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Yleistä 
 
Ylöjärven kaupunki laatii osayleiskaavaa Vahannan ja Mutalan väliselle alueelle. Alueelta 
tehdään erillinen linnusto- ja liito-oravaselvitys. Kasvillisuuden osalta luontokohteet kartoi-
tetaan kolmessa eri osassa. Ylisen lähialueiden luontoselvityksen on tehnyt Terhi Rajala v. 
2004 ja Vahannan-Ylisen välisen alueen kartoittaa Luonto- ja ympäristötutkimus Envibio 
Oy. Tämä luontoselvitys koskee osayleiskaavan pohjoisinta osaa Yliseltä Mutalaan.  
 
Vahannan ja Mutalan välinen alue muodostuu laajahkoista peltoaukeista, pääosin kuusi-
valtaisista metsistä ja melko tiheästä haja-asutuksesta. Aluetta rajaa idässä Näsijärvi, jon-
ka rannat on pääosin rakennettu. Myös pienemmillä järvillä on melko runsaasti pysyvää 
asutusta tai vapaa-ajan asuntoja. Metsät ovat osin hyvin vanhoja ja näyttäviä kuusikoita. 
Pellot on suurelta osin vielä viljelyksen piirissä ja maisemallisesti kauniita. Osa pelloista on 
jo niittyinä tai istutettu metsiksi. Pinnanmuodoiltaan alue on melko tasaista.  
 
Selvitys perustuu alueella tekijän suorittamiin maastokäynteihin ja alueelta tehtyihin muihin 
selvityksiin, joista on luettelo selvityksen lopussa.  
 
Geologia 
 
Vahannan ja Mutalan välinen alue on kallioperältään pääosin graniittia. Alueelta ei ole tie-
dossa kallioperältään erityisen arvokkaita alueita. Kallioperää on näkyvissä vain paikoin 
pieninä kalliokumpareina. Pinnanmuodoiltaan alue on hyvin tasaista. Metsäisellä osalla 
maaperä on moreenia ja suoalueilla turvetta.  
 
Vesistöt ja ranta-alueet 
 
Vahannan-Mutalan alue kuuluu kokonaisuudessaan Näsijärven lähialueen vesistöaluee-
seen. Koko kaavoitettavalta alueelta vedet laskevat Näsijärven Kaiharinlahteen ja sen 
luoteisosassa olevaan Mutalanlahteen. Eteläisimmiltä osilta vedet laskevat Näsijärveen 
Loonamistonjärven laskuojan kautta, keskiosista Säynäväjärven ja Vähäjärven las-
kuojien kautta ja pohjoisimmilta osilta Myllylammin ja muiden pienempien uomien 
kautta. 
 
Näsijärvi 
Kaiharinlahden rannat on pääosin rakennettu ja varsinkin Mutalanlahden rannoilla on run-
saasti peltoja. Lahden vesi on peruslaadultaan kirkasta ja vähäravinteista. Vesi on lievästi 
ruskeaa ja humusleima on kohtalainen. Kaiharinlahden happamuustaso on normaali ja 
ravinnetasot karuille vesille ominaisia. Myös happitilanne on hyvä, joten veden yleislaatu 
on hyvä (Paakkinen 2001). Lahtea kuormittavat Ylisen keskuslaitoksen ja Voionmaan opis-
ton puhdistamot sekä haja-asutus ja maa- ja metsätalous. 
 
Selvitysalueella on vain vähän vapaata rantaa. Kaikki vapaat rannat ovat tärkeitä virkistys-
käytön kannalta, mutta niistä löytyy myös luontoarvoja. Laajin rakentamaton alue on Voi-
onmaan opiston eteläpuolella sijaitseva niemi (1) ja Niemelänlahteen laskevan laskuojan 
suu. Varsinkin kallioista niemenkärkeä käytetään runsaasti myös retkeilyyn. Niemenkär-
jessä metsä on harvaa, vanhaa männikköä ja sisemmällä metsä muuttuu tuoreeksi kan-
kaaksi. Kalliokielekkeellä kasvaa mm. pukinpartaa. Aivan rannalla kasvaa myös muutama 
tervaleppä ja vesikasvillisuuden muodostaa järvikorte-/saravyöhyke.  
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Niemelänlahteen laskevan ojan suulla on leveä sarainen rantaluhta, jossa on vain siellä 
täällä yksittäisiä koivuja. Ojassa kasvavat lumpeet ja ulpukat sekä rannan kurjenmiekka 
lisäävät rannan ja vesialueen kauneutta. 
 
 

 
 
Kuva: Näsijärven rantakallioita  Niemelänlahden pohjoispuolella (Voionmaan opiston ete-
läpuolinen alue) 
 
Lyhyempiä rakentamattomia alueita löytyy Kyöstilästä (2, 3) sekä Lepaannokasta (4, 5, 6). 
Kaskilahden vapaa länsiranta (3) on jyrkkää lehtomaista kuusimetsää ja lahden eteläran-
nalla olevalla niemekkeellä (2) on kapea luonnontilainen lehtipuumetsikkö ennen sen 
muuttumista istutuskoivikoksi. Vesikasvillisuus muodostuu leveästä saraikkovyöhykkeestä. 
 
Lepaannokassa sijaitsevat pienet rantaluhdat ovat paikallisesti arvokkaita luontokohteita. 
Varsinkin Lepaannokan eteläpuoliset (4, 5) rantaluhdat ovat edustavia. Kaskilahdentien 
viereinen rantaluhta (4) rajoittuu vanhaan peltoon ja rajaoja onkin muuttanut luhtaa jonkin 
verran. Kenttäkerroksen lajeina on enimmäkseen saroja, heiniä ja mm. metsäkortetta, ren-
tukkaa, alvejuurta, järvikortetta, kurjenjalkaa, raatetta ja suo-orvokkia. Puusto muodostuu 
pääosin nuorista koivuista ja pajupensaista, joskin joukossa on myös näyttäviä koivuja. 
 
Itäisempää luhtaa (5) halkovan ojan länsipuolella saraluhdan näyttävin laji on runsaana 
esiintyvä kurjenmiekka, kun taas itäpuolella luhta muuttuu enemmän pensaikkoluhdaksi ja 
osin lehtokorpimaiseksi. Puusto on nuorta ja lajistosta mainittakoon mm. ojakellukka, tuo-
mi, terttualpi, paatsama, vehka ja rentukka. Leveät ojat, lampareet ja tiheiköt tekevät koh-
teesta vaikeakulkuisen.  Ojitukset ovat muuttaneet luhtaa niin, että sitä ei voida luokitella 
erityisen tärkeäksi luontokohteeksi. Luhdan pohjoispuolella on jyrkkä ja komea katajainen 
rinne, joka lienee ollut aikanaan laitumena. Ympäröivän puuston poistolla komeat katajat 
tulisivat paremmin esiin. 
 
Lepaannokan rakentamaton pohjoisranta (6) on puolestaan kovarantaista. Vesikasvillisuu-
den muodostaa kymmenien metrien levyinen järviruokokasvusto, joka antaa suojaa linnus-
tolle ja kalastolle. Länsipään rannat ovat maisemallisesti kauniina rantaniittyinä, joita rajaa 
tien varrella katajat. Niityistä itään päin on näyttävää, vanhapuustoista rantaa komeine 
mäntyineen, kuusineen, koivuineen ja katajineen. Myös muu kasvillisuus on rikasta, sillä 
kenttäkerroksesta löytyy mm. punaherukkaa, mesiangervoa ja metsäalvejuurta.  
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Aivan Lepaannokan niemenkärjessä on kapean rantaluhdan jälkeen metsäisempää lehto-
maista kangasta ja kasvillisuudesta löytyvät mm. valkovuokko ja mansikka. Rantaluhdan 
puusto on melko nuorta eikä kohdetta luokitella siten erityisen arvokkaaksi elinympäristök-
si. Lajistosta löytyvät mm. terttualpi, kurjenjalka ja rantamatara. 
 
Hyvin kapeita rakentamattomia rantaosuuksia löytyy myös Mutalan vanhan uimarannan 
alueelta ja Simola-tilan eteläpuolelta. 
 
Muut järvet 
Selvitettävällä alueella on myös viisi pienempää järveä: Myllylammi, Hakolammi, Vähäjär-
vi, Säynäväjärvi ja Loonamistonjärvi. Myös nämä järvet on rakennettu, joskin Myllylammilla 
on vain yksi kesäasunto. 
 
Myllylammi (7) on lähes luonnontilainen pieni järvi. Kesäasunnon lisäksi lähellä on peltoja 
ja järveen laskee pelto-ojien lisäksi metsäoja. Rantoja kiertää kapea rantaluhta, jota ojituk-
set häiritsevät jonkin verran. Paikoin rantaluhdassa on erityisen tärkeän elinympäristön 
piirteitä, koska koivut ovat jo osin vanhoja ja luhdan lajisto on monipuolista. Sieltä löytyy 
mm. paatsamaa, ojakellukkaa, raatetta, rantamataraa ja terttualpia. Järven veden laatua ei 
ole tutkittu. 
 
Hakolammin (8) veden laatu voidaan luokitella tyydyttäväksi. Virkistysarvoa alentavat ve-
den sameus ja runsas humuspitoisuus sekä rehevyys, mitkä johtuvat peltoalueen valumis-
ta. Happitilanne on kuitenkin välttävä ja pH normaali (Paakkinen 2001). Hakolammin ranta-
alueesta on lähellä luonnontilaa vain kaakkoisosan kapea rantaluhta. Luhdan halkaisee 
ojitus ja puusto muodostuu lähinnä pajukosta ja nuoresta koivusta, joten se ei ole erityisen 
tärkeä elinympäristö. Rannan nevareunuksella on kuitenkin runsaasti mm. karpaloa sekä 
raatetta, vehkaa, osmankäämiä, monitähkävillaa ja kurjenjalkaa. Järven kasvillisuudesta 
ulpukka ja lumme ovat näyttävimpiä. Hakolammin koilliskulman rinteellä on nuorta istutus-
koivikkoa ja haapaa. Muutoin pellot ja pihapiirit ympäröivät rantoja. 
 

   
 
Kuvat: Myllylammin edustavaa ja kapeaa rantaluhtaa (vas.) ja Hakolammin nevareunus. 
 
Vähäjärven etelärantaa hallitsee leirintäalue, mutta pohjoisranta on lähes rakentamaton. 
Pohjoisrannalta löytyykin hieno rantaluhta (9), joka voidaan luokitella erityisen tärkeäksi 
elinympäristöksi. Luonnontilaisuutta häiritsee järveä ympäröivän polun rakentaminen. 
Puustossa on vanhaa koivua ja jopa keloja ja kun aluskasvillisuuskin on hienoa, niin kohde 
voidaan luokitella erityisen tärkeäksi. Aluskasvillisuudesta löytyvät mm. monitähkävilla, 
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kurjenjalka, järvikorte, vehka ja suoputki. Sen sijaan järvestä laskeva oja on kulttuurivaikut-
teinen leirintäalueen vuoksi. Vähäjärven länsiranta (10) on osin istutuskoivikkoa ja järveen 
tuleva laskuojan varsi on vanhaa peltoa, joka kasvaa tiheähköä pensaikkoa / lehtipuumet-
sää. Kauempana rannasta mökkirivistön länsipäässä on hieno haapametsikkö. Vähäjärvi 
on vedenlaadultaan hyvää, joskin ajoittaiset happivajeet syvänteessä ja lievä rehevöitymi-
nen laskevat hieman sen arvoa. 
 
 
 

    
 
Kuvat: Vähäjärven rantaluhta (vas.) ja Loonamistonjärven etelärantaa. 
 
Säynäväjärvi on lähes kokonaan asutuksen tai loma-asutuksen ympäröimä. Järven veden-
laatu on säilynyt hyvänä, vaikka valuma-alueella on myös peltoja ja soita. Happihäiriöt, 
melko voimakas humusleima ja lievä rehevöityminen laskevat hieman veden virkistysar-
voa. Vapaata rantaa Säynäväjärvestä löytyy vain järven eteläpuolelta, missä sielläkin on 
rakennettu aivan viime vuosina lähelle rantaa eikä luonnontilaisuudesta voi juuri puhua.  
Järven pohjoispuolella järven ja tien välissä on pieni lehtipuuvaltainen luhta. 
 
Loonamistonjärvi on järvistä erämaisin ja valuma-alueella on lähinnä soita ja metsiä. Var-
sinkin idän puoleiset rannat on kylläkin rakennettu. Veden virkistysarvo on hyvä ja sitä las-
kevat vain lievä rehevyys ja melko vahva humuspitoisuus. Vapaata rantaa  löytyy järven 
pohjoispuolelta, missä on n. 40-vuotiasta istutusmännikköä heti rantavyöhykkeen jälkeen. 
Järven etelä- ja itärannalla (11) on järven tuntumassa uusia rakennuksia, mutta ranta on 
säilytetty vapaana. Metsä on lähellä mustikkakorpea lännempänä soistuneilla osilla ja 
metsäkortekorpea itäpäässä. Kovilla rannoilla on tuoretta sekametsää. Rannasta vähän 
kauempana on myös melko puhdas koivikko järven eteläpuolella.  
 
 
Muu luonto 
 
YLISEN JA VOIONMAAN OPISTON VÄLINEN ALUE 
 
Ylisen ja Voionmaan opiston (Säynäväjärventien eteläpuolinen alue) välinen alue on 
muusta alueesta poiketen melko metsäistä eikä suuria peltoaukeita ole. Vain rannat sekä 
Loonamistonjärvestä laskevan ojan ja järvelle menevän tien varsi on rakennettu tiiviimmin.  
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Metsäiset alueet 
Eteläosan metsät ovat pääosin kuusivaltaisia tuoreita tai lehtomaisia kangasmetsiä. Met-
sät ovat suhteellisen luonnontilaisia ja hienoja vanhoja kuusikoita/sekametsiä (12) on lä-
hes koko Kuruntien ja Säynäväjärven välisellä alueella, Kiusasuontien eteläpuolella ja 
Loonamistonjärven laskuojan eteläpuolella alueen kaakkoiskulmassa. Noropainanteista 
löytyy myös vaateliaampaa lajistoa kuten sudenmarjaa, mustakonnanmarjaa, sini- ja val-
kovuokkoa ja kuusamaa, mutta muutoin lajisto on tavanomaista tuoreiden ja lehtomaisten 
kankaiden lajistoa. Alavimmat painanteet on soistuneet, mutta useimmat lähteiset ja rehe-
vät korpijuotit on ojitettu niin, että ne eivät ole enää luonnontilaisia. Lehtipuiden osuus on 
melko vähäistä, mutta esim. Kiusasuontieltä pohjoiseen menevän metsäautotien varrella, 
Pitkäsuolle johtavan polun varrella on komeaa haapavaltaista sekametsää. Läheltä löytyy 
merkkejä myös liito-oravasta, joista on tarkempi selvitys erillisessä Suunnittelukeskus 
Oy:n tekemässä liito-oravakartoituksessa. 
 
Lehtomaisuus on siis vähäistä, joten puronvarretkin ovat suhteellisen tavanomaisia kasvil-
lisuudeltaan. Kasvillisuudeltaan rehevin laikku löytyy Loonamistonjärvestä laskevan puron 
varrelta Heinisuon itäpuolelta. Kohde on rehevä lehtokorpi (13), joka on erityisen tärkeä 
elinympäristö. Pienialaiselta painanteelta löytyvät mm. suokeltto, mustaherukka, musta-
konnanmarja, punaherukka, hiirenporras, mesiangervo ja alvejuuri. Lehtokorven länsipuo-
lella Heinisuon koillispuolella on erikoinen ojitusten vuoksi allikoitunut alue, joka on paljolti 
lehtipuuviitikkoa. 
 
Loonamistonjärven laskuojan varsi on lehtokorven alapuolellakin monimuotoisuutta lisäävä 
luontokohde, joskin istutukset ja kaivuut ovat muuttaneet uomaa niin, ettei se ole luonnon-
tilainen. Melko luonnontilainen puronvarsi on myös Vähäjärven laskupurolla (13b). Lehto-
maisen kankaan laskevan puron varrelta löytyvät mm. mustaherukka, sinivuokko, musta-
konnanmarja ja taikinamarja. Luonnontilaisen kaltainen osuus on melko lyhyt, joten kohde 
on lähinnä paikallisesti merkittävä kohde.  
 
Kallioisimmat metsäalueet ovat karuimmilta osiltaan kuivia jäkäläisiä ja mäntyvaltaisia 
kankaita ja niitä on mm. Loonamistonjärven koillispuolella ja Kiusasuontien varrella. Metsät 
on pääosin istutettu männylle. Tosin Loonamistonjärven koillispuolella metsätyyppi vaihte-
lee nopeasti karukkokankaasta tuoreeseen ja jopa lehtomaiseen kankaaseen pinnanmuo-
tojen mukaisesti. Muutoin metsät ovat eri-ikäisiä talousmetsiköitä. Hakkuuaukeita (L) on 
vähän ja pääosin nuoremmat metsät ovat melko tiheitä istutusmetsiköitä. Nuorissa kasva-
tusmetsissä ja istutusmetsissä pääpuulajeina ovat mänty (14) ja kuusi (15), mutta alueella 
on myös puhtaita koivulle istutettuja metsiä (16) mm. Kuruntien varrella ja Voionmaan 
opiston lähettyvillä. Eri asteisia tiheähköjä sekametsiä löytyy mm. Loonamistonjärven poh-
joispuolelta, Komunmutkasta ja Kiusasuontien varrelta (17)  
 
Suot 
Suot alueella on pääosin ojitettu pelloiksi tai metsiksi. Alueella on kuitenkin pari pientä ja 
näyttävää suota, jotka voidaan luokitella erityisen tärkeiksi elinympäristöksi, koska puun-
tuotanto on vähäistä ja ne ovat luonnontilaisen kaltaisia. Loonamistonjärven pohjoispuolel-
la oleva notkelma voidaan luokitella lähinnä tupasvillarämeeksi (18). Muutama kelo laak-
son pohjalla antaa miellyttävän vaikutelman. Tupasvillan ohella suolla on mm. saroja, raa-
tetta ja karpaloa. Suonotkelman pohjoisosa on tuhottu uuden rakentamisen myötä. 
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Kuvat: Loonamistonjärven pohjoispuolinen suonotkelma (vas.) ja Loonamistonjärven las-
kuojan viereinen räme (oik.) 
 
Toinen arvokas luonnontilaisen kaltainen ja pienialainen räme (19) on Loonamistonjärves-
tä laskevan ojan varrella Heinisuon lounaispuolella. Vaikka muut suot ojan varrella ovat 
muuttuneet rakentamisen myötä, on tien ja ojan välissä oleva suo säilynyt suhteellisen 
luonnontilaisena. Pohjoisosa kohteesta on avoimempaa rahkarämeen kaltaista ja laidoilla 
isovarpurämeen kaltaista suota. Hilla, karpalo, suopursu sekä varsinkin variksenmarja ja 
kelottuneet puut antavat alueelle kauniin pohjoisen leiman. Ydinalueen ulkopuolella suot 
ovat ojitusten ja rakentamisen vuoksi muuttuneet pajuviitaluhdan kaltaisiksi tiheiköiksi. 
 
Muut suot eteläisellä osalla alueesta on ojitettu ja siten muuttuneet lähinnä metsämaiksi. 
Kiusasuon (20) eteläosat ovat vielä hienoa mäntyvaltaista isovarpurämettä, mutta ojitukset 
ovat kuivattaneet suota paljolti jo kangasmetsän kaltaiseksi. Kiusasuosta pohjoiseen on 
myös näyttävä mäntyinen isovarpuräme (21), joka tosin sekin on ojitettu.  
 
Kulttuurivaikutteiset kohteet 
Ylisen-Voionmaan opiston alueella on vain vähän tilakeskuksia, joiden lähistöllä on vanhaa 
kulttuurimaisemaa peltoineen. Näyttävimmät peltoaukeat on Säynäväjärven ja Vähäjärven 
välisellä alueella.  
 
 
KYÖSTILÄN - MUTALAN ALUE  
 
Kyöstilän ja Mutalan aluetta (Säynäjärventiestä pohjoiseen) luonnehtivat laajat komeat 
peltoaukeat ja suhteellisen runsas haja-asutus. Myös rannat on rakennettu lähes koko-
naan.  
 
Metsäiset alueet 
Asutuksen ja peltoaukeiden väliin jäävät metsät ovat pohjoisosassa pienialaisia ja pääosin 
kuusivaltaisia tuoreita tai lehtomaisia kangasmetsiä. Metsät ovat kuitenkin melko luonnon-
tilaisia ja alueella tavataan hienoja vanhoja kuusikoita. Laajin yhtenäinen metsäalue on 
Sorvajärventien pohjoispuolella (22). Metsäalueen sisällä on tuore hakkuualue (L), mutta 
muutoin metsät ovat pääosin vanhoja tuoreita kuusimetsiä. Vanhimmat kuusikot  löytyvät 
Palomäen tilan eteläpuolelta ja urheilukentän tuntumasta. Urheilukentän pohjoispuolisissa 
kuusikoissa tavataan myös liito-oravaa. Vanhoista metsistä kertoo liito-oravan ohella tiltal-
tin esiintyminen metsissä. Liito-oravametsikön rajaus esitetään erillisessä, Suunnittelukes-
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kus Oy:n tekemässä selvityksessä. Monipuolisella metsäalueella on merkitystä opetus-
kohteena, koska se sijaitsee Mutalan koulun lähellä. 
 
Laajan metsäalueen keskellä, metsäalueen keski- ja pohjoisosassa on myös ojitettuja luh-
ta/lähdepainanteita, jotka ovat aikanaan olleet edustavia elinympäristöjä. Metsäkortteen, 
muiden saniaisten ja sarojen ohella painanteista löytyy mm. raatetta. Nyt painanteilla on 
lähinnä monimuotoisuutta lisäävää, paikallista merkitystä. Laajimman painanteen etelä-
osalla (hakkuuaukean itäpuolella) on kuitenkin merkitystä myös liito-oravan kannalta, josta 
seuraavassa kappaleessa.  
 
Metsäalueen sisään mahtuu myös kuusivaltaisia tiheikköjä (23), jotka ovat perua met-
säniittyjen istutuksista. Tiheikön keskellä huomiota kiinnittävät kookkaat metsäruusut. Pie-
net noropainanteet ovat suhteellisen vähäarvoisia kasvillisuudeltaan, mutta niiden varrella 
on kuitenkin muutamia lehtomaisuuteen viittaavia lajeja kuten alvejuurta ja mustaheruk-
kaa. Metsäalueen arvokkain puronvarsi löytyy aivan Kuruntien viereltä luhtapainanteelle 
johtavan ojan varrelta, missä on runsaasti myös lehtipuuta ja joka kuuluu alajuoksultaan 
liito-oravan elinpiiriin. Ojan varrella tavataan mm. kevätlinnunsilmää, huopaohdaketta ja 
mustaherukkaa. Ojien yhtymäkohdassa on lehtokorven piirteitä. Oja muuttuu tien varrella 
lähinnä tienvarsiojaksi eikä se muutoinkaan täytä erityisen tärkeän elinpiirin vaatimuksia.  
 
Muita laajempia metsäalueita löytyy Pohjantien etelä- ja pohjoispuolelta (24), mutta siellä 
osa alueesta on vastikään hakattu (L). Varttunut lehtomainen kuusimetsä nuorenee poh-
joiseen päin. Koska metsäalue sijoittuu Mutalan koulun lähelle, tälläkin metsiköllä on mer-
kitystä opetuskohteena. Metsikön keskellä on myös soistunut painanne (25), josta lähtee 
oja metsäalueen halki. Painanteessa ja oja varrella on runsaasti alvejuurta, hiirenporrasta, 
mesiangervoa ja muita vaateliaampia lajeja. Painanne ja oja lisäävät luonnon monimuotoi-
suutta, mutta sitä ei voida luokitella erityisen tärkeäksi elinpiiriksi.  Ojaan laskee myös pie-
nen niityn keskellä sijaitsevasta lähteestä lähtevä noro. Lähdekin on muuttunut ihmistoi-
minnan tuloksena, mutta sekin lisää monimuotoisuutta niityn keskellä.  
 
Metsikön pohjoisosassa Elomaa-tilan lähellä on allikoita, joista osa lienee syntynyt rudan 
oton seurauksena. Alue on ojitettu ja nykyisin se on nuorta koivikkoa (26). 
 
Suppeampi metsäalue sijoittuu Oksrinne-tien ympäristössä. Vähäjärven pohjoispuolella on 
edustava lehtomainen kangas (27), joka itäisimmiltä osilta on mäntyvoittoista ja länsiosil-
taan kuusivoittoista. Punaherukka, sinivuokko, nuokkuhelmikkä aluskasvillisuudessa sekä 
katajat ja lehtipuut puustossa elävöittävät rinnemetsää. Länsipään metsällä on merkitystä 
myös liito-oravan esiintymispaikkana (rajaus erillisessä selvityksessä). 
 
Oksrinne-tien pohjoispuolella oleva metsäalue (28) koostuu pääosin tuoreista ja lehtomai-
sista kuusimetsistä, mutta eteläosassa, Keskisen tilan koillispuolella on myös kallioista 
jäkälämännikköä sekä pieni kaistale tiheää ja nuorta istutusmetsää kallioisen alueen ala-
puolella. Kallioalue on maisemallisesti näyttävä samoin kuin länsipään kalliokumpareet 
peltoalueen reunalla. Alueen keskellä sijaitsevassa luhtapainanteessa on ojituksen seura-
uksena jäljellä enää muutamia luhdan lajeja kuten raatetta ja rentukkaa. 
 
Muut metsäalueet ovat pienempiä eikä niissä tavata erityisiä luontoarvoja. Säynäväjärven 
pohjois- ja luoteispuolella olevat kallioiset kumpareet (29) erottuvat maisemallisesti näyttä-
vinä. Korkeimmat kallioiset kohdat ovat kuivia/kuivahkoja mäntykankaita ja rinteiden ala-
osat lehtomaisia kuusikoita. Myös pohjoisemman kumpareen pohjoispuolella oleva kallio-
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alue (30) on näyttävä maisemallisesti, mutta alueella kasvaa nuorta lehtipuustoa hakkui-
den seurauksena. 
 
Oksrinne-tien pohjoispuolella on n. 40-vuotias lehtipuuvaltainen tiheikkö (31), jonka ovat 
vallanneet suuret ruohot, mm. sananjalka, ojakellukka ja alvejuuri. Painanteissa ja avoi-
memmilla kohdilla on myös lehtomaisuutta ilmentäviä lajeja kuten mustaherukkaa. 
 
Myllylammin lounaispuoliset metsät  ovat varsin monimuotoisia. Lammesta lounaaseen 
pistävä ojitettu alue lienee ollut aikanaan rehevä saniaiskorpi (32), mutta se on muuttunut 
jo lähelle kangasmaista tuoretta kangasta. Korven ympärillä on niin ikään pinnan muodois-
ta riippuen reheviä korpimaisia kuvioita, lehtomaista kangasta tai tuoretta kangasta (33). 
Myllylammista länteen on luhtareunuksen jälkeen myös nuorta lehtipuuta kasvava alue 
sekä monimuotoisuutta lisäävä pieni koivikko pökkelöineen luhtapainanteen eteläpuolella.  
 
Luonnontilaisen kaltaisia, pienialaisia tuoreita/lehtomaisia kangasmetsiä on suunnittelu-
alueella vielä Tanhuanpään pohjois-, itä- ja luoteispuolella (34) ja niistä edelleen pohjoi-
seen Korpiniemi-tilan pohjoispuolella (35). Myös aivan alueen pohjoisnurkassa Yli-
Huhkaa- ja Taipale –tilojen lähettyvillä on lehtomaisia kankaita tilojen lähettyvillä (36). Kal-
lioisimmilla osilla metsätyyppi on kuivahkoa kangasta. Kuruntien kulmauksen kalliorinteellä 
on vanhan puuston lisäksi arvokas lajisto: mm. sudenmarja, sinivuokko, kevätlinnunsilmä 
ja tesma.  
 
Kuruntien itäpuolella Kaskilahden eteläpuolella on varsin suuri istutettu koivumetsikkö (37), 
jonka keskellä olevan ojapainanteen lajisto koostuu koivikon tapaan lähinnä kulttuurilajeis-
ta. Pohjoisempana kuvioon 34 rajoittuva puronvarsi (43) on suunnittelualueen luonnontilai-
simpia, vaikkakin rakentaminen ulottuu paikoin puroon asti. Kuusivaltainen puusto on pu-
ronvarrella kuitenkin näyttävää ja siellä näkyy mm. pohjantikan jälkiä. Monimuotoisuudes-
saan puronvarsi on paikallisesti merkittävä luontokohde. 
 
Eri asteisia istutusmetsiköitä tai pensastoja on pienialaisina siellä täällä asutuksen liepeillä. 
Lepaannokan eteläosissa on kuusi-/koivuvaltainen nuori tiheikkö (38). Lepaannokan kor-
keudella Kuruntien länsipuolella on niin ikään erilaisia lehtipuu/kuusivaltaisia tiheikköjä (39) 
suopainanteen tuntumassa ja Sorvajärventien varrella. 
 
 
Suot 
Suot pohjoisosissakin on pääosin ojitettu pelloiksi tai metsiksi. Alueella on kuitenkin muu-
tama pieni ja näyttävä suo, jotka ovat ainakin paikallisesti merkittäviä luontokohteita. Näis-
tä luonnontilaisin on luhtainen ruoho- ja heinäkorpi (40, kuva s. 10), joka läheisestä oji-
tuksesta huolimatta on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena varsinkin suoalueen eteläosissa. 
Kohde voidaan siten luokitella myös erityisen tärkeäksi elinympäristöksi. Pienilmasto on 
erityinen ja korvessa on runsaasti luhtaista rimpipintaa. Kasvillisuus on tyypillistä ruoho- ja 
heinäkorpien lajistoa, mm. lehtovirmajuurta, terttualpia, vehkaa, paatsamaa. Korven pää-
puulaji on  harmaaleppä, mikä antaa suolle omaleimaisen piirteen. Lepän ohella korvessa 
on runsaasti koivua ja paljon mm. maa- ja lahopuuta.  
 
Suoaluetta halkovan ojan itäpuoli on tiheää koivuviitikkoa ja luhdan pohjoisosat ovat muut-
tuneet niin merkittävästi ojitusten myötä, että ne eivät ole enää luonnontilaisen kaltaisia-
kaan. Varsinkin pohjoisosan ojan itäpuolella on kuitenkin runsaasti lehtokorven piirteitä 
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lajistossa, mikä tekee siitä paikallisesti merkittävän kohteen. Koivikon säästäminen tukisi 
eteläistä arvokkainta osaa. 
 
 

 
 

Kuva: Harmaaleppävaltainen rehevä korpi  
 
Arvokkaita soita on myös Näsijärven rannoilla (4, 5) ja Vähäjärven rantaluhta (9), joista on 
kuvaukset järvien ja rantojen kuvauksessa selvityksen alkuosassa (s. 3). 
 
Kulttuurivaikutteiset kohteet 
Kyöstilän ja Mutalan välisellä alueella on useita vanhoja tilakeskuksia ja näyttäviä peltoau-
keita. Komeimmat viljelyaukeat sijoittuvat Näsijärven rannoille Lepaannokkaan ja Mutalan 
koulun eteläpuolelle sekä Kyöstilässä Uuden ja Vanhan Kuruntien väliselle alueella. Muta-
lanlahden ympäristö kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Mutalanlahden kulttuuri-
maisemaan. 
 
Osa pienimmistä pelloista on ollut poissa viljelyksestä jo ja ne ovat osin pensoittuneet. Osa 
pelloista on muuttunut varsin näyttäviksi kumpuileviksi niityiksi, jotka kylläkin ajan mittaan 
kasvavat umpeen, mikäli niitä ei niitetä.  
 
Arvokkain luonnonkulttuurikohde alueella on Lörpyksen haka (41), joka koostuu kallioke-
to- ja niittyalueesta. Haka on kumpareinen ja varsinkin kivisten alueiden ympärillä on säily-
nyt ketokasvillisuutta. Niittymäisillä osilla haka on rehevöitynyt jo paikoin vadelmikoksi ja 
lehtipuuvesaikoksi. Haka-alueen arvokkaimmat lajit ovat ketonoidanlukko, hiirenhäntä, ke-
vättädyke, lituruoho, ketotädyke, ketoneilikka, pukinjuuri ja päivänkakkara. Alueelta on ta-
vattu myös peltorusojuurta, joka luokitellaan vaarantuneeksi (Kääntönen 1994). Laji lienee 
jo kadonnut alueelta. Ympäristökeskuksen luokituksessa perinnemaisema on arvioitu 
maakunnallisesti merkittäväksi (Pirkanmaan ympäristökeskus 1999). 
 
Länsipuolisen haka-alueen ja Hakolammin välisellä alueella näkyy myös ihmistoiminnan 
jälkiä. Alavimmilta paikoilta on otettu ilmeisesti rutaa ja kuoppiin on muodostunut luhta-
painanteita. Aivan Hakolammin rannalla on vielä nuori lehtipuuvaltainen istutustiheikkö. 
 
Myllylammista laskevan puron varrella on pieni koskialue (42), joka  lienee aikoinaan toi-
minut myllynä. Koskessa ei ole kuitenkaan juuri myllyrakenteita jäljellä. Myös kasvillisuus 
on melko tavanomaista (mm. punaherukka, purolitukka ja mesiangervo), mutta jyrkähkö 
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pieni koski on sinällään näyttävä. Pienellä raivauksella kohteesta muodostuisi yhdessä 
ympäröivien peltojen ja niittyjen kanssa näyttävä pienkohde. 
 
 
Arvokkaat luontokohteet 
 
Luonnonsuojelulain tarkoittamat kohteet 
Kartoitetulla alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelulain tarkoittamia ja 
alueellisen ympäristökeskuksen rajaamia suojeltavia luontotyyppejä. Lörpyksen haka (41) 
on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema, jolla on sekä maisemallista että luonnon-
suojelullista arvoa. 
 
Lajiston kannalta suojeltavat kohteet 
Eri puolilla suunnittelualuetta tavataan kaksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalu-
etta, joiden luonnontilaa ei saa heikentää. Alueet sijoittuvat Vähäjärven ympäristöön sekä 
Mutalan vanhan urheilukentän ympäristöön. Alueiden rajaukset ja suositeltavat viheryh-
teydet esitetään erillisessä selvityksessä (Suunnittelukeskus Oy 2005). 
 
Metsälain mukaiset kohteet 
Alueella tavataan viisi metsälain mukaista erityisen tärkeätä elinympäristöä. Ne ovat 
Loonamistonjärven länsi- ja phjoispuolella sijaitsevat vähäpuustoiset suot (18, 19), Vä-
häjärven rantaluhta (9) sekä rehevät korvet Heinisuon itäpuolella (13) ja Korpiniemi-tilan 
pohjoispuolella (40). 
 
Kaikki em. arvokkaat kohteet on merkitty karttaliitteeseen vihreällä. Jäljempänä luetellut 
paikallisesti merkittävät kohteet on merkitty karttaliitteeseen keltaisella. 
 
Paikallisesti merkittävät luontokohteet 
Edellä mainittujen kohteiden lisäksi suunnittelualueella on runsaasti paikallisesti merkittä-
viä luontokohteita sekä tärkeitä virkistysalueita. Kaikki jäljellä olevat rakentamattomat ran-
ta-alueet ovat arvokkaita. Virkistysalueena edustavin on Voionmaan opiston eteläpuolella 
sijaitseva niemi (1). Vapaita ranta-alueita löytyy myös mm. Loonamistonjärven, Vähäjärven 
ja Myllylammin rannoilta.  
 
Näsijärveen rajoittuvan Lepaannokan rakentamattomilla rannoilla on virkistysarvon lisäksi 
luontoarvoja, sillä rantaluhdat (4, 5) ovat ojituksista huolimatta paikallisesti merkittäviä 
luontokohteita.  
 
Vaikka alueen puronvarret ovat lähes kokonaan rakentamisen tai metsänkäsittelyn piirissä 
eivätkä siten enää erityisen tärkeitä elinympäristöjä, on niillä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta merkitystä. Ne tulisi jättää aina viheralueiksi. Lähellä luonnontilaisen kaltaisia 
osuuksia löytyy Loonamistonjärven laskuojan metsäisiltä keskivaiheilta, Mutalan koulun 
pohjoispuolelta (25), Kaskilahteen laskevan puron varrelta (43) sekä Vähäjärven las-
kuojasta (13b) läheltä Kuruntietä. Myös soistuneet painanteet eri puolilla suunnittelualuetta 
lisäävät luonnon monimuotoisuutta, vaikka nekin on lähes kauttaaltaan ojitettu kuivatustar-
koituksessa. 
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Ympäristö- ja terveyshaitat 
 
Ympäristönsuojelullisesti kaava-alueella ei ole suuria ongelmia. Meluarvot eivät ylittyne 
selvitysalueella. Vesistöt ovat suhteellisen hyviä virkistysarvoltaan, joskin niitä ovat kuor-
mittaneet jossain määrin asutuksesta ja maataloudesta johtuva hajakuormitus. 
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