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena suosituksesta velvoittavaksi
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2 Runsaslahopuustoinen vanha kuusimetsä

Kuva 11 Runsaslahopuustoisen vanhanmetsän sijainti ja rajaus. Kuvion eteläosassa vanhanmetsän
kuvion sisällä on rajattu kuvio, jolla sijaitsee luonnontilainen noro ja uomaa ympäröivä lehtoalue.

Uhanalaiset luontotyypit: vanha kuusivaltainen lehtomainen kangas (NT), saniaiskorvet (EN), kosteat
keskiravinteiset lehdot (NT)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Vanhanmetsän alue soveltuisi METSO-ohjelman alueeksi,
muttei tällä hetkellä kuulu suojelun piiriin. Kuvion kaakkoisosassa sijaitseva noro on vesilain 2 luvun 11
§ mukainen suojeltava vesiluontotyyppi. Noroa ympäröivä lehto täyttää metsälain 10 §:n lehtokuvion kriteerit
Arvoluokka: Noro on kansallisesti arvokas, noroa ympäröivä lehto paikallisesti arvokas, muilta osin
kohde kuuluu luokkaan ”muut arvokkaat kohteet”
Pinta-ala: 2,1 ha, josta noro ja sen ylläpitämä lehto 0,1 ha
Koivistonsuon eteläpuolen rinteessä kasvaa varttunut kuusikko, jonka merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta lisää runsas lahopuun määrä. Lahopuustoa on sekä maapuina että pystypuina.
Valtaosa lahopuustosta on kuusilahopuuta, mutta myös lehtilahopuuta on tarjolla siitä riippuvaisille
eliöille elinympäristöiksi. Kuusikko on alarinteessä lehtomaista kangasta, jossa kasvillisuustyypille leimallinen käenkaali kasvaa runsaana. Rinteen yläosia kohden kasvillisuustyyppi muuttuu tuoreeksi
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kankaaksi. Kuusikon seassa on sekapuina haapoja, mikä tekee metsäkuviosta liito-oravalle erityisen
sopivan elinympäristön.
Rinteen yläosassa vanhanmetsän kuvion lounaisnurkassa on monimuotoinen saniaiskorpi. Korpi on
menettänyt luonnontilaansa sen poikki kaivetun vanhan ojitusojan vuoksi. Korpi ei ole kuitenkaan kuivahtanut merkittävästi ja saniaiskorvella on edelleen merkitystä paikallista monimuotoisuutta lisäävänä kohteena. Ojan vuoksi kohde ei kuitenkaan täytä metsälain erityisen tärkeän elinympäristölle
asetettuja kriteereitä. Saniaiskorven valtapuulaji on ympäröivän metsän tavoin kuusi, sekapuuna kasvaa hieskoivua ja harmaaleppää, lahopuuta on runsaasti. Saniaiskorven lajistoon kuuluu mm. soreahiirenporras, mesiangervo, rönsyleinikki, suo-orvokki, ojakellukka, suovehka, metsäkorte, korpirahkasammal, okarahkasammal, metsälehväsammal ja sulkasammal.
Edellä esitelty saniaiskorven halki kulkeva perattu ja ojaksi kaivettu uoma muuttuu alajuoksullaan
luonnontilaiseksi norouomaksi. Uoman ympärillä on metsälain kriteerit täyttävä monimuotoisuuden
kannalta merkittävä lehtokuvio. Noro kulkee paikoin piilonorona kivikon alla. Noro on vesialin suojelema, sillä vesilain mukaan uomaa ei saa muuttaa myöskään peratun uoman luonnontilaisina säilyneiden jaksojen osalta. Norolehdon alapuolisessa rinteessä noro haaroittuu ja häviää lehtomaiselle
kankaalle. Norolehdossa pensaskerroksen valtalaji on lehtokuusama. Muutoin pensaskerron muodostuu lehtipuiden (pihlaja, tuomi, haapa, harmaaleppä) taimista ja näsiästä. Myös norolehdossa on
ympäröivän metsän tavoin hyvä ja monilajinen lahopuujatkumo ja lahopuuta sekä maa- että pystypuina. Norolehdossa saniaiset kasvavat todella runsaina. Valtalajeina on kivikkoalvejuuri ja soreahiirenporras, joiden seassa kasvaa mm- metsäalvejuurta ja korpi- ja metsäimarteita.
Rinteen alla kohti Tamperetta kulkee vakiintuneessa käytössä oleva polku.
Maankäyttösuositukset: Suositellaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana. Muodostaa läheisyydessä sijaitsevien metsälain mukaisten erityisen tärkeiden elinympäristöjen (norolehto ja
lehtokuviot) kanssa laajahkon yhtenäisen ja monimuotoisen metsäkokonaisuuden. Suositeltavaa ottaa osaksi Saarenmaan halki kulkevaa ekologista yhteyttä. Kohteella on potentiaalia METSO-ohjelman kohteeksi.
*kuvio soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka noroa laajemmalta alueelta kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena suosituksesta velvoittavaksi
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3 Lehto

Kuva 12 Lehto ja lehdon rajaus Ruokoniityn pohjoispuolella.

Uhanalaiset luontotyypit: Tuoreet runsasravinteiset lehdot (CR)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, lehtokuvio
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,2 ha
Kuusivaltaisen lehtomaisen kankaan keskellä sijaitsee edustava lehtipuustoinen lehtolaikku. Lehtokuvion pääpuulaji on harmaaleppä. Sekapuuna kasvaa koivuja, pihlajaa ja kuusta. Pensaskerroksen
muodostaa näsiä, lehtokuusama, taikinamarja ja vadelma. Lehdon runsaana esiintyviin ruoholajeihin
kuuluu mm. lehtohorsma, lehto-orvokki, vuohenputki, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne, sinivuokko ja lehtotesma. Lehdon alueella on kohtalaisesti lahopuustoa.
Maankäyttösuositukset: Suositellaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana.
*kuvio soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka
kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena suosituksesta velvoittavaksi
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4 Alasen rauhoitusalue ympäristöineen

Kuva 13 Alasen rauhoitusalueen ja sen ympäristön luontotyyppejä sekä rajaus kartalla.

Uhanalaiset luontotyypit: vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT), tuoreet keskiravinteiset
lehdot (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), lähteiköt (EN)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Luonnonsuojelulaki 10 §, vesilaki 2 luku 11 §,
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Pinta-ala: 2,9 ha, josta suojelualuetta 1,7 ha
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Ilkossa sijaitseva luonnonsuojelulailla suojeltu Alasen rauhoitusalue koostuu kahdesta erillisestä aluerajauksesta, jotka sijaitsevat viidenkymmenen metrin päässä toisistaan. Luonnonsuojelualueen rajauksista itäisempi on kuusivaltaista lehtoa, jossa kuusien seassa kasvaa lehtipuita, mm. haapoja. Lehdon kasvilajistoon kuuluvat mm. mustakonnanmarja, näsiä, sinivuokko, kevätlinnunherne, hajuheinä,
palmusammal ja lehtoruusukesammal.
Vallitseva luontotyyppi luonnonsuojelualueen läntisemmällä osa-alueella on kuusivaltainen lehtomainen kangas, jossa lahopuustoa on todella runsaasti. Paikoitellen metsässä on vallitsevaa metsätyyppiä ravinteikkaampia lehtolaikkuja sekä hieman karumpia mustikkavaltaisia tuoreen kankaan alueita. Kuusen seassa kasvaa harmaaleppiä ja hieskoivua.
Luonnonmonimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue jatkuu luonnonsuojelualueen rajojen ulkopuolellakin. Rinne läntisemmän suojelualuerajauksen alapuolella sekä suojelualuerajauksien välinen metsäalue ovat luontoarvoiltaan suojelualueisiin verrattavia niin puuston iän, lajiston kuin lahopuun määränkin osalta. Rinne on paikoitellen varsin kivinen. Rinteen alla pellon reunassa on luonnontilainen lähde. Lähteellä on vedenottoa varten asetettu laituri, mutta rakennelma on varsin kevyt
eikä vaikuta kohteen luonnontilaan.
Suojelualueen itäpuolella osittain voimalinjan alla on lehtokuvio. Lehtokuvio ei täytä metsälain erityisen tärkeän elinympäristön kriteereitä, koska sen itälaidassa puusto ei ole luonnontilaista, sillä puusto
pidetään voimalinjan alla matalana säännöllisin raivauksin. Raivausten seurauksena lehtokuvion itäreunassa sähkölinjan alla on runsastunut metsälehmus, joka on muodostanut alueelle tiheän taimikon. Osa lehmuksista on ehtinyt jo 20-30 vuoden ikään, samoin kuin alueella kasvavat muutamat
kuuset. Pensaskerroksessa kasvaa lehtokuusamaa, näsiää, mustakonnanmarjaa ja taikinamarjaa.
Muita esiintyviä lehtokasveja on sinivuokko, sudenmarja ja vuohenputki.
Lehtokuvion länsireunassa lähellä luonnonsuojelualueen itäreunaa kulkee noro, joka on vesilain 2 luvun 11 § mukainen suojeltava vesiluontotyyppi. Noro haarautuu paikoitellen useammaksi uomaksi ja
välillä se kulkee piilossa kivien alla. Noron ympärillä kasvaa runsaana kivikkoalvejuuri, lehtovirmajuuri
ja mesiangervo. Noro on yläjuoksullaan perattu ja oiottu ja voimalinjan alla kulkiessaan myös sen
ympäristön puusto on voimakkaasti käsiteltyä. Rinteen jyrkimmässä kohdassa noro on kuitenkin luonnontilainen ja kuuluu näin ollen arvokkaan luontokohteen rajaukseen.
Maankäyttösuositukset: Säilytetään luonnontilaisena ja rakentamattomana. Suojelualueen laajentamiselle nykyisestä olisi vahvat perusteet.
*kuvio soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka
liito-oravan asuttamien alueiden osalta kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena velvoittavaksi
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5 Metsäkortekorpi

Kuva 14 Luonnontilaltaan muuntunut metsäkortekorpi Muuransuon eteläosassa.

Uhanalaiset luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö:
Arvoluokka: muu arvokas
Pinta-ala: 0,1 ha
Järeää kuusta kasvava metsäkortekorpi, joka ei kuitenkaan täytä metsälain erityisen tärkeän elinympäristön kriteereitä, sillä ojitus on muuttanut kohteen vesitaloutta. Puuston kasvu on oletettavasti kiihtynyt hieman ojituksen seurauksena, vaikka puusto näyttääkin edelleen tyypilliseltä korpikuusikolta.
Ojituksen aiheuttaman kohteen luonnontilan heikkenemisestä huolimatta, kohde on edelleen edustava metsäkortekorpi, jolla on paikallista luonnonmonimuotoisuutta lisäävä vaikutus. Pohjakerroksen
rahkasammalmatto on yhtenäinen ja lajistoon kuuluvat korpirahkasammal, varvikkorahkasammal,
punarahkasammal ja rämerahkasammal.
Maankäyttösuositukset: suositellaan säilyttämään rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan.
Kosteikkoa voidaan hyödyntää esimerkiksi alueen hulevesien hallinnan suunnittelussa.
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6 Puro

Kuva 15 Luonnontilainen puro ja puroa ympäröivien metsälakikohteiden rajaus

Uhanalaiset luontotyypit: Havumetsävyöhykkeen kangasmaiden purot (VU), vanhat kuusivaltaiset
lehtomaiset kankaat (NT), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU),
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, pienveden välitön ympäristö
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 1,2 ha
Suunnittelualueen keskiosassa kulkee luonnontilainen purouoma. Tämän luontoselvityksen selvitysalueella puron ympäristössä on kaksi metsälain mukaista pienvesistön välittömään läheisyyteen sijoittuvaa erityisen tärkeää metsäelinympäristöä. Rusko-Saarenmaan asemakaavaa varten tehdyn luontoselvityksen (Nuottajärvi 2017) yhteydessä arvokkaaksi luontokohteeksi todettu Mäkelän liito-oravametsä sijoittuu saman puron varrelle. Luonnontilaisen jakson ulkopuolella puro jatkuu oiottuna ja kaivettuna sekä idän että lännen suuntaan.
Puron varteen sijoittuvalla läntisellä kuviolla puroa ympäröin monimuotoinen vanha, kuusivaltainen
metsäalue, jonka pääluontotyyppi on lehtomainen kangas. Metsäalueella on paikoitellen pieniä rehevämpiä lehtolaikkuja ja soistuneita rahkasammalta kasvavia korpilaikkuja. Kuviolla esiintyvien erilaisten elinympäristöjen kirjoa lisää myös puroa ympäröiviltä rinteiltä kohti puroa laskevat pienet norouomat, joiden partaalla kasvillisuus on ympäristöä rehevämpää. Kuviolla on myös lahopuuta sekä
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maapuina että pystypuina. Monipuoliseen kasvilajistoon kuuluu mm. ratamosarpio, soreahiirenporras, mesiangervo, rönsyleinikki, korpirahkasammal, varvikkorahkasammal, metsälehväsammal, korpipaatsama, huopaohdake, kevätlinnunherne, taikinamarja, koiranheisi, sinivuokko, sudenmarja, metsäkorte, kevätpiippo, käenkaali, nuokkuhelmikkä ja karhunputki.
Puron alajuoksulla noin puolen kilometrin päässä edellisestä metsälakikohteesta sijaitsee toinen puron
ympärille levittäytyvä kohde, joka täyttää metsälain erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit. Kyseisen metsäkuvion länsipää on vanhaa kuusivaltaista lehtoa ja lehtomaista kangasta. Länsiosaa kohti
metsä vaihettuu lehtipuuvaltaiseksi. Kuvion itäosassa pääpuulaji on harmaaleppä. Kenttäkerroksessa
nokkonen ja mesiangervo kasvavat todella runsaana kasvustona. Lahopuusto keskittyy kuusivaltaisiin
alueisiin. Puroon viettäviltä rinteiltä laskee muutamia noroja kohti suurempaa purouomaa. Itäisen
metsälakikohteen lajistoon kuuluu useita lehtoisuudesta ja puron mukanaan tuomasta ravinnevaikutuksesta kertovia lajeja, kuten mesiangervo, nokkonen, metsäkorte, purolitukka, isonäkinsammal, lehtokuusama, taikinamarja, sinivuokko, vuohenputki, suo-ohdake
Kuusikoissa puro on paikoin hyvin kivikkoinen ja vesi kulkee piilossa kivien alla. Puron ympärille levittyvien monimuotoisten ja arvokkaiden metsäkuvioiden välillä puro kulkee peltojen välissä. Suunnittelualueen ulkopuolella puron ympäristö jatkuu jälleen vanhana järeänä kuusikkona.
Maankäyttösuositukset: Suositellaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana. Puroa
koskee, mitä vesilaissa sanotaan toimenpiteen luvantarpeesta puron luonnontilan säilymisen suhteen.
*puroa ympäröivät kuusikot soveltuvat liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi,
nousee arvoluokka kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen
maankäyttösuosituksena suosituksesta velvoittavaksi
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7 Lähde

Kuva 16 Lähde ja lähteisen luontotyypin rajaus Ahola pohjoispuolella

Uhanalaiset luontotyypit: lähteiköt (EN)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, pienveden lähiympäristö, vesilaki 2 luku 11 §,
suojeltava vesiluontotyyppi
Arvoluokka: kansallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,03 ha
Aholaa ympäröivän kuusikon rajassa sijaitsee noin kymmenen neliömetrin suuruinen allikkolähde. Lähdealtaasta laskee kaksi noroa etelään kohti pellonreunaa. Hieman pääaltaan yläpuolella, pääaltaan vieressä on pienempi lähdeallas (n. 2m2), joka on norolla yhteydessä pääaltaaseen. Pienen
altaan päällä on koppirakennelma, mutta se ei mainittavasti vaikuta kohteen luonnontilaan, sillä lähdealtaaseen ei ole kajottu. Lähdeallas sijaitsee metsän ja pihapiirin rajassa. Pihan läheisyyden vuoksi
lähteen ympärillä on roskaisuutta (pulloja yms. pientä roskaa). Lähteen antoisuus on pieni ja lähde
on osittain vesikasvillisuuden peitossa.
Lähteen lajistossa on kohtalaisen vähäravinteiselle lähteelle tyypillistä lajistoa, kuten korpilehväsammal, hetesirppisammal, hetealvesammal, mesiangervo, luhtalemmikki, ojakellukka ja nurmilauha.
Maankäyttösuositukset: Suositellaan säilyttämään rakentamattomana.
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8 Jyrkänne

Kuva 17 Selvitysalueen rajalle sijoittuva jyrkänne ja sen rajaus

Uhanalaiset luontotyypit: vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT), karut varjoisat kalliojyrkänteet (NT)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, jyrkänne ja alusmetsä
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,8 ha
Suunnittelualueen itäreunalla, osin suunnittelualueen ulkopuolella sijaitsee Ainonkallion pohjoisreunan jyrkänne. Jyrkänteen pudotus on noin 10 metriä. Jyrkänteen päällä, Ainonkallion laella metsä on
mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta. Pohjakerroksessa vallitsevana sammallajina on seinäsammal ja
varvikon valtalajina kuivahkolle kankaalle tyypillisesti puolukka. Jyrkänteen alla esiintyy kuusivaltaista
vanhaa tuoretta kangasta. Lahopuuta on sekä jyrkänteessä että jyrkänteen alla kohtalaisen paljon,
mikä lisää kohteen monimuotoisuutta ja sen luonnonsuojelullista arvoa. Sekapuuna kasvaa koivuja ja
raitaa, lehtipuita on myös maalahopuina. Jyrkänteen alusmetsän pohjoispuolisessa metsässä esiintyy
korpisuutta, mutta korpikuvio on ojitettu eikä näin ollen luonnontilainen.
Maankäyttösuositukset: Suositellaan säilyttämään rakentamattomana.
*kuvio ja sen ympäristö laajemminkin soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka liito-oravan asuttamien alueiden osalta kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena velvoittavaksi
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9 Metsäkortekorpi

Kuva 18 Metsäkortekorpi ja sen rajaus

Uhanalaiset luontotyypit: Metsäkortekorvet (EN)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö:
Arvoluokka: muu alue
Pinta-ala: 0,08 ha
Laajalle yhtenäiselle Alangon ja Aholan peltojen väliselle metsäalueelle sijoittuva korpipainanne.
Korpi on kasvillisuustyypiltään kuusivaltaista metsäkortekorpea. Sekapuuna kasvaa mäntyä ja hieskoivua. Suoalue on aikaisemmin ollut laajempi jatkuen metsäkortekorvesta idän suuntaan. Ojitus on
kuitenkin kuivattanut suoaluetta ja kangasmetsän kasvillisuus on alkanut valtaamaan alaa. Metsäkortekorpi on ympäristöstään selvästi erottuva kasvillisuustyyppi ja nostaa paikallista monimuotoisuutta ympäröivästä kasvillisuudesta poikkeavan lajiston ansioista. Metsäkortteen lisäksi korven lajistoon kuuluu mm. varvikkorahkasammal, punarahkasammal ja korpirahkasammal.
Vaikka ojitus ei ulotu metsäkortekorven alueelle, vieressä kulkeva ojalinja on vaikuttanut myös metsäkortekorven alueella, eikä kohde siksi täytä metsälain monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän elinympäristön kriteerejä.
Maankäyttösuositukset: suositellaan säilyttämään rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan.
Kosteikkoa voidaan hyödyntää esimerkiksi alueen hulevesien hallinnan suunnittelussa.
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10 Kallioinen vanhanmetsäalue

Kuva 19 Kallioinen vanhametsä ja sen rajaus

Uhanalaiset luontotyypit: vanhat mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat (NT)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö:
Arvoluokka: muu alue
Pinta-ala: 0,3 ha
Ympäröivien hakkuiden ulkopuolelle rajattu vanhanmetsäalue. Kasvupaikan kallioisuuden seurauksena kasvillisuus on karua - metsätyypeistä kalliolaella esiintyy puolukkavaltaista kuivahkoa kangasta,
paikoitellen pohjakerroksessa kasvaa jäkäliä runsaasti. Metsäalueen monimuotoisuutta lisää puuston
monilajisuus sekä pystykelot ja maalahopuut.
Maankäyttösuositukset: suositellaan mahdollisuuksien mukaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana esimerkiksi osana alueen luontokohteita yhdistävää ekologista verkostoa.
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11 Naapinkalliot

Kuva 20 Naapinkallioiden luontotyyppejä ja arvokkaan metsäkokonaisuuden rajaus. Pienemmät
rajaukset metsäalueen sisällä ovat metsälakikohteita.

Uhanalaiset luontotyypit: vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT), ruoho- ja heinäkorvet
(EN), metsäkortekorvet (EN), saniaiskorvet (EN), keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat (NT),
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §: monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä
elinympäristö
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 15,7 ha
Naapinkalliot muodostaa monimuotoisen ja laajan metsäalueen. Alueen monimuotoisuus perustuu
erilaisten elinympäristöjen määrään ja varttuneiden metsien ominaispiirteisiin. Kallioiden lakialueet
ovat ympäröiviin alueisiin verrattuna karuimpia kasvupaikkoja. Lakialueiden pääpuulaji on valtaosin
mänty. Kallioilla on paikoin melko laajoja jäkälikköjä. Rinteissä ja rinteiden alla kasvupaikat vaihettuvat rehevämmiksi. Valtapuulaji näillä alueilla on kuusi ja metsätyypit ovat tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Paikoitellen rinteiden alla on soistumia. Kaksi suoaluetta Naapinkallioiden rinteiden alla täyttää
metsäalin monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän korpielinympäristön kriteerit. Metsissä on
varttuneille ja paikoitellen pitkään metsätaloustoimenpiteiden ulkopuolella olleille metsille ominaisia
piirteitä, kuten puuston monilajisuutta, eri-ikäisyyttä, latvusaukkoisuutta ja lahopuustoa. Metsäalueen
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merkittävyyttä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta lisää sen laaja koko. Naapinkallioiden alueella on merkitystä myös virkistyksen näkökulmasta. Kallioilla ja niiden alusmetsissä risteilee
useita vakiintuneessa käytössä olevia polkuja. Rinne- ja rinteenaluskuusikoissa kasvaa sekapuuna
haapaa, mikä lisää alueen houkuttelevuutta myös liito-oraville. Kallioalueiden paikoin varsin kivikkoiset rinteet lisäävät maiseman monimuotoisuutta. Alueella on myös muutamia varsin suuria siirtolohkareita.
Naapinkallioiden luoteispuolella on metsälain mukaisen säilytettävän korpielinympäristön kriteerit
täyttävä ruohokorpi. Ruohokorvessa pääpuulajeina kasvaa hieskoivu ja kuusi. Lahopuuta on tällä
hetkellä melko vähän, mutta puuston varttuneisuuden vuoksi lahopuuta on tulevaisuudessa syntymässä lisää. Ruohokorven eteläreunassa on kulkenut oja. Oja on kuitenkin ennallistunut luontaisesti
lähes täysin. Ojan kohdalla erottuu vielä paljas turvepinta, jota korpikasvillisuus vähitellen valloittaa.
Kuivattavaa vaikutusta umpeutuneella ojalla ei enää ole, joten se ei vaikuta merkittävästi kohteen
luonnontilaan. Korpikuvion lajistoon kuuluu mm. korpirahkasammal, varvikkorahkasammal, rämerahkasammal, terttualpi, soreahiirenporras, järvikorte, metsäkorte, korpiorvokki, suovehka, kurjenjalka,
korpilehväsammal, korpikaisla sekä esiintyäkseen merkittävää ravinteisuutta edellyttävät lettonauhasammal ja lettorahkasammal. Ruohokorpi vaihettuu metsäkortekorpisten laiteiden kautta tuoreeksi kuusivaltaiseksi kankaaksi. Kuviolla liikkui viime vuosina harvinaistunut ja nykyisellään vaarantuneeksi luokiteltu hömötiaispari.
Naapinkallioden metsäalueen eteläosassa kahden kalliomuodostuman välisessä painanteessa on
korpikokonaisuus, jossa esiintyy metsäkorte-, ruoho- ja saniaiskorpia. Korvessa ja sitä ympäröivissä tuoreissa kangaskuusikoissa on melko paljon lahopuustoa sitä elinympäristökseen tarvitsevalle lajistolle.
Korpikuvion keskellä kulkee ympäröiviltä rinteiltä vetensä keräävä uoma, joka kartoitushetkellä oli kuivana. Uoma ja sen ympäristö erottuivat rehevänä muusta kasvillisuudesta liikkuvan veden mukanaan
tuomien ravinteiden ansioista. Korpijuotin lajistoon kuuluu mm. korpirahkasammal, lettorahkasammal,
rämerahkasammal, varvikkorahkasammal, palmusammal, ruusukesammal, isokastesammal, lettonauhasammal, korpilehväsammal, sulkasammal, soreahiirenporras, metsäalvejuuri, mesiangervo,
lehtovirmajuuri, rönsyleinikki, rentukka, ojakellukka, metsäkorte, suo-orvokki ja nurmilauha. Kasvillisuuden perusteella kohteella saattaa esiintyä myös heikkoa lähdevaikutteisuutta.
Maankäyttösuositukset: säilytetään luonnontilaisena ja rakentamattomana mahdollisimman laajana
kokonaisuutena.
*kuvio ja sen ympäristö laajemminkin soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka liito-oravan asuttamien alueiden osalta kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena velvoittavaksi
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12 Sarakorpi

Kuva 21 Korpirämeen kasvillisuutta ja rajaus

Uhanalaiset luontotyypit: ruoho- ja heinäkorvet (EN), metsäkortekorvet (EN), sarakorvet (VU)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §: monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä
elinympäristö
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,4 ha
Luonnontilainen suokuvio, jonka keskiosa on vähäpuustoista sarakorpea ja laiteet metsäkortekorpea
ja ruohokorpea. Sarekorven pääpuulaji on kuusi, sekapuuna kasvaa mäntyjä ja hieskoivua. Kuuset
ovat kooltaan melko pieniä, sillä kasvu kosteassa suoympäristössä on verrattain hidasta. Kuusissa kasvaa runsaasti naavoja ja luppoja. Suoalue jatkuu korpirämeeltä etelään, mutta eteläosassa on tehty
metsätaloustoimia, eikä suo ole luonnontilainen. Luonnontilaisen suokuvion lajistoon kuuluu mm. tupasvilla, rämerahkasammal, punarahkasammal, pullosara, järvikorte, metsäkorte ja kurjenjalka.
Maankäyttösuositukset: suositellaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana
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13 Norouoma ja lehto

Kuva 22 Norouoman lehtokasvillisuutta ja kuvion rajaus

Uhanalaiset luontotyypit: Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, lehtokuvio
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,08 ha
Uoma ja sitä ympäröivä lehto on tunnistettu metsälakikohteeksi aikaisemmassa luontoselvityksessä
(Nuottajärvi 2000). Valtaosa lehdosta on kuitenkin tuhoutunut hakkuissa. Lehtoa on jäljellä uoman
varrella enää 50 metrin matkalla aikaisemman 370 metrin sijaan. Myös jäljellä oleva lehtoalue on
kaventunut aikaisempaan verrattuna hakkuun seurauksena. Hakkuiden seurauksena noron vesimäärä on vähentynyt myös hakkuissa säästyneen lehdon alueella, sillä hakkuuaukean keskelle jäänyt noro on kuivunut. Lehdossa noro kulkee paikoitellen piilonorona kivien alla. Jäljellä olevan lehdon
kasvilajistoon kuuluu mm. mesiangervo, rönsyleinikki, soreahiirenporras, metsälehväsammal ja ruusukesammal.
Maankäyttösuositukset: suositellaan säilyttämään luonnontilaisena ja rakentamattomana mahdollisuuksien mukaan
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14 Pitkäjärven ja Kisapirtin ympäristön metsäalueet

Kuva 23 Pitkäjärven eteläpuolista kasvillisuutta ja arvokkaan metsäkokonaisuuden rajaus. Rajaukset
metsäalueen sisällä ovat metsälakikohteita.

Uhanalaiset luontotyypit: Kosteat keskiravinteiset lehdot (NT), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU),
tuoreet runsasravinteiset lehdot (CR), vanhat kuusivaltaiset lehtomaiset kankaat (NT), vanhat sekapuustoiset lehtomaiset kankaat (VU), keski-ikäiset mäntyvaltaiset kuivahkot kankaat (NT), lähteiköt
(EN), sararämeet (VU), ombrotrofiset lyhytkorsinevat (NT)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, lehtokuvio, jyrkänne ja alusmetsä, pienveden välittömät lähiympäristöt, suoelinympäristöt
Arvoluokka: paikallisesti arvokas, valtakunnallisesti arvokas (kantopaanusammalen elinympäristö)
Pinta-ala: 47 ha
Pitkäjärven eteläpuolella Kisapirtin ympäristössä sijaitsee laaja ja monimuotoinen metsäalue. Koko
Pitkä- ja Kaukajärven eteläpuolinen metsäalue on rajattua kuviota laajempi, mutta luontoarvojen
kannalta keskeisimpään kuvioon on rajattu metsäalueen varttuneimmat ja monimuotoisimmat osat,
jotka ovat olleet pitkään talousmetsähoitotoimenpiteiden ulkopuolella. Kuviota ympäröivillä metsäalueilla on nuorta talousmetsää, eri-ikäisiä taimikoita, hakkuuaukkoja ja turvekankaita. Metsäalueella
kulkee virkistysreittejä ja polkuja ja se on tärkeä kohde luonnossa liikkumiseen ja virkistäytymiseen seudun ihmisille.
Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys 2018

31

Kisapirtin takaa Pitkäjärvelle laskeva rinne on säästynyt hakkuilta luultavasti sen jyrkkyyden ja vaikeakulkuisuuden vuoksi. Puusto rinteessä on varttunutta kuusikkoa, mutta sekapuuna kasvaa haapoja ja
muita lehtipuita paikoin runsaastikin. Rinteessä on runsaasti lahopuuta, mikä lisää metsäalueen monimuotoisuutta. Vallitseva metsätyyppi on lehtomainen kangas.
Rinteen itäosassa on metsälain mukainen monimuotoisuuden kannalta merkittävä lehtokuvio. Lehto
rajautuu idässä hakkuuaukkoon ja taimikkoon ja pohjoisessa ja lännessä vaihettuu lehtomaiseksi kankaaksi. Eteenkin lehtokuvion itäpää on varsin kivikkoinen, mikä tekee lehtolajien esiintymisestä laikuttaista. Toisaalla pensas- ja kenttäkerros ovat hyvinkin runsaita. Lehdon länsiosassa puusto on pääosin
varttunutta kuusikkoa, jonka seassa kasvaa haapaa. Itäosa lehdosta on lehtipuuvaltaisempaa,
mutta myös itäosat ovat kuusen luonnehtimia. Itäosassa kasvaa useita 10-20 vuotiaita tammen taimia. Pensas-, kenttä- ja pohjakerroksen lajistoon kuuluu mm. lehtokuusama, taikinamarja, koiranheisi,
näsiä, kevätlinnunherne, lehtokarhunsammal ja osterivinokas. Lahopuuta niin maa- kuin pystypuina
on kuviolla huomattavan paljon.
Itä-länsisuunnassa noin Pitkäjärven puolivälin paikkeilla sijaitsee noro ja noroa ympäröivä kostea
lehto. Noro alittaa lehdon poikki kulkevan polun rummussa ja jatkuu rummun ylärinteen puolella oiottuna uomana. Norolehdon puusto koostuu tuomesta, raidasta ja pihlajasta, lahopuuta on kohtalaisen runsaasti. Kohteen ruohoihin kuuluvat mm. nokkonen, karhunputki, lehtokorte, ojakellukka ja
rönsyleinikki.
Rinteessä Pitkäjärven länsipäässä on lähteikköalue. Lähteikkö koostuu haarautuvasta lähdenorosta
ja noroja ympäröivistä tihkupinnoista. Lähteikön alapuolella, noin 3 metrin etäisyydellä lähteiköstä,
on kaivettu oja. Norot päätyvät tähän ojitusojaan. Lähteikön luonnontilaa heikentää lisäksi tihkupinnan alareunassa kulkeva vanha ajoura, sekä polku, joka paikoitellen kulkee tihkupinnan päällä.
Lähteikön lajisto on ihmisvaikutuksesta huolimatta edustavaa vähäravinteisen lähteen sammallajistoa. Lajistoon kuuluu mm. korpilehväsammal, hetealvesammal, isomyyränsammal, lähdelehväsammal, kiiltolehväsammal ja korpikerrossammal. Lähteikkö on luonnontilaisen kaltainen, joten se on luettavissa metsälain mukaisiin monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeisiin elinympäristöihin.
Rinteessä Kaukajärven itäpäässä sijaitsee neljäs Kisapirtin metsien metsälakikohde. Kuuselantien varteen sijoittuu paikoitellen kaksikymmentä metriä korkea jyrkänne. Alusmetsän puusto on järeitä haapoja. Kasvillisuudessa on jyrkänteiden alusille tyypilliseen tapaan lehdon piirteitä. Lajistoon kuuluu
mm. taikinamarja, vadelma, soreahiirenporras, ketunleipä, isomyyränsammal ja palmusammal.
Kisapirtin eteläpuolisen Turvelammen ympärillä sijaitsee selvitysalueen laajin suoalue. Suon itäosa on
vähäpuustoista sararämettä. Valtaosa avosuosta on kuitenkin puutonta lyhytkorsinevaa. Suon lajistoon kuuluvat mm. pullosara, jouhisara, mutasara, tupasvilla, leväkkö, isokarpalo, rämerahkasammal,
punarahkasammal, sirorahkasammal, silmäkerahkasammal, ruskorahkasammal ja rusorahkasammal.
Suon korpilaiteilla on heikkoa ruohoisuutta. Suon pohjoisreunassa kulkee pieni ojitusoja, mutta sen
vaikutus on hyvin paikallinen suon pohjoisosassa. Valtaosa suosta on luonnontilaista.
Maankäyttösuositukset: säilytetään luonnontilaisena ja rakentamattomana mahdollisimman laajana
kokonaisuutena. Metsillä on monin paikoin potentiaalia METSO-ohjelmaan. Metsien suojelu tukisi
myös virkistysarvojen säilymistä. Virkistyksen kannalta keskeisille metsäalueille olisi tärkeä saada maisematyölupakynnys metsätaloustoimenpiteisiin. Nykyisellään polkujen seuraaminen on paikoin vaikeaa poluilla olevien hakkuutähteiden ja syvien ajourien vuoksi.
*Lähes koko kuvio soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka liito-oravan asuttamien alueiden osalta kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja
luonnontilaisena säästäminen maankäyttösuosituksena velvoittavaksi
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15 Lähteinen lehto

Kuva 24 Lähteisen lehdon kasvillisuutta ja lähteisen elinympäristön rajaus. Kuvan oikeassa reunassa
erottuu lähdekaivon kansi.

Uhanalaiset luontotyypit: lähteiköt (EN), kosteat runsasravinteiset lehdot (VU)
Luontokohdetta koskeva lainsäädäntö: Metsälaki 10 §, lehtokuvio ja pienveden välitön lähiympäristö
Arvoluokka: paikallisesti arvokas
Pinta-ala: 0,14 ha
Lehtorinteeseen sijoittuva lähteikkö. Lähteikkö koostuu kahdesta toisiinsa yhdistyvästä norouomasta.
Toinen noroista saa alkunsa lähdekaivon ylivuotovesistä, toinen noroista on koskematon. Noroja ympäröivä metsä on lehtipuuvaltaista lehtoa, jossa saniaiset kasvavat runsaana. Kuvion lajistoon kuuluu
mm lähdelehväsammal, kiiltolehväsammal, korpilehväsammal, hetealvesammal, rönsyleinikki, soreahiirenporras, mesiangervo, sinivuokko ja vadelma,
Koko lähde ei enää ole luonnontilainen, sillä osa lähdepurkaumista on otettu kaivokäyttöön, mutta
luonnontilainen noro ja ympäröivä lehto täyttävät metsälain monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeän lehtoelinympäristön kriteerit.
Maankäyttösuositukset: suositellaan säästämään rakentamattomana ja luonnontilaisena. Yhdessä
Alasen rauhoitusalueen kanssa muodostaa monimuotoisen ja kohtalaisen laajan luontokokonaisuuden.
*kuvio ja sen ympäristö laajemminkin soveltuu liito-oravalle. Mikäli kohde havaitaan liito-oravan asuttamaksi, nousee arvoluokka liito-oravan asuttamien alueiden osalta kansallisesti arvokkaaksi ja rakentamattomana ja luonnontilaisena säilyttäminen maankäyttösuosituksena velvoittavaksi
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4.5 LIITO-ORAVA
Liito-oravalle soveltuvat metsäalueet kartoitettiin kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoittamisen yhteydessä heinä- elokuussa 2018 (kuva 25). Varsinaista liito-oravakartoitusta ei tuolloin tehty, sillä liitooravakartoitukset tulee tehdä maalis-kesäkuussa. Liito-oravakartoitus tehdään liito-oravalle soveltuvilla metsäalueilla keväällä 2019.

Kuva 25 Liito-oravalle soveltuvat metsät selvitysalueella. (Rusko-Saarenmaan asemakaava-alueella
liito-oravaselvitys on tehty vuonna 2017. Sen tuloksen on luettavissa ko. luontoselvityksestä (Nuottajärvi 2017).)
Liito-oravalle soveltuvia metsiä ovat vanhat kuusikot. Soveltuvuutta liito-oravalle lisää haapojen tai
muiden lehtipuiden esiintyminen sekapuustona kuusien joukossa. Selvitysalueen metsät ovat pääosin
hoidettua talousmetsää ja valtaosa niistä on liito-oravan esiintymisen kannalta liian nuorta. Vuonna
2017 laaditussa Saarenmaa-Ruskon asemakaava-alueen luontoselvityksessä löydettiin muutamia
liito-oravan elinpiirejä, jotka sijoittuvat Saarenmaantien eteläpuolelle. Tässä luontoselvityksessä havaituille liito-oravalle soveltuvista elinympäristöistä osalle sijoittuu Hertta-tietokannan vanhoja liito-oravahavaintoja (liite 1), joten liito-oravahavaintojen tekeminen keväällä 2019 liito-oravalle soveltuvissa
elinympäristöissä on hyvin todennäköistä.
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Liito-oravalle soveltuvat metsäalueet ovat pitkälti samoja alueita, joille sijoittuvat myös muut luontoarvot. Arvokkaat luontokohteet (esitelty kohdassa 4.4) sijaitsevat pääosin alueilla, jotka ovat myös
liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä. Arvokkaiden luontokohteiden ja liito-oravalle soveltuvien
metsäalueiden päällekkäisyys on esitetty kuvassa 26.

Kuva 26 Liito-oravalle soveltuvien metsäalueiden (rajattu lilalla värillä karttaan) päällekkäisyys muiden arvokkaiden luontokohteiden kanssa (kartassa keltaisia, punaisia ja vihreitä kuvioita).

4.6 LINNUSTO
Laaja metsäinen selvitysalue koostuu vaihtelevista elinympäristöistä, minkä vuoksi se tarjoaa elinympäristöjä niin arvolajeille kun tavanomaiselle metsälajistolle. Selvitysalue on pääosin rakentamatonta,
joten siellä viihtyy monia laajoja metsäalueita ja rauhallisuutta suosivia lajeja, kuten peto- ja metsäkanalintuja. Metsät ovat pääosin voimakkaasti hoidettua talousmetsää, mikä asettaa rajoitteita lajien esiintymiselle. Pienet vahanmetsän laikut ovat tärkeitä monille vanhaa puustoa edellyttäville lajeille. Todennäköisesti linnuston kannalta tärkeimpiä metsäkuvioita ovat ne alueet, jotka on rajattu
arvokkaiksi luontokohteiksi jo muiden monimuotoisuusarvojensa perusteella.
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Linnuston arvolajihavainnot painottuvat selvitysalueella Pitkäjärven ja Kaukajärven rannoille ja rantametsiin sekä Kisapirttiä ympäröiville metsäalueille (liite 2). Havaintojen painottumista ko. alueelle selittänee yhtäältä elinympäristöjen monipuolisuus ja luonnontilaisuus ja toisaalta harrastajien liikkumisen ja havainnoinnin painottuminen Kisapirtin virkistysmetsäalueille. Valtaosa muista selvitysalueen
arvolajihavainnoista sijoittuu teille. Myös selvitysalueen uhanalaisimman lajin, mehiläishaukan (ENerittäin uhanalainen), havainto on tehty Saarenmaantieltä, minkä vuoksi se on todennäköisesti havainto ylilennosta.

laji

uhanalaisuus (valtakunnallinen)

lintudirektiivi

haapana
VU - vaarantunut
harmaapäätikka
LC - elinvoimainen
x
helmipöllö
NT - silmälläpidettävä
x
hiirihaukka
VU - vaarantunut
hömötiainen
VU - vaarantunut
isokoskelo
VU - vaarantunut
kaakkuri
LC - elinvoimainen
x
kanahaukka
NT - silmälläpidettävä
kuikka
LC - elinvoimainen
x
kurki
LC - elinvoimainen
x
laulujoutsen
LC - elinvoimainen
x
liro
NT - silmälläpidettävä
x
mehiläishaukka
EN - erittäin uhanalainen
x
palokärki
LC - elinvoimainen
x
pikkulepinkäinen
LC - elinvoimainen
x
pikkusieppo
LC - elinvoimainen
x
pohjantikka
LC - elinvoimainen
x
punatulkku
VU - vaarantunut
punavarpunen
NT - silmälläpidettävä
pyy
LC - elinvoimainen
x
taivaanvuohi
VU - vaarantunut
teeri
NT - silmälläpidettävä
tervapääsky
VU - vaarantunut
x
töyhtötiainen
VU - vaarantunut
viherpeippo
VU - vaarantunut
Taulukko 1 Selvitysalueella esiintyvät linnuston arvolajit ja lajien statukset (havaintolähde: Pirkanmaan
ELY-keskuksen tietokanta, Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen Tiira-tietokanta)
Selvitysalueella havaitut arvolajit on listattu taulukossa 1. Havaintojen sijainnit on esitetty liitteessä 2,
joka on tarkoitettu ainoastaan viranomaiskäyttöön. Rusko-Saarenmaan asemakaavan suunnittelualueella sijaitsevan sääksenpesän suojavyöhyke ulottuu tämän luontoselvityksen alueelle (Nuottajärvi
2017, liite 3). Selvitysalueelle ei anneta em. suojavyöhykkeen lisäksi erityisiä linnustosta aiheutuvia
maankäyttösuosituksia, sillä linnuston kannalta arvokkaimmat alueet ovat todennäköisesti yhteneväisiä arvokkaiden elinympäristöjen kanssa (ks. kohta 4.4). Laajan yhtenäisen metsäalueen säilyttäminen Pitkäjärven ja Kaukajärven eteläpuolella tukee myös elinympäristöjen pirstaloitumisesta kärsivien
lintulajien elinmahdollisuuksien säilymistä kaava-alueella.
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4.7 EKOLOGISET YHTEYDET
Elinympäristöjen pirstoutuminen on yksi keskeinen syy maailmanlaajuiseen monimuotoisuuden hupenemiseen. Kaavan laatimisen seurauksena olemassa olevat luontoelinympäristöt usein pienenevät.
Ekologisten yhteyksien tavoitteena on säilyttää luonto ja lajit elinvoimaisina pienenevillä elinalueilla.
Eristyneessä elinympäristössä elävässä populaatiossa sisäsiittoisuus muodostuu uhkaksi lajin säilymiselle. Ekologisia yhdyskäytäviä pitkin lajit pääsevät liikkumaan elinalueelta toiselle ja geenit sekoittuvat, minkä seurauksena lajeilla on huomattavasti paremmat todennäköisyydet säilyä elinvoimaisena
verrattuna eristyneeseen tilanteeseen, jossa ekologisia yhteyksiä eli elinympäristölaikkujen välillä ei
ole. Huolehtimalla ekologisten yhteyksien riittävästä määrästä ja laadusta kaavasuunnittelun yhteydessä, voidaan varmentaa ekosysteemien toimivuuden säilymistä luontoelinympäristöissä, joiden
pinta-ala pienenee kaavan toteutumisen seurauksena pienenee.

Kuva 27 Tarkastelu Tampereen kaupunkiseudun ekologisista yhteyksistä Saarenmaan osayleiskaavaalueen ympäristössä(Pirkanmaan ELY-keskus, julkaisematon aineisto 2018)
Saarenmaan osayleiskaava-alue on nykyisellään metsäinen, minkä vuoksi alueella kulkee useita seudullisia ekologisia yhteyksiä (kuva 27). Kyseiset ekologiset yhteydet on määritetty Pirkanmaan ELYSaarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys 2018
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keskuksen laatimassa Tampereen kaupunkiseudun viherrakenneselvityksessä (2018, julkaisematon aineisto). Kartassa esitetyt viheryhteyksien sijainnit ovat suuntaa-antavia ja ilmaisevat yhteystarvetta
arvokkaiden luontokohteiden välillä. Varsinainen arvokkaita luontokohteita yhdistäväekologinen yhteys voidaan kaavasuunnittelun edetessä sijoittaa maankäytön ja luontoselvityksessä havaittujen arvokkaiden luontokohteiden kannalta mielekkäästi.
Saarenmaan osayleiskaavan maankäytön suunnittelussa tulee turvata ekologisten yhteyksien katkeamaton jatkuminen Pitkäjärven ja Kaukajärven eteläpuolella kohti Tampereen rajaa sekä toisaalta
paikallisena yhteytenä kohti Kangasalan itäisempiä osia. Kaavasuunnittelussa on huomioitava myös
kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuva pohjois-eteläsuuntainen yhteyskäytävä, joka kulkee Vatialan
hautausmaan kautta kohti Kangasalan harjujaksoa. Tampereen kaupunkiseudulla pohjois-eteläsuuntaisia ekologisia yhteyksiä on hyvin vähän, joten Vatialan yhteyden turvaaminen täytyy huomioida
myös Saarenmaan osayleiskaavahankkeessa.
Näiden Kaukajärven ja Pitkäjärven etelärannan yhteysreittien lisäksi Saarenmaan osayleiskaavan
suunnittelualueella on kaksi muutakin seudullista ekologista reittiä, jotka tulee säilyttää toimivina aluetta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Suunnittelualueen länsiosassa säilytetään Tampereen suuntaan Hervantajärvelle jatkuva viheryhteys. Suunnittelualueen keski- tai itäosista varataan reitti myös
etelän/lounaan laajoja metsäalueita kohti.

Kuva 28 Saarenmaan osayleiskaava-alueen seudulliset ekologiset yhteydet (violetilla viivalla) ja esimerkkejä vaihtoehtoisista reiteistä seudullisille ekologisille yhteyksille (mustalla viivalla). Kuviorajauksina on esitetty liito-oravalle soveltuvia metsiä ja arvokkaita luontokohteita.
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Kaavasuunnittelun yhteydessä ekologisille yhteyksille määritellään luonnonmonimuotoisuuden ja
ekosysteemien toiminnan sekä toisaalta muun maankäytön sijoittelun kannalta mielekkäimmät sijainnit. Kuvassa 28 on esitetty vaihtoehtoisia linjauksia suunnittelualueen sen ympäristöön yhdistävälle
ekologiselle verkostolle. Seudullisista yhteyksistä itäisempi olisi luontoarvojen säilyttämisen kannalta
järkevää sijoittaa kulkemaan Naapinkallioiden metsäalueen kautta.

5 YHTEENVETO
Saarenmaan osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu Kangasalan länsiosaan Tampereen rajalle nykyisellään pääosin metsäiselle alueelle. Tämän luontoselvityksen selvitysalue kattaa koko osayleiskaavan suunnittelualueen lukuun ottamatta sen keskelle sijoittuvaa Saarenmaa-Ruskon asemakaavan
suunnittelualuetta, jolle erillinen luontoselvitys laadittiin vuonna 2017.
Luontoselvityksen yhteydessä tunnistettiin selvitysalueelta kaksi luontoarvoiltaan rikasta laajaa metsäkokonaisuutta: Kisapirtin ympäristön metsät Pitkäjärven eteläpuolella sekä Naapinkallioiden metsäalue selvitysalueen keskiosassa. Suunnittelualueen viherverkosto suositellaan rakentamaan näiden
kohteiden pohjalta. Lisäksi suunnittelualueella havaittiin 13 pienialaista arvokasta luontokohdetta, joiden säilyttämistä suositellaan, jotta alueen rakentuessa kyettäisiin säilyttämään myös osa alueen
luonnonmonimuotoisuudesta. Selvitysalueen metsissä sijaitsee useita pieniä lehtokuvioita, mitä selittää se, että selvitysalue sijaitsee Etelä-Hämeen lehtokeskukseksi kutsutun lehtojen esiintymiskeskittymän alueella. Selvitysalueen koillisosassa sijaitsee Alasen rauhoitusalue, joka on luonnonsuojelulailla
suojeltu suojelualue.
Selvitysalueen kautta kulkee seudullisesti arvokkaita ekologisia yhteyksiä, joiden säilyminen on syytä
turvata kaavasuunnittelun yhteydessä.
Luontoselvityksen yhteydessä ei selvitetty liito-oravien esiintymistä. Tässä luontoselvityksessä tunnistetut liito-oravalle soveltuvat elinympäristöt kartoitetaan liito-oravan esiintymisen suhteen keväällä
2019. Kohteiden maankäyttösuosituksen on syytä tarkastaa liito-oravakartoituksen jälkeen uudestaan.
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