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JOhdANTO

Ojalan ja Lamminrahkan ympäristö- ja maise-
maselvityksen osiossa A tarkastellaan Ojalan 
ja Lamminrahkan alueiden maisemarakennetta 
ja maisemakuvaa sekä niiden vaikutusta alu-
eiden rakennettavuuteen ja maankäytön suun-
nitteluun. Maisemarakennetta on tarkasteltu 
niin elottoman ja elollisen luonnonympäristön 
kuin maiseman perusrungonkin osalta. Maise-
marakenteella tarkoitetaan maastorakenteen 
sekä siinä toimivien luonto- ja kulttuuriproses-
sien muodostamaa dynaamista kokonaisuutta. 
Maisemarakenne voidaan pelkistää maiseman 
topografisgeologiseksi perusrungoksi, jolloin 
maiseman vyöhykkeisyys tulee esiin. Elotto-
man luonnonympäristön osalta tässä on tutkittu 
alueen maa- ja kallioperää, maastorakennetta 
sekä vesi- ja ilmasto-olosuhteita. Maisemaku-
valla tarkoitetaan maiseman silmin havaittua 
ilmiasua. Maisemakuvan osalta tässä selvityk-
sessä on tarkasteltu maiseman tilarakennetta, 
maamerkkejä, näkymiä sekä maiseman arvoja 
ja ongelma-alueita. Elollisen luonnonympäristön 
osalta on osiossa B laadittu erillinen eliöstö- ja 
biotooppiselvitys. Eliöstö- ja biotooppiselvitys 
on luettavissa Lamminrahkan osalta Suunnitte-
lukeskus Oy:n laatimasta Ojala – Lamminrahka 
maisemaselvityksestä (26.4.2004). Tampereen 
kaupungin osalta eliöstö- ja biotooppiselvitys on 
päivitetty kesän ja syksyn 2008 aikana ja liitet-
ty osaksi tätä ympäristö- ja maisemaselvitystä. 
Johtopäätökset-osiossa on pohdittu selvitys-
aineiston pohjalta maiseman rakennettavuutta 
sekä laadittu maankäytön suunnittelun avuksi 
koostekartta.

yleistä

Ojala – Lamminrahkan maisemaselvitys on laa-
dittu Tampereen kaupungin Suunnittelupalvelui-
den Selvitys- ja arviointiryhmässä kesän 2007 
aikana ja sitä on työstetty edelleen vuoden 2008 
aikana, jolloin päivitettiin mm. liito-oravaselvitys 
sekä eliöstö- ja biotooppiselvitys, jotka laadittiin 

ainoastaan Tampereen osalta. Maisemaselvitys 
on laadittu perusselvitysmateriaaliksi palvele-
maan yleiskaavoitusta ja muuta maankäytön 
suunnittelua. Tavoitteena on ollut koota yhteen 
olemassa oleva selvitysaineisto sekä täydentää 
ja päivittää aineistoa mm. eliöstö- ja biotooppi-
selvitysten sekä maisemarakenteellisen ja mai-
semakuvallisen tarkastelun osalta.

Riittävät tiedot maisemaselvityksen pohjaksi on 
kerätty kirjallisuus-, kartta- ja maastotyöskente-
lyllä. Selvityksen taustamateriaalina on käytetty 
Tampereen kaupungin kartta- ja paikkatietoai-
neistoja, ilmakuvia, aiemmin laadittuja selvityk-
siä, muita kirjallisia lähteitä sekä maastossa teh-
tyjä havaintoja. 

Työryhmä

Ympäristö- ja maisemaselvitystyötä on ohjannut 
ympäristöarkkitehti Kaarina Kivimäki. Maisema-
osion selvitystyöstä on vastannut maisema-ark-
kitehtiyo Aino Seppänen. Eliöstö- ja biotooppi-
selvityksen laadinnasta on vastannut Tampe-
reen Ojalan osalta ympäristösuunnittelija FM 
Kari Korte ja Kangasalan Lamminrahkan osalta 
FM, biologi Marja Nuottajärvi Suunnittelukeskus 
Oy:sta (Ojala-Lamminrahkan maisemaselvitys, 
SKOY 2004). Tähän työhön liittyvistä kartoista, 
valokuvista ja työn taitosta on vastannut maise-
ma-arkkitehtiyo Aino Seppänen sekä suunnitte-
lija Henna Blåfield.

JOhdANTO
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JOhdANTO

KUVA 1. Ojala - Lamminrahkan maisemaselvitysalue sijaitsee Tampereen koillisosassa Kangasalan kunnan rajalla. 
Maisemaselvitysalue on merkitty karttaan punaisella.

Aluekuvaus

Ojala – Lamminrahkan maisemaselvitysalue 
sijaitsee Tampereen ja Kangasalan rajalla. Län-
nessä ja pohjoisessa selvitysalue rajautuu Jy-
väskyläntiehen, etelässä Lahdentiehen ja  Tam-
pere – Jyväskylä-rautatiehen, idässä leveään 
110-400 kV voimalinjaan ja koillisessa Kangasa-
lan kunnan rajaan.

Selvitysalue on nykyisellään pääosin rakenta-
matonta metsämaata. Alueen länsiosassa si-
jaitsevat Tampereen koilliset asuinalueet: Atala, 
Tasanne, Olkahinen ja Kumpula. Pääosa alueen 
rakentamisesta sijoittuu Aitolahdentien varteen 
moreeniselänteen Olkahisenlahden puoleiselle 
rinteelle. Myös Ojankyläntien molemmin puolin 
on sijoittunut asutusta. Asuinalueilla on pää-
osin omakoti- ja rivitalorakennuksia. Atalassa 

on myös muutama pienkerrostalo sekä pien-
teollisuutta. Valtaosa selvitysalueen rakennus-
kannasta on 1980- ja 1990-luvuilta. Kumpulas-
sa, Maurinkylässä ja Aitolahdentie varressa on 
myös 1950- ja 60-luvuilla rakennettuja asuin-
rakennuksia. Selvitysalueen pohjoisosassa si-
jaitseva Tampereen korkeimpiin kohtiin kuuluva 
Aitovuori on puolustusvoimien aluetta. Aitovuo-
rella sijaitsee Etelä-Suomen Lennonvarmistus-
keskus. Aitovuoren lounaispuolella on Hämeen 
ampujien ampumarata.



�Ojala - Lamminrahka ympäristö- ja maisemaselvitys

Kaavoitustilanne

Pirkanmaan ensimmäisessä maakuntakaavas-
sa (29.3.2007) suurin osa maisemaselvitysalu-
eesta on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. 
Alueen poikki kulkee itä – länsisuuntainen seu-
dullinen viheryhteys. Etelään Lamminrahkan 
alueelle, Lahdentien varteen ja pohjoiseen Haa-
pakorven alueelle, Jyväskyläntien varteen on 
merkitty seudullisesti merkittävät työpaikka-alu-
eet. Metsäiset alueet on merkitty maa- ja metsä-
talousvaltaisiksi alueiksi. 

Tampereen kantakaupungin yleiskaavaan (päi-
vätty 27.5.1998) on merkitty teollisuusaluevara-
ukset Petäjässuon alueelle Lahdentien varteen 
ja Aitovuoren koillispuolelle Jyväskyläntien var-
teen. Ojalan kohdalle on merkitty nykyistä laa-
jempi pientalovaltainen asuntoalue. Halimas-
järven pohjoispuolinen luonnonsuojelualue on 
suojeltu luonnonsuojelulainsäädännön nojalla. 
Halimasjärven ja luonnonsuojelualueen ympä-
ristö on merkitty virkistysalueeksi (VLM/VLL).

Kangasalan taajamien osayleiskaavassa 
(11.12.2000) suurin osa selvitysalueelle jääväs-
tä alueesta on merkitty maa- ja metsätalousalu-
eeksi tai virkistysalueeksi. Lamminrahka on va-
rattu teollisuudelle ja asumiselle.

JOhdANTO
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MAISEMARAKENNE

1. MAISEMARAKENNE

Maisemarakenne muodostuu ekologisista pe-
rustekijöistä, elollisesta ja elottomasta luonnosta 
sekä niiden vuorovaikutussuhteista. Myös ihmi-
sen tekemät ympäristöt kuuluvat kiinteänä osa-
na maisemarakenteeseen.

Elottoman luonnonympäristön osalta tässä sel-
vityksessä on tutkittu Ojalan – Lamminrahkan 
maa- ja kallioperää, maastorakennetta, vesisuh-
teita sekä ilmastotekijöitä. Eloton luonnonympä-
ristö määrää kullekin paikalle luonteenomaisen 
kasvupaikkatyypin ja siihen sopivan kasviyhdys-
kunnan, joka puolestaan tarjoaa elinympäristön 
alueen eläimistölle. 

Elolliseen luonnonympäristöön kuuluvat kasvil-
lisuus, eläimistö ja mikro-organismit. Elollisen 
luonnonympäristön osalta Ojalan – Lammin-
rahkan alueesta on laadittu erillinen eliöstö- ja 
biotooppiselvitys vuonna 2004, jota Tampereen 
kaupungin osalta on päivitetty ja liitetty tähän 
Ojala - Lamminrahkan maisemaselvitykseen.

1.1 MAA- JA KALLIOPERÄ

Tampereen kallioperän synty ajoittuu lähes 2000 
miljoonan vuoden päähän. Kallioperä määrittää 
osaltaan maiseman perusrungon, mittasuhteet, 
suuntautuneisuuden ja rytmin.  Ravinteisuuten-
sa ja rapautumisalttiutensa kautta kallioperä vai-
kuttaa myös alueelle ominaisen kasvillisuuden 
muodostumiseen. Ojala – Lamminrahka kuuluu 
kallioperältään Tampereen liuskealueeseen, 
joka on leveimmillään noin 20 km ja ulottuu kat-
konaisena Kankaanpäästä Luhangan tienoille. 

Se rajautuu pohjoisessa Keski-Suomen grani-
toidikompleksiin ja etelässä Pirkkalan migmatiit-
tialueeseen. 

Maaperä tasoittaa kallioperän epätasaisuuksia 
ja tasaa korkeuseroja. Maaperä määrittää myös 
alueen rakennettavuusominaisuudet, kasvuolo-
suhteet sekä muodostaa yhdessä vesi- ja ilmas-
to-olosuhteiden kanssa elinympäristön eri kasvi- 
ja eliölajeille. 

Maaperä voi muodostaa myös kallioperästä 
riippumattomia pinnanmuotoja, jotka ovat mit-
tasuhteiltaan kuitenkin selvästi pienempiä kuin 
kallioperän muodostumat. Suomen maaperä on 
muodostunut viimeisen jääkauden aikana ja sen 
jälkeen. Kalliota peittää Suomessa keskimäärin 
seitsemän metrin paksuinen mineraalimaapei-
te.

1.1.1 Kallioperän yleispiirteet

Selvitysalueen suurimmat kallioselänteet jäävät 
Vastarannanojan itäpuolelle ja Halimasjärve-
nojan koillispuolelle (ks. kuva 11). Kallioselän-
teiden lakialueilla esiintyy paikoin maaperän 
peittämättömiä kalliopaljastumia. Vain ohuen, 
noin 0,5 metrin maakerroksen peittämät alueet 
katsotaan myös kallioisiksi alueiksi. Kasvillisuu-
den kannalta nämä ovat avokallioita suotuisam-
pia, mutta rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan 
samankaltaisia. Selvitysalueen suurimmat kal-
liopaljastumat ovat Aitovuorella ja Kumpulassa. 
Alueen runsas kallioisuus näkyy maiseman pie-
nipiirteisyytenä ja vaihtelevuutena sekä kalliojyr-
känteiden runsautena.

A. MAISEMASELVITYS
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KUVA 2. Selvitysalueen kallioperä.

MAISEMARAKENNE

Tampereen kallioperälle on tyypillistä erisuun-
taisten ja –ikäisten ruhjelinjojen runsas esiin-
tyminen. Kallioperän ruhjeet ovat syntyneet 
maankuoren liikkeiden yhteydessä. Selvitysalu-
eella ruhjelinjat erottuvat maisemassa puro- ja 
vesistöuomina sekä paikoin jyrkkien kalliosei-
nämien rajaamina kapeina painanteina. Kallio-
perän ruhjeet muodostavat Olkahisenlahdelta 
Halimajärvelle ulottuvan, maisemassa selvästi 
havaittavan pitkän, kapean, luode-kaakkosuun-
taisen murroslaakson.

Kivilajit

Selvitysalueen hallitsevana kivilajina on hapan, 
heikosti rapautuva ja niukkaravinteinen suonig-
neissi, joka on myös Tampereen yleisin kivilaji. 
Tampereen Halimasjärven pohjoispuolella esiin-
tyy myös ravinnevaikutuksiltaan edullisempia 
gabroa, amfiboliittia, fylliittiä sekä kiilleliusketta. 
Gabron suotuisa vaikutus emäksisenä, runsaas-
ti magnesiumia ja rautaa sisältävänä kivilajina 
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KUVA 3. Selvitysalueen maaperä.

MAISEMARAKENNE

näkyy mm. Halimasjärven luonnonsuojelualu-
een monipuolisessa kasvillisuudessa.

1.1.2 Maalajit

Pääosa Suomen maalajeista on syntynyt jääkau-
den loppuvaiheessa tai sen jälkeen. Syntytapan-
sa perusteella maalajit jaetaan kivennäismaala-
jeihin ja eloperäisiin maalajeihin. Kivennäismaa-
lajit voidaan edelleen jakaa lajittumattomiin mo-

reeneihin sekä lajittuneisiin maalajeihin. Maalajit 
sijoittuvat yleensä maaston korkeussuhteiden 
mukaisesti. Selänteiden lakialueilla ja ylärinteillä 
kallioperää peittävä maakerros on ohuempi ja 
kasvillisuus karumpaa kuin alavammilla mailla.
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KUVA 4. Ohuen moreenikerroksen peittämät kallioiset 
laet ovat kasvillisuuden suhteen kulutuskestävyydeltään 
heikkoja.

MAISEMARAKENNE

Moreenit

Moreeni on syntynyt jääkauden aikana jäätikön 
mukana kulkeutuneen mineraalimaa-aineksen 
kerrostuessa. Moreeni on lajittumatonta, karke-
arakeista maa-ainesta, joka sisältää lohkareita 
ja erikokoisia kiviä. Suurin osa moreenista on 
pohjamoreenia, joka verhoaa kallioperää ohueh-
kona, 1-4 metrin paksuisena kerroksena.

Hiekkamoreeni on ravinteisuudeltaan ja koste-
usolosuhteiltaan sopivaa metsämaata. Viljelys-
maaksi hiekkamoreeni puolestaan on liian kui-
vaa ja kivistä. Rakentamiseen moreeni soveltuu 
kantavana ja routimattomana maalajina hyvin. 

Ohuen moreenikerroksen peittämät kalliolaet ja 
ylärinteet ovat kuitenkin kulutuskestävyydeltään 
heikkoja ja niiden kasvillisuus on muutoksille hy-
vin herkkää. Selänteiden kallioiset laet tulisi säi-
lyttää ympäristöä rikastuttavina tekijöinä ja mai-
semallisesti arvokkaina alueina. Kallioalueiden 
rakentamisessa tulee myös huomioida louhin-
nan aiheuttamat lisärakentamiskustannukset.

Selvitysalueen maaperä on valtaosin hiekka-
moreenin peittämää. Moreenin pinta noudattaa 
pääpiirteissään kallioperän muotoja loiventaen 
kallioselänteiden rinteitä. Ohuimmillaan moreeni 
peittää Olkahisenlahden ja Halimajärven välisiä 
kallioselänteitä, lakialueiden jäädessä paikoin 
avokallioisiksi. Moreenikerroksen paksuus ja sa-
malla maaperän ravinteisuus kasvaa alarinteille 
siirryttäessä. 

hienorakeiset maalajit

Hienorakeisia kivennäismaalajeja, savea ja hie-
sua, esiintyy selvitysalueen alavimmissa pai-
nanteissa. Pienialaisia savikoita on Tampereen 
puolella Atalan ympäristössä, Olkahisenlahden 
itä- ja eteläpuolella, Ojalankyläntien molemmin 
puolin sekä Aitovuoren pohjoispuolella. Hiesua 
on pienialaisena esiintymänä Kangasalan puo-
lella selvitysalueen eteläosassa Riesossa. Hie-
norakeiset maalajit ovat rakentamiseen yleensä 
heikosti soveltuvia routivuutensa ja heikon kan-
tavuutensa vuoksi. 
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KUVA 5. Selvitysalueen poh-
joislaidalla sijaitsevan Väljä-

suon maaperä on saraturvetta. 
Ojitettu suo on suotyypiltään 

suurimmaksi osaksi isovarpu-
rämettä.

MAISEMARAKENNE

Eloperäiset maalajit

Eloperäiset turvekerrostumat ovat syntyneet 
jääkauden jälkeen huonosti vettä läpäisevil-
le alustoille.  Turve-esiintymät ovat hiilipitoisia 
maalajeja, jotka ovat muodostuneet kasvijät-
teiden epätäydellisen, hapettoman maatumi-
sen tuloksena. Turvemaiden ominaisuuksiin ja 
viljelyarvoon vaikuttaa vallitsevan kasvijätteen 
ohessa turpeen maatumisaste. Selvitysalueella 
on eloperäisiä saraturvealueita melko runsaasti. 
Suurimmat yhtenäiset saraturve-esiintymät ovat 
Tampereen ja Kangasalan rajalle jäävät Lam-
minrahkansuo, Väljäsuo ja Petäjässuo. Pienia-
laisempia turve-esiintymiä on selänteiden sois-
tuneissa painanteissa. Turvealueet säätelevät 
alueen vesitasapainoa joten niiden rakentamista 
tulisi harkita tarkkaan. Routivina ja kantamatto-
mina turvealueet soveltuvat huonosti rakentami-
seen.

Täytemaat

Selvitysalueen suurimmat täytöt liittyvät tie- ja 
maarakennustöihin. Jyväskyläntie sivuaa sel-
vitysaluetta lännessä ja Lahdentie etelässä. 
Suurimmat täytöt ovat valtateiden risteyksessä 
Alasjärven eritasoliittymässä sekä Lahdentien 
Atalan liittymässä. Jyväskyläntie ylittää Olkahi-
senlahden Hepo- ja Vastarannansaarten kautta. 
Saarten ja mantereen väliin on jätetty lyhyet ma-
talat sillat, muutoin lahden ylitys on rakennettu 
maavalleilla.
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KUVA 7. Ojalan - Lamminrahkan korkeus-
malli liitettynä Tampereen kantakaupun-
gin korkeusmalliin. Maisemaselvitysalue 

on rajattu mustalla pistekatkoviivalla.

KUVA 6. Paikoin jyrkkärinteiset kallioiset selänteet luonneh-
tivat Ojalan – Lamminrahkan maisemaa. Kuvassa murros-
laaksoa reunustava kalliojyrkänne Ojalankyläntien varressa.

MAISEMARAKENNE

1.2 MAASTORAKENNE

Maastorakenne kuvastaa kallio- ja maaperän 
rakennetta. Maaston korkeuserot vaikuttavat 
alueen tuuli-, lämpö- ja vesisuhteisiin sekä valoi-
suuteen. Välillisesti maastonmuodot vaikuttavat 
myös kasvillisuuden muodostumiseen.

1.2.1 Korkeussuhteet

Selvitysalue on korkeussuhteiltaan pienipiirteistä 
ja vaihtelevaa, suhteellisten korkeuserojen olles-
sa suurimmillaan noin 40-50 metriä. Korkeuserot 
ovat suurimmillaan alueen pohjoisosassa. Ete-
läosaa puolestaan luonnehtivat pienet korkeus-
vaihtelut. Aitovuori sekä Lamminrahkan suota 
ympäröivät kallioalueet ovat korkeussuhteiltaan 
merkittävimmät. Lamminrahkan suon eteläisen 
kallioselänteen huippu kohoaa 167,5 metriin ja 
selvitysalueen korkein kohta, Tampereen kor-
keimpiin huippuihin kuuluva Aitovuori, 175 met-
riin. Kallioselänteiden väliin jää selvitysalueen 
poikki Olkahistenlahdelta Halimajärvelle kul-
keva luoteis-kaakkosuuntainen murroslaakso, 
jota reunustavat paikoin jyrkät kallioseinämät. 
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KUVA 8. Selvitysalueen korkeussuhteet.

MAISEMARAKENNE

Alavimmat aluekokonaisuudet ovat Kenkirajan – 
Petäjässuon – Rieson alue etelässä, Väljäsuon 
alue selvitysalueen keskiosassa, Haapakorven 
ympäristö pohjoisessa sekä Olkahisenlahden 
ranta-alueet. Lamminrahkan suoalue on maas-
torakenteeltaan tasaista, mutta se sijaitsee suh-
teellisen korkealla maastossa. Näsijärven pin-
nan korkeusasema on +95.4 metriä.

1.2.2 Kaltevuudet

Rinteiden kaltevuus vaikuttaa maaston raken-
nettavuuteen. Yli 25% kaltevat rinteet vaativat 
rakennusteknisiä erityisratkaisuja, jotka voivat 
aiheuttaa rakentamiselle huomattavia lisäkus-
tannuksia. Jyrkkien rinteiden rakentaminen ai-
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KUVA 9. Selvitysalueen kaltevuudet.

MAISEMARAKENNE

heuttaa myös muutoksia sekä alueen vesitalo-
uteen että maisemaan. Selvitysalueella on run-
saasti jyrkkiä rinteitä, jotka toimivat maisematilaa 
rajaavina elementteinä.  Yli 25% kaltevia rintei-

tä selvitysalueella on Aitovuoren länsirinteellä, 
murroslaaksoa reunustavilla kalliojyrkänteillä, 
Kumpulassa, Halimasjärven pohjoisrannalla 
sekä Lamminrahkan suon eteläpuolella.
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KUVA 10. Suurvaluma-alueet.

MAISEMARAKENNE

1.3 VESISUhTEET

Vesistöalue muodostuu valuma-alueista ja mo-
nimuotoisesta uomien ja järvien verkostosta. 
Vedenjakajat rajaavat valuma-alueita. Maan-
pinnan muoto ja korkeussuhteet määräävät 
vedenjakajien, uomien ja järvien muodot sekä 
valumasuunnat. Alueelliset päävedenjakajat 
myötäilevät maaston korkeimpia lakia, mutta si-
vuvedenjakajat jatkuvat maaston alimpiin osiin 
asti, jakaen suurvaluma-alueet pienempiin ve-
denjakajien rajaamiin valuma-alueisiin. Veden-
jakajaselänteiltä pinta- ja pohjavedet virtaavat 
maaston alempiin osiin muodostaen kosteita 
painanteita, soita, ojia ja puroja, jotka vähitellen 
kehittyvät joiksi ja järviksi.

Selvitysalueen tärkeimmät pintavedet ovat Nä-
sijärven Olkahisenlahti ja Halimasjärvi. Selvitys-
alueen suurimmat suot, Lamminrahka, Väljäsuo 
ja Petäjässuo sijaitsevat Tampereen ja Kanga-
salan rajalla. Lisäksi alueella on useita pienia-
laisia soita ja soisia painanteita. Selvitysalueen 

virtavedet ovat pääosin ojia, mutta alueella on 
myös muutama luonnontilaisena säilynyt puro. 
Alueella ei ole varsinaisia pohjavedenmuodos-
tumisalueita.

1.3.1 Valuma-alueet

Selvitysalueen poikki kulkee pohjois- eteläsuun-
taisesti ja luode-kaakkosuuntaisesti polveileva 
alueellinen päävedenjakaja. Päävedenjakajlta 
vedet valuvat lännessä ja pohjoisessa Näsijär-
veen, idässä Halimajärven kautta Vesijärveen ja 
etelässä Alasjärven ja Viinikanojan kautta Pyhä-
järveen.
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KUVA 11. Selvitysalueen vesisuhteet.

MAISEMARAKENNE

halimasjärven valuma-alue

Suurvaluma-alueiden sisälle muodostuu useita 
pienvaluma-alueita, joista ehdottomasti merkittä-
vin on Halimasjärven valuma-alue. Luonnontilai-
sena säilynyt Halimasjärvi saa vetensä pääosin 
328 hehtaarin laajuiselta valuma-alueelta järven 
itä- ja kaakkoispuolelta. Valuma-alue käsittää 

suoalueita ja suojeltuja lehtoja. Järven pohjois-
puolella sijaitsevan luonnonsuojelualueen halki 
kulkee järveen laskeva Halimasjärvenoja, joka 
saa vetensä Lamminrahkan suolta. Toinen Hali-
masjärven laskuojista, Ollinoja, saa alkunsa mo-
reeniselänteeltä kaakosta. Halimasjärvi laskee 
vetensä Tasanteen asuinalueen halki virtaavan 
laskuojan kautta Olkahisenlahteen.
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MAISEMARAKENNE

2.3.2 Järvet

Selvitysalueen suurimmat järvet ovat Näsijärven 
Olkahisenlahti ja Halimasjärvi. Selvitysalueen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee kolme pie-
nialaista järveä, Katajajärvi, Porrasjärvi ja Vähä 
Halimajärvi. Pienet järvet sijaitsevat Olkahisen-
lahden ja Halimajärven välisen murroslaakson 
Kangasalan puoleisessa päässä. Murroslaak-
son pohja on soistunutta ja kosteaa. Pienet jär-
vet ovat Katajajärven virkistyskäyttöä lukuun ot-
tamatta säilyneet luonnontilaisina. Katajajärven 
pohjoisrannalla on laavu, nuotiopaikka, laituri 
sekä ulkokäymälä. Porrasjärven länsipuolella 
sijaitsee luonnontilainen lampi.

Olkahisenlahti

Olkahisenlahti sijaitsee selvitysalueen länsireu-
nalla, Olkahisen ja Tasanteen asuinalueiden vä-
lissä. Luoteesta Olkahisenlahti aukeaa Aitolah-
den Niihamanselälle, mutta  Olkahisenlahden 
poikki Heposaaren ja Vastarannansaaren kautta 
kulkeva Jyväskyläntie sulkee osittain Niihaman-
selälle avautuvan näkymän. 

Lievästi rehevän Olkahisenlahden suurin  syvyys 
on noin 17 metriä. Lahden vesi on neutraalia ja 
lievästi humuspitoista. Ajoittain vesi saattaa olla 
sameaa ja rautapitoista. Runsassateisina vuosi-
na Olkahisenlahdella on havaittu vedenlaadun 
heikkenemistä. Loppukesällä saattaa esiintyä 

KUVA 12. Näkymä Olkahisenlahdelle.
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KUVA 14. Halimasjärveen laskeva Ollinoja virtaa järeähkön 
kuusimetsän katveessa.

KUVA 13. Halimasjärven rantoja rajaa kauttaaltaan 
metsäinen vyöhyke.

MAISEMARAKENNE

ajoittain voimakastakin happivajausta. Olkahi-
senlahden vedenlaatu on kuitenkin tyydyttävä.

Olkahisenlahdella on kaksi uimarantaa sekä 
pienvenevalkamia. Virkistyskalastuksen kannal-
ta veden happitasapainon järkkyminen ja korkea 
rautapitoisuus saattavat aiheuttaa ongelmia. 
Moottoriveneellä liikkumista on uimaranta-alu-
eilla rajoitettu.

halimasjärvi

Halimasjärvi sijaitsee Atalan ja Kumpulan asuin-
alueiden välissä. Järven pohjois- ja itäreunalla 
sijaitsee vuonna 1988 perustettu luonnonsuoje-
lualue. Suurin osa Halimasjärven rantavyöhyk-
keestä kuuluu luonnonsuojelualueeseen.

Lähes luonnontilaisena säilyneen Halimasjär-
ven pinta-ala on 4 ha ja suurin syvyys 13 metriä. 
Järven vesi on humuspitoista, lievästi sameaa 
ja hapanta. Halimasjärven ongelmana on jär-
ven sisäinen rehevöityminen. Valuma-alueelta 
tuleva kuormitus lisää järven ravinnepitoisuutta. 
Kuormitusta lisäävät todennäköisesti soilta tule-
vat ravinnepitoiset laskuvedet. Kokoonsa näh-
den suhteellisen syvän järven alusvesi ei tuuletu 
kunnolla pysyen koko vuoden lähes hapettoma-
na. Halimasjärven veden laatua voidaan kuiten-
kin pitää tyydyttävänä.

Halimasjärven etelärannalla on uimaranta, joka 
on pääasiassa läheisten asuinalueiden asuk-
kaiden käytössä. Järven tumma ja samea vesi 
vähentää kuitenkin uimarannan suosiota. Vir-
kistyskalastus kärsii veden huonosta happitilan-
teesta ja happamuudesta. Järven pohjoisrannal-
la sijaitsee vapaa-ajanrakennus.
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KUVA 15. Lamminrahkansuon luoteisosassa sijaitsee luultavasti turpeennoston 
seurauksena syntynyt lampi, jota ympäröi vetinen neva-alue.

MAISEMARAKENNE

1.3.3 Pienvedet ja suot

Selvitysalueen runsaat oja- ja puroverkostot 
saavat alkunsa pääsääntöisesti pienialaisista 
soistumista. Pintavaluntauomista tärkeimpiä 
ovat Ollinoja, Halimasjärvenoja, Ojalasta Olka-
hisenlahteen laskeva puro sekä murroslaakson 
kautta Olkahisenlahteen ja Halimajärveen las-
kevat purot.

Alueen ainut luonnontilaiseksi luokiteltava lähde 
sijaitsee Porrasjärven luoteispuolella. Halimas-
järven etelä- ja itäpuolella on lähteikköjä ja tihku-
pintoja, jotka metsänhakkuiden vuoksi eivät ole 
säilyneet luonnontilaisina.

Tampereen seudulla yleisimpiä suotyyppejä ovat 
mäntyä kasvavat rämeet. Aukeat nevat ovat 
Tampereella harvinaisia. Selvitysalueella on 
paljon pienialaisia soisia painanteita ja soistu-
mia. Sekametsää kasvavat korvet muodostavat 
kapeita juotteja vesiperäisiin notkoihin purojen 
varsille. Suurimmat suot ovat Väljäsuo, Lammin-
rahka ja Petäjässuo, joista Lamminrahka ja osa 
Petäjässuosta on nevaa ja muut rämettä.



23Ojala - Lamminrahka ympäristö- ja maisemaselvitys

KUVA 16. Selvitysalueen ilmasto-olosuhteet.

MAISEMARAKENNE

1.4 ILMASTO-OLOT

Ilmasto voidaan jakaa pien-, paikallis- ja suuril-
mastoihin. Maankäytön suunnittelussa merkit-
tävintä on tieto paikallisilmastollisista tekijöistä. 
Paikallisilmasto syntyy kallio- ja maaperän, kor-

keussuhteiden, vesisuhteiden, kasvillisuuden 
sekä rakennetun ympäristön yhteisvaikutukses-
ta. Pienilmastolla on merkitystä ennen kaikkea 
kasvien menestymiselle.
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KUVA 17. Avoimet suoalueet ovat pienilmastoltaan viileitä 
ja kosteita. Kuvassa Petäjässuota.

MAISEMARAKENNE

Tampereen seudulla ilmasto on melko leuto ja 
talvet vähälumisia. Vuotuinen sademäärä on 
keskimäärin 600 mm. Vähäsateisinta on yleen-
sä helmi- ja maaliskuussa, runsassateisinta puo-
lestaan heinäkuussa. Termisen kasvukauden 
(ajanjakso, jolloin vuorokauden keskilämpötila 
pysyy +5 asteen yläpuolella) pituus Tampereen 
seudulla on noin 170 vuorokautta. Tampereen 
seudun vallitsevat tuulet puhaltavat etelästä ja 
lounaasta. Kylmien pohjoistuulien osuus on noin 
10%.

1.4.1 Paikallisilmasto

Selvitysalueen runsaat kallioalueet toimivat 
merkittävimpinä lämpövarastoina. Lämmönjoh-
tokyvyltään hyvinä ne kykenevät päivällä varas-
toimaan ja yöllä luovuttamaan lämpöenergiaa. 
Rinteiden suunta ja kaltevuus vaikuttavat suoran 
auringonsäteilyn määrään. Lämpimiä vyöhykkei-
tä muodostavat runsaasti auringon säteilyä saa-
vat etelään ja lounaaseen suuntautuvat rinteet. 
Pohjois- ja koillisrinteillä lämpötilat ovat yleensä 
alhaisimmat. Pienilmastollisesti pohjois- ja koil-
lisrinteet ovat siten viileitä, kosteita ja varjoisia.

Laajat yhtenäiset metsäalueet ja avoimet vesi-
pinnat tasaavat lämpötilaeroja ja kosteussuhtei-
ta. Metsät pidättävät kosteutta, rajoittavat läm-
mön ulossäteilyä sekä ohjaavat ilmavirtauksia. 
Vesipinnat puolestaan keräävät ja varastoivat 
auringon energiaa ja lämmittävät tehokkaasti 
pinnalle valuvia kylmiä ilmamassoja. Nykyisel-
lään selvitysalue on keski- ja itäosiltaan metsäis-
tä lukuun ottamatta hakkuuaukkoja, pienialaisia 
järviä ja avosoita.

Tuulisuus

Selvitysalueen tuulisimpia kohtia ovat paljaat 
laki- ja selännealueet. Kasvillisuuden peittämät 
rinteet hidastavat tuulen voimakkuutta. Jos rin-
teeltä poistetaan kasvillisuus esimerkiksi avo-
hakkuun yhteydessä, syntyy rinteelle avoimia 
alueita, joilla tuuli pääsee puhaltamaan. Eten-
kin avohakattujen kallioalueiden etelärinteet 

ovat pienilmastoltaan erityisen tuulisia, kuivia 
ja paahteisia. Selvitysalueen itärajalla kulkee 
leveä pohjois-eteläsuuntainen sähkölinja, joka 
halkoo metsäistä selännettä. Paljaana pidettä-
vä sähkölinjan ura muodostaa osin päätuulten 
suuntaisen tuulensolan.

Kylmänilmanpainanteet

Topografia vaikuttaa ilmavirtausten suuntiin ja 
voimakkuuksiin. Kylmä ilma valuu kaltevassa 
maastossa ja kerääntyy alaville  alueille. Kyl-
män ilman patoutuessa notkoihin ja painan-
teisiin syntyy kylmäilmanjärviä. Jo muutaman 
metrin korkeusero voi aiheuttaa hallaöinä usei-
den asteiden lämpötilaeroja. Selvitysalueella on 
runsaasti soistuneita painanteita, joihin kylmä 
ilma pääsee kerääntymään. Turve sitoo huo-
nosti lämpöä ja aiheuttaa ääreviä lämpötiloja. 
Soistuneiden painanteiden pienilmasto on viileä 
ja kostea. Ne ovat myös alttiita hallalle turpeen 
ominaisuuksien takia ja myös siksi, että niiden 
sijainti on alava.

Selvitysalueen laajin yhtenäinen kylmänilman-
painanne on Lamminrahkan suoalue. Muita 
merkittäviä kylmänilmanpainanteita ovat Pe-
täjässuon ympäristö, Väljäsuo, Halimasjärven 
rannat sekä Olkahisenlahden ja Halimajärven 
välinen murroslaakso. Murroslaakson ja Hali-
masjärven laskuojat toimivat viileiden ilmamas-
sojen kuljettajina. 
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KUVA 18. Kantakaupungin maisemarakennekaavio.

MAISEMARAKENNE

1.5 MAISEMAN PERUSRUNKO

Ojalan – Lamminrahkan alue kuuluu Tampereen 
kantakaupungin pohjoiseen kallio- ja moreeni-
selänteeseen, johon Näsijärvi  työntää kärkensä 
Olkahisenlahden kohdalla. Selvitysalue on mai-
semarakenteeltaan pienipiirteistä ja vaihtelevaa. 
Sille on luonteenomaista metsäiset selänteet 
paikoin avokallioisine lakineen, jyrkkien rinteiden 
suhteellisen suuri määrä, pienialaiset soistuneet 
painanteet sekä länsiosaa hallitseva Olkahisen-
lahdelle avautuva avoin vesistömaisema.

Suurin osa selvitysaluetta on laajaa moreeni-
selännettä, jolta erottuu kaksi selvästi muusta 
ympäristöstä korkeampaa kallioista lakialuetta, 
Aitovuori (+175 mpy) ja Lamminrahkan etelä-
puolella oleva kalliopaljastuma (+167,5 mpy). 
Lakialueet kulkevat luode-kaakko -suuntaisesti 
Aitolahdentien itäpuolella. Lakien väliin jää  jyrk-
kien kallioseinämien reunustama kapea murros-
laakso. Maisemarakenteen luode-kaakko -suun-
tautuneisuus kertoo jäämassojen pääliikesuun-
nasta viimeisimmällä jääkaudella.

1.5.1 Selänteiden lakialueet

Maastorakenteen korkeimmat kohdat muodos-
tuvat selänteiden lakialueista, jotka  toimivat ve-
denjakajina, paikallisilmaston muokkaajina sekä 
pintavesien lähtöalueina. Selänteiden kasvuky-
ky vaihtelee maalajisuhteista ja huuhtoutunei-
suudesta riippuen.

Ojala – Lamminrahkan alueen etelä- ja pohjois-
osia luonnehtivat moreeniselänteestä kohoavat 
kallioiset lakialueet, joiden paikoin jyrkätkin rin-
teet toimivat maisematilaa rajaavina reunoina. 
Kallioperän ruhjelinjojen runsaus on luonteen-
omaista selvitysalueelle. Ruhjelinjat muodos-
tavat selänteille soistuneita painanteita, joita 
alueen puroverkosto pitkälti noudattelee. Selän-
teiden laet ovat karuja ja paikoin avokallioisia. 
Lakialueiden metsät ovat pääasiassa mänty-
valtaisia. Alarinteissä ja painanteissa kasvaa 
puolestaan kuusivaltaista, tai jopa lehtomaista 
sekametsää.
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KUVA 19. Selvitysalueen maisemarakenne.

MAISEMARAKENNE

1.5.2 Laakson pohjat ja painanteet

Maastorakenteen alimmat osat muodostuvat 
laaksoista ja kapeista laaksopainanteista. Laak-
sot toimivat ympäröivien alueiden vesien kerään-
tymisalueina. Järvet, suot ja kosteat painanteet 
sijaitsevat usein laaksojen pohjilla.

Olkahisenlahdelta moreeniselänteelle työntyvä 
Näsijärven kärki muodostaa selvitysalueen laa-
jimman laaksoalueen. Laaksopainanteiden ja 
selänteiden lakien väliin jää loivasti kumpuileva 
moreenitasanko. Kosteat tai soistuneet painan-
teet sijaitsevat moreeniselänteen vaihettumis-
vyöhykkeellä, kallioperän ruhjeissa tai maaston 
painanteissa.
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MAISEMARAKENNE

Murroslaakso

Olkahisenlahden ja Halimajärven väliin jää kal-
lioperän ruhjevyöhykkeeseen rapautumisen ja 
kulutuksen tuloksena syntynyt murroslaakso. 
Murroslinja jakaa selänteen korkeimmat koh-
dat kahteen kallioiseen lakialueeseen. Paikoin 
jyrkkärinteisten kallioseinämien rajaamana mur-
roslinja on maastossa selvästi hahmotettavissa. 
Ojalantien varressa murroslinjan pohjalla on 
rikkonaista, ruhjoutuneen kallion muodostamaa 
louhikkoa. 

1.5.3 Ranta-alueet

Ranta-alue tulee nähdä maisemallisena erikois-
alueena sekä ekologisesti että näkyvyytensä 
kannalta. Rannan luonnetta muovaavat maape-
rä, vedenkorkeuden vaihtelut, pienilmasto-olo-
suhteet ja kasvillisuus.

Olkahisenlahden rannat ovat pääosin pientalo-
valtaista rakennettua aluetta. Lahden eteläpuo-
lella, Rusthollin ravintolan vieressä, on puisto-
mainen rantavyöhyke uimarantoineen ja vene-
valkamineen. Lahden pohjoisrannalle jää pieni 
yleinen uimapaikka laitureineen.

Halimasjärven rantoja leimaa metsäisyys. Jär-
ven pohjois- ja itärantoja reunustaa lähes kaut-
taaltaan 20-25% kaltevat rinteet, jotka rajaa-
vat järven avointa maisematilaa voimakkaasti. 
Jyrkkärinteiset rannat kuuluvat Halimasjärven 
luonnonsuojelualueeseen. Ihmisen vaikutus 
Halimasjärven rantoihin näkyy etelässä sijaitse-
valla uimapaikalla, jonka ympäristössä maasto 
on jonkin verran kulunut. Pohjoisrannalla jyrkän-
teen kupeessa sijaitsee lomarakennus.

1.5.4 Maiseman solmukohdat

Maiseman solmukohdat ovat useiden voimak-
kaiden maisematekijöiden leikkauspisteitä tai 
kohtauspaikkoja. Selvin paikallinen maiseman 
solmukohta syntyy Olkahisenlahden ja Näsijär-
ven laakson työntyessä kohti laajaa selännettä 
ja muuttuessa selännettä halkovaksi kapeaksi 
murroslaaksoksi.

Olkahisenlahden ja Halimasjärven välinen mur-
roslaakso muodostaa pienemmän solmukohdan 
leikatessaan viillon selänteen lakeen. Molemmin 
puolin jyrkkärinteisten kallioseinämien rajaaman 
viillon poikki kulkee paikallinen päävedenjakaja, 
jolta alueen vedet virtaavat lännessä Olkahisen-
lahteen ja idässä Halimajärveen.

Valtatiet ovat maisemarakenteessa vahvasti 
näkyviä ihmisen tekemiä elementtejä. Jyväsky-
läntien ja vesistön leikkauskohtaa voidaan pitää 
maisemallisena solmukohtana. Pieni maiseman 
solmukohta muodostuu myös selänteen reunal-
la kulkevan Aitolahdentien ja kallioperän ruhje-
linjaa pitkin laskevan Halimasjärven laskuojan 
leikkauskohtaan.

KUVA 20. Jyväskyläntie ylittää Olkahisenlahden Heposaaren 
ja Vastarannansaaren kautta. Kuvassa näkymä Jyväskylän-
tieltä Olkahisenlahdelle ja kohti Aitovuorta.
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MAISEMAKUVA

2. MAISEMAKUVA

Maisemakuvalla tarkoitetaan maisemaraken-
teen osatekijöiden silmin havaittua ilmiasua. 
Maisemakuva muodostuu avoimen ja suljetun 
maisematilan vaihtelusta, maamerkeistä, näky-
mäakseleista, liikenneväylistä, rakennuksista, 
puistoista ja muista ihmisen tai luonnon tekemis-
tä maisemaelementeistä, jotka luovat alueelle 
omaleimaisuutta ja identiteettiä. 

2.1 MAISEMAN TILARAKENNE

Maisema saa tilallisen perusrakenteensa maan-
kamaran muodoston mukaisesti. Kasvillisuus 
joko heikentää tai vahvistaa korkokuvan muo-
dostamia maisematiloja, mutta se muovaa myös 
itsenäisesti sekundääritiloja. 

Maiseman tilarakenteesta syntyy maiseman vi-
suaalinen hahmo. Maaston nousevat muodot, 
jyrkät rinteet ja metsänreunat rajaavat avoimia 
maisematiloja. Metsäiset ja puustoiset alueet 
muodostavat suljettua maisematilaa. Puoliavoi-
met maisematilat muodostuvat esimerkiksi pie-
nialaisista rakennusten tai harvahkon puuston 
rajaamista tiloista. 

Suurmaisemassa Ojala – Lamminrahkan alu-
eesta on hahmotettavissa kolme eriluonteista 
maisematilaa. Olkahisenlahti ranta-alueineen 
edustaa avointa vesistö- ja rantamaisemaa. Ai-
tolahdentien varren pientalovaltaiset rakennetut 
alueet edustavat puoliavointa asuttua metsäistä 
selännettä. Itäosan maisemakuvaa puolestaan 
leimaa sulkeutuneiden erämaisten metsien suu-
ri määrä.

2.1.1 Suljettu tila

Vallitsevin maisematila Ojala – Lamminrahkan 
alueella on sulkeutunut metsä. Suljetussa mai-
sematilassa katseluetäisyydet ovat lyhyitä. Sel-
vitysalueen itäiset osat ovat metsäisiä luonnon-
alueita. Ulkoapäin metsät ovat suljettuja masso-
ja, joiden reunat rajaavat avoimia ja puoliavoimia 
tiloja. Metsänreunojen voimakkuutta korostaa 
niiden sijoittuminen maaston taitepaikoille. Met-
sänreunat rajaavat ja sulkevat näkymiä alueelle 
etelässä ja lännessä kulkevilta valtateiltä.

Metsän sisällä pienmaisema seuraa toistaan. 
Puulajivaihtelu ja metsikön ikäluokka luovat ti-
lallista vaihtelua. Vanhat metsät luovat pimeää, 
mutta verrattain väljää tilaa verrattuna nuoriin 
vaikeakulkuisiin ja tiheisiin metsiin. Pienetkin 
aukot voivat olla metsässä virkistäviä valoisuu-
tensa ja rikkaan kasvillisuutensa ansiosta.
Metsikön ulkonäkö muuttuu kasvamisen myötä. 
Metsänhoidolliset toimenpiteet ja paikoin laa-
jatkin avohakkuut ovat muodostaneet metsän 
keskelle pienialaisia avoimia tiloja, jotka vähitel-
len pensoittuessaan muuttuvat puoliavoimiksi ja 
pitkän ajan myötä jälleen suljetuiksi metsäisiksi 
tiloiksi.

KUVA 21. Olkahisenlahti muodostaa laajan avoimen tilan. 
Rannan ja rakennetun alueen väliin jäävä kasvillisuuden 

peittämä vyöhyke reunustaa avointa vesistömaisemaa.
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KUVA 22. Hakkuuaukot muodostavat vähitellen sulkeutuvaa avointa ja puoliavointa tilaa.

MAISEMAKUVA

2.1.2 Avoin ja puoliavoin tila

Selvitysalueella on varsin vähän avointa mai-
sematilaa. Olkahisenlahden ja Halimasjärven 
avovedet muodostavat laajimmat avoimet mai-
sematilat. Avointa maisematilaa rajaavat met-
säiset selänteiden rinteet, metsänreunan puus-
to, jyrkänteet sekä suurten liikenneväylien maa-
penkereet.

Puoliavoin maisematila on avoimen ja suljetun 
tilan välimuoto. Puoliavoimessa tilassa pienia-
laiset avoimet ja suljetut tilat vaihtelevat. Ojala 
– Lamminrahkan alueella puoliavointa maise-
matilaa muodostavat rakennetut alueet puistoi-

neen ja puutarhoineen. Pienialaisia puoliavoi-
mia maisematiloja muodostavat mosaiikkimaiset 
umpeutuvat niittylaikut, avokallioalueet ja suot. 
Puoliavointa tilaa rajaavat rakennukset ja muut 
rakennetut elementit sekä istutettu tai luontai-
nen kasvillisuus.

Rautatien ja maanteiden ympäristöt voidaan lu-
kea avoimiksi tai puoliavoimiksi tiloiksi. Metsäi-
sillä selänteillä on aika runsaasti hakkuuaukkoja, 
jotka muodostavat myös avoimia ja puoliavoimia 
tiloja.
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MAISEMAKUVA

KUVA 23. Selvitysalueen maisemakuva ja maiseman tilarakenne.
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MAISEMAKUVA

2.2 MAAMERKIT 

Maamerkit ovat maisemassa näkyviä rakennel-
mia tai luonnonmuotoja, jotka erottuvat maise-
ma-alueen ulkopuolelta tai toisista osista aluet-
ta. Maamerkki voi olla myös alueen sisäinen, 
rajoitetulla alueella vaikuttava. Maamerkit hel-
pottavat liikkumista ja orientoitumista tuntemat-
tomassa ympäristössä.

Selvitysalueen pohjoisosassa 175 metriin ko-
hoava Aitovuori ja sen laen tutka-asemat toi-
mivat selvitysalueen selvimpänä maamerkkinä. 
Ympäröivää maisemaa korkeampi mäki ja len-
nonvarmistuskeskuksen tutka-asemat erottuvat 
kaukomaisemassa saavuttaessa alueelle niin 
Tampereen kuin Kangasalankin suunnasta.

Alueen sisäisenä maamerkkinä ja identiteettipis-
teenä voidaan pitää vuonna 2001 rakennettua 
Aitolahden uutta kirkkoa. Kirkko sijaitsee Aito-
lahdentien varressa Olkahisen asuinalueella. 
Kirkon massiivinen  muurimainen punatiiliseinä 
ja torni näkyvät Aitolahdentielle.

2.3 NÄKYMÄT

Näkymällä tarkoitetaan yhdestä katselupistees-
tä avautuvaa rajattua näköalaa. Rajaus tehostaa 
näkymää valikoimalla kohteen erilleen muusta 
maisemasta. Näkymät voidaan jakaa maisema-
alueen sisäisiin näkymiin, ulkopuolelta maise-
ma-alueelle avautuviin näkymiin sekä maisema-
alueen sisältä ulospäin avautuviin näkymiin. 

Selvitysalueella ei metsäisyytensä ja suljetun 
maisematilan runsauden vuoksi ole juurikaan 
laajoja näkymälinjoja. Pienipiirteiset korkeus-
vaihtelut tekevät selvitysalueesta kuitenkin  
moni-ilmeisen. Korkeammilta kohdilta avautuu 

KUVA 24. Aitovuori ja sen laen tutka-asemat näkyvät maise-
massa pitkälle. Kuvassa näkymä Jyväskyläntieltä.

KUVA 25. Aitolahden kirkon punatiilistä  muurimaista   
julkisivua. 

pienipiirteisiä lähinäkymiä ympäröivään metsä-
maisemaan.

Laajimmat näkymälinjat avautuvat Olkahisenlah-
delta ja Jyväskyläntieltä. Tienvarsinäkymät ovat 
oleellisia alueen maiseman hahmotettavuuden 
kannalta. Jyväskyläntieltä avautuu Olkahisen-
lahden yli näkymä Aitovuorelle sekä lahtea ym-
päröiville asuinalueille. Valtatieltä avautuu myös 
laaja vesistönäkymä selvitysalueen ulkopuolel-
le, Niihamanselälle. Jyväskyläntie sulkee osit-
tain Olkahisenlahdelta Niihamanselälle avautu-
vat näkymät.
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MAISEMAKUVA

Aitolahdentieltä avautuu alueen sisäisiä nä-
kymiä. Pääasiassa Aitolahdentie on kuitenkin 
metsän ja rakennettujen alueiden rajaama, mikä 
estää laajojen näkymien muodostumista. Aito-
lahdentieltä ei esimerkiksi juurikaan hahmota 
Olkahisenlahtea ja vesistön läheisyyttä. 

Selvitysaluetta idässä halkovan 110-400 kV:n il-
majohtoalueen alta avautuu pitkä näkymäakseli. 
Sähkölinjat halkovat metsäistä selännettä. Kos-
ka sähkölinjan alusta pidetään puustottomana, 
sille muodostuu puoliavointa tilaa, jolla kasvaa 
katajaa ja paikoin esiintyy myös kalliopaljastu-
mia. KUVA 26. Aitolahdentien tienvarsinäkymää 

Aitolahden kirkolta etelään.

KUVA 27. Olkahisenlahden pohjoispuolella sijaitsevalta Lammaskalliolta avautuu näkymä lahdelle ja Rusthollin ravintolalle.
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MAISEMAKUVA

2.4 ARVOKKAAT MAISEMATEKIJÄT

Ojalan – Lamminrahkan maiseman erityispiirtei-
tä ovat jyrkkäpiirteisen maaston voimakas vaih-
telu, soiden ja soistuneiden painanteiden runsa-
us, metsäisyys sekä kalliomaiden runsaus. Ar-
vokkaita maisemakokonaisuuksia muodostavat 
luonnonarvoiltaan rikas Halimasjärven ympä-
ristö, maiseman selkärankana toimiva Aitovuori 
sekä geologisesti mielenkiintoinen Olkahisen-
lahden ja Halimajärven välinen murroslaakso.

Aitovuori

Aitovuoren metsäinen laki kohoaa muun maise-
marakenteen yläpuolelle antaen vahvan leiman 
alueen maisemalle. Selänteen korkein laki on 
puolustusvoimien käytössä, mutta myös sen 
pohjoispuoliselta pienemmältä lakialueelta au-
keaa laajat näkymät ympäröivään maisemaan. 
Selänteen laet jäkälikkökallioineen ja jyrkäntei-
neen ovat selvitysalueen maisemarakenteen 
arimpia, vähiten muutoksia sietäviä vyöhykkeitä. 
Ne muodostavat rakennetulle alueelle kehykset 
ja maisemarakenteellisen selkärangan.

KUVA 28. Pohjoisen selänteen kalliosilta lakialueilta avautuu laajat näkymät ympäröivään maisemaan. 
Kuvassa näkymä Näsijärvelle ja Tampereen keskustan suuntaan.
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MAISEMAKUVA

Murroslaakso

Maisemaltaan huomion arvoinen kohde on 
myös Olkahisenlahden ja Halimajärven välinen 
murroslaakso. Jyrkkärinteinen kallioperän mur-
roslinjaan muodostunut laaksopainanne jakaa 
selänteen lakialueen kahteen osaan. Murroslin-
jan pohja on paikoin lohkareista ja soistunutta. 
Laaja soistunut vyöhyke jatkuu selvitysalueen 
ulkopuolella Kangasalan Halimajärvelle, jonka 
tuntumaan jäävät murroslinjalla sijaitset pienia-
laiset järvet. Kallioperän erikoismuotona mur-
roslaakso muodostaa paikallisen luonnonmuis-
tomerkin.

halimasjärven ympäristö

Halimasjärven luonnonsuojelualue ympäris-
töineen on luonnonarvoiltaan erityisen rikasta 
aluetta. Järven paikoin jyrkkärinteiset rannat ja 
vanhat metsät luovat vaihtelua ja omaleimai-
suutta maisemaan. Halimasjärven alue kuuluu 
Tampereen kantakaupungin viherverkon koilli-
sen suuralueen merkittäviin kohteisiin. Ympä-
röivien alueiden rakentaminen ja asukasmäärän 
kasvu lisäävät käyttöpaineita Halimasjärven ym-
päristössä ja luonnonsuojelualueella. Lisäänty-
vä virkistyskäyttö saattaa aiheuttaa maaston ku-
lumista ja luontoarvojen tuhoutumistakin. 

KUVA 29. Lähes luonnontilaisena säilyneen Halimasjärven rannat tarjoavat puitteet niin 
luontoelämyksille kuin erilaisille virkistystoiminnoillekin. 
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KUVA 30. Paikoin laajatkin avohakkuut ja rajut metsänhoi-
totoimenpiteet muodostavat aukkoja maisemaan ja muutta-
vat maiseman tilarakennetta huomattavasti.

2.5 MAISEMAVAURIOT

Maisemavauriot ovat usein syntyneet ihmi-
sen toiminnan tai laiminlyöntien seurauksena. 
Rakentamisen, elinkeinojen ja tuotannon int-
ressit ovat toisinaan ristiriidassa maiseman ja 
luonnonympäristön etujen kanssa. Esimerkiksi 
kaatopaikkatoiminta, sähköntuotanto ja siirto, 
tehometsätalous ja uudet liikenneväylät saatta-
vat aiheuttaa maisemakuvassa laajalle näkyviä, 
vaikeasti paikattavia vaurioita tai häiriöitä sekä 
luonnonarvojen tuhoutumista. 

Ympäristöhäiriöitä Ojala – Lamminrahkan alu-
eella aiheuttavat suuret liikenneväylät sekä am-
pumarata. Ampumaradan ympäristövaikutuk-
sia ovat melun ohessa haitallisten yhdisteiden 
päästöt maaperään (esim. lyijy). Ilmajohtoja voi-
daan pitää maisemavauriona. Väliaikaisia mai-
semavaurioita muodostavat avohakkuut maise-
mallisesti tärkeillä alueilla. 

Valtatiet

Liikenne aiheuttaa erilaisia ympäristöhäiriöitä, 
kuten melua, saasteita, tärinää ja turvattomuu-
den tunnetta. Tampereen seudulla korkeimmat 
ilman typen oksidipitoisuudet aiheutuvat autolii-
kenteen päästöistä. Valtatiet 9 ja 12 rajaavat sel-
vitysaluetta etelässä, lännessä ja pohjoisessa. 
Suurten liikenneväylien aiheuttama melu kuuluu 
lähes koko selvitysalueella. Liikenteen melu häi-
ritsee muuten erämaisen oloisen metsäalueen 
tunnelmaa.

Suuret liikenneväylät aiheuttavat estevaikutuk-
sia ihmisille ja eläimille. Tien väylä jakaa mai-
seman kahtia niin maisemallisesti kuin fyysises-
tikin. Jyväskyläntien visuaalinen estevaikutus 
on huomattava. Se katkaisee Olkahisenlahdelta 
Näsijärvelle avautuvan vesistömaiseman. Toi-
minnallisesti valtatiet katkaisevat viheryhteydet 
kapeiksi alikuluiksi. Jyväskyläntien mahdollinen 
leventäminen tulevaisuudessa tulee lisäämään 
sen estevaikutusta etenkin eläimille, mikäli eko-
logisia yhteyksiä ei oteta huomioon suunnitte-
lussa.

Sähkölinjat

Selvitysalueen länsirajalla kulkee 110-400            
kV:n ilmajohtoalue, joka liittyy Kangasalan 
sähköasemaan. Ilmajohdot leikkaavat leveän 
haavan metsäiseen selänteeseen. Noin 60-70 
metriä leveää puutonta vyöhykettä reunusta-
vat molemmin puolin kymmenen metriä leveät 
vyöhykkeet, joilla puuston korkeus on rajoitettu. 
Maisemakuvallisesti leveä sähkölinja muodos-
taa selvän rajan ja pitkän avoimen näkymäakse-
lin muutoin sulkeutuneeseen metsämaisemaan.

Kasvillisuutensa puolesta sähkölinjojen alustat 
saattavat muodostaa mielenkiintoisia ja vaihte-
levia alueita. Avoimena pidettävät ja säännölli-
sesti niitetyt sähkölinjojen alustat muodostavat 
paikoin puoliavoimia katajaa kasvavia kasvilli-
suusvyöhykkeitä.

MAISEMAKUVA
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Avoimena pidettävä ilmajohtoalue voi aiheuttaa 
estevaikutusta avointa maastoa karttaville lajeil-
le, kuten liito-oravalle. Liito-oravan ylitysmah-
dollisuudet olisi huomioitava johtoaluetta ympä-
röivien alueiden maankäytön suunnittelussa.

Ampumarata

Aitovuoren länsipuolella Maurinkylässä sijait-
seva ampumarata on merkittävä melunlähde 
selvitysalueella. Ampumaradasta on laadittu 
meluselvitys vuonna 2002. Selvityksen mukaan 
melualue ulottuu jo olemassa olevan asutuksen 
alueelle Maurinkylässä. Uusi maankäyttö ja asu-
tuksen sijoittaminen ampumaradan läheisyyteen 
vaatii meluntorjuntarakenteita.

Ampumaratojen, etenkin haulikkoratojen, on 
todettu aiheuttavan paikallisesti varsin laajaa 
maaperän pilaantumista. Maaperän korkea lyi-
jypitoisuus ja suuret luoti- ja haulimäärät tulee 

KUVA 31. 110-400 kV:n ilmajohtoalue leikkaa leveän haavan muutoin metsäiseen selän-
teeseen. Avoimena pidettävän sähkölinjan alustalla kasvaa paikoin katajaa.

ottaa huomioon, jos alueen maankäyttö muut-
tuu. Toimintansa lopettaneet radat voidaan ottaa 
asutus- tai virkistyskäyttöön, mutta terveysriski-
en poistaminen maankäytön muutoksen yhtey-
dessä edellyttää alueiden kunnostamista. Toteu-
tuneet kunnostustoimenpiteet ovat usein olleet 
varsin mittavia ja kalliita.

Aitolahden vanha kaatopaikka

Selvitysalueen pohjoisosassa Lintukalliontien 
varressa sijaitsee Aitolahden vanha kaatopaik-
ka. Kaatopaikka on poistunut käytöstä vuonna 
1976, eikä sen maaperän saastuneisuutta ole 
tiettävästi tutkittu tarkemmin. Maaperän pilaan-
tuneisuus vaatii lisätutkimuksia alueen maan-
käytön mahdollisesti muuttuessa.

MAISEMAKUVA
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VIhERRAKENNE

3. VIhERRAKENNE

Selvitysalueen viherrakenne muodostuu pää-
asiassa korttelipuistoista, erilaisista virkistys- ja 
vapaa-ajan alueista sekä metsätalousalueista. 
Lisäksi alueella on suojaviheralueiksi varattuja 
melu- ja suojavyöhykkeitä sekä jonkin verran 
epämääräisiä joutomaa-alueita, jotka eivät toi-
mi varsinaisina virkistysalueina, mutta ovat silti 
osa viheraluekokonaisuutta. Viheralueet ja niitä 
yhdistävät viheryhteydet muodostavat alueen 
viherverkon, joka määritellään yleiskaavassa/ 
osayleiskaavassa. Viherverkko jakaa rakennetut 
alueet osakokonaisuuksiin ja yhdistää eri toimin-
toihin tarkoitetut lähivirkistysalueet laajempiin vi-
heraluekokonaisuuksiin. 

Ojala – Lamminrahkan viheralueet kuuluvat 
Tampereen koilliseen suuralueeseen. Aluee-
seen liittyy Jyväskyläntien länsipuolelle jäävä 
Kauppi – Niihaman laaja virkistysalue, joka liittyy 
itä-länsisuuntaisen pääulkoilureitin kautta Ha-
limasjärven virkistysalueeseen. Kauppi-Niiha-
man alue ja Halimasjärven ympäristö kuuluvat 
Tampereen kantakaupungin keskuspuistover-
kostoon. Halimasjärven itäpuolelta alkaa laaja 
metsäinen vyöhyke, joka yhdistyy Kangasalan 
virkistysalueisiin sekä Kangasalan kunnan ra-
jalla kulkevalle Kaarinanpolun opastetulle vael-
lusreitille. Halimasjärven ympäristö on  osaksi 
luonnonsuojelualuetta.

Pirkanmaan 1. maakuntakaavaan (Valtioneu-
vosto vahvistanut 29.3.2007) on selvitysalueelle 
merkitty kolme seudullista ulkoilureittiä. Etelä-
pohjoissuuntaisista reiteistä toinen kulkee Oja-
lan alueen halki kohti Teiskoa ja toinen seuraa 
Kangasalan kunnanrajaa. Itä-länsisuuntainen 
ulkoilureitti kulkee Ojalan halki Niihamasta Kan-
gasalle.

KUVAT 32.-34. Selvitysalueen ulkoilureitistöä. Halimasjär-
ven luonnosuojelueella kuljetaan paikoin pitkospuita pitkin. 
Seudullisella ulkoilureitillä kulkee talvisin valaistu latu. Kaa-
rinanpolun vaellusreitti sivuaa selvitysalueen itärajaa seura-
ten sähkölinjan alla kulkevaa metsäautotietä.
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VIhERRAKENNE

KUVA 35. Selvitysalueen viherrakenne voimassa olevien kaavojen mukaan. Tampereen osalta kartan lähteinä on käytetty 
Kantakaupungin yleiskaavaa, Kauppi-Niihaman osayleiskaavaa, Koilliskeskuksen osayleiskaavaa sekä Pirkanmaan 1. maa-

kuntakaavaa. Kangasalan Lamminrahkan osalta lähteinä on käytetty Kangasalan taajamien osayleiskaavaa sekä Pirkanmaan 
1. maakuntakaavaa.  
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VIhERRAKENNE

3.1 VIRKISTYSKÄYTTÖ

Selvitysalue jakautuu selvästi rakennettuun 
alueeseen ja luonnontilaiseen metsäiseen alu-
eeseen. Monipuoliset luontopainotteiset virkis-
tysalueet arvokkaine kasvillisuuskohteineen ja 
eläinlajistoineen tarjoavat virkistysmahdollisuuk-
sia eri käyttäjäryhmille. Rakennetut virkistysalu-
eet kuten korttelipuistot, leikkipaikat, uimarannat 
ja venevalkamat tarjoavat puolestaan helposti 
lähellä koettavia lähivirkistysmahdollisuuksia.

Liikuntaan ja ulkoiluun soveltuvat laajat luonto-
painotteiset alueet palvelevat useita asuinalu-
eita. Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitse-

vat metsäiset alueet ovat kummankin kunnan 
asukkaiden käytössä. Metsässä on ajoittain 
erämainen tunnelma, vaikka talousmetsän toi-
menpiteet ovatkin paikoin selkeästi nähtävillä. 
Runsaat polkuverkostot ovat ahkerassa virkis-
tyskäytössä. Kävelijöiden, retkeilijöiden ja hiih-
täjien lisäksi aluetta käyttävät mm. suunnistajat, 
maastopyöräilijät, ratsastajat sekä marjastajat ja 
sienestäjät. 

Kaarinanpolun ulkoilureitti sivuaa selvitysaluetta 
idässä kulkien Kangasalan kunnan rajalla. Noin 
60 kilometriä pitkä vaellusreitti yhdistää Pohjois-

KUVA 36. Halimasjärven uimaranta.
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VIhERRAKENNE

Kangasalan erämetsät Lempäälän Birgitanpol-
kuun. Patikointiin ja hiihtoon tarkoitettu reitti kul-
kee paikoin poluilla ja paikoin metsäautoteillä. 

Kevyenliikenteen pääreitit kulkevat Aitolahden-
tien, Atanväylän ja Orimuskadun varressa. Alu-
een sisällä on lisäksi erillisiä kevyenliikenteen 
väyliä.

KUVA 37. Selvitysalueen virkistyskäyttö. Kaavan mukaiset viheralueet on merkitty voimassa olevien maakunta-, yleis- ja 
asemakaavojen pohjalta.
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B. ELIÖSTÖ- JA BIOTOOPPISELVITYS

Kuva 38. Aitovuoren kaakkoispuolen rotkon vanhaa metsää kuvattuna tulevalta Kangasalan ja Tampereen rajana toimivalta 
voimalinjalta.

4. YLEISTÄ

Tämän osion tarkoituksena on päivittää Suunnit-
telukeskus Oy:n vuonna 2004 alueelta osayleis-
kaavatyötä varten tekemää Ojala-Lamminrahkan 
maisemaselvitystä vastaamaan sitä selvitysalu-
een rajausta, joka on uuden maankäytön suun-
nittelun (Ojalan osayleiskaava) pohjana (liite 1). 
Selvitysalueen rajausta on muutettu vuoden-
vaihteessa 2008-2009 tapahtuvan kuntarajan 
siirron perusteella; vuonna 2008 vahvistunees-

sa maakaupassa Kangasalan kunnalta siirtyy 
Tampereen kaupungille lähes koko voimalinjan 
länsipuolinen alue Lamminrahkalta pohjoiseen 
aina Aitovuorelle asti. Muutoinkin Ojala-Lam-
minrahkan osayleiskaavallista tarkastelualuetta 
on laajennettu siten, että selvitysalueen länsi-
lounaisrajana on Jyväskylän- ja Lahdentiet. Sel-
vitysalueelle ollaan laatimassa myös asemakaa-
vaa Petäjässuon länsipuolelle.
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Koko selvitysalueen laajuus on noin 1150 ha. 
Kangasalta Tampereen kaupungille siirtyvän 
maa-alueen laajuus on 153 ha, josta kunnan 
omistamaa on 45 ha (liite 1). Selvitysalue on 
maisemiltaan paikoin hyvinkin lehtomaista ja 
kasvillisuus rehevää, mutta alue muuttuu idän 
ja pohjoisen suuntaan mäkisemmäksi, kallioi-
semmaksi ja karummaksi. Alue on jakautunut 
asutuksen suhteen selkeästi kahteen osa-alu-
eeseen. Länsiosa on voimakkaasti rakennet-
tua aluetta tiestöineen. Asutus on rakenteel-
taan melko tiiviistä, mutta Ojalankylä sijaitsee 
muusta asutuksesta erillisenä, pienenä pistona 
itään. Itäosa sen sijaan on metsäistä aluetta, 
jossa paikoin on tavoitettavissa jopa erämaista 
tuntua. Alueella olisikin hienosti saatavilla hyvät 
retkeily- ja virkistysreitistöt ja –alueet. Vesialu-
etta koko selvitysalueella on noin 33 ha. Lähes 
koko alue kuuluu Näsijärven suurvaluma-aluee-
seen lukuun ottamatta selvitysalueen kaakkois-
kulmaa, Katajajärven – Lamminrahkan aluetta, 
josta vedet virtaavat Roineeseen. 

Kuva 39. Omatekoinen laavu tulevalla Tampereen alueella, Väljäsuon kaakkoispuolella. Alueen mäntykankaat ovat kulutuksesta 
päätellen suosittua virkistysaluetta.

Kasvilajiston, metsien puustorakenteen ja 
avainbiotooppien osalta päivitettävän lisäinven-
tointialueen laajuus on 590 ha, josta tosin iso 
osa on rakennettua aluetta ja todellisuudessa 
kesällä 2008 läpikäytiin vain tämän alueen laa-
jimmat metsäiset alueet (liite 2). Inventoimatta 
jätettiin myös puolustusvoimien Aitovuoren alue 
ja Halimasjärven luonnonsuojelualue. Laajin 
yhtenäinen osa-alue, jolta kasvilajistoa, metsiä 
ja avainbiotooppeja inventoitiin, on Aitovuoren 
itä-kaakkoispuolella ja Olkahisenlahden rotkon 
pohjoispuolella oleva, 44 ha:n maa-ala, joka 
vuodenvaihteessa 2008-2009 siirtyy lähes ko-
konaisuudessaan Tampereen kaupungille. Li-
säinventointialueeseen kuuluivat myös uudet 
alueet Jyväskyläntien ja Aitolahdentien välissä 
ja Lahdentien varrella. Nämä alueet inventoitiin 

4.1 AINEISTO JA MENETELMÄT
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loppukesän 2008 aikana Kari Kortteen toimes-
ta. Kangasalta Tampereelle siirtyvältä alueelta 
saatiin metsäkuviotiedot (mm. avainbiotoopit ja 
puusto) Kangasalan omistamista metsistä. 

Selvitysalueen liito-oravia (Pteromys volans, VU, 
R, Dir II, Dir IV) on selvitetty useaan otteeseen, 
ainakin vuosina 1998, 2000 ja 2002. Harrasta-
jilta ja paikallisilta ihmisiltä (Risto Salovaara ja 
Jaakko Syrjänen) on saatu runsaasti tietoja liito-
oravan esiintymisestä ja jätöshavainnoista jopa 
kartoille sijoitettuina. Myös Pirkanmaan Ympä-
ristökeskuksen Marko Schrader keräsi liito-ora-
van jätöshavaintotietoa alueelta vuonna 2004. 
Lisäksi Kari Korte on aluetta inventoidessa tar-
kastellut myös liito-oravan esiintymistä vuonna 
2003. Vuoden 2008 aikana liito-oravan esiinty-
mistä inventoitiin Tampereen kaupungin Suun-
nittelupalveluiden Kari Kortteen ja Saija Torniai-
sen toimesta. Kaikki liito-oravahavainnot on vie-
ty Tampereen kaupungin Oracle-tietokantaan. 

Liito-oravat inventoitiin kesällä 2008 potentiaa-
lisimmilta alueilta koko selvitysalueelta lukuun 
ottamatta Halimasjärven luonnonsuojelualuetta 
ja puolustusvoimien Aitovuoren aluetta (liite 2). 
Verrattuna vuoden 2003-2004 selvitykseen in-
ventointialueeseen on lisätty Lahdentien ja Jy-
väskyläntien varret sekä Kangasalan puoli Lam-
minrahkalta Aitovuoren kaakkoispuolen rotkoon 
asti, rajoittuen idässä voimalinjaan sekä asutuk-
sen väliin jääviä laajemmat metsiköt. Inventoi-
dun alueen laajuus on 410 ha. Maastotyöt tehtiin 
suurelta osin loppukeväällä ja alkukesällä, mutta 
Kangasalalta Tampereelle siirtyvän alueen osal-
ta ne tehtiin loppukesällä. Liito-oravatilanteen 
selvittämiseksi käytettiin apuna myös Tampe-
reen kaupungin tietokannassa olevia ilmakuvia 
sekä kiinteistötoimen metsäkuviotietoja. 

Alueelta on teetetty lepakkokartoitus vuonna 
2007 rajoina nykyinen Tampereen ja Kangasa-
lan välinen raja, Jyväskyläntie ja  Aitolahdentie 
pohjoisesta Olkahisenlahteen asti. Tämän etelä-
puolella selvitysalue rajautuu olemassa olevaan 
asutukseen aina Lahdentielle asti. Vuoden 2008 

aikana alueelta teetettiin toinen lepakkokartoitus 
ulottuen idässä nykyiseltä kuntien väliseltä rajal-
ta voimalinjalle ja kaakossa Kangasalan rauta-
tielle asti. Molemmat kartoitukset teki Biologitoi-
misto Vihervaara Kuopiosta.

Vuonna 2008 teetettiin myös linnustoselvitys ra-
jauksella, joka kattaa saman alueen kuin vuo-
sina 2007 ja 2008 tehdyt lepakkoselvitykset eli 
karkeasti rajattuna Aitolahdentieltä Kangasalan 
puolen voimalinjalle asti. Linnustoselvityksen 
teki Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys (Pek-
ka Rintamäki).

Tässä selvityksessä on lajien statukset esitetty 
myös lyhenteinä lajin nimen perässä, silloin kun 
laji mainitaan kappaleessa ensimmäisen kerran. 
Lyhenteet ovat seuraavat:

=
=

=
=
=

=
=
=
=

=

=

=

rauhoitettu laji
erityissuojeltu laji

lintudirektiivin laji
luontodirektiivin liitteen II laji
luontodirektiivin liitteen IV laji

äärimäisen uhanalainen laji
erittäin uhanalainen laji
vaarantunut uhanalainen laji
alueellisesti uhanalainen laji

silmälläpidettävä eli lähes uhanalai-
nen laji
hävinnyt laji

Suomen kansainvälinen erityisvastuu-
laji

R
eR

Ldir
Dir II
Dir IV

CR
EN
VU
RT

NT

RE

Vas

Myös seuraavat termit kaipaavat tarkennusta:

Alueellisesti arvokas = Tampereen ympäristös-
sä arvokas

Paikallisesti arvokas = Kaupunginosa –mitta-
kaavassa arvokas
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Tässä kappaleessa kutakin osatekijää käsitel-
lään koko selvitysaluetta silmällä pitäen. Esi-
merkiksi metsien ikärakenne on otettu uudelleen 
käsittelyyn, sillä edellisestä selvityksestä metsät 
ovat ehtineet vanhentua noin 6 vuotta ja metsien 
rakenteissa on muutoinkin saattanut tapahtua 
muutoksia. 

5.1 PUUSTO JA KANgASMAAN 
KASVUPAIKKATYYPIT

Suurin osa selvitysalueen metsistä on kuusi-
valtaista (Picea abies). Paikoin kuusen seassa 
kasvaa runsaastikin haapaa (Populus tremula), 
erityisesti entisten peltojen ja puistojen reuna-
milla. Sekapuustoiset haapakuusikot ovat eri-
tyisesti liito-oravametsinä soveliaita. Kostei-
koilla, rämeitten reunamilla, korvissa, purojen 
varsilla sekä tuoreilla hakkuuaukeilla kasvaa 
myös raudus- ja hieskoivua (Betula pendula ja 
B. pubescens). Tällaisia koivuvaltaisia tiheikkö-
jä on tuoreilla hakkuuaukeilla erityisesti Ojalan-
kylän ja Maaniityn alueella. Mäntyvaltaisempia 
(Pinus sylvestris) aloja ovat yleensä rämeet ja 
muut karut kasvupaikat kuten kalliokot, vaikka 
mäntyvaltaisuus saattaa myös toisaalta olla va-
likoivan harvennuksen tulosta. Pääsääntöisesti 
mäntyvaltaisuus näyttäisi heijastelevan maape-
rän karuutta; mäntyvaltaisuus lisääntyy ja leh-
tomaisuus vähenee itään päin mentäessä niin, 
että Kangasalta Tampereelle siirtyvällä alueella 
on jo melko paljon mäntyvaltaisia mäkiä, joilta 
rehevimpiin notkelmiin ja painanteisiin siirryttä-
essä puusto vaihettuu kuuseksi. Samoin mäkien 
lomassa olevat suot ovat pääsääntöisesti karu-
ja mäntyvaltaisia rämeitä. Tampereen puolella 
kaupunki omistaa lähes kaikki metsät, mutta 
Kangasalta Tampereelle siirtyvällä maa-alalla 

suurin osa maista on yksityisessä omistukses-
sa (liite 1). Tampereen puolella yksityisessä 
omistuksessa ovat Haapakorpi-tilan ympäristö, 
Ojalankylän vyöhyke sekä pari pienempää vyö-
hykettä Halimasjärvenojan varrella, Lamminrah-
kan luoteispuolella. Aitovuoren laajahko alue on 
valtion, ts. puolustusvoimien omistuksessa. 

Ojalankylän alueella on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tehty paljon hakkuita, minkä seu-
rauksena vanhaa metsää on enää sirpaleina (lii-
te 3). Tässä yhteydessä vanhoilla metsillä tar-
koitetaan metsiä, joiden keski-ikä on vähintään 
60 vuotta. Joissakin yhteyksissä ikäluokasta 60 
– 80 vuotta käytetään termiä ”potentiaalinen 
vanha metsä”. Hakkuuaukeat kasvavat nyttem-
min nuorta koivikkoa ja haavikkoa. Alueella kas-
vaa vanhaa metsää hajallaan ympäri selvitys-
aluetta, mutta ehyin ja laajin vanhojen metsien 
vyöhykekokonaisuus muodostuu etelästä aina 
Petäjässuolta Halimasjärvelle saakka. Vanhojen 
metsien sirpaleita sijaitsee myös tiheimmin asu-
tun alueen sisällä pieninä metsiköinä. Vanhimpia 
metsiä kasvaa Kumpulan alueen kalliomäellä, 
jonka männiköt ovat keski-iältään yli 140 vuotta 
vanhoja. Yli 140 vuotta vanhaa männikköä kas-
vaa myös Kangasalan puolella, Ojalan itäpuo-
lella sekä Katiskalahden rantamilla. Vanhimmat 
metsät ovat puustoltaan mäntyä, joka on keski-
määrin pitkäikäisempi ja kestävämpi kuin kuusi, 
mutta selvitysalueella kasvaa myös melko iäk-
käitä kuusimetsiä. Vanhimpia niistä ovat Petä-
jässuon, Atalan Ruitunpuiston, Halimasjärven 
ympäristön, Maurinkylän sekä Olkahisenlah-
delta itään, Kangasalan puolelle asti kasvavat 
kuusikot. Suurimmalta osalta Kangasalan puo-
len metsistä ei ole yksityismetsinä tarkkaa tietoa 
puuston keski-iästä. Joka tapauksessa paikoin 
Kangasalan puolella, erityisesti Olkahisenlah-
den rotkon pohjoispuolella, metsä muodostuu 

5. LUONNON JA YMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET
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kohtalaisen laajoista, komeista, vanhaa männik-
köä kasvavista soiden kirjomista kankaista, jot-
ka soveltuisivat erittäin hyvin virkistäytymiseen.
 
Tampereen puolen kasvupaikkatyyppi on suu-
rimmalta osaltaan tuoretta tai lehtomaista kan-
gasta (liite 4). Kuivahkoja ja kuivia kankaita 
sekä jäkälikköjä on siellä täällä pienillä kalliokoil-
la, laajimmillaan Atalassa ja Kumpulassa. Lisä-
selvitysalueen lehtolaikut ovat pieniä sijoittuen 
rinteille tai niiden tyvelle. Pieniä lehtolaikkuja on 
Nikinväylän eteläpuolella, Kumpulassa, Tasan-
teenpuistossa ja Olkahisissa. Kaiken kaikkiaan 
selvitysalueen kasvupaikkatyyppi  muuttuu kes-
kimäärin karumpaan suuntaan kohti itää niin, 

että Kangasalta Tampereelle siirtyvällä osalla 
lehto ja lehtomainen kangas käyvät yhä harvi-
naisemmiksi sekä tuore, kuivahko ja kuiva kan-
gas yleistyvät. Tämä heijastuu myös puuston 
rakenteessa männyn yleistymisenä idän suun-
taan. Kuitenkin paikoin kasvillisuus on erittäin 
rehevää ja lehtoista. Laajimmat ja edustavimmat 
lehtoiset alueet ovat Halimasjärven luonnonsuo-
jelualueen sekä Olkahisenlahden rotkon tienoil-
la. Olkahisenlahden perukalla lehtoisuus ulottuu 
paikoin jopa Maurinkylään ja Ojalankylään asti. 
Toisinaan Olkahisenlahden rotkolla lehtoisuus 
ulottuu jopa aivan kallion päälle, mikä ilmentä-
nee kallioperän ravinteisuutta. 

Kuva 40. Vanhaa kesannolla olevaa niittyä Mattilanmäen alueella.
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5.2 SUOT JA PELLOT

Selvitysalueen maisemaa lienee aikoinaan 
hallinnut huomattavasti laajemmat pellot, mutta 
nyt peltojen jäänteitä ei ole nähtävissä kuin siellä 
täällä asutuksen keskellä (liite 4). Runsaimmin 
peltoja on vielä nähtävissä olevien viitteiden 
perusteella ollut selvitysalueen länsiosissa, 
jossa maaston on tasaisempaa ja maaperä 
ravinteisempaa. Lisäselvitysalueella on jonkin 
verran jäljellä entisiä peltoja kesantoina tai 
pajuviitoina. Itää kohti ”peltomaisuus” vähenee 
ja Kangasalan puolen lisäselvitysalueella ei 
ole näyttää enää yhtään entistä peltosarkaa. 
Vanhoista pelloista on käytössä enää rippeet 
takapihojen ryytimaina. Laajimmat vielä joten 
kuten peltomaisina säilyneet alueet ovat Atalan 
Kenkirajassa, Halimasjärven ja Mattilanmäen 
välissä, Ojalan kylässä, joissa osa pelloista on 
yhä ryytimaina, sekä Haapakorpi-tilan alueella, 
jossa pellot ovat olleet aktiivikäytössä viime 
vuosiin saakka.

Osa alueen pelloista on raivattu rehevimmistä 
korvista, joita on ollut ja on yhä edelleen eniten 
selvitysalueen länsiosassa (liite 4). Länsiosan 
suot ovat olleet ja jäljelle jääneet edelleen ovat 
etupäässä korpia, mutta siirryttäessä aluetta 
itään päin myös suot muuttuvat karummiksi ja 
paksuturpeisimmiksi. Selvitysalueen itäosassa, 
Kangasalan puolella suot ovatkin pääasiassa 
karuja kalliokkojen välisiä rämeitä ja nevoja. 
Myös soisuus sinänsä lisääntyy itään päin siir-
ryttäessä. Selvitysalueen suurimpia soita ovat 
Atalan Petäjässuo, Lamminrahka sekä Aitovuo-
ren eteläpuolella oleva Väljäsuo. Petäjässuo on 
suurimmaksi osaksi rämettä ja nevaa, Lammin-
rahka pääasiassa nevaa ja Väljäsuo isovarpurä-
mettä. Näistä Petäjässuo ja Lamminrahka ovat 
käytännössä ojittamattomia, vaikkakin ojia on 
vedetty niiden reunalle. Tosin Lamminrahkalta 
on aikoinaan nostettu suorutaa, ilmeisesti pelto-
jen parantamiseksi, mutta suo on hienosti luon-
nontilaistunut. Väljäsuo on ojitettua isovarpurä-
mettä ja alkuperäinen vesitasapaino on muuttu-
nut eikä suo ole siis enää luonnontilassa. 
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Tässä yhteydessä otetaan esille ne kohteet ja 
osa-alueet, jotka joko sisältävät keskitetysti har-
vinaista, huomion arvoista lajistoa tai jotka omi-
naispiirteidensä puolesta ovat lajistollisesti po-
tentiaalisia kohteita. Viime mainittuja ovat mm. 
avainbiotoopit. Seuraavassa avainbiotoopit esi-
tellään vain lisäselvitysalueelta, mutta kasvistol-
taan, linnustoltaan ja lepakoiltaan arvokkaimmat 
osa-alueet esitellään koko selvitysalueelta.

6.1 AVAINBIOTOOPIT JA MUUT 
hUOMIONARVOISET KOhTEET

Uhanalaisten tai harvinaisten lajien suojelemi-
seksi on metsälain mukaan metsänhoidossa 
jätettävä käsittelemättä tai käsiteltävä varoen ja 
ominaispiirteet säilyttäen metsäluonnon erityi-
sen tärkeitä elinympäristöjä, jotka kuuluvat ns. 
avainbiotooppeihin (Metsälain 3. luvun 10 §). 
Metsälain 10 §:n mukaan metsiä tulee hoitaa 
ja käyttää siten, että yleiset edellytykset metsi-
en biologiselle monimuotoisuudelle ominaisten 
elinympäristöjen säilymiselle turvataan. Avain-
biotoopit ovat säästyneinä luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia elinympäristöjä, joiden 
ominaispiirteiden perusteella lajisto todennäköi-
sesti sisältää alkuperäisen luonnon lajeja, joista 
monet ovat jopa uhanalaisia. Ne toimivat myös 
riittävän tiheänä verkostona ns. ekologisina as-
kelkivinä ja käytävinä, joiden kautta eliöt pää-
sevät siirtymään alueilta toisille. Avainbiotoop-

peihin luetaan metsälain ja luonnonsuojelulain 
suojaamien kohteiden lisäksi muut arvokkaat 
elinympäristöt (kuten supat, metsäniityt ja luon-
nontilaiset vanhat metsät) ja kohteet, jotka eivät 
täytä metsälain kriteerejä luonnontilaiseen ver-
rattavista kohteista, mutta ovat luokiteltavissa 
vielä ”ei-luonnontilaisiksi metsäluonnon arvok-
kaiksi elinympäristöiksi”. Muut arvokkaat elinym-
päristöt (muut kuin metsä- ja luonnonsuojelulain 
kohteet) ja ei-luonnontilaiset metsäluonnon ar-
vokkaat elinympäristöt suositellaan otettavaksi 
huomioon metsänhoidollisissa toimissa. 

Lisäselvitysalueen avainbiotooppeja ovat koh-
teet lehtomaisista puronotkoista jäkälikköihin. 
Metsäkeskuksen inventoimana alueella on 6 
metsälain mukaista kohdetta sekä yksi metsä-
luonnon muu arvokas elinympäristö. Kirjoittajan 
inventoinnissa kesällä 2008 havaittiin avainbio-
tooppeja huomattavasti metsäkeskusta enem-
män; 10 mahdollista metsäluonnon erityisen tär-
keää elinympäristöä sekä 12 ei-luonnontilaista 
metsäluonnon arvokasta elinympäristöä. Lisäk-
si kirjattiin 7 muuta huomionarvoista kohdetta. 
Näissä luvuissa ei ole mukana avainbiotoopiksi 
luokiteltavissa olevia vanhoja metsiä. Runsaim-
min ja luonnontilaisimpia yksittäisiä avainbio-
tooppikohteita löytyi Kangasalta Olkahisenlah-
den rotkon pohjoispuolelta, jossa avainbiotoopit 
ovat pääasiassa jäkälikkökallioita. 

6. LUONNONSUOJELULLISESTI ARVOKKAIMMAT OSA-
ALUEET

Luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat osa-alueet
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6.1.1 Vanhat metsät

Alueella on vanhoiksi metsiksi luokiteltuja metsiä 
(liite 3) verraten runsaasti metsien pinta-alasta, 
vaikkakin ne ovat ripoteltuina melko tasaisesti 
ympäri selvitysaluetta. Vanhojen metsien esille 
nostaminen ja huomioon ottaminen on perus-
teltua harvinaisen ja jopa uhanalaisen eliölajis-
ton suojelussa. Tämä erityisesti lehtomaisten ja 
lehtoisten sekä lahopuuta sisältävien vanhojen 
metsien ollessa kyseessä. Vanhojen metsien 
harvinaista lajistoa on erityisesti hyönteistössä, 
linnustossa sekä sienissä ja käävissä. Lisäksi 
vanhoilla lahopuuta sisältävillä metsillä on oma 
erityinen arvonsa tiettyjen avainbiotooppien koh-
dalla, esimerkiksi lahopuuta sisältävä lähteikkö 
tai puro. Luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät 
on luokiteltu kuuluviksi avainbiotooppeihin luo-
kassa ”Muu arvokas elinympäristö” (liite 5). Täl-
laisia metsiä selvitysalueelta ovat Petäjässuon, 
Vaarinsuonpuistolta itärajalle ulottuvan vyöhyk-
keen, Halimasjärven ympäristön, Ruitunpuiston, 
Kumpulan, Ojalankylän, Olkahisenlahden rot-
kolaakson, Aitovuoren kaakkoispuolen rotkon, 
Maurinkylän ja Pitkäniitynpuiston ympäristön 
vanhat metsät. 

Tässä selvityksessä on metsäluonnon erityisen 
tärkeistä elinympäristöistä käytetty luokkanimiä 
”metsälain mukainen” tai ”metsälakikohde” ja 
”mahdollinen metsäluonnon erityisen tärkeä elin-
ympäristö”. Metsälain erityisen tärkeän elinym-
päristön ns. metsälakikohteen toteaminen kuu-
luu metsäkeskuksen lain mukaisiin oikeuksiin 
ja luokka ”mahdollinen metsäluonnon erityisen 
tärkeä elinympäristö” on kirjoittajan oma arvio 
tilanteesta. Metsäluonnon erityisen tärkeiden eli 
metsälakikohteiden tulkinnasta vallitsee suurta 
erimielisyyttä eri asiantuntijatahojen välillä.

Seuraavassa on esitelty selvitysalueen arvok-
kaat elinympäristöt lukuun ottamatta avainbio-
toopiksi luokiteltavia vanhoja metsiä. Kohteiden 
numerointi viittaa liitteeseen 6. Huomionarvoi-
sin lajisto on nostettu esille lihavoinnilla. 

Kuva 41. Arvokkaat elinympäristöt
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6.1.2 Avainbiotoopit

B1. 
Kohdekuvaus: Purolehto sinivuokko-käenkaa-
lityyppiä, vaihettuu lähellä rantaa mesiangervo-
hiirenporras- (Athyrium filix-femina) ja käenkaa-
li-mesiangervo – tyyppiin.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö.
Puustoa: Kuusi, rauduskoivu, hieskoivu, haapa 
ja harmaaleppä (Alnus incana).
Pensastoa: Taikinamarja (Ribes alpinum), leh-
tokuusama (Lonicera xylosteum), punaherukka 
(Ribes rubrum), tuomi (Prunus padus), metsä-
ruusu (Rosa majalis) ja vadelma (Rubus ida-
eus).
Kenttäkerroksen lajistoa: Hiirenporras, sini-
vuokko (Hepatica nobilis), lehto-orvokki (Vio-
la mirabilis), nuokkuhelmikkä (Melica nutans), 
käenkaali (Oxalis acetosella), karhunputki (An-
gelica sylvestris), tesma (Milium effusum), pu-
rolitukka (Cardamine amara), mesiangervo 
(Filipendula vulgaris) ja syyläjuuri (Scrophularia 
nodosa).
Pohjakerroslajistoa: Mniaceae-heimon sam-
malia, ruusukesammal (Rhodobryum roseum) 
ja seinäsammal (Pleurozium schreberi).
Lisättävää: Puro on perattu ja lähellä rantaa 
kaivettu allikoita, joissa kasvaa lisäksi pullosara 
(Carex rostrata), korpikaisla (Scirpus sylvatica), 
luhtakurjenpolvi (Potentilla palustris) ja kelta-
kurjenmiekka (Iris pseudacorus). Metsä on 60 
– 100 vuotta vanhaa.

B2.
Kohdekuvaus: Lehto, sinivuokko-lehto-orvokki 
– tyyppiä, sinivuokko – käenkaali – tyyppiä.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö; kulunut, vieraslajeja, 
puutarhajätettä, talousmetsää.
Puustoa: Isokokoinen kuusi, haapa ja raudus-
koivu sekä pienempi pihlaja (Sorbus aucubaria), 
haapa ja harmaaleppä. Puusto on keski-iältään 
80 – 100 vuotta vanhaa.
Pensastoa: Lehtokuusama, vadelma, taikina-
marja ja metsälehmus (Tilia cordata).
Kenttäkerroksen lajistoa: Mustakonnanmarja 
(Actaea spicata), lehto-orvokki, mäkilehtolus-
te (Brachypodium pinnatum), lillukka (Rubus sa-
xatilis), kielo (Convallaria majalis), vuohenputki 
(Aegopodium podagraria), sinivuokko, lehtoar-
ho, käenkaali, metsäkurjenpolvi (Geranium syl-
vestris), lehtovirmajuuri, syyläjuuri, valkovuokko 
(Anemone nemorosa), metsäimarre (Gymnocar-
pium dryopteris) ja nuokkuhelmikkä.
Lisättävää: Vieraslajeja kohteelta ovat mm. hu-
mala, jättipalsami (Impatiens gladulifera), idän-
virpiangervo (Spiraea chamaedryfolia), tuoksu-
vattu (Rubus odoratus), vuohenkello (Campanu-
la rapunculoides) ja karhunköynnös (Calystecia 
sepium). 

Kuva 42. Lehto Katiskalahden ”kalliotopan” tyvellä. Lehto ja 
kallio muodostavat mukavan kokonaisuuden.
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B3.
Kohdekuvaus: Louhikko (lehtomainen).
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö; voimakkaasti kulunut.
Puustoa: Isokokoinen kuusi, mänty ja raudus-
koivu sekä pienempi pihlaja, kuusi ja rauduskoi-
vu.
Pensastoa: Taikinamarja, korpipaatsama 
(Rhamnus frangula) ja vadelma.
Kenttäkerroksen lajistoa: lehtonurmikka (Poa 
nemoralis), metsäkastikka (Calamagrostis arun-
dinacea), kalliokielo (Polygonatum odoratum), 
mustikka (Vaccinium myrtillus), maitohorsma 
(Epilobium angustifolium), lampaannata (Festu-
ca ovina), oravanmarja (Maianthemum bifolia), 
lillukka, haurasloikko (Cystopteris fragilis) ja 
ahomatara (Galium boreale).
Pohjakerroslajistoa: Karveita (Parmelia sp.), 
sormipaisukarve (Hypogymnia physodes) ja 
kalliotierasammal (Racomitrium lanuginossum), 
seinäsammal, kynsisammalet (Dicranum sp.) ja 
kalliokarstasammal (Andreae rupestris). 
Lisättävää: Kallio hajonnut lukemattomiksi loh-
kareiksi, hieno kohde, piilopaikkoja hyönteisille 
sekä lepakoille ja muille nisäkkäille.

B4.
Kohdekuvaus: Lehto.
Arvoluokka: Metsäkeskuksen inventoima met-
sälakikohde, Kari Kortteen arvottamana ei-luon-
nontilainen metsäluonnon arvokas elinympäris-
tö.
Puustoa: Pääpuulajina 44-vuotias haapa.
Lisättävää: Kohde jyrkänteen eteläpuolella. 
Kohde paikoin kulunut ja roskaantunut.

B5.
Kohdekuvaus: Lehto, puro ja vanha metsä.
Arvoluokka: Metsäluonnon muu arvokas elin-
ympäristö.
Puustoa: 60 – 80 –vuotias hieskoivu sekä män-
ty, harmaaleppä ja vaahtera (Acer platanoides).
Pensastoa: Näsiä (Daphne mezereum), lehto-
kuusama ja taikinamarja.
Kenttäkerroksen lajistoa: Lehto-orvokki ja 
mustakonnanmarja.
Lisättävää: Kiinteistötoimen T-Forestin tieto-
kannassa mainitaan, että kohde olisi pitänyt olla 
mukana vanhoissa metsissä (Jere Lehtisen van-
hojen metsien selvitys).

B6.
Kohdekuvaus: Iso siirtolohkare.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö; kulunut.
Puustoa: Järeä, 100 – 120 vuotta vanha kuusi 
sekä pieni pihlaja ja raita (Salix caprea).
Pensastoa: Taikinamarja ja vadelma.
Kenttäkerroksen lajistoa: Haurasloikko, mai-
tohorsma, kalliokielo, voikukka (Taraxatum sp.) 
ja käenkaali.
Pohjakerroslajistoa: Suikerosammalet 
(Brachytecium sp.), seinäsammal ja kujasam-
mal (Pylaisia polyantha), kalliotierasammal.
Lisättävää: Lohkare haljennut, alla onkalo/ luo-
la, joka saattaa toimia jonkin eläimen piilona. 

B7.
Kohdekuvaus: Puro.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö, vaikkakin paikoin kulu-
nut, mutta luonnontilaisen kaltainen. Myös mah-
dollinen vesilain 17a §:n mukainen kohde.
Puustoa: Järeä, länsipuolella 80 – 100 vuotta 
vanha kuusi, itäpuolella 100 – 120 vuotta vanha 
kuusi sekä harmaaleppä ja koivu. Vähän laho-
puuta.
Lisättävää: Puro Halimasjärven luonnonsuoje-
lualueen rajana, puron itäpuolella (luonnonsuo-
jelualueen puolella) komea kalliojyrkänne.
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B8.
Kohdekuvaus: Puro ja sen varren mesotrofinen 
ruoho- ja heinäkorpi.
Arvoluokka: Metsälain mukainen kohde. Puro 
myös mahdollinen vesilain 17a §:n mukainen 
kohde.
Puustoa: Halimasjärven päässä 120 vuotta 
vanha kuusi, ulkoilureitin pohjoispuolen kostei-
kolla noin 70 vuotta vanha hieskoivu sekä ulkoi-
lureitin eteläpuolen kosteikolla noin 60 vuotta 
vanha hieskoivu. Ympärillä oleva kuusimetsä on 
kauttaaltaan 100 – 120 vuotta vanhaa.
Pohjakerroslajistoa: Puron varren kosteikot 
rahkasammalpeitteisiä (Sphagnum sp.).
Lisättävää: Puro saattaa olla osittain perattu 
ulkoilureitin eteläpuolella; tältä osin ei-luonnon-
tilainen.

B9.
Kohdekuvaus: Vähäpuustoinen suo, ruohoinen 
saraneva.
Arvoluokka: Metsälain mukainen kohde.
Puustoa: Pieni kitukasvuinen mänty ja hies-
koivu, ympärillä nuorta koivikkoa ja männikköä, 
mutta suon länsipäässä noin 60-vuotias kuusi-
metsä.
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammal.

B10.
Kohdekuvaus: Pieni metsälampi; 3-osainen.
Arvoluokka: Metsälain mukainen kohde.
Puustoa: Ympärillä kuusi, mänty ja koivu, iäl-
tään 60 – 100 vuotta. Lammen eteläpuolella 
oleva räme on mäntyvaltaista, muuten kuusi on 
pääpuulaji. 
Pensastoa: Suon reunassa pajuja: mm. tuhka-
paju (Salix cinerea).
Kenttäkerroksen lajistoa: Lammen nevareu-
nuksella pullo-, muta-, juurto- ja riippasara (Ca-
rex magellanica), vehka (Calla palustris), isokar-
palo (Vaccinium oxycoccos), pyöreälehtikihokki 
(Drosera rotundifolia), luhtavilla (Eriophorum 
angustifolium), luhtakurjenjalka ja suokukka 
(Andromeda polifolia).
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammalet ja mät-
täillä karhunsammal (Polytrichum sp.).
Lisättävää: Lampia nevareunuksineen ympäröi 
eteläpuolelta mäntyvaltainen, ojitettu räme.

B11.
Kohdekuvaus: Vähäpuustoinen suo; ruohoinen 
sarakorpi.
Arvoluokka: Metsälain mukainen kohde.
Pensastoa: Suolla pientä koivua, reunoilla run-
sas pajukko: virpapaju (Salix aurita) ja raita. 
Ympärillä oleva metsä 80 – 100 vuotta vanhaa 
kuusta.
Kenttäkerroksen lajistoa: Luhtakurjenjalka, 
raate (Menyanthes trifoliata), terttualpi (Lysima-
chia thyrsiflora), korpikastikka (Calamagrostis 
purpurea), viitakastikka (C. canescens), vehka, 
metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana) ja pullo-
sara.
Lisättävää: Viereisen ulkoilureitin rakentaminen 
on saattanut vaikuttaa suon vesitasapainoon, 
muutoin sen voisi ohutturpeisena olettaa kasva-
neen puustoiseksi.

Kuva 43. Atalassa, Vaarinsuon pohjoispuolella sijaitseva 
mukavan oloinen, 3-osainen, nevareunainen lampi.
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B12.
Kohdekuvaus: Lehto; tuoretta sinivuokko-kä-
enkaali – tai vuohenputki- tyyppiä, paikoin kui-
vahko lillukkatyypin lehto.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö; talousmetsää.
Puustoa: Iso kuusi, haapa ja mänty sekä pie-
nempää pihlajaa ja rauduskoivua. Puusto 80 
– 100 vuotta vanhaa.
Pensastoa: Näsiä ja vadelma.
Kenttäkerroksen lajistoa: Vuohenputki, käen-
kaali, sinivuokko, kielo, lillukka, metsäkastikka, 
metsämansikka (Fragaria vesca), metsäimarre, 
metsäkurjenpolvi ja syyläjuuri.
Lisättävää: Vaikka metsä on talousmetsää, se 
on monipuolinen.

B13.
Kohdekuvaus: Puro.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö; puro perattu suurelta 
osin.
Puustoa: Iäkästä puustoa, myös lahopuuta ja 
pökkelöä. Erityisesti länsiosassa on 60 – 80 
vuotta vanhaa kuusikkoa, idässä jokin pienempi 
noin 120-vuotias kuusikko, muutoin vanhaa koi-
vua sekä nuorempaa harmaaleppää, haapaa ja 
pihlajaa.
Pensastoa: Tuomi, näsiä, korpipaatsama, taiki-
namarja ja vadelma.
Kenttäkerroksen lajistoa: Puron reunoilla hii-
renporras, metsäkorte (Equisetum sylvaticum), 
maitohorsma, metsäkastikka, mesiangervo, 
suokeltto (Crepis paludosa), lehtotähtimö (Stel-
laria nemorum), käenkaali, lähdetähtimö (Stel-
laria alsinea), mäkilehtoluste, korpikaisla ja 
sinivuokko sekä purossa purolitukka, siimapal-
pakko (Sparganium gramineum), luhtalemmikki 
(Myosotis scorpioides), purovita (Potamogeton 
alpinus) ja ratamosarpio (Alisma-plantago aqua-
tica).
Lisättävää: Puron varsi rehevää, paikoin jopa 
saniaislehtoa.

B14.
Kohdekuvaus: Iso siirtolohkare.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö; kulunut, roskattu.
Puustoa: Ympärillä iso mänty, rauduskoivu ja 
kuusi sekä pientä pihlajaa.
Pensastoa: Vadelma.
Kenttäkerroksen lajistoa: Lohkareella maito-
horsma, lampaannata ja nurmirölli (Agrostis ca-
pillaris).
Pohjakerroslajistoa: Kalliotierasammal ja kyn-
sisammalet.

Kuva 44. Pyydystäjänpuiston halkaisee puro, jonka rantojen 
kasvillisuus on erityisen rehevää. Sen kasvistoon lukeutuu 

monia harvinaisehkoja lajeja.
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B15.
Kohdekuvaus: Puro/ noro.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö. Myös mahdollinen ve-
silain 17a §:n mukainen kohde. 
Puustoa: Iso kuusi, haapa ja rauduskoivu sekä 
pienempi pihlaja, harmaaleppä ja metsäleh-
mus.
Kenttäkerroksen lajistoa: Terttualpi, oravan-
marja, hiirenporras, korpi-imarre, metsäkorte, 
lillukka, sinivuokko, metsäimarre, käenkaali ja 
metsäkastikka.
Pohjakerroslajistoa: Runsaasti rahkasammal-
ta ja Mniaceae-heimon sammalia.
Lisättävää: Lehtomainen kuru, noro osittain 
louhikossa.

B16.
Kohdekuvaus: Jäkälikkökallio.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: Järeä, arviolta 100-vuotias mänty 
sekä rauduskoivu ja kuusi. Osittain vanhaa, yli 
60-vuotiasta metsää.
Pensastoa: Kataja.
Kenttäkerroksen lajistoa: Kanerva (Calluna 
vulgaris), puolukka (Vaccinium vitis-idaea), met-
sälauha (Deschampsia flexuosa), metsäkastik-
ka, variksenmarja (Empetrum nigrum).
Pohjakerroslajistoa: poronjäkälät (Cladonia 
arbuscula, C. cocciferina ja C. rangiferina), iso-
hirvenjäkälä (Cetraria islandica), kaarrekeltakar-
ve (Parmelia centrifuga), karvakarhunsammal 
(Polytrichum piliferum), kynsisammalet ja seinä-
sammal.

B17.
Kohdekuvaus: Louhikko.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: Iso mänty, kuusi ja koivu sekä pientä 
pihlajaa.
Pensastoa: Vadelma.
Kenttäkerroksen lajistoa: Kallioimarre (Poly-
podium vulgare), metsäimarre ja haurasloikko.
Pohjakerroslajistoa: Poronjäkälät, kynsisam-
malet, isokorallisammal (Ptilidium ciliare), sei-
näsammal, kalliokaarrekarve (Parmelia centrifu-
ga), karveita, metsäkerrossammal (Hylocomium 
splendens).
Lisättävää: Todella komea kohde, paljon onka-
loita ja luolia piilopaikoiksi. Onkalot muodostavat 
paljon ”kellarimaisen” pienilmaston elinympäris-
töjä.

Kuva 45. Aitovuoren kaakkoispuolen rotkon reunalla olevalta 
jäkälikkökalliolta on hulppeat näkymät yli Näsijärven.
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B18.
Kohdekuvaus: Siirtolohkare.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: Ympärillä arviolta yli 60-vuotiasta 
puustoa, joka kuusta ja rauduskoivua, lohkareen 
päällä pieniä kuusia.
Kenttäkerroksen lajistoa: Puolukka ja metsäi-
marre.
Pohjakerroslajistoa: Karveita ja sormipaisu-
karve, seinäsammal, kynsisammalet ja isokoral-
lisammal.
Lisättävää: Lohkare ei iso, mutta se on hal-
jennut moneen osaan. Pohjalla on vettä, joten 
kohde muodostaa pienilmastollisesti ympäris-
töstään poikkeavan elinympäristön.

B19.
Kohdekuvaus: Jäkälikkökallio.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: (kuin kohteessa B16.)
Pensastoa: (kuin kohteessa B16.)
Kenttäkerroksen lajistoa: (kuin kohteessa 
B16.)
Pohjakerroslajistoa: (kuin kohteessa B16.)
Lisättävää: Kallion länsipää on ”lippa”, joka on 
hajonnut osiksi - louhikoksi, jossa löytyy paljon 
onkaloita ja halkeamia piilopaikoiksi sekä kellari-
maisen pienilmaston omaavia elinympäristöjä.

B20.
Kohdekuvaus: Jäkälikkökallio.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: Mänty ja nuori rauduskoivu.
Pensastoa: Kataja.
Kenttäkerroksen lajistoa: Metsälauha, kaner-
va, puolukka ja mustikka.
Pohjakerroslajistoa: Poronjäkälät, tinajäkälät 
(Stereocaulon sp.), seinäsammal ja karhunsam-
malet.

B21.
Kohdekuvaus: Jäkälikkökallio.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: Arviolta yli 60-vuotiasta mäntyä, mäen 
tyvellä myös kuusta, kosteissa painanteissa 
myös haapaa ja koivua.
Kenttäkerroksen lajistoa: (kuin kohteessa 
B16.)
Pohjakerroslajistoa: (kuin kohteessa B16.)
Lisättävää: Alue epäyhtenäinen; vaihettuu suo-
laikkuista kallioihin ja kasvupaikkatyyppi tuo-
reesta kankaasta jäkälikköön.

B22.
Kohdekuvaus: Vähäpuustoiset suolaikut tupas-
villarämeellä; lähinnä ruohoista sararämettä.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö.
Puustoa: Kitukasvuista mäntyä ja hieskoivua.
Kenttäkerroksen lajistoa: Tupasvilla (Eriopho-
rum vaginatum), iso- ja pikkukarpalo (Vaccinium 
microcarpum), juolukka (Vaccinium uliginosum), 
suopursu (Ledum palustre), suokukka, suomuu-
rain (Rubus chamaemorus), raate, pullo-, riippa- 
ja mutasara (Carex limosa). 
Lisättävää: Muodostavat todella hienon ko-
konaisuuden ympäröivän rämeen ja kallioiden 
kanssa.

Kuva 46. Väljäsuon itäpuolella olevan rinteen todella komea 
louhikko. 
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B23.
Kohdekuvaus: Jäkälikkökalliot tupasvillarä-
meellä.
Arvoluokka: Mahdolliset metsäluonnon erityi-
sen tärkeät elinympäristöt.
Puustoa: Mänty, kohteella jokunen kelo ja käk-
kärä.
Kenttäkerroksen lajistoa: Puolukka, variksen-
marja ja kanerva.
Pohjakerroslajistoa: Poronjäkälät, isohirvenjä-
kälä, seinäsammal ja kangaskynsisammal (Dic-
ranum polysetum).
Lisättävää: Muodostaa todella hienon kokonai-
suuden ympäröivän rämeen ja nevojen kanssa.

B24.
Kohdekuvaus: Letto; lähinnä varsinainen letto-
korpi.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö.
Kenttäkerroksen lajistoa: maariankämmekkä 
(runsaasti, Dactylorrhiza maculata), järviruoko 
(Phragmites australis), juurtosara (Carex chor-
dorrhiza), raate, järvi- ja metsäkorte, tupasvilla, 
pullo- ja harmaasara (Carex canescens).
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammal.
Lisättävää: Sijaitsee loivalla rinteellä.

B25.
Kohdekuvaus: Ruohoinen sarakorpi.
Arvoluokka: Muu arvokas elinympäristö vai 
metsälain mukainen kohde.
Puustoa: Hieskoivu ja kuusi.
Pensastoa: Pajut (Salix sp.).
Lisättävää: Vetinen, syvässä notkossa pienil-
masto muodostuu viileäksi ja kosteaksi kesällä-
kin.

B26.
Kohdekuvaus: Puro/ noro.
Arvoluokka: Mahdollinen metsäluonnon erityi-
sen tärkeä elinympäristö. Myös mahdollinen ve-
silain 17a §:n mukainen kohde.
Puustoa: Järeä, arviolta yli 60 vuotta vanha 
kuusikko, ylempänä puustoon ilmaantuu myös 
nuorehkoa haapaa.
Lisättävää: Hieno kallionpintaa pitkin virtaava 
noro, liito-oravan elinympäristö.

B27.
Kohdekuvaus: Puro ja kostea lehto.
Arvoluokka: Metsälain mukainen kohde. Myös 
mahdollinen vesilain 17a §:n mukainen kohde.
Puustoa: Järeä, 60 – 100-vuotinen kuusikko.
Kenttäkerroksen lajistoa: Kotkansiipi (Mat-
teuccia struthiopteris) ja lehtopalsami (Impatie-
ns noli-tangere).

B28.
Kohdekuvaus: Jäkälikkökallio.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö.
Puustoa: Vähän puita: mänty, kuusi ja raudus-
koivu.
Pensastoa: Kataja.
Kenttäkerroksen lajistoa: Lampaannata, ka-
nerva, puolukka ja metsälauha.
Pohjakerroslajistoa: Poronjäkälät, kalliokars-
tasammal, torvijäkälät (Cladonia sp.), kivitie-
rasammal (Racomitrium microcarpum), karhun-
sammalet, tyvellä seinäsammal ja kynsisamma-
lia.
Lisättävää: Erikoista kohteella, että juurtosara 
”ryömii” kuivalle kalliolle.

Kuva 47. Väljäsuon itäpuolen mäen komeaa jäkälikköä. 
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B29. 
Kohdekuvaus: Lehtolaikut; lillukka-metsäkur-
jenpolvi –tyyppi.
Arvoluokka: Ei-luonnontilainen metsäluonnon 
arvokas elinympäristö.
Puustoa: Harmaaleppä, pihlaja, mänty, kuusi, 
rauduskoivu ja raita.
Pensastoa: Lehtokuusama ja taikinamarja.
Kenttäkerroksen lajistoa: Lillukka, metsäkur-
jenpolvi, sinivuokko, lehtoimikkä (Pulmonaria 
obscura), tesma, kevätlinnunherne (Lathyrus 
vernus), vuohenputki, lehtonurmikka, valko-
vuokko, niittyaitovirna (Vicia sepium ssp. mon-
tana), nuokkuhelmikkä, metsäimarre, syyläjuuri 
ja mesiangervo.
Lisättävää: Ylempi lehtolaikuista on kuivempi ja 
siellä ei esiinny mm. mesiangervoa.

6.1.3 Muut huomion arvoiset 
kohteet

Tässä esille otetut kohteet ovat kohteita, jotka 
eivät ole luonnonsuojelu- eikä metsälain huomi-
oimien kohteiden listalla eikä siis siinä mielessä 
luokiteltavissa avainbiotoopeiksi. Ne on tässä 
otettu esille siksi, että ominaispiirteidensä puo-
lesta ne poikkeavat tavanomaisesta talousmet-
sästä ja saattavat siksi ylläpitää tavallisuudes-
ta poikkeavaa eliölajistoa. Nämä kohteet ovat 
yleensä ihmisen aikoinaan voimakkaasti muok-
kaamia, mutta jotka nyttemmin ovat ennallistu-
neet tai hyvää vauhtia ennallistumassa. 

C1.
Kohdekuvaus: Rudannostokosteikko, entinen 
suo, soistumassa uudestaan.
Puustoa: Kuusi, raita ja hieskoivu.
Pensastoa: Pajut.
Kenttäkerroksen lajistoa: Luhtakurjenjalka, 
rentukka (Caltha palustris), järvikorte (Equisetum 
fluviatile), tertttualpi ja hiirenporras.
Lisättävää: Rehevä kosteikko.

C2.
Kohdekuvaus: Ruohoinen sarakorpi – ruohoi-
nen sararäme, vaihettuu lähempänä lammikoita 
isovarpurämeeksi. 
Puustoa: 60 – 80 vuotta vanha mänty ja hies-
koivu.
Kenttäkerroksen lajistoa: Isokarpalo, tupasvil-
la ja pallosara (Carex globularis).
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammal ja mättäillä 
korpikarhunsammal (Polytrichum commune).
Lisättävää: Ojitettu, mutta ojat kasvaneet um-
peen.

Kuva 48. Väljäsuon eteläreunalla olevalla jäkälikkökalliolla 
kiemurtelee poikkeuksellisella kasvupaikalla juurtosara. 

Kalliolla tämä soiden kasvi saa tarvitsemansa veden 
kalliokuopasta.
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C3.
Kohdekuvaus: Kaivettu allikko ja rehevä kos-
teikko, jonka läpi virtaa noro.
Puustoa: Ympärillä mäntyä, rauduskoivu ja pa-
juja.
Kenttäkerroksen lajistoa: Vehka, luhtakurjen-
jalka, suohorsma (Epilobium palustre), harmaa-
sara, isolimaska (Spirodela polyrrhiza), pikkuli-
maska (Lemna minor), hiirenporras, rentukka ja 
järvikorte.
Pohjakerroslajistoa: Haprarahkasammal 
(Sphagnum riparium) ja korpirahkasammal 
(Sphagnum girgensohnii)
Lisättävää: Kohde erittäin rehevä.

C4.
Kohdekuvaus: Soistuneet rudannostokuopat, 
itäisin osittain vielä auki.
Puustoa: Ympärillä 60 – 80 vuotiasta kuusik-
koa.
Pensastoa: Reunoilla virpapaju ja kiiltolehtipaju 
(Salix phylicifolia).
Kenttäkerroksen lajistoa: Luhtakurjenpolvi, 
terttualpi, järvikorte, jouhivihvilä (Juncus filifor-
mis), vesikuusi (Hippuris vulgaris)
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammalet.
Lisättävää: Vastaa ominaisuuksiltaan vähäpuus-
toista suota.

C5.
Kohdekuvaus: Soistunut entinen pelto.
Puustoa: Kohteella hieskoivua ja harmaalep-
pää, ympärillä vanhaa kuusta, haapaa ja rau-
duskoivua.
Pensastoa: Virpapaju ja halava (Salix pentan-
dra)
Kenttäkerroksen lajistoa: Vehka, terttualpi, 
jouhivihvilä, pikkurantamatara (Galium palustre 
ssp. palustre), korpikastikka, rantanurmikka 
(Poa palustris), pullosara, metsäkorte, luhtakur-
jenpolvi, järvikorte ja mesiangervo.
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammal.
Lisättävää: Kohde erittäin vetinen ja rehevä.

C6.
Kohdekuvaus: Tupasvillaräme, vaihettuu pai-
koin isovarpurämeeksi.
Puustoa: Kitukasvuista mäntyä ja hieskoivua.
Pensastoa: Reunoilla tuhkapajua.
Kenttäkerroksen lajistoa: Järviruoko, tupas-
villa, isokarpalo, juolukka, suopursu, suokukka, 
suomuurain, pullosara, riippasara, pallosara, 
raate, mutasara ja maariankämmekkä.
Lisättävää: Sisältää kaksi vähäpuustoista suo-
talaikkua ja kaksi kallioista metsäsaareketta, jot-
ka on  luokiteltavissa mahdollisiksi metsäluon-
non erityisen tärkeäksi elinympäristöksi (kohde 
B22. ja B23.). Suo on ojittamaton voimalinjalle, 
josta alkaa ojitettu alue. Muodostaa hienon ko-
konaisuuden kalliosaarekkeiden ja ympäröivien 
kallioiden sekä vähäpuustoisten suolaikkujen 
kanssa.

C7.
Kohdekuvaus: Soistuva rudannostokuoppa.
Puustoa: Nuorehko harmaaleppä, pihlaja, koivu 
ja pajut.
Kenttäkerroksen lajistoa: Rentukka, luhtakur-
jenjalka ja mesiangervo.
Pohjakerroslajistoa: Rahkasammalet.

Kuva 49. Väljäsuon ja Porrasjärven välissä sijaitsee komea 
tupasvillaräme, joka vaihettuu paikoin lähes avosuohon. 
Rämeeltä kohoaa myös komeita jäkkälikkökallioita.

Luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat osa-alueet



60 Ojala - Lamminrahka ympäristö- ja maisemaselvitys

6.2 KASVISTOLTAAN 
ARVOKKAIMMAT OSA-ALUEET

Tässä kappaleessa esitellään selvitysalueen 
kasvistollisesti arvokkaimmat osa-alueet (liite 
7). Rajauksiin ja arvotukseen on vaikuttanut niin 
status- kuin myös muun harvinaisen kasvilajiston 
laatu ja määrä. Myös alueen eheydellä ja muun 
kasvillisuuden edustavuudella on arvotusta aja-
tellen merkitystä. Selvitysalueen seitsemän kas-
vistoltaan arvokkainta aluetta ovat kahta lukuun 
ottamatta lehtoisia kohteita. Arvokkaiden aluei-
den arvotukseen on vaikuttanut uhanalaisuus-, 
rauhoitus-, Suomen erityisvastuu- ja EU:n luon-
todirektiivistatus sekä lajin harvinaisuus erityi-
sesti Tampereen seudulla. Huomattavaa on, että 
puhuttaessa lajin harvinaisuudesta, tarkoitetaan 
joko valtakunnallisesti harvinaista, Tampereen 
seudulla harvinaista tai lajia, joka on Tampereel-
la esiintymisensä äärirajoilla. Siten esimerkiksi 
valtakunnallisesti harvinainen laji saattaa Tam-
pereella olla tuiki yleinen; tästä esimerkkinä jal-
kasara (Carex pediformis). Kuitenkin näillä har-
vinaisuusluokilla on eri painoarvot. 

Arvotukseen vaikuttavia statuskasvilajeja sel-
vitysalueelta on löytynyt kaikkiaan 6 lajia, sekä 
yksi sienilaji. Näistä kokonaan kasvistoltaan ar-
vokkaiden osa-alueiden ulkopuolelle jäävät kel-

ta-apila (Trifolium aureum, NT) ja soikkokak-
sikko (Listera ovata, R). Arvokkaiden osa-aluei-
den ulkopuolelle jää lisäksi seitsemän valkoleh-
dokin ja yksi pussikämmekän (Coeloglossum 
viridae) esiintymistä. Seuraavassa kasvistoltaan 
arvokkaimmat osa-alueet esitellään arvojärjes-
tyksessä arvokkain ensimmäisenä. Statuslajisto 
ja kaikkein merkittävin arvotukseen vaikuttanut 
lajisto on nostettu esille lihavoinnilla. 

1. Aitovuoren kaakkoinen rotko (maakunnal-
lisesti arvokas)

Tampereen ja Kangasalan nykyisellä rajalla si-
jaitsevan jyrkkäpiirteisen rotkon pohjalla virtaa 
pieni puro ja pohja on paikoitellen louhikon pei-
tossa. Rotko on mainittu yhtenä Tampereen kas-
vistoltaan arvokkaana kohteena (Tampereen ar-
vokkaat luontokohteet 2003). Louhikolta on tieto 
hajuheinän (Cinna latifolia, NT, R, Dir II, Dir IV, 
Vas) esiintymisestä, mutta viime vuosilta siitä ei 
ole havaintoa, mutta sitä ei ole kovin aktiivisesti 
haettukaan. Hajuheinä saattaa piilotella vuosia-
kin siemenpankkinsa turvin. Muuta harvinaista 
lajistoa kohteelta ovat valtakunnallisesti harvi-
nainen jalkasara, lehto-orvokki, metsälehmus, 
mustakonnanmarja, mäntykukka (Monotropa 
hypopitys) ja karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis). 
Rotkon länsipuolella, Aitovuoren rinteillä, on vii-
me vuosina tehty voimakkaita hakkuita.

Kuva 50. Aitovuoren kaakkoispuolen 
rotkon rinteet ovat paikoin 
louhikkoisia ja vaikeakulkuisia. 
Rotko on yksi selvitysalueen 
arvokkaimmista lepakkoalueista.
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2. Halimasjärven alue (maakunnallista ar-
voa)

Tämä alue on osittain luonnonsuojelulailla suo-
jeltu. Alueeseen on ehdotettu lisäystä järven 
eteläpuoleisista vanhoista metsistä. Lisäksi Ha-
limasjärven alue on luokiteltu yhdeksi Tampe-
reen kasvistoltaan arvokkaaksi kohteeksi (Tam-
pereen arvokkaat luontokohteet 2003). Alueen 
statuslajistoa ovat valkolehdokki (Platanthera 
bifolia, R), pussikämmekkä (RT) ja ketonoi-
danlukko (Botrychium lunaria, NT), sekä sienis-
tä mustapahkajuurekas (Collybia racemosa, 
NT). Kuitenkin Pirkanmaalaisittain merkittävim-
mäksi lajiksi nousee ruohokanukka (Cornus 
suecica). Se on yleisimmillään Pohjois-Suomes-
sa ja Pirkanmaalla lajista ei ole kuin muutamia 
havaintoja. Se on melkoinen harvinaisuus Etelä-
Suomen sisämaassa. Alueen muuta tunnettua 
harvinaista lajistoa ovat jalkasara, keltavuokko 
(Anemone ranunculoides), lehtopalsami, kaihe-
orvokki (Viola selkirkii), velholehti (Circaea alpi-
na), lehtomatara (Galium triflorum), hietaorvok-
ki (Viola rupestris), lähdetähtimö, mäntykukka, 
metsävirna (Vicia sylvatica), mustakonnanmarja 
ja lehto-orvokki.

3. Atalan sammakonkello-ojat (alueellisesti 
arvokas)

Tämän alueen mukanaolo on kokonaan sam-
makonkellon (Campanula aparinoides) ”har-
teilla”. Atalan esiintymä on toinen Euroopan tun-
netuista esiintymistä. Myös toinen esiintymä on 
Suomessa, Pälkäneellä. Sammakonkellolla ei 
ole statusta, sillä se ei kuulu alkuperäiseen lajis-
toon. Laji on peräisin Pohjois-Amerikasta, mutta 
se miten laji on päätynyt Suomeen, ei tunneta. 
Atalan esiintymän löysi Tapio Lahtonen vuon-
na 1987. Löytymisen aikoihin sammakonkelloa 
kasvoi valtoimenaan Kivisillanojaa ympäröivillä 
niityillä, mutta nyttemmin esiintymä on kutistunut 
rakentamisen ja muun toiminnan seurauksena 
pariin paikkaan Kivisillanojan ja siihen laskevi-
en ojien rantamilla. Tulokaslajina sammakon-
kelloesiintymä on luokiteltu vain alueellista ar-
voa omaavaksi, vaikka se on luokiteltu yhdeksi 
Tampereen kasvistoltaan arvokkaaksi kohteeksi 
(Tampereen arvokkaat luontokohteet 2003). 

Kuva 51. Atalassa sammakonkello kasvaa toisella Euroopan 
tunnetulla kasvupaikallaan. Kesällä 2008 lajista löydettiin 
Atalan ojien penkoilta uusia esiintymiä.
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4. Olkahisenlahden rotkon lehtoalue (alueel-
lisesti arvokas)

Olkahistenlahdelta itään suuntaavan rotkolaak-
son laajan alueen kasviston ja kasvillisuuden 
arvokkuus pohjautuu sen lehtoisuuteen. Alueel-
la on tehty viime vuosina/ vuosikymmeninä pal-
jon laajahkoja hakkuita, mikä saattaa osaltaan 
olla verottanut alueen lehtolajistoa. Statuslaje-
ja alueelta tunnetaan vain yksi, valkolehdokki 
(R). Muuta harvinaista lajistoa edustavat mm. 
keltavuokko, jalkasara, pikkuvita (Potamoge-
ton berchtoldii), kellotalvikki (Pyrola media) ja 
kosteikko-orvokki (Viola ruprechtiana) sekä 
lehto-orvokki, lehtomatara, mustakonnanmar-
ja, mäntykukka, metsälehmus, kevätlinnunsilmä 
(Chrysosplenium alterniflorum), lehtoimikkä, 
karvakiviyrtti, kyläkellukka (Geum urbanum), 
keltakurjenmiekka ja harajuuri (Corallorhiza tri-
fida). Rotko Ojalankylän risteykseen asti on mu-
kana Tampereen arvokkaissa luontokohteissa 
(v. 2003).

5. Kumpulan kallio (alueellisesti arvokas)

Tämän karun silokallion kasvistoarvot nojautu-
vat kahteen ohuella humuksella kasvavaan la-
jiin: kalliokohokkiin (Silene rupestris) ja kallio-
hatikkaan (Spergula morisonii). 

6. Pyydystäjänpuiston alue (paikallisesti ar-
vokas)

Pyydystäjänpuiston kasvisto on paikoin erityi-
sen rehevää puronvarsikasvillisuutta. Kohteella 
kasvaa erinomaisen paljon valtakunnallisesti 
harvinaista jalkasaraa. Muuta harvinaista lajis-
toa ovat lehto- ja lähdetähtimö, mäkilehtoluste, 
näsiä, mustakonnanmarja ja purolitukka.

7. Katiskalahden lehto (paikallisesti arvo-
kas)

Tämä lehto sijaitsee ympäristöönsä nähden 
hieman yllättävällä paikalla. Kohde on mäellä, 
karun kalliotopan ”takana”. Näyttäisi aivan siltä, 
että alueen kallio- tai maaperässä olisi jotakin, 
joka aiheuttaa joko ravinnetason nousun tai 
joka neutraloi maaperää ja helpottaa kasvien 
ravinteiden saantia. Kohteen ominaisuuksia on 
myös runsas vieraslajien määrä, joka johtuu vie-
reisen rivitalon taipumuksesta tuoda puutarha-
jätteitään kohteelle. Alueen kasviston arvo pe-
rustuu sinänsä Tampereen mittapuun mukaan 
melko tavalliseen lajistoon, mutta tällä kohteella 
kasvisto muodostaa ympäristöstään selkeästi 
poikkeavan, ehyen kokonaisuuden. Sen kasvi-
harvinaisuuksiin kuuluvat lehto-orvokki, musta-
konnanmarja, mäkilehtoluste, metsälehmus ja 
jalkasara.
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6.3 LINNUSTOLTAAN 
ARVOKKAIMMAT OSA-ALUEET

Selvitysalueelta on tehty vuosien varrelta muu-
tamia linnustoselvityksiä, mutta ne ovat kos-
kettaneet Halimasjärven luonnonsuojelua ja 
luonnonsuojelualuetta. Vuonna 2008 tehtiin 
laajempi, koko selvitysalueen metsäistä vyöhy-
kettä (asuinalueen itäpuolelle jäävä alue lukuun 
ottamatta Halimasjärven luonnonsuojelualuetta) 
koskeva linnustoselvitys. Linnustoselvitysten li-
säksi alueen linnustosta on kerätty tietoja vuon-
na 2003 tehdyn luontoinventoinnin yhteydessä 
sekä eri harrastajien toimesta. Havainnot on vie-
ty Tampereen kaupungin sähköiseen tietokan-
taan (Oracle). Alueelta havaittua merkittävintä 
lintulajistoa on esitelty liitteessä 8. Linnustosel-
vitysalueiden havainnot ovat käsittäneet luonnol-
lisesti pääasiassa havumetsien lajeja. Linnusto-
kirjo muodostuisi todennäköisesti erilaiseksi, jos 
mukana olisi ollut koko selvitysalue asuttuine 
seutuineen Jyväskylän tielle saakka. Vuoden 
2008 selvityksessä havaittu lintulajimäärä oli 
vain 50, mikä selittynee metsäisen vyöhykkeen 
biotooppien monotonisuudella. Vaihtelua alueen 
biotooppien kirjoon tuovat hakkuuaukeat, Hali-
masjärvi, rantavyöhykkeet, kalliokot, rämeet ja 
nevat sekä Haapakorven tilan pellot. Selvitys-
alueella on tehty menneenä vuosikymmenenä 
voimakkaita hakkuita Ojalankylän itäpuolella. 
Hakkuuaukeat saattavat suosia lajistoa, joka 
saalistaa etupäässä pienjyrsijöitä; tällaisia ovat 
esimerkiksi pöllöt. Hakkuuaukeilla saalistus on 
helpompaa. Lisäksi pienjyrsijät suosivat itsekin 
hakkuualoja elinympäristönään. 

Toisaalta laajat metsänhakkuut ovat todennä-
köisesti myös heikentäneet linnustollista arvoa, 
jota vaalittaessa nimenomaan vanhat metsät 
lahoavine puineen ja lehdot ovat avainasemas-
sa. Merkittävin osuus uhanalaisluokituksessa 
huomioiduista lintulajeista on toisaalta vanhojen 
metsien, mutta myös kulttuuriympäristöjen (pe-
rinnebiotooppien) lajeja. Tässä mielessä huomi-
on arvoiseen asemaan kohoavat selvitysalueen 
vanhojen metsien alueet (liite 3). Selvitysalu-
eelta ei vuonna 2008 tehtyjen havaintojen pe-
rusteella ole hahmoteltavissa selkeää linnustol-
lisesti arvokasta osa-aluetta – lukuun ottamatta 
Halimasjärven ympäristöä. Alueelta on kuitenkin 
hahmoteltavissa kuusi osa-aluetta, joita omi-
naispiirteittensä vuoksi voi pitää muuta ympä-
ristöä potentiaalisempana arvolinnustokohteina 
(liite 8). Näiden alueiden valintaan on vaikutta-
nut niiltä tehtyjen havaintojen lisäksi lehtoisuus, 
soiden/ kosteikkojen sekä myös vanhojen met-
sien tila, sillä selvitysalueelle on tyypillistä kes-
kimäärin melko iäkkäät metsät ja sen mukainen 
lajisto. 

Merkittävimpänä linnustollisesti potentiaalisim-
mista osa-alueista on pidettävä Halimasjärven 
luonnonsuojelualuetta (1) ja sitä ympäröiviä 
vanhoja metsiä. Luonnonsuojelualueeseen ol-
laan suunnittelemassa laajennusosaa, joka 
siirtäisi suojelualueen eteläistä rajausta muuta-
man sata metriä. Halimasjärvellä pesii kaakkuri 
(Gavia stellata, NT, Ldir) lähes säännöllisesti, li-
säksi alueelta on havaintoja pikkusieposta (NT), 
puukiipijästä (Certhia familiaris), peukaloisesta 
(Troglodytes troglodytes), tiltaltista (Phyllos-
copus collybita, VU), palokärjestä (Dryocopus 
martius, Ldir), varpuspöllöstä (Glaucidium pas-
serinum, Ldir, Vas), varpushaukasta (Accipiter 
nisus), pohjantikasta (Picoides tridactylus, NT, 
RT, Ldir, Vas) ja pyystä (Bonasa bonasia, Ldir). 
Halimasjärven ympäristöstä on havainto myös 

Kuva 52. Porrasjärvi kuvattuna tulevalta Tampereen rajalta. 
Porras- ja Katajajärvi muodostavat yhdessä soiden kanssa 
potentiaalisena pidettävän linnustokohteen. Katajajärvi 
tunnetaan entuudestaan kaakkurin pesimäpaikkana.
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harvinaisesti pähkinähakista (Nucifraga caryo-
catactes), joka saattaa olla pesinyt alueella (Rai-
ner Mäkelä, suull.). Vuoden 2007 selvityksessä 
luonnonsuojelualueen laajennusosan lintutihey-
den todettiin olevan korkeampi kuin Tampereen 
seudun maalinnuston keskimääräinen lintutihe-
ys. Samalla todettiin, että laajennusosa ei kui-
tenkaan vastaa linnustoltaan varsinaisen luon-
nonsuojelualueen linnustollista arvoa.

Muita potentiaalisia arvolinnustoalueita ovat 
Lamminrahkan laaja suoalue (2) allikkoineen 
ja sitä reunustavine vanhoine metsineen, Kata-
ja- ja Porrasjärven soinen kanjoni (3), Mau-
rinkylän rehevä haapalehtojen ja vanhojen 
metsien alue (4), Aitovuoren kaakkoispuolen 
(5) järeää kuusta ja haapaa kasvava lehtoinen 
rotkolaakso sekä Vaarinsuon kaakkoispuolen 
(6) vanhan kuusi-haapametsän alue lahoavine   
puineen ja kolopuineen. Lamminrahkan reuna-
milta on tiedossa havainnot tiltaltista (VU), palo-
kärjestä (Ldir) ja kanahaukasta (Accipiter genti-
lis), mutta itse Lamminrahka on ominaisuuksil-
taan ja laajuudessaan potentiaalinen suolinnus-
tokohde, jollaisia Tampereen kantakaupungissa 
tai sen lähettyvillä on todella vähän. Katajajär-
veltä on havaintoja kaakkurin (NT, Ldir) pesin-
nästä, Maurinkylän pikkusieposta (NT), pyystä 
(Ldir), palokärjestä ja tiltaltista, Aitovuoren kaak-
koisesta rotkosta palokärjestä, pyystä ja teeres-
tä (Tetrao tetrix, NT, Ldir, Vas) sekä Vaarinsuolta 
pyystä ja tiltaltista. 

6.4 LEPAKOILTAAN (dIR IV) 
ARVOKKAIMMAT OSA-ALUEET

Edellisellä kerralla, kun alueen luonnonoloja 
inventoitiin vuonna 2003, ei lepakoiden mer-
kittävyys selvitettävien asioiden listalla ollut 
kovinkaan korkealla. Sittemmin asiassa on ta-
pahtunut muutos ja lepakoiden selvittämisestä 
on tullut arkipäivää maankäytön suunnittelussa. 
Selvitysalueelta on tehty kolme lepakkoselvitys-
tä, vuosina 2002, 2007 ja 2008. Selvitysalue oli 
osana vuoden 2002 Tampereen kantakaupun-

gin lepakkokartoitusaluetta, mutta silloin kar-
toitus ei tunkeutunut syvälle asutuksen taakse. 
Vuoden 2007 kartoitus käsitti metsäisen alueen 
asutuksen ja Tampereen-Kangasalan rajan välil-
lä lukuun ottamatta Halimasjärven luonnonsuo-
jelualuetta. Vuoden 2008 selvitys käsitti alueen, 
joka rajoittui idässä voimalinjaan ja etelässä 
rautatiehen ja valtatiehen 12. Lännessä rajana 
oli Tampereen kaupungin silloinen raja. Nämä 
kolme selvitystä kattavat koko selvitysalueen 
lukuun ottamatta Halimasjärven luonnonsuoje-
lualuetta. 

Kaiken kaikkiaan selvitysaluetta ei ole todet-
tu mitenkään erityisen rikkaaksi lepakoistaan, 
mutta kolmen selvityksen perusteella alueelta 
on nostettu esiin seitsemän osa-aluetta (liite 
9), joilla lepakoita esiintyi osa-alueitten ympäris-
töä enemmän. Ainoa II-luokan lepakkoalueeksi 
luokiteltu kohde on Aitovuoren kaakkoispuolella 
oleva rotko. II-luokka tarkoittaa sitä, että lepa-
koita on paljon, mutta kolonian tarkkaa paikkaa 
ei yleensä tunneta tai alueella on jokin paikka, 
joka toimii ajoittain lepakoiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkana. Rotko paljastui vuoden 2008 
selvityksessä hyväksi viiksisiippapaikaksi (viik-
sisiippa ja isoviiksisiippa; Myotis mystacinus ja 
M. brandtii). Selvitys toteaa, että rotko on Ojala-
Lamminrahkan tärkein lepakoiden ruokailualue 
ja tulisi säilyttää nykyisenkaltaisena. Selvitys 
lisää vielä, että yhdyskunta sijainnee Maurinky-
lässä tai Ojalan kylässä, jolloin siirtyminen rot-
kolle tapahtuu Väljäsuon kautta lounaan suun-
nalta. Siksi reitti Ojalankyläntieltä ja Maurinky-
lästä tulisi säilyttää mahdollisimman metsäisenä 
ja yhtenäisenä.

Muut löydetyt lepakkoalueet on todettu vuoden 
2007 selvityksessä olevan luokkaa III, mikä tar-
koittaa, että lepakot saalistavat niillä esimerkiksi 
vain osan kesää ja että lajeja on yleensä yksi tai 
kaksi. Muita ympäristöään arvokkaampia lepak-
koalueita ovat Haapakorpi-tilan länsipuolinen 
alue, Olkahisenlahden alue, Halimasjärvenojan 
alue, Vähäpuisto, Halimasjärvenpuiston alue ja 
Ollinojan tienoot. Vuoden 2007 selvitys toteaa 
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Halimasjärven ojan – Vähäpuiston – Halimas-
järven puiston – Ollinojan alueesta, että niiden 
muodostaman alueen arvo ei ole niin suuri, että 
se estäisi yksittäistä maankäyttöä. Kuitenkin täl-
lä alueella sijaitsee Ojalan osayleiskaava-alueen 
eteläosan merkittävimmät/ potentiaalisimmat 
lepakkometsät ja niiden yhtäaikainen hävittämi-
nen lähitulevaisuudessa heikentää alueen lepa-
koiden, erityisesti viiksisiippalajien, elinmahdolli-
suuksia oleellisesti. 

Olkahisenlahden alue poikkeaa muista tässä 
esitetyistä arvokkaista lepakkoalueista, joten se 
on otettu mukaan sen perusteella, että vuoden 
2002 ”Tampereen kantakaupungin lepakkokar-
toituksessa” sillä havaittiin runsaasti lepakoita 
– vesisiippaa (Myotis daubentonii) ja pohjan-
lepakoa (Eptesicus nilssonii) - ja se luokiteltiin 
selvityksen sanoin yhdeksi kantakaupungin ”hot 
spotiksi”. 

6.5 hYÖNTEISTÖLTÄÄN 
ARVOKKAIMMAT OSA-ALUEET

Selvitysalueelta ei ole tehty järjestelmällistä 
hyönteisselvitystä, minkä ymmärtää: onhan alue 
valtavan laaja systemaattisen hyönteisselvityk-
sen kohteeksi ja työ veisi vuosikausia. Alueel-
ta on tutkittu Petäjässuon aluetta sekä vuonna 
2008 myös Petäjässuon ja Vaarinsuon välistä 
vanhaa metsää, mutta potentiaalisia kohteita 
selvitysalueella olisi varmaan enemmänkin. Vaa-
rinsuon ja Petäjässuon välinen metsä todettiin 
lajistollisesti melko tavanomaiseksi, vaikkakin 
muutamia maininnan arvoisia lajeja siltä löytyi. 
Hyönteistöllisesti arvokkaasta metsästä ei kui-
tenkaan ole kyse. Tutkimuksen arvoisia kohteita 
ovat todennäköisesti luonnontilaisimmat vanhat 
metsät ja lehdot, Lamminrahka ja muut ojitta-
mattomat suoalueet. Säästämällä avainbiotoopit 
pystytään todennäköisimmin säästämään myös 
potentiaalisimmat arvohyönteiskohteetkin. 

Petäjässuon arvo hyönteiskohteena on hyväk-
sytty. Se on mukana Tampereen arvokkaissa 
luontokohteissa juuri perhoskohteena, mutta 
myös muuna hyönteiskohteena. Suoperhosten 
esiintymisen uhkana on Tampereellakin niiden 
elinympäristöjen voimakas katoaminen. Selvi-
tysten mukaan suon pohjoisosan isovarpuräme 
on suurperhosten kannalta suon tärkein osa.  
Alueen lajistoa ovat mm. suopursun lehtiä touk-
kana syövät Stigmella lediella (suku kääpiökoit) 
ja Coleophora obscuripalpella (suku pussikoit). 
Näistä on Tampereella vain muutamia havain-
toja. Suon kosteissa koivikoissa elää nastakeh-
rääjä (Aglia tau) vasamamittari (Rheumaptera 
subhastata), joka on pohjoispainotteinen laji ja 
josta ainoa Tampereen havainto on 1990 – luvul-
la juuri Petäjässuolta. Suolta on havainto myös 
melko harvinaisesta sukeltajakovakuoriaisesta 
(Hydroporus neglectus). Suokeltajakuoriainen 
elää pienissä lampareissa. Muuta huomion ar-
voista lajistoa ovat suurperhosista mm. suokel-
taperhonen (Colias palaeno), juolukkasinisiipi 
(Vaccinina opilete), suohopeatäplä (Boloria 
aquilonaris), suomittari (Arichanna melanaria) 
sekä keltahopea- (Syngrapha microgamma) ja 
herttakangasyökkönen (Anarta cordigera). 

Haapakorpi-tilan länsipuolella oleva niitty on 
useassa Nurmi-Sorilan alueen Tampereen 
Hyönteistutkijain seuran tekemässä tumma-
verkkoperhosselvityksessä (tummaverkkoper-
honen, Melitaea diamina, EN, eR) todettu lajille 
potentiaaliseksi niityksi. Vuoden 2008 selvityk-
sessä potentiaaliseksi niityksi arvioitiin myös 
Haapakorpi-talon eteläpuolella oleva pellonreu-
nusniitty. Kummaltakaan niityltä ei kuitenkaan 
ole havaintoa lajista.
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6.6 LIITO-ORAVIEN (VU, R, dIR II, 
dIR IV) SUhTEEN ARVOKKAIMMAT 
OSA-ALUEET

Liito-orava on vaarantunut uhanalainen, EU:n 
luontodirektiivin liitteiden II ja IV(a) laji, jota kos-
kevat luonnonsuojelulain 39 §:n rauhoitussään-
nökset ja 49 §:n, 1. momentin lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen heikentämiskielto. Lisäksi se 
on Suomen erityisvastuulaji.

Liito-oravan kannalta ongelmallisinta on sopivi-
en kolopuiden vähyys, metsien pirstaloituminen 
ja aukottuminen. Liito-oravan mieluisinta elinym-
päristöä ovat järeähköä kuusta kasvavat lehtise-
kametsät, joissa kuusen osuus on 30-40 %. Eri-
tyisessä suosiossa ovat haapaa kasvavat met-
siköt. Haapa on liito-oravan tärkein ravintopuu 
ja todennäköisin pesäkolon paikka. Ravinnoksi 
kelpaavat myös koivu ja raita. Otollisia elinym-
päristöjä liito-oravalle ovat myös järeät kuusikot, 
joiden reunamilla kasvaa paremmin ravinnoksi 
kelpaavaa lehtipuuta.

Pohdittaessa lajin elinmahdollisuuksia tietyllä 
alueella olisi otettava huomioon biotoopiltaan 
sille soveliaat alueet kulkuväylineen mahdol-
lisimman ehyenä kokonaisuutena (pesäkolot, 
kulkureitit, ravintometsät ja –puusto ja leväh-
dyspaikat), jotta populaation eri yksilöt elinym-
päristöineen eivät joutuisi liian eristyksiin muista 
ja poikasilla olisi mahdollisuus lähteä etsimään 
omia asuinsijojaan. Metsäisten alueiden yhte-
näisyys on siis tärkeää liito-oravan populaation 
säilymisen kannalta. 50-60 metriä leveät auke-
at ovat lajin kulkemisen kannalta lähes esteitä,  
koska maassa liikkuessaan se on kömpelö.

Selvitysalueen tilanne

Kaikkien selvitysalueelta tehtyjen liito-oravaha-
vaintojen perusteella on muodostunut hyvä kuva 
lajin esiintymisestä alueella; missä ovat suotui-
simmat elinympäristöt, mitkä ovat mahdollisia 
kulkuyhteyksiä jne. Vuosien varrella syntynyt 
kuva tilanteesta on kiteytetty liitekartan 10 ku-
vaan. Kartalla on kuvattu liito-oravan elinym-
päristöiksi soveltuvat biotoopit (ilman Halimas-
järven luonnonsuojelualuetta), jätöshavainnot, 
kulkuyhteydet sekä pesintäpaikat noin viimeisen 
viiden viime vuoden ajalta. 

Varmistettua liito-oravan pesintää on Olkahi-
senlahden perällä, Maurin- ja Ojalankylän välillä  
sekä Olkahisenlahden rotkoa itään, Kangasalan 
puolella sekä Halimasjärven ympäristössä. To-
dennäköistä pesintää on havaintojen perusteel-
la Haapakorpi-tilan ympäristössä, Aitolahden-
tien ja Jyväskyläntien risteyksen puronotkossa, 
Halimasjärven pohjoispuolella ja Vaarinpuiston 
eteläpuolella. Pesintää on jätöshavaintojen ja 
metsikkörakenteen perusteella ollut mahdolli-
sesti myös Hangaslahdella (selvitysalueen ulko-
puolella), Vastarannan- ja Pitkäniitynpuistoissa 
(Halimasjärveltä länteen), Aitolahdentien ja Jy-
väskyläntien välisellä alueella sekä aivan selvi-
tysalueen lounaisimmassa kulmassa. Tiedossa 
on, että liito-oravalla on lähes säännöllistä pesin-
tää Kangasalan Matkajärvellä, Haapakorpi-tilan 
itäpuolella ja Kangasalan aseman tuntumassa, 
Lamminrahkan eteläpuolella. Haapakorpi-tilan 
havainnot saattavat liittyä Matkajärven esiinty-
miin.
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Biotoopiltaan ja metsien rakenteen perusteella 
liito-oravan kannalta parhaimpia kokonaisuuksia 
pesimisen kannalta ovat Aitolahdentien ja Jyväs-
kyläntien risteyksen puronotkolta Vastarannan-
puistoon ulottuva kokonaisuus, Olkahisenlahden 
perällä Maurinkylän ja Ojalankylän välinen alue 
ulottuen rotkolaaksoa pitkin Kangasalan puolel-
le, Halimasjärven ympäristö sekä pienempänä 
kokonaisuutena Vaarinpuiston eteläpuoleinen 
alue ulottaen biotoopiltaan soveltuvan elinym-
päristön lonkeronsa Petäjässuon pohjoispuolit-
se Rieson kautta Kangasalan puolelle. Riesosta 
saatiin vuonna 2008 jätöshavaintoja muutaman 
puun tyveltä, jotka liittynevät lajin liikehdintään 
Halimasjärvi-Vaarinsuonpuisto-alueelta Kan-
gasalan puolelle. Aitovuoren kaakkoispuolella 
oleva rotko olisi biotoopiltaan mitä erinomaisin-
ta liito-oravametsää, mutta sieltä ei ole koskaan 
saatu havaintoja. Mahdollisuuksien rajoissa on, 
että laji käyttää rotkoa kulkuyhteytenään ehkä 
Kangasalan Matkajärven suuntaan. Kaiken 
kaikkiaan Kangasalta Tampereen kaupungille 
siirtyvällä alueella on melko vähän biotoopiltaan 
liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa metsää 
eikä lajin esiintymistä tällä alueella voi pitää to-
dennäköisenä.

Vuonna 2008 löydettiin runsaasti jätöstä Ha-
limasjärveltä länteen ulottuvalta vihervyöhyk-
keeltä Aitolahdentien ja Jyväskyläntien välistä. 
Jätöstä löydettiin myös Jyväskyläntien länsipuo-
lelta. Jätöstä löydettiin jopa aivan tien vieressä 
olevien viimeisten kuusien alta. Näiden löydös-
ten perusteella kyseinen kohta toimii liito-oravan 
Jyväskyläntien ylistyspaikkana, joka näyttäisi 
olevan ainoa yhteys Kauppi-Niihaman esiinty-
mille. Toinen Jyväskyläntien ylitys löytyi Hangas-
lahdelta, läheltä lahden pohjukkaa olevalta koh-
dalta, mutta se yhteys suuntautuu Nurmi-Sorilan 
alueelle. Muuta ylityspaikkaa Jyväskyläntiellä 
ei luultavasti olekaan Tampereen puolella, sillä 
muutamia vuosia sitten Tarastenjärven liikenne-

järjestelyjen uusimisen yhteydessä hävisi yhte-
ys Haapakorpi-tilan suunnalta Tarastenjärven 
suuntaan. Seuraava mahdollinen yhteys itään 
päin mentäessä on hädin tuskin ajateltavissa 
oleva ylitys juuri Kangasalan puolella Ruutanan 
Shellin kohdalla. 

Selvitysalueen liito-oravilla on pääteiden ylitys-
ten ohella kosolti muitakin ongelmia selvitettävä-
nään. Liito-oravan liikkumisen kannalta vaikeita 
paikkoja ovat Aitolahdentien ja Haapakorpi-tilan 
välinen yhteys, Ojalankylän ja Halimasjärven vä-
linen yhteys sekä Vaarinpuistosta ensin länteen 
ja sitten etelään Lahdentien yli ulottuva yhteys, 
jonka turvaamiseksi Lahdentien eteläpuolelle 
on jätetty kapea kuusikkoinen kaistale Linnain-
maan suuntaan. Toinen ja parempi Lahdentien 
ylitys sijaitsee suoraan Vaarinpuiston eteläpuo-
lella. Linnainmaan yhteys on tärkeä, sillä Lin-
nainmaalla on runsaasti liito-oravalle soveltuvaa 
metsää ja sieltä on tehtykin paljon pesimäha-
vaintoja lajista. 
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7.1 KASVISTO JA KASVILLISUUS 
(MYÖS YKSI SIENIhAVAINTO)

Selvitysalue on suurimmaksi osaksi tuoretta ja 
lehtomaista kangasta muuttuen itää ja pohjois-
ta kohti karumpaan suuntaan. Alueen lajisto on 
kasvupaikkatyypeilleen tyypillistä Tampereen 
seudun lajistoa. Selvitysalueen lehtoisten alu-
eiden lajisto käsittää myös Tampereelle melko 
tavanomaista lehtojen lajistoa. Tästä poikkeuk-
sena on Aitovuoren kaakkoispuoleinen rotko, 
jossa kasvaa hajuheinää sekä Halimasjärven 
luonnonsuojelualue, jolta on tavattu ruohoka-
nukkaa. Halimasjärven ruohokanukka-esiintymä 
on toinen Tampereen tunnetuista esiintymistä. 
Oman leimansa kasvilajistoon on jättänyt myös 
selvitysalueen nykyinen ihmistoiminta ja asutus. 
Alueella lienee harjoitettu maanviljelyä ja mah-
dollisesti karjatalouttakin todennäköisesti 1800 
–luvulta lähtien. Tätä ilmentää esimerkiksi Ha-
limasjärven alueelta havaittu ketonoidanlukko. 
Statuskasvilajit on esitelty liitteessä 11a ja muu 
harvinainen lajisto liitteissä 11b, 11c ja 11d. 
Seuraavassa esitellään lyhyesti statuskasvilajit 
sekä yksi statussienilaji. Selvitysalueella esiin-
tyvää statuskasvilajistoa ovat hajuheinä, kel-
ta-apila, ketonoidanlukko, pussikämmekkä, 
soikkokaksikko ja valkolehdokki sekä sienistä 
mustapahkajuurekas. Tässä on otettu esille la-
jit, joilla on jokin status nimenomaan Tampereen 
kantakaupungin alueella. Lopuksi luetellaan la-
jit, jotka ovat Tampereella tai valtakunnallisesti 
harvinaisia tai harvinaistuvat Tampereelta johon-
kin suuntaan, yleensä pohjoiseen, siirryttäessä. 
Merkittävin lajisto on lihavoitu.

Hajuheinä (NT, R, Dir II, Dir IV, Vas)

Pääasiassa varjoisissa ja lehtomaisissa, riittävän 
kosteina säilyvissä puronvarsilouhikoissa kasva-

7. LAJISTO

va hajuheinä on jääkauden aikainen jäänne. La-
jiin on myös sikäli suhtauduttava vakavasti, että 
sen elinympäristönä ovat pääasiassa puronvar-
silouhikot ja siksi sen leviämisreitit ovat lähes 
olemattomat eikä se pysty leviämään korvaaville 
elinympäristöille.  Sitä kasvaa harvinaisena Ete-
lä-Hämeestä Savoon Kuopion korkeudelle asti. 
Muutama yksittäinen esiintymä sijaitsee Oulun 
läänin alueella. Selvitysalueella hajuheinää on 
havaittu vain Aitovuoren kaakkoispuolen rotkos-
sa, vaikkakin sen viime vuosien tilanteesta ei ole 
tietoa. Hajuheinä on rauhoitettu, EU:n luontodi-
rektiivin liitteiden II ja IV laji sekä Suomen erityis-
vastuulaji. Tämän lisäksi se on silmälläpidettävä 
eli lähes uhanalainen (NT) 

Kelta-apila (NT)

Myös kelta-apila on taantuva laji sen kasvuym-
päristönä olevien perinnebiotoopppien, ts. kui-
vahkojen, valoisien rinneketojen ja niittyjen hävi-
tessä sekä peltomaisemien umpeutuessa. Tosin 
kelta-apila on Suomessa muinaistulokas, mutta 
se on uhanalaisluokituksessa luokiteltu silmällä-
pidettäväksi. Kelta-apilaa kasvaa harvinaisena 
noin Kuopion korkeudelle asti Suomenselkää 
lukuun ottamatta. Selvitysalueella kelta-apilaa 
löydettiin vain Aitolahdentien ja Jyväskyläntien 
risteyksen länsipuolelta.

Kuva 53. Kelta-apila Aitolahdentien ja Jyväskyläntien 
risteyksessä.

Lajisto
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Ketonoidanlukko (NT)

Halimasjärven luonnonsuojelualueelta on keto-
noidanlukkohavainto vuodelta 1988, mutta sen 
jälkeisesti tilanteesta ole tietoa. Havainto on sel-
vitysalueen ainoa. Ketonoidanlukko on laji, joka 
aikoinaan yleistyi laidunkulttuurin aikana, mutta 
on nykyisen maatalouden muutosten ja perinne-
biotooppien vähenemisen myötä voimakkaasti 
taantunut. Sen ominaisinta elinympäristöä ovat 
laidunnetut kuivahkot kedot ja kalliopenkereet. 
Sen alkuperäisintä kasvuympäristöä saattavat 
olla juuri kuivahkot kalliopahdat ja –rakoset. 
Ketonoidanlukkoa esiintyy harvinaisena koko 
maassa. Se on luokassa silmälläpidettävä eli lä-
hes uhanalainen.

Pussikämmekkä (RT)

Pussikämmekkä voidaan lukea ns. puolikulttuu-
rilajeihin, joka alkujaan on ollut valoisten leh-
tojen ja lehtomaisten kankaitten laji, joista sitä 
vieläkin löytää. Se on sittemmin viihtynyt hyvin 
myös maaseutumaisemassa ravinteikkaiden 
peltojen ja laidunalueiden reunamilla, mutta 
on viime vuosikymmenien maatalouden voi-
makkaan muutoksen myötä suuresti taantunut. 
Valtakunnallisesti pussikämmekkä on yleisyy-
dessään pohjoinen laji, jossa sitä kasvaa aivan 
pohjoisinta Lappia myöten lehtoisilla vyöhykkeil-
lä. Lounais-Suomesta laji lienee jo hävinnyt ja 
Tampereella se on alueelllisesti uhanalainen. 
Selvitysalueella pussikämmekkää kasvaa vain 
kahdessa paikassa: Ojalankylän itäpuolella ja 
Halimasjärven koillispuolella, juuri luonnonsuo-
jelualueen ulkopuolella.

Soikkokaksikko (R)

Selvitysalueen soikkokaksikko löydettiin vuonna 
2007. Selvitysalueen ainoa soikkokaksikon kas-
vupaikka on Tasanteen Kivisillanvainiolla, jossa 
se kasvaa kosteahkolla puron varren, ikään kuin 
vanhalla pellon pohjalla. Laji on vaatelias tuo-
reitten ja kosteiden lehtojen laji, jota usein tapaa 
myös rehevillä tihkupintaisilla letoilla. Lähes aina 
sitä näkeekin nimenomaan rinteillä ja vaikuttaisi 
siltä, että se ei siedä hapetonta seisovaa vet-
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tä. Soikkokaksikkoa kasvaa harvinaisena lähes 
koko Suomessa Rovaniemen korkeudelle asti. 
Jonkinasteista keskittymää lajilla on Ahvenan-
maalla ja Pohjois-Karjalan pohjoisosissa. 

Valkolehdokki (R)

Valkolehdokki kuuluu ns. puolikulttuurilajeihin, 
joka aikoinaan yleistyi kaskiviljelykaudella. Laji 
levisi alueille, joilla kaskeaminen vapautti ravin-
teita ja neutraloi maaperää. Nykyisin kannan 
taantuminen johtunee juuri tämän tyyppisten pe-
rinnebiotooppien vähenemisestä. Valkolehdokil-
la vaikuttaisi olevan myös maaperän kosteuden 
suhteen tiettyjä vaatimuksia, sillä pääsääntöi-
sesti sen kasvupaikat löytyvät rinteiltä ja mäkien 
päältä; maaperässä seisova vesi saattaa haitata 
sen menestymistä. Valkolehdokkia kasvaa leh-
doista tuoreille kankaille. Sitä esiintyy lähes koko 
maassa aina Rovaniemen korkeudelle asti, mut-
ta yleisimmillään se on akselilla Turku-Joensuu. 
Suurin osa selvitysalueen valkolehdokeista kas-
vaa Ojalankylän eteläpuolella tuoreen kankaan 
alueella. Kuitenkin paras, 20 yksilön, esiintymä 
sijaitsee Olkahisenlahden perukan lehtomaisel-
la kukkulalla.

Mustapahkajuurekas (NT)

Halimasjärven mustapahkajuurekas on ainoa 
löytö Pirkanmaalta ja se on vuodelta 1988. Ha-
limasjärvellä se esiintyy tyypillisessä ympäris-
tössä, lehtomaisessa metsässä. Sieni kuuluu 
silmälläpidettäviin eli lähes uhanalaisiin lajeihin.

6.1.1 Muusta harvinaisesta 
lajistosta (kaikkein 
merkittävimmät lihavoitu)

Muuta harvinaiseksi luokiteltavaa kasvilajistoa 
(liitteet 11b, 11c ja 11d) selvitysalueelta ovat 
jalkasara, keltavuokko, keltakurjenmiekka, 
korpinurmikka (Poa remota) ja kyläkellukka, 
joista keltakurjenmiekka on rauhoitettu Oulun ja 
Lapin lääneissä ja muut ovat alueellisesti uhan-
alaisia Tampereen pohjoisosissa. Harvinaista 
lajistoa edustavat myös sammakonkello, ruo-
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hokanukka, sarjatalvikki (Chimaphila umbel-
lata), mäntykukka, mäkilehtoluste, ojaleinikki 
(Ranunculus flammula), lehtotähtimö, lähdetäh-
timö, purolitukka, mustakonnanmarja, lehto-or-
vokki, lehtoimikkä, isolimaska, kapealehtipaju 
(Salix rosmarinifolia), halava, juolukkapaju (Sa-
lix myrtilloides), lehtomatara, näsiä, vesikuusi, 
punakoiso (Solanum dulcamara), jäykkänata 
(Festuca trachyphylla), velholehti, mäkivirvilä 
(Vicia tetrasperma), kaiheorvokki, metsävirna, 
kotkansiipi, harajuuri, lehtopalsami, korpisara 
(Carex loliacea), metsälehmus, hentosara, kal-
liohatikka, kalliokohokki, kevätlinnunsilmä, kar-
vakiviyrtti, hietaorvokki, pikkuvita, haisukurjen-
polvi (Geranium robertianum), idänkattara (Bro-
mus inermis), kellotalvikki ja harjuhäränsilmä 
(Hypochoeris maculata). Näistä merkittävimpiä 
ovat sammakonkello, ruohokanukka ja sarjatal-
vikki. Atalan sammakonkelloesiintymä on toinen 
Euroopan esiintymistä, ruohokanukan esiintymä 
on toinen Tampereen esiintymistä eikä sarjatal-
vikillakaan ole Tampereella kovinkaan montaa 
esiintymää. 

7.2 LINNUSTO

Selvitysalueelta tehdyt linnustoselvitykset eivät 
ole tuoneet esille mitään erityisen merkittävää 
tai harvinaista (liite 8). Statuksen perusteel-
la alueella tavatuista lintulajeista merkittävim-
piä ovat tiltaltti (VU), pohjantikka (NT, RT, Ldir, 
Vas), metso (Tetrao urogallus, NT, RT, Ldir, 
Vas), pikkulepinkäinen (Lanius collurio, NT, RT, 
Ldir), teeri (NT, Ldir, Vas), kaakkuri (NT, Ldir), 
käki (Cuculus canorus, NT, RT), pensastasku 
(Saxicola rubetra, NT), pikkusieppo (Ficedu-
la parva, NT), kivitasku (Oenanthe oenanthe, 
NT), varpuspöllö (Ldir, Vas), palokärki (Ldir), 
pyy (Ldir), taivaanvuohi (Gallinago gallinago, 
RT), leppälintu (Phoenicurus phoenicurus, Vas), 
tavi (Anas crecca, Vas) ja telkkä (Bucephala 
clangula, Vas). Kun kriteerinä on harvinaisuus 
Tampereen seudulla, lajit voidaan sijoittaa hie-
man erilaiseen arvojärjestykseen: pikkusieppo, 
pohjantikka, metso, kaakkuri, pikkulepinkäinen, 
kivitasku, leppälintu, käki, pensastasku, varpus-
pöllö, taivaanvuohi, teeri, palokärki, tiltaltti, pyy, 

tavi ja telkkä. Huomaa, että tällöin vaarantunut 
uhanalainen tiltaltti tippuu ensimmäiseltä sijal-
ta peräti neljänneksitoista. Tiltaltti oli viimeisim-
män uhanalaistarkastelun aikoihin voimakkaasti 
taantuva laji, jolla perusteella laji sai niinkin kor-
kean statuksen. Nyttemmin lajin kannan koko on 
kääntynyt jopa lievään nousuun ja sitä esiintyy 
kuitenkin vielä melko yleisesti. Seuraavassa ly-
hyesti selvitysalueen statuslintulajistosta.

Kaakkuri (NT, Ldir)

Kuikan lähisukulainen kaakkuri elää pienillä 
nevareunuksisilla metsälammilla, sillä lentoon 
lähtemiseksi sille riittää pienempi vesistö kuin 
kuikalle. Se vaatii yleensä pesäpaikakseen 
rannasta irrallisen saarekkeen. Se on huomat-
tavasti harvalukuisempi kuin kuikka ja lievästi 
Pohjois-Suomi-painotteinen. Aiemmin laji on 
ollut yleisempi, josta kielivät monet sille nimetyt 
paikatkin. Kaakkuri pesii Suomessa 800 – 1000 
parin voimalla. Selvitysalueella kaakkuri on pe-
sinyt Halimasjärvellä sekä juuri rajan Kanga-
salan puolella, Katajajärvellä. Myös Porrasjärvi 
voisi sopia kaakkurille, jos järveltä löytyisi sopiva 
saareke. Siksi koko Porras- ja Katajajärven sois-
ta aluetta on pidettävä arvokkaana ja potentiaa-
lisena lintukohteena. 

Kivitasku (NT)

Toinen selvitysalueen taskuista on kivitasku. La-
jin esiintyminen on Pohjois-Suomi-painotteista 
ja sen parimäärä Suomessa liikkuu välillä 200 
000 – 300 000. Maatalouden muutosten myötä 
sen kanta on taantumaan päin. Selvitysalueella 
kivitaskusta on havaintoja Maaniityn itäpuolelta.  

Käki (NT, RT)

Selvitysalueen lajistoon kuuluu myös taantuva 
käki. Käki elää koko Suomessa monenlaisis-
sa metsissä ja Lapissa jopa tunturikoivikoissa. 
Elinympäristönsä se valitsee isäntälajin pe-
rusteella, joka useimmiten on leppälintu. Sen 
kannan taantumisen arvellaankin johtuvan sen 
suosituimman isäntälajin kannan taantumisesta. 
Käen Suomen parimääräksi arvioidaan 70 000-
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Pensastasku (NT)

Pensastaskuja kuultiin ilmoittelemassa reviire-
jään pensoittuvilla aukeilla Lintukalliontien var-
rella. Pensoittuvien hakkuuaukeiden lisäksi laji 
pesii viljelyalueilla, rantamailla ja rämeillä. Ilmei-
sesti johtuen sille tyypillisten viljelysmaiden vä-
henemisestä sen kanta on taantuva, mutta sen 
parimäärä on vielä niinkin korkea kuin 300 000 
– 400 000. Se kuuluu koko Suomen lajistoon lu-
kuun ottamatta Käsivarren Lappia ja Inarin tie-
noota. 

Pikkulepinkäinen (NT, RT, Ldir)

Pikkulepinkäisen on pohjoisessa yleisempänä 
esiintyvän isolepinkäisen eteläinen ”pikkuserk-
ku”. Molemmat lajit ovat käytökseltään rohkeita 
ja pelottomia. Niinpä niiden saaliseläimiin kuu-
luukin pikkunisäkkäitä ja jopa pikkulintuja. Pik-
kulepinkäinen ominaisinta elinympäristöä ovat 
puoliavoimet, pensaikkoiset maastot, hakkuu-
alueet ja puutarhat. Sen Suomessa pesivien 
parien määrä vaihtelee välillä 50 000 – 80 000. 
Selvitysalueella pikkulepinkäinen on pesinyt 
Haapakorpi-tilan eteläpuolella.

Pikkusieppo (NT)

Pikkusieppo on vanhojen, luonnontilaisten ha-
vumetsien vaatija, joka voi joskus asettua jopa 
rehevään lehtoon. Lajia esiintyy Oulun korkeu-
delle asti pesien Suomessa vain 1000 – 2000 
parimäärän turvin. Selvitysalueella kesällä 2008 
pikkusieppo kuulutti reviiriään Maurinkylän van-
hoissa metsissä. Aiemmilta vuosilta pikkusiepos-
ta on havaintoja Halimasjärven seudulta.

Pohjantikka (NT, RT, Ldir, Vas)

Pohjantikan elinpiiriä ovat vanhat, pystyyn kuo-
levaa puuta sisältävät kuusimetsät ja jos ra-
vintoa riittää, pariskunta pysyy reviirillään jopa 
läpi talven. Pohjantikan olemassaolon havait-
see useimmiten kuorituista kuusista, joista se 
on etsinyt kaarna- ja mantukuoriaisten toukkia. 
Pohjantikka elää koko Suomessa, mutta ylei-
sempänä pohjoisessa. Sen parimäärä vaihtelee 

100 000. Selvitysalueella käki on havaittu mm. 
Aitovuorella ja Lamminrahkan pohjoispuolella. 
Tosin käki liikkuu laajalla alueella ja eri paikoissa 
havaittu yksilö saattaa olla yksi ja sama.

Leppälintu (Vas)

Käen tiedetään tekevän munansa toisten lin-
tujen pesiin ja usein isäntälintu on leppälintu. 
Leppälinnun esiintyminen on sikäli erikoista, 
että suurin osa kannasta pesii valoisissa män-
tymetsissä, kun osa pesii taajamissa pihamailla 
ja puutarhoissa. Pohjoisessa laji on erämaisten 
mäntymetsien tyyppilajeja. Se on taantuva laji, 
vaikkakin sen parimäärä on Suomessa vielä 
niinkin korkea kuin 300 000 – 400 000. 

Metso (NT, TR, Ldir, Vas)

Teeren ohella metso kuuluu taantuviin metsäka-
noihin siinä määrin, että vaikka sen parimääräksi 
arvioidaan 50 000 – 100 000, se on silti luokiteltu 
silmälläpidettäviin. Erämaiden lajina metso suo-
sii riittävän laajoja vanhoja järeitä metsiä, erityi-
sesti rämeitä reunustavia mäntymetsiä. Selvi-
tysalueella metsohavainto pelkistyy koppelon eli 
naarasmetson näköhavaintoon Ojalankylän ja 
Kumpulan välimaastossa.

Palokärki (Ldir)

Palokärkeä on aiemmin pidetty erämaiden lin-
tuna, mutta nykyään sitä tapaa jopa kaupun-
kimetsiköistä, joista se erityisesti talvisaikaan 
haeskelee ravintoa. Sen ominaisinta ympäristöä 
ovat vanhat, järeät mäntymetsät, mutta myös 
muunlaiset vanhat metsät tulevat kyseeseen. 
Sen kanta on järeiden metsien vähenemisen 
myötä taantuva. Se pesii koko Suomessa aivan 
pohjoisinta osaa lukuun ottamatta noin 10 000 
- 15 000 parimäärällä. Palokärkeä on havaittu 
selvitysalueella siellä täällä ympäri selvitysalu-
etta, mutta toisaalta laji liikkuu laajoilla alueilla. 
Merkittävämpää olisi löytää lajin pesäpaikat. 
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välillä 15 000- 20 000, mutta se on voimakkaasti 
taantuva laji. Havaintoja pohjantikasta on tehty 
Halimasjärven ympäristössä.

Pyy (Ldir)

Pyy viihtyy monenlaisissa ympäristöissä. Sitä 
tapaa pellon- ja suonreunusmetsiköissä, laa-
jahkoissa ja tiheissä kuusimetsiköissä, rehe-
vissä kuusivaltaisissa lehtipuusekametsissä, 
puronvarsilehdoissa ja jopa kaupunkimetsissä, 
kunhan siellä on tiheä aluskasvillisuus. Pyyn 
parimäärä vaihtelee 150 000 – 200 000 välillä. 
Lajia tapaa aina Lapissa asti. Pyytä on havaittu 
tasaisesti ympäri selvitysaluetta ja laji tunnetaan 
paikkalintuna.

Taivaanvuohi (RT)

Taivaanvuohen tunnistaa helposti soidinlennol-
laan pitämästä mäkättävästä äänestä, joka syn-
tyy sen siivistä sen syöksyessä alas. Taivaan-
vuohen mieluisinta elinympäristöä ovat rehevät 
rantaluhdat ja –kosteikot, mutta sille kelpaa 
myös pelto-ojat ja allikot. Laji kuuluu taantuviin 
lajeihin. Se pesii koko Suomessa ja sen pari-
määrä Suomessa on vielä niinkin korkea kuin 
100 000 – 150 000. Selvitysalueella taivaanvuo-
hi on pitänyt reviiriään Haapakorpi-tilan pelto-
maisemassa.

Tavi (Vas)

Tavi on koko Suomessa runsaana, peräti 200 
000 – 250 000 parin voimin esiintyvä sorsalintu. 
Tavista on havaintoja Petäjässuon tienoilta. 

Teeri (NT, Ldir, Vas)

Teeri on avointen harvapuustoisten soiden ja 
hakkuuaukeiden laji, mutta sitä tapaa usein 
myös viljelysseutujen reunamilla. Teeri pesii aina 
Lapissa asti noin 100 000 - 200 000 parin turvin. 
Havaintoja teerestä tai sen jätöksistä on sieltä 
täältä Aitovuoren ja Halimasjärven välillä.  

Telkkä (Vas)

Telkkä on hyvin yleinen Suomessa; sen pesi-
vien parien määrä yltää välille 150 000 – 200 
000. Se pesii koko Suomessa ja sille kelpaavat 
elinympäristöksi hyvin erilaiset vesistöt. Telkkää 
havaittiin Näsijärven rantamilla ja yksi pari piti 
reviiriään jopa pienellä lammella alueen itärajal-
la voimalinjan alla.

Tiltaltti (VU)

Tiltaltti suosii lähinnä laajoja iäkkäitä kuusivaltai-
sia metsiä, mutta sitä tapaa myös muunkinlaisis-
sa metsissä, jopa kaupunkien liepeillä. Se pesii 
yleisimmillään Lounais-Suomessa, mutta sitä 
tavataan aina Etelä-Lapissa asti. Tiltaltti on vie-
lä kohtalaisen yleinen; sen parimäärä vaihtelee 
välillä 100 000 - 200 000, mutta se on ollut voi-
makkaasti taantuva. Havaintoja tiltaltista saatiin 
sieltä täältä ympäri selvitysaluetta.

Varpuspöllö (Ldir, Vas)

Meidän pienin pöllömme - varpuspöllö - suosii 
vanhoja havu- ja sekametsiä, mutta se sopeu-
tuu muunkinlaisiin elinympäristöhin ja sitä tapaa 
myös sekametsistä ja jopa kalliomänniköistä, 
kunhan vain pesäkolopuu ja ravintoa on tarjol-
la. Se viihtyy myös peltojen reunamilla ja pihoilla 
saaliikseen käyttämien pikkulintujen toivossa. 
Varpuspöllön Suomen parimäärä vaihtelee 5 
000 – 10 000 välillä. Varpuspöllöä esiintyy aina 
Rovaniemen korkeudelle asti. Selvitysalueella 
varpuspöllön tiedetään pesineen Halimasjärven 
ympäristössä. 

Muusta huomion arvoisesta lajistosta merkittä-
vimpiä ovat harvinaisuutensa mukaisessa ar-
vojärjestyksessä kanahaukka, pähkinähakki, 
kulorastas (Turdus viscivorus), mustapääkerttu 
(Sylvia atricapilla), peukaloinen ja varpushauk-
ka. Näistä kanahaukka on voimakkaimmin taan-
tuva ja on arveltu sen sijoittuvan seuraavassa 
uhanalaistarkastelussa uhanalaisten listalle. 
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7.3 hYÖNTEISTÖ

Selvitysalueen ainoita havaittuja luonnonsuo-
jelullisen statuksen omaavia lajeja ovat puro-
vainokas (Rhyacophila fasciata, NT) ja var-
jotupsukoi (Mompha terminella, NT). Ne ovat 
molemmat viimeisimmän, vuoden 2000 uhan-
alaistarkastelussa luokiteltu silmälläpidettäviksi 
eli lähes uhanalaisiksi lajeiksi. Purovainokas on 
peto, joka syö mäkärän toukkia. Se elää varjoi-
silla metsäpuroilla. Varjotupsukoi on kosteiden 
lehtojen laji, jonka toukat elävät velholehdellä. 
Varjotupsukoin taantuneisuuden syynä on voi-
makkaat metsätaloustoimet. Molemmista lajeis-
ta on havainnot Halimasjärven luonnonsuojelu-
alueelta; purovainokkaasta järven laskupurolta 
ja koista järven itäpään lehdosta.

Kesän 2008 aikana Vaarinsuon ja Petäjässuon 
väliseltä alueelta tehty hyönteisselvitys toi ”päi-
vänvaloon” muutamia maininnan arvoisia lajeja. 
Näitä ovat koisayökkönen (Schrankia costaest-
rigalis), haapaperhonen (Limenitis populi), kel-
tahopeayökkönen, suokeltaperhonen, Stigmella 
lediella –kääpiökoi, Coleophora obscuripalpella 
–pussikoi ja Blera fallax –kukkakärpänen.

7.4 LEPAKOT

Kaikki Euroopan Unionin alueella esiintyvät le-
pakot kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteeseen 
IV(a). Sen mukaan Suomen lainsäädännössä 
on huomioitava lajin suotuisan suojelutason säi-
lyminen ja siten lepakoita koskevat luonnonsuo-
jelulain 39 §:n rauhoitussäännökset ja 49 §:n, 
1. momentin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
heikentämiskielto; lepakoiden lisääntymis- ja le-
vähdys- ja säännöllisten ruokailupaikkojenpaik-
kojen hävittäminen ja heikentäminen sekä kaikki 
tahallinen häirintä on kielletty. Muista lepakoista 
poiketen lampisiippa kuuluu luontodirektiivin liit-
teen II lajeihin ja Maailman luonnonsuojeluliitto 
(IUCN) on luokitellut lajin tilan vaarantuneek-
si. Ripsisiippa (Myotis nattereri) on erityisesti 
suojeltu ja erittäin uhanalainen laji. Suomessa 
tavattavista lajeista kuusi lisääntyy Suomessa. 
Selvitysalueelta tavattiin Suomen yleisimpiä le-
pakkolajeja: pohjanlepakkoa, viiksisiippaa, iso-
viiksisiippaa ja vesisiippaa. Kantakaupungista 
on tavattu kuusi lajia.

Selvitysalueella esiintyvistä lepakkolajeista par-
haiten ihmistoimintaan sopeutunut on pohjanle-
pakko. Sen mieleen ovat teiden ympäristöt, pel-
tojen reunat, järvien rannat ja kylänraitit. Paras 
pohjanlepakkopaikka selvitysalueella on tähän 
astisten tutkimusten perusteella Olkahisenlah-
den eteläreunalla, Tasanteella oleva alue, joka 
”Tampereen kantakaupungin lepakkokartoituk-
sessa” vuodelta 2002 luokiteltiin yhdeksi kan-
takaupungin ”hot spotiksi”. Samaisella alueella 
esiintyi myös vesisiippoja.

Viiksisiippojen (viiksi- ja isoviiksisiippa) mielui-
sinta elinympäristöä ovat järeät vanhat metsät, 
joissa on riittävästi sopivia piilopaikkoja tarjo-
avaa, huonokuntoista puustoa. Viiksisiipat saa-
listavat myös metsäteiden yllä ja talon pihamail-
la. Ne ovat herkimpiä ympäristön muutoksille ja 
muutokset tulisi tehdä vähitellen, jotta ne ehtisi-
vät tottua ja sopeutua uuteen maisemaan. Avo-
hakkuut, kuivuminen, yhteyksien katkeaminen, 
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valaiseminen tai metsien liiallinen hoitamat-
tomuus hankaloittavat viiksisiippojen elämää. 
Tärkeää on säilyttää yhteydet metsien, lampien, 
vanhojen rakennusten sekä muiden lepakoiden 
suosimien paikkojen välillä. Viiksisiipat ovat niin 
sidoksissa metsään, että ne jopa poistuvatkin 
rakennuksesta vain metsän puolelta. Selvitys-
alueen parhaaksi viiksisiippapaikaksi osoittautui 
Aitovuoren kaakkoispuolella oleva rotko. 

Vesisiippa saalistelee hyönteisiä pienillä, hämä-
rillä, metsien reunustamilla vesikasvittomilla lah-
dilla. Tällaisilla lahdilla on usein kuitenkin puus-
ton antama suoja. Rakennusten kunnostaminen 
ja rantapuiden kaataminen aiheuttavat ongelmia 
lepakoille. Rantapuiden tarjoaman suojan lisäksi 
lepakot käyttävät niitä yleisesti maamerkkeinään 
matkatessaan alueelta toiselle. Selvitysalueen 
vesisiipat elävät Olkahisenlahdella.
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Luonnonolosuhteistaan arvokkaimmat osakokonaisuudet

Selvitysalueen luonnonolosuhteiltaan arvok-
kaimmat osakokonaisuudet pitävät sisällään 
keskitetysti, ympäristöään runsaammin, erityisiä 
luonnonarvoja. Näitä ovat jonkin luonnonsuoje-
lullisen statuksen omaavat lajit, muut harvinai-
set lajit, kasvillisuuden laatu, vanhojen metsien 
laatu ja määrä, metsäluonnon arvokkaiden elin-
ympäristöjen laatu ja määrä, potentiaalisuus lin-
nustokohteeksi tai liito-oravan elinympäristöksi, 
asema ekologisten yhteyksien kannalta sekä 
myös maisemalliset arvot ja pienet maisemal-
liset kohteet. Osakokonaisuuksien rajauksiin 
vaikuttaa myös niiden topografia, paikoin vesien 
valumat ja mahdollinen suojavyöhykkeen tarve. 
Kuitenkaan hyönteistöstä tiedot eivät ole koko 
aluetta kattavat, kun hyönteisselvityksissä on 
keskitytty vain potentiaalisimpiin kohteisiin. Mut-
ta hyönteistön osalta arvot tulevat todennäköi-
simmin otetuksi huomioon säästämällä avain-
biotoopit ja lahopuuta sisältävät vanhat metsät 
sekä lehtoalueet. Arvokkaiden osakokonaisuuk-
sien perustana on siis suuri joukko luonnonar-
voja pienellä alalla eikä minkään yksittäisen lajin 
esiintyminen. 

Luonnonolosuhteiltaan arvokkaat osakokonai-
suudet tulee ottaa huomioon niin, että ne säilyi-
sivät mahdollisimman ehyinä kokonaisuuksina. 
Mikäli rakentamista tai muita toimenpiteitä osoi-
tetaan osakokonaisuuksille, on huolehdittava 
siitä, että niiden arvoperusteena olevat luonnon-
arvot, arvolajiston elinolosuhteet ja erityispiirteet 
sekä ekologiset yhteydet säilyvät. Arvolajiston 
elinolosuhdevaatimukset tulee ottaa huomioon 
valuma-alueineen ja suojavyöhykkeineen niin 
osakokonaisuuksilla kuin myös niiden ulkopuo-
lella. Eli kaiken kaikkiaan merkityksellisintä on 
säilyttää luonnonolosuhteiltaan arvokkaat osa-
kokonaisuudet ekologisine yhteyksineen niin, 
että niistä muodostuu ekologisesti toimiva ver-
kosto. Näin alueen luonnonarvot voidaan turvata 
paremmin kuin yksittäisten esiintymien ja laikku-

8. LUONNONOLOSUhTEILTAAN ARVOKKAIMMAT 
OSAKOKONAISUUdET

jen suojelulla. Toki myös yksittäisiä kohteita tu-
lisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää, riippuen 
kohteen ominaispiirteistä.

Seuraavassa esitellään luonnonolosuhteiltaan 
arvokkaiden osakokonaisuuksien arvoperusteet 
listanomaisesti arvojärjestyksessä (liite 12). 
Kari Kortteen arvio kohteiden merkittävyydestä 
on suluissa kohteen nimen perässä (maakun-
nallisesti, alueellisesti tai paikallisesti arvokas). 
Liitteessä esitetään arvio myös näiden osakoko-
naisuuksien välisistä mahdollisista ekologisista 
yhteyksistä, joiden määrän ja laadun säilyttämi-
nen riittävässä määrin edellyttää tapauskohtais-
ta harkintaa.



76 Ojala - Lamminrahka ympäristö- ja maisemaselvitys

Luonnonolosuhteistaan arvokkaimmat osakokonaisuudet

1. hALIMASJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUE LÄhIYMPÄRISTÖINEEN 
(MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS)

Kokonaisuuden ydin on luonnonsuojelualuetta ja yksi Tampereen arvokkaista luontokohteis-
ta.
 
Vanhat metsät muodostavat arvokkaan lepakkoalueen:

• Luokkaa III olevia ns. saalistusalueita.

Liito-oravan pesintää:
• Järven ympärillä on ainakin kaksi liito-oravan elinympäristöä.
• Varpuspöllön pönttöjä, kolopuita ja risupesiä.
• Alueen kautta Kauppi-Niihaman ainoa liito-oravayhteys.

Arvokas kasvialue:
• Ketonoidanlukko (NT), pussikämmekkä (RT), valkolehdokki (R) ja sienistä mustapahka-

juurekas (NT).
• Toinen Tampereen ruohokanukan kasvupaikoista.
• Runsaasti muuta lehtojen, harvinaistakin, lajistoa.

Runsaasti avainbiotooppeja:
• Metsäkeskuksen inventoimia metsälain mukaisia kohteita ja metsäluonnon muita  

arvokkaita elinympäristöjä.
• Mahdollisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä (K. Kortteen arvotuksen mu-

kaan).
• Lehtoja, lähteitä, puroja, korpia ja vähäpuustoisia soita.

Vanhat metsät:
• Kokonaisuudella runsaasti lähes luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista, laho- ja maa-

puuta sisältävää metsää, joka on tässä luokiteltu avainbiotoopiksi luokassa ”Muu arvokas 
elinympäristö”.

• Suurin osa metsistä 100 – 120 vuotta vanhaa kuusikkoa, suojelualueen itärajoilla jopa 
120 – 140 vuotta vanhaa kuusikkoa.

• Halimasjärveltä jatkuu lähes yhtenäinen vanhojen metsien vyöhyke Petäjässuolle saakka.

Arvokas lintualue:
• Pikkusieppo (NT), kaakkuri (NT), pohjantikka (NT, RT, Ldir, Vas), pyy (Ldir), tiltaltti (VU) ja 

palokärki (Ldir). 
• Alue luokiteltu linnustollisesti potentiaaliseksi.

Ekologiset yhteydet:
• Alueelta liito-oravayhteys Kepinojanpuiston kautta länteen ja edelleen 9-tien yli Niiha-

maan. Tämä yhteys on ainoa Kauppi-Niihaman liito-oravayhteys. 
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Luonnonolosuhteistaan arvokkaimmat osakokonaisuudet

2. AITOVUOREN KAAKKOINEN ROTKOLAAKSO (MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS)

Yksi Tampereen arvokkaista luontokohteista:
• Muodostunut maisemaa hallitsevaan kallioperän ruhjelaaksoon.

Arvokas lepakkoalue:
• Rotko on luokiteltu luokan II lepakkoalueeksi, mikä tarkoittaa, että alueella on todennäköi-

nen kolonian paikka ja runsaasti lepakoita.
• Yhteys joko Maurinkylään tai Ojalankylään.

Hyvää liito-oravabiotooppia:
• Alueelta ei ole havaintoja liito-oravasta, mutta kohde on erittäin hyvin lajille soveltuvaa 

metsää.

Arvokas kasvialue:
• Hajuheinä (NT, R, Ldir II ja IV, Vas)
• Lehtojen lajistoa.

Avainbiotoopit:
• Mahdollisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä: lehtoja, puro,  vähä-

puustoinen suo, jyrkänne ja louhikko (K. Kortteen arvotuksen mukaan). 

Vanhat metsät:
• Alue lähes kokonaisuudessaan järeän, vanhan kuusimetsän peitossa. 
• Rotko lähes kokonaisuudessaan luonnontilaisen kaltaista, avainbiotoopiksi luokiteltua 

vanhaa metsää luokassa ”Muu arvokas elinympäristö”.
• Metsän keski-ikä saattaa lähennellä paikoin jopa 140 vuotta.

Potentiaalinen arvolinnustokohde.

Kohteen rotkolaakso toiminee suojaisana kulkuyhteytenä Väljäsuon alueelta koilliseen.
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Luonnonolosuhteistaan arvokkaimmat osakokonaisuudet

3. OLKAhISENLAhdEN ROTKOLAAKSO LEhTOINEEN (ALUEELLISESTI ARVOKAS)

Varsinainen rotko on yksi Tampereen arvokkaista luontokohteista. 
• Maisemiltaan, topografialtaan ja biotoopeiltaan moni-ilmeinen kokonaisuus.
• Aluetta halkoo maisemaa hallitseva ruhjelaakso Olkahisenlahdelta Kangasalan puolelle 

Porras- ja Katajajärven suoalueelle.

Liito-oravan erittäin vahva kanta:
• Alueella vuosittain havaintoja lajin pesimisestä.
• Runsaasti lajille sopivaa metsää kolopuineen laajalla alueella.
• Kulkuyhteydet Maurinkylän kautta pohjoisen esiintymälle, rotkolaaksoa pitkin Kangasalan 

puolelle ja etelään Halimasjärven esiintymille.

Arvokas kasvialue:
• Selvitysalueen runsain valkolehdokin (R) esiintymä.
• Runsaasti vaateliasta lehtojen lajistoa.

Avainbiotoopit:
• Yksi metsälain mukainen kohde sekä neljä muuta metsäkeskuksen inventoimaa metsä-

luonnon muuta arvokasta elinympäristöä.
• Myös iso joukko mahdollisia metsäluonnon erityisen tärkeitä elinympäristöjä (K. Kortteen 

arvotuksen mukaan).
• Puroja, lehtoja, jyrkänteitä, reheviä kosteikkoja ja jäkälikkökallioita.

Vanhat metsät:
• Jonkin verran vanhoiksi metsiksi luokiteltavaa metsää, runsaimmin Kumpulan kalliolla, 

jolla on jopa yli 140 vuotta vanhaa männikköä. Iso osa Kumpulan kalliosta on 120 – 140 
vuotta vanhan metsän peitossa.

• Rotkossa ja Kumpulan kalliolla luonnontilaisen kaltaista, avainbiotooppiluokkaan ”Muu 
arvokas elinympäristö” luokiteltua vanhaa metsää.

Yksi selvitysalueen potentiaalisista arvolinnustokohteista:
• Alueelta havainto mm. pikkusiepon (NT) ja tiltaltin (VU) reviireistä sekä palokärjestä 

(Ldir), teerestä (NT, Ldir, Vas) ja pyystä (Ldir).

Länsi–itä –suuntainen ekologinen yhteys.
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Luonnonolosuhteistaan arvokkaimmat osakokonaisuudet

5. PETÄJÄSSUO (PAIKALLISESTI ARVOKAS)

Petäjässuo on yksi Tampereen arvokkaista luontokohteista.

Suo on metsäkeskuksen inventoimana metsälain mukainen kohde.

Kokonaisuus on kokonaan vanhaa metsää:
• Länsiosa on 80 – 100 vuotta vanhaa mäntyvaltaista metsää, itäosa 120 – 140  vuotta 

vanhaa kuusimetsää.
• Suon märimmät osat lähes luonnontilaista, avainbiotoopiksi luokiteltua vanhaa  metsää, 

luokassa ”Muu arvokas elinympäristö”.

4. VAARINSUON VANhOJEN METSIEN ALUE (ALUEELLISESTI ARVOKAS)

Alueen itäpäässä luokkaa III oleva lepakkoalue, joka siis todennäköinen saalistusalue.

Liito-oravan todennäköistä pesimäaluetta:
• Lajin elinympäristöksi hyvin soveltuvaa metsää paljon.
• Kolopuita.

Jonkin verran harvinaisehkoa kasvilajistoa.

Joitakin avainbiotooppeja:
• Kolme metsäkeskuksen inventoimaa metsälain mukaista kohdetta ja yksi metsäluonnon 

muu arvokas elinympäristö. 
• Yksi ei-luonnontilainen metsäluonnon arvokas elinympäristö (K. Kortteen arvotuksen mu-

kaan).
• Pieni lampi, vähäpuustoinen suo, lehto ja puro.

Kokonaisuus lähes kokonaan vanhaa metsää
• Suurin osa ikäluokassa 60 – 80 vuotta olevaa kuusikkoa. Itäosa on kaikkein vanhinta, 

100 – 120 vuotta vanhaa kuusikkoa. 
• Suurin osa kokonaisuudesta on luokiteltu avainbiotoopiksi, luokassa ”Muu arvokas elin-

ympäristö”.

Metsän rakenteen vuoksi potentiaalinen arvolinnustokohde:
• Havaintoja tiltaltista (VU), palokärjestä (Ldir) ja pyystä (Ldir).

Kokonaisuus toiminee hyvin ekologisten yhteyksien risteyksenä.
• Hyvät yhteydet Kangasalan puolelle ja pohjoiseen Halimasjärven suuntaan.
• Länteen kulkuyhteyksiä muodostunee purojen ja kosteikkojen kautta.
• Tämän kokonaisuuden kautta lienee liito-oravalla mahdollisuus Lahdentien ylitykseen 

Rissonpuiston kohdalta. Seuraava Lahdentien ylityspaikka on Tampereen ja Kangasalan 
rajan paikkeilla.
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9. YLEISTÄ

Rakentaminen aiheuttaa aina muutoksia maise-
maan. Muutokset tulisi kyetä ohjaamaan ja hal-
litsemaan maiseman sietokyvyn puitteissa. Mai-
semarakenne antaa suuntaviivat hyvin rakenta-
miseen soveltuvalle maankäytölle, kaavalliselle 
rakenteelle ja toiminnan suuntautumiselle. Tule-
va maankäyttö ja rakentaminen tulisi suunnitella 
maisemarakenne ja maiseman arvot huomioon 
ottaen. Luonnonympäristön kannalta rakentami-
nen tulisi sijoittaa alueille, joissa luonnonarvot 
ovat vähäisimmillään.

9.1 ELOTON LUONNONYMPÄRISTÖ 
JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Maastorakenne aiheuttaa rakentamiselle eniten 
rajoituksia jyrkkien rinteiden osalta, joita selvi-
tysalueella on melko runsaasti. Mitä jyrkempi 
rinne, sitä herkempi maasto on rakentamisen ai-
heuttamille muutoksille. 20-25 % kaltevat rinteet 
ovat vaikeasti rakennettavia ja yli 25 % kaltevia 
rinteitä voidaan pitää rakentamiseen sopimatto-
mina.

Vedenjakajaselänteet muodostavat maisemara-
kenteen selkärangan. Rakentaminen kuivattaa 
aina ympäristöään. Vedenjakaja-alueiden säilyt-
täminen riittävän tehokkaan kasvillisuuden pei-
tossa vähentää rakentamisen kuivattavaa vaiku-
tusta. Metsäpeitteisenä selänteiden kyky toimia 
vesien ohjaajana säilyy. Metsäpeite hidastaa ve-
den viivettä, lumien sulamista ja pois valumista 
sekä edistää vesien imeytymistä maaperään ja 
suojaa maastoa eroosiolta.

Ilmasto-oloiltaan edullisimpia alueita ovat läm-
pimät etelä- ja lounaisrinteet. Epäedullisimpia 
paikkoja ovat varjoisat pohjois- ja koillisrinteet, 
kylmänilmanvirtauspaikkoina toimivat puronvar-
ret, suoalueet ja muut kylmänilmanpainanteet. 
Paikallisilmasto vaikuttaa mm. rakennusten 
lämmityskustannuksiin. Tuulisilla pohjoisrinteillä 
kustannukset ovat suuremmat kuin lämpimillä, 
suojaisilla lounaisrinteillä.

9.1.1 Maaperän rakennettavuus

Maaperä ja pinnanmuodot vaikuttavat rakenta-
misen perustamiskustannuksiin ja rakennuksia 
ympäröivän luonnon kulutuskestävyyteen. Maa-
lajit määrittävät maaperän rakennettavuuden. 
Maaperän rakennettavuuden perusteella valittu 
perustamistapa puolestaan vaikuttaa rakenta-
miskustannuksiin. 

Moreenit ja kalliomaat

Moreenit ja kalliomaat soveltuvat kantavina ja 
routimattomina hyvin rakentamiseen. Moree-
nit muodostavat yleensä kantavan rakennus-
pohjan, jolle tiet ja kunnallistekniikka voidaan 

KUVA 54. Jyrkät kallioseinämät soveltuvat huonosti raken-
tamiseen. Viherverkon osana ne kuitenkin luovat identi-

teettiä ja vaihtelevuutta maisemaan.

c. JOhTOPÄÄTÖKSET

Johtopäätökset
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perustaa ilman erityistoimenpiteitä. Moreenien 
maanrakennusominaisuudet riippuvat raekoos-
tumuksesta, tiiveydestä, kivisyydestä ja lohka-
reisuudesta. Hienoaineksen määrän mukaan 
moreeni voi olla joko heikosti tai kohtalaisesti 
routivaa. Selvitysalueen moreenit ovat pääasi-
assa hiekkamoreenia ja siten kohtalaisesti routi-
via. Kulutuskestävyydeltään heikot  vain ohuen 
moreenikerroksen peittämät kallioiset laet tulisi 
maisemallisesti arvokkaina alueina säilyttää ra-
kentamisen ulkopuolella. Kallioalueiden raken-
tamisessa tulee myös huomioida louhinnan ai-
heuttamat lisärakentamiskustannukset.

hienorakeiset maalajit

Hienorakeiset maalajit soveltuvat routivina ja 
heikosti kantavina huonosti rakentamiseen, mut-
ta ovat käyttökelpoisia esimerkiksi perustuotan-
to- tai virkistysalueina. Maaperän vesipitoisuus 
vaikuttaa hienorakeisten maalajien ja runsaasti 

hienoa ainesta sisältävien moreenien rakennet-
tavuuteen. Jos maaperän vesipitoisuus on suuri, 
muuttuu maa kaivun yhteydessä vaikeasti käsi-
teltäväksi massaksi. Sateet ja roudan sulaessa 
vapautuva ylimääräinen vesi lisäävät maape-
rän vesipitoisuutta. Vähintään metrin paksuinen 
kuivakuori saattaa kuitenkin lisätä savialueiden 
kantavuutta niin, että ne ovat kohtuullisia pienta-
lojen rakennuspohjia.

Eloperäiset maalajit

Eloperäiset maalajit ovat rakennusalustana lä-
hes käyttökelvottomia heikon kantavuuden ja 
suuren kokoonpuristuvuuden vuoksi. Pohja-
maan suuren painuvuuden vuoksi turvemaille 
rakentaminen on kallista. Turvemaat soveltuvat 
lähinnä kevyelle virkistyskäytölle.

KUVA 55. Veneilijöitä Olkahisenlahdella.

Johtopäätökset
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9.2 MAISEMALLISET 
MAANKÄYTTÖSUOSITUKSET

Suurmaisemassa osayleiskaava-alue sijoittuu 
Kauppi-Niihaman itä-länsisuuntaisen vedenja-
kajaselänteen itäosaan, jonka lähimaisemaa 
luonnehtivat  maiseman perusrunkona toimivat 
luode-kaakkosuuntaiset kallioselänteet (esim. 
Aitovuori) ja selänteiden väliin jäävät kapeat, 
turvepohjaiset laaksopainanteet, joista pohjoi-
sin, Olkahisenlahden murroslaakso, muodostaa 
geologisesti mielenkiintoisen ja erittäin oma-
leimaisen alueen. Selänteiden lakialueet ovat 
maastorakenteeltaan vaihtelevia ja monin pai-
koin myös jyrkkärinteisiä. Selänteiden osin tur-
vepohjaisiin painanteisiin muodostuu melko run-
saasti kylmän ilman järviä. Yleistäen  voidaankin 
todeta, että rakentamiseen ihanteellisia ja hyvin 
soveltuvia alueita on selvitysalueella varsin vä-
hän.  Yhteenvedoksi laadittu ohjeellinen maan-
käyttökaavio (kuva 56) pyrkii antamaan vain kar-
keat suuntaviivat virkistysalueiden ja rakentami-
sen sijoittamisesta tälle rakennettavuudeltaan 
varsin ongelmalliselle alueelle.

Virkistysalueena säilytettävät alueet muodostu-
vat maisemarakenteen, luontosuhteiden ja/tai 
vesitasapainon kannalta keskeisistä alueista. 
Näitä ovat mm. Halimasjärveen laskevat Ollino-
ja ja Halimasjärvenoja sekä Olkahisenlahteen 
ja Katiskanlahteen laskevat purot ja ojat valu-
ma-alueineen. Rakentamisrajoitteita aiheuttavat 
myös purojen lähdealueina ja vesien tasaajina 
toimivat suot ja soistumat, joista Petäjässuo 
ja Väljäsuo on merkitty selvitysalueiksi, koska 
molemmilla on vesitaloudellista merkitystä ja 
Petäjässuo on myös hyönteistöllisesti arvokas. 
Lamminrahkan suo on merkitty osaksi virkistys-
alueverkkostoa, sillä sen merkitys Halimasjär-
ven veden laatuun ja määrään on huomattava. 
Selvitysalueeksi on osoitettu edellä mainittujen 
soiden lisäksi alueen koillisnurkkaus, jolla esiin-
tyy mm. lepakoita. liito-oravia ja tummaverkko-
perhosia.

Virkistysalueeksi on osoitettu Halimasjärven 
luonnonsuojelualue, jolla on myös maisema-

rakenteellista merkitystä. Alueella on vanhoja 
metsiä, linnustollista arvoa, liito-oravan pesin-
tää, arvokkaita kasvialueita ja avainbiotooppeja. 
Halimasjärven laskuojat  kokonaisuudessaan 
on osoitettu virkistyksen piiriin samoin kuin Vaa-
rinsuon vanhojen metsien alue, joka on myös 
liito-oravan pesimäaluetta ja toimii ekologisena 
yhteytenä.

Olkahisenlahden rotkolaakso ja Kumpulan se-
länne ovat myös virkistykseen osoitettuja aluei-
ta, joilla on maisemarakenteellisen merkityksen 
lisäksi liito-oravan erittäin vahva kanta, avainbio-
tooppeja, kasvistollista arvoa ja vanhoja metsiä. 
Aitovuoren kaakkoinen rotkolaakso on merkitty 
sekä virkistys- että selvitysalueeksi, jonka vesi-
taloudellista merkitystä korostaa hajuheinä. Alu-
eella on myös  lepakoita, avainbiotooppeja sekä 
vanhoja metsiä. Kuokkamaan itäpuolelle on 
osoitettu pienehkö virkistykseen merkitty alue,  
jolla todennäköisesti pesii liito-orava ja joka toi-
mii myös suojaviheralueena Tasanteen asunto-
alueelle.  Tämän alueen kautta, Jyväskyläntien 
yli, syntyy todennäköisesti liito-oravan ainoa yh-
teys Kauppi-Niihaman liito-oravapopulaatioon.

Rakentamiseen kohtalaisen hyvin soveltuvia 
alueita on kolme, joista eteläisin sijoittuu Kan-
gasalan ja Tampereen rajalle ja vaatii näin ollen 
kuntien välistä yhteistyötä. Alue on maastora-
kenteeltaan varsin tasaista, kallioiden rikkomaa 
moreenialuetta. Toinen, edellistä isompi alue, 
sijoittuu Halimasjärvenojan ja  Lamminrahkan 
pohjoispuolen maastorakenteeltaan varsin pie-
nipiirteiselle, avokallioiden rikkomalle moreeni-
alueelle. Sen pohjoispuolelle on merkitty alue, 
jonka rakentaminen tietyin varauksin on mah-
dollista. Alueen kunnallistekniikan rakentaminen 
tullee kalliiksi, koska alue on maastorakenteel-
taan erittäin vaihtelevaa, jyrkkärinteistä ja kalli-
oista.

Selvitysalueelle on osoitettu myös pari täyden-
nys- ja tiivistysrakentamiseen soveltuvaa aluet-
ta. Rakennetuille tai rakennettavaksi osoitetuille 
alueille on merkitty alueiden keskeisimmät vi-
heryhteystarpeet, jotka voivat olla joko ekologi-
sia ja/tai toiminnallisia yhteyksiä.  
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9.2.1 Viherrakenne ja 
maankäytön suunnittelu

Ottamalla maisemalliset arvot osaksi viherra-
kennetta voidaan parhaimmillaan luoda hyvät 
puitteet alueen viihtyisyydelle ja virkistyskäytöl-
le. Itseään ylläpitävä, kestävä ja monipuolinen 
viherympäristö hyödyntää paikan maisemara-
kennetta ja perustuu sen ilmiasuun. Rakenta-
mattomina maisemarakenteen äärialueet muo-
dostavat viherverkoston perusrungon. Virkistys-
käytön kannalta vetovoimaisimpia kohteita ovat 
luonnontilaiset alueet ja kauniit maisemat. Jyr-
kät rinteet, avokalliot, kivikot, painanteet, suot ja 
lähdealueet tuovat vaihtelua ja omaleimaisuutta 
viherverkostoon. 

Uusien asuinalueiden kasvaessa ja asukasmää-
rän lisääntyessä virkistysalueiden käyttöpaine 
kasvaa. Lisääntyvä vapaa-aika ja harrastukset 
sekä luonnon tuhoutumisen uhka edellyttävät 
monipuolisia virkistys- ja viheralueita. Maaston 
kulutuskestävyys asettaa rajoituksia virkistys-
käytölle. Selvitysalueen lakialueille tyypilliset 
jäkälikkökalliot eivät kestä jatkuvaa tallaamis-
ta. Selänteen luonto on arka haavoittumaan ja 
vaurioiden korjautuminen kestää kauan. Rehe-
vä ja tuottava luonto kestää kulutusta paremmin 
kuin kuiva ja karu. Virkistysreittejä ei tule ohjata 
kulkemaan kulutusherkkien, arvokkaiden luon-
tokohteiden läpi eikä niiden välittömään lähei-
syyteen. Arvokkaiden luontokohteiden lisäksi 
myös kallioiset lakialueet ja rinteet ovat alttiita 
kulutukselle, sillä sammalikot ja jäkäliköt kestä-
vät huonosti tallaamista. Suomaastossa kulumi-
sen ehkäisemiseksi voidaan reiteille rakentaa 
pitkospuita.

Viherrakennetta suunniteltaessa tulee huomi-
oida alueen liittyminen seudulliseen viherverk-
koon. Ojalan – Lamminrahkan alue on merkit-
tävä alue Tampereen ja Kangasalan virkistys-
reittien yhdistäjänä. Yhteydet Kauppi-Niihaman 
virkistysalueelle ja Tampereen muuhun kes-
kuspuistoverkostoon sekä Kangasalan laajoille 
virkistysalueille ja Kaarinanpolun vaellusreitille 
tulisi säilyttää. Suojelualueet ja maisemallisesti 
mielenkiintoiset kohteet tulee ottaa toimivaksi 
osaksi viherverkostoa. Virkistysreittien kehittä-
misessä luontokohteiden kestävyys tulee kui-
tenkin ottaa huomioon.
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