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1. JOHDANTO
Ylöjärven kaupungin kaavoitustoimisto tilasi Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio Oy:ltä
luontokartoituksen Vahannan ja Ylisen väliseltä alueelta. Kartoituksen tuloksia käytetään eräänä
osayleiskaavoituksen taustaselvityksenä. Kartoitusalue sijaitsee Ylöjärven keskustan
pohjoispuolella Näsijärven rannalla. Yksityispihat rajattiin kartoituksen ulkopuolelle. Aluerajaus
on esitetty liitteessä 2.
Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää luonnonsuojelulain luontotyyppien, metsälain
tarkoittamien erityisen tärkeiden elinympäristöjen, vesilain mukaisten pienvesikohteiden sekä
muiden luonnonarvoiltaan merkittävien kohteiden esiintyminen alueella. Lakien mukaiset
kohteet on lueteltu liitteessä 1. Lisäksi selvitettiin uhanalaisten, silmälläpidettävien, harvinaisten
ja EU:n luontodirektiiviin sisältyvien kasvilajien esiintymistä. Kustakin havaitusta
luontokohteesta laadittiin kohdekuvaus sekä arvioitiin kohteen edustavuus ja vaikutus
maankäyttöön. Havaitut kasviesiintymät ja luontokohteet on merkitty liitteeseen 3.
Kartoitusalueen linnustoa ja liito-oravia ei selvitetty, sillä niistä laadittiin erilliset selvitykset
vuonna 2005.
Maastotyön tekivät FM (biologi) Turkka Korvenpää, FM (biologi) Terhi Korvenpää ja FM
(biologi) Petteri Vihervaara. Turkka Korvenpää laati kohteiden kuvaukset, arvioi niiden
vaikutuksen maankäyttöön ja kirjoitti raportin. Tilaaja luovutti konsultin käyttöön työssä
käytetyn kartta-aineiston. Taustamateriaalina käytettiin alueelta aiemmin julkaistua tietoa (mm.
Tampereen seutukaavaliitto ja Ylöjärven ympäristönsuojelulautakunta 1990, Kääntönen 1994).
Työtä ohjasi tilaajan puolelta ympäristöpäällikkö Pentti Keskitalo. Maastotyöt tehtiin heinäkuun
ja syyskuun alkupäivien välisenä aikana 2005.

2. ALUEEN YLEISKUVAUS
Kartoitusalue sijaitsee Ylöjärven keskustan pohjoispuolella Näsijärven rannalla.
Kartoitusalueella on runsaasti peltoja, ja Näsijärven rannat ovat suurimmaksi osaksi tiheää
kesämökkiasutusta. Myös maatiloja on runsaasti. Näsijärven rantojen ohella kartoitusalueeseen
sisältyvät Mastosjärvi, Kohmalanjärvi, Antaverkanlammi ja Vahantapohjan länsipuolella
sijaitsevat kaksi pientä järveä.
Mastosjärven pohjoisrannat ovat aivan rantavyöhykettä lukuun ottamatta viljeltyjä, mutta eteläja itärantojen jyrkät rinteet ovat metsää. Järven valuma-alue on enimmäkseen metsää. Vesi on
miltei väritöntä ja vähähumuksista. Mastosjärveen ei kohdistu kovin merkittävää kuormitusta,
vaikka ravinnetaso on lievästi reheville vesille tunnusomainen. Järven on todettu soveltuvan
hyvin virkistyskäyttöön. (Paakkinen 2001)
Kohmalanjärveä ympäröivät viljellyt pellot miltei kokonaan. Vain järven länsikärjessä on suota
ja metsää. Valuma-alue koostuu pääosin pelloista. Vesi on peruslaadultaan lievästi ruskeaa ja
melko vähähumuksista. Vedenlaatu vaihtelee voimakkaasti järveen tulevien huuhtoutumien
mukaan. Järveen kohdistuu voimakasta kuormitusta, ja ravinnetaso on erittäin korkea. Järvi
soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. (Paakkinen 2001)
Antaverkanlammen etelärannalla on runsaasti kesämökkejä, mutta pohjois- ja länsirannalla on
entistä peltoa ja metsää. Valuma-alue koostuu pääosin pellosta ja metsästä. Vesi on
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peruslaadultaan ruskeaa ja melko vähähumuksista. Antaverkanlammiin kohdistuu melko
voimakkaasti kuormitusta ja vesi on rehevää. Järvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi.
(Paakkinen 2001)
Vahantajoki on kartoitusalueen ainoa joki. Se on hitaasti virtaava ja vedeltään samea.
Vahantajokea ympäröivät erityisesti sen alajuoksulla pellot, mutta lännempänä myös rämeet ja
lievemmin soistuneet metsät. Useimmat purot on perattu, mutta luonnontilaisiakin puro-osuuksia
on vielä jäljellä siellä täällä.

Kuva 1. Mastosjärvi.
Kartoitusalueella ei ole laajoja soita, mutta Vahantajoen varren rämeen lisäksi maaston
painanteissa on monin paikoin pieniä soistumia, joista monet ovat reheviä. Useat näistä on
ojitettu, mutta jotkin ovat vielä vesitaloudeltaan luonnontilaisia. Järvien rannoilla on rantaluhtia
ja soita.
Maaston korkeusvaihtelu on melko suurta. Korkeita mäkiä on useita. Kaitivuoren alueella
korkeusvaihtelu on voimakkainta. Alavilla alueilla maaperä on enimmäkseen savea ja
korkeammilla kohdilla moreenia. Kallioita on melko vähän. Kallioperässä on paikoin emäksisiä
kivilajeja, mikä näkyy kasvillisuuden rehevyytenä. Tuoreiden kankaiden lisäksi kartoitusalueella
on melko runsaasti lehtomaisia kankaita ja jonkin verran lehtojakin.

3. LUONNONSUOJELULAIN MUKAISET KOHTEET
Seuraavalle kohteelle on alueellisen ympäristökeskuksen päätöksessä määritelty
yksityiskohtaiset rauhoitusmääräykset, jotka mm. kieltävät alueelle rakentamisen (Pirkanmaan
ympäristökeskuksen päätös 18.11.2003).
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3.1 Isomäen lehmusmetsikkö
Isomäen etelärinteessä sijaitsee alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä rajattu,
luonnonsuojelulain mukaiseen suojeltavaan luontotyyppiin (jalopuumetsä) kuuluva,
lehmusmetsikkö. Kallion alla olevan rinteen puusto on haapavaltaista, ikä- ja lajirakenteeltaan
monipuolista sekametsää, jossa on myös melko runsaasti lahopuuta. Runkomaisia lehmuksia on
yli 100 yksilöä, joista kookkaimmat kasvavat kallion lähellä. Alempana rinteessä on pääosin
nuoria, monirunkoisia lehmuksia, jotka ovat kuitenkin hyväkuntoisia. Etelärinteessä on myös
yksi runkomainen vaahtera. Kenttäkerros on kielovaltaista tuoretta lehtoa ja idempänä
lehtomaista kangasta. Kasvistoon kuuluvat kielon ohella mm. metsäkastikka (Calamagrostis
arundinacea), valkovuokko (Anemone nemorosa), sinivuokko (Hepatica nobilis), lehto-orvokki
(Viola mirabilis), mustakonnanmarja (Actaea spicata), taikinamarja (Ribes alpinum),
lehtokuusama (Lonicera xylosteum) ja näsiä (Daphne mezereum).

4. METSÄLAKIKOHTEET
Alla esiteltyjä metsälakikohteita ei saa muuttaa niin, että niiden ominaispiirteiden säilyminen
vaarantuu. Tämän vuoksi kohteet lähiympäristöineen tulisi jättää rakentamatta.
4.1 Isomäen rinnelehto
Isomäen lehmusmetsikköä ympäröi Isomäen etelärinteessä rehevä lehto (kuva 2), jonka
länsiosan puusto on nuorta sekametsää. Kasvisto vastaa lehmusmetsikön lajistoa. Idempänä on
varttunutta kuusimetsää kasvavaa lehtoa. Isomäen etelärinteen jyrkänteet ovat varjoisia ja
valuvetisiä. Niillä kasvaa mm. haisukurjenpolvea (Geranium robertianum). Isomäen
rinnelehtokokonaisuus on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi (Lehtojensuojelutyöryhmän
mietintö 1988). Kohteen itäpuolella metsä on nuorta ja kaakkoisjyrkänteen alla on hakkuu.

Kuva 2. Isomäen rinnelehdon länsiosaa.
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4.2 Kaitijärven laskupuro
Kohteen läntisin osa on ojitettua puroa, mutta idässä uoma on luonnontilainen. Ojitetun osuuden
reunoilla on rehevää, seisovavetistä, korpea, jonka lajistoon kuuluvat mm. tähtitalvikki (Moneses
uniflora) ja lehtopalsami (Impatiens noli-tangere). Rehevän korven puusto on nuorta
kuusimetsää. Tien itäpuolen puron varrella on tuoretta lehtoa, jonka puusto on
luonnontilaistumassa ja kohteelle on kaatunut isoja kuusia. Uoman varrella kasvavat mm.
kotkansiipi (Matteuccia struthiopteris), punakoiso (Solanum dulcamara), rentukka (Caltha
palustris), rantaminttu (Mentha arvensis), vehka (Calla palustris) ja hiirenporras (Athyrium filixfemina), ja lehdossa sinivuokko, taikinamarja, lehtokuusama, sudenmarja (Paris quadrifolia),
kevätlinnunherne (Lathyrus vernus) ja näsiä. Kohteen kasvisto on kokonaisuutena edustavaa.

Kuva 3. Kaitijärven laskupuro.
4.3 Seinivuoren lähde ja rehevä korpi
Muutama metri viereisestä tiestä etelään sijaitsee noin neliömetrin kokoinen matala avovesilähde
(kuva 4), jonka reunoilla kasvaa mm. hiirenporrasta ja metsäkortetta (Equisetum sylvaticum).
Ympäröivä metsä on kuusimetsää. Vesi tihkuu lähteen eteläpuolella sijaitsevaan rehevään
korpeen, jonka puusto koostuu mättäillä kasvavista hieskoivuista ja raidoista. Eteläosassa on
muutamia kuusia. Koko kohteella kasvaa tiheää pajupensaikkoa. Mättäiden ja vesipintojen
vaihtelu on selvää. Kasvistoon kuuluvat mm. rentukka, leskenlehti (Tussilago farfara), vehka,
kurjenjalka, terttualpi, suo-orvokki (Viola palustris) ja korpirahkasammal (Sphagnum
girgensohnii). Kohteen eteläpuolella on tehty hakkuita.
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Kuva 4. Seinivuoren lähde.
4.4 Seinivuoren itäpuolen suo
Seinivuoren itäpuolella tien vieressä sijaitsee karu lähes puuton ojittamaton neva (kuva 5).
Kasvistoon kuuluvat mm. luhtavilla (Eriophorum angustifolium), pullosara (Carex rostrata) ja
kurjenjalka (Potentilla palustris).
4.5 Kaitivuoren korpi
Kaitivuoren eteläpuolella sijaitsee kapeassa laaksossa edustava rehevä ruohokorpi, jonka
itäpäästä alkaa oja. Kohteen vesitalous on kuitenkin hyvin säilynyt. Kohteen melko
luonnontilainen puusto koostuu mm. koivusta ja harmaalepästä. Itäosassa metsä on melko tiheää.
Rehevien, märkien, välipintojen ja puita kasvavien mättäiden vaihtelu on selvää.
Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti mm. pullosaraa (Carex rostrata), kurjenjalkaa (Potentilla
palustris), raatetta (Menyanthes trifoliata), terttualpea (Lysimachia thyrsifolia) ja viitakastikkaa
(Calamagrostis canescens). Muuhun kasvistoon kuuluvat mm. harmaasara (Carex canescens),
järvikorte (Equisetum fluviatile), jokapaikansara (Carex nigra), riippasara (Carex magellanica),
luhtarölli (Agrostis canina), luhtavilla, suohorsma (Epilobium palustre), rantamatara (Galium
palustre), virpapaju (Salix aurita), metsäkorte (Equisetum sylvaticum), vehka ja hiirenporras.
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Kuva 5. Seinivuoren itäpuolen suo.
4.6 Seinivuoren kaakkoispuolen puro
Seinivuoren kaakkoispuolella sijaitsee puro, jonka uoma on paikoin täysin luonnontilainen ja
paikoin ojitettu. Alajuoksun tuoreessa lehdossa kasvaa varttuneita kuusia. Lehdon kasvistoon
kuuluvat esim. mustakonnanmarja, lehtokuusama, sinivuokko, lehtopähkämö (Stachys
sylvatica), taikinamarja, mustaherukka, sudenmarja ja kevätlinnunherne. Ylempänä puron poikki
ulottuu kapeaa hakkuu, jonka länsipuolella metsä on nuorempaa. Siellä täällä puro katoaa maan
alle. Kohteen länsiosassa sijaitsevan tontin eteläpuolella uoma on suoristettu, mutta alkuperäinen
saniaislehto on jäljellä. Puronvarren kasvistoon kuuluvat mm. hiirenporras, kevätlinnunsilmä,
näsiä, mesiangervo, korpi-imarre ja vedessä kasvava isonäkinsammal (Fontinalis antipyretica).
4.7 Naurisvuoren pohjoispuolen suo
Vesitaloudeltaan melko luonnnontilaisena säilynyt suo, jonka länsiosa on ruohoinen. Metsä on
hoidettua ja koostuu nuoresta männystä ja koivusta sekä alikasvoskuusista. Pensaista esiintyy
jonkin verran kiiltopajua. Kasvisto on melko edustavaa ja siihen kuuluvat mm. järvikorte,
kurjenjalka, rentukka, raate, rantamatara, okarahkasammal (Sphagnum squarrosum) ja
palmusammal (Climacium dendroides). Kohteen itäosa on karumpaa ja ruohoja on vain
laikuittain.
4.8 Vahantapohjan rantaluhta
Vahantapohjasta lounaaseen sijaitsee puuton saraluhta, joka on todennäköisesti syntynyt lammen
umpeenkasvun kautta. Kohdetta ympäröi varttunut, harvennettu metsä lukuun ottamatta
eteläkärkeä, jossa hakkuu ulottuu kohteen reunaan. Vesimäärä vaihtelee ja keskellä on ainakin
ajoittain avovettä. Kohde olisi selvästi nykyistä pensaikkoisempi, jollei pajuja olisi raivattu.
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Pohjoiskärjestä laskee puro kohti Vahantapohjan viereistä järveä. Kasvistoon kuuluvat mm.
runsaina kasvavat pullosara ja kurjenjalka sekä esim. rantamatara, korpikaisla (Scirpus
sylvaticus), pikkulimaska (Lemna minor), hieskoivu (Betula pubescens), rönsyleinikki
(Ranunculus repens), suo-ohdake (Cirsium palustre), tervaleppä (Alnus glutinosa), vehka,
leveäosmankäämi (Typha latifolia), rentukka ja vesikuusi (Hippuris vulgaris). Vaikka kohde
onkin ihmistoiminnan muovaama, on se silti melko edustava.

Kuva 6. Vahantapohjan rantaluhta.
4.9 Naurisvuoren itärinteen lehto
Naurisvuoren itärinteellä kesämökkien vieressä sijaitsee osin kivikkoinen rinnelehto. Metsä on
melko varttunutta kuusimetsää ja sekapuuna kasvaa hiukan koivua. Kasvistoon kuuluvat mm.
taikinamarja, kivikkoalvejuuri (Dryopteris filix-mas), sinivuokko, tuomi (Prunus padus),
mustakonnanmarja, hiirenporras ja lehtokuusama. Kohde on melko edustava, vaikka sijaitseekin
asutuksen vieressä.
4.10 Mastosjärven rantaluhta
Mastosjärven länsirannalla Naurisvuoresta kaakkoon on ruovikkoa ja puutonta saraluhtaa.
Kauempana rannasta on rehevää ruohokorpea, jonka puusto koostuu enimmäkseen
harmaalepästä, koivusta ja tervalepästä. Metsää on ainakin siellä täällä harvennettu. Pensaista
esiintyy mm. pajuja. Kohteen kasvistoon kuuluvat mm. pullosara, kurjenjalka, raate, isokarpalo
(Vaccinium oxycoccos), suoputki (Peucedanum palustre) ja vaalearahkasammal (Sphagnum
centrale). Kartoitusalueen ulkopuolelta virtaa kohteen kautta Mastosjärveen luonnonarvoiltaan
merkittävä puro (ks. esim. Tampereen seutukaavaliitto ja Ylöjärven ympäristönsuojelulautakunta
1990).
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4.11 Mastosjärven koillisrannan suo
Mastosjärven koillisrannalla sijaitsee monipuolinen edustava rantasuo. Kohteen pohjoisosa on
ojitettua ja melko kuivunutta korpea, jonka puusto on tiheää koivumetsää. Rannan lähellä ei ole
ojia ja vesitalous on hyvin säilynyt. Suotyyppi vaihtelee rämeestä ruohokorpeen. Harvassa
kasvavien mäntyjen ohella on runsaasti lehtipuita (harmaaleppää, tervaleppää ja hieskoivua).
Kohteen eteläreunalla mäen alla on vähän kookasta mäntyä kasvavaa kangasrämettä. Suo
vaihettuu vähitellen ruovikoituneeksi ja vähitellen metsittyväksi rantaluhdaksi, jolla kasvaa
harvaa, matalaa hieskoivua. Rämeellä esiintyy mm. juolukkaa (Vaccinium uliginosum),
suopursua (Ledum palustre), rahkasaraa (Carex pauciflora) ja isokarpaloa. Muuhun kasvistoon
kuuluvat esim. jouhisara (Carex lasiocarpa) raate, tuppisara (Carex vaginata), kurjenjalka,
järvikorte ja vaalearahkasammal.
4.12 Antaverkanlammin rantasuo
Kohde on erittäin edustava ojittamaton järvenrantasuokokonaisuus, jonka keskiosat ovat harvaa
matalaa koivua kasvavaa nevaa. Reunoilla on tiheää koivumetsää kasvavaa ruohokorpea, joka on
vetistä. Reunoilla kasvaa runsaasti lehväsammalia ja rentukkaa. Rannassa on muutaman
kymmenen metrin kaistale saraluhtaa. Kohteen kasvistoon kuuluvat mm. järvikorte, kurjenjalka,
isokarpalo, raate, pullosara, siniheinä (Molinia caerulea) ja harmaasara.
4.13 Antaverkan jyrkänne
Näsijärven rannalla sijaitsee melko matala, mutta varjoisan tuoreen kankaan metsän ympäröimä
itään suuntautunut jyrkänne. Onkaloita ja portaita on runsaasti. Kasvisto on tavallista, mm.
kallioimarre (Polypodium vulgare). Kohde ei ole kovin edustava, mutta täyttää kuitenkin
metsälain määritelmän.
4.14 Antaverkan rantaluhta
Antaverkanlammista laskevan salmen pohjoisrannalla on kapea saraluhta, joka rajoittuu melko
jyrkästi metsään. Kohteen reunalla kasvaa vähän koivuja, pajuja ja muutama mänty. Kasvistoon
kuuluvat mm. luhtasara (Carex vesicaria), kurjenjalka, kiiltopaju ja viiltosara (Carex acuta).
Kohde ei ole kovin edustava, mutta täyttää kuitenkin metsälain määritelmän.
4.15 Antaverkanlammin salmen puro
Matalan jyrkänteen ja tien välissä virtaa uomaltaan luonnontilaisena säilynyt kapea edustava
puro, jonka varrella on lehtoa. Ympäröivä metsä on varttunutta kuusimetsää, mutta puron
varrella kasvaa mm. harmaaleppää, melko runsaasti nuoria lehmuksia ja muutamia vaahteroita.
Uoma jatkuu tien pohjoispuolella kesämökkien välissä kohti rantaa. Kasvistoon kuuluvat mm.
koiranheisi (Viburnum opulus), mustaherukka (Ribes nigrum), hiirenporras, kevätlinnunsilmä
(Chrysosplenium alternifolium), sudenmarja, ojakellukka (Geum rivale), sinivuokko,
metsäimarre (Gymnocarpium dryopteris), käenkaali (Oxalis acetosella), nuokkuhelmikkä
(Melica nutans) ja lehtokuusama.
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4.16 Tuomiston länsipuolen norot
Tuomiston talon länsipuolella sijaitsee kaksi purouomaa. Pohjoisemman puron uoma haaroo ja
pääuomaan valuu vettä useita paikoista sen varrelta. Puron varrella on rehevää lehtoa. Metsä on
varttunutta kuusimetsää ja sekapuuna kasvaa isoja tervaleppiä. Kohteen puusto on melko
luonnontilaista. Kohteen pohjois- ja länsipuolella on hakkuuaukot, ja myös eteläpuolelta on
harvennettu metsää. Metsänhoitotöissä on ajettu koneella pääuomaa kohti virtaavan piilopuron
yli. Purossa ja sen varren lehdossa kasvavat mm. metsäalvejuuri (Dryopteris carthusiana),
isoalvejuuri (Dryopteris expansa), hiirenporras, kotkansiipi, lehtokuusama, näsiä, tesma (Milium
effusum), mustakonnanmarja, sinivuokko, korpi-imarre (Phegopteris connectilis), vehka,
rentukka ja lehtoleinikki (Ranunculus cassubicus). Eteläisemmän noron uoma on
luonnontilainen. Noroa reunustaa n. 40 –vuotias kuusimetsä. Myös eteläisemmän noron
reunametsiä on käsitelty viime vuosina, mutta itse noro on harvennushakkuissa otettu huomioon.
Kasvistoon kuuluvat mm. metsäalvejuuri ja isoalvejuuri. Noro jatkuu kartoitusalueen
ulkopuolelle, eikä sen sijaintia ole kartoitettu. Kokonaisuutena norot ympäröivine lehtoineen
muodostavat erittäin edustavan kohteen.

Kuva 7. Tuomiston länsipuolen norot.
4.17 Vahantalahden pohjukan rantaluhta
Vahantalahden pohjukassa uimarannalta pohjoiseen sijaitsee kapea ruoho- ja saraluhta, jonka
kasvistoon kuuluvat mm. leveäosmankäämi, luhtakastikka (Calamagrostis stricta), pullosara,
järvikorte, keltakurjenmiekka (Iris pseudacorus) ja kurjenjalka. Kohteen läpi laskee oja
Vahantalahteen, mutta tästä huolimatta kohde on melko edustava.
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4.18 Kohmalanjärven rantasuo
Kohmalanjärven länsikärjessä sijaitsee luonnontilainen, edustava järvenrantasuo. Rannalla on
saranevaa, jolla kasvaa runsaasti pullosaraa. Sen ohella tavataan mm. kurjenjalkaa, isokarpaloa,
järvikortetta ja pyöreälehtikihokkia (Drosera rotundifolia). Rannan lähellä on
leveälehtiosmankäämeä. Kohteen etelä- ja länsireuna ovat edustavaa luhtaista ruohokorpea,
jonka kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti järvikortetta ja raatetta. Ruohokorven puusto on tiheää
koivumetsää. Kohteen pohjoisreuna on tiheää pajukkoa.
4.19 Lempiäniemen ruohokorpi
Koivulammen talon itäpuolella on pellon reunalla edustavaa ruohokorpea, jonka itäreunalla on
oja. Puita kasvavien mättäiden ja vetisten välipintojen vaihtelu on selvää. Metsä on
koivuvaltaista ja luonnontilaista. Koivupökkelöitä on melko runsaasti. Pensaista esiintyy mm.
pajuja. Kenttäkerroksessa on esim. korpikastikkaa (Calamagrostis purpurea), vehkaa ja
kurjenjalkaa.
4.20 Mustalammi
Torinmoision itäpuolella on ojitettu lampi, joka on umpeenkasvanut saranevaksi. Nevan
reunoilla on mäntyä kasvavaa rämettä. Nevan keskiosassa on vielä hiukan avovettä. Kohteen
kasvistoon kuuluvat mm. pullosara, vaivaiskoivu (Betula nana) ja isokarpalo. Vaikka kohde
onkin ojituksen muuttama, on se edelleen edustava metsälakikohde.

5. VESILAKIKOHTEET
Alueella ei ole erillisiä vesilain mukaisia suojeltavia kohteita. Kaitijärven laskupuro, Seinivuoren
lähde, Antaverkanlammin salmen puro ja Tuomiston länsipuolen norot ovat kuitenkin myös
vesilakikohteita.

6. MUUT KOHTEET
Alla esitellyt kohteet eivät täytä lakien mukaisten kohteiden määritelmää joko muuttuneen
luonnontilansa tai kohdetyyppinsä vuoksi. Ne lisäävät kuitenkin luonnon monimuotoisuutta ja ne
olisi siksi hyvä jättää rakentamatta.
6.1 Vahantajoki
Vahantajoki virtaa kartoitusalueen länsiosassa enimmäkseen soistuneiden metsien ympäröimänä.
Etelärannalla on mm. kangasrämettä. Joen länsi- ja pohjoisrannalla on myös yhä viljeltyjä ja
entisiä peltoja. Vahantajoen itärannalla metsän keskellä on säilynyt tihkupinta, jonka
kenttäkerroksessa kasvaa mm. mesiangervoa (Filipendula ulmaria), kevätlinnunsilmää,
purolitukkaa (Cardamine amara), rönsyleinikkiä ja ojakellukkaa. Idempänä jokea ympäröivät
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suurimmaksi osaksi pellot, joista tosin useat ovat jääneet pois viljelyksestä. Eräät hylätyt pellot
ovat jo metsittymässä. Vahantajoki on hitaasti virtaava ja noin 5-10 m leveä. Sen varrella on
kapea soistunut, luhtainen vyöhyke, jolla kasvaa runsasta ja monimuotoista kosteikkokasvistoa.
Kasvistoon kuuluvat mm. järvikorte, lumme (Nymphaea sp.), pullosara, rentukka, harmaasara,
keltakurjenmiekka, viiltosara, vehka ja seudulla harvinaiset jokileinikki (Ranunculus lingua) ja
haarapalpakko (Sparganium erectum). Jokileinikkiä kasvoi vuonna 2005 ainakin joen ylittävän
sillan tienoilla ja Sillanmäen talon länsipuolella. Tällä kohdalla sillä oli seuranaan mm.
haarapalpakko. Vahantajoki on maisemallisesti ja kasvistoltaan merkittävä ja sen varret tulisi
säilyttää rakentamattomina.

Kuva 8. Vahantajoki.
6.2 Vahantajokivarren rantaluhta
Vahantajoen itäpuolella kesämökkien lähellä sijaitsee aikanaan kaivettu lampare, joka on
kasvanut umpeen. Kohteella on runsas kosteikkokasvisto, johon kuuluvat mm.
keltakurjenmiekka, kurjenjalka, pullosara, isokarpalo ja vehka. Siellä täällä on matalia mäntyjä
ja koivuja.
6.3 Kaitivuoren jyrkänne
Kaitivuoren koillisrinteessä on melko matala, karu jyrkänne, jonka alapuolella kasvaa nuorta
sekametsää. Jyrkänteellä on koloja, onkaloita ja vähän portaita. Kasvistoon kuuluvat mm.
kallioimarre, kallio-omenasammal (Bartramia pomiformis) ja hohtovarstasammal (Pohlia cruda)
ja sieltä on tavattu myös karvakiviyrtti (Woodsia ilvensis), isosahasammal (Bazzania trilobata)
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ja pikkusahasammal (Bazzania tricrenata) (Pirkanmaan ympäristökeskus ja Ylöjärven kunta
1999). Kallioseinämän alla on melko isoja lohkareita. Kohteella on mahdollisesti ketun pesä.
Kohde muuttuu metsän varttuessa vähitellen arvokkaammaksi.
6.4 Vahantapohjan puro
Vahantapohjan länsipuolen järveen laskee idästä puro, jonka uoma on rajatulla kohteella
enimmäkseen luonnontilainen. Matalassa laaksossa virtaavaa kapeaa puroa ympäröivä metsä on
varttunutta ja harvaa. Kasvistoon kuuluvat mm. hiirenporras, rönsyleinikki ja ojakellukka.
Rajauksen itäpuolella uoma on ilmeisesti viemäröity.
6.5 Vahantapohjan eteläpuolen järvi
Vahantapohjan eteläpuolella on kapea järvi, jonka ympärillä kasvaa varttunutta metsää. Rannat
ovat melko jyrkät ja vesikasveja on niukasti. Eteläkärjessä järvi kapenee vähitellen puroa
muistuttavaksi ja rantakasvillisuuden täyttämäksi. Eteläkärjen kasvistoon kuuluvat mm.
järvikorte, vehka, rantaminttu ja seudulla harvinainen haarapalpakko. Itärannalle on rakennettu
kesämökki.
6.6 Petäjäniemen rantaluhta
Lahtelan talon pohjoispuolella on ojitettu kostea rantametsä, jonka yläosien tiheää koivumetsää
ojitus on selvästi kuivattanut. Ranta on edelleen luhtaista koivumetsää ja pajukkoa. Kohteen
kasvistoon kuuluvat mm. kurjenjalka, rentukka, leveäosmankäämi, pullosara ja metsäkorte,
mutta rämekasvejakin on vähän.
6.7 Pihkaperän suo
Saraneva, jonka lasku-uoma on kaivettu ojaksi. Nevan keskiosa on edelleen puuton, mutta
reunoilla kasvaa nuorta koivua ja mäntyä. Kasvistoon kuuluvat mm. luhtasara ja luhtavilla.
6.8 Kohmalanjärven puro
Kohmalanjärven länsiosaan pohjoisesta laskevan puron alajuoksu on rajauksen kohdalla
uomaltaan luonnontilainen ja kivinen. Puroa ympäröi varttunut kuusimetsä, mutta puron varrella
kasvaa harmaaleppää ja tuomea. Kasvistossa esiintyvät mm. hiirenporras, rönsyleinikki ja
isomyyränsammal (Atrichum undulatum). Kartoituspäivänä uoma oli kuiva.
6.9 Leponiityn puro
Leponiityn pohjoispuolella virtaa kapea puro, jonka varrella kasvaa nuorta metsää. Uoma on
säilynyt luonnontilaisena. Kasvistoon kuuluu mm. hiirenporras. Riukulahoja on melko runsaasti.
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6.10 Pirunvuoren metsä
Iäkäs ja eri-ikäisrakenteinen metsä, jonka kenttäkerros on rehevää. Kasvistoon kuuluvat mm.
sinivuokko, käenkaali, taikinamarja ja metsäalvejuuri. Kapeaa lahopuuta on melko runsaasti ja
järeää hiukan. Metsä on tiheää.

7.UHANALAISET JA HARVINAISET KASVILAJIT
Alueelta ei ole käytettävissä olleiden tietojen mukaan löydetty yhtään valtakunnallisesti
uhanalaisen tai EU:n luontodirektiiviin sisältyvän kasvi-, sammal- tai jäkälälajin esiintymää.
Luontodirektiiviin sisältyvä lietetatar (Persicaria foliosa) on havaittu aivan kartoitusalueen
vieressä Vahantalahden Pikkulahden pohjukassa vuonna 2000, mutta lajille soveliaalta
vaikuttavaa habitaattia ei ole itse kartoitusalueella, eikä lajia kartoitusalueelta maastotöissä
löydetty.
Vahantajoen varrella kasvaa mahdollisesti koko kartoitetulla matkalla seudulla harvinaista
jokileinikkiä, jonka kukkivia yksilöitä havaittiin v. 2005 mm. Sillanmäen talon länsipuolella ja
joen ylittävän sillan tienoilla. Vahantajoen varrella kasvaa myös esiintymisalueensa
pohjoisrajoilla haarapalpakkoa, jota havaittiin myös Mastosjärven talon länsipuolella sijaitsevan
kapean järven jokimaisen eteläkärjen rannalla. Vuonna 1990 havaittua kasvupaikkaa Kuuselan
talon länsipuolelta ei etsitty. Vahantajoen pohjoispuolella sijaitsevan lätäkön rannasta löytyi v.
1987 hentosuolake (Triglochin palustre), mutta siistiminen on todennäköisesti hävittänyt
kasvupaikan (Kääntönen 1994), eikä lajia nyt nykyisestä pihasta etsitty. Soikkokaksikkoa
(Listera ovata) on kasvanut kuivassa lehdossa Mastosjärvestä 200 m luoteeseen v. 1982,
Mastosjärven lasku-uoman varrella v. 1982, Härkilevon talon suunnasta laskevan puron varrella
v. 1978 ja Isomäen eteläpuolen lehdossa v. 1993 (Kääntönen 1994). Tässä työssä ei lajia
havaittu, mutta usein oikullisesti esiintyvä kämmekkä voi edelleen kasvaa ainakin joillakin em.
kasvupaikoista. Tampereen seudulla harvinaista tummaraunioista (Asplenium trichomanes) on
havaittu Isomäen kaakkoisrinteessä 1982 sekä Isomäen etelärinteessä Petäjälahden pohjukasta
300 m etelälounaaseen 1993 (Kääntönen 1994). Kasvupaikat ovat säilyneet ennallaan, ja lajia
todennäköisesti niillä edelleen on, vaikkei sitä maastotyössä havaittukaan.
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